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Abstract: Teaching towards competence-based approach emphasizes the ability to creatively
apply knowledge of learners in reality and personal ability development. The paper analyzes the
importance of teaching methods innovation towards competence-based approach in vocational
education system and proposes some solutions to improve the effectiveness of the teaching
methods in vocational education system.
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1. Mở đầu
Giáo dục nghề nghiệp là một bộ phận của hệ thống
giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trung
cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp
khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu năng lực trực
tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực
hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo
thường xuyên.
Tuy nhiên, giáo dục nghề nghiệp nước ta hiện nay
đang có xu hướng chuyển từ đánh giá kiến thức, kĩ năng
(KN) sang đánh giá theo năng lực người học. Đánh giá
theo năng lực người học ngày càng chú trọng đến sản
phẩm đầu ra, nhưng sản phẩm đầu ra không chỉ là kiến
thức, KN, thái độ mà là khả năng vận dụng để hoàn thành
tốt các công việc thực tế, đáp ứng nhu cầu của doanh
nghiệp, của xã hội. Vì vậy một trong những khâu then
chốt của quá trình này chính là đổi mới phương pháp dạy
học (PPDH) theo hướng tiếp cận năng lực người học,
“lấy người học làm trung tâm”, làm chủ thể của hoạt
động “học”. Trong xu thế trên, các trường trong hệ thống
giáo dục nghề nghiệp phải thường xuyên tạo điều kiện
cho cán bộ quản lí, giảng viên (GV) tìm hiểu PPDH hiện
đại, triển khai và áp dụng PPDH theo hướng tiếp cận
năng lực người học trong dạy học, đáp ứng nhu cầu phục
vụ nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước và trong
khu vực, khẳng định “thương hiệu”, uy tín của nhà
trường và có sức cạnh tranh đối với các trường khác trong
hệ thống giáo dục quốc dân.
Trong bối cảnh hiện nay, ngành GD-ĐT đang tiến
hành đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu CNH,
HĐH trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số
29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung
ương; Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục
khẳng định: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào
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tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh
nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ;
phát huy vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục, đào
tạo và khoa học, công nghệ đối với sự nghiệp đổi mới và
phát triển đất nước” [1; tr 77], việc đổi mới, nâng cao
hiệu quả dạy học để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu mới của xã hội là rất cần thiết.
Bài viết phân tích tầm quan trọng của PPDH theo
hướng tiếp cận năng lực người học và đề xuất một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả PPDH theo hướng tiếp cận
năng lực người học trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tầm quan trọng của phương pháp dạy học theo
hướng tiếp cận năng lực người học trong hệ thống giáo
dục nghề nghiệp
PPDH là những cách thức làm việc giữa người dạy
và người học nhằm đạt được mục đích đề ra.
PPDH truyền thống là cách thức dạy học lấy người
dạy làm trung tâm; là quá trình chuyển tải thông tin, tri
thức từ người dạy sang người học.
Năng lực người học là khả năng vận dụng những kiến
thức, kinh nghiệm, KN, thái độ của người học một cách
phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống đa dạng của
cuộc sống.
PPDH theo hướng tiếp cận năng lực người học (hay
PPDH dựa theo năng lực) là cách thức dạy học lấy người
học làm trung tâm; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng
tạo của người học đảm bảo chất lượng đầu ra của việc
dạy học, phát triển toàn diện nhân cách, chú trọng năng
lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn.
Để khẳng định tầm quan trọng của PPDH theo hướng
tiếp cận năng lực người học, tại các trường trong hệ thống
giáo dục nghề nghiệp, có thể so sánh những tiêu chí cụ
thể với PPDH truyền thống như sau (xem bảng 1):
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Bảng 1. So sánh tiêu chí giữa PPDH truyền thống và PPDH dựa theo năng lực
Tiêu chí
so sánh

Mục tiêu
đạt được

Tương tác

PPDH truyền thống

PPDH dựa theo năng lực

- Xác định việc đạt kiến thức, KN, thái độ, theo
mục tiêu chương trình đào tạo đề ra.

- Xác định khả năng vận dụng kiến thức, KN,
thái độ theo mục tiêu chương trình đào tạo vào
thực tiễn.
- Chú trọng khả năng vận dụng kiến thức, thái
độ vào thực tiễn nhất là chú trọng KN “mềm”
cho người học.
- GV truyền đạt kiến thức, SV tiếp thu, trao đổi,
lập luận, tự tìm ra vấn đề (hai chiều)
- SV chủ động, quyết định trong mọi tình
huống, GV chỉ hướng dẫn, gợi ý, gợi mở thông
tin. SV không chỉ lắng nghe, quan sát, ghi nhớ
kiến thức mà còn phải tham gia thảo luận nhóm,
thuyết trình, đặt câu hỏi, hiện thực vấn đề bằng
sản phẩm cụ thể, vận dụng trong thực tế. Kết
quả nghiên cứu cho thấy, SV có thể tiếp thu đến
70-90% lượng kiến thức từ GV truyền đạt và
kiến thức tiếp thu từ bên ngoài.
- SV trở thành chủ thể, GV là khách thể của quá
trình dạy - học.
- Sử dụng đa dạng các phương pháp: thuyết
trình, diễn giảng, thảo luận nhóm, nêu và đặt
vấn đề, giải quyết tình huống, đóng vai...

- Chú trọng khối lượng kiến thức lí thuyết, KN
“cứng”; xem nhẹ thái độ người học
- GV truyền đạt kiến thức, sinh viên (SV) tiếp
thu (một chiều)
- GV chủ động, quyết định trong mọi tình
huống, GV thuyết trình, cung cấp nhiều thông
tin đến người học. SV lắng nghe, quan sát, ghi
chép, và nhớ kiến thức của GV. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, SV chỉ có thể tiếp thu được 50%
lượng kiến thức mà GV truyền đạt.

- GV trở thành chủ thể, SV là khách thể của quá
trình dạy - học.
- PPDH chủ yếu: thuyết trình, diễn giảng.

PPDH

Nội dung
dạy học

- Sử dụng “rập khuôn” cho tất cả các chương
trình học, môn học, các chương, bài, mục... nên
việc giảng dạy thường theo lối mòn và dễ trở
nên nhàm chán.

- Kết hợp các PPDH một cách linh hoạt, khéo
léo trong quá trình dạy - học, phù hợp với từng
ngành học, môn học, từng chương, bài; khắc
phục nhược điểm của từng phương pháp...
nhằm phát huy năng lực người học.

- Đúng với quy định chi tiết trong từng chương,
từng bài, không được thêm bớt.

- Có thể linh hoạt gắn với thực tế ngành nghề
của SV, thậm chí có thể dạy những vấn đề mà
SV quan tâm liên quan đến môn học.
- Ngoài giáo trình chính, nội dung dạy học còn
bao gồm những tài liệu tham khảo khác (qua
sách, báo, Internet, sự kiện thực tế xảy ra trong
xã hội...)
- Thời gian lên lớp của GV chỉ chiếm khoảng
30% giờ dạy lí thuyết, thời gian trao đổi, thực
hành chiếm khoảng 70%.

- Giáo trình môn học trở thành tài liệu bất di bất
dịch, quá trình dạy - học phải đảm bảo đầy đủ
tất cả nội dung trong đề cương chi tiết.
- Thời gian lên lớp của GV chiếm khoảng 70%
(thậm chí 90%) dạy lí thuyết, thời gian trao đổi,
thực hành rất ít (từ 30% trở xuống).

Mức độ tập
trung

- Trong thời lượng 60 phút: mức độ tập trung
của người học chỉ đạt 75% trong 20 phút đầu và
sẽ giảm dần chỉ còn lại 10% trong 10 phút cuối.

Không gian
tổ chức lớp
học

- Lớp học được tổ chức theo khuôn mẫu, nền
nếp. Vị trí lớp học thường cố định, bàn ghế
được sắp xếp ngăn nắp, trật tự.
- Sĩ số lớp đông (từ 60-100 SV)
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- Trong thời lượng 60 phút: mức độ tập trung
của người học sẽ luôn dao động từ 70-75% cho
đến hết thời lượng học.
- Lớp học được tổ chức linh hoạt, không theo
khuôn mẫu. Buổi học có thể diễn ra trong lớp,
ngoại khóa, dã ngoại, bảo tàng, ngoài trời như
công viên, sân trường, sân vận động...
- Sĩ số lớp ít (khoảng 40 SV hoặc ít hơn).
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Đánh giá
khả năng
của
người học

- Chủ yếu đánh giá khả năng: ghi nhớ, hiểu của
SV.
- Đánh giá khả năng nhớ, hiểu của SV thường
tập trung vào việc tiếp thu thông qua lời nói
(20%) như nghe, đọc; thông qua hình ảnh
(30%) như xem phim, xem minh họa, xem
trưng bày. Đề thi hết môn thường sử dụng dạng
đề tự luận (học thuộc lòng, trình bày), trắc
nghiệm (đúng/sai, lựa chọn). Mức độ này chỉ
đánh giá được 50% khả năng của người học. Và
theo thời gian, với khối lượng kiến thức ngày
càng nhiều, khả năng này sẽ ngày càng giảm
dần.

Dựa vào bảng so sánh trên, có thể rút ra ưu điểm và
hạn chế của PPDH theo năng lực người học và PPDH
truyền thống như sau (xem bảng 2).
Như vậy, có thể thấy, mỗi phương pháp đều có
những ưu và nhược điểm khác nhau. Song xét trên
phương diện đổi mới, cải cách, hội nhập thế giới, sự
phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì nền

- Đánh giá khả năng của SV theo 5 tiêu chí:
+ Nhớ
+ Hiểu
+ Vận dụng
+ Phân tích và tổng hợp
+ Đánh giá
- Ngoài đánh giá khả năng nhớ, hiểu còn đánh
giá khả năng SV biết vận dụng, phân tích, đánh
giá thông qua thảo luận, thuyết trình, thực hành,
tiến hành làm việc thực sự để tạo ra sản phẩm.
Đề thi hết môn thường sử dụng dạng đề tổng
hợp (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành,
thí nghiệm...). Mức độ này có thể đánh giá được
90% khả năng của người học.

giáo dục của nước ta cần có những bước đột phá mới,
sử dụng những PPDH mới - PPDH theo hướng tiếp cận
năng lực người học. Mặc dù có một số hạn chế nhất
định nhưng PPDH dựa theo năng lực người học vẫn là
lựa chọn tối ưu trong hệ thống giáo dục chuyên nghiệp
ở nước ta hiện nay. Bởi lẽ, GV là người giữ vai trò
hướng dẫn, gợi ý, tổ chức, giúp cho người học tự tìm

Bảng 2. Ưu điểm và hạn chế của PPDH theo năng lực người học và PPDH truyền thống
PPDH truyền thống
PPDH dựa theo năng lực
- Nhấn mạnh năng lực vận dụng của SV vào
thực tiễn.
- Người học tự chủ động khám phá những tri
- GV làm chủ tình huống và nội dung bài giảng. thức mình chưa rõ, ngoài tri thức của GV.
- Thể hiện tính khoa học và hệ thống trong công - Dạy những kiến thức, kĩ năng mà SV cần và
tác giảng dạy.
xã hội đòi hỏi.
- Quá trình dạy - học khuôn mẫu, lớp học ngăn - Giảm bớt thời lượng thuyết trình, diễn giải;
Ưu điểm
nắp, trật tự
tăng cường dẫn dắt, điều khiển, tổ chức, xử lí
- Chi phí đầu tư cho giáo dục thấp, ít tốn thời tình huống.
gian cho việc dạy - học.
- Phát huy tính tự chủ, tư duy sáng tạo, tích cực
- Phù hợp cho những lớp học có sĩ số lớp đông. của người học, đáp ứng được nhu cầu ngày
càng cao của xã hội.
- Xây dựng thái độ học tập và phát triển tốt các
KN cho SV, nhất là KN mềm.
- Chưa chú trọng đến các khả năng của người - Một số kinh nghiệm và kiến thức trong thực
tiễn đời sống chưa thật đúng đắn, nhiều nguồn
học, ít chú ý đến KN thực hành
thông tin chưa được kiểm chứng.
- Đề cao vai trò của người dạy.
- Đòi hỏi sự tập trung cao độ từ phía người học
- SV thụ động trong việc tiếp thu kiến thức, dễ
khiến họ dễ chán nản.
ỷ lại, trông chờ vào GV.
- Nếu vận dụng một cách thiên lệch, không chú
- Do không có sự tương tác, giờ dạy dễ đơn
Hạn chế
ý đầy đủ nội dung dạy học sẽ dẫn đến các lỗ
điệu, buồn tẻ.
hổng kiến thức cơ bản và tính hệ thống của tri
- Kiến thức thiên về lí thuyết.
thức.
- Phần lớn kiến thức từ người dạy sẽ được tiếp - Chi phí và thời gian đầu tư cho quá trình dạy
thu một chiều.
- học lớn.
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kiếm, khám phá những tri thức mới theo hướng tranh
luận, thảo luận theo nhóm, có vai trò là trọng tài, cố vấn
điều khiển tiến trình dạy học. Dạy học theo hướng tiếp
cận năng lực người học rất chú ý đến đối tượng SV, coi
trọng việc nâng cao quyền năng cho họ. GV là người
nêu tình huống, kích thích hứng thú, suy nghĩ và giải
thích các ý kiến đối lập của SV; từ đó hệ thống hóa các
vấn đề, tổng kết bài giảng, khắc sâu những tri thức cần
nắm vững. Đối với người học, phải tập trung cao độ
trong học tập, chủ động tìm tòi khám phá nội dung học
tập, chủ động giải quyết các vấn đề phù hợp với khả
năng hiểu biết của bản thân, đề xuất các ý tưởng sáng
tạo và tự nguyện trình bày, diễn đạt các ý kiến của mình
và quan trọng hơn hết, SV biết vận dụng những kiến
thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, làm việc một cách
có hiệu quả nhất.
Những kiến thức mà SV tiếp nhận được từ phương
pháp này phần lớn đã được kiểm chứng trong quá trình
tìm hiểu, giải quyết vấn đề, xử lí các tình huống do GV
đặt ra. Do đó, khi bước vào môi trường thực tiễn, việc
vận dụng các kiến thức này không chỉ dừng lại ở sự kiểm
tra, thử nghiệm mà là sự áp dụng những hoạt động mới
trong môi trường thực tiễn. Điều này giúp cho người học
có khả năng tiếp cận, giải quyết vấn đề một cách nhanh
chóng, chính xác.
Như vậy, PPDH theo hướng tiếp cận năng lực mang
lại hiệu quả tương đối cao so với PPDH truyền thống.
Thời lượng học lí thuyết ngắn hơn, GV ít thuyết trình,
diễn giảng lại mà dành nhiều thời lượng thực hành, lôi
cuốn SV vào những hoạt động đa dạng trong lớp cũng
như ngoài lớp học. Chỉ trên cơ sở tham gia, trải nghiệm,
tự học, tự khám phá, SV mới có thể thực sự lĩnh hội được
tri thức, hình thành tư duy sáng tạo, sự tự tin và ngày càng
hoàn thiện nhân cách.
2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của
phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực
người học trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp
Nâng cao hiệu quả của PPDH theo hướng tiếp cận
năng lực người học nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT,
đánh giá đúng năng lực người học tại các trường trong hệ
thống giáo dục nghề nghiệp hiện nay, nhất là các trường
trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Quyết
định số 2080/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê
duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ
trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
và Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về
Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ SV tốt nghiệp
xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và góp phần cùng với thành
phố: “Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành một thành phố
học tập, một trung tâm GD-ĐT chất lượng cao của cả
nước và khu vực Đông Nam Á” [2; tr 134]. Phát huy tính

tích cực, chủ động, sáng tạo của SV, đáp ứng môi trường
làm việc hiện đại tại các doanh nghiệp trong và ngoài
nước đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao
cho thành phố cũng như cả nước.
Do đó, nâng cao PPDH theo hướng tiếp cận năng lực
người học trong suốt quá trình dạy - học là rất cần thiết,
cần được thực hiện một cách đồng bộ từ nhiều phía như
chủ trương của Đảng, Nhà nước, của ngành GD-ĐT các
cấp, của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, xã hội, của
GV và SV... Trong đó, giải pháp cơ bản nhất nhằm nâng
cao hiệu quả của PPDH dựa theo năng lực người học là
cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, GV và
SV. Cụ thể:
2.2.1. Đối với nhà trường
- Từng bước đồng bộ hóa chương trình đào tạo giai
đoạn 2016-2020; xây dựng quy định khối lượng kiến
thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được
sau khi tốt nghiệp (chuẩn đầu ra) để tiếp cận với thị
trường lao động. Tổ chức các hoạt động học tập, bồi
dưỡng chuyên, hội thảo khoa học giúp GV nâng cao kĩ
năng nghề, có chính sách động viên, khuyến khích GV
tích cực ứng dụng các PPDH hiện đại theo hướng tiếp
cận năng lực người học.
- Phát triển hệ thống thư viện của Nhà trường đảm
bảo đầy đủ và đa dạng các loại sách, tài liệu học tập, hệ
thống bảng chỉ dẫn tra cứu tài liệu nhằm phục vụ cho việc
giảng dạy - học tập của GV và SV. Đặc biệt, từng bước
“thư viện hóa điện tử” và bố trí khu vực tự học cho SV.
Tạo điều kiện cho SV tham gia nhiều chương trình đào
tạo gắn với môi trường giáo dục, tham gia hội thảo khoa
học, hoạt động ngoại khóa, học tập KN mềm, chuyên đề,
thực tập tại doanh nghiệp, tổ chức Ngày hội việc làm giúp
SV có thể tiếp xúc với công việc ngay từ khi còn đang
học tập tại nhà trường...
- Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, kĩ thuật
hiện đại, gắn với quy hoạch tổng thể của trường, tạo môi
trường dạy và học tập thuận lợi nhằm phát huy năng lực
người học.
2.2.2. Đối với giảng viên
- Nâng cao nhận thức về sự cần thiết đổi mới nội
dung, PPDH hiện đại; tự giác học tập, bồi dưỡng nâng
cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu
cầu chuẩn năng lực nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục
nghề nghiệp hiện nay. Luôn cập nhật những kiến thức
mới, kể cả kiến thức của những ngành nghề có liên quan
nhằm cung cấp cho SV những thông tin chính xác, kịp
thời, hướng đến giáo dục nghề nghiệp cho các em.
- Thường xuyên đổi mới PPDH, đa dạng hóa các
PPDH, khơi gợi tính chủ động, sáng tạo của người học,
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phải thực sự xem người học làm trung tâm, là chủ thể của
hoạt động dạy - học.
- Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện
cho SV được tham gia một cách tích cực vào quá trình
khám phá và lĩnh hội kiến thức, tạo mức độ công bằng
trong cách đánh giá kết quả học tập nhất là điểm số; biết
lắng nghe, chia sẻ, thông cảm và là người bạn đồng hành
với người học.
- Thiết kế, tổ chức, hướng dẫn SV thực hiện các hoạt
động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có
sức hấp dẫn phù hợp với từng bài học, đặc điểm về trình
độ SV, với điều kiện cụ thể của lớp và trường. GV phải
thực sự là người thầy giỏi về kiến thức chuyên môn (lí
thuyết) và giỏi về KN thực hành, luôn là tấm gương sáng
để người học noi theo.
2.2.3. Đối với sinh viên
Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, SV phải chuẩn
bị về kiến thức, KN, thái độ và tâm lí để sau khi ra trường
sẵn sàng làm việc tại doanh nghiệp. Muốn đạt được điều
đó, bản thân SV phải trang bị cho mình một nhóm các
kiến thức, KN, thái độ cần thiết, bao gồm:
- Về kiến thức: SV phải nắm vững kiến thức chuyên
ngành học để làm việc và cạnh tranh với trình độ, tay nghề
của những người lao động khác; thật sự giỏi ngoại ngữ,
nhất là tiếng Anh vì sử dụng ngoại ngữ lưu loát là lợi thế
tối ưu cũng là yêu cầu mà nhà tuyển dụng mong muốn,
nhất là các doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, SV phải
tích cực nâng cao trình độ tin học, đạt chuẩn nhằm đáp
ứng nhu cầu tuyển dụng trong các doanh nghiệp.
- Về kĩ năng:
+ KN giao tiếp, KN tổ chức công việc và quản lí thời
gian: Trong quá trình học, SV cần chủ động xây dựng
KN giao tiếp với bạn bè, thầy cô, mọi người xung quanh;
hình thành thói quen trong việc sắp xếp giữa việc học,
làm thêm (nếu có) và những việc khác một cách khoa
học, quản lí thời gian hợp lí.
+ KN làm việc nhóm và KN thuyết trình: Đây là
những KN cần thiết của SV trong quá trình học tập, giúp
các em tự tin, mạnh dạn trước tập thể, hòa nhập vào tập
thể. Ngoài ra, SV còn phải có KN thuyết phục và KN
lãnh đạo.
- Về thái độ: SV phải xác định mục tiêu và động lực
học tập đúng đắn, phải tự rèn luyện phương pháp học tập
hợp lí, nhất là phương pháp tự học, tự rèn luyện bản thân;
biết thực hành, vận dụng kiến thức đã học để phân tích,
đánh giá, giải quyết các tình huống và các vấn đề đặt ra
từ thực tiễn; có kế hoạch học tập phù hợp với khả năng,
điều kiện và năng lực bản thân; mạnh dạn trình bày
và bảo vệ ý kiến, quan điểm cá nhân, chủ động trong
công việc.

3. Kết luận
Với các đặc điểm nổi bật trên, vận dụng PPDH
theo hướng tiếp cận năng lực người học trong thời gian
qua đã khắc phục những hạn chế của PPDH truyền
thống, góp phần nâng chất lượng giáo dục tại các
trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, nhất là
các trường tại TP. Hồ Chí Minh, đáp ứng được nhu cầu
của xã hội. SV dần khắc phục tính thụ động trong việc
học; chủ động tự tìm tòi, học hỏi, sáng tạo và lĩnh hội
tri thức mới, đáp ứng chuẩn đầu ra tại các trường, nâng
cao hiệu quả sử dụng PPDH hiện đại theo hướng tiếp
cận năng lực người học.
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