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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cùng với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước, Nghị quyết Hội
nghị lần thứ 8, Ban chấp hà nh Trung ương khía XI xác định mục tiêu đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế . Theo
đó, giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quốc sách hàng
đầu có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Một
trong những nhiệm vụ hàng đầu để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là
nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ). Nâng cao chất
lượng đào tạo là lương tâm và trách nhiệm của mỗi giảng viên (GV) và sinh viên (SV).
Mỗi SV lớn lên trong môi trường văn hoá, xã hội khác nhau, hình thành những thói
quen, cách suy nghĩ, các năng lực nhận thức, hứng thú cũng khác nhau. Điều này tạo nên
sự đa dạng và sự phong phú về phong cách học, một số SV xác định rõ động cơ và mục
đích nên học tập tích cực, chủ động; một số khác lại tỏ ra thụ động, thích im lặng ngồi
nghe hơn là tranh luận.
Đa phần SV khi học lên ĐH, CĐ đều không được trang bị sẵn phương pháp (PP)
học ĐH, họ vẫn mang nặng tâm lý và PP học thụ động. Chủ trương của ngành giáo dục
vận động GV đổi mới PP giảng dạy, người học chuyển từ thế bị động ở PP truyền thống
“người dạy là trung tâm” sa ng phương pháp hiện đại “người học là trung tâm”, trong khi
người học chưa hề được trang bị PP học tích cực, do đó chất lượng dạy -học vẫn chưa đạt
yêu cầu của quá trình đổi mới.
Để khắc phục điểm này người dạy phải có các PP tạo hứng thú cho người học,
nâng cao tinh thần tự học, tự tìm hiểu, tự giải quyết vấn đề liên quan đến nội dung bài
học [1], từ đó GV cũng hạn chế được lối truyền thụ một chiều mang tính cổ điển khó lôi
cuốn người học. Có rất nhiều PP để thực hiện được mục tiêu này, như tổ chức cho sin h
viên đóng vai, thảo luận, thực hiện các hoạt động ngoại khoá; tổ chức cho sinh viên học
theo vấn đề.... Trong đó phương pháp dạy học (PPDH) “nêu vấn đề và giải quyết vấn đề” ,
phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với cách thức đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh
giá quá trình bằng nhiều hoạt động đa dạng có thể đem lại rất nhiều hiệu quả.
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Theo TS. Lê Văn Hảo, trong số các PPDH hiện nay có 10 PPDH tích cực [2], tùy
thuộc môn học, nội dung từng phần, đối tượng SV, điều kiện cụ thể của nhà trường… để
GV có thể vận dụng linh hoạt các PPDH tích cực. Trong khuôn khổ bài này, tác giả tập
trung trao đổi về giải pháp vận dụng PPDH nêu vấn đề giải quyết vấn đề và phương pháp
thảo luận nhóm nhằm thúc đẩy SV học tập tốt.
PPDH nêu vấn đề là phương pháp dạy học nhằm giúp n gười học tiếp nhận tri thức
và kỹ năng thông qua một quá trình học-hỏi được thiết kế dựa trên những câu hỏi, những
vấn đề, và những nhiệm vụ thực tiễn được xây dựng cẩn thận [2].
PP học tập theo nhóm là phương pháp tổ chức lớp học thành nhiều nhóm nhỏ từ 5
đến 7 người, tùy theo mục đích và hyêu cầu của môn học nhóm được phân chia ngẫu
nhiên hay có chủ đích, được duy trì ổn định trong từng học phần, được giao cùng một
nhiệm vụ hoặc mỗi nhóm một nhiệm vụ khác nhau. Khi làm nhóm các thành viên phải
làm theo những quy định do giảng viên đặt ra hoặc quy ước do nhóm đặt ra [3]. Các
thành viên phải cùng nhau phối hợp làm việc, không thể ỷ lại cho một vài người trong
nhóm, không được phân chia công việc của nhóm thành những phần đơn lẻ để giao cho
từng thành viên rồi mỗi người tự làm phần của mình. Giảng viên phải tìm cách tạo không
khí thi đua sôi nổi giữa các nhóm; khi một nhóm lên thuyết trình thì cac snhoms khác
phải tham gia phản biện, tranh luận.
Đối với cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ, mục
đích của đánh giá kết quả học tập nhằm (1) phân loại và tuyển chọn người học; (2) duyt rì
chuẩn chất lượng; (3) động viên học tập; (4) cung cấp thông tin phản hồi cho người học;
(5) cung cấp thông tin phản hồi cho người dạy; (6) chuẩn bị cho người học vào đời [4].
Để đánh giá một cách khách quan, toàn diện, công bằng, công khai và đáp ứng được các
mục đích noi trên, chúng tôi đã triển khai đánh giá quá trình với nhiều tiêu chí đánh giá
khác nhau kết hợp với đánh giá thông qua bài thi kết t húc học phần.
2. MÔ TẢ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Phương pháp giảng dạy: Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề và
phương pháp thảo luận nhóm.
a) Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề:
+ Giảng viên xây dựng hệ thống các vấn đề có liên quan nội dung bài học , đồng thời
hướng dẫn các nhóm tìm hiểu đặt ra các tình huống có vấn đề khác, giảng viên sẽ đọc
góp ý và tuyển chọn những vấn đề đạt yêu cầu . Các tình huống có vấn đề được giảng viên
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giao cho các nhóm nghiên cứu tìm hiểu các quyd dịnh pháp luật để có câu trả lời nhằm
giải quyết vấn đề.
+ SV và nhóm SV thảo luận, tham gia giải quyết vấn đề, tranh luận, phản biện lẫn
nhau;
+ Giảng viên thống nhất phương pháp giải quyết vấn đề đã nêu, liên hệ thực tiễn và
nội dung lý thuyết của bài học.
+ SV có thể đặt thêm các tình huống thực tiễn khác; nếu tình huống có vấn đề liên
quan đến bài học GV sẽ cho cả lớp cùng tham gia thảo luận vấn đề đó, nếu không liên
quan, GV sẽ trả lời nhanh hoặc hẹn gặp trả lời riêng để không mất thời gian cả lớp.
+ Đánh giá kết quả và cho điểm.
b) Phương pháp thảo luận nhóm:
+ Giảng viên chia các thành viên trong lớp thành 7 nhóm , mỗi nhóm từ 7 đến 10
thành viên; cử nhóm trưởng và thống nhất nguyên tắc làm việc nhóm;
+ GV vào phần mềm quản lý đào tạo của Trường lấy danh sách lớp bằng file exel để
nhập danh sách các nhóm trong lớp, lập công thức tính điểm cho từng SV .
+ GV xây dựng đề cương thảo luận nhóm và thuyết trình nhóm cùng với các văn bản
pháp luật liên quan gửi cho SV.
+ Các nhóm SV chuẩn bị bài thảo luận của nhóm mình; Tuần thứ 4 tất cả các nhóm
đều phải nộp bài của nhóm mình cho giảng viên và gửi cho tất cả các nhóm khác trong
lớp (qua email, trong đó những câu hỏi tình huống đều đã được bỏ phần đáp án). Yêu cầu
tất cả các nhóm hàng tuần tổ chức học nhóm để thảo luận, t rả lời câu hỏi của từng nhóm.
+ Mỗi nhóm sẽ trình bày nội dung thuyết trình của nhóm mình trước lớp; các nhóm
khác thảo luận, tranh luận, phản biện cùng nhóm thuyết trình; nhóm thuyết trình trả lời,
tranh luận lại và đặt câu hỏi hoặc tổ chức trò chơi cho c ả lớp.
+ GV tham gia điều hành hoạt động của nhóm và của lớp; đặt câu hỏi hoặc giải thích
rõ thêm, kết luận về nội dung, đánh giá cho điểm nhóm thuyết trình và các nhóm phản
biện.
 Tỷ lệ thời lượng áp dụng (so với thời lượng HP): 60%
 Những điểm mới so với trước đây:
+ SV, nhóm SV được chủ động về thời gian chuẩn bị vấn đề và nội dung thuyết trình;
+ Sự tương tác giữa GV-SV và SV-SV tăng lên;
+ Triệt tiêu cách học thụ động của SV và cách dạy độc thoại của GV.
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 Hiệu quả mang lại:
+ SV phát huy được tính tích cực, chủ động; có khả năng phối hợp làm việc tập thể.
+ Kết quả thu được từ học phần PLĐC của SV được nâng cao; SV không chỉ tích lũy
được kiến thức lý thuyết mà còn cả kỹ năng thực hành, vận dụng nội dung đó vào thực
tiễn cuộc sống.
2.2. Phương pháp kiểm tra đánh giá: Đánh giá quá trình bằng nhiều tiêu chí
khác nhau gắn với đánh giá kết quả thi kết thúc HP.
a) Đánh giá quá trình:
+ Đánh giá tự nghiên cứu: Giảng viên biên soạn hệ thống câu hỏi, tình huống có
vấn đề để định hướng cho SV tự nghiên cứu ; mỗi SV phải có 01 cuốn vở tự nghiên cứu ở
nhà. Nội dung tự nghiên cứu được GV hướng dẫn cụ thể, hàng tuần ngoài việc học nhóm,
mỗi SV phải tự tìm hiểu tài liệu để hoàn thành từ 2 đến 3 câu hỏi tự nghiên cứu vào vở tự
nghiên cứu tương ứng nội dung sẽ học trên lớp. Giữa đợt học GV sẽ kiểm tra vở tự
nghiên cứu để nhắc nhở ý thức tự nghiên
cứu. Trước khi kết thúc học kỳ 2 tuần,
GV thu vở tự nghiên cứu về chấm và trả
lại vở cho SV. Điểm tự nghiên cứu
chiếm 20% tổng số điểm kiểm tra quá
trình. Việc làm này tuy mất nhiều thời
gian, nhưng sẽ kích thích SV tự giác
trong học tập.
+ Đánh giá thông qua thảo luận nhóm : Tùy theo sĩ số SV, GV sẽ chia lớp thành
các nhóm, mỗi nhóm nhận một chủ đề
thuyết trình để chuẩn bị. Nhóm báo cáo
nội dung thuyết trình, các nhóm còn lại
phải nghiên cứu trước nội dung, tham
gia trả lời câu hỏi và phản biện nội
dung của nhóm thuyết trình. Hoạt động
nhóm được đánh giá 30% tổng tổng số
điểm kiểm tra quá trình (mỗi nhóm có
nhật ký điểm danh, những thành viên
không tích cực sẽ bị trừ điểm).
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+ Đánh giá thông qua bài kiểm tra : trong suốt quá trình học, GV sẽ cho làm hai
bài kiểm tra (trọng số 30%). Bài kiểm tra sau khi chấm sẽ trả lại cho SV theo quy chế
1046 của Trường.
+ Đánh giá thông qua chuyên cần: (tỷ trọng 10%) trong buổi học, sinh viên được
phân công ngồi theo vị trí của nhóm để quản lý và cùng nhau thảo luận, tranh luận. Do đó
GV biên soạn mẫu điểm danh để hàng ngày nhóm trưởng chịu trách nhiệm điểm danh
thành viên trong nhóm.
+ Đánh giá ý thức xây dựng
bài trên lớp: Những SV thường
xuyên tham gia phát biểu, tranh luận
ở trên lớp sẽ được ghi nhận số lần
tham gia và được đánh giá tỷ trọng
10%.
=> Trước khi thi kết thúc HP, toàn
bộ điểm quá trình của SV được GV
tổng hợp thành 1 file exel gửi đến
cho tất cả SV trong lớp cùng biết. Nếu có thắc mắc, khiếu nại… GV sẽ xem xét giải
quyết ngay trước khi nộp điểm cho phòng ĐT.
b) Đánh giá thi kết thúc học phần:
+ Thi bằng hình thức tự luận; Đề thi được sử dụng tài liệu; thời gian làm bài 60 phút.
+ Đề thi kết hợp những nội dung lý thuyết với việc giải quyết các tình huống có vấn
đề.
+ Tỷ trọng điểm thi so với điểm kiểm tra quá trình là 50%.
+ Tổ chức coi thi và chấm thi, trả kết quả, phúc khảo… theo quy chế của Nhà trường.
 Những điểm mới so với trước đây:
- Trước khi đổi mới PPGD và ĐG, GV chủ yế u chỉ cho làm 1 bài kiểm tra trên lớp và 1
bài thi đề không được sử dụng tài liệu.
- Trong những năm gần đây, GV thường xuyên áp dụng cách thức đánh giá đổi mới như
đã nêu ở trên.
 Hiệu quả mang lại: Việc áp dụng này mặc dù mất rất nhiều thời gian và công sức của
GV, nhưng giúp GV đánh giá khách quan, toàn diện và công bằng đối với SV; SV có
nhiều cơ hội tích lũy được điểm quá trình.
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3. HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
3.1. Hạn chế:
- Khi sinh viên báo cáo bằng những hình thức sinh động như hình ảnh, video thì
việc không có máy chiếu và âm thanh sẽ ảnh hưởng đến kết quả;
- Một số sinh viên học lại có thái độ đối phó, không tích cực phối hợp với các
thành viên trong nhóm;
- Vẫn còn hiện tượng đạo văn, có những nhóm thiếu sáng tạo đã lấy bài của lớp
khác hoặc từ Internet để nộp và báo cáo dẫn đến chất lượng chưa cao; khi bị giảng viên
và lớp hỏi lại thì thấy rõ là không hiểu gì về nội dung đang nói.
3.2. Bài học kinh nghiệm:
- Không áp dụng phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề và thảo luận nhóm đối
với tất cả các chủ đề của học phần mà chỉ lựa chọn những chủ đề thích hợp, bên cạnh đó
tùy theo nội dung và yêu cầu của các chủ đề mà GV cần linh hoạt áp dụng nhiều PPGD
khác.
- Việc GV thường xuyên động viên và tạo điều kiện để SV chủ động khám phá tri
thức, phát huy khả năng sáng tạo sẽ tạo động lực hứng thú trong học tập; tiết học trở nên
sinh động và lôi cuốn.
- Giảng viên cần đầu tư thời gian để gặp và hỗ trợ sinh viên thường xuyên, không
được khoán trắng việc học nhóm và tự học cho SV.
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