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hương pháp dạy học tích cực là một 
hệ thống các phương pháp mà thông 
qua đó, người dạy làm sinh động, 

phong phú thêm quá trình truyền tải kiến 
thức đến người học, là sự kết hợp nhiều 
phương pháp cụ thể để người học tiếp cận 
tri thức một cách đầy đủ, thoải mái, không 
bị áp đặt kiến thức người dạy. Bản chất của 
phương pháp này là lấy người học làm 
trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động 
sáng tạo của người học trong việc tiếp cận 
tri thức, là quá trình trao đổi thông tin hai 
chiều giữa người dạy và người học. 

Nhận thức được tầm quan trọng của 
phương pháp dạy học tích cực đối với việc 
giảng dạy nói chung và giảng dạy tại trường 
chính trị nói riêng, năm 2015 Trường Chính 
trị Lê Duẩn đã phối hợp với Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp 
“Bồi dưỡng phương pháp dạy – học tích 
cực cơ bản” cho giảng viên của trường và 
các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, 
thị, thành phố trong tỉnh với mục đích làm 
phong phú thêm phương pháp và rèn luyện 
kỹ năng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên. 

Với những kiến thức đã được học, 
các giảng viên của Khoa Nhà nước và Pháp 
luật đã vận dụng một cách hiệu quả vào 
trong từng bài giảng của mình, đặc biệt là 
trong phần kỹ năng của chương trình quản 
lý nhà nước ngạch chuyên viên. Qua gần 
hai năm thực hiện, phương pháp này đã 
đem lại những hiệu quả tích cực, cụ thể như 
sau: 

Một là, lý thuyết đã gắn kết với thực 
tiễn. Trong phần kỹ năng của chương trình 
quản lý nhà nước ngạch chuyên viên có 7 
chuyên đề, mỗi chuyên đề gồm 16 tiết, theo 
phân công bố trí chương trình có 4 tiết lý 
thuyết và 12 tiết thực hành, thảo luận. Nếu 
trước đây khi chưa vận dụng phương pháp 
dạy học tích cực vào các bài giảng, đặc biệt 
là ở phần thực hành thì thực tế cho thấy 
hiệu quả mang lại chưa cao, lý thuyết chưa 
đi đôi với thực tiễn, một số chuyên đề học 
viên đã học xong nhưng khi bắt tay vào ứng 
dụng trong công việc thì không làm được. 
Chính vì vậy, sau khi tiếp thu những ý kiến 
phản hồi từ phía học viên, các giảng viên 
của khoa Nhà nước và Pháp luật đã thay đổi 
phương pháp giảng dạy, kết hợp phương 
pháp dạy học truyền thống với phương 
pháp dạy học tích cực, mục tiêu hướng đến 
là giảng viên cung cấp cái mà học viên cần 
chứ không phải cái mà giảng viên muốn, 
đặt học viên vào những tình huống, việc 
làm mà họ thường gặp trong công việc hằng 
ngày nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình 
huống cho người học.   

Hai là, học viên ngày càng hào hứng, 
thích thú với việc học. Nếu như trước đây 
với phương pháp dạy học truyền thống: 
giảng viên nói – học viên nghe dễ gây nên 
sự nhàm chán, mệt mỏi cho người học thì 
sau khi áp dụng phương pháp  dạy học tích 
cực học viên ngày càng hứng thú hơn, sôi 
nổi hơn trong các tiết giảng, họ hăng say 
tham gia thảo luận, góp ý trong các tình 
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huống, bài tập thực hành mà giảng viên đã 
đưa ra vì nó phù hợp, sát với thực tế diễn ra 
trong công việc cũng như trong cuộc sống. 
Điều đặc biệt hơn, học viên là trung tâm, là 
người phải xử lý các tình huống, chính điều 
này đã kích thích và phát huy được trách 
nhiệm của  học viên. 

Ba là, chất lượng cũng như tính hiệu 
quả của việc áp dụng phương pháp giảng 
dạy tích cực trong mỗi chuyên đề được 
nâng lên rõ rệt. Học viên đánh giá cao các 
bài giảng của giảng viên. Thông qua các 
lớp học đó, họ tích luỹ được nhiều kiến 
thức bổ ích sau mỗi khoá học.    

Sau gần hai năm vận dụng phương 
pháp giảng dạy tích cực vào chương trình 
quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trên 
thực tế đã thu được nhiều kết quả tích cực. 
Tuy nhiên, qua việc vận dụng phương pháp 
này tại một số lớp ở trường trong thời gian 
qua còn bộc lộ một số hạn chế như sau: 

Do số lượng học viên đông, sĩ số các 
lớp thường dao động từ 80 đến 85 học viên. 
Với số lượng như vậy sẽ rất khó khăn khi 
giảng viên áp dụng phương pháp dạy học 
tích cực trên lớp học. 

Một số phòng học chưa đủ rộng để 
tương thích với số lượng học viên, thiếu các 
dụng cụ hỗ trợ khi áp dụng các phương 
pháp dạy học tích cực, cách bố trí các dãy 
bàn chưa hợp lý, hạn chế tầm nhìn và khả 
năng quan sát đối với những học viên ngồi 
ở vị trí cuối lớp.  

Nội dung của một số tình huống, bài 
tập thực hành còn đơn điệu, tẻ nhạt nên khi 
áp dụng các phương pháp dạy học tích cực 
chưa tạo được hứng thú  thu hút học viên 
tham gia. 

Để phát huy hiệu quả của phương 
pháp dạy học tích cực khi giảng dạy 
chương trình quản lý nhà nước ngạch 
chuyện viên, theo tôi trong thời gian tới cần 
thực hiện các giải pháp sau: 

Thứ nhất, nên áp dụng phương pháp 
phân nhóm để học. Việc phân nhóm có hai 
mục đích: một là, để làm giảm số lượng học 

viên tạo thuận lợi cho giảng viên khi áp 
dụng phương pháp dạy học tích cực; hai là, 
chọn ra được những học viên có sự tương 
đồng trong công việc và trên cơ sở đó giảng 
viên đưa ra các tình huống phù hợp với 
từng nhóm nhằm tạo sự thuận lợi để họ giải 
quyết tốt các bài tập thực hành. 

Thứ hai, nhà trường cần có cơ chế hỗ 
trợ và tạo điều kiện để giảng viên chủ động 
khi mua sắm các thiết bị, dụng cụ phục vụ 
cho việc giảng dạy theo phương pháp dạy 
học tích cực, bởi vì tuỳ theo nội dung của 
từng chuyên đề mà giáo viên sẽ cần có các 
dụng cụ khác nhau.  

Thứ ba, phát huy sự phong phú, sinh 
động về nội dung trong từng bài tập thực 
hành. Nội dung phải đa dạng hơn để phù 
hợp với từng loại đối tượng học viên. Một 
số bài tập thực hành thích hợp với lớp này 
nhưng có thể sẽ không phù hợp với lớp 
khác. Vì vậy, nội dung phải thường xuyên 
đổi mới nhằm phát huy tối đa ưu thế của 
nhiều phương pháp dạy học tích cực trong 
một bài thực hành để thu hút người học.  

Phương pháp giảng dạy tích cực đang 
dần phổ biến trong giáo dục, đào tạo nói 
chung và trong giáo dục lý luận chính trị 
nói riêng vì những hiệu quả mà nó mang 
lại. Với quan niệm học viên là trung tâm, 
giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn 
để học viên thu nhận được tri thức và kỹ 
năng tốt nhất. Vì vậy, quá trình chuyển từ 
dạy học truyền thống theo kiểu một chiều, 
thụ động, áp đặt sang dạy học tích cực, lấy 
người học làm trung tâm là xu hướng tất 
yếu của quá trình dạy học hiện đại, là đòi 
hỏi của cuộc sống và của ngay người học. 
Nhận thức được điều đó, Trường Chính trị 
Lê Duẩn đã vận dụng và phát huy tốt 
phương pháp này trong giảng dạy các 
chuyên đề của chương trình quản lý nhà 
nước ngạch chuyên viên. Với những hiệu 
quả tích cực đó, thiết nghĩ phương pháp này 
cần được nhân rộng và phổ biến hơn để mỗi 
bài giảng thực sự bổ ích cho người học./. 

 


