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Tổng hợp những bài văn mẫu hay Nghị luận bày tỏ ý kiến của mình về phương 

châm Học đi đôi với hành. 

Đề bài: Em hãy viết bài văn nghị luận bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về phương 

châm: Học đi đôi với hành. 

Bài làm: 

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết 

I. Mở bài: 

- “Học đi đôi với hành” là một nguyên lý giáo dục quan trọng. Tại sao và chúng ta thực 

hiện nguyên lý này bằng cách nào?  

II. Thân bài  

1. Thế nào là học đi đôi với hành? 

- Học tiếp thu tri thức về phương châm lý thuyết, lý luận. 

- Hành là sự vận dụng kiến thức học được vào thực tiễn đời sống và lao động sản xuất. 

  

=> Học “đi đôi” kết hợp với hành cho nhận thức và hành động của con người có tính 

thống nhất, bổ sung cho nhau, làm cho cái ta học được trở nên sâu sắc và vững chắc, 

hành động của ta có cơ sở khoa học, sẽ trôi chảy, dễ dàng, có thể logic và sáng tạo, để đạt 

tới kết quả cao. 

2. Lợi ích của việc “Học đi đôi với hành”  

- Học đi đôi với hành là rất cần thiết và quan trọng với tất cả mọi người. 

- Hành mà không đi đôi với học thường có kết quả thấp hoặc thất bại. Học không hành thì 

chỉ nắm lý thuyết suông, không thể nắm bắt ý nghĩa sâu sắc của nó với thực tiễn.  

3. Xác định mục đích học tập đúng đắn là điều kiện thực hiện học đi đôi với hành.  
  

- Để thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành, mỗi người phải xác định cho mình mục 

đích học tập đúng đắn. 

- UNESCO (Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục thuộc Liên hợp quốc) đã đề xướng 

“Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”. 
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=> Học trở thành nhu cầu tự thân và chúng ta sẽ tìm mọi cách, mọi biện pháp, mọi cơ hội 

để vận dụng vào cuộc sống.  

- Với động cơ, mục đích học tập đúng đắn, chúng ta mới có thể say mê học tập, nghiêm 

túc, chăm chỉ để tiếp thu đầy đủ nội dung, làm bài tập để củng cố, mở rộng bài học. Trên 

cơ sở nắm chắc bài học, chúng ta sẽ có điều kiện vận dụng vào thực tiễn. Học đi đôi với 

hành sẽ soi sáng cho ta nhiều điều cụ thể và sinh động.  

- Học không chỉ ở trường lớp mà cả tự học, học bạn, học người thân, học đồng môn, đồng 

nghiệp. Hành không chỉ ở trong phòng thí nghiệm mà phải vận dụng vào cuộc sống hàng 

ngày, trong ăn ở, đi lại, giao tiếp và làm việc. Có nhiều cơ hội trong cuộc sống mà ta có 

thể vận dụng, để hành những điều học được.  

4. Liên hệ bản thân  

- “Học đi đôi với hành” vừa là nguyên lý giáo dục vừa là phương pháp học tập hiệu quả. 

- Bản thân em đã, đang và sẽ làm gì để phát huy hiệu quả của phương châm “Học đi đôi 

với hành” ? 

III. Kết bài 

Học và hành là hai khâu mà chúng ta phải làm tốt cả hai mới kết hợp chúng với nhau 

được. Học giỏi nắm chắc kiến thức thì mới giúp ta hành tốt. Hành sẽ bổ sung, hoàn thiện 

kiến thức mà ta học được. Mỗi học sinh chúng ta đều phải học tốt, hành tốt và kết hợp 

“Học đi đôi với hành”.  

Trong sự nghiệp xậy dựng đất nước công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước ngày nay, xã 

hội ngày một phát triển. Sự hiểu biết, trình độ khả năng chuyên môn là đòi hỏi không thể 

thiếu của mỗi người. Tuy nhiên nhiều bạn trẻ hiện nay quá chú trọng vào việc học lý 

thuyết ở trường mà đôi khi quên mất phải thực hành - một điều hết sức quan trọng. Mối 

quan hệ giữa học và hành một lần nữa được nhấn mạnh qua câu: 

“Học đi đôi với hành”. 

Học là sự hiểu biết, là vốn kiến thức của mỗi con người. Con người có học là con người 

biết suy nghĩ, có nhận thức, có sự hiểu biết. Hành là thực hành, thực hiện, vận dụng 

những lý thuyết đã học bằng việc làm thực tế. Học kết hợp với hành không phải là vừa 

học vừa làm. Cho giả dụ, nếu bạn vừa ngồi ăn cơm hay rửa chén vừa học bài thì thử hỏi 

bạn có thuộc nổi không? Sự kết hợp ta nói đến ở đây là việc thực hiện những lý thuyết đã 

học nhằm hiểu rõ, nắm vững những vấn đề mà phần lý thuyết đó đề cập đến để có thể vận 

dụng chúng một nhanh chóng, chính xác trong thực tế sau này. Như khi ta học lý thuyết 
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môn toán Lượng giác ở trường, ta thực hành những lý thuyết đó bằng cách làm thật nhiều 

bài tập để có thể nắm vững những lý thuyết ấy. 

Nói chung phương châm “học đi đôi với hành” là hoàn toàn chính xác. Nếu không kết 

hợp học với hành thì không thể đạt được hiệu suất cao trong công việc được. Bởi trong 

công việc cái người ta cần, quan tâm hàng đầu là sản phẩm -thành quả lao động chứ 

không phải là hiểu biết trên lý thuyết, một khi không đạt được chỉ tiêu đó thì dẫu cho có 

thành tích học tập tốt đến đâu thì ta cũng sẽ nhanh chóng bị xã hội đào thải, trở thành một 

kẻ thất bại đáng thương hại. Một kiến trúc sư đã tốt nghiệp ở truờng đại học danh tiếng 

với thành tích học tập rất xuất sắc, vậy mà căn nhà do anh ta thiết kế ra lại không có chút 

thẩm mĩ, chất lượng ngôi nhà thì chỉ thuộc loại soàng soàng mà thôi. Một học sinh học 

tập rất tốt, điểm môn Công dân luôn cao, vậy mà khi ra đường trông thấy một bà lão ăn 

xin té ngã trên đường, không những không giúp đỡ mà ngược lại còn tỏ thái độ coi 

thường ghê tởm bà ấy, thiếu thực hành về mặt học vấn thì còn bù đắp lại chứ thiếu thực 

hành ở mặt đạo đức thì thật không thể chấp nhận. Một ngôi nhà không hoàn hảo thì còn 

có thể tạm sử dụng hoặc xây dựng lại, còn một con người có đạo đức suy thoái thì chỉ là 

đồ vô dụng. Một khi gạo đã nấu thành cơm, dù có chỉnh sửa nữa thì cái ác tâm trong đầu 

cũng chẳng thể nào mất đi được chỉ có nước đầu thai kiếp khác mới có thể sống tốt được, 

nếu không thì chỉ có thể làm hại người, xấu hổ đất nước mà thôi. Những ví dụ trên đã cho 

ta thấy phần nào tác hại của việc học không đi đôi với hành. Ngược lại, nếu bạn kết hợp 

tốt học với hành thì bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu. 

Không phải chỉ trong thời đại ngày nay mới cần phải kết hợp học với hành. Từ ngàn xưa, 

phương châm học kết hợp với hành đã được áp dụng không ít. Tuy nhiên, kiến thức của 

nhân loại vô cùng phong phú, khoa học kĩ thuật ngày càng cao, nếu không học tập sẽ bị 

lạc hậu, không phù hợp với những cái mới lạ của thế giới. Mà muốn đạt kết quả cao nhất 

trong việc học, sự kết giữa hợp học với hành là điều không thể thiếu. Trong thời đại ngày 

nay, xã hội ngày một phát triển, đất nước ngày một hội nhập với thế giới, phương châm 

kết hợp học với hành trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. 

Là người học sinh, trong thời gian học tập ở nhà trường, chúng ta cần phải chăm chỉ học 

tập kết hợp đi đôi với hành. Học bao gồm cả văn hoá, chữ nghĩa và kinh nghiệm của cuộc 

sống để nâng cao trình độ văn hoá, tiếp thu khoa học và công nghệ hiện đại nâng cao về 

nhận thức, về chính trị xã hội. Tích cực lao động cần cù sáng tạo. Sẵn sàng tham gia vào 

sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Và sau này, khi bước vào đời thì phải tiếp tục nâng cao trình độ 

hiểu biết, nâng cao chuyên môn để làm việc có hiệu quả hơn. 

Tóm lại, câu phương châm trên nêu rõ tầm quan trọng của sự kết hợp giữa học và hành. 

Thực hiện phương châm này đúng cách ta sẽ đạt hiệu quả cao trong học tập, tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự nghiệp sao này, đồng thời góp phần tích cực vào việc xây dựng một đất 

nước phồn vinh tiến bộ. 
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