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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG
TRONG DẠY HỌC MÔN CHÍNH TRỊ HỌC
Lưu Hải Hòa - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội
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Abstract: Cooperation is one of important skills for students that help them shape their
professional competence and improve themselves. This skill also promotes the acquiring mind
spirit of mutual learning and accumulation of knowledge and experience as well as exchange and
share with others. However, this skill has not been interested much in the curriculum of colleges
in our country, particularly in teaching political sciences. The lessons have not promoted the
positive and cooperative ability of students in cognition. In the article, author deals with the
development of cooperative competence of students at colleges in studying political sciences.
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1. Mở đầu
Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn
diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và
hội nhập quốc tế đã xác định các trường cao đẳng, đại
học không chỉ trang bị cho người học kiến thức khoa học
và kĩ năng (KN) nghề nghiệp, quan trọng hơn là trang bị
cho họ phương pháp học tập, KN mềm thiết yếu để hòa
nhập, thích ứng với công việc và xã hội. Trong quá trình
học tập của SV, đòi hỏi rất nhiều các KN khác nhau,
trong đó KN hợp tác là nhân tố quan trọng góp phần
quyết định hiệu quả của quá trình tiếp nhận kiến thức và
rèn luyện KN của người học. Phát huy được KN này,
người học không những đạt được hiệu quả cao trong học
tập mà còn giúp ích rất nhiều cho bản thân khi ra ngoài
xã hội làm việc. Trong giai đoạn CNH, HĐH hiện nay,
Việt Nam hướng tới xây dựng người lao động toàn diện
giỏi về chuyên môn, vững về tư tưởng, lập trường và
hoàn thiện các KN cơ bản. Vì vậy, nâng cao năng lực hợp
tác (NLHT) cho sinh viên (SV) trong quá trình học tập
nói chung và học môn Chính trị học nói riêng là góp phần
vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
trong thời kì đổi mới đất nước.
Bài viết nghiên cứu về vấn đề phát triển năng lực hợp
tác cho SV cao đẳng trong dạy học môn Chính trị học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Năng lực hợp tác và vai trò đối với sinh viên
Trong đời sống xã hội, hợp tác trở thành một nhu cầu
và cũng là vì mục đích lao động, sản xuất và học tập, đây
cũng là xu thế của thời đại ngày nay. Theo Đại Từ điển
Tiếng Việt: “Hợp tác là chung sức, trợ giúp qua lại với
nhau” [1; tr 747]; hay theo Từ điển Tâm lí học: “Hợp
tác là hai hay nhiều bộ phận trong một nhóm cùng làm
việc theo cùng một cách thức để tạo ra một kết quả

chung” [2; tr 356]. Như vậy, dù có nhiều khái niệm rộng,
hẹp khác nhau, nhưng tựu chung hợp tác có nội hàm như
sau: - Có mục đích chung trên cơ sở mọi người cùng có
lợi; - Công việc được phân công phù hợp với năng lực
của từng người; - Bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ
nguồn lực và thông tin, tự nguyện hoạt động; - Các thành
viên trong nhóm phụ thuộc lẫn nhau, trên cơ sở trách
nhiệm cá nhân cao; - Cùng chung sức, giúp đỡ hỗ trợ,
khích lệ tinh thần tập thể và bổ sung cho nhau.
UNESCO cũng đã chỉ ra rằng: “Học để biết; học để
làm; học để tồn tại; học để chung sống”, nghĩa là sứ
mệnh của giáo dục không chỉ có giúp người học có trí
thức, trình độ, chuyên môn mà hơn hết còn hình thành
cho họ KN hợp tác giải quyết vấn đề để cùng chung sống,
giúp mỗi người có thể hòa nhập cộng đồng xã hội, để tiến
bộ, thành đạt trong cuộc sống và nghề nghiệp tương lai.
Trong quá trình đào tạo các KN, năng lực cho SV thì KN
hợp tác trong học tập được đặt lên hàng đầu. Với SV,
NLHT chính là khả năng hoạt động, hành động một cách
thành thạo, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình hợp tác
cùng nhau để giải quyết một nhiệm vụ cụ thể nào đó
trong học tập và nghiên cứu khoa học. Cụ thể:
- Việc hình thành NLHT sẽ giúp SV hình thành tư
duy tiếp nhận và xem xét vấn đề nhiều chiều, từ nhiều
góc độ khác nhau. Trong quá trình hợp tác, SV sẽ tự nhận
thấy một cá nhân đơn lẻ sẽ không thể có cái nhìn toàn
diện, đa chiều về sự việc, chỉ khi có sự tham gia, đóng
góp ý kiến, quan điểm của nhiều người thì vấn đề mới có
thể được xem xét trong tính tổng thể, đầy đủ nhất. Vì vậy,
họ sẵn sàng chia sẻ ý tưởng, thông tin của cá nhân và tiếp
nhận ý tưởng của mọi thành viên trong nhóm, cùng nhau
bàn bạc biến ý tưởng thành hiện thực, làm sáng tỏ và giải
quyết công việc nhanh chóng, dễ dàng.
- Hợp tác là chiếc “cầu nối” gắn kết những điểm
mạnh của các cá nhân khác nhau thành một khối sức
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mạnh thống nhất để giải quyết những vấn đề được đặt ra
trong quá trình học tập.
- Phát triển KN hợp tác sẽ giúp SV nâng cao được
tinh thần trách nhiệm cá nhân khi làm việc nhóm, mỗi
một cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm và làm tốt phần
việc của mình được giao để không ảnh hưởng đến kết
quả chung của tập thể; luôn tìm cách tự hoàn thành công
việc của mình; hỗ trợ, tương tác cùng với các thành viên
khác trong nhóm để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Trong chương trình giảng dạy ở các trường cao đẳng,
Chính trị học được coi là môn học giáo dục tư tưởng
chính trị cho SV. Đây là môn học cần thiết góp phần định
hướng nhận thức, tư tưởng, hành động cho lực lượng lao
động kế cận. Đưa môn học này vào trong các trường cao
đẳng chính là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng và
Nhà nước ta: không chỉ đào tạo đội ngũ nhân lực giỏi về
chuyên môn và tay nghề mà còn vững về nhận thức, quan
điểm và tư tưởng, lập trường. Với tầm quan trọng đó,
việc nâng cao chất lượng giảng dạy và phương thức tiếp
cận của SV đối với môn học cũng cần được quan tâm, vì
khi người học có được phương pháp tiếp cận đúng, nhận
thức đầy đủ về nội dung thì mục tiêu của môn học mới
thành công. Từ trước đến nay, do chúng ta vẫn quan niệm
đây là môn học “truyền giảng tư tưởng” nên coi nhẹ
phương pháp dạy học tích cực, chỉ đưa thông tin một
chiều mang tính chất “áp đặt” đến SV mà ít khi tiếp nhận
lại sự phản hồi; làm cho môn học trở nên khô khan, nhàm
chán, SV tự thấy không cần thiết. Hơn nữa, so với các
môn học khác, môn Chính trị học vẫn chưa khơi gợi được
NLHT, làm việc nhóm của SV, chưa tạo ra nhiệm vụ hoặc
tình huống có vấn đề buộc người học phải hợp tác với nhau
để giải quyết. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, đối với
các môn học khác nói chung việc giảng dạy thuần túy lí
thuyết theo phương pháp truyền thống đã không còn phù
hợp, mà thay vào đó là việc đổi mới chương trình, phương
pháp giảng dạy để giảm số tiết học lí thuyết, tăng lượng
thời gian thảo luận, thực hành, gắn liền lí luận với thực tế;
từ đó giúp SV chủ động và tích cực hơn trong việc tiếp
nhận nội dung môn học, tự nhận thấy việc tìm hiểu và
trang bị cho mình những kiến thức về đường lối, chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước là cần thiết.
Đồng thời, việc tham gia vào các tiết học thảo luận, làm
việc nhóm để giải quyết các vấn đề giảng viên (GV) đưa
ra không những giúp SV hiểu sâu sắc hơn bài học, gắn liền
với thực tế cuộc sống mà còn rèn luyện được NLHT, trao
đổi, trình bày và lắng nghe ý kiến của người khác để đi đến
kết luận chung. Đây cũng là mục đích của môn Chính trị
học trong các trường cao đẳng, đại học.
2.2. Thực trạng và những nhân tố ảnh hưởng đến việc
phát triển năng lực hợp tác cho sinh viên trong dạy học
môn Chính trị học ở các trường cao đẳng hiện nay

2.2.1. Thực trạng chung của việc phát triển năng lực hợp
tác của sinh viên
Chính trị học trong các trường cao đẳng được biên
soạn nội dung từ 45 đến 90 tiết tùy thuộc vào từng khối,
ngành, gồm những phần cơ bản như: Triết học Mác Lênin, Kinh tế chính trị, Đường lối của Đảng Cộng sản
Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Những nội dung này
tuy mới với SV nhưng lại là cần thiết để định hướng nhận
thức, tư tưởng và hành động cho nguồn nhân lực kế cận,
hình thành những hiểu biết và phẩm chất cần có trong
thời kì đổi mới. Khảo sát qua một số trường cao đẳng
trên địa bàn TP. Hà Nội cho thấy: thực trạng chung là
phần lớn SV chưa hiểu rõ được tầm quan trọng và vị trí
của môn học; do đó có tư tưởng coi đó là “môn phụ” và
hình thành tâm lí không thích học, không có nhu cầu cần
phải tìm hiểu và hợp tác với nhau trong quá trình học. SV
vẫn còn thụ động trong việc tiếp nhận kiến thức, học lí
thuyết một cách đơn thuần, chưa liên hệ với đời sống;
thiếu tương tác với GV và các bạn. Đặc biệt, trong các
tiết thảo luận, làm việc nhóm thì KN hợp tác để giải quyết
vấn đề được đưa ra của SV còn nhiều hạn chế; còn lúng
túng trong việc tổ chức nhóm, trình bày ý kiến cá nhân
và tiếp nhận quan điểm của bạn để có thể thống nhất cái
chung, đi đến kết quả cuối cùng. Bên cạnh đó, dù đã chú
trọng đổi mới phương pháp tiếp cận người học nhiều hơn
nhưng phương pháp giảng dạy môn Chính trị học còn
nặng về lí thuyết, không tạo được hứng thú cho SV,
không khơi gợi được tính tích cực, ham hiểu biết của các
em. Điều này làm mất đi sự tương tác giữa GV và SV,
hay chính bản thân SV với nhau. Do vậy, việc hình thành
các yếu tố của KN hợp tác như: tính tổ chức, sự xây dựng
và duy trì, không khí tin tưởng lẫn nhau, KN lắng nghe,
cách giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần xây dựng còn
hạn chế
2.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực hợp tác
của sinh viên trong môn Chính trị học
- Đa phần SV chưa nhận thức được đầy đủ về tầm
quan trọng của vị trí môn học trong nhà trường cũng như
vai trò của nó trong việc hình thành nhận thức, định
hướng tư tưởng của bản than; dẫn đến tâm lí thờ ơ, không
chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức. Do đó, GV rất
khó khăn trong việc yêu cầu SV thực hiện hoạt động
nhóm thảo luận và cùng nhau tìm hiểu những nội dung
liên quan đến bài học.
- Do ảnh hưởng từ phương pháp học tập truyền thống
từ các cấp học dưới, người học ít khi tham gia vào các
hoạt động học tập tập thể, thiếu sự gắn kết các cá nhân
trong các quá trình trên lớp. Nên khi lên cấp học cao hơn,
SV gần như vẫn còn lúng túng và tỏ ra thiếu hợp tác trong
các giờ thảo luận hoặc làm bài theo nhóm.

276

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr 275-278

- Phương pháp giảng dạy của GV. Mỗi GV dạy môn
Chính trị học đều thấy đây là môn học khó và mới với
SV sau khi chuyển cấp; vì vậy, làm thế nào để biến
những kiến thức trừu tượng, những đường lối, chính sách
trở nên dễ hiểu và hấp dẫn, để SV thấy những điều mình
được học là cần thiết và có thể ứng dụng vào cuộc sống
hàng ngày. Tuy hiểu rõ được điều này nhưng từ trước
đến nay đa phần môn học vẫn được dạy theo phương
pháp “thuyết trình một chiều”, GV chưa gắn liền nội
dung bài học với đời sống thực tế để SV hiểu sâu sắc môn
học như: các quy luật phát triển của xã hội; những đường
lối, chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước…
qua đó, khơi gợi niềm yêu thích và thay đổi nhận thức
của SV về vai trò của môn học. Trong các tiết thảo luận,
SV chưa tham gia tích cực trong hoạt động nhóm nên dẫn
đến tình trạng chỉ có một vài thành viên làm việc tích cực.
Vì thế rất khó có cơ hội cho SV hình thành và rèn luyện
KN hợp tác, làm việc nhóm, KN chia sẻ thông tin, lắng
nghe và tin tưởng lẫn nhau.
2.3. Một số giải pháp phát triển năng lực hợp tác cho
sinh viên cao đẳng trong dạy học môn Chính trị học
2.3.1. Định hướng thay đổi nhận thức cho sinh viên đối
với môn học
Thông qua sách báo, thời sự và những bài học trên
lớp định hướng cho SV nhận thức được trong thời đại
mới người lao động cần phải có những phẩm chất gì; điều
này tác động ra sao đến chính cuộc sống và nghề nghiệp
của các em sau này. Nâng cao hiểu biết của SV về KN
hợp tác và sự cần thiết của nó trong học tập cũng như
trong cuộc sống hàng ngày, SV cần nhận thức đó là:
không cá nhân nào có thể hoàn thành tốt mọi công việc
mà không có sự hỗ trợ từ người khác; hợp tác với nhau
sẽ giúp các em hình thành được những phẩm chất cần có
của người lao động trong giai đoạn mới (như: sự hòa
đồng, tính kỉ luật, khả năng thích ứng với nhiều môi
trường khác nhau; lắng nghe và tôn trọng ý kiến của
người khác; biểu đạt vấn đề, thuyết phục…). Trong quá
trình hợp tác, SV cần ý thức rõ mục đích chung của nhóm
hợp tác, ý thức cộng đồng trách nhiệm trong hoạt động
nhóm; công việc của mình là một phần công việc của
nhóm; từ đó biết nhận những công việc phù hợp với năng
lực bản thân để hoàn thành tốt. SV cần phối hợp nhịp
nhàng và tuân theo những quy định chung, sự điều hành
của nhóm, làm việc với tinh thần kỉ luật cao trên tinh thần
chia sẻ và tôn trọng ý kiến lẫn nhau; xây dựng tinh thần
tập thể, “mình vì mọi người”, nêu cao trách nhiệm của
bản thân, không ỷ lại, dựa dẫm để hoàn thành nhiệm vụ

chung của nhóm; đồng thời, giúp đỡ nhau trong công
việc.
Về nhận thức đối với môn Chính trị học, GV phải là
người trực tiếp giảng để SV hiểu rõ hơn vị trí và vai trò
của môn học trong việc giáo dục tư tưởng, chính trị cho
người học. Chỉ khi nào tư tưởng có kiên định thì mới điều
chỉnh được hành vi của bản thân theo hướng tích cực,
đúng đắn. Như vậy, việc thay đổi nhận thức để hình thành
NLHT sẽ giúp SV cùng nhau giải quyết tốt nhiệm vụ học
tập mà GV giao phó; làm phong phú thêm nội dung học
tập, mở rộng và đào sâu kiến thức; hỗ trợ nhau cùng tiến
bộ; phát huy tính độc lập, sáng tạo, phát triển KN điều
chỉnh bản thân và điều chỉnh người khác khi tham gia
hoạt động học tập.
2.3.2. Giảng viên phải không ngừng học tập, bồi dưỡng
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm,
nghiên cứu, vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy
học tích cực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của
quá trình đào tạo
GV cần thiết kế, xây dựng bài giảng môn học cho hấp
dẫn về nội dung, đa dạng về hình thức và hoạt động để
thu hút được sự yêu thích của SV. Biến những kiến thức,
khái niệm trừu tượng trở nên gần gũi, dễ hiểu, giúp SV
thấy được cái hay của những quy luật đời sống xã hội, sự
cần thiết của việc hiểu biết các đường lối, chính sách
trong học tập và lao động. Gắn liền kiến thức trong sách
vở với những hiện tượng của đời sống hàng ngày để thấy
được vai trò cần thiết của môn học. Việc GV tăng cường
giao nhiệm vụ học tập cho SV làm việc nhóm là rất cần
thiết để hình thành và rèn luyện KN hợp tác cho SV. Để
có thể phát triển được NLHT của SV thông qua môn học,
GV cần đảm bảo những giờ thảo luận theo chương trình
đã đề ra. Trong những tiết thảo luận đó, GV chỉ dẫn SV
làm việc theo nhóm, như: phân chia nhóm; ghép nhóm
theo những hình thức ngẫu nhiên hay để SV tự lựa chọn;
hướng dẫn SV cách trao đổi thông tin, trình bày ý tưởng
cá nhân, cách tổ chức, tập hợp ý kiến, những nguyên tắc
khi làm việc chung để đạt được hiệu quả cao nhất.
Bên cạnh đó, do đặc thù của môn học là mới đối với
SV và có nhiều thuật ngữ, khái niệm, quy luật trừu tượng,
nên GV có thể cho SV tìm hiểu trước những khái niệm,
đưa vấn đề để các nhóm chuẩn bị ở nhà; sau đó khi có
tiết trên lớp sẽ dành thời gian để SV trình bày kết quả,
còn GV là người dẫn dắt, nhận xét để hoàn thiện. Với sự
tiếp cận môn học một cách chủ động và theo nhóm sẽ
giúp SV nâng cao được nhận thức đối với môn học; đồng
thời rèn luyện cho mình tính tự giác, tích cực trong học
tập và khả năng làm việc tập thể. Với vai trò là người dẫn
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dắt, GV cần đưa ra những định hướng để phát triển KN
hợp tác cho SV dựa theo những tiêu chí như: đảm bảo
tính dân chủ trong mọi sự hợp tác; mọi thành viên biết
đoàn kết và tin cậy lẫn nhau; biết phân công công việc
phù hợp với khả năng, năng lực của từng cá nhân. Song
song với KN hợp tác, GV cũng cần hình thành và phát
triển ở SV các KN khác như: giao tiếp, quản lí thời gian,
tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và duy trì mối quan hệ
liên cá nhân...
2.3.3. Tăng cường các hoạt động tập thể ngoài giờ lên
lớp (như: sinh hoạt ngoại khóa theo chuyên đề, tham
quan các bảo tàng, di tích lịch sử gắn liền với môn
học…).
Qua mỗi dịp hoạt động này sẽ giúp SV hiểu biết hơn
về môn học, về truyền thống và lịch sử đất nước; nâng
cao được tính tương tác giữa GV với SV và giữa SV với
nhau. Bên cạnh đó, có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu
môn học hoặc những hoạt động tập thể cho SV gắn liền
với những hoạt động của các ngày lễ, kỉ niệm lớn của
Đoàn, Hội SV… Đây là điều kiện và môi trường rất tốt
để SV hình thành và phát triển KN hợp tác của bản thân.
Các hoạt động trên sẽ phân chia nhiệm vụ cụ thể cho mỗi
thành viên phù hợp với năng lực để tạo cơ hội cùng nhau
làm việc và giúp đỡ nhau. Tùy điều kiện từng trường có
thể hình thành câu lạc bộ những bạn trẻ yêu thích môn
Chính trị học để tạo ra sân chơi bổ ích cho SV có cơ hội
được giao lưu, làm quen và trao đổi thông tin. Hình thức
sinh hoạt theo câu lạc bộ rất có ý nghĩa, vì SV không chỉ
có nơi để trao đổi học tập, nâng cao hiểu biết, giải đáp
thắc mắc mà đó còn làm môi trường để tự rèn luyện cho
mình những KN như giao tiếp, lắng nghe người khác, tự
tin thuyết trình trước đám đông, làm việc theo nhóm và
học cách tuân thủ những quy định và nguyên tắc của tập
thể. Qua những buổi vừa học trên lớp lại được sinh hoạt
câu lạc bộ, chắc chắn SV sẽ có nhận thức tốt hơn đối với
môn học; nâng cao được hiểu biết, trình độ; hình thành
cho mình những KN cần thiết của thanh niên trong thời
đại mới. Điều này rất có ích cho SV sau khi ra trường,
các em sẽ có đủ những phẩm chất, năng lực để đảm nhận
những công việc mới.
Trên đây là một số những giải pháp góp phần nâng
nhận thức và NLHT của SV trong học tập nói chung
cũng như trong môn Chính trị học nói riêng ở các trường
cao đẳng. Những phương pháp này chủ yếu xuất phát từ
sự tích cực của người học và phương pháp giảng dạy của
GV cũng như sự hỗ trợ từ phía nhà trường và các tổ chức
đoàn hội trong trường.

3. Kết luận
Ngày nay, Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng việc
đổi mới toàn diện giáo dục để đào tạo ra nguồn nhân lực
mới có năng lực, trình độ chuyên môn và các KN thiết
yếu đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.
Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến
thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất
người học. Nằm trong chủ trương chung đó, môn Chính
trị học cũng luôn được coi là môn học thiết yếu góp phần
định hướng tư tưởng nhận thức cho người học, đặc biệt
là thế hệ trẻ. Thông qua môn học, cung cấp cho SV
những hiểu biết cơ bản về đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; hình thành cho SV những
KN cơ bản của cuộc sống; trong đó, KN hợp tác là then
chốt. Các cơ quan chuyên trách và các trường cần phối
hợp nghiên cứu chương trình, tìm tòi những nội dung,
cách thức tổ chức hoạt động nhóm trong các loại giờ học,
từ đó mới tác động tích cực đến việc rèn luyện KN hợp
tác của SV. GV cũng phải không ngừng học tập, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư
phạm, nghiên cứu, vận dụng các phương pháp và kĩ thuật
dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả
của quá trình đào tạo. SV cần nhận thức rõ tầm quan
trọng của việc rèn luyện KN hợp tác; từ đó tích cực, chủ
động, sáng tạo trong rèn luyện và tự rèn luyện trong quá
trình học tập ở trường.
Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Như Ý (chủ biên, 2011). Đại Từ điển Tiếng
Việt. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
[2] Vũ Dũng (chủ biên, 2008). Từ điển Tâm lí học. NXB
Từ điển Bách khoa.
[3] Bộ GD-ĐT - Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở
giáo dục (2013). Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng
lực giáo viên. NXB Giáo dục Việt Nam.
[4] Bern Meier - Nguyễn Văn Cường (2009). Lí luận
dạy học hiện đại - Một số vấn đề về đổi mới phương
pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.
[5] Chính phủ (2012). Chiến lược phát triển Giáo dục
Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (ban hành kèm theo
Quyết định số 711/QĐ-TT ngày 13/6/2012 của Thủ
tướng Chính phủ).
[6] Nguyễn Thanh Bình (2009). Giáo dục kĩ năng sống
(giáo trình chuyên đề). NXB Đại học Sư phạm.
[7] Nguyễn Lăng Bình (chủ biên, 2010). Dạy và học
tích cực. Dự án Việt - Bỉ.
[8] Nguyễn Thị Thúy Hạnh (2011). Thực trạng kĩ năng
học tập hợp tác của sinh viên cao đẳng sư phạm.
Tạp chí Tâm lí học, số tháng 8/2011, tr 25-28.

278

