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§Ò dÉn héi th¶o 
 

Khoa Quản lý kinh doanh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập từ 

năm 2010 với ba ngành đào tạo và hai bậc đào tạo là cử nhân và thạc sỹ. Trong đó có hai 

ngành đào tạo là Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng được thành lập từ sớm 

và thu hút rất nhiều sinh viên tham gia các khoá đào tạo hằng năm. 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của hai ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính – 

Ngân hàng, Khoa Quản lý kinh doanh đã đề xuất và được Hiệu trưởng nhà trường phê 

duyệt cho tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phương pháp dạy học hiệu quả 

đối với ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng”. 

Phương pháp giảng dạy là một trong những yếu tố quan trọng và ảnh hưởng rất lớn 

đến chất lượng đào tạo. Với phương pháp giảng dạy khoa học, giảng viên có thể truyền 

đạt được những kiến thức và kỹ năng một cách hiệu quả, giúp sinh viên có thể lĩnh hội 

kiến thức và phát triển tư duy toàn diện. Một phương pháp giảng dạy sáng tạo sẽ tạo nên 

hứng thú và say mê cho cả sinh viên và giảng viên. 

Trong bối cảnh chung, phương pháp giảng dạy đại học chủ yếu dựa trên các phương 

pháp truyền thống. Phương pháp giảng dạy truyền thống luôn thể hiện những ưu điểm 

của nó như truyền tải được nhiều nhất những kiến thức thông qua lời diễn thuyết, tuy 

nhiên phương pháp đó cũng bộc lộ những nhược điểm căn bản như không khuyến khích 

vai trò chủ động của sinh viên. Để nâng cao hiệu quả giảng dạy, các giảng viên luôn phải 

tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy để có những phương pháp hiệu quả nhất 

mang lại nhiều kiến thức và kỹ năng nhất cho sinh viên. Vì vậy, việc đổi mới và cập nhật 

phương pháp giảng dạy là một yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cá nhân giảng viên nói riêng 

và của toàn nền giáo dục nói chung.  

Ngành Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính – Ngân hàng là hai ngành đặc thù 

mà những kiến thức học thuật được trang bị ở trường đại học luôn đi song hành với 

những kỹ năng làm việc thực tế tại các doanh nghiệp. Do đó, phương pháp giảng dạy đối với 

hai ngành học này đòi hỏi phải có những đặc thù riêng vừa mang tính căn bản, vừa mang 

tính cập nhật, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức học thuật nền tảng và những 

kỹ năng làm việc thực tế. 

Trên cơ sở đó, Hội thảo được tổ chức nhằm mục tiêu thảo luận và xây dựng được 

những phương pháp giảng dạy phù hợp nhất cho ngành Quản trị kinh doanh và ngành 

Tài chính – Ngân hàng, từ đó giúp trang bị thêm kiến thức cho giảng viên để nâng cao 

chất lượng giảng dạy trong Nhà trường. 
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Nội dung của Hội thảo tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 

– Đề xuất các phương pháp giảng dạy mới, trong đó có phương pháp giảng dạy tích 

cực. Phương pháp giảng dạy tích cực sẽ giúp khơi dậy sự tự giác, chủ động và sự hứng 

thú của sinh viên trong giờ học, qua đó giúp sinh viên lĩnh hội được tốt nhất những kiến 

thức và kỹ năng cần thiết. Những phương pháp giảng dạy tích cực được trình bày cụ thể 

thành các giải pháp như giảng dạy thông qua tình huống, sử dụng phương pháp đóng 

vai kết hợp với nghiên cứu tình huống, bản đồ tư duy,...  

– Thảo luận về áp dụng chu trình PDCA nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong 

ngành Quản trị kinh doanh. Chu trình gồm bốn bước để giải quyết các vấn đề là: (P) đưa ra 

các giả thuyết, vị trí, nguyên nhân và giải pháp cho một vấn đề; (D) thực hiện; (C) đánh giá 

kết quả; (A) điều chỉnh. Chu trình này là một công cụ hiệu quả nhằm giúp các giảng viên 

quản lý chất lượng giảng dạy của mình một cách toàn diện, tạo ra môi trường học tập tích cực. 

– Nâng cao chất lượng giảng dạy ngành Tài chính – Ngân hàng thông qua những 

hoạt động tiếp cận với thực tế. Ngành Tài chính – Ngân hàng là một ngành có những nét 

đặc thù, yêu cầu những vấn đề đào tạo phải gắn rất chặt chẽ với kỹ năng làm việc trong 

thực tế. Do đó, việc đưa những hoạt động giảng dạy sát với thực tế, đẩy mạnh hoạt động 

thực hành trong giảng dạy, cũng như nghiên cứu thực tế để cập nhật những kỹ năng và 

kiến thức cần thiết đối với các nhân viên tài chính – ngân hàng để hoàn thiện tài liệu và 

phương pháp giảng dạy là một yêu cầu thiết yếu, giúp nâng cao chất lượng đào tạo 

ngành Tài chính – Ngân hàng. 

Ban tổ chức Hội thảo xin bày tỏ vinh dự và vui mừng được tiếp nhận 25 bài tham 

luận của các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Trường để đưa vào Kỷ yếu Hội 

thảo. Các bài viết đã thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của những người làm công tác 

nghiên cứu, giảng dạy trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất 

lượng đào tạo cho ngành Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính – Ngân hàng. 

Chúng tôi tin tưởng rằng, qua các chủ đề được trao đổi trong Hội thảo này, các giảng 

viên, các nhà khoa học sẽ được trình bày, trao đổi thẳng thắn, cởi mở những quan điểm 

của mình và lĩnh hội những kiến thức và những giải pháp mới giúp các giảng viên nâng 

cao kỹ năng giảng dạy của mình. Từ đó, đẩy mạnh chất lượng đào tạo đại học nói chung 

và của hai ngành Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính – Ngân hàng nói riêng. 

Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng cảm ơn các giảng viên, các nhà khoa học cùng 

toàn thể quý vị đã quan tâm viết bài tham luận, đến tham dự và thảo luận, góp phần vào 

sự thành công của Hội thảo. 

     BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 
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PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC,  
VẬN DỤNG TRONG HỌC PHẦN H#NH VI TỔ CHỨC TẠI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP H# NỘI 
 
 

TS. Cao Thị Thanh – ThS. Vũ Thị Phương Thảo 

Khoa Quản lý kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
 

TÓM TẮT 

Phương pháp sử dụng trò chơi là PPDH giúp người học có nhiều hứng thú 
trong học tập theo ñúng phương châm “Học mà chơi – Chơi mà học”. Trong bài viết 
này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp ñịnh tính ñể tìm hiểu về mối quan hệ giữa 
phương pháp sử dụng trò chơi với học phần Hành vi tổ chức. Kết quả nghiên cứu 
khẳng ñịnh tính hiệu quả của phương pháp sử dụng trò chơi ñối với học phần Hành 
vi tổ chức. Cuối cùng, bài viết cũng gợi ý ba trò chơi là: trò chơi khởi ñộng, trò chơi 
kích thích học tập, trò chơi khám phá tri thức có thể áp dụng trong học phần Hành vi 
tổ chức cũng như một số lưu ý khi sử dụng trò chơi trong dạy học. 

Từ khoá: PPDH, trò chơi, hành vi tổ chức. 

1. GIỚI THIỆU 

Bản chất của học chế tín chỉ là cá thể hoá việc học tập trong một nền giáo dục 
ñại học cho số ñông. Các triết lý làm nền tảng cho học chế tín chỉ là “giáo dục hướng 
về người học” và “giáo dục ñại học ñại chúng”. Do mục tiêu cá thể hoá việc học tập, 
học chế tín chỉ có ñặc ñiểm quan trọng nhất là làm cho mỗi người học có thể học 
theo năng lực và ñiều kiện của riêng mình. Ðặc ñiểm này buộc người dạy phải sử 
dụng phương pháp giảng dạy sao cho phát huy ñược tính chủ ñộng của người học, 
giúp người học biết cách học ñể tự học. 

Mặc dù vậy, từ khi chuyển ñổi hình thức học tập từ học chế niên chế sang học 
chế tín chỉ, sự thụ ñộng của người học trong việc học tập là một cản trở ñối với việc 
ñổi mới phương pháp giảng dạy chủ ñộng. Slavin (2008) khẳng ñịnh: “một trong 
những thành phần có tính then chốt nhất trong việc học là ñộng lực học tập”, trong 
ñó giáo viên ñóng vai trò rất lớn ñối với ñộng lực học tập của người học và ñộng lực 
học tập ñóng vai trò quyết ñịnh chất lượng học tập. Do ñó, việc áp dụng các PPDH 
có thể tạo ñộng lực cho người học là vô cùng cần thiết ñể ñạt ñược các mục tiêu 
trong dạy học. 
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Trong thời gian qua, PPDH ở bậc ñại học ñã và ñang ñược cải tiến theo hướng 
phát huy tính chủ ñộng của người học. Bên cạnh các phương pháp tình huống, làm 
việc nhóm, ñộng não, sắm vai,… thì phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học 
cũng là một cách thức hữu hiệu ñể kích thích nhận thức của người học. 

Donald Clark (2007) cho rằng, nên ñưa trò chơi vào giáo dục ñể làm cho người 
học say mê. Trò chơi có thể là giải pháp tốt nhất cho trình trạng chán học. Trò chơi là 
yếu tố tạo nên ñộng lực bên trong (intrinsic motivation). Theo Nguyễn Bích Hồng 
(2014), dạy học dựa trên trò chơi là một phương pháp gây nhiều hứng thú cho người 
học nhưng ñòi hỏi tính sáng tạo cao của giáo viên. Do ñó, bài viết này tập trung làm 
rõ cơ sở lý thuyết về phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học, gợi ý một số trò 
chơi áp dụng trong học phần Hành vi tổ chức cũng như một số lưu ý khi sử dụng trò 
chơi trong dạy học. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Bản chất của phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học 

2.1.1. Trò chơi 

Một số nhà tâm lý – giáo dục theo trường phái sinh học như K. Gross, S. Hall, 
V. Stern… cho rằng, trò chơi là do bản năng quy ñịnh, chơi chính là sự giải toả năng 
lượng dư thừa. Còn G. Piagie cho rằng, trò chơi là hoạt ñộng trí tuệ thuần túy là một 
nhân tố quan trọng ñối với sự phát triển trí tuệ. 

Theo tác giả Đặng Thành Hưng thì trò chơi là một thuật ngữ có hai nghĩa 
khác nhau: 

– Một là, kiểu loại phổ biến của chơi. Nó chính là chơi có luật (tập hợp quy tắc 
ñịnh rõ mục ñích, kết quả và yêu cầu hành ñộng) và có tính cạnh tranh hoặc tính 
thách thức ñối với người tham gia. 

– Hai là, những thứ công việc ñược tổ chức và tiến hành dưới hình thức chơi 
như: chơi bằng chơi, học bằng chơi, giao tiếp bằng chơi, rèn luyện thân thể dưới hình 
thức chơi… 

Các trò chơi ñều có luật lệ, quy tắc, nhiệm vụ, yêu cầu tức là có tổ chức và thiết 
kế, nếu không có những thứ ñó thì không có trò chơi mà chỉ có sự chơi ñơn giản. 

Như vậy, trò chơi là tập hợp các yếu tố chơi, có hệ thống và có tổ chức, vì thế 
luật hay quy tắc chính là phương tiện tổ chức tập hợp ñó. 

2.1.2. Trò chơi trong dạy học 

Có những quan ñiểm khác nhau về trò chơi dạy học. Trong lý luận dạy học, tất 
cả những trò chơi gắn với việc dạy học như là phương pháp, hình thức tổ chức và 
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luyện tập… không tính ñến nội dung và tính chất của trò chơi thì ñều ñược gọi là trò 
chơi dạy học. 

Do những lợi thế của trò chơi có luật quy ñịnh rõ ràng (gọi tắt là trò chơi có 
luật), trò chơi dạy học là loại trò chơi có ñịnh hướng ñối với sự phát triển trí tuệ của 
người học, thường do giáo viên nghĩ ra và dùng nó vào mục ñích giáo dục và dạy học. 

Trò chơi dạy học có nguồn gốc trong nền giáo dục dân gian, trong những 
trò chơi ñầu tiên của mẹ với con, trong các trò vui và những bài hát khôi hài làm 
cho ñứa trẻ chú ý ñến những vật xung quanh, gọi tên các ñồ vật ñó và dùng hình 
thức ñó ñể dạy con. 

Theo tác giả Đặng Thành Hưng thì những trò chơi giáo dục ñược lựa chọn và 
sử dụng trực tiếp ñể dạy học, tuân theo mục ñích, nội dung, các nguyên tắc và PPDH, 

có chức năng tổ chức, hướng dẫn và ñộng viên sinh viên tìm kiếm và lĩnh hội tri 
thức, học tập và rèn luyện kỹ năng, tích lũy và phát triển các phương thức hoạt ñộng 
và hành vi ứng xử xã hội, văn hoá, ñạo ñức, thẩm mỹ, pháp luật, khoa học, ngôn ngữ, 
cải thiện và phát triển thể chất, tức là tổ chức và hướng dẫn quá trình học tập của sinh 
viên khi học tham gia trò chơi gọi là trò chơi dạy học. 

2.1.3. Phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học 

Bản chất của phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học là dạy học thông 
qua việc tổ chức hoạt ñộng cho học sinh. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, người 
học ñược hoạt ñộng bằng cách tự chơi trò chơi trong ñó mục ñích của trò chơi 

chuyển tải mục tiêu của bài học. Luật chơi (cách chơi) thể hiện nội dung và phương 
pháp học, ñặc biệt là phương pháp học tập có sự hợp tác và sự tự ñánh giá. 

Sử dụng trò chơi trong dạy học ñể hình thành kiến thức, kỹ năng mới hoặc 
củng cố kiến thức, kỹ năng ñã học. 

Phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học có các ưu ñiểm sau: 

– Hấp dẫn người học, do ñó duy trì tốt hơn sự chú ý của người học với bài học. 

– Giảm tính chất căng thẳng của giờ học, nhất là các giờ học kiến thức lý 
thuyết mới. 

– Phương pháp sử dụng trò chơi có nhiều học sinh tham gia sẽ tạo cơ hội rèn 
luyện kỹ năng hợp tác cho người học. 

Tuy nhiên, phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học tồn tại các nhược ñiểm: 

– Khó củng cố kiến thức, kỹ năng một cách có hệ thống. 

– Người học dễ sa ñà vào việc chơi mà ít chú ý ñến tính chất học tập của các 
trò chơi. 
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2.2. Cấu trúc của trò chơi dạy học 

Trò chơi dạy học có mọi ñặc ñiểm của trò chơi thông thường, nhưng về cấu 
trúc nó kết hợp các yếu tố chơi và các yếu tố sư phạm trong một tổ hợp hoạt ñộng và 
quan hệ hiện thực. Trò chơi dạy học gồm những thành tố sau: 

(1) Mục ñích hay chủ ñịnh chơi chính là những nhiệm vụ học tập của người học 

trong khi tham gia chơi. Mục ñích này chi phối tất cả những yếu tố của trò 

chơi. Khi trò chơi kết thúc, mức ñộ ñạt ñược của mục ñích chơi ñược phản ánh 

ở kết quả hiện thực mà người học thu ñược và kết quả ñó cũng là kết quả giải 

quyết các nhiệm vụ học tập. 

(2)  Các hành ñộng hay hành ñộng chơi là những hoạt ñộng thực sự mà người tham gia 

trò chơi tiến hành ñể thực hiện vai, nhiệm vụ và vai trò của mình trong trò chơi. 

(3)  Luật chơi hay quy tắc chơi là những quy ñịnh nhằm ñảm bảo sự ñịnh hướng các 

hoạt ñộng và hành ñộng chơi vào mục ñích chơi hay nhiệm vụ học tập, chỉ ra 

các mục tiêu và kết quả của hành ñộng, các phương thức và tính chất của hoạt 

ñộng, xác ñịnh trình tự và tiến ñộ của các hành ñộng, tạo ra các tiêu chí ñiều 

chỉnh các quan hệ và hành vi của người tham gia. 

(4)  Đối tượng hoạt ñộng, giao tiếp là những thành tố chính của các hoạt ñộng, tuy 

nhiên ñể ñáp ứng tốt nhất nhiệm vụ học tập thì chúng cần ñược xác ñịnh và thiết 

kế chặt chẽ, ñược chỉ dẫn cụ thể và rõ ràng hơn trong luật chơi. 

(5)  Các quá trình, tình huống và quan hệ là những tiến trình, biến số, khuynh 
hướng của các hoạt ñộng, hành ñộng chơi, biểu thị tác ñộng của luật chơi 
nhưng hướng vào mục ñích dạy học. 

2.3. Quy trình thực hiện phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học 

Để khai thác các ưu ñiểm, ñồng thời hạn chế các nhược ñiểm của phương pháp 
sử dụng trò chơi, giáo viên nên áp dụng phương pháp này theo quy trình như sau: 

Bước 1: Giáo viên giới thiệu tên, mục ñích của trò chơi. 

Bước 2: Hướng dẫn chơi.  

Bước này bao gồm những việc làm sau: 

– Tổ chức người tham gia trò chơi: số người tham gia, số ñội tham gia (mấy 
ñội chơi), quản trò, trọng tài. 

– Các dụng cụ dùng ñể chơi (giấy khổ to, quân bài, thẻ từ, cờ…). 

– Cách chơi: Từng việc làm cụ thể của người chơi hoặc ñội chơi, thời gian 
chơi, những ñiều người chơi không ñược làm… 
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– Cách xác nhận kết quả và cách tính ñiểm chơi, các giải của cuộc chơi (nếu có). 

Bước 3: Thực hiện trò chơi. 

Bước 4: Nhận xét sau cuộc chơi. 

Bước này bao gồm những việc làm sau: 

– Giáo viên hoặc trọng tài là người nhận xét về thái ñộ tham gia trò chơi của 
từng ñội, những việc làm chưa tốt của các ñội ñể rút kinh nghiệm. 

– Trọng tài công bố kết quả chơi của từng ñội, cá nhân và trao phần thưởng 
cho ñội ñoạt giải. 

– Giáo viên/một số người học nêu kiến thức, kỹ năng trong bài học mà trò chơi 
ñã thể hiện. 

2.4. Các loại trò chơi trong dạy học 

Trò chơi trong dạy học có thể ñược chia làm ba loại chính là trò chơi khởi ñộng, 
trò chơi kích thích học tập và trò chơi khám phá tri thức (Nguyễn Thị Bích Hồng, 2014). 

Trò chơi khởi ñộng: Giáo viên tổ chức cho người học chơi ñể kích hoạt không 
khí lớp học, tạo sự hưng phấn cho người học. Trò chơi khởi ñộng thường ñược sử 
dụng trước khi học tập. 

Trò chơi kích thích học tập: Giáo viên tổ chức trò chơi ñể người học tiếp nhận 
nội dung một cách sinh ñộng, hào hứng. Trò chơi kích thích học tập ñược giáo viên 
sử dụng như một hình thức học tập. 

Trò chơi khám phá tri thức: Giáo viên tổ chức trò chơi ñể người học trải 
nghiệm tình huống trong lúc chơi, từ ñó người học tự khám phá nội dung học tập. 
Trò chơi khám phá tri thức ñược sử dụng như một hình thức học tập. 

Bảng 1: Phân biệt ba loại trò chơi trong dạy học 

Loại  
trò chơi 

Khởi ñộng Kích thích học tập Khám phá tri thức 

M�c tiêu Tạo hưng phấn trước khi học Kích thích tính tích cực học tập Khám phá tri thức 

Tác d�ng 
Thư giãn, kích hoạt tâm 

thế học tập 

Học hào hứng, sôi ñộng Trải nghiệm, tạo tình 

huống có vấn ñề 

Đ�c ñi�m 
Chơi ra chơi, học ra học Thao tác chơi là hình thức  

học tập 

Thao tác chơi là nội 

dung học tập 

Yêu c�u Trò chơi ña dạng Sử dụng kỹ thuật, công nghệ Sáng tạo 

Nguồn: Nguyễn Thị Bích Hồng (2014) 
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Trong ba loại trò chơi trên, trò chơi khám phá tri thức có tác dụng cao trong việc 
kích thích tính tích cực của người học trong việc khám phá tri thức. Việc tổ chức trò 
chơi khám phá tri thức về thực chất là thực hiện PPDH nêu vấn ñề hoặc tạo tình huống 
có vấn ñề nhằm kích thích hoạt ñộng nhận thức học tập của sinh viên. 

3. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC VỚI HỌC 

PHẦN HÀNH VI TỔ CHỨC 

3.1. Bối cảnh và phương pháp nghiên cứu 

Quá trình dạy học ngày nay xác ñịnh nhà trường phải chú trọng tập trung vào 
việc tạo ra những cơ hội và ñiều kiện học tập thuận lợi cho người học. Yêu cầu này 
một mặt kích thích người học phát huy cao ñộ tính tích cực học tập, mặt khác yêu 
cầu người giáo viên phải khuyến khích, hướng dẫn và tổ chức học tập cho người học 
phải chủ ñộng trong việc chiếm lĩnh tri thức, kinh nghiệm và giá trị cần thiết cho bản 
thân ñể họ có khả năng thích ứng cao trong việc tiếp cận xu hướng dạy học mới. 

Yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực ñã ñặt ra những ñòi hỏi phải ñổi mới 
mục tiêu, nội dung của quá trình ñào tạo ở mọi cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục 
ở nước ta. Các trường ñại học nói chung và trường ĐHCNHN nói riêng ñã có nhiều 
cải tiến trong công tác ñảm bảo chất lượng ñào tạo. Nhiều hoạt ñộng nhằm ñổi mới 
PPDH ñã ñược phát ñộng và triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, vẫn 
còn nhiều PPDH phát huy tích cực học tập cho sinh viên vẫn chưa ñược triển khai 
rộng rãi, một trong những PPDH chưa ñược ñông ñảo giáo viên quan tâm sử dụng 
là kỹ thuật sử dụng trò chơi trong dạy học. 

Để khẳng ñịnh sự phù hợp của phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học 
ñối với học phần Hành vi tổ chức, nhóm tác giả sử dụng phương pháp ñịnh tính với 
kỹ thuật phỏng vấn sâu một số giáo viên ñã tham gia giảng dạy và một số sinh viên 
ñã từng học học phần này. Các câu hỏi xoay quanh các vấn ñề như ñặc trưng của học 
phần Hành vi tổ chức, các PPDH ñã và ñang ñược áp dụng trong học phần Hành vi 
tổ chức, sự phù hợp và tính hiệu quả của phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy 
học ñối với học phần Hành vi tổ chức. Kết quả nghiên cứu ñược trình bày trong phần 
dưới ñây. 

3.2. Kết quả nghiên cứu  

3.2.1. Đặc trưng của học phần Hành vi tổ chức  

Con người làm việc trong tổ chức là nguồn lực quan trọng nhất của tổ chức. 
Họ làm việc cho tổ chức, vì mục tiêu của tổ chức. Nhiệm vụ của nhà quản lý là khai 
thác tiềm năng người lao ñộng ñể tăng năng suất và hiệu quả thực hiện công việc. 
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Tuy nhiên, vấn ñề con người, quan hệ giữa con người và tổ chức là những vấn ñề rất 
phức tạp, là thách thức lớn ñối với mọi nhà quản lý. 

Con người trong tổ chức, trước hết là cá nhân, sau ñó họ ñược tập hợp trong 
tập thể và cao nhất là trong tổ chức. Nghiên cứu nhận thức, thái ñộ và hành vi của 
con người trong tổ chức và mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể, với tổ chức nhằm 
ñạt ñược hiệu quả cao nhất trong việc phát huy nguồn lực con người là nội dung 
chính của học phần Hành vi tổ chức. 

Do nội dung của học phần rất trừu tượng và phức tạp, các ñối tượng ñược 
phỏng vấn ñều cho rằng, việc áp dụng phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học 
ñối với học phần Hành vi tổ chức sẽ có tác dụng kích thích học tập, giảm sự nhàm 
chán và tăng tính chủ ñộng, tích cực của người học. Kết quả phỏng vấn cũng cho 
thấy, khi giảng viên chỉ áp dụng phương pháp thuyết trình ñối với học phần Hành vi 
tổ chức, sinh viên thường cảm thấy nhàm chán, không tập trung vào bài giảng và 
không nhớ nội dung môn học. 

3.2.2. Giới thiệu ba loại trò chơi trong học phần Hành vi tổ chức 

Sau khi các ñối tượng phỏng vấn khẳng ñịnh sự phù hợp của phương pháp trò 
chơi trong dạy học học phần Hành vi tổ chức, một số giảng viên ñã từng tham gia 
giảng dạy cũng chia sẻ một số trò chơi áp dụng hiệu quả trong giảng dạy học phần 
này. Nội dung của các trò chơi ñược trình bày cụ thể như sau: 

3.2.2.1. Loại trò chơi mang tính khởi ñộng 

Tên trò chơi: Ô CHỮ BÍ MẬT 

* Cách chơi 

– Tất cả các thành viên lớp tham gia trò chơi trước giờ học. 

– Giáo viên ñưa ra ô chữ bí mật bao gồm 6 hàng ngang. Mỗi hàng ngang tương 
ứng với một câu ñố có liên quan ñến bài học của buổi trước (khái quát về mô hình 
hành vi tổ chức). 

– Sinh viên trong lớp phải giải 6 câu ñố ñể tìm ra 6 hàng ngang. Sinh viên nào 
lật mở ñược ô hàng ngang thì cả lớp biết thêm ñược một chữ cái của ô chữ bí mật và 
sinh viên ñó ñược quyền yêu cầu giáo viên cho biết câu ñố của ô chữ tiếp theo.  

– Thời gian cho mỗi câu ñố tương ứng với mỗi hàng ngang là 30 giây. 

– Khi tìm ñược 6 chữ cái của ô chữ bí mật, sinh viên phải ghép các chữ cái ñể 
thành một từ khoá có ý nghĩa trong bài học mới.  

– Người chiến thắng là người tìm ra ñược từ khoá của ô chữ bí mật. 

– Phần thưởng là một tràng vỗ tay của cả lớp. 
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* Phân tích ý nghĩa của trò chơi 

Trò chơi ñược tổ chức trước giờ học ñể thư giãn, kích thích hoạt ñộng của lớp 
học, thu hút sự chú ý của sinh viên ñối với bài học mới, liên kết giữa nội dung bài 
học cũ và bài học mới. 

3.2.2.2. Loại trò chơi kích thích học tập 

Tên trò chơi: XÂY THÁP 

* Cách chơi 

– Mỗi nhóm nhận 20 que mỳ Ý, 01 mét băng dính, 01 mét dây dứa, 01 cái kẹo 
mút, 01 cái kéo. 

– Các nhóm sử dụng các ñồ vật trên ñể xây tháp trong khoảng thời gian là 30 
phút. Trong thời gian các nhóm làm việc, giáo viên ghi chép và lưu lại thái ñộ, suy 
nghĩ và biểu hiện của các thành viên trong nhóm.  

– Nhóm xây ñược tháp cao nhất sẽ thắng. 

* Phân tích ý nghĩa của trò chơi 

Đây là trò chơi kích thích học tập. Trò chơi mô phỏng quá trình tham gia của 
người lao ñộng trong một tổ chức ñể ñạt mục tiêu chung là xây tháp càng cao càng 
tốt. Từ ñó, giáo viên có thể giúp cho người học hiểu ñược khái niệm Hành vi tổ chức. 

Khi công bố kết quả của trò chơi, giáo viên có thể cho cả lớp xem lại quá trình 
làm việc nhóm của cả lớp thông qua những hình ảnh ñược giáo viên lưu lại. Giáo 
viên tiến hành phân tích quá trình làm việc nhóm, chỉ rõ cho cả lớp thấy những biểu 
hiện rất khác nhau của các cá nhân như nhiệt tình, năng nổ, rời khỏi khu vực làm 
việc nhóm, làm việc riêng, nghe ñiện thoại,… Tất cả những biểu hiện ñó ñều ảnh 
hưởng ñến năng suất làm việc của nhóm.  

Sau ñó, giáo viên giới thiệu khái niệm hành vi tổ chức: Hành vi tổ chức nghiên 
cứu những ñiều mà con người suy nghĩ, cảm nhận và hành ñộng trong một tổ chức 
(McShane và cộng sự, 2005). Trên thực tế, có rất nhiều hành vi mà nhân viên có thể 
biểu hiện trong tổ chức nhưng những nhà nghiên cứu môn học này chỉ quan tâm và 
ñề cập ñến 6 dạng hành vi quan trọng, ñó là: năng suất làm việc, sự vắng mặt, tỷ lệ 
thuyên chuyển, hành vi sai lệch trong công sở (làm việc riêng, nghe ñiện thoại, nói 
xấu, ñặt ñiều,…), hành vi công dân trong tổ chức (nhiệt tình), mức ñộ hài lòng của 
nhân viên trong tổ chức. 

Thông qua trò chơi, người học sẽ học tập khái niệm hành vi tổ chức một cách 
sôi nổi. 
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3.2.2.3. Loại trò chơi khám phá tri thức 

Tên trò chơi: TÌM VẬT THẤT LẠC 

* Cách chơi 

– Bước 1: Chọn hai sinh viên trong lớp và giao cho họ lần lượt thực hiện một 
nhiệm vụ giống nhau, tìm một vật thất lạc trong phòng học. Hai sinh viên tạm rời 
phòng học. 

– Bước 2: Cả lớp thống nhất một vật dụng ñể làm “vật thất lạc”, chẳng hạn như 
cục tẩy và ñể ở vị trí kín ñáo, khó phát hiện. 

– Bước 3: Người thứ nhất vào phòng. Giáo viên nói: “Nhiệm vụ của em là tìm 
giúp bạn Mai cục tẩy hình chữ nhật màu hồng trong phòng học. Em không ñược 
phép hỏi trong khi tìm kiếm. Người thứ nhất thực hiện nhiệm vụ. Mỗi khi sinh viên 
này xác ñịnh sai vị trí, cả lớp sẽ ñồng thanh phát tín hiệu: Ê ê……… Đến khi bạn tìm 
ñược, cả lớp im lặng. Giáo viên ghi thời gian thực hiện nhiệm vụ của sinh viên thứ 
nhất lên bảng. 

– Bước 4: Sinh viên thứ hai vào phòng. Giáo viên thông báo luật chơi như ñã 
nói với sinh viên trước. Sinh viên 2 bắt ñầu thực hiện nhiệm vụ. Cả lớp ñồng thanh: 
“Cố lên Nam ơi!”. Khi sinh viên ñi về hướng giấu “vật thất lạc”, cả lớp vỗ tay. Tới 
lúc hoàn thành nhiệm vụ giáo viên ghi lên bảng thời gian thực hiện của sinh viên 2. 

* Phân tích ý nghĩa của trò chơi 

Trò chơi này không nhằm tìm ra người chiến thắng, mặc dù trong ñại ña số các 
trường hợp, thời gian thực hiện nhiệm vụ của người thứ hai là ít hơn. Trò chơi ñược 
thiết kế cho giờ semina về văn hoá tổ chức, mô phỏng quá trình làm việc của nhân 
viên dưới hai bầu không khí ñối lập. Tình huống có vấn ñề ở ñây là một sinh viên 
phải thực hiện nhiệm vụ dưới sức ép tâm lý trong một môi trường làm việc không 
thân thiện, văn hoá của tổ chức thiên về sử dụng hình phạt khi nhân viên không hoàn 
thành nhiệm vụ, các thành viên trong tập thể ứng xử với nhau như ñối thủ cạnh tranh. 
Ngay sau ñó, sinh viên thứ hai thực hiện cùng một nhiệm vụ dưới bầu không khí 
khác, ñại diện cho nền văn hoá tổ chức ñối lập với tình huống thứ nhất. Tuy chỉ có 
hai sinh viên tham gia trò chơi nhưng cả lớp cùng ñược trải nghiệm bằng cách quan 
sát, so sánh sự ñối lập về tâm lý, hành vi, trạng thái và hiệu quả làm việc của hai 
nhân viên trong hai nền văn hoá trái ngược nhau. Sau khi kết thúc phần chơi sôi nổi, 
giáo viên chuyển hoạt ñộng sang phần thảo luận, giúp sinh viên hiểu thêm một số 
khía cạnh và mở rộng tri thức liên quan ñến bài học như: 

– Vấn ñề thưởng – phạt, khích lệ. 

– Tầm quan trọng của yếu tố tinh thần ñối với người lao ñộng. 
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– Bầu không khí tổ chức. 

– Môi trường và ñiều kiện làm việc. 

– Tính cá nhân và tinh thần tập thể. 

– Hành vi và hiệu quả làm việc của người lao ñộng khi làm việc dưới sức ép 
tâm lý. 

– Cộng ñồng lao ñộng nhân văn. 

Để giúp sinh viên hiểu sâu thêm vấn ñề và kích thích phát triển tư duy sang 
vùng tri thức mới gần với vấn ñề ñược học, những câu hỏi mang tính gợi mở và ñịnh 
hướng của giáo viên ñóng vai trò quan trọng. Câu hỏi nên ñược sắp xếp từ dễ ñến 
khó, từ gần ñến xa. Ví dụ, trong phần thảo luận sau khi chơi trò này, giáo viên chuẩn 
bị sẵn những câu hỏi sau: 

– Nhiệm vụ hai bạn thực hiện có giống nhau không? Hãy so sánh thời gian 
hoàn thành nhiệm vụ của các bạn. Có gì khác biệt giữa tinh thần, thái ñộ và hành vi 
của hai sinh viên? 

– Em có cho rằng khả năng tìm kiếm “vật thất lạc” của bạn thứ nhất kém hơn 
không? Tại sao?  

– Theo em, ñiều gì ảnh hưởng tới quá trình thực hiện nhiệm vụ, năng suất và 
kết quả công việc của người lao ñộng? 

– Những bài học quản lý em tự rút ra ñược từ trò chơi là gì? 

– Theo em, ai là người giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình xây dựng và 
phát triển văn hoá tổ chức? 

– Là giám ñốc công ty, em sẽ làm gì nếu một nhân viên giỏi năng lực chuyên 
môn nhưng giá trị cá nhân và cách hành xử của người ñó không phù hợp với văn hoá 
của tổ chức? 

4. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC 

4.1. Khi lựa chọn hoặc thiết kế trò chơi 

– Mục ñích của trò chơi phải thể hiện mục tiêu của bài học hoặc một phần của 
chương trình. 

– Hình thức chơi ña dạng giúp người học ñược thay ñổi các hoạt ñộng học tập 
trên lớp, giúp người học phối hợp các hoạt ñộng trí tuệ với các hoạt ñộng vận ñộng. 

– Trò chơi phải phù hợp với ñặc ñiểm người học. Thông thường, trò chơi có 
tính vận ñộng phù hợp hơn với người học trẻ tuổi. Những trò chơi nhẹ nhàng sẽ ñược 
người học lớn tuổi ưa thích hơn. 
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– Luật chơi ñơn giản ñể người học dễ nhớ, dễ thực hiện và giáo viên phải luôn 
ñảm bảo rằng người học ñã hiểu rõ luật chơi trước khi bắt ñầu trò chơi.  

– Các dụng cụ chơi cần ñơn giản, dễ làm hoặc dễ tìm kiếm tại chỗ. 

– Trò chơi phải ñảm bảo tính giáo dục, tránh những thao tác phản cảm, thiếu 
văn hoá trong lớp học. 

4.2. Khi tổ chức trò chơi 

– Thời gian tổ chức trò chơi phù hợp với bài học ñể vừa làm cho người học 
hứng thú học tập vừa hướng cho người học tiếp tục tập trung các nội dung khác của 
bài học một cách có hiệu quả. 

– Chú trọng phân tích ý nghĩa sau khi thực hiện trò chơi. Trò chơi chỉ là phương 
tiện truyền tải kiến thức, việc rút ra bài học từ trò chơi mới là mục ñích cuối cùng của 
phương pháp. Vì vậy, giáo viên không chỉ ñầu tư thời gian, công sức vào cách tổ 
chức trò chơi mà còn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc phân tích ý nghĩa của trò chơi. 

– Xoa dịu tính hiếu thắng của người chơi: Việc tổ chức trò chơi nhằm mục 
ñích học tập chứ không ñể tranh giành thứ hạng và khẳng ñịnh tài năng của các cá 
nhân. Do ñó, giáo viên cần nhấn mạnh ý nghĩa của trò chơi ñể tất cả người học ñều 
cảm thấy mình là người chiến thắng khi ñã hiểu ñược một bài học ñầy ý nghĩa. 

– Không lạm dụng phương pháp: Mỗi PPDH ñều có ưu và nhược ñiểm, không 
có PPDH nào có tính vạn năng. Việc lạm dụng phương pháp trò chơi sẽ gây nhàm 
chán, thậm chí phản tác dụng. Do ñó, khi lựa chọn phương pháp trò chơi, giáo viên 
phải ñảm bảo phương pháp này phù hợp với nội dung bài học, ñặc ñiểm người 
học,… Đồng thời, phương pháp trò chơi cần ñược kết hợp với các PPDH khác ñể 
phát huy hiệu quả cao nhất. 

5. KẾT LUẬN 

Phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học có tác dụng tạo hứng thú cho 
người học và người dạy, ñồng thời tạo ấn tượng sâu sắc về bài học, giúp việc học trở 
nên nhẹ nhàng mà hiệu quả. Trò chơi trong dạy học có nhiều mức ñộ từ mức vui chơi 
trước khi học, ñến việc học dưới hình thức trò chơi, ñến mức ñộ cao hơn là học tập từ 
trò chơi. Tuy nhiên, việc áp dụng trò chơi trong dạy học ñòi hỏi người giáo viên phải có 
kỹ năng sư phạm tốt, khả năng sáng tạo ñể thiết kế, lựa chọn, cải biên các trò chơi 
cho từng nội dung bài học, tổ chức và hướng dẫn người học tư duy, phát hiện ra tri 
thức mới từ trò chơi. Từ ñó, giáo viên có thể nâng cao tinh thần học tập của người 
học, góp phần nâng cao hiệu quả ñào tạo.  
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TÓM TẮT 

Phương pháp giảng dạy hiện ñại ñang ñược các trường ñại học trong cả nước 
áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, giúp sinh viên chủ ñộng trong học tập, có 
sự trải nghiệm, ñạt ñược chuẩn ñầu ra về chuyên môn. Các kết quả nghiên cứu gần 
ñây cho thấy phương pháp giảng dạy chủ ñộng – là một phương pháp giảng dạy hiện ñại 
giúp cho sinh viên phát huy ñược khả năng tiếp thu và vận dụng ñược bài học. Trong 
phương pháp giảng dạy chủ ñộng, sinh viên ñược cuốn hút vào các hoạt ñộng học tập 
chủ ñộng do các giảng viên tổ chức và hướng dẫn. Thông qua ñó, sinh viên chủ ñộng 
tìm hiểu, khám phá những kiến thức mới, những ñiều còn băn khoăn, chưa hiểu mà 
không thụ ñộng tiếp nhận kiến thức một cách nhàm chán. Giảng viên tạo ra các tình 
huống thực tế, yêu cầu sinh viên trải nghiệm bằng nhiều cách khác nhau như: quan 
sát, thảo luận, làm việc theo nhóm, ñặt và giải quyết vấn ñề theo cách suy nghĩ của cá 
nhân... từ ñó tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả, tăng khả năng làm việc nhóm, khả 
năng thuyết trình trước ñám ñông, phát huy ñược tiềm năng sáng tạo, chú trọng phát 
triển kỹ năng, khuyến khích học chủ ñộng, nâng cao phẩm chất và năng lực nghề 
nghiệp ñáp ứng nhu cầu xã hội... Bài viết tập trung làm rõ những vấn ñề xoay quanh 
nội dung về phương pháp giảng dạy chủ ñộng giúp sinh viên các ngành QTKD, 
TCNH học tập chủ ñộng và trải nghiệm. 

Từ khoá: phương pháp giảng dạy, giảng dạy chủ ñộng, QTKD, TCNH. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1. Tại sao cần quan tâm ñến phương pháp giảng dạy chủ ñộng trong ñào tạo 

ñại học? 

Chuyển ñổi phương thức ñào tạo từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ ñang 

là bước chuyển tất yếu khách quan của hệ thống giáo dục ñào tạo ñại học của Việt 
Nam theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Đào tạo theo học chế tín chỉ có những 
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ưu ñiểm nổi bật hơn hẳn ñào tạo theo hình thức niên chế: Một là, ñào tạo ñại học 

theo học chế tín chỉ dựa trên sự phân chia chương trình học tập thành các modun có 
thể ño lường, tích luỹ và lắp ghép ñược ñể tiến tới hệ thống văn bằng theo các tiêu 
thức tổ hợp nhất ñịnh, ñược thống nhất và công nhận rộng rãi thông qua hoạt ñộng 
quản lý giáo dục ñào tạo ở những thời gian và ñịa ñiểm khác nhau. Chính ưu ñiểm 

vượt trội này cho phép hệ thống giáo dục ñại học theo học chế tín chỉ có tính mở, 
linh hoạt và kết nối các cơ sở ñào tạo, mang lại những tiện ích tối ña cho người học. 
Hai là, ñào tạo theo tín chỉ chuyển quyền lựa chọn, quyết ñịnh mục tiêu giáo dục, ñịa 
ñiểm ñào tạo, kế hoạch học tập, môn học… từ nhà trường sang cho người học trên cơ 

sở các trường công khai số lượng tín chỉ cần tích luỹ, trình tự, lôgic các môn học cần 
tích luỹ ñể ñược công nhận và trao văn bằng tốt nghiệp của trường. Các môn học ñã 
ñược sinh viên tích luỹ ở trường, của văn bằng này có thể ñược bảo lưu, sử dụng tiếp 
cho văn bằng khác, ở trường khác nếu chương trình theo quy ñịnh của văn bằng, nhà 

trường ñó chứa các môn học, tín chỉ ñã tích luỹ, các cơ sở ñào tạo có hệ thống 
chương trình ñào tạo thống nhất và công nhận lẫn nhau. Như vậy, học chế tín chỉ 
mang lại hiệu quả học tập cao do giá thành học tập thấp; ñộ mềm dẻo, khả năng thích 
ứng của chương trình ñào tạo phù hợp với mục tiêu học tập suốt ñời của mỗi người 
trong xã hội hiện ñại; hiệu quả về quản lý cao do tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

của người học và người dạy trong hệ thống ñào tạo không ngừng ñược củng cố và 
nâng cao. Ba là, học chế tín chỉ thể hiện ñầy ñủ tính thích ứng, tính mở của hệ thống 
giáo dục ñại học trong thời ñại công nghệ thông tin phát triển và hội nhập quốc tế về 
giáo dục như một nhu cầu tất yếu. Trong hệ thống ñào tạo ñại học theo tín chỉ, ngoài 

các môn bắt buộc còn có nhiều môn học cho sinh viên tự chọn và khi ñã ñưa vào 
chương trình các môn học này ñảm bảo có người dạy.  

Trên con ñường hội nhập kinh tế khu vực và thế giới (AFTA, WTO, TPP,…), 
Việt Nam với các mục tiêu phát triển kinh tế luôn song hành mục tiêu phát triển 
nguồn nhân lực. Đảng và Chính phủ ñã khẳng ñịnh: “Mục tiêu phát triển giáo dục và 

ñào tạo là bước ñột phá ñể phát triển nền kinh tế”. Điều ñó là một thách thức lớn ñối 
với các trường ñại học phải làm như thế nào ñể ñào tạo sinh viên ra trường ñáp ứng 
ñược nhu cầu của xã hội. Phương pháp giảng dạy truyền thống lạc hậu: giáo viên nói, 
ñọc, sinh viên ghi chép tạo ra sự bị ñộng cho sinh viên, không còn tạo ra hứng thú 
cho việc học, không phát triển ñược các kỹ năng, làm giảm chất lượng ñầu ra. Một 

tất yếu khách quan ñể nâng cao chất lượng và chuẩn hoá chương trình ñào tạo là cần 
chuyển ñổi sang phương pháp giảng dạy chủ ñộng. Sau ñây là so sánh giữa hai 
phương pháp giảng dạy truyền thống và phương pháp giảng dạy chủ ñộng: 
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 Dạy học truyền thống Dạy học chủ ñộng 

Quan 
niệm 

Học là quá trình tiếp thu và lĩnh 
hội, qua ñó hình thành kiến thức, 

kỹ năng, tư tưởng, tình cảm. 

Học là quá trình kiến tạo, sinh viên chủ ñộng 
tìm tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai 

thác và xử lý thông tin... tự hình thành hiểu 
biết, năng lực và phẩm chất. 

Bản chất Truyền thụ tri thức, truyền thụ và 
chứng minh chân lý của giảng viên. 

Tổ chức hoạt ñộng nhận thức cho sinh viên. 
Hướng dẫn sinh viên cách tìm ra chân lý. 

Mục tiêu Chú trọng cung cấp tri thức, kỹ 
năng, kỹ xảo. Học ñể ñối phó 

với thi cử. Sau khi thi xong 
những ñiều ñã ñược học thì sinh 

viên thường quên hoặc ít sử 
dụng. 

Chú trọng hình thành các năng lực: sáng 
tạo, hợp tác... dạy phương pháp và kỹ thuật 

nghiên cứu khoa học, dạy cách học. Học ñể 
ñáp ứng những nhu cầu của cuộc sống hiện tại 

và tương lai. Những ñiều ñã học bổ ích, cần 
thiết ñối với sinh viên và cho sự phát triển 

chung của toàn xã hội. 

Nội dung Từ giáo trình và từ giảng viên. Từ nhiều nguồn khác nhau: 

– Giáo trình. 

– Giảng viên. 

– Các tài liệu tham khảo: tiếng Việt, ngoại ngữ. 

– Vốn hiểu biết, kinh nghiệm và nhu cầu của 

sinh viên. 

– Tình huống thực tế, môi trường, bối cảnh ñịa 

phương, ñất nước, khu vực, thế giới. 

– Những vấn ñề sinh viên ñang quan tâm. 

Phương 
pháp 

Các phương pháp diễn giải, 
truyền thụ một chiều. 

Các phương pháp: tìm tòi, ñiều tra, giải quyết 
vấn ñề... dạy học tương tác. 

Hình thức 
tổ chức 

Cố ñịnh: bàn ghế kê theo quy 
ñịnh, giới hạn trong bốn bức 
tường của giảng ñường, giảng 

viên ñối diện với tất cả sinh viên. 

Cơ ñộng, linh hoạt, sinh viên học hỏi trực tiếp 
ở các sàn giao dịch, ngân hàng ảo, thực hành 
tại doanh nghiệp, học trong thực tế, học theo 

nhóm, sinh viên ñối diện với giáo viên. 

1.2. Phương pháp giảng dạy chủ ñộng trong ñào tạo ñại học là gì? 

Phương pháp giảng dạy chủ ñộng (Active teaching) là thuật ngữ phổ biến dùng 
ñể chỉ những phương pháp giáo dục, giảng dạy theo hướng tích cực, phát huy tính 
tích cực, chủ ñộng, sáng tạo của sinh viên. Phương pháp này hướng sinh viên tới hoạt 
ñộng hoá, chủ ñộng hoá hoạt ñộng nhận thức, tức là tập trung vào việc phát huy tính 
chủ ñộng của sinh viên chứ không phải tập trung vào phát huy tính chủ ñộng của 
giảng viên. Vì vậy, phương pháp giảng dạy chủ ñộng yêu cầu giảng viên phải nỗ lực 
thay ñổi nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ hơn so với phương pháp giảng dạy 
truyền thống. 
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Khi áp dụng phương pháp giảng dạy chủ ñộng, giảng viên cần thể hiện rõ nội 
dung môn học thông qua việc thiết kế ñề cương chi tiết môn học (Syllabus). Đề 
cương chi tiết môn học ñược hiểu là kế hoạch học tập giúp sinh viên ñạt ñược các 
mục tiêu của mình, không phải là bảng liệt kê các nội dung kiến thức. Dựa vào ñề 
cương môn học, giảng viên sẽ thiết kế việc học tập thông qua các hoạt ñộng mang 
tính khám phá, áp dụng, phân tích, ñánh giá các ý tưởng của sinh viên. Sinh viên và 
giảng viên cùng thảo luận, khám phá, giải thích những khúc mắc xoay quanh nội 
dung kiến thức cần nghiên cứu. Điều này giúp cho sinh viên luôn có ý thức quá trình 
học tập của họ: Học cái gì? Học như thế nào? Học ñể làm gì? Đây là một trong 
những cách thức tạo tính chủ ñộng, nâng cao ñộng cơ học tập, nghiên cứu, hình 
thành thói quen học tập, nghiên cứu suốt ñời. 

Nghiên cứu của Eward và cộng sự (2007) ñã chỉ ra rằng: học tập, nghiên cứu 
chủ ñộng các khái niệm, thông tin, kiến thức… sẽ giúp sinh viên tiếp cận sâu vấn ñề 
trong quá trình học. Chủ ñộng tiếp cận sâu vấn ñề tạo ra sự say mê nghiên cứu khiến 
sinh viên gần như ñạt ñược các kết quả như họ mong muốn. Điều ñó, ñồng nghĩa với 
việc sinh viên cảm thấy thoả mãn với nền giáo dục khi họ tích cực, chủ ñộng tham 
gia hoạt ñộng học tập. 

Các nghiên cứu của Biggs (2003) chứng minh rằng: giảng dạy chủ ñộng tạo ra 
các hoạt ñộng học tập ña dạng, phong phú giúp sinh viên tăng khả năng lĩnh hội kiến 
thức. Sự lĩnh hội kiến thức của sinh viên tăng lên do sinh viên sử dụng ña giác quan 
vào hoạt ñộng học tập, nghiên cứu, sử dụng trong thực tiễn và ñược truyền giảng lại 
cho người khác; do ñó, có mối quan hệ mật thiết giữa hoạt ñộng giảng dạy chủ ñộng 
với hiệu quả học tập. 

2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHỦ ĐỘNG 

TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

2.1. Phương pháp giảng dạy chủ ñộng lấy người học làm trung tâm 

Trong phương pháp giảng dạy chủ ñộng, sinh viên là ñối tượng của hoạt ñộng 
“dạy” và là chủ thể của hoạt ñộng “học”, theo sự hướng dẫn, dẫn dắt vấn ñề của 
giảng viên sẽ chủ ñộng tham gia vào quá trình học một cách chủ ñộng, tích cực tiếp 
cận kiến thức chứ không thụ ñộng lĩnh hội kiến thức do giảng viên truyền ñạt. Giảng 
viên ñưa ra các vấn ñề, tình huống gắn với thực tế, quan sát thực tế... từ ñó nắm bắt 
kiến thức một cách sâu, rộng, không rập khuôn, phát huy tiềm năng sáng tạo cùng 
với những kỹ năng. Trong giảng dạy chủ ñộng, giảng viên luôn ñóng vai trò là người 
hướng dẫn hành ñộng, còn sinh viên là “trung tâm” thực hiện hoạt ñộng ñể tự ñúc rút 
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kiến thức. Vì thế, giúp sinh viên chủ ñộng tìm tòi kiến thức, nắm bắt kiến thức một 
cách chủ ñộng và hiệu quả. 

2.2. Phương pháp giảng dạy chủ ñộng chú trọng vào phương pháp tự học 

Đối với phương pháp giảng dạy cổ ñiển, giảng viên là người truyền tải kiến 
thức còn sinh viên là người thụ ñộng tiếp nhận kiến thức bằng cách ghi chép, tiếp 
nhận thụ ñộng, giảng viên truyền ñạt nội dung gì thì sinh viên biết nội dung ñó, làm 
cho kiến thức bị giới hạn, bị nông cạn. Nhưng với phương pháp giảng dạy chủ 
ñộng, giảng viên luôn ñề cao việc rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu cho 
sinh viên. Đây là phương pháp giúp hoạt ñộng dạy học ñạt hiệu quả cao. Bên cạnh 
cuốn giáo trình của nhà trường còn nhiều tài liệu giúp cho việc học tập, nghiên cứu 
của sinh viên tốt hơn như các trang web, tài liệu tiếng nước ngoài... Nếu sinh viên 
chủ ñộng tìm tòi nhiều nguồn tài liệu ngoài giáo trình, họ sẽ lĩnh hội ñược một khối 
lượng kiến thức lớn. Nếu chỉ bó hẹp sự hiểu biết của sinh viên trong một cuốn giáo 
trình nào ñó sẽ làm cho sự hiểu biết của sinh viên rất nông cạn, không hiểu ñược 
cặn kẽ cội nguồn của vấn ñề, khi ra trường ñi làm thực tế sẽ khó thích nghi. Do ñó, 
nếu rèn luyện cho sinh viên có ñược phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự chủ, 
tự học sẽ tạo cho sinh viên tính ham học, ham nghiên cứu, khơi dậy các nguồn nội 
lực bên trong mỗi con người, tạo ra hiệu quả học tập cao. 

2.3. Phương pháp giảng dạy chủ ñộng phối hợp học tập cá nhân với học tập hợp tác 

Làm sao ñể mỗi cá nhân sau khi nghiên cứu, tìm tòi kiến thức rồi có thể làm 
việc theo nhóm là vấn ñề không dễ giải quyết bởi vì mỗi cá nhân có trình ñộ nhận 
thức, kỹ năng tiếp cận kiến thức khác nhau. Đối với phương pháp giảng dạy tự chủ, 
sinh viên luôn phải chủ ñộng tìm tòi kiến thức qua nhiều nguồn tài liệu học tập khác 
nhau sẽ dẫn ñến sự phân hoá về cường ñộ làm việc, tiến ñộ hoàn thành nhiệm vụ học 
tập, nghiên cứu. Tuy nhiên, ở phương pháp này, lớp học là môi trường tương tác, kết 
nối giảng viên – sinh viên, tạo ra môi trường hợp tác, trao ñổi kiến thức, giúp sinh 
viên khẳng ñịnh kiến thức của bản thân và khả năng kết hợp với các thành viên khác 
trong nhóm. Thông qua các buổi thảo luận, tranh luận, phản biện về bài học, mỗi 
thành viên sẽ nắm bắt kiến thức sâu, rộng hơn. Điều ñó giúp cho sinh viên sau khi ra 
trường có kiến thức thực tế, có khả năng làm việc, phối kết hợp giữa cá nhân và tập 
thể, tạo ra sự hứng thú học tập, nghiên cứu suốt ñời. 

2.4. Giảng viên ñóng vai trò là người hướng dẫn, tổ chức hoạt ñộng 

Sự khác biệt lớn của phương pháp giảng dạy chủ ñộng với phương pháp giảng 
dạy cổ ñiển là giảng viên ñóng vai trò người hướng dẫn sinh viên tìm ra kiến thức 
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bằng nhiều cách khác nhau như: thiết kế, hướng dẫn, tổ chức hoạt ñộng học tập, 
nghiên cứu cá nhân hoặc hoạt ñộng nhóm. Qua ñó, sinh viên lĩnh hội ñược kiến thức, 
nâng cao khả năng rèn luyện các kỹ năng... Để có thể hoàn thành vai trò là người dẫn 
dắt sinh viên hoạt ñộng học tập, nghiên cứu thì giảng viên phải dành nhiều thời gian 
thiết kế bài giảng theo chuẩn của phương pháp giảng dạy chủ ñộng; chọn lọc phương 
pháp giảng dạy cho phù hợp với từng bài giảng và phải có phương pháp ñánh giá phù 
hợp với từng nội dung bài giảng. Ngoài giờ giảng, giảng viên phải hỗ trợ sinh viên 
trong việc tự học, tự nghiên cứu, giúp ñỡ, trao ñổi kiến thức khi sinh viên thắc mắc, 
khơi gợi và ñịnh hướng cho sinh viên ñi ñúng hướng nghiên cứu. Điều ñó có nghĩa 
là, trong phương pháp giảng dạy chủ ñộng, giảng viên phải có kiến thức sâu, rộng; 
dành nhiều thời gian, tâm huyết nghiên cứu hơn so với các phương pháp cổ ñiển. 
Đồng thời, giảng viên trong phương pháp giảng dạy chủ ñộng luôn ñóng vai trò gợi 
mở, xúc tác, ñộng viên, cố vấn, trọng tài trong hoạt ñộng tìm tòi, học tập, nghiên cứu, 
thảo luận, tranh luận của sinh viên, giúp sinh viên tìm ra kiến thức cho mình và tạo 
ñộng lực học tập, nghiên cứu suốt ñời. 

2.5. Phương pháp giảng dạy chủ ñộng kết hợp ñánh giá của giảng viên với tự 

ñánh giá của sinh viên 

Phương pháp giảng dạy cổ ñiển cho phép giảng viên ñộc quyền ñánh giá sinh 
viên nhưng với phương pháp giảng dạy chủ ñộng thì giảng viên và sinh viên có sự 
kết hợp hài hoà trong ñánh giá. Giảng viên sẽ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tự 
ñánh giá, từ ñó giúp sinh viên ñiều chỉnh cách tự học, tự nghiên cứu, tranh luận, làm 
việc cá nhân và làm việc nhóm. Điểm lưu ý trong khâu ñánh giá của phương pháp 
giảng dạy chủ ñộng là không chỉ tập trung ñánh giá vào cuối kỳ mà ña dạng hoạt 
ñộng ñánh giá, giúp sinh viên có thêm nhiều cơ hội cố gắng, thể hiện sự tiến bộ của 
mình trong suốt quá trình học. 

3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHỦ ĐỘNG TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

Trên thực tế có nhiều phương pháp giảng dạy chủ ñộng ñược sử dụng phổ biến 
tại các trường ñại học tiên tiến trên thế giới. Bài viết này giới thiệu một số phương 
pháp giảng dạy giúp sinh viên học tập chủ ñộng như: phương pháp ñộng não, 
phương pháp suy nghĩ – từng cặp – chia sẻ, phương pháp dựa trên vấn ñề, phương 
pháp hoạt ñộng nhóm, phương pháp ñóng vai. 

3.1. Phương pháp ñộng não (Brain–storming) 

Theo Osborn (1963) thì phương pháp ñộng não ñược hiểu là: Cách thức vận dụng 
kinh nghiệm và sáng kiến mỗi người trong thời gian tối thiểu tuỳ vấn ñề ñưa ra ñể có 
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ñược tối ña những dữ kiện tốt nhất. Khi áp dụng phương pháp này giảng viên sẽ ñưa 
ra một hệ thống thông tin làm tiền ñề cho buổi thuyết trình, thảo luận. Sinh viên dựa 
vào những tiền ñề, cơ sở, nội dung cần thuyết trình, thảo luận sẽ nảy sinh ra ý tưởng 
mới cho buổi thuyết trình, thảo luận như: cách trình bày slide, cách thuyết trình sao 
cho hấp dẫn, cách dẫn dắt vấn ñề sao cho người nghe hứng thú… Hoặc sinh viên sẽ 
ñưa ra nhiều giả ñịnh về một vấn ñề ñể khi thuyết trình, thảo luận sẽ phân tích cụ thể, 
dưới nhiều góc ñộ, nhiều cách nhìn nhận. Áp dụng phương pháp này, sinh viên ñã 
kích hoạt não bộ, giúp cho não bộ trong thời gian ngắn có thể nảy sinh nhiều ý tưởng 
mới, sáng tạo, ñánh giá vấn ñề nghiên cứu sâu, rộng; có những giải pháp và ñề xuất 
gắn liền với thực tế giúp cho sinh viên thêm hứng thú với việc học tập, nghiên cứu. 

3.2. Phương pháp suy nghĩ – từng cặp – chia sẻ (Think – pair – share) 

Phương pháp suy nghĩ – từng cặp – chia sẻ ñược thực hiện như sau: giảng viên 
yêu cầu sinh viên ñọc giáo trình, ñọc tài liệu (trên mạng hoặc do giảng viên phát...) 
trong khoảng thời gian ngắn. Sau ñó từng cặp sinh viên ngồi cạnh nhau hoặc từng 
nhóm 3–5 người ngồi thảo luận, trao ñổi ý kiến trong khoảng thời gian ngắn (5–7 
phút) sau ñó trình bày trước cả lớp về ý kiến của nhóm. Phương pháp này dễ áp dụng 
vì có thể thực hiện với mọi cấu trúc lớp học, tạo ñiều kiện cho sinh viên ñược trình 
bày ý kiến riêng, tạo ra sự tự tin cho sinh viên. Phương pháp này giúp sinh viên tập 
trung học tập trên lớp vì phải ñọc tài liệu rồi vận ñộng tư duy ñể ñưa ra ý tưởng. 
Đồng thời, phương pháp này giúp sinh viên theo dõi chủ ñề ñang nghiên cứu, biết rõ 
ñang học gì, ñã hiểu vấn ñề như thế nào, thậm chí sinh viên còn nêu những nội dung 
mới phát hiện. Phương pháp này ñạt chuẩn ñầu ra cho sinh viên như: cấu trúc giao 
tiếp, tư duy phản biện. 

3.3. Phương pháp dựa trên vấn ñề (Problem based learning) 

Theo Hmelo–Silver (2004), phương pháp dựa trên vấn ñề ñược hiểu là việc 
nghiên cứu có chiều sâu về một chủ ñề học tập, nghiên cứu chứ không phải chỉ tìm 
ñược câu trả lời ñúng cho câu hỏi do giảng viên ñưa ra. Ở phương pháp này, giảng 
viên sẽ nêu nội dung chính sẽ nghiên cứu, trao ñổi với sinh viên; yêu cầu sinh viên 
dựa trên nội dung ñó ñể chủ ñộng tìm hiểu kiến thức: lịch sử hình thành và phát triển, 
các ñặc ñiểm, nội dung... của vấn ñề. Từ ñó, sinh viên sẽ xác ñịnh và hình thành vấn 
ñề nghiên cứu, trao ñổi, phê phán, bình luận; mạnh dạn ñề xuất các giải pháp dựa 
trên thực tế nghiên cứu. Phương pháp này giúp sinh viên lĩnh hội sâu sắc kiến thức 
mới; phát triển tư duy chủ ñộng học tập; sự sáng tạo; bản lĩnh nghiên cứu và khả 
năng dễ dàng thích ứng với ñời sống xã hội; không xa rời thực tế, tránh ñược hiện 
tượng lý thuyết suông; phát hiện kịp thời và ñưa ra những giải pháp hợp lý. 
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3.4. Phương pháp hoạt ñộng nhóm (Group based learning) 

Người Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng thường thiếu kỹ 
năng làm việc nhóm. Do ñó, khi áp dụng phương pháp này, giảng viên sẽ chia nhỏ 
lớp học thành các nhóm từ 4–6 sinh viên rồi nêu vấn ñề, nội dung cần nghiên cứu, 
khám phá. Mỗi nhóm tự phân chia công việc ñược giao ñể tìm hiểu, nghiên cứu, khám 
phá kiến thức mới. Từng thành viên ñều làm việc, chủ ñộng tìm kiếm kiến thức, 
không ỷ lại vào sự hiểu biết, chăm chỉ của một/vài thành viên. Họ giúp ñỡ lẫn nhau, 
tạo ra không khí ham học hỏi, thi ñua với các nhóm khác. Khi một nhóm lên thuyết 
trình, các nhóm còn lại sẽ lắng nghe, ñặt câu hỏi, ñưa ra ý kiến phản biện hoặc nhận 
xét. Nhóm thuyết trình phải trả lời câu hỏi, phản biện lại các ý kiến của nhóm khác, 
rút ra bài học chung. Phương pháp này tạo ra sự sôi nổi trong lớp học, giúp các thành 
viên chia sẻ kiến thức, cùng nhau xây dựng kiến thức. Khi thuyết trình, từng thành 
viên cũng như các nhóm sẽ hiểu ñược trình ñộ nghiên cứu, hiểu biết của mình ñến 
ñâu, thấy ñược nội dung kiến thức cần bổ sung là gì. Nội dung cần học sẽ trở thành 
sự học hỏi, chia sẻ giữa những sinh viên, các nhóm một cách chủ ñộng chứ không 
phải thụ ñộng tiếp nhận từ giảng viên. Khi áp dụng phương pháp này, giảng viên cần 
kiểm tra sát sao nội dung nghiên cứu của từng thành viên, phòng tránh hiện tượng 
lười nghiên cứu của một số sinh viên cá biệt. Phương pháp này tạo ra kỹ năng làm 
việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và một số kỹ năng khác như: lắng nghe, phản biện... 

3.5. Phương pháp ñóng vai (Role playing) 

Phương pháp này tổ chức cho sinh viên thực hành một số cách ứng xử nào ñó 
trong một tình huống giả ñịnh. Ví dụ: giảng viên ñưa ra chủ ñề nghiên cứu là gửi tiền 
tiết kiệm ở ngân hàng rồi cho sinh viên ñóng các vai như: khách hàng gửi tiền tiết kiệm ở 
ngân hàng, bảo vệ ngân hàng, giao dịch viên của ngân hàng... Từ tình huống ñó, sinh 
viên sẽ phải trực tiếp quan sát việc giao dịch của ngân hàng, tìm hiểu kiến thức về ngân 
hàng, về gửi tiền tiết kiệm như: lãi suất, thời hạn... Phạm vi nghiên cứu sẽ như một 
vở kịch ngắn nhưng chứa ñầy ñủ nội dung, kiến thức về gửi tiền tiết kiệm của khách 
hàng. Phương pháp này tạo ra không khí học tập mới cho sinh viên, giúp họ hứng thú 
nghiên cứu, quan sát thực tế; tạo ra sự khích lệ thay ñổi thái ñộ, hành vi nghiên cứu, 
học tập. Qua ñó giúp sinh viên có thể ñạt chuẩn ñầu ra như: tư duy suy xét, tư duy 
phản biện, nhận biết về kiến thức, kỹ năng và thái ñộ cá nhân của bản thân sinh viên. 

4. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHỦ ĐỘNG 

4.1. Nâng cao trình ñộ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của giảng viên 

Phương pháp giảng dạy chủ ñộng ñòi hỏi giảng viên phải có kiến thức sâu, 
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rộng. Để giảng dạy một môn học chính, giảng viên cần phải trang bị cho mình kiến 
thức các môn học bổ trợ. Nhằm nâng cao trình ñộ, kiến thức chuyên môn, giảng viên 
cần tham gia các khoá học ngắn, dài hạn; thường xuyên học tập nâng cao trình ñộ 
chuyên môn. Giảng viên cần tham gia các hội thảo nhằm trao ñổi kiến thức mới từ 
ñồng nghiệp và chuyên gia. Muốn nắm bắt ñược kinh nghiệm giảng dạy chủ ñộng, 
giảng viên cần tham gia các khoá học từ chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm hoặc 
tham gia ñào tạo tại nước ngoài. Để giờ học thêm phong phú, lôi cuốn, giảng viên 
cần phải chỉ ra và hỗ trợ nhiều nguồn tài liệu giúp cho sinh viên tham khảo. Cùng với 
nguồn tài liệu tiếng Việt, rất cần những tài liệu tiếng nước ngoài; nhất là bằng tiếng 
Anh cho nhóm ngành QTKD, TCNH. Do ñó, bên cạnh chuyên môn, giảng viên cần 
có trình ñộ ngoại ngữ tốt. Để giúp cho bài học phong phú, ña dạng, việc nâng cao 
trình ñộ tin học, sử dụng các công nghệ kỹ thuật hiện ñại áp dụng trong giảng dạy ñối 
với giảng viên là rất cần thiết. 

Muốn hiệu quả công việc cao, giảng viên cần nhiệt tình, áp dụng linh hoạt các 
phương pháp giảng dạy chủ ñộng và có nghiệp vụ sư phạm giỏi. Nghiệp vụ sư phạm 
giúp giảng viên tương tác hợp lý với sinh viên: khen ngợi, cổ vũ; ñưa ra câu hỏi 
mang tính chất gợi ý, ñịnh hướng; kết hợp các ý tưởng của sinh viên vào bài giảng. 
Bên cạnh ñó, giảng viên cần chủ ñộng ñiều tiết không khí lớp học trong những giới 
hạn cho phép.  

4.2. Nâng cao ñiều kiện tổ chức lớp học 

Phương pháp giảng dạy chủ ñộng sẽ hiệu quả ñối với lớp học ít người (30–40 
người), có sử dụng các phương tiện giảng dạy hiện ñại. Đối với lớp học quá ñông 
người, việc áp dụng phương pháp này sẽ không mấy hiệu quả. Thử hình dung như 
sau: giả sử giảng viên ñưa ra một nội dung ñể thảo luận, khi lớp học nhỏ, số nhóm 
làm việc sẽ không lớn, ñiều này giúp cho các nhóm ñều ñược thuyết trình. Nhưng 
nếu lớp học quá ñông sinh viên, việc thảo luận nhóm sẽ không còn hiệu quả vì sẽ có 
nhóm không ñược thuyết trình, ñề xuất ý kiến… dẫn ñến thiếu hứng thú học tập. 
Hoặc nếu các nhóm ñều ñược thảo luận, sẽ mất rất nhiều thời gian, tạo ra sự nhàm 
chán do trùng lắp ý tưởng. Vì thế, lớp học ít người mới có thể tạo ra hiệu quả cao khi 
áp dụng phương pháp giảng dạy chủ ñộng. 

Thiết bị hiện ñại hỗ trợ cho việc giảng dạy cũng tạo ra hiệu quả lớn khi áp 
dụng phương pháp này. Sinh viên ñọc tài liệu, thảo luận và trình bày ngắn gọn ý 
tưởng thông qua slide. Nếu thiếu máy chiếu, máy tính, micro... thì sẽ tốn nhiều thời 
gian do phải vừa viết vừa nói hoặc nói không rõ... làm mất ñi hứng thú học tập của 
sinh viên, gây khó khăn cho bài giảng của giảng viên. 
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4.3. Cần sử dụng ña dạng các phương pháp học khác nhau cho một môn học 

Các môn học về QTKD và TCNH là những môn chuyên ngành phục vụ cho công 
việc thực tế sau này. Do ñó, kiến thức lĩnh hội trong nhà trường rất quan trọng. Giảng 
viên cần áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy chủ ñộng, ña dạng hình thức 
học tập… vì dù một phương pháp học tập có hiệu quả như thế nào thì nó vẫn tồn tại 
những khía cạnh mà giảng viên và sinh viên chưa khai thác hết nên khó có phương 
pháp giảng dạy nào ñược cho là lý tưởng mà nên kết hợp các phương pháp với nhau.  

5. KẾT LUẬN 

Giảng dạy chủ ñộng là phương pháp giảng dạy hiện ñại, mang lại hiệu quả cao 
trong giáo dục ñại học, góp phần tạo ra nguồn lao ñộng có chất lượng cao cho xã hội. 
Khi áp dụng phương pháp này, sinh viên sẽ phát triển ñược các kỹ năng cá nhân, 
giao tiếp, sáng tạo kiến thức, hợp tác… Giảng viên ñóng vai trò là người hướng dẫn, 
gợi mở vấn ñề, tạo cơ hội học tập, nghiên cứu cho sinh viên; kích thích họ khám phá, 
phân tích, ñánh giá, ñưa ra các ý tưởng mới. Mỗi phương pháp giảng dạy chủ ñộng 
ñều có những ưu và nhược ñiểm riêng; do vậy, nên kết hợp các phương pháp một cách 
hợp lý ñể bài giảng phong phú, ñạt hiệu quả. Nhưng, ñể áp dụng thành công, cần 
phải có sự kết hợp tốt giữa nhà trường, giảng viên và sinh viên. 
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SỬ DỤNG HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI KẾT HỢP VỚI 
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TRONG HỌC PHẦN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO 

V# TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 

ThS. Trương Thị Thùy Ninh 

Khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội 
 

TÓM TẮT  

Bài viết chủ yếu nghiên cứu một phương pháp mới trong việc giảng dạy học 
phần Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực cho người lao ñộng trong doanh nghiệp. Tác 
giả ñã sử dụng phương pháp thực nghiệm kết hợp với phương pháp quan sát và 
phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu là tác giả ñề xuất một quy trình triển khai việc dạy 
học bằng phương pháp “Đóng vai kết hợp với nghiên cứu tình huống” trong việc 
giảng dạy học phần Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực cho người lao ñộng trong 
doanh nghiệp tại trường ĐHCNHN. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lãnh ñạo ñóng vai trò vô cùng quan trọng ñối với thành công của bất kỳ một 
cơ quan, tổ chức nào. Lãnh ñạo có vai trò thiết lập mục tiêu, chiến lược chung cho tổ 
chức và thúc ñẩy tổ chức ñạt ñến mục tiêu ñó. Trên cơ sở ñó, khoa quản lý kinh 
doanh – trường ĐHCNHN ñã quan tâm, nghiên cứu và bắt ñầu giảng dạy môn Kỹ 
năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực cho người lao ñộng góp phần ñể sinh viên có thêm 
những kỹ năng mềm cần thiết hướng tới ñào tạo sinh viên khoa quản lý kinh doanh 
trở thành nhà quản trị giỏi trong tương lai. Hiện tại, các phương pháp giảng dạy trong 
bộ môn này gồm có: 

– Thuyết giảng. 

– Bài tập tình huống. 

– Làm việc nhóm. 

– Thảo luận. 

– Đóng vai. 

– Thuyết trình… 

Đây là những phương pháp ñã bộc lộ khá rõ hiệu quả trong giảng dạy nói 
chung và trong môn Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực nói riêng. Trong khuôn khổ 
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của buổi hội thảo này, tôi xin ñi sâu vào một phương pháp mới cũng ñược coi là 
PPDH hiệu quả với những môn học thuộc chuyên ngành QTKD nói riêng và môn 
học Kỹ năng mềm nói riêng ñó là “Phương pháp ñóng vai kết hợp với nghiên cứu 
tình huống”. Phương pháp tình huống và phương pháp ñóng vai là PPDH tích cực 
nhằm phát huy tính tích cực, chủ ñộng từ người học. Vận dụng các PPDH tích cực 
vào quá trình dạy học với mục ñích lấy người học làm trung tâm là một vấn ñề luôn 
ñược các nhà giáo dục trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Một trong những 
vấn ñề cơ bản của ñổi mới PPDH hiện nay ñó là tổ chức cho người học “học mà 
chơi, chơi mà học” ñã và ñang nhận ñược sự quan tâm ñặc biệt của toàn xã hội. Nó 
làm giảm ñi sự quá tải cho học sinh trong quá trình tiếp nhận tri thức, phù hợp với 
ñặc ñiểm tâm, sinh lý sinh viên. Do ñó, nếu vận dụng ñược Phương pháp ñóng vai 
kết hợp với nghiên cứu tình huống thành công cũng hạn chế ñược truyền thống 
“thuyết giảng”. Tuy nhiên, việc tổ chức cho học sinh nghiên cứu tình huống kết hợp 
với ñóng vai thể hiện tình huống theo một quy trình hợp lý, phù hợp với mục ñích, 
yêu cầu, nội dung bài học nhằm ñạt ñược hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy môn 
học này ñang còn gặp nhiều khó khăn. Trong bài viết này, tác giả xin ñề xuất một 
quy trình triển khai việc dạy học bằng phương pháp “ñóng vai kết hợp với nghiên 
cứu tình huống”. 

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

2.1. Nội dung và mục tiêu môn học Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực 

Học phần Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực là học phần tự chọn trong chương 
trình ñại học ngành QTKD trường ĐHCNHN. Học phần mới ñược triển khai giảng 
dạy vào năm 2014, vẫn còn mới so với các môn học khác trong ngành QTKD. Mục 
tiêu của môn học này nhằm giúp các sinh viên: 

– Hiểu ñược khái niệm lãnh ñạo và phát triển khái niệm lãnh ñạo. 

– Hiểu ñược các phương pháp và phong cách lãnh ñạo hiệu quả. 

– Nhận thức ñược những vấn ñề thường gặp phải trong lãnh ñạo và ñộng viên. 

– Hiểu ñược tâm lý người lãnh ñạo, nhân viên. 

– Phát triển kỹ năng lãnh ñạo hiệu quả. 

Với những mục tiêu trên, sinh viên vừa ñược trang bị kiến thức lý thuyết vừa 
ñược tiếp cận thực tế thông qua các tình huống mà các nhà lãnh ñạo thường gặp phải 
trong thực tế doanh nghiệp. Trên cơ sở nội dung của môn học ñi vào phân tích: Bản 
chất của lãnh ñạo; Phẩm chất và Kỹ năng của nhà lãnh ñạo; Việc sử dụng quyền lực 
của nhà lãnh ñạo; Sự phù hợp giữa phong cách của nhà lãnh ñạo với từng hoàn cảnh 
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cụ thể; Phát huy năng lực của tập thể; Khảo sát ñánh giá hiệu quả lãnh ñạo theo 
phương pháp khoa học nhằm ñánh giá năng lực lãnh ñạo, phân biệt ñược mặt mạnh, 
mặt yếu của người lãnh ñạo và phân rõ trách nhiệm lãnh ñạo… Ngoài ra, môn học 
này còn rất cần thiết ñối với sinh viên khi tiếp cận các vấn ñề thực tế trong quá trình 
ra quyết ñịnh. 

Nghiên cứu mục tiêu, nội dung dạy học môn Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực, 
tôi thấy rằng phương pháp “Đóng vai kết hợp với nghiên cứu tình huống” hoàn toàn 
phù hợp trong dạy học môn học này và một số môn học khác như: Quản trị nhân sự, 
Quản trị chiến lược, Quản trị marketing… 

2.2. Sự kết hợp giữa phương pháp ñóng vai và phương pháp nghiên cứu tình huống 

Một số những phương pháp ñã ñược triển khai nhằm ñổi mới phương pháp dạy 
và học ở bậc ñại học như thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống… ñã có 
từ lâu và cũng không ngoại lệ với môn Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực. 

2.2.1. Khái niệm về phương pháp ñóng vai 

Đóng vai là một cách tiếp cận thực tế ñể học như là phương pháp học tập 
tương phản với nhiều hình thức học tập trừu tượng. Trong ñóng vai sinh viên học 
thông qua tham gia tích cực và tạo thành kinh nghiệm cá nhân. Họ cũng có cơ hội ñể 
phản ánh bản thân dựa trên kinh nghiệm này. 

Đóng vai là phương pháp tổ chức cho sinh viên thực hành một số cách ứng xử 
nào ñó trong một tình huống giả ñịnh. Phương pháp ñóng vai có những ưu ñiểm: sinh 
viên ñược rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái ñộ trong môi 
trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn; gây hứng thú và chú ý cho sinh 
viên; tạo ñiều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo của sinh viên, khích lệ sự thay ñổi thái 
ñộ, hành vi của sinh viên theo chuẩn mực hành vi ñạo ñức và chính trị – xã hội, có 
thể thấy ngay tác ñộng và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các vai diễn. 
Phương pháp này có thể giúp ñạt ñược chuẩn ñầu ra theo ñề cương CDIO như: tư 
duy suy xét, phản biện (critical thinking); nhận biết về kiến thức, kỹ năng và thái ñộ 
cá nhân của bản thân. 

2.2.2. Khái niệm về phương pháp tình huống 

Có nhiều ñịnh nghĩa khác nhau về tình huống. Theo Từ ñiển tiếng Việt, tình 
huống là toàn thể những sự việc xảy ra tại một ñịa ñiểm, trong một thời gian cụ thể, 
buộc người ta phải suy nghĩ, hành ñộng, ñối phó, tìm cách giải quyết1. Tình huống 
                                                           
1  Theo Từ ñiển Cổ Việt: http://tratu.coviet.vn/hoc–tieng–anh/tu–dien/lac–viet/ ALL/t%C3% 

ACnh%20hu%E1%BB%91ng.html. 
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cũng có thể ñược hiểu là sự mô tả/trình bày một trường hợp trong thực tế nhằm ñưa 
ra một vấn ñề chưa ñược giải quyết và qua ñó ñòi hỏi người ñọc (người nghe) phải 
giải quyết vấn ñề ñó. 

Theo J. Boehrer (1995): “Tình huống là một câu chuyện, có cốt chuyện và 
nhân vật, liên hệ ñến một hoàn cảnh cụ thể, từ góc ñộ cá nhân hay nhóm, và thường 
là hành ñộng chưa hoàn chỉnh. Đó là một câu chuyện cụ thể và chi tiết, chuyển nét 
sống ñộng và phức tạp của ñời thực vào lớp học.” 

2.2.3. Sự kết hợp giữa phương pháp ñóng vai và phương pháp tình huống 

Theo các khái niệm kể trên, phương pháp ñóng vai và phương pháp tình huống 
có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phương pháp ñóng vai dựa trên một tình huống 
xác ñịnh nhưng ñược cụ thể hoá, sinh ñộng hoá bằng việc sinh viên ñược hoá thân 
vào chính nhân vật ñó, bày tỏ cảm xúc, trạng thái, cách giải quyết tình huống của nhân 
vật. Đóng vai tạo ra một môi trường kích thích, mô phỏng thực tế cho phép học sinh 
tăng cường sự hiểu biết về tình huống hoặc sự kiện ñã ñược tái hiện của họ. Sinh viên có 
ñược một cái nhìn sâu hơn vào khái niệm then chốt bằng việc diễn xuất các vấn ñề 
thảo luận ở lớp học ñồng thời phát triển các kỹ năng thực hành cho chuyên môn. 

David Kolb ñịnh nghĩa học tập là “quá trình mà nhờ ñó kiến thức ñược tạo ra 
thông qua sự biến ñổi của kinh nghiệm”2 . Kỹ thuật ñóng vai cho phép sinh viên áp 
dụng các khái niệm và các vấn ñề ñã ñược giới thiệu thông qua các bài giảng và bài 
ñọc vào một tình huống phản ánh thực tế. Khi sinh viên ñược hoạt ñộng trực tiếp 
trong suốt quá trình ñóng vai thì thực sự hiệu quả hơn “gắn khái niệm” vào bộ nhớ 
dài hạn của họ 3. 

Yếu tố cấu thành chủ yếu của phương pháp này là dựa trên các tình huống thực 
tế của cả học viên và giảng viên. Mục ñích chính của các tình huống là ñể miêu tả, 
trao ñổi kinh nghiệm về cách thức giải quyết vấn ñề và những mâu thuẫn trong nghệ 
thuật lãnh ñạo. Bằng những tình huống khác nhau cần phải giải quyết trong khoảng 
thời gian ñịnh sẵn cùng nguồn lực có hạn, người học ñược ñóng vai nhân vật cần 
phải ñưa ra quyết ñịnh hoặc kêu gọi sự hỗ trợ của các thành viên cùng nhóm ñể tìm 
hướng giải quyết hợp lý. Sự ña dạng của các tình huống khi ñóng vai không chỉ 
khuyến khích người học phát huy tính chủ ñộng, óc sáng tạo mà còn ñem ñến sự 
thoải mái, sảng khoái về mặt tinh thần khi tham dự lớp. Yếu tố này làm người học có 
thể tiếp thu nội dung kiến thức bài giảng dễ dàng, sâu và nhớ lâu hơn các phương 
pháp giảng dạy truyền thống. 

                                                           
2  Kolb quoted in Hirsch, Philip: “Teaching geography on the Mekong: experiential learning in practice”. 
3  Alden, Dave: “Experience with Scripted Role Play in Environmental Economics”, in Journal of 

Economic Education, Spring, 1999, p. 127. 
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Phương pháp ñóng vai góp phần nâng cao nhận thức về sự phức tạp thực hành 
chuyên môn từ ñó sinh viên ñược phát triển các kỹ năng ñể tham gia vào các cuộc 
ñàm phán ña liên ñới trong môi trường có kiểm soát của lớp học. Đóng vai trong lớp 
học có thể ñược thực hiện bằng nhiều cách, có thể gồm yếu tố trực tuyến hay tương 
tác mặt ñối mặt. Thời lượng của quá trình này cũng có thể thay ñổi tùy theo các mục 
tiêu của hoạt ñộng. Trong ñóng vai, ta có thể thấy: 

– Giáo viên lựa chọn một sự kiện hoặc tình huống ñặc biệt giúp làm sáng tỏ 
các lý thuyết hoặc có thể là tầm quan trọng của chủ ñề nghiên cứu. 

– Khi chuẩn bị, người học ñược cung cấp bài ñọc/chủ ñề cơ bản và ñược phân 
công vai vào các nhân vật. 

– Hình thức tương tác giữa các vai liên quan có thể ñược thay ñổi và có thể 
phụ thuộc vào thời gian và nguồn lực sẵn có. 

– Đóng vai ñược kết luận bằng một cuộc trao ñổi hoặc phản ánh, củng cố các 
khái niệm ñược giới thiệu bởi phương pháp ñóng vai.  

2.3. Ưu nhược ñiểm của phương pháp ñóng vai kết hợp với nghiên cứu tình huống  

2.3.1. Ưu ñiểm nổi bật của phương pháp 

Thứ nhất: Sinh viên ñược rèn luyện thực hành kỹ năng ứng xử, giao tiếp, kỹ 
năng mềm nói chung và kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực nói riêng. Đây là những kỹ 
năng quan trọng giúp cho người học có thể thành công trong tương lai, nhất là ñối 
với sinh viên thuộc các khoa Quản lý kinh doanh. Phương pháp này còn giúp người 
học phát triển các kỹ năng phát biểu trước ñám ñông một cách khúc chiết, mạch lạc, 
dễ hiểu; phân tích vấn ñề một cách lôgic; hiểu biết thực tế sâu rộng, biết vận dụng 
linh hoạt lý thuyết ñể giải quyết các tình huống thực tế; biết phản biện, bảo vệ quan 
ñiểm cá nhân, ñồng thời có khả năng thương lượng và dễ dàng chấp nhận các ý kiến 
khác biệt, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác ñể làm phong phú hơn 
vốn kiến thức của mình. 

Thứ hai: Nghiên cứu tình huống kết hợp với phương pháp ñóng vai giúp người 
học có thể phát hiện ra những vấn ñề cuộc sống ñặt ra nhưng chưa có cơ sở lý thuyết 
ñể áp dụng giải quyết. Môi trường kinh doanh vốn ña dạng và phong phú, biến ñổi 
không ngừng nên không loại trừ khả năng phát sinh những tình huống trong thực tế 
mà hiện nay chính các nhà lãnh ñạo, các nhà quản trị tương lai cũng ñang gặp khó 
khăn. Với phương pháp này, khả năng tư duy ñộc lập, sáng tạo của người học ñược 
vận dụng, phát huy tối ña và không loại trừ khả năng người học sẽ tìm ra ñược những 
lý giải mới. Sinh viên còn mạnh dạn bày tỏ thái ñộ, suy nghĩ, chính kiến trong môi 
trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn. Riêng với môn học Kỹ năng lãnh 
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ñạo và tạo ñộng lực lại càng cần thiết hơn bao giờ hết vì với môn học này mục tiêu là 
bồi dưỡng cho nhà quản trị tương lai kỹ năng ra quyết ñịnh, phản ứng trong mỗi tình 
huống kịp thời, nhanh chóng. 

Thứ ba: Với phương pháp ñóng vai kết hợp với nghiên cứu tình huống thì 
chính sinh viên là người chủ ñộng tìm kiếm tri thức và quyết ñịnh kiến thức nào cần 
ñược nghiên cứu và học hỏi. Việc thảo luận nhóm cũng làm tăng hứng thú của sinh 
viên ñối với việc học vì nó kích thích người học tham gia tích cực vào việc tìm hiểu 
vấn ñề cần nghiên cứu, tìm ra giải pháp, tranh luận và lý giải vấn ñề khoa học ñể bảo 
vệ quan ñiểm của mình. Sau khi thảo luận, sinh viên vẫn có nhu cầu tiếp tục tìm hiểu, 
nghiên cứu vấn ñề ñể trả lời những câu hỏi ñược ñặt ra trong buổi thảo luận. Người 
học có thể thấy ngay tác ñộng và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các vai diễn. 
Các vai diễn tham gia có thể tạo ra cả cảm xúc ñi kèm với nhận thức các vấn ñề cùng 
một thời ñiểm và ñược ghi nhận ngay vào bộ nhớ dài hạn bởi các giác quan của 
người học ñược làm việc ñồng thời (nghe, nói, nhìn) thông qua các tình huống, lời 
thoại, cảm xúc thật của người diễn. Sinh viên ñược ñặt vào trong một hoàn cảnh 
buộc họ phải ra quyết ñịnh ñể giải quyết tình huống và họ phải dùng hết khả năng tư 
duy, kiến thức vốn có của mình ñể lập luận bảo vệ quết ñịnh ñó. Họ không bị phụ 
thuộc vào ý kiến và quyết ñịnh của giảng viên khi giải quyết một tình huống cụ thể 
mà có thể ñưa ra các phương án giải quyết sáng tạo. Bên cạnh ñó, dạy học bằng ñóng 
vai kết hợp với tình huống còn giúp người học có thể chia sẻ tri thức, kinh nghiệm 
cho nhau; học ñược những ý kiến, quan ñiểm, thông tin từ những bạn học khác làm 
phong phú hơn vốn tri thức của họ. Họ có thể kiểm tra giải pháp cho các vấn ñề thực 
tế, các ứng dụng ngay tại chỗ. Nó cũng hội tụ những nguyên tắc cơ bản của quá trình 
dạy và học như sự tham gia của người học và óc tư duy phân tích của mỗi người. 

Thứ tư: Dạy và học bằng ñóng vai kết hợp với tình huống giúp người học có 
cơ hội ñể liên kết, vận dụng các kiến thức ñã học ñược. Để giải quyết một tình 
huống, học viên có thể phải vận dụng ñến nhiều kiến thức lý thuyết khác nhau trong 
cùng một môn học hoặc của nhiều môn học khác nhau. Ví dụ, ñể giải quyết một tình 
huống thực tế về việc ra quyết ñịnh có nên hay không nên mở rộng thị trường kinh 
doanh thì sinh viên phải vận dụng các kiến thức về kỹ năng ra quyết ñịnh hay kiến 
thức về những phẩm chất cần có của một nhà lãnh ñạo (kiến thức kinh nghiệm, mạo 
hiểm quyết ñoán, ý chí nghị lực, óc sáng tạo…). 

Thứ năm: Đóng vai thường xuyên có thể tạo một ý thức cộng ñồng trong lớp 
học bởi phương pháp này là sự phối kết hợp của nhiều PPDH tích cực khác nhau 
như: ñộng não, làm việc và thảo luận nhóm, giải quyết tình huống… Từ ñó phương 
pháp ñóng vai kết hợp với nghiên cứu tình huống có thể gây hứng thú và chú ý cho 
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sinh viên, ñem lại bầu không khí vui tươi cho lớp học một khi các sinh viên học cách 
chia sẻ tin cậy lẫn nhau và cam kết quá trình học tập, việc chia sẻ phân tích trong các 
tình huống sẽ phát triển một tình bạn thân thiết mà khó có thể có trong phương pháp 
dạy ñộc thoại như các bài giảng truyền thống. 

2.3.2. Nhược ñiểm 

Có lẽ nhược ñiểm ñể giảng dạy bằng phương pháp ñóng vai là việc mất trật tự 
của các thành viên trong lớp. Với thực tế các lớp thuộc chuyên ngành QTKD và môn 
Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực khá ñông sinh viên (khoảng 80 sinh viên/1 lớp) vì 
vậy việc quản lý và theo dõi tiến ñộ làm việc của các nhóm khá khó khăn, ñòi hỏi tốn 
nhiều thời gian và công sức. 

Một số có thể có phản ứng tiêu cực ở tình huống sẽ ñược ñóng vai và có khả 
năng bị chế giễu bởi các thành viên khác trong lớp. Mặt khác, việc ñóng vai sẽ ñòi 
hỏi nhiều thời gian nghiên cứu tình huống, luyện tập và sự tập trung của các thành 
viên. Điều này cũng là nhược ñiểm nếu như các thành viên không sắp xếp ñược lịch 
làm việc với nhau. 

Những khó khăn trong phương pháp này là có nhưng không phải là họ không 
thể vượt qua.  

PPDH hiệu quả này có những lợi ích tiềm năng nhiều hơn những khó khăn mà 
dường như phương pháp nào liên quan ñến làm việc nhóm cũng gặp phải. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tác giả sử dụng phương pháp thực nghiệm ( trực tiếp giảng dạy môn học này) 
kết hợp với phương pháp quan sát người học và phỏng vấn các giảng viên khác cùng 
dạy và phỏng vấn sinh viên thu ñược kết quả như sau: 

– Từ trải nghiệm của bản thân tác giả khi áp dụng phương pháp ñóng vai kết 
hợp với nghiên cứu tình huống trong môn Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực cho 
người lao ñộng tác giả nhận thấy sinh viên rất hứng thú và tích cực trong giờ học. Sinh 
viên luôn chuẩn bị trước ở nhà và ñưa ra rất nhiều sáng kiến ñể giải quyết tình huống. 

– Các giảng viên khác cũng ñồng ý kiến với tác giả và cho rằng phương pháp 
ñóng vai kết hợp với nghiên cứu tình huống trong môn Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng 
lực thực sự khích lệ ñược tính tự giác và sáng tạo của sinh viên vì vậy giờ học ñạt 
hiệu quả cao. Tuy nhiên, họ cũng có ý kiến về những khó khăn gặp phải khi áp dụng 
phương pháp này như: quỹ thời gian cần có ñể thực hiện, quy trình chuẩn ñể dễ dàng 
triển khai, sự chuẩn bị của cả giảng viên và sinh viên về các vai diễn và các tình 
huống… 
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– Các sinh viên khi ñược hỏi ñều rất yêu thích môn học. Họ cảm thấy giờ học 
trôi ñi rất nhanh. Khi áp dụng phương pháp ñóng vai kết hợp với nghiên cứu tình 
huống trong môn Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực họ thấy yêu nghề hơn, sáng tạo 
nhiều hơn. Giờ học không còn áp lực như trước và cảm thấy ñược trải nghiệm nhiều 
hơn, thực tế hơn. 

3.1. Quy trình triển khai việc dạy học bằng phương pháp ñóng vai kết hợp với 

nghiên cứu tình huống trong môn Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực  

Vai diễn có thể theo nhiều hình thức, bao gồm các yếu tố có liên hệ trực tiếp 
hoặc gián tiếp. Trước khi thiết kế, cần xem xét các nguồn lực có sẵn và quyết ñịnh 
lượng thời gian ñể thực hiện. Sau khi trải nghiệm và trao ñổi với các giảng viên khác, 
tác giả xin ñề xuất một quy trình triển khai việc dạy học bằng phương pháp ñóng vai 
kết hợp với nghiên cứu tình huống trong môn Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực gồm 
sáu bước như sau: 

3.1.1. Xác ñịnh mục tiêu học tập của ñóng vai 

Các mục tiêu học tập có thể gồm cả lý thuyết cũng như thực hành: 

– Các khái niệm then chốt ñược giảng dạy trong môn học này là gì? 

– Có một sự kiện hoặc tình huống quan trọng là trọng tâm của môn học không? 

– Những kỹ năng gì sinh viên cần phải phát triển thông qua hoạt ñộng này? Đó 
có phải là mục ñích mở rộng tri thức chuyên môn hoặc phát triển các kỹ năng 
mới? Giáo viên có muốn sinh viên ñược trải nghiệm quan ñiểm khác nhau không? 

– Đóng vai phù hợp như thế nào vào phần còn lại của khoá học? Đóng vai có 
phải ñã ñược sử dụng ñể củng cố ý tưởng ñã ñược giới thiệu thông qua các bài giảng 
hay là sử dụng ñóng vai ñể trình bày các lý thuyết mới? 

3.1.2. Chọn một kịch bản hoặc tình huống từ thực tế ñể làm sáng tỏ các khái 
niệm chính của môn học 

Bằng cách tái hiện sự kiện từ thực tế, sinh viên có thể hiểu sâu sắc hơn về hiện 
thực. Ngoài ra, bài ñọc và ngữ cảnh có thể ñược cung cấp từ báo chí, tạp chí học 
thuật. Khi lựa chọn, cần xem xét kịch bản của bạn với những nguồn lực gì ñã có sẵn 
và liệu rằng sinh viên có thể có những kiến thức ñó từ trước chưa. 

– Các vấn ñề/khu vực chính có xung ñột trong kịch bản của bạn là gì? 

– Các tình huống ñã tạo ra xung ñột là gì? 

Xem xét các sự kiện lớn hoặc những sự phát triển, ñiều ñặc trưng ở kịch bản 
ñang có. Chẳng hạn như các cuộc họp, lễ ký kết hoặc thoả thuận. Khi nào và ở ñâu 
xảy ra những việc ñó? 
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3.1.3. Xem xét các bên liên quan khác nhau, quan ñiểm và thích ứng của họ 
với tình hình lớp học 

– Các bên liên quan là ai? Hãy xem xét các tổ chức, cá nhân và cộng ñồng 
hoặc các nhóm riêng. 

– Quan ñiểm của họ khác nhau về tình huống này là gì? Mỗi bên liên quan cần 
phải có một lập trường riêng hay chung? 

– Xem xét có bao nhiêu sinh viên trong lớp học. Giáo viên có thể cần (hoặc nên) phân 
công cho từng sinh viên từng vai trò cụ thể (ai ñóng vai, ai hỗ trợ, ai tìm tài liệu…). 

– Phân vai như thế nào cho sinh viên? Giáo viên muốn chọn vai ngẫu nhiên 
cho sinh viên hay là sẽ cho phép họ ñược lựa chọn vai của mình? 

– Có phải tất cả các vai có cơ hội bình ñẳng ñể tham gia? Điều này sẽ phụ 
thuộc vào kịch bản ñang tiến hành. 

– Xem xét mối quan hệ giữa các vai. Những vai nào có thể tương tác với nhau?  

3.1.4. Các bước thực hiện ñóng vai 

Cấu trúc của vai diễn sẽ phụ thuộc phần lớn vào lượng thời gian bạn muốn ñể 
thực hiện. Cấu trúc này có thể bao gồm các yếu tố có liên hệ trực tiếp hoặc gián 
tiếp. Có năm giai ñoạn như sau: chỉ dẫn, tương tác, thảo luận, phỏng vấn và kết luận 
bao gồm các yếu tố quan trọng, ñiều mà cho phép các sinh viên làm quen với bài tập, 
thực hiện và phản ánh lại nó. 

a) Chỉ dẫn 

Trước hết, giáo viên chia nhóm, giao tình huống ñóng vai cho từng nhóm và 
quy ñịnh rõ thời gian chuẩn mực, thời gian ñóng vai. Việc tổ chức giai ñoạn chỉ dẫn 
cung cấp cơ hội cho các sinh viên làm quen với vai, chọn hoặc chuyển giao vai, 
chuẩn bị cho vai của họ bằng cách tiến hành nghiên cứu, ñọc về tình huống và các 
bên liên quan mà chính sinh viên sẽ ñược ñại diện. 

Điều quan trọng là những người tham gia trong ñóng vai hiểu rõ ràng từ ñầu 
vai của họ là gì, làm thế nào ñể tương tác với các bên liên quan khác và những gì 
ñược mong ñợi trong ñánh giá của khoá học. Điều này thật sự cần thiết ñể cung cấp 
bối cảnh cho tình huống ở hình thức bài giảng ñể ñảm bảo rằng sinh viên ñã hoàn 
thành các bài ñọc cần thiết. Tùy thuộc vào bạn muốn kiểm soát phương pháp ñóng vai 
này bao nhiêu, ở giai ñoạn chỉ dẫn là một cơ hội ñể bạn có thể trực tiếp kiểm soát 
sinh viên diễn vai và thiết lập mối quan hệ như thế nào. Ngoài ra, các phương thức 
tương tác khác (mặt ñối mặt, email hoặc các phòng chat trực tuyến) có thể làm cho giai 
ñoạn này ñược cụ thể hơn, sâu sát hơn. 
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b) Tương tác 

Giai ñoạn tương tác là cơ hội cho sinh viên ñảm nhận vai của họ gặp gỡ và trao 
ñổi với các bên liên quan khác nhằm ñạt ñược những việc cần làm. Các ñiểm chính 
của giai ñoạn này là cho sinh viên trình bày những công việc của họ ñến những bạn 
tham gia khác và thiết lập mối quan hệ với nhau. 

– Xem xét tương tác này sẽ diễn ra như thế nào.  

Một yếu tố trực tuyến có thể hữu ích như email nhóm là một cách dễ dàng ñể 
chia sẻ thông tin giữa các thành viên như kịch bản, báo cáo công việc, tài liệu cả 
nhóm cần tham khảo hay tại lớp học, sân trường hoặc một nơi nào ñó cả nhóm ñã 
thống nhất. 

– Kiểm tra xem tất cả sinh viên có ñang tham gia vào hoạt ñộng nhóm ñể ñóng 
vai hay không. Nếu bất kỳ sinh viên nào không tham gia thì hãy trực tiếp nói chuyện 
với họ. 

c) Giai ñoạn thảo luận  

Giai ñoạn thảo luận là cơ hội cho tất cả các diễn viên ñàm phán và cố gắng giải 
quyết vấn ñề ngay lúc ñó. Giai ñoạn này ñược diễn ra ngay trên sân khấu lớp học, nó 
có thể thu hút những sinh viên mà ñã không tham gia ñầy ñủ ở các khâu trước. 

– Giám sát tương tác ñể ñảm bảo các vai ñược thực hiện một cách phù hợp. 

– Xác ñịnh cơ hội học tập khi chúng phát sinh và ñề xuất nguồn lực nhiều hơn 
nữa nếu cần thiết. 

– Hỗ trợ cho sinh viên ñể ñi ñến kết luận. Cách giải quyết có thể không thực 
hiện ñược và ñiều này có thể ñược thảo luận tiếp trong giai ñoạn phỏng vấn. 

d) Giai ñoạn phỏng vấn 

Giai ñoạn phỏng vấn là yếu tố quan trọng nhất của ñóng vai. Điều quan trọng 
là sinh viên ra khỏi vai diễn có thể phản ánh về vai của họ và những người khác một 
cách khách quan. 

Xem xét lại các mục tiêu học tập và những câu hỏi mà giáo viên muốn sinh 
viên phải trả lời trong buổi học này. Ví dụ: 

– Vì sao em lại ứng xử như vậy? 

– Cảm xúc, thái ñộ của em khi thực hiện cách ứng xử? Khi nhận ñược cách 
ứng xử từ ñối phương (ñúng hoặc sai)? 

e) Giai ñoạn kết luận 

So sánh các phương án giải quyết tình huống ñã ñóng vai của nhóm với các 
quyết ñịnh trong thực tế. Giai ñoạn này, vai trò của giáo viên ñược ñặt lên hàng ñầu 
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bởi bằng chính kinh nghiệm, kiến thức của giáo viên trong thực tế, các tình huống 
giáo viên ñã nghiên cứu trước ñây ñể từ ñó khái quát cho sinh viên về phương án giải 
quyết hay gặp nhất trong thực tế là gì (chỉ mang tính tương ñối), ưu nhược ñiểm của 
mỗi phương án mà các nhóm ñã ñóng vai và giải quyết. Cách ứng xử của các vai 
diễn phù hợp hay chưa phù hợp? Chưa phù hợp ở ñiểm nào?  

– Rút ra các vấn ñề và khái niệm ñã ñược chú ý trong ñóng vai và so sánh 
chúng với kịch bản phát triển như thế nào trong thực tế. Điều gì xảy ra trong vai ñó 
mà lại không xảy ra trong thực tế và lý do tại sao? 

– Phản ánh những gì ñược học từ ñóng vai, tập trung không chỉ vào tình huống 
ñã ñược mô phỏng mà còn là những kỹ năng sinh viên ñã thực hiện trong suốt quá 
trình ñóng vai ñể sửa ñổi họ. 

– Đánh giá vai của sinh viên và nhận ñược phản hồi từ sinh viên về kỹ thuật này. 

3.1.5. Xem xét ñánh giá sinh viên 

Sinh viên có thể ñược yêu cầu nộp một bản tự ñánh giá vai trò, sự ñóng góp 
của họ cho các vai diễn dưới sự chứng nhận của các thành viên trong nhóm. Họ có 
thể ñược ñánh giá dựa trên sự tham gia của họ và khả năng thể hiện bản thân trong 
tình huống ñóng vai hoặc hỗ trợ các thành viên khác có thể là tìm tài liệu, trả lời 
phản biện của nhóm khác. Một bài viết phản ánh có thể ñược yêu cầu nộp lúc kết 
thúc môn học hoặc thời ñiểm nào thích hợp so với giáo án của giáo viên ñã soạn. 

3.1.6. Xem xét các nguồn lực sẵn có giúp ñỡ sinh viên tham gia trong ñóng 
vai và khi thực hiện vai của họ 

Nguồn lực giúp sinh viên gồm hai loại: chung và cụ thể. Bạn có thể quyết ñịnh 
ñể sinh viên tiến hành tự nghiên cứu vai của mình. Lượng thông tin ñưa cho sinh 
viên sẽ phụ thuộc vào ñối tượng và mức ñộ của nó. 

a) Nguồn lực chung  

Nguồn lực chung sẽ ñược cung cấp cho các vai và có thể bao gồm: 

– Bài ñọc khái quát theo tình huống; 

– Bản phác thảo chỉ dẫn các bên liên quan và các vai trò chung của họ, 

– Phác thảo của các mối quan hệ giữa các bên liên quan khác nhau và mức ñộ 
tương tác của họ. 

b) Các nguồn lực cụ thể  

Các nguồn lực cụ thể sẽ liên quan ñến vai ñã giao cho mỗi sinh viên và có thể 
bao gồm: 
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– Thông tin khái quát về các cá nhân, tổ chức (ñiều này có thể là văn bản chính 
sách, báo chí,...); 

– Đặc ñiểm cá nhân (tính khí của một cá nhân có là một nhân tố quan trọng 
trong kịch bản không? Có một hướng tiếp cận chắc chắn nào ñó cho rằng một số ñặc 
ñiểm cho một bên liên quan cụ thể không?); 

– Phác thảo tình hình của các bên liên quan khi bắt ñầu ñóng vai; 

– Thông tin chi tiết các giới hạn cho sự tương tác (các bên liên quan bị hạn chế 
số người mà họ có thể tương tác? Tình trạng của các bên liên quan là gì trong mối 
quan hệ với các vai khác?); 

– Phát biểu chương trình làm việc chung của các bên liên quan; 

– Phát biểu chương trình làm việc riêng của các bên liên quan. 

3.2. Yêu cầu ñối với giáo viên ñể dạy học hiệu quả theo phương pháp ñóng vai kết 
hợp với nghiên cứu tình huống trong môn Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực cho 
người lao ñộng 

Thứ nhất, quá trình dạy học bằng phương pháp tình huống luôn ñặt ra yêu cầu 
người học phải tìm tòi, suy nghĩ. Điều quan trọng ñối với giáo viên là phải cung cấp 
các tình huống ña dạng, các khía cạnh lý thú, cụ thể của môn học. 

Trong môn Kỹ năng lãnh ñạo và tạo ñộng lực cần cụ thể các tình huống có thể 
ñưa ra ñể cho học sinh ñóng vai như: 

– Các tình huống liên quan ñến phong cách lãnh ñạo. 

– Các tình huống liên quan ñến phẩm chất cần có của nhà lãnh ñạo, các kỹ 
năng cần thiết như: kỹ năng ra quyết ñịnh, kỹ năng dùng người… 

Thứ hai, giáo viên với vai trò là “ñiều phối viên” trong một lớp học bằng tình 
huống vừa có thể hướng dẫn, chia sẻ tri trức, kinh nghiệm cho sinh viên, ñồng thời 
họ cũng có thể học hỏi ñược những kinh nghiệm, thông tin, giải pháp mới từ học viên 
ñể làm giàu vốn tri thức và phong phú hơn bài giảng của mình, nhất là từ những học 
viên ñã có quá trình công tác thực tiễn. Qua quá trình hướng dẫn sinh viên nghiên 
cứu tình huống, giáo viên cũng có thể phát hiện ra những ñiểm bất hợp lý hoặc sai 
sót của tình huống và có những ñiều chỉnh nội dung tình huống sao cho phù hợp. 

4. KẾT LUẬN 

Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước ñòi hỏi con người phải có 
nhiều năng lực mới: năng lực tư duy ñộc lập, năng lực tự học và tự cập nhật thường 
xuyên kiến thức mới, năng lực thích ứng với những thay ñổi… Đây chính là những 
năng lực giúp con người Việt Nam “ñi tắt ñón ñầu”, rút bớt khoảng cách lạc hậu so 
với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Những năng lực này phải 
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ñược bồi ñắp cho thế hệ tri thức tương lai của ñất nước ngay từ khi còn ngồi ở giảng 
ñường ñại học. Vì vậy hơn bao giờ hết, việc dạy và học theo những phương pháp tích 
cực, hiệu quả càng ñược chú trọng trong việc truyền thụ kiến thức ñến người học. 
Thầy cô không chỉ là người dẫn ñường giúp sinh viên ñọc và nghiên cứu mà còn 
“hướng ñạo” sinh viên tìm hiểu bài, thảo luận nhóm, tìm tư liệu ñể xây dựng bài mới. 
Ở trên lớp giảng viên giống như một vị chỉ huy – thầy cô là người trực tiếp hướng 
dẫn sinh viên phương pháp học tập mới, biết tổ chức tiết học phát huy tối ña tính tích 
cực của sinh viên. Phương pháp “Đóng vai kết hợp với nghiên cứu tình huống” 
phát huy ñược tính chủ ñộng, sáng tạo của người học khi họ ñược hoá thân vào 
những nhân vật trong những tình huống cụ thể. Họ ñược thực hành kỹ năng ứng xử, 
giải quyết vấn ñề cho những tình huống thực tế của doanh nghiệp... Với những lý do 
trên, việc nghiên cứu sử dụng phương pháp tình huống kết hợp với phương pháp 
ñóng vai không những có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa trong thực tiễn, 
góp phần vào việc ñổi mới PPDH hiện nay theo hướng tổ chức cho học sinh học tập 
“Học mà chơi, chơi mà học” dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ giảm tải cho sinh 
viên trong quá trình tiếp nhận tri thức và khi sinh viên ñược hoạt ñộng trực tiếp trong 
suốt quá trình ñóng vai thì thực sự sẽ mang lại hiệu quả hơn, giúp “gắn khái niệm” 
vào bộ nhớ dài hạn của họ một cách dễ dàng.  
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TÓM TẮT 

Bài viết trình bày một số PPDH tích cực giúp sinh viên học tập chủ ñộng và 
trải nghiệm ñể ñạt ñược các mục tiêu môn học “Kỹ năng làm việc nhóm” và chương 
trình ñào tạo ngành QTKD. Bằng phương pháp thực nghiệm, bài viết ñã chứng minh 
ñược những lợi ích và hiệu quả của việc vận dụng các PPDH tích cực ñối với học 
phần “kỹ năng làm việc nhóm” cho sinh viên ngành QTKD trường ĐHCNHN. Từ 
ñó, nhóm tác giả ứng dụng một số PPDH tích cực vào xây dựng một tiết học cụ thể 
làm cơ sở cho hoạt ñộng tham khảo, nghiên cứu trong quá trình dạy học tại khoa. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dạy học là quá trình tương tác trực tiếp giữa người dạy và người học, giữa 
những người học với nhau, giữa người học với xã hội. Sản phẩm của quá trình dạy 
học là năng lực làm việc và thái ñộ làm việc của người học sau khi ra trường, là sự 
phù hợp giữa năng lực và thái ñộ làm việc ñó với nhu cầu của xã hội. Việt Nam ñang 
trong giai ñoạn chuyển tiếp sang nền kinh tế tri thức và hội nhập ngày càng sâu rộng 
vào nền kinh tế thế giới. Vì thế, các trường ñại học có vai trò quan trọng ñóng góp 
cho sự tăng trưởng của nền kinh tế bằng việc cung cấp sản phẩm “ñầu ra” – sinh viên 
tốt nghiệp – phù hợp với yêu cầu của thị trường. Một trong những giải pháp quan 
trọng ñể nâng cao chất lượng giáo dục, ñào tạo là ứng dụng PPDH tích cực – người 
dạy tạo ra các cơ hội học tập thông qua các hoạt ñộng ña dạng, kích thích người học 
chủ ñộng khám phá, ứng dụng – từ ñó giúp người học chủ ñộng lĩnh hội, trải nghiệm 
ñáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập. 

Ngoài ra, các nghiên cứu gần ñây cho thấy người học ñạt ñược kết quả mong muốn 
và cảm thấy thoả mãn với nền giáo dục mà họ nhận ñược khi họ ñược học một cách 
tích cực, ñược tham gia chủ ñộng với ña dạng các hoạt ñộng học tập. Học tập chủ 
ñộng giúp người học tiếp cận sâu trong quá trình học tập (Edward và cộng sự, 2007). 
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ên cao khi ñược vận dụng ña giác quan vào hoạt ñộng học tập, ñ
à ñặc biệt nếu dạy lại (truyền ñạt lại) cho người khác. Dạy học 

ổ chức các hoạt ñộng học tập ña dạng và phong phú làm tăng kh
ội kiến thức của người học (hình 1). 

 
p (Learning Pyramid) thể hiện tỷ lệ phần trăm khả năng tiếp thu kiến thức 

tương ứng với các hoạt ñộng học tập của sinh viên 

Nguồn: National Training laboratories, Bethel, Maine, 

http://lowery.tamu.edu/teaming/morganI/sld023.htm

QTKD, học phần “Kỹ năng làm việc nhóm” có ý nghĩa quan trọng cung
ời học kiến thức, kỹ năng ñể tham gia làm việc nhóm hiệu quả trong 

ệp. Tuy nhiên ñể góp phần nâng cao chất lượng “ñầu ra
ợc nội dung và ứng dụng môn học vào thực tế công việc, ñ

ứng dụng các phương pháp giảng dạy tích cực 
trung tâm cho quá trình dạy và học. Từ ý nghĩa thực tiễn ñó, việc ứng dụng 

ực ñối với học phần “kỹ năng làm việc nhóm” cho sinh viên ngành 
ần thiết ñể nâng cao chất lượng ñào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn. 

Ở LÝ THUYẾT 

ạy học tích cực 

ực là thuật ngữ ñể chỉ những phương pháp giảng dạy theo h
ủ ñộng, ñộc lập và sáng tạo của người học. Đây l

ụ thể kết hợp với phương pháp thuyết trình, giúp nâng cao ch
ọc. Dạy học bằng PPDH tích cực chính là tìm mọi cách giúp ng

ủ ñộng trong việc học, cho họ ñược làm việc, ñược khám phá tiềm năng của chính 
ời dạy cần giúp cho người học có ñược sự tự tin, có trách nhiệm với bản 

ừ ñó chia sẻ trách nhiệm với cộng ñồng. 
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ọi cách giúp người học ñược 
ềm năng của chính 

ự tin, có trách nhiệm với bản 
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2.2. Các phương pháp giảng dạy tích cực 

Theo Galileo Galilei: “Ta không thể dạy người khác bất cứ ñiều gì. Ta chỉ có thể 
giúp họ khám phá những gì có sẵn trong họ”. Vì vậy, ñối với học phần Kỹ năng làm 
việc nhóm, ñể giúp người học chủ ñộng khám phá những gì trong họ và phát huy ñược 
những kỹ năng cần thiết trong thực tế, nhóm tác giả xin giới thiệu một số phương 
pháp giảng dạy tích cực giúp nâng cao tính chủ ñộng của người học: Phương pháp làm 
việc nhóm, phương pháp ñóng vai, phương pháp tình huống và phương pháp hỏi ñáp. 

2.2.1. Phương pháp làm việc nhóm 

Là phương pháp sư phạm mà theo ñó, lớp ñược chia thành nhiều nhóm, mỗi 
nhóm ñược phân công giải quyết một công việc cụ thể hướng tới nội dung công việc 
chung lớn hơn; kết quả của từng nhóm sẽ ñược trình bày ñể thảo luận chung trước 
khi giáo viên ñi ñến kết luận cuối cùng. Làm việc nhóm ñược tiến hành theo các 
bước: người dạy chuẩn bị nội dung làm việc nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm, chia 
nhóm, người học làm việc nhóm, trình bày kết quả làm việc nhóm và cuối cùng giáo 
viên tổng kết bổ sung. 

Về chuẩn bị nội dung làm việc nhóm, người dạy cần ñưa ra những nội dung 
gợi ra sự tranh luận giữa các nhóm và có tính thời sự. Nội dung cần bám sát mục tiêu 
bài giảng, phù hợp với người học và nên rõ ràng, ngắn gọn. Sau ñó, giao nhiệm vụ 
nhóm, người dạy cần ghi rõ nhiệm vụ lên bảng, giấy, quy ñịnh cụ thể thời gian làm 
việc nhóm (thời gian bắt ñầu và thời gian kết thúc) và thời gian trình bày ñể các 
nhóm có thể quan sát rõ từ ñầu ñến cuối. Ngoài ra, ñể hiệu quả trong quá trình thảo 
luận nhóm, người dạy cần quy ñịnh rõ vị trí ngồi làm việc của từng nhóm. Mỗi nhóm 
thảo luận nên có từ 4 ñến 10 người, ñược chia một cách ngẫu nhiên, thuận tiện theo 
ñiều kiện lớp học và nên có tên nhóm riêng. Sau khi nhận ñược nội dung làm việc 
nhóm thì người học làm việc, nhóm trưởng và thư ký ñược bầu ra ñể khuyến khích 
mọi thành viên tham gia. Các thành viên cần có kỹ năng làm việc nhóm: xác ñịnh rõ 
vấn ñề thảo luận, kiểm soát thời gian làm việc… Sau khi ñã thảo luận xong nhóm 
trình bày kết quả làm việc của nhóm mình theo một trong các cách: một nhóm báo 
cáo, nhóm khác bổ sung hay từng nhóm thuyết trình riêng, kết quả của nhóm ñược 
trình bày trên áp phích hay ghi ý kiến lên bảng…. Cuối cùng người dạy tổng kết và 
bổ sung, người dạy phải là người kết nối ñược ý kiến của các nhóm, ñịnh hướng 
ñúng yêu cầu nhiệm vụ của nhóm, bổ sung và làm rõ ñược vấn ñề cần giải quyết.  

Đối với môn học kỹ năng làm việc nhóm thì phương pháp làm việc nhóm là 
một phương pháp quan trọng ñể thảo luận về kiến thức liên quan ñến cuộc sống. Nó 
cung cấp cho người học nhiều kỹ năng: giao tiếp, ñiều hành và quản lý nhóm, giải 
quyết xung ñột, giải quyết vấn ñề…  
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2.2.2. Phương pháp ñóng vai 

Để người học có thể vận dụng và trải nghiệm thực tế kỹ năng làm việc nhóm 
thì phương pháp “ñóng vai” là phương pháp quan trọng ñể gây sự chú ý và thu hút 
người học tham gia vào bài giảng. Đóng vai là phương pháp tổ chức cho người học 
thực hành, “làm thử” một số cách ứng xử nào ñó trong một tình huống giả ñịnh. Đây 
là phương pháp nhằm giúp người học suy nghĩ sâu sắc về một vấn ñề bằng cách tập 
trung vào một sự việc cụ thể mà các em vừa thực hiện hoặc quan sát ñược. Phương 
pháp này thích hợp ñể người dạy và người học luyện tập về ứng xử với mục ñích là 
thực hành và trao ñổi xung quanh những vai trò có thực trong cuộc sống. Các bước 
thực hiện phương pháp ñóng vai: biên soạn kịch bản, chọn diễn viên và giao nhiệm 
vụ, thực hiện ñóng vai, trao ñổi với người học về vở diễn, người dạy tổng kết. 

Trước tiên, người dạy cần biên soạn kịch bản, là những nội dung, vấn ñề liên 
quan ñến nội dung chính của bài học. Họ là người xây dựng bố cục nội dung tình 
huống, nhân vật và các phần lời thoại ñể người học tự sáng tạo. Sau ñó, căn cứ vào 
nội dung và các nhân vật trong kịch bản, người dạy chọn người học thực hiện vai 
diễn cho phù hợp. Trong quá trình giao nhiệm vụ cần rõ ràng ñể người học nắm ñược 
ý tưởng của kịch bản, yêu cầu của vai diễn và có thể yêu cầu diễn thử trước khi diễn 
trước lớp. Sau ñó, người dạy tổ chức cho người học thực hiện nhập vai và thể hiện 
vai diễn, cả lớp cùng quan sát, người dạy cần bao quát cả lớp và cắt vở diễn ñúng lúc, 
không ñể quá giờ hay ñi chệch nội dung vở diễn. Sau khi màn diễn kết thúc, người 
dạy trao ñổi, hỏi ñáp cùng cả lớp về những nhận xét, suy nghĩ của họ quanh nội dung 
và những vấn ñề thể hiện trong vỡ diễn. Cuối cùng, người dạy tổng kết nội dung và 
kết nối người học với mục ñích của kịch bản, bổ sung thêm ý kiến bình luận nếu thiếu, 
ñịnh hướng vào nội dung bài giảng và sửa lỗi nếu có khi ñóng vai ñể thực hành. 

Phương pháp ñóng vai nên ñược thực hiện kéo dài 5 – 7 phút và cần có kịch 
bản kịch tính ñể tạo sự hấp dẫn. Ngoài ra, người dạy cần chọn người ñóng cho phù 
hợp với nhân vật bởi việc biết diễn xuất tự nhiên sẽ tạo sự hấp dẫn cho vở diễn và 
tăng tính trải nghiệm cho người học. 

2.2.3. Phương pháp tình huống 

Ngoài hai phương pháp làm việc nhóm và ñóng vai thì phương pháp tình 
huống là phương pháp ưu việt ñể người học có thể vận dụng lý thuyết vào tình huống 
thực tế, từ ñó rút ra bài học cho bản thân. 

Phương pháp tình huống là phương pháp sư phạm trong ñó người học tổ chức 
thảo luận, phân tích, tìm giải pháp cho tình huống cụ thể từ ñó rút ra bài học cho 
người học. Tình huống ñược chọn cần có tính thời sự, bám sát thực tế cuộc sống và 
người học có thể ñưa ra nhiều giải pháp khác nhau. Để thực hiện theo phương pháp 
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này người dạy trước hết phải giới thiệu tình huống. Tình huống là một câu chuyện 
miêu tả một vấn ñề thực tế cuộc sống ñang cần tìm giải pháp ñể giải quyết. Tình 
huống ñưa cho người học nên ñược thể hiện bằng một trong các cách sau: viết sẵn 
trên giấy khổ lớn, trình chiếu, photo cho từng người hoặc do người học ñược phân 
công ñóng vai trước lớp. Người dạy cần mô tả kỹ tình huống trước lớp ñặt ra câu hỏi 
ñịnh hướng về vấn ñề cần giải quyết. Sau ñó, giáo viên cần dành thời gian từ 5 – 7 
phút ñể cả lớp nghiên cứu kỹ tình huống. Người học biết liệt kê các dữ liệu trong tình 
huống, mô tả các vấn ñề cần giải quyết, phân tích các nguyên nhân của vấn ñề. Sau 
khi nghiên cứu kỹ tình huống người học cần tìm giải pháp cho tình huống. Sau khi 
tìm giải pháp mỗi nhóm cử ñại diện nhóm hoặc từng cá nhân chia sẻ giải pháp của 
mình trước lớp. Ngoài ra, các nhóm khác và các thành viên khác có thể bổ sung. 
Cuối cùng, người dạy phân tích các giải pháp, cùng tập thể lớp chọn giải pháp khả thi 
nhất và rút ra bài học kinh nghiệm từ tình huống. 

2.2.4. Phương pháp hỏi ñáp 

Hỏi ñáp là phương pháp sư phạm giúp phát huy tính tích cực của người học rất 
hiệu quả. Thông qua phương pháp này lớp học sẽ sôi nổi hơn và việc tiếp thu kiến 
thức sẽ tốt hơn. Phương pháp hỏi ñáp trong ñó người dạy ñặt ra câu hỏi ñể người học 
trả lời, hoặc người học có thể tranh luận với nhau và với cả người dạy, qua ñó người 
học lĩnh hội ñược nội dung bài học. Phương pháp hỏi ñáp ñặt ra yêu cầu quan trọng 
nhất là phải tạo ñược sự tranh luận nhiều chiều trong lớp học nhằm tăng khả năng 
tìm tòi, học hỏi sâu về một chủ ñề. Phương pháp này sẽ làm giảm tỷ lệ nói của người 
dạy, tăng phần nói của người học. Nếu người học tham gia hỏi ñáp, họ sẽ cùng suy 
nghĩ ñể tìm ra vấn ñề và như vậy việc học sẽ tốt hơn cách học thụ ñộng. Các bước 
thực hiện: người dạy thuyết trình ngắn gọn giới thiệu về chủ ñề cần trao ñổi, nêu câu 
hỏi, người học suy nghĩ, trao ñổi ña chiều, người dạy tóm tắt và kết luận. Để tiến 
hành tốt các bước thực hiện này ñối với học phần kỹ năng làm việc nhóm trước hết 
người dạy cần thuyết trình gắn gọn về chủ ñề và tạo sự thu hút. Ngoài ra, người dạy 
cần nêu rõ mục tiêu ñể phần trao ñổi của người học không bị chệch hướng. Thứ hai, 
người dạy cần nêu câu hỏi theo hướng mở, gắn gọn và dễ hiểu, tạo sự tranh luận, 
hướng tới mục tiêu bài giảng và gắn với thực tế cuộc sống. Để người học có thể dễ 
dàng có câu trả lời, câu hỏi cần ñược ghi rõ lên bảng hoặc hiển thị trên màn chiếu rõ 
ràng ñể cả lớp cần nhìn ñược. Thứ tư, người dạy ñể cho người học thời gian 2 – 5 
phút ñể suy nghĩ, cân nhắc trước khi ñưa ra câu trả lời. Cuối cùng, phần trọng tâm 
của phương pháp hỏi ñáp, người dạy cần tạo ñược sự trao ñổi, hỏi và ñáp nhiều chiều 
trong lớp giữa người dạy và người học xoay quanh chủ ñề và câu hỏi ñược nêu ra. 
Người dạy cần khuyến khích người học tham gia hỏi và trả lời càng nhiều càng tốt. 
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Những ý kiến trao ñổi cần ñược tóm tắt ngắn gọn trên bảng ñể người học dễ theo dõi 
và ñưa ra bình luận. Sau cùng, người dạy nên là người tóm tắt tổng hợp lại kiến thức 
quan trọng cần nhớ cho người học. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bằng phương pháp thực nghiệm, nhóm tác giả tiến hành quan sát thái ñộ học 
tập của sinh viên thuộc 4 lớp (trong ñó có 2 lớp ñại học QTKD khoá 9 và 2 lớp cao 
ñẳng kế toán khoá 16) trong tiết học môn “Kỹ năng làm việc nhóm”. Kết quả cho 
thấy các em sinh viên tỏ ra hứng thú, thảo luận sôi nổi, chủ ñộng phát biểu xây dựng 
bài khi ñược giáo viên áp dụng linh hoạt các PPDH tích cực trên trong giờ học. 
Ngoài ra, kết quả phỏng vấn 20 sinh viên thuộc 4 lớp trên, khi ñược hỏi về cảm nhận 
của mình khi ñược tham gia một tiết giảng có áp dụng các PPDH tích cực, ñã cho kết 
quả 100% sinh viên ñều cảm thấy thích thú với những giờ học như vậy. 

Cảm nhận của sinh viên khi ñược tham gia lớp học áp dụng PPDH tích cực: 

Bên cạnh nhiều trường hợp cảm thấy hứng thú, vui vẻ khi ñược học tập chủ ñộng, 

làm việc nhóm trong giờ học dạy học tích cực thì các bạn sinh viên khác cũng có 

nhiều ý kiến phản hồi tích cực về PPDH tích cực như sau: 

(1) Em cảm thấy hứng thú mỗi khi ñến tiết học kỹ năng làm việc nhóm, bởi vì 

chúng em ñược trao ñổi, thảo luận những chủ ñề rất thú vị. 

(2) Môn học kỹ năng làm việc nhóm là môn học em thích nhất, vì khi vào giờ giảng em 

không còn cảm thấy buồn ngủ bởi chúng em ñược thực hành rất nhiều tình 

huống thực tế, em ñược ñóng vai và xử lý những tình huống rất hay. 

(3) Em thích nhất giờ học kỹ năng làm việc nhóm, vì ñây là môn học em cảm thấy 

mình học hỏi ñược nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ thầy cô và các bạn cùng lớp 

thông qua hoạt ñộng nhóm. Ngoài ra, cô giáo cũng ñưa ra rất nhiều câu hỏi và 

chúng em ñược suy nghĩ trả lời ñộc lập.  

(4) Em học ñược rất nhiều kỹ năng từ mộn học này, thông qua những câu hỏi, bài 

tập ñược thảo luận trên lớp em học ñược kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe 

và kỹ năng giải quyết xung ñột… 

Nguồn: Trích từ phỏng vấn nhóm các sinh viên chuyên ngành QTKD và Kế toán 

Như vậy, ñứng từ góc ñộ cảm nhận của người học, các em sinh viên có những 
ñánh giá rất cao về những giờ học ñã ñược trải nghiệm những PPDH tích cực, khiến 
tiết học không còn nhàm chán, khô khan và các em cũng học ñược nhiều kiến thức, 
kỹ năng từ chính những phương pháp này. 
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Bên cạnh ñó, ñể có thể ñánh giá khách quan về lợi ích của việc áp dụng các 
PPDH tích cực ñối với học phần “Kỹ năng làm việc nhóm”, nhóm tác giả còn phỏng 
vấn sâu 3 cô giáo trực tiếp tham gia giảng dạy học phần này ñó là ThS. Nguyễn Thị 
Hạnh, ThS. Nguyễn Thị Thu Trang, ThS. Trương Thị Thùy Ninh. Cả ba cô giáo 
cùng cho rằng khi áp dụng PPDH tích cực vào học phần kỹ năng làm việc nhóm thì 
tỷ lệ sinh viên nghỉ học ñã giảm so với tiết học của các môn khác, sinh viên sôi nổi tự 
tin tham gia vào nhóm thảo luận. ThS. Trương Thị Thùy Ninh cho rằng: “Tôi thấy 
việc áp dụng các PPDH tích cực ñối với môn học Kỹ năng làm việc nhóm có ñạt 
ñược những kết quả cao. Bởi ñây là môn học giúp cho sinh viên ñược làm việc nhiều 
hơn và có nhiều kỹ năng ñể ứng dụng trong thực tế doanh nghiệp sau này. Và khi áp 
dụng PPDH tích cực vào tiết học, tôi thấy các em sinh viên chủ ñộng học tập, xung 
phong phát biểu xây dựng bài, sôi nổi tự tin trong thảo luận nhóm, từ ñó tạo ñộng 
lực cho tôi rất nhiều”. 

Như vậy, từ kết quả trên cho thấy việc ứng dụng PPDH tích cực ñối với học 
phần kỹ năng làm việc nhóm dành cho sinh viên ngành QTKD trường ĐHCNHN là 
rất cần thiết ñể nâng cao ñược chất lượng “ñầu ra” – “sinh viên sau khi ra trường” 
ñược các doanh nghiệp ñón nhận. 

4. ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG 

Từ ý nghĩa thực tiễn khi áp dụng các PPDH tích cực vào học phần kỹ năng làm 
việc nhóm như ñã nêu ra trên, nhóm tác giả ñề xuất ứng dụng một số PPDH tích cực: 
làm việc nhóm, hỏi ñáp, tình huống, ñể xây dựng một bài giảng mẫu trong học phần 
kỹ năng làm việc nhóm làm cơ sở ñể các thầy cô giáo tham khảo và nghiên cứu.  

Giáo án bài giảng Kỹ năng sử dụng bản ñồ tư duy trong làm việc nhóm 

Tên bài giảng: Kỹ năng sử dụng bản ñồ tư duy trong làm việc nhóm 

MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, sinh viên có khả năng: 

1. Về kiến thức:  

– Hiểu ñược khái niệm, lợi ích của bản ñồ tư duy trong làm việc nhóm. 

– Biết cách xây dựng bản ñồ tư duy trong làm việc nhóm. 

2. Về kỹ năng: 

Xây dựng bản ñồ tư duy và ứng dụng trong làm việc nhóm. 

3. Về thái ñộ: 

– Nhận thức ñược tầm quan trọng của bản ñồ tư duy trong hoạt ñộng nhóm. 

– Ý thức ứng dụng bản ñồ tư duy trong cuộc sống.   
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Bài giảng cũng ñã ñược ứng dụng dạy học ñối với lớp ñại học kế toán 2 khoá 9 
và ñã nhận ñược nhiều hiệu ứng tích cực từ phía người học. 

 

Nội dung 

(ñề cương chi tiết bài học) 

Thời 
gian 

Phương pháp, các hoạt 
ñộng của giáo viên 

Các hoạt 
ñộng của 

sinh viên 

Thiết bị 
ñồ dùng 

và tài liệu 
học tập 

Chương 3: Các kỹ năng làm việc nhóm 

3.2. Kỹ năng sử dụng bản ñồ tư duy trong làm việc nhóm 

3.2.1. Khái ni�m và các 

b� c t!o b#n ñ$ t� duy: 

3.2.1.1. Khái niệm 

Là một hình thức ghi chép sử 

dụng ñường nét, từ ngữ, màu 

sắc, hình ảnh kích thích hoạt 

ñộng của bộ não. 

 

– Thuyết trình, diễn giải. 

– Đưa ra bản ñồ tư duy về 

chủ ñề “sống ñẹp” (Phụ lục 01) 

sau 03 phút. 

– Phát vấn về chủ ñề “sống ñẹp”. 

– Không nhìn vào bản ñồ tư 

duy trên. Em hãy nêu lại 

những thông tin về chủ ñề 

“sống ñẹp”. 

– Nhận xét, tổng hợp. 

– Lắng 

nghe. 

– Trả lời. 

 

 

– Giáo 

trình. 

– Phấn, 

bảng, 

máy 

chiếu. 

3.2.1.2. Các bước tạo bản ñồ 
tư duy 

– B� c 1: Viết từ khoá và 
hình ảnh ở trung tâm. Hình 
ảnh ở trung tâm sẽ giúp ta 
tập trung ñược vào chủ ñề 

 ⇒ hưng phấn. 

– B� c 2: Vẽ các nhánh 
chính nối với hình ảnh trung 

tâm. Luôn sử dụng màu sắc ⇒ 

kích thích bộ não. 

– B� c 3: Viết “từ khoá” cho 
từng nhánh chính. 

– B� c 4. Liên tưởng từ 
những “từ khoá”. 

– B� c 5: Vẽ các nhánh phụ 
sau khi ñã liên tưởng. Luôn 
sử dụng màu sắc.  

– B� c 6: Viết “từ khoá” cho 
từng nhánh phụ. 

– Sử dụng màu sắc, hình 
ảnh, biểu tượng. 

 – Thuyết trình, diễn giải, phát 
vấn. 

– Từ bản ñồ tư duy về chủ ñề 
“Sống ñẹp” diễn giải theo 
từng bước xây dựng bản ñồ 
tư duy. 

– Tổng hợp kiến thức các 
bước xây dựng bản ñồ tư duy 
bằng một sơ ñồ tư duy mẫu 
(phụ lục 02). 
 

 

– Yêu cầu sinh viên làm việc 
theo cặp xây dựng bản ñồ tư 
duy về chủ ñề “Sinh viên ưu tú”. 

– Nhận xét, tổng hợp ý kiến. 

– Lắng 
nghe, quan 
sát, trả lời 
câu hỏi. 

– Tập hợp 
nhóm theo 
cặp, nhận 
nhiệm vụ, 
thảo luận, 
trình bày 
kết quả. 

 

  

– Giáo 
trình. 

– Phấn, 

bảng, 
máy 

chiếu. 
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Nội dung 

(ñề cương chi tiết bài học) 

Thời 
gian 

Phương pháp, các hoạt 
ñộng của giáo viên 

Các hoạt 
ñộng của 

sinh viên 

Thiết bị 
ñồ dùng 

và tài liệu 
học tập 

Tình hu-ng: 

Bạn là trưởng phòng kinh 
doanh của công ty Acecook 

Việt Nam. Trong thời gian vừa 
qua doanh số sản phẩm mỳ 

tôm Hảo Hảo của công ty bị 
giảm mạnh. Điều hành cuộc 
họp ñể tìm ra giải pháp nhằm 

khắc phục tình trạng trên.  

 – Chia lớp thành 2 nhóm: 

+ Nhóm 1: sử dụng bản ñồ tư 
tuy ñể ñiều hành cuộc họp. 

+ Nhóm 2: Tiến hành cuộc 
họp theo cách thức truyền 

thống (không sử dụng bản ñồ 
tư duy).  

– Nhận xét, phân tích, tổng 

hợp ý kiến. 

– Tập hợp 

theo nhóm, 

nhận nhiệm vụ 

– Thảo 
luận. 

– Trình bày 
kết quả 

theo yêu 
cầu. 

 

 

3.2.2. L/i ích c1a vi�c s4 
d�ng b#n ñ$ t� duy 

– Sáng tạo hơn 

– Tiết kiệm thời gian 

– Ghi nhớ tốt hơn 

– Nhìn thấy bức tranh tổng thể. 

– Tổ chức và phân loại suy 
nghĩ của bạn. 

 – Phát vấn. 

– Theo em lợi ích của việc sử 
dụng sơ ñồ tư duy là gì? 

– Tổng hợp, diễn giải, thuyết 

trình. 

 

 

– Lắng 
nghe. 

– Trả lời 

câu hỏi. 

– Giáo 
trình. 

– Phấn, 

bảng, 
máy 

chiếu. 

 

Củng cố bài học 

Tóm tắt nội dung chính của bài học 

Thuyết trình Lắng nghe Phấn, bảng, 
máy chiếu 

Nguồn: Nhóm tác giả tự xây dựng. 

Mở ñầu bài giảng “Kỹ năng sử dụng bản ñồ tư duy trong làm việc nhóm”, ñể 
ñưa ra khái niệm “bản ñồ tư duy”, nhóm tác giả sử dụng phương pháp hỏi ñáp thông 
qua hình ảnh ñể thu hút sự quan tâm và chủ ñộng suy nghĩ của sinh viên. Từ ñó, giúp 
sinh viên chủ ñộng nhận xét và ñưa ra ñược khái niệm bản ñồ tư duy. Phương pháp 
này ñược tiếp tục sử dụng khi giáo viên trao ñổi về các bước tạo bản ñồ tư duy và ñể 
rèn luyện kỹ năng cho sinh viên biết cách lập bản ñồ tư duy về các vấn ñề trong cuộc 
sống, nhóm tác giả ñã thiết kế bài tập ứng dụng “xây dựng bản ñồ tư duy về chủ ñề 
sinh viên ưu tú”. Với nội dung này sinh viên ñược yêu cầu làm việc theo cặp – hai 
người một nhóm. Họ có thời gian chuẩn bị, chủ ñộng, tích cực trong hoạt ñộng nhóm 
và chủ ñộng trình bày trước cả lớp. Phương pháp này giúp sinh viên cảm thấy hứng 
thú trong bài giảng khi ñược chủ ñộng học tập và gia tăng kỹ năng thông qua trao ñổi 
làm việc với các thành viên khác. Điểm nhấn của bài giảng là một tình huống ñược 
nhóm tác giả xây dựng ñể ứng dụng những lý thuyết vừa ñược học, ñồng thời giúp 
sinh viên một lần nữa ñược trải nghiệm môi trường làm việc nhóm với số lượng lớn 
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hơn làm việc hai người. Điều này cũng giúp không khí lớp học ñược thay ñổi, tạo sự 
hấp dẫn cho người học và ñồng thời sinh viên có thể ñược rèn luyện một số kỹ năng 
giao tiếp, lắng nghe, thuyết trình… ñáp ứng ñược mục tiêu ñề ra của bài giảng. 

5. KẾT LUẬN 

Việc vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy tích cực ñối với học 
phần kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên khối ngành QTKD có ý nghĩa quan 
trọng ñể nâng cao chất lượng giảng dạy và sự hứng thú của người học. Thông qua 
bài viết, nhóm tác giả ñã trình bày một số phương pháp giảng dạy tích cực có thể 
vận dụng trong học phần này như: phương pháp làm việc nhóm, phương pháp 
ñóng vai, phương pháp tình huống, phương pháp hỏi ñáp. Đồng thời nhóm tác giả 
cũng ñã xây dựng một bài giảng mẫu “kỹ năng sử dụng bản ñồ tư duy trong làm 
việc nhóm” ñược vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực ñã nêu ñể tiếp cận 
bài giảng nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài học. 
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ĐƯA DOANH NGHIỆP TỚI NH# TRƯỜNG TRONG  
CÔNG TÁC Đ#O TẠO CHUYÊN MÔN 

 

TS. Trần Thế Nữ  

Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

“Học ñi ñôi với hành” là phương châm ñào tạo chung trong hệ thống giáo dục 
ñại học, ñặc biệt là khối kinh tế. Hiện nay, nhiều biện pháp khác nhau ñã ñược triển 
khai nhằm gắn kết ñào tạo tại trường ñại học với thực tiễn hoạt ñộng sản xuất kinh 
doanh nhằm chung một mục tiêu là giảm thiểu khoảng cách giữa nhà trường và 
doanh nghiệp. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ ñề cập tới việc gắn kết ñào 
tạo với thực tiễn thông qua việc nhà trường chủ ñộng ñưa doanh nghiệp tới trường 
trong hoạt ñộng ñào tạo chuyên ngành khối kinh tế. 

1. TẠI SAO CẦN ĐƯA DOANH NGHIỆP TỚI NHÀ TRƯỜNG? 

Trong các nỗ lực gắn kết chương trình ñào tạo với thực tiễn hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh, các trường ñại học ñã sử dụng hai hình thức chính ñó là tăng cường môn 
học và thời lượng học thực hành và ñưa sinh viên ñi thực tập, kiến tập. 

Với hình thức tăng cường tính thực hành trên lớp học, các trường ñại học 
thường sử dụng hình thức môn học thực hành hoặc tình huống thực tiễn (case study). 
Với môn học thực hành, các trường thường tổ chức các môn học thực hành bổ trợ 
cho các môn học chính thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Tuy nhiên, các môn thực 
hành trong khối kinh tế ñược rất ít ngành triển khai. Vì thế, thường thấy các môn 
thực hành trong ngành Kế toán, Marketing,… mà ít thấy hơn trong các ngành 
QTKD, TCNH. Với các môn học ñược tăng cường tính thực tiễn thông qua các tình 
huống thực tiễn (case study) thường khá dễ triển khai trong các môn học khối kinh tế 
nhưng hiện nay không ñược phát huy hiệu quả bởi lẽ việc sử dụng các tình huống 
thực tiễn trong giảng dạy không ñược “quy ñịnh hoá” trong ñề cương môn học hay 
lịch trình giảng dạy của các trường. Việc không ñược “quy ñịnh hoá” trong ñề cương 
môn học làm cho các tình huống thực tế trở thành “món” riêng do mỗi thầy cô tự 
triển khai trên lớp. Việc này dẫn tới chất lượng việc vận dụng tình huống không ñồng 
bộ, thậm chí rất khó ñánh giá hiệu quả của việc sử dụng tình huống trong giảng dạy. 
Hơn thế nữa, việc sử dụng tình huống lệ thuộc nhiều vào sự nỗ lực, kỹ thuật, kỹ năng 
cá nhân của các giảng viên hỗ trợ tài chính của các trường cho hoạt ñộng này thường 
rất hạn hẹp hoặc gần như không có. 
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Với hình thức ñưa sinh viên tới thực tập, thực tế tại doanh nghiệp, ñây là hình 
thức có trong phần lớn các chương trình ñào tạo như một học phần bắt buộc. Thời 
lượng cho nội dung này thường từ 1 – 2 học phần. Với một số trường có quy mô sinh 
viên không lớn thường việc tổ chức ñưa sinh viên tới doanh nghiệp ñược nhà trường 
tổ chức thực hiện. Với các trường có số lượng sinh viên lớn, việc nhà trường tổ chức 
ñưa sinh viên ñi thường gặp nhiều khó khăn trong kết nối với doanh nghiệp, tổ chức 
quản lý, giám sát,… vì thế, sinh viên thường tự liên hệ và trực tiếp làm việc với 
doanh nghiệp. Như vậy, với môn học ñặc thù này, sinh viên rơi vào tình trạng 
“không giảng ñường” và phải chủ ñộng trong việc học tập. Cuối chương trình thực 
tập, thực tế sinh viên thường phải nộp một bản báo cáo tổng hợp hoặc báo cáo 
chuyên ñề về nội dung thực tập. Đây cũng chính là cách nhà trường kiểm soát chất 
lượng giai ñoạn học ñặc biệt này. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của giai ñoạn này là 
việc “chứng thực thông tin”. Vì nhiều lý do khác nhau, sinh viên không tiếp cận 
ñược với doanh nghiệp hoặc tiếp cận ñược nhưng không thể tiếp cận với những 
thông tin mình cần, hoặc tiếp cận với thông tin nhưng không biết tổ chức việc học 
như thế nào do không có người hướng dẫn tại doanh nghiệp. 

Như vậy, dù các trường ñại học rất nỗ lực trong việc gắn kết hoạt ñộng dạy và học 
với hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong thực tiễn nhưng hiệu quả của hoạt ñộng này 
còn rất hạn chế và nhà trường luôn trong thế bị ñộng. Vì thế, ñể nâng cao chất lượng 
dạy và học, ñặc biệt là tăng cường tính thực tiễn của chương trình ñào tạo, các 
trường, ñặc biệt là các trường ñào tạo khối kinh tế, cần có những giải pháp mới quyết 
liệt hơn, hiệu quả hơn. Đưa doanh nghiệp tới nhà trường trong hoạt ñộng ñào tạo 
chuyên môn là giải pháp cần thiết và có thể thực hiện trong bối cảnh hiện nay. 

2. ĐƯA DOANH NGHIỆP TỚI NHÀ TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀO? 

2.1. Giảng viên doanh nhân 

Đưa giảng viên doanh nhân tới trường là giải pháp có tính hấp dẫn lớn với sinh 
viên. Nếu chỉ ñưa doanh nghiệp tới trường trong các chương trình hướng nghiệp, các 
buổi chia sẻ kinh nghiệm, ngày hội việc làm,… sẽ tạo ra tâm lý “lý thuyết màu xám, 
cuộc ñời xanh tươi” cho sinh viên bởi lẽ cái mà sinh viên nghe ñược, thấy ñược sẽ là 
những thứ rất thực tiễn và dường như ở trường không dạy hoặc dạy nhưng “khác”. 
Vì thế, tôi cho rằng ñưa doanh nghiệp tới trường nếu chỉ dừng lại ở các buổi giao lưu, 
ñịnh hướng nghề nghiệp,… có thể không ñạt mục tiêu gắn ñào tạo với thực tiễn. Tuy 
nhiên, nếu ñưa các doanh nhân lên giảng ñường như một giảng viên sẽ làm cho sinh 
viên thấy ñược rõ hơn ñâu là khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn và tại sao có  
sự khác biệt ñó. Giải pháp này hiện ñang ñược triển khai ở Trường Đại học Kinh tế, 
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Đại học Quốc gia Hà Nội với tên gọi “chuyên gia tham gia giảng dạy” và thường 
ñược quy ñịnh như một chỉ tiêu thuộc kế hoạch nhiệm vụ của các khoa hằng năm 
phải thực hiện. Hình thức này cũng ñược triển khai ở một số cơ sở ñào tạo gắn liền 
với doanh nghiệp như Đại học FPT, Trường Cán bộ Viettinbank,… Đặc biệt, trong 
chương trình ñào tạo cử nhân trực tuyến của một số trường như Trường Đại học 
Kinh tế quốc dân, Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học 
Trà Vinh,… có tổ chức cả hệ thống giảng viên doanh nhân dạy song hành cùng với 
giảng viên chính thức của nhà trường. 

Mặc dù ưu ñiểm của ñưa doanh nhân tới giảng ñường rất lớn nhưng việc triển 
khai cũng ñòi hỏi các trường cần có biện pháp quản lý chặt chẽ về tiêu chuẩn giảng 
viên, nội dung giảng dạy, hình thức ñánh giá... Với ñội ngũ giảng viên ñặc thù này, 
nhà trường cũng cần có chính sách quản lý như các ñối tượng cán bộ nhân viên khác 
ñể chuẩn hoá quy trình thực hiện cho các ñơn vị ñào tạo trực tiếp (các khoa, viện, 
trung tâm…). 

2.2. Mô hình thực hành mô phỏng 

Mô hình thực hành mô phỏng là giải pháp ñưa doanh nghiệp tới nhà trường 
nhằm giúp nhà trường chủ ñộng giảm thiểu khoảng cách giữa ñào tạo và thực tiễn 
nhưng vẫn ñảm bảo chất lượng ñào tạo. Đồng thời, giảm thiểu các khó khăn khi ñể 
sinh viên chủ ñộng ñi thực tập tại doanh nghiệp. 

Hiện nay nhiều cơ sở ñào tạo ñang sử dụng mô hình phòng thực hành mô 
phỏng như phòng thực hành kế toán mô phỏng tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 
Đại học Đông Á, Phòng giao dịch ngân hàng, sàn giao dịch chứng khoản ảo tại 
Trường ñại học Tôn Đức Thắng, Chương trình chứng khoán áo tại Trường ñại học 
ngoại thương, Quỹ ñầu tư chứng khoán tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc 
gia Hà Nội… Nhìn chung, các phòng thực hành mô phỏng hiện nay ñược các trường 
sử dụng theo hình thức mô phỏng lại các hoạt ñộng tại các doanh nghiệp nhằm giúp 
giảng viên cho sinh viên thực hiện chuyên môn tại ñây theo hình thức ñóng vai. Điển 
hình có chương trình ñào tạo cử nhân trực tuyến Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 
Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Trà Vinh,… phối 
hợp với tổ hợp giáo dục Topica triển khai mô hình thực hành công nghệ 3D phù hợp 
với tính chất ñặc thù của ñào tạo theo hình thức E-learning. 

Ưu ñiểm của phòng thực hành mô phỏng là hữu ích trong việc thực hành tối thiểu 
và cùng một nội dung cho các sinh viên. Tuy nhiên, hạn chế lớn của phòng thực hành 
mô phỏng là sinh viên chỉ ñược thực hành tại một hoặc một số bộ dữ liệu theo yêu 
cầu của giảng viên theo tính tuân thủ mà khó ứng dụng cho các môn học yêu cầu cao 
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hơn ñặc biệt là các môn học cần sự tư duy của sinh viên như phân tích tài chính, 
quản trị chiến lược, tài chính doanh nghiệp nâng cao,… 

2.3. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và cơ sở dữ liệu kinh tế 

Để khắc phục nhược ñiểm của phòng thực hành mô phỏng ñã nêu ở mục (2.2), 
các trường cần có một ñơn vị có tính thực tiễn cao cấp hơn, tác giả tạm gọi là Trung 
tâm nghiên cứu ứng dụng và cơ sở dữ liệu kinh tế. Tại trung tâm này, hệ thống cơ sở 
dữ liệu cần phải ñược trang bị khối lượng lớn và cập nhật ñể cán bộ, giảng viên, sinh 
viên có thể khai thác phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu. Với cơ sở dữ liệu của 
trung tâm, nhà trường có thể tổ chức thực tập thực tế mô phỏng tại trường theo hình 
thức tập trung và chủ ñộng. 

Đây là mô hình mới, không chỉ ñưa một hay một vài doanh nghiệp tới nhà trường 
mà còn ñưa cả hàng ngàn doanh nghiệp tới trường. Điều này ñã ñược nhiều trường 
quan tâm nhưng còn khó khăn trong việc triển khai do hai lý do chính: khó khăn tài 
chính và khó khăn trong việc thu thập cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp.  

Nếu trung tâm nghiên cứu ứng dụng và cơ sở dữ liệu kinh tế ñủ lớn, việc 
nghiên cứu diện rộng có ñủ mẫu lớn có thể giúp cho các cán bộ, giảng viên của 
trường khai thác phục vụ cho việc học tập nâng cao trình ñộ, nghiên cứu khoa học và 
giảng dạy. Hơn thế nữa, việc khai thác mô hình này cho các chương trình ñào tạo 
khác nhau sẽ tăng hiệu suất sử dụng cho phòng như chương trình ñào tạo cao ñẳng, 
ñại học, sau ñại học,… 

3. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ 

Chương trình ñưa doanh nghiệp tới giảng ñường có thể áp dụng ở các cấp ñộ 
khác nhau tùy theo yêu cầu, mục tiêu, năng lực… của mỗi trường. Tuy nhiên, ñể 
triển khai ñược chương trình này, nhà trường cần có những giải pháp hỗ trợ ñồng bộ 
ñể có thể xây dựng và vận hành chương trình.  

(1) Chương trình ñào tạo thực tiễn (không lạc hậu, phù hợp với doanh nghiệp): Đây 
là giải pháp chuyên môn cần có ñể thu hút ñội ngũ giảng viên doanh nhân. Nếu 
chương trình ñào tạo lạc hậu, không phù hợp với các doanh nghiệp, sẽ rất khó 
ñể tạo ñược sự quan tâm của các doanh nhân. Với ñặc ñiểm vị trí xã hội và 
công việc, doanh nhân là người có thu nhập cao và thời gian hạn hẹp, vì thế 
giảng dạy cho các trường ñại học chỉ thực hiện ñược khi cá nhân doanh nhân 
ñó có ñam mê chia sẻ kiến thức với cộng ñồng. Và ñể thu hút ñược người có 
kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm,… nhà trường phải có chương trình ñào tạo 
ñược doanh nhân ñánh giá cao về tính chuyên môn. 
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(2) Chấm ñiểm: Mặc dù giảng viên doanh nhân tới giảng ñường chỉ trong thời 
gian rất ngắn nhưng ñể tăng quyền lực cho họ và phù hợp với bối cảnh sinh 
viên chú trọng ñiểm học tập như hiện nay, nhà trường nên có cơ cấu ñiểm nhất 
ñịnh cho giảng viên doanh nhân trong nội dung họ tham gia giảng dạy hoặc 
hướng dẫn thực hành, thực tế. Hơn nữa, nếu giảng viên doanh nhân ñược tham 
gia một cơ cấu ñiểm, họ thấy họ có vai trò hơn trong quá trình ñào tạo và từ ñó 
có ñộng lực hơn trong giảng dạy. 

(3)  Quy trình vận hành phù hợp: Việc ñưa doanh nhân tới trường làm giảng viên 
giảng dạy dù trong thời gian ngắn như các chuyên ñề hay cả môn học như các 
chương trình thực tập, thực tế, niên luận, khoá luận,… cần có quy trình vận 
hành phù hợp từ việc lựa chọn giảng viên, bố trí lịch học, quy trình quản lý 
chuyên môn, kiểm soát chất lượng,…  

(4)  Hệ thống công nghệ thông tin mạnh: Nếu việc ñưa giảng viên là doanh nhân 

lên giảng ñường trong thời gian ngắn việc quản lý trên hệ thống khá ñơn giản, 

nhưng với việc ñưa cả doanh nghiệp tới nhà trường thông qua phòng thực hành 

mô phỏng theo hình thức online, offline hay trung tâm nghiên cứu ứng dụng và 

cơ sở dữ liệu,… việc quản lý thành viên sử dụng, cấp quyền khai thác cơ sở dữ 

liệu khá phức tạp. Vì thế, cần có hệ thống công nghệ thông tin mạnh ñể quản 

lý, khai thác các ứng dụng này, ñặc biệt khi cho phép người dùng thực hành 

hay truy cập online. 

Tóm lại, việc ñưa doanh nghiệp tới nhà trường không chỉ hạn chế các khó khăn 
của việc “thả nổi” thực tập, thực tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, 
là giải pháp có thể thực hiện trong bối cảnh hiện nay.  

 

 Phản biện khoa học: TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung  

 Khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội 
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TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG L# PHƯƠNG PHÁP CHỦ ĐẠO 
TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN NGÂN H#NG TRUNG ƯƠNG 

 
ThS. Phạm Thị Trúc Quỳnh  

Khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội 

 

Vận dụng phương pháp tình huống (case) trong học phần Ngân hàng trung 
ương nhằm phát huy tính tích cực và chủ ñộng học tập, nghiên cứu của sinh viên 
trong việc tiếp thu kiến thức, phát triển kỹ năng ñồng thời cập nhật ñược các thông 
tin thực tế. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Học phần Ngân hàng trung ương ñược bố trí trong học kỳ 2 của năm học thứ 
ba thuộc chương trình ñào tạo cử nhân ñại học ngành TCNH, học phần gồm 7 
chương, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ của 
Ngân hàng trung ương, bao gồm: nghiệp vụ ñiều hành chính sách tiền tệ; nghiệp vụ 
phát hành tiền và ñiều tiết lưu thông tiền tệ; nghiệp vụ thị trường mở; nghiệp vụ tín 
dụng; nghiệp vụ thanh toán; nghiệp vụ quản lý ngoại hối. Nội dung học phần Ngân 
hàng trung ương hàm chứa nhiều nội dung kiến thức nền tảng của các học phần mà 
sinh viên ñược học trước ñó như học phần Kinh tế học, Tài chính tiền tệ, Ngân hàng 
thương mại. Do ñó, sinh viên rất dễ rơi vào tình trạng không tích cực học tập nếu 
giảng viên không khéo léo áp dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp. Vì vậy, 
giảng viên cần kết hợp một cách linh hoạt các phương pháp giảng dạy khác nhau ñể 
ñạt ñược mục tiêu môn học.  

Tình huống thực tế (Case study) là một phương pháp giảng dạy dựa trên 
nghiên cứu tình huống. Với tình huống thực tế, giảng viên ñưa ra tình huống còn sinh 
viên ñưa ra phân tích, ñánh giá và trình bày ý tưởng của mình, qua ñó vận dụng 
những kiến thức ñã học và kinh nghiệm vào những trường hợp thực tế. Các tình 
huống thường xoay quanh những sự kiện có thật hay gần gũi với thực tế trong ñó 
chứa ñựng những vấn ñề và mâu thuẫn cần phải ñược giải quyết. Với kinh nghiệm 
trực tiếp giảng dạy học phần Ngân hàng trung ương, tôi thấy rằng việc sử dụng tình 
huống là phương pháp chủ ñạo trong giảng dạy học phần Ngân hàng trung ương 
không những giúp sinh viên tích cực chủ ñộng học tập, nắm vững kiến thức về ngân 
hàng trung ương mà còn có thể vận dụng kiến thức ñể phân tích giải thích các vấn ñề 
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liên quan ñến hoạt ñộng của ngân hàng trung ương trên thực tế, có thể vận dụng kiến 
thức môn học vào công việc khi ra trường. 

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

2.1. Mục tiêu học phần Ngân hàng trung ương 

Sau khi học xong học phần Ngân hàng trung ương, sinh viên không chỉ ñược 
trang bị kiến thức lý thuyết sâu và rộng mà còn ñược rèn luyện các kỹ năng cần thiết 
cho một sinh viên chuyên ngành TCNH, cụ thể: 

1. Về kiến thức: 

– Hiểu ñược kiến thức cơ bản về ngân hàng trung ương; 

– Hiểu ñược các nghiệp vụ cơ bản trong hoạt ñộng của Ngân hàng trung ương. 

2. Về kỹ năng: 

– Tính toán chính xác các số liệu trong hoạt ñộng nghiệp vụ của Ngân hàng 
trung ương; 

– Vận dụng kiến thức ñể phân tích, giải thích các vấn ñề thực tế liên quan ñến 
hoạt ñộng của Ngân hàng trung ương. 

3. Về thái ñộ: 

– Nhận thức ñược tầm quan trọng của Ngân hàng trung ương trong hệ thống  
tài chính. 

– Yêu thích công việc của một cán bộ ngân hàng. 

2.2. Phương pháp tình huống 

2.2.1. Khái quát về phương pháp tình huống 

Tình huống thực tế là phương pháp giảng dạy dựa trên nghiên cứu tình huống, 
ñược khởi xướng từ những năm 40 của thế kỷ XX tại Đại học Harvard, Mỹ. Với 
nhiều ưu ñiểm trong ñào tạo, ngày nay phương pháp tình huống ñược sử dụng rộng 
rãi trên thế giới. Với tình huống thực tế, giảng viên ñưa ra tình huống còn sinh viên 
ñưa ra phân tích, ñánh giá và trình bày ý tưởng của mình, qua ñó vận dụng những 
kiến thức ñã học và kinh nghiệm vào những trường hợp thực tế. Các tình huống 
thường xoay quanh những sự kiện có thật hay gần gũi với thực tế trong ñó chứa ñựng 
những vấn ñề và mâu thuẫn cần phải ñược giải quyết. 

2.2.2. Lợi ích của việc dạy học theo phương pháp tình huống 

Với các tình huống chất lượng, phương pháp tình huống mang lại những lợi  
ích sau: 
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– Giúp sinh viên nắm vững kiến thức hơn do quá trình chủ ñộng tự giải 
quyết vấn ñề theo quan ñiểm cá nhân và ñược trao ñổi kiến thức với các thành 
viên khác; 

– Nâng cao khả năng ứng dụng lý thuyết vào giải quyết các tình huống thực tế 
phát sinh, từ ñó sinh viên thu ñược những kiến thức tốt nhất, cập nhật nhất; 

– Tăng cường khả năng tư duy như phân tích suy luận tổng hợp ñánh giá, giải 
quyết vấn ñề… 

– Phát triển các kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, tranh luận, 
lắng nghe, hợp tác, kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng làm việc ñộc lập, kỹ năng 
làm việc nhóm… 

– Cải thiện mối quan hệ xã hội giữa các sinh viên, giữa sinh viên và giảng 
viên, rèn luyện ý thức tập thể. 

2.3. Triển khai phương pháp tình huống trong giảng dạy học phần Ngân hàng 

trung ương 

2.3.1. Giảng viên chuẩn bị các nhiệm vụ 

Vấn ñề cốt lõi quyết ñịnh thành công của buổi học theo phương pháp tình 
huống thực tế là xây dựng ñược một nhiệm vụ chất lượng. Đây cũng là khâu ñòi 
hỏi nhiều thời gian và công sức của giảng viên khi sử dụng phương pháp giảng 
dạy này. Thông thường một nhiệm vụ hay một tình huống chất lượng cần ñảm 
bảo các ñiều kiện sau: 

– Nhiệm vụ phải bám sát nội dung học phần Ngân hàng trung ương, bám sát 
yêu cầu và mục ñích của môn học. Nội dung của tình huống thường mang tính thực 
tiễn cao, có thể ñược lấy nguyên từ các sự kiện kinh tế nổi bật, các câu chuyện có 
thật. Ví dụ: Tình huống về kiểm soát lạm phát tại Việt Nam, kiểm soát tốc ñộ tăng 
trưởng kinh tế nóng của Trung Quốc…; 

– Phải có sự thách thức vừa phải ñối với sinh viên, không ñưa ra nhiệm vụ quá 
dễ hoặc quá khó; 

– Kích thích ñược sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm hoặc giữa các 
nhóm nhằm phát triển kỹ năng cho sinh viên, tăng ñộng cơ học tập của sinh viên. 

– Nhiệm vụ phải có yêu cầu rõ ràng và ñược thực hiện trong khoảng thời gian 
hợp lý. 

Học phần Ngân hàng trung ương có rất nhiều nội dung có thể áp dụng phương 
pháp tình huống ñể tăng tính hấp dẫn, cuốn hút của bài giảng ñồng thời cập nhật các 
kiến thức thực tế và thời sự cho sinh viên.  
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Bảng 1. Một số nhiệm vụ theo phương pháp tình huống trong giảng dạy  

học phần Ngân hàng trung ương 

STT 
Nội dung 
bài học 

Nhiệm vụ 
Dạng 

nhiệm vụ 
Hoạt ñộng của 

Giảng viên 
Hoạt ñộng của 

Sinh viên 

1 

Chương 1: 

Tổng quan 
về Ngân 
hàng trung 
ương 

Lịch sử phát triển 
của Ngân hàng 
Trung ương Việt 
Nam? 

Video tư 
liệu. 

Chuẩn bị video tư 
liệu “Lịch sử Ngân 
hàng Nhà nước Việt 
Nam – huyền thoại 
một con ñường” có 
liên quan và câu hỏi. 

– Xem video tư liệu. 

– Trả lời các câu hỏi 
trên cơ sở cá nhân 
và nhóm. 

2 

Chương 2: 
Nghiệp vụ 
ñiều hành 
chính sách 
tiền tệ 

 

Chính sách tiền tệ 
với mục tiêu ổn ñịnh 
giá trị tiền tệ? 

Sử dụng công cụ tỷ 
lệ dự trữ bắt buộc 
trong việc ñiều hành 
chính sách tiền tệ? 

… 

Thảo 
luận. 

Đặt vấn ñề liên quan 
ñến nghiệp vụ ñiều 
hành chính sách  
tiền tệ. 

Nhóm tiến hành 
chuẩn bị, trình bày 
và thảo luận. 

3 

Chương 3: 

Nghiệp vụ 
phát hành 
tiền và ñiều 
tiết lưu thông 
tiền tệ 

“Ngân hàng trung 
ương càng phát 
hành nhiều tiền thì 
ñời sống người dân 
càng tốt ñẹp hơn”. 

Giải 
quyết một 
vấn ñề cụ 
thể. 

Đưa ra vấn ñề cần 
giải quyết, gợi ý về 
tài liệu nghiên cứu. 

Cá nhân hoặc nhóm 
ñưa ra quan ñiểm 
hoặc phương án 
dựa trên lý thuyết ñã 
nghiên cứu. 

4 

Chương 4: 

Nghiệp vụ 
thị trường 
mở 

Nghiệp vụ thị trường 
mở trong ñiều hành 
chính sách tiền tệ? 

Tại sao nói nghiệp 
vụ thị trường mở là 
công cụ có ñộ linh 
hoạt nhanh chóng 
và chính xác cao? 

Giải 
quyết một 
vấn ñề cụ 
thể. 

Đưa ra vấn ñề cần 
giải quyết, gợi ý về 
tài liệu nghiên cứu. 

Cá nhân hoặc nhóm 
ñưa ra quan ñiểm 
hoặc phương án 
dựa trên lý thuyết ñã 
nghiên cứu. 

5 
Chương 5: 

Nghiệp vụ 
tín dụng 

Ngân hàng trung 
ương là người cứu 
cánh cuối cùng cho 
các tổ chức tín dụng? 

Video 
thời sự. 

Chuẩn bị video có 
tính thời sự ở một 
số nước. 

Xem video và sau 
ñó trả lời câu hỏi. 

6 
Chương 6: 

Nghiệp vụ 
thanh toán 

Phân biệt thanh toán 
từng lần và thanh 
toán bù trừ? 

Giải 
quyết  
vấn ñề. 

Đưa ra vấn ñề cần 
giải quyết, gợi ý về 
tài liệu nghiên cứu. 

Cá nhân hoặc nhóm 
ñưa ra quan ñiểm 
hoặc phương án 
dựa trên lý thuyết ñã 
nghiên cứu. 

7 

Chương 7: 
Nghiệp vụ 
quản lý 
ngoại hối 

Tìm hiểu về nghiệp 
vụ quản lý ngoại hối 
của ngân hàng trung 
ương. 

Video tư 
liệu. 

Chuẩn bị video. 
Xem video tư liệu và 
sau ñó trả lời các 
câu hỏi. 
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Bảng 2. Các bước trong quá trình thực hiện một nhiệm vụ theo phương pháp tình huống 

STT 
Nội dung 
các bước 

Hoạt ñộng của giảng viên Hoạt ñộng của Sinh viên 

1 
Đặt vấn 
ñề 

Nêu tình huống nghiên cứu. 

Đặt câu hỏi thảo luận dưới dạng: 

– Câu chuyện. 

– Sự kiện. 

– Nhận ñịnh,… 

Lắng nghe, quan sát, ghi chép. 

2 

Thảo 
luận, tìm 

kiếm 
thông tin 

Hỗ trợ tìm kiếm thông tin, chia sẻ 
thông tin. 

Thảo luận, tìm kiếm thông tin về tình 
huống thảo luận ñể hiểu rõ hơn hoặc 

giải thích ñược các câu hỏi của tình 
huống. 

3 

Phân tích, 

so sánh, 
suy luận 

Hỗ trợ, ñịnh hướng các hoạt ñộng 
phân tích, so sánh của sinh viên. 

Trên cơ sở thông tin tập hợp ñược, 
sinh viên tổng hợp, chọn lọc thông tin 

phù hợp với việc giải quyết tình huống, 
ñưa ra các phân tích, so sánh về các 

câu hỏi của tình huống thảo luận. 

4 
Giải pháp, 

kết luận 

Tổng kết các giải pháp, ñánh giá giải 
pháp của sinh viên, hướng tới kết 

luận giải pháp phù hợp nhất với tình 
huống nghiên cứu. 

Liên hệ giữa tình huống thảo luận với 
nội dung lý thuyết tương ứng của bài 

học, giải thích sự khác biệt (nếu có). 

Sinh viên ñưa ra giải pháp, kết luận 
của cá nhân hoặc nhóm. 

5 
Kiểm tra, 

ñánh giá 

Đưa ra bài kiểm tra với nhiều hình 

thức khác nhau. 

Làm bài kiểm tra. 

 

2.3.2. Tổ chức lớp học 

Thảo luận tình huống nghiên cứu có thể sử dụng các hình thức như: thảo luận 
tự do, tranh luận ñối kháng, nhóm nghiên cứu. 

Thảo luận tự do: Giảng viên giới thiệu tình huống cho lớp học, sau ñó ñưa ra 
hệ thống câu hỏi ñể hướng dẫn cả lớp thảo luận. Trong quá trình thảo luận giảng viên 
có thể ñưa ra các gợi ý ñể giúp nội dung thảo luận luôn sôi nổi và ñi ñúng hướng. 
Tùy theo vấn ñề mà giảng viên nên hoặc không nên tổng kết thảo luận và giải ñáp 
các câu hỏi. 

Tranh luận ñối kháng: Thường ñược dùng trong trường hợp ñề cập ñến hai 
quan ñiểm hoặc giải pháp trái ngược nhau cho cùng một vấn ñề. 
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Nhóm nghiên cứu: Giảng viên ñưa ra một tình huống với các yêu cầu cụ thể 
và các câu hỏi dẫn dắt, trên cơ sở ñó, mỗi nhóm sinh viên tìm kiếm tài liệu, nghiên 
cứu trao ñổi,… ñể tìm lời giải. Phương pháp này không chú trọng việc thảo luận như 
các phương pháp trên, mà chủ yếu giúp sinh viên cùng cộng tác ñể tìm hiểu giải 
quyết một vấn ñề nào ñó. 

2.3.3. Giảng viên tổng kết, ñánh giá và nhận xét 

Đánh giá ñược ñề cập ở ñây bao gồm ñánh giá của giảng viên về nội dung, 
chất lượng thảo luận và ñánh giá của sinh viên về kết quả nhận thức và cảm nhận 
của sinh viên. 

Việc ñánh giá và nhận xét của giảng viên ñược tiến hành thường xuyên, linh 
hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau khi sinh viên, nhóm sinh viên ñã hoàn 
thành và trình bày kết quả làm việc, giảng viên tổng kết, rút ra kết luận cuối cùng về 
cách giải quyết nhiệm vụ tối ưu, qua ñó sinh viên có thể hiểu rõ hơn cách thức giải 
quyết vấn ñề của mình. Đặc biệt trong quá trình ñánh giá cho ñiểm, giảng viên cần 
lưu ý tính khách quan chính xác, không ñồng nhất ñiểm số của các sinh viên trong 
cùng một nhóm nhưng vẫn tạo cho các em sự hứng thú, cố gắng trong các phần làm 
việc tiếp theo. Cho dù sinh viên làm tốt hay chưa tốt thì không có gì phải chê trách 
coi thường, giảng viên cần tiếp sức cho các em ñể ngày một hoàn thiện hơn. Lưu ý 
thái ñộ ứng xử của giảng viên nên hoà nhã phát huy ñược sự sáng tạo, kiến thức, kỹ 
năng của sinh viên, cụ thể: 

 

Câu trả lời, quan 
ñiểm của sinh viên 

Ứng xử của giảng viên 
Lời nói và thái ñộ cụ thể của 

giảng viên 

Nội dung ñúng Công nhận, khen ngợi. 
“Đúng rồi”, “Tốt lắm”,… 

Biểu lộ sự vui tươi. 

Nội dung ñúng một 

phần 

– Đánh giá phần trả lời ñúng. 

– Ghi nhận sự nỗ lực của sinh viên. 

– Đề nghị sinh viên khác hỗ trợ 

hoàn thiện. 

“Rất có triển vọng”, “Đúng rồi, tuy 

nhiên…” “Cảm ơn em”, “Khá tốt”. 

Biểu lộ sự vui tươi, khuyến khích 

sinh viên. 

Nội dung sai 
Ghi nhận sự ñóng góp của sinh 
viên. 

“Rất sáng tạo, tuy nhiên…”, “rất có 

triển vọng, tuy nhiên…”. 

Không tỏ thái ñộ chê bai, phê phán. 

Không trả lời 
Hỏi rõ lý do sinh viên không thể trả 
lời ñể giải quyết vấn ñề. 

“có phải do câu hỏi của tôi phức tạp 
quá không?”, “tôi giải thích lại nhé”. 

Mặt không tỏ ra coi thường, mặt 

nghiêm túc và nêu rõ lại câu hỏi. 
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Sau mỗi một tình huống hoàn thành, sinh viên cần ñưa ra nhận xét về hiệu quả 

dạy và học theo phương pháp tình huống. Có thể ñánh giá theo bảng sau: 

Bảng 3. Bảng ñánh giá chất lượng buổi học 

BẢNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BUỔI HỌC 

NỘI DUNG BÀI HỌC (…) 

Ngày … tháng … năm … 

Mức ñộ ñạt ñược Kiến thức ñạt ñược Kỹ năng ñạt ñược Phương pháp giảng dạy 

Tốt    

Khá    

Bình thường    

Chưa ñạt    

3. KẾT LUẬN 

Trên ñây là một vài chia sẻ của tác giả ñược ñúc kết trong quá trình giảng dạy 
học phần Ngân hàng trung ương theo phương pháp tình huống. Tác giả mong muốn 
ñược ñóng góp một phần nhỏ trong việc hình thành ý tưởng về phương pháp giảng 
dạy tích cực trong nhà trường. Tác giả tin rằng phương pháp tình huống không 
những giúp sinh viên nắm ñược kiến thức lý thuyết sâu, rộng mà còn có khả năng 
liên hệ thực tế và bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công việc sau này của các em. 
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Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội 
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VẬN DỤNG MÔ HÌNH C5 TRONG THẢO LUẬN NHÓM ĐỂ  
GIẢNG DẠY HỌC PHẦN PHÂN TÍCH T#I CHÍNH DOANH NGHIỆP 

 
TS. Vũ Thị Kim Anh 

Khoa Kế toán, Trường Đại học Công Đoàn 
 

TÓM TẮT 

Giáo dục ñại học luôn ñóng một vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình 

phát triển nguồn nhân lực, ñặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay. 

Các phương pháp giảng dạy hiện ñại ở bậc ñại học hiện nay, có thể nói, ñang ñược 

thực hiện theo các xu hướng: phát huy tính tích cực của quá trình nhận thức; cụ thể 

hoá và công nghệ hoá các phương pháp giảng dạy. Để ñảm bảo chất lượng ñào tạo, 

chúng ta phải quan tâm nhiều yếu tố và ñiều kiện trong suốt quá trình ñào tạo. Trong 

giới hạn của bài viết này, tác giả chỉ giới thiệu về phương pháp C5 giảng dạy cải tiến 

giúp sinh viên học tập chủ ñộng (active learning) và trải nghiệm (experiential learning) 

nhằm tăng cường tính tích cực của sinh viên khi tham gia vào quá trình thảo luận 

nhóm môn Phân tích tài chính doanh nghiệp. Sinh viên – ñối tượng của hoạt ñộng 

dạy học ñồng thời là chủ thể của hoạt ñộng học tập – ñược cuốn hút vào các hoạt 

ñộng học tập một cách chủ ñộng do giảng viên tổ chức và hướng dẫn, thông qua ñó 

người học tự lực khám phá những ñiều mình chưa rõ chứ không phải thụ ñộng tiếp 

thu những tri thức ñã ñược giảng viên sắp ñặt. Được ñặt vào những tình huống của 

ñời sống thực tế, người học ñược trải nghiệm, ñược trực tiếp quan sát, thảo luận, làm 

thí nghiệm, giải quyết vấn ñề ñặt ra theo cách suy nghĩ của mình, vừa thông qua làm 

việc cá nhân, vừa phải làm việc theo nhóm, từ ñó ñạt ñược kiến thức mới, kỹ năng 

mới, phát huy tiềm năng sáng tạo. 

Từ khóa: giảng dạy, mô hình C5, phân tích tài chính doanh nghiệp, thảo  

luận nhóm. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Học phần Phân tích tài chính doanh nghiệp trang bị những kiến thức lý luận cơ 

bản làm nền tảng vận dụng và nghiên cứu các môn học thuộc các chuyên ngành Kinh 

tế, Kế toán, TCNH… Các nội dung của học phần này vừa mang tính lý thuyết lại vừa 
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gắn liền với các hoạt ñộng thực tiễn. Cùng với quá trình ñổi mới phương pháp giảng 

dạy và phương pháp học tập của sinh viên ñại học, nhiều trường ñại học ñã và ñang 

triển khai áp dụng ñổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, áp dụng các 

phương pháp giảng dạy hiện ñại vào giảng dạy môn học chuyên ngành. Giảng viên 

không phải là người cung cấp thông tin ñơn thuần mà là người vận dụng các công 

nghệ, phương pháp hiện ñại ñể hướng dẫn tích cực cho các sinh viên tự chủ ñộng học 

tập, nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, và các vấn ñề trong cuộc sống. Giảng viên chỉ 

giữ vai trò như một nhà “cố vấn” khoa học. Một trong những PPDH ñược sử dụng 

nhiều nhất hiện nay là phương pháp thảo luận nhóm. Thảo luận nhóm là phương 

pháp giúp sinh viên ñược bộc lộ những khả năng của bản thân, hình thành kỹ năng 

tư duy, hợp tác trao ñổi, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, thảo luận nhóm dưới 

dạng tự phát, spam, theo ý thích,… ñã dẫn ñến sự nhàm chán, vô bổ, mất thời gian, 

tạo ñộng cơ cho một số lớn sinh viên ỷ lại, trông chờ vào người khác.  

2. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH C5 TRONG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM 

2.1. Mô hình C5 là gì? 

C5 là viết tắt của 5 hiện diện phát triển nhận thức (5 cognitive presence): ñặt 

vấn ñề; thu thập, chia sẻ thông tin; phân tích, suy luận, so sánh; tổng hợp, kết luận, 

giải pháp và liên hệ thực tiễn, áp dụng kiến thức (hình 1).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. Mô hình C5 trong phương pháp thảo luận nhóm 

Nguồn: Mô hình phát triển nhận thức thông qua thảo luận diễn ñàn của Garison, 

2001: http://www.studygs.net/pbl.htm. 

Thu thập, chia sẻ thông tin 

(Expore imformation and 
create ideas)  

Phân tích, suy luận,  
so sánh 

(Select the best idea) 

Tổng hợp, kết luận,  
giải pháp 

(Build and test idea) 

Liên hệ thực tiễn,  
áp dụng kiến thức 
(Evalute the result) 

Đặt vấn ñề  
(Identify the 

problem) 

Phát sinh vấn ñề mới,  
ở tầng nhận thức  

cao hơn  

(The problem  
solving loop) 
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Sử dụng mô hình C5 
ở nhiều nước ñể xây
ñịnh hướng giúp sinh 
sinh viên trong quá trình
Các nghiên cứu cho th
họ cảm thấy thoả mãn
cách tích cực, ñược tham
chủ ñộng giúp sinh viên
cận sâu có nghĩa là 
thuần chỉ tái thể hiện

Một số nghiên c
giữa các hoạt ñộng của
người học tăng lên cao
ñược sử dụng trong th
khác. Giảng dạy chủ ñ
phú giúp làm tăng khả năng

Hình 2. Tháp học tập (Learning

tương

2.2. Nhiệm vụ của sinh vi

Thảo luận tình 
năm bước chính (gọi t

1)  Đặt vấn (Identify the problem)

2)  Thu thập, chia sẻ thông tin (Expor

ình C5 ứng dụng trong phương pháp thảo luận nhóm 
ây dựng môi trường thảo luận thực tế, tạo vòng

 viên thảo luận có chủ ñích và tập trung, nâng cao
trình thảo luận và ñánh giá ñược ý thức học tậ
thấy sinh viên gần như ñạt ñược các kết quả

mãn với nền giáo dục mà họ nhận ñược khi h
tham gia chủ ñộng với ña dạng các hoạt ñộng 
viên có ñược cách tiếp cận sâu trong quá trình
 sinh viên chủ tâm ñể tìm hiểu các khái niệm,

ện thông tin trong các bài thi (Edward và cộng

cứu của Biggs (2003) cho thấy rằng có mối liên
ủa người học với hiệu quả học tập. Tỷ lệ tiếp thu
cao khi ñược vận dụng ña giác quan vào ho
thực tế và ñặc biệt nếu ñược dạy lại (truyền ñ
ñộng chính là tổ chức các hoạt ñộng học tập ña
ả năng lĩnh hội kiến thức (hình 2). 

  

ập (Learning Pyramid) thể hiện tỉ lệ phần trăm khả năng ti

tương ứng với các hoạt ñộng học tập của sinh viên 

Theo National Training Laboratories,Beth

http://lowery.tamu.edu/teaming/morgan1/sld023.htm

ệm vụ của sinh viên khi tham gia thảo luận 

 huống trên diễn ñàn học tập tích cực ñối vớ
tắt là C5). 

ặt vấn (Identify the problem). 

ập, chia sẻ thông tin (Expore imformation and create ideas).

ảo luận nhóm ñược dùng 
vòng xoáy học tập, 

cao kiến thức của 
ập của sinh viên. 
ả mong muốn và 
họ ñược học một 
 học tập. Học tập 

trình học. Cách tiếp 
ệm, thay vì ñơn 

ộng sự, 2007). 

liên quan chặt chẽ 
thu kiến thức của 

hoạt ñộng học tập, 
ñạt lại) cho người 

ọc tập ña dạng và phong 

năng tiếp thu kiến thức 

heo National Training Laboratories,Bethel, Maine, 

http://lowery.tamu.edu/teaming/morgan1/sld023.htm. 

ới sinh viên gồm 

e imformation and create ideas). 
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3)  Phân tích, suy luận, so sánh (Select the best idea). 

4)  Tổng hợp, kết luận, giải pháp (Build and test idea). 

5)  Liên hệ thực tiễn, áp dụng kiến thức (Evalute the result). 

Có thể khái quát các bước thảo luận theo tình huống qua bảng 1 dưới ñây: 

Bảng 1: Các bước thảo luận theo mô hình C5 

Các bước  

thảo luận 
Mục ñích Cách tham gia 

Bước 1: 

Đặt vấn ñề 

 

– Phân tích hiện trạng. 

– Đặt câu hỏi 

 

– Trả lời câu hỏi thảo luận mà giảng viên ñặt ra. 

– Đưa thêm các vấn ñề phù hợp với nội dung 
vấn ñề ñang thảo luận. 

– Đưa ra khó khăn khi giải quyết vấn ñề ñặt ra. 

Bước 2: 

Thu thập, 
chia sẻ 

thông tin 

Cung cấp thông tin cho 
các bước tiếp theo. 

 

– Thu thập thông tin từ các nguồn tin cậy. 

– Tự làm phiếu khảo sát, tự lập trình, tự giải 
quyết bài toán,… 

– Liên hệ thực tế (theo trường hợp). 

– Đưa ra ý kiến/góp ý ñồng tình hoặc phản ñối 
với thông tin ñược giảng viên hoặc các bạn khác 
ñưa ra thảo luận. 

– Có thể ñưa ra dữ liệu ở dạng thô và dữ liệu sau 
khi phân tích. 

Bước 3: 

Phân tích, 
suy luận, 
so sánh 

– Phân tích, so sánh vấn 
ñề một cách chi tiết. 

– Đưa ra những nguyên 
nhân chủ quan, khách quan. 

– Suy luận ñể có thể ñưa ra 
giải pháp, kết luận. 
– Loại trừ những ñiểm 
dễ nhầm mà không phải 
trọng tâm của thảo luận. 

– Sử dụng các mô hình, gợi ý từ giáo trình, tài liệu 
tham khảo. 

– Căn cứ trên thông tin thu thập ñược. 

– Suy luận dựa trên kinh nghiệm bản thân và kiến 
thức ñang học. 

– Có thể ñưa ra góp ý trên một khía cạnh hoặc tỏ ý 
ñồng tình/không ñồng tình với một cách lập luận. 

 

Bước 4: 
Tổng hợp, kết 
luận, giải pháp 

Đưa ra kết luận và giải 
pháp. 
 

Dựa vào phân tích, so sánh trên ñưa ra giải pháp, 
kết luận của cá nhân. 
 

Bước 5: 
Liên hệ 

thực tiễn, 
áp dụng 
kiến thức 

Liên hệ với thực tiễn 
và có cách áp dụng. 

– Làm các bài tập giảng viên giao liên quan ñến trên 
thảo luận. 
– Nêu những công việc thực tiễn mà bạn có thể  
áp dụng những giải pháp ñược ñưa ra ở các  
bước trên. 
– Ngoài ra, bạn có thể nêu các vấn ñề tiếp theo khi 
áp dụng giải pháp ñã nêu. 

Theo: Tài liệu hướng dẫn tham gia diễn ñàn học tập tích cực trực tuyến dành cho 

sinh viên của Topica: http://www.topica.edu.vn. 
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2.3. Nhiệm vụ của giảng viên  

Chia lớp học thành nhiều nhóm, mỗi nhóm dưới 10 người. Giảng viên có thể 
phân nhóm ngẫu nhiên hoặc theo sự sắp xếp của mình. Cũng có khi ñể tự sinh viên 
lựa chọn và tự kết nhóm (do có thể ñã có sẵn nhóm làm việc ăn ý với nhau). Việc phân 
nhóm có thể có nhiều cách khác nhau nhưng miễn sao ñạt ñược mục ñích sinh viên 
có sự hợp tác và giúp ñỡ lẫn nhau trong học tập, tránh tình trạng trong nhóm chỉ có 
một vài người làm việc còn những người khác không làm gì cả. 

* Giao việc cho nhóm (giao ñề tài) 

Có thể giao cùng một nội dung công việc/ñề tài chung cho các nhóm hoặc mỗi 
nhóm một ñề tài khác nhau nhưng mức ñộ khó khăn tương ñương nhau. Đề tài thảo 
luận phải thuộc nội dung môn học, có thể có nhiều hướng khai thác khác nhau. Phải 
ñặt câu hỏi cụ thể, rõ ràng. Hướng dẫn cụ thể và ñịnh hướng cách thức làm việc. Lựa 
chọn vấn ñề thảo luận phải hấp dẫn, có tính chất kích thích tính tích cực chủ ñộng 
làm việc của sinh viên. Chủ ñề nên gắn liền với thực tế ñể sinh viên tìm hiểu và tìm 
cách giải quyết vấn ñề.  

* Hướng dẫn nhóm thảo luận và thuyết trình theo mô hình C5 

– Đối với các lớp thông thường: 

+ Giảng viên công bố cách thức thuyết trình bằng phương tiện gì? Người 
thuyết trình ñược chỉ ñịnh ngẫu nhiên hay cho nhóm chọn và ñề cử (nếu nhóm ñề cử 
thì mỗi lần thuyết trình sẽ phải thay người khác ñể mỗi cá nhân ñều có cơ hội thuyết 
trình). Ngoài ra, có thể chấp nhận cho cả nhóm cùng tham gia hỗ trợ thuyết trình và 
trả lời câu hỏi phản biện. Dù thực hiện bằng cách nào nhưng yêu cầu ñặt ra là mỗi 
thành viên trong nhóm phải hiểu và nắm ñược nội dung bài thuyết trình của nhóm 
mình (có thể yêu cầu bất kỳ thành viên nào trong nhóm lên tóm tắt bài thuyết trình 
trước khi người khác thuyết trình).  

+ Giảng viên chỉ ñịnh nhóm nhận xét và phản biện cụ thể hoặc mời ngẫu nhiên 
bất kỳ trong những nhóm khác phản biện hoặc cũng có thể phản biện tự do (cho sinh 
viên xung phong). Nên ñể cho các lớp ñược tự do phản biện trước, nếu không ai 
nhận xét và phản biện thì giảng viên mới chỉ ñịnh. Lúc này giảng viên nên ñóng vai 
trò là người quan sát, qua ñó ghi nhận ñúng sai và ñánh giá các nhóm.  

+ Giảng viên cũng có thể ñặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình và cũng có thể hỗ 
trợ nhóm trả lời câu hỏi của các nhóm khác khi nhóm thuyết trình không trả lời ñược 
hoặc ñặt thêm câu hỏi gợi mở ñể nhóm có thể trả lời. Trong quá trình các nhóm thảo 
luận, giảng viên ñi tới từng nhóm, lắng nghe, gợi ý và thăm dò xem nhóm nào làm 
việc tích cực, hiệu quả hơn. Trong ñiều kiện thời gian có hạn, có thể mời nhóm ñó 
trình bày trước lớp. 
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– Đối với chương trình ñào tạo trực tuyến: 

Giảng viên hướng dẫn các hoạt ñộng, yêu cầu cho từng sản phẩm theo tiến ñộ 
môn học. Ví dụ: Bảng 2 minh hoạ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp theo chương 
trình ñào tạo trực tuyến của Topica với trường Đại học Trà Vinh. 

Bảng 2: Quy ñịnh tiến ñộ nộp bài thảo luận nhóm và tính ñiểm môn  

Phân tích tài chính doanh nghiệp 

STT Hoạt ñộng Yêu cầu Sản phẩm nộp Điểm 

1 Thương thảo 
giao dịch: Các 
nhóm thảo luận 
trên diễn ñàn 
ñể phân công 
nhiệm vụ cho 
các thành viên.  

Mỗi nhóm phải lập danh 
sách tên các thành viên 
của nhóm kèm theo các 
công việc cụ thể mà từng 
thành viên phải ñảm 
nhận ñể hoàn thành bài 
thảo luận. 

Sản phẩm 1 (Tuần 1 ñến tuần 3).  

– File 1: Danh mục phân công công 

việc cụ thể. 

1 ñiểm 

– File 2: Ảnh chụp màn hình thảo luận 

của các thành viên trong nhóm làm 
phụ lục minh hoạ cho việc thảo luận. 

1 ñiểm 

2 Thu thập các 
tài liệu phân 
tích. 

Thu thập các tài liệu 
phân tích cho các giao 
dịch ở hoạt ñộng (1). 

Sản phẩm 2 (Tuần 4).  

– File 1: Bộ tài liệu liên quan ñến 

công ty ñang tiến hành phân tích. 

1 ñiểm 

– File 2: Ảnh chụp màn hình thảo 

luận làm phụ lục minh hoạ cho việc 
thảo luận, làm bài. 

1 ñiểm 

3 Tính toán các 
chỉ tiêu phân 
tích. 

Trên cơ sở các tài liệu 
phân tích ở trên, tính 
toán các chỉ tiêu phân 
tích cụ thể và nhận xét. 

Sản phẩm 3: (Tuần 5).  

– File 1: Các chỉ tiêu phân tích và 

nhận xét. 

1 ñiểm 

– File 2: Ảnh chụp màn hình thảo 

luận của từng thành viên trong nhóm 
nộp bài cho nhóm trưởng làm phụ lục 
minh hoạ cho việc thảo luận, làm bài. 

1 ñiểm 

4 Kiến nghị ñề 
xuất và phản 
biện giữa các 
nhóm. 

Trên cơ sở các thông tin 
về thực trạng phân tích 
báo cáo tài chính tại doanh 
nghiệp các nhóm ñưa ra 
những ñề xuất cụ thể. 

Sản phẩm 4: (Tuần 6 và 7). 

– File 1: Bản kiến nghị và ñề xuất. 

2 ñiểm 

– File 2: Bản nhận xét phản biện các 

nhóm khác. 

2 ñiểm 

5 Chốt ñiểm bài 
tập nhóm. 

Giảng viên công bố. Tất cả các sản phẩm nộp ñều ñể dạng 
word (doc/docx), kể cả ảnh chụp màn 
mình (dán ảnh vào trang word). Hình 
thức bố trí tuỳ ý, phù hợp với mục tiêu 
cung cấp thông tin, ñẹp, và phải gồm 
các thông tin theo yêu cầu. 

Điểm cá 
nhân = 
Điểm nhóm 
x % ñóng 
góp của 
nhóm 

Nguồn: Hướng dẫn bài tập nhóm theo mô hình C5 của chương trình ñào tạo  

cử nhân trực tuyến Topica: http://www.topica.edu.vn. 
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* Tổng kết ñánh giá bài thảo luận nhóm của sinh viên 

Đây là khâu cuối cùng nhưng khá quan trọng của hoạt ñộng thảo luận. Vì vậy, 
giảng viên cần ñảm bảo các yêu cầu sau: 

– Giảng viên phải là người nắm vững tri thức lý luận và thực tế, công tâm, linh 
hoạt… thì việc ñánh giá mới ñảm bảo khách quan, công bằng, chính xác. 

– Giảng viên là người chịu trách nhiệm ñánh giá nhưng trước khi kết luận, có 
thể yêu cầu các sinh viên tự ñánh giá kết quả làm việc của nhóm, và các nhóm ñánh 
giá kết quả làm việc của nhau. Đây là một kênh ñể ñảm bảo cho sinh viên phát huy 

khả năng ñánh giá và tự ñánh giá. Mặt khác, hình thức này cũng giúp cho giảng viên 
có thể ñưa ra kết quả cuối cùng phù hợp hơn. 

– Giảng viên tổng kết lại các vấn ñề ñã thảo luận, ñánh giá những ý kiến và 
giải quyết mọi câu hỏi của sinh viên xung quanh vấn ñề ñó. Qua việc kết luận, 
chốt lại vấn ñề sẽ giúp sinh viên nắm bắt, ghi nhớ ñược những nội dung cơ bản, 
cần thiết. 

– Việc ñánh giá chủ yếu là nội dung ñạt ñược nhưng bên cạnh ñó cần ñánh giá 

ý thức, thái ñộ, năng lực làm việc của sinh viên. Giảng viên nên nhận xét cụ thể và 
cho ñiểm ñể khích lệ tinh thần học tập của sinh viên. Khi cho ñiểm có căn cứ, tiêu 
chí rõ ràng. Với những trường hợp ñặc biệt, khi cho ñiểm cần phân tích rõ lý do, 
tránh tình trạng gây băn khoăn, thắc mắc trong sinh viên. 

2.4. Tính tích cực trong mô hình C5  

Qua khảo sát ở giảng viên cũng như ở phía sinh viên hiện ñang tham gia 
chương trình ñào tạo cử nhân trực tuyến của Topica cũng như việc áp dụng vào các 

lớp học bình thường tại một số trường ñại học chúng tôi cho rằng mô hình C5 trong 
thảo luận nhóm có những ưu ñiểm nổi bật so với phương pháp thảo luận dạng tự 
phát, spam,... Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, nâng cao tính thực tiễn của môn học. Sau khi ñã ñược cung cấp các 
kiến thức lý thuyết, cách giảng viên ñặt thêm câu hỏi hoặc mở rộng vấn ñề sẽ giúp 

sinh viên có cái nhìn sâu hơn và thực tiễn hơn về vấn ñề lý thuyết ñã ñược học. 
Thông qua việc thu thập, chia sẻ thông tin; phân tích, suy luận, so sánh sinh viên sẽ 
có ñiều kiện ñể vận dụng linh hoạt các kiến thức lý thuyết. 

Thứ hai, nâng cao nhận thức, kiến thức sau mỗi lần thảo luận. Khác với thảo 

luận dạng tự phát, spam,… sự tiến bộ nhận thức của sinh viên luôn ở tầng tự phát, 

phát triển bằng trải nghiệm sống tự nhiên và luôn nghĩ: giỏi hơn vì ñã “thảo luận” 
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hay. Để ñáp ứng ñược yêu cầu này, sinh viên phải chủ ñộng tư duy, thảo luận – tranh 

luận trong nhóm hay với giảng viên, tìm hiểu thêm về lý thuyết, tài liệu tham khảo ñể 

ñạt ñến giải pháp. Chính trong quá trình tư duy, tranh luận, bảo vệ và sửa ñổi các ñề 

xuất – giải pháp của mình nhóm sinh viên ñã tham gia vào quá trình nhận thức. Sự 

tham gia tích cực ñó ñã góp phần tạo ra sự hứng thú và say mê học tập, sáng tạo của 

sinh viên. Đây chính là lúc quá trình dạy và học tập trung vào học phương pháp học, 

phương pháp tiếp cận, phân tích và tìm giải pháp chứ không chỉ giới hạn ở việc học 

các nội dung cụ thể. 

Thứ ba, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn 

ñề, kỹ năng trình bày, bảo vệ và phản biện ý kiến trước ñám ñông. Để giải quyết tình 

huống, sinh viên ñược yêu cầu làm việc trong nhóm từ 4 – 6 thành viên. Cả nhóm 

cùng phân tích và thảo luận ñể ñi ñến giải pháp, sau ñó trình bày giải pháp của mình 

cho cả lớp. Lúc này sinh viên tiếp thu ñược kinh nghiệm làm việc theo nhóm, chia sẻ 

kiến thức, thông tin ñể cùng ñạt ñến mục tiêu chung. Các kỹ năng như trình bày, bảo 

vệ và phản biện ý kiến cũng ñược hình thành trong bối cảnh này. Sinh viên cũng học 

ñược cách tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác ñể làm cho vốn kiến thức 

của mình phong phú hơn. Đây chính là những kỹ năng rất cần thiết ñối với các nhà 

quản lý hiện ñại. 

Thứ tư, giảng viên – trong vai trò của người dẫn dắt trong suốt mô hình C5 cũng 

sẽ tiếp thu ñược rất nhiều kinh nghiệm và những cách nhìn/giải pháp mới từ phía 

sinh viên ñể làm phong phú bài giảng và ñiều chỉnh nội dung tình huống nghiên cứu. 

Đây cũng là một kênh quan trọng ñể giảng viên thu thập kinh nghiệm từ các sinh 

viên, ñặc biệt là những sinh viên ñã có quá trình công tác. 

Thứ năm, trên cơ sở tổng hợp, ñưa ra các giải pháp và kết luận sinh viên có 

thể áp dụng vào thực tiễn, giải bài tập, nêu vấn ñề mới phát sinh (ở bước này lại phát 

sinh câu hỏi ở vòng xoáy nhận thức cao hơn của sinh viên). Điều này rất quan trọng, 

vì trên thực tế sinh viên ñược trang bị rất nhiều kiến thức từ nhiều môn học khác 

nhau nhưng lại chưa ñược cung cấp sự liên kết “các dây chằng” các kiến thức ñộc lập 

lại với nhau. Khi ra thực tiễn, hiếm khi nào nhà quản lý gặp một vấn ñề chỉ là tiếp thị 

hay sản xuất, tài chính mà thông thường họ phải vận dụng tất cả kiến thức liên ngành 

ñể giải quyết.  

Có thể khái quát tính tích cực của phương pháp C5 với thảo luận tự phát qua 

bảng 3 dưới ñây: 
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Bảng 3: So sánh phương pháp C5 với thảo luận tự phát 

Tiêu chí 
Dạng tự phát, spam,  

theo ý thích 
Dạng thảo luận C5 

Nội dung – Theo những gì mình nghĩ 
tại lúc ñó. 

– 1 câu ngắn dạng chào hỏi. 

– Copy nguyên văn bài báo 

ở ñâu vào bài tham luận, 
không bình luận gì thêm. 

Đưa ra ñược một số trong các nội dung sau: 

1. Đặt thêm câu hỏi, vấn ñề. 

2. Đưa ra thông tin mới. Đưa ra trải nghiệm cá nhân. 

3. Suy luận lôgic, so sánh, phân tích. 

4. Đưa ra giải pháp, kết luận. 

5. Áp dụng vào thực tiễn, giải bài tập, nêu vấn ñề 
mới phát sinh (ở bước này lại phát sinh câu hỏi ở 

vòng xoáy nhận thức cao hơn của sinh viên). 

Liên quan 
ñến bài 

post khác 

– Thường là bài ñộc lập, 

không liên quan ñến bài tập 
khác. 

– Trả lời dạng “Tôi ñồng ý 

với ý kiến của anh A”. 

– Nếu là bài tập ñộc lập thì sẽ có nội dung sâu. 

– Nếu là bài trả lời bài khác thì sẽ ñồng ý trên một 

số ñiểm khác với một số lý do cụ thể. 

Liên quan 

ñến kiến 
thức giáo 

trình, tài 
liệu tham 

khảo 

Không liên hệ kiến thức. Một số bài có thể liên hệ tới kiến thức trong giáo 

trình, tài liệu tham khảo, ví dụ: 

– Sử dụng các tiêu chí ñể so sánh. 

– Dẫn chứng dữ liệu, câu chuyện từ giáo trình. 

– Áp dụng công thức ñể tính 

– Giải bài tập, xử lý tình huống bài tập cuối bài. 

Động cơ 

sinh viên 

– Cho vui. 

– Cho có vẻ chăm chỉ. 

– Điểm chuyên cần. 

– Học tập kiến thức mới. 

– Điểm chuyên cần. 

– Chia sẻ trải nghiệm thực. 

Thái ñộ Tùy mức ñộ hưng phấn. Học hỏi, cầu tiến, ñóng góp. 

Sự tiến bộ 

nhận thức 

– Luôn ở tầng tự phát. Phát 

triển bằng trải nghiệm sống 
tự nhiên. 

– Nghĩ: giỏi hơn vì ñã “thảo 

luận” hay. 

– Nâng cao nhận thức, kiến thức sau mỗi lần thảo 

luận. 

– Trải nghiệm sống ⇒ vấn ñề ⇒ tư duy mới ⇒ trải 

nghiệm ở mức cao hơn.  

– Nghĩ rằng mình còn nhiều ñiều cần học, vì luôn 

phát sinh câu hỏi mới. 
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3. VẬN DỤNG MÔ HÌNH C5 TRÊN DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN NHÓM MÔN 

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VỚI CHỦ ĐỀ: “PHÂN TÍCH 

KHẢ NĂNG THANH TOÁN NỢ NGẮN HẠN” 

3.1. Hướng dẫn của giảng viên cho diễn ñàn thảo luận C5 

– Sinh viên ñược chia thành các nhóm nhỏ (4 – 6 người). Theo tiến ñộ 

khoá học, mỗi nhóm sẽ tiến hành phân tích một công ty niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam theo chủ ñề của từng chương của môn Phân tích tài 

chính doanh nghiệp. 

– Mỗi chủ ñề có ba nhóm thực hiện. Các nhóm thực hiện cùng chủ ñề 

không ñược chọn cùng một công ty. Việc ñăng ký công ty phân tích dành quyền 

ưu tiên cho nhóm ñăng ký sớm hơn. Mỗi nhóm cần phản biện lại hai nhóm khác 

trong cùng chủ ñề bằng cánh “ñể lại phản hồi” dưới bài phân tích của nhóm ñược 

phản biện. 

– Các nhóm sẽ gửi file bài phân tích cho giảng viên. Bài nghiên cứu có thể 

ñịnh dạng ppt, doc hoặc pdf. Phần ñầu tiên của bài cần giới thiệu tên, mã số sinh viên 

các thành viên trong nhóm và ñường link download báo cáo tài chính ñầy ñủ của 

công ty ñược chọn phân tích. 

Với ví dụ phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn có ba nhóm ñược phân 

công ñảm nhiệm, cụ thể: 

– Nhóm 1: phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty Cổ phần 

bánh kẹo Hải Hà 

– Nhóm 2: phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty Vinamilk. 

– Nhóm 3: phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty FPT. 

3.2. Nhiệm vụ của sinh viên khi tham gia diễn ñàn thảo luận C5 

Có thể khái quát năm bước phát triển của mô hình C5 qua hình 3 dưới ñây: 
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Hình 3: Mô hình C5 trong thảo luận 

3.3. Đánh giá hoạt ñộng của nhóm 

Ví dụ với mô hình thảo luận C5 của ba nhóm 1, 2, 3 về phân tích khả năng 
thanh toán nợ ngắn hạn giảng viên nhận xét và ñánh giá các nhóm như sau: 

Nhóm Hải Hà: B+ 

Nhóm ñã có bài phân tích chi tiết về khả năng thanh toán ngắn hạn của Công 

– Hệ số thanh toán nhanh 
của công ty vẫn chưa thực 
sự tốt (< 1). Điều này cho 
thấy nếu các khoản nợ ngắn 
hạn của công ty ñều ñến hạn 
phải trả thì công ty phải bán 
một phần hàng tồn kho ñể 
trả, thậm chí năm 2011, công 
ty còn phải bán gần hết hàng 
tồn kho (hệ số thanh toán 
nhanh chỉ là 0,646) thời hạn 
này là 3 tháng thì công ty có 

khả năng thanh toán. 

– Hệ số thanh toán tức thời 
các năm ñều nhỏ hơn 0,5. 
Điều này là cảnh báo cho 
doanh nghiệp về việc mất 
khả năng thanh toán. Doanh 
nghiệp cần dự trữ thêm nhiều 
tiền ñể phục vụ cho khả năng 
thanh toán tức thời, giảm rủi 

ro trong thanh toán. 

–…. 

 

Thu thập, 
chia sẻ 

thông tin 

Liên hệ thực 
tiễn, áp dụng 

kiến thức 

Phân 
tích,  
suy  

luận,  
so  

sánh 

 

Tổng 
hợp,  
kết  

luận,  
giải 

pháp 

Sử dụng các công thức ở mục 
4.2.2. Phân tích khả năng thanh 
toán nợ ngắn hạn của chương 4 
với các hệ số thanh toán theo 
công thức:  
1. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn = 
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
2. Hệ số thanh toán nhanh = 
Tiền + ĐTTCNH + PTNH/Nợ 
ngắn hạn 
3. Hệ số thanh toán tức thời = Tiền 
và tương ñương tiền/Nợ ngắn hạn 
4. Hệ số dòng tiền/Nợ ngắn hạn 
= Lưu chuyển tiền thuần từ 
HĐKD/Nợ ngắn hạn bình quân 

– Áp dụng vào phân tích các 
bài tập của chương 4 môn 
phân tích tài chính doanh nghiệp 
– Liên hệ phân tích và phản 
biện lại các nhóm khác ở các 
chủ ñề phân tích tài chính tiếp 
theo. 

 

C5 

Phát sinh 
vấn ñề mới, 
ở tầng nhận 

thức cao 
hơn 

Giảng viên tạo diễn ñàn thảo luận cho 
nhóm 1 như sau:  
1. Phòng Quản lý rủi ro của ngân hàng X 
ñang phải cân nhắc cấp tín dụng cho công ty 
Y (thời hạn 1 năm) ñể dự trữ nguyên vật liệu 
sản xuất hàng cho dịp tết Nguyên ñán. Các 
nhóm hãy tự nhập vai vào ngân hàng X và 
tìm hiểu về báo cáo tài chính của công ty Y 
ñể trình bày ý kiến của mình về vấn ñề này. 
2. Các nhóm có trách nhiệm lập bản báo cáo 
phân tích của nhóm mình ñảm nhiệm và 
phản biện lại các nhóm còn lại cùng chủ ñề. 

Đặt vấn 
ñề 
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ty Hải Hà. Tuy nhiên, bài phân tích của nhóm phân tích lần lượt từng chỉ tiêu vì vậy 
làm người ñọc khó liên kết bức tranh toàn cảnh về mối liên hệ giữa các chỉ tiêu ñó ñể 
kết luận về khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty. Hơn nữa, mặc dù nhóm ñã có 
so sánh với các công ty khác, nhưng nhóm chưa ñưa bảng tổng hợp số liệu so sánh 
(hoặc biểu ñồ so sánh) vì vậy người ñọc bị thụ ñộng theo tiến trình cung cấp thông 
tin của nhóm. Nhóm ñã có phần phản biện chi tiết cho Vinamilk và FPT. 

Nhóm FPT: A– 

Bài phân tích của nhóm rất chi tiết và có những so sánh hiệu quả với các công 
ty khác cùng ngành. Tuy nhiên, giống như nhóm Hải Hà, nhóm cũng phân tích lần 
lượt từng chỉ tiêu nên khó làm nổi bật bức tranh toàn cảnh về công ty. Có phần phản 
biện chi tiết cho nhóm Hải Hà và Vinamilk. 

Nhóm Vinamilk: B+ 

Nhóm ñã có bài phân tích chi tiết về Công ty Vinamilk, tuy nhiên phần chính 
(khả năng thanh toán) có vẻ không ñược chú trọng bằng những phần khác. Thực tế là 
Vinamilk rất mạnh, nhưng nhóm nên có các số liệu cụ thể của các doanh nghiệp khác 
ñể minh chứng cho sự rất mạnh ñó của Vinamilk. Ngoài ra, nhóm cũng cần thận 
trọng hơn trong việc kết nối các chỉ tiêu. Nhóm ñã có phần phản biện chi tiết cho 
nhóm FPT và Hải Hà và ñồng thời nhóm ñã ñưa ra ý kiến phản hồi lại phần nhận xét 
của nhóm FPT và Hải Hà về Công ty Vinamilk. 

4. KẾT LUẬN  

Mỗi ngành học ñều có ñặc thù riêng ñòi hỏi phải có những phương pháp giảng 
dạy phù hợp nhưng mục tiêu cuối cùng là bảo ñảm cho người học lĩnh hội ñược 
những nội dung cần thiết của môn học. Có nhiều phương pháp và cách thức tổ chức 
dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ ñộng, ñộc lập và sáng tạo của sinh viên, 
ñiều ñó có ý nghĩa thiết thực trong việc ñổi mới PPDH ở ñại học và cũng nhằm ñáp 
ứng cho việc ñào tạo tín chỉ hiện nay. Phương pháp thảo luận nhóm theo mô hình C5 
thật sự ñã tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong dạy – học ở bậc 
ñại học, ñặc biệt là các môn học chuyên ngành. 

Mô hình C5 tỏ ra rất hiệu quả ñối với ñào tạo trực tuyến còn ñối với các lớp 
học thông thường thì lại ñòi hỏi lớp học ít người, chừng khoảng 40 – 50 sinh viên. 
Khi triển khai các phương pháp này tại các lớp học ñông hơn cần có những giúp ñỡ 
của trợ giảng hoặc các thiết bị kỹ thuật ñiện tử như máy tính kết nối internet, máy 
chiếu projecter, Bảng tương tác, ghế ngồi có thể di chuyển ñược,…(Bonwell và 
Eison, 1991). Tùy vào từng mục tiêu và ñiều kiện cụ thể, giảng viên sẽ phối hợp linh 
hoạt các phương pháp trong quá trình giảng dạy của mình giúp sinh viên học tập chủ 
ñộng ñể ñạt ñược các mục tiêu ấy. 
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TỔ CHỨC THẢO LUẬN HIỆU QUẢ TRONG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC – 
TRƯỜNG HỢP NG#NH QUẢN TRỊ KINH DOANH V# T#I CHÍNH – 

NGÂN H#NG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP H# NỘI 
  

ThS. Nguyễn Mạnh Cường – ThS. Trần Thanh Tùng 

  Khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội 

 

Nghiên cứu bàn về phương pháp giảng dạy thông qua thảo luận nhóm, làm sao 
ñể mỗi buổi thảo luận cung cấp cho sinh viên cơ hội ñể tiếp thu kiến thức và sự hiểu 
biết thông qua việc trao ñổi, tương tác ña chiều các thông tin, ý tưởng và các quan 
ñiểm. Có nhiều yếu tố tác ñộng tới hiệu quả hoạt ñộng của sinh viên. Nghiên cứu ñã 
chỉ ra rằng, trong quá trình thực hiện giảng dạy thì việc ñộng viên khuyến khích sinh 
viên có ảnh hưởng lớn nhất, sau ñó là quá trình ñánh giá sinh viên. Việc xây dựng 
một nhiệm vụ thảo luận và công tác chuẩn bị thảo luận ñược các giảng viên chú 
trọng thực tế lại không có quá nhiều ảnh hưởng ñến hiệu quả của buổi thảo luận. 

1. GIỚI THIỆU 

Thảo luận là cách thức giảng dạy phổ biến trong các trường ñại học hiện nay. 
Việc thảo luận trong lớp giúp sinh viên lĩnh hội kiến thức một cách sâu sắc thông qua 
việc trao ñổi mặt ñối mặt về các thông tin, ý tưởng và quan ñiểm (Barbara Gross 
Davis, 1993). Khi việc tiếp thu và chia sẻ kiến thức giữa các sinh viên, giữa sinh viên 
và giảng viên ñược thúc ñẩy, có thể tạo ra hiệu quả học tập lớn cho sinh viên, giúp 
sinh viên hiểu rõ ý tưởng của mình cũng như của bạn học, ñồng thời phát triển kỹ 
năng xử lý tình huống thực tế. 

Tương tác trong kiến thức và quan ñiểm cá nhân chính là dòng “huyết mạch” 
trong các cuộc thảo luận thành công. Chính từ sự tương tác ñó, các sinh viên có cơ 
hội kiểm nghiệm, ñánh giá và hoàn thiện những nhận thức, quan ñiểm của mình, 
thông qua các quan ñiểm, các ý kiến phản biện và sự trợ giúp của giảng viên. Tuy 
vậy, không ít trường hợp cách thức giảng dạy này trở thành các cuộc gặp gỡ, giao 
lưu ñơn thuần, sinh viên nói chuyện vô bổ mà không phát triển ñược kiến thức hay 
kỹ năng của mình.  

Mục tiêu chính của nghiên cứu là áp dụng lý thuyết chiến lược thảo luận của 
Barbara Gross Davis (1993) và Jianhua Zhao (2009) ñể tìm hiểu về các yếu tố khác 
nhau trong quá trình tổ chức thảo luận tác ñộng tới hiệu quả hoạt ñộng của sinh viên.  
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1)  Xác ñịnh và ñánh giá cụ thể các yếu tố tiền ñề cho việc tổ chức giảng dạy 

thông qua thảo luận. 

2) Tìm hiểu và xác ñịnh mối quan hệ giữa những yếu tố ñã xác ñịnh ñối với hiệu 

quả của buổi thảo luận. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Barbara Gross Davis là Trợ lý Phó Thủ tướng, phụ trách phát triển giáo dục, 
làm việc tại Đại học California, Berkeley. Nhận bằng tiến sỹ giáo dục năm 1976, 
Barbara Gross Davis ñược coi là nhà tâm lý học giáo dục hàng ñầu với các công trình 
nghiên cứu gây tiếng vang về giảng dạy, ñánh giá giảng viên, ñánh giá và cải tiến 
giảng dạy. Một trong những cuốn sách về giảng dạy nổi tiếng là “Tools For 
Teaching”, bà ñã bàn về chiến lược tổ chức giảng dạy hiệu quả bằng chiến lược thảo 
luận trên lớp học bao gồm bốn yếu tố chính: 

– Khởi phát nhiệm vụ tốt: Giảng viên cần bắt ñầu các cuộc thảo luận sao cho 
thật lôi cuốn, dù bằng cách thức, phương pháp tiếp cận nào thì cũng phải tạo sự chú ý 
và nâng cao ñộng lực của sinh viên trước khi bắt ñầu thảo luận.  

– Hướng dẫn thảo luận hiệu quả: Cuộc thảo luận sẽ sinh ñộng, lôi cuốn hơn nếu 
sinh viên ñược chuẩn bị tốt. Song song với việc giao nhiệm vụ cho sinh viên, giảng 
viên cần ñề ra và giúp sinh viên nắm rõ các nguyên tắc cơ bản trong thảo luận. 

– Điều khiển thảo luận/khuyến khích sinh viên: Giữ các cuộc thảo luận tập 
trung, ngăn chặn, kiểm soát các cuộc thảo luận quá nóng hay quá trì trệ ñồng thời 
phải cảnh giác với những dấu hiệu cho thấy một cuộc thảo luận thất bại.  

– Đánh giá thảo luận: Đánh giá thảo luận là một nghệ thuật ñể duy trì các cuộc 
thảo luận tiếp theo luôn diễn ra với tất cả sự hứng khởi của sinh viên. Lời khuyên ñầu 
tiên là hãy ñể sinh viên tự ñánh giá kết quả làm việc của nhóm, và các nhóm khác.  

Theo Jianhua Zhao (2009), các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu quả giảng dạy thảo 
luận nhóm gồm có bốn yếu tố chính gồm: 

– Lập kế hoạch thảo luận nhóm: Là bước ñầu tiên trong quá trình học tập thảo 
luận nhóm. Bao gồm ba yếu tố, quá trình này cần xác ñịnh rõ ràng về nhiệm vụ học 
tập nhóm, các mục tiêu, và các vấn ñề liên quan khác. 

– Tổ chức nhóm: Bao gồm 12 yếu tố cấu thành. Thể hiện các yếu tố trong việc 
thiết kế có cấu trúc, kích thước tối ưu. Ngoài ra dự thảo chương trình cho nhóm, lựa 
chọn các nhóm tài nguyên cũng cần phải ñược chuẩn bị trong giai ñoạn này.  

– Tiến trình thảo luận: Gồm 30 yếu tố khác nhau, thể hiện ñược khả năng lãnh 
ñạo và khuyến khích sinh viên.  



 

– Đánh giá: Gồm 13 yếu tố khác nhau. Đánh giá l
chu kỳ của quá trình h
hạn như hiệu suất, hiệu quả, kết

Từ các yếu tố tiền ñề của Barbara Gross Davis (1993) v
sau khi tham khảo các t
viên có kinh nghiệm giảng dạy, có nhiều th
tác giả ñề xuất các yếu tố tiền ñề của ph

quả hoạt ñộng của sinh vi

chức trước khi thảo luận; 3
giá sinh viên. 

Giả thuyết 1 (H1).
hiệu quả thảo luận. 

Giả thuyết 2 (H2).
cực ñến hiệu quả thảo luận.

Giả thuyết 3 (H3).
quả thảo luận. 

Giả thuyết 4 (H4).
thảo luận. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C

Có 200 sinh viên ñư
chuyên ngành QTKD

Chuẩn bị nhiệm vụ
thảo luận 

Công tác tổ chức trướ
khi thảo luạn 

Điều khiển/khuyến khích 
sinh viên 

 

Đánh giá sinh viên 

ồm 13 yếu tố khác nhau. Đánh giá là giai ñoạn cuối c
ình học tập thảo luận nhóm. Một số yếu tố cần ñược xem xét, chẳng 

ệu suất, hiệu quả, kết quả, ñóng góp, năng suất...  

ừ các yếu tố tiền ñề của Barbara Gross Davis (1993) và Jianhua Zhao (2009)
ảo các tài liệu hiện có cũng như tiến hành phỏng vấn sâu 03 giảng 

ệm giảng dạy, có nhiều thành tích công tác tại trư
ả ñề xuất các yếu tố tiền ñề của phương pháp thảo luận có ảnh h

ả hoạt ñộng của sinh viên như sau: 1) Chuẩn bị nhiệm vụ thảo luận; 2

ớc khi thảo luận; 3) Điều khiển thảo luận/khuyến khích sinh vi

 

 

 

 

 

 
Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

ả thuyết 1 (H1). Chuẩn bị nhiệm vụ thảo luận tốt sẽ ảnh hư

ả thuyết 2 (H2). Công tác tổ chức trước khi thảo luận tốt sẽ ảnh h
ực ñến hiệu quả thảo luận. 

ả thuyết 3 (H3). Điều khiển/khuyến khích sinh viên tốt sẽ tăng c

ả thuyết 4 (H4). Đánh giá sinh viên tốt sẽ ảnh hưởng tích cực ñến hiệu quả 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Có 200 sinh viên ñược lựa chọn ngẫu nhiên vào mẫu nghiên c
 và TCNH tại trường ĐHCNHN. Phiếu ñiều tra ñ

ụ  

ớc  

n khích 

 

H1 

H2 

H3 

H4 
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ạn cuối cùng trong 
ợc xem xét, chẳng 

à Jianhua Zhao (2009) 
ỏng vấn sâu 03 giảng 

ường ĐHCNHN, 
ảo luận có ảnh hưởng tới hiệu 

ẩn bị nhiệm vụ thảo luận; 2) Công tác tổ 

ều khiển thảo luận/khuyến khích sinh viên; 4) Đánh 

ưởng tích cực ñến 

ớc khi thảo luận tốt sẽ ảnh hưởng tích 

ốt sẽ tăng cường hiệu 

ởng tích cực ñến hiệu quả 

nghiên cứu, bao gồm cả 
ếu ñiều tra ñược gửi trực 

Hiệu quả 
hoạt ñộng 
thảo luận 
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tiếp ñến người trả lời. Khảo sát ñược tiến hành trong năm 2015. Số phiếu trả lời hợp 
lệ thu về là 185, ñạt tỷ lệ 92,5% trên tổng số phiếu phát ra. 

Bảng câu hỏi ñược phát triển trên cơ sở tổng hợp các phép ño tương ứng với 
mỗi biến từ các nghiên cứu trước cùng với việc ñiều chỉnh sắp xếp sau khi nghiên 
cứu ñịnh tính (qua kết quả phỏng vấn sâu) ở trên. Các mệnh ñề có thang ño từ 1 ñến 
5. Cụ thể:  

1)  Chuẩn bị nhiệm vụ thảo luận (NV): Khảo sát này kế thừa thước ño do Barbara 
Gross Davis (1993) ñề xuất bao gồm bốn mục nhỏ ño lường chất lượng công 
tác chuẩn bị nhiệm vụ thảo luận của giảng viên bao gồm: 1.1. Nhiệm vụ gắn 
với mục tiêu bài học; 1.2. Nhiệm vụ hấp dẫn; 1.3. Nhiệm vụ kích thích tính 
chủ ñộng của sinh viên; và 1.4. Nhiệm vụ có mức ñộ khó vừa ñủ, kích thích 
khả năng tư duy của sinh viên. 

2)  Tổ chức trước khi thảo luận (TC): Xuất phát từ Mavis Kelly và Ken Stafford 
(1993) và Jianhua Zhao (2009), các phép ño ñược ñề xuất gồm: 2.1. Sinh viên 
nắm rõ nguyên tắc thảo luận; 2.2. Phân chia nhóm hợp lý về số lượng và năng 
lực sinh viên; 2.3. Sắp xếp chỗ ngồi thúc ñẩy thảo luận; 2.4. Hình thức thảo 
luận phù hợp.  

3)  Điều khiển thảo luận/khuyến khích sinh viên (DK): Các phép ño ñược kế thừa 
từ Mavis Kelly và Ken Stafford (1993) và Barbara Gross Davis, bao gồm năm 
mục ñược ñề xuất: 3.1. Khởi phát nhiệm vụ lôi cuốn, hấp dẫn; 3.2. Duy trì 
ñược sự tập trung của sinh viên; 3.3. Kiểm soát hiệu quả tình trạng thảo luận 
quá nóng hay quá trì trệ; 3.4. Xử lý kịp thời những vi phạm nguyên tắc; 3.5. 
Giảng viên lắng nghe sinh viên.  

4)  Đánh giá thảo luận (DG): Từ nghiên cứu của Jianhua Zhao (2009), bốn mục 
cụ thể ñã ñược ñề xuất gồm: 4.1. Sinh viên hài lòng với kết quả/ñiểm số nhận 
ñược; 4.2. Sinh viên ñược tham gia ñánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ thảo 
luận; 4.3. Nội dung ñánh giá ñầy ñủ, rõ ràng; 4.4. Phương pháp ñánh giá công 
bằng, khách quan.  

5)  Hiệu quả của hoạt ñộng thảo luận (HQ): Dựa trên ñề xuất của Barbara Gross 
Davis (1993), năm biến quan sát ñã ñược sử dụng ñể ño kết quả hoạt ñộng của 
sinh viên: 5.1. Sinh viên hứng thú và nhiệt tình trong thảo luận; 5.2. Sinh viên 
phát triển ñược kiến thức; 5.3. Sinh viên hình thành ñược các kỹ năng;  
5.4. Sinh viên mong muốn ñược tham gia các nhiệm vụ thảo luận tiếp theo; 
5.5. Thảo luận kết thúc trong thời gian dự kiến. 

Tất cả các phép ño ñều ñáp ứng yêu cầu về ñộ tin cậy với cronbach alpha. 
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4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Kết quả thống kê mô tả (ñược trình bày ở bảng 1, bảng 2): Kết quả thống kê 
cho thấy ña số sinh viên hài lòng với việc tổ chức thảo luận trên lớp học của giảng 
viên, cao nhất là công tác tổ chức trước khi bắt ñầu thảo luận, ñạt trung bình 4,6, tiếp 
ñến là phần chuẩn bị nhiệm vụ thảo luận của giảng viên với trung bình là 4,3.  

Bảng 1. Các thông số thống kê mô tả 

Tên biến Trung bình Độ lệch chuẩn 

Hiệu quả của hoạt ñộng thảo luận 4,0 0,4 

Chuẩn bị nhiệm vụ thảo luận  4,3 0,4 

Tổ chức trước khi thảo luận  4,3 0,6 

Điều khiển thảo luận/khuyến khích sinh viên  3,9 0,4 

Đánh giá thảo luận  4,1 0,5 

Bảng 2. Thống kê mô tả chi tiết các biến 

Tên biến Trung bình 

1. Chuẩn bị nhiệm vụ thảo luận 4,3 

1.1. Nhiệm vụ gắn với mục tiêu bài học 4,8 

1.2. Nhiệm vụ hấp dẫn 4,2 

1.3. Nhiệm vụ kích thích tính chủ ñộng của sinh viên 4,4 

1.4. Nhiệm vụ có mức ñộ khó vừa ñủ, kích thích khả năng tư duy của sinh viên 4,2 

2. Công tác tổ chức trước khi thảo luận 4,3 

2.1. Sinh viên nắm rõ nguyên tắc thảo luận 4,6 

2.2. Phân chia nhóm hợp lý về số lượng và năng lực sinh viên 4,7 

2.3. Sắp xếp chỗ ngồi thúc ñẩy thảo luận 3,8 

2.4. Hình thức thảo luận phù hợp 4,1 

3. Điều khiển/khuyến khích sinh viên 3,9 

3.1. Khởi phát nhiệm vụ lôi cuốn, hấp dẫn 3,3 

3.2. Duy trì ñược sự tập trung của sinh viên 3,6 

3.3. Kiểm soát tốt hiệu quả tình trạng thảo luận quá nóng hay quá trì trệ 3,9 

3.4. Xử lý kịp thời những vi phạm nguyên tắc 4,1 

3.5. Giảng viên lắng nghe sinh viên  4,6 
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4. Đánh giá sinh viên 4,1 

4.1. Sinh viên hài lòng với kết quả/ñiểm số nhận ñược 4,6 

4.2. Sinh viên ñược tham gia ñánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ thảo luận 3,9 

4.3. Nội dung ñánh giá ñầy ñủ, rõ ràng 4,4 

4.4. Phương pháp ñánh giá công bằng, khách quan 3,5 

5. Hiệu quả của hoạt ñộng thảo luận 4,0 

5.1. Sinh viên hứng thú và nhiệt tình trong thảo luận 3,5 

5.2. Sinh viên phát triển ñược kiến thức 4,3 

5.3. Sinh viên hình thành ñược các kỹ năng 3,8 

5.4. Sinh viên mong muốn ñược tham gia các nhiệm vụ thảo luận tiếp theo 3,7 

5.5. Thảo luận kết thúc trong thời gian dự kiến 4,4 
 

Nhóm các yếu tố thể hiện chất lượng của giảng viên trong việc khuyến khích, 

ñiều khiển sinh viên bị ñánh giá thấp nhất với trung bình là 3,9. Trong ñó việc “Khởi 
phát nhiệm vụ lôi cuốn, hấp dẫn” và “Duy trì ñược sự tập trung của sinh viên” chỉ ñạt 
trung bình lần lượt là 3,3 và 3,6. 

Nhóm các yếu tố về việc giảng viên ñánh giá thảo luận cũng khá thấp với trung 
bình là 4,1. Đáng chú ý là mặc dù sinh viên hài lòng cao với kết quả/ñiểm số nhận 
ñược (ñiểm số trung bình là 4,6) nhưng mức ñộ hài lòng về tiêu chí khách quan công 
bằng lại thấp hơn khá nhiều (trung bình là 3,5).   

* Kết quả hồi quy  

Để kiểm ñịnh các giả thuyết ñưa ra, tác giả ñã thực hiện phương pháp phân tích 
hồi quy. Bảng 3 tóm tắt các kết quả thống kê với biến phụ thuộc là “Hiệu quả của 
hoạt ñộng thảo luận” ñã cho thấy, tất cả các biến ñều có ý nghĩa thống kê. Quan sát 
các hệ số tương quan, có thể thấy các giả thuyết ñã ñưa ra là có cơ sở. 

Mặc dù phần kết quả thống kê mô tả trước ñó cho thấy giảng viên chưa thực sự 
chú trọng tới việc “ñiều khiển/khuyến khích sinh viên” và “Đánh giá thảo luận” 
(trung bình là 3,9 và 4,1). Tuy nhiên kết quả phân tích hồi quy ñã chỉ ra: “Việc ñiều 
khiển/khuyến khích sinh viên” có ảnh hưởng lớn nhất và tích cực ñến hiệu quả hoạt 

ñộng thảo luận trên lớp (α = 0,478; p < 0,001), tiếp ñến là việc “Đánh giá thảo luận” 

của giảng viên (α = 0,361; p < 0,001).  
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Bảng 3. Kết quả phân tích hồi quy ña biến (Biến phụ thuộc: Hiệu quả của hoạt ñộng thảo luận) 

Tên biến Hệ số tương quan 

  Chuẩn bị nhiệm vụ thảo luận .198*** 

Tổ chức trước khi thảo luận .165** 

Điều khiển thảo luận/khuyến khích sinh viên .478*** 

Đánh giá thảo luận .361*** 

Adjusted R2  

VIP 

 

.778 

 < 2.4 

Ghi chú: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Tiếp ñến, là hai nhóm yếu tố “Chuẩn bị nhiệm vụ thảo luận”, “Tổ chức trước khi 

thảo luận” mặc dù ñược ñánh giá cao phần thống kê mô tả (trung bình là 4,3), ñiều này 

cũng cho thấy giảng viên ñã rất quan tâm ñến hai vấn ñề này, tuy nhiên, kết quả hồi 

quy ñã chỉ ra, ñây lại là nhóm các yếu tố ít ảnh hưởng ñến kết quả thảo luận nhất. Trong 

ñó yếu tố “Tổ chức trước khi thảo luận” có ảnh hưởng ít nhất (α = 0,165; p < 0,01).  

5. CÁC BÌNH LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Kết quả nghiên cứu thể hiện việc “ñiều khiển/khuyến khích sinh viên” có mối liên 
hệ rõ rệt với nâng cao hiệu quả giờ học thảo luận trên lớp học. Điều ñó cũng cho thấy 
các giảng viên cần tập trung nhiều hơn vào việc lãnh ñạo quá trình thảo luận, thúc 
ñẩy hoạt ñộng của sinh viên. Đặc biệt là việc thu hút sinh viên thông qua việc khởi 
phát nhiệm vụ lôi cuốn, kích thích và duy trì sự tập trung của cả lớp trong quá trình 
thảo luận (Barbara Gross Davis, 1993). Đây là những kỹ năng quan trọng ñể giảng 
viên có thể ñạt ñược hiệu quả trong giảng dạy bằng thảo luận nhóm. Quá trình ñổi 
mới phương pháp giảng dạy cần chú ý nhiều hơn vào yếu tố này. 

Nghiên cứu này cũng nhấn mạnh vào tầm quan trọng của yếu tố “ñánh giá thảo 
luận” của giảng viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc “ñánh giá thảo luận” của 
giảng viên có mối liên hệ trực tiếp với hiệu quả hoạt ñộng thảo luận. Mặc dù ña số 
sinh viên hài lòng với ñiểm số hay kết quả nhận ñược từ giảng viên, nhưng phần lớn 
lớp học lại cho rằng “Phương pháp ñánh gia công bằng, khách quan” chưa ñúng với 
mong muốn. Đó chính là cơ sở ñể các giảng viên chú trọng vào việc cải thiện ñánh 
giá trong hoạt ñộng nhóm, nhất là cho phép sinh viên tham gia vào quá trình tự ñánh 
ñể phân loại ñược các sinh viên trong một nhóm (Barbara Gross Davis 1993, và 
Jianhua Zhao, 2009). 
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Một phát hiện quan trọng mà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, mặc rù việc chuẩn 
bị nhiệm vụ thảo luận tốt là cần thiết và nó có ảnh hưởng ñến hiệu quả buổi thảo luận 

((α = 0,1988; p < 0,001), tuy nhiên mức ñộ ảnh hưởng là ít hơn việc ñiều khiển và 
khuyến khích sinh viên. Như vậy, cho dù xây dựng ñược một nhiệm vụ thảo luận 
hay, nhưng giảng viên không thể khuyến khích, ñộng viên sinh viên và duy trì sự tập 
trung của sinh viên thì chưa chắc ñã có một buổi thảo luận ñạt hiệu quả cao. 

Thảo luận nhóm là phương pháp có nhiều ưu ñiểm, tuy nhiên nếu thực hiện 
không tốt sẽ dẫn ñến sự nhàm chán, vô bổ và mất thời gian vô ích. Dựa trên những ý 
nghĩa và kết quả nghiên cứu tác giả ñề xuất rằng, ngoài việc tập trung xây dựng 
nhiệm vụ thảo luận và khâu tổ chức trước khi thảo luận, giảng viên cần chú trọng học 
hỏi, cải thiện kỹ năng lãnh ñạo và ñánh giá thảo luận. Chúng ta luôn có nhiều cơ hội 
ñể thực hiện ñiều ñó nếu tận dụng ñược sự hỗ trợ xung quanh như: 

Thứ nhất, giảng viên nhờ các ñồng nghiệp có kinh nghiệm xem xét kế hoạch, 
nội dung, hoặc các tài liệu mà giảng viên ñã chuẩn bị. Những ñồng nghiệp có cùng 
chuyên môn giảng dạy có thể dễ dàng chia sẻ ngay các vấn ñề ñể chúng ta có thể 
hoàn thiện các nội dung cho cuộc thảo luận.  

Thứ hai, mời ñồng nghiệp ñến dự thảo luận. Trước tiên giảng viên cần cung 
cấp những mục tiêu cụ thể của buổi thảo luận cho người tham dự. Từ sự quan sát của 
mình các ñồng nghiệp sẽ cung cấp các ý tưởng ñể chúng ta cải thiện quá trình hoàn 
thành mục tiêu thảo luận. 

Thứ ba, tham khảo ý kiến của sinh viên: Sử dụng những cách khác nhau ñể 
sinh viên cung cấp cảm nhận của họ về buổi thảo luận. Cần xem xét một cách cẩn 
thận những ý kiến sinh viên kể cả những ñiều tích cực cũng như những ý kiến tiêu 
cực, cải thiện khả năng vận dụng phương pháp thảo luận nhóm.  

Cuối cùng, ñó là sử dụng video ghi hình cuộc thảo luận. Giảng viên có thể 
quan sát hành vi của sinh viên và của chính mình, hãy suy nghĩ về cách ñể tăng hiệu 
quả trong từng khâu của quá trình thảo luận. Cố gắng xác ñịnh những vấn ñề gì tồn 
tại, làm giảm hiệu quả của thảo luận. Đó cũng chính là những ñiểm chúng ta cần cải 
thiện. Giảng viên cũng hoàn toàn có thể nhờ các ñồng nghiệp ñáng tin cậy ñể cùng 
phân tích và xem xét video. 

Với những ý kiến ñã trao ñổi qua bài viết này, tác giả mong muốn có thể giúp 
các giảng viên có thêm những thông tin thực sự hữu ích trong việc nắm vững phương 
pháp, có kỹ năng trong tổ chức, ñiều khiển phát huy ñược hiệu quả, tác dụng thảo 
luận giúp sinh viên chinh phục tri thức khoa học. 
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Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 
 

TÓM TẮT 

Trong những năm gần ñây, giáo dục ñại học ñã ñạt ñược những yêu cầu về trình 
ñộ, kỹ năng… của quá trình hội nhập. Tuy nhiên, nhiều khảo sát và ñánh giá về chất 
lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (VEF 2006) ñã cho thấy sự thay ñổi của 
giáo dục ñại học chưa theo kịp nhu cầu của kinh tế – xã hội. Thực trạng này ñã thúc 
ñẩy nhiều nỗ lực ñể tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục ñại học ở Việt Nam, 
và phương pháp tiếp giảng dạy chủ ñộng nhất quán với chuẩn ñầu ra là sự cần thiết 
trong ñổi mới phương pháp giảng dạy hiện nay của các trường ñại học ở Việt Nam. 

GIỚI THIỆU 

Theo nguyên lý thiết kế giảng dạy nhất quán với chuẩn ñầu ra (Biggs, Tang 
2007), thì hai trách nhiệm chính yếu của một trường ñại học trong việc ñảm bảo chất 
lượng ñào tạo là: (1) làm rõ mục tiêu ñào tạo dưới dạng chuẩn ñầu ra mà sinh viên 
cần ñạt ñược; và (2) ñảm bảo rằng mọi hoạt ñộng giáo dục và ñào tạo của nhà trường 
ñều nhằm mục ñích khuyến khích và hỗ trợ sinh viên ñể ñạt ñược những chuẩn ñầu 
ra theo yêu cầu. 

Phương pháp tiếp cận CDIO4 cung cấp một phương pháp luận chặt chẽ và một 
hệ thống giải pháp nhất quán ñể thực hiện hai trách nhiệm này. Cụ thể, giúp chúng ta 
trả lời hai câu hỏi trọng tâm là “Làm gì?” và “Làm như thế nào?” 

Mục tiêu của bài viết này ñề cập ñến việc nguyên lý CA5 ñịnh hướng như thế 
nào cho việc thiết kế và triển khai các hoạt ñộng tích hợp ñể thúc ñẩy chủ ñộng trong 
các lớp học (cụ thể cho ñào tạo ngành TCNH). 

                                                           

4   Phương pháp tiếp cận CDIO cung cấp một phương pháp luận chặt chẽ và một hệ thống giải pháp nhất 
quán ñể thực hiện hai trách nhiệm chính: (i) làm rõ mục tiêu ñào tạo dưới dạng chuẩn ñầu ra mà sinh 
viên cần ñạt ñược; và (ii) ñảm bảo rằng mọi hoạt ñộng giáo dục và ñào tạo của nhà trường ñều nhằm mục 
ñích khuyến khích và hỗ trợ sinh viên ñể ñạt ñược những chuẩn ñầu ra theo yêu cầu. 

5  CA: Contrucstive Alignment: Nguyên lý AC/thiết kế giảng dạy nhất quán với chuẩn ñầu ra/ thiết kế 
giảng dạy ñáp ứng chuẩn ñầu ra. 
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1. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ GIẢNG DẠY NHẤT QUÁN VỚI CHUẨN ĐẦU RA 

Theo mô tả của Biggs và Tang, nguyên lý CA dựa trên hai nguyên lý cơ bản. 
Nguyên lý thứ nhất là lý thuyết kiến tạo. Có hai nguyên tắc chính yếu liên quan ñến 
lý thuyết kiến tạo ñược mô tả bởi E. Von Glaserfeld (1998): (i) kiến thức không thể 
ñược tiếp thu một cách thụ ñộng mà phải ñược chủ ñộng xây dựng bởi mỗi cá nhân; (ii) 
sự nhận thức và hiểu biết có tính thích nghi và hỗ trợ hình thành các trải nghiệm. Điều 
này hoàn toàn trái ngược với quan ñiểm xem nhận thức là phương tiện khám phá thế 
giới thực – những gì ñang thực sự tồn tại hoặc ñược cho là ñang tồn tại. Theo quan 
ñiểm này, nguyên lý CA có thể ñược xem là sự mở rộng về thực tiễn cho quan ñiểm 
“những gì sinh viên làm ñược thực sự là quan trọng, ñể quyết ñịnh những kiến thức 
học ñược, và quan trọng hơn nhiều so với những gì giảng viên dạy”. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Nguyên lý thiết kế giảng dạy nhất quán với chuẩn ñầu ra 

Nguồn: Constructive Alignment, Biggs, 1999. 

Nguyên lý chính thứ hai của nguyên lý CA ñề cập tới “mối tương quan có mục ñích 
giữa chuẩn ñầu ra với các hoạt ñộng dạy và học, cũng như phương pháp ñánh giá”. 

2. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

Dựa trên nguyên lý CA, hoạt ñộng dạy và học cần gắn chặt với chuẩn ñầu ra 
và ñánh giá kết quả học tập. Tiêu chuẩn 3 và Tiêu chuẩn 7 – CDIO nêu rõ sự tích 
hợp giữa chương trình ñào tạo với những trải nghiệm học tập theo thứ tự như sau: 

– Tiêu chuẩn 3: Chương trình ñào tạo tích hợp, ñược thiết kế với các môn học 
hỗ trợ lẫn nhau, với một kế hoạch rõ ràng ñể tích hợp những kỹ năng cá nhân và kỹ 
năng giao tiếp, các kỹ năng kiến tạo sản phẩm. 

Chuẩn 
ñầu ra 

môn học 

 

Hoạt ñộng 
dạy và học 

 

Đánh giá 
học tập 

Sinh viên nên biết gì và 
có thể làm ñược  

gì sau khi học môn học? 

Sinh viên nên thể  
hiện như thế nào ñể 
chứng tỏ rằng họ ñã  

ñạt ñược những chuẩn 
ñầu ra? 

Các hoạt ñộng gì là phù 
hợp cho sinh viên ñể ñạt 
ñược các chuẩn ñầu ra? 
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– Tiêu chuẩn 7: Trải nghiệm học tích hợp giúp sinh viên nắm ñược những kiến thức 
ngành cũng như những kỹ năng cá nhân và giao tiếp, và các kỹ năng kiến tạo sản phẩm. 

Lợi ích của chương trình ñào tạo tích hợp và các hoạt ñộng tích hợp là chúng 
phục vụ như phương tiện ñể ñạt ñược kỹ năng nghề nghiệp ñồng thời hiểu sâu những 
kiến thức khoa học. 

2.1. Những nguyên tắc trong hoạt ñộng dạy và học 

Kiến thức khoa học và kỹ năng nghề nghiệp có thể ñược tích hợp bằng cách 
ñan xen lẫn nhau xuyên suốt chương trình ñào tạo hoặc môn học, cũng như trong 
từng tiết học hoặc khoá học: ví dụ như khoa học cơ bản và toán học có thể ñược 
giảng dạy thông qua vấn ñề hoặc tài liệu kỹ thuật liên quan. 

Bruner là người ñề xướng cho quan ñiểm của lý thuyết kiến tạo và Bruner từng 
ñề cập “việc giảng dạy các môn học trong chương trình ñào tạo phải luôn ñề cập tới 
các nguyên lý cơ bản ñã ñược giảng dạy trước ñó và ñược tiếp tục phát triển cho ñến 
khi sinh viên có thể nắm vững toàn bộ chương trình ñào tạo” (Bruner, 1966). Nguyên 
lý này thường ñược gọi là chương trình giảng dạy theo mô hình ñường xoắn ốc và là 
cách thức ñể thực hiện nguyên lý của lý thuyết kiến tạo.  

Để hướng dẫn một người học không chỉ ñơn giản là giúp người ñó hiểu ñược vấn 
ñề mà hơn nữa là phải dạy cho họ tham gia vào quá trình ñể có thể hình thành tri 
thức, bởi lẽ, hiểu biết là một quá trình chứ không phải một sản phẩm. 

Chương trình giảng dạy theo mô hình xoắn ốc cần phải ñược thể hiện rõ ràng 
trong thiết kế chương trình ñào tạo và môn học, và trong các hoạt ñộng dạy và học 
(tiết học và khoá học). Ở cấp ñộ chương trình ñào tạo hoặc môn học, cần có sự phát 
triển cao hơn về mức ñộ phức hợp và ñộ khó về kiến thức và kỹ năng học ñược, từ 
ñầu ñến cuối chương trình. 

2.2. Ba cách cấu trúc chương trình giảng dạy theo mô hình xoắn ốc 

Ba cách tương thích ñể tổ chức chương trình giảng dạy cũng như các hoạt 
ñộng dạy và học bắt nguồn từ các câu hỏi sau: Mục ñích là gì? Trọng tâm ở ñâu? 
Môi trường học tập như thế nào? 

– Mục ñích: Một cách thể hiện tư duy về trình tự các hoạt ñộng ñối với chương 
trình giảng dạy theo mô hình xoắn ốc là xem xét về mục ñích, nghĩa là các tài liệu 
học tập ñược giới thiệu với người học, hay ñược dạy cho người học, hay ñể người 
học sử dụng. 

– Trọng tâm: Mô hình học tập của Kolb có thể giúp tập trung ñể tích hợp 
tất cả các hoạt ñộng dạy và học xuyên suốt chương trình, hoặc môn học, tiết học 
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hoặc khoá học. Không có một trật tự nhất ñịnh khi sử dụng bốn cách học này. 
Trọng tâm chính là phải tích hợp chúng với nhau, nghĩa là sử dụng bốn cách học 
này ñể giới thiệu và/ hoặc sử dụng tập chủ ñề chuẩn ñầu ra về kiến thức, kỹ năng 
và thái ñộ (KSAs). 

 

 

 

 
 

Hình 2: Mô hình học tập (phỏng theo Kolb, 1984) 

– Môi trường học tập: Cách tiếp cận dạy và học dựa trên tiểu luận ñược nêu 

trong tiêu chuẩn 5 – CDIO (trải nghiệm thiết kế – triển khai) có thể cung cấp một 

môi trường học tập cho chương trình giảng dạy theo mô hình xoắn ốc. Trải nghiệm 

thiết kế – triển khai cần quá trình ñể phát triển. Ví dụ như những tiểu luận ban ñầu có 

thể là những ñồ án ảo, cụ thể như những mô phỏng với mục ñích giới thiệu cho sinh 

viên những khái niệm và tư duy về quá trình cần thiết ñể giải quyết các vấn ñề về kỹ 

thuật. Những tiểu luận như vậy có thể cung cấp cho sinh viên cơ hội áp dụng những 

kiến thức khoa học và kỹ thuật nền tảng trong phạm vi giới hạn mà họ ñã ñược học ở 

các môn học khác. 

3. ỨNG DỤNG THỰC TẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CHUYÊN 

NGÀNH TÀI CHÍNH − NGÂN HÀNG 

Chương trình giảng dạy theo mô hình xoắn ốc phải ñược hoạch ñịnh kỹ lưỡng 

ñể ñảm bảo sự tích hợp giữa các hoạt ñộng học tập với phát triển năng lực của sinh 

viên trong suốt quá trình học tập. Một cách thức ñể tích hợp là tạo ra một chuỗi các 

sơ ñồ hoặc ma trận ñể làm rõ trình tự và bản chất của những hoạt ñộng sử dụng 

những khái niệm ñã nêu trên bao gồm giới thiệu hoặc sử dụng, cách thức dạy và học 

của Kolb và trải nghiệm học tập dựa trên ñồ án. Đưa ra những biểu mẫu ñể tích hợp 

các hoạt ñộng dạy và học. 

Trải nghiệm  
cụ thể 

Quan sát  
có suy ngẫm 

Khái quát hoá 
trừu tượng 

Thực nghiệm 
chủ ñộng 
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Bảng 1: Chuẩn ñầu ra ngành TCNH 

Stt Nội dung 

1 Kiến thức cơ sở ngành 

2 Kỹ năng – thái ñộ 

2.1 Kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp 

 – Lý luận giải quyết vấn ñề kinh tế/kinh doanh 

 – Nghiên cứu và tư duy hệ thống 

 – Phẩm chất ñạo ñức nghề nghiệp 

2.2 Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp 

 – Kỹ năng làm việc nhóm 

 – Kỹ năng giao tiếp 

2.3 Kỹ năng thực hành nghề nghiệp 

 – Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh 

 – Bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh 

 – Hình thành ý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực TCNH 

 – Xây dựng phương án ñầu tư kinh doanh trong lĩnh vực TCNH 
 

Có thể sử dụng bảng 2 ñể ñối chiếu chuẩn ñầu ra xuyên suốt các tiết học của 
môn học hoặc khoá học. Một ñiều quan trọng nữa là vạch ra mục ñích của tiết học 
(giới thiệu, dạy, sử dụng) cũng như những nội dung cần ñưa vào khi xem xét các 
chuẩn ñầu ra khác như những chủ ñề liên quan ñến tư duy suy xét, tư duy sáng tạo, 
ñiều tra và tư duy phân tích, hay là học tích hợp và học suốt ñời. Ví dụ: Những chủ 
ñề sau ñây có thể ñược giới thiệu, dạy hoặc/và sử dụng xuyên suốt các tiết học của 
môn học hoặc khoá học. 

Bảng 2: Chuẩn ñầu ra – chương trình học theo mô hình xoắn ốc 

Môn học/ 
Tuần 

Chuẩn 
ñầu ra 1 

Chuẩn  
ñầu ra 2 

Chuẩn  
ñầu ra 3 

Chuẩn  
ñầu ra 4 

Chuẩn  
ñầu ra 5 

Chuẩn 
ñầu ra 6 

1       

2       

3       

…       
   

Tư duy suy xét – trình bày vấn ñề/sự kiện: vấn ñề/sự kiện cần suy xét ñược 
trình bày rõ ràng, mô tả toàn diện, cung cấp thông tin phù hợp cần thiết ñể có một sự 
hiểu biết ñầy ñủ. 
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Ma trận các hoạt ñộng dạy và học có thể ñược sử dụng ñể tổ chức các tiết học 
cụ thể, ví dụ như khi giới thiệu môn học, việc giảng dạy có thể tập trung vào lý do tại 
sao việc xem xét và trình bày vấn ñề “một cách rõ ràng, toàn diện, cung cấp ñầy ñủ 
thông tin cần thiết ñể hiểu rõ vấn ñề” là quan trọng. Ở ñây, cách thức quan sát có suy 
ngẫm có thể ñược sử dụng khi giảng viên ñóng vai trò ñộng viên hoặc cố vấn, giải 
thích tại sao sinh viên phải học những tài liệu, giáo trình ñó, chúng có liên quan gì 
ñến sở thích và nghề nghiệp tương lai của sinh viên. Điều này có thể ñạt ñược qua trình 
chiếu những ñoạn phim hoặc trình bày những nghiên cứu tình huống cụ thể liên quan 
ñến kỹ thuật có thể ñược giải quyết hoặc không ñược giải quyết. 

Bảng 3: Ma trận trình tự các hoạt ñộng dạy và học 

Tuần  Trong lớp Ngoài lớp Trong lớp Ngoài lớp Trong lớp Ngoài lớp 

1 Giảng viên       

Sinh viên       

2 Giảng viên       

Sinh viên       

…        

Khi giảng dạy cần cung cấp cách suy xét về vấn ñề hoặc sự kiện và mô tả nó 
một cách “rõ ràng, toàn diện, cung cấp ñầy ñủ thông tin liên quan ñể hiểu vấn ñề”, và 
các tiêu chí ñánh giá ñể giải thích và hướng dẫn ñể sử dụng. Ở ñây, cách khái quát 
hoá trừu tượng trong một bài giảng có kết hợp với trình chiếu những ñoạn phim và 
nghiên cứu tình huống cụ thể có thể ñược sử dụng; trong ñó, giảng viên ñóng vai trò 
chuyên gia, cung cấp thông tin một cách lôgic và có tổ chức, và tạo ñiều kiện cho 
sinh viên có thời gian suy ngẫm những gì họ cần phải học. 

Khi sử dụng, sinh viên cần ñược xem những ñoạn phim mới và tình huống mới 
ñể sử dụng những gì ñã học ñược. Cách thức thực nghiệm chủ ñộng sẽ ñược sử dụng 
trong những buổi thảo luận trên lớp cũng như làm bài tập về nhà, trong ñó giảng viên 
ñóng vai trò hướng dẫn có nhiệm vụ ñịnh hướng cho các bài tập ứng dụng và phản 
hồi, trong khi ñó sinh viên làm việc một cách chủ ñộng ñối với nhiệm vụ ñã ñược 
xác ñịnh và học thông qua những thử – sai trong môi trường cho phép họ có thể thất 
bại một cách an toàn ñể mà học làm việc chuyên môn và chuyên nghiệp. Đây là hình 
thức giảng dạy có thể ñược xem như là những trải nghiệm học tập ban ñầu dựa trên 
ñồ án – ñồ án ảo dựa trên những ñoạn phim hoặc nghiên cứu tình huống về ñồ án 
thực nhằm mục ñích giới thiệu cho sinh viên về những khái niệm và quá trình tư duy 
cần thiết ñể giải quyết các vấn ñề kỹ thuật. 
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4. KẾT LUẬN 

Nhất quán chuẩn ñầu ra với các hoạt ñộng dạy và học ñã cung cấp những cách 

thức ñể sử dụng những nguồn lực giảng dạy một cách hiệu quả, lôi cuốn sinh viên 

vào việc thiết kế học tập của họ và cung cấp thông tin cần thiết ñể xác ñịnh phạm vi 

học tập và ñịnh hướng cho những cải tiến cần thiết. 
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MỘT SỐ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 
TÍCH CỰC ĐỐI VỚI HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP H# NỘI 
 

ThS. Bùi Thị Kim Cúc − ThS. Nguyễn Thị Diệu Hiền 

ThS. Lê Thị Thu Hiền − ThS. Phạm Thị Thu Hiền 

Khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội 
 

TÓM TẮT 

Trong quá trình giảng dạy, ñổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng các phương 
pháp giảng dạy tích cực ñể nâng cao hiệu quả hoạt ñộng giảng dạy – học tập là 
nhiệm vụ thường xuyên của giảng viên. 

Học phần Quản trị nhân lực cung cấp các nội dung mang tính lý thuyết và ứng 
dụng trong thực tế quản trị nhân lực tại doanh nghiệp. Vì thế ñối với học phần này, yêu 
cầu ñặt ra ñối với sinh viên không chỉ là nắm vững lý thuyết mà còn phải biết cách vận 
dụng kiến thức vào thực tế, ñể giải quyết các vấn ñề phát sinh khi quản trị nhân lực. 

Để nâng cao khả năng tiếp thu và vận dụng bài học của sinh viên, giảng viên 
ñã áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực trong học phần Quản trị nhân lực. 
Khi áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, sinh viên ñược cuốn hút vào các 
hoạt ñộng học tập một cách chủ ñộng, tự lực khám phá những ñiều mình chưa rõ, ñặt 
vào những tình huống quản trị nhân lực, trải nghiệm, trực tiếp quan sát, thảo luận, 
giải quyết vấn ñề sử dụng nhân lực theo cách suy nghĩ của mình, thông qua làm việc 
cá nhân, theo nhóm, từ ñó ñạt ñược kiến thức, kỹ năng về quản trị nhân lực tại các 
doanh nghiệp. 

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG 

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 

1.1. Phương pháp giảng dạy tích cực? 

Hiện nay, các cơ sở ñào tạo, các trường ñại học ñã và ñang áp dụng PPDH tích 
cực vào trong quá trình giảng dạy nhằm ñáp ứng yêu cầu ñổi mới hệ thống giáo dục 
và ñào tạo. 

PPDH tích cực là một thuật ngữ rút gọn, dạy học theo hướng phát huy tính 
tích cực, chủ ñộng, sáng tạo của sinh viên. PPDH tích cực hướng tới việc hoạt ñộng 
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hoá, tích cực hoá hoạt ñộng nhận thức của sinh viên, giảng viên là người tạo ra ñược 
các cơ hội học tập, thông qua các hoạt ñộng khác nhau nhằm kích thích sinh viên 
khám phá, áp dụng, phân tích và ñánh giá các ý tưởng ñể có ñược kiến thức mới, kỹ 
năng mới, tăng cường tính sáng tạo. 

Tóm lại, phương pháp giảng dạy tích cực là PPDH mà giảng viên tiếp thu tinh 
hoa của PPDH truyền thống, ñồng thời tích cực hoá việc học tập của sinh viên ñến 
mức tối ña. 

Có thể thấy rằng, khác với PPDH truyền thống – hướng dẫn của giảng viên 
mang tính áp ñặt thì giảng dạy tích cực hướng dẫn của giảng viên mang tính ñịnh 
hướng, sinh viên tự lực, năng ñộng. 

 
Hình 1: Biểu ñồ mô tả dạy học truyền thống và giảng dạy tích cực 

Nguồn: Nguyễn Hoàng Thuyết, 2015. 

1.2. Vai trò của phương pháp giảng dạy tích cực 

Theo nghiên cứu, hiện nay các trường ñại học trên thế giới quan tâm tới ba 
mục tiêu chính trong quá trình giảng dạy: 

1)  Trang bị kiến thức nghề nghiệp chuyên môn. 

2)  Hướng dẫn sinh viên chuyên môn ñã học vào công việc thực tế. 

3)  Nâng cao trình ñộ nhận thức văn hoá cho sinh viên. 

Nguồn: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 2009 

PPDH tích cực ñược xây dựng dựa trên các tiêu chí trên. Phương pháp này 
hoàn toàn phù hợp với mô hình tháp học tập: có thể thấy tỷ lệ tiếp thu kiến thức của 
sinh viên tăng lên cao khi ñược vận dụng ña giác quan vào hoạt ñộng học tập, ñược 
sử dụng trong thực tế và ñặc biệt nếu ñược dạy lại (truyền ñạt lại) cho người khác. 
Giảng dạy tích cực chính là tổ chức các hoạt ñộng học tập ña dạng và phong phú 
giúp làm tăng khả năng lĩnh hội kiến thức. 

Phương pháp giảng dạy tích cực mô tả mức ñộ ghi nhớ kiến thức như sau: 



 

Phương pháp gi
thời ñại của khoa học công nghệ. Trong thời ñại ng
của khoa học công nghệ nh
nhìn khác mà song song v
kiến thức của sinh viên c
vai trò của giảng viên không ñơn thu
kỹ năng – nghĩa là “cách h

Có thể thấy phương pháp gi
túy của phương pháp truy
pháp dạy và học ñược kết hợp h
quá trình giảng dạy th
những mục tiêu trên. 

1.3. Một số phương pháp gi

trị nhân lực 

Trong quá trình gi
không ñáp ứng ñủ mục ti
nhân lực ñã phối hợp ña dạng các ph
tình huống thực tế, phương pháp ñ
viên thuyết trình… nh
nhân lực không chỉ vững về lý thuyết m

 
Hình 2. Tháp học tập 

: National Training Laborat

Phương pháp giảng dạy tích cực càng trở nên hiệu quả trong th
ọc công nghệ. Trong thời ñại ngày nay, nhờ sự tiến bộ v

ủa khoa học công nghệ như mạng internet, máy tính cùng các phương ti
song với việc thu thập kiến thức trên lớp, việc tự học, tự trang bị 
ên cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều so với trước. Chính v

ên không ñơn thuần là truyền ñạt kiến thức mà còn là truy
cách học” hiệu quả nhất. 

ương pháp giảng dạy tích cực chính là phương pháp ti
ương pháp truyền thống, nhưng ñẩy nó lên một tầm cao mới. Nếu ph

ợc kết hợp hài hoà, tương tác chủ ñộng, ứng dụng thực 
ảng dạy thì ñây chính là cánh cửa ñể giáo dục ñại học nư

ương pháp giảng dạy tích cực ñược sử dụng trong h

Trong quá trình giảng dạy, nếu chỉ áp dụng một phương pháp gi
ứng ñủ mục tiêu và nội dung giảng dạy. Vì vậy, trong học phần 

ối hợp ña dạng các phương pháp giảng dạy tích cực:
, phương pháp ñộng não, suy nghĩ – tìm cặp – chia s

nhằm nâng cao chất lượng học tập và ñòi hỏi của x
ực không chỉ vững về lý thuyết mà còn ñược trang bị các kỹ năng l
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: National Training Laboratories 

ng thời ñại mới – 
ờ sự tiến bộ vượt bậc 

nternet, máy tính cùng các phương tiện nghe 
ớp, việc tự học, tự trang bị 

ớc. Chính vì thế mà 
à còn là truyền ñạt 

à phương pháp tiếp thu tinh 
ột tầm cao mới. Nếu phương 

ủ ñộng, ứng dụng thực tiễn vào 
ước nhà ñạt ñược 

rong học phần Quản 

pháp giảng dạy sẽ 
ậy, trong học phần Quản trị 

ảng dạy tích cực: làm việc nhóm, 
chia sẻ, ñóng vai, sinh 

ỏi của xã hội về nguồn 
ợc trang bị các kỹ năng làm việc. 
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ñược kiến thức của học phần ñể xây dựng và phân tích công việc, hoạch ñịnh nhân 
lực, tuyển dụng nhân lực, ñào tạo nhân lực, ñánh giá và ñãi ngộ nhân lực. Vì vậy, học 
xong học phần này sinh viên không chỉ hiểu ñược các kiến thức về quản trị nhân lực 
mà còn ñược trang bị các kỹ năng về quản lý nhân lực như: kỹ năng làm việc nhóm, 
kỹ năng xử lý các tình huống nhân lực, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình… Vì 
vậy, bài viết tập trung vào một vài phương pháp giảng dạy tích cực ñược sử dụng 
phổ biến và ñem lại hiệu quả cao cả về mặt kiến thức và kỹ năng quản lý nhân lực 
ñối với sinh viên. 

1.3.1. Phương pháp hoạt ñộng nhóm 

Là phương pháp giảng viên chuẩn bị nội dung làm việc cũng như giao nhiệm 
vụ cho từng nhóm ñể sinh viên tự làm việc, tìm ra giải pháp sau ñó báo cáo kết quả, 
chia sẻ thông tin và cuối cùng là giảng viên ñánh giá tổng kết. 

a) Mục tiêu 

Mục tiêu của phương pháp hoạt ñộng nhóm khi áp dụng vào môn Quản lý 
nhân lực là giúp sinh viên bày tỏ suy nghĩ của mình về các hoạt ñộng quản lý nhân 
lực trong doanh nghiệp, phát huy tính ñộc lập sáng tạo trong học tập. Ngoài ra, các 
sinh viên có thể chia sẻ các thông tin ñã tìm hiểu về các vấn ñề quản lý nhân lực với 
nhau ñể hoàn thiện hơn kiến thức của mình. 

Phương pháp này trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng 
giao tiếp, kỹ năng thuyết trình và tạo ra không khí học tập chủ ñộng, sôi nổi. 

Trong phương pháp này, sinh viên cần chú ý thực hiện yêu cầu của giảng viên, 

tự giác tích cực tham gia hoạt ñộng nhóm. Giảng viên cần quan sát, chú ý, ñộng viên, 

thu hút sinh viên làm việc tích cực tránh tình trạng một số sinh viên làm việc riêng 

khi sinh hoạt nhóm. 

b) Các bước tiến hành 

Bước 1: Giảng viên triển khai cho sinh viên biết cách tổ chức nhóm và nội 
dung hoạt ñộng học tập của nhóm. Tùy vào quy mô lớp học mà tổ chức các nhóm 
cho phù hợp ñể giảng viên có thể bao quát ñược nhóm, mỗi nhóm có thể khoảng 6 – 
8 sinh viên. 

Việc phân nhóm có thể ngẫu nhiên hoặc theo sự sắp xếp sao cho các sinh viên 
có thể tạo ra ekip làm việc hiệu quả. 

Khi triển khai làm việc theo nhóm, mỗi nhóm có cơ cấu nhất ñịnh (nhóm 

trưởng, nhóm phó hoặc thư ký) và quy ñịnh trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên 

của nhóm (do sinh viên trong nhóm tự bầu, tự phân công công việc). 
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Bước 2: Giao ñề tài cho nhóm: Có thể giao cùng ñề tài hoặc các ñề tài khác 

nhau. Đồng thời, giảng viên hướng dẫn cụ thể và ñịnh hướng cách thức cho các 
nhóm làm việc. 

Bước 3: Sinh viên làm việc nhóm: Giảng viên không nên can thiệp quá sâu 
vào nội dung mà chỉ giữ vai trò chỉ dẫn các nhóm trong các vấn ñề: hướng dẫn thảo 
luận, cung cấp các thông tin cần thiết, theo dõi ý kiến, quan ñiểm mỗi thành viên và 
duy trì hướng ñi cho các nhóm theo ñúng nhiệm vụ ñược giao. 

Bước 4: Sinh viên trình bày kết quả làm việc nhóm. Khi có một nhóm lên 

thuyết trình các nhóm còn lại lắng nghe, ñặt ra các câu hỏi phản biện hoặc câu hỏi ñề 
nghị làm sáng tỏ vấn ñề. 

Bước 5: Đánh giá hoạt ñộng của nhóm. 

Giảng viên nhận xét, phân tích kết quả thực hiện của từng nhóm, nêu ưu 
ñiểm, khuyết ñiểm của từng nhóm trong hoạt ñộng nhóm. Đồng thời, giảng viên 

tổng kết, bổ sung và rút ra kết luận về nội dung thảo luận ñể sinh viên hiểu rõ, ñúng 
nội dung bài học. 

Trong hoạt ñộng nhóm, có thể giao trách nhiệm cho sinh viên tự ñánh giá kết 
quả làm việc của từng thành viên, các nhóm ñánh giá kết quả làm việc của nhau theo 
những tiêu chí, tỷ trọng của từng tiêu chí thích hợp, giúp sinh viên thực hành nội 
dung ñánh giá nhân sự trong doanh nghiệp. 

c) Nhận xét 

– Ưu ñiểm: 

+ Phát huy tính tích cực, tự lực và tinh thần trách nhiệm của sinh viên trong 
học tập. 

+ Phát triển năng lực làm việc trong một ekip, một tập thể. 

+ Phát triển khả năng giao tiếp. 

+ Hỗ trợ quá trình học tập mang tính xã hội. 

+ Tăng cường sự tự tin, nỗ lực của sinh viên. 

+ Giúp sinh viên tìm ra phương pháp học tập, làm việc. 

+ Tăng cường kết quả học tập. 

– Nhược ñiểm: 

+ Đòi hỏi thời gian dài. 

+ Nếu sâu sát với sinh viên có thể xuất hiện tình trạng ỷ lại. 

+ Nếu tổ chức kém có thể kết quả không cao. 
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1.3.2. Phương pháp tình huống (case study – case method) 

Theo J. S. Hammond – Đại học Havard “Phương pháp tình huống là PPDH 

thông qua nghiên cứu trường hợp ñiển hình. Ở ñây, sinh viên ñược giới thiệu một 
tình huống cụ thể, có thật và ñược ñặt vào vị trí của người ra quyết ñịnh ñể giải quyết 
vấn ñề trong tình huống ấy”. 

PPDH bằng tình huống là ñưa ra các tình huống (có thật hoặc hư cấu) chứa 
ñựng nội dung bài giảng ñể sinh viên có bối cảnh, trải nghiệm, có ñiều kiện ñưa ra 
các ý kiến cá nhân, qua ñó phát huy tính tích cực của sinh viên trong học tập. 

a) Mục tiêu 

Mục tiêu chính của phương pháp tình huống khi áp dụng vào học phần Quản lý 
nhân lực là tìm ra cách giải quyết vấn ñề quản lý nhân lực tối ưu trong doanh nghiệp. 
Thông qua các tình huống thực tiễn về quản lý nhân lực của các doanh nghiệp, giúp 

sinh viên hiểu rõ công tác quản lý nhân lực trong doanh nghiệp, tăng cường khả năng 
tư duy, phân tích và giải quyết các vấn ñề quản lý nhân lực. 

Phương pháp này giúp sinh viên ñề ra các giải pháp, ước lượng và phân tích 
ñịnh tính. 

Phương pháp tình huống ñòi hỏi sinh viên phải năng ñộng, yêu thích kiến thức 
và có khả năng tư duy ñộc lập. Nếu sinh viên chỉ quen tiếp thu một cách thụ ñộng thì 
khi chuyển sang phương pháp này sinh viên sẽ cần nỗ lực rất lớn. 

b) Các bước tiến hành 

Bước 1: Giảng viên cần xác ñịnh mục tiêu của buổi học, xác ñịnh nội dung 
kiến thức cần truyền ñạt về mặt lý thuyết sẽ ñược cung cấp cho sinh viên thông qua 
việc áp dụng những tình huống gì là phù hợp. 

Bước 2: Lựa chọn tình huống: phù hợp với mục tiêu bài học, giảng viên ñưa ra 
những tình huống ñể sinh viên giải quyết. Bên cạnh ñó, phân công nhóm ñể giải 
quyết tình huống. 

Bước 3: Gợi ý các hướng giải quyết: cung cấp kiến thức liên quan, xây dựng các 
câu hỏi kèm theo ñể gợi ý cho sinh viên thảo luận từ ñó tìm hướng giải quyết. Có thể 
hướng dẫn sinh viên cách tư duy giải quyết tình huống như sau: 

– Sinh viên cần phân tích tình huống: Đánh giá tình huống, khoanh vùng vấn 
ñề: tập trung vào các sự kiện cốt lõi của vấn ñề cần giải quyết. 

– Phân tích các sự kiện: phân tích những sự kiện cốt lõi ñã khoanh vùng. 

– Đưa ra các giải pháp khả thi. 
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– Cân nhắc các khả năng và chọn giải pháp tốt nhất. 

– Ra quyết ñịnh, thực hiện quyết ñịnh. 

Bước 4: Sinh viên trình bày giải pháp: việc trình bày báo cáo hoặc trả lời thảo 
luận cũng ñược lựa chọn ngẫu nhiên. Như vậy hạn chế ñược tình trạng sinh viên cử 
ñại diện hoặc chỉ một vài người tham gia thảo luận nhóm hoặc làm báo cáo. Giảng 
viên có thể bổ sung thêm các câu hỏi cho nhóm trình bày, sinh viên thảo luận các câu 
hỏi có liên quan. Mỗi sinh viên sẽ ñóng góp ý kiến của mình về tình huống ñưa ra. 
Các sinh viên trong các nhóm còn lại có thể trao ñổi, thảo luận ñể phân tích làm 
rõ thêm những vấn ñề ñã ñược nêu ra trong tình huống, giải quyết các câu hỏi khác 
mà giảng viên ñặt ra thêm trong tình huống. 

Bước 5: Giảng viên tổng kết, nhận xét và ñánh giá các nhóm, rút ra kết luận 
các giải pháp có liên quan ñến nội dung lý thuyết môn học. Sau khi ghi nhận các ý 
kiến của các nhóm, từng thành viên trong nhóm, giảng viên sẽ dựa vào ñó ñánh giá 
vấn ñề ñang thảo luận. 

c) Nhận xét 

– Ưu ñiểm: 

+ Gắn lý thuyết với thực tế. 

+ Giúp sinh viên tích cực thảo luận và làm việc nhóm. 

+ Phát triển năng lực ra quyết ñịnh, giải quyết vấn ñề, tư duy hệ thống. 

+ Tăng cường tính sáng tạo và khả năng giao tiếp. 

– Nhược ñiểm: 

+ Không thực sự tạo ra kinh nghiệm thực tiễn. 

+ Đòi hỏi nhiều thời gian. 

+ Đòi hỏi giảng viên phải lựa chọn ñược tình huống tốt, có tính thực tiễn cao. 

+ Có thể tạo cho một số sinh viên có tư tưởng ỷ lại. 

+ Khó ñánh giá sự tham gia của từng cá nhân. 

1.3.3. Phương pháp ñóng vai (Role playing) 

Đóng vai là phương pháp tổ chức cho sinh viên thực hành một số cách ứng xử 
nào ñó trong một tình huống giả ñịnh. 

a) Mục tiêu 

Mục tiêu của phương pháp ñóng vai trong học phần Quản lý nhân lực là giúp 
sinh viên nghiên cứu sâu sắc vấn ñề quản lý nhân lực bằng cách tập trung vào một sự 
kiện cụ thể trong doanh nghiệp. Sinh viên xây dựng kịch bản và diễn kịch, thảo luận 
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sau khi diễn. Qua việc xây dựng kịch bản, ñóng vai, và thảo luận nhóm sinh viên sẽ 
có ñiều kiện tập sử dụng ngôn ngữ và truyền ñạt ý kiến của bản thân. Sinh viên sẽ rèn 
luyện kỹ năng lắng nghe, thuyết trình, bảo vệ ý kiến và tự tin hơn trước ñám ñông 
cũng như tăng sự gắn kết các thành viên trong lớp. 

Phương pháp góp phần nâng cao khả năng tư duy suy xét, phản biện, nhận biết 
các kiến thức, kỹ năng ứng xử và thái ñộ cá nhân của sinh viên. 

b) Các bước tiến hành 

Bước 1: Giảng viên giới thiệu tình huống vào cuối tiết học trước ñể sinh viên 
xây dựng kịch bản và phân công sắm vai: tình huống ñó gắn liền với nội dung kiến 
thức của buổi học tới, giảng viên cũng cần quy ñịnh rõ thời gian ñóng vai. 

Bước 2: Sinh viên thể hiện kịch bản. 

Bước 3: Sinh viên nhận xét, rút ra bài học. 

– Giảng viên có thể hỏi các nhóm: Vì sao lại lựa chọn kịch bản cũng như các 
cách ứng xử như vậy? Cảm xúc của em khi thực hiện các ứng xử (cũng như khi nhận 
ñược các ứng xử ñó)? 

– Giảng viên cho lớp thảo luận ñể xem kịch bản ñã sát với yêu cầu chưa? Cách 
ứng xử của các vai diễn ñã phù hợp hay chưa? Chưa phù hợp ở ñiểm nào? 

Bước 4: Giảng viên nhận xét, ñánh giá. 

c) Nhận xét 

– Ưu ñiểm:  

+ Rèn luyện kỹ năng ứng xử trong thực tiễn. 

+ Gây hứng thú và chú ý cho sinh viên. 

+ Nâng cao kỹ năng giao tiếp. 

+ Khích lệ sự thay ñổi, thái ñộ, hành vi của sinh viên theo hướng tích cực,  
chủ ñộng. 

– Nhược ñiểm: 

+ Một số sinh viên khó lột tả hết vai diễn. 

+ Có thể phát triển thành tình huống không có thật. 

2. KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC ĐỐI 

VỚI HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 

Tình huống 1: “Lựa chọn nguồn ñể tuyển dụng nhân viên marketing của 
doanh nghiệp” 

Giảng viên sử dụng “Phương pháp hoạt ñộng nhóm” ñể giảng dạy tình huống, 
như sau: 
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Bước 1: Triển khai các tổ chức và hoạt ñộng nhóm. Mỗi nhóm có thể có 6 – 8 
sinh viên. 

Bước 2: “Lựa chọn nguồn ñể tuyển dụng nhân viên marketing cho doanh 
nghiệp”. Phân tích ưu, nhược ñiểm của nguồn tuyển dụng bên trong và nguồn tuyển 
dụng bên ngoài doanh nghiệp. Từ ñó ñề xuất lựa chọn nguồn tuyển dụng ñể tuyển 
dụng nhân viên marketing cho doanh nghiệp (nguồn ñó là nguồn thích hợp nhất ñể 
tuyển ñược nhân viên ñạt tiêu chuẩn và với chi phí nhỏ nhất)? 

Bước 3: Giảng viên quan sát, hướng dẫn sinh viên làm việc theo nhóm. 

Bước 4: Giảng viên ñể sinh viên xung phong trình bày hoặc chỉ ñịnh hai nhóm 
trình bày, các nhóm còn lại bổ sung các nội dung còn thiếu về nguồn tuyển dụng bên 
trong và nguồn tuyển dụng bên ngoài. 

Riêng ñối với yêu cầu: lựa chọn nguồn nào ñể tuyển dụng nhân viên marketing 
cho doanh nghiệp, có thể gọi hai nhóm trả lời, phân tích rõ các căn cứ ñể giải thích 
lý do tại sao nhóm lựa chọn nguồn ñó ñể tuyển dụng, các nhóm còn lại phản biện. 

Bước 5: Giảng viên tổng kết ưu nhược ñiểm của hai nguồn tuyển dụng nhân 
lực. Và làm rõ khi tuyển dụng nhân lực, tùy vào vị trí tuyển dụng, tùy vào thời gian 
và chi phí mà doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn tuyển dụng bên trong hay bên 
ngoài hoặc có thể kết hợp cả hai nguồn. 

Tình huống 2: Cho người lao ñộng thôi việc 

Giảng viên sử dụng phương pháp tình huống (case study) ñể giảng dạy tình 
huống, như sau: 

Bước 1: Nội dung của bài học: Hoạch ñịnh nguồn nhân lực. 

Bước 2: Tổ chức thành lập nhóm và giao tình huống “Cho ai thôi việc”.  

Giảng viên phân chia lớp thành các nhóm, thảo luận tình huống. 

Bước 3: Giảng viên quan sát và gợi ý cách phân tích tình huống ñể các nhóm 
có thể ñưa ra giải pháp giải quyết tình huống. 

Dựa vào nội dung tình huống, các nhóm xem xét quan ñiểm cắt giảm nhân lực 
của nhà quản trị, xem xét các thông tin liên quan tới ñộ tuổi, thâm niên, công việc, 
ñánh giá hiệu quả làm việc và các thông tin cá nhân của người lao ñộng ñể giải quyết 
tình huống. 

Bước 4: Giảng viên gọi một số nhóm trình bày giải pháp. Sau ñó, giải quyết 
tình huống “Cho ai thôi việc”. Gọi ngẫu nhiên các thành viên trong nhóm phân tích 
những căn cứ mà nhóm ñưa ra giải pháp giải quyết tình huống. Giảng viên có thể ñưa 
thêm các câu hỏi liên quan khi các nhóm ñưa ra phương án giải quyết tình huống. 
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Bước 5: Giảng viên tổng kết, ñưa ra giải pháp cuối cùng. 

Tình huống 3: Nhập vai nhà quản trị ra quyết ñịnh cho nhân viên nghỉ việc 

Giảng viên sử dụng phương pháp ñóng vai (Role playing) ñể giảng dạy tình 
huống, như sau: 

Bước 1: Căn cứ vào yêu cầu của tình huống là cho thôi việc 2 trong 5 nhân 
viên, giảng viên phân công cho các nhóm xây dựng kịch bản. 

Nội dung của kịch bản cần có: 

– Nhà quản trị ñánh giá những ñóng góp của người lao ñộng ñối với doanh 
nghiệp. 

– Nhà quản trị thông báo về quyết ñịnh cho thôi việc ñối với nhân viên ñó. 

– Giải thích lý do/nguyên nhân buộc phải cho nhân viên nghỉ việc. 

– Tiếp thu phản hồi của nhân viên trước quyết ñịnh của ban lãnh ñạo. 

– Thông báo những chính sách của doanh nghiệp ñối với nhân viên bị cắt giảm. 

Bước 2: Các nhóm tiến hành xây dựng kịch bản dựa trên một số gợi ý của 
giảng viên và một số nhóm lên thể hiện nội dung kịch bản.  

Bước 3: Giảng viên trực tiếp hỏi cảm xúc của các sinh viên khi thực hiện vai 
diễn, cách ứng xử của các vai diễn chỗ nào phù hợp, cho nào chưa? Sinh viên nhận 
xét kịch bản của các nhóm, rút ra bài học. 

Bước 4: Giảng viên ñánh giá, nhận xét. 

3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC 

VÀO HỌC PHẦN QUẢN LÝ NHÂN LỰC 

Trong quá trình giảng dạy, từ khâu thiết kế bài giảng ñến khâu thực hiện bài 
giảng trên lớp, việc lựa chọn sử dụng phương pháp nào luôn là nỗi trăn trở, là một 
bài toán khó của mọi giảng viên. Câu trả lời ñúng là phương pháp cần gắn với mục 
tiêu của bài giảng, cũng như cần tính ñến ñặc ñiểm của người học. Đối với học phần 
Quản lý nhân lực, giảng viên trường ĐHCNHN ñã xây dựng phương pháp giảng dạy 
theo các nội dung sau:  

Thứ nhất, giảng viên cần ñầu tư tốt cho khâu lập kế hoạch: giảng viên nghiên 
cứu tổng quát, ñề ra mục tiêu bài giảng cũng như nghiên cứu kỹ nội dung từng 
phần, từng ý ñể lựa chọn phương pháp giảng dạy tối ưu (giảng viên tự mình thử 
nghiệm các phương pháp cho từng phần, so sánh, rút ra phương pháp thích hợp). 

Thứ hai, sau khi tìm ra phương pháp thích hợp cho từng phần, người giảng 
viên lại tự mình có một sự thử nghiệm tổng quát ñể ñánh giá mức ñộ phù hợp của các 



105 

 

phương pháp mình ñã chọn trong một bài giảng. Vấn ñề cốt lõi là cần có sự kết hợp 
các phương pháp giảng dạy một cách phù hợp, không quá lạm dụng một phương 
pháp nào. 

Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng với học phần Quản lý nhân lực, 
việc lựa chọn kết hợp các phương pháp giảng dạy cần tuân theo các ñiều kiện sau: 

– Các PPDH cần phù hợp với mục ñích, nhiệm vụ dạy – học. 

– Các PPDH cần phù hợp với khả năng, lứa tuổi, tâm lý của sinh viên. 

– Các phương pháp lựa chọn cần phù hợp với thời gian, ñiều kiện làm việc. 

– Các phương pháp lựa chọn tùy thuộc vào khả năng, trình ñộ, kinh nghiệm 
của người giảng viên. 

Thứ ba, lựa chọn sử dụng phương pháp ngay trên lớp (giai ñoạn thực hiện): 

Trong lần lựa chọn này, có sự tác ñộng rất lớn của các nhân tố khách quan tới hứng 

thú của người giảng viên. Người giảng viên có thể linh ñộng lựa chọn một hay một 

vài phương pháp khác phù hợp với ñiều kiện tại thời ñiểm ñó. 
 

Nội dung 
Mục tiêu Phương 

pháp 
lựa chọn 

Lợi ích của phương 
pháp mang lại Kiến thức Kỹ năng 

Thực hành: 

Tuyển dụng 
các vị trí 

khuyết thiếu 
trong các 

bộ phận/ 
phòng ban 

doanh 
nghiệp 

– Sinh viên hiểu ñược quy 

trình tuyển dụng. 

– Sinh viên tích luỹ ñược 
kinh nghiệm trong phỏng 

vấn tuyển dụng. 

 

– Kỹ năng 

giao tiếp. 

– Kỹ năng 
ứng xử. 

– Kỹ năng 
làm việc nhóm. 

– Khả năng 

tư duy suy 
xét, phản 

biện, nhận 
biết các vấn 

ñề về tuyển 
dụng nhân 

lực. 

– Nhập vai 

ñóng kịch 

– Hoạt 
ñộng nhóm 

(quy mô 
nhỏ) 

– Sinh viên tiếp cận 

cách thức, quy trình 
tuyển dụng thực tế. 

– Sinh viên ñược 

tham gia trực tiếp vào 
quá trình tuyển dụng. 

– Tích luỹ kinh 

nghiệm, kỹ năng ứng 
xử trong phỏng vấn 

tuyển dụng. 

1. Xác ñịnh 

vị trí tuyển 

dụng 

Sinh viên ñánh giá nhu cầu 

nhân lực trong ngắn hạn và 

dài hạn (tình huống doanh 
nghiệp cụ thể).  

Hoạt ñộng 

nhóm (quy 

mô nhỏ). 

Biết cách ñánh giá  

nhu cầu nhân lực  

(cung –cầu) dựa trên 
tương quan khối lượng 

công việc. 

2. Thiết kế 

thông báo 
tuyển dụng 

Căn cứ vào quy mô doanh 

nghiệp, vị thế của doanh 
nghiệp và vị trí tuyển dụng 

sinh viên xây dựng các tiêu 
chuẩn tuyển dụng. 

Hoạt ñộng 

nhóm (quy 
mô nhỏ). 

Sinh viên soạn thảo 

ñược thông báo tuyển 
dụng ñúng  

yêu cầu. 
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3. Thành 
lập hội ñồng 

tuyển dụng 

– Thành lập hội ñồng tuyển 
dụng phù hợp với vị trí cần 

tuyển. 

– Xây dựng bảng hỏi ñể 
ñánh giá chính xác các yêu 

cầu cơ bản và chuyên sâu 
ñối với vị trí cần tuyển dụng. 

– Xây dựng các tiêu chuẩn 

tuyển dụng ñối với ứng viên. 

Hoạt ñộng 
nhóm (quy 

mô nhỏ). 

Sinh viên có cách 
nhìn tổng quan về quy 

trình tuyển dụng. 

4. Tiến hành 
phỏng vấn 

tuyển dụng 

Sinh viên tích luỹ kỹ năng 
phỏng vấn và trả lời  

phỏng vấn. 

Nhập vai 
ñóng kịch. 

Được tham gia trực 
tiếp vào quá trình 

tuyển dụng. 

5. Đánh giá – Các nhóm nhận xét chéo, 

phản biện các tiêu chuẩn 
ñối với các vị trí tuyển dụng 

của các nhóm. 

– Tổng kết ñánh giá quá 

trình làm việc nhóm và 
thực hiện của các nhóm. 

  

4. KẾT LUẬN 

Bài viết của nhóm tác giả mong muốn chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình 

giảng dạy học phần Quản lý nhân lực, với việc áp dụng ña dạng các phương pháp 

giảng dạy tích cực nhằm giúp sinh viên có khả năng làm việc ñộc lập, khả năng 

làm việc nhóm, khả năng tư duy, phân tích, phản biện, giải quyết vấn ñề, tích cực 

và chủ ñộng hơn trong học tập nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng ứng xử, kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình… cần thiết cho quá trình làm việc ở các 

doanh nghiệp sau này.  

Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi nhận ñược rất nhiều sự hỗ trợ, quan tâm 

từ phía Khoa, Nhà trường. Đó là những ñiều kiện thuận lợi giúp giảng viên biến 

những kiến thức lý luận về phương pháp giảng dạy thành phương pháp sống ñộng áp 

dụng trong thực tế, góp phần nâng cao chất lượng ñào tạo. 
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NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN H#NG NH# NƯỚC VIỆT NAM 

 
ThS. Nguyễn Đình Vĩnh – Khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội 

ThS. Lê Văn Hinh – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 

1. GIỚI THIỆU 

Nhiều nghiên cứu ñã chỉ ra rằng ñào tạo cụ thể là ñào tạo về TCNH, cho ñối 
tượng người học là người lớn (adult learners/andragogy), có kinh nghiệm nghề nghiệp 
và ñang làm việc (gọi chung là người lao ñộng) là khác biệt so với ñối tượng trẻ em 
hay cấp học thấp hơn (children/pedagogy). Phương pháp ñào tạo hay cách thức truyền 
ñạt và tiếp nhận các thông tin trong quá trình học tập, phù hợp và hiệu quả ñối tượng 
người học này cần dựa trên những nguyên tắc, trụ cột quan trọng như khả năng tự 
học, tự ñánh giá và học tập suất ñời của ñối tượng khác biệt này. Tại Việt Nam, quan 
sát cho thấy vấn ñề xác ñịnh phương pháp ñào tạo cho người lao ñộng dường như 
chưa ñược xác ñịnh rõ ràng; Chính vì vậy, tại khá nhiều tổ chức (ngay cả ở Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam) vẫn vận hành phương pháp ñào tạo bồi dưỡng cho ñối 
tượng người lao ñộng theo cách thức chưa thực sự phù hợp. 

Bài viết dựa trên kết quả ñiều tra xã hội học, kiểm ñịnh thống kê từ dữ liệu thu 
ñược về ñào tạo, bồi dưỡng TCNH cho ñối tượng người học là người lao ñộng trong 
ngân hàng nhà nước. Nghiên cứu dù là một trường hợp cụ thể, nhưng từ ñó tác giả 
ñưa ra một vài gợi ý về phương pháp ñào tạo chuyên ngành TCNH cho ñối tượng 
người lao ñộng trong một tổ chức; hay cũng có thể là gợi ý cho các trường ñại học 
Việt Nam khi mở rộng ñào tạo vượt ra khỏi ñối tượng truyền thống hiện nay là ñối 
tượng sinh viên; hay các trường ñại học cần thay ñổi phương pháp ñào tạo, bồi 
dưỡng theo phương pháp tích cực nhằm tạo lập hay hình thành phương pháp học tập 
tích cực cho người học ngay từ bậc ñại học… 

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÓ TÍNH LÝ THUYẾT 

Trong giới hạn cho phép, tác giả tổng quan các nghiên cứu có liên quan mộtcách 
khái quát nhất về ñào tạo, phương pháp ñào tạo người lao ñộng, nguyên tắc lựa chọn 
phương pháp... và qua ñó có gắn với lý thuyết có liên quan như sau: 
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2.1. Về một vài khái niệm ñào tạo, phương pháp ñào tạo 

– Về một vài khái niệm ñào tạo 

Gắn với khái niệm ñào tạo, bồi dưỡng (training) hay huấn luyện (coaching) 
thường ñi ñôi với người lao ñộng; Các khái niệm này hàm ý phát triển năng lực của 
người lao ñộng với việc thực hiện chức năng của tổ chức và rộng hơn là lao ñộng là 
một yếu tố ñầu vào của quá trình sản xuất xã hội. Chẳng hạn: “Đào tạo là một quá 
trình có hệ thống nhằm gia tăng sự tích lũy về kỹ năng, các quy tắc, các khái niệm và 

thái ñộ mà ñưa ñến kết quả là thu hẹp/cải thiện về khoảng cách giữa những ñặc tính 
hiện có của người lao ñộng so với yêu cầu của tổ chức sử dụng người lao ñộng” 
(Mikovich và Boudreau, 1994. tr.190); Đào tạo, bồi dưỡng người lao ñộng công chức 
Nhà nước, Chính phủ quy ñịnh: “Đào tạo là quá trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ 
thống những tri thức, kỹ năng theo quy ñịnh của từng cấp học, bậc học” và “Bồi dưỡng 
là hoạt ñộng trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc”1... 

Theo các lý thuyết kinh tế, cụ thể trong hàm sản xuất, lao ñộng (L) là một yếu 
tố quan trọng của quá trình sản xuất cùng với vốn (K) và công nghệ (A hoặc TFP); 
Do ñó việc củng cố và cải thiện năng lực của người lao ñộng bằng hình thức ñào tạo, 
bồi dưỡng liên tục sẽ dẫn ñến cải thiện năng lực của tổ chức hay rộng hơn là năng lực 
sản xuất xã hội.  

Về ñức tính của người lao ñộng, các nghiên cứu (Knowles, Holton III, & 
Swanson, 2005) ñã chỉ ra rằng trên phương diện ñào tạo, ñối tượng người lao ñộng 
có ñặc ñiểm khác biệt tương ñối so với học sinh ñại học. Người học ñược ñề cập trong 
bài viết này là ñối tượng người lao ñộng hay ñối tượng người lớn (adult learners)2. 
                                                           
1 Chính phủ, 2010: Nghị ñịnh 18/2010/NĐ–CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về ñào tạo, bồi dưỡng 

công chức: tại khoản 1 và khoản 2, Điều 5. 
2 Thuật ngữ "người lớn" hay một số nghiên cứu ñề cập ñến là “người trưởng thành" . Và khi họ làm việc 

trong các tổ chức ñược gọi là cán bộ, người lao ñộng thì những ñặc tính khác ñược khẳng ñịnh rõ 
hơn là gồm kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nghề nghiệp. Riêng khái niệm “người lớn”: (i) Theo 
nghĩa sinh lý học, một người ñược coi là trưởng thành khi thể chất ñã ổn ñịnh và ñủ khả năng về 
tâm sinh lý ñể sẵn sàng lấy vợ hay lấy chồng; (ii) Theo nghĩa pháp lý, một người ñược coi là trưởng 
thành khi hội ñủ một số ñiều kiện luật ñịnh nào ñó, như tới tuổi ñi bầu cử, lập gia ñình mà có khả 
năng tự quyết một cách ñộc lập, không thất thiết phải hỏi ý kiến của ai; (iii) Theo nghĩa xã hội, một 
người ñược coi là trưởng thành khi bắt ñầu có khả năng ñảm nhiệm vai trò: tham gia lao ñộng, làm 
chồng/vợ, làm cha mẹ; và (iv) Theo nghĩa tâm lý, một người trưởng thành là người ñã có ñược khái 
niệm về bản thân, về trách nhiệm với bản thân, về ñịnh hướng của bản thân. 

 Về phương diện giáo dục, ñào tạo, sự trưởng thành về tâm lý là yếu tố quan trọng nhất, vì chính nhờ ở 
yếu tố này mà người "trưởng thành" (hay người lao ñộng) có khuynh hướng "tự khẳng ñịnh mình" 
qua học tập và thu thập thêm kiến thức (Knowles, Holton III, và Swanson, 2005). 
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Cụ thể hơn họ là người ñã ñược ñào tạo nghề ở bậc nhất ñịnh (ñại học, trung học 
chuyên nghiệp hay ñào tạo nghề), có kinh nghiệm sống và kinh nghiệm nghề nghiệp 
nhất ñịnh (khác với ñối tượng sinh viên, hay học sinh).  

– Về khái niệm phương pháp ñào tạo 

Các nhà nghiên cứu cho rằng cần phải phân biệt các khái niệm “PPDH/ñào 
tạo” (method of teaching) với “phương pháp luận dạy học/ ñào tạo” (methodology 
of teaching), (PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, 2013). Khái niệm “PPDH/ñào tạo” 
(method of teaching) thường ñược sử dụng với nghĩa là “cách thức”,“kỹ thuật”, ñóng 
vai trò là phương tiện hơn là mục ñích. Trong khi ñó “phương pháp luận dạy học” 
(methodology of teaching), theo ñúng nghĩa, là một cách tiếp cận tổng thể, hoặc một 
lý thuyết về quá trình học tập dựa trên những nguyên tắc ñặc biệt. 

Trên thế giới ñã có khá nhiều nghiên cứu riêng về phương pháp ñào tạo người 
lớn (Alexander Kapp, 1833)3. Tuy nhiên, khái niệm phương pháp ñào tạo cho người 
lao ñộng chỉ thực sự ñược nhiều người biết ñến từ năm 1968, khi Malcom Knowles4 
giới thiệu và phát triển thuật ngữ này (Malcom Knowles, 1968); Từ ñó ñã bắt ñầu có 
phân biệt sự khác nhau rất xa giữa phương pháp ñào tạo áp dụng cho người lớn và 
phương pháp dạy học cho học sinh (Malcom Knowles, 1970). Khoa học ñào tạo 
cũng ñã ñưa ra khái niệm có tính ñịnh nghĩa và phân biệt giữa ñối tượng học là học 
sinh hay ñối tượng học là người lao ñộng (người lớn). Học sinh là ñối tượng người 
học chưa có nhiều kinh nghiệm sống, chưa có trải nghiệm nghề nghiêp: “PPDH cho 
học sinh là nghệ thuật và khoa học giúp trẻ học tập”5; Trong khi ñó ñối với người lao 
ñộng – ñối tượng có kinh nghiệm sống, trải nghiệm nghề nghiệp: “PPDH cho người 
lớn là nghệ thuật và khoa học về quá trình học tập của người lớn như thế nào” 
(Malcolm Knowles, 1968)6. 

Tại Việt Nam, khảo sát chưa ñầy ñủ cho thấy, dường như các nghiên cứu về 
phương pháp ñào tạo chỉ tập trung vào ñối tượng học sinh và sinh viên hay các ñối 
tượng khá chung chung, cho dù người học ñã là người lớn xét về mặt hình thể 
(GS.TS. Hoàng Văn Vân, 2009; và EVT, 2012); Nghiên cứu về ñào tạo, bồi dưỡng 
công chức Ngân hàng nhà nước chỉ ra rằng ở ñây phương pháp dạy và học dường 
như không phù hợp và theo phong cách cho sinh viên ở cấp ñại học (TS. Đào Minh 

                                                           
3 Alexander Kapp, 1833: ông là người Đức và ñược coi là người ñầu tiên ñưa ra một khái niệm riêng 

về phương pháp ñào tạo/dạy học cho ñối tượng là người lớn “Methods of teaching for adult 
learners”– tạm dịch là “PPDH cho cán bộ ”. 

4 Malcom Knowles: Giáo sư Đại học Boston, Mỹ , trong “Giáo dục cho cán bộ ” Malcom Knowles (1968). 
5 Tiếng Anh là “Pedagogy is the art and science helping children learn”. 
6 Tiếng Anh là: Andragogy is the art and science of how adults learn”. 
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Phúc và Lê Văn Hinh, 2014). Rất khó khăn ñể tìm thấy một phương pháp ñào tạo 
nào riêng cho ñối tượng người lao ñộng và mang tính nghề nghiệp chuyên môn, 
chuyên ngành hẹp và mang tính ñặc thù cao như tài chính, ngân hàng. Theo Chính 
Phủ Việt Nam yêu cầu phương pháp ñào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức phải 
ñược thực hiện bằng phương pháp tích cực (Bộ Nội vụ, 2012), tuy nhiên các phương 
pháp ñào tạo, bồi dưỡng ñưa ra trong “Sổ tay ñào tạo, bồi dưỡng người lao ñộng 
công chức” lại có khác biệt ñáng kể so với chuẩn mực quốc tế và các nghiên cứu 
ñược cho là hệ thống, kinh ñiển. 

Nhìn chung, có thể nhận thấy, sự phát triển về ñào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện 
và phương pháp ñào tạo nói chung cho ñối tượng người lớn nói riêng vẫn còn là một 
quá trình liên tục và mới chỉ phát triển ñến một mức ñộ nhất ñịnh.  

Với mục ñích hướng tới tìm kiếm những phương pháp ñào tạo phù hợp về 
TCNH cho người lao ñộng hiện làm trong các ngân hàng, chúng ta sẽ tập trung vào 
nghiên cứu các phương pháp ñào tạo nghề nghiệp cho ñối tượng là “người lớn” như 
ñã ñề cập (ñối tượng có kinh nghiệm sống, ñã qua ñào tạo, có kinh nghiệm và kỹ 
năng nhất ñịnh về nghề nghiệp ngân hàng);  

Như vậy, phương pháp ñào tạo cho ñối tượng người lao ñộng là một phạm trù 
rộng hơn và có những ñặc ñiểm riêng biệt (khác với ñào tạo cho trẻ em hay ñối tượng 
người học là sinh viên ñại học). Phương pháp ñào tạo, bồi dưỡng mang tính mục ñích 
rất rõ ràng theo yêu cầu của người sử dụng lao ñộng, liên quan ñến các ñối tượng:  
(i) Học viên (là người lao ñộng trong các tổ chức kinh tế xã hội); (ii) Giảng viên/ 
huấn luyện viên (là những người không những có kiến thức cập nhật mà cần có 
những nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế liên quan tới chủ ñề học viên quan tâm); 
(iii) Nhà cung cấp ñào tạo (là ñơn vị ñầu mối cung cấp dịch vụ ñào tạo, hệ thống cơ 
sở hạ tầng cho ñào tạo, nguồn tài liệu (học liệu), môi trường học tập... Như trường 
ñại học, hay cơ sở có chức năng khác...).  

Do ñó phương pháp ñào tạo, bồi dưỡng người lao ñộng có thể ñược thống nhất 
là: Hệ thống các hình thức truyền ñạt và tiếp nhận kiến thức, kỹ năng, sự trải nghiệm; 
ñược diễn ra một cách có tổ chức, có mục ñích giữa học viên, giảng viên và các ñối 
tượng liên quan khác nhằm cải thiện năng lực làm việc của các cá nhân (người lao 
ñộng) trong tổ chức và từ ñó ñưa ñến sự cải thiện năng lực của tổ chức hay rộng hơn 
là một ngành, một quốc gia (Đào Minh Phúc và Lê Văn Hinh, 2014). 

2.2. Về nguyên tắc và phương pháp ñào tạo, bồi dưỡng người lao ñộng 

2.2.1. Một số nguyên tắc ñào tạo, bồi dưỡng người lao ñộng 

Các nguyên tắc dạy học hay ñào tạo, bồi dưỡng cho người lao ñộng – ñào tạo 
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nghề nghiệp là yếu tố quyết ñịnh hay tác ñộng ñến việc lựa chọn phương pháp ñào 
tạo, dạy học cho ñối tượng này. Nguyên tắc ñào tạo, bồi dưỡng người lớn, xuất phát 
từ một ñiểm quan trọng, các nghiên cứu ñã chỉ ra là học tập ñối với người lớn là suốt 
ñời; Các nghiên cứu về quá trình học suốt ñời cho người học chỉ ra rằng việc học tập 
của người lao ñộng phụ thuộc vào yếu tố cá nhân (tuổi tác, các giai ñoạn phát triển 
trong ñời); và trong ñó ñặc ñiểm liên quan ñến công việc (học tập bán thời gian hay 
toàn bộ thời gian; học tập tự nguyện hay bắt buộc (K.P. Cross 1981 và Malcom 
Knowles, 1981); Quá trình học tập của người lao ñộng là chủ ñộng, khi ñó người học 
hình thành ý tưởng, khái niệm dựa trên kiến thức và kinh nghiệm ñã có (Cross, 1981 
và J. Bruner, 1981).  

Knowles (2005) ñã phát triển chuyên ngành ñào tạo cho ñối tượng người lao 
ñộng (hay ñối tượng người học là người lớn: Andragogy) thành một hệ thống lý thuyết 
dựa trên 6 (sáu) tiền ñề hay giả thuyết (dưới ñây) cho ñối tượng riêng biệt này. Cụ 
thể 6 tiền ñề như sau: (1) Nhu cầu cần biết; (2) Học viên là ñối tượng người lao ñộng 
(người trưởng thành, người lao ñộng có kinh nghiệm nghề nghiệp) có khả năng tự nhận 
thức (self–concept); (3) Vai trò của kinh nghiệm của học viên; (4) Tình trạng sẵn sàng 
tham gia vào quá trình học tập; (5) Khuynh hướng học chú trọng vào chính mình hay 
chú trọng vào vấn ñề (self–centered or problem–centered); (6) Động lực học tập.  

2.2.2. Về phương pháp ñào tạo, bồi dưỡng người lao ñộng  

Các nghiên cứu về phương pháp ñào tạo cho người lớn hay người làm việc trong 
các tổ chức hay việc ñào tạo gắn với tổ chức (người lao ñộng) ñã ñưa ra khá nhiều kết 
luận rất có ý nghĩa. Cụ thể: “Phương pháp ñào tạo cho người lao ñộng là các hoạt 
ñộng chuyên nghiệp và có mục ñích nhằm mục tiêu tạo ra sự thay ñổi ở người học là 
người lao ñộng ”7; Hay, “Phương pháp ñào tạo người lao ñộng là khoa học và nghệ 
thuật giúp người lao ñộng học tập”8. Và người lao ñộng học bằng nhiều cách khác 
nhau, vì vậy người ñào tạo cho người lao ñộng cần phải lựa chọn ña dạng các phương 
pháp giảng dạy, nhằm tạo ra cơ hội học tập, hỗ trợ và thúc ñẩy quá trình học và tự học 
của ñối tượng này (Malcom S.Knowles, 1970, Tr.43);  

Các nghiên cứu kinh ñiển liên quan ñến học tập/ñào tạo, bồi dưỡng hiệu quả cho 
người lao ñộng (Birkenholz, R.J, 1999, tr.52–56) ñã kết luận và chỉ ra các PPDH phổ 
biến hiện nay với khoảng 11 phương pháp. Các phương pháp quan trọng ñó là:  
(1) Thuyết trình; (2) Nói chuyện với chuyên gia; (3) Thảo luận chuyên ñề; (4) Thảo 

                                                           
7  Tiếng Anh là: “Andragory is any intentional and professionally guided activity that aims at a change 

in adult persons”. Nguồn: T.T. Ten Have, 1970; và Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, 
Richard A. Swanson, 2005, Tr.60. 

8  Tiếng Anh là “Adragory as the art and science of teaching adult”. 



113 

 

luận nhóm; (5) Thuyết trình sử dụng công nghệ/phần mềm chuyên dụng minh hoạ;  
(6) Bài tập tình huống; (7) Giải quyết vấn ñề; (8) Đóng vai; (9) Thảo luận ñóng góp ý 
kiến; (10) Phương pháp mô phỏng; (11) Phương pháp ñi thực tế. 

Theo mức ñộ tương tác trong quá trình ñào tạo hay căn cứ vào những ñặc ñiểm 
và nguyên tắc dạy học ñối với người lao ñộng, người ta chia các phương pháp ñào 
tạo cho ñối tượng này thành 03 nhóm cơ bản9. Gồm: (i) Nhóm các PPDH một chiều 
(One–way communication methods): Nhóm này gồm từ số (1) ñến số (5); (ii) Nhóm 
các PPDH hai chiều/tương tác (Two–way/interactive communication): Nhóm này gồm 
từ số (6) ñến số (10); (iii) Nhóm các PPDH thực nghiệm (Laboratory/skill development 
methods) Nhóm này gồm từ số (6) ñến số (10). 

2.3. Về nguyên tắc lựa chọn phương pháp ñào tạo, bồi dưỡng 

Các nhà nghiên cứu (Robert. J. Birkenholz, R.J, 1999) cũng chỉ rõ nguyên tắc lựa 
chọn một nhóm hoặc nhiều nhóm phương pháp trong dạy học phụ thuộc chủ yếu vào 
mục tiêu và mức ñộ sẵn sàng tiếp nhận kiến thức (sự ñầy ñủ về kiến thức và kỹ năng) 
của người học. Lựa chọn phương pháp ñào tạo thường căn cứ vào bảy (07) yếu tố cơ 
bản (hình 1). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hình 1. Các yếu tố quyết ñịnh việc lựa chọn phương pháp ñào tạo, bồi dưỡng người lao ñộng  

Nguồn: Đào Minh Phúc và Lê Văn Hinh, 2014. 

Nghiên cứu kinh ñiển (R.J. Birkenholz, 1999, tr.47) ñã ñưa ra bảng mục tiêu 
học tập của người học và tương ứng với việc lựa chọn các PPDH phù hợp.  

                                                           
9  Trong: “Effective Adult Learning”, Robert. J Birkenholz, 1999, tr.48–51. 

(1) Mục tiêu dạy học 

(2) Nội dung bài học 

(3) Cơ sở vật chất và các nguồn lực hiện có phục vụ cho ñào tạo 

(4) Đặc ñiểm và nền tảng kiến thức của người học 

(6) Quỹ thời gian cho công tác dạy và học 

Lựa chọn 
phương pháp 
ñào tạo phù 

hợp 

(7) Chính sách của tổ chức có học viên tham dự vào quá trình học 

(5) Nhu cầu tương tác giữa học viên và học viên, giữa giảng viên  
và học viên 
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Tại Việt Nam, Chính phủ yêu cầu “Đào tạo, bồi dưỡng bằng phương pháp tích 
cực, phát huy tính tự giác, chủ ñộng và tư duy sáng tạo của người học, tăng cường 
trao ñổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các 
học viên” (Điều 14, Nghị ñịnh 18). 

2.4. Về vai trò của giảng viên trong quá trình ñào tạo, bồi dưỡng 

Theo Malcolm (Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richard A. Swanson, 
2005, Tr.273–283), vai trò của giảng viên trên một số góc ñộ quan trọng trong ñào tạo 
ñối tượng người lao ñộng là: (i) Giảng viên là người hỗ trợ; (ii) Giảng viên là người 
xây dựng chương trình; (iii) Giảng viên là người quản lý. Trong ñó, các nghiên cứu 
ñặc biệt lưu ý ñào tạo, bồi dưỡng người lớn, ñặc biệt ñào tạo, bồi dưỡng người lao 
ñộng trong các tổ chức vai trò của giảng viên là vượt ra ngoài phạm vi lớp học, gồm: 
trước, trong và sau khoá học (khác với giáo dục, ñào tạo học sinh, vai trò của giảng 
viên chỉ gói gọn trong phạm vi lớp học). 

2.5. Về yếu tố tự học của người lao ñộng 

Theo Knowles (1975) “Tự ñào tạo, tự học tập (self–directed learning) là một 
quá trình mà trong ñó bản thân, cá nhân (người học) ñóng vai trò khởi nguồn trong 
việc ñánh giá nhu cầu học tập, thiết lập mục tiêu học tập, xác ñịnh các nguồn lực (vật 
chất, con người) cho việc học tập, lựa chọn giải pháp học tập phù hợp, và có ñánh giá 
kết quả cho dù có hoặc không có sự hỗ trợ của người khác.” (Knowles, 1975, P.18; 
trích lại của Joeng Rok Oh, 2009).  

Trên phương diện ñào tạo, bồi dưỡng ñối tượng người lao ñộng (người lớn), sự 
trưởng thành về tâm lý là yếu tố quan trọng nhất; chính nhờ yếu tố này mà ñối tượng 
người học là người lao ñộng, người lao ñộng có khuynh hướng “tự khẳng ñịnh mình” 
qua học tập liên tục, thu thập và không ngừng trau dồi kiến thức (Knowles, Holton 
III & Swanson, 2005). Các quan ñiểm chuyên môn cho rằng, trên một số góc ñộ, khả 
năng tự ñào tạo là vấn ñề cần phải ñược xem xét, tính ñến trong lựa chọn phương pháp 
ñào tạo hay trong ñào tạo người lao ñộng và trong học tập liên tục của người lao ñộng. 

Nghiên cứu (Grow, 1999) ñã phân ñịnh quá trình tự học thành bốn giai ñoạn 
mà trong ñó luôn có vai trò của giảng viên và học viên, cụ thể: Giai ñoạn 1: Học viên 
là người phụ thuộc, giảng viên ñào tạo, tổ chức; Giai ñoạn 2: học viên quan tâm, 
giảng viên ñóng vai trò là người thúc ñẩy, hỗ trợ; Giai ñoạn 3: học viên là người 
tham gia hoạt ñộng, giảng viên hỗ trợ hoạt ñộng; Giai ñoạn 4: Học viên là người tự 
học, giảng viên là người tư vấn khi cần. Tóm lại, việc tự học của học viên chỉ ở dạng 
tiềm năng cần có nguyên tắc, ñiều kiện ñể phát triển. Ngay cả khi việc tự học ñã diễn 
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ra vẫn cần có vai trò của giảng viên ñể giúp cho việc học tập có ñịnh hướng và liên 
tục. (Grow, 1991, trích lại từ Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richard A. 
Swanson, 2005, Tr.1186). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TÀI 

CHÍNH NGÂN HÀNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

Tác giả ñã tiến hành nghiên cứu phương pháp ñào tạo, bồi dưỡng chuyên 
ngành TCNH cho cán bộ Ngân hàng nhà nước dựa trên dữ liệu thu ñược từ ñiều tra 
xã hội học năm 2012–2013 ñối với nhân viên hay người lao ñộng ñang làm việc 
trong các ñơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước (người học). Ngoài ra, tác giả cũng có 
tham khảo về ñiều tra giảng viên về mức ñộ phù hợp của giảng viên ñối với ñối 
tượng người học là người lao ñộng ñang làm tại Ngân hàng nhà nước. 

Mục tiêu nghiên cứu mà tác giả trình bày trong nghiên cứu này là: Phương 
pháp, cơ cấu nội dung (lý thuyết/thực hành) ñào tạo, bồi dưỡng nào phù hợp trong 
ñào tạo chuyên ngành TCNH cho ñối tượng người lao ñộng tại Ngân hàng nhà nước; 
Và câu hỏi nghiên cứu tương ứng ñược ñặt ra là: Phương pháp ñào tạo, bồi dưỡng 
nào cũng như tỷ lệ lý thuyết/thực hành nào mà người học có phản ứng tích cực (nhận 
thấy hiệu quả) trong tiếp thu bài học thuộc chuyên ngành TCNH. 

Tuy nhiên, việc thực hiện ñiều tra giảng viên (sử dụng bảng hỏi do Malcolm  
S. Knowles) cũng cho ñánh giá nhất ñịnh về giảng viên. 

Tác giả thực hiện kiểm ñịnh thống kê ñánh giá quan hệ giữa các ñặc tính của 
người học (ñộ tuổi, năm công tác trong Ngân hàng nhà nước; chức danh, chuyên 
ngành học ở ñại học, giới tính...) với mức ñộ hài hài lòng tiếp thu các kiến thức bài 
học theo các phương pháp. 

3.1. Kết quả từ dữ liệu ñiều tra học viên 

Tác giả ñã kiểm ñịnh mối quan hệ giữa các biến số là ñặc tính của học viên và 
các biến thứ bậc ñịnh tính thu ñược từ ñiều tra là mức ñộ hiệu quả (hài lòng của học 
viên) tiếp thu kiến thức qua các phương pháp ñào tạo hay ñánh giá về nội dung ñào 
tạo, bồi dưỡng. Trong kiểm ñịnh, tác giả sử dụng ñại lượng tau–B của Kendall, d của 
Somer, gammar của Goodman và Kruskal (các ñại lượng này tốt hơn Chi–bình 
phương). Đặc tính của học viên gồm: (i) Nhóm trình ñộ học vấn, chức danh, khối 
ngành học, năm công tác, giới tính, ñộ tuổi, khối công tác; (ii) Các phương pháp ñào 
ñào tạo, bồi dưỡng gồm: Giảng bài, thảo luận nhóm, thảo luận cả lớp, bài tập tình 
huống, ñóng kịch, học viên thuyết trình, tham quan thực tế, mô phỏng);  
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Từ kết quả kiểm ñịnh giả thuyết thống kê thực hiện qua SPSS18 (Phụ lục 3), 
cho tóm tắt một vài kết quả chung nhất như sau:  

(1)  Quan hệ giữa các ñặc tính của học viên là người lao ñộng Ngân hàng nhà nước 
và mức ñộ hiệu quả tiếp thu bài học trong ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tài 
chính, ngân hàng: 

– Với mức ý nghĩa 5%, có ñủ bằng chứng thống kê10 ñể kết luận rằng yếu tố 
kinh nghiệm nghề nghiệp (số năm công tác ñại diện cho kinh nghiệm về chuyên 
ngành tài chính, ngân hàng) và kinh nghiệm sống (tuổi ñời), khối công tác và cả yếu 
tố giới tính của học viên là yếu tố quyết ñịnh ñến mức ñộ hiệu quả tiếp thu bài học 
trong ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo các phương pháp ñào tạo truyền thống như 
phương pháp giảng bài của giảng viên, phương pháp thảo luận cả lớp (không phải là 
phương pháp hiện ñại, tích cực). 

Kết quả kiểm ñịnh nêu trên có thể giải thích là: phương pháp học tập hay 
phong cách học phổ biến của người học (hiện ñang làm việc tại Ngân hàng nhà 
nước) là phương pháp thụ ñộng (ngồi nghe giảng bài, hay chỉ dừng lại ở mức ñộ thảo 
luận cả lớp); Hay nói cách khác phương pháp học tập truyền thống là phương pháp 
ñã ăn sâu vào người học và là phong cách học rất phổ biến của học viên là người lao 
ñộng tại Ngân hàng nhà nước; Cũng có thể nói, với ñiều kiện hiện nay, những 
phương pháp học thụ ñộng, một chiều (không phải là hiện ñại, tích cực) vẫn là phù 
hợp với phong cách học bị ñộng của ña số học viên. Kết quả kiểm ñịnh này, một lần 
nữa lại khẳng ñịnh tính tự học (self–directed learning) của người lao ñộng tại các tổ 
chức TCNH (và cụ thể là tại Ngân hàng nhà nước) còn ở mức thấp. Điều này rất có 
thể ñối với phương pháp tích cực, thì khi ñược hỏi, người học sẽ trả lời là không 
không hài lòng. Và do ñó dẫn ñến tình trạng, ñơn vị quản lý ñào tạo lại càng có thiên 
hướng duy trì phương pháp ñào tạo thụ ñộng. 

– Kết quả kiểm ñịnh về yếu tố giới tính, yếu tố này có tác ñộng ñến mức ñộ 
hiệu quả tiếp nhận bài học theo các phương pháp khác nhau. Hay có thể kết luận 
rằng, ñối với học viên là người lao ñộng tại Ngân hàng nhà nước cách thức học tập 
giữa nam và nữ là có khác nhau và ñiều này phù hợp với lý thuyết về phong cách học 
có khác biệt theo giới tính. Trong thực tế, vấn ñề giới tích chưa bao giờ ñược ñề cập 
khi thiết kế bài giảng cho người lao ñộng trong Ngân hàng nhà nước. 

– Tuy nhiên, với mức ý nghĩa 5%, KHÔNG ñủ bằng chứng thống kê ñể kết 
luận rằng yếu tố kinh nghiệm nghề nghiệp (năm công tác) và kinh nghiệm sống (tuổi 
ñời) của học viên là người lao ñộng trong Ngân hàng nhà nước có ảnh hưởng ñến 

                                                           
10  Cặp giả thuyết thống kê Ho: Số năm công tác không có liên hệ, tác ñộng gì ñến mức ñộ hiệu quả của 

việc tiếp thu bài học theo các phương pháp… 
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mức ñộ hiệu quả tiếp thu bài học trong ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ (chuyên ngành 
TCNH) theo các phương pháp ñào tạo tích cực (như thảo luận nhóm, bài tập tình 
huống, ñóng kịch, học viên thuyết trình);  

Kết quả kiểm ñịnh này cho thấy, với tất cả các học viên là người lao ñộng 
trong Ngân hàng nhà nước, bất kể ñặc tính như thế nào, và ngay cả ñặc tính về ñộ 
tuổi và năm công tác (hai ñặc tính quan trọng) KHÔNG quyết ñịnh ñến (hay không 
có quan hệ với) mức ñộ hiệu quả nhận thức theo các phương pháp ñào tạo tích cực. 
Hay nói cách khác, các phương pháp tích cực ñều là mới so với thói quen học tập 
theo kiểu truyền thống của học viên; hoặc người học chưa có sự sẵn sàng tham gia 
vào các hoạt ñộng học tập tích cực ở trên lớp theo phương pháp tích cực. Kết quả 
kiểm ñịnh này một lần nữa lại cho thấy, yếu tố trụ cột cho phương pháp học tích cực 
của người lao ñộng Ngân hàng nhà nước là hạn chế như mức ñộ tự học rất thấp như 
ñã ñề cập ở trên. 

– Với mức ý nghĩa 5%, KHÔNG ñủ bằng chứng thống kê ñể kết luận rằng một số 
ñặc tính khác của học viên như trình ñộ học vấn, chức danh là có quan hệ (tác ñộng) ñến 
mức ñộ hiệu quả tiếp thu bài học của học viên theo các phương pháp ñào tạo, bồi 
dưỡng, cho dù là phương pháp truyền thống hay phương pháp tích cực. 

Điều này phản ánh rằng, mức ñộ tiếp thu hiệu quả các bài học trong ñào tạo, bồi 
dưỡng là không phụ thuộc vào trình ñộ hay chức danh của người lao ñộng trong 
Ngân hàng nhà nước trong quá trình ñào tạo, bồi dưỡng. Hay nói cách khác, về mặt 
nhận thức bài giảng, thì không có sự khác nhau giữa các học viên về mặt trình ñộ hay 
chức danh, và cũng chứng tỏ họ ñều cùng có mức ñộ bình ñẳng như nhau khi xét ñến 
các phương pháp ñào tạo (cho dù là phương pháp hiện ñại hay truyền thống); Hoặc 
có thể ảnh hưởng nhưng trong phạm vi khác mà thống kê của chúng tôi chưa thể ño 
lường ñược. Để khắc phục tình trạng này, có thể cần tới mẫu ñủ lớn và phương pháp 
cũng như nguồn lực phù hợp. 

(2)  Quan hệ giữa các ñặc tính của học viên và nội dung ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ: 

– Về mức ñộ cần thiết của nội dung ñào tạo, bồi dưỡng: Với mức ý nghĩa 5%, 
kiểm ñịnh cho thấy, có ñủ bằng chứng thống kê ñể kết luận rằng một số ñặc tính của 
học viên là người lao ñộng trong Ngân hàng nhà nước như chức danh, năm công tác, 
ñộ tuổi, khối công tác là yếu tố có quyết ñịnh ñến mức ñộ cần thiết của nội dung ñào 
tạo, bồi dưỡng nói chung hay từng phần lý thuyết hay thực hành. Điều này phản ánh 
rằng với trách nhiệm (chức danh), kinh nghiệm và chuyên ngành (khối công tác), học 
viên họ ñã tìm ra, hay ñánh giá ñược mức ñộ cần thiết của nội dung ñào tạo khi tham 
gia vào quá trình ñào tạo, bồi dưỡng. 
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– Về mức ñộ hữu ích của nội dung ñào tạo, bồi dưỡng ñối với công việc ñang 
làm hay sẽ làm của người lao ñộng trong ngân hàng nhà nước: Kiểm ñịnh cho thấy, 
với mức ý nghĩa 5%, có ñủ bằng chứng thống kê ñể kết luận rằng một số ñặc tính của 
học viên là cán bộ công chức ngân hàng nhà nước như năm công tác, ñộ tuổi, khối công 
tác là yếu tố có quyết ñịnh ñến mức ñộ hữu ích của nội dung ñào tạo, bồi dưỡng ñối 
với công việc ñang và sẽ làm của người lao ñộng trong ngân hàng nhà nước; 

– Về cơ cấu tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành: Kiểm ñịnh cho thấy, với mức ý 
nghĩa 5%, KHÔNG có ñủ bằng chứng thống kê ñể kết luận rằng các ñặc tính của học 
viên (trình ñộ học vấn, chức danh, khối học, năm công tác, ñộ tuổi, giới tính, khối công 
tác) là có quyết ñịnh ñến mức cơ cấu phù hợp giữa lý thuyết và thực hành trong ñào 
tạo, bồi dưỡng người lao ñộng thuộc ngân hàng nhà nước. Hay nói cách khác, ña số 
trong số học viên là người lao ñộng trong ngân hàng nhà nước (hiện tại), bất kể ñặc 
tính gì ñều có khuynh hướng chọn khoảng 40–50% lý thuyết trong khi thực hành là 
khoảng 60–50%. Điều này có thể là mức ñộ khác biệt về nhận thức tầm quan trọng 
giữa lý thuyết và thực hành giữa người lao ñộng trong ngân hàng nhà nước là không 
theo các ñặc tính về ñộ tuổi, năm công tác trong ngân hàng nhà nước. 

3.2. Kết quả ñiều tra giảng viên 

Như ñã nêu, các nghiên cứu ñã chỉ ra rằng, trong ñào tạo, bồi dưỡng với ñối 
tượng người học là người lao ñộng (có kinh nghiệm…) thì vai trò của giảng viên có 
sự chuyển ñổi ñáng kể so với ñào tạo mà ñối tượng người học là học sinh hay là sinh 
viên ñại học (Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richard A. Swanson, 2005, 
tr.273–283). Với ñối tượng học viên người lao ñộng trong ngân hàng nhà nước, giảng 
viên chuyển từ vị trí là người giảng dạy trong phạm vi lớp học trở thành: (i) người hỗ 
trợ; (ii) người xây dựng chương trình (của quá trình học); và (iii) người quản lý. 

– Theo quan ñiểm nêu trên tác giả ñã sử dụng kết quả nghiên cứu của Malcolm 
(Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richard A. Swanson, 2005) ñể ñánh giá 
mức ñộ phù hợp của giảng viên cho ñối tượng người học là người lao ñộng trong 
Ngân hàng nhà nước.  

Kết quả ñiều tra sử dụng bảng hỏi theo nguyên tắc trên cho ñối tượng giảng 
viên giảng dạy về TCNH cho ñối tượng người học là người lao ñộng trong Ngân 
hàng nhà nước cho kết quả quan trọng là: Tổng quát, các giảng viên ñược lựa chọn 
là chưa thực sự phù hợp cho giảng dạy ñối tượng người lao ñộng trong ngân hàng 
nhà nước (có 5/6 yêu cầu là dưới mức yêu cầu tối thiểu cho giảng viên ñào tạo, bồi 
dưỡng ñối tượng người lao ñộng trong ngân hàng nhà nước). Chỉ có ñiểm về thiết kế 
chương trình học của các giảng viên là ñạt yêu cầu (bảng 1).  
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Bảng 1. Mức ñộ phù hợp của giảng viên về phương pháp giảng dạy trong ñào tạo,  

bồi dưỡng người lao ñộng trong Ngân hàng nhà nước 

 Phương 
pháp ñào tạo 

học sinh 

Điểm ñiều 
tra giảng 

viên chung 

Phương 
phápñào tạo 

cán bộ 

I. Định hướng học tập (learning orientation) 5–10 18,7 20–25 

II. Thiết kế chương trình học (Learning design) 5–10 22,3 20–25 

III. Quá trình học (How people learn) 5–10 18,7 20–25 

IV. Phương pháp học (Learning methods) 5–10 18,3 20–25 

V. Phát triển chương trình học tập (Program 
Development) 

5–10 17,6 20–25 

VI. Quản trị chương trình học (Program Admin) 5–10 18,3 20–25 

Nguồn: TS. Đào Minh Phúc, ThS. Lê Văn Hinh, 2014. 

Nếu so sánh giữa ñối tượng giảng viên kiêm chức (những người làm thực tế tại 
Ngân hàng nhà nước ñược chỉ ñịnh làm giảng viên) và các ñối tượng giảng viên từ 
các trường ñại học, kết quả ñiều tra cho thấy hai ñối tượng này dường như không có 
sự khác biệt nhiều lắm. Điều này phản ánh một thực tế rằng ngay với giảng viên ñại 
học hiện nay cũng chưa có sự phân biệt một cách thật rõ ràng ñối tượng người học là 
người lao ñộng trong các tổ chức (Xem: Stephen W.Directo và cộng sự, 2006). Quan 
sát cho thấy, dường như trong tiềm thức khi tham gia các lớp học do Ngân hàng nhà 
nước thực hiện thì giảng viên vẫn mang phong cách giảng viên cho ñối tượng người 
học là sinh viên ñại học.  

4. KẾT LUẬN VÀ MỘT VÀI GỢI Ý LIÊN QUAN 

4.1. Kết luận 

Đào tạo (cụ thể trường hợp nghiên cứu là ñào tạo chuyên ngành TCNH) cho 

ñối tượng người học là người lớn, ñối tượng có kinh nghiệm nghề nghiệp và ñang 

làm việc (hay người lao ñộng) là khác biệt so với ñối tượng trẻ em hay cấp học thấp 

hơn. Phương pháp ñào tạo phù hợp và hiệu quả ñối tượng người học này cần dựa trên 

những nguyên tắc, trụ cột quan trọng (như tự học, tự ñánh giá và học tập suốt ñời). 

Phương pháp ñào tạo, bồi dưỡn người lao ñộng (ñược quan niệm là gắn với một tổ 

chức) là hệ thống các hình thức truyền ñạt và tiếp nhận kiến thức, kỹ năng, sự trải 

nghiệm; ñược diễn ra một cách có tổ chức, có mục ñích giữa học viên, giảng viên và 

các ñối tượng liên quan khác nhằm cải thiện năng lực làm việc của các cá nhân (cán 



 

120 

bộ) trong tổ chức và từ ñó ñưa ñến sự cải thiện năng lực của tổ chức hay rộng hơn là 

một ngành, một quốc gia (Đào Minh Phúc, Lê Văn Hinh và cộng sự, 2014). Tại một 

số tổ chức ở Việt Nam hiện nay (ngay cả Ngân hàng nhà nước) ñang vận hành 

phương pháp ñào tạo bồi dưỡng người lao ñộng theo cách thức chưa phù hợp do phụ 

thuộc vào rất nhiều yếu tố cả từ phí học viên và giảng viên như: ñặc tính cố hữu của 

người học mà trong ñó ñặc biệt ñến thói quen/kỹ năng học từ bậc học ở cấp dưới 

(ñại học), vấn ñề tự học và giảng viên chưa ñược ñào tạo bài bản về phương pháp 

tương ứng... 

Từ nghiên cứu kết quả ñiều tra xã hội học, kiểm ñịnh thống kê từ dữ liệu thu 

ñược về ñào tạo, bồi dưỡng (ngắn hạn) TCNH cho ñối tượng người học là người lao 

ñộng trong ngân hàng nhà nước. Nghiên cứu dù là một trường hợp cụ thể và có một 

vài kết luận quan trọng về phương pháp ñào tạo TCNH cho ñối tượng người lao 

ñộng và một vài gợi ý liên quan dưới ñây.  

Với nghiên cứu cụ thể tại Ngân hàng nhà nước, và kết luận rằng (mức ý nghĩa 

thống kê 5%) các ñặc tính kinh nghiệm TCNH (ví dụ số năm công tác tại ngân hàng nhà 

nước) và kinh nghiệm sống (tuổi ñời), khối công tác và cả yếu tố giới tính (nam/nữ) 

hiện là yếu tố quyết ñịnh ñến mức ñộ hiệu quả tiếp thu bài học trong ñào tạo, bồi dưỡn 

chuyên ngành TCNH theo các phương pháp ñào tạo truyền thống như phương pháp 

giảng bài của giảng viên, phương pháp thảo luận cả lớp (không phải là phương pháp 

tích cực). 

Nhưng không ñủ bằng chứng ñể kết luận rằng các ñặc tính quan trọng trên của 

người lao ñộng có ảnh hưởng ñến mức ñộ hiệu quả tiếp thu bài học trong ñào tạo, bồi 

dưỡng chuyên ngành TCNH theo các phương pháp ñào tạo tích cực (như thảo luận 

nhóm, bài tập tình huống, ñóng kịch, học viên thuyết trình). 

Tình trạng trên giải thích rằng, người lao ñộng hiện tại ñã quá quen với phương 

pháp học thụ ñộng trong học tập nói chung và cụ thể là chuyên ngành TCNH (ñiều 

này ñáng nhẽ cần ñược phát triển và xác lập ở bậc ñại học hay sớm hơn) và cũng 

phản ánh do cả năng lực tự học hạn chế của người lao ñộng trong các tổ chức hiện 

nay ở Việt Nam. PPDH của giảng viên từ các trường ñại học (xem: Stephen W. Directo 

và cộng sự, 2006) có thể là chưa phù hợp khi tham gia ñào tạo, bồi dưỡng cho ñối 

tượng người học là người lao ñộng cũng có thể là nguyên nhân của vấn ñề. 

Về nội dung, trường hợp cụ thể ở Ngân hàng nhà nước, cũng cho thấy, yêu cầu 

học lý thuyết vẫn ñáng kể và chứng tỏ người lao ñộng vẫn thiếu hụt lý thuyết khi 
chuyển từ sinh viên sang người lao ñộng. 
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4.2. Một vài gợi ý 

Trong phạm vi bài viết này, tác giả có một vài gợi ý cho ñào tạo, bồi dưỡng 
người lao ñộng về TCNH tại các cơ sở ñào tạo là trường ñại học, với ñối tượng là 
sinh viên ở bậc ñại học và các học viên cấp trên ñại học (cao học, tiến sỹ). Từ kết quả 
kiểm ñịnh về phương pháp học, phong cách học và các nghiên cứu về phong cách 
học của sinh viên và học viên ở các trường ñại học, tác giả có một số khuyến nghị 
cho việc ñào tạo, bồi dưỡng ở các trường ñại học Việt Nam như sau: 

– Cần xây dựng cho sinh viên phong cách học tập phù hợp với khuynh hướng 
hiện nay (học tập tích cực/active training);  

– Cần thay ñổi hay ñổi mới phương pháp ñào tạo, bồi dưỡng sinh viên theo 
phương pháp tích cực nhằm tạo lập hay hình thành phương pháp học tập tích cực cho 
sinh viên ngay từ bậc ñại học… 

– Thực hiện ñào tạo, bồi dưỡng cho ñối tượng người lao ñộng (trường hợp lớp 
bổ trợ kiến thức hay các lớp cao học, nghiên cứu sinh) cần có sự trú trọng và ñịnh 
hướng theo phương pháp tích cực và cần có quá trình chuyển ñổi phù hợp;  

– Phân biệt ñối tượng người học, chuyên ngành học (chẳng hạn chuyên ngành 
TCNH) và từ ñó có phương pháp phù hợp và xây dựng ñội ngũ giảng viên với các 
phương pháp ñào tạo phù hợp với từng ñối tượng và từng chuyên nhành như chuyên 
ngành TCNH một cách cụ thể. 
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Khoa Quản lý kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
 

TÓM TẮT 

Tìm hiểu và ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong quá trình dạy học 
là yêu cầu và mong muốn mà bản thân mỗi giảng viên luôn ñặt ra ñể hoàn thiện 
phương pháp giảng dạy của mình, ñặc biệt khi ứng dụng phương pháp giảng dạy tích 
cực vào giảng dạy môn học Marketing căn bản – môn khoa học xã hội có tính ứng 
dụng và thực chứng cao. Tác giả tiến hành phỏng vấn chuyên sâu các giảng viên 
giảng dạy môn học Marketing căn bản tại trường ĐHCNHN về phương pháp giảng 
dạy của họ ñồng thời tiến hành phỏng vấn sinh viên ngành QTKD – TCNH về những 
mong muốn của họ khi học môn học này. Từ ñó ñề xuất các giải pháp ñể có thể áp 
dụng phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với việc giảng dạy môn học 
Marketing căn bản cho sinh viên ngành QTKD – TCNH tại trường ĐHCNHN. Bài 
viết cũng có thể là cơ sở giúp cho các bạn ñồng nghiệp lựa chọn ñược những phương 
pháp giảng dạy hiệu quả ñể hoàn thiện các phương pháp giảng dạy của bản thân. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước, sự thách thức của quá trình 
hội nhập kinh tế toàn cầu ñòi hỏi phải có nguồn nhân lực, người lao ñộng có ñủ 
phẩm chất và năng lực ñáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai ñoạn mới. Người lao 
ñộng phải có khả năng thích ứng, khả năng thu nhận và vận dụng linh hoạt, sáng tạo 
tri thức của nhân loại vào ñiều kiện hoàn cảnh thực tế, tạo ra những sản phẩm ñáp 
ứng yêu cầu của xã hội. 

Để có nguồn nhân lực trên, yêu cầu ñặt ra là phải ñổi mới giáo dục, trong ñó có 
ñổi mới mục tiêu giáo dục, ñổi mới nội dung giáo dục và phương pháp dạy và học. 
Định hướng ñổi mới phương pháp dạy và học ñã ñược xác ñịnh trong Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa VII (1–1993), Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (12–1996) và 
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ñược thể chế hóa trong Luật Giáo dục sửa ñổi ban hành ngày 27/6/2005, Điều 2.4, ñã 
ghi “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ ñộng, tư duy 
sáng tạo của người học; Bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực 
hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. 

PPDH tích cực xuất hiện ở các nước phương Tây từ ñầu thế kỷ XX và phát 
triển mạnh từ nửa sau của thế kỷ, có ảnh hưởng sâu rộng tới các nước trên thế giới, 
trong ñó có Việt Nam. Phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm 
(Students–centered) là một trong những mục tiêu giáo dục ñược nhiều nhà giáo dục 
nghiên cứu, ñúc kết từ thực tiễn và xây dựng thành những lý luận mang tính khoa 
học và hệ thống.  

Trong quá trình giảng dạy môn học Marketing căn bản – môn học lý thuyết 
mang tính thực chứng cao. Tác giả nhận thấy, ñây là môn học mà không chỉ sinh 
viên ngành QTKD – TCNH mà cả các sinh viên ngành khác ñều cảm thấy hứng thú 
và kỳ vọng nhiều khi học tập. Vì vậy, với mỗi giảng viên khi giảng dạy môn học 
Marketing căn bản sẽ cảm thấy thuận lợi cũng như là áp lực ñể có thể giảng hay môn 
học này. Các giảng viên luôn tìm cách ñổi mới và ứng dụng các phương pháp giảng 
dạy phù hợp với môn học và khả năng sư phạm của mình ñể truyền ñạt kiến thức ñến 
sinh viên một cách hiệu quả nhất. Làm thế nào ñể có thể tiếp cận với phương pháp 
giảng dạy tích cực và ứng dụng các phương pháp giảng dạy tích cực trong quá trình 
giảng dạy là một yêu cầu cấp thiết ñối với mỗi giảng viên. 

2. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC 

Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về phương pháp giảng dạy tích cực, tùy theo 
cách tiếp cận và quan ñiểm của cá nhân khi ñề xuất các phương pháp giảng dạy 
nhằm nâng cao hiệu quả của công tác dạy học. Đứng từ góc ñộ cá nhân, với kinh 
nghiệm trong giảng dạy và quá trình tham khảo ý kiến của các bạn ñồng nghiệp khi 
áp dụng các phương pháp giảng dạy mới vào quá trình dạy học, tác giả quan niệm về 
phương pháp giảng dạy tích cực như sau:  

Phương pháp giảng dạy tích cực có thể hiểu là quá trình người dạy áp dụng 
các phương pháp, kỹ thuật giảng dạy khác nhau làm cho giờ học sinh ñộng, hấp dẫn, 
người học ñược làm việc, ñược sáng tạo... thông qua ñó có thể nâng cao chất lượng 
và hiệu quả của việc dạy và học. 

Với cách hiểu như trên ta sẽ thấy khi áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực 
vào quá trình giảng dạy môn học lý thuyết trên lớp, hoạt ñộng của người dạy và 
người học sẽ có sự thay ñổi như sau: Người dạy sẽ không thuyết trình (ñộc thoại) các 
vấn ñề lý thuyết trong suốt cả buổi dạy, mà sẽ là người nêu vấn ñề, dẫn dắt, khuyến 
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khích, tạo ñộng lực cho người học giải quyết (tìm hiểu) vấn ñề và tổng kết lại kiến 
thức cho người học một cách chính xác và ñầy ñủ nhất. Người học sẽ không chỉ thụ 
ñộng ngồi nghe, ghi chép lại các kiến thức ñược thầy cô giảng dạy và trả lại các kiến 
thức ñó cho thầy cô trong bài kiểm tra, bài thi mà sẽ chủ ñộng trong việc tìm hiểu các 
kiến thức, giải quyết các vấn ñề do giảng viên nêu ra, tích cực hoàn thành các nhiệm 
vụ ñược giao, trên cơ sở ñó chiếm lĩnh các kiến thức khoa học ñể tích lũy kiến thức 
cho bản thân mình, từ ñó có thể hoàn thiện nhận thức, tư duy, kỹ năng cho bản thân 
ñể ñáp ứng ñược các yêu cầu của thị trường lao ñộng. 

Có những phương pháp giảng dạy tích cực nào mà giảng viên có thể áp dụng trong 
quá trình dạy học? Trong bài viết này tác giả giới thiệu những phương pháp giảng 
dạy tích cực thường ñược áp dụng và ñem lại hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy:  

Phương pháp phỏng vấn nhanh: Giảng viên ñặt câu hỏi, người học trả lời 

nhanh sau ñó giảng viên tổng kết nhanh và ñịnh hướng vào bài học. Đây là phương 

pháp giúp mở ñầu bài giảng thu hút sự chú tập trung từ phía người học, hoặc ñược áp 

dụng khi muốn thu thập thông tin nhanh từ phía người học.  

Phương pháp “Nêu ý kiến ghi lên bảng”: Đây là phương pháp áp dụng với 
một câu hỏi có nhiều phương án trả lời. Mục ñích là thu thập ñược nhiều ý kiến, 
nhiều thông tin từ phía người học nhằm kiểm tra ñược kiến thức của họ, ñồng thời 
giúp ñịnh hướng vào bài học. Giảng viên nên mời hai sinh viên lên bảng ñể ghi lại ý 
kiến của các sinh viên trong lớp, tránh ñể sót các ý kiến, giảng viên ñộng viên các 
thành viên trong lớp mạnh dạn nêu ý kiến, quan ñiểm của mình, sau ñó giảng viên 
tổng kết các ý kiến ñược ghi trên bảng và nhấn mạnh vào các ý trọng tâm và dẫn dắt 
kiến thức vào nội dung bài học. 

Phương pháp làm việc nhóm: Đây là phương pháp ñược áp dụng cho mọi ñối 
tượng và mọi quy mô lớp học, giảng viên chia lớp học ra thành nhiều nhóm nhỏ (từ 
4–10 người), giảng viên giao nhiệm vụ cho từng nhóm, hướng dẫn các nhóm làm 
việc, các thành viên trong nhóm chủ ñộng phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên 
trong nhóm, trao ñổi kiến thức với nhau sau ñó trình bày lại kiến thức mà nhóm ñã 
tìm hiểu và thống nhất trước cả lớp và giảng viên. 

Phương pháp neo kiến thức bằng câu ñố: Phương pháp này ñược sử dụng ñể 
chốt lại kiến thức cho người học sau khi học xong một bài, một chương, một môn 
học hay toàn bộ khóa học. Neo kiến thức bằng câu ñố ñược tiến hành như một trò 
chơi, có thắng thua, thưởng phạt khá kịch tính nên tạo ñược nhiều hứng thú với 
người học. Việc áp dụng phương pháp này sẽ khiến không khí lớp học trở nên sôi 
ñộng và giúp buổi học ñạt ñược hiệu quả cao. 
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Phương pháp tình huống: Là phương pháp sư phạm nhằm giúp người học 
tiến hành thảo luận, phân tích, tìm giải pháp cho tình huống ñể từ ñó rút ra bài học. 
Giảng viên lựa chọn những tình huống mang tính thời sự, truyền ñạt thông tin ñến 
với sinh viên ñể sinh viên tiến hành thu thập thông tin, thảo luận với các bạn học và 
lựa chọn cho mình cách ứng xử phù hợp với tình huống do giáo viên nêu ra.  

Phương pháp ñóng vai: Là phương pháp gây sự chú ý và thu hút người học 
tham gia vào bài giảng, giúp tạo không khí sôi nổi cho lớp học, từ ñó người dạy và 
người học trở nên thân thiện, gần gũi với nhau hơn, tác ñộng tích cực ñể giờ giảng 
ñạt hiệu quả cao hơn. Phương pháp ñóng vai có thể sử dụng khi mở ñầu bài giảng ñể 
thu hút sự chú ý của người học, khi giảng dạy thực hành tình huống, khi neo kiến 
thức cho người học. 

Phương pháp trực quan hóa: Đó là việc sử dụng tranh, ảnh, hình vẽ, sơ ñồ, 
bảng biểu,... ñể truyền tải cho chủ ñề hay nội dung của bài giảng. Để tiếp thu kiến 
thức trên lớp một cách hiệu quả, người học không chỉ ñọc, nghe, quan sát mà còn 
phải tự mình tham gia vào bài giảng. Trong ñó việc nhìn, xem các nội dung bài giảng 
ñược cụ thể hóa thông qua các giáo cụ trực quan (tức là học bằng mắt) là một trong 
những phương pháp học tập hấp dẫn, có khả năng thu hút, lôi cuốn người học, giúp 
ghi nhớ kiến thức một cách hữu hiệu.      

Phương pháp công ñoạn: Áp dụng trong các trường hợp giáo viên phải truyền 
ñạt một khối lượng lớn nội dung kiến thức. Giảng viên tiến hành chia nhỏ nội dung 
bài giảng, hướng dẫn người học theo công ñoạn và chia nhóm, người học làm việc tại 
mỗi công ñoạn, sau ñó giảng viên tiến hành tổng kết lại nội dung bài học. 

Trò chơi sư phạm, câu ñố: Đây cũng là một trong những phương pháp giảng 
dạy làm cho lớp học thêm sinh ñộng, hiệu quả. Khi áp dụng phương pháp này sẽ tạo 
ra niềm vui và phát huy ñược tính sáng tạo của người học.  

Vậy người dạy và người học sẽ ñược gì khi áp dụng các phương pháp giảng 
dạy tích cực trên? 

Đối với người dạy: Khi áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, giờ giảng 
của mỗi giảng viên trở nên sinh ñộng, hấp dẫn và có ý nghĩa. Người học là trung tâm 
nhưng vai trò, uy tín của người dạy ñược ñề cao hơn. Bên cạnh ñó, khả năng chuyên 
môn của người dạy sẽ tăng lên nhờ áp lực của phương pháp, bởi nội dung kiến thức 
của từng giờ giảng phải ñược cập nhật liên tục ñể ñáp ứng các câu hỏi của người học 
trong thời ñại thông tin rộng mở. Dạy học là quá trình trao ñổi kiến thức giữa thầy và 
trò. Nếu người dạy chỉ thuyết trình, có gì nói nấy thì những gì người dạy giảng chỉ là 
kiến thức một chiều. Có thể người học ñã biết những kiến thức ấy, hay ñó là những 
nội dung không hữu ích ñối với cuộc sống hiện tại và tương lai của họ. Người dạy 
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phải luôn ñổi mới bài giảng cũng như phong cách ñứng lớp. Mối quan hệ thầy trò sẽ 
trở nên gần gũi, tốt ñẹp qua việc giải quyết các tình huống liên quan ñến nội dung bài 
học và cuộc sống của người học. 

Đối với người học: Khi các giáo viên giảng dạy bằng phương pháp giảng dạy 
tích cực người học sẽ thấy họ ñược học chứ không bị học. Người học ñược chủ ñộng 
trong việc học, họ ñược làm việc, ñược khám phá khả năng của chính mình. Người 
dạy cần giúp người học có ñươc sự tự tin, có trách nhiệm với bản thân ñể từ ñó chia 
sẻ với cộng ñồng. Chỉ khi người học tự khám phá ñược kiến thức họ mới hứng thú 
với việc nghiên cứu khoa học cũng như hiểu cặn kẽ ñược các vấn ñề ñó ñồng thời 
nâng cao nhận thức và tư duy của người học, rèn luyện cho họ các kỹ năng cũng như 
hình thành thái ñộ tích cực của họ ñối với nghề nghiệp mà họ sẽ lựa chọn ñể theo 
ñuổi trong tương lai. 

3. NHỮNG KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 

TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY MARKETING CĂN BẢN TẠI TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

3.1. Khó khăn từ phía người dạy 

Lớp học ñông: hầu hết các lớp học lý thuyết của trường ĐHCNHN ñều ñược bố 
trí từ 80 sinh viên trở lên, có những lớp trên 100 sinh viên. Khi giảng dạy lý thuyết ở 
những lớp học có ñông sinh viên, người dạy thường phải bỏ ra nhiêu công sức và 
phải tập trung bao quát lớp học hơn. Nhiều giáo viên cảm thấy rất khó khăn khi giảng 
dạy tại các lớp học ñông, họ sợ khi áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực sẽ 
không phù hợp ở các lớp học này. Vì thế nên khi dạy lý thuyết ở các lớp ñông sinh 
viên nhiều giáo viên chỉ chọn phương pháp giảng dạy truyền thống là “thuyết trình” 
ñể giảng giải các vấn ñề lý thuyết cho sinh viên. Gần như 100% giáo viên giảng dạy 
môn học Marketing căn bản khi ñược hỏi là có “ñộc thoại” trong vòng 20 phút của 
một tiết giảng không thì ñều trả lời là “có”. Điều này sẽ làm giảm hiệu quả của việc 
giảng dạy, khi giảng các vấn ñề lý thuyết marketing ñều là những vấn ñề trừu tượng, 
nếu người học chỉ ngồi nghe giảng viên thuyết trình thì tại thời ñiểm ñó họ có thể 
nhớ ñược các nội dung này, nhưng sẽ nhanh chóng bị quên ngay sau ñó.  

Người học lười phát biểu, thụ ñộng: Đây là một trong những trở ngại mà 
giảng viên rất lo lắng khi áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực. Họ sợ người 
học với thói quen học thụ ñộng từ phổ thông, chỉ quen ghi chép, học thuộc lòng các 
kiến thức trong sách vở sẽ khó ñể có thể chủ ñộng tích cực trong học tập và nghiên 
cứu. Môn học Marketing căn bản là kiến thức cơ sở ngành Kinh tế ñược dạy vào năm 
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thứ hai, sau khi sinh viên ñã tích lũy ñược các kiến thức giáo dục ñại cương, sinh 
viên phần nào ñã làm quen ñược với các phương pháp học tâp tại ñại học, nhưng 
nhiều khi họ cũng không thực sự chủ ñộng trong việc học tập và nghiên cứu. Hầu 
như 100% giảng viên giảng môn học Marketing căn bản tại trường ĐHCNHN ñều 
ñánh giá sinh viên của mình trong những buổi học ñầu ñều rất thụ ñộng trong việc 
học tập. Thậm chí họ chỉ ngồi nghe, khi nghe giảng viên nhắc nhở ghi chép thì mới 
ghi bài. Và phản ứng khi giáo viên ñặt câu hỏi khuyến khích phát biểu sinh viên cũng 
không có phản ứng mà giáo viên phải chỉ ñịnh thì lúc ñó người học mới phát biểu ý 
kiến. Chỉ có khoảng 10% số sinh viên trong lớp học sẵn sàng hào hứng với các 
phương pháp giảng dạy tích cực. 

Tốn thời gian, tiền bạc khi áp dụng: Nhiều giáo viên khi ñã giảng dạy nhiều 
năm, họ sợ phải thay ñổi lại phương pháp giảng dạy ñã quen thuộc với họ, họ cho 
rằng khi áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực sẽ làm họ tốn thời gian, công 
sức và tiền bạc ñể nghiên cứu các phương pháp giảng dạy mới áp dụng trong từng 
bài giảng. Những giáo viên này cho rằng kiến thức và các kinh nghiệm sư phạm mà 
họ tích lũy ñược trong thời gian giảng dạy ñủ ñể họ có thể xử lý ñược các tình huống 
trên lớp học, giúp người học hiểu ñược các vấn ñề lý thuyết. Tuy nhiên, các kiến 
thức marketing mỗi ngày một mới và nó sẽ khiến cho những giáo viên ngại thay ñổi 
phương pháp giảng dạy phải vất vả hơn khi hằng ngày phải tự tìm hiểu các kiến thức 
ñó, ñồng thời phải cố truyền ñạt lại những kiến thức ñó cho người học. Điều ñó sẽ 
càng khiến cho họ tốn thời gian và công sức hơn rất nhiều. 

Sợ bị “cháy giáo án”: Khi áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, các nội 
dung lý thuyết sẽ bị “mổ xẻ” kỹ hơn, mà giới hạn thời gian của một tiết học là luôn tồn 
tại, do ñó khi áp dụng nhiều phương pháp trong một tiết học giảng viên thường sợ sẽ 
không truyền ñạt hết các kiến thức lý thuyết cho sinh viên.  

3.2. Khó khăn từ phía người học 

Khi tiến hành phỏng vấn các sinh viên, tác giả nhận thấy có rất nhiều trở ngại 
từ phía người học khi giảng viên áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực. Những 
thói quen học tập bị ñộng từ phía người học ảnh hưởng rất lớn ñến quan ñiểm học tập 
của họ. Sau ñây là một vài những trở ngại từ phía người học mà giảng viên sẽ phải 
ñối mặt và tìm cách xử lý ñể có thể áp dụng ñược phương pháp giảng dạy tích cực 
vào quá trình dạy học: 

– Người học ngại làm việc, chỉ thích ghi chép, ñiều này xuất phát từ thói quen 
học theo kiểu truyền thống của họ. Phần lớn sinh viên chỉ thích ngồi nghe 
giảng và ghi chép những lời giảng của giảng viên, họ rất ngại tham gia vào các 
hoạt ñộng của lớp học.  
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– Sinh viên cho rằng họ không cần thiết phải chuẩn bị bài trước khi ñến lớp, việc 
chuẩn bị bài trước khi ñến lớp chỉ dành cho học sinh phổ thông. Họ sẽ chỉ 
chuẩn bị bài trước khi ñến lớp khi ñược thông báo có bài kiểm tra. Thói quen 
tự học trước khi ñến lớp của sinh viên là không có. 

–   Tự ti, chưa mạnh dạn phát biểu, với cách học thụ ñộng hiện nay, người học 
chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến hoặc nêu quan ñiểm của mình về các vấn ñề 
phần vì họ sợ phát biểu không ñúng, hoặc sợ nêu quan ñiểm không chính xác 
sẽ ngại với mọi người xung quanh, hoặc sợ mọi người sẽ chú ý ñến họ một 
cách tiêu cực. 

–  Sinh viên học bài bên cạnh việc tăng thêm sự hiểu biết, tích lũy kiến thức cho 
bản thận họ còn học ñể ñạt ñược ñiểm số cao trong các kỳ thi, vì vậy họ sợ 
thầy/cô áp dụng phương pháp giảng mới nhưng thi vẫn theo cách cũ.  

–  Khi học theo phương pháp giảng dạy tích cực người học sẽ phải chủ ñộng tìm 
hiểu kiến thức, mà khối lượng kiến thức thì rất nhiều vì vậy họ sợ kiến thức 
không ñược tổng hợp rõ ràng khi giảng viên áp dụng phương pháp mới. 

4. NHỮNG GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC 

HIỆU QUẢ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  

Từ những khó khăn từ phía người dạy và từ phía người học như trên, trong 
khuôn khổ bài viết này, tôi xin ñề xuất một vài giải pháp ñể giảng viên có thể ứng 
dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào quá trình dạy học không chỉ với môn học 
Marketing căn bản mà với cả các môn học lý thuyết khác. 

4.1. Tìm hiểu kỹ về người học 

Trước khi tiến hành một bài giảng trên lớp, người dạy nên tìm hiểu một chút 
về ñối tượng mà mình sẽ giảng dạy. Việc tìm hiểu những thông tin cơ bản về người 
học như: số lượng sinh viên trong lớp, tỷ lệ nam/nữ, ñộ tuổi, trình ñộ, ngành học, 
hình thức ñào tạo... sẽ phần nào ñó giúp cho người dạy có thể nắm bắt ñược ñặc ñiểm 
tâm lý của người học cũng như xác ñịnh ñược nhu cầu/mong muốn của họ ñối với 
môn học và với người dạy, trên cơ sở ñó sẽ giúp cho người dạy có thể thiết kế nội 
dung bài học cũng như chọn phương pháp giảng dạy phù hợp nhất. 

Nắm bắt ñược nhu cầu, tâm lý của người học trước khi bắt ñầu giảng dạy tại 
một lớp học sẽ giúp cho giảng viên có tâm thế chủ ñộng cho việc chuẩn bị các kỹ 
năng giao tiếp với người học, tạo thiện cảm và quan hệ gần gũi với người học, mà 
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qua ñó có thể khích lệ, ñộng viên người học tích cực tham gia vào việc học tập theo 
phương pháp dạy học tích cực. 

4.2. Chuẩn bị bài giảng 

Đây là một yếu tố rất quan trọng, quyết ñịnh lớn ñến sự thành công của việc áp 
dụng phương pháp giảng dạy tích cực. Trước khi lên lớp giảng bài, người dạy nên 
xây dựng cho mình một kế hoạch giảng dạy hiệu quả. Một kế hoạch giảng dạy nên 
bao gồm các nội dung sau: 

Chủ ñề: Giảng viên cần phải xác ñịnh chủ ñề hay tên bài giảng cho buổi học 
của mình, vì ñó là nội dung trọng tâm mà bài giảng sẽ hướng ñến.  

Đối tượng: Đó là việc giảng viên nên xác ñịnh người học là ai: sinh viên chính 
quy, sinh viên tại chức, ngành học... việc xác ñinh ñối tượng người học sẽ giúp cho 
giảng viên có thể xây dựng ñược kế hoạch giảng dạy và lựa chọn phương pháp giảng 
dạy phù hợp với họ. Chúng ta không thể áp dụng cùng một kế hoạch, phương pháp 
giảng dạy cho tất cả các ñối tượng người học. 

Số lượng: Số lượng người học trong lớp ảnh hưởng rất lớn ñến việc xây dựng 
kế hoạch, lựa chọn phương pháp và phương tiện giảng dạy thích hợp. 

Những lo lắng về lớp học ñông là rất chính ñáng nhưng thực tế rất nhiều giảng 
viên giảng môn học Marketing căn bản tại trường ĐHCNHN ñã áp dụng các phương 
pháp giảng dạy tích cực như: phỏng vấn nhanh, nêu ý kiến ghi lên bảng, ñóng vai, 
trực quan hóa, tình huống... thậm chí là với những lớp gần 100 sinh viên giáo viên 
cũng thực hiện khá tốt phương pháp chia nhóm. 

Thời gian: Các giáo viên khi xây dựng kế hoạch giảng dạy nên có sự phân 
chia về thời gian cho các nội dung cần truyền ñạt trong buổi học thật hợp lý, ñảm bảo 
ñúng tiến ñộ của chương trình giảng dạy.  

Các phương pháp giảng dạy tích cực không hề tốn nhiều thời gian và tiền bạc 
như mọi người vẫn hay nghĩ. Có những phương pháp chỉ cần 5 – 10 phút ñể tạo sự 
sôi nổi trong lớp học, giúp cho người học tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả mà 
giảng viên giảng dạy môn học Marketing căn bản tại trường ĐHCNHN ñã áp dụng 
như: phương pháp phỏng vấn nhanh, phương pháp nêu ý kiến ghi lên bảng, các trò 
chơi sư phạm... Bên cạnh ñó, 100% giảng viên giảng dạy môn học marketing tại 
trường ĐHCNHN sử dụng bài giảng ñiện tử ñể giúp cho người học có thể nhận biết 
và ghi nhớ ñược các vấn ñề lý thuyết một cách hiệu quả. 

Mục tiêu: ñây là cơ sở cho việc lập kế hoạch bài giảng. Đó là việc mô tả sự 
thay ñổi của người học sau một quá trình giảng dạy của người thầy. Mục tiêu là cái 
ñích mà người dạy và người học phải ñạt ñược sau quá trình dạy và học. Việc làm rõ 
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mục tiêu sẽ giúp nâng cao ñược chất lượng giảng dạy, và khi ñó mới có cơ sở ñể 
ñánh giá hiệu quả của việc dạy học. Một bài giảng nên có những mục tiêu sau: 

– Kiến thức: người học tiếp thu ñược gì? học biết và hiểu ñược những gì? 

– Kỹ năng: người học có thể làm ñược gì? họ có thực hành ñược không? có thể 
vận dụng kiến thức ñó vào thực tiễn như nào? 

– Thái ñộ: ñó là thái ñộ của người học ñối với bài giảng, họ mong muốn gì sau 
khi học xong bài giảng ñó? 

Tài liệu tham khảo: Việc ñổi mới trong ñào tạo, chuyển từ hình thức ñào tạo 
niên chế sang hình thức ñào tạo tín chỉ, tăng thời lượng tự học tự nghiên cứu của sinh 
viên thì việc giảng viên cung cấp danh mục tài liệu tham khảo cho sinh viên là ñiều 
hết sức cần thiết. Việc ñó sẽ giúp cho sinh viên có thể tự tìm hiểu thêm những kiến 
thức mới ñồng thời có thể tham chiếu lại các kiến thức mà thầy cô ñã cung cấp trong 
bài giảng lý thuyết. Nó cũng giúp cho người học nhận thức ñược thêm nhiều quan 
ñiểm về cùng một vấn ñề mà thông qua ñó giúp họ có ñược kiến thức tổng quan, 
nâng cao khả năng tư duy, nhận thức ở người học. Giảng viên nên chia cụ thể tài liệu 
tham khảo thành hai nhóm là tài liệu bắt buộc (giáo trình) và tài liệu tham khảo, ñồng 
thời cũng nên cung cấp ñầy ñủ thông tin về tài liệu như: tên tác giả, tác phẩm, nhà 
xuất bản, ñịa chỉ có thể tìm kiếm.  

Kế hoạch chi tiết: Sau cùng dựa trên những nội dung ñã xác ñịnh ở trên giảng 
viên có thể xây dựng cho mình kế hoạch chi tiết sẽ giảng dạy trong 45 phút của tiết 
học. Các nội dung của bài học ñược chia thành từng thông ñiệp và ở từng thông ñiệp 
ñó người dạy sẽ lựa chọn cho mình phương pháp giảng dạy thích hợp, các phương 
pháp giảng dạy nên ñược phối hợp một cách linh hoạt. Giảng viên chỉ nên chọn tối 
ña 5 thông ñiệp ý nghĩa nhất và cắt bớt những nội dung không phù. Việc này sẽ giúp 
cho nội dung bài học ñược sinh viên ghi nhớ tốt hơn sau từng tiết học. Nếu trong 
từng tiết học mà có quá nhiều thông ñiệp ñược truyền tải ñến sinh viên thì nó sẽ 
khiến người học bị ''tràn ứ'' các thông ñiệp, làm giảm hiệu quả của việc ghi nhớ các 
kiến thức cần học.  

4.3. Giao tiếp với người học 

Để có thể hiểu ñược nhu cầu/ước muốn của người học thì người dạy nên thay 
ñổi quan ñiểm về mối quan hệ giữa thầy và trò. Người dạy không nên giữ thái ñộ xa 
cách với người học, hãy tôn trọng họ và hơn hết là nên làm bạn với họ. Thái ñộ thân 
thiết, cởi mở, biết lắng nghe của thầy cô luôn ñược người học trân trọng. Sự khen 
ngợi, khuyến khích ñúng lúc, ñúng chỗ của thầy cô sẽ giúp cho trò có cơ hội phát 
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triển những tiềm năng. Trong quá trình giảng dạy trên lớp người dạy có thể hình 
thành rất nhiều hình thức giao tiếp với người học thông qua thái ñộ, cử chỉ những 
biểu cảm của người dạy.  

4.4. Rút kinh nghiệm sau giờ giảng 

Cảm nhận của người học ñối với tiết học là rất quan trọng, chỉ có họ mới có 
thể cho biết họ ñã thu hoạch ñược gì qua từng giờ giảng và người dạy cần thay ñổi 
như thế nào ñể có thể giảng dạy tốt nhất cho người học. Người giảng có thể nói 
chuyện với sinh viên sau mỗi buổi học ñể có thể biết ñược những cảm nhận của 
người học về bài giảng, về phương pháp giảng, về giảng viên... 

4.5. Xây dựng các nguyên tắc giảng dạy 

4.5.1. Nguyên tắc 1: Liên hệ thực tế  

Thực tế là sự kiểm chứng tốt nhất cho các vấn ñề lý thuyết. Giờ giảng của 
giảng viên sẽ thu hút ñược sự chú ý của người học, sự hào hứng mong ñợi các buổi 
học tiếp theo nếu như giảng viên khiến họ nhận thấy những kiến thức lý thuyết ñược 
giảng dạy trên lớp sau này sẽ phục vụ cho công việc thực tế của họ. Bài học ñược bắt 
ñầu bằng thực tiễn và kết thúc cũng bằng thực tiễn, như thế sẽ ñảm bảo ñược học ñi 
ñôi với hành. 

4.5.2. Nguyên tắc 2: Tạo không khí tích cực trong giờ giảng 

Việc học không phải lúc nào cũng là công việc khô cứng, vất vả. Học và chơi 
không ñối nghịch với nhau, mà ngược lại, khi người học tìm thấy niềm vui trong học 
tập thì việc học cũng sẽ trở nên dễ dàng và hứng thú hơn. Vì vậy, giảng viên nên tạo 
không khí thoải mái, hòa ñồng trong giờ giảng của mình, hãy ñể cho người học cảm 
thấy họ ñược học, ñược hào hứng tham gia vào các nội dung của bài giảng, hãy ñể họ 
nhận thấy họ là một phần của bài học. Để tạo không khí tích cực trong giờ giảng, 
giảng viên nên: 

– Thiết kế các trò chơi sư phạm ñể khởi ñộng, tạo sự hào hứng cho sinh viên 
(những trò chơi sư phạm nên ñược thiết kế một cách ngắn gọn, tạo sự chú ý, và có 
nội dung liên quan ñến bài học). 

– Giảng viên nên tôn trọng và quan tâm ñến học viên. Hãy quan sát thái ñộ của 
người học trong suốt buổi học ñể có thể chủ ñộng áp dụng các phương pháp giảng 
dạy hiệu quả, cũng như giải ñáp các vấn ñề mà người học quan tâm. Hãy ñộng viên 
người học mạnh dạn nêu lên ý kiến của họ trong buổi học. Đừng bao giờ phủ nhận 
hoàn toàn ý kiến của người học, hãy phân tích cho họ hiểu về vấn ñề. 
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– Hãy mang ñến cho không khí của lớp học nhiều nụ cười hơn. Đây là một 
cách khá hiệu quả ñể tạo không khí tích cực trong giờ giảng. 

– Giảng viên nên có những cử chỉ thân thiện, những giao tiếp phi ngôn ngữ như 
ánh mắt, nét mặt. Những cử chỉ, thái ñộ thân thiện của giảng viên sẽ khiến cho sinh 
viên cảm thấy tự tin hơn ñể nêu lên ý kiến của mình và sẵn sàng tham gia vào bài giảng. 

– Linh hoạt thay ñổi phương pháp gảng dạy trong buổi học cũng là một biện 
pháp ñể tạo không khí tích cực trong giờ giảng. 

4.5.3. Nguyên tắc 3: Trực quan hóa 

Người học không chỉ học bằng cách nghe, mà còn học ñược nhiều hơn bằng 
cách quan sát. Các kiến thức lý thuyết sẽ ñược sinh viên ghi nhớ tốt hơn nếu ñược 
trực quan quan sát, và trong suốt tiết học hãy ñể người học ñược nhìn thấy càng lâu 
càng tốt. Giảng viên có thể thực hiện trực quan hóa bài giảng của mình bằng cách 
khai thác tối ña hiệu quả của các thiết bị giảng dạy ñược trang bị ñầy ñủ trên các 
giảng ñường: bảng, máy chiếu, tranh ảnh, hình vẽ... 

4.5.4. Nguyên tắc 4: Khuyến khích người học tự làm 

Khi người học bắt tay vào giải quyết các vấn ñề lý thuyết sẽ khiến cho họ ghi 
nhớ ñược kiến thức tốt hơn. Đồng thời việc phải ñộng não, tư duy sẽ khiến cho người 
học cảm thấy hứng thú hơn trong buổi học, họ sẽ không cảm thấy nhàm chán nếu cứ 
phải ngồi một chỗ và thụ ñộng nghe giảng viên giảng bài. Người dạy phải kiên nhẫn 
và khéo léo ñể có thể thuyết phục và thu hút ñược tất cả các thành viên của lớp học 
tham gia vào việc tự học, ñể họ nhận thấy ñược lợi ích của việc tự học ñối với bản 
thân họ sẽ ñem lại ñược lợi ích cho họ. 

4.5.6. Nguyên tắc 5: Chốt lại nội dung giờ học 

Hãy gạt bỏ những lo lắng của người học về vấn ñề kiến thức trọng tâm của bài giảng, 
giảng viên hãy chốt lại kiến thức quan trọng cuối mỗi buổi học cho sinh viên, nó giống 
như việc ñịnh hướng lại sự hiểu biết của sinh viên về các vấn ñề kiến thức rộng lớn. 
Giúp cho sinh viên thấy ñược vai trò của việc học lý thuyết và những kiến thức lý 
thuyết căn bản nền tảng sẽ là cơ sở ñể họ có thể vận dụng vào ñiều kiện của thực tế.  

5. KẾT LUẬN 

Quá trình dạy học ñược áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực sẽ làm tăng 
hiệu quả của công tác dạy và học. Người dạy sẽ ñược nâng cao nghiệp vụ sư phạm, 
hoàn thiện các phương pháp giảng dạy của bản thân, họ sẽ ñược cập nhật thêm nhiều 
kiến thức, nhiều kỹ năng qua ñó luôn thấy bản thân mình ñược làm mới sau mỗi bài 
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giảng, từ ñó lòng yêu nghề, gắn bó với nghề sẽ ñược nâng cao. Người học sẽ tiếp thu 
và ghi nhớ ñược nhiều kiến thức hơn, ñồng thời khiến cho họ cảm thấy hào hứng hơn 
với mỗi buổi học, họ sẽ không còn thái ñộ chống ñối phải ñến lớp học ñể ñối phó, mà 
thực sự thấy việc học ñem lại cho họ rất nhiều lợi ích. Nâng cao khả năng tư duy, khả 
năng nhận thức của họ với các vấn ñề tri thức cũng như xã hội. Hình thành cho người 
học rất nhiều các kỹ năng cần thiết ñể họ có thể bắt kịp với các công việc sau khi tốt 
nghiệp. Phương pháp giảng dạy tích cực cũng giúp cải thiện mối quan hệ giữa thầy 
và trò, làm cho mối quan hệ trở nên tốt ñẹp hơn.  

Từ việc phân tích thực tế quá trình dạy học, ñể có thể áp dụng các phương pháp 
giảng dạy tích cực trong quá trình giảng dạy môn học Marketing căn bản cho sinh 
viên ngành QTKD – TCNH tại khoa Quản lý kinh doanh trường ĐHCNHN, người 
dạy nên xây dựng cho mình “cẩm nang” về phương pháp giảng dạy ñể việc dạy học 
trở nên hiệu quả như: trước khi tiến hành dạy học người dạy nên có thông tin về lớp 
học của mình, nhận biết ñược những nhu cầu mà người học ñang mong muốn ở 
người dạy cũng như kiến thức mà họ muốn có; có kế hoạch chuẩn bị bài giảng thật 
kỹ lưỡng, ñể mỗi bài giảng của mình thực sự thu hút sự chú ý, thích thú và chủ ñộng 
tham gia tìm hiểu các kiến thức của người học; ñồng thời người dạy cũng nên tạo dựng 
mối quan hệ thân thiện với người học, ñộng viên người học mạnh dạn hơn trong quá 
trình học tập tiếp thu kiến thức; người dạy nên xây dựng cho mình những nguyên tắc 
giảng dạy hiệu quả (liên hệ thực tế, tạo không khí tích cực, trực quan hóa, khuyến 
khích người học tự làm, chốt lại nội dung giờ học), ñể người học có thể tiếp thu kiến 
thức và rèn luyện các kỹ năng và thái ñộ của họ với mỗi bài học. 
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1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN THỰC TẾ NGHỀ NGHIỆP  

CỦA NGƯỜI HỌC NÓI CHUNG VÀ SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ,  

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

“Tiếp cận thực tế nghề nghiệp” ñối với sinh viên ñược hiểu là sự gắn kết giữa 
lý thuyết chuyên môn và quá trình giáo dục ñại học với thực tế nghiệp vụ nghề nghiệp. 

Tiếp cận thực tế nghề nghiệp có tầm quan trọng vô cùng lớn trong sự nghiệp 
gây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao bởi ñây là mô hình ñào tạo mang lại hiệu quả 
cao trong nhà trường, giúp sinh viên nhận thức ñược mục tiêu nghề nghiệp, rèn luyện 
kỹ năng, tư duy và tính ñộc lập trong công việc; từ ñó cung cấp cho sinh viên khả 
năng xử lý tình huống nhạy bén, chủ ñộng và tự tin khi ñảm nhiệm công việc chuyên 
môn; nhờ vậy rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, tạo nên cầu nối giữa 
doanh nghiệp với sinh viên, tháo gỡ bài toán cung – cầu của thị trường lao ñộng.  

Nội dung của hoạt ñộng tiếp cận thực tế nghề nghiệp của sinh viên nói chung, 
sinh viên ngành TCNH nói riêng thường bao gồm: 

Một là, tiếp cận thực tế về chuyên môn nghề nghiệp. Những kiến thức chuyên 
ngành cung cấp cho sinh viên trên ghế nhà trường không thể ñủ cho nghề nghiệp về 
khía cạnh chuyên môn nghiệp vụ, mà nhất thiết cần thêm sự tiếp cận về những hiểu 
biết, kinh nghiệm nghề nghiệp trong thực tế. 

Hai là, tiếp cận thực tế về kỹ năng nghề nghiệp. Kiến thức có thể ñào tạo ñược, 
còn kỹ năng làm việc muốn trở thành tố chất có sẵn thì phải ñược rèn luyện trong 
thời gian dài mới có thể hình thành. Do vậy, chú trọng vào việc tôi luyện kỹ năng 
nghề nghiệp là việc làm cần thiết của sinh viên. 

Ba là, tiếp cận thực tế nghề nghiệp về hiểu biết xã hội nói chung. Hiểu biết xã 
hội là cái thiết thực nhất mà sinh viên phải có ñược. Chỉ khi nào có sự hiểu biết nhiều 
khía cạnh của cuộc sống, có sự liên kết chắp nối lôgic giữa các lĩnh vực với nhau ñể 
nhìn nhận vấn ñề thì mới có cách nhìn ñúng và ñưa ra quyết ñịnh phù hợp. 



 

136 

Các kênh tiếp cận thực tế nghề nghiệp của sinh viên khối ngành TCNH 

Có nhiều phương thức giúp sinh viên tiếp cận thực tế nghề nghiệp, trong ñó có 
một số phương thức cơ bản sau: 

– Tiếp cận thực tế về chuyên môn nghề nghiệp: 

Thứ nhất, PPDH truyền thống ñược thay thế bằng PPDH hiện ñại, phương 
pháp giảng dạy tích cực, trong ñó giáo viên và sinh viên cùng tranh luận, lập luận. 
Với cách dạy này, sinh viên hiểu vấn ñề sâu sắc hơn, ñặc biệt họ có thể ñặt ra những 
“hoài nghi”, ñồng nghĩa với việc sinh viên ñã phải tìm hiểu rất kỹ vấn ñề ñó, kết hợp 
tìm hiểu thực tế. Đồng thời, phương thức này tạo cho sinh viên thói quen tư duy ñộc 
lập, khám phá ra nhiều kiến thức nghề nghiệp trong thực tế mà không phải lúc nào 
giáo trình cũng ñề cập ñược hết. 

Thứ hai, thông qua tổ chức các cuộc thi festival chuyên ngành giúp sinh viên 
hiểu sâu hơn kiến thức chuyên ngành, tiếp cận ñược thực tế chuyên môn nghề nghiệp. 

Thứ ba, các buổi kiến tập, các buổi học thực tế tại các doanh nghiệp. Tiếp cận 
thực tế nghề nghiệp tại các doanh nghiệp là việc làm cần thiết cho sinh viên! 

Thứ tư, nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn 
nghề nghiệp. Qua mỗi lần viết nghiên cứu khoa học, viết nội san, kỷ yếu, sinh viên 
có thể hiểu ñược thực tiễn, ñưa lý thuyết học áp dụng vào thực tế.  

– Tiếp cận thực tế về kỹ năng làm việc: 

Nội dung này trước hết giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, 
thuyết trình thông qua các hoạt ñộng giáo viên tổ chức trên giảng ñường. Với quy 
trình học: Làm việc nhóm – Thảo luận – Thuyết trình – Đào sâu – Tổng hợp. 

Thứ ñến, cần thúc ñẩy sinh viên cố gắng chủ ñộng trong tất cả mọi việc, cả 
việc học và trong cuộc sống ñể rèn luyện kỹ năng tự ñịnh hướng học tập.  

Ngoài ra, thông qua các cuộc hội thảo trau dồi kỹ năng mềm cho sinh viên do 
nhà trường tổ chức, giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho công 
việc sau này ra trường cũng như trong cuộc sống như: giao tiếp, ứng xử, ngoại giao, 
ñàm phán,… 

– Tiếp cận thực tế nghề nghiệp về kiến thức xã hội: 

Thứ nhất, qua sử dụng mạng internet, phương tiện truyền thông, qua thực tế 
cuộc sống ñể tìm hiểu các kiến thức xã hội, các vấn ñề thời sự ñang nóng hổi: kinh 
tế, văn hóa, xã hội,… giúp sinh viên tăng sự am hiểu, tăng lượng kiến thức chuyên 
môn cũng như ñời sống xã hội. 

Thứ hai, qua các cuộc thi kiến thức chuyên ngành, các cuộc thi về kiến thức xã 

hội, có thể nâng cao khả năng tiếp cận thực tế nghề nghiệp cho sinh viên. 
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2. KHẢO SÁT ĐIỂN HÌNH VỀ NHU CẦU TIẾP CẬN THỰC TẾ NGHỀ NGHIỆP VÀ 

NHU CẦU CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU 

TẠI NHÀ TRƯỜNG  

Để nghiên cứu và tổng hợp thực trạng cơ bản ñang diễn biến hiện nay về vấn 
ñề “Tiếp cận thực tế nghề nghiệp của sinh viên”, một cuộc khảo sát ñã ñược tiến 
hành tại Học viện Tài chính, Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế quốc dân – 
những cơ sở ñào tạo cán bộ kinh tế, tài chính – kế toán hàng ñầu cả nước. Đối tượng 
khảo sát là hơn 1.000 sinh viên ñang theo học tại các trường ñại học nêu trên và hơn 
300 cựu sinh viên của các trường ñang làm công tác quản lý, từng tham gia hoạt ñộng 
tuyển dụng tại một số cơ quan, doanh nghiệp như Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng – 
Thương binh và Xã hội, Tổng công ty Sông ñà, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài 
gòn Thương tín, Tổng công ty bảo hiểm quân ñội, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu 
ñiện, Tổng công ty ñiện lực dầu khí, Ngân hàng Quân ñội, Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần Công thương Việt Nam,… Phương thức khảo sát ñược thực hiện bằng phát 
phiếu khảo sát trực tiếp và phỏng vấn dựa trên bảng hỏi ñã chuẩn bị.  

Dưới con mắt từ phía các nhà tuyển dụng và xã hội, yêu cầu tiếp cận thực tế, 
kinh nghiệm làm việc của những ứng viên muốn làm việc tại các cơ quan, doanh 
nghiệp là rất quan trọng. 

Biểu ñồ 1: Tiêu chuẩn tuyển dụng của nhà tuyển dụng 

 
Nguồn: Kết quả khảo sát và tổng hợp của nhóm tác giả. 

 

Qua biểu ñồ trên, có thể thấy yếu tố quan trọng nhất mà nhà tuyển dụng quan 
tâm khi lựa chọn tuyển dụng một sinh viên mới tốt nghiệp lại là kinh nghiệm làm 
việc, chứ không phải là thành tích học tập hay danh tiếng trường ñại học. Nhưng, 
một số khảo sát của các nhà tuyển dụng ñược thực hiện bởi Viện ñào tạo nhân lực 
Ngân hàng – Tài chính (BTCI), website tuyensinhvn.com,… ñều cho kết quả khá 
chung là kỹ năng nói chung và kỹ năng nghề nghiệp nói riêng của sinh viên mới ra 
trường là chưa hình thành nếu không muốn nói là không có. 
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Điều này ñặt ra một thách thức và ñộng lực mạnh mẽ dành cho sinh viên. 
Không còn cách nào khác ngoài việc sinh viên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, 
không phân biệt năm nhất hay năm cuối, phải tự có ý thức ñể chủ ñộng tích lũy mọi 
kiến thức về nghề nghiệp trên khía cạnh thực tế chứ không phải lý thuyết, ngoài ra 
ñặc biệt chú trọng vào việc trau dồi kinh nghiệm làm việc thông qua một số hoạt 
ñộng phù hợp.  

Nhưng thực tế các sinh viên thuộc khối trường kinh tế, trong ñó có sinh viên 
ngành Quản trị doanh nghiệp, TCNH ñã nhận thức như thế nào về yêu cầu tiếp cận thực 
tế nghề nghiệp. Nhóm nghiên cứu ñã có cuộc khảo sát nhằm phản ánh sâu sát tình hình 
thực tế việc học tập và quá trình lập kế hoạch cho tương lai nghề nghiệp của sinh viên. 

Cuộc khảo sát cho thấy ña số sinh viên có nhận thức chưa rõ ràng về tầm quan 
trọng và sự cần thiết của việc tiếp cận thực tế nghề nghiệp, biểu hiện qua ý thức, mục 
ñích, phương pháp học tập, kỹ năng quản lý thời gian và cách khai thác các nguồn tài 
nguyên thông tin. Phần lớn sinh viên chưa có một thái ñộ nghiêm túc với tiếp cận 
thực tế nghề nghiệp, ñiều này thể hiện rõ nét qua cách quản lý thời gian và công việc 
của sinh viên. 

Biểu ñồ 2: Cách sử dụng quỹ thời gian của sinh viên 

 
 

Nguồn: Kết quả khảo sát và tổng hợp của nhóm tác giả. 
 

Hầu như tất cả các sinh viên (khoảng 95%) ñược khảo sát ñều chỉ chú trọng 
nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình với một thái ñộ học tập thụ ñộng, chưa có sự 
thôi thúc tìm hiểu và trải nghiệm các kiến thức nghề nghiệp trong thực tế. 

Khi ñược khảo sát về các phương thức tiếp cận thực tế nghề nghiệp các bạn 
sinh viên thường sử dụng, nhiều sinh viên không có khái niệm về vấn ñề này. Họ 
không có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng cho nghề nghiệp tương lai mà chỉ chú ý nhiều 
vào việc học thụ ñộng trong trường, học ñể trả bài, học ñể qua ñược các kỳ thi,… 
Phương thức phổ biến nhất ñối với sinh viên là tiếp cận thực tế thông qua internet 
(40%). Không thể phủ nhận lợi ích của mạng internet ñối với cuộc sống con người 
ngày nay, nhưng với sinh viên, như vậy chưa ñủ.  
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Biểu ñồ 3: Phương thức tiếp cận thực tế nghề nghiệp chủ yếu của sinh viên 
 

 
 

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp. 

3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DẠY – HỌC CỦA KHỐI NGÀNH TÀI CHÍNH – 

NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM TRƯỚC NHU CẦU TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN 

THỰC TẾ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN 

Quá trình giảng dạy, trao ñổi của giảng viên ñối với sinh viên ngành TCNH, 
lĩnh vực kinh tế nói chung mang một số ñặc ñiểm ñiển hình. Đó là: 

Thứ nhất, hoạt ñộng giảng dạy luôn phải quan tâm ñịnh hướng nghề nghiệp 
cho sinh viên, cần khuyến khích và tăng cường niềm ñam mê nghề nghiệp ñối với 
các sinh viên chuyên ngành. Mỗi giảng viên, nhất là giảng viên chuyên ngành không 
chỉ là những người truyền ñạt kiến thức mà còn là một “hướng ñạo sinh trong nghề 
nghiệp” ñối với sinh viên, là người truyền kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm nghề 
cho các thế hệ ñi sau. 

Thứ hai, hoạt ñộng giảng dạy của giảng viên phải luôn quan tâm tăng cường, 
trau dồi những kỹ năng mềm cho sinh viên. Những kỹ năng mà người theo ñuổi ñam 
mê doanh nhân, ñam mê trở thành những nhà quản lý tài chính, nhà ngân hàng, 
những chuyên gia kế toán – kiểm toán luôn cần có, cần phải bồi ñắp là: kỹ năng giao 
tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng bán hàng, quản lý, kỹ năng làm việc nhóm, quản 
lý xung ñột và khủng hoảng, làm chủ bản thân,… Giảng viên phải giúp sinh viên xác 
ñịnh rõ rằng hoạt ñộng học tập, nghiên cứu khoa học là ñể phục vụ công việc, phải 
luôn luôn hướng tới nhu cầu của xã hội, thậm chí phải ñi trước thời ñại.  

Thứ ba, mỗi giảng viên lĩnh vực TCNH nói riêng, quản trị doanh nghiệp nói 
chung không chỉ là chuyên gia về lĩnh vực liên quan ñến môn học, ñến học phần 
ñược phân công phụ trách giảng dạy mà còn phải là một “ñạo diễn” trong quá trình 
hướng dẫn sinh viên thực hiện kết hợp lý thuyết với thực tiễn; hướng dẫn sự kết nối 
theo một hệ thống kiến thức về hoạt ñộng doanh nghiệp, về hoạt ñộng kinh tế – tài 
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chính – kế toán trong nền kinh tế, bao gồm cả những kiến thức của học phần ñã qua 
và ñịnh hướng ñến các nội dung khoa học của các học phần tiếp theo. 

Với những ñặc ñiểm nổi bật về giảng dạy nêu trên, bản thân sinh viên nói 
chung ñều nhận thức khá rõ về khác biệt giữa học ở bậc ñại học – cao ñẳng và bậc 
phổ thông. Điều ñó ñược thể hiện qua khảo sát của nhóm nghiên cứu với trên 3.000 
sinh viên, bao gồm từ sinh viên năm nhất ñến sinh viên năm bốn. Những khác biệt 
chủ yếu ñược nhận diện là: 

Trước hết, sự khác biệt trong mục tiêu. 

Việc học tập ở ñâu cũng là quan trọng. Ở phổ thông, một bộ phận lớn học sinh 
học hành chăm chỉ mong muốn ñậu vào trường ñại học theo mong muốn, một bộ 
phận khác thì chỉ ñơn giản hoàn thành chương trình học phổ thông nhằm nắm bắt 
những kiến thức cơ bản ñể ñi học nghề và ñi làm… Nhưng khi ñã là một sinh viên, 
thì việc học của sinh viên không ñơn thuần là học ñể lên lớp, ñể ñạt ñược những mục 
tiêu ngắn hạn, mà việc học của sinh viên phải hướng ñến ñể hiểu, ñể biết, ñể sinh 
viên khẳng ñịnh bản thân và làm chủ chính mình trong tương lai.  

Hai là, về sự khác biệt trong phương pháp giảng dạy của giảng viên. 

Ở ñại học những bài giảng của thầy cô tập trung vào việc ñịnh hướng và gợi ý 
nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên cách ñọc – hiểu, cách tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu, 
xử lý số liệu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều sinh viên tỏ ra 
bỡ ngỡ trong việc tìm ra phương pháp học hiệu quả cho bản thân.  

Ba là, kiến thức học ở ñại học nặng hơn khối lượng kiến thức phổ thông. 

Chỉ với 4 năm học ñại học, sinh viên phải tích lũy gần 130 tín chỉ. Mỗi môn 
học nghiên cứu về những lĩnh vực khác nhau, cách tiếp cận khác nhau, sử dụng 
những thuật ngữ chuyên ngành khác nhau…, tất cả hoàn toàn mới mẻ so với những 
gì ñã ñược học ở phổ thông nên sự bỡ ngỡ là ñiều không thể tránh khỏi, ñặc biệt ñối 
với tân sinh viên. Khối lượng kiến thức lớn và mới, ñược truyền tải trong khoảng 
thời gian ngắn hơn nhiều so với việc học phổ thông ñòi hỏi sinh viên ngoài sự hướng 
dẫn của giảng viên còn phải tự học, tìm ñọc ñến những tài liệu khác có liên quan ñể 
thực sự hiểu bản chất của vấn ñề. 

Bốn là, tự giác trong tự do là sự thay ñổi lớn của mỗi sinh viên. 

Thói quen mỗi ngày ñến trường 4, 5 tiết học theo thời khóa biểu ñịnh sẵn và 
học tập trong một tập thể lớp khoảng 40 – 50 học sinh sẽ không còn nữa khi ñã trở 
thành sinh viên của trường ñại học. Theo mô hình ñào tạo theo tín chỉ hiện nay, sinh 
viên có thể lựa chọn ñăng ký lịch học theo thời gian biểu của riêng cá nhân, ñồng 
nghĩa với việc mỗi sinh viên phải có một thời gian biểu hợp lý, hiệu quả.  
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Thời gian học kiến thức trên lớp, thời gian tham gia các buổi hoạt ñộng ngoại 
khóa, thời gian trau dồi kỹ năng mềm hay kể cả thời gian sinh hoạt, vui chơi giải trí 
cũng cần ñược phân bổ hợp lý và khoa học. 

Năm là, tư duy phản biện tích cực. 

Tư duy phản biện tích cực, ñộc lập mang tính học thuật cao là một yêu cầu 
quan trọng khi thực hiện dạy và học ñại học. Những bài giảng sẽ không chỉ ñơn giản 
và cứng nhắc trong khuôn khổ sách giáo khoa mà học sinh chỉ cần học thuộc kỹ là có 
thể ñạt ñiểm tốt. Sinh viên phải biết vận dụng óc phân tích, so sánh, tư duy phản biện 
tích cực và thậm chí là ñánh giá phê bình trong từng bài học vốn ñòi hỏi sự ñầu tư 
lớn về thời gian tự học ngoài giờ lên lớp. 

So với yêu cầu của ñổi mới và ứng dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả 
ñối với sinh viên ngành TCNH, ñứng trước những nhận thức và ñòi hỏi ngày một cao 
của sinh viên, có thể thấy ñội ngũ giảng viên ở các Học viện, các trường ñại học thời 
gian qua ñã có nhiều cố gắng, hoàn thiện, với những ñiểm nổi bật là: 

− Đại ña số các thầy giáo, cô giáo ñã xác ñịnh ñúng ñắn nhu cầu, sự cần thiết phải 
không ngừng ñổi mới phương pháp giảng dạy, vừa ñảm bảo ñúng chương trình giảng 
dạy, vừa ñáp ứng tối ña nhu cầu của người học nhất là nhu cầu tăng cường tiếp cận 
thực tế ñời sống kinh tế, tài chính, ngân hàng, ñời sống nghề nghiệp của sinh viên. 

− Nhiều giảng viên ñã tăng cường yêu cầu sinh viên thực hiện các bài tập 
nhóm, tăng cường thảo luận với các chủ ñề bài tập hoặc chủ ñiểm thảo luận gắn chặt lý 
thuyết và thực tiễn, gắn với sự kiện, những vấn ñề kinh tế – xã hội có tính thời sự. 

− Các phương pháp giảng dạy tích cực ñã dần trở thành những chủ ñiểm ñược 
ưu tiên thảo luận trong diễn ñàn sinh hoạt khoa học của các giảng viên, trong ñó có 
các giảng viên lĩnh vực TCNH. Từ ñó, quá trình nắm bắt và ứng dụng phương pháp 
giảng dạy tích cực vào thực tiễn lớp học ñã ñược ñại ña số giảng viên quan tâm thực 
hiện, bước ñầu ñã nâng cao vị thế của sinh viên, của người học trong hoạt ñộng dạy – 
học, hạn chế sự thụ ñộng trong quá trình học tập của sinh viên. 

− Nhiều phương tiện giảng dạy hiện ñại ñã ñược ứng dụng, phương thức truyền 
ñạt kiến thức, chuyển giao kiến thức từ giảng viên ñến người học ñã ñược ña dạng hóa. 

Bên cạnh những kết quả ñạt ñược nêu trên, quá trình ñổi mới phương pháp 
giảng dạy, trong ñó có các giảng viên ngành TCNH trước yêu cầu tăng cường tiếp 
cận thực tế nghề nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, bất ổn. Những hạn chế chủ yếu có 
thể nhận diện là: 

1) Đa số giảng viên còn nhận thức về hoạt ñộng giảng dạy theo phương pháp tích 
cực còn khá giản ñơn. Một trong những biểu hiện ñiển hình là ñồng nhất việc 
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sử dụng các phương tiện giảng dạy hiện ñại như giảng bằng projector,  
e–learning,… với phương pháp giảng dạy tích cực hoặc coi phương pháp giảng 
dạy tích cực là chuyển giao gần như hoàn toàn các hoạt ñộng nhận diện vấn ñề, 
nghiên cứu – giải quyết vấn ñề từ người dạy sang người học,… 

2) Đổi mới phương pháp giảng dạy chưa mang tính hệ thống, chưa ñược thực 
hiện theo một quá trình. Đổi mới phương pháp giảng dạy ñại học, nhất là ñối 
với ngành TCNH, một cấu phần của lĩnh vực khoa học xã hội – nhân văn, chưa 
ñược thực hiện ở tất cả các giai ñoạn của quá trình dạy – học, nhất là trong giai 
ñoạn ứng dụng lý thuyết vào phân tích, ñánh giá thực tế, vận dụng kiến thức ñể 
giải quyết các tình huống thực tế nghề nghiệp. 

3) Chưa có kỹ thuật hiệu quả ñể phục vụ ñánh giá năng lực vận dụng lý thuyết, 
năng lực tiếp cận thực tế nghề nghiệp của sinh viên trong quá trình học tập ở 
nhà trường, ñánh giá quá trình sinh viên thực hiện yêu cầu kết hợp nghiên cứu 
lý luận với tiếp cận thực tế, vận dụng lý thuyết ñể giải quyết các chủ ñiểm thực 
tế khi kết thúc học phần. 

4) Quá trình ñổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực của giảng viên 
và ứng dụng phương pháp học, nghiên cứu chủ ñộng của sinh viên chưa ăn 
nhịp, ñồng bộ với nhau. Nhìn chung, sự chủ ñộng của sinh viên với các chủ ñề 
thực tiễn ñời sống kinh tế – xã hội, tài chính, ngân hàng... vẫn còn hạn chế. 

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

KHỐI NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY 

TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN THỰC TẾ NGHỀ NGHIỆP  

Quá trình ñổi mới PPDH trong thời gian tới cần quán triệt một số quan ñiểm 
ñịnh hướng cơ bản sau: 

Một là, hoạt ñộng ñổi mới phương pháp giảng dạy bậc ñại học ngành TCNH 
cần ñược ñặt trong khuôn khổ chung là quá trình ñổi mới giáo dục – ñào tạo với yêu 
cầu quá trình ñào tạo phải ñảm bảo giáo dục toàn diện cho sinh viên. 

Hai là, ñổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực phải ñược coi là 
một yêu cầu tự thân cho mỗi giảng viên bậc ñại học, nhất là với các giảng viên 
chuyên ngành lĩnh vực gắn với sự vận ñộng thường xuyên của ñời sống kinh tế – xã 
hội như TCNH, kế toán – kiểm toán,… 

Ba là, ñổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên và thay ñổi phương 
pháp học tập của sinh viên cần ñược thực hiện ñồng bộ, có sự phối hợp ăn khớp, nhịp 
nhàng với nhau, hướng ñến thành quả chung cuối cùng là sự phát triển toàn diện, học 
ñi ñôi với hành của sinh viên tốt nghiệp ra trường. 
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Để thực hiện ñược những nội dung nêu trên, theo chúng tôi, cần tập trung thực 
hiện một số giải pháp chủ yếu sau ñây: 

Thứ nhất, cần thực hiện một quá trình “tái nhận thức” về ñổi mới phương 
pháp giảng dạy trong ñội ngũ cán bộ, giảng viên theo các bộ môn, khoa chuyên 
ngành ñể có sự hình dung ñầy ñủ về sự cần thiết phải thực hiện phương pháp giảng 
dạy tích cực với ñịnh hướng tạo ra các sản phẩm ñào tạo bậc ñại học vừa am hiểu các 
luận cứ khoa học, vừa có kỹ năng nghề nghiệp, sẵn sàng ở mức cao nhất ñáp ứng các 
yêu cầu của thực tế nghề nghiệp. 

Thứ hai, cần tích cực cập nhật chương trình, giáo trình ñào tạo theo hướng 
hiện ñại, tích cực ñổi mới PPDH, ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn 
bài giảng ñể với một tiết học có thể cung cấp cho sinh viên nhiều khía cạnh kiến thức 
nhất. Trước khi bắt ñầu một môn học nào ñó, giáo viên nên dành một chút thời gian 
ñể giới thiệu cho sinh viên mục ñích của môn học, ứng dụng của môn học vào thực 
tế (ñi vào ví dụ cụ thể) ñể truyền cảm hứng và sự thiết thực của môn học ñến với sinh 
viên, từ ñó góp phần cho quá trình học sau này thêm hào hứng và hiệu quả. 

Thứ ba, kết thúc mỗi học phần các môn cơ sở ngành và chuyên ngành, bộ môn 
hoặc mỗi giảng viên nên liên kết và mời các chuyên gia ñang làm việc tại các doanh 
nghiệp, các cơ quan ñến trao ñổi thực tế chuyên môn, nghiệp vụ cho sinh viên, ñồng 
thời ñánh giá về mức ñộ tiếp cận thực tế nghề nghiệp của sinh viên trong từng giai 
ñoạn, giúp sinh viên biết ñược yêu cầu nghề nghiệp cần ñạt ñược, ñiểm mạnh, ñiểm 
yếu hiện tại và ñịnh hướng ñược mục tiêu phấn ñấu, rèn luyện, hướng ñi cũng như 
mục tiêu nghề nghiệp ñúng ñắn nhất. 

Thứ tư, hoạt ñộng ñổi mới phương pháp giảng dạy trước yêu cầu của sinh viên 
không thể thoát ly các quy ñịnh, sự hỗ trợ từ phía các nhà trường. Nhà trường cần có 
sự hợp tác, kết hợp với các chủ doanh nghiệp ñể có thể soạn thảo chương trình ñào 
tạo sát với thực tế, thường xuyên ñổi mới bài giảng theo sự thay ñổi của ñời sống 
kinh tế – xã hội. Tạo cơ chế ñể những chuyên gia, cựu sinh viên ñang làm việc tại 
các doanh nghiệp có liên hệ thường xuyên với nhà trường, có thể thông qua các buổi 
trực tiếp giảng dạy thực hành hoặc trao ñổi kinh nghiệm.  

Trong chương trình ñào tạo, nên nghiên cứu thiết lập cơ chế thực tập giữa khóa 
cho sinh viên các trường ñại học. Thực tập giữa khóa ở ñây hay còn gọi là “kiến tập” 
ñược hiểu là tập quan sát các hoạt ñộng nghiệp vụ thực tế ñể so sánh ñối chiếu với lý 
thuyết ñược học ở trường rồi phân tích dựa trên một trường hợp cụ thể ứng dụng vấn 
ñề lý thuyết ñó. Việc tổ chức kiến tập ñóng vai trò gắn kết chặt chẽ quá trình giảng 
dạy và học tập với hoạt ñộng thực tiễn, tạo nên một quy trình ñào tạo có tính thực 
hành và liên kết cao, tiếp cận thực tế hiệu quả. 
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Thứ năm, về phía sinh viên, cần nâng cao ý thức chủ ñộng tiếp cận thực tế 
nghề nghiệp của sinh viên. Ý thức của sinh viên là ñiều kiện cần, sự hỗ trợ và các 
biện pháp từ phía giảng viên, nhà trường và xã hội là ñiều kiện ñủ ñể ñạt ñược thành 
tựu trong cuộc cải cách giáo dục, ñào tạo gắn liền với thực tế. Sinh viên cần và phải 
thường xuyên ñặt ra những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với khả 
năng bản thân trong mọi việc và lập ra lộ trình, kế hoạch chi tiết ñể hiện thực hóa 
những mục tiêu ñã ñặt ra. Sinh viên cần tận dụng mọi cơ hội, trên giảng ñường; tại 
các cuộc chia sẻ, trao ñổi của các ñại diện cơ quan, doanh nghiệp do giáo viên hoặc 
nhà trường tổ chức cho sinh viên mỗi chuyên ngành; cũng như qua các phương tiện 
thông tin ñể ngày một tích lũy dầy hơn, phong phú hơn kiến thức khoa học chuyên 
môn gắn với ñời sống thực của chúng trong ñời sống của doanh nghiệp, của nền kinh 
tế – xã hội. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1.  Nguyễn Hữu Châu, Những vấn ñề cơ bản về chương trình và quá trình dạy và học, 

NXB Giáo dục, 2005. 

2.  Đặng Vũ Hoạt, Lý luận dạy học ñại học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2003. 

3.  Công trình nghiên cứu khoa học: Giải pháp tăng cường tiếp cận thực tế nghề nghiệp 

cho sinh viên Học viện Tài chính, 2015. 

4.  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa 

học sinh viên, 2013. 

5.  Báo cáo khảo sát của Viện nhân lực Ngân hàng – Tài chính (BTCI). 

6.  Các website: http://www.huongnghiep24h.net/; http://dvhnn.org.vn/; tuyensinhvn. Com. 
 

Phản biện khoa học: TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung  

Khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội 

 

 

 

  



145 

 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÓA HỌC NG#NH T#I CHÍNH – NGÂN H#NG 
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP H# NỘI TỪ GÓC NHÌN  

CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 
 

TS. Thân Thanh Sơn – ThS. Nguyễn Mạnh Cường – TS. Cao Thị Thanh 

Khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội 

 

TÓM TẮT 

Trước áp lực của cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục, nâng cao chất lượng ñào 
tạo hiện ñang là vấn ñề sống còn ñối với các cơ sở ñào tạo nói chung và trường 
ĐHCNHN nói riêng. Vì vậy, trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành ñánh giá 
chất lượng khóa học ngành TCNH trường ĐHCNHN từ góc nhìn của sinh viên tốt 
nghiệp nhằm ñề xuất giải pháp nâng cao chất lượng của khóa học. Tác giả ñã sử 

dụng phương pháp nghiên cứu ñịnh lượng với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp 91 sinh 
viên tốt nghiệp ngành TCNH năm 2015 tại trường ĐHCNHN. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, chất lượng khóa học TCNH ñược sinh viên ñánh giá ở mức trung bình khá. 
Ngoài ra kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ñể nâng cao chất lượng khóa học, cần 

phải ñổi mới chương trình ñào tạo theo hướng tăng thời lượng thực tế, thực hành, tạo 
mối liên hệ với doanh nghiệp; ñổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tăng cường kỹ 
năng chuyên môn cho người học. 

Từ khóa: chất lượng khóa học, ngành TCNH, ĐHCNHN. 

1. GIỚI THIỆU 

Trong thời gian gần ñây, hoạt ñộng ñánh giá chất lượng ñào tạo ñại học ñang 

trở nên rất phổ biến tại các cơ sở ñào tạo trên toàn thế giới, trong ñó có khu vực 
Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo Phạm Xuân Thanh (2006), trên 
thế giới có hai cách tiếp cận ñánh giá chất lượng ñào tạo thường ñược sử dụng là 
ñánh giá ñồng nghiệp và ñánh giá sản phẩm. Trong ñó, ñánh giá ñồng nghiệp chú 

trọng ñánh giá ñầu vào và quá trình ñào tạo, còn ñánh giá sản phẩm thì thông qua bộ 
chỉ số thực hiện và chú trọng vào sự hài lòng của các bên liên quan. Bộ chỉ số này 
cho phép giám sát chất lượng giáo dục ñại học hằng năm, không quá tốn nhiều thời 
gian và phức tạp như ñánh giá ñồng nghiệp. Hơn nữa, thông tin về sự hài lòng của 
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các bên liên quan chính là bằng chứng về hiệu quả của hệ thống giáo dục, giúp hệ 

thống kịp thời có những ñiều chỉnh hợp lý ñể nâng cao mức ñộ hài lòng của những 
ñối tượng mà nó phục vụ. Vì thế, phương thức ñánh giá sản phẩm ñược sử dụng rộng 
rãi tại Hoa Kỳ, các nước Bắc Mỹ và châu Âu. 

Không nằm ngoài xu hướng trên, từ khi thành lập, Khoa Quản lý kinh doanh, 
trường ĐHCNHN luôn xác ñịnh nhiệm vụ trọng tâm hàng ñầu là nâng cao chất 

lượng ñào tạo nhằm ñáp ứng nhu cầu xã hội. Trong suốt thời gian qua, nhiều giải 
pháp ñã ñược ñưa ra và áp dụng vào thực tế giảng dạy tại Khoa như phát triển ñội 
ngũ giảng viên, ñổi mới chương trình ñào tạo, nâng cao chất lượng giáo trình, 
khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học... Thực tế cho thấy, các giải pháp này 
ñã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng ñào tạo trong thời gian qua. Tuy 

nhiên, chất lượng ñào tạo của Khoa ñã ñáp ứng ñược nguyện vọng của sinh viên hay 
chưa ñang là một mối quan tâm lớn của Ban Chủ nhiệm khoa cũng như tất cả các 
giáo viên tham gia giảng dạy. Chính vì vậy, một cuộc khảo sát sinh viên tốt nghiệp 
về chất lượng khóa học TCNH là rất cần thiết. Kết quả khảo sát sẽ là căn cứ ñể Khoa 

Quản lý kinh doanh, trường ĐHCNHN cũng như các cơ sở ñào tạo ngành TCNH 
khác ñưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng ñào tạo ñáp ứng sự mong ñợi của 
người học trong thời gian tới.  

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Chất lượng dịch vụ: Theo Parasuraman cùng cộng sự (1985:1988, dẫn theo 
Nguyễn Đình Thọ cùng cộng sự, 2003), chất lượng dịch vụ là khoảng cách giữa sự 
mong ñợi của khách hàng và nhận thức của họ khi ñã sử dụng qua dịch vụ.  

Đánh giá chất lượng khóa học: Theo một số nghiên cứu trong nước và nước 

ngoài (Phạm Xuân Thanh, 2000), ñể ñánh giá chất lượng khoá học dưới góc nhìn của 
sinh viên, các nhà nghiên cứu thường sử dụng các tiêu chí sau: (1) Mục tiêu, công tác 
tổ chức ñào tạo: những thông tin liên quan ñến mục tiêu, chương trình ñào tạo ñược 
cung cấp ñầy ñủ, kịp thời; công tác ñào tạo của khóa học ñược tổ chức và thực hiện 

tốt; (2) Chương trình ñào tạo: mục tiêu rõ ràng và phù hợp với yêu cầu xã hội; có 
khối lượng vừa phải so với thời lượng quy ñịnh; nội dung các học phần trong chương 
trình ñược cập nhật, ñổi mới; tỷ lệ lý thuyết và thực hành hợp lý; cung cấp cho người 
học những kiến thức, kỹ năng chuyên môn ñáp ứng mục tiêu ñào tạo; các môn học 

ñược sắp xếp hợp l ý, ñảm bảo tính lôgic và hệ thống kiến thức; (3) Hoạt ñộng giảng 
dạy và kiểm tra, ñánh giá: giảng viên chú trọng giới thiệu với sinh viên các tài liệu 
tham khảo phục vụ học phần, tích cực ñổi mới phương pháp giảng dạy; tích cực ứng 
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dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học trong giảng dạy; phát huy 

ñược tính chủ ñộng, tích cực của sinh viên; thực hiện nghiêm túc giờ giấc, lịch trình 
giảng dạy; nhiệt tình, tận tâm với người học; người học ñược khuyến khích thảo luận 
trong quá trình học; nội dung, phương pháp kiểm tra, thi ñảm bảo tính chính xác, 
khách quan; (4) Ảnh hưởng của khóa học tới việc phát triển các kỹ năng, năng lực: 

khóa học giúp phát triển những kỹ năng chuyên môn cần có của ngành QTKD vào 
thực tế; phát triển ñược kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tự 
học, tự nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin; năng lực 
giải quyết vấn ñề; khả năng ngoại ngữ; phát triển một số phẩm chất cần thiết (tự tin, 

tự lập...) cho hoạt ñộng nghề nghiệp; (5) Cơ sở vật chất phục vụ hoạt ñộng dạy và 
học: chất lượng phòng học, thư viện, hệ thống máy tính, trang thiết bị phục vụ thực 
hành; (6) Các hoạt ñộng hỗ trợ người học: hoạt ñộng ñoàn, hội; văn hóa, văn nghệ, 
thể dục, thể thao; sinh hoạt chính trị, giáo dục pháp luật; hoạt ñộng hỗ trợ tìm việc 
làm; công tác an ninh; hỗ trợ hoạt ñộng nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Để ñánh giá chất lượng khóa học TCNH, trường ĐHCNHN từ góc nhìn của 

sinh viên tốt nghiệp, trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp ñịnh lượng 
thông qua công cụ phiếu câu hỏi. Phiếu câu hỏi ñược thiết kế dựa vào các tiêu chí 
ñánh giá chất lượng khoá học. Sau khi ñược hoàn thiện, phiếu câu hỏi ñược giáo viên 
chủ nhiệm chuyên trách của Khoa Quản lý kinh doanh phát cho các sinh viên ñại học 

khóa 6 ngành TCNH dự kiến tốt nghiệp năm 2015. Các sinh viên trực tiếp ñánh giá 
chất lượng khóa học theo các tiêu chí gồm: (1) mục tiêu, công tác tổ chức ñào tạo; 
(2) chương trình ñào tạo; (3) hoạt ñộng giảng dạy và kiểm tra, ñánh giá; (4) ảnh 
hưởng của khóa học tới việc phát triển các kỹ năng, năng lực; (5) cơ sở vật chất phục 

vụ hoạt ñộng dạy và học; (6) các hoạt ñộng hỗ trợ người học. Phiếu câu hỏi ñược 
thiết kế theo thang likert 5 ñiểm (1 là hoàn toàn không ñồng ý và 5 là hoàn toàn ñồng 
ý). Ngoài sáu tiêu chí ñánh giá trên, phiếu câu hỏi còn bao gồm các nội dung khác 
như mức ñộ hài lòng về khóa học, nhu cầu học tập nâng cao trình ñộ tại trường 

ĐHCNHN, ñiểm mạnh nhất và ñiểm yếu nhất của khóa học, cũng như những ý kiến 
ñóng góp ñể nâng cao chất lượng ñào tạo của nhà trường. 

Thực tế có 100 phiếu câu hỏi ñược hoàn thành. Tuy nhiên, tác giả nhận thấy, 
toàn bộ 100 phiếu trả lời ñều do sinh viên tham gia dự thi tốt nghiệp hoàn thành. Vì 
một vài lý do, phiếu câu hỏi chưa ñược gửi ñến các sinh viên làm luận văn tốt nghiệp 
năm 2015. Điều này phần nào làm ảnh hưởng ñến kết quả của cuộc nghiên cứu. 
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Từ 100 phiếu trả lời, sau khi loại bỏ các phiếu trả lời bị lỗi, nhóm tác giả thu 
ñược 91 phiếu trả lời ñủ tiêu chuẩn ñưa vào phân tích. Kết quả phân tích dữ liệu với 
sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 18.0 ñược trình bày cụ thể dưới ñây. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Đánh giá chung về chất lượng khóa học 

Bảng 1. Kết quả ñánh giá chung về chất lượng khóa học ngành TCNH của sinh viên ñại học 

Tiêu chí 
Số phiếu 

trả lời 
Trung bình 

Độ lệch 
chuẩn 

1. Mục tiêu, công tác tổ chức ñào tạo 91 3,48 ,93229 

2. Chương trình ñào tạo 86 3,35 ,68765 

3. Hoạt ñộng giảng dạy và kiểm tra, ñánh giá 84 3,64 ,73067 

4. Ảnh hưởng của khóa học tới việc phát triển các 
kỹ năng, năng lực 

89 3,46 ,77492 

5. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt ñộng dạy và học 87 3,69 ,82340 

6. Các hoạt ñộng hỗ trợ người học 88 3,45 ,78172 

 

Chất lượng khóa học ñược ñánh giá ở mức trunh bình khá trên các phương 
diện (bảng 1). Cụ thể là cơ sở vật chất (trung bình ñạt 3,69 ñiểm) và hoạt ñộng giảng 
dạy, kiểm tra và ñánh giá (trung bình ñạt 3,64 ñiểm) ñược ñánh giá cao nhất, ở mức 
khá. Các tiêu chí còn lại ñược ñánh giả ở mức trung bình, cụ thể là mục tiêu, công tác 
tổ chức ñào tạo (trung bình ñạt 3,48 ñiểm), phát triển kỹ năng, năng lực (trung bình 
ñạt 3,46 ñiểm); các hoạt ñộng hỗ trợ người học (trung bình ñạt 3,45 ñiểm); và cuối 
cùng là chương trình ñào tạo (trung bình ñạt 3,35 ñiểm). 

4.2. Đánh giá chất lượng khóa học trên các tiêu chí chất lượng 

4.2.1. Mục tiêu, công tác tổ chức ñào tạo 

Các mục tiêu, công tác tổ chức ñào tạo ñều ñược ñánh giá ở mức trung bình 
(bảng 2). Những thông tin liên quan ñến “Mục tiêu, chương trình ñào tạo ñược cung 
cấp ñầy ñủ, kịp thời” và “Công tác ñào tạo của khóa học ñược tổ chức và thực hiện 
tốt” ñược sinh viên ñánh giá ñiểm trung bình là 3,49 và 3,47. Ngoài ra, với hai tiêu 
chí này, có tới 80% số sinh viên ñược khảo sát cho ñiểm từ 3,0 trở lên. Như vậy, số 
sinh viên trả lời không ñồng ý và hoàn toàn không ñồng ý với hai tiêu chí trên chiếm 
tỷ lệ nhỏ trong tổng số sinh viên ñược khảo sát. 
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Bảng 2. Kết quả ñánh giá về mục tiêu, công tác tổ chức ñào tạo 

TT Nội dung 
Giá trị trung 

bình 
Độ lệch 
chuẩn 

1 Những thông tin liên quan ñến mục tiêu, chương trình ñào tạo 
ñược cung cấp ñầy ñủ, kịp thời 

3,49 1,004 

2 Công tác ñào tạo của khóa học ñược tổ chức và thực hiện tốt 3,47 1,026 
 

4.2.2. Chương trình ñào tạo 

Bảng 3. Kết quả ñánh giá về chương trình ñào tạo 

TT Nội dung 
Giá trị 

trung bình 
Độ lệch 
chuẩn 

1 Nội dung các học phần trong chương trình ñược cập nhật, ñổi mới 3,43 ,921 

2 Chương trình ñào tạo có tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 
hành hợp lý 

3,38 1,006 

3 Các môn học ñược sắp xếp hợp l ý, ñảm bảo tính lôgic và hệ 
thống kiến thức 

3,37 1,011 

4 Chương trình ñào tạo có khối lượng vừa phải so với thời lượng 
quy ñịnh 

3,27 1,068 

5 Chương trình ñào tạo có mục tiêu rõ ràng và phù hợp với yêu 
cầu xã hội 

3,25 ,926 

6 Chương trình ñào tạo cung cấp cho người học những kiến 
thức, kỹ năng chuyên môn ñáp ứng mục tiêu ñào tạo 

3,22 1,079 

 

Các chỉ tiêu ñánh giá chương trình ñào tạo ñều có kết quả ở mức trung bình 
(bảng 3). Về cơ bản, chương trình ñào tạo ñược sinh viên ñánh giá trung bình (ñiểm 
lần lượt là 3,43; 3,38; 3,37; 3,27 và 3,25; 3,22).  

Như vậy, về cơ bản, các môn học trong chương trình ñào tạo ñã ñược ñánh giá là 
lôgic, phù hợp và ñược ñổi mới thường xuyên ñể trang bị các kỹ năng chuyên môn 
cho người học. Tuy nhiên, sinh viên vẫn mong muốn chương trình ñào tạo ñược thiết 
kế hợp lý hơn nữa về khối lượng, mức ñộ ñáp ứng nhu cầu xã hội.  

4.2.3. Hoạt ñộng giảng dạy và kiểm tra, ñánh giá 

Hoạt ñộng giảng dạy và kiểm tra, ñánh giá là tiêu chí ñược sinh viên ngành 
TCNH ñánh giá khá cao (trung bình ñạt 3,64 ñiểm), chỉ sau cơ sở vật chất (bảng 1). 
Cụ thể như sau: phần lớn sinh viên ñược ñiều tra cho rằng ñội ngũ giảng viên của 
khoa ñã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học trong 
giảng dạy, ñã khuyến khích sinh viên thảo luận trong quá trình học, chú trọng giới 
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thiệu các tài liệu tham khảo phục vụ học phần, tuân thủ lịch trình giảng dạy, nhiệt 
tình với sinh viên, ñã tích cực ñổi mới phương pháp giảng dạy ñể phát huy tính tích 
cực của sinh viên (bảng 4). Tuy nhiên, một số ít giáo viên cần tiếp tục ñổi mới 
phương pháp giảng dạy ñể phát huy hơn nữa tính chủ ñộng, tích cực của sinh viên, 
phương pháp ñánh giá công bằng hơn và nội dung thi cần chính xác hơn.  

Bảng 4. Kết quả ñánh giá về “Hoạt ñộng giảng dạy và kiểm tra, ñánh giá” 

TT Nội dung 
Giá trị 

trung bình 
Độ lệch 
chuẩn 

1 Người học ñược khuyến khích thảo luận trong quá trình học 3,78 0,897 

2 Giảng viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và các 
phương tiện dạy học trong giảng dạy 

3,78 0,917 

3 Giảng viên thực hiện nghiêm túc giờ giấc, lịch trình giảng dạy 3,71 0,873 

4 Các giảng viên nhiệt tình, tận tâm với người học 3,67 0,968 

5 Các giảng viên ñã thực hiện hiệu quả các phương pháp giảng 
dạy phát huy ñược tính chủ ñộng, tích cực của sinh viên 

3,63 0,893 

6 Giảng viên chú trọng giới thiệu với sinh viên các tài liệu tham 
khảo phục vụ học phần 

3,60 0,859 

7 Nội dung kiểm tra, thi bao quát và ñánh giá chính xác khả năng 
nhận thức của sinh viên 

3,58 0,874 

8 Phương pháp kiểm tra, thi ñảm bảo tính chính xác, khách quan 3,52 1,041 

9 Giảng viên tích cực ñổi mới phương pháp giảng dạy 3,45 0,969 
 

Như vậy, kết quả này ñã phản ánh nỗ lực rất lớn của ñội ngũ giáo viên trong 
việc ñổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp ñánh giá trong thời gian vừa 
qua nhằm phát huy ñược tính chủ ñộng, tích cực của sinh viên, ñáp ứng nhu cầu của 
xã hội. 

4.2.4. Ảnh hưởng của khóa học tới việc phát triển các kỹ năng, năng lực 

Sinh viên ngành TCNH ñánh giá khá cao mức ñộ ảnh hưởng của khóa học tới 

việc phát triển các kỹ năng, năng lực của họ (trung bình ñạt 3,46 ñiểm) (bảng 1). Cụ 

thể, phần lớn sinh viên ñược ñiều tra cho rằng khóa học giúp phát triển ñược kỹ năng 

thuyết trình, phát triển ñược kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng tìm kiếm và xử lý 

thông tin; kỹ năng tự học, tự nghiên cứu; phát triển một số phẩm chất cần thiết (tự 

tin, tự lập...) cho hoạt ñộng nghề nghiệp; phát triển kỹ năng giao tiếp; phát triển ñược 

năng lực giải quyết vấn ñề. Tuy nhiên, sinh viên ñánh giá thấp nhất hai tiêu chí khóa 

học phát triển ñược khả năng ngoại ngữ; phát triển những kỹ năng chuyên môn cần 

có của ngành TCNH vào thực tế (trung bình ñạt 3,24 và 3,23 ñiểm).  
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Bảng 5. Ảnh hưởng của khóa học tới việc phát triển các kỹ năng, năng lực 

TT Nội dung 
Giá trị 

trung bình 
Độ lệch 
chuẩn 

1 Khóa học giúp phát triển ñược kỹ năng làm việc nhóm 3,67 0,907 

2 Khóa học giúp phát triển kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin 3,62 0,983 

3 Khóa học giúp phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 3,61 0,944 

4 Khóa học giúp phát triển ñược kỹ năng thuyết trình 3,58 0,944 

5 Khóa học giúp phát triển 1 số phẩm chất cần thiết (tự tin, tự 
lập,...) cho hoạt ñộng nghề nghiệp 

3,51 0,97 

6 Khóa học giúp phát triển kỹ năng giao tiếp 3,37 1,071 

7 Khóa học giúp phát triển ñược năng lực giải quyết vấn ñề 3,33 1,012 

8 Khóa học giúp phát triển ñược khả năng ngoại ngữ 3,24 1,036 

9 Khóa học giúp phát triển những kỹ năng chuyên môn cần có 
của ngành TCNH vào thực tế 

3,23 0,99 

 

Như vậy, ñể nâng cao chất lượng khóa học, sinh viên cần ñược trang bị thêm 
các kỹ năng chuyên môn cần có của ngành TCNH vào thực tế cũng như khả năng 
ngoại ngữ. 

4.2.5. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt ñộng dạy và học 

Bảng 6. Đánh giá về “Cơ sở vật chất phục vụ hoạt ñộng dạy và học” 

TT Nội dung 
Giá trị 

trung bình 
Độ lệch 
chuẩn 

1 Nhà trường có ñủ phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy học 4,02 0,882 

2 Phòng học có ñủ chỗ ngồi, ñảm bảo ánh sáng và thông 
thoáng 

3,99 0,925 

3 Cơ cở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hành ñáp ứng 
ñược yêu cầu 

3,68 0,989 

4 Thư viện của trường có ñủ các tài liệu thiết yếu (giáo trình/ 
bài giảng, tài liệu tham khảo chính) theo yêu cầu ñào tạo 

3,43 1,166 

5 Hệ thống máy tính ñáp ứng tốt nhu cầu ñào tạo và khai thác 
thông tin 

3,37 1,112 

 

Cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ hoạt ñộng dạy và học ñược sinh viên 
ngành TCNH ñánh giá cao nhất (trung bình ñạt 3,69 ñiểm) (bảng 1). Cụ thể, phần 
lớn sinh viên ñược ñiều tra cho rằng nhà trường có ñủ phòng học, trang thiết bị 
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phục vụ dạy học; phòng học có ñủ chỗ ngồi, ñảm bảo ánh sáng và thông thoáng; 
thư viện của trường có ñủ các tài liệu thiết yếu (giáo trình/bài giảng, tài liệu tham 
khảo chính) theo yêu cầu ñào tạo; cơ cở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hành 
ñáp ứng ñược yêu cầu; hệ thống máy tính ñáp ứng tốt nhu cầu ñào tạo và khai 
thác thông tin (bảng 6). 

4.2.6. Các hoạt ñộng hỗ trợ người học 

Các hoạt ñộng hỗ trợ người học ñược sinh viên ngành TCNH ñánh giá ở mức 
trên trung bình (ñạt 3,45 ñiểm) (bảng 1). Cụ thể, phần lớn sinh viên ñược ñiều tra cho 
rằng công tác an ninh của nhà trường ñược ñảm bảo rất tốt; Khoa và nhà trường hỗ 
trợ hiệu quả cho hoạt ñộng nghiên cứu khoa học của sinh viên; Các hoạt ñộng hỗ trợ 
tìm việc làm (tư vấn hướng nghiệp, hội thảo, hội chợ việc làm…) hiệu quả (bảng 7).  

Bảng 7. Đánh giá về “Các hoạt ñộng hỗ trợ người học” 

TT Nội dung 
Giá trị trung 

bình 
Độ lệch 
chuẩn 

1 Công tác an ninh của nhà trường ñảm bảo tốt 3,78 0,897 

2 Khoa và nhà trường hỗ trợ hiệu quả cho hoạt ñộng nghiên 
cứu khoa học của sinh viên 

3,59 1,011 

3 Công tác sinh hoạt chính trị, giáo dục pháp luật ñược tổ 
chức hiệu quả 

3,39 1,040 

4 Các hoạt ñộng hỗ trợ tìm việc làm (tư vấn hướng nghiệp, 
hội thảo, hội chợ việc làm…) hiệu quả 

3,36 1,017 

5 Các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ñáp 
ứng nhu cầu 

3,33 1,001 

6 Các hoạt ñộng ñoàn, hội thiết thực và có hiệu quả 3,32 1,021 
 

 

Tuy nhiên, 35% sinh viên ñược hỏi cho rằng các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao chưa ñáp ứng nhu cầu của sinh viên và 45% sinh viên ñược hỏi cho 
rằng các hoạt ñộng ñoàn, hội chưa thực sự thiết thực và hiệu quả. 

Như vậy, kết quả này ñã phản ánh nỗ lực của Khoa và nhà trường cho hoạt 
ñộng nghiên cứu khoa học của sinh viên; hoạt ñộng hỗ trợ tìm việc làm (tư vấn 
hướng nghiệp, hội thảo, hội chợ việc làm…) ñã ñược sinh viên ghi nhận. Bên cạnh 

ñó, trong thời gian tới, hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cần ñược phát 
triển hơn ñể ñáp ứng nhu cầu của sinh viên và ñặc biệt là phải ñổi mới các hoạt ñộng 
ñoàn, hội thu hút nhiều sinh viên tham gia. 
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4.3. Mức ñộ hài lòng về khóa học 

Khi ñược hỏi về mức ñộ hài lòng của sinh viên ñối với khóa học tại trường 

ĐHCNHN, kết quả thu ñược như sau: mức ñộ hài lòng của sinh viên về khóa học là 

khá cao ñạt 3,51 ñiểm trên thang likert 5 ñiểm (bảng 8).  

Bảng 8. Mức ñộ hài lòng của sinh viên về khóa học 

TT Nội dung 
Số 

phiếu 
Giá trị  

nhỏ nhất 
Giá trị  

lớn nhất 
Giá trị  

trung bình 
Độ lệch 
chuẩn 

1 Mức ñộ hài lòng 91 1 5 3,51 ,923 

4.4. Nhu cầu học tập nâng cao trình ñộ tại trường 

Bảng 9. Nhu cầu học tập nâng cao trình ñộ tại trường của sinh viên 

Chỉ tiêu Số phiếu 
Tỷ lệ trên 91 phiếu  

(%) 

Tỷ lệ trên 86 phiếu trả lời  

(%) 

Có nhu cầu 3 3,3 3,5 

Không có nhu cầu 83 91,2 96,5 

Không trả lời 5 5,5 0 

Tổng 91 100,0 100,0 
 

 

Về nhu cầu học tập nâng cao trình ñộ, có 03 sinh viên trong số 86 sinh viên 

ñược hỏi có nhu cầu học tập nâng cao trình ñộ tại trường (chiếm 3,5%), 83 sinh viên 

trong số 86 sinh viên ñược hỏi không có nhu cầu học tập nâng cao trình ñộ tại trường 

(chiếm 96,5%). Như vậy, sinh viên ngành TCNH có nhu cầu học tập nâng cao trình 

ñộ tại trường với tỷ lệ rất thấp. Theo nhóm khảo sát, hiện nay trường ĐHCNHN chưa 

ñào tạo sau ñại học ñối với ngành TCNH nên việc tỷ lệ sinh viên có ý ñịnh học nâng 

cao trình ñộ tại trường thấp là ñiều dễ hiểu. Kết quả này không phản ánh về mức ñộ 

hài lòng với chất lượng chương trình ñào tạo ñại học hiện nay. 

4.5. Điểm mạnh nhất của khóa học 

Kết quả ñiều tra cho thấy, có 65 sinh viên ñược hỏi cho rằng cơ sở vật chất là 

ñiểm mạnh nhất của khóa học; có 14 sinh viên ñược hỏi ñánh giá cao nhất về sự 

nhiệt tình của giáo viên và phương pháp giảng dạy lôi cuốn. 



 

154 

4.6. Điểm yếu nhất của khóa học 

Kết quả ñiều tra về ñiểm yếu nhất của khóa học, có 23 sinh viên ñược hỏi cho 
rằng ñiểm yếu nhất của khóa học là học phí cao, khoản thu học phí không hợp lý; có 
20 sinh viên cho rằng khóa học còn thiếu thực tế, thực hành; 14 sinh viên cho rằng 
ñiểm yếu nhất là thái ñộ của nhân viên phục vụ.  

4.7. Ý kiến ñóng góp của sinh viên 

Khi ñược hỏi về ý kiến ñóng góp của sinh viên ñể nâng cao chất lượng ñào tạo, 
kết quả ñược tập hợp như sau: có 13 sinh viên ñược hỏi góp ý ñổi mới chương trình 
ñào tạo theo hướng tăng thời lượng thực tế, thực hành; 08 sinh viên góp ý ổn ñịnh và 
thông báo chi tiết, công khai về các khoản học phí và cải thiện thái ñộ phục vụ của 
nhân viên.  

5. THẢO LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

5.1. Thảo luận 

Từ kết quả nghiên cứu, có thể tóm lược lại những ñiểm chính về chất lượng 
khóa học ngành TCNH tại trường ĐHCNHN như sau: 

Thứ nhất, nhìn chung chương trình ñào tạo ngành TCNH ñã ñạt ñược những 
kết quả khả quan, mức hài lòng của các sinh viên ñã qua quá trình ñào tạo ở mức khá 
cao. Trong ñó, sinh viên ñánh giá cao về chương trình ñào tạo, các hoạt ñộng hỗ trợ 
ñào tạo, các kỹ năng thu ñược và ñặc biệt là hầu hết các sinh viên ñều ñánh giá cao 
về chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất. Đây là sự ghi nhận xứng ñáng của sinh 
viên ñã dành cho những nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo của 
cán bộ giảng viên trường ĐHCNHN nói chung và Khoa Quản lý kinh doanh nói riêng. 

Thứ hai, ở mặt ngược lại, chất lượng ñào tạo còn có một số những nội dung 
chưa thực sự ñáp ứng ñược những mong muốn của sinh viên, ở khía cạnh này có thể 
nêu ra những ñiểm chính như: sinh viên chưa ñược tiếp cận với thực tiễn, hiệu quả 
của việc thực hành, thực tập các kiến thức chuyên ngành chưa cao, phương pháp 
giảng dạy của giảng viên chưa ñề cao tính chủ ñộng của người học, thái ñộ của các 
nhân viên bộ phận hỗ trợ ñào tạo chưa nhiệt tình, gần gũi, việc làm cho sinh viên, tổ 
chức hoạt ñộng ñoàn, hội chưa thiết thực và hiệu quả... 

5.2. Khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khóa học ngành 

Tài chính – Ngân hàng 

Từ những kết luận ñã rút ra như trên, ñể thực hiện mục tiêu nâng cao chất 
lượng khóa học ngành TCNH cung cấp cho sinh viên những ñiều kiện học tập tốt 
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nhất ñể mỗi sinh viên ra trường ñều thực sự là những cử nhân vững vàng về kiến 
thức, thành thục về kỹ năng, sẵn sàng hội nhập với vị trí công việc ñược ñào tạo, 
công tác tổ chức, thực hiện chương trình ñào tạo nhất thiết phải tiếp tục ñược thay 
ñổi, hoàn thiện ở nhiều nội dung khác nhau.  

Với quan ñiểm ñào tạo không phải là quá trình cố gắng ñể sinh viên vận dụng 

kiến thức ñược học vào thực tế mà phải xuất phát từ việc mang thực tế vào ñào tạo. 

Nhóm tác giả ñề xuất một số ñịnh hướng cụ thể như sau: 

Thứ nhất là, trong ñào tạo cần chú trọng hơn nữa trọng việc tạo ñiều kiện thuận lợi 

ñể sinh viên có nhiều cơ hội cọ xát với thực tế, qua ñó hình thành các kiến thức, kỹ 

năng ñúng và trúng với yêu cầu của nhà tuyển dụng. Điều này yêu cầu chúng ta cần 

nỗ lực cập nhật kiến thức hoàn thiện các tài liệu giảng dạy, phương pháp giảng dạy. 

Song song với ñó là tiến tới xây dựng một hệ thống liên kết giữa nhà trường và các tổ 

chức tài chính, doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp trong ñào tạo.  

Thứ hai là, thực hiện ña dạng hóa song song với nâng cao chất lượng các hoạt 

ñộng hỗ trợ người học. Trong ñó chú trọng các hoạt ñộng cung cấp thông tin liên 

quan tới kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực TCNH. Có thể ví dụ như việc ñăng tải 

những thông tin cập nhật thường xuyên trên website của khoa và nhà trường, miễn 

phí các tờ báo chuyên ngành cho các lớp học… Ngoài ra, hoạt ñộng thanh niên trong 

nhà trường cũng cần chủ ñộng tạo sân chơi cho phép sinh viên ñược chủ ñộng tham 

gia và sinh hoạt trong môi trường năng ñộng với nhiều hoạt ñộng khác nhau như: 

Câu lạc bộ việc làm, Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Câu lạc bộ giao lưu sinh viên 

với các trường, các tổ chức tài chính, ngân hàng cũng như các Câu lạc bộ rèn luyện 

văn hóa, văn nghệ, thể chất và vui chơi giải trí như võ thuật, khiêu vũ, cầu lông, bóng 

chuyền… 

Thứ ba và cũng là thay cho lời kết, ngoài việc chú trọng ñào tạo thái ñộ nghề 

nghiệp của sinh viên thì ở mặt ngược lại chúng ta cần quan tâm ñúng mức trong việc 

phát huy sự tận tâm nghề nghiệp của cán bộ, giảng viên trong nhà trường, ñặc biệt là 

các bộ phận tiếp xúc thường xuyên với sinh viên. Trên tinh thần sinh viên là những 

người ñược phục vụ, ñược cung cấp dịch vụ. Chất lượng dịch vụ ñó phải xứng ñáng 

với sự tin tưởng, sự hy sinh về thời gian, tâm sức, tiền bạc mà bản thân sinh viên, gia 

ñình và xã hội ñã dành cho nhà trường. 
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VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ TƯ DUY V#O GIẢNG DẠY  
TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 

PGS.TS. Vũ Huy Thông – Đại học Kinh tế quốc dân 

 ThS. Nguyễn Thị Hạnh – Đại học Hải Phòng 
 

TÓM TẮT 

Giáo dục nói chung, giáo dục ñại học nói riêng, ngoài việc truyền ñạt kiến thức 
thì người dạy cần hướng người học ñến phương pháp học tập tích cực và chủ ñộng 
ñể nắm bắt tri thức. Bản ñồ tư duy và giảng dạy theo tình huống là những hình thức 
dạy học tạo hứng thú, có tính thực tiễn cao ñược áp dụng tại các trường ñại học trong 
và ngoài nước. Vận dụng phương pháp bản ñồ tư duy vào giảng dạy tình huống 
QTKD ở trường ñại học sẽ góp phần ñổi mới phương pháp dạy – học theo hướng 
tích cực hóa người dạy và người học giúp họ chủ ñộng, sáng tạo hơn trong khơi gợi, 
truyền ñạt, lĩnh hội và phát triển kiến thức. Bài viết giới thiệu về kinh nghiệm vận 
dụng phương pháp bản ñồ tư duy trong quá trình giảng dạy tình huống trong trường 
ñại học. Kết quả thu ñược, sinh viên dễ dàng chiếm lĩnh kiến thức, làm chủ kỹ năng 
cần thiết trong lĩnh vực QTKD. 

Từ khóa: bản ñồ tư duy, phương pháp giảng dạy tình huống, QTKD. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong quá trình học tập trước ñây và ngay cả hiện nay, con người chú trọng 
ghi chép nội dung căn bản thông qua những ký tự, con số, tuần tự ñể cố gắng học 
thuộc lòng một cách máy móc. Cách thức ghi chép như vậy mới chỉ phản ánh năng 
lực của bán cầu não trái, còn bán cầu não phải ñể con người lĩnh hội màu sắc, nhịp 
ñiệu, không gian, sự tưởng tượng và sáng tạo thì lại gần như bị lãng quên. Nói cách 
khác, con người vẫn thường chỉ sử dụng 50% khả năng não bộ của mình ñể ghi nhận 
thông tin… Phương pháp bản ñồ tư duy giúp con người ñạt ñược mục tiêu vận dụng 
tối ña khả năng của bộ não (Tony Buzan, 2007). Phương pháp này tóm tắt ngắn gọn 
hệ thống kiến thức bằng những “nhánh cây”, ký hiệu và hình ảnh sinh ñộng thể hiện 
mối liên hệ giữa các nội dung kiến thức; mang lại lợi ích ñáng kể cho người học như 
ghi nhớ, phát triển nhận thức, phát triển tư duy, óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo. 

Thói quen thụ ñộng trong học tập gần như trở thành “truyền thống xấu” của 
sinh viên Việt Nam: lên lớp nghe giảng và ghi chép hoặc giảng viên ñọc, sinh viên 
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chép. Phương pháp thuyết trình, ñộc thoại của giảng viên và kiểu “ñọc – chép” chưa 
thúc ñẩy ñược tính tích cực, chủ ñộng trong học tập của sinh vì nó mang tính chất áp 
ñặt và người học “bị” cung cấp kiến thức một chiều. Hiện nay, phương pháp giảng 
dạy theo hướng tích cực hóa người dạy và người học ñang ñược các nhà giáo dục và 
cả xã hội quan tâm, khuyến khích ñổi mới. Những phương pháp thảo luận nhóm, nêu 
vấn ñề, giảng dạy theo tình huống… ñã ñược ứng dụng nhiều hơn trong giảng dạy 
ñại học. Hơn nữa, yêu cầu của doanh nghiệp về kinh nghiệm thực tiễn, khả năng xử 
lý tình huống và kỹ năng thực hành ñối với sinh viên tốt nghiệp ñã thúc ñẩy ngành 
giáo dục ñại học phải ñổi mới phương pháp giảng dạy “lấy người học làm trung 
tâm”. Ứng dụng phương pháp giảng dạy theo tình huống trong giảng dạy ñại học sẽ 
góp phần kích thích tính chủ ñộng, sáng tạo của sinh viên trong học tập; giúp sinh 
viên nắm ñược kiến thức về mặt lý luận và thực tiễn  của ngành học thông qua việc 
xử lý tình huống. 

Thực tế trên cho thấy ñể khai thác tối ña tiềm năng của não bộ, kích thích người 
học tích cực, chủ ñộng, sáng tạo trong quá trình học tập, nghiên cứu nắm bắt thực 
tiễn về kinh tế – xã hội thì việc vận dụng phương pháp bản ñồ tư duy vào giảng dạy tình 
huống ñối với các ngành nói chung và ngành QTKD nói riêng là hết sức cần thiết.  

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ TƯ DUY 

VÀO GIẢNG DẠY TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH 

2.1. Bản ñồ tư duy 

2.1.1. Bản ñồ tư duy là gì? 

Tư duy là sản phẩm cao nhất của vật chất ñược tổ chức một cách ñặc biệt – bộ 
não người. Nhà triết học nổi tiếng người Pháp ñược xem là cha ñẻ của triết học 
hiện ñại ñồng thời là một nhà toán học lỗi lạc – Rene Descarters – từng khẳng ñịnh 
“Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại”. Tiến sĩ Roger W. Sperry (người ñược giải thưởng Nobel 
Y học năm 1981) với những khám phá liên quan ñến sự chuyên biệt hóa chức năng 
của các bán cầu não, bằng hàng loạt thực nghiệm ñã nhận thấy bán cầu não trái có sở 
trường về ngôn ngữ, tính toán, phân tích và phán ñoán; còn bán cầu não phải thiên về 
nắm bắt không gian, cảm thụ âm nhạc, nghệ thuật, óc thẩm mỹ, lòng say mê và sự 
sáng tạo. Bán cầu não trái có thói quen phân tích từng bước, còn bán cầu não phải có 
khuynh hướng phân tích trực quan, khái quát tổng thể vấn ñề. Để khai thác tiềm năng 
vô tận của cả hai bán cầu não, giáo sư Tony Buzan ñã nghiên cứu và giới thiệu bản 
ñồ tư duy như một “công cụ vạn năng của bộ não”. Ông cho rằng cách chúng ta ghi 
chép phải phản ánh ñúng cách bộ não làm việc. Dĩ nhiên, bộ não con người không 
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làm việc theo kiểu ghi nhớ từng dòng chữ dài và ñược viết bằng một màu mực ñều 
ñều, buồn tẻ mà bộ não ghi nhớ bằng hình ảnh và sự liên hệ; ñó là cơ sở ban ñầu cho 
sự ra ñời của bản ñồ tư duy. 

Theo Tony Buzan “Bản ñồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy nền tảng”. 
bản ñồ tư duy là phương pháp chuyển tải thông tin vào bộ não của con người rồi trích 
xuất thông tin ra ngoài. Nó cũng là một phương tiện ghi chép ñầy sáng tạo và rất hiệu 
quả của con người. Bản ñồ tư duy còn ñược hiểu là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi, 
ñào sâu, mở rộng ý tưởng, hệ thống hóa một chủ ñề hay một mạch kiến thức,… bằng 
cách kết hợp việc sử dụng ñồng thời hình ảnh, ñường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư 
duy tích cực. Đặc biệt ñây là một sơ ñồ mở, không yêu cầu tỷ lệ, chi tiết chặt chẽ như 
bản ñồ ñịa lý, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, 
dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn ñạt khác nhau, cùng một chủ ñề nhưng mỗi 
người có thể “thể hiện” nó dưới dạng bản ñồ tư duy theo một cách riêng. Do ñó, việc 
lập bản ñồ tư duy phát huy ñược tối ña khả năng sáng tạo của mỗi người. 

2.1.2. Vai trò của bản ñồ tư duy trong dạy học 

Bản ñồ tư duy có vai trò quan trọng trong dạy học và ñặc biệt ñổi mới cách tổ 
chức dạy học của giảng viên ñồng thời góp phần bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh 
viên, phù hợp với mục tiêu ñổi mới PPDH tích cực, lấy người học làm trung tâm, 
chống lại thói quen học tập thụ ñộng, chống hình thức dạy học “ñọc – chép”, “chiếu 
– chép”, “học vẹt”… 

Bản ñồ tư duy giúp ghi chép và ghi nhớ thông tin hiệu quả: trong quá trình 
thiết kế bản ñồ tư duy, phải chọn lọc thông tin, từ ngữ, sắp xếp, bố cục ñể ghi thông 
tin cần thiết và lôgic, vì vậy quá trình thiết kế bản ñồ tư duy sẽ giúp cho người học 
dần dần hình thành phương pháp ghi chép và ghi nhớ hiệu quả. Hơn nữa, bản ñồ tư 
duy với một danh sách dài những thông tin ñược mô tả bằng màu sắc, hình ảnh, sinh 
ñộng mà trí nhớ con người dễ lưu trữ hình ảnh hơn là lưu trữ cả một trang giấy, vì 
vậy người học sẽ ghi nhớ ñược thông tin qua bản ñồ tư duy.  

Bản ñồ tư duy phát huy khả năng sáng tạo của người học: phương pháp ghi bài 
truyền thống theo dòng kẻ ñã ñóng khung tư duy và sự sáng tạo của con người. bản 
ñồ tư duy với hình ảnh, màu sắc sinh ñộng hay từ khóa do chính người học tự suy 
nghĩ, tự viết, tự vẽ ra ñể mô tả về thông tin nhận ñược, quá trình ñó ñược làm việc 
dựa trên trí tưởng tượng và sự liên hệ của họ sẽ làm cho bộ não của họ hiểu sâu, nhớ 
lâu và phát huy tính sáng tạo trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

Bản ñồ tư duy kích thích tính tích cực và chủ ñộng trong học tập: trong quá 
trình ghi chép hay phản ánh thông tin qua việc thiết kế bản ñồ tư duy, người học phải 
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ñộc lập suy nghĩ, rà soát ki
mối liên hệ bản chất của sự vật, hiện t
duy thông qua hệ thống ký tự, h
mà không chịu sự gò ép theo khuôn m
viên tích cực, chủ ñộng trong học tập v

Bản ñồ tư duy là công c
trúc cơ bản ñược bắt ñầu b
tâm, các nhánh nhỏ h
tưởng trung tâm là kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ, các nhánh chính l
kiến thức trọng tâm, các nhánh nhỏ l
ñến khi tổng hợp hết kiến thức cần ghi nhớ ñối với một vấn ñề, một b
vậy, bản ñồ tư duy với ñặc ñiểm không giới hạn n
kiến thức lớn tập trung v
của một vấn ñề, một ch
thể về toàn bộ nội dung tránh kiểu 

2.1.3. Cách lập bản ñồ t

Lập bản ñồ tư duy là vi
khác liên quan tỏa ra từ trung tâm. Bằng cách tập trung v
viết bằng từ ngữ của ng
giữa những ý tưởng lại với nhau h

Bước 1: Vẽ chủ ñề ở trung tâm tr
dụng phần mềm trên máy tính).

Bước 2: Vẽ thêm các tiêu ñ

Bước 3: Trong từng ti

Bước 4: Người lập có thể th
thêm nổi bật cũng như giúp lưu chúng vào trí nh

Hình 1: 

                                                          
16  Theo nguồn http://hocvienmarketingmoa.blogspot.com/2011/06/so

à soát kiến thức, liên tưởng, phân tích, khái quát hóa ñể phát hiện 
ệ bản chất của sự vật, hiện tượng và phản ánh mối liên hệ ñó l

ệ thống ký tự, hình ảnh, màu sắc mà cá nhân người học tự sáng tạo 
ò ép theo khuôn mẫu của giảng viên. Vì vậy sẽ kích thích sinh 

ực, chủ ñộng trong học tập và phát huy tối ña tiềm năng của bộ n

ư duy là công cụ ôn tập và tổng hợp kiến thức: Bản ñồ t
ợc bắt ñầu bằng ý tưởng trung tâm, các nhánh chính tỏa ra từ trung 

ỏ hơn lại tỏa ra từ nhánh chính, cứ tiếp tục như v
ến thức trọng tâm cần ghi nhớ, các nhánh chính l

ến thức trọng tâm, các nhánh nhỏ là ý nhỏ liên quan trong ý chính… ti
ến khi tổng hợp hết kiến thức cần ghi nhớ ñối với một vấn ñề, một b

ới ñặc ñiểm không giới hạn nên có thể mô tả ñ
ến thức lớn tập trung vào một chỗ, nó giúp người dạy ôn tập kiến thức trọng tâm 

ủa một vấn ñề, một chương, một học phần và giúp người học có ñư
ộ nội dung tránh kiểu “thấy cây mà không thấy rừng”. 

ập bản ñồ tư duy 

ư duy là việc bắt ñầu từ một ý tưởng trung tâm và vi
ỏa ra từ trung tâm. Bằng cách tập trung vào những ý tưởng chủ chốt ñ

ết bằng từ ngữ của người lập, sau ñó tìm ra những ý tưởng liên quan và k
ởng lại với nhau hình thành lên một bản ñồ tư duy. C

ớc 1: Vẽ chủ ñề ở trung tâm trên một mảnh giấy hoặc tr
ên máy tính). 

êm các tiêu ñề phụ vào chủ ñề trung tâm. 

ớc 3: Trong từng tiêu ñề phụ vẽ thêm các ý chính và các chi ti

ời lập có thể thêm nhiều hình ảnh nhằm giúp các ý quan trọng 
ư giúp lưu chúng vào trí nhớ tốt hơn. 

 Cấu trúc bản ñồ tư duy về hoạt ñộng của doanh nhân

                   

ồn http://hocvienmarketingmoa.blogspot.com/2011/06/so–do–tu–duy–

ởng, phân tích, khái quát hóa ñể phát hiện 
ệ ñó lên bản ñồ tư 
ời học tự sáng tạo 

ậy sẽ kích thích sinh 
ối ña tiềm năng của bộ não. 

ản ñồ tư duy với cấu 
ởng trung tâm, các nhánh chính tỏa ra từ trung 

ư vậy. Trong ñó ý 
ến thức trọng tâm cần ghi nhớ, các nhánh chính là ý chính của 

ên quan trong ý chính… tiếp tục cho 
ến khi tổng hợp hết kiến thức cần ghi nhớ ñối với một vấn ñề, một bài học. Như 

ể mô tả ñược một lượng 
ạy ôn tập kiến thức trọng tâm 

ược cái nhìn tổng 

trung tâm và viết ra những ý 
ởng chủ chốt ñược 

ên quan và kết nối 
. Cụ thể như sau: 

ột mảnh giấy hoặc trên máy (nếu sử 

êm các ý chính và các chi tiết hỗ trợ. 

ảnh nhằm giúp các ý quan trọng 

 
ề hoạt ñộng của doanh nhân16 

–la–gi.html. 
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Để bản ñồ tư duy trở lên sinh ñộng, người lập cần sử dụng màu sắc, ít nhất là 3 
màu và sử dụng hình ảnh, ký hiệu, mật mã, mũi tên. Người lập cần chọn những từ 
khóa, mỗi từ hay mỗi hình ảnh cần phải ñứng một mình và trên một dòng riêng. 
Người lập cần phát huy phong cách cá nhân của mình trên bản ñồ tư duy. 

2.2. Phương pháp giảng dạy tình huống 

2.2.1. Giảng dạy tình huống là gì? 

Giảng dạy tình huống hay là giảng dạy theo nghiên cứu một tình huống cụ thể 

là một trong những phương pháp có từ rất lâu ñời trong lịch sử giáo dục. Ở phương 
Đông, ñiển hình là Khổng Tử (năm 551 – 487 trước Công nguyên) ñã ñề cập ñến 
phương pháp xử lý tình huống trong ñó nhiều tình huống theo hướng nêu vấn ñề ñặc 
sắc, cá nhân hóa tiếp nhận, phương pháp xử lý tình huống là những bài học quý báu 

về răn dạy con người, ñược xem là tấm gương về phương pháp giáo dục tích cực cho 
hậu thế. Ở phương Tây, phương pháp tình huống cũng ñược nghiên cứu và áp dụng 
trong giáo dục. Hoa Kỳ là quốc gia tiên phong trong việc áp dụng tình huống vào 
giảng dạy. Năm 1870, giáo sư Christopher Columbus Langdell ñã khởi xướng PPDH 

tình huống cho khoa Luật của Trường Đại học Kinh doanh Havard và ñã ñược chấp 
nhận một vài năm sau ñó. Đầu thế kỷ XX, phương pháp tình huống ñược phổ biến 
trong giảng dạy tại Pháp, tuy nhiên các tình huống ñưa ra ñều là giả ñịnh nên tính 
thuyết phục không cao. Gaston de Vilard (1960) ñã ñưa những tình huống có thật và 
cụ thể vào giảng dạy, trong ñó người dạy xác ñịnh một số vấn ñề lý thuyết ngắn gọn, 

nêu tình huống cụ thể cho học sinh tranh luận, cuối cùng người dạy ñưa ra kết luận. 
Phương pháp này ñã ñược ủng hộ và sau ñó phổ biến trong nhiều ngành học khác.  

Ngày nay, phương pháp giảng dạy tình huống ñang ngày càng ñược các nhà 
nghiên cứu và giáo dục quan tâm và phát triển thành một trong những PPDH hiện ñại 
liên hệ ñược lý luận và tính thực tiễn cho người học. 

Theo Trịnh Văn Biều (2010), “dạy học tình huống là một PPDH ñược tổ chức 
theo những tình huống có thực của cuộc sống, trong ñó người học ñược kiến tạo tri 

thức qua việc giải quyết các vấn ñề có tính xã hội của việc học tập”. Còn tác giả Phan 
Trọng Ngọ (2005) cho rằng, bản chất của PPDH bằng tình huống là thông qua việc 
giải quyết những tình huống, người học có ñược khả năng thích ứng tốt nhất với môi 
trường xã hội ñầy biến ñộng. PPDH bằng tình huống rất gần với PPDH giải quyết 

tình huống có vấn ñề nhưng vẫn có nhiều ñiểm khác nhau. PPDH bằng tình huống có 
cơ sở lý luận và phạm vi ứng dụng rộng hơn. 
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Như vậy, dạy học bằng tình huống là PPDH thông qua việc giải quyết một tình 
huống, ñây là một trong những PPDH tích cực góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục 
toàn diện, ñược xem như khâu ñột phá căn bản trong xu hướng ñầu tư chiều sâu cho 
yêu cầu ñổi mới PPDH hiện nay. Đây là PPDH hữu hiệu nhằm mang lại niềm vui, 
hứng thú, thắp lên ngọn lửa say mê, tìm tòi chiếm lĩnh tri thức; phát triển tư duy, 
năng lực phát hiện và giải quyết vấn ñề; từ ñó hình thành ở học sinh nhân cách của 
người lao ñộng mới, tự chủ, sáng tạo, có khả năng giải quyết tốt các tình huống do 
cuộc sống ñặt ra.  

2.2.2. Vai trò của giảng dạy theo nghiên cứu tình huống 

Khác với phương pháp thuyết giảng, nêu vấn ñề phương pháp này dựa trên các 
tình huống thực tế hoặc giả ñịnh mà giảng viên nêu ra trước lớp gắn liền với một 
phần lý thuyết nào ñó, sinh viên sẽ thảo luận, ñưa ra quan ñiểm ñánh giá cũng như 
cách giải quyết tình huống bằng hiểu biết cũng như kinh nghiệm cá nhân, từ ñó giúp 
sinh viên liên hệ ñược lý thuyết với thực tiễn công việc.  

Với thời gian nhất ñịnh ñể giải quyết tình huống, ñòi hỏi mỗi cá nhân phải ñưa 
ra quyết ñịnh hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhóm, sẽ phát huy tính ñộc lập của từng cá 
nhân và tinh thần làm việc nhóm.  

Sự ña dạng của các tình huống ñược ñưa lên không chỉ khuyến khích người 
học phát huy tính chủ ñộng, óc sáng tạo mà còn ñem ñến sự thoải mái, sảng khoái về 
mặt tinh thần khi tham dự lớp, hơn nữa còn làm người học có thể tiếp thu nội dung 
kiến thức bài giảng dễ dàng, sâu và nhớ lâu hơn.  

Ngoài ra, phương pháp giảng dạy theo nghiên cứu tình huống sẽ giúp sinh viên 
rèn luyện các kỹ năng mềm như phân tích, tổng hợp, thuyết trình, tổ chức công việc 
trong quá trình thực hiện giải quyết các vấn ñề của tình huống. 

2.2.3. Các bước tiến hành giảng dạy theo nghiên cứu tình huống 

Bước 1: Xác ñịnh mục tiêu của buổi học: giảng viên xác ñịnh mục tiêu của 
kiến thức cần truyền ñạt về mặt lý thuyết thông qua tình huống là gì. 

Bước 2: Lựa chọn tình huống: giảng viên cần lựa chọn tình huống phù hợp với 
mục tiêu cần truyền ñạt và cung cấp các kiến thức về mặt lý thuyết có liên quan ñến 
tình huống ñưa ra. 

Bước 3: Xây dựng câu hỏi thảo luận: giảng viên ñưa câu hỏi hướng dẫn sinh 
viên tham gia vào tình huống và ngay cả khi sinh viên không có một sự chuẩn bị nào 
cũng có thể tham gia thảo luận ñược. 

Bước 4: Phân công thảo luận nhóm: giảng viên phân công nhiệm vụ cho từng 
nhóm sinh viên. 
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Bước 5: Trình bày kết quả thảo luận nhóm: các nhóm sẽ trình bày quan ñiểm 
cũng như cách giải quyết vấn ñề trước lớp trong khoảng thời gian xác ñịnh. 

Bước 6: Đánh giá kết quả thảo luận: giảng viên sẽ nhận xét, ñánh giá phần trình 
bày của từng nhóm và ñưa ra kết luận về tình huống nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn 
lý thuyết cần truyền ñạt và cách thức giải quyết vấn ñề của mình.  

3. PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO GIẢNG 

DẠY TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Trong hoạt ñộng kinh doanh, mục tiêu cuối cùng cần ñạt ñược chính là tạo ra 
lợi nhuận lớn nhất cho tổ chức, phát triển tổ chức và mang lại nhiều giá trị cho xã 
hội. Vì thế, ñòi hỏi người làm trong ngành QTKD phải luôn năng ñộng, nhạy bén, tự 
tin, mạnh mẽ, có khả năng làm việc trong môi trường nhiều áp lực và cạnh tranh, có 
khả năng ăn nói và thuyết phục mọi người cũng như am hiểu về các quy luật kinh tế, 
phương pháp quản trị, chiến lược kinh doanh và biết vận dụng vào thực tiễn công 
việc. Chính những yêu cầu này ñã thúc ñẩy ñổi mới phương pháp giảng dạy trong 
ngành QTKD, cần giảng dạy lý thuyết ñi ñôi với thực hành, cần tạo tư duy tích cực, 
chủ ñộng cho sinh viên. Vận dụng phương pháp bản ñồ tư duy vào giảng dạy tình 
huống QTKD trong các trường ñại học là một trong những phương pháp giảng dạy 
có thể ñạt ñược mục tiêu trên. Để vận dụng hiệu quả trong buổi học, trước hết giảng 
viên, sinh viên cần nắm ñược kiến thức căn bản về phương pháp bản ñồ tư duy, 
phương pháp giảng dạy – học tập theo tình huống và các kỹ năng thực hành khác, 
sau ñó thực hiện các nội dung sau: 

3.1. Hoạt ñộng của giảng viên 

Vận dụng phương pháp bản ñồ tư duy vào giảng dạy tình huống QTKD, hoạt 
ñộng giảng viên ñược chia thành hai giai ñoạn: 

Giai ñoạn 1: Chuẩn bị trước buổi học 

Bước 1: Giảng viên nên yêu cầu sinh viên tự tìm hiểu trước nội dung, kiến thức 
liên quan ñến buổi học. (Trong trường hợp, thời gian thảo luận trên lớp hạn chế thì 
giảng viên có thể ñưa tình huống ñể sinh viên có thể tự nghiên cứu trước ở nhà.) 

Bước 2: Giảng viên cần lựa chọn tình huống QTKD có tính khoa học phù hợp 
với kiến thức muốn truyền ñạt trong bài giảng. Mặt khác, tình huống cần có tính thực 
tế và gắn liền với hoạt ñộng kinh tế – xã hội cũng như hoạt ñộng kinh doanh của 
doanh nghiệp; tình huống cần hấp dẫn, khơi gợi ñược hứng thú và khả năng tự học 
của người học; tình huống cần phù hợp với trình ñộ người học. 
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Bước 3: Giảng viên cần xác ñịnh mục tiêu chính và những kiến thức trọng tâm 
mà sinh viên phải ñạt ñược sau buổi học. Trên cơ sở ñó giảng viên lựa chọn các từ 
khóa, hình ảnh liên quan ñể mô tả trong bản ñồ tư duy. 

Bước 4: Giảng viên chuẩn bị các câu hỏi liên quan ñến tình huống nhằm dẫn 
dắt, gợi ý cho sinh viên thảo luận và lựa chọn các từ khóa trong câu hỏi ñể mô tả 
trong bản ñồ tư duy. Câu hỏi dẫn dắt gợi mở hết sức quan trọng bởi lẽ nó quyết ñịnh 
ñến chất lượng tình huống và khả năng lĩnh hội kiến thức của sinh viên cũng như gây 
hứng thú nhận thức, kích thích sinh viên tư duy và tìm câu trả lời. Vì vậy, câu hỏi cần 
chứa ñựng một nhận thức mâu thuẫn, ñiều này chỉ ñạt ñược khi câu hỏi phản ánh mối 
quan hệ giữa ñiều ñã biết và ñiều phải tìm; câu hỏi phải mang tính lôgic, có sự gắn 
kết giữa lý thuyết và thực tiễn. 

Bước 5: Giảng viên lập bản ñồ tư duy dựa trên kết quả của bước 3 và bước 4. 

Giai ñoạn 2: Trong buổi học 

Bước 1: Giảng viên giới thiệu với sinh viên mục tiêu của bài giảng, thuyết 
giảng ngắn gọn kiến thức liên quan và tình huống QTKD thông qua bản ñồ tư duy 
nhằm giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về kiến thức cần lĩnh hội của bài giảng.  

Bước 2: Giảng viên giải thích chi tiết tình huống nếu cần và gợi ý cho sinh 
viên hướng tìm hiểu, phân tích tình huống và thảo luận nhóm bằng hệ thống câu hỏi 
dẫn dắt. 

Bước 3: Giảng viên chia nhóm thảo luận các vấn ñề trong tình huống và yêu 
cầu sinh viên giải quyết vấn ñề theo phương pháp bản ñồ tư duy. 

Bước 4: Sau khi thảo luận, mỗi nhóm sinh viên cần thuyết trình trước lớp về 
kết quả thảo luận của nhóm và các nhóm khác phản biện. Trong quá trình phản biện 
giảng viên ñóng vai trò là người hướng dẫn, ñiều hành và có thể ñưa ra gợi ý ñể kích 
thích sinh viên tham gia trao ñổi sôi nổi và ñi ñúng trọng tâm của bài giảng. 

Bước 5: Giảng viên ñưa ra nhận xét, ñánh giá về hoạt ñộng của từng nhóm và 
kết luận những vấn ñề chính trong tình huống cũng như thuyết giảng các kiến thức 
trọng tâm của bài giảng nếu sinh viên còn chưa rõ.  

3.2. Hoạt ñộng của sinh viên 

Giai ñoạn 1: Trước buổi học  

Sinh viên nên chủ ñộng tìm hiểu trước nội dung của bài giảng theo hướng dẫn 
của giảng viên.  

Giai ñoạn 2: Trong buổi học 

Bước 1: Sinh viên cần lắng nghe giảng viên trao ñổi về mục tiêu, kiến thức 
trọng tâm của bài giảng và tình huống thảo luận.  
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Bước 2: Sinh viên tích cực chủ ñộng thảo luận nhóm trên cơ sở câu hỏi dẫn dắt 
của giảng viên ñể tìm ra hướng giải quyết vấn ñề trong tình huống.  

Bước 3: Sinh viên mô tả quan ñiểm, ñánh giá và cách thức giải quyết vấn ñề 

của nhóm trên bản ñồ tư duy bằng những từ khóa và hình ảnh cụ thể.  

Bước 4: Sinh viên thuyết trình về kết quả thảo luận của nhóm trước lớp bằng 

bản ñồ tư duy và trả lời câu hỏi phản biện của các nhóm khác và của giảng viên. 

Bước 5: Sinh viên cần trao ñổi và lắng nghe góp ý, ñánh giá của giảng viên và 

các sinh viên khác trong lớp về bài thuyết trình của nhóm, từ ñó rút ra kiến thức 

trọng tâm của bài giảng.  

3.3. Một số khó khăn khi vận dụng  

Để lựa chọn hoặc tự xây dựng ñược những tình huống phù hợp với nội dung 

bài giảng, giảng viên cần ñầu tư nhiều thời gian ñể tiếp cận các nguồn thông tin khác 

nhau từ thực tiễn cuộc sống và lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan. Giảng viên cần 

thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin ñại chúng từ thời sự 

trong nước và quốc tế, tạp chí chuyên ngành hay tình huống hiện thực của các doanh 

nghiệp liên quan ñến tình hình kinh tế − xã hội trong nước cũng như quốc tế. Phương 

pháp này không chỉ ñòi hỏi giảng viên cần có kiến thức chuyên môn vững vàng mà 

còn có kỹ năng thực hành cũng như biết cách vận dụng các phương pháp bản ñồ tư 

duy, giảng dạy theo nghiên cứu tình huống vào bài giảng. 

Phương pháp giảng dạy này làm sinh viên thay ñổi một số thói quen chiếm lĩnh 

kiến thức cũng như kỹ năng nghề nghiệp, vì vậy ñòi hỏi sinh viên phải chủ ñộng tự 

học trước nội dung bài giảng. Việc tự học sẽ giúp sinh viên rèn luyện tính chủ ñộng 

trong học tập, kích thích tư duy phát triển, tuy nhiên không tránh khỏi những sinh 

viên ñã thụ ñộng nay càng thụ ñộng do nảy sinh quan ñiểm dựa dẫm vào các thành 

viên khác trong nhóm, vì vậy giảng viên cần quan sát, kiểm tra thông qua những câu 

hỏi phản biện ñối với mỗi thành viên trong nhóm và hướng dẫn giới thiệu tài liệu ñể 

sinh viên có thể tự học ñược một cách hiệu quả. 

Bên cạnh ñó, sỹ số lớp ñông, ñiều kiện phòng học (thiếu máy chiếu, cách sắp 

xếp bàn ghế...), hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, kiến thức nền tảng vững chắc, 

kỹ năng thuyết trình... cũng là những trở ngại lớn trong việc tổ chức lớp học theo 

phương pháp này, nhiều sinh viên không có cơ hội tham gia phát biểu hoặc tham gia 

không ñầy ñủ các hoạt ñộng. 
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4. KẾT LUẬN 

Ngày nay, có rất nhiều phương pháp giảng dạy nhằm tích cực hóa người dạy 
và người học. Bài viết với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của nhóm tác 
giả trong việc vận dụng phương pháp bản ñồ tư duy vào giảng dạy tình huống QTKD 
ñối với các học phần ngành QTKD. Với phương pháp này nhóm tác giả ñã khai thác 
ñược hiệu quả của cả hai phương pháp: bản ñồ tư duy và giảng dạy theo nghiên cứu 
tình huống. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng phương pháp này vì sẽ gây ra sự 
nhàm chán và quá tải ñối với sinh viên. Vì vậy, người dạy cần linh hoạt, kết hợp với 
nhiều phương pháp giảng dạy khác như thuyết giảng, nêu vấn ñề, giải quyết vấn ñề, 
làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, thảo luận cả lớp… xuyên suốt nội dung học phần. 
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1. TÓM TẮT 

 Các cơ sở ñào tạo ngành TCNH ñang ñứng trước yêu cầu phải ñổi mới 
chương trình và phương pháp giảng dạy nhằm ñào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, 
ñáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Do vậy, các cơ sở ñào tạo cần phải xác ñịnh ñúng các 
kiến thức và kỹ năng cần thiết của một chuyên viên ngân hàng. Tuy nhiên, hiện nay 
vẫn chưa có nhiều công trình ñề cập ñến vấn ñề này, ñặc biệt là trong bối cảnh của 
Việt Nam. Chính vì vậy, nghiên cứu này sẽ giúp các cơ sở ñào tạo xác ñịnh ñược các 
kiến thức và kỹ năng cần thiết của một chuyên viên TCNH. Để thực hiện nghiên cứu 
này, nhóm tác giả ñã sử dụng các phương pháp như: tổng hợp tài liệu, thảo luận nhóm, 
phỏng vấn chuyên gia, khảo sát ñối với 68 doanh nghiệp trong lĩnh vực TCNH. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, các kiến thức và kỹ năng về tài chính tiền tệ, ñạo ñức kinh 
doanh… (nhóm kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành), các kiến thức về ngân hàng 
thương mại, tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp, ñịnh giá tài 
sản… (nhóm kiến thức và kỹ năng ngành) ñược các doanh nghiệp trong thực tế cho 
là rất cần thiết ñối với một chuyên viên TCNH. Bên cạnh ñó, các kỹ năng mềm như 
kỹ năng ñàm phán, kỹ năng thuyết phục và gây ảnh hưởng, ký năng quản lý thời 
gian… cũng ñược ñánh giá là rất cần thiết. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác 
giả cũng ñề xuất một số kiến nghị về cải tiến chương trình ñào tạo và ñổi mới 
phương pháp giảng dạy ngành TCNH. 

2. GIỚI THIỆU 

Sự phát triển của nền kinh tế nói chung, trong lĩnh vực TCNH nói riêng ñã ảnh 
hưởng mạnh mẽ tới nhu cầu của xã hội ñối với nhân lực ngành tài chính ngân hàng 
của Việt Nam. Mặc dù, nhân lực ngành TCNH dư cung khá lớn trên thị trường lao 
ñộng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhân sự trình ñộ và có chất lượng vẫn thiếu hụt 
trong ngành TCNH (Đặng Ngọc Đức và cộng sự, 2015). Đối mặt với những thách 
thức này, các cơ sở ñào tạo ngành TCNH rất cần có sự thay ñổi mục tiêu, chương 
trình, và phương pháp giảng dạy ñể có thể ñáp ứng tốt nhu cầu của xã hội và phù hợp 
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với tình hình phát triển kinh tế. Do vậy, các cơ sở ñào tạo ngành TCNH cần phải xác 
ñịnh ñúng ñắn các kiến thức và kỹ năng cần thiết của một chuyên viên TCNH. 

3. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Trong xu hướng toàn cầu hóa và sự phát triển không ngừng của khoa học công 
nghệ, chuyên viên TCNH cần ñược trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái ñộ cần 
thiết mới có thể ñáp ứng yêu cầu của công việc. Trong ñó, kiến thức lý thuyết là một 
hệ thống khái niệm mang tính lôgic ñược hình thành thông qua việc quan sát, chiêm 
nghiệm, ñúc kết và thử nghiệm trong một thời gian dài. Kiến thức cung cấp một 
khuôn mẫu chuẩn mực ñể luận giải một cách khoa học các hiện tượng tự nhiên và xã 
hội cũng như tìm hiểu bản chất và quy luật của các hiện tượng phát sinh trong bối 
cảnh cụ thể (Gitterman,1988). Do ñó, giá trị của kiến thức lý thuyết là khả năng xác 
ñịnh các thành phần cốt lõi theo thứ tự bên trong các hiện tượng xuất hiện trong thực 
tế một cách có căn cứ khoa học (Mattani, 1998), giúp con người có thể giải thích bản 
chất các hiện tượng và chỉ ra cho họ nên làm gì trong bối cảnh cụ thể ñể ñạt ñược 
mục tiêu nhất ñịnh. 

Trong khi kiến thức lý thuyết ñóng vai trò ñịnh hướng cho con người hoạt 
ñộng theo một cách thức nào ñó có lợi nhất trong một bối cảnh nhất ñịnh, thì thực 
hành ñóng vai trò triển khai từng hoạt ñộng riêng rẽ, cụ thể trong một chuỗi liên tiếp 
các hoạt ñộng mà lý thuyết ñã chỉ ra. Điều này có nghĩa, thực hành là những thao tác 
hay kỹ năng triển khai kiến thức lý thuyết vào thực tế. Mặt khác, ñể ñạt ñược kết quả 
cao trong công việc con người không những phải nắm vững ñược quy luật và bản 
chất của hiện tượng ñể xây dựng chuỗi hành ñộng một cách khoa học và sáng tạo 
theo trật tự nhất ñịnh, mà cần phải có một kỹ năng thuần thục ñể triển khai các hoạt 
ñộng cụ thể ñó (Greene, 1999). Tuỳ theo vị trí và công việc khác nhau mà yêu cầu về 
mức ñộ khả năng làm việc cũng khác nhau.  

Các kiến thức lý thuyết, kỹ năng của một chuyên viên TCNH ñược nhóm tác 
giả tổng hợp từ các nghiên cứu trước và ñiều chỉnh phù hợp với ñiều kiện thực tế của 
Việt Nam (bảng 1). 

Bảng 1. Các kiến thức, kỹ năng và thái ñộ của chuyên viên TCNH 

Các kiến thức, kỹ năng Các tác giả ñã nghiên cứu 

Kiến thức về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài 
chính doanh nghiệp 

Rivera (2010) 

Kiến thức về thị trường chứng khoán và phân tích ñầu 
tư chứng khoán 

Rivera (2010) 



169 

 

Hiểu và vận dụng kiến thức về ngân hàng trung ương Rivera (2010) 

Hiểu và vận dụng kiến thức về ngân hàng thương mại Rivera (2010) 

Hiểu và vận dụng kiến thức về tài chính quốc tế Rivera (2010) 

Hiểu và vận dụng kiến thức về tài chính công Rivera (2010) 

Hiểu và vận dụng kiến thức về thanh toán quốc tế Rivera (2010) 

Hiểu và vận dụng kiến thức về bảo hiểm Rivera (2010) 

Hiểu và vận dụng kiến thức về ñịnh giá tài sản Rivera (2010) 

Hiểu, vận dụng kiến thức về lập và phân tích dự án Rivera (2010) 

Kỹ năng giao tiếp – ứng xử Army (2015), Christensen (2012) 

Kỹ năng thuyết trình Justin (2014) 

Kỹ năng làm việc nhóm Army (2015), Christensen (2012) 

Kỹ năng thuyết phục và gây ảnh hưởng Kowalski và cộng sự (2010) 

Kỹ năng ñàm phán Army (2015), Christensen (2012) 

Kỹ năng giải quyết vấn ñề Army (2015), Christensen (2012) 

Kỹ năng quản lý thời gian Army (2015), Christensen (2012) 

Kỹ năng làm chủ cảm xúc  Army (2015), Christensen (2012) 

Kỹ năng vượt qua khó khăn và áp lực Army (2015), Christensen (2012) 

Kỹ năng thích nghi với các thay ñổi Justin (2014) 

Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và viết báo cáo Justin (2014) 

Kỹ năng soạn thảo văn bản thông dụng Justin (2014) 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả ñã sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu sau: 

– Phương pháp tổng hợp: Nhóm tác giả ñã tổng hợp các công trình khoa học 
trước ñây về các kiến thức, kỹ năng cần thiết của một chuyên viên TCNH; chương 
trình ñào tạo ngành TCNH của một số trường ñại học trong và ngoài nước. Sau ñó, 
nhóm tác giả thảo luận ñể lựa chọn các kiến thức và kỹ năng phù hợp với ñiều kiện 
thực tế của Việt Nam.  

– Phương pháp nghiên cứu ñịnh tính: Trên cơ sở các kiến thức, kỹ năng ñã 
ñược xác ñịnh, nhóm tác giả thực hiện phỏng vấn chuyên sâu ñối với các giảng viên 
có kinh nghiệm trong ñào tạo TCNH của các trường cơ sở ñào tạo như Đại học Kinh 
tế quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng. Ngoài ra, nhóm tác giả còn 
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thực hiện phỏng vấn sâu với ñối tượng là các nhà quản lý trong các doanh nghiệp 
thuộc lĩnh vực TCNH. 

– Phương pháp nghiên cứu ñịnh lượng: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ñịnh 
tính, nhóm tác giả ñã xây dựng phiếu khảo sát và tiến hành khảo sát chính thức. Đối 
tượng trả lời phiếu khảo sát là nhà quản lý các doanh nghiệp trong lĩnh vực TCNH 
hoặc trưởng phòng tài chính kế toán/kế toán trưởng các doanh nghiệp sản xuất, 
doanh nghiệp thương mại. 

Nghiên cứu ñịnh lượng ñược thực hiện trên mẫu có kích thước là 68, cụ thể 
như sau (bảng 2): 

Bảng 2. Cấu trúc các doanh nghiệp trả lời phiếu khảo sát 

Tiêu chí 

Số lượng 

(Doanh 
nghiệp) 

Tỷ lệ 

(%) 
Tiêu chí 

Số lượng 

(Doanh 
nghiệp) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Loại hình kinh doanh Địa bàn hoạt ñộng 

Ngân hàng thương mại 39 57,4 Thành phố Hà Nội 31 45,6 

Công ty chứng khoán 06 8,8 Thành phố Hải Phòng 06 8,8 

Chi cục/Cục thuế 03 4,4 Thành phố Hải Dương 05 7,3 

Công ty tài chính 02 2,9 Tỉnh Vĩnh Phúc 04 5,9 

Quỹ tín dụng 02 2,9 Thành phố Hồ Chí Minh 08 11,8 

Doanh nghiệp khác 16 23,5 Đà Nẵng 04 5,9 

   Khác 10 14,7 

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

5.1. Kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành Tài chính – Ngân hàng 

Kết quả trong hình 1 cho thấy, các doanh nghiệp ñược khảo sát rất quan tâm 
ñến kiến thức và kỹ năng ñạo ñức kinh doanh, với giá trị trung bình là 4,50 ñiểm 
(tính trên thang ñiểm 5, trong ñó: 1 – Không cần thiết; 2 – Ít cần thiết; 3 – Bình 
thường; 4 – Cần thiết; 5 – Rất cần thiết); tiếp theo là kiến thức và kỹ năng về tài 
chính tiền tệ (4,43 ñiểm); Phương pháp thu thập và xử lý thông tin (4,18 ñiểm). Thấp 
nhất là nhu cầu kiến thức và kỹ năng về toán kinh tế, tuy nhiên, kiến thức này cũng 
ñạt số ñiểm khá cao 3,43 ñiểm. 

Như vậy, có thể thấy rằng, nhu cầu về kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành 
TCNH là khá ñồng ñều và ở mức cao, dao ñộng trong khoảng 3,43 ñến 4,50 ñiểm. 
Do vậy, sinh viên tốt nghiệp cần ñáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn thông qua việc rèn 
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luyện kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành, ñặc biệt là về tài chính tiền tệ, ñạo ñức kinh 
doanh… 

 

Hình 1. Kết quả nghiên cứu kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành TCNH 

5.2. Kiến thức và kỹ năng ngành Tài chính – Ngân hàng  

Về kiến thức và kỹ năng ngành TCNH, có thể thấy rằng, ñây là nội dung thực 
sự rất cần thiết ñối với một chuyên viên TCNH. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực 
TCNH ñặc biệt quan tâm ñến các kiến thức và kỹ năng ngành, cụ thể như kiến thức 
và kỹ năng về ngân hàng thương mại, ở mức 4,39 ñiểm; tài chính doanh nghiệp và 
phân tích tài chính doanh nghiệp (4,32 ñiểm); ñịnh giá tài sản (4,14 ñiểm); lập và 
phân tích dự án (4,11 ñiểm). Cũng giống như nhu cầu về kiến thức và kỹ năng cơ sở 
ngành, nhu cầu ñối với kiến thức và kỹ năng ngành TCNH cũng ñạt ở mức rất cao, 
xấp xỉ 4 ñiểm (hình 2). 

 

Hình 2. Kết quả nghiên cứu kiến thức và kỹ năng ngành TCNH 
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Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy rằng, những ñối tượng ñược hỏi có 
vị trí làm việc liên quan ñến tín dụng, thẩm ñịnh dự án ñầu tư hay thanh toán quốc tế 
rất quan tâm ñến kiến thức kỹ năng về ngân hàng thương mại, ñịnh giá tài sản, phân 
tích dự án, phân tích tài chính doanh nghiệp hay tài chính quốc tế. Những ñối tượng 
ñược hỏi có vị trí làm việc liên quan ñến tài chính, chứng khoán lại quan tâm nhiều 
ñến kiến thức và kỹ năng về tài chính doanh nghiệp, phân tích ñầu tư chứng khoán…  

5.3. Kỹ năng mềm của Chuyên viên Tài chính – Ngân hàng 

Kết quả trong hình 3, hình 4 dưới ñây cho thấy, các kỹ năng mềm là rất cần 
thiết ñối với một chuyên viên TCNH. Cụ thể, ñiểm số trung bình của nhu cầu về kỹ 
năng mềm ñạt 4,46 ñiểm. Trong khi, ñiểm trung bình về kiến thức và kỹ năng cơ sở 
ngành và ngành chỉ ñạt số ñiểm là 3,81 ñiểm. Đối với nhóm kỹ năng xã hội, cao nhất 
là sự cần thiết về kỹ năng ñàm phán, ñạt 4,68 ñiểm; tiếp ñến là kỹ năng thuyết phục 
và gây ảnh hưởng, kỹ năng làm việc nhóm ñạt 4,61 ñiểm; kỹ năng giao tiếp và ứng 
xử: 4,54 ñiểm; ỹ năng giải quyết vấn ñề và kỹ năng thuyết trình: 4,43 ñiểm, kết quả 
khảo sát ñược mô tả qua hình 3.  

 

Hình 3. Sự cần thiết của nhóm kỹ năng xã hội của chuyên viên TCNH 

Sự cần thiết ñối với nhóm kỹ năng xã hội của chuyên viên TCNH dao ñộng trong 

khoảng 4,21 ÷ 4,68 ñiểm. Trong ñó, cao nhất là kỹ năng sử dụng tin ứng dụng, ñạt 
mức 4,75 ñiểm; thấp nhất là kỹ năng làm chủ cảm xúc, ñạt mức 4,21 ñiểm (hình 4). 

Thực tế này chứng tỏ rằng, các doanh nghiệp trong lĩnh vực TCNH ñã ñặt ra 
các yêu cầu cao hơn khá nhiều so với khả năng thực tại của sinh viên mới tốt nghiệp 
trong việc xử lý tình huống, giải quyết các vấn ñề… Chính ñiều này sẽ thôi thúc các 
em sinh viên, muốn ñược các doanh nghiệp chấp nhận, các em ngoài việc nâng cao 
kiến thức và kỹ năng ngành nghề, còn phải rất nỗ lực trong việc rèn luyện và nâng 
cao các kỹ năng xã hội và kỹ năng cá nhân như ñàm phán, thuyết phục và gây ảnh 
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hưởng, giao tiếp, ứng xử, làm chủ cảm xúc, quản lý thời gian. Bên cạnh ñó, nhà 
trường cũng cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà trường tại thị trường giáo 
dục thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh của chính sinh viên sau khi tốt 
nghiệp trên thị trường việc làm. 

 

Hình 4. Sự cần thiết của nhóm kỹ năng cá nhân của chuyên viên TCNH 

6. KIẾN NGHỊ  

Trên cơ sở so sánh mối tương quan giữa kết quả nghiên cứu ñịnh lượng và 
chương trình ñào tạo ngành TCNH trường ĐHCNHN hiện nay, nhóm tác giả ñề xuất 
các kiến nghị về chương trình và phương pháp ñào tạo theo hướng ñáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của xã hội, cụ thể như sau: 

6.1. Cải tiến chương trình ñào tạo 

Một là, chương trình ñào tạo ngành TCNH cần ñược cải tiến theo hướng tăng 
cường các công cụ phân tích, xử lý dữ liệu và các phương pháp nghiên cứu ñịnh 
lượng. Bởi với mỗi chuyên viên TCNH, kiến thức và kỹ năng về thu thập, xử lý và 
phân tích các dữ liệu là vô cùng quan trọng, giúp họ có những kết luận chính xác hơn 
trong phân tích khách hàng, phân tích chứng khoán… ñể từ ñó ñưa ra các quyết ñịnh 
ñúng ñắn. Hơn nữa, với sự phát triển của công nghệ thông tin và sự nâng cao về trình 
ñộ của ñội ngũ giảng viên, trường ĐHCNHN có thể ñưa vào chương trình ñào tạo 
các kiến thức và kỹ năng tìm kiếm thông tin, thu thập, xử lý và phân tích nguồn 
thông tin ñã tìm kiếm ñược.  

Hai là, cần bổ sung các học phần liên quan ñến ngân hàng thương mại, phân 
tích tài chính doanh nghiệp vào chương trình ñào tạo. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng, 
không chỉ có chuyên viên làm việc tại các ngân hàng thương mại cần có kiến thức về 
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ngân hàng thương mại mà các chuyên viên tài chính làm việc tại các doanh nghiệp 
cũng rất cần có những kiến thức này. Bởi, một quyết ñịnh của ngân hàng thương mại 
sẽ ảnh hưởng lớn ñến dòng vốn, hay chi phí của các doanh nghiệp, và các cán bộ tài 
chính của doanh nghiệp cần phải thấu hiểu ñiều ñó. Bên cạnh ñó, các chuyên viên 
TCNH cũng cần nắm ñược các phương pháp, kỹ thuật cũng như nội dung phân tích 
tài chính doanh nghiệp, ñây là cơ sở rất quan trọng trong ñưa ra quyết ñịnh ñầu tư 
chứng khoán nào, có nên cấp tín dụng không… 

Ba là, chương trình ñào tạo cần ñược bố trí hài hòa giữa kiến thức và kỹ năng 
cơ sở ngành, ngành với các kỹ năng mềm như kỹ năng ñàm phán, kỹ năng thuyết 
phục và gây ảnh hưởng, kỹ năng làm việc nhóm… bởi các kỹ năng này cũng góp 
phần quan trọng tạo nên sự thành công của chuyên viên TCNH.  

Bốn là, chương trình ñào tạo cần ñược thực hiện theo hướng giảm tải thời 
lượng lý thuyết, tăng thời lượng thực hành, thảo luận, thực tập; Các học phần cần 
ñược xây dựng trên cơ sở bám sát với các mảng công việc thực tế trong hoạt ñộng 
của các doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ.  

6.2. Đổi mới phương pháp ñào tạo 

Bên cạnh cải tiến chương trình ñào tạo, ñổi mới phương pháp ñào tạo ñược coi 
là một biện pháp giúp sinh viên có thể tiếp thu ñược kiến thức, rèn luyện các kỹ 
năng, ñặc biệt là các kỹ năng mềm. Do vậy, nhóm tác giả ñưa ra một số biện pháp 
ñổi mới phương pháp ñào tạo, cụ thể như sau:   

Một là, tăng cường phối hợp giữa nhà trường và các doanh nghiệp thuộc lĩnh 
vực TCNH thông qua việc mời các chuyên gia tham gia giảng dạy một số học phần 
chuyên ngành hoặc tham gia giảng dạy ngoại khóa cho sinh viên; Tạo cơ chế ñể những 
cựu sinh viên ñang làm việc tại các doanh nghiệp có liên hệ thường xuyên với Khoa 
và Nhà trường (có thể thông qua tọa ñàm trao ñổi kinh nghiệm); Phối hợp giữa Khoa, 
Nhà trường với Hội sinh viên, Đoàn thanh niên ñể tổ chức các khóa ñào tạo ngắn hạn 
cung cấp kỹ năng cần thiết cho sinh viên, nhất là sinh viên chuẩn bị ra trường ñể sinh 
viên có ñịnh hướng trau dồi kỹ năng cá nhân và kỹ năng xã hội cho chuyên ngành 
của mình hay tổ chức sân chơi dưới nhiều hình thức khác nhau ñể giúp sinh viên phát 
triển kỹ năng mềm (Câu lạc bộ nhà ñầu tư trẻ, Câu lạc bộ nhà phân tích tài chính, 
Câu lạc bộ khởi nghiệp, Câu lạc bộ ngoại ngữ chuyên ngành…), tổ chức cho sinh 
viên ñược tiếp xúc với ngân hàng và các doanh nghiệp khi có nhu cầu tuyển dụng. 

Hai là, ñầu tư cơ sở vật chất phục vụ giờ giảng thực hành. Ngành TCNH là 
một ngành học cần có sự kết hợp với việc ứng dụng công nghệ tin học như học phần 
thuế, học phần thị trường chứng khoán... Do vậy, nhà trường cần ñầu tư thêm các 
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phòng thực hành ảo, phần mềm thực hành chuyên ngành TCNH. Nhờ ñó sinh viên 
có thêm nhiều cơ hội ñược làm quen với mô hình doanh nghiệp. 

Ba là, ñổi mới phương pháp giảng dạy. Thực tế hiện nay, phương pháp giảng 
dạy và học tập vẫn chưa ñược ñổi mới thực sự. Một số giảng viên vẫn áp dụng phương 
pháp giảng dạy truyền thống, ñó là phương pháp mà giảng viên là chủ thể còn sinh 
viên là khách thể của quá trình dạy – học. Giảng viên quan tâm trước hết ñến việc 
truyền ñạt kiến thức, hướng ñến mục tiêu làm cho sinh viên hiểu và ghi nhớ kiến 
thức. Phương pháp này ít quan tâm ñến việc phát triển tư duy, huấn luyện kỹ năng và 
rèn luyện thái ñộ cho người học dẫn ñến tình trạng hầu hết sinh viên học tập thụ 
ñộng. Nhiều nghiên cứu ñã chứng minh ñược rằng ñể học tốt thì sinh viên cần phải 
làm nhiều việc hơn là chỉ nghe một cách thụ ñộng, cụ thể là phải ñọc, viết, thảo luận, 
hoặc tham gia giải quyết vấn ñề khi ñó sinh viên sẽ giữ lại kiến thức nhiều hơn. Đặc 
biệt là, trong nghiên cứu của Ruhl, Hughes và Schloss (1987) ñã ñi ñến một kết luận 
bất ngờ: nếu giảng viên nói ít thì sinh viên có thể học ñược nhiều hơn. 

Do vậy, cần phải ñổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, phải 
thực sự xem người học là trung tâm, là chủ thể của hoạt ñộng “học”. Bằng cách: 

– Đa dạng hóa các phương pháp giảng dạy. 

– Giảm thời lượng thuyết giảng và tăng thời lượng hoạt ñộng của người học. 

– Tạo sự tương tác cao giữa người dạy và người học, giữa người học với nhau. 

– Khuyến khích tư duy ñộc lập và sáng tạo, xóa bỏ lối áp ñặt kiến thức theo 
kiểu giáo ñiều. 

– Hướng ñến việc phát triển nhận thức bậc cao cho sinh viên, ñó là: phân tích, 
tổng hợp và ñánh giá. 

– Chú trọng phát triển kỹ năng và xây dựng thái ñộ làm việc tích cực cho 
người học. 

Đổi mới theo hướng này có nghĩa là: 

– Sinh viên ñược thao tác hành ñộng thực tế nhiều hơn; 

– Sinh viên học qua tình huống thực tiễn doanh nghiệp nhiều hơn; 

– Sinh viên giải thích ñược thực tiễn bằng lý thuyết ñã học; 

– Sinh viên ñược thực hành trao ñổi, phối hợp, hợp tác trong nhóm; 

– Sinh viên ñược rèn luyện kỹ năng diễn ñạt trong nói và viết; 

– Sinh viên ñược rèn luyện kỹ năng cùng chung sống; 

– Sinh viên ñược tham gia vào hoạt ñộng của doanh nghiệp ñể có kinh nghiệm 
thực tế,… 
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NHỮNG CĂN CỨ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆU QUẢ 
CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC 

 

                                                              TS. Đỗ Thị Thu Hằng  

          Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ trong cải cách giáo dục ñại học, nội hàm 
PPDH ngày càng phong phú, xuất hiện ngày càng nhiều những ñặc trưng mới. Để 
thực hiện có hiệu quả mục tiêu dạy học ñòi hỏi giảng viên phải học tập và nghiên 
cứu những lý luận dạy học hiện ñại. Trong quá trình dạy học phải phân tích chính 
xác, phải nắm ñược những ñặc ñiểm, tính năng của PPDH, lựa chọn ñược PPDH phù 
hợp và khoa học với bài học, môn học, phù hợp với ñối tượng người học và phù hợp 
với các ñiều kiện thực tiễn của nhà trường. 

1. NHỮNG CĂN CỨ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC  

Hiện nay, quá trình dạy học ñược quan niệm là quá trình tương tác của các yếu tố: 
mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, PPDH, người học, người dạy, kiểm tra ñánh giá 
và ñiều kiện môi trường dạy học. Trong ñó, việc lựa chọn PPDH bị chi phối bởi các 
yếu tố còn lại của quá trình dạy học này. 

PPDH là tổng hợp các cách thức hoạt ñộng, tương tác ñược ñiều chỉnh của người 
dạy và người học nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học. Có thể nói, PPDH phản 
ánh: (1) sự vận ñộng của quá trình nhận thức của người học ñể ñạt mục ñích học tập; 
(2) sự vận ñộng của nội dung và sự chiếm lĩnh nội dung dạy học; (3) cách thức trao 
ñổi thông tin trong quá trình dạy học; (4) cách thức ñiều khiển, chỉ ñạo, tổ chức nhận 
thức theo một quy trình nhất ñịnh.  

Để lựa chọn ñược PPDH một các tối ưu cần quan tâm ñến mối quan hệ và sự 
chi phối của mọi yếu tố của quá trình dạy học lên sự lựa chọn PPDH.  

1.1. Lựa chọn phương pháp và mục tiêu dạy học  

Mục tiêu dạy học chính là các kết quả học tập về kiến thức, kỹ năng và thái ñộ 
cần ñạt của người học sau khi một hoạt ñộng dạy học kết thúc. Mục tiêu dạy học là 
cái ñích mà giảng viên và sinh viên phải hướng tới trong quá trình thực hiện bài học, 
môn học, mục tiêu dạy học gắn liền với kết quả ñạt ñược của người học khi hoạt 
ñộng dạy học kết thúc, là cơ sở ñịnh hướng ñể lựa chọn phương pháp và cách triển 
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khai các phương pháp cho một bài học, một môn học cụ thể. Để thực hiện ñược mục 
tiêu dạy học cần có phương pháp dạy và học thích hợp. PPDH chính là phương tiện 
ñể tổ chức hoạt ñộng dạy học và là công cụ ñể ñạt ñược mục tiêu dạy học. 

Mục tiêu cơ bản của ñào tạo trình ñộ ñại học là ñào tạo sinh viên có kiến thức 
chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật, có kỹ năng thực hành cơ bản, 
có khả năng làm việc ñộc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn ñề liên quan ñến ngành 
ñược ñào tạo. Như vậy, mục tiêu giáo dục ñại học là bồi dưỡng nhân lực bậc cao có 
năng lực sáng tạo và năng lực thực hiện, ñáp ứng ñược nhu cầu phát triển kinh tế – 
xã hội. Vì vậy, khi lựa chọn PPDH cần chú ý ñến việc người học ñạt ñược mục về 
tiêu kiến thức, mức ñộ thành thạo về kỹ năng của chuyên ngành ñào tạo; và ñặc biệt 
chú ý mức ñộ cần ñạt ñược về năng lực tự học, năng lực làm việc và giải quyết vấn 
ñề ñộc lập, năng lực nghiên cứu ñộc lập làm căn cứ lựa chọn PPDH phù hợp ñể tiến 
hành quá trình dạy học.  

Đối với bài học, học phần mục tiêu dạy học thiên về kiến thức lý thuyết việc 
lựa chọn phương pháp thường là nhóm phương pháp dùng lời như: trần thuật, diễn 
giảng, thảo luận, người học tham luận... Đối với các bài học, học phần có mục tiêu 
dạy học thiên về tính ứng dụng thực tiễn thì PPDH ñược sử dụng thường là nhóm 
phương pháp trực quan và nhóm thực hành (biểu diễn, minh họa, thí nghiệm, thực 
nghiệm, tham quan thực tế…). Tuy nhiên, dù là sử dụng phương pháp nào thì giảng 
viên cũng nên mà chú ý ñạt ñược trình ñộ thầy ñiều khiển sư phạm, trò chủ ñộng, 
tích cực, tự lực.  

1.2. Nội dung dạy học và lựa chọn phương pháp 

Nội dung dạy học chính là chất liệu ñể giảng viên và sinh viên cùng nhau thực 
hiện mục tiêu dạy học, cách thức chuyển tải nội dung dạy học của giảng viên và cách 
tổ chức hoạt ñộng học ñể chiếm lĩnh nội dung dạy học của sinh viên chính là PPDH. 
PPDH gắn với ñặc ñiểm nội dung dạy học. 

Đặc ñiểm nội dung dạy học và PPDH có mối quan hệ mật thiết với nhau, tính 
mật thiết trong mối quan hệ này thể hiện ở ba phương diện: (1) Mỗi một nội dung 
dạy học có những quy luật nhận thức khác nhau, vì vậy cần phải căn cứ vào từng quy 
luật nhận thức ñặc trưng của từng nội dung dạy học ñể lựa chọn và sử dụng PPDH 
phù hợp; (2) Mỗi một ngành học, mỗi môn học có những ñặc ñiểm và ñặc trưng khác 
nhau cần có phương pháp khác nhau ñể kết hợp trong quá trình dạy học; (3) Giữa các 
ngành khoa học, giữa những nội dung dạy học có những mối liên quan với nhau 
cũng cần chú ý sử dụng linh hoạt những PPDH khác nhau trong quá trình dạy học.  

Nội dung dạy học là những kiến thức khoa học khác nhau cần thiết cho người 
học trong cuộc sống mà họ phải lĩnh hội và chuyển thành giá trị nhân cách, giúp họ 
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có thể tồn tại và phát triển trong xã hội. Từ kiến thức khoa học ñược chọn lọc và xây 
dựng thành tri thức chương trình và từ tri thức chương trình ñược cụ thể hóa thành tri 
thức môn học. Trong hoạt ñộng dạy học, người giảng viên cần một lần nữa chuyển 
hóa tri thức chương trình và tri thức môn học thành nội dung dạy học, và từng nội 
dung dạy ñược chuyển tải bởi các PPDH phù hợp, có như vậy mục tiêu dạy học mới 
ñược thực hiện, và quá trình nhận thức của người học mới diễn ra một cách hiệu quả. 
Như vậy, nội dung dạy học không chỉ là kiến thức mà còn bao hàm cả cách học, 
phương pháp tư duy. Thông qua học nội dung, người học học ñược cách xác ñịnh và 
xử lý, vận dụng nội dung ñược học vào cuộc sống và thực tiễn công việc. Điều này là 
vấn ñề các giảng viên cần nhận thức khi triển khai lựa chọn PPDH và ñổi mới PPDH. 

1.3. Đặc ñiểm sinh viên và lựa chọn phương pháp 

Sinh viên vừa là ñối tượng, vừa là chủ thể của hoạt ñộng dạy học.  

Với tư cách là ñối tượng của hoạt ñộng dạy học, người học nói chung và sinh 
viên nói riêng có ñặc ñiểm tâm sinh lý bao gồm sự phát triển về thể chất, trí tuệ; trình 
ñộ xuất phát ñiểm về vốn tri thức, kinh nghiệm; ñộng cơ, ý thức thái ñộ học tập bao 
gồm ý thức về mục ñích học tập, lòng say mê, sự khát khao chiếm lĩnh tri thức; ñặc 
ñiểm về tập thể lớp học, tập quán học tập và nhận thức của người học. Điều này yêu 
cầu giảng viên phải phân tích một cách khoa học và chính xác những ñặc ñiểm sinh 
viên làm căn cứ lựa chọn PPDH, chỉ khi nào lựa chọn ñược phương pháp phù hợp với 
ñặc ñiểm ñối tượng người học thì khi ñó mới có thể tạo ñược hứng thú cho người học. 

Mặt khác, với tư cách là chủ thể của quá trình nhận thức, người học không chỉ 
ñược hiểu kỹ những ñặc ñiểm nêu trên mà người dạy cần nhận thức ñược “người học là 
lẽ tồn tại của việc dạy”, họ là “thợ chính” của quá trình dạy học. Vì vậy, việc lựa 
chọn PPDH cần chú ý ñến nguyện vọng và lợi ích của người học, coi nhu cầu và lợi 
ích của người học làm “trung tâm” của mọi hoạt ñộng dạy học.  

Từ phân tích trên, có thể thấy, viêc lựa chọn phương pháp cần chú ý: 

– Xuất phát từ ñộng cơ, ñặc ñiểm, tính chất, ñiều kiện… của người học; 

– Phải tạo môi trường, ñiều kiện cho người học tích cực huy ñộng các giác quan, 
chủ ñộng trong lĩnh hội, tức là kích thích ñược nhu cầu nhận thức của người học; 

– Phải chú ý phân hóa, cá thể hóa người học và bám sát quy luật nhận thức của 
người học: mỗi cá nhân người học có khả năng khác nhau, nhưng ñều phải ñược dẫn 
dắt ñi ñến ñích theo cách phù hợp với từng ñối tượng. 

– Việc lựa chọn phương pháp phải khuyến khích ñược người học tự kiểm tra, 
ñánh giá mình và giúp họ có ý thức học tập suốt ñời. 
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1.4. Đặc ñiểm người dạy và lựa chọn phương pháp 

Người dạy ñược quan niệm là người có vừa có vai trò chủ ñạo vừa có vai trò 
tác nhân trong hoạt ñộng dạy học, tức người dạy vừa là người lập kế hoạch dạy học, tổ 
chức, ñiều khiển quá trình nhận thức của người học, lại vừa là người tác ñộng từ bên 
ngoài với tư cách là người hợp tác và cộng tác: hướng dẫn, hỗ trợ, khêu gợi, ñi cùng 
người học trong phương pháp học và chỉ cho họ con ñường phải theo suốt cả quá 
trình ñi ñến mục tiêu cần ñạt của quá trình dạy học. Mặc dù sứ mệnh của người dạy 
như vậy, nhưng cách thức thực hiện sứ mệnh ñó ở mỗi giảng viên là khác nhau, do 
mỗi giảng viên có những ñặc ñiểm khác nhau.  

Đặc ñiểm của giảng viên bao gồm kinh nghiệm giảng dạy, trình ñộ chuyên 
môn, phẩm chất và cá tính. Toàn bộ những ñặc ñiểm này ảnh hưởng ñến việc nhận 
thức, lựa chọn và sử dụng PPDH của mỗi giảng viên. Bất kỳ phương pháp ñược lựa 
chọn phù hợp với ñiều kiện và ñặc ñiểm của giảng viên và ñược giảng viên hiểu rõ 
và vận hành thuần thục sẽ phát huy tác dụng một cách hiệu quả của PPDH. Vì vậy, 
khi lựa chọn PPDH giảng viên cần căn cứ vào việc phân tích những ñặc ñiểm, tố chất 
và ưu thế của bản thân ñể lựa chọn PPDH phù hợp. Điều này cũng dễ lý giải khi mục 
tiêu dạy học, nội dung dạy học, ñối tượng người học, ñiều kiện dạy học giống nhau, 
nhưng mỗi giảng viên có thể lựa chọn phương pháp khác nhau do ñặc ñiểm, phong 
cách dạy học của mỗi cá nhân giảng viên là khác nhau. 

1.5. Điều kiện, môi trường dạy học và lựa chọn phương pháp dạy học 

Khi nói ñến ñiều kiện, môi trường trong quá trình dạy học bao gồm cả ñiều 
kiện về vật chất và ñiều kiện về tinh thần, môi trường kinh tế – xã hội và môi trường 
sư phạm. 

Điều kiện vật chất gắn với cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu, học liệu học tập… 
phục vụ cho quá trình dạy và học, ngoài ra còn có thể kể ñến các ñiều kiện ñể sinh 
viên có thể thực tập, thực hành thuận lợi nhất như: công xưởng, xí nghiệp, công ty… 
Đặc biệt, ñối với trường học hiện nay, các ñiều kiện về thư viện, phòng thí nghiệm, 
ñiều kiện về nối mạng… là những ñiều kiện ảnh hưởng rất lớn ñến việc lựa chọn 
phương pháp giảng dạy của giảng viên. Và khi trường học có ñầy ñủ các ñiều kiện về 
vật chất, thiết bị thì giảng viên phải tìm tòi, lựa chọn PPDH sao cho khai thác một 
cách tối ña các tác dụng và lợi thế của các ñiều kiện này cho việc nâng cao hiệu quả 
dạy học.  

Điều kiện tinh thần gắn với bầu không khí tâm lý thân thiện trong quá trình 
dạy học. Khi người dạy trở thành thần tượng của người học, khi ñến lớp với niềm vui 
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mang ñầy lợi ích thì việc học trở thành niềm khao khát. Vì vậy, sử dụng phương 
pháp ñúng, phù hợp với người học sẽ tạo ñộng lực học tập cho người học và người 
thầy sẽ thực hiện ñược sứ mệnh của mình. 

Môi trường kinh tế – xã hội và môi trường sư phạm ảnh hưởng ñến người học 
và ñến phương pháp học, người dạy và phương pháp dạy một cách tương hỗ. Môi 
trường là tác nhân quan trọng tác ñộng lên quá trình dạy học, ñặc biệt là việc ñổi mới 
PPDH. Môi trường tốt sẽ tạo ñiều kiện và khuyến khích ñược giảng viên tìm tòi ñổi 
mới và ngược lại. 

2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG VIỆC LỰA CHỌN VÀ TRIỂN KHAI 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỐI ƯU Ở BẬC ĐẠI HỌC HIỆN NAY 

Sự phát triển của xã hội trong bối cảnh toàn cầu ñặt ra những yêu cầu mới ñối 
với người lao ñộng, ñiều ñó ñặt giáo dục ñại học trước những thách thức mới cần 
phải thay ñổi. Và trong giai ñoạn hiện nay, nền giáo dục ñại học nước ta ñang chuyển 
sang một giai ñoạn mới, với những ñặc trưng mới về sứ mạng, cơ cấu, chức năng… 
Những ñặc trưng ñó cũng làm nảy sinh yêu cầu khác trước ñối với việc lựa chọn 
phương pháp dạy và học ở ñại học ngoài những vấn ñề nêu ở trên. 

Ngoài những ñòi hỏi khi lựa chọn PPDH ở bậc ñại học như ñã nêu ở trên, ñể 
ñáp ứng ñược yêu cầu trong ñổi mới giáo dục hiện nay, các giảng viên cần chú ý một 
số vấn ñề sau: 

2.1. Lựa chọn phương pháp chú ý dạy cách học và học cách học 

Trước những thay ñổi nhanh chóng về công nghệ thông tin khiến cho việc tiếp 
cận tri thức của sinh viên ngày càng dễ dàng bằng nhiều con ñường khác nhau, vì 
vậy việc dạy cách học và học cách học ñể tạo thói quen, niềm say mê và khả năng 
học tập suốt ñời là tiêu chí bao quát hàng ñầu dạy học ở bậc ñại học. Mọi PPDH, nội 
dung dạy học ñều nên xuất pháp từ ñó. Trong dạy học, người giảng viên nên lựa 
chọn phương pháp ñể người học ñược học cách học tốt nhất. Ngoài ra, bằng cách 
khêu gợi sự tò mò, bằng cách tạo sự hấp dẫn của tri thức và ñặc biệt bằng tấm gương 
học tập của mình, giảng viên cố gắng tạo niềm say mê học tập cho sinh viên.  

2.2. Lựa chọn phương pháp chú ý ñến tính chủ ñộng của sinh viên 

Tính chủ ñộng trong học tập là một tố chất quan trọng của sinh viên trong việc 
chiếm lĩnh tri thức khoa học, ñây là phẩm chất mà người giảng viên cần phát huy cho 
sinh viên, cần coi sinh viên là trung tâm của quá trình dạy học. Người thầy có vai trò 
ñịnh hướng giúp người học chọn, nhập và xử lý thông tin ñể làm nảy sinh tri thức ở 
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người học. Như vậy, sinh viên là người ñi học chứ không phải là người ñược dạy 
(tính tự nguyện và chủ ñộng), và giảng viên là người giúp ñỡ người học, tương tác 
thúc ñẩy tính chủ ñộng của người học. 

Với lý giải như trên, sự vận ñộng của nhân tố người học là quan trọng nhất ñể 
làm cho hoạt ñộng học thật sự ñược diễn ra và nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học. 

2.3. Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ ñổi mới phương pháp 

Ngày nay, công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu trong việc dạy học, nhất là 
ở bậc ñại học, có thể nói, công nghệ thông tin là giải pháp quan trọng cần ñược triệt 
ñể khai thác ñể nâng cao hiệu quả dạy học. Nhờ vào công nghệ thông tin, giảng viên 
có thể hạn chế bớt các phương pháp thuyết trình thông báo – tái hiện, tăng cường 
phương pháp giải quyết vấn ñề. Giảng viên ñưa sinh viên vào tình huống có vấn ñề 
ñể sinh viên suy nghĩ giải quyết trên cơ sở ñịnh hướng của giảng viên. Từ những 
hình mẫu ñặt và giải quyết mà giảng viên trình bày, sinh viên học ñược cách tư duy 
lôgic và phát hiện vấn ñề, ñề xuất giả thuyết, thảo luận, ñiều tra, chứng minh giả 
thuyết ñã nêu ra. 

Tóm lại, ñể hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, người giảng viên cần thiết phải 
lựa chọn và sử dụng PPDH phù hợp với mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, ñặc ñiểm 
ñối tượng người học, sở trường của bản thân cũng như phù hợp với ñiều kiện môi 
trường của quá trình dạy học. Bên cạnh ñó, trong giai ñoạn ñổi mới giáo dục hiện 
nay, giảng viên cũng cần chú ý ñến những ñòi hỏi của xã hội ñối với sản phẩm giáo 
dục ñể có những lựa chọn và vận hành PPDH thích hợp ñem lại hiệu quả giáo dục 
cao nhất tạo ra ñược sản phẩm ñáp ứng ñược ñòi hỏi của thực tiễn xã hội hiện nay.  
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