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ABSTRACT 

Nowadays, collaboration is our characteristic working style. In the renovation of 

teaching methods at universities, students have been given chances so that they can be 

accustomed to that working style, through lessons’ content. Making collaboration 

between students in groups becomes popular in teaching and when talking about 

collaborative learning, people often think about learning in groups. However, to make 

conditions in which students can be best accustomed to and developed collaboration 

skills, we need to concern an other kind of collaboration – collaboration between students 

and the community. 

Keywords: Collaborative learning, collaboration between students and the community 

Tile: Collaborative learning between students and the community – one kind of 

collaborative learning needs to be concerned in teaching 

TÓM TẮT 

 Ngày nay, hợp tác là phong cách làm việc đặc trưng của thời đại. Trong công cuộc đổi 

mới phương pháp dạy học ở trường đại học, chúng ta đã và đang cố gắng tạo điều kiện 

cho sinh viên làm quen với phong cách này thông qua nội dung dạy học. Việc tổ chức cho 

sinh viên hợp tác theo nhóm đã trở nên khá phổ biến trong dạy học và khi nói đến dạy 

học hợp tác là người ta thường nghĩ ngay tới việc dạy học theo nhóm. Tuy nhiên, trong 

dạy học, để tạo điều kiện cho sinh viên  làm quen và phát triển tối đa các kỹ năng hợp 

tác, ngoài kiểu hợp tác nói trên, chúng ta cần quan tâm tới một kiểu hợp tác khác, đó là 

hợp tác giữa học sinh  với cộng đồng. 

Từ khóa: học hợp tác, hợp tác giữa học sinh với cộng đồng 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những yêu cầu cấp thiết nhằm nâng 

cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong xu hướng hội nhập của thế giới, nền 

giáo dục của mỗi quốc gia không những phải tạo ra những con người có tri thức về 

những lĩnh vực chuyên môn, mà còn phải trang bị cho họ khả năng nắm bắt và tìm 

kiếm tri thức từ cộng đồng. Vì vậy, thông qua nội dung dạy học, ngoài việc được 

trang bị kiến thức chuyên môn, học sinh cần được trang bị khả năng làm việc và 

giao tiếp với cộng đồng.  

Để có thể trang bị cho học sinh khả năng đó, các mục tiêu nghiên cứu là  nghiên 

cứu lý luận và thực tiễn về học hợp tác giữa học sinh với cộng đồng và  nghiên cứu 

thực nghiệm sư phạm để thấy được sự khả thi của nó trong hoàn cảnh cụ thể.  

                                              
1 Khoa Sư Phạm 
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2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận và thực tiễn 

Tìm đọc các tài liệu về phương pháp dạy học hợp tác để tìm ra lý luận về dạy học 

hợp tác. Đối chiếu lý luận vào thực tiễn  trong học tập và công tác để tìm ra các ví 

dụ về dạy học hợp tác và thấy được tính thực tế của nó.  

2.2 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu thực nghiệm sư phạm 

Đối tượng nghiên cứu: sinh viên lớp Sư phạm Vật lý K28, môn Đánh giá giáo dục- 

Vật lý. 

Phương pháp nghiên cứu: Tạo môi trường hợp tác và tổ chức hợp tác giữa sinh 

viên và giáo viên phổ thông cho một buổi học. 

 Quan sát buổi học hợp tác. 

 Điều tra thái độ của sinh viên đối với buổi học hợp tác bằng bảng câu hỏi. 

 Phân tích các dữ liệu thu được để rút ra kết luận. 

Dưới đây là phương pháp tạo môi trường hợp tác và tổ chức hợp tác. 

2.3 Tạo môi trường hợp tác và tổ chức hợp tác 

2.3.1 Sự chuẩn bị từ giáo viên và khách mời 

Lựa chọn nội dung hợp tác: 

Sinh viên đã học xong lý thuyết, rất cần trao đổi cụ thể với giáo viên phổ thông để 

được học kinh nghiệm thực tế về cách đặt câu hỏi kiểm tra miệng, cách ra đề kiểm 

tra và cách đánh giá kết quả học tập môn Vật lý ở trường trung học phổ thông (2 

tiết).  

Tìm thành viên trong cộng đồng để mời hợp tác: 

 Đối tượng: giáo viên Vật lý ở trường trung học phổ thông, có kinh nghiệm 

trong dạy học, yêu nghề.  

 Gặp gỡ và trao đổi về nội dung hợp tác: Khách mời được thông báo để chuẩn bị 

nội dung cần trao đổi với lớp - thực tế kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn 

Vật lý của học sinh ở trường trung học phổ thông. Cụ thể: kiểm tra vấn đáp 

(hình thức kiểm tra, câu hỏi kiểm tra, câu gợi ý); kiểm tra viết (hình thức kiểm 

tra - tự luận, trắc nghiệm khách quan). Khách mời chuẩn bị sẵn một số đề đã 

kiểm tra theo yêu cầu trên. Trao cho khách mời một số đề kiểm tra vấn đáp nửa 

cấu trúc tiêu biểu mà sinh viên đã soạn.  

 Trao đổi cách làm việc với lớp: Giảng viên chỉ giới thiệu chương trình làm 

việc, khách mời sẽ trực tiếp điều khiển lớp theo nội dung đã thỏa thuận, đồng 

thời trả lời các câu hỏi của sinh viên. 

 Phương tiện trình bày: Để khách mời tự chọn. (khách mời đề nghị chuẩn bị 

overhead) 

 Thỏa  thuận thời gian, địa điểm sẽ làm việc. 

2.3.2 Sự chuẩn bị từ sinh viên  

 Thông báo nội dung sẽ hợp tác (như đã thỏa thuận với giáo viên khách mời) và 

đề nghị sinh viên chuẩn bị công việc về phía mình (ra các câu hỏi kiểm tra vấn 
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đáp nửa cấu trúc để lựa chọn một số câu giao trước cho giáo viên khách mời). 

Những câu hỏi được chọn giao cho khách mời cần được tác giả viết sẵn lên 

giấy trong để tiện cho khách làm việc. 

 Chuẩn bị sẵn một số câu hỏi kết hợp lý thuyết và thực tế để trao đổi với giáo 

viên khách mời (viết sẵn ra giấy để tránh thời gian chết). 

 Chuẩn bị phòng học. 

2.3.3 Thực hiện  

 Giới thiệu khách mời và chương trình làm việc. 

 Khách mời trực tiếp điều khiển chương trình làm việc. 

 Theo dõi diễn tiến, đôi khi phải gợi ý, hướng dẫn và động viên sinh viên để sự 

hợp tác diễn ra thuận lợi. 

 Cảm ơn khách mời.  

 Cảm ơn lớp đã chuẩn bị và tham gia hợp tác tốt. 

 Ghi nhận sự phản hồi của sinh viên và giải đáp thắc mắc vào buổi học sau đó. 

3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

3.1 Sơ lược về học hợp tác  

Có những quan niệm khác nhau về học hợp tác. Theo Jan Beenakker (2004) và Lê 

Thị Tuyết Mai (2005), học hợp tác là việc học trong đó học sinh được yêu cầu làm 

việc theo những nhóm nhỏ để phát huy tối đa việc học tập của bản thân họ và của 

các thành viên khác trong nhóm. Lê Phước Lộc (2004), khi viết về phương pháp 

dạy học hợp tác cũng thể hiện rằng dạy học hợp tác là dạy học theo nhóm. Hiện 

nay, khi nói đến dạy học hợp tác, phần lớn người ta hiểu là như vậy. Với quan 

niệm đó, người ta đã bàn nhiều đến qui mô nhóm và cách tổ chức dạy học theo 

nhóm sao cho đạt kết quả tối ưu. Tuy nhiên, cũng có thể  hiểu dạy học hợp tác theo 

nghĩa rộng hơn. 

Theo Joseph S. Krajcik et al (2003), hợp tác trong học tập là sự cố gắng chung về 

trí tuệ của học sinh, bạn bè, giáo viên và những thành viên khác trong cộng đồng. 

Theo quan niệm này, học hợp tác không những thể hiện giữa các học sinh với nhau 

mà còn thể hiện giữa học sinh với giáo viên và giữa học sinh với nhiều nhân vật 

khác trong địa phương, phụ huynh – những người có chức năng công việc liên 

quan đến nội dung học và hoạt động của nhà trường. Như vậy, trong dạy học, để 

tạo điều kiện cho học sinh hợp tác tối đa, người giáo viên không những phải biết 

cách tổ chức dạy học nhóm mà đôi khi còn phải biết đóng vai trò như một thành 

viên của nhóm (hợp tác học sinh – giáo viên) và đặc biệt là biết tìm chủ đề để tạo 

điều kiện cho học sinh hợp tác với cộng đồng. Với cách hiểu như vậy, Joseph S. 

Krajcik et al (2003) đã nêu lên những ưu điểm nổi bật của học hợp tác:  

 Môi trường học hợp tác tạo ra nhiều vùng phát triển gần chồng chéo để học 

sinh giúp đỡ nhau. Các em cũng có thể tương tác với giáo viên và các thành 

viên khác trong cộng đồng để hình thành thêm nhiều vùng phát triển gần. Vùng 

này được hiểu theo lý thuyết của Vygotsky (Krajcik et al. 2003; Lê Phước Lộc, 

2004; Phạm Minh Hạc, 1997). Theo ông, chỗ tốt nhất cho sự nhận thức là vùng 

phát triển gần, đó là vùng nằm giữa trình độ phát triển hiện tại được xác định 
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bằng khả năng độc lập giải quyết vấn đề và trình độ gần nhất mà các em có thể 

đạt được với sự giúp đỡ của người khác. 

 Việc học hợp tác có hiệu quả hơn so với các kiểu học khác trong việc phát triển 

những thành tựu, sự hiểu biết và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề.  

 Học hợp tác khuyến khích học sinh trở thành người học tự quản và tự tạo động 

cơ. 

 Học hợp tác có khuynh hướng giảm bớt sự lo lắng về việc học.  

 Học hợp tác giúp học sinh phát triển những kỹ năng cần thiết cho đời sống thực 

tế, đó là khả năng cùng làm việc với người khác, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tìm 

kiếm và sử dụng thông tin, kỹ năng phân tích, tổng hợp… 

Chúng ta đã khá quen thuộc với kiểu hợp tác giữa các học sinh với nhau trong các 

nhóm. Đối với hai kiểu hợp tác khác - hợp tác giữa học sinh với giáo viên và giữa 

học sinh với cộng đồng, chúng ta dường như đã ít nói tới và kéo theo là ít sử dụng 

chúng trong dạy học. Dưới đây, xin trao đổi về kiểu hợp tác giữa học sinh với cộng 

đồng. 

3.2 Hợp tác giữa học sinh với cộng đồng  

3.2.1 Lý luận về hợp tác giữa học sinh với cộng đồng 

Theo Joseph S. Krajcik (2003), trong sự hợp tác giữa học sinh với cộng đồng, học 

sinh làm việc với cha mẹ, hàng xóm, bạn bè, bà con, những “chuyên gia” mà các 

em biết qua thày giới thiệu hoặc qua các phương tiện truyền thông trong lĩnh vực 

học tập cần thiết…, bằng cách gặp trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại, thư gửi 

qua đường bưu điện, thư điện tử,… để chia sẻ, học hỏi các thông tin nghiên cứu. 

Ông cũng đã giới thiệu rất nhiều dạng  của sự hợp tác này. Ví dụ, học sinh có thể 

gọi điện đến một cơ quan nông nghiệp hoặc một nhà nông học để hỏi về một loại 

sâu, bướm mới được phát hiện; có thể hỏi một  nhà Thiên văn một thông tin nào đó 

về vũ trụ, trao đổi với một nhà Lịch sử cho một cuộc thi tìm hiểu Lịch sử…thậm 

chí, các em có thể trao đổi một vấn đề học tập với các nhà khoa học ngoài biên 

giới (điều này đã có ở nhiều sinh viên các nước tiên tiến). Nếu có một vị khách 

mời tới lớp học để mô phỏng một khái niệm, thảo luận một vấn đề hay trả lời 

những câu hỏi của học sinh thì điều đó lại càng kích thích sự học tập của học sinh 

hơn. Vậy là, những thành viên trong cộng đồng có thể trở thành những cố vấn cho 

học sinh, hợp tác với học sinh để giải quyết vấn đề.  

Để mở rộng sự hợp tác ra khỏi bốn bức tường của lớp học, Joseph S. Krajcik 

(2003) đã đề nghị một số cách như sau: 

 Giáo viên có thể động viên học sinh giới thiệu cha mẹ, hàng xóm, bà con của 

các em -  những người có chuyên môn về lĩnh vực mà các em đang học - để có 

thể mời tới lớp hoặc tạo tiền đề cho việc liên lạc, trao đổi thông tin. 

 Giáo viên có thể trực tiếp mời những “chuyên gia” mà mình biết đến trao đổi 

với học sinh về một chủ đề có liên quan. 

 Dùng điện thoại, máy fax, thư điện tử, trang web để kết nối học sinh với cộng 

đồng.  

 Ngoài ra, ông còn đề nghị rằng giáo viên cũng cần thành lập môi trường lớp 

học trong đó khuyến khích sự hợp tác. Nghĩa là: 
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 Giúp học sinh hiểu rằng giáo viên và sách giáo khoa không phải là nguồn kiến 

thức duy nhất trong lớp học –  học sinh có thể học lẫn nhau và học từ người 

khác trong cộng đồng.  

 Giáo viên cần phân chia thời gian trên lớp để có thời gian dành cho các thành 

viên trong cộng đồng tới lớp nói chuyện và cho học sinh trao đổi với họ. 

 Giáo viên giúp học sinh hiểu được rằng những thành viên trong cộng đồng, với 

những vai trò khác nhau, có thể đóng vai trò “cố vấn” trong việc dạy họ học. 

Thông qua việc hợp tác với cộng đồng, học sinh sẽ nhận ra rằng kiến thức mà các 

em học ở trường học có liên quan đến những vấn đề trong thế giới thực. Họ không 

những  học được kiến thức khoa học mà còn học được cả về con người và nghề 

nghiệp, học cả cách giao tiếp với người khác trong mối quan hệ hợp tác. Đây là 

một biểu hiện của dạy học gắn liền với thực tế mà chúng ta cần quan tâm.  

3.2.2 Một số ví dụ  về học hợp tác giữa học sinh với cộng đồng 

Kiểu dạy học hợp tác đã và đang được quan tâm trên thế giới. Đối chiếu lý luận về 

dạy học hợp tác vào thực tiễn học tập và công tác của mình, tôi nhận thấy các ví dụ 

dưới đây là biểu hiện của dạy học hợp tác. 

-   Những buổi học (lớp cao học tại Hà Lan - năm 1998 – 1999) mà người điều 

khiển buổi học là những vị khách mời từ cộng đồng: trong buổi học về lập đề 

án nghiên cứu (môn phương pháp nghiên cứu khoa học), người điều khiển buổi 

học của lớp chúng tôi là một vị khách mời - vị giáo sư, người đã từng lập nhiều 

đề án nghiên cứu và có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Vị giáo sư đã 

phát cho chúng tôi những đề án nghiên cứu của ông và đề nghị trao đổi xung 

quanh các đề án nghiên cứu đó.  

-   Các giờ học của sinh viên đại học tại Đại học bang Michigan – Hoa Kỳ (năm 

2004), trong đó, người điều khiển buổi học là những vị khách mời có chuyên 

môn liên quan đến chủ đề học của sinh viên (giáo viên phổ thông  hoặc giảng 

viên có kinh nghiệm trong trường cho các giờ phương pháp giảng dạy).  

-    Việc học hợp tác này cũng đã được quan tâm nhiều trong chương trình Linkage 

Grant (LG), đó là chương trình hợp tác về giáo dục giữa Khoa Sư phạm - Đại 

học Cần Thơ với Đại học bang Michigan – Hoa Kỳ. Một trong những mục tiêu 

của chương trình đó là đổi mới phương pháp dạy học ở đại học. Việc dạy học 

phải được gắn liền với thực tế và đặc biệt là với thực tế địa phương - cộng đồng 

của người học. Khi đề nghị thu thập dữ liệu để nhận xét về sự tác động của 

chương trình đối với việc đổi mới phương pháp dạy học, người điều phối viên 

của chương trình, phía Hoa Kỳ, bao giờ cũng đề nghị  các câu hỏi đối với các 

mẫu nghiên cứu: “Có bao giờ thầy (cô) mời giáo viên (hoặc thành viên nào đó 

trong cộng đồng) tới lớp nói chuyện về những vấn đề có liên quan đến môn học 

không?”, “Có bao giờ thầy (cô) yêu cầu sinh viên nói chuyện với các thành 

viên trong cộng đồng như là một yêu cầu của môn học không?”.  

Cảm nhận được lợi ích của sự hợp tác giữa học sinh với cộng đồng trong dạy học, 

tôi đã cố gắng tìm cơ hội để thử nghiệm nó ở môn học mà tôi giảng dạy. Tôi đã 

tìm cơ hội để giao nhiệm vụ cho sinh viên tìm kiếm thông tin cho bài học từ cộng 

đồng và trao đổi với các thành viên trong cộng đồng. Tôi cũng đã tìm cơ hội để 

mời thành viên của cộng đồng tới lớp để cung cấp thông tin và trao đổi với sinh 
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viên về nội dung bài học của họ. Tóm tắt dưới đây sẽ nói về một buổi học hợp tác 

giữa sinh viên với giáo viên phổ thông bằng hình thức mời giáo viên tới lớp.  

4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM  

4.1 Ghi nhận sơ bộ một số kỹ năng hợp tác đã được phát triển ở sinh viên  

Qua quá trình diễn ra buổi học hợp tác nói trên, tôi nhận thấy một số kỹ năng của 

sinh viên tiến bộ rõ rệt so với các giờ học bình thường: 

 Kỹ năng lựa chọn và ra quyết định: Sinh viên đã hợp tác với nhau trong từng 

nhóm để quyết định chọn lựa một bài tiêu biểu trong Sách giáo khoa Vật lý phổ 

thông cho việc ra câu hỏi kiểm tra vấn đáp nửa cấu trúc. Họ đã phải trao đổi để 

quyết định phân chia công việc cho mỗi thành viên. Để có được sự thống nhất 

ý kiến giữa các thành viên trong nhóm về các câu hỏi kiểm tra mà mỗi thành 

viên đã soạn, họ phải biết đối chiếu các câu hỏi đó với lý thuyết đã học, quyết 

định chọn câu nào, câu nào cần chỉnh sửa. Kết quả thống nhất cuối cùng sẽ 

được viết vào giấy trong. 

 Kỹ năng lắng nghe, ghi chép, phát hiện vấn đề và trình bày: Sinh viên đã lắng 

nghe một cách cẩn thận, ghi chú những gì giáo viên phổ thông và các bạn của 

mình trình bày, từ đó phát hiện ra vấn đề cần trao đổi. Họ đã đặt câu hỏi để trao 

đổi. Đây là biểu hiện của việc rèn luyện trên, đồng thời họ có thể trình bày 

chính kiến của mình trước đám đông.  

 Các kỹ năng giao tiếp: Trước hết là kỹ năng giao tiếp trong các nhóm khi phải 

hoàn thành một nhiệm vụ chung. Sau đó, trong buổi hợp tác với giáo viên, sinh 

viên đã phải đặt câu hỏi, tranh luận với giáo viên về những chỗ chưa có sự 

thống nhất. Sinh viên đã phát triển được kỹ năng dùng từ trong giao tiếp. Ví dụ: 

Khi thấy giáo viên khách mời có yêu cầu quá cao đối với học sinh phổ thông 

trong các câu hỏi kiểm tra, không giống như trong lý thuyết về cách đặt câu hỏi 

kiểm tra, sinh viên đã biết tế nhị khi trao đổi. Thay vì nói: “Cách làm của thầy 

sai với lý luận …”, sinh viên đã nói “ Các câu hỏi của thầy rất hay và đòi hỏi 

học sinh phải hiểu bài, tuy nhiên, so với lý thuyết về thang nhận thức Bloom 

mà chúng em đang học thì hình như chưa có câu hỏi cho mức độ biết, vì đây là 

câu hỏi cần phải có cho học sinh yếu. Thầy có thể cho thêm  hoặc điều chỉnh 

một câu hỏi nào đó trong đề kiểm tra được không ạ?”.  Đây là kỹ năng rất cần 

thiết trong tranh luận để có sự hợp tác tốt, nhất là đối với những người cần 

được tôn trọng. 

4.2 Thái độ của sinh viên đối với buổi học hợp tác  

Thông qua quan sát trực tiếp trên lớp học, tôi nhận thấy sinh viên nhiệt tình hưởng 

ứng kiểu học này, bầu không khí học tập thật sự sinh động. Lê Thị Mỹ Trúc (2005) 

đã làm một cuộc điều tra sơ bộ về thái độ của sinh viên đối với buổi học hợp tác 

này bằng bảng câu hỏi và đã thu được kết quả sau: 

 Sinh viên hưởng ứng buổi học hợp tác, thích nghe giáo viên phổ thông nói 

chuyện (giáo viên phổ thông): 87,1 %.  

 Sinh viên đồng ý ý nghĩa thực tế Phổ thông của buổi làm việc với giáo viên phổ 

thông: 96,8 %. 
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 Sinh viên học tập được nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ mà giáo viên đã tích 

luỹ được trong công tác kiểm tra – đánh giá: 98,4 %. 

 Sinh viên nhận thấy cần tổ chức các buổi học hợp tác tương tự: 100 % . 

 95,2 % sinh viên  cho rằng giữa lý thuyết và thực tiễn có sự khác biệt. Tuy 

nhiên, 96,6 % sinh viên không nghi ngờ lý thuyết, họ cho rằng đây là dịp để 

hiểu thực tế hiện đang diễn ra ở trường phổ thông để có thể linh động, thích 

nghi tốt khi họ về trường phổ thông, đặc biệt là khi họ đi thực tập sư phạm.  

5 THẢO LUẬN 

Việc nghiên cứu lý luận cho thấy dạy học hợp tác có nhiều ưu điểm nổi bật. Học 

hợp tác giữa học sinh với cộng đồng là một kiểu học hợp tác cũng có đầy đủ các 

ưu điểm đó. Các ví dụ rút ra từ việc đối chiếu lý luận với thực tiễn tuy chưa nhiều 

nhưng cũng đã phản ánh phần nào tính thực tế của lý luận.  

Thông qua kết quả nghiên cứu từ thực nghiệm sư phạm, đối với một buổi học hợp 

tác, một số kỹ năng cần thiết cho đời sống thực tế của sinh viên đã được ghi nhận 

là có tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu nhỏ, chỉ đối với một buổi 

học, kết quả nghiên cứu thực nghiệm sư phạm chưa mang lại đầy đủ bằng chứng 

để minh họa cho những ưu điểm khác của dạy học hợp tác giữa học sinh với cộng 

đồng như lý luận đã thể hiện. Để khắc phục điều này, cần phải nghiên cứu trong 

một thời gian dài hơn. Việc mời giáo viên phổ thông tới lớp trong phần thực 

nghiệm sư phạm đã thể hiện một cách tạo môi trường hợp tác trong số các cách mà 

phần lý luận đã giới thiệu. Điều này cũng thể hiện tính khả thi của việc tạo môi 

trường hợp tác trong hoàn cảnh của chúng ta. Kết quả thu được từ thực nghiệm 

cũng đã phản ánh rằng sinh viên nhiệt tình hưởng ứng kiểu học hợp tác giữa  sinh 

viên với giáo viên phổ thông vì những lợi ích mà kiểu học này mang lại. Đây là 

một sự động viên, cổ vũ rất lớn cho người làm công việc thử nghiệm phương pháp 

học hợp tác giữa học sinh với cộng đồng vì tính khả thi của nó. 

6 KẾT LUẬN 

Hợp tác giữa học sinh với cộng đồng là một kiểu học cần được quan tâm trong dạy 

học, không riêng gì cho sinh viên khoa Sư phạm. Cán bộ giảng dạy chúng ta nên 

tìm cơ hội trong nội dung dạy học của mình để tổ chức dạy học hợp tác với cộng 

đồng, nâng cao chất lượng dạy học ở Trường ta. Ý tưởng này không mới và đã 

được thực hiện trên Thế giới, nhưng là mới đối với Nhà trường chúng ta. Mong 

rằng ý tưởng ấy được nhân rộng, trước hết cần có sự ủng hộ của Khoa và Trường 

để động viên cộng đồng góp sức đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cho tương lai có 

tri thức mới, đồng thời có kế thừa, sát với thực tế mỗi ngành. 
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