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Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học là một yêu cầu tất yếu trong 
giai đoạn hiện nay. Kết quả của quá trình dạy học là sự phát triển năng lực và phẩm chất 
nhân cách người học đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra của ngành học. Đề tài “Tổ chức 
dạy học học phần Tâm lý học theo hình thức thảo luận nhóm nhằm phát triển kĩ năng tư duy 
phản biện cho sinh viên” được thực hiện góp phần đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức 
dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho sinh viên trong nhà trường hiện 
nay. 

Kết quả điều tra thực tiễn cho thấy hầu hết GV đều gặp khó khăn cả về mặt khách 
quan và chủ quan trong quá trình dạy học bằng hình thức thảo luận nhóm nhằm phát triển 
năng lực tư duy phản biện cho SV. Trong đó, khó khăn ảnh hưởng nhất là chưa xác định rõ 
ràng các tiêu chí và công cụ đánh giá năng lực tư duy phản biện của SV.  

Từ những yêu cầu của thực tế, đề tài đã xác định được hệ thống các tiêu chí, công cụ 
đánh giá năng lực tư duy phản biện của sinh viên. Dựa trên những tiêu chí và công cụ đánh 
giá năng lực trên, giảng viên sẽ tiến hành đánh giá năng lực tư duy phản biện của sinh viên 
trong hoạt động học tập nói chung và hoạt động thảo luận nhóm nói riêng. 

Chúng tôi đã tiến hành tổ chức dạy học bằng hình thức thảo luận nhóm nhằm phát 
triển năng lực tư duy phản biện cho SV. Bắt đầu bằng việc xác định các tiêu chí và công cụ 
đánh giá năng lực tư duy phản biện của SV, chỉ ra từng hoạt động cụ thể trong giờ học, xác 
định các mục tiêu cụ thể, phương tiện, điều kiện thực hiện… Đồng thời tạo các tình huống 
học tập. Khi người học giải quyết các nhiệm vụ học tập, phải huy động kiến thức liên quan 
đến nội dung bài học. Quá trình thảo luận nhóm và tranh luận trước lớp là để hình thành 
năng lực tư duy phản biện cho sinh viên. Kết quả sau thực nghiệm thông qua bài kiểm tra và 
phiếu khảo sát cho thấy tính khả quan để đạt được mục đích phát triển tư duy phản biện cho 
sinh viên bằng hình thức dạy học thảo luận nhóm. 

Để nâng cao tính khả thi của đề tài, chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất: 
* Đối với xây dựng Đề cương chi tiết học phần: 
- Xây dựng Đề cương chi tiết học phần chú trọng phát triển năng lực thực tiễn nghề 

nghiệp, giúp người học dễ dàng tiếp cận với những đòi hỏi của xã hội, yêu cầu của ngành 
nghề. Loại bỏ những phần kiến thức lí thuyết mang tính hàn lâm. 

- Xác định các mục tiêu dạy học có tính khả thi cao, sử dụng các phương pháp dạy học 
tích cực, thúc đẩy phát triển năng lực người học.  

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực người học. 
Đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá ngay từ các bài kiểm tra thường xuyên, 
kiểm tra định kì, thi kết thúc học phần. 

* Đối với công tác quản lý GV 
- Cần nâng cao nhận thức và thói quen của GV về tư duy phản biện, năng lực tư duy 

phản biện, dạy học phát triển tư duy phản biện. 
- Cần đề ra yêu cầu dạy học phát triển năng lực cho người học 
- Bên cạnh đó phải tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng về nhận thức, 

khả năng vận dụng phương pháp phát triển năng lực trong dạy học 
- Khuyến khích, tạo điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học. 



- Đổi mới cách quản lý GV, hướng đến quản lý chất lượng đầu ra của người học. 
* Đối với GV: 
- Tự trau dồi, nâng cao nhận thức về tư duy phản biện, phương pháp dạy học phát triển 

tư duy phản biện, phát triển năng lực người học. 
- Vận dụng thường xuyên các phương pháp dạy học phát triển năng lực người học trong 

quá trình lên lớp. 
- Đổi mới cách thức ra đề, phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập. 
- Tích cực học tập trao đổi với đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

sư phạm. 
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