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Tóm tắt 

Chuẩn đầu ra môn học xây theo CDIO là một hệ thống năng lực bao gồm kiến thức, 

kỹ năng và thái độ. Để xây dựng chuẩn đầu ra thì quá trình hoạt động dạy và học trên lớp 

của giảng viên và sinh viên là yếu tố quyết định để đạt được chuẩn đầu ra của học phần. 

Để đạt được chuẩn đầu ra học phần giảng viên thiết lập mối quan hệ giảng viên và sinh 

viên lấy sự học làm trung tâm; Xây dựng văn hóa học đường; Thực hiện các mô hình giảng 

dạy nhằm phát huy các tố chất và điều tiết quá trình nhận thức của sinh viên. Thiết kế, 

quản lý lớp học linh động trên cơ sở một kịch bản được xây dựng hướng đến phát triển 

toàn diện cho sinh viên và cũng là hiệu quả kép với việc đạt chuẩn đầu ra môn học theo đề 

cương CDIO. 

 

Từ khóa: văn hóa học đường, lớp học mô hình, hành trình nhận thức, chuẩn đầu ra môn 

học, đề cương CDIO 

 

1. Đặt vấn đề 

Đề cương học phần theo chuẩn CDIO hướng đến chuẩn đầu ra là trang bị cho người 

học về kiến thức kỹ năng và thái độ. Để trang bị cho sinh viên được các kiến thức, kỹ năng 

và nhận thức về vấn đề sinh viên đang trải nghiệm thì việc thiết kế đề cương môn học và 

quá trình triển khai tại lớp học là yếu tố quyết định để đạt được điều đó. Việc thiết kế lớp 

học phải tạo ra sự gắn kết, thông hiểu và thấu cảm giữa người dạy và người học. Một môi 

trường văn hóa được thiết lập, văn hóa học đường thỏa mãn bởi yếu tố đa văn hóa và sự 

thông hiểu lẫn nhau. Vì vậy, giảng viên thiết lập mối quan hệ với người học, tiếp xúc đa 

phương diện lấy người học và sự học làm trung tâm. Bên cạnh đó giảng viên phải thiết kế 

nhiều loại hình dạy học kết hợp giữa các phương pháp truyền thống và hiện đại. Đồng thời 

với việc đó giảng viên cũng phải thiết kế nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá cả quá trình 

của sinh viên trong tiến trình học để đảm bảo tính khách quan và ghi nhận sự phát triển toàn 

diện nhất của sinh viên. Việc thiết kế, quản trị và điều hành lớp học đảm bảo những giá trị 

cốt lõi trong quá trình học về nhận thức, kỹ năng và thái độ, cảm xúc của người học. Đồng 

thời, hoạt động dạy và học cũng áp dụng 4 trụ cột của UNESCO. Với sự kết hợp, mô hình 
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hóa và thiết kế lớp học đa văn hóa trên cơ sở hướng tới phát triển toàn diện sinh viên theo 

chuẩn đầu ra học phần theo CDIO. 

2. Thiết lập lớp học – thiết lập mối quan hệ giảng viên và ngƣời học 

Đào tạo sinh viên trở thành người học dễ thích nghi trong thời đại chuyển đổi kinh tế, xã 

hội, môi trường ngày càng đòi hỏi phải có phương pháp đánh giảng dạy và đánh giá mới. Để 

thực hiện điều này, giảng viên phải thay đổi cách dạy và tương tác với sinh viên, đồng thời từ 

bỏ vai trò truyền thống của họ là người lãnh đạo lớp học. Thay vào đó, giảng viên phải đảm 

nhận trách nhiệm của một người hướng dẫn và nhà thiết kế chính của nền văn hóa trường lớp 

tập trung và ba kỹ năng nền tảng – học thức, năng lực và tính cách. Chìa khóa để thực hiện quá 

trình chuyển đổi nghề nghiệp này là giảng viên phải tạo ra các lộ trình học tập cá nhân cho mỗi 

sinh viên, phù hợp với năng lực và khó khăn riêng của từng sinh viên. Điều này đòi hỏi giảng 

viên cần phải đầu tư nhiều thời gian để trò chuyện riêng với từng sinh viên trong vài tuần đầu 

tiên để tìm hiểu – Đây là bước quan trọng không chỉ để tạo niềm tin mà còn để đảm bảo nâng 

cao sự công bằng trong lớp học. Khi bắt đầu thiết kế các lớp học thời đại 4.0 giảng viên cần 

phải cởi mở để phát triển thực hành chuyên môn của mình. 

Lớp học trong thế kỷ XXI, phải chuẩn bị cho sinh viên một thế giới sẽ đòi hỏi nơi họ 

khả năng hợp tác để giải quyết các vấn đề phi cấu trúc và để phân tích thông tin một cách 

hiệu quả. Những kỹ năng này nằm ở trọng tâm với bộ ba kỹ năng nền tảng: 

Học thức: cách thức sinh viên học áp dụng các kỹ năng cốt lõi và học thức nền tảng 

sẽ là cơ sở để sinh viên xây dựng các năng lực và phẩm chất tiên tiến: 

 Đọc viết và tính toán cơ bản. 

 Hiểu biết cơ bản về khoa học. 

 Hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông. 

 Hiểu biết cơ bản về tài chính. 

 Hiểu biết cơ bản về quyền công dân và văn hóa. 

Năng lực: cách sinh viên tiếp cận thử thách phức tạp: 

 Tư duy phản biện – Khả năng xác định, phân tích và đánh giá các tình huống, ý 

tưởng và thông tin để hình thành các phản ứng đối với vấn đề gặp phải. 

 Sáng tạo – Khả năng tưởng tượng và sáng tạo những cách thức tiến bộ để giải 

quyết vấn đề, trả lời câu hỏi hoặc diễn đạt ý nghĩa thông qua áp dụng, tổng hợp 

hoặc sử dụng kiến thức theo một cách mới. 

 Giao tiếp và hợp tác – phối hợp với những người khác để truyền đạt thông tin 

hoặc giải quyết vấn đề. 

Tính cách: cách sinh viên tiếp cận môi trường mới đang thay đổi của sinh viên, các 

đặc điểm của tính cách nền tảng: 

 Sự kiên trì 

 Khả năng thích ứng 

 Sự tò mò 

 Sáng kiến 

 Khả năng lãnh đạo 
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 Nhận thức về văn hóa và xã hội 

Tương lai, bộ kỹ năng này sẽ trở nên phổ biến trong các giảng đường, điều này đòi 

hỏi các chiến lược, sự đánh giá, phương pháp sư phạm và cách thức đào tạo giảng viên mới. 

Ví dụ như tư duy máy tính – một trong những năng lực bắt đầu được công nhận là quan 

trọng nhất tại nơi làm việc; chắc chắn chúng ta cần phải thích nghi bằng cách dạy tư duy 

máy tính trong lớp học. Các giảng viên, nhà nghiên cứu phát triển chính sách đã nhận ra 

năng lực mấu chốt này, thứ đang dẫn đến sự phát triển nhiều khuôn khổ sử dụng ngôn ngữ 

khác nhau để mô tả các khái niệm và chủ đề tương tự nhau. Việc phân loại lớp học trong 

thế kỷ XXI “năng lực” và “kỹ năng” đôi khi được sử dụng thay thế nhau và đôi khi được 

định nghĩa là hai thuật ngữ riêng biệt. Vậy nên, sử dụng phương án kỹ năng và năng lực là 

hai thứ khác biệt với việc xác định năm năng lực phổ quát: giải quyết vấn đề, hợp tác, giao 

tiếp, sáng tạo và tư duy phản biện [7]. 

Năm năng lực này không chỉ được các nhà giáo dục đánh giá cao trong việc tạo ra 

một công dân và cộng đồng toàn cầu tích cực có trách nhiệm, mà còn tạo ra những năng lực 

cần thiết để làm việc trong thời đại 4.0. Hơn nửa thế kỷ qua, khu vực kinh tế tư nhân đã 

tham gia ngày càng nhiều vào định hình các hệ thống giáo dục công với vai trò là người sử 

dụng lao động và người bán các sản phẩm và dịch vụ giáo dục. Mục đích kép này là một 

vấn đề đối với hệ thống giáo dục không có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng cho việc học tập 

của sinh viên và đào tạo giảng viên vì nó khiến họ chịu ảnh hưởng của các công ty hoạt 

động vì mục tiêu lợi nhuận riêng thay vì nhu cầu xã hội. Chúng ta không thể trao chìa khóa 

việc học tập của sinh viên cho một số doanh nhân, kỹ sư, nhà đầu tư không phải là những 

nhà giáo dục chuyên nghiệp.  

Hầu hết chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi người đều có một nghề 

nghiệp, một công việc để làm. Mỗi người với công việc và địa vị xã hội khác nhau, đều có 

sự giáo dục cho phép sinh viên nhìn thấy ý nghĩa to lớn và nhân văn của mọi thứ trong công 

việc thường ngày của những người hành nghề trong các lĩnh vực khác nhau. Từ đó, chúng 

ta cần suy nghĩ cốt lõi của giáo dục là gì đối với từng sinh viên. Nelson Mandela đã nói về 

giáo dục “Đó là một thứ vũ khí hùng mạnh mà bạn có thể làm thay đổi thế giới” [1]. Từ đó, 

chúng ta sẽ xây dựng được một khuôn khổ thực tế cho phép giảng viên pha trộn nhu cầu về 

chương trình giảng dạy, về những kỳ vọng văn hóa với các yêu cầu kỹ năng để hành thành 

một mô hình cho việc dạy và học. Ngoài ba kỹ năng nền tảng tri thức, năng lực và tính cách 

– chúng ta cũng có thể áp dụng bốn trụ cột của UNESCO [8]: 

 Học để hiểu biết (Learning to know) 

 Học để làm (Learing to do) 

 Học để làm người (Learning to be) 

 Học để chung sống (Learning to live together). 

Cách thức và động cơ học tập của sinh viên phải xây dựng trên cơ sở bốn trụ cột của 

UNESCO và được giảng viên vận dụng vào dạy học để sinh viên ứng phó với nhu cầu về 

học lực và tính cách mà sinh viên cần được trang bị ở mức độ toàn cầu. Mục tiêu cuối cùng 

là mọi sinh viên phải phát triển: Một là đáng tin cậy; Hai là, năng lực định hướng giúp tìm 

ra con đường riêng của sinh viên để đối diện với thách thức. 
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Mỗi giảng viên dạy giảng đều có tính cách và năng lực khác nhau, trong quá trình học 

tập sinh viên có thể học ở nhiều giảng viên các tính cách và năng lực khác nhau đó để hoàn 

thiện cá nhân. Giảng viên ở đại học, những người chỉ tập trung vào nội dung bài học, có thể 

không nhận ra sinh viên cũng đang phát triển năng lực và tính cách. Do vậy, chúng ta cần 

đề ra một mô hình nền tảng để thiết kế mục tiêu chương trình giảng dạy. Mô hình Teach 

MY kết hợp giữa mô hình WEF và UNESCO [1]. Mô hình này nên là nền tảng để thiết kế 

mục tiêu chương trình giảng dạy nhằm hướng tới người học. 

 

Hình 1. Mô hình Teach MY [1] 

Mô hình Teach MY kết hợp giữa mô hình WEF và UNESCO chính việc dạy học phát 

triển tính cách, năng lực và trí thức trên cơ sở 4 trụ cột của UNESCO. Mô hình “dạy tôi” 

này giúp giảng viên thiết kế lớp học để chuẩn bị cho sinh viên một thế giới mà sinh viên sẽ 

làm việc và sinh sống giữa những người có nguồn gốc văn hóa, tôn giáo và chủng tộc đa 

dạng, những người có thể có nhân sinh quan khác nhau.  

Những yêu cầu về việc học tập của sinh viên trong thời đại 4.0 có ý nghĩa sâu sắc đối 

với giảng viên và sinh viên. Ngoài việc luôn cập nhật kiến thức môn học, giảng viên còn kỳ 

vọng sẽ làm việc được với các lớp học đa văn hóa, giúp hòa nhập sinh viên có nhu cầu đặc 

biệt, biết cách đánh giá, biết làm việc và lập kế hoạch nhóm, đảm nhận một số vai trò lãnh 

đạo, cung cấp kiến thức chuyên môn tư vấn cho sinh viên và phụ huynh. 

 

3. Thực hiện mô hình teach my trong lớp học để đạt chuẩn đầu ra môn 

học theo đề cƣơng CDIO 

 3.1. Thiết lập văn hóa lớp học 
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Trong quá trình dạy học phải tạo ra văn hoa phù hợp cho sự phát triển tư duy. Điều đó 

sẽ xây dựng tính cách bền bỉ và năng lực sáng tạo và tinh thần đổi mới của sinh viên. Nếu 

giảng viên tin rằng vai trò của họ là thúc đẩy sự phát triển cá nhân cho sinh viên, giảng viên 

có thể thực hiện thành công hướng dẫn thực hành của sinh viên. “Một nhà lãnh đạo sáng tạo, 

không phải là người có tất cả các ý tưởng, mà là người tạo ra một nền văn hóa nơi mọi người 

đều có thể có ý tưởng và cảm thấy những ý tưởng đó được trân trọng” [1]. Việc tạo ra một 

văn hóa phù hợp dựa trên điều quan trọng nhất là việc hiểu biết sinh viên sẽ liên quan trực 

tiếp việc học của sinh viên. Chính vì vậy, mục tiêu của sự thay đổi văn hóa này là để khuyến 

khích sinh viên chấp nhận thay vì sợ hãi những vấn đề sinh viên gặp phải. Chúng ta sẽ dùng 

ba hành động để tạo ra văn hóa này:  

 Hành động 1 – Đi chậm để đi nhanh 

 Hành động 2 – Thách thức các mô hình 

 Hành động 3 – Nắm bắt vấn đề 

Hành động 1 – Đi chậm để đi nhanh theo đó cần hiểu sinh viên của mình ở cấp độ cá 

nhân và kết nối với sinh viên. Xây dựng quan hệ là trọng tâm công việc trong lớp học. Sinh 

viên chia sẽ những vấn đề cá nhân về môn học để khởi đầu mối quan hệ. Giảng viên sử 

dụng các bài kiểm tra trí tuệ và đặc điểm tính cách, đối thoại với sinh viên về quá trình học 

tập của họ. Cách thức này tạo ra nhiều cảm hứng từ sinh viên để phá vỡ “lớp băng” của 

sinh viên về môn học và về giảng viên. Chúng ta giảm nội dung chương trình dạy học ở 

những tuần đầu tiên, chính đó là hành động đi chậm để đi nhanh. Phần quan trọng đối với 

giảng viên là tìm hiểu cách học của sinh viên phản ứng với thử thách khi sinh viên trong 

quá trình học tập xã hội và cảm xúc, ai lãnh đạo, ai theo ai sinh viên động não và giao tiếp. 

Thông thường, những suy nghĩ khác biệt, những ý tưởng lớn và sự sáng tạo trong hợp tác sẽ 

kìm hãm ở giai đoạn động não do kỹ năng giao tiếp. 

Hãnh động 2 – Thách thức các mô hình diễn ra từ ở những tuần sau đó bằng cách gây 

quá tải cho người học theo những cách khác nhau. Người học bằng phương pháp sư phạm 

sử dụng đa dạng bao gồm các phương pháp cũ và mới tùy theo nhu cầu, tiếp theo là tham 

gia toàn thời gian vào các giai đoạn đề xuất nghiên cứu các vấn đề giảng viên đưa ra đây 

được coi như một chương trình giảng dạy mở rộng. Để sinh viên quá tải tới hạn cuối để thử 

thách niềm tin rằng người học phải có câu trả lời đúng. Mục tiêu là để sinh viên phát triển 

cách tiếp cận học tập trôi chảy và nhuần nhuyễn. Lúc đầu, điều này có thể gây sốc cho sinh 

viên, nhưng tính cách và năng lực của sinh viên bị thử thách nhiều trong giai đoạn này, sinh 

viên nhanh chóng nhận ra rằng họ không tự tin ở nhiều lĩnh vực. Để hiểu được sinh viên và 

sự phát triển của sinh viên trong giai đoạn này giảng viên khuyến khích họ bộc lộ quan 

điểm và cảm xúc thông qua các kênh khác nhau như làm video, chát hoặc trao đổi công 

khai. Nếu giảng viên biết được sinh viên của mình và thực hiện đúng mô hình đi chậm để đi 

nhanh thì sinh viên sẽ tin rằng giảng viên đang giúp họ tiến lên. 

Hành động 3 – Nắm bắt vấn đề phối hợp với sự phát triển lớp học và tư duy thiết kế 

với khả năng tự phê bình. Phát triển năng lực và tính cách được tích hợp với chương trình 

học tiêu chuẩn có chạm đến 4L. Giảng viên trở thành người hướng dẫn trong nhiều tình 

huống. Khi giảng viên giảng bài, việc hướng dẫn này thường bị giới hạn trong các bài giảng 

mini, nhưng mỗi lớp học lại khác nhau tùy vào nhu cầu của sinh viên tại thời điểm đó. 
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Phương pháp sư phạm đa dạng những thách thức nhỏ cho các cá nhân hoặc nhóm tùy thuộc 

vào những gì giảng viên làm. Giảng viên dành một lượng lớn thời gian để xây dựng văn 

hóa lớp học phù hợp, cho phép phát triển tư duy và thúc đẩy việc suy nghĩ khác biệt bằng 

cách sử dụng hành động 1, 2 và 3. Điều quan trọng là sinh viên đã tin tưởng vào giảng viên 

và tin vào con đường mà giảng viên dẫn dắt sinh viên với tư cách là giảng viên, bởi niềm 

tin là cội rễ để bồi dưỡng tri thức, năng lực và tính cách nền tảng. 

3.2. Thiết kế bài giảng trong lớp học 

Lớp học cụ thể ở giảng đường đại học được thiết kế phát triển năng lực và tính cách 

kết hợp hoàn toàn với việc truyền đạt các tiêu chuẩn của chương trình giảng dạy (tri thức) 

bằng cách sử dụng một cấu trúc linh hoạt. Để thực hiện điều này, giảng viên phải có khả 

năng điều chỉnh nhanh chóng cách sinh viên năm bắt các nội dung và kỹ năng. Dựa trên 

tình trạng và sự đam mê của sinh viên và các nhu cầu phát sinh liên quan đến những nội 

dung giảng dạy và học tập. Giảng viên ít tham gia vào các hoạt động của sinh viên hơn nếu 

sinh viên năm bắt được vấn đề và thoải mái với việc tự lĩnh hội, tự nhận thức và tự phê 

phán và mở rộng quan hệ. Các hoạt động trong giờ học sẽ bàn về việc làm thế này thay vì 

“chúng em đang làm sai chỗ nào”. Khía cạnh này của lớp học bị hiểu sai và giải thích sai 

trong mắt người không hoạt động trong môi trường giáo dục. Cách tiếp cận lấy sinh viên 

làm trung tâm này thúc đẩy sự phát triển trí thức công dân và trí thức thế giới bằng cách 

cung cấp cho sinh viên những giải pháp dân chủ và biến các sinh viên thành những người 

tham gia tích cực vào việc học tập của chính mình. Sử dụng mô hình Teach MY, giảng viên 

có thể lên kế hoạch giảng dạy cho cả lớp hoặc cho riêng từng sinh viên bằng cách cá thể 

hóa cách tiếp cận của họ với từng sinh viên. Để tránh cho sinh viên bị quá tải, sẽ là rất hữu 

ích nếu cùng làm việc với các đồng nghiệp trong trường để làm rõ nhu cầu của sinh viên và 

tránh rủi ro các sinh viện. 

 3.3. Đánh giá 

Tính cách, kỹ năng và 4L là những vấn đề quan trọng cần được đánh giá kỹ lưỡng 

trong năm học. Những đặc điểm này có được lượng hóa trong đề thi, bài thi và điểm số, 

bảng điểm học tập của môn học. Đánh giá tính cách, năng lực và 4L không có nghĩa là 

chúng ta phải lượng hóa nó. Các nhạc sĩ, vận động viên và nghệ sĩ có thể tiến bộ kịch tính 

nhờ những phản hồi định tính. Việc cố gắng lượng hóa tính cách, năng lực và 4L, bằng 

điểm số và bài thi có thể là cách mà chúng ta đã làm sai. Do vậy đánh giá được đưa ra trên 

cơ sở phản hồi bằng văn bản và đàm thoại trong tiến trình.  

Sinh viên cần các các chiến lược để phát triển tính cách và năng lực. Giảng viên và 

phụ huynh cũng cần được hướng dẫn cách thức giúp sinh viên. Do vậy để để kích hoạt phản 

hồi bằng cách yêu cầu sinh viên:  

 Giải thích cách họ giải quyết vấn đề; 

 Áp dụng những gì sinh viên đã học được vào bối cảnh mới;  

 Học hỏi từ sai lầm; 

 Giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau; 

 Trả lời những câu hỏi mang tính kích thích sinh viên động não về cách giải quyết 

vấn đề; 

 Chất vấn những gì sinh viên tin là đúng; 
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 Áp dụng năng lực và tính cách của sinh viên trong các tình huống khác nhau. 

Với yêu cầu phản hồi như trên, trong quá trình học và kết thúc môn học giảng viên 

phải sử dụng nhiều hình thức đánh giá khác nhau cho những tình huống, trường hợp và ngữ 

cảnh với nội dung cụ thể. Với việc đánh giá từ phản hồi nhiều chiều giảng viên sẽ có đánh 

giá toàn diện về sinh viên. Tuy nhiên,việc đánh giá toàn bộ quá trình với nhiều hình thức, 

nội dung và các ngữ cảnh và tình huống khác nhau đòi hỏi giảng viên phải kiên nhẫn, thiết 

kế bài giảng, lên kế hoạch và kịch bản giờ dạy chu đáo. Điều quan trọng nhất là thiết kế loại 

hình đánh giá cho từng hạng mục hoạt động hợp lý để đánh giá đầy đủ, toàn diện quá trình 

nhận thức về năng lực, tư duy và cảm xúc của sinh viên đúng nhất. 

3.4. Đào tạo giảng viên 

Để hướng dẫn thực hành mới này hoạt động hiệu quả xã hội phải tin tưởng vào sự 

chuyên nghiệp của giảng viên và giảng viên phải có trách nhiệm với nhau. Hệ thống giáo 

dục cần đầu tư đào tạo thích hợp nhằm theo đuổi việc phát triển tính cách, năng lực và 4L. 

Tính chuyên nghiệp của hệ thống giáo dục là một quá trình lâu dài để đạt tới. “Hệ thống 

giáo dục của Phần Lan là điều mà chúng ta nên phân đấu để đạt tới. Phần Lan xem giảng 

viên là bậc trí thức cũng ngang như bác sĩ” [1]. Hiện nay giảng viên tốt nghiệp có các kỹ 

năng thành thục về tri thức, nhưng lại thiếu các công cụ để giảng dạy các kỹ năng khác. Do 

đó, các cơ sở đào tạo giảng viên phải thích nghi để chuẩn bị cho các giảng viên mới một 

môi trường lớp học khác biệt, đề cao sự liên kết của việc dạy trí thức và năng lực với việc 

dạy tính cách. Ngoài ra, việc phát triển chuyên môn cho giảng viên cần phải được hướng 

đến và thay đổi cho phù hợp thời đại 4.0. Việc học học tập bằng cách ứng dụng và trải 

nghiệm nên được tích hợp tốt hơn với việc đào tạo giáo viên. Điều này sẽ mở ra cơ hội hợp 

tác lớn hơn với các trường đại học.  

 

4. Kết luận  

Học theo CDIO là một sự liên kết chặt chẽ và thống nhất từ việc từ việc xây dựng 

chuân đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thái độ đến đánh giá, đề cương giảng dạy và kế 

hoạch thực hiện trong từng buổi dạy của giảng viên. Đây là một chuỗi liên kết, bất cứ công 

đoạn nào cũng cần phải được chuẩn bị một cách chu đáo. Sự đầu tư và chuẩn bị kỹ các 

công đoạn, quá trình thao tác sẽ dẫn đến kết quả tốt nhất cho cả giảng viên và sinh viên. 

Trong quá trình thực hiện đề cương và thực tiễn tiến hành quá trình dạy và học, khâu 

căn bản quyết định tính chất và hiệu quả đạt được chính là việc thực hiện, hay nói đúng hơn 

là quá trình diễn ra việc dạy và việc học của giảng viên và sinh viên trong lớp học. Tất cả 

các công đoạn đều là sự chuẩn bị tốt nhất cho hoạt động này. Việc quản lý, điều hành hoạt 

động dạy và học của giảng viên trên lớp học có tính chất quyết định đối với việc đạt được 

chuẩn đầu ra của môn học. Việc thiết lập mối quan hệ giữa người dạy và người học lấy sự 

học làm trung tâm; Việc tạo ra văn hóa lớp học trên cơ sở một nền văn hóa học đường đa 

phương diện và thực hiện các mô hình khác nhau nghĩa là thực hiện các thử thách ở các 

mức độ khác nhau; Cùng với đó là một quá trình hướng dẫn và quan sát của người dạy; Một 

quá trình đánh giá xuyên suốt mang lại tính khách quan có tác động và ghi nhận sự phát 

triển về năng lực, kiến thức và thái độ một cách rõ ràng. Việc học, đánh giá và quá trình trải 
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nghiệm với thiết kế lớp học giảng viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn đã đưa sinh 

viên và sự học lên vị thế trung tâm và quá trình tự nhận thức, tự điều chỉnh và tự lĩnh hội 

kiến thức thông qua giải quyết các thử thách và mô hình là quá trình tiệm cận dần một cách 

tự thân của sinh viên đến với chuẩn đầu ra môn học. 

Học tập trải nghiệm thông qua mô hình và các hoạt động thực tiễn đối diện với thử 

thách trong thiết kế và quản lý của giảng viên trao quyền cho sinh viên nhiều hơn để sinh 

viên cảm nhận và chịu trách nhiệm với nhận thức của mình, điều này cũng tương đồng với 

triết lý 4L của UNESCO. Việc thiết kế hành động đi chậm để đi nhanh, thách thức các mô 

hình và nắm bắt vấn đề là một quá trình thử thách để sinh viên tự thân tìm ra chân lý trên cơ 

sở định hướng và sự chỉ dẫn của giảng viên. Do vậy, với hoạt động giảng dạy và thiết kế 

theo mô hình thì giảng viên sẽ chuẩn bị cho giờ lên lớp công phu, mất nhiều thời gian và 

nhất là phải huy động một lúc nhiều kỹ năng và kiến thức khác nhau để giải quyết và định 

hướng kịp thời cho sinh viên trong quá trình đi tìm chân lý.  

Chuẩn đầu ra môn học có đạt được hay không phụ thuộc vào tài năng thiết kế đề 

cương, chuẩn đầu ra môn học cụ thể, rõ ràng, tường minh và quá trình triển khai trong các 

giờ học trên lớp hiệu quả của giảng viên. Một lớp học năng động, giảng viên là người 

hướng dẫn quá trình nhận thức trên cơ sở sinh viên trải nghiệm các thử thách, mô hình để 

đúc rút kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và bày tỏ quan điểm là điều mà giáo dục hướng 

đến. Một lớp học được thiết kế trên cở sở văn hóa học đường đa phương diện, lấy sự học 

làm trung tâm và thực hiện theo mô hình một cách linh hoạt với một kịch bản giảng dạy 

chuẩn hướng đến sự phát triển toàn diện của sinh viên thì sẽ đạt được chuẩn đầu ra của môn 

học như mong đợi. 
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