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Tóm tắt 

Trong bài báo này, chúng tôi mô tả phương pháp để đào tạo kỹ sư công nghệ thông 

tin đạt được các chuẩn kiến thức khi áp dụng hệ thống các thiết kế cho việc học như là một 

cách hiện thực theo CDIO tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, áp dụng cho chương 

trình ngành Công nghệ thông tin. Với mục tiêu học tập dựa trên vấn đề gắn liền với triển 

khai đề tài, dự án tích hợp cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên nhận được 

rất nhiều kiến thức từ thực tế khi làm các đề tài và dự án. Giai đoạn đầu giảng viên khá vất 

vả khi hướng dẫn sinh viên tiếp cận, tuy nhiên sau khi sinh viên đã đã tiếp cận được 

phương pháp, giảng viên trở nên nhàn rỗi và thoải mái hơn rất nhiều. 

 

Từ khóa: chuẩn kiến thức, đề án sinh viên, học theo dự án, tinh thần tự học, CDIO 

 

1. Đặt vấn đề 

Các đề án giáo dục luôn là một phần quan trọng trong việc nghiên cứu các kỹ thuật sử 

dụng cho giáo dục. Chúng được chứng minh là cách có hiệu quả và rất có ý nghĩa khi áp dụng 

các nghiên cứu lý thuyết bài bản cho việc học tập theo chủ đề. Người học rất hoan nghênh các 

đề án, vì có thể áp dụng kiến thức vào công việc thực tế theo cách họ đã từng được trải nghiệm 

trong quá trình học. Giải quyết theo bài toán thực tế giúp người học củng cố kiến thức và học 

được nhiều kiến thức mới, do đó sẽ có chiều sâu và tạo kinh nghiệm cho người học. Mục tiêu 

của CDIO là cung cấp các hướng dẫn và tiêu chuẩn cho các cơ sở giáo dục để họ xây dựng các 

chiến lược giáo dục đáp ứng yêu cầu với sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Ngoài kiến thức 

về công nghệ, các kỹ năng như giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm ngày càng quan trọng hơn đối 

với sinh viên ngành kỹ thuật. Điều này có thể thấy rõ qua mục tiêu đào tạo theo CDIO của các 

ngành kỹ thuật [1]. Các khóa học truyền thống yêu cầu trong một khoảng thời gian ngắn phải 

đạt được các kiến thức lý thuyết chuyên sâu theo khóa học. Và thật là không hay khi trong cùng 

một khoảng thời gian, có nhiều học phần cùng diễn ra, dẫn đến kết quả học tập không như 

mong đợi. Người học sẽ bị hạn chế từ các hạn đích, các nhiệm vụ chồng chéo nhau hoặc lẫn 

nhầm giữa các hướng dẫn. Sự phân tán như thế dẫn đến quá tải khi tới thời hạn được yêu cầu, 
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kéo theo các báo cáo kém chất lượng và bị trễ hạn. Trường hợp xấu nhất, người học cảm thấy 

như mình bị bắt buộc, là nghĩa vụ hơn là học hỏi từ khóa học. 

Một nhóm giảng viên ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ Đồng 

Nai nhận ra và tìm cách cách khắc phục các vấn đề trên. Giải pháp là kết hợp các chủ đề 

kiến thức riêng biệt thành một dự án lớn hơn, học tập theo dự án không làm giảm đi các chủ 

đề về kiến thức. Tuy nhiên, việc chuyển từ các báo cáo riêng lẻ sang một dự án lớn, đòi hỏi 

sự kết hợp và có khá nhiều thách thức. Từ việc lập kế hoạch, hợp tác, duy trì và đánh giá 

kết quả sẽ mất nhiều thời gian hơn so với một báo cáo nhỏ của học phần, không có sự ràng 

buộc, tích hợp thì nhiệm vụ sẽ đơn giản hơn. 

Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức hàng năm một dự án học phần, dự án hướng đến 

sinh viên năm thứ 2 trở lên, hướng đến các chủ đề công nghệ phong phú như Big Data, IOT, 

AI, xử lý ngôn ngữ tự nhiên,…Ở đó, đòi hỏi sự tìm tòi của sinh viên cũng như kế hoạch triển 

khai, sự cộng tác giữa các giảng viên, sinh viên các khóa với nhau; cần kinh nghiệm thực tế từ 

các giảng viên, các cựu sinh viên hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp về công nghệ. Đồ án 

sẽ mô phỏng theo một bài toán thực tế trong đời sống thực, ý tưởng và phương pháp thực hiện 

từ các giảng viên ngành Công nghệ thông tin của Trường cũng như cộng đồng IT ở trong nước 

và trên thế giới, sau đó tất cả sẽ cùng triển khai thực hiện. 

Bài báo này mô tả kế hoạch dự án, báo cáo kết quả và thảo luận về các bài học đã rút 

ra được qua các dự án. 

 

2. Mô tả về dự án 

2.1. Trình tự học ngành Công nghệ thông tin 

Kiến thức mà sinh viên năm hai trở lên cần có để tham gia vào các dự án bao gồm hầu 

hết các học phần cơ sở ngành làm nền tảng. Và từ năm thứ hai trở đi, các chủ đề công nghệ 

được tích hợp, được học tập, tìm hiểu mở rộng theo các dự án thực tế, vừa học vừa làm dưới sự 

hướng dẫn của đội/nhóm giảng viên/cựu sinh viên cũng như các sinh viên khóa trên. 

2.2. Học về phần mềm 

Các kỹ thuật lập trình nền tảng đươc giảng dạy trong năm học đầu tiên như cơ sở lập 

trình, kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, bên cạnh đó, nguyên tắc tổ chức lưu 

trữ dữ liệu và khai thác dữ liệu cũng được trang bị, các kỹ thuật về đồ họa và thiết kế 

website cũng sẽ được trang bị ở năm học đầu tiên. 

Các nhóm tại phòng lab có sự kết hợp, tương hỗ và dìu dắt các sinh viên mới tham 

gia dưới sự quản lý và điều phối của giảng viên, sinh viên được trải nghiệm vào các dự án 

thực tế để củng cố mở rộng các kiến thức đã được học cũng như học thêm nhiều kiến thức 

mới. Quan trọng hơn cả, thông qua các dự án, sinh viên thấy được quy trình xây dựng cho 

một ứng dụng thực tế, các kiến thức cần cho mỗi bước, từ đó, có sự chuẩn bị tốt hơn làm 

hành trang cho tương lai trong các năm học về sau. Đặc biệt, với sự tham gia của các cựu 

sinh viên đang làm việc tại các doanh nghiệp về công nghệ, sinh viên có cơ hội học hỏi và 

áp dụng các công nghệ hiện đại tại doanh nghiệp, nắm vững quy trình các bước xây dựng 

một hệ thống; biết được sâu hơn về một ngôn ngữ/chủ đề, tăng khả năng vận dụng khi phải 
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làm việc thực tế… Việc vừa học vừa làm như vậy sẽ tạo cú hích về mặt tinh thần, giúp sinh 

viên hứng thú hơn với các lý thuyết thuần túy và khô khan. 

2.3. Học ngôn ngữ lập trình 

Với nền tảng về kỹ thuật lập trình đã có, tùy vào dự án tại phòng lab, sinh viên được 

học các ngôn ngữ lập trình hiện đại và phổ biến bậc nhất vào thời điểm hiện tại như Python, 

Java, C++, C#, PHP… 

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên cũng biên soạn, sưu tập các tài liệu hay, trực quan 

giúp người học nhanh chóng làm chủ được các chủ đề trọng tâm khi tham gia vào dự án tại 

phòng lab. Và với sự trải nghiệm như vậy, sinh viên biết được nhiều ngôn ngữ lập trình một 

cách có chiều sâu và có khả năng vận dụng vào dự án thực tế. 

 

3. Các yêu cầu đặt ra 

Ý tưởng chính của việc học tập theo dự án là chúng ta có một dự án thực tế, người 

học sẽ lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu, học hỏi bằng cách giải quyết các vấn đề đặt ra của 

dự án đó [2]. Vai trò của giảng viên thay đổi thành người theo dõi, giám sát, quản lý điều 

phối hơn là giảng dạy. Giảng viên là người lên kế hoạch thực hiện dự án một cách khoa 

học; tích hợp nội dung học phần với các công đoạn của dự án trong quá trình triển khai, sắp 

xếp người học thành các nhóm làm việc và duy trì tiến trình liên tục. Người học cần có cách 

tiếp cận hợp lý để giải quyết vấn đề, do đó: 

 Có thể gây ra một số phản đối trong một số giảng viên, có nghĩa là giáo viên phải 

cởi mở để thích ứng với những ý tưởng sư phạm mới. 

 Một số giáo viên sẽ phản đối khi phải giảng dạy kết hợp theo ý tưởng mới. 

 Vai trò của sinh viên cũng thay đổi, với phương pháp học mới có thể gây mập 

mờ, rối rắm trong thời gian đầu. 

 Kết hợp các sinh viên lại với nhau thành đội/nhóm có thể khó khăn. 

 Việc tham gia trực tiếp của cựu sinh viên có những hạn chế do họ đang đi làm. 

 Cuối cùng, cần sự định hướng và hỗ trợ từ Ban lãnh đạo Trường, Khoa, tập thể 

giảng viên, sự ủng hộ từ sinh viên… thì việc học dựa trên dự án mới triển khai 

tốt được. 

 

4. Phương pháp đánh giá 

Một trong những sự khác biệt giữa phương pháp giảng dạy theo dự án và phương pháp 

truyền thống là cách đánh giá sinh viên. Cách giảng dạy theo dự án đòi hỏi cần đánh giá chi 

tiết và cụ thể theo từng giai đoạn trong khi thực hiện dự án. Tiêu chí đánh giá và thời gian 

chấm điểm cần được công bố trước cho sinh viên. Đánh giá theo dự án không chỉ đơn thuần 

là đánh giá sản phẩm sinh viên đã thực hiện được theo dự án mà còn phải đánh giá mức độ 

vận dụng, khả năng và kĩ năng của sinh viên qua dự án. Một số công cụ đánh giá:  
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• Phỏng vấn và quan sát dựa trên kế hoạch đã chuẩn bị. Các cuộc phỏng vấn miệng chính 

thức sẽ được lên lịch với các thành viên trong nhóm để thăm dò sự hiểu biết của sinh 

viên. Yêu cầu sinh viên giải thích và đưa ra lý do về các vấn đề thuộc dự án. Cách quan 

sát cũng được tiến hành tương tự nhưng dùng cho việc đánh giá kỹ năng, tiến trình và 

sự thể hiện năng lực, cũng có thể được thực hiện giữa sinh viên với nhau. 

• Sự thể hiện là những bài trình bày, các sản phẩm, cách thức mà sinh viên tiếp cận để 

thực hiện công việc/công đoạn khi tham gia thực hiện dự án thực tế. 

• Việc sinh viên có tự chủ theo kế hoạch chung của dự án. Đặt ra mục tiêu, thời gian hoàn 

thành và mức độ hoàn thành công việc theo mục tiêu, theo thời hạn của kế hoạch. 

• Tương tác đội/nhóm với nhau trong quá trình thực hiện dự án, các ý kiến đóng góp, tiếp 

thu, điều chỉnh… từ đó, có được cách thức giải quyết vấn đề tốt nhất. 

• Quan sát các nhóm làm việc, sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện dự án. 

• Sản phẩm là kết quả cuối cùng sinh viên đạt được, mức độ hoàn thiện, với chất lượng 

đã đạt được… khả năng mà sinh viên đã tích lũy được sau khi thực hiện dự án. 

 

5. Tài liệu giảng dạy 

Việc thiết kế và duy trì một “dự án học tập” đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn so với việc 

giảng dạy trên lớp theo cách truyền thống, những tài nguyên này còn khá khiêm tốn, vì vậy 

chúng tôi đang dần tạo ra các tài liệu hữu ích giúp sinh viên có thể tiếp cận các chủ đề công 

nghệ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên cũng hướng sinh viên tự trang bị khả 

năng tìm tòi, nghiên cứu tài liệu online, có như thế mới đáp ứng được với sự thay đổi công 

nghệ hiện tại của thế giới. 

 

6. Kết quả phản hồi của sinh viên 

Chúng tôi tiến hành khảo sát với 285 sinh viên đã tham gia thực hiện học theo dự án. 

Kết quả phản hồi từ sinh viên qua khảo sát được thống kê qua Bảng thống kê khảo sát mức 

độ hài lòng của sinh viên khi tham gia học theo dự án, các mức đánh giá theo khảo sát gồm: 

hoàn toàn đồng ý, đồng ý, không ý kiến, không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý. 

Bảng 1. Thống kê khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên khi học theo dự án 

Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không ý kiến Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý 

194 31 35 16 09 

Qua kết quả thu nhận được, chúng tôi nhận thấy việc học tập theo dự án là khá tích cực, 

phần đông sinh viên rất thích thú. Cụ thể, hoàn toàn đồng ý chiếm 68%, hoàn toàn không đồng 

ý chiếm 3%. Số liệu cụ thể được thể hiện ở biểu đồ 1. 

Ngoài việc được học nâng cao các kiến thức chuyên môn, sinh viên còn học được các 

kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, khả năng tự tìm hiểu một 
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vấn đề… Nền tảng kiến thức và sự trải nghiệm được tích lũy theo thời gian, qua các dự án 

thực tế sinh viên tham gia. Tuy nhiên, cũng có một số sinh viên gặp khó khăn khi làm việc 

nhóm hoặc các vấn đề về kỹ thuật vượt quá khả năng nên kết quả phản hồi chưa được như 

mong đợi. 

 

Biểu đồ 1. Thống kê theo tỷ lệ % 

 

7. Kiến nghị 

• Việc lập kế hoạch đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công dự án. 

Cần có đủ nguồn lực, các giảng viên phụ trách các học phần phải dành thời gian đáng 

kể để cùng nhau vạch ra các mục tiêu chính, đồng bộ hóa các chương trình của khóa 

học và thống nhất về việc đánh giá công việc của dự án. Đảm bảo nhất quán giữa các 

giảng viên trong quá trình hướng dẫn sinh viên thực hiện dự án, hướng đến các giá trị 

cốt lõi cho sinh viên trong từng công đoạn của dự án cũng như trên từng dự án. 

• Cần có thêm sự tham gia và hướng dẫn của các trợ án, đặc biệt là trong thời gian đầu 

của dự án. Trợ án có thể là sinh viên khá, giỏi các năm cuối, sinh viên đã từng tham gia 

dự án, sinh viên có kiến thức về các chủ đề của dự án đang triển khai, có thể là các cựu 

sinh viên đang làm việc tại các doanh nghiệp về công nghệ... Hầu hết các hướng dẫn 

diễn ra trong các buổi họp đầu tiên của đội/nhóm và trong các buổi trao đổi ở phòng 

lab. Từ đó, các đội/nhóm thấy được hướng đi và triển khai dự án nhanh hơn, các 

đội/nhóm cũng dễ dàng quyết định vai trò của từng thành viên trong dự án. Do đó, đòi 

hỏi vai trò điều phối của các giảng viên, từ lập kế hoạch, kết hợp sinh viên, hướng dẫn, 

định hướng… trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

• Giảng viên sẽ là người theo dõi, đôn đốc và giúp các đội/nhóm duy trì tiến độ triển khai 

dự án theo mục tiêu đã đề ra. Sử dụng các công cụ hỗ trợ để theo dõi tiến độ thực hiện 

dự án, ngoài ra, cần phải quan sát thực tế để có thể nhìn nhận, đánh giá chính xác hơn. 
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• Các dự án phải được lựa chọn một cách cẩn thận, tránh các dự án không phù hợp, lựa 

chọn các dự án thiết thực, mang lại giá trị cho người học về kiến thức chuyên môn, 

chuyên sâu, về quy trình công nghệ, về sự trải nghiệm thực tế… 

• Thành lập đội/nhóm để thực hiện dự án phải có sự thẩm định thành viên từ các giảng 

viên. Dựa vào thế mạnh và đam mê của mỗi thành viên, giảng viên sẽ sắp xếp, bố trí 

sao cho phù hợp, vừa có thành phần nòng cốt vừa kết hợp thành phần học hỏi kế thừa 

cho các dự án tương tự sau này.  

• Phần công việc được phân công cho các thành viên tham gia dự án phải phù hợp với 

khả năng và thế mạnh của từng thành viên, cần có sự tương hỗ, hướng dẫn, điều hướng 

kịp thời, tránh vì bất kỳ một lý do chủ quan nào dẫn đến thực hiện mục tiêu một cách 

hời hợt, qua loa so với mục tiêu ban đầu của dự án. 

• Việc học dựa trên dự án đòi hỏi các giảng viên phải đầu tư nhiều thời gian và công sức. 

Đừng nghĩ rằng chia sinh viên thành các nhóm và giao cho các em một nhiệm vụ chung 

nào đó có nghĩa là thực hiện phương pháp học theo dự án. Một quá trình học tập thành 

công cần có sự hướng dẫn và hỗ trợ tích cực từ các giảng viên. Các giảng viên tham gia 

cần có động lực cao, sự tận tâm để học hỏi và thử nghiệm phương pháp sư phạm mới. 

Điều này đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn so với cách dạy trên lớp truyền thống và việc 

phân bổ các nguồn lực cần được thỏa thuận trước với người sử dụng lao động. 

 

8. Kết luận 

Chuẩn kiến thức trong đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin khi áp dụng một hệ thống 

các thiết kế cho việc học tập theo dự án là khối kiến thức cơ sở ngành, là khối kiến thức 

chuyên ngành, là các kỹ năng, thái độ. Tuy nhiên, với phương pháp học theo dự án, có một 

số đặc điểm ưu việt: 

• Về lý thuyết cơ sở, sinh viên được củng cố, trải nghiệm liên tục và có chất lượng, có 

điều kiện đào sâu thông qua các dự án thực tế, nếu trước đây lý thuyết cơ sở là khô 

khan, nhàm chán thì giờ đây là sự thú vị, thích thú, vì thông qua các dự án, sinh viên 

biết được vai trò của chúng, chúng được vận dụng vào bài toán thực tế như thế nào, …. 

• Về kiến thức chuyên ngành, sinh viên được tôi luyện khối kiến thức đã được học, học 

hỏi thêm nhiều kiến thức mới, nghiên cứu mở rộng thông qua đội/nhóm, theo mục tiêu 

dự án. Nắm bắt được các công nghệ cũng như quy trình công nghệ mới nhất, tiên tiến 

nhất. 

• Về thái độ và kỹ năng: với việc tham gia đội/nhóm theo dự án, các kỹ năng như thuyết 

trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm hiểu vấn đề, …. Hình thành tính trách 

nhiệm, kỷ luật, tự chủ trong công việc, làm việc có kế hoạch theo hạn định, …. 

Đào tạo theo dự án cho sinh viên đòi hỏi sự kết hợp hiệu quả giữa người hướng dẫn, 

hệ thống tài nguyên, các dự án hay, thiết thực và phù hợp với sinh viên. Có khá nhiều khó 

khăn cho cả giảng viên và sinh viên, đặc biệt, khi công nghệ thay đổi thường xuyên đòi hỏi 

chúng ta phải cập nhật liên tục. Tuy nhiên, một khi vượt qua sự khó khăn trên, trải nghiệm 

dự án thành công, nó sẽ mang lại rất nhiều kết quả tích cực. Giảng viên tự nâng cao năng 
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lực, tiếp cận với phương pháp giảng dạy mới – một phương pháp đòi hỏi tính chủ động, 

không ngừng học tập để đáp ứng với sự thay đổi công nghệ trong nước cũng như trên thế 

giới, đáp ứng được yêu cầu đào tạo trong thời đại mới. Sinh viên được tôi luyện cả về kiến 

thức chuyên môn lẫn các kỹ năng; có sự trải nghiệm các kiến thức chuyên sâu, các phương 

pháp giải quyết vấn đề từ thực tế doanh nghiệp; có thêm động lực học tập, rèn luyện vì 

thoát khỏi khối kiến thức lý thuyết hàn lâm,… Về phía cơ sở đào tạo, sẽ cho ra lớp sinh 

viên giàu tiềm năng, đáp ứng được nhu cầu của xã hội thời kỳ hội nhập, mang lại giá trị cho 

bản thân người học, tiết kiệm chi phí cho gia đình và xã hội. 
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