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Problem-based learning là gì?

• Theo Cindy E. Hmelo-

Silver (bộ môn Tâm lý

giáo dục, Đại học New

Jersey), Problem –

based learning (PBL)

là một quan điểm dạy

học theo hướng lấy

người học làm trung

tâm. Theo đó, người

học được học thông

qua trải nghiệm giải

quyết một vấn đề cụ

thể.



Ưu điểm của PBL

• Giúp nắm chắc kiến thức theo chiều sâu, tiếp 

nhận tri thức một cách có phê phán

• Tăng cường năng lực tự học

• Phát huy khả năng làm việc nhóm

• Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề

• Cải thiện nhóm kỹ năng: đọc tài liệu, tranh luận 

khoa học, thuyết trình, thương lượng.

• Rèn luyện năng lực tư duy.



Case Study là gì?

• Case Study hay còn gọi
là Case method là
phương pháp dạy học
thông qua nghiên cứu
trường hợp điển hình.
Ở đây, người học được
giới thiệu một tình
huống cụ thể, có thật và
được đặt vào vị trí của
người ra quyết định để
giải quyết vấn đề trong
tình huống ấy
(Hammond, J.S, Đại
học Havard)



Ưu điểm của Case Study

• Tính hấp dẫn 

• Tính cập nhật 

• Tính điển hình và đại diện

• Phù hợp để học tập trên cơ sở hệ thống kiến 
thức nền đầy đủ

• Cách thức tối ưu nhất (nếu có thể thực hiện 
được) để giúp người học hiểu và ghi nhớ kiến 
thức lý thuyết.

• Đối với những sinh viên chuyên ngành kinh tế, 
học tập qua nghiên cứu trường hợp điển hình 
giúp người học hoàn thiện kỹ năng phân tích và 
những kỹ năng khác cần có của người quản lý. 



Lợi ích của sự kết hợp giữa 

Case Study và PBL

Case Study 

& PBL

Đối với 

người học
Đối với 

người dạy



Đối với người học

• Hệ thống hóa kiến 

thức đã học.

• Tiếp nhận kiến thức 

mới một cách chủ 

động.

• Ghi nhớ bài học tốt.

• “Làm giàu” kiến thức

thực tiễn.

• Khơi dậy/phát huy thói quen tự học 

qua báo/tạp chí/các kênh truyền thông 

khác.



• Xây dựng và phát 

triển kỹ năng: giải 

quyết vấn đề, làm 

việc nhóm, tư duy 

phản biện, suy nghĩ 

sáng tạo, khả năng 

biện luận/thuyết trình, 

tính chủ động tích 

cực.



Đối với người dạy

• Là giải pháp hiệu quả để liên kết các module 
kiến thức gần nhau.

• Buổi học sôi nổi, vai trò của giảng viên linh hoạt 

• Giúp thay đổi thái độ học tập của người học 
theo hướng tích cực. 

• Tạo áp lực để không ngừng hoàn thiện năng lực 
chuyên môn và kỹ năng sư phạm.



Một số chia sẻ khi kết hợp 

Case Study và PBL
Tìm kiếm và lựa 

chọn case study

• Là thách thức lớn 

nhất để có thể quyết 

định tổ chức lớp học 

theo phương pháp 

này hay không.

• Một số lưu ý: nguồn tìm kiếm thông tin, 
tính “có vấn đề” của case study, tính 
cập nhật, khả năng sử̉̉̉ dụng ngoại ngữ 
của người học.



• Tùy vào năng lực học tập của sinh viên để giảng 
viên lựa chọn mức độ tự lực của sinh viên khi tham 
gia các hoạt động học tập theo sự kết hợp này.

Cách thức tổ chức lớp học



Xây dựng và hoạt động nhóm

• Số lượng thành viên trong

nhóm: tối ưu là khoảng 4 -

5 thành viên.

• Cần căn cứ vào số lượng 

sinh viên và sự chênh lệch 

về năng lực học tập để 

quyết định lựa chọn hình 

thức làm việc theo nhóm 

lớn hay nhỏ.



Xây dựng và hoạt động nhóm

• Năng lực học tập của thành viên trong nhóm: có

thể lựa chọn phương án bố trí các thành viên có

năng lực học tập tương tự nhau vào một nhóm

để tránh tình trạng thao túng nhóm vào 1 hoặc 2

cá nhân xuất sắc nhất.



Xây dựng và hoạt động nhóm

• Giảng viên cần bám sát

từng nhóm để kiểm soát

cách tìm và giải quyết

vấn đề của nhóm.

• Cần phát huy tốt vai trò 

định hướng của giảng 

viên để tối ưu hóa hiệu 

quả hoạt động nhóm theo 

phương pháp học tập 

này.




