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Tóm tắt 

Bài báo này trình bày kinh nghiệm về việc thực hiện bài giảng theo tiêu chuẩn CDIO 

“Nhận thức” và “Thực hiện”. Điều khiển truyền động cơ điện là môn học được chọn để 

phát triển năng lực của sinh viên, chẳng hạn như tư duy hệ thống , lý luận kỹ thuật và khám 

phá kiến thức. Để tăng cường sự hiểu biết và nhận thức về các nguyên tắc cơ bản kỹ thuật, 

một loạt các thử nghiệm cũng được lên lịch trong môn học này. Trong phần diễn thuyết, 

học tập dựa trên câu hỏi và học tập theo hướng thiết kế được áp dụng để nhấn mạnh chỉ thị 

thiết kế hoặc đặc tả yêu cầu xác định giai đoạn “Nhận thức”. Trong khi đó, trong chuỗi 

công việc trong phòng thí nghiệm, việc xác nhận theo yêu cầu của giai đoạn “Thực hiện” 

được kế thừa trong giai đoạn trước, trong và sau của toàn bộ quá trình thử nghiệm. Dựa 

trên các kết quả thực nghiệm, một dự án thiết kế – xây dựng – thử nghiệm quy mô nhỏ được 

sắp xếp vào cuối khóa học để nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng kỹ thuật của sinh viên. Kết 

quả thu được cho thấy sự nhiệt tình của hầu hết các sinh viên và các báo cáo được trình 

bày tốt là rất tích cực chứng minh cho sự thành công của phương pháp này.  

 

Từ khóa: học tập theo hướng thiết kế, học tập dựa trên yêu cầu thực tế, học tập trải 

nghiệm, quy trình kỹ thuật, CDIO 

 

1. Đặt vấn đề 

Gần cuối năm 2016, sáng kiến CDIO về giáo dục kỹ thuật [1] đã được áp dụng cho 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Dựa trên khái niệm CDIO, phát triển giáo dục 

trường đã phát triển chương trình đào tạo theo định hướng thiết kế với mục tiêu chính là bồi 

dưỡng năng lực [2]. Tầm nhìn là làm cho sinh viên tốt nghiệp trở thành tài năng kỹ thuật có 

trình độ không chỉ với kỹ năng CDIO mà còn có trách nhiệm xã hội cao, tính chuyên 

nghiệp tốt và nhân cách lành mạnh. Trong các tiêu chí CDIO, nhận thức là hành động hay 

quá trình tiếp thu kiến thức và những am hiểu thông qua suy nghĩ, kinh nghiệm và giác 

quan, bao gồm các quy trình như là tri thức, sự chú ý, trí nhớ, sự đánh giá, sự ước lượng, sự 

lí luận, sự tính toán, việc giải quyết vấn đề, việc đưa ra quyết định, sự lĩnh hội và việc sử 

dụng ngôn ngữ. Sau khi tiếp thu các kiến thức, bước tiếp theo trong CDIO là thiết kế dựa 
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trên những ý tưởng thông qua tổng hợp các nhận thức, kế đến là thực hiện. Thực hiện là sự 

hiện thực hóa một ứng dụng, hoặc sự thực thi một kế hoạch, ý tưởng, mô hình, thiết kế, đặc 

tả, tiêu chuẩn, thuật toán, hoặc chính sách mà người học đã có nhận thức cơ bản về vấn đề 

nào đó và đã đưa ra ý tưởng thực hiện. Trong nghiên cứu này, dựa trên kết quả thực 

nghiệm, một dự án thiết kế – xây dựng – thử nghiệm quy mô nhỏ được sắp xếp vào cuối 

khóa học để nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng kỹ thuật của sinh viên. Kết quả thu được cho 

thấy sự nhiệt tình của hầu hết các sinh viên và các báo cáo được trình bày tốt là rất tích cực 

chứng minh cho sự thành công của phương pháp này. 

 

2. Chương trình môn học Điều khiển truyền động điện 

Là một khóa học bắt buộc cốt lõi của chuyên ngành Thiết kế, chế tạo cơ khí và tự 

động hóa, Điều khiển truyền động điện cơ cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về điện 

cơ bản của kỹ sư cơ điện tử. Đó là đặc trưng của sự tích hợp của cơ và điện trong khi điện 

phục vụ cho cơ khí. Thích ứng với xu hướng phát triển kỹ thuật, các loại kiến thức kỹ thuật 

điện tử công suất liên quan đến truyền tải được đưa vào trải dài từ thiết bị điện hạ áp cơ 

bản, mạch logic rơle cho đến hệ thống điều tần biến thể tiên tiến nhất. Mặt khác, khóa học 

này nhấn mạnh giá trị của thực hành với 27% số giờ tín chỉ được phân bổ cho các thí 

nghiệm, điều này thực sự có thể củng cố sự hiểu biết về kiến thức tương ứng [3]. Đối với 

học sinh thể hiện khả năng tự học ở mức độ thấp và không quan tâm đến bất kỳ khóa học 

nào kéo dài đến chế độ học tập trung học chủ yếu do điểm kiểm tra thúc đẩy, thách thức lớn 

là làm thế nào để kích thích sự tò mò nội tại của họ, và làm thế nào để cung cấp – rút kinh 

nghiệm để bồi dưỡng thói quen tự học suốt đời. 

Trong số 12 Tiêu chuẩn CDIO [4], tiêu chuẩn đầu tiên cho chúng ta biết bối cảnh của 

giáo dục kỹ thuật phải là sự phát triển và triển khai trong vòng đời sản phẩm và hệ thống – 

Nhận thức, Thiết kế, Thực hiện và Vận hành. Do đó, trong khóa học thử nghiệm CDIO này, 

một số bước của giai đoạn Hình thành và Triển khai được đưa vào bài giảng và quy trình thử 

nghiệm, phù hợp với đặc điểm của khóa học và tình trạng của học viên. So với Giáo trình 

CDIO [5], các mục tiêu giáo dục của khóa học thí điểm này được sửa đổi như trong Bảng 1 [3]. 

Bảng 1: Các kỹ năng CDIO được phát triển trong Điều khiển truyền dẫn điện cơ 

  Tiếp xúc Xe lửa Ứng dụng 

2. Các kỹ năng và 

thuộc tính cá nhân và 

nghề nghiệp 

2.1 Lập luận Kỹ thuật và Giải quyết 

Vấn đề 

A B C 

2.2 Thử nghiệm và Khám phá kiến 

thức 

A B C 

2.3 Tư duy hệ thống A B B 

2.4 Kỹ năng và thái độ cá nhân A B B 

2.5 Kỹ năng và Thái độ nghề nghiệp B   

3. Kỹ năng giao tiếp giữa 

các cá nhân: Làm việc 

theo nhóm và Giao tiếp 

3.1 Làm việc theo nhóm A A A 

3.2 Truyền thông A B B 

4. Quy trình CDIO 

trong Bối cảnh Doanh 

nghiệp và Xã hội 

4.1 Bối cảnh bên ngoài và xã hội D   

4.2 Bối cảnh Doanh nghiệp và Doanh 

nghiệp 
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 4.3 Hệ thống thu nhận và kỹ thuật A C D 

4.4 Thiết kế B C C 

4.5 Thực hiện A B C 

4.6 Vận hành D   

 (A, B, C, D được sử dụng trong cột mục tiêu để hiển thị mức độ khác nhau, trong đó A là cao nhất, và khi 

không có yêu cầu, nó được để trống) 

Bằng cách kết hợp chặt chẽ bối cảnh của bài giảng và thí nghiệm, học sinh được kỳ 

vọng sẽ trở nên sẵn sàng hơn để tham gia vào quá trình tổng thể thí nghiệm, điều này sẽ 

giúp các em tăng cường hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản, nâng cao kỹ năng quan sát, 

phân tích và diễn đạt, và hơn thế nữa nắm vững phương pháp khám phá tri thức và phát 

triển khả năng học tập suốt đời. 

 

3. Phương pháp dạy học lý thuyết 

Trong quá trình giảng dạy trên lớp, phương pháp học dựa trên hỏi đáp được áp dụng 

để trải nghiệm phân tích yêu cầu và định nghĩa đặc tả của giai đoạn hình thành. Mục đích 

chính là giúp học sinh nhận thức được vị trí tương đối của nội dung đã học trong hệ thống 

thứ bậc môn học, mối liên hệ của chúng với kiến thức liên quan đã học, từ đó tìm ra định 

hướng và cách thức khả thi để làm giàu khung kiến thức của bản thân. 

Đối với học tập dựa trên câu hỏi, cách đặt bối cảnh để tạo ra các câu hỏi khác nhau là 

điểm chính để đảm bảo hiệu quả. Ở đây, đầu mối là cốt lõi, được sử dụng để hướng sinh viên 

đến nội dung chính cần học và tạo điều kiện cho việc kiểm soát quá trình hỏi đáp. Hơn nữa, 

giáo viên nên biết cách trình bày đầu mối nào là phù hợp nhất để truyền cảm hứng cho học 

sinh. Ví dụ, khi học Mạch logic rơ le và Bộ điều khiển logic lập trình, dựa trên sự hiểu biết 

về nguyên lý cơ bản và quy trình thiết kế của nguyên tắc cơ bản trước đây, sinh viên được 

yêu cầu giảng viên phân tích tính không thích nghi của nó trong quá trình sản xuất, thay đổi 

và một thử nghiệm mới, và nguyên nhân của tình trạng này. Sau khi chắc chắn về khiếm 

khuyết cố hữu của Mạch logic rơle, giảng viên giúp sinh viên xác định đâu là vấn đề mấu 

chốt cần phải giải quyết kết hợp các mô hình tự nhiên và thường xuyên của sự phát triển 

công nghệ. Hơn nữa, liệu có thể tìm ra giải pháp cho nó hay không cũng có thể được phân 

tích với sự hỗ trợ của kiến thức nền tảng của môn học liên quan, chẳng hạn như vi máy tính 

và điện tử vi mô. Cuối cùng, giảng viên đưa ra mô tả về hiệu quả cao và giá trị kinh tế lớn 

được hưởng từ việc áp dụng công nghệ mới. Với mô hình phát triển công nghệ nội tại là 

đầu mối của việc học tập dựa trên Tìm hiểu, sinh viên có thể tiếp xúc sơ bộ với vấn đề kỹ 

thuật trong thế giới thực và tích cực trải nghiệm quy trình lập luận kỹ thuật cơ bản. 
 

4. Phương pháp dạy học thực hành 

Việc xác thực giai đoạn Thực hiện được trình bày bằng chuỗi thí nghiệm được lên 

lịch phù hợp với nội dung bài giảng. Tận dụng lợi thế của việc học Thử nghiệm, các hướng 

dẫn khác nhau được chỉ định trong các giai đoạn trước, trong và sau tương ứng cho mọi thử 

nghiệm. Trong giai đoạn trước, học sinh được yêu cầu chuẩn bị theo sách hướng dẫn, suy 

nghĩ về lý do tại sao hoạt động được hướng dẫn như từng bước này và dự đoán điều gì sẽ 

xảy ra trong bước quan trọng. Bằng cách này, không chỉ quá trình thí nghiệm trở nên hiệu 

quả hơn mà còn rất hữu ích để nâng cao kỹ năng tư duy logic của học sinh. 
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Trong giai đoạn này, học sinh được khuyến khích tham gia tích cực hơn vào quá trình 

thử và sai. Thông qua quá trình này, sinh viên sẽ được trải nghiệm giá trị của sự hợp tác 

làm việc nhóm và sự tin tưởng và hỗ trợ giữa các thành viên. Mặt khác, đối với các vấn đề 

không lường trước được hầu như chắc chắn sẽ phát sinh, khi họ không quan sát được các 

hiện tượng và dữ liệu dự kiến, họ được khuyến khích khảo sát kỹ các bước vận hành và 

hoàn cảnh xung quanh, đồng thời tìm ra nhân tố chính dẫn đến sự thất bại cho mình với 

hướng dẫn của giáo viên, sau đó cố gắng xử lý và quan sát lại. Chu trình này sẽ giúp tăng 

cường sự hiểu biết và vận dụng linh hoạt các kiến thức liên quan, đó là kiến thức có được từ 

thực hành. Trong khi đó, hy vọng sẽ tác động tích cực đến khả năng khám phá kiến thức và 

kỹ năng ra quyết định. 

Cuối cùng, trong giai đoạn sau, việc tiêu chuẩn hóa báo cáo thử nghiệm được nhấn 

mạnh để rèn luyện khả năng giao tiếp bằng văn bản và phát triển tính trung thực và liêm 

chính. Tương ứng với độ lệch của các hiện tượng và dữ liệu quan sát được so với hiện 

tượng và dữ liệu được suy luận theo lý thuyết, học sinh được yêu cầu đưa ra phân tích và 

nhận định của riêng mình. Khóa đào tạo này rất đáng giá để phát triển khả năng ghi chép tài 

liệu, đặc biệt là về cách hình thành các tài liệu sẵn có để trình bày một lý luận chặt chẽ. 

 

5. Phương pháp đánh giá kết quả học tập 

Học sinh được đánh giá bằng báo cáo thí nghiệm, báo cáo chủ quan và bài kiểm tra 

cuối khóa. Điểm của thuật ngữ được tạo thành từ ba phần này với trọng số lần lượt là 30%, 

30% và 40%. Sự phân bổ trọng số này cho thấy tầm quan trọng tương đối của các loại thử 

nghiệm xây dựng kỹ năng khác nhau và khiến học sinh chú ý đến toàn bộ quá trình hơn là 

chỉ kiểm tra cuối kỳ. 

Báo cáo chủ quan phụ thuộc vào sở thích riêng của học viên trong phạm vi kỷ luật của 

khóa học. Điểm mấu chốt là sinh viên tìm thấy điều gì thú vị nhất đối với mình và trải 

nghiệm quy trình soạn thảo đề xuất tài trợ thường xuyên thông qua việc thu thập, đọc và tóm 

tắt tài liệu. Học sinh phải học cách đánh giá các ý kiến khác nhau dựa trên kiến thức nền tảng. 

Loại tư duy khoa học này cũng là một năng lực quan trọng của một kỹ sư có trình độ. 

Bài kiểm tra loại sách mở được thực hiện trong kỳ thi cuối khóa. Học sinh được yêu 

cầu đưa ra phân tích nguyên tắc về bước vận hành chính hoặc các hiện tượng chính của mọi 

thí nghiệm. Một lần nữa, đặc tính vận hành của động cơ và phương pháp điều khiển truyền 

động cũng như mạch điện liên quan cần được hiểu rõ và nắm vững. Mục đích của bài kiểm 

tra là làm nổi bật ứng dụng thay vì ghi nhớ kiến thức. Kết quả kỳ thi cho thấy sự phân bố 

Gaussian hợp lý. Khoảng 70%-80% học sinh có thể đưa ra câu trả lời phù hợp và một học 

sinh là câu trả lời hài lòng lần lượt vào năm 2006 và 2007. 

 

6. Hành vi của sinh viên và phản hồi 

Hiệu quả đáng chú ý nhất của cải cách này là thái độ thụ động thông thường đối với 

thử nghiệm được chuyển thành sự tham gia tích cực. Theo phiếu đăng ký phòng thí nghiệm, 

trong giờ mở cửa, có hơn 20% đội chọn làm thử nghiệm bổ sung hoặc lặp lại thử nghiệm để 

tự xác nhận kết quả, trong khi chỉ có dưới 5% trong năm ngoái. Hơn nữa, so với hiệu suất 
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của chúng trong một số thí nghiệm trước đây, ngày càng nhiều học sinh có thể đặt ra các 

câu hỏi có ý nghĩa về hoạt động và hiện tượng thí nghiệm trong hai thí nghiệm cuối cùng. 

Đối với dự án thiết kế và xây dựng quy mô nhỏ đầu tiên, hầu hết học sinh có thể thực 

hiện tốt dưới sự giám sát của giáo viên phòng thí nghiệm. Đối với dự án thứ hai, mọi việc 

diễn ra không suôn sẻ ngay từ đầu, có thể vì nó được lên lịch gần kỳ thi cuối kỳ và học sinh 

sẽ không dành quá nhiều thời gian cho nó. Sau khi đưa ra gợi ý rằng ở mức độ lớn, dự án là 

sự tích hợp của các thí nghiệm trước đây, sự quan tâm của họ đã được truyền cảm hứng và 

hầu hết họ ngày càng tham gia nhiều hơn. Cuối cùng, hầu hết tất cả các đội đều có thể đạt 

được các yêu cầu thiết kế cơ bản. Chỉ cần được khuyến khích bởi kết quả này, chúng tôi 

tăng mức độ khó của dự án hơn nữa trong học kỳ này để tích hợp yêu cầu của một khóa học 

khác, Kỹ thuật điều khiển số. 

Vào cuối nhiệm kỳ, trường đã từng thực hiện một cuộc khảo sát về các khóa học thí 

điểm CDIO bằng bảng câu hỏi và thảo luận trực tiếp. Nói chung, các phản hồi là tích cực. 

Hơn 65% sinh viên cho rằng kiểu giáo dục này có lợi cho họ, trong khi những người khác 

cảm thấy khó thích nghi với yêu cầu cao hơn và bài tập môn học so với trước đây. Hơn nữa, 

trong buổi nói chuyện giải lao, là một cách hiệu quả để giữ liên lạc chặt chẽ với sinh viên 

và nhận được phản hồi kịp thời về nhận thức của họ, một số sinh viên nói với tôi rằng họ 

thực sự tham gia vào dự án thiết kế và quá trình thử và kiểm tra đã cho họ cảm giác thành 

tựu và sự hài lòng vô cùng. 

 

7. Kết luận 

Áp dụng mô hình giáo dục kỹ thuật theo CDIO, một số loại hình đào tạo kỹ năng 

CDIO được phát triển theo tính năng của khóa học thí điểm về cơ bản đã đạt được kết quả 

mong đợi. Nhưng cần lưu ý rằng căng thẳng học tập vượt quá 30% khả năng của học sinh 

và khiến các em bị tụt hậu. Đó là thách thức trí tuệ không thể tránh khỏi do cải cách mang 

lại do kết quả của nền giáo dục theo định hướng thi cử trong thời gian dài. Vì vậy, chúng ta 

phải nhận thức rõ rằng sự khác biệt chính giữa nền giáo dục hiện nay và trước đây là yêu 

cầu khác nhau về năng lực, kiến thức, thái độ và phẩm chất toàn diện, sự đa dạng của 

phương pháp đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và trình độ khác nhau về lý thuyết, kỹ thuật của 

giảng viên, kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy. Trong đó, việc thay đổi phương pháp đào 

tạo và tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học viên là cấp thiết nhất. 
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