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CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO TỪ GÓC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

TS. Trần Doãn Hùng 

 Bộ môn Chế tạo máy 

 Khoa Cơ khí 

 

A. TÓM TẮT 

Trình bày và thảo luận về chất lƣợng giáo dục; Thảo luận về vai trò của đánh giá giáo dục 

(không bao gồm đánh giá cấp vĩ mô nhƣ đánh giá trong, Đánh giá ngoài và thẩm định của cơ 

quan kiểm định chất lƣợng; thảo luận về việc tại sao phải đánh giá chất lƣợng giảng dạy: vai 

trò của bộ môn trong việc đánh giá giảng viên, sinh viên tham gia vào quá trình đánh giá 

giảng dạy thế nào; giảng viên đánh giá sinh viên và công bố kết quả có vai trò gì trong việc 

thúc đẩy chất lƣợng đào tạo...; Đề xuất giải pháp đánh giá chất lƣợng đào tạo với góc độ quản 

lý từ bộ môn; Giải pháp đánh giá sinh viên nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo. 

B. NỘI DUNG 

 

Mở đầu 

Từ xƣa đến nay, giáo dục luôn là lĩnh vực đƣợc cả xã hội quan tâm. Không chỉ vì 

“hiền tài là nguyên khí quốc gia” mà đơn giản hơn là “có giáo dục đồng nghĩa với có tƣơng 

lai”. Trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung, giáo dục ở cấp đại học và cao đẳng thƣờng 

đƣợc ví von nhƣ là một cỗ máy điều khiển nền kinh tế của một quốc gia [1]. Điều này càng 

đƣợc khẳng định khi nhìn qua sự phát triển kinh tế của các nƣớc trong khu vực và trên thế 

giới, câu nói “hiền tài là nguyên khí quốc gia” – cỗ máy chính điều khiển nền kinh tế không 

còn là một ví von nữa, mà đã thành hiện thực sinh động. Ví nhƣ, sự phát triển kinh tế ở của 

các nƣớc nhƣ Nhật bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan v.v… mà mẫu số chung của họ chính 

là chú trọng vào giáo dục và đào tạo. 

Chất lƣợng đào tạo của nƣớc ta nói chung và của Trƣờng Đại học Nha Trang nói riêng 

đã và đang trở thành một “hot topic”, và việc làm thế nào để nâng cao chất lƣợng đào tạo 

đang là mối quan tâm của tất cả mọi ngƣời. Với những trao đổi trong bài viết này, chúng tôi 

muốn xới lên và chia sẻ với mọi ngƣời về chất lƣợng giáo dục từ khía cạnh đánh giá. 

Chất lƣợng giáo dục là gì? 

Câu hỏi này có vẻ nhƣ nhàm “nhƣ quả đất”, tất cả những ngƣời quan tâm đến giáo dục 

hoặc tham gia giáo dục đã thảo luận về chất lƣợng giáo dục từ hàng mấy chục năm nay. Trong 

một nghiên cứu khảo sát tác giả Nguyễn Văn Minh [2] cho thấy, nếu sử dụng cụm từ “nâng 

cao chất lƣợng giáo dục” cho công cụ tìm kiếm google thì kết quả tìm đƣợc hết sức ấn tƣợng 

– 48.600 văn bản; trong khi sử dụng cụm từ “chất lƣợng giáo dục là gì?” thì kết quả thật khó 

tin – đáp số chỉ vẻn vẹn có 4 hàng, hơn  thế, với 4 hàng này cũng là phiên bản chép lại của 

một văn bản gốc mà thôi. Vấn đề không đơn giản tí nào, ngƣời ta ít mổ xẻ khái niệm “chất 

lƣợng giáo dục” vì ngại nhiều hơn là vì nhàm. Bởi chất lƣợng giáo dục đại học là một phạm 

trù rất khó định nghĩa và đo lƣờng có quá nhiều cách hiểu khác nhau và cách hiểu nào cũng 

đầy cơ sở [3]. 

Chẳng hạn, giáo viên định nghĩa chất lƣợng học tập thông qua mức độ mà học sinh 

nắm vững các kiến thức kỹ năng, phƣơng pháp và thái độ học tập của từng sinh viên. Học 

sinh coi chất lƣợng học tập bằng việc nắm vững kiến thức và vận dụng vào thực hành các bài 

tập, bài kiểm tra, bài thi… Cha mẹ học sinh lại quan niệm chất lƣợng bằng điểm số kiểm tra, 

điểm số thi và xếp loại của con em mình. Trong khi, ngƣời sử dụng sản phẩm đào tạo thì đánh 
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giá chất lƣợng bằng khả năng hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao, khả năng thích ứng với môi 

trƣờng. Nhà nƣớc thì xem xét chất lƣợng đào tạo qua mục tiêu giáo dục…[2]. 

Theo các chuyên gia đầu ngành về chất lƣợng giáo dục, chất lƣợng có thể đƣợc nhìn 

nhận qua 5 khía cạnh [4]:  

1. Chất lƣợng đƣợc ngầm hiểu là chuẩn mực cao.  

2. Chất lƣợng là sự nhất quán trong thực thi một công tác không có sai sót. 

3. Chất lƣợng là hoàn thành những mục tiêu đề ra trong kế hoạch của trƣờng.  

4. Chất lƣợng là những đo lƣờng phản ảnh những thành quả xứng đáng với đầu tƣ, nói 

cách khác là đáng với "đồng tiền bát gạo";  

5. Chất lƣợng một qui trình liên tục cho phép "khách hàng" (tức sinh viên) đánh giá sự 

hài lòng của họ khi theo học.  

Rắc rối bắt đầu từ đây. Vì nhiều quan niệm khác nhau nhƣ thế, nên chúng ta mỗi 

ngƣời nêu ra một cách, nhiều khi trái ngƣợc nhau.  Chẳng hạn nhƣ thế nào là một tiêu chuẩn 

cao, hay thế nào là hoàn thành những mục tiêu?  Làm sao đo lƣờng những khía cạnh trên?  

Hàng loạt vấn đề mang tính phƣơng pháp học đƣợc đặt ra để nâng cao chất lƣợng giáo không 

phải là một việc làm đơn giản. Nhƣ vậy, sẽ tốt hơn rất nhiều nếu trƣớc khi muốn góp ý cách 

nâng cao chất lƣợng giáo dục xin hãy vui lòng cho mọi ngƣời biết bạn hiểu chất lƣợng giáo 

dục là gì và bạn muốn nâng cao chất lƣợng giáo dục trên góc độ nào?  

Đánh giá giáo dục là gì? 

Đánh giá cũng là một khái niệm rất rộng nữa, chỉ xin nêu một vài định nghĩa về đánh 

giá trong giáo dục: 

(1) - Theo Palomba & Banta, 1999, Đánh giá là thu thập, xem xét một cách có hệ 

thống và sử dụng những thông tin về các chƣơng trình đào tạo, đƣợc thực hiện nhằm mục đích 

phát triển và nâng cao chất lƣợng học tập của sinh viên [5]. 

(2) - Allen, Noel, Rienzi & McMillin, 2002, Đánh giá là việc sử dụng những kết quả 

đánh giá (sự kiện, số liệu) để nhận định về hiệu quả của chƣơng trình đào tạo hay của ngành 

học; đƣợc dùng làm cơ sở để quyết định những thay đổi hay cải  tiến trong chƣơng trình đào 

tạo [6]. 

(3) Leskes, 2002, Đánh giá là một cách thu thập thông tin về việc  học tập của sinh 

viên, đƣợc xây dựng bên trong quá trình dạy – học nhƣ một bộ phận tự nhiên của quá trình 

này. Thƣờng dùng cho mục đích đánh giá những bài tập đƣợc giao nhằm đánh giá kết quả học 

tập và cho điểm sinh viên [7]. 

(4) Angelo, 1995, Đánh giá là một quá trình nhằm mục đích tìm hiểu và cải thiện việc 

học tập của sinh viên. Nó liên quan tới việc bày tỏ công khai và rõ ràng những mong đợi của 

chúng ta (giáo viên); đặt ra những tiêu chuẩn và tiêu chí thích hợp cho chất lƣợng học tập; thu 

thập, phân tích, diễn giải sự kiện và bằng chứng một cách có hệ thống nhằm xác định rõ  

những hoạt động ấy đáp ứng kỳ vọng và tiêu chuẩn của chúng ta nhƣ thế nào lại tƣ liệu, giải 

thích và cải thiện hoạt động dạy và học [8]. 

Nhƣ vậy một vấn đề nữa là chỉ một cụm từ “đánh giá giáo dục” cũng làm cho chúng ta 

nhiều bối rối. Nếu nhƣ theo định nghĩa (1) và (2) thì đánh giá giáo dục nhằm  cải thiện 

chƣơng trình đào tạo, trong khi theo định nghĩa (3) đánh giá đƣợc thực hiện nhằm kiểm tra kết 

quả học tập và cho điểm sinh viên. Trong trao đổi này, chúng tôi kỳ vọng tiếp cận khái niệm 

đánh giá trên khía cạnh nhằm giải thích và cải thiện hoạt động dạy và học nhƣ định nghĩa của 

Angelo. 

Chất lƣợng giáo dục đào tạo từ góc độ đánh giá 

http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/category/kinh-nghiem-su-pham/kinh-nghiem-dao-tao/
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Trên khái niệm thảo luận về chất lƣợng giáo dục, chúng tôi xin chia sẻ việc nâng cao 

chất lƣợng giáo dục từ góc độ đánh giá với quan điểm chất lƣợng giáo dục là giáo viên đánh 

giá chất lƣợng học tập bằng mức độ mà học sinh nắm vững các kiến thức kỹ năng, phƣơng 

pháp và thái độ học tập của cá nhân và "khách hàng" (tức sinh viên) đánh giá sự hài lòng của 

họ khi theo học. Với quan điểm nhƣ vậy thì đánh giá giáo dục đóng một vai trò vô cùng quan 

trọng đến quá trình đào tào (giảng dạy và học tập) – có thể coi nó là câu trả lời cho 2 câu hỏi 

cơ bản của thƣờng gặp của giáo dục: (1) How well are students learning? and (2) How 

effectively are teachers teaching? []. Ở đây chúng chỉ xin thiên về câu hỏi thứ 2 để thảo luận. 

Trong nhiều năm qua chúng ta đã thực hiện việc đánh giá chất lƣợng giảng dạy của 

giáo viên thông qua công tác dự giờ, từ đó nhận xét và xếp loại giờ dạy rồi đánh giá giáo viên 

dạy tốt hay không. Nhƣng theo quan điểm cá nhân tôi những thông tin mà chúng ta nhận đƣợc 

từ việc đánh giá này chƣa phản ánh đúng những gì đang diễn ra trong quá trình giảng dạy của 

giảng viên đó. Tại sao? Khi biết kế hoạch dự giờ hầu nhƣ tất cả “giảng viên trẻ” thƣờng chuẩn 

bị tiết dạy đó (tiết dạy có ngƣời dự) một cách cật lực và lên dạy hết khả năng của mình. Tuy 

nhiên, dạy học là cả một quá trình, với mỗi học phần thƣờng diễn ra trong 1 học kỳ, nhằm 

hƣớng dẫn ngƣời học tiếp cận, thâm nhập, khám phá, rèn luyện,… thành một hệ thống tri thức 

liên kết với nhau một cách chặt chẽ và có logic và tất nhiên trong hệ thống đó không có “mắt 

xích” nào là phụ cả. Nhƣ vậy để có đƣợc chất lƣợng giáo dục nhất thiết phải có đƣợc sự quyết 

tâm, đồng thuận và cam kết của tất cả anh em trong bộ môn; hoăc mỗi bộ môn có thể chủ 

động xây dựng kế hoạch dự giờ thƣờng xuyên hơn nhằm chỉ ra đƣợc các mặt còn chƣa tốt của 

giảng viên trong bộ môn mình (cả về kiến thức và kỹ năng sƣ phạm), từ đó giúp họ khắc phục 

đƣợc những yếu kém của mình. Bên cạnh đó, bộ môn có thể chủ động mở kênh thông tin, xây 

dựng phiếu điều tra… cho phép sinh viên nhận xét đánh giá chất lƣợng giảng dạy của giảng 

viên; Vì hơn ai hết họ là đối tƣợng tiếp xúc giảng viên bộ môn trong suốt nhiều tiết của một 

học kỳ và thậm chí nhiều năm trong một khóa học có đủ khả năng để đƣa ra nhận xét giảng 

viên nào dạy tốt, dạy hay, dạy dễ hiểu... trên cơ sở so sánh giữa các giảng viên với nhau.  

Việc nâng cao chất lƣợng từng tiết giảng mới giải quyết đƣợc một khía cạnh của vấn 

đề - dạy, muốn nâng chất lƣợng đào tạo, nhất thiết phải nâng cao chất lƣợng của việc học, hay 

nói cách khác là phải cải thiện đƣợc mối quan hệ tƣơng tác giữa ngƣời thầy và sinh viên, thiết 

nghĩ, trong mối quan hệ này chúng chúng ta cần giải quyết tốt ba vấn đề cơ bản: 1) Phải làm 

thế nào để các thành viên trong hai nhóm trên thực sự muốn tƣơng tác với nhau? (2) Làm thế 

nào để biết tƣơng tác? và (3) khi họ tƣơng đƣợc với nhau thì tƣơng tác nhƣ thế nào cho hiệu 

quả? Đây lại là những công việc không hề đơn giản, xứng đáng đƣợc thảo luận và đầu tƣ 

nghiên cứu kỹ hơn. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh: tƣơng tác tốt chỉ có thể xây ra khi 

THẦY đúng nghĩa là thầy thì TRÕ cũng phải đúng nghĩa là trò… Muốn có đƣợc điều này, 

bên cạnh những nỗ lực của bản thân mỗi cán bộ giảng dạy, vai trò của Bộ môn cũng phải 

đƣợc đặt đúng mức. Đánh giá đƣợc tâm tƣ, nguyện vọng, mặt mạnh, mặt yếu... của sinh viên 

với quan điểm là dạy cho sinh viên không chỉ kiến thức mà còn cho họ cách làm ngƣời, dẫu 

biết vấn đề “cơ chế thị trƣờng” trong giáo dục hiện nay cũng là một tất yếu, nhƣng mối quan 

hệ giữa những “nhà cung cấp dịch vụ” và “khách hàng” ở đây là một phạm trù rất khác xa so 

với các khai niệm thông thƣờng. 

Đánh giá và công bố kết quả học tập của sinh viên? 

Giảng dạy - Học tập         Thi           Công bố kết quả rộng rãi, đây có thể xem là một 

quy trình hết sức bình thƣờng ở bất kỳ cấp học nào, bất kỳ nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam 

chúng ta. Thế nhƣng quy trình này đƣợc xem là không bình thƣờng, vi phạm quyền công dân, 

hay nói cách khác là vi phạm pháp luật ở những nƣớc phƣơng tây? Một câu hỏi lớn cho 

những ai đã, đang và sẽ quan tâm đến giáo dục Việt Nam. 

Kết luận 

Chất lƣợng giáo dục và nâng cao chất lƣợng giáo dục là những gì còn khá xa lạ với 

chúng ta. Mặc dầu, chủ đề này đã đƣợc “cày xới” trong nhiều năm qua, nhƣng hầu nhƣ các nỗ 

lực chỉ mang tính riêng lẻ, chƣa có giải pháp đồng bộ liên quan đến các tiêu chuẩn để có đƣợc 
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chất lƣợng đào tạo đó là: đầu vào (input), qui trình (process), và đầu ra (output) [1], mà đối 

với mỗi thành tố trên có quá nhiều vấn đề mà chúng ta chƣa đề cập hay thậm chí không thể đề 

cập.  
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NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ THEO KHÍA 

CẠNH “BẢY NGUYÊN TẮC DẠY TỐT Ở BẬC ĐẠI HỌC” VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ Ở 

CẤP BỘ MÔN. 

TS. Đặng Xuân Phƣơng 

BM Chế tạo máy 

Khoa Cơ khí 

 

A. TÓM TẮT  

Báo cáo tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn của việc đổi mới phƣơng đào tạo theo học 

chế tín chỉ theo khía cạnh của bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học đồng thời đề xuất các 

chiến lƣợc hành động ở cấp độ quản lý của bộ môn nhằm nâng cao chất lƣợng dạy và học; 

Bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học nên đƣợc xem nhƣ kim chỉ nam trong nhận thức và hành 

động của mỗi cán bộ giảng dạy nhằm nâng cao năng lực đội ngũ GV và đổi mới phƣơng pháp 

giảng dạy/đánh giá theo triết lý lấy ngƣời học làm trung tâm; Đề xuất giải pháp chiến lƣợc 

hành động để nâng cao chất lƣợng đào tạo với góc độ quản lý từ bộ môn. 

B. NỘI DUNG 

Mục đích của báo cáo: Báo cáo tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn của việc đổi mới 

phƣơng đào tạo theo học chế tín chỉ theo khía cạnh của bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học 

đồng thời đề xuất các chiến lƣợc hành động ở cấp độ quản lý của bộ môn nhằm nâng cao chất 

lƣợng dạy và học. 

1. Mở đầu 

Với đặc tính là một hệ thống đào tạo mềm dẻo, đƣợc tổ chức đảm bảo cho mỗi sinh 

viên có thể tìm đƣợc cách học thích hợp nhất cho mình, đồng thời đảm bảo cho trƣờng đại 

học có thể nhanh chóng thích nghi và đáp ứng đƣợc những nhu cầu của thực tiễn cuộc sống, 

học chế tín chỉ đƣợc phát triển, đã và đang áp dụng vào đào tạo ở các trƣờng đại trên thế giới 

trong đó có Việt Nam.  

Học chế tín chỉ đƣợc chính thức triển khai từ năm 2001 khi Thủ tƣớng Chính phủ 

nhấn mạnh học chế tín chỉ nhƣ là một giải pháp để đổi mới giáo dục đại học [1]. Quyết định 

43/2007/QĐ-BGD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2007 “Về việc ban hành Quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” chính thức đƣa hệ thống tín 

chỉ vào vận hành trong đào tạo bậc đại học [2]. Ngày 29/4/2009, HT trƣờng ĐH Nha Trang ký 

quyết định 612 ban hành Quy định Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của 

Trƣờng Đại học Nha Trang  

Đào tạo, cho dù theo học chế niên chế hay học chế tín chỉ, đều là hoạt động mang tính 

phối hợp giữa các chủ thể dạy và học (ngƣời dạy và ngƣời học), là sự thống nhất hữu cơ giữa 

hai mặt dạy và học tiến hành trong một cơ sở giáo dục, mà trong đó tính chất, phạm vi, cấp 

độ, cấu trúc, quy trình của hoạt động đƣợc quy định một cách chặt chẽ, cụ thể về mục tiêu, 

chƣơng trình, nội dung, phƣơng pháp, hình thức tổ chức, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, 

đánh giá kết quả đào tạo, cũng nhƣ về thời gian và đối tƣợng đào tạo cụ thể [3]. Nếu không kể 
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đến chất lƣợng đầu vào của ngƣời học và cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học, chất lƣợng 

đào tạo phụ thuộc chủ yếu vào: m t là phƣơng pháp giảng dạy, đánh giá và hai là sự quản lý 

chuyên môn ở cấp Bộ môn. Để góp phần tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy và học 

theo học chế tín chỉ, bài viết này trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn đồng thời đề xuất một số 

giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo nhìn theo khía cạnh bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại 

học và vấn đề quản lý chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm ở cấp Bộ môn.  

2. Nâng cao chất lƣợng đào tạo theo khía cạnh bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học 

Bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học (Seven Principles for Good Practice in Undergraduate 

Education) [4] đã đƣợc áp dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ, Canada và Anh vì nó đƣợc đúc kết từ nhất 

nhiều nghiên cứu đƣợc tiến hành trên các đối tƣợng SV và các ngành học khác nhau. Đối 

tƣợng chính của bảy nguyên tắc này là GV của các trƣờng đại học để điều chỉnh hoạt động 

đào tạo của mình theo hƣớng tốt hơn. Để góp phần triển khai thành công học chế tín chỉ, 

ngoài việc thiết kế một chƣơng trình giảng dạy hợp lý và tiên tiến cũng nhƣ áp dụng phƣơng 

pháp quản lý giáo dục hiện đại ra, một trong các nhiệm vụ cấp bách đó là: (1) nâng cao năng 

lực đội ngũ GV và (2) đổi mới phƣơng pháp giảng dạy/đánh giá theo triết lý lấy ngƣời học 

làm trung tâm. Hai vấn đề này sẽ cơ bản đƣợc thực hiện nếu mỗi CBGV nắm vững và thực 

hiện bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học. Mục đích của từng nguyên tắc có thể tham khảo ở 

[4]. Dƣới đây chỉ cụ thể hóa việc triển khai hoặc hành động của ngƣời dạy trong hoạt động 

dạy học. 

Nguyên tắc 1: Tăng cường sự tiếp xúc  gữa GV và SV 

Trong CTĐT theo HCTC chỉ mà chúng ta vừa thông qua, chỉ có 1/3 thời gian lên lớp 

đƣợc giáo viên hƣớng dẫn, 2/3 thời gian còn lại dành cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu tại 

nhà. Vì vậy phải tăng cƣờng thời gian tiếp xúc với SV ngoài giờ lên lớp bên cạnh thời gian 

lên lớp. Giờ tiếp xúc nên đƣợc ấn đƣợc ấn định theo thời gian ngoài giờ lên lớp. GV có thể 

trao đổi theo nhóm hoặc riêng lẻ với SV để tìm hiểu mục tiêu học tập, tâm tƣ nguyện vọng 

của họ, các vƣớng mắc trong học tập và chia sẻ kinh nghiệm bản thân. Ngoài việc tiếp xúc 

trực tiếp thì hình thức trao đổi liên quan đến vấn đề học tập qua email với GV cũng đƣợc 

khuyến khích để GV linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian trao đổi. Mỗi GV chính là một cố 

vấn học tập đúng nghĩa. 

Nguyên tắc 2: Khuyến khích các hoạt động hợp tác giữa các SV 

- Khuyến khích mọi SV cùng tham gia trao đổi tại lớp thông qua phƣơng pháp tổ chức 

học tập theo nhóm (Group-based Learning) 

- Tổ chức chia nhóm và giao các đề tài hoặc các chuyên đề liên quan đến từng chƣơng 

hoặc cả môn học để SV làm việc nhóm thông qua sự phân công, hợp tác trong tìm 

kiếm tài liệu, brainstorming và cùng nhau giải quyết vấn đề. 

- Tổ chức và khuyến khích SV giúp đỡ nhau trong học tập bằng các hình thức động 

viên, nhắc nhở và đánh giá tinh thần hợp tác trong điểm thành phần. 
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Nguyên tắc 3: Khuyến khích các phương pháp học tập tích cực 

Thực trạng: Tình trạng thụ động của SV các trƣờng đại học [6] cũng nhƣ Trƣờng Đại học 

Nha Trang có thể đƣợc tổng kết nhƣ sau: 

- SV ít quan tâm đến mục đích của từng môn học mà chỉ quan tâm đến nội dung trong 

môn học đó để đối phó với thi cử.   

- Việc chuẩn bị bài ở nhà chƣa đƣợc SV xem trọng, nếu có chuẩn bị thì còn quá sơ sài, 

nhằm đối phó với giảng viên là chính. Không đọc tài liệu, tìm hiểu về bài học trƣớc 

khi đến lớp nghe giảng cho dù trong tay đã có chƣơng trình học, giáo trình, tài liệu.   

- Nếu nhƣ có chăm chỉ đến lớp thì chủ yếu để nghe giảng, ghi chép và hoàn toàn dựa 

vào sự trình bày, hƣớng dẫn của giảng viên, chỉ học và thực hiện những gì do giảng 

viên yêu cầu chứ không tự tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức. 

- Ít thắc mắc về nội dung học tập, ít phát biểu ý kiến trong lớp, không thích thảo luận 

hay dựa dẫm ỷ lại vào bạn bè khi làm việc theo nhóm, ngại lên thuyết trình, rụt rè, sợ 

nói sai. 

- Ít chấp nhận sự thay đổi hoặc những ý tƣởng mới, không hứng thú với đề tài lạ hoặc 

khó. 

Hành đ ng: 

Giúp SV trao đổi về những điều đƣợc học, nói về chúng, viết về chúng, liên hệ với 

những điều đã biết và áp dụng chúng vào cuộc sống hằng ngày thông qua phƣơng pháp giảng 

dạy nhƣ: nghiên cứu tình huống (Case Study), dạy học dựa trên vấn đề (Problam-based 

learing), sử dụng các công trình nghiên cứu trong giảng dạy (Teaching with research papers), 

dạy học thông qua thảo luận (Teaching through discussion) và seminar sinh viên. GV cần 

giúp SV liên hệ những điều đƣợc học với thực tế. Cung cấp những tình huống thực để sinh 

viên phân tích. Khuyến khíc SV đƣa ra các đề xuất và các hoạt động đối với môn học. Xây 

dựng các bài tập giải quyết vấn đề dựa trên nhón SV và tổ chức cho SV báo cáo trƣớc lớp. 

Khuyến khích SV tranh luận với GV và với các SV khác. 

Nguyên tắc 4: Cung cấp thông tin phản hồi kịp thời 

- Chấm và trả bài kiểm tra kịp thời, cho nhận xét vào bài làm cho SV, gợi ý cách 

khắc phục lỗi. 

- Thảo luận kết quả làm bài của SV trƣớc lớp hoặc với từng SV. 

- Sử dụng nhiều phƣơng thức đánh giá khác nhau thậm chí sử dụng các phần mềm 

hỗ trợ đánh giá. 

Một vấn đề nữa cũng cần bàn thêm đối với ngƣời tắc 4 đó là: việc cung cấp thông tin 

phản hồi liên quan đến vấn đề đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo quá trình học. Một 

trong những yêu cầu của việc đánh giá theo học chế tín chỉ đó là đánh giá theo quá trình chứ 

không phải nặng về đánh giá kết thúc học phần thông qua kết quả thi kết thúc môn học với 
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trọng số rất cao (bằng hoặc trên 70%) nhƣ ở học chế niên chế. Ngƣợc lại, ở học chế tín chỉ, tỉ 

trọng điểm thi học phần đã giảm xuống đến mức tối thiểu là 50% theo Quyết định số 

612/2009/QĐ-ĐHNT ban hành Quy định Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ của Trƣờng Đại học Nha Trang [7]. Cũng theo quyết định này, điểm  đánh giá bộ phận, 

bao gồm rất nhiều loại: điểm kiểm tra thƣờng xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá 

nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm chuyên cần; điểm tiểu luận; điểm đánh giá phần 

thực hành; điểm thi giữa học phần. Điều đó chứng tỏ Nhà trƣờng rất chú trọng đến việc đánh 

giá theo quá trình đối với học chế tín chỉ. Nhiều nƣớc trên thế giới đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ đánh giá tỷ trọng điểm thi giữa kỳ (mid-term axam) và cuối kỳ (final-term exam) là nhƣ 

nhau. Điểm danh sự chuyên cần, cho bài tập về nhà, tiểu luận… đƣợc GV rất chú ý thực hiện 

hàng tuần hoặc định kỳ theo lịch trình giảng dạy và công bố kết quả, trả lại bài theo định kỳ. 

Có nhƣ thế mới kiểm soát đƣợc việc tự học của SV ngoài thời giờ lên lớp, giúp họ tạo nên 

một nền nếp học tập ngay từ đầu đến cuối kỳ. 

Thực tiễn giáo dục cũng cho thất khi hoạt động đánh giá đƣợc tổ chức đều đặn, đúng 

mức và thích hợp thì chất lƣợng giáo học tập đƣợc đảm bảo hoặc không ngừng đƣợc nâng 

cao. Đánh giá học tập đƣợc xem nhƣ là chất xúc tác giúp “phản ứng học tập”, để ít ra cũng 

duy trì phản ứng ấy diễn theo ý muốn họăc diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn. Điểm học tập 

cao là nhân tố khích lệ cho các SV có tiến bộ hoặc học khá giỏi, điểm đánh giá chƣa cao là sự 

cảnh báo đối với các SV chƣa tiến bộ trong học tập. Tuy nhiên quá đề cao các biện pháp 

khích lệ có thể có tác dụng ngƣợc đó là ngƣời học có thể chuyển mục đích học tập sang mục 

tiêu điểm số là quan trọng. Nếu điểm số quá kém thì có thể gây chán nản cho ngƣời học. 

Phƣơng pháp đánh giá theo thang đo khác nhau cũng rất quan trọng. Chúng ta nên sử dụng 

thang đo tuyệt đối hay thang đo tƣơng đối? Nếu theo thang đo tƣơng đối, ngƣời có bài làm 

hoặc câu trả lời tốt nhất sẽ đạt điểm tuyệt đối. Còn nếu áp dụng thang đo tuyệt đối, ngƣời đạt 

điểm tối đa khi và chỉ khi trả lời hoàn hảo các câu hỏi. Nếu mục tiêu học tập đặt ra tƣơng đối 

cao trong khi kiến thức tích lũy của ngƣời học cho học phần đó chƣa thỏa mãn thì điểm số 

tuyệt đối nói chung của toàn lớp sẽ thấp hoặc rất thấp. Về mặt tâm lý có thể làm mất tính 

khích lệ trong học tập. Nếu sử dụng thang đo tƣơng đối, có thể xảy ra trƣờng hợp kiến thức 

tích lũy của đại bộ phận của ngƣời học chƣa đáp ứng yêu cầu nhƣng tốp phía trên của lớp 

môn học vẫn đƣợc đánh giá tốt. Nhƣ vậy nó sẽ phản ánh không trung thực trình độ nhận thức, 

tƣ duy hoặc kỹ năng của ngƣời học. Mặc dù đánh giá theo thang điểm tƣơng đối tăng cƣờng 

tính ganh đua trong học tập nhƣng phƣơng pháp này sẽ thất bại khi các SV của chúng ta 

“cùng nhau lƣời học”. Do vậy, theo tôi nên phối hợp, tức là dung hòa giữa thang đo tuyệt đối 

và tƣơng đối trong đánh giá theo khía cạnh động viên học tập và phân loại tƣơng đối chính 

xác trình độ nhận thức và tƣ duy của SV qua mỗi nội dung học tập. 

Nguyên tắc 5: Xem trọng yếu tố thời gian 

- Hƣớng dẫn SV cách sử dụng thời gian hợp lý 

- Giao bài tập một cách vừa phải, có tính chọn lọc nhằm tránh quá tải về việc học cho 

SV. Dành thời gian hợp lý để SV hoàn thành các bài tập, bài kiểm tra.  
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- Trao đổi với các SV thƣờng xuyên không đến lớp, các SV có quỹ thời gian ít do phải 

đi làm thêm để tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục. 

- Bản thân GV cũng nên tránh để mất nhiều gian gian trong việc áp dụng công nghệ dạy 

học, không để làm mất bớt thời gian quý báu của 50 phút trong một tiết giảng. 

Nguyên tắc 6: Nên kỳ vọng nhiều vào SV 

Nên kỳ vọng nhiều vào SV thậm chí trong trƣờng hợp những SV có năng lực còn hạn 

chế. Sự kỳ vọng cần đi đôi với sự hỗ trợ để đạt đƣợc kỳ vọng đó, cụ thể nhƣ sau: 

- Cung cấp cho SV chƣơng trình chi tiết của môn học, mục đích của môn học, mục 

đích của từng bài học, yêu cầu về bài tập, bài kiểm tra, bài tiểu luận, thời hạn nộp 

và thang điểm. 

- Khuyến khích SV học tập và thể hiện năng lực của họ thông qua các lời khen về 

tinh thần và điểm thƣởng khi SV có những nỗ lực và khi đạt đƣợc kết quả tốt. Tất 

nhiên đích cuối cùng là khuyến khích và chú trọng việc nâng cao tri thức hơn là 

điểm số của môn học. 

- Tiếp xúc và trao đổi với các SV còn hạn chế về năng lực để có biện pháp hỗ trợ họ 

tiến bộ. 

Nguyên tắc 7: Tôn trọng sự khác biệt về năng khiếu và cách học 

- GV nên sử dụng đa dạng các phƣơng pháp giảng dạy và hoạt động học tập. Xây 

dựng các bài tập tình huống có nhiều lời giải khác nhau. 

- Tạo điều kiện để SV phát biểu và tôn trọng các ý kiến của họ cho dù các ý kiến 

đó chƣa hoàn thiện, còn nhiều khiếm khuyết, thậm chí thiếu sót. Giúp họ sửa 

chữa và hoàn thiện những sai sót trong nhận thức cũng nhƣ phƣơng pháp luận 

một cách tế nhị, đúng cách, đúng lúc. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện để SV đóng góp kiến thức hoặc các tài liệu học tập 

do họ tìm kiếm hoặc sƣu tầm đƣợc vào nguồn tƣ liệu cho môn học. 

3. Nâng cao chất lƣợng đào tạo: vai trò quản lý ở cấp Bộ môn và chiến lƣợc hành động  

Theo quy định về chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị theo quyết định số 1484/QĐ-

ĐHNT ký ngày 4/11/2011, Bộ môn  là đơn vị cơ sở về  đào tạo, khoa học và công nghệ của 

Trƣờng  đại học, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công 

nghệ. Trong 6 nhiệm vụ cơ bản của Bộ môn, các nhiệm vụ có liên quan chặt chẽ đến chất 

lƣợng đào tạo đó là các việc: (1) Quản lý chất lƣợng,  nội dung chƣơng trình & kế hoạch 

giảng dạy các học phần đƣợc giao quản lý. Cải tiến phƣơng pháp giảng dạy, các hoạt động 

học thuật, đánh giá kết quả học tập; (2) tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo và giới 

thiệu nguồn tài liệu cho Thƣ viện; (3) Tổ chức và triển khai các hoạt động NCKH; (4) Quản 

lý các hoạt động chuyên môn của CBGD; (5) Tham gia đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ thuộc 

chuyên ngành. 
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Một trong các nhiệm vụ cấp bách để triển khai thành công học chế tín chỉ là: (1) đổi 

mới chƣơng trình đào tạo, (2) Nâng cao năng lực đội ngũ GV và (3) Đổi mới phƣơng pháp 

giảng dạy và đánh giá [5]. Từ chức năng và nhiệm vụ của cấp Bộ môn nói trên cho thấy cấp 

Bộ môn đóng vai trò tham mƣu và vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách 

nói trên. Để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy và học theo học chế tín chỉ, BM phải có biện 

pháp quyết liệt và đồng bộ thực hiện các hành động sau: 

a) Về đổi mới chương tr nh đào tạo 

- Trong giai đoạn đầu của lộ trình đào tạo theo học chế tín chỉ, cần tập phát huy trí tuệ 

trong tập thể BM và tham khảo ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong cùng lĩnh 

vực để xây dựng cho đƣợng một chƣơng trình đào tạo phù hợp và hiện đại đáp ứng 

đƣợc chuẩn đầu ra đã công bố với ngƣời học và xã hội. 

- Định kỳ hằng năm, tham mƣu, đề xuất, phối hợp với Khoa, Phòng đào tạo, Hội đồng 

Khoa học & Đào tạo của Trƣờng xem xét lại chƣơng trình học theo điều kiện thực 

tế, môn học nào thiết thực và hữu dụng thì giữ lại, môn học nào lạc hậu hoặc không 

đáp ứng đƣợc mục tiêu đào tạo thì sửa đổi hoặc loại bỏ. 

- Cần phải xây dựng lịch trình giảng cho từng học phần một cách bài bản, khoa học 

theo một số mẫu tham khảo [8]. Lịch trình giảng dạy đƣợc coi là “cơ sở pháp lý” để 

quản lý hoạt động dạy của GV và hƣớng dẫn hoạt động học của SV. 

 

b) Về công tác nâng cao chất lượng đ i ngũ GV 

- Tăng cƣờng quản lý các hoạt động giảng dạy của CBGD thông qua kiểm tra kế 

hoạch giảng dạy theo thời hóa biểu, kiểm tra việc thực hiện lịch trình giảng dạy. 

- Thực hiện việc dự giờ đối với GV: dự giờ GV lâu năm nhằm mục đích học hỏi và 

chia sẻ một cách trực tiếp kinh nghiệm và phƣơng pháp giảng dạy; dự giờ đổi với 

GV trẻ để giúp họ nhanh chóng khắc phục các khiếm khuyết về chuyên môn cũng 

nhƣ kỹ năng sƣ phạm 

- Tăng cƣờng công tác sinh hoạt học thuật để trao đổi và chia sẻ kiến thức trong lĩnh 

vực chuyên môn của ngành. Ít nhất mỗi học kỳ cần tổ chức 2 hội nghị khoa học cấp 

bộ môn. 

- Bộ môn tiến hành nhắc nhở và lên kế hoạch học bồi dƣỡng sau đại học hoặc bồi 

dƣỡng ngắn hạn chuyên môn, luôn tạo điều kiện để cán bộ giảng dạy đi tham quan, 

tìm hiểu và khảo sát thực tế nhằm cập nhật các vấn đề thực tiễn liên quan đến ngành 

của mình, đồng thời tạo mối quan hệ đối ngoại, hợp tác đào tạo và NCKH. 

- Khuyến khích sau đó chuyển sang bắt buộc mỗi GV đều phải có bài giảng cá nhân 

của mô học mà họ đảm trách. Với các môn học chuyên ngành, phải thƣờng xuyên 

cập nhật nhằm tránh lạc hậu và làm phong phú thêm bài giảng. 
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- Tăng cƣờng công tác NCKH, bởi vì thông qua NCKH mới nâng cao một cách đáng 

kể năng lực chuyên môn, năng lực sáng tạo và áp dựng kiến thức chuyên môn vào 

trong thực tế cuộc sống. Ngƣời thầy muốn cho học trò đạt đƣợc các cấp độ tƣ duy 

cao nhƣ phân tích, đánh giá và cuối cùng là sáng tạo thì chính bản thân ngƣời thầy 

trƣớc hết phải thực hiện đƣợc điều đó. 

c) Về đổi mới phương pháp gi ng dạy và đánh giá 

-  Quán triệt tinh thần đổi mới phƣơng pháp giảng dạy trong hệ thống tín chỉ cho cả GV 

và SV. Thực ra không có gì khác nhau một cách to lớn giữa phƣơng pháp giảng dạy theo 

học chế niên chế và học chế tín chỉ. Dù theo học chế nào đi nữa thì việc dạy học lấy sinh 

viên làm trung tâm, khuyến khích các phƣơng pháp học tập tích cực của SV. Điều khác 

biệt đáng kể trong phƣơng pháp dạy và học ở học chế tín chỉ so với học chế cũ đó là 

tăng cường hơn nữa phương pháp học tập tích cực của SV thông qua các phương pháp 

gi ng dạy lấy người học làm trung tâm, gi m việc thuyết gi ng truyền thụ m t chiều; 

tăng cường việc tự học, tự nghiên cứu thông qua gợi  , hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá 

của GV m t cách chặt chẽ, xuyên suốt trong quá tr nh học tập của SV. Đổi mới phƣơng 

pháp giảng dạy ở đây đƣợc hiểu không phải là sáng tạo phƣơng pháp giảng dạy mới mà 

là loại bỏ phƣơng pháp truyền thụ một chiều theo kiểu truyền thống, áp dụng linh hoạt 

15 phƣơng pháp giảng dạy [4] tùy theo đặc điểm của từng môn học và nội dung của từng 

chƣơng, từng tiết giảng vì rằng không có một phƣơng pháp giảng dạy là hoàn hảo, là tối 

ƣu. 

Về mặt lý luận, nguyên tắc cơ bản trong phƣơng pháp dạy học tích cực đó là: GV là 

ngƣời hƣớng dẫn, tổ chức điều khiển hoạt động học tập của SV. SV là chủ thể chính 

trong quá trình đào tạo. Dƣới sự tổ chức, điều khiển của GV, SV chiếm lĩnh tri thức, kỹ 

năng, kỹ xảo bằng chính hành động học tập của mình. Về mặt thực tiễn, GV phải tổ 

chức, dẫn dắt để SV khám phá bản chất vấn đề, giúp SV có khả năng có năng lực thích 

ứng cao trong quá trình lĩnh hội và vận dụng tri thức trong các tình huống quen thuộc mà 

còn vào các tình huống mới muôn màu muôn vẻ trong thực tiễn nghề nghiệp tƣơng lai 

[9]. Nhƣ Y.B. Yeats đã nói: “Giáo dục không nhằm mục tiêu nhồi nhét kiến thức mà là 

thắp sáng ngọn lửa soi đƣờng”. 

- Khuyến khích và giám sát việc đổi mới phƣơng pháp giảng dạy của GV trong BM 

thông qua việc dự giờ cũng nhƣ các kênh thông tin từ SV. 

- Bộ môn tổ chức thăm dò lấy ý kiến của SV bằng cách phát phiếu thăm dò về phƣơng 

pháp giảng dạy, phƣơng pháp đánh giá và tính công bằng, chính xác trong đánh giá kết 

quả học tập của SV đối với GV. Đến thời điểm này, chúng ta phải chấp nhận việc ngƣời 

học đánh giá ngƣời dạy là chuyện bình thƣờng. Theo nguyên tắc 4, ngƣời dạy kiểm tra, 

đánh giá ngƣời học để nhận đƣợc thông tin phản hồi; từ đó ngƣời dạy tự điều chỉnh nội 

dung và phƣơng pháp giảng dạy thì ngƣời học cũng có thể đánh giá ngƣợc để GV hoàn 

thiện hơn. 
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4. Kết luận. 

Triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ, nâng cao chất lƣợng dạy và học theo hệ thống đó là 

nhiệm vụ cấp thiết quyết định đến uy tín, chất lƣợng đào tạo và tƣơng lai của Nhà trƣờng. Bài 

viết này tổng kết cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lƣợng đào 

tạo nhìn theo quan điểm của bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học và vấn đề quản lý chuyên 

môn cũng nhƣ chiến lƣợc hành động ở cấp Bộ môn. Đây là các vấn đề hoàn toàn nằm trong 

tầm tay của mỗi cán bộ quản lý, đội ngũ GV cấp bộ môn, nhằm góp phần đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ một cách toàn diện và thành công, đạt đƣợc mục tiêu nhƣ nghị quyết Ban chấp 

hành Đảng bộ trƣờng Đại học Nha Trang đã đề ra. 
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PHÂN TÍCH SWOT TRONG ÁP DỤNG ĐỔI MỚI PPGD CHO MÔN HỌC 

“CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ ĐÓNG SỬA VỎ TÀU KIM LOẠI” 

TS. Huỳnh Văn Vũ 

Bộ môn Kỹ thuật Tàu thuỷ 

Khoa Kỹ thuật Giao thông 

A. TÓM TẮT 

Trình bày và phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức) của sinh viên 

cũng nhƣ của giáo viên khi áp dụng đổi mới PPGD cho môn học “Chuyên đề Công nghệ đóng 

sửa tàu vỏ kim loại” đã áp dụng cho lớp 51CTT; Đề xuất áp dụng PPGD này cũng nhƣ cách 

đánh giá sinh viên cho các lớp tiếp theo hoặc cho những môn học khác. 

B. NỘI DUNG 

 

1. Tổng quan 

Môn học “Chuyên đề Công nghệ đóng sửa vỏ tàu kim loại” đƣợc giảng dạy tại lớp 51CTT 

trong học kỳ I, năm học 2011-2012, đƣợc tiến hành sau khi học môn “Công nghệ đóng sửa vỏ 

tàu kim loại”. Giáo viên đƣa ra 15 chuyên đề với 15 nhóm kiến thức bao trùm toàn bộ quy 

trình công nghệ đóng sửa vỏ tàu thép, sát với yêu cầu của thực tế sản xuất hiện nay. 

Mỗi sinh viên độc lập hoặc một nhóm gồm 2 sinh viên đƣợc quyền lựa chọn một chuyên đề 

để nghiên cứu, có 10 chuyên đề đƣợc chọn, 5 chuyên đề không có sinh viên lựa chọn, chuyên 

đề đƣợc lựa chọn nhiều nhất có 6 sinh viên, chuyên đề đƣợc lựa chọn ít nhất có 1 sinh viên. 

Điểm đánh giá của chuyên đề sẽ đƣợc làm điểm đánh giá môn học. 

Những sinh viên không chọn chuyên đề nào sẽ đƣợc học 5 chuyên đề còn lại do giáo viên 

trình bày. Kiểm tra đánh giá môn học bằng hình thức thi vấn đáp trong phần kiến thức của 5 

chuyên đề này. 

Mục đích của báo cáo này đƣa ra những phân tích SWOT nhằm đánh giá rút kinh nghiệm cho 

những lần giảng dạy sau. 

2. Điểm mạnh (Strengths) 

- Môn học có rất nhiều chủ đề liên quan đến thực tế sản xuất để sinh viên lựa chọn. 

- Giáo viên giảm số giờ lên lớp. 

- Giáo viên dễ dàng cập nhật các kiến thức chuyên môn mới vào bài giảng. 

- Tạo điều kiện để các giáo viên khác có thể tham gia thảo luận, đánh giá, tạo sinh hoạt học 

thuật cho các giáo viên và sinh viên. 

- Sinh viên đƣợc tiếp cận sâu hơn về một vấn đề chuyên môn đang đƣợc ứng dụng trong thực 

tế. 

- Sinh viên nhận thức đƣợc các điểm yếu kiến thức chuyên môn khi gặp phải các vấn đề thực 

tế cần giải quyết, từ đó có phƣơng án khắc phục những điểm yếu. 

- Sinh viên đƣợc thực hành các kỹ năng mềm nhƣ viết và trình bày báo cáo, thuyết trình trƣớc 

đám đông, làm việc nhóm nhỏ. 

3. Điểm yếu (Weaknesses) 

- Giáo viên phải có kinh nghiệm thực tế cũng nhƣ kinh nghiệm giảng dạy. 

- Sinh viên phải làm việc nhiều hơn những môn học tự luận khác. 

- Hiểu những vấn đề khác không sâu bằng nhóm làm chuyên đề. 

- Khó khăn trong việc tiếp cận các tài liệu chuyên môn. 

- Rất khó áp dụng đối với lớp đông sinh viên, hoặc số lƣợng sinh viên đăng ký quá nhiều. 

4. Cơ hội (Opportunities) 

- Sinh viên trau đồi kỹ năng tìm tài liệu, viết báo cáo, trình bày trƣớc đám đông. 

- Sinh viên từng bƣớc tập làm quen với những vấn đề cần giải quyết trong thực tế sản xuất. 

- Sinh viên có thể dự đoán kết quả học tập của mình. 

- Giáo viên sƣu tầm đƣợc nhiều tài liệu hay. 
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- Ngoài kiến thức của chuyên đề mình, sinh viên đƣợc nghe những phần kiến thức khác qua 

những câu hỏi trao đổi thảo luận trong thời gian báo cáo. 

5. Thách thức (Threats) 

- Sinh viên bị quá tải khi nhiều môn học cùng áp dụng phƣơng pháp này trong cùng một thời 

điểm (cùng học kỳ). 

- Số lƣợng sinh viên đăng ký nhiều. 

- Giáo viên không có đủ thời gian để giám sát, hƣớng dẫn. 

- Giáo viên tốn nhiều thời gian để nghe sinh viên báo cáo. 

- Số lƣợng sinh viên tham dự các buổi báo cáo không nhiều, không thể phổ biến kiến thức hết 

cho các sinh viên khác không tham dự. 

6. Kết luận 

Qua những phân tích SWOT ở trên, có thể thấy rằng việc áp dụng hình thức giảng dạy đƣa 

chuyên đề và cho sinh viên báo cáo là một phƣơng pháp hay, có thể áp dụng cho những môn 

học chuyên ngành. Tuy nhiên cần có những điều chỉnh hợp lý để giúp giáo viên thực hiện 

hiệu quả hơn cũng nhƣ sinh viên học tốt hơn. 
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DẠY VÀ HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN CƠ HỌC CHO PHÙ HỢP VỚI HỆ 

THỐNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ VÀ CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

MỚI HOÀN CHỈNH 

 
                                                                                        PGS.TS. Nguyễn Văn Ba 
                        Bộ môn Cơ học - Vật liệu 

Khoa Xây dựng 

A. TÓM TẮT 

Theo chƣơng trình giáo dục mới đƣợc hoàn chỉnh và cách thức đào tạo theo tín chỉ, các học 

phần cơ học đã bị cắt giảm nhiều thời gian và có một số thay đổi. Vấn đề đặt ra là bố trí nội 

dung giảng dạy, cách day nhƣ thế nào để phù hợp với những thay đổi trên mà vẫn đảm bảo 

yêu cầu đặt ra cho các học phần này trong chƣơng trình giáo dục và đáp ứng tốt nhất chuẩn 

đầu ra của từng ngành; Đề xuất một số giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới đối 

với ngƣời dạy và ngƣời học để thỏa mãn vấn đề này. 

B. NỘI DUNG 
 

1. Mục đích của báo cáo 

Báo cáo đề xuất một số giải pháp cụ thể trong việc dạy và học các học phần cơ học 

cho khối kỹ thuật cơ khí để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣợng đào tạo, trong hoàn cảnh 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ và sức ép về thời gian. 

2.Nội dung báo cáo  

2.1. Đặt vấn đề 

Theo chƣơng trình giáo dục mới đƣợc hoàn chỉnh và cách thức đào tạo theo tín chỉ, 

các học phần cơ học đã bị cắt giảm nhiều thời gian và có một số thay đổi. Vấn đề đặt ra là bố 

trí nội dung giảng dạy, cách dạy nhƣ thế nào để phù hợp với những thay đổi trên mà vẫn đảm 

bảo yêu cầu đặt ra cho các học phần này trong chƣơng trình giáo dục và đáp ứng tốt nhất 

chuẩn đầu ra của từng ngành. Báo cáo sẽ đề xuất một số giải pháp cụ thể để thực hiện trong 

thời gian tới đối với ngƣời dạy và ngƣời học để thỏa mãn vấn đề này. 

2.2. Giải quyết vấn đề 

2.2.1.  Sự sắp sếp các học phần cơ học trong chƣơng trình giáo dục đại học khối 

kỹ thuật cơ khí hiện nay 

Theo chƣơng trình giáo dục đại học vừa thông qua, các học phần cơ học (thuộc bộ 

môn Cơ học vật liệu quản lý) trong nhóm ngành cơ khí của hai khoa Kỹ thuật tàu thủy và Cơ 

khí đƣợc phân bổ theo hai nhóm nhƣ sau: 

- Nhóm A gồm ngành Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật ô tô, Chế tạo máy đƣợc phân 2 học 

phần (Cơ lý thuyết 3 tín chỉ, Sức bền vật liệu 3 tín chỉ). 

- Nhóm B gồm ngành Cơ điện tử, Nhiệt lạnh đƣợc phân một học phần Cơ học ứng 

dụng 3 tín chỉ. 

- Ngoài ra còn ngành Khai thác thủy sản và ngành Khoa học kỹ thuật hàng hải cũng 

học cơ học.  

2.2.2. Nhiệm vụ của các học phần cơ học trong việc đáp ứng chuẩn đầu ra 

Theo chuẩn đầu ra của các ngành cơ khí trong trƣờng Đại học Nha Trang, khi tốt 

nghiệp, sinh viên đều có kỹ năng vận hành, phân tích hoạt động, bảo trì, sửa chữa và cao nhất 

là thiết kế các thiết bị hoặc phụ tùng thay thế dùng trong sản xuất cũng nhƣ đời sống ở mức 

độ khác nhau. Với nhóm A, việc thiết kế đƣợc đặt ra là kỹ năng hàng đầu của ngƣời kỹ sƣ 

trong công việc. Với với nhóm B, chỉ yêu cầu thiết kế những phụ tùng đơn giản hoặc thiết kế 

hệ thống ở mức độ nguyên lý, sơ đồ để phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị. Để 

đạt đƣợc kỹ năng này, trong hoàn cảnh hạn chế về thời gian cũng nhƣ điều kiện vật chất hiện 
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tại của Trƣờng, chúng ta cần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ học ở mức độ thích 

hợp.  

Kiến thức cần cung cấp bởi các học phần cơ học: 

1. Tính toán lực trong hệ cân bằng tĩnh học; 

2. Tính toán động học cơ cấu phẳng; 

3. Tính toán động lực học cơ cấu phẳng; 

4. Nội lực trong thanh chịu lực và cách xác định; 

5. Các đặc trƣng cơ học của vật liệu cơ khí; 

6. Các đặc trƣng hình học của tiết diện thanh chịu lực; 

7. Lý thuyết về ứng suất và biến dạng trong vật thể đàn hồi chịu lực; 

8. Tính toán thanh theo độ bền và độ cứng trong các trƣờng hợp chịu lực khác nhau; 

9. Tính ổn định của thanh chịu nén; 

10. Tính thanh chịu tải trọng động; 

11. Tính thanh theo độ bền mỏi; 

12. Thí nghiệm xác định ứng suất và biến dạng của thanh trong các trƣờng hợp chịu 

lực khác nhau. 

 

2.2.3. Cách dạy và học các học phần cơ học cho phù hợp với điều kiện của trƣờng 

Đại học Nha Trang hiện nay  

Nhƣ đã nói ở trên, thời gian lên lớp bị cắt giảm khá nhiều (40%), đồng thời theo tinh 

thần đổi mới phƣơng pháp dạy và học của đào tạo theo tín chỉ, chúng ta cần có nhiều biện 

pháp tích cực và mạnh dạn thay đổi cách dạy mới có thể hoàn thành đƣợc nhiệm vụ đặt ra cho 

mỗi học phần. Chúng ta cần thực hiện theo hƣớng sau: 

- Xây dựng đƣợc chƣơng trình chi tiết học phần khoa học, chọn lựa nội dung dạy cho 

phù hợp nhất; 

- Với mỗi chủ đề (hoặc chƣơng), cần tính toán kỹ cách thức thực hiện, phối hợp chặt 

chẽ khâu lên lớp nghe giảng với tự học của sinh viên để đạt hiệu quả cao; 

- Nên yêu cầu sinh viên chuẩn bị trƣớc những nội dung sẽ giảng trên lớp bằng các câu 

hỏi hoặc gợi ý những kiến thức sinh viên cần chuẩn bị; 

- Nhất thiết phải bắt sinh viên làm bài tập, yêu cầu nộp và thầy kiểm tra để đánh giá 

mức độ hoàn thành. Việc này phải làm theo từng chƣơng, thầy công bố kết quả ngay trƣớc khi 

chữa bài tập của chƣơng; 

- Liên hệ với thực tế bằng những ví dụ cụ thể là các kết cấu chịu lực mà ngƣời kỹ sẽ 

sƣ gặp khi làm việc trong từng chủ đề. 

Sau đây là một ví dụ thực hiện giảng dạy nội dung chủ đề “Thanh chịu uốn ngang 

phẳng”. 

a) Xác định nội dung kiến thức cần cung cấp trong chủ đề. Với thời gian 4 tiết giảng, 

chúng ta cần cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau: 

- Vẽ đƣợc biểu đồ nội lực (lực cắt và mô men uốn); 

- Tìm đƣợc sự phân bố ứng suất và ứng suất lớn nhất trong thanh, từ đó xác định điều 

kiện bền cho thanh; 

- Tìm đƣợc độ võng và góc xoay của các tiết diện thanh, từ đó xác định điều kiện cứng 

cho thanh; 

- Ứng dụng vào thực tế đối với các kết cấu chịu uốn. 

b) Để dạy và học tốt chủ đề này, chúng ta cần cho sinh viên chuẩn bị trƣớc những vấn 

đề sau: 

- Hệ lực phẳng cân bằng, các thành phần nội lực trong hệ lực phẳng; 

- Xác định đặc trƣng hình học của tiết diện hình chữ nhật, hình tròn, tiết diện ghép, 

thép hình; 

- Điều kiện bền và điều kiện cứng của thanh chịu lực; 

- Chuyển vị khả dĩ, công của lực, thế năng biến dạng đàn hồi trong vật thể chịu lực… 

c) Kế hoạch giảng dạy trên lớp: 
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- Nhận biết thanh chịu uốn ngang phẳng:  

 + Kết cấu: hình dạng thanh, liên kết… 

 + Tải. 

- Xác định biểu đồ nội lực trong thanh; 

- Xây dựng công thức tính ứng suất, ứng suất cực trị trên mặt cắt thanh, từ đó xác định 

điều kiện bền và giải đƣợc ba bài toán cơ bản; 

- Khái niệm về đƣờng đàn hồi và cách xác định; 

- Giới thiệu phƣơng pháp năng lƣợng và ứng dụng trong việc tìm độ võng và góc xoay 

của thanh chịu uốn ngang phẳng; 

- Giúp sinh viên giải các ví dụ ứng dụng và liên hệ với thực tế. 

d) Đặt yêu cầu đối với sinh viên thực hiện ở nhà sau khi học trên lớp: 

- Tổng kết theo sơ đồ toàn bộ nội dung của chủ đề; 

- Làm bài tập (khoảng 10 bài), hẹn ngày nộp. 

2.3. Những kiến nghị trong việc giảng dạy đối với các môn cơ học 

Để các học phần cơ học thực hiện tốt vai trò của mình và phù hợp với tình hình thực tế 

hiện nay, chúng ta cần phải thống nhất quan điểm chỉ đạo: Dù trong hoàn cảnh nào các học 

phần này cũng phải đảm bảo đầy đủ tính cơ bản, hiện đại, thiết thực và đáp ứng tính liên 

thông trong đào tạo. Trong tình hình hiện nay, trƣớc sức ép về thời gian, yêu cầu đối với khối 

kiên thức này, chúng tôi kiến nghị cần thực hiện tốt mấy việc sau: 

- Bộ môn tập trung trí tuệ xây dựng đƣợc đề cƣơng học phần chi tiết thật khoa học và 

phù hợp với yêu cầu cúng nhƣ đặc điểm của trƣờng hiện nay; 

- Tất cả giảng viên khi dạy cần thống nhất và tuân thủ những quy định chung cho học 

phần, thƣờng xuyên trao đổi học thuật với nhau để rút kinh nghiệm; 

- Bộ môn nên kiểm tra thƣờng xuyên bằng nhiều hình thức để nắm bắt và giảng quyết 

ngay những trƣờng hợp xẩy ra không theo ý muốn; 

- Khi xây dựng chƣơng trình giáo dục ngành khai thác và ngành khoa học hàng hải cần 

thống nhất các môn cơ học theo nhóm B đã nêu ở trên; 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Chƣơng trình giáo dục các ngành Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Ô tô, 

Cơ điện tử, Khai thác thủy sản, Khoa học hàng hải trình độ đại học của trƣờng Đại học Nha 

Trang – website trƣờng Đại học Nha Trang; 

2. Một vài suy nghĩ về dạy và học các môn cơ học vật rắn biến dạng đối với ngành cơ 

khí trong các trƣờng đại học – Nguyễn Văn Ba – Tuyển tập hội thảo Cơ học toàn quốc năm 

2002; 

3. Cách bố trí những học phần Cơ học trong chƣơng trình giáo dục đại học các ngành 

Kỹ thuật Cơ khí – Nguyễn Văn Ba – Hội thảo Bố trí các môn chung trong chƣơng trình giáo 

dục các ngành cơ khí. 
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VỀ PHƢƠNG PHÁP “ĐẶT VẤN ĐỀ” VÀ “LỰA CHỌN GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT 

VẤN ĐỀ” TRONG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN: VẬT LIỆU KT; VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG;  AM & BV VL THEO HỆ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ 

     ThS. Lê Văn Bình 

Bộ môn Cơ học – Vật liệu 

Khoa Xây dựng 

A. TÓM TẮT 

Đào tạo theo tín chỉ là phƣơng thức đào tạo tiên tiến, vì thế nó đòi hỏi sự đổi mới trong 

phƣơng pháp dạy và học, từ cách tiếp cận nội dung sang tiếp cận phƣơng pháp. Cái chúng ta 

cần ở sinh viên ngày nay khi ra trƣờng không phải là những kiến thức ghi chép đƣợc trong 

một quyển vở mà thầy đọc cho nhƣ trƣớc kia, mà là năng lực tự học, sáng tạo, để giải quyết 

những vấn đề trong thực tiễn, thậm chí chƣa bao giờ đƣợc học ở trƣờng.  

Trong báo cáo này, tác giả sẽ trình bày một vài phƣơng pháp giúp sinh viên có cơ hội để tự 

học, để đƣợc chứng minh mình trƣớc tập thể, trƣớc những vấn đề của thực tiễn. Giảng viên, 

với vai trò là ngƣời cố vấn giúp sinh viên phƣơng pháp tƣ duy, tự học và sáng tạo chứ không 

đơn thuần chỉ là truyền thụ lại kiến thức; Đề xuất và thảo luận những giải pháp nằm giúp nâng 

cao chất lƣợng bài tiểu luận môn học nhằm đánh giá công bằng năng lực của sinh viên. 

 

B. NỘI DUNG 
 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Tín chỉ là một phƣơng thức đào tạo tỏ ra có nhiều ƣu thế so với phƣơng thức đào tạo 

truyền thống. Ở Việt Nam cách đây một vài năm đã có một số trƣờng đại học chủ động áp 

dụng phƣơng thức đào tạo tiên tiến này, trƣờng ta cũng đã triển khai áp dụng cho khóa 52 từ 

năm học 2010-2011. 

Đây là phƣơng thức đào tạo theo triết lý “Tôn trọng ngƣời học, xem ngƣời học là 

trung tâm của quá trình đào tạo”. Bản chất của đào tạo theo Hệ thống tín chỉ là sự tích lũy 

kiến thức đƣợc quy định trong các chƣơng trình đào tạo.  

Việc tổ chức đào tạo đòi hỏi phải rất khoa học, chính xác, mềm dẻo và linh hoạt. 

Ngoài những đặc điểm liên quan đến tổ chức, cơ cấu thì có một đặc điểm liên quan đến việc 

tổ chức dạy và học của học phần, đó là: Bắt buộc áp dụng phƣơng pháp giảng dạy tích cực 

theo nguyên tắc lấy sinh viên làm trung tâm.  

2. TRAO ĐỔI ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC  

Khi thực hiện đào tạo theo tín chỉ đòi hỏi ở chúng ta sự đổi mới trong phƣơng pháp 

dạy và học, từ cách tiếp cận nội dung sang tiếp cận phƣơng pháp. Cái chúng ta cần ở sinh viên 

ngày nay khi ra trƣờng không phải là những kiến thức ghi chép đƣợc trong một quyển vở mà 

thầy đọc cho nhƣ trƣớc kia, mà là năng lực tự học, sáng tạo, để giải quyết những vấn đề 

trong thực tiễn, thậm chí chƣa bao giờ đƣợc học ở trƣờng.  

Nếu cứ theo quan điểm phải dạy và học nhƣ những năm của thế kỷ 20, thì ngày nay 

đào tạo đại học dù kéo dài đến 10 năm cũng không đủ kiến thức cho sinh viên ra trƣờng làm 

việc.  

Trong đào tạo theo tín chỉ, 01 tín chỉ (TC) = 15 tiết chuẩn = 12 tiết lên lớp lý thuyết + 

6 tiết lên lớp thảo luận, thí nghiệm v.v. = 18 tiết lên lớp, và để tiếp thu đƣợc 01 TC sinh viên 
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phải chuẩn bị 30 tiết ở nhà. Điều này cho thấy giờ dạy lý thuyết trên lớp giảm nhƣng giờ thảo 

luận và tự học của sinh viên tăng nhiều và đƣợc bố trí rõ ràng chứ không mập mờ nhƣ trƣớc 

kia. Sinh viên cần có cơ hội để tự học và học theo kiểu thảo luận nhóm, còn giảng viên chỉ là 

ngƣời giúp đỡ sinh viên cách tƣ duy, phƣơng pháp tự học, sáng tạo, chứ không phải đơn thuần 

là truyền thụ lại kiến thức.  

2.1     GIỜ LÝ THUYẾT 

2.1.1  Giảng viên 

- Xác định những mục tiêu cụ thể cần đạt đƣợc sau mỗi bài học: mục tiêu nhận thức 

thuộc kiến thức, kỹ năng về môn học, rèn luyện các kỹ năng tƣ duy bậc cao (phân tích, tổng 

hợp, giải quyết vấn đề) các kỹ năng nhận thức cơ bản (nghe, nói, đọc, viết,...). Điều này đã đƣợc 

thiết kế trong đề cƣơng môn học và đƣợc cụ thể hóa vào quy trình kiểm tra - đánh giá đối với 

bài học; 

- Các câu hỏi để hỏi sinh viên, các bài tập, bài kiểm tra trên lớp và các tiêu chí đánh 

giá; 

- Xác định các nội dung tự học và cách học cho sinh viên để hoàn thành khối lƣợng 

kiến thức theo yêu cầu, các vấn đề, các câu hỏi, bài tập, các loại tài liệu phải đọc, phải tìm 

kiếm bổ sung để sinh viên chuẩn bị cho thảo luận trên lớp; 

2.1.2   Sinh viên 

- Lập kế hoạch chi tiết để thực hiện tất cả các nhiệm vụ đối với từng giờ học mà giảng 

viên giao: tìm, đọc, ghi chép những tài liệu liên quan, hoàn thành bài tập, chuẩn bị bài trình 

bày tại các buổi thảo luận, chuẩn bị các nội dung làm việc theo nhóm, các vấn đề cần hỏi để 

trao đổi với giảng viên, ôn bài, đọc bài mới, ...; 

- Thực hiện kế hoạch chi tiết để tích lũy đƣợc kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu từng bài 

học; 

- Trƣớc khi đến lớp: tự đánh giá việc hoàn thành kế hoạch học tập của mình và các 

vấn đề cần trao đổi nhằm giải đáp những khúc mắc, chƣa rõ; 

 - Ghi chép trên lớp cho đƣợc các mục sau: 

+Mục tiêu của bài học và cấu trúc của nội dung bài học; 

+Kiến thức cốt lõi của bài học định hƣớng tƣ duy và việc lập kế hoạch hoàn thành 

"khối lƣợng kiến thức" theo yêu cầu; 

2.2      GIỜ THẢO LUẬN 

2.2.1   Giảng viên 

- Lựa chọn và giao các nội dung, các vấn đề, yêu cầu, tài liệu tham khảo để từng nhóm 

hoặc từng sinh viên chuẩn bị và trình bày tại từng buổi thảo luận. Chỉ rõ các địa chỉ thông tin 

để sinh viên có thể tìm đƣợc và hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao; 

-  Soạn kịch bản về các vấn đề cần thảo luận  cho từng buổi thảo luận; 

- Tham dự, hƣớng dẫn, đạo diễn, nhận xét và tổng kết thảo luận. Giảng viên cần khẳng 

định những nội dung đúng, sửa chữa những nội dung chƣa đúng hoặc "chốt" nội dung của vấn 

đề, dùng nó nhƣ một phƣơng tiện để chuyển tải nội dung cốt lõi của chủ đề thảo luận; 

- Đánh giá, cho điểm phần chuẩn bị trình bày, thảo luận của từng nhóm hoặc từng sinh 

viên và tích lũy vào kết quả cuối của học phần. 
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2.2.2   Sinh viên 

- Nhận nội dung, vấn đề nghiên cứu, mở rộng, đi sâu vào bản chất, vận dụng lý thuyết 

vào thực tiễn, chuẩn bị bài trình bày theo sự phân công và hƣớng dẫn của giảng viên; 

- Trình bày báo cáo theo phân công; 

- Theo dõi, bổ sung, góp ý bài trình bày của bạn cùng lớp, cùng hoàn chỉnh bài trình 

bày; 

- Hỏi, đối thoại, tranh luận những vấn đề đã trình bày tại buổi thảo luận; 

- Theo dõi sự nhận xét, tổng kết của giảng viên để hoàn chỉnh bài trình bày tại buổi thảo 

luận; 

- Sắp xếp tài liệu có đƣợc sau từng buổi thảo luận theo kế hoạch nghiên cứu, học tập 

của bản thân để dễ sử dụng cho các mục đích khác nhƣ làm bài tập nhóm, bài tập lớn học kỳ, 

kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ.... 

2.3. GIỜ HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM 

2.3.1. Giảng viên 

- Lựa chọn và giao các nội dung, các vấn đề, công việc và các yêu cầu liên quan cho 

các nhóm sinh viên thực hiện, nguồn tài liệu tham khảo tối thiểu, ... 

- Xây dựng và giao mẫu báo cáo bài tập nhóm, giải thích yêu cầu hoàn thành báo cáo; 

- Thông báo thời gian nộp báo cáo và thời gian nhận thông tin phản hồi từ phía giảng 

viên; 

- Đánh giá kết quả làm việc theo nhóm và tích lũy vào kết quả đánh giá cuối cùng của 

HP. 

2.3.2. Sinh viên 

- Nhận nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, mẫu báo cáo hoạt động theo nhóm; 

- Nhóm trƣởng lên kế hoạch phân công (bằng văn bản) cho từng thành viên với nhiệm 

vụ, thời gian hoàn thành, nguồn tài liệu tham khảo, lịch họp nhóm theo kế hoạch. Chủ động 

thực hiện các nhiệm vụ đặt ra của buổi thảo luận nhóm hay bài thực hành, triển khai kế hoạch 

mà bản thân đã dự kiến, chuẩn bị trƣớc, xem xét kết quả đạt đƣợc so với mục tiêu đặt ra; 

- Nhóm trƣởng lập báo cáo, thông qua toàn nhóm trƣớc khi nộp cho giảng viên. Xem 

xét lại những gì đã thu nhận đƣợc và tóm tắt lại kết quả chính các buổi hoạt động theo nhóm 

cho bản thân và lƣu giữ phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu.  

2.4  GIỜ TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU  

2.4.1. Giảng viên 

- Xác định và giao nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên: Chọn những nội 

dung, vấn đề (ngoài những nội dung, vấn đề đã đƣợc thảo luận tại lớp, hoạt động theo nhóm) 

và chỉ rõ mục đích, yêu cầu, cách thức thực hiện để giao cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu. 

Liệt kê đủ chi tiết các công việc sinh viên phải làm, cụ thể: HUONG DAN TLHP: Ăn Mòn & 

bảo vệ vật liệu;  HUONG DAN TL HP: Vật liệu kỹ thuật. 

- Các tiêu chí đánh giá, xác định thời gian nộp báo cáo kết quả tự học, tự nghiên cứu 

của sinh viên và thông báo cho sinh viên ngay khi giao nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu; 

- Cung cấp tài liệu và giới thiệu địa chỉ tìm tài liệu tối thiểu sinh viên cần đọc, nghiên 

cứu. Hƣớng dẫn cách thức tìm kiếm, xử lí thông tin khi tự học, tự nghiên cứu (chỉ rõ cách tìm 

file:///C:/Users/TRUONG%20DAC%20DUNG/Downloads/HUONG%20DAN%20TL%20MH%20AN%20MON%20&%20BAO%20VE%20BM_VL.doc
file:///C:/Users/TRUONG%20DAC%20DUNG/Downloads/HUONG%20DAN%20TL%20MH%20AN%20MON%20&%20BAO%20VE%20BM_VL.doc
file:///C:/Users/TRUONG%20DAC%20DUNG/Downloads/HD%20TIEU%20LUAN%20MÔN%20HỌC%20VẬT%20LIỆU%20KỸ%20THUẬT.doc
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kiếm  theo cấu trúc kiến thức của bài học, cụ thể đến từng chƣơng, mục, trang,... của các học 

liệu thông qua các phiếu học tập phát cho sinh viên trong giờ lên lớp của bài học đó); 

- Tạo điều kiện cho sinh viên đƣợc tiếp xúc dễ dàng và nhận các tƣ vấn cần thiết; 

- Đánh giá, nhận xét kết quả tự học, tự nghiên cứu, tận dụng thời gian trả bài nhƣ một 

giờ giải đáp và sửa lỗi cho sinh viên; 

- Đánh giá kết quả tự học, tự nghiên cứu của sinh viên và tích lũy kết quả cuối cùng 

của HP. 

2.4.2. Sinh viên 

- Đƣợc đăng ký nôi dung và thực hiện bài viết (GV xét chọn) trình bày (bản thảo) 

trƣớc lớp trong giờ thảo luận. Tự xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ tự học, tự 

nghiên cứu (khuyến khích sinh viên nghiên cứu mở rộng hơn những nội dung và vấn đề đƣợc 

giao); 

- Thực hiện kế hoạch nói trên (mạnh dạn liên hệ với giảng viên để đƣợc tƣ vấn, hỗ 

trợ); 

- Viết báo cáo thu hoạch theo các tiêu chí đánh giá của giảng viên, tranh thủ những ý 

kiến góp ý của bạn, tƣ vấn của giảng viên trƣớc khi nộp bài; 

- Hệ thống hóa, lƣu giữ tài liệu, kết quả tự học, tự nghiên cứu thuận tiện cho việc tra 

cứu, sử dụng sau này. 

- Đƣợc đăng ký và thực hiện bài viết (GV xét chọn) trình bày (bản thảo) trƣớc lớp 

trong giờ thảo luận; 

2.5.  GIỜ THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM 

2.5.1 Giảng viên 

- Giảng viên dạy thực hành “nên” kết hợp với giảng viên dạy lý thuyết cùng chuẩn bị 

kịch bản cho từng buổi hƣớng dẫn thực hành, thí nghiệm theo yêu cầu môn học; 

- Xây dựng và giao cho nhóm sinh viên thảo luận: nội dung, vấn đề cần phải thực hiện 

đƣợc tại phòng thí nghiệm, so sánh đƣợc với thực tế, để họ tự lựa chọn phƣơng pháp thực 

hiện trƣớc khi triển khai thực hành, thí nghiệm; 

- Chỉ đạo hoặc/và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sinh viên làm thực hành, thí 

nghiệm; 

- Hƣớng dẫn sinh viên làm thực hành, thí nghiệm; 

- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hành, thí nghiệm của sinh viên. 

2.5.2. Sinh viên 

- Hoàn thành công tác chuẩn bị cho thực hành, thí nghiệm: dựa trên những yêu cầu của 

vấn đề cần đƣợc giải quyết, dựa trên những phƣơng pháp tiến hành thí nghiệm, thực hành mà giáo 

viên đã nêu để trình bày và đề xuất phƣơng pháp thí nghiệm, thực hành cho chính nhóm thực 

hành của mình.  

- Làm các bài thực hành, thực tập, thí nghiệm theo yêu cầu môn học và hƣớng dẫn của 

giảng viên. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn lao động; 

- Viết báo cáo thực hành, thí nghiệm và nộp cho giảng viên đúng hạn; 

- Hoàn chỉnh báo cáo thực hành, thực tập, thí nghiệm theo góp ý của giảng viên. 

3.  LỜI KẾT 
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Để công tác đổi mới phƣơng pháp dạy học, nhất là các học phần có bài thí nghiệm, 

thực hành hoặc điền giã, ngƣời thầy cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng, khả năng phân 

tích, khả năng liên hệ với thực tiễn sản xuất. Giữ vai trò nhƣ là một ngƣời kỹ sƣ trƣởng, nhƣ 

là một chủ đầu tƣ khó tính, một thƣ ký hội đồng cần mẫn, nhƣng vẫn phải là một ngƣời thầy, 

một ngƣời nhạc trƣởng của mọi vấn đề mà mình và các sinh viên mình đang giải quyết, nhƣng 

đó là một tiết học, buổi học đang thực hiện tại giảng đƣờng hôm nay.  

Chính vì vậy, tôi kiến nghị nhà trƣờng, khoa và bộ môn cần tạo điều kiện cả về vật 

chất và tinh thần cho các giảng viên (nhất là các giảng viên trẻ) có cơ hội đƣợc nâng cao trình 

độ nhƣ: đƣợc tham gia các khóa đào tạo cả trong và ngoài nƣớc, đi thực tế và tham gia các 

hoạt động giải quyết các vấn đề từ thực tiễn sản xuất của các doanh nghiệp.  

Chúng ta cũng nên tự lấy “thông tin ngƣợc từ SV” thông qua “Phiếu hỏi ý kiến đánh 

giá của sinh viên” và nghiêm túc xem xét kết quả để tự điều chỉnh mục tiêu, nội dung môn 

học, phƣơng pháp giảng dạy, kiểm tra - đánh giá và cũng nên mạnh dạn báo cáo kết quả phản 

hồi đó qua bộ môn để rút kinh nghiệm cho mình và cho các môn học khác. 

Qua thực tế giảng dạy thực hành (GV dạy nghề, GV HDTH) khá lâu năm tại trƣờng, 

kinh qua nhiều thử thách từ thực tiễn sản xuất, qua quá trình tự đào tạo và đào tạo của mình, 

đƣợc khoa và bộ môn tin tƣởng phân công nhiệm vụ trợ giảng, rồi giảng dạy các HP lý thuyết: 

Vật liệu kỹ thuật, Vật liệu xây dựng, Ăn mòn và bảo vệ vật liệu, đã ít nhiều rút ra đƣợc một số 

kinh nghiệm và suy ngẫm, chia sẻ ở bài viết này và xin đƣợc trình bày trƣớc hội thảo. Rất mong 

nhận đƣợc sự góp ý của hội thảo, xem đây nhƣ là một phƣơng pháp “mới đƣợc đề xuất” và 

đang giai đoạn “vận hành thử nghiệm”. Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn và xin gửi đến các quý 

vị đại biểu, các cán bộ giảng viên, công chức tham dự hội thảo hôm nay lời chúc sức khỏe, sự 

thành đạt. Chúc hội thảo thành công. 

          

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1- Bài viết của GS.TS Hoàng Văn Vân - Phó chủ nhiệm Khoa Sau đại học, ĐHQGHN. 

2- PGS.TS. Phan Quang Thế - Phó Hiệu trƣởng - Trƣờng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại 

học Thái Nguyên: Tham luận tại H i th o khoa học “Đào tạo liên thông trong Hệ thống tín 

chỉ” 

3- Thông tin khác từ Internet. 
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NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU THEO HỆ 

TÍN CHỈ 

(Improving qualities of teaching and learning on the Strength of Materials) 

 

KS. Trƣơng Đắc Dũng 

Bộ môn Cơ học – Vật liệu 

Khoa Xây dựng 

A. TÓM TẮT 
 

Trình bày những hạn chế khi tiếp cận Sức bền vật liệu – môn học có vai trò to lớn trong 

chuyên ngành kỹ thuật. Đồng thời tác giả sẽ nêu một số kinh nghiệm và suy nghĩ bản thân về 

phƣơng pháp dạy và học môn này theo hệ tín chỉ; Đề xuất những giải pháp nằm nâng cao chất 

lƣợng dạy và học đối với môn học Sức bền vật liệu. 

 

B. NỘI DUNG 

I. Tổng quan 

Trong lĩnh vực kỹ thuật, các môn cơ sở Cơ học đóng vai trò hết sức to lớn. Việc trang bị kiến 

thức cho ngƣời học về lĩnh vực cơ sở đó là hết sức cần thiết, nhƣng trong suốt quá trình triển 

khai thực hiện dạy và học nhóm môn học này còn gặp nhiều vấn đề. 

Đã từ lâu, Sức bền vật liệu là môn học khó và trừu tƣợng với nhiều sinh viên, nên đã có 

không ít khó khăn khi tiếp cận cũng nhƣ vận dụng nó vào các môn chuyên ngành nói riêng và 

trong thực tế nói chung của nhiều ngƣời. Vì vậy, trong trƣờng học, môn học này đã đƣợc quan 

tâm nhiều với các biện pháp nhƣ bố trí nhiều thời lƣợng chƣơng trình, có bài tập lớn về nhà và 

một khối lƣợng bài tập theo chủ đề phong phú và đa dạng…Thế nhƣng kết quả chƣa thật đƣợc 

nhƣ mong đợi là do đâu. 

Với phƣơng châm giúp ngƣời học có nhận thức và thái độ tích cực trong việc học và nghiên 

cứu nhóm môn học cơ học theo hệ thống tín chỉ, tác giả xin lấy dẫn chứng môn học Sức bền 

vật liệu – một trong những môn thuộc lĩnh vực cơ học, để phân tích một số mô hình dạy và 

học môn học từ trƣớc tới nay, từ đó nêu ra một số hạn chế và biện pháp đổi mới cách dạy và 

học theo hệ tín chỉ hợp lý. 

II. Những hạn chế và giải pháp 

1. Các nguyên nhân chính sau: 

 Về phía nhà trường, người dạy: 

- Chƣa đủ giáo trình chuẩn và cập nhật thƣờng xuyên 

- Mô hình thí nghiệm chƣa đáp ứng đủ để thực hành kết hợp xen kẽ với lý thuyết. 

- Sắp xếp môn học chƣa thật hợp lý: một số sinh viên chƣa tích lũy đƣợc các học 

phần nhƣ Vật liệu kỹ thuật, Cơ học lý thuyết, toán cao cấp, Vật lý…nhƣng vẫn 

đƣợc theo học môn SBVL.  

- Còn nặng về cách truyền thống (hệ thống niên chế), chƣa bắt kịp hệ thống tín chỉ. 

 Về phía người học: 

- Chƣa có sự đầu tƣ, thái độ và tinh thần học tập cao: số không nhỏ sinh viên 

lƣời học, học theo kiểu đối phó bằng cách chép bài tập của nhau, đi học để 

điểm danh và không chủ động tìm kiếm tài liệu tham khảo… 

- Bị động trong quá trình tiếp cận môn học: chỉ học bài sau khi đã nghe giảng 

trên lớp, học theo lối “học tủ”,… 

- Kiến thức cơ bản lớp dƣới không cao. 
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2. Các giải pháp 

Để nhìn nhận một cách căn bản về nguyên nhân rồi đúc rút ra giải pháp hợp lý, trƣớc hết 

chúng ta cùng xem lại và so sánh các cách tiếp cận môn học của ngƣời học: 

Quy trình tiếp cận môn học: 

a. Việc dạy và học lấy ngƣời dạy làm trung tâm
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều đáng chú ý là thời gian tự nghiên cứu của sinh sinh chƣa nhiều, mức độ yêu cầu tự 

nghiên cứu chƣa cao, chỉ mang tính khuyến khích sinh viên học trƣớc, nghiên cứu thêm, chƣa 

có yêu cầu cụ thể và có tính bắt buộc. 

Mặt khác, khi học theo niên chế, việc đánh giá chỉ theo tỷ lệ kiểm tra ít hơn thi kết thúc, 

ví dụ chỉ 30 và 70, dẫn tới có thể sinh viên trong quá trình học không tốt, nhƣng ôn “trúng tủ” 

là điểm thi cao, dẫn tới kết quả môn học cao, điều này khiến việc đánh giá chƣa đúng thực 

chất năng lực của từng sinh viên, hậu quả là thiếu động lực kích thích cho những sinh viên 

chăm học và có ý thức tự học. 

b. Việc dạy và học lấy ngƣời học làm trung tâm
2
, chỉ dạy cho ngƣời học biết cách 

học, đọc sách chứ không nặng về dạy cho ngƣời học kiến thức trong sách vở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Các bài học do ngƣời dạy trình bày, phƣơng pháp chủ yếu là thuyết trình giảng giải, thầy nói trò ghi, mọi quá 

trình dạy học đều do ngƣời dạy quyết định… 

2
 Qúa trình dạy và học, hoạt động độc lập hoặc theo nhóm và tự nghiên cứu là chủ yếu… hƣớng vào việc chuẩn 

bị cho ngƣời học sớm thích ứng với đời sống xã hội, hòa nhập và phát triển cộng đồng, tôn trọng nhu cầu, lợi 

ích, tiềm năng của ngƣời học… 

Nghe giảng trên lớp theo từng chƣơng, mục -> 

nghe giảng một chiều: giảng viên trình bày và 

sinh viên ngồi nghe… 

Về nhà học theo bài giảng trên lớp; ít có thảo luận nhóm… 

Làm bài tập theo yêu cầu GV 

Kiểm tra và thi cuối kỳ tỷ lệ 30:70 

SV đƣợc giới thiệu 

những giáo trình 

chính, và một số giáo 

trình tham khảo 

Đƣợc giới thiệu tài liệu và cung cấp đề cƣơng môn học; Nghe giảng theo hai 

chiều theo từng vấn đề, xen kẽ thảo luận và trình bày nhóm 

Về nhà nghiên cứu thêm tài liệu với sự định hƣớng từng vấn đề trên lớp… thời 

gian tự nghiên cứu gấp ba lần  nghe giảng trên lớp 

Theo từng chủ đề, GV có yêu cầu bài tập, hoặc các phần để thảo luận nhóm tại lớp và tại nhà 

Kiểm tra và thi cuối kỳ với tỷ lệ 50:50 



- 28 - 

 

q 

l 

a) 

Các giải pháp: 

Về phía người dạy: 

 Tích cực xây dựng nhƣng chủ đề thực tế sinh động thay vì yêu cầu sinh viên 

làm các dạng bài tập quen thuộc trong giáo trình, để tăng tính hấp dẫn và lôi cuốn 

ngƣời học. ví dụ: 

Bài toán quen thu c: yêu cầu xác định mặt cắt nguy hiểm của dầm chịu lực sau: 

 

 

 

 

 

Bài toán thực tế: giải thích tại sao khi kéo khối bê tông đặt trên hai trụ nhƣ hình vẻ 

lại gãy ở một trong hai con lăn (hình a), còn khi thêm con lăn thứ ba vào thì lại gãy 

ở giữa (hinh b)… 

 

 Tạo điều kiện cho sinh viên làm việc nhóm nhiều hơn thay vì gọi sinh viên lên 

bảng làm bài tập, có nhƣ vậy tất cả sinh viên trong lớp mới tham gia học nhiều 

hơn, bên cạnh đó giúp sinh viên làm quen với cách làm việc theo từng tổ nhóm, 

khả năng thuyết trình trƣớc đám đông cũng sẽ đƣợc cải thiện. Từ đó, sinh viên sẽ 

tự tin hơn trong giao tiếp và xử lý tình huống… 

 Đánh giá công khai, thƣởng phạt rõ ràng: Những sinh viên có tinh thần làm 

việc nhóm, tích cực tìm tòi tài liệu phải khuyến khích bằng điểm và lời khen trƣớc 

lớp, ghi nhận điểm tốt trong sổ theo dõi…đồng thời sinh viên nào lƣời học, học đối 

phó cho điểm trù và nhắc nhở trƣớc lớp, tuyệt đối không hù dọa sẽ nhƣ thế này, 

hay thế kia… 

 Tăng thời gian tiếp xúc trao đổi với sinh viên ngoài giờ học, ví dụ nhƣ qua e-

mail, điện thoại hay gặp trực tiếp tại văn phòng bộ môn…, để giải đáp thắc mắc 

cho sinh viên mà trên lớp không có điều kiện. 

 Bố trí thời gian vấn đáp phần bài tập và bài tập lớn để kịp thời nắm tình hình 

học tập và đánh giá đúng thực chất học lực của từng sinh viên. 

 Tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với các thuật ngữ tiếng anh chuyên 

ngành bằng việc khuyến kích sinh viên dịch thuật tài liệu tham khảo nƣớc ngoài, 

có nhận xét và sửa lỗi cho bài dịch từ phía giảng viên. 
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 Với việc máy tính ngày nay đã  phổ biến, công cụ tính số với sự hỗ trợ máy 

tính hiệu quả và nhanh chóng, giảng viên nên giới thiệu một số phần mềm tính nội 

lực phổ biến cho sinh viên biết, tạo cơ hội cho sinh viên tự kiểm tra đƣợc kết quả 

tính tay của mình, thiết nghĩ đây là một cách kích thích tính tò mò và học hỏi của 

sinh viên yêu máy tính. Có thể kể đến một số phần mềm và các trang web nhƣ: 

a. RDM 

 

b. SAP2000 

 

c. Mdsolid 

 

d. Trang web học sức bền vật liệu: 
http://web.mst.edu/~mecmovie/index.html 

http://web.mst.edu/~mecmovie/index.html
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e. Hoặc trang https://ecourses.ou.edu/cgi-bin/navigation.cgi?course=me 

 
Và một số phần mềm khác nhƣ Ansys, Abaqus, Etabs… 

 Chú ý khai thác triệt để phƣơng tiện dạy học nhƣ máy chiếu, bảng đen, phấn và 

kết hợp lồng ghép các clip mô phỏng biến dạng, nội lực… để giúp ngƣời học hình 

dung đƣợc dễ dàng. 

Về phía người học 

 Tích cực nghe giảng trên lớp, kết hợp tự nghiên cứu ở nhà, mạnh dạn hỏi bạn 

và hỏi Thầy, Cô những vấn đề vƣớng mắc ngay tại lớp hoặc ngoài tiết học… 

 Làm bài tập đầy đủ và lập nhóm học theo từng chủ đề, thảo luận cách giải nào 

là nhanh nhất; cố gắng nhóm lại những phần bài tập có chung hƣớng giải quyết… 

 Dành thời gian cho tự nghiên cứu nhiều hơn, lên lớp nghe giảng với phƣơng 

châm là “xào lại” và hỏi những vƣớng mắc, chƣa rõ…; chủ động tìm kiếm tài 

liệu… 

III.  Kết luận và khuyến nghị 

Qua thống kê và theo dõi, tác giả nhận thấy rằng khi áp dụng cách dạy trên với những 

lớp 52TT, 52XD1&2, 52CT, kết quả là phần lớn sinh viên đều hứng thú hơn trong giờ 

học môn học Sức bền vật liệu - môn học có phần khô khan (theo cách nghĩ của sinh 

viên trƣớc đây) và thể hiện kết quả học tập cao hơn nhiều năm trƣớc. Tác giả thiết 

nghĩ cách dạy hay chính là kích thích đƣợc sự ham học của ngƣời học, bài giảng thành 

công đƣợc ví nhƣ một câu chuyện hay và dễ nhớ. 

https://ecourses.ou.edu/cgi-bin/navigation.cgi?course=me
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Khuyến nghị nhà trƣờng cần có biện pháp sàng lọc sinh viên mà chƣa tích lũy đủ kiến 

thức tiên quyết để học tiếp môn học Sức bền vật liệu nói riêng và các môn học khác 

nói chung, để đảm bảo môn học sau không phải nhắc lại kiến thức môn học trƣớc. 

Đồng thời, xây dựng đề cƣơng môn học phù hợp với chƣơng trình mới hiện nay. 

Đối với ngƣời học, tác giả vẫn tâm đắc với câu nói “Học, học nữa, học mãi” của 

Lenin. Với môn học Sức bền vật liệu, chỉ có thể làm bài tập thật nhiều mới nắm đƣợc 

nội dung môn học.  

Trên đây là những suy nghĩ của tác giả mạnh dạn chia sẽ và mong nhận đƣợc góp ý 

quý báu từ đồng nghiệp và ngƣời học để càng hoàn thiện hơn trong từng tiết giảng. 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

[1] Sổ tay phƣơng pháp giảng dạy và đánh giá, trƣờng Đại học Nha Trang, 2010. 

[2] Nguyễn Văn Ba, Sức bền vật liệu, trƣờng Đại học Nha Trang, 2011. 

[3] Trần Bá Hoành, Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, số 96/2003, trang 1. 

[4] Mechanics of Materials, Pearson Prentice Hall, 2008. 

[5] Homework N
0
 1, Structure & Composite Materials Lab, University of Ulsan. 

[6] Seven principles for good practice in Undergraduate education, 

http://www.csuhayward.edu/wasc/pdfs/End%20Note.pdf 
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ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỌC PHẦN “CƠ HỌC CHẤT LỎNG” THEO HỆ THỐNG 

TÍN CHỈ CHO KHỐI KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 

ThS. Lê Nguyễn Anh Vũ 

Bộ môn Cơ học – Vật liệu 

 Khoa Xây dựng 

A. TÓM TẮT 

 

Trong báo cáo này, tác giả sẽ trình bày và phân tích các nội dung giảng dạy cần thiết trong 

môn Cơ chất lỏng đối với khối ngành kỹ thuật và khối ngành công nghệ cũng nhƣ phƣơng 

pháp đánh giá kết quả học tập cho riêng từng khối ngành theo phƣơng pháp dạy đổi mới; Đề 

xuất các nội dung chính trong đề cƣơng chi tiết trong môn học “Cơ học chất lỏng” cho hai 

khối ngành trên và cách đánh giá kết quả học tập cho SV áp dụng giảng dạy theo hệ thống tín 

chỉ. 

 

B. NỘI DUNG 
 

1. Mục đích báo cáo: 

Trong báo cáo này, tác giả sẽ trình bày và phân tích các nội dung giảng dạy cần thiết trong 

môn Cơ chất lỏng đối với khối ngành kỹ thuật và khối ngành công nghệ cũng nhƣ phƣơng 

pháp đánh giá kết quả học tập cho riêng từng khối ngành theo phƣơng pháp dạy đổi mới nhằm 

làm cơ sở để xây dựng và hoàn thiện chƣơng trình đào tạo phù hợp với đặc thù riêng của từng 

ngành và đáp ứng chuẩn đầu ra đã công bố. 

2. Nội dung báo cáo  

2.1. Đặt vấn đề 

Để chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ khóa 52, nhà trƣờng đã tổ chức xây 

dựng chƣơng trình đào tạo cho tất cả các ngành thuộc bậc đại học. Chƣơng trình đào tạo theo 

học chế tín chỉ đã triễn khai và sau một thời gian ngắn thực hiện, các chƣơng trình cũng có 

một số ƣu điểm nhất định nhƣng nhiều chƣơng trình đã bộc lộ nhiều hạn chế. 

Nội dung chƣơng trình đã đƣợc soạn dành cho khóa 52 có tính chất chắp vá và chƣa 

phù hợp với thực tế, chƣa thống nhất đƣợc tính chất liên thông chung nhất. Nội dung môn 

“Cơ học chất lỏng” của ngành Tàu thuỷ, Khai thác, An toàn hàng hải và Công nghệ môi 

trƣờng là nhƣ nhau cho dù là giảng dạy với 3 tín chỉ và 2 tín chỉ. Điều này là bất hợp lý vì các 

ngành khác nhau ngoài những kiến thức cơ bản chung, tuỳ theo đặc trƣng của từng ngành học, 

các vấn đề phục vụ cho ngành đó đƣợc thêm vào cho phù hợp. 

Từ những điều trên, tác giả mạnh dạn đề xuất những nội dung chính nhằm xây dựng 

lại chƣơng trình học cho các ngành học nhằm phục vụ đúng nhu cầu, đáp ứng tốt chuẩn đầu ra 

của các ngành đã công bố. 

 

 2.2. Giải quyết vấn đề 

 2.2.1. Nội dung vắn tắt học phần “ Cơ học chất lỏng” chung cho các ngành của 

trƣờng ĐH Nha Trang (2 TC và 3TC) : 

Gồm 13 mục chính: 

1. Tính chất vật lý và các đặc trƣng của chất lỏng 

2. Thuỷ tĩnh học 

3. Động học chất lỏng 

4. Động lực học chất lỏng lý tƣởng 
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5. Động lực học chất lỏng thực 

6. Định lý biến thiên động lƣợng và mômen động lƣợng   

7. Lý thuyết thứ nguyên và đồng dạng  

8. Chuyển động của chất lỏng trong ống và tổn thất năng lƣợng  

9. Chuyển động phẳng không xoáy của chất lỏng 

10. Lực thủy động và chuyển động của vật trong chất lỏng lý tƣởng 

11. Lý thuyết lớp biên và sức cản nhớt của chất lỏng 

12. Lý thuyết cánh  

13. Lý thuyết sóng 

Nhận xét: 

- Khó có đủ thời gian truyền thụ các kiến thức cơ bản cần thiết cho sinh viên các ngành học 

với thời lƣợng 2TC. 

- Các ngành khối công nghệ (không chuyên), các lý thuyết cánh, lý thuyết sóng, lớp biên là 

không cần thiết.  

- Khó đánh giá hết toàn bộ kiến thức cho trên cho 2 khối ngành kỹ thuật và công nghệ nếu 

không thay đổi phƣơng pháp kiểm tra đánh giá thích hợp. 

2.2.2. Cách đánh giá kết quả học tập của môn học: 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phƣơng pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực 

th o luận… 

Điểm danh, 

quan sát 

10 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ gi ng viên 

giao trong tuần, bài tập nh m/tháng/học kỳ… 

Chấm bài tập 10 

3 Hoạt động nhóm (HĐN): thí nghiệm thực hành, hoàn 

thành báo cáo thí nghiệm  

Trình bày báo 

cáo 

10 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết 10 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết 10 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Vấn đáp 50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

Nhận xét: 

- Cách đánh giá trên hoạt động của nhóm chiếm hơn 30% tổng điểm. 

- Khó đánh giá đúng năng lực học tập của mỗi cá nhân nếu lớp đông SV. 

2.2.3. So sánh nội dung đề cƣơng chi tiết môn “Cơ học chất lỏng” giữa trƣờng ĐH 

Nha Trang và các trƣờng khác trong nƣớc. 

Môn Cơ học chất lỏng là môn kiến thức cơ sở ngành cho khối ngành kỹ thuật và công 

nghệ. Môn này có tên gọi khác nhau  tuỳ theo các trƣờng Đại học trong nƣớc: Cơ lƣu chất 

(BK HCM, Cần Thơ, Văn Lang, KTCN TP.HCM, Hùng Vƣơng ), Cơ chất lỏng (Nha Trang, 

Hàng Hải), Thuỷ lực 1 (Kiến Trúc TP.HCM), Cơ học lƣu chất ứng dụng A, B (SPKT 

TP.HCM) với số tín chỉ giảng dạy hầu hết là 2 cho khối không chuyên và 3 cho khối chuyên 

sâu. 
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Bảng so sánh nội dung các vấn đề giảng dạy trong môn Cơ Chất lỏng giữa các trƣờng Đại học trong nƣớc. 

 

      Trƣờng ĐH 

(ngành       

học) 

 

 

Vấn đề 

ĐH Nha 

Trang 
(đóng tàu 

thuỷ, khai 

thác 3TC, 

CNMT  

2TC) 

ĐH Hàng Hải 
(khai thác máy 

tàu biển, máy 

tàu thuỷ, đóng 

tàu, máy xếp 

đỡ, thiết kế tàu 

4TC)  

ĐH Bách 

Khoa HCM 
(xây dựng 2TC, 

cơ khí 2TC, 

hoá dầu KSTN 

2TC, nhiệt lạnh 

3TC) 

ĐH Cần 

Thơ (xây 

dựng 2TC, 

nhiệt lạnh 

3TC) 

ĐH Kiến 

Trúc HCM 

(cấp thoát 

nƣớc 2TC, 

hạ tầng đo 

thị 2TC)  

ĐH Văn 

Lang 

(nhiệt 

lạnh, 

xây 

dựng 

3TC) 

ĐH SPKT 

HCM (cơ 

khí chế 

tạo, xây 

dựng 2TC, 

ô tô, nhiệt 

lạnh 3TC,) 

ĐH Hùng 

Vƣơng 

HCM 

(công nghệ 

xây dựng 

3TC) 

ĐH Kỹ 

Thuật 

Công Nghệ 

HCM (xây 

dựng, cơ 

khí tự động 

3TC) 

1. Tính chất vật 

lý và các đặc 

trƣng của chất 

lỏng 

X X X X X X X X X 

2. Thuỷ tĩnh 

học 
X X X X X X X X X 

3. Động học 

chất lỏng 
X X X X X X X X X 

4. Động lực học 

chất lỏng lý 

tƣởng 

X X X X X X X X X 

5. Động lực học 

chất lỏng thực 
X X X X X X X X X 

6. Định lý biến 

thiên động 

lƣợng và 

mômen động 

lƣợng   

X X X X X X X X X 

7. Lý thuyết thứ X X X       
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nguyên và đồng 

dạng  

8. Chuyển động 

một chiều của 

chất lỏng trong 

ống và tổn thất 

năng lƣợng  

X X X X X  X X X 

9. Chuyển động 

phẳng không 

xoáy của chất 

lỏng 

X X X    X X X 

10. Lực thủy 

động và chuyển 

động của vật 

trong chất lỏng 

lý tƣởng 

X X X    X X X 

11. Lý thuyết 

lớp biên và sức 

cản nhớt của 

chất lỏng 

X X X X  X    

12. Lý thuyết 

cánh  
X X        

13. Lý thuyết 

sóng 
X X        
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Nhận xét: 

- Tất cả các trƣờng ĐH trong bảng so sánh trên, các đề cƣơng chi tiết đều giảng dạy vấn đề 

1 đến 6 cho tất cả các ngành. 

- Đối với các khối ngành kỹ thuật (đóng tàu thuỷ, nhiệt lạnh, máy tàu, máy xếp dỡ), tuỳ 

theo yêu cầu của từng ngành học và chuẩn đầu ra tƣơng ứng mà học thêm các vấn đề 

khác nhau. 

- Các khối ngành công nghệ không chuyên (cơ khí, xây dựng, cơ khí tự động, cơ khí chế 

tạo) ngoài 6 vấn đề đầu thì chỉ thêm vào vấn đề 8 hoặc vấn đề đề 9. 

- Vấn đề 7 (lý thuyết thứ nguyên) chỉ đƣợc giảng dạy đối với 3 trƣờng ĐH: Nha Trang, 

Hàng Hải và Bách Khoa HCM. 

- Vấn đề 12 và 13 (lý thuyết cánh, lý thuyết sóng) chỉ dành riêng cho khối ngành tàu thuỷ, 

hàng hải. 

 

Dựa trên bảng so sánh trên, cùng với kinh nghiệm giảng dạy môn Cơ học chất lỏng, tác giả mạnh 

dạn đƣa ra các nội dung giảng dạy cần thiết theo ý kiến tác giả đối với 2 nhóm ngành kỹ thuật và 

công nghệ trong trƣờng Đại học Nha Trang cũng nhƣ cách đánh giá kết quả cuối cùng: 

Bảng phân phối nội dung và thời lƣợng giảng dạy: 

 

 

TT 

 

VẤN ĐỀ 

THỜI LƢỢNG CHO NHÓM 

KỸ THUẬT 3TC (45 TIẾT) 

THỜI LƢỢNG CHO NHÓM 

CÔNG NGHỆ 2TC (30 TIẾT) 

TÀU THUỶ 

(LT + BT) 

KHAI THÁC 

(LT + BT) 

CNMT 

(LT + BT) 

NHIỆT LẠNH, CƠ 

KHÍ, XÂY DỰNG 

(LT + BT) 

1 Một số định luật vật 

lý và công thức toán 

cần thiết 

  2  

2 Tính chất vật lý và 

các đặc trƣng của 

chất lỏng 

2+ 1 2+ 1 2+ 1 2+ 1 

3 Thuỷ tĩnh học 3+2 3+2 3+2 3+2 

4 Động học chất lỏng 2+2 2+2 2+2 2+2 

5 Động lực học chất 

lỏng (lý tƣởng + 

thực+ động lƣợng) 

5+7 5+7 3+5 3+5 

6 Lý thuyết thứ 

nguyên và đồng 

dạng 

2+1 2 1 2 

7 Chuyển động phẳng 

không xoáy của chất 

lỏng 

1+1 2+2 1+1  

8 Thuỷ lực đƣờng ống 3+5 4+6 2+3 3+5 

9 Lý thuyết lớp biên 

và sức cản 

2+2 2+1   

10 Lý thuyết cánh  2 1   

 Lý thuyết sóng 2 2   

Nhận xét: 

- Các vấn đề cơ bản thuỷ tĩnh, thuỷ động và thuỷ động học cần trang bị các kiến thức 

chung cho tất cả các ngành. 

- Nhóm ngành Công nghệ môi trƣờng vì không học Cơ lý thuyết nên cần phải có vài tiết 

giới tổng hợp các công thức vật lý và toán trong Cơ lý thuyết. 
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- Nhóm ngành cơ khí, nhiệt lạnh và xây dựng chú trọng đến tính toán thiết kế đƣờng ống 

dẫn. 

- Nhóm ngành Tàu thuỷ cần trang bị kiến thức về sóng, lớp biên và đặc biệt là tính sức cản 

của vật chuyển động trong chất lỏng. 

 

Bảng phân phối đánh giá kết quả: 

 

 

TT MỤC ĐÁNH GIÁ 

THỜI LƢỢNG CHO NHÓM 

KỸ THUẬT 3TC (45 TIẾT) 

TRỌNG SỐ 

THỜI LƢỢNG CHO NHÓM 

CÔNG NGHỆ 2TC (30 TIẾT) 

TRỌNG SỐ 

1 Chia nhóm và báo 

cáo từng vấn đề theo 

nhóm, hoạt động 

nhóm (thí nghiệm và 

báo cáo thí nghiệm) 

15% 15% 

2 Tự nghiên cứu: 

(TNC): giải BT, hoàn 

thành nhiệm vụ GV 

giao cho mỗi SV 

15% 15% 

3 Kiểm tra giữa kỳ 

(KT): 

10% 

(viết) 

10% 

(viết) 

4 Chuyên cần, tự giác: 10% 10% 

5 Thi kết thúc 50% (vấn đáp, trắc nghiệm 

khách quan) 

50% (trắc nghiệm khách quan) 

Nhận xét: 

- Bằng hình thức thi trắc nghiệm, việc học của SV cần phải bao quát toàn bộ chƣơng trình, 

tránh tình trạng học tủ, đảm bảo thời gian đánh giá cho lớp đông SV. 

- Giảm trọng số đánh giá theo nhóm xuống 15%, giúp đánh giá năng lực học của mỗi SV 

chính xác hơn. 

3. Kết luận 

Trên đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi trong việc đề xuất một số nội dung chính cho học 

phần ”Cơ học chất lỏng” cho các ngành kỹ thuật và công nghệ. Trong quá trình phân tích, đánh 

giá có cách nhìn khác hơn. Tôi đã đề xuất đƣợc nội dung, thời lƣợng giảng dạy và cách đánh giá 

cho học phần này. Hy vọng rằng với nội dung đã đề xuất trên sẽ cung cấp cho ngƣời học kiến 

thức và kỹ năng phù hợp nhất với từng ngành học, là cơ sở để các Khoa và Bộ môn sẽ xây dựng 

chƣơng trình đào tạo và đề cƣơng chi tiết học phần sao cho phù hợp với thời lƣợng và đặc trƣng 

của từng ngành nhằm đáp ứng tốt chuẩn đầu ra đã công bố.  

 

Tài liệu tham khảo 

1. Hƣớng dẫn hoàn thiện Chƣơng trình giáo dục trình độ đại học hệ chính qui của Trƣờng 

Đại học Nha Trang, Số: 661 /TB-ĐHNT, ngày 02 tháng 12 năm 2011; 

2. Chƣơng trình giáo dục các ngành Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Ô tô, Cơ 

điện tử trình độ đại học của trƣờng Đại học Nha Trang – website trƣờng Đại học Nha 

Trang; 

3. Chƣơng trình giáo dục các ngành cơ khí, xây dựng, nhiệt lạnh, hoá dầu của trƣờng Đại 

học Bách Khoa HCM; 

4. Chƣơng trình giáo dục các ngành kiến trúc của trƣờng Đại học Kiến Trúc; 

5. Chƣơng trình giáo dục các ngành nhiệt lạnh của trƣờng Đại học Cần Thơ; Đại họcVăn 

Lang; 

6. Chƣơng trình giáo dục các ngành xây khai thác máy tàu biển, đóng tàu, thiết kế tàu của 

trƣờng Đại học Hàng Hải; 
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7. Chƣơng trình giáo dục các ngành cơ khí, xây dựng, nhiệt lạnh của trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật HCM; 

8. Nguyễn Tất Đạt – Mai Thắng, Cơ học chất lỏng kỹ thuật, tập 1, NXB Nông nghiệp; 

9. Mai Thắng, Bài tập cơ học chất lỏng kỹ thuật, NXB Nông nghiệp. 

10. Nguyễn Thị Phƣơng, Lê Song Giang, Cơ Lƣu Chất, 2001, ĐHQG TP.HCM. 
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NHỮNG HẠN CHẾ KHI GIẢNG DẠY THEO NHÓM CÁC MÔN CƠ HỌC 

 

TS. Trần Hƣng Trà 

Bộ môn Cơ học – Vật liệu 

Khoa Xây dựng 

A. TÓM TẮT 

 

Dạy học theo phƣơng pháp mới đã và đang thể hiện nhiều tác động tích cực trong nâng cao chất 

lƣợng dạy và học. Tuy nhiên, trong phƣơng pháp mới, việc tổ chức lớp học nhóm đang vấp phải 

nhiều khó khăn liên quan đến chất lƣợng và đánh giá từng ngƣời học. Trong báo cáo này, tác giả 

sẽ trình bày những hạn chế khi tổ chức lớp học dựa trên vấn đề và chia theo nhóm qua các môn 

cơ học đã giảng dạy; Đề xuất những giải pháp nằm nâng cao chất lƣợng làm việc nhóm và đánh 

giá công bằng năng lực của từng sinh viên. 

 

B. NỘI DUNG 
 

I. Giới thiệu  

Dạy học theo phƣơng pháp mới đã và đang thể hiện nhiều tác động tích cực trong nâng 

cao chất lƣợng dạy và học. Tuy nhiên, trong phƣơng pháp mới, việc tổ chức lớp học nhóm đang 

vấp phải nhiều khó khăn liên quan đến chất lƣợng và đánh giá từng ngƣời học. Trong báo cáo 

này, tác giả sẽ trình bày những hạn chế khi tổ chức lớp học dựa trên vấn đề và chia theo nhóm 

qua các môn cơ học đã giảng dạy. Qua đó, đề xuất những giải pháp nằm nâng cao chất lƣợng làm 

việc nhóm và đánh giá công bằng năng lực của từng sinh viên.  

II. Những hạn chế khi áp dụng phƣơng pháp dạy học theo vấn đề và theo nhóm 

Với các môn cơ học, công việc đƣợc giao cho sinh viên giải quyết hầu hết liên quan đến bài tập, 

giải quyết công việc này theo nhóm gặp phải những hạn chế sau: 

- Hầu hết sinh viên chỉ chú trọng đến làm sao giải quyết đƣợc vấn đề đƣợc giao với 

số điểm cao nhất mà không có một câu hỏi nào tại sao. Chính vì vậy, trong tình hình thực tế hiện 

nay, để nâng cao chất lƣợng ngƣời học thì vấn đề trƣớc tiên là phát huy tối đa vai trò ngƣời dạy. 

Ngƣời dạy phải biết nêu nhiều câu hỏi tại sao, tăng cƣờng tƣơng tác giữa ngƣời dạy và ngƣời 

học. Nếu ngƣời dạy chuyên môn không vững và/hoặc thiếu tâm huyết thì phƣơng pháp dạy học 

theo vấn đề, theo nhóm sẽ mang lại hiệu quả ngƣợc. Khi xây dựng các vấn đề trong chƣơng trình 

môn học, chúng ta cũng cần thiết phải chú ý đến điểm (bị động) này của sinh viên. 

- Các sinh viên yếu trong nhóm thƣờng là gánh nặng cho nhóm khi chúng ta đánh 

giá cho cả nhóm thông qua một thành viên. Đây là vấn đề gây bức xúc và giảm nhiệt huyết của 

những thành viên khá và giỏi trong nhóm. Có những trƣờng hợp sinh viên yếu trong nhóm không 

tham gia giải quyết vấn đề, tuy nhiên các thành viên trong nhóm không dám báo cáo đến thầy/cô 

và cũng không dám trục xuất ra khỏi nhóm do bị đe doạ. 

- Làm việc nhóm của sinh viên hiệu quả rất thấp, phần lớn hầu nhƣ không có hoạt 

động nhóm mặc dù đã chia nhóm. 

- Rất nhiều nhóm trong đó chỉ một vài sinh viên là thực sự học, số còn lại ỷ lại, 

chậm chạp, chỉ chờ hƣởng thụ. 

- Với giải pháp đánh giá nhóm thông qua một hoặc một vài thành viên trong nhóm, 

rất khó đánh giá ngƣời học một cách công bằng. 
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III. Những nguyên nhân liên quan đến hoạt động nhóm không hiệu quả 

- Việc chia nhóm hoàn toàn cảm tính không dựa trên một cơ sở khoa học nào. Bao 

nhiêu sinh viên trong một nhóm là tốt nhất? chia theo danh sách lớp hay cho các nhóm tự chọn 

thành viên? 

- Nhóm trƣởng chƣa phát huy đƣợc vai trò của mình. 

- Nhiều công việc (do nhiều môn học) đƣợc giao về nhà cùng lúc, khối lƣợng công 

việc giao cho sinh viên quá nhiều hoặc quá khó, làm cho ngƣời học cảm thấy hụt hơi, đôi lúc 

buông xuôi. 

- Chƣa có hƣớng dẫn cho sinh viên cách hoạt động nhóm hiệu quả. 

- Ý thức làm việc nhóm của SV còn thấp. 

 

IV. Đề xuất  

- Thời lƣợng chuẩn bị ở nhà phụ thuộc vào thời khoá biểu vì vậy việc xây dựng 

thời khoá biểu cần chú trọng nhiều hơn. 

- Cần xem xét yếu tố thời lƣợng (làm việc ở nhà) mà giao công việc với khối lƣợg 

hợp lý. Trong đó có chú ý đến các môn học khác. 

- Nên cho sinh viên tự chọn thành viên cho nhóm mình. 

- Việc chia nhóm phải hết sức linh động, không nhất thiết phải số lƣợng cụ thể, cho 

phép đƣợc luân chuyển thành viên giữa các nhóm. 

- Việc sa thải các thành viên trong nhóm rất khó. Nên cho sinh viên đƣợc quyền rời 

khỏi nhóm để gia nhập nhóm mới. Trong trƣờng hợp nhóm làm việc không hiệu quả, sinh viên 

khá, giỏi trong nhóm đƣợc quyền rời khỏi nhóm của mình để lập nhóm mới, hoặc gia nhập với 

nhóm khác. Quá trình này sẽ sàng lọc những sinh viên không chịu làm việc sẽ vào cùng một 

nhóm. 

- Khi đánh giá cho nhóm nên gọi tên thành viên theo phƣơng pháp ngẫu nhiên. 

Tránh trƣờng hợp những sinh viên đã đƣợc gọi tên lên trình bày rồi sẽ lơ là trong các công việc 

tiếp theo trong nhóm. 

- Nên hƣớng dẫn sinh viên cách làm việc nhóm hiệu quả. Phát huy vai trò nhóm 

trƣởng. 

 

V. Vấn đề thảo luận 

- Chia nhóm nhƣ thế nào để phát huy hiệu quả? 

- Đánh giá các thành viên trong mỗi nhóm thế nào cho công bằng? 

- Giải pháp gì để phát huy vai trò nhóm trƣởng và các thành viên trong nhóm làm 

việc hiệu quả? (Nhiều thành viên ỷ lại và chậm chạm) 

Đánh giá vai trò giảng viên? 

 

 


