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Tóm tắt 

Bài viết này trình bày về cộng đồng giảng dạy học tập tích cực được tạo ra để hỗ trợ 

việc thực hiện giai đoạn cải cách chương trình giảng dạy theo mô hình CDIO. Cộng đồng 

mở cửa cho tất cả các giảng viên kỹ thuật. Cộng đồng giảng dạy này khuyến khích việc sử 

dụng học tập tích cực và công nghệ thông tin trong lớp học và cung cấp cho người hướng 

dẫn một khuôn khổ ngang hàng để hỗ trợ họ trong khi hình thành, thiết kế, thực hiện và 

đánh giá những đổi mới trong dạy học. Nó tuân theo một mô hình hỗ trợ việc chuyển giao 

các kinh nghiệm thành công qua các khóa học trong một chương trình và cả các chương 

trình kỹ thuật. Một trong những thành tựu chính là giúp cải thiện giao tiếp và tăng cường 

hợp tác giữa các giảng viên, được hỗ trợ trong việc giám sát và đánh giá việc thực hiện cải 

cách chương trình giảng dạy, được truyền cảm hứng nghiên cứu về giáo dục kỹ thuật giữa 

các thành viên và đóng góp cho khoa kế hoạch phát triển mà họ đang được thực hiện. 

 

Từ khóa: học tập tích cực, cộng đồng giảng dạy, cải cách chương trình giảng dạy theo 

mô hình CDIO, giáo dục kỹ thuật, nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên 

 

1. Đặt vấn đề  

Bài viết này mô tả cộng đồng giảng dạy học tập tích cực được tạo ra để hỗ trợ giai 

đoạn thực hiện cải cách chương trình giảng dạy theo mô hình CDIO hiện đang được tiến 

hành tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai[1]-[5]. Trường đại học của chúng tôi đã thiết 

lập mô hình tổ chức sư phạm, lấy con người làm trung tâm dựa trên bốn nền tảng: chương 

trình học dựa trên kết quả và năng lực, quá trình dạy và học lấy sinh viên làm trung tâm, 

giáo dục dựa trên đạo đức và đối thoại. 

Giữa niềm tin và lý trí, và sự hòa nhập giữa học thuật và xã hội. Mô hình này được 

tóm tắt trong hình 1. 

https://ejs.tdmu.edu.vn/103-a25io
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Hình 1. Mô hình tổ chức sư phạm 

Với mục đích này, trường đại học bắt buộc cải cách chương trình giảng dạy xuyên suốt 

tất cả các chương trình, và đào tạo giảng viên trong quá trình giảng dạy và học tập lấy sinh viên 

làm trung tâm. Hai quá trình này đã được thực hiện dần dần và tiến bộ. Để hỗ trợ các quy trình 

này, một trung tâm hỗ trợ phát triển các kỹ năng giảng dạy và thúc đẩy các đổi mới trong quy 

trình dạy và học lấy sinh viên làm trung tâm. Trung tâm này cung cấp một chương trình kỹ 

năng giảng dạy chứng nhận năng lực giảng viên toàn thời gian và bán thời gian trong năm. Mỗi 

năng lực được chứng nhận thông qua 40 giờ làm việc, bao gồm hội thảo, thực hiện mô hình 

trong một khóa học cụ thể, được theo dõi và hướng dẫn định kỳ trong suốt một học kỳ, và một 

báo cáo cuối cùng. Bảng 1 trình bày mô tả ngắn gọn về từng chứng nhận. 

Bảng 1. Chương trình kỹ năng giảng dạy 

Cấp độ Chứng nhận Miêu tả 

Cấp độ 1 
Thiết kế khóa học dựa trên kết 

quả học tập 

Đào tạo giảng viên thiết kế các khóa học dựa trên kết quả 

học tập và phát triển các chương trình và giáo trình khóa 

học sử dụng phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm. 

Cấp độ 2 Phương pháp học tập tích cực 
Đào tạo giảng viên về lý thuyết và thực hành một số 

phương pháp học tập tích cực. 

Cấp độ 3 Đánh giá kết quả học tập Đào tạo giảng viên về các kỹ thuật đánh giá kết quả học tập. 

Cấp độ 4 
Sử dụng công nghệ thông tin 

trong quá trình dạy và học 

Hướng dẫn giảng viên cách phát triển các chiến lược giảng 

dạy và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quá trình 

học tập. 

Cấp độ 5 Giảng dạy cộng đồng 
Thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm giảng dạy giữa các 

giảng viên và hệ thống hóa các đổi mới giảng dạy của họ. 

Tại Trường Kỹ thuật, quá trình cải cách chương trình giảng dạy tuân theo cách tiếp 

cận dựa trên CDIO, có tính đến mô hình sư phạm và các tiêu chí công nhận kỹ thuật quốc 

gia. Phương pháp này được áp dụng, các giai đoạn đã được hoàn thành cho đến nay. Bài 

viết này cho thấy sự gắn kết sâu rộng giữa mô hình sư phạm và các tiêu chuẩn CDIO. 
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1.1. Tăng cường giảng viên 

Trong suốt quá trình thiết kế chương trình giảng dạy, Trường Kỹ thuật đã thúc đẩy sự 

phát triển và cấp chứng chỉ cho giảng viên, đặc biệt là trong hai năng lực sư phạm đầu tiên, 

như được mô tả và được minh họa trong Hình 2. 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Nâng cao đội ngũ giảng viên trong suốt quá trình thiết kế chương trình giảng dạy 

Ban đầu, việc nâng cao đội ngũ giảng viên này tập trung vào đội ngũ thiết kế chương 

trình giảng dạy và giảng viên toàn thời gian và bán thời gian năm thứ nhất. Quá trình này 

đã được mở rộng dần dần. 

1.2. Học tập tích cực 

Là một phần của quá trình cải cách chương trình giảng dạy tại Trường Kỹ thuật, học tập 

tích cực (tiêu chuẩn CDIO 8) đã được đưa vào chương trình giảng dạy. Một số kỹ thuật học tập 

tích cực [6, 7, 8] đã được sử dụng, chẳng hạn như học tập dựa trên vấn đề và dự án, nghiên cứu 

điển hình, thảo luận nhóm nhỏ, câu hỏi khái niệm, tranh luận, thuyết trình, ghi nhớ phản chiếu, 

động não, lập bản đồ khái niệm, minilabs, vấn đề bộ, trong số những bộ khác.  

 

2. Mô hình giảng dạy cộng đồng 

Một cộng đồng giảng dạy như một hiệp hội tự nguyện của các giảng viên có chung sở 

thích làm việc cùng nhau để thúc đẩy việc cải tiến liên tục các phương pháp thực hành sư 

phạm thông qua việc trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và học tập giữa họ và với các cộng 

đồng giảng dạy khác 

Cộng đồng giảng dạy đầu tiên tại Trường Kỹ thuật được chính thức thành lập bao 

gồm các thành viên của khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Công nghiệp. Sau đó có thêm 

các thành viên của bộ phận Kỹ thuật Xây dựng. Cộng đồng giảng dạy được thiết kế để cung 

cấp cho giảng viên một khung đồng đẳng để hỗ trợ họ trong việc hình thành, thiết kế, thực 

hiện và đánh giá những đổi mới trong giảng dạy. Mục tiêu của nó là: 

1. Thúc đẩy việc học tập tích cực trong các chương trình giảng dạy kỹ thuật và để hỗ 

trợ họ trong khi hình thành, thiết kế, thực hiện và đánh giá các đổi mới trong 

giảng dạy. 

2. Tận dụng cộng đồng đồng đẳng để thúc đẩy sự phát triển của giảng viên trong các 

phương pháp học tập tích cực. 
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3. Hỗ trợ việc chuyển giao kinh nghiệm thành công qua các chuỗi khóa học trong 

một chương trình và cả các chương trình kỹ thuật. 

4. Thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông tin trong lớp học. 

Mô hình Cộng đồng Giảng dạy được thể hiện trong Hình 3. Trong mô hình này, giáo 

viên thiết kế, áp dụng và đánh giá các hoạt động ngoại khóa cho mỗi khóa học bằng cách sử 

dụng học tập tích cực và các nguồn CNTT sẵn có (mục tiêu 4). Cộng đồng giảng dạy 

khuyến khích giáo viên ghi lại trải nghiệm và tạo ra bằng chứng về kết quả của họ, và chia 

sẻ chúng với các đồng nghiệp của họ để nhận được phản hồi về hoạt động ngoại khóa và do 

đó cải thiện và hệ thống hóa các đổi mới sư phạm của họ (mục tiêu 1). Trọng tâm của mô 

hình cộng đồng giảng dạy nằm ở các cuộc họp, nơi các thành viên củng cố quy trình cải 

tiến liên tục này bằng cách đưa ra phản hồi và giúp các thành viên cải thiện các đổi mới 

trong giảng dạy và bằng cách giám sát việc tuân thủ các mục tiêu chương trình của Trường 

Kỹ thuật (mục tiêu 1 và 2). 

 

Hình 3. Mô hình giảng dạy cộng đồng 

Ngoài ra, cộng đồng giảng dạy cung cấp những đổi mới giảng dạy thông qua việc 

tham gia tích cực vào các hoạt động cấp trường như hội thao giảng dạy và hội thảo. Đồng 

thời, cộng đồng còn thúc đẩy việc công bố kết quả trong các hội nghị, hội thảo và tạp chí 

trong giáo dục kỹ thuật (mục tiêu 3). 

 

3. Các hoạt động và kết quả dạy học cộng đồng 

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch thiết kế ban đầu cho cộng đồng giảng dạy đã chỉ rõ 

một số hoạt động: Bao gồm thúc đẩy học tập tích cực trong các khóa học kỹ thuật từ năm 

đầu tiên trở đi, và chuyển giao kinh nghiệm thành công qua các khóa học và các chương 

trình kỹ thuật, do đó thúc đẩy các giảng viên khác áp dụng phương pháp học tập tích cực 

trong các khóa học của họ. Các hoạt động này được mô tả chi tiết trong các đoạn sau. 
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Hoạt động 1: Học tập tích cực trong các khóa học kỹ sư năm thứ nhất 

Như đã đề cập trước đây, học tập tích cực (tiêu chuẩn CDIO 8) đã được đưa vào 

chương trình giảng dạy kỹ thuật. Đặc biệt, khối lượng khóa học năm đầu tiên của chương 

trình khoa học máy tính bao gồm hai khóa học nhập môn kéo dài một học kỳ, như thể hiện 

trong Hình 4. 

 

 

 

 

 

Hình 4. Khóa học khoa học máy tính năm đầu tiên 

Trong khóa học Nhập môn Khoa học Máy tính, sinh viên làm quen với lĩnh vực và 

vai trò nghề nghiệp đã chọn của họ và vòng đời của phần mềm bằng cách phát triển một dự 

án từ khi hình thành đến hoạt động của nó. Khóa học này phát triển các kỹ năng như kỹ 

năng giao tiếp, lập kế hoạch, xây dựng mô hình, xây dựng chiến lược giải quyết vấn đề, 

phân tích phản biện và làm việc nhóm. Khóa học thứ hai là Phòng thí nghiệm lập trình, nơi 

các nhóm sinh viên phân tích các vấn đề khoa học máy tính và thiết kế các giải pháp theo 

cách tiếp cận có cấu trúc. Khóa học này cho phép sinh viên tham gia vào lập trình và để 

phát triển các kỹ năng cá nhân để tự học và làm việc nhóm. 

Khối lượng khóa học năm đầu tiên của chương trình kỹ thuật công nghiệp bao gồm 

hai khóa học giới thiệu thời lượng học kỳ, như thể hiện trong Hình 5. 

Khóa học Nhập môn Kỹ thuật Công nghiệp chuẩn bị cho sinh viên vào cuộc sống học 

tập của họ bằng cách cung cấp cho họ các công cụ cần thiết để hiểu tầm nhìn, hoạt động và 

kỹ năng giải quyết vấn đề của một kỹ sư công nghiệp, xem xét nền tảng khoa học và cơ sở 

công nghệ trong lĩnh vực hoạt động của họ, đồng thời trau dồi khả năng phân tích vấn đề và 

đề xuất giải pháp thông qua các quá trình ra quyết định có hệ thống. Nó cũng phát triển các 

kỹ năng lập kế hoạch làm việc độc lập và làm việc nhóm, đồng thời cung cấp cho sinh viên 

các công cụ cơ bản để cải thiện kỹ năng giao tiếp của họ. 

 

 

 

 

 

Hình 5. Tải trọng khóa học năm đầu tiên ngành kỹ thuật công nghiệp 

Khóa học Kỹ thuật Giao tiếp trong học kỳ thứ hai cung cấp cho sinh viên một số kỹ 

năng giao tiếp, đặc biệt là kỹ năng diễn đạt và sử dụng các công cụ hiển thị đồ họa. Sinh 

viên cũng được đào tạo về các công cụ cơ bản để lập kế hoạch dự án. 
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Hoạt động này đóng góp vào các mục tiêu 1, 2, 3 và 4 của cộng đồng giảng dạy và kết 

quả chính của nó là: 

 “Giới thiệu về Kỹ thuật trong bối cảnh Cải cách Ngoại khóa CDIO”. 

 “Học tập tích cực trong các khóa học kỹ thuật năm đầu tiên” . 

 Sinh viên đánh giá cao việc sử dụng công nghệ thông tin. Bảng 2 cho thấy tỷ lệ 

sinh viên đánh giá tích cực việc sử dụng các công cụ CNTT trong các khóa học 

năm thứ nhất để đạt được kết quả học tập. Việc sử dụng các công cụ CNTT trong 

kỹ thuật công nghiệp năm đầu tiên các khóa học đã được khảo sát vào cuối năm. 

Khóa học Phòng thí nghiệm lập trình được cung cấp hai lần mỗi năm. 

 Thiết kế một hội thảo học tập tích cực cho cuộc họp CDIO. Hội thảo này sẽ trình 

bày việc áp dụng phương pháp Phân tích – Thiết kế – Lập trình – Kiểm tra 

(ADPT) trong Phòng thí nghiệm Lập trình khóa học. 

Bảng 2. Tỷ lệ sinh viên đánh giá tích cực việc sử dụng các công cụ CNTT, mỗi khóa học 

Các khóa học và các công cụ công nghệ thông tin của họ 2018 2019 

Khoa học máy tính 

Giới thiệu về khoa học máy tính 56% 83% 

Phòng thí nghiệm lập trình 52% 82% 

Kỹ thuật công 

nghiệp 

Giới thiệu về kỹ thuật công nghiệp 81% 80% 

Truyền thông kỹ thuật 81% 83% 

 

Hoạt động 2: Chuyển giao kinh nghiệm thành công qua các chuỗi khóa học 

Khoa học máy tính 

Hai lần một học kỳ, giảng viên chịu trách nhiệm về các khóa học trong trình tự Lập 

trình của các khóa học được trình bày trong Hình 6 gặp nhau để chia sẻ kinh nghiệm và 

thảo luận về các chiến lược nhằm giải quyết các vấn đề chung.  

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Trình tự khoa học máy tính của các khóa học lập trình (Hình bị nhòe) 

Kỹ thuật công nghiệp 

Các giảng viên chịu trách nhiệm về Giới thiệu về Kỹ thuật Công nghiệp và các khóa 

học Truyền thông Kỹ thuật được trình bày trong Hình 5 bao gồm các thành viên của Khoa 
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Kỹ thuật Công nghiệp, họp định kỳ để thảo luận về sự tiến bộ của sinh viên và phối hợp các 

hoạt động để giúp sinh viên đạt được kết quả học tập như mong đợi. 

Công trình dân dụng 

Trong vài năm qua, các giảng viên chịu trách nhiệm về phần đầu tiên của trình tự kỹ 

thuật kết cấu của các khóa học của chương trình Kỹ thuật xây dựng, đã họp không chính 

thức để thảo luận về tiến bộ của sinh viên và chia sẻ kinh nghiệm và đổi mới sư phạm của 

họ. Theo kết quả đầu tiên của các cuộc họp này, trình tự kỹ thuật kết cấu đã được xác định 

lại theo cách phi thông thường, như thể hiện trong Hình 7, trong bối cảnh cải cách chương 

trình giảng dạy của Trường Kỹ thuật. 

 

 

 

 

Hình 7. Trình tự kỹ thuật xây dựng của các khóa học kỹ thuật kết cấu 

Được thúc đẩy bởi kinh nghiệm của cộng đồng giảng dạy này, các giảng viên đang 

lên kế hoạch tạo cộng đồng giảng dạy của riêng họ tập trung vào trình tự kỹ thuật kết cấu 

hoàn chỉnh của các khóa học. 

Mục tiêu đầu tiên sẽ là chính thức hóa và hệ thống hóa công việc của nhóm này, về 

việc theo dõi sự tiến bộ của sinh viên và kết quả học tập mong đợi của sinh viên trong toàn 

bộ chuỗi khóa học. Mục tiêu thứ hai là triển khai học tập tích cực trong tất cả các khóa học 

này, lấy đó làm mô hình học tập tích cực đã được sử dụng trong khóa học Cơ học truyền 

thống, cũng như các kinh nghiệm thành công khác. 

Hoạt động 3: Chuyển giao kinh nghiệm thành công qua các chƣơng trình kỹ 

thuật 

Kinh nghiệm của sinh viên từ khóa học Nhập môn Kỹ thuật Công nghiệp đã được 

chuyển thành công sang khóa học khác. Trong khóa học Giới thiệu về Kỹ thuật Công 

nghiệp, sinh viên tìm hiểu về lĩnh vực làm việc và vai trò của kỹ sư công nghiệp trong xã 

hội bằng cách tạo video theo nhóm, trong đó họ phỏng vấn các chuyên gia thực hành. 

Trong khóa học, sinh viên đã phỏng vấn một số chuyên gia cấp quản lý từ các doanh nghiệp 

liên quan để đối chiếu các yếu tố quản lý khái niệm với kinh nghiệm thực tế và các bài 

thuyết trình video chuẩn bị đã được đánh giá sử dụng cùng một phiếu đánh giá được sử 

dụng trong khóa học Kỹ thuật Công nghiệp. 

Hoạt động 4: Điều phối các hội thảo chuyên sâu 

Tốc độ tham gia của các giảng viên Trường Kỹ thuật vào khóa học cung cấp trong 

Bảng 1 chậm đi đáng kể. Vì điều này và được thúc đẩy bởi một hội thảo chuyên sâu do 

khoa Kỹ thuật Xây dựng tổ chức, cộng đồng giảng dạy đã phối hợp với một hội thảo 

chuyên sâu hai ngày về giảng dạy các khóa học của chương trình kỹ năng tập trung vào 

năng lực cấp độ 2 đến cấp độ 4, cho Khoa học Máy tính và khoa Kỹ thuật Công nghiệp, bao 

gồm các giảng viên của chương trình Kỹ thuật Công nghiệp và Kỹ thuật khác. Kết quả là, 
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sự tham gia khóa học CDIO đã tăng lên đáng kể, đạt khoảng 40% giảng viên Kỹ thuật của 

Trường. Đặc biệt, Bảng 3 cho thấy tỷ lệ giảng viên Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Công 

nghiệp và Kỹ thuật Xây dựng có đã được tham dự các hội thảo về CDIO trong các năng lực 

khác nhau của mức độ 1 đến mức độ 5. Cần lưu ý rằng các giảng viên đã hoàn thành quá 

trình phát triển của họ sẽ chỉ được cấp chứng chỉ sau khi năng lực tương ứng được thực 

hiện trong các khóa học cụ thể sẽ hoàn thành. 

Bảng 3. Tỷ lệ giảng viên tham dự hội thảo CDIO, theo khoa 

Mức độ Khoa học máy tính Kỹ thuật công nghiệp Công trình dân dụng 

1 50% 15% 77% 

2 50% 62% 77% 

3 50% 62% 77% 

4 33% 69% 77% 

5 17% 8% 8% 

 

4. Thảo luận và công việc tƣơng lai 

Động lực của mô hình cộng đồng giảng dạy là các cuộc họp định kỳ, phù hợp với kế 

hoạch hàng năm của cộng đồng. Chương trình của cuộc họp giải quyết các nhiệm vụ cụ thể 

để đạt được mục tiêu của cộng đồng và kết hợp đánh giá thường xuyên về kết quả và phản 

hồi của người học. Các cuộc họp này thường mang tính hỗ trợ, ngắn và hiệu quả. Điều này 

có thể là do các thành viên trong cộng đồng luôn năng động, cởi mở với những đổi mới 

trong giảng dạy và đã làm việc cùng nhau kể từ khi họ tham gia vào quá trình cải cách giáo 

trình cho các chương trình tương ứng của họ, vì vậy họ đã xây dựng lòng tin giữa họ. Họ 

cũng đã chia sẻ quá trình nâng cao giảng viên cùng nhau. Như vậy, cộng đồng giảng dạy 

tuân theo một tổ chức thứ bậc phẳng. 

Mặt khác, cộng đồng giảng dạy vẫn còn hẹp và các thành viên chủ yếu là tự chọn. Trong 

nhiều trường hợp, họ là những nhà lãnh đạo được Trường trao quyền để lãnh đạo quá trình cải 

cách chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, chưa có lãnh đạo nào tham gia vào cộng đồng. Mặc dù 

cộng đồng giảng dạy tích cực lập tài liệu và công bố các hoạt động và kết quả của mình, nhưng 

cộng đồng này vẫn chưa có chiến lược tiếp cận để thêm các thành viên mới, những người thờ ơ 

hoặc thậm chí phản đối sự thay đổi. Các kế hoạch trong tương lai cho cộng đồng giảng dạy bao 

gồm: Tăng số lượng thành viên để tạo điều kiện chuyển giao kinh nghiệm và đổi mới sư phạm 

bằng cách sử dụng học tập tích cực trong các khóa học và chương trình; truyền cảm hứng cho 

nghiên cứu về giáo dục kỹ thuật giữa các thành viên và thúc đẩy việc phổ biến các phát hiện 

của họ; và thiết lập mối quan hệ với các cộng đồng giảng dạy khác để thúc đẩy công việc liên 

ngành giữa các sinh viên. Ví dụ, các thành viên trong cộng đồng có thể tổ chức các cuộc hội 

thảo hai lần một năm và duy trì một trang web để hiển thị những đổi mới về sư phạm và có cơ 

hội nhận được phản hồi từ nhiều đối tượng hơn. Đồng thời, Trường Kỹ thuật cam kết bắt đầu 

kết hợp học tập dịch vụ như một phương pháp học tập và đã bắt đầu phát triển đội ngũ giảng 

viên cho mục đích này. Một số thành viên cộng đồng giảng dạy sẵn sàng làm việc trên các 

chiến lược để kết hợp hai cách tiếp cận này. 

5. Kết luận 
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Mặc dù cộng đồng giảng dạy của chúng tôi còn tương đối mới và nhỏ, nhưng nó đã 

tạo ra tác động trong một số chương trình kỹ thuật bằng cách sử dụng học tập tích cực và 

kết hợp các công cụ công nghệ thông tin. Các thành viên của nó rất có động lực để cải thiện 

giao tiếp và tăng cường hợp tác giữa các giảng viên của các lĩnh vực khác nhau. Cộng đồng 

giảng dạy đã hỗ trợ trong việc giám sát và đánh giá việc thực hiện cải cách chương trình, và 

cũng đã đóng góp vào kế hoạch phát triển giảng viên. Mô hình dựa trên mối quan hệ đồng 

đẳng của cộng đồng nhằm thúc đẩy các phương pháp học tập tích cực đã truyền cảm hứng 

cho nghiên cứu về giáo dục kỹ thuật giữa các thành viên, mô hình này đã tạo ra một số ấn 

phẩm trong giảng dạy. Sự tham gia của cộng đồng vào mạng CDIO chắc chắn là một nguồn 

kiến thức và hướng dẫn vô giá. 
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