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Tóm tắt 

Theo những tiêu chuẩn về chương trình CDIO (tiêu chuẩn 3:1 và 3:2) quy định sự cần 

thiết để tập trung vào xây dựng đội ngũ nhóm và kỹ năng giao tiếp cho người học. Trong đó 

việc chuẩn hóa giáo dục trong kỹ thuật sẽ bổ sung thêm những kỹ năng cần thiết trong giao 

tiếp. Dựa vào những khía cạnh hiệu quả mang lại từ chương trình, trường Đại học Công 

nghệ Đồng Nai (DNTU) đang nghiên cứu để áp dụng tiêu chuẩn CDIO mới để quốc tế hóa 

môi trường giáo dục tại DNTU. Các công ty hợp tác với DNTU cũng đề xuất sinh viên tốt 

nghiệp phải có kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài để có nhiều cơ hội việc làm cho các 

công ty nước ngoài. Mục đích của nghiên cứu này là để phân biệt các yếu tố văn hóa từ các 

đất nước, vùng miền khác nhau ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên để từ 

đó nhận ra các vấn đề và các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp đa văn hóa mà sinh viên gặp 

phải. Kết quả của nghiên cứu sẽ là tài liệu hữu ích cho việc áp dụng chương trình CDIO 

3:1 và 3:2 tại DNTU. 

 

Từ khóa: Xây dựng nhóm, giao tiếp đa văn hóa, kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài 

 

1. Đặt vấn đề 

Một sinh viên DNTU thuộc khoa công nghệ, khối ngành ô tô đứng lên tại thời điểm 

đánh giá cuối cùng khóa học “ kỹ năng giao tiếp đa văn hóa” để đưa ra một số nhận định và 

phản hồi về công việc của nhóm trong sáu tuần qua. Anh ấy giới thiệu về quá trình thiết kế 

khuôn đúc bằng sử dụng phần mềm 3D solidworks bằng tiếng Anh và bằng tiếng Hàn, nội 

dung trình bày khá phong phú và các thách thức khi làm việc nhóm và giao tiếp tiếng Anh 

cũng như tiếng Hàn với một nhóm sinh viên người Hàn qua thực tập và tham gia vào khóa 

học “kỹ năng giao tiếp đa văn hóa” anh ấy nói rằng khóa học và làm việc nhóm đã giúp anh 

ấy nhận ra rằng kỹ năng giao tiếp đa văn hóa cực kỳ quan trọng trong công việc, đặc biệt là 

các công việc bắt buộc phải làm theo nhóm, việc nâng cao kỹ năng này sẽ giúp công việc 

diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

 

mailto:phanhoangdanh@dntu.edu.vn
https://ejs.tdmu.edu.vn/103-a25io


Kỷ yếu hội thảo khoa học  Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế theo mô hình CDIO 

210 

2. Sự cần thiết 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, là một trường đại học với số lượng sinh viên 

tốt nghiệp mỗi năm chuyên ngành kỹ thuật lên tới 500 sinh viên, nguồn sinh viên này đáp 

ứng nhu cầu cho các khu công nghiệp xung quanh như AMATA, Long Bình, Bàu Xéo, 

Biên Hòa I, Biên Hòa II. Sự cần thiết phải nâng cao kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài 

để đáp ứng số lượng lớn các công ty là điều cấp thiết. Các công ty hợp tác, mong muốn 

tăng cường khả năng thích ứng văn hóa cho cả sinh viên trao đổi khi đi thực tập thực tế tại 

doanh nghiệp và sự cần thiết của các kỹ năng làm việc nhóm trôi chảy giữa các sinh viên 

trong chương trình đào tạo tại DNTU. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai muốn đảm 

nhận vai trò hàng đầu, tiên phong trong nước liên quan đến nghiên cứu, phát triển và phổ 

biến công nghệ mới nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế của các đại học. Các 

công ty nước ngoài tại các khu công nghiệp xung quanh DNTU làm việc trên thị trường 

toàn cầu và cần kỹ sư với kinh nghiệm quốc tế, bao gồm các kỹ năng ngôn ngữ và đa văn 

hóa. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu công nghiệp Biên Hòa thường có các nhà thầu 

phụ hoặc thậm chí sản xuất của chính họ ở nước ngoài và do đó tìm kiếm kỹ sư trẻ có năng 

lực quốc tế là mục tiêu quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của họ. DNTU đã giới thiệu 

nhiều công ty và học bổng tại nước ngoài cho sinh viên, khuyến khích cho sinh viên tham 

gia trao đổi quốc tế và tìm kiếm thỏa thuận hợp tác với các trường đại học trên thế giới tạo 

điều kiện trao đổi sinh viên. Do đó, khoảng 15% sinh viên tốt nghiệp DNTU đã tham gia 

vào một chương trình trao đổi học tiếp lên thạc sỹ tại các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Úc. Nếu sinh viên không có kỹ năng giao tiếp đa văn hóa sẽ bị sốc văn hóa và trở nên mất 

tự tin dẫn đến phụ thuộc vào sinh viên quốc tế hoặc thậm chí từ bỏ chương trình học và trở 

về nhà. Đào tạo nâng cao kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài thường dựa trên các dự 

án nhóm trong đó kỹ năng làm việc nhóm là cốt yếu. Tin rằng nhóm làm việc đa văn hóa 

mang lại một môi trường để đổi mới và tư duy sáng tạo, DNTU đang nghiên cứu để áp 

dụng kỹ năng làm việc nhóm đa văn hóa, nâng cao năng lực giao tiếp với người nước ngoài 

phù hợp với tiêu chuẩn CDIO 3:1 và CDIO 3:2. 

 

3. Kết quả 

Bài nghiên cứu đề cập đến sự khác nhau về vùng miền, khác nhau về ngôn ngữ. 

Giống như tất cả con người, ai cũng tò mò về những điều mới mẻ như văn hóa hoặc con 

người. Nhận ra sự tò mò này, các cá nhân có thể được khuyến khích để nỗ lực giao lưu với 

các cá nhân từ các vùng văn hóa khác. Nhận thức về điều này có thể làm giảm sự căng 

thẳng của giai đoạn thích ứng và ảnh hưởng của sốc văn hóa cho các bạn sinh viên khi mới 

bước vào ngưỡng cửa đại học, xa nhà, xa gia đình và gặp gỡ với các bạn sinh viên từ các 

tỉnh khác, vùng miền văn hóa khác. Bài nghiên cứu đưa ra các nhóm để so sánh về các khó 

khăn cũng như tìm ra các phương án tối ưu nhất để áp dụng tiêu chuẩn CDIO. 

Nhóm 1: Sau khi thảo luận về rào cản ngôn ngữ “Là những sinh viên quốc tế và sinh 

viên DNTU khi tham gia khóa học kỹ năng giao tiếp đa văn hóa” đó là một trải nghiệm thú 

vị. Ban đầu, mọi người rất hào hứng khi các nhóm được xây dựng vì đây là môi trường đa 

văn hóa quan trọng đầu tiên đối với hầu hết sinh viên. Sau đó, quen nhau, mọi người ngày 
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càng thoải mái và nói chuyện nhiều hơn. Học hỏi những điều mới về các nền văn hóa khác 

và lắng nghe ý kiến của mọi người về nền văn hóa của chúng ta rất xuất sắc. Khi chúng tôi 

bắt đầu quen nhau, những bài phát biểu trở nên chân thành hơn. Với sự giúp đỡ của những 

cuộc trò chuyện chân thành, chúng tôi đã khám phá ra những vấn đề mà chúng tôi đã phải 

đối mặt trong quá trình giao tiếp trước đây, và nâng cao khả năng giao tiếp với ngôn ngữ 

quốc tế là tiếng Anh. 

Nhóm 2: Nhóm bao gồm bốn quốc tịch ( Hàn, Nhật, Úc, Việt Nam) đã so sánh các 

vấn đề liên quan đến thành kiến và khó khăn của việc tạo ra các mối quan hệ mới. Họ đưa 

ra lời khuyên sau đây cho DNTU “Vì mọi người từ các quốc tịch khác nhau có xu hướng 

làm việc theo nhóm khác nhau bởi vấn đề không hiểu ngôn ngữ đối phương”, chúng tôi 

nghĩ rằng các giáo viên ở trường có thể tạo các nhóm với các quốc tịch khác nhau khi lớp 

học đang có một buổi học trong phòng thí nghiệm chẳng hạn. Điều này buộc mọi người 

phải tìm hiểu để biết nhau và làm việc với nhau. Điều này cũng giúp các sinh viên quốc tế 

để tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và cách sống của người Việt Nam. 

Nhóm 3: Sinh viên thường đối mặt với một vấn đề mà mọi người đều gặp phải là cư 

xử định kiến với họ. Nó xảy ra ngay cả giữa sinh viên nước ngoài sinh viên DNTU hoặc 

ngay cả các sinh viên DNTU giữa các tỉnh thành khác nhau. Các sinh viên nước ngoài tụ 

tập thành các nhóm gần gũi và ngại cho người nước khác vào.  

Nhóm 4: Thảo luận về vai trò của ngôn ngữ cơ thể trong bối cảnh giao tiếp đa văn 

hóa, bài luận đưa ra điều này có liên quan thí dụ: Ở một số vùng của Ấn Độ, việc nhìn 

thẳng vào cha mẹ của bạn, được coi là thiếu tôn trọng nhưng cùng một lúc điều này ở các 

nước khác lại ngược lại, chúng ta nên nhìn nhau khi trò chuyện để thể hiện sự tôn trọng. 

Nhóm 5: Sau khi thảo luận về các cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa cả trong và 

ngoài khuôn viên trường, bài luận đưa ra những điều sau kết luận phản ánh về khóa học này 

và công việc nhóm đóng vai trò quan trọng trong đó không chỉ mang lại cho chúng tôi kiến 

thức mới và hiểu biết sâu rộng về các nền văn hóa mới, nó cũng đã là một phần quan trọng 

trong việc tạo ra những người bạn mới từ khắp nơi trên thế giới. Đây có lẽ là một trong 

những những lý do lớn nhất đối với toàn bộ khóa học. Bằng cách hoạt động lắng nghe và 

hiểu các nền văn hóa, truyền thống và giá trị khác, tất cả chúng ta đã học được cách nhìn 

mới về mọi người. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã học cách tránh rập khuôn, hiệu quả giao tiếp 

bằng cách tiếp cận thân thiện và cách tôn trọng người khác. 

 

4. Kết luận 

Khi lãnh đạo trường Đại học Công nghệ Đồng Nai họp để thảo luận về việc chuẩn 

hóa giáo dục trong kỹ thuật đã bổ sung thêm những kỹ năng cần thiết trong việc nâng cao 

kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài. Với kết quả thu được và sau khi đánh giá ba lần 

liên tiếp các khóa học, việc đầu tư thời gian vào đào tạo đa văn hóa tại DNTU đã được 

chứng minh là mang lại hiệu quả thiết thực cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, đáp ứng được 

yêu cầu từ các công ty, đặc biệt là các công ty nước ngoài nơi mà hầu như phải giao tiếp và 

làm việc bằng ngôn ngữ thứ hai (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn…). Việc nâng cao kỹ 

năng giao tiếp với người nước ngoài trong chương trình học tạo ra một môi trường học tập 
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hài hòa và nhân văn hơn, phù hợp với mục tiêu của CDIO là hướng tới việc giúp sinh viên 

có được kỹ năng cứng và mềm cần thiết khi ra trường, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của 

của xã hội và hội nhập quốc tế về giáo dục kỹ thuật toàn diện. 
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