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Mục tiêu bài báo cáo

 Làm rõ sự cần thiết phải thay đổi

cách dạy, cách học;

 Đưa ra cách nhìn về vai trò của các

mô hình và phương pháp dạy-học,

liên hệ với thực tiễn trong các

Trường đại học ở Việt Nam;

 Đề xuất một số giải pháp đổi mới

phương pháp dạy-học tại trường đại

học Tài chính- Marketing theo

phương thức giao tiếp mới để đáp

ứng được định hướng ứng dụng.
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Nội dung bài báo cáo

 Phần 1: Tại sao phải thay đổi

cách dạy, cách học

 Phần 2: Vai trò của các mô hình

và phương pháp dạy-học, liên hệ

với thực tiễn trong các Trường đại

học ở Việt Nam

 Phần 3: Giải pháp để thực hiện

dạy và học theo phương thức

giao tiếp mới
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PHẦN 1

Tại sao phải thay đổi 
cách dạy, cách học



Lý do phải thay đổi

 “Không có gì tồn tại vĩnh viễn, trừ sự 

thay đổi”.Hearclitus (500, trước CN)
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 Trong thời đại toàn cầu hoá và môi 

trường giáo dục cạnh tranh gia tăng

 Tác nhân bên ngoài gây ra sự thay đổi

cho ngành giáo dục như: Khoa học và

Công nghệ; Xã hội; Pháp luật; Kinh

tế…

 Công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo, đã

làm cho công việc day và học phải tiếp

cận với phương thức giao tiếp mới

(new communication), gắn liền với

phương tiện truyền thông (media), và

kỹ thuật số (digital).
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Lý do phải thay đổi

 Tại Việt Nam phương pháp dạy-

học chậm được đổi mới.

 Chất lượng đào tạo của đại học

Việt Nam vẫn còn đang ở mức

thấp.

 Mức độ gắn kết giữa đào tạo và

thực tiễn chưa cao, nên chưa đáp

ứng được nhu cầu của xã hội
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PHẦN 2

Mô hình dạy và học có 
tác động đến kết quả 

của người học
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Mô hình giai đoạn 1 (Từ năm 1950 trở đi)

 Mô hình dạy và học là bắt buộc 

(Mandatory)

 Người dạy và học bó buộc trong lớp với bốn

bức tường,

 Thầy soạn bài, giảng trên bảng, học trò

nghe, ghi chép vào tập, học thuộc, trả bài…

 Đặc trưng của mô hình này là tương tác một

chiều từ người thầy truyền đạt đến học trò, ít

có sự phản biện phản hồi từ trò đến thầy.

 Giai đoạn này ít xuất hiện việc tự học, cũng

như định hướng ứng dụng của người học



10

 Mô hình dạy và học chuyển sang mô hình tự 

do (Freedom)

 Phương thức giao tiếp giữa người dạy và học cởi

mở và tiên tiến hơn thông qua hệ thống kết nối máy

tính với các thiết bị điện tử, và tạo ra phương thức

dạy và học mới được gọi là Elearning.

 Người học lúc này chủ yếu sẽ nhìn, nghe, và ghi

chép ít hơn vì đã có giáo trình được in và photo từ

các file của phần mềm Microsoft Office, sau đó học,

làm bài tập, và kiểm tra.

 Đặc điểm của nó người dạy và học vẫn phải bó

buộc trong lớp với bốn bức tường, và đặc trưng về

phương pháp dạy và học vẫn tương tác một chiều

từ người thầy truyền đạt đến học trò, ít có sự phản

biện, phản hồi từ trò đến thầy

Mô hình giai đoạn 2 (Từ năm 1990)
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Mô hình giai đoạn 3

 Mô hình dạy và học tiếp cận theo phương thức 

giao tiếp mới

 Lấy người học làm trung tâm;

 Phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ

trong cách học tại lớp và tự học;

 Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học

viên - Học viên - Giảng viên, và tương tác giữa Học

viên với Doanh nghiệp, tổ chức để định hướng ứng

dụng thực hành…

 Dựa trên nền tảng phương tiện của công nghệ

thông tin và truyền thông mới (New Information and

Communication Technology)

 MLT trở thành một phương pháp và công cụ tối ưu

và tiện ích nhất đến thời điểm hiện nay
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Kết quả nghiên cứu của các học giả

Hình 1: Hiệu quả học tập của Soura và 

cộng sự( Nguồn: Boud và Felleti,1997)

Mức độ lưu giữ kiến thức và lôi cuốn của người học



13

Kết quả nghiên cứu của các học giả

Mức độ hiệu quả của phương pháp tương tác và không tương tác

Hình 2. Hiệu quả đào tạo của phương pháp tương tác so với không tương tác 

( Nguồn: Boud và Felleti 1997) 
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Kết quả nghiên cứu của các học giả

Mức độ hiệu quả của phương pháp tương tác và không tương tác

Hình 2. Hiệu quả đào tạo của phương pháp tương tác so với không tương tác 

( Nguồn: Boud và Felleti 1997) 
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PHẦN 3

Giải pháp để thực hiện 
dạy và học theo phương 

thức giao tiếp mới
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Giải pháp 1:Thay đổi kỹ thuật dạy và học

 Đối với Giảng viên phải chuyển từ “công việc dạy

con người sang tổ chức sự học của con người”

 Giảng viên cần phải tổ chức quá trình giảng dạy và

học tập từ trạng thái thụ động – Passive learning

sang trạng thái chủ động – Active learning
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Giải pháp 1:Thay đổi kỹ thuật dạy và học

Dạy và học thụ động-Passive learning (Trường

phái chỉ thị, giáo huấn)

Dạy và học chủ động- Active 

learning (Trường phái “ 

Kiến tạo/ Tạo dựng”)

1. Tư liệu, phương tiện dạy – học: không đầy đủ, không

đa dạng, đơn điệu, chỉ có các loại tài liệu được in ra

như: giáo trình, sách, photo,hay mượn ( Các tài liệu

đó cung cấp bởi giảng viên, hoặc thư viện)

1. Tư liệu, phương tiện dạy và học:

đầy đủ, đa dạng, đáp ứng được

nhu cầu người học 24/24 mọi

lúc thông qua các tài liệu in ấn,

tài liệu số như: file mềm trên

máy tính, audio (âm thanh)

video (phim), file trên các thiết

bị cá nhân có thể nhân được

như Ipad, smartphone…)

2. Quan điềm dạy – học: Giảng viên là trung tâm 2. Quan điểm dạy - học: Học viên 

làm trung tâm



18

Giải pháp 1:Thay đổi kỹ thuật dạy và học

3. Phương pháp giảng dạy: đơn điệu, không đa dạng,

một chiều, giảng viên giảng, học viên ghi, không có

sự tượng tác theo chiều ngược lại.

3. Phương pháp giảng dạy: đa dạng, tương tác đa

chiều: Học viên – Học viện; Giảng viên – Học

viên; Học viên với thế giới thực bên ngoài.

Giảng viên hướng dẫn học viên cách học môn

học, học viên phải tăng cường phần tự học, học

viên phải tự học phần năng lực nhân thức cơ

bản ( nhớ, hiểu), giảng viên hướng dẫn cho học

viên năng lực nhận thức bậc cao ( áp dụng,

phân tích, tổng hợp, đánh giá, sáng tạo) và các

kỹ năng mềm cần thiết như: làm việc nhóm,

thuyết trình, giao tiếp, truyền thông, ứng dụng

CNTT trong việc giải quyết các vấn đề của môn

học.

4. Sự tham gia của người học bắt buộc phải đến lớp

điểm danh, phải đạt ít nhất là 80%

số buổi học

4. Sự tham dự của người học tính bắt buộc điểm

danh trên lớp không cao ( nhất

là phần lý thuyết),
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Giải pháp 1:Thay đổi kỹ thuật dạy và học

5. Không gian tổ chức dạy- hoc, kiểm 

tra cố định trên lớp

5. Không gian tổ chức dạy- học

không nhất thiết cố định trên lớp

mà uyển chuyên linh hoạt ở mọi

nơi, mọi lúc

6. Phương pháp kiêm tra, đánh giá năng

lực học tập: đơn điệu, không đa dạng

mang tính chất 1 chiều từ Giảng

viên- Giảng viên đánh giá học viên

thông qua các hình thức: điểm danh,

tăng số lần làm bài tấp, làm bài tự

luận, tiểu luận…

6. Phương pháp kiêm tra, đánh giá

năng lực học tập: đa dạng về các

loại bài kiểm tra đánh giá

(KTĐG) đa chiều: người học tự

đánh giá; người học đánh giá với

nhau thông qua học tập nhóm;

Giảng viên đánh giá...
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Giải pháp 1:Thay đổi kỹ thuật dạy và học

 Kết cấu phương thức, thời gian, nội dụng dạy- học

trên lớp

Nhiệm vụ của Giảng viên Kết cấu nội dung, thời 

gian

Nhiệm vụ của học viên

Dạy và Hỏi 20%

Nghe, học, trả lời và 

ghi chú

Hướng dẫn 60% Làm, thảo luận và hỏi

(học nhóm), trình bày

Nghe, hỏi, đúc kết 20% Trả lời, rút ra bài học
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Giải pháp 2: Đổi mới việc thiết kế, 

biên soạn tư liệu học tập

 Biên soạn lại đề cương chi tiết môn học theo hướng dạy và học chủ

động, bổ sung thêm phần rubrics (phần đánh giá năng lực người học)

theo thang Bloom với các cấp độ ( nhớ, hiểu, áp dụng, phân tích, đánh

giá, sáng tạo);

 Thiết kế lại giáo trình trên các file mềm (powerpoint, word, excel) gắn

liền với việc sử dụng tối đa và tối ưu các phương tiện kỹ thuật số, đặc

biệt là tổ hợp các phương tiện nghe - nhìn, và các thiết bị computer,

smartphone, internet;

 Chọn và biên soạn đầy đủ các công cụ và phương tiện học tập như

audio, video… upload lên internet thông qua các công cụ Youtube,

Drive, Facebook, Zalo… để học viên có thể dùng để tự học, mọi lúc, moi

nơi thông qua computer và smartphone cá nhân.
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Giải pháp 3: Đổi mới việc biên soạn/ thiết 

kế câu hỏi, đề kiểm tra đánh giá (KTĐG)

 Biên soạn và thiết kế câu hỏi KTĐG phải đánh giá được năng lực thực

tế của người học; Đáp ứng được chuẩn đầu ra theo thang của Bloom

theo cấp độ từ thấp đến cao (nhớ, hiểu, áp dụng, phân tích, đánh giá,

sáng tạo), theo định hướng ứng dụng thực hành, thông qua đó đáp ứng

được nhu cầu của xã hội về việc làm.

 Các câu hỏi kiểm tra đánh giá người học phải đảm bảo được tính hội tụ

của phương pháp đánh giá đa chiều: tự đánh giá của người học, người

học tự đánh giá với nhau, giảng viên đánh giá.
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Giải pháp 3: Đổi mới việc biên soạn/ thiết 

kế câu hỏi, đề kiểm tra đánh giá (KTĐG)

 Gắn liền với việc sử dụng tối đa và tối ưu các phương tiện kỹ thuật số,

đặc biệt là tổ hợp phần mềm Moodle kết nối với thiết bị computer,

smartphone, thông qua hạ tầng internet, để giảng viên có thể tạo ra

ngân hàng bài kiểm tra đánh giá, để học viên thực hiện bài kiểm tra và

tự đánh giá trên các thiết bị cá nhân mọi lúc mọi nơi, đồng thời cũng

đảm bảo tính an toàn, bảo mật bài kiểm tra, cũng như đáp ứng được

công việc quản lý, kiểm soát, và điều chỉnh các bài kiểm tra của giảng

viên theo từng thời kỳ, nhằm đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của xã

hội.
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Giải pháp 4: Những việc cần làm trong lĩnh vực CNTT và 

truyền thông mới (New Information and Communication 

Technology- NICT )

 Nâng cao năng lực sư phạm phấn đấu để đạt các yêu cầu của một

người lao động sư phạm kết hợp với dạy học số đó là: Một nhà biên

tập+ Một nhà ngôn ngữ học + Giám đốc + Nhạc trưởng + Diễn viên) +

Kỹ thuật số.

 Tham gia các khóa tập huấn “ Bồi dưỡng thực hiện EL; MLT ”.

 Nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng thang đánh giá năng lực người học

theo Bloom.

 Nghiên cứu và sử dụng thành thạo chương trình phần mềm Moodle, để

làm chủ thật sự chương trình phần mềm này nhằm:

 Thiết kế, quản lý, hoàn thiện các loại bài tập KTĐG.

 Tự đánh giá lại cách dạy, cách tổ chức KTĐG đã và đang thực hiện;

 Tự định hướng và tự xác định các bước cần thực hiện trong quy trình

thiết kế các bài KTĐG và câu hỏi KTĐG năng lực thực tế người học cho

môn học.
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Giải pháp 4: Những việc cần làm trong lĩnh vực CNTT và 

truyền thông mới (New Information and Communication 

Technology- NICT )

 Cách thức biên soạn, lưu trữ, quản lý và sử dụng các câu hỏi KTĐG các

năng lực nhận thức của người học theo cấp độ cao.

 Nghiên cứu và sử dụng thành thạo các công cụ Office lens; Open

camera, và đặc biệt là phần mềm Camtasia, để làm video dạy học cập

nhật lên các công cụ Youtube, Zalo, Website, Facebook để học viên có

thể truy cập trên các thiết bị computer, smartphone… đáp ứng được

nhu cầu tự học mọi lúc mọi nơi.

 Cần chuẩn bị kịch bản sư phạm khoa học, hợp lý nhất, trước khi thực

hiện các bước chụp hình, quay phim, chuẩn bị các tài liệu, để tạo nên tư

liệu nguồn chuẩn bị cho việc sử dụng phần mềm Camtasia để làm một

video dạy- học có chất lượng từ nội dung sư phạm, âm thanh, ánh

sáng, mỹ thuật, hiệu ứng, hình ảnh, phần mở đầu và kết thúc, thời gian,

dung lượng, tính phổ quát của một video…
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 Cách thức biên soạn, lưu trữ, quản lý và sử dụng các câu hỏi KTĐG các

năng lực nhận thức của người học theo cấp độ cao.

 Nghiên cứu và sử dụng thành thạo các công cụ Office lens; Open

camera, và đặc biệt là phần mềm Camtasia, để làm video dạy học cập

nhật lên các công cụ Youtube, Zalo, Website, Facebook để học viên có

thể truy cập trên các thiết bị computer, smartphone… đáp ứng được

nhu cầu tự học mọi lúc mọi nơi.

 Cần chuẩn bị kịch bản sư phạm khoa học, hợp lý nhất, trước khi thực

hiện các bước chụp hình, quay phim, chuẩn bị các tài liệu, để tạo nên tư

liệu nguồn chuẩn bị cho việc sử dụng phần mềm Camtasia để làm một

video dạy- học có chất lượng từ nội dung sư phạm, âm thanh, ánh

sáng, mỹ thuật, hiệu ứng, hình ảnh, phần mở đầu và kết thúc, thời gian,

dung lượng, tính phổ quát của một video…

Giải pháp 4: Những việc cần làm trong lĩnh vực CNTT và 

truyền thông mới (New Information and Communication 

Technology- NICT)
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Giải pháp 5: Hạ tầng kỹ thuật

 Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông ( CNTT-TT) dùng 

chung phải được đảm bảo dựa trên nền tảng phương tiện của công 

nghệ thông tin và truyền thông mới (New Information and 

Communication Technology- NICT), chúng ta cần đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật cụ thể:

 Đường truyền internet cần phải có băng thông rộng;

 Các web học tập đến từng môn học;

 LMS ( Learning Management System), PC, và các trang thiết bị số thông minh;

 Cổng thông tin điện tử;

 Các phần mềm ứng dụng;

 Khu, phòng, lớp học, phù hợp với công nghệ dạy học số;

 Hạ tầng kỹ thuật của các môn học cần phải đảm bảo: Phòng quay phim, màn hình, 

projector hoặc smart TV… để quay bài giảng môn học; Máy quay phim (nếu có càng 

tốt), hoặc trang bị smartphone;

 Cần có một hosting riêng, để cài đặt trên server máy chủ phần mềm MOODLE và có 

thể dùng chung, đảm bảo sự đồng nhất, và an ninh tài liệu, giáo trình, đề thi, bài tự 

đánh giá của người học, điểm, ngân hàng câu hỏi, dữ liệu phân tích…
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Giải pháp 6: Hệ thống thông tin

 Cần có hệ thống tài liệu, tư liệu được biên soạn đồng nhất để hướng

dẫn việc sử dụng LMS, hệ thống NICT cho Giảng viên; Người học, nhất

là trong việc sử dụng phần mềm MOODLE để tạo ngân hàng đề thi,

người học tự đánh giá năng lực học, quản lý kết quả học tập…

 Cần tạo ra mạng lưới thông tin liên kết giữa nhà quản lý- giảng viên-

người học… để học viên có thể tự học mọi lúc, mọi nơi… không gian

mở, lớp học thông minh, văn phòng thông mình giữa Giảng viên - Học

viên – Quản lý, có thể ngồi bất cứ nơi nào cũng có thể dạy và học, quản

lý kết quả dạy và học đạt tiêu chuẩn mong đợi của các tổ chức trong và

ngoài nước khi đánh giá, nhưng tiết kiệm được cơ sở hạ tầng, cũng

như thời gian phải di chuyển đi lại…
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Giải pháp 6: Hệ thống thông tin

 Cần có hệ thống tài liệu, tư liệu được biên soạn đồng nhất để hướng

dẫn việc sử dụng LMS, hệ thống NICT cho Giảng viên; Người học, nhất

là trong việc sử dụng phần mềm MOODLE để tạo ngân hàng đề thi,

người học tự đánh giá năng lực học, quản lý kết quả học tập…

 Cần tạo ra mạng lưới thông tin liên kết giữa nhà quản lý- giảng viên-

người học… để học viên có thể tự học mọi lúc, mọi nơi… không gian

mở, lớp học thông minh, văn phòng thông mình giữa Giảng viên - Học

viên – Quản lý, có thể ngồi bất cứ nơi nào cũng có thể dạy và học, quản

lý kết quả dạy và học đạt tiêu chuẩn mong đợi của các tổ chức trong và

ngoài nước khi đánh giá, nhưng tiết kiệm được cơ sở hạ tầng, cũng

như thời gian phải di chuyển đi lại…
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 Cần phải có một cơ cấu tổ chức, nhân sự và một hệ thống chính sách

phù hợp, hợp lý để thúc đẩy phương thức dạy và học theo kỹ thuật số.

 Nhất quán đồng bộ từ định hướng, mục tiêu, chính sách, đến triển khai

thực hiện. Tránh trường hợp “đánh trống, bỏ dùi”, thiếu sự cam kết của

các cấp quản trị trong việc triển khai thực hiện đổi mới phương pháp

dạy và học.

Giải pháp 7: Tổ chức
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 Khi triển khai phương thức dạy và học mới như đã nêu trên, đội ngũ

Giảng viên là lực lượng nòng cốt quyết định sự thành bại của ĐỀ ÁN

đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng ứng dụng.

 Đội ngũ Giảng viên phải tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu làm các

tư liệu, và các phương tiện cho người học, để người học có thể học mọi

lúc mọi nơi…

 Để chương trình này đạt được hiệu quả, nhất thiết cần phải có sự quan

tâm động viên của các cấp quản trị của Trường Đại học Tài chính-

Marketing đối với đội ngũ Giảng viên về tinh thần, lẫn vật chất để họ yên

tâm có động lực làm việc lâu dài, góp phần vào việc thực hiện thành

công đề án đổi mới phương pháp dạy và học theo phương thức giao

tiếp mới.

Giải pháp 8: Nhân sự
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