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tiễn. Như vậy nếu giảng dạy truyền thống thì chỉ đạt được mục tiêu là cung cấp thông tin về 10 nguyên tắc quản 
lý rừng bền vững và thiếu tính thực tiễn; trong khi đó với cách thay đổi quy trình giảng dạy đơn giản như vậy nó 
không chỉ đạt được việc cung cấp thông tin về 10 nguyên tắc này mà còn thúc đẩy sinh viên chủ động tìm hiểu, 
phân tích nó, gắn nó với thực tế và cuối cùng tự phát hiện được những vấn đề cần cải thiện. Đó chính là 
“Phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung tâm - LCTM” 

Với ví dụ đơn giản này chúng ta có thể thấy bất kỳ ngành học nào, môn học, học phần nào đều có thể áp dụng 
LCTM. Vì thực chất của LCTM là thay đổi tiến trình, cách tiếp cận trong dạy và học mà thôi. Với LCTM, 
trước tiên, chúng ta thấy rằng hoạt động của lớp học sẽ xảy ra sớm hơn so với cách dạy thuyết giảng bình 
thường. Ngay trước khi thầy trò gặp nhau trên lớp học, sinh viên đã được giảng viên giao một số nhiệm vụ. Sinh 
viên sẽ vào thư viện đọc sách và báo chí, tìm trên Internet và ít nhất họ phải đọc giáo trình trước khi đến lớp. Tại 
lớp học sẽ diễn ra sự trao đổi chia sẻ kiến thức, tranh luận giữa người học với sự thúc đẩy hỗ trợ, điều chỉnh và 
cung cấp thông tin thêm của người dạy. 

 

Sự khác nhau về quá trình dạy học: Người dạy – Người học là trung tâm 

Trong thực tế đôi khi cũng có những cách hiểu khác nhau về LCTM, xem nó như là một hình ảnh mà sinh viên 
thảo luận tham gia một cách hình thức, hoặc đó chỉ là việc sử dụng các công cụ, phương tiện, thiết bị, vật liệu 
khác nhau, …. Việc đổi mới, áp dụng nhiều công cụ, phương tiện khác nhau là cần thiết trong LCTM, vì nó 
hướng đến dạy và học phát huy hết 5 giác quan, tuy nhiên nó cũng chỉ là phương tiện. Bản chất ở đây là thay 
đổi một quy trình/tiến trình dạy học. 

2. Khái niệm LCTM 
Khi áp dụng LCTM, cần rõ ràng về mục đích của việc dạy và học, cần xác lập một tiến trình tiếp cận và thực hiện. 
Đồng thời với nó cần lưu ý một số nguyên tắc căn bản và suy nghỉ về 
cách vận dụng nó cho phù hợp với từng mục tiêu giảng dạy, môi 
trường và đối tượng học. 

Mục đích của LCTM: 
- Phát hiện và lựa chọn mục tiêu/nội dung dạy và học 

thích hợp; 
- Tăng cường sự chủ động phát hiện vấn đề của người 

học; 
- Tạo ra cơ hội để học viên chia sẻ, làm việc nhóm để học 

lẫn nhau 
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- Luôn thay đổi, cải tiến cách tiếp cận giải quyết vấn đề. 
- Tạo cho sinh viên thực hành, hành động 
- Suy nghĩ cấp cao hơn: Giải thích, Phát hiện, Giải quyết, và Quyết định vấn đề  
- Giảng dạy đa dạng:  Sử dụng 5 giác quan; thay đổi kiểu dạng học 

Nội dung và tiến trình của LCTM  
- Lựa chọn phương pháp thích hợp: Căn cứ vào mục tiêu học tập 
- Giao nhiêm vụ cho học viên thực hiện 
- Tạo ra một tiến trình học tập: Cá nhân, nhóm, phương pháp thúc đẩy, phương pháp dạy học, phương 

pháp phân tích, … Đúc kết 
- Quản lý tiến trình học 
- Đúc kết 

Nguyên tắc dạy học tốt nhất của LCTM 
- Chú trọng đến hiệu quả của việc học, có nghĩa là phải có mục đích/mục tiêu rõ ràng và có tính khả thi 

trong bài giảng/giờ giảng. 
- Lưu ý đến tính thích hợp: Có nghĩa cần nhấn mạnh nội dung bài học liên quan đến nghề nghiệp ra sao 
- Tăng cường tính tham gia, chủ động của học viên. Hãy sử dụng trực quan, đưa học viên vào hoạt động 
- Học thông qua hành 
- Môi trường học tập: Phòng học, sắp xếp chổ ngồi hợp lý, các thiết bị, dụng cụ, …. và đặc biệt là  tạo ra 

không khí lớp học tích cực, chia sẻ ……. 
- Huy động các giác quan, trong đó trực quan đóng vai trò quan trọng trong học tập  

Vận dụng LCTM như thế nào? 
Lựa chọn một phương pháp dạy và học tốt, có hiệu quả cần cân nhắc nhiều yếu tố: 

- Phải gắn với mục tiêu, nội dung môn/ bài học 
- Thích hợp cho từng đối tượng người học, bậc học 
- Phù hợp với hệ thống sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu tham khảo 
- Phù hợp với môi trường dạy và học và các điều kiện, phòng học, bàn ghế, phương tiện, vật liệu giảng 

dạy, tài liệu sẵn có 
- Đáp ứng được thời gian giảng dạy  

3. Tương tác trong quá trình dạy học – Những yếu tố cần đổi mới để áp dụng 
LCTM 

Để áp dụng LCTM, cần xác định các nhân tố chính trong dạy và học và phân tích các mối tương tác của nó để có 
thể nhận ra được những gì cần cải thiện để có thể áp dụng LCTM. Việc thay đổi một quá trình dạy và học bị chi 
phối bởi nhiều yếu tố, vì vậy nếu chỉ thay đổi một yếu tố nào đó, ví dụ như phương pháp của người thầy là chưa 
đủ, mà nó còn phụ thuộc vào đối tượng học, môi trường học tập. 
Trong quá trình dạy và học, có mối tương tác giữa người dạy và người học, chúng được đặt trong một môi 
trường cụ thể. Môi trường này có thể phân chia thành 2 nhóm: Trực tiếp và gián tiếp. Để đổi mới phương pháp 
giảng dạy, cần quan tâm đến việc đổi mới các nhân tố này để tạo ra sự tương tác thích hợp và đạt được kết quả. 
 
 

 
Tương tác trong quá trình dạy và học 

 
Về người dạy: LCTM là nhằm mục đích là tăng cường tính chủ động của sinh viên, đưa sinh viên vào tiến trình 
học tập tích cực, tự tìm hiểu, phân tích, phát hiện và giải quyết các vấn đề. Những đổi mới cần có để áp dụng 
LCTM đối với người dạy là: 
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- Đổi mới tiến trình giảng dạy. Thay vì giảng dạy một chiều thì việc giao nhiệm vụ, các bài tập tình huống, 
…. cần được chuẩn bị trước. Tại lớp học sẽ diễn ra tiến trình sinh viên tham gia đưa ra các quan điểm, 
phân tích và đề xuất của mình; giảng viên sẽ là người hướng dẫn thảo luận, góp ý, định hướng và đúc 
kết các kết quả học tập để đạt được mục tiêu. 

- Lựa chọn các phương pháp giảng dạy để thúc đẩy sinh viên tham gia và có thể làm việc có hiệu quả; 
đồng thời với nó là áp dụng các kỹ năng thúc đẩy thích hợp. 

- Xem xét để áp dụng các vật liệu, dụng cụ, thiết bị trực quan thích hợp 
- Chuẩn bị các tài liệu, hoặc nguồn thông tin để cung cấp cho người học. 
- Tích lũy các kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng các bài tập tình huống để đưa thực tế vào lớp học. 
- ……. 

Về người học: Người học cũng cần được xác định trước là đang thực hiện một tiến trình học mới, không phải 
thụ  động nghe giảng viên một chiều. Họ cần được chuẩn bị tinh thần và tâm lý để tham gia vào một lớp học tích 
cực. Để lớp học có thể áp dụng LCTM có hiệu quả, sinh viên cần rõ ràng trách nhiệm, nhiệm vụ của mình: 

- Thực hiện việc chuẩn bị cho học tập ở lớp học, chủ động tìm hiểu thông tin, dữ liệu theo bài giao nhiệm 
vụ trước khi đến lớp học. Như vậy sinh viên cần bố trí thời gian biểu cho hoạt động này, nó là rất quan 
trọng để lớp học thành công. Khác trước đây, sinh viên chỉ chờ đến buổi học đến tiếp thụ kiến thức mới. 

- Có tinh thần, thái độ học tập theo phương pháp làm việc nhóm, biết chia sẻ, lắng nghe và tuân theo quy 
định làm việc của lớp học, nhóm.  Đóng góp vào quá trình học; không tham gia hình thức mà luôn suy 
nghỉ để đạt được mục tiêu học tập cùng với bạn học. 

- Có thái độ chủ động trong học, thay đổi cách học truyền thống là chỉ học những gì có sẵn; mà cần tích 
cực tìm hiểu, phát hiện và phân tích các vấn đề. 

- …….. 
Về môi trường dạy và học: Đề việc thực hiện LCTM thành công, ngoài sự thay đổi cần thiết của người dạy và 
học, thì môi trường diễn ra quá trình đó rất quan trọng. Môi trường có thể phân chia làm hai loại: Trực tiếp và 
gián tiếp. 

- Môi trường trực tiếp bao gồm môi trường vật lý, tâm lý, giao tiếp trong một lớp học. Một môi trường trực 
tiếp phù hợp bao gồm: 

 Không gian học, phòng học, bàn ghế phù hợp với số lượng người học và phương pháp giảng 
dạy. Đa số các phương pháp giảng dạy tích cực yêu cầu lớp học không quá đông (không quá 
30 sinh viên) và có không gian, để người học và dạy có thể di chuyển; hoặc bàn ghế có thể sắp 
xếp, thay đổi. Tuy nhiên hiện tại lớp học chúng ta thường đông (>50 sinh viên) và phòng học, 
bàn ghế chỉ đủ cho không gian người học ngồi nghe giảng theo phương pháp thuyết giảng.  Do 
vậy đây là một thử thách cho việc áp dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy LCTM; tuy 
nhiên phương pháp giảng dạy LCTM cũng đa dạng và linh hoạt; do vậy người dạy cần có chiến 
lược để để xem xét lựa chọn để thích nghi và đáp ứng được mục tiêu giảng dạy tích cực. Bên 
cạnh đó các nhà quản lý giáo dục cũng cần suy nghỉ để tổ chức không gian, môi trường này 
thích hợp hơn với các ngành học, môn học khác nhau. 

 Trang thiết bị, dụng cụ trực quan: Đây là phương tiện hỗ trợ để áp dụng các phương pháp 
giảng dạy, nó giúp cho người học có thể sử dụng cả 5 giác quan trong học tập. Việc sử dụng 
các dụng cụ này cũng linh hoạt, phụ thuộc vào phương pháp cũng như  yêu cầu của bài học, 
môn học; và nó không phải là yếu tố tiên quyết. Tuy nhiên có thể thấy một số thiết bị, dụng cụ 
trực quan thường xuyên được áp dụng như máy chiếu, bảng ghim, bảng lật, … do vậy một 
phòng học thích hợp cho LCTM là các thiết bị này cần được trang bị sẵn, ở vị trí thích hợp. 

 Vật liệu, tài liệu: Tuy theo bài học, môn học mà một số vật liệu cần có để có thể quan sát, như 
các poster trình bày các quy trình, quá trình, … ngoài ra tài liệu được cung cấp đầy đủ là yếu tố 
quan trọng để sinh viên có thể chủ động nghiên cứu, học tập. 

 Môi trường về tâm lý và giao tiếp: Đây là yếu tố quan trong để thực hiện LCTM, một môi trường 
cởi mở, lắng nghe giữa người dạy và người học sẽ quyết định đến sự thành công của phương 
pháp. Sự quá nghiêm khắc hoặc chỉ chấp nhận những gì đã có sẵn của người dạy sẽ giảm đi 
động cơ tham gia của người học. Phát huy và khích lệ người học là điều cần làm trong LCTM. 

 ……. 
- Môi trường gián tiếp bao gồm các yếu tố bên ngoài lớp học nhưng ảnh hưởng sâu sắc đến quan trình 

đổi mới phương pháp dạy học. Đó là các vấn đề liên quan đến chính sách giáo dục, quy chế đào tạo, kế 
hoạch đào tạo, tổ chức giám sát đánh giá kết quả đào tạo, …. Trong đó nổi lên các vấn đề cần quan 
tâm: 
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- Kỹ năng phản hồi:  Đây là kỹ năng quan trọng của người dạy để tạo lập được môi trường học hỏi lẫn 
nhau. Thúc đẩy học viên và cả bản thân người dạy cần áp dụng phản hồi tích cực, đó là đưa ra các 
nhận xét có tính cải thiện, đóng góp nhiều hơn là chỉ trích, phê phán hoặc phủ định. Điều này làm cho 
người học tự tin hơn và một môi trường chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức được tạo lập. 

- Kỹ năng tổ chức  - quản lý lớp học. Tổ chức làm việc nhóm, thúc đẩy chia sẻ: Đòi hỏi người dạy phải có 
chiến lược và cách thức phân bổ học viên, nguồn lực, thời gian, … thích hợp cho từng nội dung, 
phương pháp dạy học và giám sát được nó. Đây là kỹ năng quan trọng để bảo đảm lớp học có sự tham 
gia được tiến hành hiệu quả, không mất trật tự và hình thức. 

Để áp dụng tốt các kỹ năng nói trên thì thái độ của người dạy và học là nền tảng 

ii) Phương pháp giảng dạy trong LCTM 

Trong LCTM phương pháp giảng dạy tích cực cần được áp dụng, nó là cách thức để đổi mới tiến trình dạy học 
nhằm thu hút sự tham gia chủ động của người học.  Có rất nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau có thể được 
lựa chọn. Việc lựa chọn một phương pháp nào đó cần căn cứ vào mục tiêu của bài học, giờ học, nhằm nâng cao 
kiến thức, kỹ năng hay thái độ? Môi trường áp dụng có phù hợp? 

Phương pháp giảng dạy LCTM rất đa dạng, và người dạy có thể học để áp dụng chúng linh hoạt; ngoài ra bản 
thân chúng ta cũng có thể phát triển thêm phương pháp cho phù hợp với môi trường giảng dạy, nội dung, mục 
tiêu học tập. 

Sau đây giới thiệu một số phương pháp phổ biến trên thế giới và cũng được áp dụng ở Việt Nam, cụ thể hơn ở 
trường Đại học Tây Nguyên. Mỗi 
phương pháp được mô tả tóm tắt, 
chỉ ra mục đích áp dụng, môi 
trường, điều kiện áp dụng; một số 
khó khăn trong điều kiện nhà 
trường và một vài giải pháp thích 
nghi để có thể áp dụng linh hoạt. 
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Một số phương pháp giảng dạy trong LCTM: Mục đích, điều kiện, khó khăn và cách thích nghi 

Phương pháp/mô tả Mục đích áp dụng Môi trường, điều kiện
 

Khó khăn ở ĐHTN Thích nghi ở ĐHTN

Phương pháp động não 
(Brainstorming): 
Bằng cách nêu vấn đề, câu hỏi, 
học viên động não và trả lời. Các 
câu trả lời ngắn gọn được viết lên 
thẻ màu, sau đó tập hợp lại thành 
nhóm ý tưởng. 

 Tạo ra ý tưởng mới mẽ về 
một chủ đề hoặc vấn đề 

 Cổ vũ học viên cùng tham 
gia, cùng quan tâm và suy 
nghĩ một  cách sáng tạo 

 

 Giảng viên cần chuẩn bị vấn 
đề, câu hỏi phù hợp với mục 
tiêu dạy học 

 Sinh viên có kiến thức về vấn 
đề (tham khảo trước!) 

 Lớp ít sinh viên, lý tưởng: 25 
– 30 SV 

 Có thể di chuyển trong lớp 
 Bảng ghim (Pin Board) 

 

 Giảng viên ngại chuẩn bị 
hoặc khoogn có thì giờ chuẩn 
bị 

 Lớp đông > 50 SV 
 Phòng hẹp 
 Không có Pin Board 

 Một nhóm 20 SV đóng vai 
 SV là người thúc đẩy 
 Ao + Thẻ màu + Keo  thay 

cho Pin Board. 
 

Phương pháp tia chớp  
(Flashlight): 
Một câu hỏi nhanh được đưa ra 
đầu buổi học hoặc sau giờ giải 
lao. Học viên sẽ trả lời ngắn gọn 
quan điểm, cảm tưởng của mình 

 Thúc đẩy mọi người hoạt 
động 

 Tạo cơ hội bày tỏ cảm nhận 
 Làm rõ quan điểm 
  

 Giảng viên có kỹ năng lắng 
nghe, chuẩn bị câu hỏi phù 
hợp với chủ đề 

 Lớp ít sinh viên, lý tưởng: 25 
– 30 SV 

 Có thể di chuyển trong lớp 
 

 Kỹ năng giao tiếp của người 
dạy 

 Lớp đông > 50 SV 
 Phòng hẹp 

 

 Chỉ hỏi ngẫu nhiên một số 
sinh viên  
 

Phương pháp Phillips (XYZ): 
Đây là phương pháp của một nhà 
giáo dục người Pháp đưa ra 
nhằm tổ chức làm việc nhóm nhỏ 
có hiệu quả. 
Hình thành các nhóm nhỏ: X (3 – 
7 người); thời gian làm việc nhóm 
là Y (<10 phút); và đưa ra Z ý 
tưởng (3 – 5 ý tưởng) được viết 
lên thẻ màu. 
Người dạy đưa ra câu hỏi theo 
chủ đề học, quản lý tiến trình sau 
đó tập hợp và phân loại ý tưởng, 
đúc kết. 

 Sàng lọc, lựa chọn, phân 
loại vấn đề  

 Làm cho mọi học viên đều 
hoạt động  

 Khai thác kiến thức, chia sẻ 
kiến thức giữa sinh viên  

 Tạo không khí hợp tác  
 

 Giảng viên cần chuẩn bị câu 
hỏi phù hợp với chủ đề học 

 Sinh viên có kiến thức về vấn 
đề 

 Lớp ít sinh viên, lý tưởng: 25 
– 30 SV 

 Có thể di chuyển tạo nhóm 
trong lớp 

 Pin Board 

 Giảng viên ngại chuẩn bị 
 Lớp đông > 50 SV 
 Phòng hẹp 

 

 Sinh viên tham gia thúc 
đẩy, hỗ trợ 

 Thêm thời gian 
 Ao + Thẻ màu + Keo thay 

cho Pin Board 
 

Phương pháp chậu cá 
(Fishbowl): 
Đây là phương pháp đóng vai, 
một nhóm trong chậu cá 5 – 7 
người được phân vai để tranh 

 Thảo luận sâu về một chủ 
đề 

 Nâng cao tính chủ động học 
tập theo nhóm của sinh viên 
 

 Giảng viên chuẩn bị tốt bài 
giao nhiệm vụ 

 Sinh viên có thái độ học tập, 
chuẩn bị và làm việc nhóm tốt 

 Lớp khoảng 20 – 25 SV 

 Giảng viên thích giảng theo 
truyền thống hơn 

 Lớp đông > 40 SV 
 

 Một nhóm SV đóng vai. 
Số còn lại là khá giả 

 Điều hành tốt lớp đông SV 
 Tạo sự thi đua giữa các 

nhóm  
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Phương pháp/mô tả Mục đích áp dụng Môi trường, điều kiện
 

Khó khăn ở ĐHTN Thích nghi ở ĐHTN

luận một vấn đề được giao trước. 
Nhóm còn lại là người quan sát 
cá, và có thể nhảy vào ghế trống 
trong chậu khi thấy muốn tham 
gia tranh luận, sau đó rời khỏi 
ghế đó để người khác bên ngoài 
có thể tham gia 

 Phòng có chổ để làm “Chậu 
cá”  
 

 

Bài tập tình huống (Case 
Study): 
Dựa vào kết quả nghiên cứu, số 
liệu thực tế, giảng viên viết thành 
một bài tập tình huống dạng câu 
chuyện, có tình tiết và thử thách 
trong việc ra quyết định. 
Bài tập được giao cho các nhóm 
phân tích, lựa chọn quyết định. 
Sau đó tổ chức chia sẻ để có 
được hiểu biết chung và phát 
hiện vấn đề, đưa ra quyết định 

 Đưa thực tế vào lớp học 
 học viên đóng nhiều vai 

khác nhau 
 Lôi cuốn cảm xúc và trí tuệ 

của học viên 
 Đào tạo tư duy bậc cao; giải 

quyết vấn đề, ra quyết định. 
 

 Giảng viên có kiến thức thực 
tế, có nghiên cứu, đầu tư thời 
gian viết Case Study 

 Case Study có tính thực tế, 
thử thách 

 Học tập theo nhóm vừa: 5- 6 
SV/nhóm 

 Có thể áp dụng cho lớp đông 

 Giảng viên ngại chuẩn bị, 
thiếu kỹ năng viết case study 

 Giảng viên thiếu thực tế, 
nghiên cứu 

 Đào tạo kỹ năng viết case 
study cho giảng viên 

 Giảng viên có kế hoạch 
nghiên cứu, đi thực tế 
theo định kỳ  
 

Phương pháp tổ chức tranh 
luận (Debate): 
Một vấn đề chưa được rõ ràng 
hoặc còn nhiều quan điểm khác 
nhau được đưa ra và giao cho 
hai nhóm nhỏ sinh viên (3-5 
người/nhóm), 2 nhóm chuẩn bị 
quan điểm của mình. Một nhóm 
là đồng ý, một nhóm không. 
Tại lớp học tổ chức cho 2 nhóm 
nhỏ này tranh luận, số còn lại làm 
khán giả 

 Thúc đẩy sự sáng tạo và 
làm sáng tỏ một vấn đề còn 
có nhiều quan điểm. 

 Giảng viên lựa chọn được 
chủ đề thử thách 

 Phương pháp này có thể áp 
dụng tốt trong lớp học đông 
người 

 Cách tổ chức lớp 
 Kỹ năng tranh luận của sinh 

viên  
 

 Sinh viên cần được giao 
nhiệm vụ tìm hiểu trước 

 Tạo các nhóm sinh viên tự 
nguyện 
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iii) Thay đổi kiểu dạy học – 
Sử dụng 5 giác quan:  

Ngoài việc áp dụng các kỹ năng thúc đẩy, 
lựa chọn phương pháp thích hợp trong 
các bài học, người dạy cũng cần đầu tư 
để thay đổi kiểu dạng dạy và học, làm 
sao tăng cường các giác quan của người 
học. Nó có thể bao gồm: 

- Giảng giải + Hỏi đáp 
- Trực quan hóa thông tin, kiến 

thức. Ví dụ sơ đồ hóa một tiến trình, quy trình 
- Sử dụng film ảnh để lôi cuốn sự chú ý 
- Tổ chức tham quan thực tế, nhưng cần có mục tiêu, tiến 

trình và có đúc kết 
- Thực hành trong phòng thí nghiệm 
- Thực hành trên hiện trường theo một tiến trình, có phản hồi 

và đúc rút. 
 

iv) Áp dụng các phương pháp phân tích: 

Phương pháp phân tích là một cách thức để phân tích, tổng 
hợp, đánh giá một vấn đề. Nó cần được cung cấp để hỗ trợ các 
nhóm học viên thảo luận có hiệu quả và đưa ra kết quả tốt. 

Trên thế giới đã hình thành  nhiều phương pháp phân tích khác 
nhau để tổ chức hội thảo, tập huấn có sự tham gia. Lựa chọn và vận dụng sáng tạo các phương pháp này 
sẽ mang lại hiệu quả của làm việc nhóm. 

- Phân tích SWOT: Phân tích 4 mặt của một vấn đề, giúp phát hiện đầy đủ thông tin kiến thức về một chủ 
đề dạy học. 

- Phân tích 5Whys: Tìm kiếm hệ thống nguyên nhân của một vân đề, bắt đầu bàng chọn lựa 5 nguyên 
nhân cơ bản, sau đó tiếp tục 
phát triển cây vấn đề. Giúp 
cho việc thống nhất một hệ 
thống các giải pháp. Hoặc 
phương pháp tương đồng là 
phân tích vấn đề theo hình 
xương cá, cây vấn đề 

- Phương pháp 2 trường: 
Phân tích 2 mặt của một vấn 
đề, tránh chủ quan nhìn 
nhận lý thuyết một mặt 

- Phân tích trường lực: Được 
áp dụng cho phân tích tình 
huống dự báo trong tương lai và kiến nghị giải pháp. Bao gồm phân tích 4 mảng: Tình huống hiện tại – 
Tình huống tương lai (Dự báo) và các cơ hội, thử thách của chúng. 

5. Thử thách trong đổi mới phương pháp giảng dạy 
Việc đổi mới phương pháp giảng dạy như đã phân tích trong các tình huống nói trên, cho thấy cũng còn nhiều 
thử thách. Căn cứ vào sự tương tác giữa các nhân tố trong quá trình dạy học, có thể thấy được các thử thách về 
khách quan và chủ quan.  

Thử thách khách quan: Đây là thử thách bên ngoài hai đối tượng là người dạy và học, nó thuộc yếu tố môi 
trường: 
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 Môi trường vật lý dạy và học còn nhiều khó khăn để áp dụng hệ thống các phương pháp. Phòng hẹp, 
lớp đông, bàn ghế khó di chuyển; về quản lý đào tạo như giám sát, đánh giá chất lượng thì cơ chế hiện 
hành chưa là cơ sở để thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy. 

 Thời gian chuẩn bị của người dạy đòi hỏi nhiều, trong khí đó các lịch dạy đôi khi kín hết thời gian. Người 
dạy hạn chế về thời gian nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, đi thực tế. 

 Thiếu phương tiện, thiết bị, vật liệu được trang bị có hệ thống trong phòng học  để trực quan hóa.  
 Thiếu tài liệu để đa dạng hóa phương pháp,  
 Người dạy chưa được đào tạo đầy đủ về kỹ năng thúc đẩy, tổ chức lớp học, làm việc nhóm 
 Chưa được đào tạo kỹ năng viết Case Study 

Thử thách chủ quan: 
 Giảng viên ngại với việc thay đổi: Vì  việc dạy học theo phương pháp lấy người dạy làm trung tâm đơn 

giản hơn nhiều so với lấy người học làm trung tâm. 
 Giảng viên ngại với việc nâng cao kỹ năng thúc đẩy. Khó thay đổi thái độ trong giao tiếp dạy học. 
 Khó khăn trong thay đổi văn hóa dạy – học theo kiểu “có sự tham gia” 
 Thiếu nghiên cứu, cập nhật kiến thức thông tin 
 Sinh viên thiếu động cơ học tập hoặc cũng đã quen với các học thụ động 

6. Kết luận và kiến nghị 
Kết luận: 
Áp dụng LCTM là cách làm tiến bộ trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có thể thấy các mặt 
tích cực của nó là: 

- Giảng viên trở thành người hướng dẫn tiến trình học có hiệu quả hơn 
- Sinh viên là người chủ động học tập, sáng tạo, khắc phục sự thụ động trong quá trình học. 
- Môi trường giáo dục đào tạo ngày càng phát triển, có hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của xã hội 

Để có thể áp dụng LCTM thì cần đổi mới cả 3 nhân tố: Người dạy, người học và môi trường dạy học cho thích 
hợp, trên cơ sở xem xét các thử thách và cần tìm kiếm các giải pháp cho thử thách chủ quan lẫn khách quan. 
Trong đó để áp dụng được phương pháp giảng dạy lấy người học là trung tâm thì người dạy phải là trung 
tâm của sự đổi mới đó 

Kiến nghị: Trên cơ sở phân tích các thử thách, cho thấy các vấn đề sau cần được quan tâm giải quyết để có thể 
đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường: 

- Cải thiện môi trường dạy học bao gồm môi trường vật lý, tâm lý và cơ chế chính sách hỗ trợ cho người 
dạy áp dụng LCTM (giờ chuẩn bị, khen thưởng, xếp loại, …) 

- Tiến đến sinh viên tham gia đánh giá chất lượng dạy học 
- Kế hoạch giảng dạy phải bảo đảm cho giảng viên có kế hoạch thời gian chuẩn bị. 
- Đào tạo kỹ năng thúc đẩy, phương pháp giảng dạy, viết case study cho giảng viên 
- Cân đối trong giao nhiệm vụ cho người dạy giữa giảng dạy và nghiên cứu, cập nhật kiến thức nghiên 

cứu, đi hiện trường, tìm kiếm thông tin, …. 
- Tăng cường nguồn thông tin: Web, bài giảng điện tử, kết quả nghiên cứu trên web, …. 

 

 

Tài liệu tham khảo 
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