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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 Trong xây dựng và phát triển đất nước, đào tạo nghề là lĩnh vực rất quan trọng, chuẩn bị 

nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 

nước cũng như hội nhập với khu vực và thế giới. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nói 

chung và Khoa Điện nói riêng không ngừng phấn đấu vươn lên đổi mới và tự hoàn thiện mình 

nhằm cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Qua đó, cũng để 

khẳng định thương hiệu của một cơ sở đào tạo nghề có bề dày lịch sử trong hệ thống đào tạo 

nghề quốc gia. Việc cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo là bước đi quan trọng giúp 

trường có sự phát triển đúng hướng, phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong giai 

đoạn hiện nay. Với tinh thần đó, nhà trường đã triển khai thực hiện chương trình đào tạo nghề 

theo mô đun do Bộ lao động - thương binh và xã hội ban hành, đây là bước đi tất yếu phù hợp 

với xu thế phát triển trong lĩnh vực đào tạo nghề. Trước sự kiện có ý nghĩa quan trọng này, 

Khoa Điện đã hưởng ứng một cách tích cực để đưa chủ trương lớn của trường sớm đạt hiệu 

qua cao. Việc tập hợp các ý kiến đóng góp của đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học, các nhà 

quản lý trong quá trình triển khai thực hiện chương trình là một công việc hết sức quan trọng 

nhằm tranh thủ được trí tuệ của tập thể để nâng cao hiệu quả thực hiện.  

 Khoa Điện tổ chức Hội thảo khoa học về chuyên đề “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ” nhằm mục đích trao đổi, thảo luận về 

những kiến thức, những kinh nghiệm từ các nhà giáo, các nhà quản lý  trong và ngoài trường 

về chương trình đào tạo mô đun, cách thức xây dựng và thực hiện bài giảng tích hợp, cách tổ 

chức quản lý để nâng cao chất lượng trong đào tạo nghề. 

 Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Vinh đã tạo mọi điều kiện về vật chất cũng như tinh thần. Đặc biệt, cảm ơn các nhà giáo, nhà 

khoa học, nhà quản lý đã có những bài viết, những ý kiến đóng góp, trao đổi quan trọng tạo 

nên sự thành công của Hội thảo. Mặc dù ban tổ chức đã rất cố gắng nhưng không thể tránh 

khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản 

lý với ban tổ chức hoặc qua địa chỉ email của Hội thảo.  

     Xin chân thành cảm ơn! 

         

          BAN TỔ CHỨC 
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ĐÀO TẠO NGHỀ THEO CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TẠI KHOA ĐIỆN, 

THỰC TẠI VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẦN THIẾT 

ThS. THÁI HỮU NGUYÊN, TS. LƯƠNG THANH BÌNH (*) 

P. Trưởng khoa Điện, (*) Trưởng khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh 

Email: thainguyenktv@yahoo.com 

TÓM TẮT: Bài viết cung cấp và phân tích một số đặc điểm điển hình, các điều kiện thuận lợi - khó khăn trên 

nghĩa tồn tại cả khách quan và chủ quan, các giải pháp cần thiết để từng bước thực hiện thành công chương 

trình đào tạo phù hợp với điều kiện hiện nay của khoa Điện nói riêng, của trường ĐH SPKT Vinh nói chung. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Với việc thực hiện đào tạo nghề theo phương thức truyền thống bằng cách trang bị kiến thức và 

rèn luyện kỹ năng được tách rời thông qua các môn học đã không còn phù hợp với yêu cầu về nguồn 

nhân lực cũng như sự đòi hỏi nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay. Vì vậy, áp dụng chương trình đào 

tạo nghề theo mô đun là bước đi đúng đắn, phù hợp với chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện trong 

giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Do đó chúng ta có thể nói rằng áp dụng 

đào tạo nghề theo mô đun đã có những thành công bước đầu. Tuy nhiên, để phát huy ưu điểm của 

phương thức đào tạo mới cần có những trăn trở, suy nghĩ và trao đổi thêm để tìm hướng giải quyết hợp 

lý. Cụ thể, chúng ta đã thực hiện chương trình đào tạo nghề theo mô đun từ năm 2013 cho hệ Cao 

đẳng nghề khoá 6. Sau gần 2 năm thực hiện triển khai đào tạo nghề theo chương trình mô đun, với vai 

trò là người thực hiện và triển khai thực hiện tại cơ sở tôi nghĩ cần chia sẽ những khó khăn vướng mắc 

và đề xuất mang tính định hướng để tháo gỡ những khó khăn từng bước nâng cao chất lượng đào tạo 

nghề tiếp cận với chuẩn quốc gia, khu vực và thế giới. 

2. ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO MÔ ĐUN 

 - Về nội dung: Xây dựng chương trình được tiến hành trên cơ sở phân tích nghề đến từng nhiệm 

vụ công việc và từng vị trí việc làm cụ thể. Việc xác định kỹ năng, thái độ để đưa vào chương trình 

đào tạo dựa trên tiêu chuẩn kỹ năng nghề. 

 - Cấu trúc: Chương trình được cấu trúc theo từng mô đun, mỗi mô đun tương ứng với một hoặc 

một số nhiệm vụ mà người hành nghề phải thực hiện tại vị trí việc làm. Mỗi mô đun bao gồm một số 

bài mỗi bài tương ứng với một hoặc một số công việc cụ thể. 

 - Phương thức tổ chức thực hiện: Tổ chức thực hiện dạy học cho các mô đun theo hướng giảng 

dạy tích hợp. Tức là kiến thức và kỹ năng được kết hợp nhuần nhuyễn để tạo nên năng lực thực hiện 

các công việc của người học. 

 Từ những đặc điểm trên của chương trình đào tạo, trong quá trình vận hành chắc chắn sẽ không 

tránh khỏi những bở ngỡ khó khăn bước đầu. Do vậy, tác giả xin được trình bày một số nét cơ bản khó 

khăn vướng mắc gặp phải tại khoa Điện khi tổ chức đào tạo theo chương trình mô đun. 

3. NHỮNG TỒN TẠI KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO MÔ ĐUN 

 Hiện nay khoa điện đang đào tạo hai nghề ở trình độ Cao đẳng đó là nghề Điện công nghiệp và 

nghề Lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp. Chương trình đào tạo là chương trình mô đun do 

Bộ LĐTH&XH ban hành. Nghề Điện công nghiệp tổng có 34 môn học và mô đun trong đó có 6 môn 
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học chung, 8 môn học cơ sở, 3 môn học chuyên môn và 17 mô đun. Nghề Lắp đặt điện và điều khiển 

trong công nghiệp tổng có 29 môn. 

 Với quyết tâm từ Đảng ủy, BGH nhà trường định hướng đưa công việc đào tạo nghề từng bước 

đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế. Trước tiên áp dụng đào tạo nghề trong toàn trường theo 

chương trình mô đun do bộ LĐ TB & XH ban hành. 

 Trên tinh thần đó, khoa Điện, xưởng Điện đã chủ động trong mọi công việc như: Biên chế, bố trí 

lại cơ sở vật chất trang thiết bị trong các xưởng để phù hợp cho việc giảng dạy mô đun. Bồi dưỡng các 

giáo viên lý thuyết về kỹ năng nghề, giáo viên thực hành về các kiến thức lý thuyết phù hợp để đảm 

bảo tiêu chuẩn cho việc dạy học tích hợp. Tổ chức các chuyên đề trong sinh hoạt chuyên môn để rà 

soát, hiệu chỉnh lại các chương trình của các mô đun cho phù hợp với điều kiện của xưởng nhưng 

không làm mất đi tính pháp lý của chương trình. Tổ chức các nhóm viết đề cương bài giảng để phục 

vụ giảng dạy cho các mô đun và được phân công cụ thể đến từng giáo viên. Nhìn chung việc triển khai 

trôi chảy và đạt được kết quả nhất định bên cạnh đó còn gặp một số vướng mắc, khó khăn như sau: 

3.1 Chương trình đào tạo  

 - Về nội dung: Một số mô đun chưa thể hiện rõ được mục tiêu, các bài về nội dung chưa phù hợp 

để tổ chức dạy học tích hợp. 

 - Về thời gian đào tạo của chương trình: Chương trình đào tạo được phân bố thời gian học 3750 

giờ, các môn chung được giảng dạy ở học kỳ đầu tiên với thời lượng 450 giờ còn lại 3300 giờ chia cho 

5 học kỳ thì mỗi học kỳ phải dạy với thời lượng 660 giờ trong 22 tuần. Như vậy, trong suốt 5 kỳ học 

không có lịch dự phòng cho các học kỳ. Điều này tạo nên áp lực lớn về thời gian lên cả người học, 

giáo viên và khoa quản lý chuyên môn, áp lực này ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Bởi vì, 

dạy học tích hợp theo chương trình mô đun là phương thức dạy học tiếp cận năng lực thực hiện. Với 

phương thức đào tạo này không thể lấy khung thời gian để áp đặt vào quá trình học tập mà nó phải dựa 

vào việc “tích luỹ” năng lực của người học để làm điều kiện hoàn thành khoá học. Mặc dù, với điều 

kiện hiện tại chúng ta chưa thể thực hiện đúng yêu cầu của phương thức đào tạo tiếp cận năng lực thực 

hiện nhưng phải có sự kết hợp hài hoà giữa các phương thức để từ đó tìm ra “điểm tối ưu” cho đào tạo 

phù hợp với tình hình hiện tại và định hướng phát triển lâu dài. Nếu dạy học tích hợp phải chịu sức ép 

quá lớn về mặt thời gian sẽ làm mất đi ưu điểm vốn có của nó. Và công cuộc đổi mới có thể sẽ không 

mang lại hiệu quả như mong đợi. 

 - Về cấu trúc các chương trình các mô đun: Chương trình đào tạo mô đun sử dụng hiện nay đang 

được cấu trúc theo hình thức tích hợp theo mô đun. Có nghĩa là nội dung được phân chia trong các mô 

đun bao gồm các bài học lý thuyết và các bài học thực hành. Với cấu trúc này quá trình triển khai các 

bài lý thuyết sẽ phải dạy theo lý thuyết, các bài thực hành dạy theo thực hành. So với dạy nghề truyền 

thống thì chưa có gì mới, giáo viên vẫn dạy lý thuyết và thực hành tách biệt và cũng phải triển khai 

đồng thời hai loại giáo án. Điều khác biệt duy nhất so với dạy theo truyền thống là bài dạy lý thuyết và 

bài dạy thực hành được thực hiện trong cùng một địa điểm. Như vậy, với chương trình mô đun hiện tại 

nếu để dạy học tích hợp theo công việc hoặc các bước công việc là không thực hiện được. Bởi để thực 

hiện giáo viên lại phải điều chỉnh lại nội dung các bài học để phân chia thành các công việc, nghĩa là 

giáo viên phải chỉnh sửa lại chương trình. Điều này vi phạm tính pháp lý của chương trình. 

3.2 Cơ sở vật chất 

 - Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề,  chương trình đào tạo là yếu tố then chốt thì việc triển 

khai thực hiện là yếu tố quyết định. Trong quá trình triển khai thực hiện chất lượng đào tạo lại bị chi 

phối bởi nhiều yếu tố trong đó có yếu tố về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học. Dạy học tích 
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hợp đòi hỏi người học phải được trang bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất cho từng nội dung bài 

học theo chương trình đào tạo. Vì trong quá trình thực hiện việc học, người học phải hoàn thành được 

các công việc mà kết quả các công việc đó được đánh giá bằng các sản phẩm, và thông qua chuỗi các 

công việc để hoàn thành nhiệm vụ (tương ứng một mô đun). Như vậy, để thực hiện tốt dạy học theo 

hình thức tích hợp việc cung cấp các điều kiện vật chất cần thiết để thực hiện các bài học phải kịp thời 

và đúng chủng loại. Nếu thiếu đi điều này thì việc dạy học tích hợp sẽ không thể thực hiện được.  

 - Khoa điện hiện nay có 18 xưởng thực hành về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu khi chuyển đổi 

từ dạy thực hành sang dạy tích hợp. Các xưởng này đa số có diện tích trên 70 m2 có kết cấu đáp ứng 

được cả dạy lý thuyết và dạy thực hành theo nhóm sinh viên. Nhưng về trang thiết bị trong xưởng còn 

có rất nhiều hạn chế để thực hiện dạy học tích hợp. Là khoa có số lượng sinh viên đông vào nhất nhì 

so với các khoa khác trong trường (hơn 1600 sinh viên cả 3 hệ) nhưng cơ sở vật chất được nhà trường 

đầu tư vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Với nghề Lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, so với 

yêu cầu của chương trình thì cơ sở vật chất của khoa Điện hiện nay còn rất thiếu thốn nên việc triển 

khai thực hiện đào tạo gặp rất nhiều khó khăn. Cộng với nhiều hạn chế của cấu trúc chương trình nên 

việc dạy học theo tích hợp hầu như không thực hiện được. Với nghề Điện công nghiệp, điều kiện thiết 

bị trong các xưởng của khoa cơ bản có thể đáp ứng được (trừ mô đun Kỹ thuật lắp đặt điện). Tuy 

nhiên, các xưởng này do tần suất khai thác lớn và việc thực hiện công tác sửa chữa và đầu tư bổ sung 

thiết bị chưa kịp thời nên thiết bị đang ngày càng xuống cấp. 

 - Về các trang thiết bị hỗ trợ việc dạy học: Các xưởng thực tập nghề điện đang còn rất thiếu các 

trang thiết bị hỗ trợ như máy tính, máy chiếu Projector… đây là những phương tiện cần thiết góp phần 

nâng cao hiệu quả dạy học đặc biệt là dạy học tích hợp. Nghề điện là nghề mà các kiến thức lý thuyết 

có tính trừu tượng cao, việc giảng giải bằng lời nhiều khi không mang lại hiệu quả với đối tượng là 

học sinh học nghề khi thời gian dành cho trang bị lý thuyết chiếm tỷ lệ ít nên việc sử dụng các thiết bị 

hỗ trợ sẽ giúp người học dễ dành lĩnh hội các kiến thức đó. Hơn nữa, nghề điện là nghề được hỗ trợ rất 

nhiều các phần mềm mô phỏng những phần mềm này tạo ra những hình ảnh trực quan sinh động giúp 

sinh viên có thể hiểu sâu sắc các khái niệm về chuyên môn cũng như có thể góp phần thuận lợi cho 

quá trình hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học. 

3.3 Đội ngũ giáo viên 

 Là khoa có đội ngũ giáo viên có năng lực về chuyên môn tốt trong đó có nhiều giáo viên có nhiều 

kinh nghiệm trong đào tạo nghề theo truyền thống nhưng chưa có được giáo viên hạt nhân trong đào 

tạo nghề theo mô đun. Nên khi triển khai chương trình mô đun do chương trình đào tạo không phù hợp 

với dạy học tích hợp cùng với việc nhiều mô đun thiếu các điều kiện về cơ sở vật chất nên bước đầu 

còn nhiều lúng túng. Mặt khác trong khi đó, khoa Điện là khoa có số lượng sinh viên đông, đội ngũ 

giáo viên có kỹ năng thực hành để có thể dạy học tích hợp được lại ít nên đa số giáo viên phải dạy quá 

tải trên 200% so với định mức dẫn đến không còn nhiều thời gian cho chuẩn bị bài giảng hay tổ chức 

các buổi dự giờ góp ý để trao đổi và rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chương trình đào tạo 

mới. 

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

4.1. Chương trình đào tạo 

 - Đề xuất nhà trường chỉ đạo cho phép chỉnh sửa, cấu trúc lại chương trình theo đúng tiêu chuẩn 

của chương trình đào tạo mô đun, có thể dạy học tích hợp theo công việc và bước công việc.  

 - Điều chỉnh thời lượng hợp lý của chương trình khung, chương trình các mô đun để tránh việc 

gây áp lực về thời gian lên người học đồng thời thuận tiện cho việc tổ chức chức hiện.  
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4.2. Về cơ sở vật chất 

 - Mặc dù kinh tế của trường cũng như nền kinh tế chung của đất nước đang trong giai đoạn khó 

khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khẳng 

định thương hiệu đào tạo của nhà trường, tạo sức mạnh cạnh tranh về đào tạo trong thời gian tới, nhà 

trường cần có chiến lược, có kế hoạch chi tiết về đầu tư và tái đâu tư cơ sở vật chất tạo điều kiện tốt 

nhất cho người học đảm bảo chất lượng đào tạo sau khi ra trường. 

 - Về công tác cung cấp vật tư, dụng cụ, nhiên liệu phục vụ học tập cần có nghiên cứu và đưa ra 

quy trình khoa học để cung cấp đến người học kịp thời và đúng yêu cầu. Phải thực sự chủ động có kế 

hoạch và triển khai đồng bộ xuyên suốt từ trên xuống dưới. Nên phân cấp cho từng bộ phận để phát 

huy hết chức năng nhiệm vụ và tính linh hoạt trong phối hợp công việc.  

 - Trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ như máy tính PC, máy chiếu Projector cho các phòng dạy học 

tích hợp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình dạy và học. Với phương châm để nâng cao chất 

lượng đào tạo phải nâng cao chất lượng từng giờ học. 

4.3. Về đội ngũ giáo viên 

 - Nhà trường cần cân đối tỷ lệ sinh viên trên giáo viên cho xưởng điện tránh để giáo viên dạy quá 

tải sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Tạo điều kiện cho các giáo viên có thời gian tham quan các 

cơ sở sản xuất, các công dây chuyền công nghệ để nâng cao kiến thức và hiểu biết về nghề nghiệp.  

 - Phải có các chính sách và các tiêu chí rõ ràng, sát với các nhiệm vụ để đánh giá thi đua khen 

thưởng hàng năm đúng đối tượng nhằm khuyến khích giáo viên dành nhiều thời gian cho hoạt động 

chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Tránh sự phân chia theo kiểu “cao bằng” sẽ làm triệt tiêu các 

nhân tố tích cực. 

 - Tổ chức các cuộc thi giáo viên dạy giỏi thường niên ở cấp khoa, định kỳ 2 năm một lần ở cấp 

trường nhằm giúp giáo viên trao đổi học thuật cũng như nghiệp vụ sư phạm lẫn nhau.  

 - Khuyến khích biên tập tài liệu giảng dạy và coi đây như một nhiệm vụ cốt yếu của giáo viên. 

 - Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm để nâng cao 

khả năng giảng dạy tích hợp cho các chương trình mô đun. 

4.3. Về tổ chức quản lý 

 - Quy định thống nhất chung trong toàn trường về các mẫu biểu trong tổ chức giảng dạy và quản 

lý. 

 - Sắp xếp vận hành cơ sở vật chất trong các xưởng một cách hợp lý trong từng thời kỳ, từng 

xưởng và cho từng mô đun. 

 - Có chiến lược lâu dài trong công tác đầu tư trang thiết bị vật tư phục vụ giảng dạy và học tập. 

 - Quản lý nghiêm túc nội dung và thời gian giảng dạy của giáo viên và quá trình học tập của sinh 

viên. 

 - Cần triển khai đánh giá kết quả đúng các chuẩn đầu ra cho từng mô đun cụ thể. 

 - Thường xuyên triển khai sinh hoạt chuyên môn theo các chuyên đề giúp tập thể giáo viên nâng 

cao nhận thức và tổ chức trong giảng dạy tích hợp theo chương trình mô đun. 

5. KẾT LUẬN 

Với một số trao đổi theo góc nhìn cá nhân nhằm làm rõ thêm bức tranh đa màu sắc trong đào tạo 

nghề theo chương trình mô đun. Với cách tiếp cận trên cơ sở hiệu quả công việc và trăn trở trong các 
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giải pháp thực hiện đã nhận thấy những mặt thuận lợi, khó khăn đồng thời đề xuất cách tháo gỡ mang 

tính định hướng, từng bước nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo nghề theo năng lực thực hiện 

để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động hiện nay.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Chương trình đào tạo cao đẳng nghề Điện công nghiệp – Bộ lao động thương binh & xã hội. 

[2]. Chương trình đào tạo cao đẳng nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp – Bộ 

lao động thương binh & xã hội. 
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DẠY HỌC TÍCH HỢP - PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO QUAN 

ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

ThS. NGUYỄN HỒNG NGOAN 

Giảng viên Khoa Cơ khí Động lực, trường ĐHSPKT Vinh  

Email: Ngoan.skv@gmail.com 

TÓM TẮT: Các phương pháp dạy học truyền thống có những hạn chế tất yếu, vì thế bên cạnh các phương pháp 

dạy học truyền thống cần kết hợp sử dụng hoặc có thể thay thế bằng các phương pháp dạy học mới, đặc biệt là 

những phương pháp và kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh. Chẳng hạn có thể tăng 

cường tính tích cực nhận thức của người học trong các phương pháp theo quan điểm dạy học giải quyết vấn đề. 

Việc dạy học theo quan điểm định hướng giải quyết vấn đề là yếu tố quan trọng trong phương pháp dạy học tích 

hợp để nâng cao chất lượng dạy học trong đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Chương trình đào tạo nghề đã xây dựng và biên soạn trong những năm qua là sự kết hợp các môn 

học và mô đun trên cơ cở tiếp cận năng lực thực hiện (competency – based training approach). Theo 

đó, các mô đun là đơn vị học tập được tích hợp kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ 

nghề nghiệp. Đây là thay đổi căn bản về chương trình đào tạo so với dạy nghề truyền thống trước đây 

và tất yếu đòi hỏi giáo viên dạy nghề phải đổi mới, lựa chọn phương pháp sư phạm phù hợp, cách thức 

tổ chức dạy học để nhằm đạt được mục tiêu đào tạo. 

 Việc triển khai dạy học tích hợp là yêu cầu cấp thiết hiện nay của các cơ sở dạy nghề, khi toàn bộ 

chương trình khung chuyển mạnh sang tổ chức đào tạo nghề theo năng lực thực hiện. Điều này không 

chỉ giúp các cơ sở dạy nghề ngày càng nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng nhu cầu của thị trường 

lao động mà còn góp phần từng bước khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của hệ thống dạy 

nghề.  

 Trong kỹ thuật, tích hợp (INTEGRATED) được hiểu là “tập HỢP, TÍCH cóp, nhóm gọn một hoặc 

nhiều các phần tử riêng lẻ vào cùng một diện tích’’ thông qua việc tích hợp đã có những sản phẩm 

ngày càng nhỏ về kích thước (quy mô) nhưng lại mở rộng về tính năng, chức năng. 

 Với các cách tiếp cận trên, dạy học tích hợp trong dạy nghề không thể theo hướng tiếp cận về thời 

gian để xác định hay quy định thời lượng bài học tích hợp, cũng không phải là sự chia nhỏ đối tượng 

thành các phần tử đơn lẻ cho gọn và kết hợp lý thuyết với thực hành là một cách tích hợp để dạy học 

tích hợp trong đào tạo nghề. 

2. QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ 

 Thực hiện dạy học tích hợp đòi hỏi giáo viên phát huy tối đa dạy học “lấy người học làm trung 

tâm” qua đó giúp người học tự tìm hiểu, chiếm lĩnh những kiến thức, kỹ năng đặc thù của từng mô 

đun, từng bài học cụ thể. Bên cạnh đó, giáo viên phải biết khai thác những yếu tố chung, những yếu tố 

có mối liên hệ giữa các mô đun, các bài học khác cùng loại. Từ đó giúp hình thành hệ thống kiến thức, 

kỹ năng chuyên môn cho người học. 

 Để kết hợp có hiệu quả các phương pháp dạy học đảm bảo tính tích hợp, thì ngay ở khâu chuẩn bị, 

giáo viên cần nắm vững cách phân bố chương trình, bài dạy để có hướng tổ chức bài dạy theo từng 

cụm bài cùng đặc trưng thể loại, cụm bài có điểm giao về nội dung kiến thức kỹ năng, từ đó chú ý thiết 

kế bài dạy theo hướng tích hợp. 

mailto:Ngoan.skv@gmail.com
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 Giáo  viên cần xác định rõ các cách thức tích hợp (dọc, ngang….), các yếu tố tích hợp (về nội 

dung ? hoạt động nào….), trong khi thiết kế bài giảng tích hợp. 

2.1. Chương trình đào tạo theo quan điểm tích hợp  

 Dạy học tích hợp trong đào tạo nghề nhấn mạnh tới việc hòa kết các thành tố năng lực thông qua 

các hoạt động tích cực, chủ động của người học với môi trường làm việc thực tế (môi trường hành 

nghề).  Do vậy chương trình đào tạo phải được cấu trúc theo các mô đun năng lực thực hiện hoặc mô 

đun đào tạo cho doanh nghiệp nhằm hình thành các năng lực hành nghề cho người học. 

 Dạy học tích hợp đòi hỏi chương trình phải được biên soạn theo logic tích hợp, chú trọng việc  

hình thành, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng tổng hợp thông qua việc gắn kết, phối hợp các nội 

dung gần gũi liên quan. Chương trình được cấu trúc theo các nhóm bài học, các mô đun có nội dung 

gần gũi. Việc sắp xếp như vậy sẽ giúp người học nhanh chóng hình thành kỹ xảo nhờ việc sớm được 

tái hiện lại kỹ năng mới được hình thành ở các mô đun, bài học trước đó. 

2.2. Bài học tích hợp  

a. Định nghĩa  

 Trong dạy học, hoạt động học là hoạt động cơ bản nhất. Không có hoạt động học thì không có 

hoạt động dạy. Bởi vậy, khi đề cập đến dạy học tích hợp thì điều đầu tiên cần nói đến là bài học tích 

hợp.   

 Theo các nhà sư phạm, bài học được coi như đơn vị dạy học nhỏ nhất để có thể đảm nhiệm một 

nội dung dạy học có giá trị tương đối độc lập, trọn vẹn. Với tiếp cận năng lực thực hiện, bài học là đơn 

vị dạy học nhỏ nhất để hình thành nơi người học khả năng giải quyết một công việc hoặc phần công 

việc (“sub task”, chứ không phải là “tiểu kỹ năng”) chuyên môn. 

 Những trình bày ở  các phần  trên khẳng định hai điều cơ bản làm nền tảng cho việc định nghĩa 

bài học tích hợp. Thứ nhất, “dạy học tích hợp là quá trình dạy học mà ở đó các nội dung, hoạt động 

dạy kiến thức, kỹ năng, thái độ được tích hợp với nhau trong cùng một nội dung và hoạt động dạy học 

để hình thành và phát triển năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp cho người học”. Thứ hai, sự tích 

hợp diễn ra trên nền tảng một công việc (task) chuyên môn cụ thể, mà để thực hiện được, thì cần đến 

những kiến thức, kỹ năng, thái độ, công cụ sẽ được nêu ra và thực hiện trong bài học.   

 Như thế, bài học tích hợp được hiểu là đơn vị học tập nhỏ nhất có khả năng hình thành nơi người 

học cả kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để giải quyết một công việc hoặc phần công việc chuyên 

môn cụ thể, góp phần hình thành năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp của họ. Khi thiết kế bài 

học tích hợp kèm theo những hoạt động tổ chức, hỗ trợ, điều khiển của người dạy, chúng ta có được 

bài dạy tích hợp.   

b. Đặc trưng của bài học tích hợp  

 Để xác định một bài học là bài tích hợp, cần chỉ rõ được các yếu tố đặc trưng sau:   

 -  Khả năng thực hiện công việc hoặc phần công việc chuyên môn mới.  

 -  Kiến thức mới được tiếp thu.   

 -  Kỹ năng mới được hình thành (kỹ năng trí tuệ hoặc kỹ năng lao động chân tay). 

 Địa điểm thực hiện bài học không phải là yếu tố quyết định một bài học có phải là bài tích hợp 

hay không.   
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Ví dụ, một kết quả phân tích nghề “Nguội sửa chữa máy công cụ” (theo chương trình khung của 

TCDN) có 15 nhiệm vụ và nhiệm vụ thứ 3 (D) là “Sửa chữa các trục” 

D. Sửa 

chữa các 

trục 

D1. Tháo 

trục 

D2. Làm 

sạch trục 

D3. Kiểm 

tra xác định 

hư hỏng cổ 

trục 

D4. Nắn 

trục bị 

cong bằng 

dụng cụ 

cầm tay 

D5. Nắn 

trục bị cong 

bằng máy 

D6. Nắn 

trục bị cong 

bằng nung 

nóng cục bộ 

D7. Sửa chữa 

cổ trục bằng 

hàn đắp 

D8. Sửa 

chữa cổ 

trục bằng 

ép bạc 

D9. Sửa 

chữa cổ 

trục bằng 

phun kim 

loại 

D10. Sửa 

chữa rãnh 

then trên 

trục bằng 

hàn  

D11. Làm 

lại rãnh then 

khác trên 

trục bằng 

D12. Sửa 

chữa then 

hoa trên trục 

D13. Sửa 

chữa lỗ lắp 

chốt trên trục 

bằng khoan 

D14. Sửa 

chữa lỗ lắp 

chốt trên 

trục bằng 

doa 

D15. Sửa 

chữa mặt 

ren trên 

trục 

D16. Sửa 

chữa mặt 

vai, gờ trên 

trục 

D17. Cân 

bằng động 

chi tiết trục 

D18. Kiểm 

tra trục sau 

sửa chữa 

 

 Trong 18 công việc cấu thành năng lực hoàn thành nhiệm vụ “Sửa chữa trục” thì để thực hiện 

được công việc thứ 3 (D3) người học cần được huấn luyện các kiến thức và kỹ năng như sau : 

Các bước thực 

hiện công việc 

Dụng cụ, trang 

bị, vật liệu 

Kiến thức liên 

quan 

Kỹ năng liên 

quan 

Thái độ cần có 

D3-1. Chuẩn bị 

nơi làm việc, 

phương tiện và 

dụng cụ kiểm tra 

- Phiếu công nghệ 

kiểm tra. 

- Trục đã được 

làm sạch và thổi 

khô. 

- Dụng cụ, thiết 

bị đo kiểm 

- Sổ tay, bút 

- Tổ chức nơi 

làm việc 

- Công dụng, 

cấu tạo và phương 

pháp sử dụng các 

dụng cụ, thiết bị 

kiểm tra trục 

- Sắp xếp vị trí 

kiểm tra 

- Khoa học, cẩn 

thận 

D3-2. Xác định 

các thông số kỹ 

thuật của trục 

Sổ tay, bút 

Bản vẽ thiết kế 

trục hoặc lý lịch 

máy. Sổ tay công 

nghệ 

Dung sai và các 

yêu cầu kỹ thuật 

của trục 

 

Đọc bản vẽ chi 

tiết 

Nhận biết 

Ghi chép 

Cẩn thận 

D3-3. Thực hiện 

kiểm tra, xác định 

hư hỏng của trục 

Phiếu công nghệ 

kiểm tra. 

Dụng cụ, thiết bị 

đo kiểm 

Trục cần kiểm tra 

Phương pháp 

kiểm tra kích 

thước và vị trí 

tương quan giữa 

các bề mặt, các 

phần tử trên trục 

Cấu tạo, nguyên 

lý và nguyên tắc 

sử dụng các dụng 

Sử dụng các dụng 

cụ, thiết bị kiểm 

tra 

Chính xác, cẩn 

thận 
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cụ đo kiểm 

D3-4. Tổng hợp 

và phân loại dạng 

hỏng 

Phiếu công nghệ. 

Bảng ghi các số 

liệu đã kiểm tra 

Giấy, bút 

Bảng các thông sô 

kỹ thuật của trục 

Phân loại hư hỏng 

của trục 

Phương pháp so 

sánh và xếp loại 

số liệu sau khi 

kiểm tra kỹ thuật 

của trục 

Nhận biết 

Ghi chép 

Trách nhiệm 

 

 Các kiến thức liên quan đến công việc “Sửa chữa các trục” như sai số kích thước, phương pháp đo 

kích thước chi tiết, phương pháp tính toán sai số kích thước trục.v.v. cùng với các kỹ năng về sử dụng 

dụng cụ đo lường cơ khí, kỹ năng đọc và xử lý kết quả đo, kỹ năng tính toán và lập báo cáo .v.v. sẽ 

được dạy trong môn học “Dung sai và đo lường”. Các kỹ năng liên quan khác được huấn luyện trong 

mô đun “Sửa chữa trục”.  

 Như vậy, khi môn “dung sai và đo lường cũng như dạy mô đun “sửa chữa trục” người giáo viên 

cần và phải dạy trên nền tảng công việc “sửa chữa các trục”. Các tình huống công việc được đưa ra, 

cách giải quyết, bài tập áp dụng, bài luyện tập đều cần gắn với các tình huống điển hình của công việc 

“Sửa chữa các trục”. 

 Chẳng hạn, khi dạy bài “Khái niệm về kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai” thì có thể gắn với 

tình huống “Xác định sai số kích thước của trục” với những trục mẫu cho sẵn có bản vẽ chế tạo đi 

kèm, có đủ dụng cụ đo cần thiết. Khi thực hiện bài học, về kỹ năng sinh viên sẽ phải ôn tập kỹ năng 

đọc bản vẽ, tập cách chọn dụng cụ đo, tập cách đo (với một loại dụng cụ đo chọn trước), tập ghi chép 

kết quả đo và tính toán các kích thước để xác định xem kích thước chi tiết có nằm trong khoảng cho 

phép hay không; về kiến thức, từ những kết quả đo đạc và tính toán, sinh viên sẽ thực hiện các thao tác 

phân tích và tổng hợp để đưa ra các khái niệm về các loại kích thước, sai số kích thước.   

 Bài học như nêu trên, có cả phần luyện tập kỹ năng, có cả phần hình thành khái niệm mới được 

tiến hành với một thái độ cẩn trọng, khoa học thì sẽ tạo nên ở người học khả năng thực hiện một hoặc 

một phần công việc chuyên môn. Bài học như thế thực sự là một bài học tích hợp.   

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT 

VẤN ĐỀ 

 Phương pháp dạy học định hướng giải quyết vấn đề là cách thức, con đường mà giáo viên áp dụng 

trong việc dạy học để làm phát triển khả năng tìm tòi khám phá độc lập của người học bằng cách đưa 

ra các tình huống có vấn đề và điều khiển hoạt động của người học nhằm giải quyết các vấn. 

3.1. Hai lối tiếp cận dạy học trong đào tạo nghề 

a. Tiếp cận truyền thống trong đào tạo nghề 

 Với tiếp cận truyền thống, người ta phân biệt  hai khối nội dung cần đào tạo là kiến thức và kỹ 

năng. Đây được coi là hai thành phần chính tạo nên năng lực của một người lao động, bên cạnh thành 

phần thứ ba là thái độ thường được lồng vào hai thành phần đầu. 

 Đơn vị của kiến thức là khái niệm và đơn vị của kỹ năng là thao tác. Hệ thống khái niệm cần thiết 

cho một nghề thể hiện trong các môn học lý thuyết. Hệ thống các kỹ năng lao động kỹ thuật thể hiện 

trong các môn học thực hành. Hai khối kiến thức trên thường được đào tạo tách biệt nhau cả về địa 
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điểm và trình tự. Khi sắp xếp kế hoạch dạy học, người ta ưu tiên cho logic của mỗi khối kiến thức rồi 

sau đó mới tính đến trật tự phối hợp giữa hai khối. 

 Khi thực hiện đào tạo theo tiếp cận truyền thống, mỗi khối kiến thức có một loại bài học đặc 

trưng: bài học lý thuyết và bài học thực hành. Cấu trúc dạy lý thuyết thường được dựa trên lý thuyết/ 

mô hình học tập về sự nhận thức. Cấu trúc dạy thực hành thường được dựa trên trên lý thuyết/ mô hình 

học tập liên quan đến thuyết hành vi . Sau này, người ta cố gắng kết hợp một trong các lý thuyết/ mô 

hình học tập ấy với lý thuyết kiến tạo để tạo nên môi trường và cấu trúc dạy học tích cực hơn, tuy 

nhiên sự phân biệt hai khối kiến thức, hai kiểu dạy học thì vẫn không thay đổi.    

 Tương ứng với những điều trên, nội dung đào tạo sư phạm cho giáo viên dạy nghề cũng phân biệt 

cấu trúc bài học và phương pháp dạy lý thuyết khác với dạy thực hành. 

 Một trong những nhược điểm của tiếp cận truyền thống là tạo nên những hệ thống đào tạo tốn thời 

gian, chi phí, năng lực nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp khá thấp, không phù hợp với nhu 

cầu xã hội và mất rất nhiều công sức để đào tạo lại.  

b. Tiếp cận đào tạo theo năng lực thực hiện (Competency-Based Training) – quan điểm 

định hướng giải quyết vấn đề 

 Để người học có thể nhanh chóng hòa nhập thực tế sản xuất, có năng lực đáp ứng với các tiêu 

chuẩn của doanh nghiệp/công ty, rút ngắn thời gian đào tạo .v.v...  đa phần các hệ thống dạy nghề trên 

thế giới hiện nay chuyển sang tiếp cận theo năng lực thực hiện.  

 Với tiếp cận đào tạo theo năng lực thực hiện (tiếp cận CBT), nội dung đào tạo là năng lực giải 

quyết các nhiệm vụ sản xuất tại một vị trí làm việc trong doanh nghiệp/công ty. Đơn vị của năng lực 

thực hiện là các thành tố năng lực, mà các thành tố này xác định bởi công việc (task) mà người lao 

động phải thực hiện. Để thực hiện một công việc, người lao động cần phải có: 

-  Khả năng sử dụng các công cụ lao động và tư liệu sản xuất để làm ra sản phẩm/bán thành phẩm 

theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định (SKILL) - Sự thực hiện; 

 -  Biết tại sao phải làm như thế cũng như tại sao làm khác sẽ hư hỏng (KNOWLEDEG) - Kiến 

thức; 

 -  Làm việc với đầy đủ ý thức, tinh thần trách nhiệm trong sự liên đới xã hội (ATTITUDE) - Thái 

độ. 

 Như thế, nội dung đào tạo theo năng lực thực hiện không phải là hệ thống khái niệm, hệ thống kỹ 

năng, nhưng là hệ thống năng lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất. Địa điểm đào tạo theo năng lực thực 

hiện có thể là trong nhà trường hay tại nơi làm việc.  

 Tiêu chuẩn đánh giá đào tạo theo năng lực thực hiện được xác định từ năng lực của người lao 

động lành nghề trong sản xuất, nên sau khi kết thúc đào tạo người học có thể đảm đương luôn vị trí lao 

động tương ứng.   

Bảng 1. Sự khác biệt giữa tiếp cận truyền thống và tiếp cận theo NLTH 

Đặc trưng Đào tạo theo NLTH Đào tạo theo truyền thống 

Người học học 

cái gì? 

Theo các kết quả riêng biệt, được 

trình bày chính xác (thường được gọi 

là NLTH hoặc công việc). Chúng đã 

được xác định là then chốt để làm việc 

thành công. 

Những NLTH đó được xác định 

Thường theo sách giáo khoa 

đề cương khóa học hay các tài liệu 

tham khảo khác từ nghề đào tạo. 

Người học hiếm khi biết chính 

xác là họ sẽ học cái gì trong mỗi 
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sẵn và mô tả chính xác về cái mà 

người học sẽ có khả năng làm được khi 

học xong chương trình 

phần của chương trình. 

Chương trình đào tạo thường 

được xây dựng theo các môn học, 

phần, chương mục, ít có ý nghĩa 

trong nghề. GV tập trung vào bao 

quát tài liệu giảng dạy.   

Người học học 

như thế nào ? 

Người học được tổ chức hoạt động 

học tập, hướng vào người học. Tài liệu 

học tập được thiết kế cẩn thận với chất 

lượng cao. Phương tiện và tài liệu giúp 

người học thông thạo công việc. 

Tài liệu được tổ chức sao cho mỗi 

người học có thể dừng lại, đi chậm 

hoặc nhanh hoặc nhắc lại khi cần để 

học một cách có hiệu quả theo nhịp độ 

cá nhân. 

Có thông tin phản hồi đều đặn 

trong suốt quá trình học tập tạo cơ hội 

cho người học điều chỉnh, sửa chữa sự 

hiện thực của mình. 

Dựa vào GV là chủ yếu, cá 

nhân GV truyền đạt thông qua trình 

diễn sống động, diễn giải thảo luận 

hoặc các hoạt động lấy GV làm 

trung tâm. 

Người học ít có cơ hội kiểm 

tra quá trình và không gian giờ học. 

Thường có ít thông tin phản 

hồi đều đặn theo chu kỳ trong quá 

trình dạy học.   

Khi nào người 

học chuyển  

sang học kỹ  

năng khác 

Cung cấp cho mỗi người học có 

đủ thời gian cho phép để thông thạo 

hoàn toàn một công việc trước khi 

chuyển sang học công việc tiếp sau.   

Thường đòi hỏi cả lớp hoặc 

nhóm người học cùng một lượng 

thời gian như nhau. Cả nhóm sau 

đó mới chuyển sang đơn vị học tập 

khác sau khoảng thời gian cố định. 

Lúc đó có thể quá sớm hoặc quá 

muộn đối với người học trong 

nhóm, lớp. 

3.2. Đặc trưng của dạy học giải quyết vấn đề 

 Gồm có bốn đặc trưng sau: 

a. Đặc trưng cơ bản của dạy học giải quyết vấn đề là xuất phát từ tình huống có vấn đề  

 - Tình huống có vấn đề (THCVĐ) luôn luôn chứa đựng nội dung cần xác định, một nhiệm vụ 

cần giải quyết, một vướng mắc cần tháo gỡ ... và do vậy, kết quả của việc nghiên cứu và giải quyết  

THCVĐ sẽ là tri thức mới, nhận thức mới hoặc phương thức hành động mới đối với chủ thể. 

 - Tình huống có vấn đề được đặc trưng bởi một trạng thái tâm lý xuất hiện ở chủ thể trong khi 

giải quyết một bài toán, mà việc giải quyết vấn đề đó lại cần đến tri thức mới, cách thức hành động 

mới chưa hề biết trước đó. Có 3 yếu tố cấu thành THCVĐ: Nhu cầu nhận thức hoặc hành động của 

người học; Sự tìm kiếm những tri thức và phương thức hành động chưa biết;  Khả năng trí tuệ của chủ 

thể, thể hiện ở kinh nghiệm và năng lực. 

 Tóm lại: Đặc  điểm nổi bật của tình huống có vấn đề là: tạo được nhu cầu, hứng thú, chứa đựng 

cái đã biết và chưa biết, có khả năng giải quyết được. 
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b. Quá trình dạy học theo phương pháp giải quyết vấn đề được chia thành những giai đoạn 

có mục đích chuyên biệt  

Có nhiều cách chia bước, chia giai đoạn để giải quyết vấn đề. Ví dụ: 

 - John Dewey đề nghị 5 bước để giải quyết vấn đề:  Tìm hiểu vấn đề;  Xác định vấn đề;  Đưa ra 

những giả thuyết khác nhau để giải quyết vấn đề;  Xem xét hệ quả của từng giả thuyết dưới ánh sáng 

của những kinh nghiệm trước đây; Thử nghiệm giải pháp thích hợp nhất. 

 - Kudriasev chia 4 giai đoạn:  Sự xuất hiện của chính vấn đề và những kích thích đầu tiên thúc 

đẩy chủ thể GQVĐ;  Chủ thể nhận thức sâu sắc và chấp nhận vấn đề cần giải quyết; Quá trình  tìm 

kiếm lời giải cho vấn đề đã được “chấp nhận“ giải quyết, lý giải, chứng minh, kiểm tra;  Tìm được kết 

quả cuối cùng và đánh giá toàn diện các kết quả tìm được. 

 Sau đây là một số ví dụ về các bước thực hiện dạy học giải quyết vấn đề: 

 Có nhiều tác giả đề cập đến vấn đề này, có tác giả trình bày tiến trình theo 3, 4 hoặc 5 bước và có 

tác giả chia dạy học giải quyết vấn đề thành 4 giai đoạn. 

Thực hiện dạy học giải quyết vấn đề theo 3 bước: 

 Bước 1: Tri giác vấn đề 

- Tạo tình huống gợi vấn đề; 

- Giải thích và chính xác hóa để hiểu đúng tình huống; 

- Phát biểu vấn đề và đặt mục đích giải  quyết vấn đề đó. 

Bước 2:  Giải quyết vấn đề 

- Phân tích vấn đề, làm rõ những mối liên hệ giữa cái đã biết và cái phải tìm; 

- Đề xuất và thực hiện hướng giải quyết, có thể điều chỉnh, thậm chí bác bỏ và chuyển hướng khi 

cần thiết. Trong khâu này thường hay sử dụng những quy tắc tìm đoán và chiến lược nhận thức như 

sau: Qui lạ về quen; Đặc biệt hóa và chuyển qua những trường hợp giới hạn; Xem tương tự; Khái quát 

hóa; Xét những mối liên hệ và phụ thuộc; Suy ngược (tiến ngược, lùi ngược) và suy xuôi (khâu này có 

thể được làm nhiều lần cho đến khi tìm ra hướng đi đúng); 

- Trình bày cách giải quyết vấn đề. 

Bước 3:   Kiểm tra và nghiên cứu lời giải  

- Kiểm tra sự đúng đắn và phù hợp thực tế của lời giải; 

- Kiểm tra tính hợp lý hoặc tối ưu của lời giải; 

- Tìm hiểu những khả năng ứng dụng kết quả; 

- Đề xuất những vấn đề mới có liên quan nhờ xét tương tự, khái quát hóa, lật ngược vấn đề và giải 

quyết nếu có thể. 

Thực hiện dạy học giải quyết vấn đề theo 4 bước: 

Bước 1: Đưa ra vấn đề 

 - Đưa ra các nhiệm vụ và tình huống; Đưa ra mục đích của hoạt động. 

Bước 2 : Nghiên cứu vấn đề 

 - Thu thập hiểu biết của học sinh; Nghiên cứu tài liệu. 

Bước 3:  Giải quyết vấn đề 

 - Đưa ra lời giải; Đánh giá chọn phương án tối ưu. 

Bước 4: Vận dụng:  
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 - Vận dụng kết quả để giải quyết bài tình huống, vấn đề tương tự. (xem hình 1). 

  

c. Quá trình dạy học theo phương pháp giải quyết vấn đề bao gồm nhiều hình thức tổ chức 

đa dạng 

 Quá trình học tập có thể diễn ra với những cách tổ chức đa dạng lôi cuốn người học tham gia cùng 

tập thể, động não, tranh luận dưới sự dẫn dắt, gợi mở, cố vấn của Giáo viên;  

Hình 1: Cấu trúc tiến trình bài dạy định hướng giải quyết vấn đề 

 

Dạy học định hướng giải quyết vấn đề 

Các nhiệm vụ DH Các bước Các yếu tố P. pháp 

 Đưa ra các nhiệm vụ 

và tình huống 

 Đưa ra mục đích của 

hoạt động Đưa ra vấn đề 

Hình thức tổ chức DH 

Các phương pháp  D 

Các phương pháp H 

Phương tiện dạy DH  

Nguyên tắc dạy học 

Phương pháp logic 

 Thu thập hiểu biết của 

HS 

 Nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu VĐ 

 Đưa ra các lời giải  

 Đánh giá chọn phương 

án tối ưu 
Giải quyết VĐ 

 Vận dụng kết quả 

 Đưa ra các tình huống 

tương tự để ứng dụng 

Vận dụng 

Hình thức tổ chức DH 

Các phương pháp  D 

Các phương pháp H 

Phương tiện dạy DH  

Nguyên tắc dạy học 

Phương pháp logic 

 

Hình thức tổ chức DH 

Các phương pháp  D 

Các phương pháp H 

Phương tiện dạy DH  

Nguyên tắc dạy học 

Phương pháp logic 

 

Hình thức tổ chức DH 

Các phương pháp  D 

Các phương pháp H 

Phương tiện dạy DH  

Nguyên tắc dạy học 

Phương pháp logic 
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 Ví dụ: 

- Làm việc theo nhóm nhỏ (trao đổi ý kiến, khuyết khích tìm tòi...);   

- Thực hiện những kỹ thuật hỗ trợ tranh luận (ngồi vòng tròn, chia nhóm nhỏ theo những ý kiến 

cùng loại...); 

- Tấn công não (brain storming), đây thường là bước thứ nhất trong sự tìm tòi giải quyết vấn đề 

(người học thường được yêu cầu suy nghĩ, đề ra những ý hoặc giải pháp ở mức độ tối đa có thể có của 

mình); 

- Báo cáo và trình bày (thực hiện nhiều cách làm, từ cá nhân viết, trình bày ở nhóm nhỏ, báo cáo 

của nhóm trước cả lớp) ...  

d. Có nhiều mức độ tích cực tham gia của người học khác nhau  

Tùy theo mức độ độc lập của người học trong quá trình giải quyết vấn đề, người ta đề cập đến các 

cấp độ khác nhau, cũng đồng thời là những hình thức khác nhau của dạy học giải quyết vấn đề:   

 -  Tự nghiên cứu giải quyết vấn đề. 

 -  Tìm tòi từng phần. 

 -  Trình bày giải quyết vấn đề của giáo viên. 

4. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT  

Tổ chức dạy học tích hợp hiện đang được quan tâm, khuyến khích phát triển tại các cơ sở dạy 

nghề đây là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên việc triển dạy học tích hợp còn gặp nhiều vướng mắc khó 

khắn do nhiều nguyên nhân khác nhau như: Kết cấu chương trình chưa theo logic tích hợp; Đội ngũ 

giáo viên còn quen cách dạy học theo phương thức đào tạo nghề truyền thống, chưa hiểu thấu đáo về 

dạy học tích hợp một cách tích cực; Cơ sở vậy chất chưa đảm bảo cho việc triển khai dạy học tích 

hợp… 

Để có thể phát huy được hiệu quả của việc dạy tích hợp trong đào tạo nghề chúng tôi có một số đề 

xuất: 

- Rà soát lại chương trình khung, chương trình đào tạo nghề chi tiết để tìm và tích hợp các nội 

dung trùng lặp. Sắp xếp lại các mô đun, bài học theo nhóm, cụm bài học, mô đun có nội dung gần gũi; 

- Tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cho các giáo viên dạy nghề, cán bộ quản lý đào tạo về tổ 

chức dạy học tích cực; 

- Xây dựng giáo trình, giáo án mẫu theo logic và cách thức tổ chức dạy học tích hợp; 

- Tạo dựng môi trường dạy học tích hợp. Dạy học tích hợp không bị giới hạn trong phạm vi bài 

học, mô đun học tập hay trường học. Với cách học này, người học có thể hình thành, tích lũy các 

thành tố năng lực một cách tự nhiên qua thực tế sản xuất, xã hội tự nhiên, đúc kết kinh nghiệm…do 

vậy việc đa dạng các hình thức tổ chức quá trình dạy học là hết sức quan trọng và là một yếu tố đảm 

bảo dạy học tích hợp có hiệu quả. 

Theo quan điểm nhiều nhà khoa học, dạy học tích hợp là phù hợp và hiệu quả đối với đào tạo 

nghề, là hướng chủ yếu để đổi mới chương trình, nội dung đào tạo trong giai đoạn hiên nay là cần rút 

gọn chương trình đào tạo, giảm bớt được thời gian học nhưng vẫn đảm bảo hình thành năng lực thực 

hiện của người học.  
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5. KẾT KUẬN 

Dạy học giải quyết vấn đề là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận 

biết và giải quyết vấn đề. Học được đặt trong một tình huống có vấn đề, đó là tình huống chứa đựng 

mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giải quyết vấn đề, giúp người học lĩnh hội tri thức, kỹ năng và 

phương pháp nhận thức. 

Dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của người học, 

có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với những mức độ tự lực khác nhau của người học.  

Các tình huống có vấn đề là những tình huống khoa học chuyên môn, cũng có thể là những tình 

huống gắn với thực tiễn. Trong thực tiễn dạy học hiện nay, dạy học giải quyết vấn đề thường chú ý 

đến những vấn đề khoa học chuyên môn mà ít chú ý hơn đến các vấn đề gắn với thực tiễn. 

Tuy nhiên nếu chỉ chú trọng việc giải quyết các vấn đề nhận thức trong khoa học chuyên môn thì 

người học vẫn chưa được chuẩn bị tốt cho việc giải quyết các tình huống thực tiễn. Vì vậy cần phối 

hợp các phương pháp dạy học khác nhau vào trong từng trường hợp cụ thể để chất lượng dạy học nghề 

ngày càng đi vào chiều sâu thực tế hơn. 
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VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KẾT 

HỢP ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP 

ThS. LÊ TRỌNG PHONG 

Giảng viên khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường ĐHSPKT Vinh 

Email: lephongspk@gmail.com 

TÓM TẮT: Tích hợp là một trong những xu thế dạy học hiện đại, hiện đang được quan tâm nghiên cứu áp 

dụng vào dạy nghề ở các nước trên  thế giới. Ở nước ta, dạy học tích hợp những năm gần đây đang tạo ra “làn 

sóng” về đổi mới phương pháp dạy học ở các cơ sở dạy nghề, đây được xác định là một giải pháp sư phạm đáp 

ứng mục tiêu đào tạo nghề tiếp cận với khu vực và quốc tế, đồng thời là một trong những giải pháp nhằm hướng 

vào việc phát triển năng lực thực hiện cho học sinh đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Quan điểm đổi mới chất lượng dạy học trong đào tạo nghề là hình thành ở học sinh các năng lực 

thực hiện nhiều hơn những tri thức có tính tái hiện lại. Để thực hiện được định hướng đổi mới này phải 

cần đến các phương thức đào tạo có tính hoạt động và có tính giải quyết vấn đề. Vậy phương pháp dạy 

và học nào hướng vào việc hình thành ở học sinh các năng lực thực hiện. Trên cơ sở nghiên cứu các 

phương pháp dạy học nghề, nhận thấy việc vận dụng quan điểm định hướng giải quyết vấn đề kết hợp 

với định hướng hoạt động sẽ mang lại hiệu quả cao trong dạy  học nghề.  

2. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT 

VẤN ĐỀ  

 Phương pháp dạy học định hướng giải quyết vấn đề là cách thức, con đường mà giáo viên áp dụng 

trong việc dạy học để làm phát triển khả năng tìm tòi khám phá độc lập của học sinh bằng cách đưa ra 

các tình huống có vấn đề và điều khiển hoạt động của học sinh nhằm giải quyết các vấn. 

 Thực hiện dạy học giải quyết vấn đề có thể có 3, 4 hoặc 5 bước, mỗi bước có mục đích riêng. Tùy 

theo cách triển khai của mỗi giáo viên để phân chia các bước một cách cơ động, phù hợp với việc giải 

quyết vấn đề được đưa ra. Theo quan điểm của người viết chia dạy học giải quyết vấn đề thành 4 

bước: 

 Bước 1: Đưa ra vấn đề 

Đưa ra các nhiệm vụ và tình huống; Đưa ra mục đích của hoạt động 

 Bước 2 : Nghiên cứu vấn đề 

Thu thập hiểu biết của học sinh; Nghiên cứu tài liệu 

 Bước 3:  Giải quyết vấn đề 

Đưa ra lời giải; Đánh giá chọn phương án tối ưu 

 Bước 4: Vận dụng:  

Vận dụng kết quả để giải quyết bài tình huống, vấn đề tương tự 

 Quá trình học tập có thể diễn ra với những cách tổ chức đa dạng lôi cuốn người học tham gia cùng 

tập thể, động não, tranh luận dưới sự dẫn dắt, gợi mở, cố vấn của thầy; ví dụ: 

 Làm việc theo nhóm nhỏ (trao đổi ý kiến, khuyết khích tìm tòi...);   

 Thực hiện những kỹ thuật hỗ trợ tranh luận (ngồi vòng tròn, chia nhóm nhỏ theo những ý kiến 

cùng loại...); 
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 Tấn công não (brain storming), đây thường là bước thứ nhất trong sự tìm tòi giải quyết vấn đề 

(người học thường được yêu cầu suy nghĩ, đề ra những ý hoặc giải pháp ở mức độ tối đa có thể có của 

mình); 

 Báo cáo và trình bày (thực hiện nhiều cách làm, từ cá nhân viết, trình bày ở nhóm nhỏ, báo cáo 

của nhóm trước cả lớp) ...  

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG   

Một hoạt động bao gồm nhiều hành động và bao giờ cũng nhằm vào đối tượng để chiếm lĩnh nó. 

Chính đối tượng đó trở thành động cơ  hoạt động của chủ thể; 

Hành động được thực hiện bằng hàng loạt các thao tác để giải quyết những nhiệm vụ nhất định, 

nhằm đạt mục đích của hành động; 

Thao tác gắn liền với việc sử dụng các công cụ, phương tiện trong những điều kiện cụ thể. Trong 

bất kỳ hành động có ý thức nào, các yếu tố tâm lý đều giữ những chức năng: 

+ Định hướng hành động; 

+ Thúc đẩy hành động; 

+ Điều khiển thực hiện hành động; 

+ Kiểm tra, điều chỉnh hành động. 

Vận dụng lý thuyết hoạt động vào hoạt động dạy học tức là phải coi học sinh là chủ thể của mọi 

hoạt động học tập (học lý thuyết, học thực hành, thực tập sản xuất, học các hoạt động văn hóa, xã 

hội...), giáo viên cần phải xây dựng nên nội dung hoạt động đáp ứng yêu cầu của mục tiêu đào tạo thể 

hiện thành hệ thống những nhiệm vụ cụ thể và tổ chức hoạt động của học sinh thực sự có kết quả.  

Bản chất của dạy học định hướng hoạt động là hướng học sinh vào hoạt động giải quyết các vấn 

đề kỹ thuật hoặc các nhiệm vụ tình huống nghề nghiệp, nhằm chuẩn bị cho học sinh tham gia vào giải 

quyết các nhiệm vụ nghề nghiệp. 

Trọng tâm kiểu dạy học định hướng hoạt động là tổ chức quá trình dạy học mà trong đó học sinh 

hoạt động để tạo ra một sản phẩm. Thông qua đó phát triển được các năng lực hoạt động nghề nghiệp. 

Các bản chất cụ thể như sau: 

+ Dạy học định hướng hoạt động là tổ chức học sinh hoạt động mang tính trọn vẹn, mà trong đó 

học sinh độc lập thiết kế kế hoạch quy trình hoạt động, thực hiện hoạt động theo kế hoạch và kiểm tra 

đánh giá kết quả hoạt động.  

+ Tổ chức quá trình dạy học, mà trong đó học sinh học thông qua hoạt động độc lập ít nhất là theo 

quy trình cách thức của họ. 

+ Học qua các hoạt động củ thể mà kết quả của hoạt động đó không nhất thiết tuyệt đối mà có tính 

chất là mở (các kết quả hoạt động có thể khác nhau). 

+ Tổ chức tiến hành giờ học hướng đến mục tiêu hình thành ở học sinh kỹ năng giải quyết nhiệm 

vụ nghề nghiệp. 

Kết quả bài dạy học định hướng hoạt động tạo ra được sản phẩm vật chất hay ý tưởng.    

Về khía cạnh phương pháp dạy học. Giờ học theo kiểu định hướng hoạt động được tổ chức theo 

quy trình 4 giai đoạn như sau: 

(1) Đưa ra vấn đề nhiệm vụ bài dạy – Trình bày yêu cầu về kết quả học tập (sản phẩm) 

Ở giai đoạn này, giáo viên đưa ra nhiệm vụ bài dạy để học sinh ý thức được sản phẩm hoạt động 

cần thực hiện trong bài dạy và yêu cầu cần đạt được. Sản phẩm hoạt động càng phức tạp thì thì độ khó 
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đối với học sinh càng lớn. Thông thường, thường bắt đầu với các bài học với các nhiệm vụ đơn giản. 

Trong giai đoạn này giáo viên không chỉ giao nhiệm vụ mà còn thống nhất với học sinh về kế hoạch, 

phân nhóm và cung cấp các thông tin về tài liệu liên quan để học sinh trong qua trình thực hiện nhiệm 

vụ tra tìm. 

(2) Tự lập kế hoạch lao động của học sinh 

Trong giai đoạn này học sinh tự thu thập thông tin qua các tài liệu, sổ tay công nghệ để lập quy 

trình, công nghệ để thực hiện hoạt động tạo ra sản phẩm. 

(3) Tự thực hiện theo kế hoạch, quy trình học sinh đã lập 

Trong giai đoạn này học sinh tự thực hiện theo kế hoạch đã lập của mình. Những sản phẩm tùy 

theo yêu cầu của nhiệm vụ hoạt động có thể là một biên bản, một chi tiết cơ khí hay là một hệ thống 

thủy khí nén… Về hình thức tổ chức học tập, tùy theo khả năng cơ sở vật chất mà có thể tổ chức theo 

nhóm hoặc cá nhân.  

(4) Tự đánh giá của học sinh 

Bước cuối cùng của dạy học định hướng hoạt động là học sinh tự đánh giá lại kết quả đã hoạt 

động để từ đó điều chỉnh.  

4. VẬN DỤNG KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT 

VẤN ĐỀ VỚI  ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀO BÀI DẠY TÍCH CỰC 

Qua việc phân tích ở trên, chúng ta thấy rõ ràng việc vận dụng kết hợp dạy học định hướng giải 

quyết vấn đề với định hướng hoạt động vào bài dạy tích hợp trong đào tạo nghề là cần thiết. tuy nhiên 

do tính chất nội dung bài dạy là các tình huống trong thực tiễn nghề nghiệp rất đa dạng, tùy vào ngành 

nghề khác nhau như tình huống thiết kế, chế tạo, sửa chữa... nên kiểu bài dạy học tích cũng rất đa dạng 

và nhiều phương án khác nhau.  Sau đây là một phương án về sự kết hợp đó vào bài dạy tích hợp : 

Cấu trúc bài dạy theo định 

hướng giải quyết vấn đề 

Định hướng các hoạt động 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

(1) Đặt vấn đề, giới thiệu 

vấn đề 

- Cho xem các vật thật, các mô hình 

bìa, các trực quan gây ấn tượng 

mạnh.  

- Đưa ra một sự chứng minh lý thú, 

mô tả một tình huống thực tế. 

- Đưa cho mọi người một tài liệu 

phát lý thú. 

- Đưa ra một sản phẩm đẹp và hỏi 

“Bạn muốn có khả năng làm được 

nó không?” 

- Giới thiệu nội dung chủ đề cần 

giải quyết, phân tích tình huống học 

tập, và các kỹ năng cần hình thành 

trong bài học, chỉ rõ: yêu cầu kỹ 

thuật, tiêu chuẩn, mẫu sản phẩm. 

- Trình bày các mục tiêu của  bài 

học và các nội dung cần lĩnh hội. 

- Hướng dẫn nghiên cứu nhiệm vụ 

học tập. 

- Quan sát, phân tích tình huống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phân tích tình huồng để xác định 

đúng chủ đề và các kỹ năng cần 

thiết cần hình thành trong bài học. 

- Định hướng áp dụng tình huống 

học tập trong thực tế sản xuất tại  

vị trí việc làm. 

- Thảo luận về các mục tiêu học 

tập. 

- Nghiên cứu các nhiệm vụ học 

tập. 
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(2) Phân tích vấn đề - Phân tích những nội dung lý 

thuyết liên quan đến vấn đề cần giải 

quyết  

- Tiếp nhận thông tin, xác định rõ 

nhiệm vụ học tập và những vấn đề 

cần giải quyết 

(3) Giải quyết vấn đề - Giới thiệu nguồn tài liệu, hướng 

dẫn học sinh thu thập và xử lý 

thông tin. 

- Học sinh nhận tài liệu, nghiên 

cứu phát hiện vấn đề và tìm cách 

giải quyết vấn đề. 

 - Hướng dẫn học sinh  xây dựng 

quy trình. 

- Cùng với giáo viên xây dựng 

được bản quy trình thực hiện công 

việc. 

 - Yêu cầu học sinh dựa vào bản quy 

trình vừa xây dựng tiến hành thao 

tác thử . 

- Thực thiện thao tác theo đúng 

quy trình đã xây dựng để tạo ra sản 

phẩm vật chất. 

 - Đánh giá thao tác thử của học 

sinh. 

- Ghi nhận ý kiến đánh giá của 

giáo viên. 

 - Đưa ra những lưu ý về các dạng 

sai hỏng có thể xảy ra trong quá 

trình thực hiện và biện pháp phòng 

ngừa. 

- Phát hiện được các lỗi có thể gặp, 

tìm nguyên nhân và cách khắc 

phục. 

(4) Kết thúc vấn đề Hướng dẫn khái quát hệ thống nội 

dung bài  

Tổ chức đánh giá trên các 

mặt: 

- Kỹ năng; 

- Kiến thức; 

- Thái độ; 

- Các mặt khác. 

Thông báo bài học cho buổi học sau 

Hệ thống khái quát hóa nội dung 

Thực hiện tự kiểm tra, đánh giá kết 

quả giải quyết vấn đề 

Ghi nhận đánh giá của giáo viên 

Tiếp nhận thông báo bài học sau 

Sản phẩm: 

- Những kiến thức mới được học sinh lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc 

- Những kỹ năng mới được hình thành vững chắc 

- Những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết tương ứng với công việc xuất hiện 

trong tình huống học tập cũng như trong vị trí việc làm trong tương lai. 

Biểu hiện cụ thể của sản phẩm: 

- Tình huống học tập  được giải quyết thuyết phục. 

- Tinh thần, thái độ học tập của học sinh vui vẻ, thoải mái, và mong đợi có  tình huống học tập mới. 
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4. KẾT LUẬN 

Dạy học tích hợp trong đào tạo nghề giai đoạn hiện nay là thực sự cần thiết. Tuy vậy, để dạy học 

tích hợp thực sự có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ tay nghề kỹ thuật cao, 

trước hết người giáo viên phải hiểu rõ bản chất của dạy học tích hợp, nhận thức đúng và đầy đủ về các 

điều kiện để dạy học tích hợp; thường xuyên nghiên cứu, vận dụng phương pháp dạy học phù hợp với 

phương thức đào tạo mới mẻ này. 
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ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC KỸ NĂNG VÀ CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ 

TRONG DẠY HỌC ĐIỆN THEO CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

TS. ĐẶNG QUANG KHOA 

P. Giám đốc Trung tâm Tư vấn SV & Quan hệ Doanh nghiệp, trường ĐHSPKT Vinh 

Email: dangquangkhoaktv@yahoo.com 

TÓM TẮT: Bài viết trình bày về phương pháp dạy học những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành thường 

được tích hợp trong các mô đun đào tạo nghề điện. Tuy nhiên về những lý luận nêu ra có thể là không mới, và có 

thể đã đề cập ở nơi này hay nơi khác, nhưng tác giả đã nghiên cứu và đem lý luận để “trộn lẫn” với thực tiễn nhằm 

làm sâu sắc thêm cho các vấn đề cần quan tâm hiện nay trong dạy học điện theo chương trình mô đun đó là: 

 - Khái quát về phương pháp dạy học theo phương thức mô đun kỹ năng hành nghề. 

 - Xác định những nội dung trọng tâm, qua đó định hướng dạy học đối với dạy học hình thành kỹ 

năng và cấu tạo -  nguyên lý làm việc trong các mô đun dạy học điện. 

1. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO PHƯƠNG THỨC MÔ ĐUN KỸ NĂNG HÀNH 

NGHỀ (MKH)  

 Ngày nay giáo dục - đào tạo theo hướng công nghệ đã hình thành và đang phát triển rất mạnh ở 

nhiều nước trên thế giới. Ờ Việt Nam cũng đã bắt đầu tiếp cận với xu hướng mới này, đi đầu là giáo 

dục và đào tạo nghề. Một trong những phương thức đào tạo nghề rất phù hợp theo hướng công nghệ 

đang ngày càng phát triển là phương thức MKH. Trong đó có một số chương trình đào tạo nghề thuộc 

chuyên ngành điện đã được chính thức xây dựng theo chương trình mô đun. 

Những công việc của người giáo viên khi dạy học theo phương thức MKH gồm: 

 Chuẩn bị nội dung giảng dạy. 

 Kiểm tra, đánh giá trình độ người học. 

 Xác định đặc điểm người học. 

 Xác định nội dung đào tạo cho từng lớp, từng người học cá biệt. 

 Lựa chọn, xây dựng bộ tài liệu học tập. 

 Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho giảng dạy. 

 Tiến hành giảng dạy. 

 Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học. 

Phương pháp dạy học theo MKH phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau: 

 Nguyên tắc mềm dẻo, linh động: Trong phương thức MKH người ta chỉ quan tâm đến thành 

tích cụ thể của người học, tức là năng lực thực hiện công việc nghề nghiệp sau khi học xong một 

đơn nguyên học tập (ĐNHT), một mô đun của môn học; mà không chú ý đến thời gian cần thiết 

mà người học đạt được những thành tích cụ thề ấy. Thời gian càng ngắn càng tốt, nhưng nếu 

cần thiết cũng có thể kéo dài. Việc học vượt không làm cơ sở để phân hóa lớp học mà làm động 

lực lôi kéo các học sinh khác trong nhóm. 

 Nguyên tắc cá nhân hóa quá trình dạy và học: Nhằm phát huy cao độ năng lực chủ động, 

sáng tạo của người học, nên trong quá trình dạy học người học được trang bị đầy đù các thiết bị, 

đồ dùng dạy học... theo yêu cầu. Người giáo viên có vai trò hướng dẫn và theo dõi, còn người 

học chủ động nghiên cứu, tìm hiểu từng vấn đề trong ĐNHT để nắm bắt kiến thức, hình thành 

kỹ năng, kỹ xảo. 
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 Việc tổ chức lớp học thường theo hình thức học nhóm nhỏ, trung bình mỗi nhóm gồm 4 hay 5 học 

sinh. Mỗi nhóm được bố trí một vị trí học tập với đầy đủ trang thiết bị học tập thích hợp với từng 

ĐNHT. Trong trường hợp số lượng trang thiết bị không đủ cho tất cả các vị trí để giải quyết toàn bộ 

nội dung của ĐNHT, thì mỗi vị trí sẽ chỉ bố trí trang thiết bị đủ để giải quyết một phần nội dung của 

ĐNHT mà thôi, và trong quá trình học tập các nhóm học sinh sẽ luân phiên thay đổi vị trí cho nhau để 

hoàn thành trọn vẹn nội dung của ĐNHT. 

 Do trong quá trình đào tạo nghề theo MKH, người giáo viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn, theo dõi 

và kiểm tra, đánh giá quá trình học tập chủ động sáng tạo của người học, nên những phương pháp và 

các thủ thuật dạy học được vận dụng ở đây chủ yếu là những phương pháp mang tính tích cực hóa 

người học cao như đàm thoại, nêu vấn đề, diễn trình, thảo luận nhóm, kèm cặp... 

2. DẠY HỌC CÁC KỸ NĂNG, KỸ XẢO 

2.1. Đặc điểm kỹ năng, kỹ xảo cơ bản trong thực hành điện 

 Kỹ năng, kỹ xảo cơ bản trong thực hành điện rất đa dạng phong phú, đây chính là một trong 

những tính đặc thù của tri thức ngành điện. 

 Có những kỹ năng, kỹ xảo cơ bản chỉ được áp dụng cho một công việc thuộc chuyên ngành điện 

mà thôi, ví dụ kỹ năng lồng dây vào rãnh stator chỉ được sử dụng trong công việc quấn dây máy 

điện; kỹ năng kiềng dây trên sứ cách điện chỉ dùng trong lắp đặt đường dây cung cấp điện... 

 Có những kỹ năng, kỹ xảo cơ bản có thể lắp ráp, đổi lẫn phù hợp cho nhiều công việc, cho nhiều 

nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho xu thế đào tạo nghề đa năng theo nhóm nghề hay nghề kết 

hợp, giúp cho người công nhân có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau hay di chuyển nghề 

nghiệp. Ví dụ kỹ năng nối dây điện không chỉ được áp dụng trong công việc lắp đặt điện chiếu 

sáng, mà còn có thể được áp dụng trong nhiều công việc lắp đặt các thiết bị, các mạch điện 

khác; kỹ năng đo dòng điện, đo điện áp bằng đồng hồ đo vạn năng được sử dụng trong rất nhiều 

công việc thuộc ngành điện, đặc biệt là ở giai đoạn kiểm tra sửa chữa; kỹ năng sử dụng các 

dụng cụ lao động như sử dụng tuốc nơ vit, sử dụng kìm vạn năng, ... được sử dụng trong nhiều 

công việc như khi tháo lắp các thiết bị điện. Các kỹ năng trên còn được áp dụng trong nhiều 

nghề, nhiều chuyên ngành khác nhau trong ngành điện, như nghề sửa chữa thiết bị điện công 

nghiệp, nghề điện dân dụng... 

 Số lượng các kỹ năng, kỹ xảo cơ bản để hoàn thành một công việc phụ thuộc vào nội dung công 

việc đó. Có những công việc chỉ cần một số ít kỹ năng là đã hoàn thành. Ví dụ như công việc đo 

dòng điện khởi động của động cơ bằng am pe kìm, công việc lắp một cầu dao điện, công việc 

thay thế một bóng đèn... 

 Có những công việc đòi hỏi người công nhân phải thực hiện hàng loạt kỹ năng kế tiếp nhau mới 

hoàn thành, ví dụ như công việc quấn dây máy điện đòi hỏi người thợ phải thực hiện hàng loạt 

những kỹ năng như: kỹ năng tháo bỏ cuộn dây hỏng (cháy, chạm chập), kỹ năng lấy số liệu, tính 

toán số liệu; kỹ năng làm khuôn, kỹ năng gia công bìa cách điện, kỹ năng quấn dây, kỹ năng 

lồng dây vào rãnh, kỹ năng đấu dây, kỹ năng đai dây, kỹ năng tẩm sấy... 

2.2. Các yếu tố ảnh hường đến quá trình hình thành kỹ năng kỹ xảo 

 Khi dạy học thực hành nói chung, dạy học các kỹ năng, kỹ xảo cơ bản nói riêng, người giáo viên 

ngoài việc khéo vận dụng các PPDH còn phải chú ý đến một số yếu tố khác có ảnh hưởng rất lớn đến 

quá trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo ở học sinh, cụ thể là: 
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 Yếu tố tâm lí: Quá trình tâm lí luôn gắn liền với các thao tác trong khi thực hiện các công việc và 

có ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu quả hình thành kỹ năng, kỹ xào nghề nghiệp. Ví dụ như khi luyện tập 

tháo lắp động cơ, có lúc cần sử dụng búa đóng thì học sinh có tâm lí lo sợ búa sẽ đánh trúng tay; khi 

thực tập leo cột để lắp đặt đường dây điện thì học sinh có tâm lí sợ độ cao, trong khi luyện tập đấu nối 

dây điện học sinh có tâm lí sợ điện giật... Rõ ràng với tâm lí như thế sẽ làm cho học sinh lúng túng 

trong thao tác, thực hiện kém chính xác và gây trở ngại rất lớn cho quá trình hình thành kỹ năng, kỹ 

xảo. Để tránh được ảnh hưởng của quá trình tâm lí theo hướng tiêu cực như thế, trong dạy thực hành 

ngoài các biện pháp an toàn, giáo viên cần giúp học sinh nắm vững lí thuyết nghề trước khi thực hành, 

giáo viên diễn trình làm mẫu phải chính xác, rõ ràng để học sinh có thể hình thành những biểu tượng 

đúng, đồng thời động viên học sinh có niềm tin vào khả năng của mình. 

 Sự giao thoa giữa các kỹ năng kỹ xảo: Đó là hiện tượng tác động qua lại giữa các kỹ năng, kỹ 

xảo đã có với kỹ năng, kỹ xảo đang được hình thành. Sự tác động qua lại này có thể theo hướng tích 

cực, cũng có thể theo hướng tiêu cực. 

 Sự tác động theo hướng tích cực khi kỹ năng, kỹ xảo đã có giúp cho kỹ năng, kỹ xảo mới dễ hình 

thành hơn. Điều này xảy ra khi các kỹ năng, kỹ xảo mới có sự tương tự, chuyển tiếp phù hợp với các 

kỹ năng, kỹ xảo cũ. Ví dụ, những kỹ năng sử dụng đồng hồ đo để đo các đại lượng điện như đo điện 

trở, dòng điện, điện áp có những thao tác sử dụng đồng hồ đo tương tự nhau, do đó nếu huấn luyện kỹ 

năng sử dụng đồng hồ đo điện trở tốt thì sau đó việc huấn luyện kỹ năng đo điện áp hay đo dòng điện 

sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ khác, như khi huấn luyện kỹ năng quấn dây động cơ l pha tốt thì khi học quấn 

dây động cơ 3 pha sẽ dễ hơn... 

 Sự tác động theo hướng tiêu cực khi các kỹ năng, kỹ xảo đã có gây cản trở cho việc hình thành kỹ 

năng kỹ xảo mới. Ví dụ như nếu luyện tập kỹ năng đi dây trên sứ cách điện tốt thì khi huấn luyện đi 

dây dùng ống nhựa hở có nắp đậy dễ dàng hơn vì chúng có nhiều thao tác giống nhau như bố trí dây 

điện, hay khi đưa dây điện vào ống người công nhân thường quen đưa dây lần lượt vào ống, sau khi 

kiểm tra thấy đã đầy đủ thì đậy nắp dễ dàng. Tuy nhiên khi đi dây trong ống nhựa kín, đòi hòi người 

công nhân phải dự kiến, bố trí đủ dây điện rồi mới luồn dây vào ống cùng lúc chứ không thể luồn tuần 

tự dây trước dây sau. 

 Quy luật hình thành kỹ năng: Nhiều người lầm tưởng rằng khi dạy học các kỹ năng, kỹ xảo cơ 

bản, cứ thiết kế hệ thống bài tập cho nhiều để học sinh có điều kiện luyện tập nhiều, nhằm giúp cho 

việc hình thành các kỹ năng, kỹ xảo được tốt hơn. Thực tế không hoàn toàn đúng như thế, việc thiết kế 

số lượng bài tập phải dựa trên cơ sở tâm lí học sư phạm về đường cong luyện tập được thể hiện ở hình 

vẽ sau đây. 

 Đường cong luyện tập cho thấy quá trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo xảy ra một số hiện tượng 

như sau: 

 Hiện tượng đỉnh, nghĩa là quá trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo đầu tiên diễn ra trong thời gian 

ngắn với tốc độ nhanh. Đó là do kỹ xảo mới được hình thành dựa trên các kỹ năng thành phần, sơ 

đẳng đã có, và sự điều chỉnh của ý thức để loại bỏ các động tác thừa. 

 Sau đó có sự giảm sút tạm thời là do cách thức hoạt động không được thay đổi làm cho người học 

giảm đi sự hứng thú. 

 Hiện tượng ngưng trệ, nghĩa là càng về sau, mức độ hình thành kỹ xảo chậm lại. Đó là do hạn chế 

về điều kiện luyện tập (trang thiết bị ít thay đổi, không phong phú về chủng loại...), và các yếu tố tâm 

sinh lí như sự mệt mỏi, suy giảm niềm tin và sự hứng thú. 
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Dựa vào đường cong luyện tập, ta thấy rằng khi dạy học các kỹ năng, kỹ xảo, nếu quá trình luyện 

tập liên tục kéo dài, hoặc số lượng bài luyện tập quá nhiều đều đưa đến hiệu quả học tập kém, tức hiệu 

quả của quá trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo sẽ không cao. Giáo viên cần chọn lựa số bài luyện tập 

vừa phải, số lần luyện tập liên tục thích hợp để sau khi kết thúc quá trình luyện tập học sinh đạt đến 

trạng thái đỉnh hoặc vừa qua trạng thái đỉnh một chút. 

 

  

 Trong thực tiễn cho thấy, phương pháp dạy học thực hành 4 bước tỏ ra rất hiệu quả trong dạy học 

một kỹ năng cơ bản vì các giai đoạn và các bước của phương pháp thực hành 4 bước rất phù hợp với 

các giai đoạn của quá trình hình thành kỹ năng ở con người. 

3. DẠY HỌC VỀ CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC TRONG CÁC MÔ ĐUN 

NGHỀ ĐIỆN 

Dạy học về cấu tạo và nguyên lí làm việc dù không có một sơ đồ cứng nhắc nào nhưng chúng 

cũng có những yêu cầu riêng cần tuân thủ để có thể đảm bảo được chất lượng của quá trình dạy học 

đạt được hiệu quả cao nhất. 

Nội dung về cấu tạo luôn luôn được dạy trước nội dung về nguyên lí làm việc. 

Khi dạy về cấu tạo cần làm rõ những nội dung chính sau: 

 Tên gọi, ký hiệu các bộ phận. 

 Tương quan giữa các bộ phận. 

 Định luật cơ bản chi phối. 

 Thông số đặc trưng. 

Khi dạy về nguyên lí hoạt động, cần làm rõ những nội dung chính sau: 

 Tác động đầu vào. 

 Các tương tác chính. 

 Kết quả đầu ra. 

Quá trinh dạy học về cấu tạo và nguyên lí làm việc có thể tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Dẫn nhập, hay hâm nóng (Warm up) về bài học 

Có nhiều cách để gây hứng thú và thu hút sự tập trung của người học để hình thành cho họ tâm 

thế sẵn sàng bước vào một nội dung mới. Cách đơn giản nhất là giới thiệu thẳng với người học rằng 

đối tượng mà họ trực tiếp làm việc, trực tiếp va chạm trong nghề nghiệp của họ sau này không phải chỉ 

có con người mà chính là những máy móc, thiết bị điện, những mạch điện vô tri vô giác kia. Muốn trở 

thành một người thợ điện lành nghề, một chuyên viên, một kỹ sư giỏi về điện không vì một lí do gì để 

họ có thể xem thường phần học về cấu tạo và nguyên lí làm việc của các máy móc, thiết bị điện hay 

Kết quả luyện tập 

Đỉnh 

Giảm sút 

tạm thời  

Ngưng trệ 

Số lượng bài luyện tập 
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mạch điện! Dĩ nhiên không phải bắt đầu bài học nào về cấu tạo và nguyên lí làm việc người giáo viên 

cũng đi thẳng vào vấn đề như vậy, vì người học sẽ bị nhàm chán ngay; tuy nhiên thỉnh thoảng dùng 

cách này cũng tỏ ra hiệu quả vì phương pháp này mất rất ít thời gian, nhưng nó có thể đánh động đến 

tính tự giác, khơi dậy ở người học trách nhiệm đối với nghề nghiệp trong tương lai, có thể giúp họ dẹp 

tan đi sự uể oải và đưa họ vào trạng thái sẵn sàng đối với bài học. 

Đôi khi giới thiệu mở đầu bằng phương pháp vấn đáp cũng mang lại hiệu quả rất tốt; nếu giáo 

viên khéo léo lựa chọn câu hỏi thích hợp thì có thể vừa kiểm tra được kiến thức cũ, giúp học sinh củng 

cố bài, vừa đưa họ đến với bài mới một cách nhẹ nhàng nhưng đầy thú vị. Ví dụ khi muốn giới thiệu 

mở đầu cho bài học về mạch mở máy sao-tam giác động cơ điện xoay chiều ba pha, quá trình vấn đáp 

có thể diễn ra như sau: 

- Giáo viên: Với động cơ xoay chiều ba pha thì dòng điện qua động cơ sẽ như thế nào lúc động cơ 

khởi động? 

- Học sinh: Dòng khởi động gấp 4 đến 7 lần dòng định mức. 

- Giáo viên: Trong công nghiệp một động cơ có dòng điện định mức là 80A, thì dòng khởi động 

khoảng bao nhiêu? 

- Học sinh: Khoảng từ 320A đến 560A. 

- Giáo viên: Liệu với dòng điện khởi động lớn như vậy có gì không ổn? 

- Học sinh: Rất nguy hiểm, vì ... (học sinh có thể kể hàng loạt những sự cố xảy ra do dòng điện 

quá lớn gây ra). 

Lúc này giáo viên sẽ cho học sinh biết rằng việc giảm dòng điện mở máy đối với các động cơ 

công suất lớn trong công nghiệp là vô cùng cần thiết, và một trong những biện pháp để thực hiện điều 

đó chính là sử dụng mạch mở máy sao - tam giác. 

Một trong những cách tỏ ra rất hiệu quả dùng để giới thiệu mở đầu về một thiết bị hay một mạch 

điện là hãy cho người học thấy được những giá trị thực tiễn của chúng, ví dụ cho người học xem một 

đoạn phim về những áp dụng thực tiễn của thiết bị hay của mạch điện đó chẳng hạn. Những hình ảnh 

như vậy luôn tạo được ấn tượng mạnh, kích thích sự tò mò và thôi thúc người học muốn tìm hiểu về 

những thiết bị điện mới, những mạch điện mới đó. Nếu không có điều kiện để chiếu những đoạn phim 

như vậy, giáo viên có thể chỉ ra cho người học thấy được sự hiện diện của các máy móc, thiết bị điện, 

hay mạch điện sắp được trình bày ở trong cuộc sống xung quanh họ. Thông thường người học nghề 

hay quan tâm đến những kiến thức nào có liên quan đến thực tiễn nghề nghiệp của họ, cho nên những 

cách trình bày trên đây đã kích thích đúng những mong đợi ở người học, do đó họ rất sẵn sàng để tham 

gia vào quá trình học tập một cách tự giác. Và dĩ nhiên kết thúc bước giới thiệu mở đầu giáo viên 

không quên tóm tắt lại hoặc đưa ra mục tiêu của bài học cho học sinh rõ, một khi mục tiêu được công 

bô tức là quá trình dạy và học đã được định hướng, mục tiêu chính là cái đích để đạt đến và cũng là 

các tiêu chí để đánh giá kết quả dạy và học. 

Bưóc 2: Giảng dạy về cấu tạo 

Giảng dạy về cấu tạo một máy móc, thiết bị điện giáo viên cần tránh lối trình bày bằng cách liệt 

kê tất cả các chi tiết cấu tạo của thiết bị đó mà nên gom chúng vào một số ít nhóm mang tính tổng hợp 

hóa để học sinh dễ nhận biết hơn. Ví dụ, có thể chia thành 2 nhóm: các chi tiết thuộc bộ phận điện và 

các chi tiết thuộc bộ phận cơ khí. Tuy nhiên đối với cấu tạo của máy móc, thiết bị điện người ta 

thường chia các chi tiết thành hai nhóm là các chi tiết thuộc nhóm đứng yên và các chi tiết thuộc nhóm 

chuyển động khi làm việc, nhóm các thiết bị bảo vệ, điều khiển và nhóm thiết bị động lực chẳng hạn. 

Ví dụ đối với các loại máy điện quay, thì các chi tiết được chia thành 2 phần: Phần tĩnh (phần đứng 

yên hay stato) và phần động (phần quay hay rô to). 
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Đối với những thiết bị có nhiều chi tiết với các ký hiệu khác nhau trên sơ đồ thì giáo viên cần làm 

rõ tên gọi và ký hiệu của từng bộ phận, ví dụ với công tắc tơ học sinh phải hiểu được ký hiệu của cuộn 

dây, của tiếp điểm thường đóng, thường mở... đối với những chi tiết có nhiều ký hiệu khác nhau, giáo 

viên cần cho học sinh biết tất cả các ký hiệu của chúng. 

Phương pháp trực quan là một phương pháp rất hiệu quả trong quá trình giảng dạy về cấu tạo, nếu 

có được vật thật thì càng tốt, vì lúc này học sinh có thể trực tiếp quan sát máy móc thiết bị và đương 

nhiên quá trình nhận thức của học sinh diễn ra mau chóng hơn. Trường hợp không có vật thật thì mô 

hình hay hình ảnh cũng là những dụng cụ dạy học mang tính trực quan cao, tuy nhiên hình ảnh không 

lột tả hết được cấu tạo của máy móc thiết bị do nó không thể trình bày được kết cấu thiết bị trong 

không gian đa chiều. Do đó khi giáo viên sừ dụng hình ảnh đòi hỏi học sinh phải tư duy nhiều hơn. 

Phương pháp thảo luận nhóm cũng tỏ ra rất hiệu quả trong quá trình dạy học về cấu tạo, lúc này 

học sinh được trực tiếp quan sát, mỗi người trong nhóm có một cách tiếp cận máy móc, thiết bị theo 

những cách riêng của mình, như vậy cả nhóm sẽ có những hiểu biết về cấu tạo của thiết bị điện được 

trọn vẹn hơn. 

Bước 3: Giảng dạy về nguyên lí làm việc 

Nguyên lí làm việc nhất thiết phải được giảng dạy ngay liền sau khi học sinh được học xong phần 

cấu tạo. Nguyên lí làm việc của máy móc, thiết bị điện luôn gắn liền với quá trình điện từ diễn ra bên 

trong chúng. Các quá trình điện từ này thường gắn liền với các định luật nào đó, ví dụ quá trình điện từ 

diễn ra khi máy điện, hay các khí cụ điện hoạt động gắn liền với định luật cảm ứng điện từ và lực điện 

từ chính là tác nhân chính gây ra các chuyển động. Do đó trong quá trình dạy về nguyên lí hoạt động 

giáo viên cần thiết đưa ra cho học sinh những câu hỏi liên quan đến các định luật đó, đồng thời làm rõ 

tác động của định luật đến sự chuyển động của các chi tiết như thế nào. Phương pháp dạy như thế vừa 

đánh giá được người học, giúp họ củng cố lại kiến thức cũ, đồng thời lại giúp họ liên kết được kiến 

thức cũ với nội dung mới, học sinh sẽ hiểu rõ hơn phạm vi ứng dụng của các định luật đã học, và 

đương nhiên họ sẽ hiểu bài dễ dàng hơn. 

Phân tích nguyên lí làm việc của mạch điện chủ yếu là tìm hiểu quá trình hoạt động của từng máy 

móc, thiết bị điện trong mạch liên kết với nhau thông qua các tác động dây chuyền có thứ tự logic tuân 

theo quy luật đã được thiết kế sẵn, như vậy cơ sở của nguyên lí hoạt động của một mạch điện, chính là 

nguyên lí làm việc của từng thiết bị, khí cụ điện... 

Trong quá trình giảng dạy về nguyên lí làm việc như trên, giáo viên phải giúp học sinh liên kết 

được những quá trình điện từ diễn ra bên trong với các chuyển động của các chi tiết bên ngoài, trong 

quá trình vận hành như vậy có rất nhiều các tương tác, rất nhiều các chuyển động, do đó người giáo 

viên cần thiết nên phân chia quá trình hoạt động của thiết bị ra thành những giai đoạn cụ thể cho dễ 

hiểu, thông thường có thể chia ra làm ba giai đoạn như sau: 

Giai đoạn tác động đầu vào: Là những tác động để mở đầu cho một quá trình vận hành của thiết 

bị, thông thường đây chính là giai đoạn đưa dòng điện vào các chi tiết của thiết bị. Ví dụ đối với một 

công tắc tơ thì đây là giai đoạn đưa dòng điện vào cuộn dây điện từ của nó (ví dụ khi ấn nút nhấn, thì 

cuộn dây điện từ được cấp nguồn), đối với một động cơ điện thì đây là lúc đưa dòng điện vào cuộn dây 

stato... 

Giai đoạn diễn ra các tương tác chính giữa các bộ phận, các chi tiết của một thiết bị, hay giữa các 

thiết bị, khí cụ điện trong cùng mạch điện. Ví dụ đối với một công tắc tơ thì đây là giai đoạn cuộn dây 

điện từ sau khi có dòng điện đi vào nó sẽ trở thành một nam châm điện, nam châm điện này sẽ sinh ra 

lực điện từ để hút nắp từ động, khi nắp từ động di chuyển sẽ kéo theo hàng loạt các chuyển động của 
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các chi tiết khác gắn liền với nắp từ động, làm cho các tiếp điểm thường hở đóng lại, các tiếp điểm 

thường đóng thì hở ra, lò xo bị nén lại... 

Các tác động đầu ra: Là kết quả tất yếu của các tác động chính, ví dụ khi các tiếp điểm thường hở 

đóng lại thì mạch tải được cấp điện, động cơ quay... 

Giai đoạn diễn ra các tương tác chính đối với một thiết bị, một khí cụ điện là quá trình tương tác 

giữa các bộ phận trên cùng thiết bị, khí cụ điện đó; còn đối với một mạch điện người ta quan tâm 

nhiều hơn sự tương tác giữa các thiết bị, khí cụ điện có trong mạch. Cách phân chia thành 3 giai đoạn 

trên càng giúp cho quá trình hoạt động của thiết bị điện, của mạch điện thể hiện được một trình tự 

logic rõ rệt và người học sẽ dễ chấp nhận, và dễ ghi nhớ hơn. 

Để kích thích sự hứng thú hơn nữa cho người học, phần trình bày về nguyên lí hoạt động này giáo 

viên có thể sử dụng những mô phỏng được xây dựng từ những phần mềm kỹ thuật làm giáo cụ trực 

quan. Trong thực tế những mô phỏng quá trình vận hành của thiết bị tỏ ra rất hiệu quả đối với quá 

trình nhận thức của người học, thậm chí nó còn có thể hiệu quả hơn cả vật thật, vì vật thật dù sao cũng 

không thể hiện được diễn biến của các quá trình điện từ, nhưng mô phỏng bằng các phần mềm kỹ 

thuật có thể làm được điều đó. Hơn nữa những mô phỏng còn có thể cho người học thấy được sự vận 

hành của các chi tiết bên trong thiết bị, máy móc; mà đối với vật thật thì những chi tiết này bị che 

khuất trong quá trình làm việc của chúng. Các mô phỏng chuyển động thường được sử dụng như 

powerpoint, flash, visual basic... 

Bước 4: Vận dụng, củng cố và kiểm tra sự lĩnh hội 

Thông thường ở bước này người giáo viên thường yêu cầu học sinh trình bày lại cấu tạo và phân 

tích lại nguyên lí làm việc của máy móc, thiết bị điện vừa học; trong quá trình học sinh phân tích giáo 

viên có thể đặt thêm những câu hỏi liên quan nhằm giúp học sinh đào sâu thêm kiến thức, vừa đánh 

giá được sự lĩnh hội của người học. Những câu hỏi đưa ra nên có những gợi ý liên quan đến những 

kiến thức cũ để củng cố, mở rộng vấn đề, giúp người học hiểu sâu sắc vấn đề hơn. Chẳng hạn như khi 

yêu cầu học sinh phân tích lại nguyên lí làm việc của mạch điều khiển động cơ 3 pha, người giáo viên 

có thể đặt câu hỏi: Trong lúc mạch đang vận hành, nếu động cơ bị mất điện một trong ba pha, thì hiện 

tượng gì sẽ xảy ra? Rõ ràng câu hỏi này làm cho học sinh liên tưởng ngay đến nguyên lí làm việc của 

động cơ ba pha đã học từ trước, liên tưởng đến những tri thức về các hiện tượng hư hỏng của động cơ 

3 pha, học sinh phải nỗ lực tư duy, tổng hợp kiến thức mới có thể trả lời tốt những câu hỏi như thế. 

Để mở rộng nội dung bài học, giáo viên có thể yêu cầu người học dựa theo mạch điện vừa học để 

xây dựng một mạch điện mới theo một yêu cầu hoạt động mới nhưng có những nét tương tự như mạch 

điện vừa học. Những bài tập như thế này vừa giúp cho người học có điều kiện đào sâu vấn đề vừa kích 

thích giúp phát triển tư duy của người học. 

Người dạy cũng có thể yêu cầu học sinh cho biết những thiết bị điện nào khác có những đặc điểm 

về cấu tạo và nguyên lí làm việc tương tự như thiết bị vừa học, hoặc tìm ra điểm giống và khác nhau 

về cấu tạo và nguyên lí làm việc của hai thiết bị khác nhau. Ví dụ khi học về cấu tạo và nguyên lí làm 

việc của động cơ ba pha, giáo viên yêu cầu học sinh cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa cấu tạo 

và nguyên lí làm việc của động cơ ba pha với động cơ một pha. Khi học về mạch điện tự động giới 

hạn hành trình chuyển động, giáo viên có thể yêu cầu học sinh cho biết sự giống và khác nhau so với 

mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ ba pha dùng khởi động từ kép. Khi học về rơ le điện từ, 

giáo viên có thể yêu cầu học sinh so sánh rơ le điện từ với rơ le nhiệt. 
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4. KẾT LUẬN 

Với phương pháp tiếp cận đào tạo nghề theo MKH thì đào tạo là một quá trình nối tiếp từ hẹp đến 

rộng, từ thấp đến cao, có thể liên tục hay gián đoạn, làm cho quá trình đào tạo nghề trở nên mềm dẻo 

và linh hoạt đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Vì vậy, nội dung và định hướng dạy học kiến thức lý 

thuyết và kỹ năng thực hành trong các mô đun đào tạo nghề điện cũng mềm dẻo, linh hoạt, mang tính 

tích hợp. Như những nội dung đã trình bày trong bài viết thì đòi hỏi người giáo viên phải biết vận 

dụng phương pháp dạy học một cách sáng tạo, phù hợp với các nội dung cốt lõi, cụ thể trong các kỹ 

năng, và kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của từng mô đun là rất cần thiết. Có như vậy thì mới 

góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo theo mô đun.  
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DẠY HỌC VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY KỸ THUẬT CHO HỌC SINH 

TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ THEO MODULE 

ThS. PHAN THỊ TÂM 

P.Trưởng khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường ĐHSPKT Vinh 

Email:  phantamktv@yahoo.com.vn 

TÓM TẮT: Để tồn tại, con người luôn luôn phải tư duy. Chỉ có tư duy mới giúp con người giải quyết được các 

vấn đề nảy sinh trong cuộc sống và trong từng hoạt động. Đối với học sinh học nghề cũng vậy, để giải quyết các 

vấn đề trong học tập kỹ thuật và trong lao động nghề nghiệp sau này, các em cũng phải được phát triển và rèn 

luyện tư duy, đó là tư duy kỹ thuật. Nhiệm vụ này phải được các giáo viên dạy nghề quan tâm ngay trong quá 

trình dạy học, đặc biệt là dạy học nghề theo chương trình module hiện nay. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Con người muốn làm kỹ thuật tốt thì phải có tư duy kỹ thuật giỏi. Vì vậy, để đào tạo nên những 

con người biết làm kỹ thuật thì việc hình thành, phát triển tư duy kỹ thuật cho học sinh ngay từ khi họ 

còn ngồi trên ghế nhà trường đào tạo nghề là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn 

hiện nay đào tạo nghề đang thực hiện theo quan điểm tích hợp. 

2. TẠI SAO PHẢI PHÁT TRIỂN TƯ DUY KỸ THUẬT CHO HỌC SINH TRONG 

ĐÀO TẠO NGHỀ THEO MÔ ĐUN 

 Trong cuộc sống, con người muốn tồn tại và phát triển thì luôn luôn phải tư duy. Tư duy giúp con 

người giải quyết vấn đề. Do đó để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lao động kỹ thuật cũng phải 

cần đến tư duy, đó chính là tư duy kỹ thuật. Tư duy kỹ thuật chính là loại tư duy xuất hiện trong lĩnh 

vực lao động kỹ thuật nhằm giải quyết những bài toán (nhiệm vụ) có tính chất kỹ thuật sản xuất.   

 Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng đã được ban hành với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đảng và Nhà nước xác định mục tiêu cụ thể đối với 

giáo dục nghề nghiệp là tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. 

Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề 

nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của 

thị trường lao động trong nước và quốc tế. 

 Trong quá trình đào tạo nghề, để đạt được mục tiêu đó thì cần phải hình thành nhân cách toàn diện 

cho học sinh và trong đó không thể không quan tâm đến việc hình thành và phát triển tư duy kỹ thuật 

cho học sinh - một yếu tố tâm lý quan trọng giúp họ giải quyết được các tình huống, các vấn đề kỹ 

thuật.  

 Nhiệm vụ cơ bản của dạy nghề là trang bị cho học sinh những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề 

nghiệp phù hợp với yêu cầu của sự tiến bộ kỹ thuật, đồng thời hình thành ở họ những phẩm chất tâm 

lý - đạo đức cần thiết trong lao động nghề nghiệp. Khoa học kỹ thuật và lao động sản xuất của con 

người càng phát triển thì tư duy cũng phát triển theo. Sự đa dạng và mức độ phức tạp của hoạt động 

lao động đã làm tăng yêu cầu phát triển tư duy kỹ thuật tương ứng. 

 Chương trình dạy nghề trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện nay được thiết kế theo quan 

điểm kết hợp môn học và module kỹ năng hành nghề. Các module được xây dựng theo quan điểm 

hướng đến năng lực thực hiện. Module là một đơn vị học tập có tính trọn vẹn, tích hợp giữa lý thuyết 

và thực hành để người học sau khi học xong có năng lực thực hiện được công việc cụ thể của nghề 
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nghiệp. Dạy nghề theo năng lực thực hiện bản chất là dạy nghề gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giữa 

học với hành, giữa giáo dục đào tạo gắn liền với sản xuất. Trong học tập các module này, học sinh 

phải biết vận dụng tư duy lý luận kết hợp với tư duy thực hành đề hoàn thành nhiệm vụ học tập. Đó 

chính là đặc điểm cơ bản của tư duy kỹ thuật. 

3. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA TƯ DUY KỸ THUẬT  

 Tư duy nảy sinh khi gặp tình huống có vấn đề, tư duy kỹ thuật nảy sinh khi gặp tình huống có vấn 

đề kỹ thuật. Ngoài những đặc điểm giống như tư duy thông thường, tư duy kỹ thuật còn có một số đặc 

trưng như sau: 

 Thứ nhất, tư duy kỹ thuật diễn ra thông qua việc giải quyết tình huống có vấn đề dưới dạng các 

bài toán kỹ thuật. Cùng với sự đa dạng của kỹ thuật và điều kiện sản xuất hiện đại thì các tình huống 

kỹ thuật trong thực tiễn rất phong phú và đa dạng. Việc giải quyết bài toán kỹ thuật có thể bằng nhiều 

cách khác nhau và cho đáp án khác nhau. 

 Thứ hai, Tư duy kỹ thuật có tích chất lý thuyết và thực hành. Đặc điểm này biểu hiện sự thống 

nhất chặt chẽ giữa thành phần lý thuyết và thành phần thực hành của hoạt động trong sự tác động qua 

lại và kết hợp không ngừng giữa các hành động trí óc và các hành động chân tay bên ngoài.  

 Thứ ba, Tư duy kỹ thuật có mối liên hệ chặt chẽ giữa các thành phần khái niệm và hình tượng 

(hình ảnh) của hoạt động. Hình ảnh đóng vai trò là điểm tựa cho việc lĩnh hội các tri thức lý thuyết tạo 

điều kiện để quá trình nắm vững và cụ thể hoá khái niệm được dễ dàng.  

 Thứ tư, Tư duy kỹ thuật có tính chất thiết thực. Thể hiện ở chỗ, việc xử lý các tình huống kỹ thuật 

để đảm bảo thời gian là một đòi hỏi của thực tiễn hoạt động; đồng thời biết vận dụng hợp lý và có hiệu 

quả các tri thức đã có vào các điều kiện khác nhau của thực tiễn.   

4. DẠY HỌC VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY KỸ THUẬT CHO HỌC SINH TRONG ĐÀO 

TẠO NGHỀ THEO MÔ ĐUN 

 Giáo viên thông qua dạy học là chiếc cầu nối liền giữa tri thức văn hóa nhân loại với học sinh. Dù 

theo phương thức đào tạo nào thì năng lực sư phạm của giáo viên vẫn được coi là yếu tố trực tiếp 

quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường. Trong đào tạo nghề ngày nay, cùng với sự áp dụng 

chương trình mới - chương trình module, phương tiện dạy học hiện đại và cập nhật các phương pháp 

dạy học mới… đã làm thay đổi đáng kể quá trình và cách thức truyền đạt tri thức từ thầy giáo tới 

người học. Từ vị trí trung tâm, chủ động truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm cho người học, vai trò 

người thầy đang dịch chuyển theo hướng chỉ đạo, định hướng, tư vấn, hướng dẫn người học… Người 

học trở thành trung tâm của quá trình dạy học, chủ động, sáng tạo tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp. Mặc dù vậy, vai trò của người giáo viên phải tổ chức dạy học tích hợp làm 

sao để phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, chuẩn bị cho học sinh tham gia vào việc tổ chức 

lao động khoa học sản xuất, đặc biệt là quan tâm phát triển tư duy kỹ thuật cho các em. Sau đây là một 

số gợi ý: 

 - Trong quá trình dạy học, giáo viên cần xây dựng các các tình huống có vấn đề dưới dạng bài 

toán kỹ thuật, yêu cầu học sinh giải quyết nhằm kích thích tư duy nói chung và phát triển tư duy kỹ 

thuật nói riêng của học sinh. Các tình huống này cần được nâng dần mức độ khó, từ đơn giản đến phức 

tạp. Để giải quyết một tình huống cụ thể thì không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà phải huy động tất cả 

các kiến thức có liên quan và những kinh nghiệm khác.  

 - Khi đứng trước các tình huống có vấn đề kỹ thuật tư duy kỹ thuật sẽ phải xuất hiện để kịp thời 

giải quyết tình huống. Sáng tạo bắt đầu từ việc "phát hiện ra vấn đề", sau đó mới tìm cách giải quyết 
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vấn đề, chỉ khi vấn đề được giải quyết thì sẽ tìm ra cái mới. Vì vậy, cần phát huy tính tính tích cực tư 

duy cho học sinh bằng các phương pháp dạy học như: nêu và giải quyết vấn đề, dạy học theo nhóm...  

   - Tổ chức dạy học tương tác hiệu quả, tạo cơ hội để học sinh tự trình bày và lý giải quan điểm của 

mình trong việc giải quyết các bài toán kỹ thuật. Khuyến khích, động viên kịp thời những sự sáng tạo 

mà học sinh đưa ra trong học tập, trong lao động kỹ thuật. 

 - Cập nhật thường xuyên và tích cực ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào quá trình 

dạy học, đặc biệt tiến bộ trong ngành, nghề đào tạo để học sinh kịp thời cập nhật kiến thức mới, công 

nghệ mới; Có thể lồng ghép việc phổ biến các thành tựu kỹ thuật, các sáng kiến trong lao động sản 

xuất, các phương pháp lao động tiên tiến, các sáng chế kỹ thuật để nâng cao hiểu biết cũng như kích 

thích tính sáng tạo cho các em.   

 - Trong dạy học tích hợp, việc dạy kiến thức được gắn chặt chẽ với dạy kỹ năng nghề nghiệp, vì 

vậy mà thuận lợi cho giáo viên trong phát triển tư duy kỹ thuật cho học sinh. Bởi vì tính chất lý thuyết 

kết hợp thực hành là đặc điểm cơ bản nhất của tư duy kỹ thuật. Trong các nhiệm vụ học tập giao cho 

học sinh, cần yêu cầu họ đồng thời tiến hành hàng loạt thao tác trí óc kết hợp với các hành động thực 

hành làm cho chúng hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ tư duy. Mục đích 

của học là để hành có ích cho mình và cho đời, nhưng hành cũng là một cách để học, vừa củng cố kiến 

thức, vừa phát triển tư duy cho bản thân. 

 - Rèn luyện óc quan sát kỹ thuật cho học sinh và phải đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ giữa các kiến 

thức kỹ thuật với hành động thực hành trong hoạt động tìm tòi khám phá tri thức của học sinh. Khi tư 

duy để giải quyết các bài toán kỹ thuật, cùng với việc vận dụng các khái niệm, học sinh cần phải có trí 

tưởng tượng tốt, ví dụ như khi xây dựng một bản vẽ cho một sản phẩm thì trong đầu đã phải hình dung 

hình ảnh sản phẩm đó như thế nào sau khi hoàn thành.  

 - Trong dạy học tích hợp, người giáo viên cần rèn luyện tính linh hoạt, nhanh nhạy trong tư duy, 

tính sẵn sàng đáp ứng vào thời điểm cần thiết, kỹ năng vận dụng hợp lý và có hiệu quả các tri thức đã 

có vào các điều kiện khác nhau cho học sinh học nghề. Bởi vì để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của 

lao động kỹ thuật, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, quá trình tư duy kỹ thuật cần phải được 

hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định.  

5. KẾT LUẬN 

 Bản chất dạy học các module là dạy học tích hợp nội dung nhằm mục đích gắn kết đào tạo với lao 

động, học đi đôi với hành, chú trọng năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Để đạt mục đích đó, 

trong quá trình dạy học cần quan tâm việc phát triển tư duy nói chung và tư duy kỹ thuật nói riêng cho 

học sinh, vấn đề này đòi hỏi người giáo viên dạy nghề tích cực lao động sáng tạo. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG ĐÀO NGHỀ  
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1. TÍCH HỢP VÀ DẠY HỌC TÍCH HỢP 

1.1. Tích hợp 

 Trong tiếng Anh, tích hợp được viết là “integration” một từ gốc Latin (integer) có nghĩa là 

“whole” hay “toàn bộ, toàn thể”. Có nghĩa là sự phối hợp các hoạt động khác nhau, các thành phần 

khác nhau của một hệ thống để bảo đảm sự hài hòa chức năng và mục tiêu hoạt động của hệ thống ấy.  

 Theo từ điển tiếng Việt  tích hợp là “sự hợp nhất, sự hòa nhận, sự kết hợp ”Theo Từ điển giáo dục 

học thì tích hợp là “hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh 

vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch giảng dạy”. Kế hoạch giảng dạy ở đây cần 

được hiểu trong một phạm vi rộng, từ kế hoạch giảng dạy của một chương trình đến kế hoạchgiảng 

dạy của một môn học, kế hoạch giảng dạy của bài học; Cũng theo các tác giả của từ điển này thì có hai 

kiểu tích hợp là tích hợp dọc và tích hợp ngang với nhiều nội dung tích hợp khác nhau. 

 Tích hợp dọc là “loại tích hợp dựa trên cơ sở liên kết hai hoặc nhiều môn học thuộc cùng một lĩnh 

vực hoặc một số lĩnh vực gần nhau” còn tích hợp ngang là “tích hợp dựa trên cơ sở liên kết các đối 

tượng học tập, nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học khác nhau” xung quanh một chủ đề. 

 Như thế, trong dạy học, tích hợp có thể được coi là sự liên kết các các đối tượng giảng dạy, học 

tập trong cùng một kế hoạch hoạt động để đảm bảo sự thống nhất, hài hòa, trọn vẹn của hệ thống dạy 

học nhằm đạt mục tiêu dạy học tốt nhất. 

 Ví dụ, trong dạy nghề, mục tiêu của hệ thống dạy nghề là năng lực mà người học đạt được sau quá 

trình học tập. Bởi thế mọi loại, mọi nội dung tích hợp trong dạy nghề đều nhằm đạt được sự trọn vẹn 

của năng lực nơi người học nghề. Sự trọn vẹn ấy được quyết định bởi sự kết hợp hài hòa giữa kiến 

thức – kỹ năng – thái độ nơi người học. 

1.2. Dạy học tích hợp 

 Đối với giáo viên dạy nghề, những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn cho 

sinh viên, thì câu hỏi quan trọng đầu tiên cần làm rõ là “dạy học tích hợp là gì?” Dạy học tích hợp có 

phải (như nhiều người đang hiểu) là sự kết hợp giữa dạy lý thuyết và dạy thực hành không? 

 Cách hiểu dạy học tích hợp trong đào tạo nghề là “sự kết hợp giữa dạy lý thuyết và dạy thực 

hành” đang mang lại nhiều lúng túng cho các trường và cơ sở đào tạo nghề. Vì địa điểm và trang bị 

dạy học của dạy lý thuyết và dạy thực hành rất khác nhau (phòng học chuyên môn hóa cho dạy lý 

thuyết và xưởng thực hành cho dạy thực hành); đơn vị thời gian tính cho dạy lý thuyết và thực hành 

cũng khác nhau (tính theo 45 phút / tiết cho dạy lý thuyết và tính theo giờ cho dạy thực hành); chương 

trình định thời gian cho dạy lý thuyết riêng, thời gian cho dạy thực hành riêng .v.v... vậy bố trí nơi dạy 

học, phân bố thời gian bài học, tính toán thời gian và chế độ dạy học thế nào cho bài “kết hợp giữa dạy 

lý thuyết và dạy thực hành” ? Ngay việc phân bố thời gian để dạy lý thuyết và thời gian để dạy thực 

hành trong một bài dạy tích hợp thế nào cũng là một vấn đề dễ gây lúng túng cho giáo viên khi thiết kế 

bài dạy học. 

 Như thế có thể định nghĩa dạy học tích hợp là “quá trình dạy học mà ở đó các thành phần năng lực 

được tích hợp với nhau trên cơ sở các tình huống cụ thể trong đời sống để hình thành năng lực của 

người học”. 
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2. BÀI HỌC TÍCH HỢP 

 Trong dạy học, hoạt động học là hoạt động cơ bản nhất. Không có hoạt động học thì không có 

hoạt động dạy. Bởi vậy, khi đề cập đến dạy học tích hợp thì điều đầu tiên cần nói đến là bài học tích 

hợp. 

 Theo các nhà sư phạm, bài học được coi như đơn vị dạy học nhỏ nhất để có thể đảm nhiệm một 

nội dung dạy học có giá trị tương đối độc lập, trọn vẹn. Với tiếp cận năng lực thực hiện, bài học là đơn 

vị dạy học nhỏ nhất để hình thành nơi người học khả năng giải quyết một công việc hoặc phần công 

việc chuyên môn. 

 Những trình bày ở các phần trên khẳng định hai điều cơ bản làm nền tảng cho việc định nghĩa bài 

học tích hợp. Thứ nhất, “dạy học tích hợp là quá trình dạy học mà ở đó các nội dung, hoạt động dạy 

kiến thức, kỹ năng, thái độ được tích hợp với nhau trong cùng một nội dung và hoạt động dạy học để 

hình thành và phát triển năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp cho người học”. Thứ hai, sự tích 

hợp diễn ra trên nền tảng một công việc (task) chuyên môn cụ thể, mà để thực hiện được, thì cần đến 

những kiến thức, kỹ năng, thái độ, công cụ sẽ được nêu ra và thực hiện trong bài học. 

 Như thế, bài học tích hợp được hiểu là đơn vị học tập nhỏ nhất có khả năng hình thành nơi người 

học cả kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để giải quyết một công việc hoặc phần công việc chuyên 

môn cụ thể, góp phần hình thành năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp của họ. 

 Đặc trưng của bài học tích hợp 

 Để xác định một bài học là bài tích hợp, cần chỉ rõ được các yếu tố đặc trưng sau: 

 - Khả năng thực hiện công việc hoặc phần công việc chuyên môn mới. 

 - Kiến thức mới được tiếp thu. 

 - Kỹ năng mới được hình thành (kỹ năng trí tuệ hoặc kỹ năng lao động chân tay). 

 Khi thiết kế bài học tích hợp kèm theo những hoạt động tổ chức, hỗ trợ, điều khiển của người dạy, 

phải tham khảo từ bản phân tích nghề để chỉ ra ba yếu tố trên. 

 Ví dụ như bản phân tích nghề cắt gọt kim loại: 
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PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

Nhiệm vụ       B   : Gia công trên máy tiện vạn năng  

Công việc      B. 10 : Tiện lỗ bậc và lỗ kín  

Mô tả công việc 
: Điều chỉnh máy, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị để tiện lỗ bậc và lỗ kín trên phôi 

đã có lỗ sẵn đạt cấp chính xác 9  7, cấp độ nhám: Ra = 2,5  0,63m 

 

Các bước 

thực hiện 

Tiêu chuẩn thực 

hiện 
Dụng cụ, trang bị, vật liệu Kiến thức liên quan Kỹ năng liên quan 

Thái độ 

cần có 

định- tín hiệu 

và lỗi thường 

gặp 

7. Tiện lỗ 

bậc, lỗ kín  

- Xác định đúng 

chuẩn để lấy dấu, 

đường vạch dấu 

đúng kích thước, rõ 

- Đặt cữ chặn đúng 

vị trí chiều dài của 

từng bậc cần tiện 

và được xiết đủ 

chặt.  

- Bột màu. 

- Mũi vạch. 

- Dao tiện bậc trong. 

- Cữ chặn. 

- Máy tiện. 

- Phiếu công nghệ. 

- Cấu tạo, cách sử dụng các loại 

cữ chặn. 

 

- Lấy dấu trên cán dao. 

- Sử dụng chìa khoá. 

- Lắp cữ chặn. 

- Kiểm tra vị trí đặt cữ 

chặn. 

 

Cận 

thận, 

chính 

xác  

- Các tấm cữ 

không đúng 

kích thước, bị 

nứt, xước. 

- Lắp cữ chặn 

sai vị trí. 

 

7.1. Lấy 

dấu chiều 

dài các bậc 

hoặc lắp 

cữ chặn  

7.2. Tiện 

thô   

- Chọn chế độ cắt 

phù hợp. 

- Tiện đúng trình 

tự, để lượng dư 1 

mm. 

- Đảm bảo an toàn. 

 

- Sổ tay kỹ thuật. 

- Máy tiện vạn năng. 

- Dao phá lỗ bậc. 

- Thước cặp 1/10 thước cặp 

đo sâu. 

- Dung dịch làm nguội. 

- Sự biến dạng của kim loại trong 

khi cắt. 

-Các góc của dao tiện. 

- Các dạng sai hỏng thường xẩy 

ra, nguyên nhân và cách khắc 

phục. 

- Mài dao tiện. 

- Đơn vị đo lường. 

- Điều chỉnh dao cắt 

khi gần chạm cữ. 

- Quan sát dao cắt 

trong lỗ và hình dáng 

của phoi cắt để xác 

định mòn dao. 

- Đo kích thước bằng 

thước cặp, thước đo 

sâu.  

Chính 

xác 

 

Ngắt tự động 

không kịp thời 

làm hỏng vị trí 

của cữ chặn. 
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SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

NHIỆM VỤ CÁC CÔNG VIỆC 

4. Lắp đặt bộ điều 

khiển dùng rơ le 

công tắc tơ 

4.1. Phân tích bản 

vẽ 

4.2. Nhận và kiểm 

tra khí cụ điện 

4.3. Lắp đặt mạch 

điều khiển theo sơ 

đồ 

4.4. Lắp đặt 

mạch động lực 

theo sơ đồ 

4.5. Kiểm tra và 

hiệu chỉnh bộ 

điều khiển tải 

4.6. Vận hành thử bộ điều khiển 

không tải và có tải 

5. Lắp đặt các bộ 

điều khiển lập 

trình 

5.1. Phân tích bản 

vẽ bộ điều khiển 

lập trình 

5.2. Kiểm tra khí 

cụ điện 

5.3. Lắp đặt mạch 

điều khiển theo sơ 

đồ 

5.4. Lắp đặt 

mạch động lực 

theo sơ đồ 

5.5. Kiểm tra 

kết nối phần 

cứng 

5.6. Lập trình 

theo yêu cầu kỹ 

thuật 

5.7. Vận hành 

thử không tải 

và có tải 
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PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

Tên nhiệm vụ: Lắp đặt bộ điều khiển dùng rơ le công tắc tơ. 

Tên công việc 5.1: Phân tích bản vẽ 

Mô tả công việc: Trình bày chính xác nguyên lý mạch động lực và mạch điều khiển. 

                           Vạch ra kế hoạch thi công hợp lý 

Các bước 

thực hiện 

công việc 

Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ 

trang bị 

vật liệu … 

Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần 

có 

Các quyết định, 

tín hiệu lỗi thường 

gặp 

1. Phân tích sơ 

đồ định vị 

Xác định đúng vị trí lắp đặt 

của thiết bị 

Bút, sổ tay 

… 

- Vẽ điện: Đọc, phân tích các ký 

hiệu trên sơ đồ vị trí. 

Anh văn: Trình bày chính xác 

các chú thích thuật ngữ chuyên 

môn trên sơ đồ vị trí 

Truyền động điện 1 

- Nhận biết chính 

xác các ký hiệu 

điện, ký hiệu mặt 

bằng, ký hiệu cơ 

khí 

Cận thận 

chính xác 

Kiểm tra lại kích 

thước có phù hợp 

thực tế hay không, 

nếu không phù hợp 

có thể chỉnh sửa 

2. Phân tích sơ 

đồ mạch động 

lực 

Phân tích chính xác kết cấu 

và nguyên lý mạch động 

lực 

Xác định chính xác số 

lượng thiết bị cần phải lắp 

đặt 

Bút, sổ tay 

… 

- Trang bị điện 1: 

Phương pháp đi dây, ký hiệu 

đường dây 

Vẽ điện: Đọc bản vẽ sơ đồ nối 

dây 

Anh Văn: Trình bày chính xác 

các chú thích thuật ngữ chuyên 

môn trên sơ đồ nối dây 

Truyền động điện 1 

- Nhận biết chính 

xác các ký hiệu 

điện, ký hiệu mặt 

bằng, ký hiệu cơ 

khí 

Cận thận 

chính xác 

Đối chiếu bản vẽ 

với vị trí thực của 

thiết bị 
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3. QUY TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP 

Từ cơ sở lý luận về dạy học tích hợp, người nghiên cứu đề xuất quy trình tổ chức dạy học tích hợp 

như sau: 

      

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1: Xác định bài dạy tích hợp 

 Xác định các bài dạy tích hợp thông qua hoạt động phân tích nghề, các bài dạy tập trung hướng 

đến hình thành các năng lực, phần lý thuyết trong bài dạy là kiến thức lý thuyết mới, phục vụ cho việc 

thực hành kỹ năng. 

Bước 2: Biên soạn giáo án tích hợp 

 Xác định mục tiêu của bài học  

 Để xác định mục tiêu của giáo án cần: Tham khảo mục tiêu của mô đun trong hệ thống các mô 

đun của chương trình đào tạo nghề và phiếu phân tích công việc, xác định vị trí của mô đun, bài trong 

chương trình đào tạo nghề, từ đó xác định chi tiết mục tiêu học tập của từng bài ở 3 mặt kiến thức, kỹ 

năng và thái độ. 

Xác định nội dung bài học: 

 Dựa vào mục tiêu sẽ chọn lọc nội dung trình bày ngắn gọn, súc tích, tránh đưa vào bài quá nhiều 

kiến thức mà không phân biệt được kiến thức chính yếu với kiến thức thứ yếu hoặc ngược lại làm bài 

dạy tích hợp sơ lược, thiếu trọng tâm. Ngoài ra, dựa vào mục tiêu để biết cách sắp xếp, trình bày nội 

dung kiến thức một cách dễ hiểu, mạch lạc, logic, chặt chẽ, giúp HS hiểu bài và ghi bài một cách dễ 

dàng. 

Xác định các tiểu kỹ năng cần thực hiện trong bài học; 

Xác định những kiến thức liên quan đến các tiểu kỹ năng: 

 - Xác định các hoạt động dạy-học của GV và HS. 

 -  Xác định các phương tiện dạy học sử dụng trong bài dạy. 

Căn cứ vào nội dung và phương pháp dạy học mà giáo viên lựa chọn các phương tiện dạy học nhằm tổ 

chức tốt hoạt động dạy - học của bài học. 

 Xác định thời gian cho mỗi nội dung của giáo án. Trong việc xác định thời gian thực hiện giáo án cần 

chú trọng thời gian dạy - học tiểu kỹ năng. 

Rút kinh nghiệm sau khi thực hiện giáo án: Công tác chuẩn bị, quá trình thực hiện, kiểm tra, đánh giá 

kiến thức, kỹ năng và thái độ mà học sinh lĩnh hội được. 

Bước 3: Thực hiện bài dạy tích hợp 

 Bài dạy tích hợp tương ứng với kỹ năng, kỹ năng là năng lực hay khả năng của chủ thể thực hiện 

thuần thục một hay một chuỗi hành động trên cơ sở hiểu biết (kiến thức hoặc kinh nghiệm) nhằm tạo 

Xác định bài dạy tích hợp 

Biên soạn giáo án tích hợp 

Thực hiện bài dạy  tích hợp 

Kiểm tra đánh giá 
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ra kết quả mong đợi. Trong kỹ năng này thường gồm nhiều tiểu kỹ năng. Vì vậy, để thực hiện bài dạy 

tích hợp, GV cần dạy từng tiểu kỹ năng. 

Bước 4: Kiểm tra đánh giá 

 - Học sinh: Thực hiện bài kiểm tra về các mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ theo mục tiêu bài học đề ra. 

 - Giáo viên: Từ kết quả kiểm tra mà học sinh đạt được, giáo viên sẽ điều chỉnh nội dung, thay đổi 

phương pháp dạy học để chất lượng dạy - học ngày một tốt hơn. 

 Trên đây là 4 bước cơ bản để tổ chức dạy học tích hợp mà người nghiên cứu đã đề xuất. Bốn bước 

này có mối quan hệ chặt chẽ và bổ sung cho nhau, giúp người giáo viên tổ chức dạy học tích hợp 

thành công. 

4. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP 

 Bên cạnh quy trình tổ chức dạy học đã nêu, để tổ chức dạy học tích hợp thành công cần có các 

điều kiện sau: 

 - Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo được xây dựng mới theo hướng mô đun hóa và định 

hướng đầu ra là năng lực hành nghề. 

 - Phương pháp dạy học: Các phương pháp dạy học được áp dụng theo định hướng hành động, tích 

hợp giữa truyền thụ kiến thức / lý thuyết với hình thành rèn và luyện kỹ năng / thực hành, nhằm tạo 

điều kiện cho người học chủ động tham gia và hình thành cho người học năng lực thực hành nghề. 

 - Phương tiện dạy học: Phương tiện dạy học bao gồm cả học liệu được thiết kế, phát triển phù hợp 

với mô đun đào tạo. 

 - Giáo viên: Giảng dạy tích hợp là dạy kết hợp lý thuyết và thực hành, do vậy giáo viên phải đảm 

bảo dạy được cả lý thuyết và thực hành nghề. Ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng tay nghề thì giáo 

viên phải có trình độ xác định các mục tiêu bài dạy, phân bố thời gian hợp lý, chọn lựa phương pháp 

dạy học phù hợp, khả năng bao quát và điều hành hoạt động của người học. 

 - Học sinh: Học sinh phải chủ động, tích cực, độc lập, có tinh thần hợp tác. 

 - Đánh giá: Đánh giá kết quả học tập nhằm xác định / công nhận các năng lực mà người học đã 

đạt được thông qua đánh giá sự thực hiện cũng như mức độ đạt được các mục tiêu kiến thức, kỹ năng 

và thái độ.  

 - Cơ sở vật chất: Bản chất của dạy học tích hợp là tổ chức dạy học kết hợp giữa dạy lý thuyết và 

dạy thực hành trong cùng không gian, thời gian và địa điểm. Điều này có nghĩa là khi dạy một kỹ năng 

nào đó thì phần kiến thức liên quan đến đâu sẽ được dạy đến đó và sẽ được thực hành ngay kỹ năng 

đó. Do đó phòng dạy tích hợp sẽ khác phòng dạy lý thuyết và phòng chuyên dạy thực hành, tức là phải 

trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học, cũng như dụng cụ thực hành kỹ năng, cụ thể phải đáp ứng điều 

kiện dạy được cả lý thuyết và thực hành: hiện tại chưa có chuẩn quy định về loại phòng này. Tuy 

nhiên do đặc điểm của việc tổ chức dạy học tích hợp cho nên phòng học phải có chỗ để học lý thuyết 

đồng thời cũng phải có chỗ để bố trí máy móc thiết bị thực hành. Vì vậy, diện tích phòng dạy học tích 

hợp phải đủ lớn để kê bàn, ghế học lý thuyết, lắp đặt các thiết bị hỗ trợ giảng dạy lý thuyết, lắp đặt đủ 

các thiết bị thực hành cho học sinh. 
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MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN  

DÀNH CHO ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP  

ThS.GVC. VŨ ANH TUẤN 

P.Trưởng khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh 

Email: vutuanktv@yahoo.com 

TÓM TẮT: Khi thực hiện giảng dạy các lớp cao đẳng nghề theo chương trình module do Tổng cục dạy nghề 

ban hành năm 2011, tôi nhận thấy có nhiều điểm chưa hợp lý trong chương trình khung cũng như chương trình 

chi tiết của bộ chương trình này. Do những điểm bất hợp lý của chương trình mà quá trình dạy và học theo 

chương trình module thực sự gặp khó khăn và chưa mang lại hiệu quả cao như mong muốn. Bài viết này đề cập 

đến 2 vấn đề: Đánh giá tính hợp lý, tính khoa học của chương trình module nghề điện công nghiệp hiện đang 

được áp dụng tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và một số đề xuất về hướng điều chỉnh cấu trúc, nội 

dung chương trình cho hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Khoa Điện, Trường 

Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh. 

1. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY 

 Dạy học tích hợp theo chương trình mô đun là hình thức dạy học tích cực, nhất là trong lĩnh vực 

đào tạo nghề. Để phương pháp dạy học này mang lại kết quả cao, đào tạo ra đội ngũ kỹ thuật viên trình 

độ cao đẳng nghề đáp ứng được các tiêu chuẩn về nghề đào tạo như mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể 

của chương trình đề ra cần có hàng loạt biện pháp có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau – đó là phải có 

chương trình đào tạo hợp lý, thiết kế bài giảng tích hợp, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, phương pháp 

kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo…  

 Hiện nay Khoa Điện Trường ĐH SPKT Vinh đang thực hiện đào tạo cao đằng nghề điện công 

nghiệp theo chương trình của TCDN ban hành năm 2012 và được Khoa chỉnh sửa với yêu cầu không 

làm thay đổi nội dung chương trình của tổng cục. Sau 2 năm thực hiện đào tạo, chúng tôi có một số 

vấn đề cần trao đổi như sau: 

1.1. Cấu trúc của chương trình khung 

 * Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu 

 - Thời gian đào tạo:  03 năm  

 - Thời gian học tập: 131 tuần / tổng thời gian cơ học 132 tuần 

 - Thời gian thực học:  3750 giờ /3960 giờ (1 năm 44 tuần * 3 năm * 30giờ/tuần) 

 - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, MÔ ĐUN và thi tốt nghiệp: 180 giờ ( Trong đó thi tốt 

nghiệp:  60 giờ ) 

 * Phân bổ thời gian thực học 

 - Thời gian học các môn chung bắt buộc:     450 giờ 

 - Thời gian học các môn học, môđun đào tạo nghề:    3300 giờ 

 - Thời gian học lý thuyết:   925 giờ; Thời gian học thực hành:  2375 giờ 
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 Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề, thời gian và phân bố thời gian  

Mã MH, 

MĐ 
Tên môn học, MÔ ĐUN 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Học 

kỳ 

Tổng 

số 

Trong đó 

LT TH KT 

I Các môn học chung  450 180 243 27 

II  Các môn học, MÔ ĐUN đào tạo nghề  3300 925 2170 205 

III Các môn học, MODULE kỹ thuật cơ sở  445 175 245 25 

 Tổng cộng:  3750 1105 2413 232 

1.2 Cấu trúc các môn học (Chương trình chi tiết)  

 Có thể dễ dàng nhận thấy sự bất hợp lý của nhiều môn học. Không thể nói hết toàn bộ các môn 

học, mô đun trong chương trình, tôi xin đưa ra chương trình chi tiết của 2 mô đun mà tôi trực tiếp 

giảng dạy và đánh giá tính hợp lý của các chương trình này. 

a. Mô đun “Trang bi điện 1” 

 * Mục tiêu mô đun:  

 - Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống 

chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều. 

 - Phân tích được quy trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy 

khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...). 

 - Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha, động cơ một 

chiều.  

 - Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải 

tiến mới. 

 - Lắp ráp và sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy 

tiện, phay, bào, mài... 

 - Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, 

lò điện... 

 - Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo quy trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì 

hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

 - Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học. 

 * Nội dung mô đun: 

Nội dung tổng quát và phân bố thời gian: 

Số 

TT 

Tên các bài trong MÔ ĐUN  

Thời gian 

TS LT TH KT 

1 
Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống 

trang bị điện – điện tử 2 
2   
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2 
Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang 

bị điện - điện tử 
12 8 3 1 

3 Tự động khống chế truyền động điện 136 17 112 7 

4 Trang bị điện máy cắt kim loại 120 18 95 7 

 Cộng: 270 45 210 15 

 * Nội dung chi tiết: 

Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện                               Thời gian: 2giờ 

Mục tiêu: 

 - Phân tích được đặc điểm của hệ thống trang bị điện. 

 - Vận dụng đúng các yêu cầu hệ  thống trang bị điện khi thiết kế, lắp đặt. 

 - Rèn luyện tính cẩn thận, và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc. 

Nội dung: 

1. Đặc điểm của hệ thống trang bị điện 

2. Yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện công nghiệp 

Bài 1: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử        Thời gian: 12giờ 

Mục tiêu: 

 - Nhận biết được các phần tử điều khiển trong một hệ thống trang bị điện 

 - Mô tả được cấu tạo và giải thích được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện điều khiển có 

trong sơ đồ 

 - Sửa chữa được hư hỏng thông thường của các khí cụ điện điều khiển 

 - Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc 

Nội dung :       

1.1 Các phần tử bảo vệ 2 giờ 

1.2 Các phần tử điều khiển 3 giờ 

1.3. Rơ le 3 giờ 

1.4 Các thiết bị đóng cắt không tiếp điểm 2 giờ 

1.5 Các phần tử điện từ 2 giờ 

Bài 2: Tự động khống chế truyền động  điện                           Thời gian: 136 giờ 

Mục tiêu: 

 - Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế 

động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu. 

 - Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại 

động cơ và quy trình của máy sản xuất. 

 - Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn 

tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp. 

 - Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo. 

Nội dung:       
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2.1 Khái niệm về tự động khống chế (TĐKC).  1 giờ 

2.2 Các yêu cầu của TĐKC. 2 giờ 

2.3 Phương pháp thể hiện sơ đồ điện TĐKC 12 giờ 

2.4 Các nguyên tắc điều khiển 35 giờ 

2.5 Các sơ đồ điều khiển điển hình 55 giờ 

2.6 Các khâu bảo vệ và liên động trong TĐKC - TĐĐ.  15 giờ 

Bài 3: Trang bị điện máy cắt kim loại                            Thời gian: 120 giờ 

Mục tiêu : 

 - Phân tích được sơ đồ điện của các máy cắt kim loại. 

 - Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường mạch điện máy cắt kim loại 

 - Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ 

sinh công nghiệp. 

Nội dung:                

3.1 Khái niệm chung về máy cắt gọt kim loại. 2 giờ 

3.2 Trang bị điện nhóm máy tiện.  20 giờ 

3.3 Trang bị điện nhóm máy phay.  40 giờ 

3.4 Trang bị điện nhóm máy doa.   20 giờ 

3.5 Trang bị điện nhóm máy khoan 38 giờ 

b. Module Đào tạo PLC cơ bản 

 * Mục tiêu mô đun: 

 - Trình bày được nguyên lý hệ điều khiển lập trình PLC; So sánh các ưu nhược điểm với bộ điều 

khiển có tiếp điểm và các bộ lập trình cỡ nhỏ khác. 

 - Phân tích được cấu tạo phần cứng và nguyên tắc hoạt động của phần mềm trong hệ điều khiển 

lập trình PLC. 

 - Phương pháp kết nối dây giữa PC - CPU và thiết bị ngoại vi. 

 - Thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp. 

 - Kết nối thành thạo phần cứng của PLC - PC với thiết bị ngoại vi. 

 - Viết được chương trình, nạp chương trình để thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản 

trong công nghiệp. 

 - Phân tích được  một số chương trình đơn giản, phát hiện sai lỗi và sửa chữa khắc phục.  

 - Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tác phong công nghiệp. 

 * Nội dung mô đun:  

Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian: 

Số 

TT 

Tên các bài trong MÔ ĐUN 
Thời gian 

TS LT TH KT 

1 Giới thiệu chung về PLC và bài toán điều khiển           2 2   
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2 Đại cương về điều khiển lập trình. 14 7 6 1 

3 Các phép toán nhị phân của PLC. 28 8 18 2 

4 Các phép toán số của PLC. 28 8 18 2 

5 Xử lý tín hiệu Analog. 15 6 8 1 

6 PLC của các hãng khác. 10 5 4 1 

7 Lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC. 53 10 40 3 

 Cộng: 150 45 95 10 

 * Nội dung chi tiết: 

Bài mở đầu:  Giới thiệu chung về PLC và bài toán điều khiển                      Thời gian 2 giờ 

Mục tiêu:  

 - Trình bày được khái niệm và đặc điểm của PLC 

 - Phân tích được các dạng bài toán điều khiển và giải bài toán điều khiển. 

 - Rèn luyện đức tính tích cực, chủ động và sáng tạo 

Nội dung:       

1. Giới thiệu chung về PLC  

2. Bài toán điều khiển và giải quyết bài toán điều khiển. 

Bài 1: Đại cương về điều khiển lập trình                                                      Thời gian: 13 giờ 

Mục tiêu:             

 - Trình bày được các ưu điểm của điều khiển lập trình so với các loại điều khiển khác và các ứng 

dụng của chúng trong thực tế. 

 - Trình bày được cấu trúc và nhiệm vụ các khối chức năng của PLC. 

 - Thực hiện được sự kết nối giữa PLC và các thiết bị ngoại vi. 

 - Lắp đặt được các thiết bị bảo vệ cho PLC theo yêu cầu kỹ thuật. 

 - Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công viêc. 

Nội dung: 

1. Cấu trúc của một PLC.  

2. Thiết bị điều khiển lập trình S7-200.  

3. Xử lý chương trình.  

4. Kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.  

5. Kiểm tra việc kết nối dây bằng phần mềm.  

6. Cài đặt và sử dụng phần mềm STEP 7 - Micro/win 32.  

Bài 2: Các phép toán nhị phân của PLC                                                      Thời gian: 26  giờ 

Mục tiêu:                 

 - Trình bày được các chức năng của RS, Timer, counter (bộ định thời, bộ đếm). 

 - Ứng dụng linh hoạt các chức năng của RS, Timer, counter trong các bài toán thực tế: Lập trình, 

kết nối, chạy thử... 

 - Rèn luyện đức tính tích cực, chủ động và sáng tạo. 
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Nội dung:       

1. Các liên kết logic 

2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm.  

3. Timer.  

4. Couter (Bộ đếm).  

5. Bài tập ứng dụng 

6. Lệnh nhảy và lệnh gọi chương trình con.  

Bài 3: Các phép toán số của PLC                                           Thời gian 26 giờ 

Mục tiêu:          

 - Trình bày được các phép toán so sánh, các phép toán số. 

 - Vận dụng các bài toán vào thực tế: Lập trình, kết nối, chạy thử... 

 - Rèn luyện đức tính tích cực, chủ động và sáng tạo. 

Nội dung:       

1. Chức năng truyền dẫn.                                                               

2. Chức năng so sánh.                                                                    

3. Đồng hồ thời gian thực.                                                               

Bài 4: Xử lý tín hiệu analog                                              Thời gian 14 giờ 

Mục tiêu :         

 - Trình bày được các bộ chuyển đổi đo. 

 - Vận dung các bài toán vào thực tế: Lập trình, kết nối, chạy thử... 

 - Rèn luyện đức tính tích cực, chủ động và sáng tạo. 

Nội dung:                

1. Tín hiệu Analog.                                                                         

2. Biểu diễn các giá trị Analog.                                                       

3. Kết nối ngõ vào-ra Analog.                                                         

4. Hiệu chỉnh tín hiệu Analog.                                                        

5. Giới thiệu về module analog PLC S7-200.                                  

Bài 5: PLC của các hãng khác             Thời gian 9 giờ 

Mục tiêu:          

 - Trình bày nguyên lý, cấu tạo  của các họ PLC Omron, Mitsubishi... 

 - Thực hiện lập trình của các họ PLC nói trên. 

 - Rèn luyện đức tính tích cực, chủ động và sáng tạo 

Nội dung:                

1. PLC của hãng Omron.                                                                 

2. PLC của hãng Mitsubishi                                                             

3. PLC của hãng Siemens (trung bình và lớn).                                

4. PLC của hãng Allenbradley.                                                       

5. PLC của hãng Telemecanique.                                                     
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Bài 6: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng plc                                                  Thời gian 50 giờ 

Mục tiêu:          

 - Phân tích quy trình công nghệ của một số mạch máy sản xuất. 

 - Lập trình được một số mạch ứng dụng thường gặp trong thực tế. 

 - Nạp chương trình, vận hành và kiểm tra mạch hoạt động theo yêu cầu kỹ thuật. 

 - Rèn luyện đức tính tích cực, chủ động và sáng tạo 

Nội dung:                

1. Giới thiệu.                                                                                    

2. Cách kết nối dây                                                                          

3. Các mô hình và bài tập ứng dụng.                                               

2. NHẬN XÉT VỀ NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC CỦA 2 CHƯƠNG TRÌNH NÀY 

2.1. Chương trình khung 

 Thời gian đào tạo và phân bổ thời gian đào tạo không hợp lý. Với quỹ thời gian như vậy (3750h)  

sẽ rất căng thẳng hầu như không có thời gian dự phòng và thời gian dành cho các hoạt động giáo dục 

khác (nhằm đạt được mục tiêu đào tạo con người toàn diện như mục tiêu đào tạo của chương trình).  

 Phân bố thời gian lý thuyết và thực hành trong nhiều module thiếu cơ sở, chưa dựa trên tính chất 

công việc nên khó khăn cho cả người dạy và người học trong quá trình đào tạo. 

2.2. Chương trình chi tiết  

 * Xác định mục tiêu module 

  Phần mục tiêu module, cả 2 đều không phân biệt rõ các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ - 

đây là yêu cầu bắt buộc đối với chương trình module và là yếu tố để xem xét nội dung của bài học có 

dáp ứng được mục tiêu hay không? Khi xây dựng giáo án tích hợp, giáo viên phải xác định rõ các vấn 

đề kiến thức liên quan (mục tiêu kiến thức), các  năng lực thực hiện (mục tiêu kỹ năng) và thái độ cần 

xây dựng, rèn luyện đạo đức thói quen nghề nghiệp, đạo đức, ý thức công dân (mục tiêu thái độ) … 

 * Xác định mục tiêu bài học  

 Việc xác định mục tiêu  cụ thể của các bài học cũng chưa đánh giá đúng so với nội dung module, 

đang còn mang tính hình thức, thiếu sát thực. Ví dụ: Bài 2, Module trang bị điện 2 mục tiêu của bài 

xác định như sau: 

 - Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế 

động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu. – sai về kỹ thuật xây dựng. 

 - Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại 

động cơ và quy trình của máy sản xuất – mục tiêu không rõ ràng. Phù hợp cái gì? Sai chuyên môn 

– nguyên tắc khống chế không phải là để đảm bảo an toàn cho động cơ. 

 - Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn 

tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp – mục tiêu không rõ ràng, sai về kỹ thuật xây dựng. 

 - Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo – mục tiêu thái độ không chính xác. 

 * Phân bổ giờ học lý thuyết – thực hành của các bài học  

Việc phân bổ giờ lý thuyết và giờ thực hành thiếu cơ sở thực tiễn,  thiếu hiểu biết nội dung công việc 

cần thực hiện. Trong các bài thuộc module thì không phân bổ được các thời gian này. Điều này gây 
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khó khăn cho giáo viên khi thực hiện giảng dạy và sự thiếu thống nhất về nội dung giảng dạy (lý 

thuyết & thực hành) của giáo viên và cơ sở đào tạo. 

 * Phân bổ thời lượng của các bài học 

 Thời lượng của các bài học trong module quá chênh lệch, có bài lượng thời gian quá lớn, có bài 

thời lượng đến 120 giờ, nhiều bài có thời lượng đến hàng chục giờ (bài 2, bài 3 module trang bị điện 1; 

bài 3, bài 6 của module PLC cơ bản).  Điều này gây khó khăn cho việc thực hiện giảng dạy tích hợp. 

Với thời lượng tối  đa 1 buổi học là 5 giờ thì rất khó “đóng gói sản phẩm” – theo quan điểm dạy học 

tích hợp.  

 Phân bổ thời lượng cho các mục của bài cũng không phù hợp. Ví dụ: thời lượng mục 3.3 trong bài 

3 module trang bị điện 1 – máy doa 20 giờ, trong khi đó mục 3.4 – máy khoan 38 giờ. Thực tế mạch 

điện điều khiển máy doa phức tạp hơn nhiều mạch điện điều khiển máy khoan. Hoặc trong bài 1 

module PLC cơ bản “Đại cương về điều khiển lập trình” tổng thời gian 14 giờ, lý thuyết 7 giờ, thực 

hành 6 giờ là hoàn toàn không hợp lý vì bài này toàn giới thiệu vấn đề lý thuyết nên tỷ trọng như vậy 

là không hợp lý … 

3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT  

 Trên đây là một số lý do cho thấy với chương trình module như thế sẽ khó mang lại hiệu quả đào 

tạo cho các cơ sở đào tạo, gây khó khăn cho giáo viên và học viên trong quá trình dạy và học theo tích 

hợp, không thể đạt được các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ khi thực hiện giảng dạy theo 

chương trình module. Việc cấu trúc lại chương trình là cần thiết. Tuy nhiên cấu trúc như thế nào cho 

hợp lý? Tôi xin đưa ra một số đề xuất để hiệu chỉnh lại chương trình module theo hướng sau đây: 

 1. Xác định đúng mục tiêu của module, môn học và mục tiêu cụ thể của các bài  học 

 2. Xây dựng lại cấu trúc module, cấu trúc bài theo hướng thuận lợi cho người dạy, người học đảm 

bảo có sản phẩm – là các kiến thức, năng lực của từng bài học theo thời gian lên lớp của các buổi học, 

hạn chế các bài có thời lượng quá lớn, thời lượng các bài, các mục trong bài tương đối cân đối nhau, 

thuận lợi cho việc xây dựng giáo án. Hiện tại, hầu hết các trường đều tổ chức dạy học module theo 

hình thức ca học 5 giờ. Vì vậy cố gắng xây dựng chương trình sao cho có thể xây dựng giáo án dạy 

học theo ca 5 giờ. 

 3. Chương trình phải có tính thống nhất theo tiêu chuẩn nghề quốc gia, khu vực và hướng tới tiêu 

chuẩn quốc tế, tránh xây dựng chương trình, nội dung môn học, module dựa vào điều kiện cơ sở vật 

chất mang tính cá thể (của trường mình, không mang tính phổ cập của xã hội và nền kinh tế) – điều 

này khá phổ biến trong bộ chương trình đào tạo mà trường ta đang thực hiện. 
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ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO MÔ ĐUN CỦA NGHỀ 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CẤU TRÚC LẠI 

CHƯƠNG TRÌNH 

ThS. NGUYỄN VĂN MINH (*), ThS. HÀ QUỐC TUẤN 

Giảng viên khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh 

 Email: hatuan.ktv@gmail.com 

TÓM TẮT: Hiện nay, các chương trình do Bộ LĐTB&XH ban hành dùng để giảng dạy cho đối tượng Cao 

đẳng nghề, trong đó có chương trình đào tạo theo mô đun của nghề Điện công nghiệp còn có một số bất cập, 

khó khăn cho việc triển khai dạy học tích hợp. Chúng tôi nhận thấy việc điều chỉnh lại chương trình đào tạo để 

thuận lợi cho tổ chức dạy học tích hợp là việc làm hết sức cần thiết. Bài viết nêu lên thực trạng về các chương 

trình đào tạo theo mô đun của nghề Điện công nghiệp, từ đó đề xuất một số sửa đổi nhằm góp phần mang lại 

hiệu quả trong việc đào tạo nghề theo mô đun.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Trong lĩnh vực đào tạo nghề hiện nay đang tồn tại hai cách tiếp cận. Đó là dạy nghề tiếp cận 

truyền thống và tiếp cận năng lực thực hiện. Tuy nhiên, dạy nghề tiếp cận truyền thống không còn 

thích hợp với nhu cầu của xã hội, cũng như của người lao động. Vì vậy, để người học có thể nhanh 

chóng hoà nhập thực tế sản xuất, đáp ứng với các tiêu chuẩn của doanh nghiệp, đồng thời rút ngắn thời 

gian đào tạo…phần lớn các hệ thống dạy nghề trên thế giới đã và đang từng bước chuyển sang tiếp cận 

theo năng lực thực hiện hay còn gọi là phương thức dạy học tích hợp. Ở nước ta, những năm gần đây 

Bộ LĐTB&XH, Tổng cục dạy nghề đã áp dụng chương trình đào tạo nghề theo mô đun. Song trên 

thực tế thì rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai ở nhiều trường, một trong những nguyên nhân 

đó là Chương trình đào tạo có một số bất cập, khó khăn cho việc dạy học tích hợp.  

 Để thuận lợi cho việc thiết kế và triển khai dạy học tích hợp, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số 

sửa đổi về chương trình mô đun đào tạo nghề “Điện công nghiệp”, nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

tích hợp trong đào tạo nghề.  

2. KHÁI NIỆM VỀ MÔ ĐUN 

 - Khái niệm mô đun dạy học:  

 Trong trường hợp tổng quát, người ta coi mô đun dạy học là một đơn vị, một bộ phận của nội 

dung, chương trình dạy học, được tổ chức theo một nhiệm vụ hoặc một chủ đề học tập nhất định. 

Trong dạy nghề, mô đun đào tạo nghề là “một bộ phận công việc được phân chia hợp lý trong toàn bộ 

kiến thức và kỹ năng của một nghề”. Nó có tính độc lập tương đối về nội dung đào tạo. 

 Tùy theo mục đích và cách tiếp cận, đào tạo, đã có nhiều cách quan niệm và định nghĩa về mô đun 

dạy học. Theo chúng tôi, định nghĩa đầy đủ, cụ thể về mô đun dạy học là định nghĩa do L.D’Hainaut 

và Nguyễn Ngọc Quang đưa ra: “Mô đun dạy học là một đơn vị chương trình dạy học tương đối độc 

lập, được cấu trúc một cách đặc biệt nhằm phục vụ cho người học. Nó chứa đựng cả mục tiêu dạy học, 

nội dung dạy học, phương pháp dạy học và hệ thống công cụ đánh giá kết quả lĩnh hội, gắn bó chặt 

chẽ với nhau thành một thể hoàn chỉnh”. 

 -  Khái niệm mô đun kỹ năng hành nghề: 

 Là một phần nội dung đào tạo của một hoặc một số nghề hoàn chỉnh, được cấu trúc theo các mô 

đun tích hợp giữa lý thuyết với thực hành mà sau khi học xong học sinh có thể ứng dụng để hành nghề 

trong xã hội.  
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 Đây là một khái niệm linh hoạt, bởi lẽ phạm vi hành nghề của mỗi nghề là hết sức đa dạng: diện 

nghề có thể là diện rộng, hẹp; trình độ nghề có thể cao thấp khác nhau, tuỳ theo yêu cầu của người sử 

dụng lao động. Nói cách khác mô đun kỹ năng hành nghề linh hoạt vì nó phụ thuộc vào tổ chức quy 

trình công nghệ (lao động) và sự phân công lao động của từng giám đốc xí nghiệp cho mỗi người lao 

động trong từng điều kiện phù hợp với cách điều hành công việc của họ. Nó cũng còn tùy thuộc vào 

quy mô sản xuất và trình độ công nghệ được áp dụng trong mỗi xí nghiệp.  

3. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 Khi xây dựng các chương trình mô đun chúng ta cần bám vào mục tiêu quan trọng nhất đó là hình 

thành các kỹ năng hành nghề (năng lực thực hiện) cho người học. Theo xu thế hiện nay các chương 

trình dạy nghề đều được xây dựng trên cơ sở tổ hợp các năng lực cần có của người lao động trong thực 

tiễn sản xuất, kinh doanh. Phương pháp được dùng phổ biến để xây dựng chương trình là phương pháp 

phân tích nghề (Phương pháp DACUM) hoặc phân tích chức năng của từng nghề cụ thể. Việc phân 

tích nghề thực chất là nhằm xác định được mô hình hoạt động của người lao động, bao hàm trong đó 

những nhiệm vụ (Duties) và những Công việc (Tasks) mà người lao động phải thực hiện trong lao 

động nghề nghiệp. Từ các nhiệm vụ và công việc của nghề người ta xây dựng hồ sơ năng lực nghề 

nghiệp (competency profile) bao gồm hệ thống năng lực và tiêu chuẩn năng lực thực hiện cho từng 

công việc. Tiêu chuẩn năng lực thực hiện là cơ sở để thiết kế các mô đun đào tạo, các mô đun này giúp 

cho việc luyện tập để hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp.  

 Ta có sơ đồ thể hiện quá trình phân tích nghề như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 Ta thấy rằng, kết quả phân tích nghề là hệ thống công việc, tương ứng mỗi nhiệm vụ là một mô 

đun, một mô đun gồm nhiều công việc (bài), mỗi công việc là một đơn vị độc lập trong nghề, nó có ý 

nghĩa quan trọng cho việc biên soạn chương trình phù hợp với việc thiết kế các bài học tích hợp, lựa 

chọn kiến thức và kỹ năng cần thiết cho mỗi công việc. 

4. THỰC TRẠNG VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN NGHỀ ĐIỆN CÔNG 

NGHIỆP 

 Chương trình đào tạo nghề đã xây dựng và biên soạn trong những năm qua là sự kết hợp các môn 

học và mô đun trên cơ cở tiếp cận năng lực thực hiện. Theo đó, các mô đun là đơn vị học tập được tích 

hợp kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp. Đây là thay đổi căn bản về 

chương trình đào tạo so với dạy nghề truyền thống trước đây và tất yếu đòi hỏi giáo viên dạy nghề 

phải đổi mới, lựa chọn phương pháp sư phạm phù hợp, cách thức tổ chức dạy học để nhằm đạt được 

mục tiêu đào tạo. 

 

  

  NGHỀ 
NHIỆM VỤ B 

NHIỆM VỤ A 

NHIỆM VỤ C 

NHIỆM VỤ D 

CÔNG VIỆC B1 

CÔNG VIỆC A1  

CÔNG VIỆC C1 

CÔNG VIỆC D1 

CÔNG VIỆC B2 

CÔNG VIỆC A2 

A 

CÔNG VIỆC C2 

CÔNG VIỆC D2 

CÔNG VIỆC B3 

CÔNG VIỆC A3 

A 
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 Trong thực tiễn, từ năm 2006 đến nay, Bộ LĐTBXH đã ban hành được hơn 160 bộ chương trình 

khung cho từng nghề được xây dựng theo hướng “tiếp cận theo năng lực thực hiện”. Khoa Điện hiện 

nay cũng đang thực hiện các bộ chương trình do Bộ LĐTB&XH ban hành, nhìn chung các chương 

trình mà chúng ta đang sử dụng đào tạo Cao đẳng nghề còn nhiều bất cập, rất khó để thực hiện phương 

thức dạy học tích hợp, cụ thể: 

 - Chương trình mới chỉ tiếp cận ở góc độ tích hợp lý thuyết và thực hành trong một module mà 

chưa tích hợp lý thuyết và thực hành trong từng bài và từng bước công việc (phần công việc). 

 - Có nhiều bài trong module thì lý thuyết vẫn còn tách rời thực hành, hoặc giờ lý thuyết nhiều hơn 

hẳn hoặc bằng giờ thực hành. Ví dụ chương trình mô đun đào tạo Trang bị điện 1 (mã số mô đun - 

MĐ20) thì bài “Khái quát chung về hệ thống trang bị điện - điện tử” chỉ có 2 giờ lý thuyết không có 

giờ thực hành; trong chương trình mô đun đào tạo Truyền động điện (mã số mô đun - MĐ26)  bài “Cơ 

học truyền động điện” lý thuyết có 5 giờ còn  thực hành chỉ có 1 giờ. 

 - Giữa các bài trong một  module có sự chênh lệch rất lớn về mặt thời gian, ví dụ trong chương 

trình mô đun đào tạo Trang bị điện 1, bài “Tự động khống chế truyền động điện” là 136 giờ (17 giờ lý 

thuyết + 119 giờ thực hành), thậm chí có bài tổng số giờ lẻ so với giờ của ca thực hành (5 giờ/1 ca). Ví 

dụ: ở chương trình mô đun Đo lường điện (mã số mô đun - MĐ16), bài “Các loại cơ cấu đo thông 

dụng” 13 giờ. chương trình mô đun PLC cơ bản (mã số mô đun - MĐ25), bài “Đại cương về điều 

khiển lập trình” là 13 giờ. 

 Đây chính là những nguyên nhân gây nên sự lúng túng trong việc xây dựng lịch trình, thiết kế 

giáo án và tổ chức thực hiện bài giảng.  Bởi vì để xác định đúng kỹ năng nào trong bài, ngoài nghiên 

cứu mục tiêu, đề cương bài giảng trong chương trình khung, quan trọng hơn là nghiên cứu sơ đồ phân 

tích nghề và phiếu phân tích công việc của mô đun đó, nhưng trong bộ chương trình khung do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành có một số nghề có kèm sơ đồ phân tích nghề và phiếu phân 

tích công việc do các chuyên gia xây dựng, giáo viên căn cứ vào sơ đồ phân tích nghề để xác định kỹ 

năng / tiểu kỹ năng cần rèn luyện cho sinh viên, có nhiều nghề trong chương trình không có phiếu 

phân tích công việc nên giáo viên tự xác định kỹ năng và tiểu kỹ năng do đó giáo viên gặp không ít 

khó khăn. 

5. ĐỊNH HƯỚNG TÁI CẤU TRÚC LẠI CÁC BÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔ 

ĐUN 

 Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung tìm hiểu các bài học trong một số mô đun 

trong chương trình mô đun đào tạo nghề Cao đẳng nghề Điện công nghiệp. 

5.1. Một số bài trong các mô đun chỉ là bài học lý thuyết 

 Như ở trong chương trình mô đun đào tạo Cao đẳng nghề Điện công nghiệp, ở mô đun 17: “Máy 

điện 1”. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian như sau:  

Số 

TT 
Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra* 

1 Khái niệm chung về máy điện. 04 04   

2 Máy biến áp. 66 10 50 6 

3 Máy điện không đồng bộ. 90 13 70 7 

4 Máy điện đồng bộ. 40 8 30 2 

5 Máy điện một chiều. 40 10 26 4 

 Tổng 240 45 176 19 
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 Ở bài 1 : “Khái niệm chung về máy điện”  trong mô đun trên, là bài học lý thuyết (lượng thời gian 

là 4 giờ), không có nội dung và thời gian cho người học thực hành, cấu trúc bài như vậy là chưa phù 

hợp với đặc trưng của bài học trong mô đun, cho nên không thể thiết kế giáo án tích hợp cho dạng bài 

học này. Bởi vậy giáo viên có thể trộn phần kiến thức của bài này vào các bài còn lại. Với cách thực 

hiện này, chúng ta đã loại bỏ các bài học lý thuyết thuần túy trong chương trình, những kiến thức trong 

bài lý thuyết được tích hợp vào các bài trong mô đun, đảm bảo tính pháp lý của chương trình.     

5.2. Một số bài trong các mô đun có thời gian thực hiện dài 

 Như ở trong chương trình mô đun đào tạo Cao đẳng nghề Điện công nghiệp, ở mô đun 16: “Đo 

lường điện”.  Nội dung tổng quát và phân bố thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra* 

1 Bài mở đầu: Đại cương về đo lường điện. 03 02 01  

2 Các loại cơ cấu đo thông dụng. 13 05 07 1 

3 Đo các đại lượng điện cơ bản. 38 13 23 2 

4 Sử dụng các loại máy đo thông dụng. 36 10 23 3 

 Cộng: 90 30 54 6 

 Ở bài 3: “Đo các đại lượng điện cơ bản” trong mô đun trên  với thời gian thực hiện là 38 giờ, 

trong đó 13 giờ lý thuyết, 23 giờ thực hành và 2 giờ kiểm tra. Nếu thiết kế theo nội dung thì một bài 

học là một giáo án, như vậy giáo án bài 3 được thực hiện trong 38 giờ. Trong thực tế, nếu thiết kế như 

vậy thì giáo viên rất khó thực hiện. 

 Như đã trình bày ở trên dạy học tích hợp là dạy lý thuyết kết hợp với thực hành trong cùng một 

không gian, thời gian. Việc dạy kiến thức lý thuyết không phải ở mức độ hàn lâm mà chỉ ở mức độ cần 

thiết nhằm hỗ trợ cho sự phát triển các năng lực thực hành ở mỗi người học. Có những giáo viên thiết 

kế giáo án theo cách: 13 giờ lý thuyết: thiết kế một giáo án lý thuyết; 23 giờ thực hành: thiết kế một 

giáo án thực hành. Như vậy, cùng một bài học, họ đã sử dụng hai loại giáo án và thực hiện hai giáo án 

mới kết thúc bài học, cách thực hiện này không đúng với tinh thần của dạy học tích hợp. 

 Để đảm bảo thuận tiện trong việc thiết kế và triển khai dạy học tích hợp ở dạng bài này, giáo viên 

có thể thực hiện như sau: 

a. Phân tích nội dung bài học 

      Ở bài học này, các đại lượng điện cơ bản cần đo ở đây bao gồm: 

 Dòng điện, điện áp, điện trở, điện cảm, điện dung, tần số, hệ số cosφ, công suất, điện năng tiêu 

thụ. 

 Các đại lượng dòng điện, điện áp, công suất, điện năng có thể là đo trong mạch 1 pha hoặc mạch 3 

pha; Các đại lượng này ta có thể thực hiện cách đo trực tiếp hoặc gián tiếp. Dựa vào những điều trên, 

ta có thể phân chia các bài học (công việc) ra làm các phần công việc nhỏ để dễ dàng cho việc soạn 

giáo án và thực hiện bài dạy tích hợp. 

b.  Xây dựng các phần công việc trong bài học   

 Ở bài 3: “Đo các đại lượng điện cơ bản” trong mô đun “Đo lường điện” ta có thể phân chia bài 

học ra làm các phần công việc phải thực hiện như sau:       

3.1. Đo dòng điện một chiều. 

3.2. Đo dòng điện xoay chiều 1 pha. 

3.9. Đo điện cảm. 

3.10. Đo điện dung. 
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3.3. Đo dòng điện xoay chiều 3 pha. 

3.4. Đo điện áp một chiều. 

3.5. Đo điện áp xoay chiều 1 pha. 

3.6. Đo điện áp xoay chiều 3 pha. 

3.7. Đo điện trở tiếp đất. 

3.8. Đo điện trở cách điện.  

3.11. Đo tần số. 

3.12. Đo hệ số cos. 

3.13. Đo công suất trong mạch điện xoay chiều 1 pha. 

3.14. Đo công suất trong mạch điện xoay chiều 3 pha. 

3.15. Đo điện năng tiêu thụ của phụ tải 1 pha. 

3.16. Đo điện năng tiêu thụ của phụ tải 3 pha. 

 

 Ta thấy rằng từ 1 công việc (bài học) có lượng thời gian lớn là 38 giờ, chúng ta đã xây dựng được 

16 phần công việc trong bài học đó, với mỗi phần việc được thực hiện trong thời gian ngắn, hợp lý.  

c. Lựa chọn thời gian thực hiện phần việc  

 Để lựa chọn thời gian cho từng phần viêc hợp lý, phải dựa vào kết quả phân tích các nội dung 

sau : 

 -  Kiến thức liên quan đến phần việc. 

 -  Quy trình thực hiện phần việc. 

 -  Độ khó trong cấu trúc kỹ năng của từng phần việc. 

 -  Thời gian thực hành để người học làm ra sản phẩm. 

 Như vậy, từ 1 bài học trong mô đun với tên bài không tường minh (không nhìn thấy sản phẩm của 

bài học), tổng thời gian thực hiện bài học 38 giờ đã được chia cho từng phần việc (phần bài học) chỉ 

hơn 2 giờ. Khi đó, giáo viên sẽ thiết kế giáo án để dạy cho phần việc (1 phần nhỏ của bài học). 

6. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

 Chương trình được sửa đổi sẽ thích hợp cho việc thiết kế và triển khai dạy học tích hợp, đồng thời 

có chất lượng và theo đúng bản chất của nó, giúp cho sinh viên có nhiều cơ hội hình thành kỹ năng, kỹ 

xảo nghề nghiệp. Để đạt được những điều như trên, chúng tôi xin đưa ra đề xuất:  

 - Điều trước hết cần phải có sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường và lãnh đạo khoa 

Điện trong việc điều chỉnh lại chương trình đào tạo cho hợp lý. 

 - Chỉnh lý nội dung giảng dạy trong các mô đun theo hướng “tiếp cận theo năng lực thực hiện” 

nhằm tạo thuận lợi cho giáo viên tổ chức dạy học tích hợp, từ đó nâng cao chất lượng trong Đào tạo 

nghề tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.  
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TÓM TẮT: Bài viết phân tích một số bất cập trong một số mô đun của chương trình mô đun đào tạo nghề, đề 

xuất chỉnh sửa lại nội dung, thời lượng của hai mô đun: trang bị điện và máy điện, nhằm đáp ứng được yêu cầu 

dạy học tích hợp và các yêu cầu mới trong giai đoạn hội nhập. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dạy học tích hợp chương trình mô đun đào tạo nghề là xu hướng chung của nhiều cơ sở dạy nghề 

của nhiều quốc gia trên thế giới. Nó có nhiều ưu điểm, có nhiều tác dụng tích cực, với đặc thù của loại 

hình đào tạo nghề mang tính kỹ thuật, và công nghệ phức tạp. Có sự đòi hỏi cao về các yêu cầu như: 

kiến thức, kỹ năng, tư duy kỹ thuật, phải được “tai nghe, mắt thấy, tay sờ”, phải được luyện tập nhiều 

mới có thể hình thành được kỹ năng, hướng tới phát triển kỹ xảo. Đối với nghề điện, điện tử ngoài các 

yêu cầu vừa nêu ở trên, còn đòi hỏi về khả năng tư duy “trừu tượng”, có như vậy mới có thể đáp ứng 

được mục tiêu mà chương trình đặt ra. 

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế, 

đồng nghĩa với việc đào tạo nguồn lực lao động nghề “chất lượng cao”. Bộ Lao động, Thương binh & 

Xã hội đã tiến hành soạn thảo chương trình, và triển khai cho tất cả các khối trường dạy nghề, các cơ 

sở dạy nghề, thống nhất thực hiện dạy học tích hợp, theo chương trình mô đun đào tạo nghề. Như vậy 

đào tạo nghề Việt Nam đã có chương trình khung thống nhất trên toàn quốc, giúp Bộ có điều kiện 

thanh kiểm tra, quản lý, đánh giá khách quan và hiệu quả... Đồng thời các trường dạy nghề có chương 

trình khung để triển khai chương trình đào tạo của đơn vị mình. 

Bên cạnh đó chương trình mô đun đào tạo nghề, có một số mô đun còn tồn tại một số bất cập, gây 

ra một số khó khăn cho giảng viên, khi triển khai dạy học tích hợp theo chương trình mô đun, gây ra 

khó khăn tới việc học tập, rèn luyện kỹ năng, tay nghề đối với sinh viên học nghề. 

Việc chỉnh sửa lại một phần nội dung của một số bài trong một số mô đun, nhằm đảm bảo hợp lý 

và thiết thực hơn. Có như vậy mới đáp ứng tốt mong muốn của người học, trong giai đoạn cạnh tranh 

và hội nhập quốc tế. 

2. PHÂN TÍCH MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

NGHỀ 

2.1. Những bất cập chung của chương trình mô đun đào tạo nghề (cao đẳng nghề) 

Xét cụ thể chương trình mô đun đào tạo nghề, nghề Điện công nghiệp. Khi tham gia giảng dạy 

chương trình mô đun đào tạo nghề, nghề Điện công nghiệp, chúng ta có thể nhận thấy: Nếu sinh viên 

nỗ lực học tập tốt nội dung chương trình đào tạo thì các em có thể đạt được yêu cầu kỹ năng nghề của 

mô đun (tương đương bậc 3 theo chương trình đào tạo nghề theo niên chế): quấn và sửa chữa động cơ 

điện (mô đun máy điện); lắp đặt và sửa chữa mạch điện máy cắt gọt kim loại (mô đun trang bị điện); 

lắp đặt hệ thống cung cấp điện (mô đun cung cấp điện); lắp đặt, sửa chữa điện chiếu sáng và dân 

dụng.v.v… Đáp ứng được như vậy quả là rất tốt, nhưng liệu các em có tiếp thu nổi khối lượng rất lớn 

về nội dung và thời lượng mà yêu cầu của chương trình đặt ra ? Với nội dung chương trình có tới hàng 

chục mô đun và môn học, quả là quá nặng đối với sinh viên học nghề ? Dĩ nhiên, mục tiêu của đào tạo 
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nghề giai đoạn mới đặt ra với các yêu cầu cao hơn là hoàn toàn chính đáng. Do đó cần có sự chọn lọc 

và điều chỉnh để tránh sự bất cập, sự thiếu đồng bộ giữa nội dung lý thuyết và thực hành của một số 

mô đun của chương trình, nhằm đảm bảo hợp lý hơn và thiết thực hơn.  

Sự “giàn trải” mang tính chất “ bách khoa” của chương trình sẽ làm phân tán học tập, tiếp thu của 

sinh viên. Nội dung, chương trình trải rộng theo kiểu cái gì cũng phải học, cũng phải “biết nhiều” để 

rồi cuối cùng một số sinh viên sau khi học xong, chưa đạt được kết quả như mong muốn.  

Trong thực tế, khi được giao biên soạn chương trình của một mô đun nào đó, về mặt tâm lý người 

viết cũng có thể dễ mắc vào cái bẫy “trung bình” theo kiểu giàn trải, giàn đều do sợ thiếu, sợ không 

đạt được yêu cầu chung, nên đưa vào thật nhiều nội dung, dẫn tới trọng tâm chuyên môn của mô đun 

thường khó xác định. Mặt khác vừa phải đồng thời lồng ghép giữa nội dung lý thuyết và nội dung bài 

tập luyện tập thực hành, phải đảm bảo yêu cầu vừa chặt chẽ, vừa hợp lý để phát huy được các yếu tố 

tích cực cho hoạt động dạy học tích hợp. Về yêu cầu này vừa khó và đôi khi lại bất cập, nên chưa đáp 

ứng tốt mục tiêu của chương trình đặt ra. Thực tế cho thấy để biên soạn chương trình mô đun đào tạo 

nghề đạt yêu cầu mong muốn, người biên soạn ít nhất phải đảm bảo đồng thời 3 tiêu chí: Đạt chuẩn về 

chuyên môn; tham gia giảng dạy thực hành môn học đó, cần có thời gian tối thiểu từ 5 năm trở lên; 

từng dạy lý thuyết môn học đó. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu dạy học tích hợp mô đun đào 

tạo nghề. 

 Ông cha chúng ta đã chỉ ra bằng kinh nghiệm “một nghề cho chín, hơn chín mười nghề”, “nhất 

nghệ tinh”, hoặc “quý hồ tinh hơn quý hồ đa”.v.v... Từ những kinh nghiệm quý báu này, để chúng ta 

có thể xem xét một cách thấu đáo, giúp cho việc chỉnh sửa chương trình vừa tối ưu, vừa mang tính 

thực thi cao và đáp ứng tốt mục tiêu của chương trình đào tạo nghề đặt ra. 

Các chuyên gia đào tạo nghề Việt Nam đưa ra quan điểm đào tạo nghề trong giai đoạn hội nhập 

nên: “biết nhiều nghề, giỏi một nghề”, nhằm giúp cho người học nghề có đủ năng lực cạnh tranh để 

tìm kiếm được việc làm.  

Do vậy, sự bức thiết cần phải chỉnh sửa kịp thời những bất cập vừa nêu trên để đảm bảo hợp lý 

hơn, đồng thời cần phải điều chỉnh nội dung bài học, bài tập luyện tập của một số mô đun “chính” theo 

hướng chuyên sâu. Nhằm đáp ứng đào tạo nghề chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn mới. 

Dưới đây xin phân tích cụ thể 2 mô đun trang bị điện, mô đun máy điện và đem so sánh với các 

môn học lý thuyết, thực hành của môn trang bị điện, môn máy điện thuộc chương trình đào tạo theo 

niên chế, trên cơ sở đó để lựa chọn hướng chỉnh sửa hợp lý nhất. 

2.2. Phân tích, so sánh giữa môn học thực hành mạch điện máy công nghiệp (đào tạo 

theo niên chế) và mô đun trang bị điện (chương trình mô đun đào tạo nghề) 

- Đối với môn trang bị điện và môn thực hành lắp đặt mạch điện máy công nghiệp (đào tạo theo 

chương trình niên chế). Xét môn thực hành, trong đó có 3 môn thực hành: lắp đặt mạch máy cơ bản 

(MMCB); lắp đặt mạch máy nâng cao (MMNC); sửa chữa mạch điện máy công nghiệp (SCMĐMCN). 

* Ưu điểm: 

+ Nội dung các bài học thực hành của từng môn, được sắp xếp theo trình tự từ thấp đến cao, từ 

đơn giản (cơ bản) đến phức tạp, luôn có sự mới mẻ, có sự khác biệt của bài tập sau so với bài tập 

trước. Giúp cho sinh viên dễ hiểu, có hứng thú học tập và tìm tòi khám phá, hăng hái làm bài tập. Mặt 

khác, vì có nội dung bài tập phát triển theo sự phát triển của tư duy (đặc biệt là tư duy kỹ thuật), nên 

kỹ năng cũng được phát triển từ thấp đến cao, giúp sinh viên sớm hình thành và phát triển thành kỹ 

xảo. 
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+ Kiến thức, luyện tập kỹ năng nghề cũng được thiết kế rất khoa học đi từ: thực hành cơ bản (lắp 

đặt mạch máy cơ bản) -> thực hành nâng cao (lắp đặt mạch máy nâng cao) -> thực hành mang tính 

thực tế và ứng dụng (sửa chữa mạch điện máy công nghiệp: lắp đặt và sửa chữa mạch điện nhóm máy 

cắt gọt kim loại và nhóm máy công nghiệp dùng chung...), nhờ vậy sinh viên sớm hình thành các kỹ 

năng -> phát triển kỹ xảo -> hệ thống được bài học, kết quả học tập đạt hiệu quả cao hơn. 

+ Nội dung môn lý thuyết cũng được xây dựng có tính logic, tính khoa học, đi từ thấp đến cao, từ 

kiến thức cơ bản đến kiến thức nâng cao, có tính hệ thống.  

+ Nội dung các bài học lý thuyết bám sát với nội dung, chương trình bài tập thực hành. 

* Nhược điểm: 

+ Do việc bố trí thời gian học giữa môn lý thuyết trang bị điện với môn học thực hành lắp đặt 

mạch điện máy công nghiệp, xa nhau về thời gian, nên các em dễ quên kiến thức lý thuyết đã học. 

+ Môn học chuyên ngành, bố trí học tách riêng giữa lý thuyết và thực hành rất khó cho giảng viên 

dạy lý thuyết riêng rẽ (vì không có trang thiết bị trực quan, giải thích, chỉ dẫn), và cũng rất khó cho 

sinh viên tiếp thu kiến thức kỹ thuật chuyên ngành.  

+ Dạy học lý thuyết môn kỹ thuật chuyên ngành bị tách rời với thực hành, không phù hợp với sinh 

viên trình độ cao đẳng nghề. 

- Đối với mô đun trang bị điện 1. MĐ 20, thời lượng 270 giờ, và mô đun trang bị điện 2. MĐ 21, 

thời lượng 60 giờ (chương trình mô đun đào tạo nghề, nghề điện công nghiệp, hệ cao đẳng nghề), qua 

thực tế giảng dạy nhận thấy một số tồn tại như sau:  

+ Phân chia thời lượng quá nhiều đối với mô đun trang bị điện 1, nên “buộc phải” đưa nhiều nội 

dung vào trong bài học, dẫn tới vừa thừa, vừa tản mạn, giàn trải, những lại thiếu đi một số nội dung 

thiết thực. Sự lẫn lộn và pha trộn giữa kiến thức, kỹ năng cơ bản (tương ứng với giáo trình lý thuyết 

môn trang bị điện 1) và kiến thức, kỹ năng nâng cao (tương ứng với giáo trình lý thuyết trang bị điện 2 

có nội dung: đặc điểm công nghệ, phân tích nguyên lý, lắp đặt mạch điện các máy thuộc nhóm máy cắt 

gọt kim loại, và nhóm máy công nghiệp dùng chung, nhóm máy nén…) nên người dạy rất khó dạy, 

còn người học rất khó tiếp thu, khó hình thành kỹ năng, khó hệ thống được kiến thức đã học. Lẽ ra mô 

đun trang bị điện 1 nên bố trí thời lượng khoảng từ 120 đến 150 giờ. Với nội dung bài học lý thuyết, 

bài tập thực hành tương ứng được chọn lọc trong giáo trình trang bị điện 1 (môn học lý thuyết theo 

chương trình niên chế) và tương ứng với nội dung bài tập thực hành được chọn lọc trong môn học thực 

hành mạch máy cơ bản (của chương trình đào tạo theo niên chế của hệ cao đẳng nghề, nghề điện công 

nghiệp), nên tách bài 4: trang bị điện nhóm máy cắt kim loại (thuộc mô đun trang bị điện 1), chuyển 

sang mô đun trang bị điện 2 là hợp lý hơn.  

+ Nội dung bài học, bài tập của mô đun trang bị điện 1, bị lặp lại ở một số nội dung của môn học 

khác. Ví dụ: Bài 1 (của mô đun trang bị điện 1): các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện – 

điện tử, cũng có nội dung giống với một số nội dung trong môn học khí cụ điện. Giống nhau về: mô tả 

cấu tạo, giải thích nguyên lý của các khí cụ như cầu dao, công tắc, nút nhấn, máy biến áp đo lường, 

công tắc tơ, khởi động từ, rơle trung gian, rơle thời gian, rơle nhiệt, bộ khống chế.v.v... 

+ Sắp xếp nội dung các bài tập chưa đảm bảo theo quy luật từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức 

tạp. Chưa sắp xếp, hoặc phân chia cụ thể thời lượng cho từng sơ đồ riêng rẽ, nên giảng viên rất khó 

định lượng thời gian, dẫn đến dễ “cháy giáo án”. (ví dụ bài 2: Các sơ đồ điều khiển điển hình: gồm các 

mạch điều khiển động cơ KĐB 3 pha ro to lồng sóc, động cơ KĐB 3 pha ro to dây quấn, động cơ một 

chiều, được phân bổ thời lượng lắp mạch chung là 55 giờ, thuộc mô đun trang bị điện 1. 

+ Biên soạn chương trình, nội dung các bài, các mục mang tính liệt kê theo trình tự của môn học 
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lý thuyết trang bị điện, và bị tách rời giữa lý thuyết và nội dung bài tập luyện tập kỹ năng, nên giảng 

viên vừa khó thực hiện dạy học tích hợp, vừa khó soạn giáo án, chương trình, lịch trình… 

Đối với mô đun trang bị điện 2 phân bổ thời lượng quá ít, với nội dung bài tập thực hành lắp đặt 

mạch điện cho các nhóm này rất khó thực hiện, dẫn tới giảng viên rất vất vả để tìm kiếm bài tập thực 

hành thay thế, sinh viên không có đủ trang thiết bị, máy móc để luyện tập bài tập, nên vô tình buộc 

phải “nghiên cứu lý thuyết” nhiều. 

+ Sinh viên học và làm bài tập thiếu hứng thú, khó hệ thống được kiến thức và kỹ năng, vì việc 

sắp xếp nội dung, chương trình chưa đạt được các ưu điểm như đã phân tích về môn học tương ứng 

này của chương trình đào tạo theo niên chế.  

+ Khó có thể đạt được mục tiêu đào tạo nghề chuyên sâu, dẫn đến số sinh viên giỏi nghề có thể bị 

hạn chế. 

2.3. Phân tích và so sánh giữa các môn học thực hành quấn máy điện (đào tạo theo niên 

chế) và mô đun máy điện (theo chương trình mô đun đào tạo nghề) 

- Đối với môn học lý thuyết máy điện và môn thực hành quấn máy điện (chương trình đào tạo 

nghề theo niên chế). 

* Ưu điểm: 

Nhìn chung cũng có các ưu điểm gần giống với các ưu điểm của môn học thực hành mạch điện 

máy công nghiệp (niên chế) như đã phân tích trên mục 1.2. Nội dung bài tập thực hành của từng môn 

được xây dựng từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp (độ khó tăng dần): được thể hiện rất cụ thể 

trong nội dung các môn học sau: môn học thực hành quấn bộ dây động cơ KĐB 3 pha, môn học thực 

hành quấn động cơ 1 pha kiểu điện dung và môn học thực hành quấn máy điện nâng cao. 

* Nhược điểm: 

+ Môn thực hành quấn máy điện còn thiếu một số bài tập thiết thực. Cụ thể thiếu các nội dung 

sau: Quấn quạt điện (quạt trần và quạt bàn), quấn động cơ vạn năng, quấn động cơ điện 1 chiều, quấn 

động cơ máy khoan điện, và máy phát điện 1 pha công suất nhỏ.v.v… 

 - Đối với mô đun máy điện (chương trình mô đun đào tạo nghề). 

* Xét mô đun máy điện 1 (MĐ 17, thời lượng 240 giờ). 

+ Về nội dung lý thuyết vẫn mang tính liệt kê, gần như bê nguyên chương trình môn học lý thuyết 

máy điện 1 (chương trình đào tạo nghề theo niên chế) để lấp đầy thời lượng mà mô đun quy định, 

trong khi đó thời lượng phân bố dạy lý thuyết là 45 giờ, rất khó chọn lựa nội dung trọng tâm để dạy, 

nếu dạy lý thuyết theo chương trình phân bố sẽ chiếm mất nhiều thời lượng dẫn tới thời lượng thực 

hành đã ít nay lại ít hơn. Đối với sinh viên cao đẳng nghề, nếu học nhiều lý thuyết như vậy chẳng khác 

gì dạy học lý thuyết của chương trình đào tạo nghề theo niên chế, nên gây ra sự chán nản cho người 

học. 

+ Nội dung lý thuyết của mô đun máy điện 1, chưa được sắp xếp trộn lẫn hài hòa với nội dung 

thực hành quấn dây máy điện theo đúng nghĩa “tích hợp” nên khó soạn giáo án, khó triển khai dạy học 

tích hợp theo từng kỹ năng hay theo từng tiểu năng lực, và theo từng ca. 

+ Thời lượng phân bố thực hành phần quấn quá ít, trong khi đó bài tập quấn bộ dây động cơ KĐB 1 

pha và 3 pha có độ khó cao. Xét cụ thể bài 2: máy điện không đồng bộ (có thời lượng 90 giờ, lý thuyết 

13 giờ, thực hành 70 giờ, thuộc mô đun máy điện 1), có rất nhiều nội dung lý thuyết phải dạy, nên thời 

lượng giành cho phần thực hành quấn động cơ là quá ít (gồm quấn động cơ KĐB 1 pha và 3 pha là 70 

giờ). Do vậy sinh viên khó đạt được kỹ năng nghề của môn học, khó có thể đạt được yêu cầu về kỹ năng 
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quấn máy điện KĐB (ở chương trình đào tạo theo niên chế phần quấn này được chia thành 2 môn: môn 

thực hành quấn bộ dây động cơ KĐB 3 pha: quấn kiểu đồng tâm, kiểu đồng khuôn, và môn thực hành 

quấn bộ dây động cơ 1 pha kiểu điện dung: gồm kiểu q chẵn và q lẻ, kiểu Việt nam, Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Nhật Bản…có thời lượng khoảng từ 6 ĐVHT trở lên, tương đương 180 giờ trở lên). 

* Xét mô đun máy điện 2 (MĐ 18, thời lượng 60 giờ). 

Mô đun này có 4 nội dung thí nghiệm về các loại máy điện, trong đó có tới 2 nội dung: thí nghiệm 

máy điện đồng bộ và thí nghiệm máy điện 1 chiều rất bất cập với trang thiết bị thực tập, nên việc dạy 

và học cũng gặp nhiều khó khăn. 

* Xét mô đun quấn máy điện nâng cao (MĐ 35, thời lượng 90 giờ). 

Mô đun này có nội dung như sau: Quấn dây máy khoan, máy mài cầm tay; quấn dây máy xay sinh 

tố, máy xay thịt; quấn dây máy phát điện (trang thiết bị thực tập còn bất cập), trong khi đó không có 

nội dung của bài tập quấn máy điện nâng cao của các loại động cơ KĐB 3 pha (như quấn kép, quấn 

kiểu phân tán, quấn bộ dây động cơ KĐB 3 pha 2 tốc độ…), nếu dạy đúng theo nội dung chương trình 

của mô đun quấn máy điện nâng cao, chắc rằng sinh viên cũng phải “nghiên cứu lý thuyết” rất nhiều. 

Tóm lại, sau một thời gian thực hiện dạy học tích hợp theo chương trình mô đun đào tạo nghề, 

qua phân tích hai mô đun nhận thấy tồn tại 8 vấn đề sau: phân bố nội dung và thời lượng cho từng mô 

đun chưa hợp lý, và rất bất cập với trang thiết bị thực tập; sắp xếp nội dung chuyên môn giữa các mô 

đun trong cùng loại (TBĐ1, TBĐ2…) chưa tách bạch giữa cơ bản và nâng cao; nội dung lý thuyết còn 

bất cập với thời lượng phân bố, và mang tính liệt kê; một số nội dung còn trùng lặp với nội dung của 

một số mô đun khác; nội dung các bài tập thực hành còn chung chung, chưa phân mục cụ thể, chưa 

đảm bảo nội dung, thời lượng luyện tập để hình thành và phát triển kỹ năng; các bài tập thực hành 

chưa mang tính hệ thống phát triển từ cơ bản đến nâng cao; chưa tích hợp được nội dung lý thuyết và 

thực hành theo từng kỹ năng, hoặc từng tiểu năng lực để đáp ứng tốt yêu cầu dạy học tích hợp theo 

chương trình mô đun; nội dung trong mô đun còn giàn trải, nội dung luyện tập chuyên sâu còn ít, 

hoặc chưa có, nên trọng tâm mô đun thường khó xác định. Sự rời rạc mang tính liệt kê giữa nội dung 

lý thuyết và thực hành trong mô đun dẫn tới người dạy khó phân biệt giữa mô đun dạy tích hợp với 

các môn học theo niên chế. Kết quả triển khai dạy học tích hợp rất khó khăn và khó có thể đạt được 

yêu cầu mà mục tiêu chương trình đặt ra. 

3. MỘT VÀI ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO 

TẠO NGHỀ VỪA ĐẢM BẢO TÍNH HỢP LÝ, VỪA THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO 

CHUYÊN SÂU, NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO 

Việc chỉnh sửa không đơn thuần chỉ là điều chỉnh để hạn chế các bất cập về nội dung, thời lượng 

và sự thiếu đồng bộ về trang thiết bị luyện tập thực hành. Cần hướng vào trọng tâm và bản chất của 

dạy học tích hợp theo chương trình mô đun. Cắt nghĩa tại sao đào tạo nghề phải dạy theo chương trình 

mô đun, đồng thời phải gắn với phương pháp dạy học tích hợp, từ đó đặt ra các yêu cầu và các tiêu chí 

để chỉnh sửa. Chắc chắn rằng trong mỗi bài, mỗi mục của bài phải gắn kết hài hòa giữa nội dung lý 

thuyết và thực hành và phải xác định được trọng tâm. Giữa nội dung lý thuyết và nội dung bài tập thực 

hành phải khớp theo từng kỹ năng, tiểu kỹ năng hoặc theo từng tiểu năng lực. Nghĩa là việc chỉnh sửa 

nội dung, thời lượng từ tổng thể của từng mô đun cho đến các bài, các mục, các kỹ năng, tiểu kỹ năng 

hay các tiểu năng lực cần phải phù hợp với phương pháp dạy học tích hợp theo yêu cầu của chương 

trình mô đun, đảm bảo bài tập luyện tập kỹ năng theo nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến 

cao... Giải quyết tốt vấn đề này, mới có thể tạo điều kiện tốt nhất cho giảng viên triển khai dạy học 

tích hợp, đạt được kết quả như mong muốn. Hơn nữa để khẳng định tính ưu việt của chương trình mô 
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đun đào tạo nghề, so với chương trình đào tạo nghề theo niên chế, đồng thời khẳng định mục tiêu đào 

tạo nghề chất lượng cao trong giai đoạn hội nhập quốc tế. 

1. Cách thứ nhất: 

  Đối với mô đun trang bị điện. 

 Dựa trên 8 nội dung phân tích sự bất cập của 2 mô đun vừa trên, để làm tiêu chí chỉnh sửa mô 

đun, đảm bảo sự hợp lý và hoàn thiện hơn. 

   Dự kiến, có thể chia mô đun trang bị điện (có tổng thời lượng 420 giờ) được chia thành 3 mô đun 

như sau:  

 - Mô đun trang bị điện 1 (với thời lượng 150 giờ, có cách sắp xếp nội dung mang tính trình tự như 

môn thực hành MMCB) có nội dung bài học mang kiến thức cơ bản, đi từ thấp đến cao, từ đơn giản 

đến phức tạp, loại bỏ phần nội dung lý thuyết có trùng lặp với nội dụng lý thuyết có trong môn học khí 

cụ điện. Sắp xếp nội dung lý thuyết tích hợp với nội dung luyện tập thực hành theo từng kỹ năng, theo 

từng bài tập tổng hợp, có gắng sắp xếp lấy đơn vị ca thực hành làm bội số. Phần lý thuyết được chọn 

lọc dựa trên cơ sở môn học trang bị điện 1 (chương trình cao đẳng nghề, nghề điện công nghiệp, đào 

tạo theo niên chế). Phần nội dung bài tập thực hành dựa trên cơ sở môn thực hành mạch máy cơ bản 

(chương trình cao đẳng nghề, nghề điện công nghiệp, đào tạo theo niên chế). Như vậy vừa đảm bảo 

tính thừa kế, tính chọn lọc và phát triển.   

 - Mô đun trang bị điện 2 (với thời lượng 150 giờ, về mặt kiến thức, kỹ năng của mô đun này cao 

hơn mô đun TBĐ1, nên có thể gọi mô đun luyện tập nâng cao) có các nội dung sau: Đặc điểm công 

nghệ; chức năng khí cụ, thiết bị trong mạch điện; phân tích nguyên lý hoạt động của mạch điện (trang 

bị điện cho các nhóm máy sau: nhóm máy cắt gọt kim loại, nhóm thiết bị công nghiệp dùng chung, 

nhóm máy nâng vận chuyển, nhóm máy nén, máy bơm, quạt gió, lò điện); lắp đặt các mạch điện của 

một số máy cắt gọt kim loại, máy bơm, quạt gió...(nghiên cứu một số mạch của các máy trên, có khả 

năng lắp đặt được trên các mô đun mạch máy xưởng thực hành điện); nêu một hiện tượng, nguyên 

nhân và cách khắc phục các sai hỏng thường gặp. 

 - Mô đun Lắp đặt và sửa chữa mạch điện máy công nghiệp nâng cao (với thời lượng 120 giờ, có 

thể gọi mô đun luyện tập chuyên sâu về lắp đặt, sửa chữa mạch điện máy công nghiệp): lắp đặt, sửa 

chữa một số máy cắt gọt kim loại, và các nhóm máy công nghiệp khác… như đã nêu tên ở trên mô đun 

trang bị điện 2, thực hiện bài tập thực tế trên các máy đó (các máy cắt gọt kim loại của xưởng cơ khí 

được thanh lý...), tạo pan xử lý sự cố, hư hỏng. Tiếp cận, nghiên cứu mạch điện các máy cắt gọt kim 

loại có trang bị PLC… 

 Với nội dung chương trình mô đun trang bị điện được “thiết kế” và có nội dung luyện tập sâu như 

trên. Sinh viên có thể đạt trình độ tay nghề rất vững, đạt được yêu cầu về kỹ năng nghề của mô đun lắp 

đặt và sửa chữa mạch điện máy công nghiệp (mô đun trang bị điện) với bậc thợ trên bậc 3 đến bậc 4.  

  Đối với mô đun máy điện. 

Dự kiến, có thể chia mô đun máy điện (có tổng thời lượng 420 giờ) được chia thành 3 mô đun sau: 

 - Mô đun máy điện 1 (dự kiến 240 giờ, cách chỉnh sửa tương tự như mục tiêu đặt ra của mô đun 

trang bị điện 1 chỉnh sửa). 

 + Sắp xếp, bố trí hài hòa giữa nội dung học lý thuyết với nội dung luyện tập thực hành theo từng 

kỹ năng, theo từng tiểu năng lực, theo từng mục và theo từng ca học (5 giờ/1 ca, hay 4 giờ/1 ca). 

 + Giảm nội dung lý thuyết, chọn lọc một số nội dung cơ bản, thiết thực nhất làm trọng tâm cho 

các bài tập luyện tập thực hành. 
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 + Tăng thêm nội dung, thời lượng bài tập quấn máy điện KĐB, dựa trên hai môn học thực hành 

quấn bộ dây động cơ KĐB 3 pha và quấn bộ dây động cơ 1 pha kiểu điện dung (niên chế) để chọn lọc 

và thừa kế. 

 - Mô đun máy điện 2 (dự kiến 30 giờ). 

 Chọn 2 nội dung thí nghiệm có trang thiết bị thực tập: thí nghiệm máy biến áp, thí nghiệm máy 

điện KĐB để đưa vào mô đun này (nếu xét thấy có thể đáp ứng được trang thiết bị thì giữ nguyên nội 

dung và thời lượng 60 giờ). 

 - Mô đun quấn máy điện nâng cao (dự kiến 150 giờ). 

 Có thể xem xét đưa vào mô đun này với các nội dung sau: 

 + Giữ nguyên nội dung các bài tập quấn máy điện nâng cao, của mô đun quấn máy điện nâng cao 

(chương trình mô đun hiện hành). 

 + Bổ sung nội dung quấn nâng cao như: quấn kép, quấn kiểu 2 tốc độ động cơ KĐB 3 pha. Tính 

toán và quấn lại bộ dây máy điện khi mất các số liệu, mất sơ đồ, không còn bộ dây. 

 + Bổ sung nội dung quấn quạt điện (quạt bàn, quạt trần). Thực tế trước đây trong chương trình 

đào tạo nghề theo niên chế cũng không có nội dung bài tập này. Trong mô đun thiết bị điện gia dụng 

(chương trình mô đun đào tạo nghề), chỉ bố trí với thời lượng 15 giờ giành cho phần sửa chữa động 

cơ: quạt điện, máy giặt, máy bơm nước, máy hút bụi (bao gồm giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt động, 

xác định nguyên nhân và sửa chữa một số hư hỏng). Với thời lượng ít ỏi như vậy, nên sinh viên cũng 

khó có thể quấn và sửa chữa được quạt điện theo yêu cầu mong muốn (đây là vấn đề vừa nhạy cảm và 

vừa thiết thực, vì rằng quạt điện gắn liền với đời sống sinh hoạt của mọi người, mọi gia đình. Nếu sinh 

viên học nghề của xưởng Điện chưa thành thạo về quấn và sửa chữa quạt điện, thì cũng có thể gây ảnh 

hưởng không tốt “thương hiệu đào tạo nghề”, và công tác tuyển sinh của xưởng Điện.. Do đó nên đưa 

thêm phần quấn quạt điện vào trong nội dung mô đun quấn máy điện nâng cao).  

2. Cách thứ hai: 

 Dựa trên quan điểm chỉnh sửa nội dung chương trình của cách thứ nhất nêu lên, giữ nguyên các 

danh mục mô đun có trong chương trình, nghiên cứu giảm nội dung và thời lượng của một số bài của 

một số mô đun chưa hợp lý, hoặc chưa có, hoặc không có trang thiết bị thực tập. Lấy tổng thời lượng 

của các mô đun được cắt giảm, tiến hành xây dựng thêm một mô đun mới có thể mang tên: mô đun 

luyện tập chuyên sâu (dự kiến thời lượng khoảng từ 180 giờ đến 240 giờ, sẽ được bàn bạc kỹ lưỡng 

do xưởng Điện chủ trì). Mô đun luyện tập chuyên sâu, hướng vào một số mô đun chính như đã phân 

tích ở mục 1.1. Mô đun luyện tập chuyên sâu được phân chia thành các mảng luyện tập theo các mô 

đun chính, và đều có thời lượng bằng nhau (khoảng từ 180 giờ đến 240 giờ) như: quấn và sửa chữa 

máy điện nâng cao; lắp đặt, sửa chữa mạch điện các máy công nghiệp nâng cao (gồm: mạch điện máy 

cắt gọt kim loại có lập trình PLC và các thiết bị công nghiệp dùng chung, nhóm máy vận chuyển, 

nhóm máy bơm, quạt gió, lò điện); lắp đặt, sửa chữa điện chiếu sáng và điện dân dụng nâng cao.v.v… 

 Như vậy chúng ta có được một chương trình mô đun đào tạo nghề được chỉnh sửa hợp lý nhất, và 

có được 1 thời lượng để xây dựng thêm mô đun luyện tập chuyên sâu. Xưởng Điện hướng dẫn cho 

sinh viên lựa chọn đăng ký với 1 trong các nội dung của mô đun luyện tập chuyên sâu này. Dựa vào 

các tiêu chí sau: sở thích, năng khiếu, kết quả học tập của môn học (mô đun), định hướng lựa chọn đầu 

ra của từng sinh viên. Trên cơ sở đó, cán bộ quản lý xưởng sẽ phân nhóm thực tập theo từng nội dung 

của mô đun luyện tập chuyên sâu (mỗi sinh viên chỉ được chọn 1 nội dung trong các nội dung của mô 

đun luyện tập chuyên sâu). 

3. Cắt giảm nội dung, thời lượng trong một số bài của một số mô đun, trong chương trình mô đun 

đào tạo nghề hiện hành (Vấn đề cắt giảm nội dung thời lượng hoặc cắt bớt  một số môn học hoặc một 
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số mô đun cảm thấy không thiết thực và phải được thông qua hội thảo này, như vậy mới có thể đảm 

bảo tính khách quan, khoa học và toàn diện hơn): 

 + Xem xét các nội dung có nội dung lặp lại trong các mô đun, ưu tiên mô đun “chính” được giữ 

nguyên. Tiến hành rà soát để cắt giảm những nội dung ‘lặp lại’ của các mô đun khác so với “mô đun 

chính”, và đồng thời cắt giảm thời lượng của những mô đun đó, với một thời lượng tương ứng. 

 + Cắt giảm một số nội dung bài học lý thuyết, nội dung bài học thực hành không có tính thiết 

thực, hoặc không có khả năng thực thi về trang thiết bị thực tập. 

 Ví dụ: cần nghiên cứu cắt giảm nội dung và thời lượng của một số môn học và một số mô đun 

sau, vì chưa hợp lý hoặc chưa thể có trang thiết bị thực tập (dự kiến): mô đun Đo lường điện (MĐ 16, 

thời lượng 90 giờ); mô đun Truyền động điện (MĐ 26, thời lượng 150 giờ) mô đun Kỹ thuật xung số 

(MĐ 22, thời lượng 90 giờ); mô đun đào tạo Điện tử công suất (MĐ 27, thời lượng 105 giờ); mô đun 

Kỹ thuật lắp đặt điện (MĐ 30, thời lượng 150 giờ); mô đun đào tạo Điện tử ứng dụng (MĐ 32, thời 

lượng 90 giờ); mô đun Bảo vệ rơ le (MĐ 36, thời lượng 120 giờ); và một số môn học khác như môn 

học Mạch điện (MH 08, thời lượng 90 giờ); môn học Ngoại ngữ (MH 06, 120 giờ).v.v… 

 Lấy một ví dụ cụ thể: cắt giảm nội dung và thời lượng mô đun truyền động điện 150 giờ còn 60 

giờ và chuyển sang môn học Truyền động điện, như thế mới thực sự hợp lý (nội dung cắt giảm chi tiết 

sẽ được ban chuyên đề của xưởng rà soát một cách kỹ lượng và tổng thể. Mong muốn cuộc hội thảo đi 

đến kết luận và đưa ra được các tiêu chí chỉnh sửa tối ưu nhất). 

 Chương trình mô đun đào tạo nghề được chỉnh sửa theo hướng này, không những giải quyết được 

một số bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai giảng dạy, mà sẽ tạo ra điểm nhấn, bước nhảy 

mang tính đột phá chuyên sâu về chuyên môn và tay nghề. Sinh viên có điều kiện luyện tập sâu, phát 

triển năng khiếu, sở thích, sẽ giỏi nghề hơn. Sự vượt trội về một khâu, một mảng luyện tập trong các 

mô đun chính, sẽ giúp các em có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm trong giai đoạn khó khăn này. Mặt 

khác, việc chỉnh sửa dựa vào một trong hai cách nêu trên, sẽ không gây ra những ảnh hưởng như: gây 

ra sự xáo trộn, sự “biến dạng” so với chương trình hiện hành. Không gây ra những ảnh hưởng không 

tốt tới chất lượng đào tạo nghề, tiến độ đào tạo, và mọi hoạt động đào tạo khác của nhà trường. 

 Cuộc hội thảo lần này đã được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo nhà trường, của các phòng khoa, 

lãnh đạo khoa Điện, cùng đội ngũ giảng viên khoa Điện nói chung và xưởng điện nói riêng. Mấy năm 

qua cán bộ lãnh đạo khoa và xưởng luôn suy nghĩ, trăn trở, tìm tòi mọi giải pháp để có thể tạo điều kiện 

tốt nhất cho giảng viên tiếp cận, sinh hoạt chuyên đề, triển khai các bài dạy “mẫu”.v.v… Nhằm hạn chế 

một số khó khăn và bất cập, khi bắt tay vào dạy học tích hợp theo chương trình mô đun đào tạo nghề.  

 Đội ngũ giảng viên dạy thực hành luôn luôn trăn trở, lo lắng, vất vả và bức bối vì những áp lực 

“vô hình” do sự bất cập của một số mô đun (hiện tại chưa thể có trang thiết bị để thực tập). Sinh viên 

cũng không kém phần vất vả, phải “ nghiên cứu lý thuyết” suốt hàng ca thực hành, đồng thời gây ra sự 

căng thẳng và ảnh hưởng không tốt tới kết quả học tập. 

 Sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt của ban tổ chức, chắc rằng cuộc hội thảo sẽ giải quyết tốt những 

vướng mắc, bất cập trong một số mô đun của chương trình mô đun đào tạo nghề hiện hành. Nhằm đáp 

ứng tốt hơn mong muốn của người học, trong thời gian tới. 

4. KẾT LUẬN 

 Chương trình mô đun đào tạo nghề hiện hành, trong đó có một số mô đun (xét cụ thể mô đun 

trang bị điện, mô đun máy điện) còn bất cập về nội dung, thời lượng và cấu trúc bài, mục… với tám 

nội dung như đã phân tích ở trên, cần chỉnh sửa kịp thời để đáp ứng được yêu cầu dạy học tích hợp. 

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng mong muốn của người học. 
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ĐỀ XUẤT  ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH  MÔ ĐUN MÁY ĐIỆN 1 ĐỂ 

PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG ĐHSPKT VINH 

ThS.GVC. TRẦN DUY NGOẠN  

Giảng viên khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh 

 Email: tranngoanktv@gmail.com 

TÓM TẮT: Mô đun máy điện 1 được đưa vào giảng dạy từ học kỳ 1 năm học 2013-2014 theo chương trình của 

bộ LĐTB & XH,  thời gian giảng dạy vừa qua tác giả thấy chưa thực sự phù hợp điều kiện cơ sở vật chất ở 

trường ĐHSPKT Vinh, nên mạnh dạn đề xuất điều chỉnh  thời gian phân bố chương trình chi tiết, cụ thể hơn để 

thuận lợi cho việc giảng dạy.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

 Để nâng cao chất lượng dạy học trong đào tạo nghề. Trường ĐHSPKT Vinh đã chuyển hướng đào 

tạo theo truyền thống sang đào tạo theo mô đun, đối với mô đun “máy điện 1” trước đây theo chương 

trình đào tạo niên chế phân thành hai nội dung lý thuyết và thực hành nghề. Phần lý thuyết gồm máy 

điện 1 (60 tiết), máy điện 2 (45 tiết). Phần thực hành máy điện tĩnh sửa chữa máy biến áp (60 giờ), máy 

điện quay sửa chữa động cơ 1 pha (60 giờ), sửa chữa động cơ 3 pha (120 giờ), sửa chữa máy điện nâng 

cao (90 giờ). Từ năm học 2012 đến nay được sự chỉ đạo của bộ LĐTB& XH  trường ĐHSPKT Vinh đã 

thực hiện dạy học tích hợp và đào tạo nghề theo chương trình mô đun. Nội dung chương trình mô đun 

máy điện 1(MĐ 21) được ban hành 240 giờ trong đó lý thuyết 45 tiết, thực hành 195 giờ. Việc thay đổi 

chương trình trong khi cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng kịp dẫn đến việc giảng dạy của giáo 

viên gặp nhiều khó khăn không đáp ứng được tất cả các nội dung chương trình đề ra. Vì vậy để thích ứng 

dần và giải quyết những khó khăn tạm thời, được sự đồng thuận của cán bộ quản lý chuyên môn và tập 

thể giáo viên giảng dạy thực hành nghề chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất “ Đề xuất điều chỉnh chương 

trình  Mô đun máy điện 1 cho phù hợp với điều kiện giảng dạy ở trường ĐHSPKT Vinh” 

2. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN MÁY ĐIỆN 1 

 Mô đun máy điện 1 là một mô đun trọng tâm, đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình học tập 

của sinh viên ngành điện nói chung, cụ thể sinh viên chuyên ngành điện công nghiệp và chuyên ngành 

lắp đặt điện & điều khiển nói riêng. 

 Mô đun này trang bị những kiến thức cơ bản về các loại máy điện, để sinh viên có cơ sở áp dụng 

vào giải quyết các vấn đề trong thực tế đối với các loại máy điện. 

 • Yêu cầu về nhận thức: sau khi học xong mô đun này học sinh phải: 

 - Nắm được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy điện thông dụng. 

 - Nêu và giải thích được những cấu tạo đặc biệt trong các loại máy điện. 

 - Viết được các loại phương trình cân bằng điện áp, sức từ động trong máy điện. 

 - Vẽ các đặc tính, các phương pháp điều chỉnh máy điện…Từ đó vận dụng vào đời   

   sống sản xuất. 

 - Biết tính toán được các thông số cơ bản khi sửa chữa máy biến áp. 

 - Biết quấn và sửa chữa các loại máy biến áp công suất nhỏ. 

 - Biết tính toán và vẽ sơ đồ trãi, sơ đồ tròn của máy điện không đồng bộ. 

 - Quấn và sửa chữa được các loại động cơ Không đồng bộ 1 pha và 3 pha. 

mailto:tranngoanktv@gmail.com
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 - Biết vận hành và sửa chữa máy điện đồng bộ và máy điện 1 chiều 

 •  Yêu cầu về phát triển: sau khi học xong module học sinh phải: 

 - Nắm vững những kiến thức về máy điện 1 từ đó vận dụng vào vận hành và xử lý các tình huống 

hỏng hóc thường gặp, biết sửa chữa, quấn lại máy điện tĩnh và máy điện quay khi bị cháy hỏng. Cao 

hơn nữa là vận dụng vào để thiết kế ra các loại máy điện cần thiết theo yêu cầu thực tế. 

 - Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế. 

 •  Yêu cầu về giáo dưỡng: sau khi học xong module này học sinh phải: 

 - Giáo dục tính ham hiểu biết, lòng yêu nghề, tự tin để vươn lên chiếm lĩnh tri thức mới. 

 - Giáo dục tinh thần say mê sáng tạo, qua đó củng cố lòng yêu nghề, yêu khoa học. 

 - Giáo dục đức tính cần cù, chịu khó, không sợ khó sợ khổ có nghị lực vượt qua mọi khó khăn để 

đi đến thành công. 

 - Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong môi trường 

công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và 

truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn của lịch sử. 

 - Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, yêu cầu 

của xã hội trong thời kỳ phát triển. 

3. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN MÁY ĐIỆN 1 

3.1. Chương trình tổng quát các mô đun, thời gian đào tạo do bộ ban hành  

Số 

TT 
Tên các bài trong mô đun 

Thời gian  

Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra* 

1  Khái niệm chung về máy điện. 04 04   

2 Máy biến áp. 66 10 50 6 

3 Máy điện không đồng bộ. 90 13 70 7 

4 Máy điện đồng bộ. 40 8 30 2 

5 Máy điện một chiều. 40 10 26 4 

 Tổng  240 45 176 19 

3.2. Chương trình tổng quát các mô đun, thời gian đào tạo đề xuất sửa đổi cho phù hợp 

điều kiện thực tế ở trường ĐHSPKT Vinh 

Số 

TT 
Tên các bài trong mô đun 

Thời gian  

Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra* 

1 Bài mở đầu: Khái niệm chung về máy 

điện. 

05 05   

2 Máy biến áp. 55 10 40 5 

3 Máy điện không đồng bộ. 150 20 120 10 

4 Máy điện đồng bộ. 15 5 8 2 

5 Máy điện một chiều. 15 5 8 2 

 Tổng  240 45 176 19 
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3. Mục tiêu của mô đun cần đạt được và thời gian đào tạo tương ứng với mô đun 

  

Mô đun Mục tiêu của  

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

Khái niệm 

chung về 

máy điện 

Sau khi học xong Mô đun học sinh có khả năng: 

- Phân loại được các máy điện trong thực tế hiện 

nay. 

- Biết các định luật điện từ cơ bản dùng trong 

máy điện. 

- Biết lựa chọn các vật liệu chế tạo máy điện.. 

  

5 

  

  

  

  

 

  

5 

  

0 

  

 

Máy biến áp 

Sau khi học xong Mô đun học sinh có khả năng : 

- Mô tả cấu tạo, phân tích nguyên lý làm việc 

của máy biến áp 1 pha và máy biến áp ba pha. 

- Xác định cực tính và đấu dây vận hành máy 

biến áp 1 pha, ba pha đúng kỹ thuật. 

- Đấu máy biến áp vận hành song song các máy 

biến áp. 

- Tính toán các thông số của máy biến áp ở các 

trạng thái: Không tải, có tải, ngắn mạch. 

- Chọn lựa máy biến áp phù hợp với mục đích sử 

dụng. Bảo dưỡng và sửa chữa máy biến áp theo 

yêu cầu’ 

- Tính toán các thông số để quấn máy biến áp 

cảm ứng , máy biến áp tự ngẫu, tính và chọn 

mạch từ. 

- Quấn được các loại máy biến áp cảm ứng, tự 

ngẫu. 

- Biết sửa chữa , bảo dưỡng, vận hành  

 

55 

 

10 

 

40 

 

5 
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Máy điện 

không đồng 

bộ 

Sau khi học xong học sinh có khả năng: 

- Phát biểu nguyên lý cấu tạo, các phương pháp 

mở máy, đảo chiều quay của động cơ không 

đồng bộ. 

- Tính toán các đại lượng cơ bản của động cơ 

không đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Vẽ, phân tích chính xác sơ đồ dây quấn stato 

của động cơ 1 pha, 3 pha 

- Biết tính toán và vẽ sơ đồ trãi, sơ đồ tròn của 

máy điện không đồng bộ 

- Quấn và sửa chữa được các loại động cơ 

Không đồng bộ 1 pha và 3 pha. 

- Kiểm tra được cực tính của động cơ trước khi 

lắp đặt vận hành. 

- Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông 

thường của máy điện không đồng bộ đảm bảo 

máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 

về điện. 

  

150 

  

20 

  

120 

  

10 

Máy điện 

đồng bộ 

 Sau khi học xong Mô đun học sinh có khả năng: 

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý, các phản ứng 

phần ứng xảy ra trong máy phát điện đồng bộ. 

- Điều chỉnh điệp áp máy phát đúng phương 

pháp đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật. 

- Vận dụng được các phương pháp hoà đồng bộ 

máy phát điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và 

an toàn. 

- Bảo dưỡng và sửa chữa những sai hỏng thông 

thường của máy điện đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật 

- Biết tính toán và vẽ sơ đồ trãi, sơ đồ tròn của 

máy điện  đồng bộ. 

- Quấn và sửa chữa được các loại động cơ  đồng 

bộ 1 pha và 3 pha. 

- Kiểm tra được cực tính của động cơ trước khi 

lắp đặt vận hành. 

- Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông 

thường của máy điện đồng bộ đảm bảo máy hoạt 

động tốt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật về điện. 

15 5 

8 2 

Máy điện một 

chiều 

  

Sau khi học xong Mô đun học sinh có khả năng : 

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, quan hệ 

điện từ, các phản ứng phần ứng xảy ra trong 

15 5 8 2 



Đánh giá chương trình đào tạo nghề theo mô đun, thực trạng và giải pháp tháng 12 năm 2014 

64 

máy điện một chiều 

- Trình bày quá trình đổi chiều dòng điện trong 

dây quấn phần ứng, các nguyên nhân gây ra tia 

lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều. 

- Trình bày các phương pháp mở máy, đảo chiều 

quay, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều. 

- Vẽ và phân tích đúng sơ đồ đay quấn phần ứng 

máy điện một chiều. 

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng 

thông thường của máy điện một chiều. 

- Vận hành thành thạo Máy phát điện một chiều. 

  

4. KẾT LUẬN 

 Chương trình được sửa đổi sẽ phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường ĐHSPKT Vinh, 

phù hợp với yêu cầu thực tế của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Sinh viên được thực tập nhiều hơn, có 

nhiều cơ hội hình thành kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, được sửa chữa vận hành trực tiếp các thiết hiện 

có trong xưởng thực hành nghề điện công nghiệp và lắp đặt & điều khiển..Tuy nhiên đây chỉ là thay 

đổi nhỏ so với chương trình của bộ đề ra để dễ thực hiện. 

 Đề xuất: - Để thực hiện tốt chương trình này tác giả kiến nghị nhà trường bổ sung cho Khoa điện 

một xưởng thực tập gồm máy điện đồng bộ và máy điện một chiều, hai nội dung này có trong chương 

trình nhưng hiện nay chưa có trang thiết bị. Nên việc giảng dạy mô đun này một số nội dung chưa thực 

hiện được phải chuyển sang dạy lý thuyết vì vậy việc nâng cao chất lượng dạy học tích hợp trong đào 

tạo nghề ít nhiều còn bất cập và hạn chế. 

 - Số lượng tên bài giảng theo chương trình của bộ quá rộng, chưa chi tiết hóa được nội dung bài 

giảng nên khi soạn giáo án, lịch trình giảng dạy gặp nhiều khó khăn cho giáo viên, đề nghị nhà trường 

cho làm lại chương trình chi tiết, cụ thể, sát thực hơn nhằm nâng cao chất lượng dạy học theo chương 

trình mô đun. 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Đặng Văn Hào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh: Chương trình giảng dạy mô đun do bộ 

LĐTB & XH ban hành, giáo trình máy điện. NXB giáo dục. 
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THIẾT KẾ GIÁO ÁN TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC NGHỀ 

ThS. VÕ AN HẢI 

Giảng viên khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường ĐHSPKT Vinh 

  Email: anhaiktv@gmail.com 

1. QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP   

Tích hợp (integration) có nghĩa là sự hợp nhất, sự hoà nhập, sự kết hợp. Nội hàm khái niệm tích 

hợp có thể hiểu một cách khái quát là sự hợp nhất hay là sự nhất thể hóa đưa tới một đối tượng mới 

như là một thể thống nhất trên những nét bản chất nhất của các thành phần đối tượng, chứ không phải 

là một phép cộng giản đơn những thuộc tính của các thành phần ấy. Hiểu như vậy, tích hợp có hai tính 

chất cơ bản liên hệ mật thiết với nhau và quy định lẫn nhau, đó là tính liên kết và tính toàn vẹn. Liên 

kết phải tạo thành một thực thể toàn vẹn, không còn sự phân chia giữa các thành phần kết hợp. Tính 

toàn vẹn dựa trên sự thống nhất nội tại các thành phần liên kết, chứ không phải sự sắp đặt các thành 

phần bên cạnh nhau.  

Trong dạy học, để hình thành cho người học một năng lực thì cần phải dạy cho họ biết cách kết 

hợp và huy động hợp lý các nguồn nội lực (kiến thức, kỹ năng và thái độ của cá nhân) và ngoại lực 

(điều kiện và bối cảnh) để thực hiện công việc. Sư phạm tích hợp nhấn mạnh dạy cách tìm tòi sáng tạo 

và cách vận dụng kiến thức, kỹ năng vào các tình huống khác nhau. Tức là, dạy cho người học biết 

cách sử dụng kiến thức và kỹ năng của mình để giải quyết những tình huống cụ thể, có ý nghĩa nhằm 

mục đích hình thành và phát triển năng lực.  

Với cách tiếp cận dạy học truyền thống, người ta phân biệt nội dung dạy học  làm hai khối là kiến 

thức và kỹ năng. Đây được coi là hai thành phần chính tạo nên năng lực của một người lao động, bên 

cạnh thành phần thứ  ba là thái độ thường được lồng vào hai thành phần ấy. Đơn vị của kiến thức là 

khái niệm và đơn vị của kỹ năng là thao tác. Hệ thống khái niệm cần thiết cho một nghề thể hiện trong 

các môn học lý thuyết. Hệ thống các kỹ năng lao động kỹ thuật thể hiện trong các môn học thực hành. 

Hai khối này thường được dạy và học tách biệt nhau cả về địa điểm và trình tự.  

Dạy học tích hợp là quá trình dạy học mà các nội dung học tập (kiến thức, kỹ năng và thái độ) và 

các hoạt động dạy - học được tích hợp với nhau để thực hiện các nhiệm vụ, công việc của nghề qua đó 

hình thành và phát triển năng lực cho người học. Như vậy, tích hợp trong dạy học là tích hợp của nội 

dung và tích hợp của hoạt động dạy – học. Sự tích hợp này diễn ra trên nền tảng một công việc (task) 

chuyên môn và gắn với các tình huống nghề nghiệp mà để giải quyết chúng thì một kiến thức, kỹ năng 

đơn lẻ hay một loại hoạt động riêng rẽ không thể thực hiện được.  

Trong thực tế để thực hiện các công việc của nghề theo tiêu chuẩn công nghiệp thì người lao động 

không chỉ sử dụng một loại kiến thức hoặc kỹ năng riêng lẻ nào đó mà phải sử dụng phức hợp các kiến 

thức, kỹ năng gắn với từng tình huống. Vì vậy, mục tiêu của dạy học không phải hướng đến việc trang 

bị các đơn vị kiến thức và kỹ năng đơn lẻ theo cấu trúc môn học mà nhằm hình thành năng lực thực 

hiện các công việc theo tiêu chuẩn công nghiệp trong các tình huống nghề nghiệp khác nhau. Trong 

dạy học nghề người ta quan tâm đến hình thành ở người học các năng lực sau: năng lực cá nhân 

(Individual competency), năng lực chuyên môn/kỹ thuật (Professional/ Technical  competency), năng 

lực phương pháp luận (Methodical competency) và năng lực xã hộ i ( Social competency).  
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2. CƠ SỞ DẠY HỌC TÍCH HỢP   

Sự khác biệt giữa dạy lý thuyết nghề, dạy thực hành nghề với dạy học tích hợp bắt đầu từ sự khác 

biệt về chương trình dạy học. Nếu như dạy lý thuyết nghề và thực hành nghề được tiến hành theo 

chương trình môn học với cấu trúc chương, bài thì chương trình dạy tích hợp được kết cấu theo các 

mô đun năng lực thực hiện. Chương trình mô đun được xây dựng dựa trên cơ sở phân tích nghề 

(Occupational Analysis) bằng nhiều phương pháp khác nhau như: phương pháp nội quan, phương 

pháp chuyên gia và DACUM (Development A Curriculum)….Việc phân tích nghề thực chất là nhằm 

xác định được mô hình hoạt động của người lao động, bao hàm trong đó những nhiệm vụ (Duties) và 

những Công việc (Tasks) mà người lao động phải thực hiện trong lao động nghề nghiệp. Từ các nhiệm 

vụ và công việc của nghề người ta xây dựng hồ sơ năng lực nghề nghiệp (competency profile) bao 

gồm hệ thống năng lực và tiêu chuẩn năng lực thực hiện cho từng công việc. Tiêu chuẩn năng lực thực 

hiện là cơ sở để thiết kế các mô đun đào tạo, các mô đun này giúp cho việc luyện tập để hình thành và 

phát triển các năng lực nghề nghiệp. Vì vậy, sơ đồ phân tích nghề và bảng mô tả năng lực của từng 

công việc là tài liệu có ý nghĩa quan trọng cho việc thiết kế các bài học tích hợp, lựa chọn kiến thức và 

kỹ năng cần thiết cho mỗi công việc. Quá trình phân tích thể hiện sơ đồ sau: 

 

Kết quả phân tích nghề là hệ thống công việc, mỗi công việc là một đơn vị độc lập trong nghề 

được mô tả cụ thể ở bảng sau: 

Các bước 

thực hiện 

công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, thiết 

bị, vật liệu… 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết 

định, tín hiệu, 

lỗi thường gặp 

       

       

 Có thể thấy rằng, tập hợp của các thông tin như tiêu chuẩn thực hiện, dụng cụ, thiết bị, vật liệu,  

quyết định, cách xử lý, sai hỏng và an toàn chính là kỹ năng cần thực hiện (kỹ năng này thuộc về kỹ 

năng sử dụng công cụ, máy móc thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất). Điều cần chú ý là, nội 

dung được ghi trong cột kiến thức của bảng phân tích công việc là các khái niệm cụ thể chứ không 

phải là tên các môn học liên quan.  

3. THIẾT KẾ BÀI DẠY HỌC TÍCH HỢP 

3.1. Quan điểm thiết kế 

Bài học tích hợp được hiểu là đơn vị học tập có khả năng hình thành nơi người học cả kiến thức, 

kỹ năng, thái độ cần thiết để giải quyết một công việc hoặc phần công việc chuyên môn cụ thể, góp 

phần hình thành năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp của họ . 

 

Nghề 

Occupation 

Nhiệm vụ 1    

(Duty 1) 

Công việc 2.1  

(Task 2.1) 

Công việc 2.2   

(Task 2.2) 

Công việc 2.n 

(Task 2.n) 

Nhiệm vụ n  

(Duty n) 
Nhiệm vụ 2   

(Duty 2) 
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Bài học tích hợp là bản thiết kế gồm hai phần hợp thành hữu cơ: Một là, hệ thống các tình huống 

dạy học được đặt ra từ nội dung dạy học, phù hợp với tính chất và trình độ tiếp nhận của người học. 

Hai là, một hệ thống các hoạt động, thao tác tương ứng với các tình huống do giáo viên sắp xếp, tổ 

chức hợp lí nhằm hướng dẫn người học từng bước tiếp cận đối tượng một cách tích cực và sáng tạo. 

Thiết kế bài học theo quan điểm tích hợp không chỉ chú trọng nội dung kiến thức tích hợp mà cần 

thiết phải xây dựng một hệ thống việc làm, thao tác tương ứng nhằm tổ chức, dẫn dắt người học từng 

bước thực hiện để hình thành năng lực. Giờ học theo quan điểm tích hợp phải là một giờ học hoạt 

động phức hợp đòi hỏi sự tích hợp các kiến thức, kỹ năng liên môn để giải quyết tình huống nghề 

nghiệp hay nói cách khác đó là dạy học định hướng hành động.  

Giáo án tích hợp không phải là một bản đề cương kiến thức để giáo viên lên lớp giảng giải, truyền 

thụ áp đặt cho người học, mà là một bản thiết kế các hoạt động, tình huống nhằm tổ chức cho người 

học thực hiện trong giờ lên lớp để giải quyết các nhiệm vụ học tập. Việc thiết kế giáo án tích hợp phải 

bảo đảm nội dung và cấu trúc đặc thù nhưng không gò ép vào một khuôn mẫu cứng nhắc mà cần tạo ra  

sự cởi mở cho tìm tòi sáng tạo trong các phương án tiếp nhận của người học, trên cơ sở bảo đảm mục 

tiêu dạy học. 

3.2. Các bước thiết kế bài dạy học tích hợp 

Để thiết kế giáo án tích hợp có thể tiến hành các bước sau đây: 

Bước 1: Xác định loại bài học tích hợp: Để lĩnh hội được nội dung của bài học thì người học phải 

tiến hành các hoạt động tương ứng với đặc điểm và cấu trúc nội dung bài học đó. Vì vậy, việc xác định 

loại bài học có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thiết kế bài dạy học tích hợp bởi nó sẽ quyết định 

việc xác định phương pháp và tiến trình dạy học sẽ diễn ra như thế nào. Các loại bài học trong dạy học 

nghề bao gồm: Bài thiết kế, chế tạo, lắp đặt/lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng… 

Bước 2: Xây dựng tình huống học tập: Mục tiêu của dạy học tích hợp là hình thành ở người học 

năng lực thực hiện các công việc, các năng lực này chỉ có được khi người học tham gia vào hoạt động 

trong các tình huống nghề nghiệp cụ thể. Vì vậy, dạy học thực chất là tổ chức hệ thống hoạt động cho 

người học nhằm giải quyết các công việc và từng tình huống nghề nghiệp qua đó mà hình thành năng 

lực. Dựa vào hồ sơ phân tích nghề người giáo viên hiểu rõ năng lực cần hình thành ở người học được cấu 

thành từ những kiến thức, kỹ năng, thái độ nào từ đó mà xây dựng các tình huống học tập cho phù hợp. 

Bước 3: Lựa chọn phương pháp dạy học chủ đạo: Phương pháp chủ đạo là phương pháp xuyên 

suốt và chi phối toàn bộ tiến trình dạy học. Phương pháp trong dạy học tích hợp phải đáp ứng hai yêu 

cầu cơ bản: Một là, phải định hướng hoạt động của người học theo mục tiêu dạy học. Hai là, phải gắn 

với các tình huống nghề nghiệp thực tiễn. Do tính chất nội dung bài dạy là các tình huống trong thực 

tiễn nghề nghiệp rất đa dạng tùy vào ngành nghề khác nhau như tình huống thiết kế, chế tạo, sửa 

chữa... mà phương pháp dạy học cũng rất đa dạng và có nhiều phương án khác nhau. Dựa vào loại bài 

học được xác định ở bước trên mà giáo viên lựa chọn phương pháp chủ đạo nào cho phù hợp. Các 

phương pháp chủ đạo thường được sử dụng trong dạy học nghề là: phương pháp 4 giai đoạn, phương 

pháp sử dụng phiếu hướng dẫn, phương pháp tình huống, phương pháp dự án… 

Bước 3: Xác định tiến trình dạy học: Ở bước này dựa vào tình huống dạy học đã được xây dựng 

và phương pháp dạy học chủ đạo đã được lựa chọn, giáo viên cần xác định rõ tiến trình dạy học sẽ 

diễn ra theo một lôgic gồm các bước tương ứng cấu trúc của phương pháp chủ đạo với các hoạt động 

của thầy và trò để giải quyết tình huống bằng các phương pháp và kỹ năng dạy học cụ thể như đàm 

thoại, công não, hoạt động nhóm, …. Và qua đó người học được trải nghiệm và từng bước hình thành 

năng lực hành nghề cho chính mình. Lúc này nội dung kiến thức và kỹ năng theo chương trình dạy học 

được chuyển hóa vào trong tình huống và được chuyển tải tới người học thông qua các hoạt động. 
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4. ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ GIÁO ÁN TÍCH HỢP 

        (Thực hiện theo mẫu giáo án tích hợp trong quyết định 62, ngày 04/11/2008 QĐ/BLĐTBXH) 

I Dẫn nhập 

1 Mục đích phần dẫn nhập: 

- Tạo tâm thế học tập tích cực; 

- Thu hút sự chú ý, kích thích sự háo hức học bài mới ở người học; 

- Thể hiện mối quan hệ giữa bài học cũ và bài học mới; 

2 Một số kỹ thuật thực hiện 

- Nêu lên một sự kiện, chủ đề bất thường liên quan đến chủ đề bài học; 

- Đưa ra một vài con số thống kê liên quan đến bài học; 

- Trình chiếu một đoạn Video Clip, một bức tranh liên quan bài học; 

- Đặt một vài câu hỏi liên quan đến nội dung bài học; 

- Sử dụng vật thật, mô hình, maket liên quan đến sản phẩm bài học 

II Giới thiệu chủ đề cần giải quyết 

1 Mục đích phần giới thiệu chủ đề: 

- Kích thích động cơ học tập. 

- Phá vỡ “Tảng băng” trong đầu người học: nội dung bài học có thể giải quyết vấn đề thực 

tiễn nào? Người học phải làm gì trong tiến trình thực hiện bài học? Họ sẽ lĩnh hội kiến thức và 

kỹ năng gì khi kết thúc bài học? 

- Chuẩn bị tâm thế học tập, chuyển người học từ thế thụ động nghe, xem sang tham gia tích 

cực vào các hoạt động học tập. 

2 Nội dung:   

- Cho người học quan sát một sản phẩm của bài học (Định hướng quan sát, đặt các câu hỏi gợi 

mở tình huống học tập…) 

- Giới thiệu mục tiêu bài học (Kiến thức, kỹ năng và thái độ). 

- Giới thiệu cấu trúc bài học. 

- Đặt vấn đề chuyển tiếp nội dung (Ngắn gọn, cô đọng, súc tích, thể hiện được mối liên hệ về 

nội dung). 

III Giải quyết vấn đề 

1 Mục đích phần giải quyết vấn đề: 

- Tổ chức các hoạt động để người học chủ động lĩnh hội kiến thức, luyện tập để hình thành và 

phát triển kỹ năng mới trong sự phối hợp với giáo viên 

2 Nội dung. 

A. Phần kiến thức: 

- Đặc điểm nội dung kiến thức khi dạy sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, 

tính năng hoạt động, quy trình thực hiện... thường mang mang tính chất trừu tượng. Vì vậy 

giáo viên cần đơn giản hoá, cụ thể hoá nội dung này dưới dạng bộ phiếu học tập, hình vẽ, 
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tranh, ảnh, mô phỏng tĩnh, mô phỏng động và vật thật. Đồng thời kết hợp các phương pháp và 

kỹ thuật dạy học một cách hợp lý, khoa học như: Nêu vấn đề, tổ chức đàm thoại, tổ chức làm 

việc nhóm, kỹ thuật công não. Cần tính đến điều kiện thực tế dạy học và đặc điểm học sinh. 

- Để thuận tiện cho người học khi thực hành, người dạy nên chuẩn bị bộ phiếu hoạc tập như: 

+ Phiếu hướng dẫn thực hiện; 

+ Phiếu đánh giá quy trình; 

+ Phiếu đánh giá sản phẩm; 

B. Phần thực hành của người học:  

- Phần thực hành của bài học nhằm hình thành cho người học 2 dạng kỹ năng: kỹ năng trí tuệ 

và kỹ năng tâm vận. 

- Đặc điểm của kỹ năng trí tuệ (trừu tượng, không quan sát được, khó chia bước). Vì vậy, đòi 

hỏi người học có sự  nỗ lực cao của các thao tác tư duy. 

- Đặc điểm kỹ năng tâm vận là cụ thể, quan sát được, có thể chia bước (Vận hành; Lắp đấu; 

Sửa chữa; Bảo dưỡng; Kiểm tra tình trạng kỹ thuật...), giáo viên có thể làm mẫu (sử dụng 

Video clip thay thế), mời người học làm thử (giáo viên kiểm soát), khai thác kinh nghiệm của 

người học (đóng vai luyện tập); Trên cơ sở đó, người học thực hành. 

- Kết thúc phần này, người học đã tạo ra sản phẩm của bài học.   

IV Kết thúc vấn đề 

1 Mục đích phần kết thúc vấn đề: 

- Đánh giá kết quả bài dạy với các mục tiêu bài học đặt ra. 

+ Sử dụng Phiếu đánh giá sản phẩm để đánh giá năng lực thực hiện của người học. Có thể sử 

dụng các hình thức đánh giá sau : 

+ Giáo viên đánh giá từng sản phẩm của người học (mất nhiều thời gian); 

+ Giáo viên hướng dẫn cách đánh giá, người học tự đánh giá sản phẩm của mình (hình thành 

cho người học năng lực đánh giá) 

+ Giáo viên hướng dẫn cách đánh giá, người học đánh giá chéo sản phẩm của nhau; 

- Tăng cường sự ghi nhớ thông tin, kiến thức. 

- Làm rõ những nội dung quan trọng bài học. 

- Tăng cường sự tham gia tích cực của người học. 

- Tăng cường mức độ chú ý ban đầu.  

2 Nội dung: 

- Tóm tắt lại nội dung bài học. 

- Nêu bật các nội dung chính 

- Mời người học nêu quan điểm. 

(Sử dụng các câu hỏi mở, các bài tập tình huống, kiểm tra kỹ năng thực hành) 

- Cho biết những điểm thành công của người học: Tính kỷ luật, tính tích cực, tính tự giác 

trong học tập; Về kết quả lĩnh hội kiến thức và kỹ năng; 

V Hướng dẫn tự học 

1 Mục đích phần hướng dẫn tự học: 
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- Rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu tài liệu ở người học. 

- Củng cố kiến thức, kỹ năng ở người học. 

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lĩnh hội bài học tiếp theo. 

2 Nội dung: 

- Hướng dẫn tự học lý thuyết: Cung cấp nguồn tài liệu/giáo trình; hướng dẫn phương pháp tự 

học; kết quả cần đạt được (thiết kế dưới dạng phiếu bài tập cá nhân; nhóm). 

- Hướng dẫn tự luyện tập kỹ năng: Hướng dẫn phương pháp tự luyện tập; kết quả đạt được sau 

khi luyện tập. 

- Gợi ý ngắn bài học tiếp theo: Tên bài học; nội dung trọng tâm của bài học; những kiến thức 

và kỹ năng có liên quan đến bài học; định hướng công tác chuẩn bị. 

 

Thiết kế giáo án tích hợp trong dạy học nghề đòi hỏi người giáo viên cần có sự đầu tư  tích cực về 

chuyên môn và các công cụ hỗ trợ trong tiến trình thực hiện bài dạy. Từ sự trải nghiệm qua các đợt tập 

huấn, qua các hội thi và sự học hỏi từ các trường bạn, một số ý kiến chủ quan của tôi được trao đổi 

trong bài viết này, rất mong nhận được sự phản hồi từ các bạn đồng nghiệp.  
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MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ GIÁO ÁN NGHỀ 

ThS.GVC. NGUYỄN SỸ HỒNG 

Giảng viên khoa Điện 

Email: nguyensyhong@vute.edu.vn 

TÓM TẮT: Trong bài viết này tôi nêu ra hai vấn đề: Vấn đề thứ nhất là: Đổi mới ”phương pháp dạy – học”  

hay đổi mới ”công nghệ dạy -  học”. Về vấn đề này tôi phân tích sơ lược cả hai khái niệm để làm rõ bản chất 

của các khái niệm đó. Từ đó chúng ta so sánh, thảo luận và xem xét để phân định, bổ sung, cải tiến và thống 

nhất cách gọi. 

Vấn đề thứ hai là: Vấn đề Giáo án. “Giáo án” thực chất là bản thiết kết chi tiết do Giáo viên thực hiện. 

Người giáo viên cần hiểu rõ bản chất của Giáo án để hoàn thiện nó cho một tiết (buổi) lên lớp. Vì vậy trong vấn 

đề này tôi đã phân tích rõ các nội dung của Giáo án. Từ đó chúng ta thảo luận và xem xét để đưa ra mẫu giáo 

án phù hợp với đào tạo nghề hiện nay trong trường ĐHSPKT vinh. 

Bài viết có tính chất trao đổi, đây là ý kiến mang tính cá nhân, góp phần vào cuộc hội thảo nhằm nâng 

cao chất lượng dạy - học trong trường ĐHSPKT vinh, do đó tôi chỉ đưa ra hai vấn để cần trao đổi, vấn đề đổi 

mới: ”phương pháp dạy học”, hay đổi mới “công nghệ dạy - học” và vấn đề giáo án. 

1. ĐỔI MỚI “PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC” HAY ĐỔI MỚI “CÔNG NGHỆ DẠY - 

HỌC”? 

         “Công nghệ dạy - học”, với khái niệm này chúng ta có thể hình dung được một dây chuyền sản 

xuất bao gồm nhiều yếu tố, nhiều khâu, nhiều công đoạn gia công và cuối cùng cho ra sản phẩm là 

những con người đạt tới mục tiêu mong muốn được đặt ra. Như vậy, với bất kì một yếu tố, một khâu, 

một công đoạn nào đó...lỗi thời, không đáp ứng được, hiệu quả thấp... chúng ta có thể tăng cường, đổi 

mới... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. 

 Còn ”phương pháp dạy học”: như chúng ta đã biết, có nhiều phương pháp để dạy học như: 

phương pháp vấn đáp, phương pháp thuyết trình, phương pháp nêu vấn đề, phương pháp trắc 

nghiệm,...và các phương pháp này đã được viết thành nhiều tập sách, tờ báo, tạp chí... Song trong mỗi 

tiết (buổi) học, giáo viên chỉ có thể vận dụng 1 hoặc 2 hoặc một số phương pháp kết hợp với 1 số 

phương tiện, cách tổ chức... và tất cả những cái đó được giáo viên nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, sáng 

tạo, tập hợp lại trong một bản gọi là giáo án, dựa vào đó giáo viên sẽ thực hiện dạy học một cách tự 

tin. Như vậy phương pháp dạy học là tổng hòa của 1 số phương pháp và những phương tiện hỗ trợ dạy 

học...trong một tiết (buổi) học, và những khái niệm, nguyên lý, kỹ năng khác nhau sẽ có những 

phương pháp dạy học khác nhau. 

 Mặt khác, trong thực tế ta thấy: cùng một khái niệm, nguyên lý hay một kỹ năng hai Giáo viên 

khác nhau sẽ có cách thức tổ chức dạy học khác nhau, dùng các phương tiện khác nhau..., như vậy sẽ 

cho ta hai phương pháp dạy học khác nhau. 

 Từ các phân tích trên, ta có thể khẳng định rằng: phương pháp dạy học nằm ngay trong các tiết 

học (buổi học). Chính phương pháp dạy học là cách thức dạy học những cái cụ thể, là những vận dụng 

một cách linh hoạt và có sáng tạo của giáo viên và  học viên trong các tiết (buổi) học. Đó là những 

thay đổi về vật tư, thiết bị, phương tiện dạy học, cách thức tổ chức, cách kiểm tra đánh giá...nhằm đi 

đến mục tiêu bài học. 

 Đến đây ta thấy việc “đổi mới phương pháp dạy học” đồng nghĩa với việc ”đổi mới phương pháp 

dạy học trong từng tiết học (buổi học) nhằm nâng cao chất lượng dạy - học, quả là một việc làm hết 

sức khó khăn. Như vậy phải chăng chúng ta phải  đổi mới yếu tố nào? khâu nào? công đoạn nào? trong 

“công nghệ dạy – học” của chúng ta. 

mailto:nguyensyhong@vute.edu.vn


Thiết kế và tổ chức dạy học tích hợp trong đào tạo nghề   tháng 12 năm 2014 

72 

 Như chúng ta đã biết, để được một sản phẩm, chúng phải trải qua các công đoạn gia công. Các 

công đoạn gia công này chính là bàn tay và khối óc của giáo viên cùng với các phương tiện hỗ trợ và 

cách thức tổ chức dạy học...nó được thể hiện trên bản thiết kế và quá trình thi công một tiết (buổi) học. 

2. VẬY LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT TIẾT (BUỔI) DẠY – HỌC CÓ HIỆU QUẢ? 

 Một tiết (buổi) học tốt phụ thuộc rất nhiều vào giáo viên, mà nhiệm vụ chính của giáo viên là soạn 

giáo án và thực hiện giáo án. Như vậy có 2 vấn đề cần phải thực sự quan tâm, đó là: quá trình thiết kế 

giáo án và quá trình thi công giáo án. Tức là công việc dạy học của giáo viên cho một tiết (buổi) học. 

Nếu bản thiết kế không tốt, tất yếu sẽ dẫn đến quá trình thi công đạt hiệu quả không cao. Vì quá trình 

thiết kế và quá trình thi công bản thiết kế này cùng được thực hiện bởi một giáo viên, do quá trình thi 

công chỉ phụ thuộc vào những yếu tố khách quan như : Điện, phòng học... còn quá trình thiết kế nó 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: mục tiêu, nội dung của từng khái niệm, nguyên lý, kỹ năng, trình độ 

người thiết kế, trình độ học viên, vật tư, thiết bị, phương tiện dạy học, tài liệu học tập (sách giáo khoa, 

tài liệu tham khảo, tạp chí..), các tiêu chí đánh giá,... Chính các yếu tố này phải được giáo viên vận 

dụng một cách linh hoạt,  sáng tạo và được cụ thể hóa trong bản thiết kế chi tiết. Muốn vậy ta phải có 

mẫu thiết kế tốt. 

3. NHƯ THẾ NÀO LÀ MỘT MẪU THIẾT KẾ (MẪU GIÁO ÁN) TỐT? 

 Nói đến soạn giáo án đó là một việc làm thường xuyên của giáo viên. Nhưng soạn giáo án như thế 

nào? thông thường chúng ta soạn giáo án bằng cách viết tất cả những gì giáo án hỏi, những giáo án 

chưa cụ thể hóa được các vấn đề, chưa rõ ràng thì chúng ta thật khó trả lời. Có thể có rất nhiều giáo 

viên đã từng trăn trở với mẫu giáo án đang dùng, nhưng chúng ta chưa hoặc đã có ý tưởng đưa ra một 

mẫu giáo án mới linh hoạt hơn, sáng tạo hơn để giáo viên có thể vận dụng một cách triệt để các trang 

thiết bị, phương tiện dạy học...hiện có của nhà trường. 

 Một cơ sở đào tạo nào đó, bao giờ cũng có một đến hai hoặc thậm chí là ba mẫu giáo án. Song nội 

dung các mẫu giáo án cũng đã thể hiện được một phần nào đó các phương pháp đào tạo của họ. Nhưng 

để có bản thiết kế chi tiết (mẫu giáo án) tốt, theo tôi là một bản thiết kế phải có nội dung cụ thể, rõ 

ràng, phải thể hiện được tính sư phạm, tính tổ chức, tính linh hoạt và tính định hướng, để tạo điều kiện 

cho giáo viên vận dụng một cách có sáng tạo trong quá trình thiết kế các tiết (buổi) học. Nó phải được 

xây dựng trên cơ sở một tiết (buổi) học có trong chương trình môn học. Một bản thiết kế chi tiết (mẫu 

giáo án) tốt là một bản thiết kế phải thể hiện được toàn bộ nội dung cần đào tạo, chỉ rõ ra những gì ta 

có thể trông đợi ở người học sau tiết (buổi) học, nó phác họa ra quy trình cần thiết để thực hiện nội 

dung đào tạo, nó cũng cho ta biết phương pháp đào tạo và cách thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

và tất cả những cái đó được sắp xếp trong một tiết (buổi) học rất chặt chẽ. 

 Từ các mẫu giáo án đang dùng và các phân tích ở trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, trên 

thực tế người giáo viên chỉ cần phải làm duy nhất một việc là trả lời bốn câu hỏi sau đây: 

1. Người hành nghề có khả năng tiếp thu kiến thức đến đâu? làm được gì trong công việc? 

2. Bạn phải làm việc đó như thế nào? 

3. Học viên phải tiếp thu những kiến thức gì? làm được gì sau khi học xong? 

4. Tổ chức dạy học như thế nào? 

 A. Học viên cần có những hoạt động gì? 

 B. Cần có những dụng cụ trực quan hay tài liệu học tập gì? 

 C. Giáo viên cần có những hoạt động nào khác? 
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 D. Cần giao những đề án hoặc vấn đề gì cần giải quyết trong tương lai? 

 Đó là bốn câu hỏi mà người giáo viên cần phải trả lời cho một tiết (buổi) học. Hay nói cách khác 

đó là vẫn đề thiết kế cho mỗi tiết (buổi) học. Quá trình thiết kế này chú trọng đến học viên và các hoạt 

động tập trung vào học viên cũng như các dụng cụ và đồ dùng trực quan. Sự tham gia của giáo viên 

được xếp cuối cùng và chỉ khi nào cần thiết mới phải bổ sung sự tham gia đó. 

1. Mục tiêu cơ bản của đào tạo là nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức , trí tuệ sáng tạo, năng lực hành 

nghề. Ở câu hỏi 1, chúng ta cần xác định rõ yêu cầu về khả năng tiếp thu kiến thức, năng lực hành 

nghề của người học. Muốn thiết kế một buổi dạy học lý tưởng, chúng ta cần nắm bắt hai điều quan 

trọng đó là khả năng tiếp thu kiến thức, năng lực hành nghề hiện nay của người học. Đó là cần nắm 

được yêu cầu đạt được về các kiến thức, về kỹ năng nghề. Nắm được hai điều đó sẽ cho phép giáo 

viên thiết kế (soạn giáo án) các hoạt động nhằm đạt được kết quả mong muốn trong một khoảng thời 

gian tối thiếu tiết (buổi) học. Đối với giáo viên như vậy có nghĩa rằng mỗi tiết (buổi) dạy cần tập trung 

vào một khái niệm, nguyện lý hay một kỹ năng cụ thể. 

 Ví dụ: 

 Kỹ năng: lót giấy cách điện máy điện quay. 

 Khái niệm: khống chế truyền động điện theo nguyên tắc thời gian. 

2. Đối với một khái niệm, nguyên lý hay một kỹ năng, người giáo viên cần phải chuẩn bị sẵn những 

vật thật, mô hình, bảng biểu hoặc những thao tác mà họ yêu cầu học viên phải biết, hiểu, thực hiện 

được. 

      Trong hầu hết các trường hợp, điều đó có nghĩa rằng cần có tài liệu hướng dẫn học, hướng dẫn 

làm, để hướng dẫn được, người giáo viên phải đọc tài liệu, quan sát thực tế, thao tác tốt. Các ý chính, 

trọng tâm của vấn đề, quy trình thực hiện nên sử dụng những thuật ngữ, nhưng câu đơn giản, dễ hiểu 

và ghi các bước theo thức tự. Trong nhiều trường hợp, điều đó có nghĩa rằng đối với mỗi khái niệm, 

nguyên lý hay một kỹ năng cần phải quy định những tiêu chuẩn về thời gian hoặc những tiêu chí quan 

trọng khác về thực hành đúng. 

3. Trong câu hỏi 3 mấu chốt là từ (tiếp thu, làm), chúng ta đừng kết thúc việc dạy học khi học viên 

chưa hiểu bản chất của khái niệm, nguyên lý hay chưa thao tác tốt kỹ năng hành nghề đang chờ họ ở 

nơi làm việc. Việc dạy những khái niệm, nguyên lý, kỹ năng mới, hoặc các bài tập phải sát hoặc có thể 

đáp ứng được với điều kiện làm việc thực tế. Hay nói cách khác phải sát với mục tiêu thực hiện cuối 

cùng, hay chính xác hơn là chúng ta phải thực hiện dạy học theo nội dung chương trình được biên soạn 

trên sơ sở các công nghệ đã, đang và sẽ được sử dụng trong khu vực, địa bàn mà nhà trường cung cấp 

nguồn lực. 

 Ví dụ:  - Học viên phải làm đồ án cung cấp điện cho một xí nghiệp theo hợp đồng của nhà trường. 

 - Học viên phải vẽ sơ đồ trải và quấn bộ dây động cơ điện theo hợp đồng của nhà trường. 

4. Trong câu hỏi 4 “tổ chức dạy học” với hàm ý là thiết kế tất cả các khâu trong quá trình dạy và học, 

trong đó có: 

 - Học viên; 

 - Các học viên khác; 

 - Vật tư, thiết bị và các dụng cụ dạy học; 

 - Tài liệu giảng dạy (sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, tạp chí,...); 

 - Chuyên gia bộ môn; 

 - Giáo viên. 
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 A. Như vậy theo trình tự kể trên, chúng ta phải bắt đầu từ các hoạt động của các học viên. Như ta 

đã biết, học viên cần phải tiếp thu những gì, làm được gì trong lớp để chứng minh rằng họ sẵn sàng 

hoàn thành công việc sau khi trở về nơi làm việc. Bây giờ ta hãy đặt câu hỏi: học viên cần những hoạt 

động gì giúp họ chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra tổng kết. Thông thường câu trả lời là phải đưa ra một số 

câu hỏi, một hình thức hoạt động thực hành nào đó. Các câu hỏi có thể là câu hỏi viết, câu hỏi vấn đáp, 

bài kiểm tra trắc nghiệm. Thực hành có thể là thực hành hướng dẫn, thực hành độc lập, bài tập mô 

phỏng, trò chơi đó là nhưng phương pháp có hiệu quả tùy theo từng khái niệm, nguyên lý hay kỹ năng 

được học. 

 B. Một vật thật, một mô hình hay một bức tranh đáng giá hàng ngàn chữ. trong việc dạy học 

không thể coi nhẹ tầm quan trọng của những dụng cụ trực quan tốt và rõ ràng. Đối với việc dạy học kỹ 

thuật, một dụng cụ trực quan tốt hoặc bộ dụng cụ trực quan tốt có thể dạy cho học viên đúng điều họ 

cần. Đối với những khái niệm nguyên lý khó hiểu, phức tạp thì các phương tiện trực quan có thể là 

chìa khóa giúp cho việc nắm bắt bản chất, thao tác đúng một cách nhanh hơn. Các phương tiện ở đây 

có thể là, một cuốn sách trong đó có những hình ảnh trực quan mô tả một cách chính xác, học viên cần 

phải làm gì, làm như thế nào. Một bản liệt kê, một phiếu hướng dẫn quy trình cũng có thể là một 

phương tiện trợ giúp cho công việc dạy học. 

 Một phương pháp tốt khác là cho phép học viên làm đồ dùng trực quan hoặc phương tiện trợ giúp 

công việc cần thiết cho việc học khái niệm, nguyên lý hoặc thực hành của chính họ. 

 Ví dụ:  

 - Vẽ sơ đồ mạch điện đảo chiều quay động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha. 

 - Kết nối một mạch điện chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang. 

 C. Đối với giáo viên có kinh  nghiệm đã trả lời tốt các câu hỏi trên, thì câu trả lời ở phần này có 

thể là KHÔNG PHẢI LÀM Gì Cả! hay nói cách khác những hoạt động và kinh nghiệm tổ chức tốt cho 

học viên cùng với những dụng cụ trực quan và những phương tiện hỗ trợ công việc có hiệu quả cho 

phép giảm bớt sự tham gia của giáo viên. 

 Thậm chí nếu cần sự đóng góp của giáo viên, giáo viên có rất nhiều kinh nghiệm sẽ nghĩ đến 

những phương pháp sáng tạo và những kỹ thuật thay thế cho bài giảng. Tổ chức học theo kiểu kèm 

cặp, chọn người thuyết trình trong số học viên, các bài tập thí nghiệm- nghiên cứu độc lập, tất cả đều 

có thể thay thế cho một bài giảng tẻ nhạt có tính áp đặt (giáo viên thuyết trình, giải thích- học viên 

ngồi nghe ít có hoặc thâm chí không có thông tin phản hồi). 

    Ví dụ: Phân công học viên có khả năng nhận thức nhanh hơn, cao hơn, huấn luyện cho những học 

viên nhận thức chậm - quan sát học viên thao tác đúng kỹ thuật. 

 D. Một khái niệm, nguyên lý, kỹ năng cụ thể đã học cần phải được củng cố trong quá trình dạy 

học. Cách tốt nhất là phân công làm các đồ án, bài tập hoặc giải quyết các vấn đề đòi hỏi học viên kết 

hợp, áp dụng lý thuyết với thực tiễn, áp dụng kỹ năng đó với các kỹ năng khác trong điều kiện thực tế. 

Bắt đầu bằng những bài tập, đồ án, công việc đơn giản tiến đến giải quyết những vấn đề có nội dung 

phức tạp là cách tốt nhất để đào tạo những học sinh ra trường vừa vững vàng kiến thức lại vừa thành 

thạo kỹ năng và vừa có lòng tự tin. 

      Nói tóm lại, thiết kế các tiết (buổi) học có hiệu quả không phải điều gì bí ẩn, trước khi thiết kế, hãy 

đọc kỹ nội dung chương trình, rồi mới xác định học viên cần phải học những gì (các khái niệm, các 

nguyên lý, các kỹ năng) và các khái niệm, nguyên lý kỹ năng được thực hiện như thế nào. Hãy xác 

định học viên cần phải làm gì trong các buổi học để chứng minh rằng họ sẵn sàng đảm đương công 

việc có trong thực tế. Hãy lấy học viên làm trung tâm và phương tiện hỗ trợ công việc làm trọng tâm 

công tác dạy học của chúng ta. 
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       Qua những phân tích trên cho thấy: đối với một cơ sở đào tạo bắt buộc phải có mẫu thiết kế tốt 

cho tất cả các giáo viên. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 + Với hai khái niệm: ”phương pháp dạy – học” và  ”công nghệ dạy -  học” chúng ta cần thảo luận 

một cách nghiêm túc, đi đến kết luận để từ đó có sự chỉ đạo đúng đắn trong quá trình đào tạo của nhà 

trường. 

 + Giáo án là một khâu quan trọng, nó quyết định phần lớn chất lượng sản phẩm trong quá trình  

đào tạo. Theo tôi chúng ta cần thảo luận, xem xét kỹ lượng để đưa ra mẫu giáo án phù hợp với đào tạo 

nghề hiện nay trong trường ĐHSPKT Vinh. 
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                 ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ GIÁO ÁN TÍCH HỢP 

                                                       ThS. NGUYẾN THỊ HỒNG THƠM 

                                                           Giảng viên khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường ĐHSPKT Vinh 

                                                        E-mail: hongthomktv3@gmail.com 

TÓM TẮT: Thiết kế bài giảng tích hợp là yếu tố cần thiết và là yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên khi lên lớp, nó 

tạo nên sự thành công, hiệu quả của bài giảng tích hợp. Bài viết này tập trung làm sáng tỏ các vấn đề: Đặc trưng 

dạy học tích hợp, khái niệm giáo án tích hợp, định hướng biên soạn từng phần của giáo án bài dạy tích hợp. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Với mục đích gắn kết đào tạo với lao động, học đi đôi với hành, chú trọng năng lực hoạt động và 

để người học tích cực, chủ động, độc lập hơn, có thể nhanh chóng hoà nhập thực tế sản xuất, có năng 

lực đáp ứng với các tiêu chuẩn của doanh nghiệp, rút ngắn thời gian đào tạo…đa phần các hệ thống 

dạy nghề trên thế giới hiện nay đều chuyển sang tiếp cận theo năng lực thực còn gọi là tổ chức dạy học 

tích hợp. Hiệu quả của một bài dạy tích hợp phụ thuộc vào các yếu tố như: Chương trình đào tạo nghề, 

mô đun giảng dạy, giáo án tích hợp, đề cương bài giảng theo giáo án, để kiểm tra, các bản vẽ, biểu 

mẫu sử dụng trong bài giảng… 

 Chúng ta biết rằng, thiết kế giáo án là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của bài giảng 

và cũng là yêu cầu bắt buộc của mỗi giáo viên khi lên lớp. Vì vậy, để tổ chức dạy học tích hợp thành 

công đó là giáo viên phải biên soạn được giáo án tích hợp phù hợp với trình độ của người học, với 

điều kiện thực tiễn của cơ sở đào tạo, nhưng vẫn đảm bảo thời gian và nội dung theo chương trình 

khung đã quy định. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Đặc trưng của dạy học tích hợp 

 Trong lĩnh vực đào tạo nghề hiện nay để người học có thể nhanh chóng hoà nhập thực tế sản xuất, 

có năng lực đáp ứng với các tiêu chuẩn của doanh nghiệp, rút ngắn thời gian đào tạo…đa phần các hệ 

thống dạy nghề trên thế giới hiện nay đều chuyển sang tiếp cận theo năng lực thực hiện hay còn gọi là 

tổ chức dạy học tích hợp. Dạy học tích hợp gồm những đặc trưng sau: 

 - Mục tiêu của dạy học tích hợp không phải là hình thành ở người học các đơn vị kiến thức, kỹ 

năng riêng lẻ mà là năng thực thực hiện công việc. Các năng lực này được xác định từ tiêu chí của nhà 

tuyển dụng, các ngành công nghiệp và dựa trên sự phân tích công việc của người hành nghề. 

 - Nội dung dạy học: Trong dạy học tích hợp, các đơn vị kiến thức, kỹ năng, thái độ không tách rời 

nhau mà tích hợp lại thành các môđun năng lực thực hiện. Các mô đun năng lực thực hiện cần giúp 

cho việc luyện tập hoàn thiện các hoạt động nghề cho mỗi nghề. Vì thế các loại bảng phân tích hoạt 

động nghề trong đó xác định các kiến thức, kỹ năng, thái độ và các tài liệu có tác dụng định hướng 

quan trọng trong việc xây dựng các mục tiêu học tập.  

 - Trong dạy học tích hợp kiến thức lý thuyết được học ở mức độ cần thiết đủ để hỗ trợ cho việc 

hình thành và phát triển các năng lực thực hiện. Lý thuyết và thực hành được dạy và học tích hợp với 

nhau. Các học liệu được soạn thảo và chuẩn bị thích hợp với các năng lực thực hiện.  

 - Đánh giá người học trong dạy học tích hợp là đánh giá theo tiêu chí và chỉ số chứ không phải so 

sánh người học với nhau. Tiêu chí sử dụng trong đánh giá là tiêu chí tối thiểu của ngành đảm bảo cho 

người học thực hiện các chức năng an toàn và hiệu quả tại nơi làm việc.  

mailto:hongthomktv3@gmail.com
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2.2. Khái niệm giáo án tích hợp 

 Hiện nay có một số định nghĩa về giáo án tích hợp như sau: 

 Giáo án tích hợp là bản kế hoạch hoạt động của giáo viên và học sinh nhằm làm cho học sinh lĩnh 

hội được kiến thức, hình thành kỹ năng và thái độ đối với nghề nghiệp, với cuộc sống. 

 Giáo án tích hợp là kế hoạch giảng dạy cho một kỹ năng nghề hoặc cho một lần lên lớp mà giáo 

viên biên soạn theo chương trình mô đun và lịch trình giảng dạy. 

 Theo khái niệm bài học tích hợp, có thể định nghĩa giáo án tích hợp như sau: Giáo án tích hợp là 

kế hoạch giảng dạy một kỹ năng hoặc một phần của kỹ năng nghề cho một lần lên lớp do giáo viên 

biên soạn dựa theo chương trình mô đun và lịch trình giảng dạy. 

2.3. Định hướng biên soạn từng phần của giáo án tích hợp  

Phần 1: Giáo án số, thời gian, Tên bài học trước, tên bài giảng mới: 

 - Giáo án số: Ghi số thứ tự của giáo án (số thứ tự của lần lên lớp); 

 - Thời gian: Ghi rõ số giờ thực hiện bài giảng; 

 - Thực hiện ngày: Ghi rõ ngày thực hiện; 

 - Tên bài học trước: Ghi tên kỹ năng (hoặc tiểu kỹ năng) đã dạy ở giáo án trước; 

 - Tên bài giảng mới: Ghi tên kỹ năng cần dạy. 

Phần 2: Mục tiêu: 

 Mục tiêu học tập mô tả kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học cần có để thực hiện công việc an 

toàn và hiệu quả tại nơi làm việc. Việc tuyên bố mục tiêu cho người học trước bài học giúp người học 

xác định các kết quả cần đạt để định hướng hoạt động học. 

       Khi xác định mục tiêu học tập phải đảm bảo các yêu cầu 

 Tiếp cận dưới góc độ người học 

 Đủ 3 thành phần: Kiến thức, kỹ năng, thái độ 

Bắt đầu bằng động từ 

 Đo được, đánh giá được 

        Cách viết: Sự thực hiện + Tiêu chuẩn + Điều kiện thực hiện. 

Ví dụ:  

- Trả lời đúng 5 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn về cấu tạo của bóng đèn huỳnh 

quang và nguyên lý hoạt động của mạch điện chiếu sáng đèn huỳnh quang trong thời gian 5 phút. 

- Lắp được mạch điện chiếu sáng đèn huỳnh quang trên mô hình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an 

toàn trong thời gian 15 phút. 

Phần 3: Đồ dùng trang thiết bị dạy học 

 Ghi rõ những đồ dùng, trang thiết bị và tài liệu của giáo viên và học sinh cần thiết để thực hiện 

bài dạy. 

 Ví dụ: -   Bản vẽ, bảng quy trình, phiếu đánh giá… 

 Máy tính kết nối projecter 

 Đồng hồ vạn năng… 

Phần 4: Hình thức tổ chức dạy học 

 Ghi rõ các hình thức tổ chức dạy học: Lớp- bài, cá nhân, nhóm  
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Phần 5: Ổn định lớp 

Ghi rõ nội dung: 

- Kiểm tra sĩ số học sinh’ 

- Kiểm tra bảo hộ lao động; 

- Kiểm tra môi trường học tập. 

Phần 6: Thực hiện bài học: 

Dẫn nhập: 

 Nhằm gây sự chú ý, kích thích hứng thú cho người học, củng cố kiến thức các bài học trước 

hoặc liên hệ vấn đề thực tế. Có thể thiết kế như sau: 

- Giới thiệu đoạn video, hình ảnh hoặc câu chuyện liên quan đến bài học 

- Giới thiệu sản phẩm mà người học có thể làm được sau khi học xong bài học 

- Nêu vấn đề các bài học trước liên quan đến bài học 

- Đặt câu hỏi dẫn dắt vào bài học… 

Giới thiêu chủ đề: 

  Giới thiệu chủ đề nhằm mục đích giúp cho người học thấy được nhiệm vụ của mình phải thực 

hiện, tạo động cơ học tập và có bức tranh khái quát về nội dung bài học. Bao gồm các vấn đề:  

- Tên bài học: 

- Mục tiêu: 

- Nội dung bài học: (Giới thiệu khái quát về kiến thức, quy trình công nghệ hoặc trình tự thực 

hiện và hoạt động thực hành của người học). 

Giải quyết vấn đề 

Phương án 1: Cấu trúc bài học như sau: 

1. Bước 1 

a. Lý thuyết liên quan: (chỉ dạy những kiến thức lý thuyết liên quan đến bước 1). 

b. Trình tự thực hiện: (hướng dẫn ban đầu thực hiện bước 1). 

c. Thực hành: (hướng dẫn thường xuyên thực hiện bước 1). 

n. Bước n. 

(Các phần tương tự như thực hiện bước 1). 

Phương án 2: Cấu trúc bài học như sau: 

1. Lý thuyết liên quan đến trực tiếp thực hiện công việc: Bao gồm 

- Kiến thức về nguyên vật liệu, phôi liệu đầu vào; 

- Kiến thức để chọn dụng cụ, thiết bị thực hiện kỹ năng và kiểm tra; 

- Kiến thức để tính toán và phân tích các thông tin đầu vào; 

- Kiến thức về sử dụng dụng cụ và kỹ thuật thực hiện thao động tác; 

- Kiến thức để đảm bảo an toàn lao động. 

2. Trình tự thực hiện công việc: (hướng dẫn ban đầu thực hiện công việc) 

- Giới thiệu quy trình thực hiện công việc; 

- Các dạng sai hỏng/ các lỗi thường gặp, nguyên nhân và cách phòng ngừa / khắc phục; 

- Làm mẫu. 
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3. Thực hành của người học (hướng dẫn thường xuyên thực hiện công việc). 

 Kết thúc vấn đề 

- Củng cố kiến thức: (nhấn mạnh các kiến thức lý thuyết liên quan cần lưu ý); 

- Củng cố kỹ năng: (cũng cố các kỹ năng cần lưu ý; các sai hỏng thường gặp và các cách khắc 

phục...); 

- Nhận xét về kết quả học tập: (đánh giá về ý thức và kết quả học tập): Sử dụng các phiếu đánh 

giá quy trình, phiếu đánh giá sản phẩm, phiếu câu hỏi tắc nghiệm khách quan… 

- Hướng dẫn chuẩn bị cho buổi học sau: (về kiến thức, về vật tư, dụng cụ...). 

 Hướng dẫn tự học 

- Hướng dẫn các tài liệu liên quan đến nội dung của bài học để học sinh tham khảo; 

- Hướng dẫn tự rèn luyện. 

* Xác định hoạt động dạy và hoạt động học 

 Khi xác định hoạt động dạy và học cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Hoạt động dạy và học tập trung hướng tới mục tiêu; 

- Học sinh phải hình thành và phát huy năng lực hợp tác; 

- Để học sinh nêu cao trách nhiệm trong quá trình học; 

- Học sinh phải học cách tìm kiếm thông tin; 

- Học sinh bộc lộ năng lực của mình; 

- Học sinh có thời gian để rèn luyện để hình thành kỹ năng nghề. 

Từ việc xác định các hoạt động học tập trên thì người giáo viên sẽ lựa chọn được phương pháp 

dạy học phù hợp cho từng bài dạy. 

Ví dụ:  

- Phần lý thuyết liên quan:  

Việc nghiên cứu lý thuyết có thể dựa trên mô hình, bản vẽ, vật thật hoặc trong các tài liệu kỹ 

thuật thông qua thảo luận của người học hoặc thông qua việc trao đổi của người học với giáo viên.  

- Phần hướng dẫn thực hiện kỹ năng: 

 Có nhiều cách khác nhau để giáo viên hướng dẫn người học luyện. Cách được giáo viên sử dụng 

phổ biến hiện nay là giáo viên làm mẫu để học sinh quan sát, bắt chước và làm theo. Tuy nhiên, 

không phải kỹ năng nào cũng bắt buộc giáo viên phải làm mẫu, giáo viên có thể sử dụng phiếu hướng 

dẫn thực hiện và phiếu kiểm tra quá trình để hướng dẫn người học thực hiện kỹ năng. Một số kỹ năng 

người học có thể học được bằng cách làm thử và sai. Với cách học này, giáo viên tổ chức cho người 

học tự thực hiện kỹ năng và nếu họ làm sai ở lần trước thì họ sẽ thực hiện lại đến khi thực hiện đúng 

kỹ năng.  

- Phần tổ chức thực hành từng bước có hướng dẫn và thực hành độc lập của học sinh: 

 Tùy vào điều kiện và từng kỹ năng cụ thể mà giáo viên có thể tổ chức cho học sinh thực hành độc 

lập hoặc thực hành theo nhóm, đội. Giáo viên nên phát bản quy trình thực hiện kỹ năng hướng dẫn 

người học thực hành theo phiếu hướng dẫn. Mức độ quan sát và chỉ dẫn của giáo viên sẽ giảm dần qua 

từng giai đoạn. Đến cuối giai đoạn thực hành độc lập, học sinh đã có thể thực hiện được kỹ năng theo 

đúng các tiêu chuẩn về kỹ thuật và thời gian. Giáo viên cần đánh giá sự thực hiện của học sinh ở cuối 

giai đoạn này để có thể chuyển sang bài dạy kỹ năng khác. 

- Phần đánh giá và hướng dẫn người học tự đánh giá: 
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 Giáo viên sử dụng các phiếu đánh giá như: phiếu trắc nghiệm khách quan, phiếu đánh giá quy 

trình và phiếu đánh giá sản phẩm để đánh giá kết quả học tập của người học. Hoặc giáo viên sử dụng 

các phiếu này tổ chức và hướng dẫn người học đánh giá dựa trên các tiêu chí và chỉ số về sản phẩm. 

Các tiêu chí được sử dụng để đánh giá bao gồm: năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, nguyên vật 

liệu và thiết bị sử dụng, việc đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.  

Phần 7: Rút kinh nghiệm:  

 Sau bài giảng ghi rõ những cái đã làm được, những cái còn hạn chế về công tác chuẩn bị, quá 

trình thực hiện, kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ mà học sinh lĩnh hội được.  

3. KẾT LUẬN 

 Giáo án tích hợp không phải là một bản đề cương kiến thức để giáo viên lên lớp truyền thụ áp đặt 

cho người học, mà là một bản thiết kế các hoạt động, tình huống nhằm tổ chức cho người học thực 

hiện trong giờ lên lớp để giải quyết các nhiệm vụ học tập. Việc xây dựng giáo án tích hợp phải đảm 

bảo các nội dung và cấu trúc đặc thù. Việc lựa chọn hoạt động của giáo viên và học sinh đòi hỏi sự 

sáng tạo linh hoạt để người học thông qua hoạt động mà tự chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng và thái độ đối 

với lao động nghề nghiệp và cuộc sống. 
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  DẠY HỌC TÍCH HỢP NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

ThS. NGUYỄN VĂN THIÊM 

Giảng viên khoa Cơ khí Động lực, trường ĐHSPKT Vinh 

Email: nguyenthiemckdl.32@yahoo.com 

TÓM TẮT: Với sự hỗ trợ của Dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, từ năm 2006 đến nay, đào tạo nghề Việt 

Nam đã, đang chuyển dần từ đào tạo theo phương thức truyền thống sang đào tạo theo năng lực thực hiện. Đây 

là phương thức đào tạo không còn mới đối với nhiều nước trên Thế giới. Một trong những đặc điểm cơ bản của 

phương thức này là chương trình đào tạo được cấu trúc theo mô đun, mỗi mô đun nhằm cung cấp cho người học 

khả năng (năng lực) để thực hiện một hoặc một số công việc,  nhiệm vụ của nghề. Nội dung trong mỗi mô đun là 

sự tích hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc của 

nghề được quy định trong mô đun đó. Bởi vậy, khi dạy học các mô đun, người giáo viên dạy nghề phải dạy cả lý 

thuyết lẫn thực hành (dạy học tích hợp lý thuyết - thực hành chuyên môn nghề). 

Nhưng khi dạy học tích hợp theo các chương trình hiện nay do Bộ LĐTB và XH ban hành, giáo viên và 

các cơ sở dạy nghề gặp không ít khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặt khác cách triển khai ở các cơ 

sở đào tạo, các đơn vị trong một cơ sở đào tạo, các giáo viên trong cùng một đơn vị cũng có những điểm khác 

nhau. Trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ muốn phân tích một số khó khăn gặp phải trong triển khai dạy học tích 

hợp và và một số giải pháp theo quan điểm cá nhân. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Việc dạy học tích hợp đã và đang tạo ra “làn sóng” về đổi mới phương pháp dạy học ở các cơ sở 

dạy nghề và được xác định là một giải pháp đáp ứng mục tiêu đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy 

nghề. Tuy nhiên, trên thực tế phương pháp dạy học này vẫn còn những bất cập.  

 Việc dạy học tích hợp đã và đang tạo ra “làn sóng” về đổi mới phương pháp dạy học ở các cơ sở 

dạy nghề và được xác định là một giải pháp đáp ứng mục tiêu đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy 

nghề. Tuy nhiên, trên thực tế phương pháp dạy học này vẫn còn những bất cập. 

 Hằng năm, các trường nghề đã cung cấp hàng nghìn công nhân kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ ở 

các trình độ đào tạo khác nhau cho thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, 

chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của một số thị trường lao động khó 

tính. Để khắc phục tình trạng này, từ năm 2006, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức xây 

dựng chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho các nghề đào tạo khác nhau. Đây 

là cơ sở pháp lý để các trường dạy nghề thực hiện chuyển đổi quá trình đào tạo từ “tiếp cận theo nội 

dung” sang “tiếp cận theo năng lực thực hiện”. Việc chuyển đổi này có thể ví như một “cuộc cách 

mạng” nhằm đưa quá trình đào tạo nghề gắn liền với thực tế sản xuất, không ngừng đáp ứng nhu cầu 

của xã hội về chất lượng nguồn nhân lực. 

 Đặc điểm cơ bản của các chương trình đào tạo nghề hiện nay thể hiện ở sự tích hợp các miền mục 

tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ; tích hợp nội dung các môn học; tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. 

Các môđun đào tạo nghề có trong chương trình khung được xây dựng theo một tiêu chuẩn thống nhất 

về các thành phần, nội dung và hình thức… Là người trực tiếp đứng lớp giảng dạy theo phương pháp 

tích hợp tôi thấy thầy giáo cần: “Thực hiện dạy học tích hợp đòi hỏi giáo viên phát huy tối đa dạy học 

“lấy người học làm trung tâm” qua đó giúp người học tự tìm hiểu, chiếm lĩnh những kiến thức, kỹ 

năng đặc thù của từng mô đun, từng bài học cụ thể. Bên cạnh đó, giáo viên phải biết khai thác những 

yếu tố chung, những yếu tố có mối liên hệ giữa các mô đun, các bài học khác cùng loại. Từ đó giúp 

hình thành hệ thống kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho người học”. 
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 Phương pháp dạy học tích hợp giúp sinh viên nhớ lý thuyết tốt hơn, kết hợp vận dụng luôn vào 

thực hành và hình thành được những kỹ năng cần thiết. Tại đây, mỗi sinh viên đều được trực tiếp tham 

gia, suy nghĩ và sáng tạo để tiếp cận bài tốt nhất. Khác với phương pháp cũ tách rời lý thuyết với thực 

hành khiến nhiều kiến thức học sinh học lâu nên quên rồi, đến lúc thực hành rất lúng túng…”. 

2. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG TRIỂN KHAI DẠY HỌC TÍCH HỢP TẠI TRƯỜNG 

ĐHSPKT VINH 

2.1. Chương trình 

 Chương trình các mô đun chuyên môn nghề hiện nay của hầu hết các nghề đều có chung đặc điểm: 

 Chương trình chưa bám sát yêu cầu của thực tế thị trường lao động, chưa bám sát vào kết quả 

phân tích nghề và phân tích công việc. Nhiều nội dung lạc hậu so với sự phát triển của sản xuất. 

 Các mô đun chưa được xây dựng theo quan điểm năng lực thực hiện, mà vẫn còn mang nặng dấu 

ấn của đào tạo truyền thống theo chương trình môn học. Vì vậy nội dung  kiến thức chung chung, 

thiên về tính hàn lâm. 

 Về cơ bản chỉ mới tích hợp đến mức độ mô đun, tức là trong mô đun có lý thuyết và thực hành. 

 Thời gian cho mỗi bài rất khác nhau và thường là chưa phù hợp với thời gian của các lần dạy học 

thực hành (ca thực hành). Ví dụ có bài 7 giờ, 9 giờ, 19 giờ…. Trong khi thời gian cho 1 buổi dạy thực 

hành ở trường ĐHSPKT Vinh là 5 giờ. 

Có những bài thời gian rất dài, có khi đến hàng chục, hàng trăm giờ. 

 Có những mô đun khi xây dựng không có một giờ lý thuyết nào, như vậy thì dạy thế nào được, 

học sinh không được trang bị lý thuyết thì làm sao biết mà thực hành. Ví dụ như mô đun Nguội cơ bản 

của CĐN công nghệ ô tô qua ban không có giờ lý thuyết, hay một số mô đun khác nữa của các nghề 

khác nữa… 

 Nội dung lý thuyết trong các mô đun quá rộng, không tập trung vào việc cung cấp những kiến 

thức cần thiết để hình thành kỹ năng. 

 Các môn học lý thuyết còn quá nhiều trong khi không cần thiết, ví dụ như học sinh học cao đẳng 

nghề thì không cần thiết bắt buộc phải học các môn học như Toán cao cấp, Hóa học, Vật lý cao cấp… 

 Chương trình đào tạo được xây dựng không dựa trên cơ sở những người thực hiện mà đang mang 

tính chất cá nhân của một số thành phần quản lý vì lý do này nọ…, điều này mang lại bất cập rất lớn 

cho người thực hiện, mà đó chính là các giáo viên trực tiếp giảng dạy và kể cả những người quản lý 

giảng dạy bỡi họ không hiểu về nghề nghiệp cụ thể. 

2.2. Đội ngũ giáo viên  

 Trước đây khi dạy học theo phương pháp truyền thống, thì giáo viên dạy nghề và dạy thực hành 

chuyên biệt, nhưng nay thực hiện phương pháp dạy nghề mới buộc giáo viên phải đồng thời có cả kiến 

thức chuyên môn lẫn kỹ năng nghề.  

 Hiện nay, theo thống kê sơ bộ, số giáo viên, giảng viên tại trường ĐHSPKT Vinh đủ điều kiện để 

dạy được cả lý thuyết và thực hành chỉ chiếm khoảng 40% - 60%, còn lại hoặc chỉ dạy được lý thuyết 

hoặc chỉ dạy được thực hành.  

 Mặt khác một số giáo viên giảng dạy thực hành nghề tại trường theo phương pháp tích hợp thì tay 

nghề còn kém, không thể hiện được kỹ năng thực sự cho học sinh làm theo trong quá trình hướng dẫn 
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thực hành. Một số giáo viên không chịu tiếp cận công nghệ mới dẫn đến việc giảng dạy trên các thiết 

bị hiện đại đang còn rất lúng túng. 

 Vì vậy, việc đào tạo đội ngũ giáo viên, giảng viên thích ứng với loại hình dạy học này đang là vấn 

đề cần được quan tâm. Cần cho giáo viên học tập, tiếp cận các thiết bị máy móc hiện đại được trang bị 

tại trường. 

2.3. Cơ sở vật chất 

 Hiện tại một ở trường ĐHSPKT Vinh chỉ mới trang bị được khoảng 50% - 60% trang thiết bị để 

dạy theo phương pháp tích hợp nên còn hạn chế trong dạy một số nghề bằng phương pháp mới… Ví 

dụ như: nghề lắp đặt thiết bị cơ khí nếu căn cứ theo chương trình đào tạo theo mô đun do bộ ban hành 

thì thiết bị phục vụ cho đào tạo chỉ mới đáp ứng được 30% - 40%. 

 Một số mô đun đào tạo tại trường đang còn thiếu rất nhiều trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho 

công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. 

Một số thiết bị được trang bị thì việc khai thác gặp rất nhiều khó khăn vì không có chuyển giao cụ thể, 

hướng dẫn cụ thể cho cán bộ giáo viên. 

 Một số thiết bị được trang bị nhưng chỉ khai thác được một thời gian ngắn là hỏng hóc và không 

khắc phục lại được hoặc không có kinh phí khắc phục, sửa chữa. 

 Đối với học tập theo hệ thống tích hợp là phòng học lý thuyết và thực hành phải cùng một vị trí 

(cùng xưởng thực tập) tuy nhiên phòng học chưa đáp ứng điều kiện dạy lý thuyết đồng thời có chỗ để 

bố trí máy móc thiết bị thực hành. 

2.4. Quản lý đào tạo 

 Một bất cập nữa là nhà trường chưa xây dựng được hệ thống văn bản pháp quy phục vụ cho quá 

trình quản lý dạy học tích hợp. Công tác xây dựng, điều chỉnh chương trình, giáo trình phù hợp đáp ứng 

nhu cầu đổi mới công nghệ chưa thực sự được quan tâm. Công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, quản 

lý vật tư còn lỏng lẻo và chưa xây dựng được định mức vật tư cho từng mô đun nghề…Đây cũng là vấn 

đề còn gặp nhiều khó khăn trong giảng dạy mô đun phương pháp dạy học mới, mặc dù triển khai thực 

hiện từ năm 2009, nhưng Trường ĐHSPKT Vinh đến năm 2013 mới chính thức áp dụng.  

 Việc áp dụng quy định, thông tư của chính phủ về việc tính giờ giảng dạy theo mô đun cho các 

giáo viên vẫn chưa được thực hiện nên vẫn chưa kích thích được lòng hăng say giảng dạy của các giáo 

viên, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến chất lượng giờ giảng của các giáo viên chưa thực sự tốt. 

 Chính vì thế, trong quá trình tổ chức xây dựng và thực hiện còn nhiều bất cập, nhiều chương trình 

chưa đáp ứng được tiêu chí tiếp cận theo năng lực thực hiện; việc tổ chức giảng dạy các môđun đào 

tạo nghề theo năng lực thực hiện (dạy học tích hợp) còn nhiều lúng túng.  

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

3.1. Xây dựng lại chương trình 

 Đối với chương trình đào tạo cần phải đươc rà soát lại toàn bộ nội dung các bài học trong mỗi mô 

đun và toàn bộ các mô đun trong quá trình học tập của học sinh. 

 Chương trình phải được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của các cơ sở sản xuất bên ngoài, các 

giáo viên được giao nhiệm vụ xây dưng và chỉnh sửa chương trình phải nắm bắt thực tế ngoài xã hội, 

nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp từ đó xây dựng chương trình phù hợp. 
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 Cấu trúc lại nội dung của bài học trong từng mô đun, thời gian cho từng mô đun và bài học trong 

một mô đun phù hợp với thời gian học ca của nhà trường, nên quy tròn theo công bội 5 để các giáo 

viên giảng dạy thuận tiện trong công tác biên soạn giáo án, giáo trình phục vụ cho giảng dạy của mình. 

 Chương trình phải được phân bố thời gian một cách hợp lý về giờ lý thuyết và giờ thực hành, một 

bài trong một mô đun ít nhất phải có một giờ lý thuyết về nội dung giảng dạy của bài đó. 

 Chương trình trước khi được áp dụng phải được các giáo viên tham gia giảng dạy góp ý kiến 

chỉnh sửa, phải được sự thống nhất cao mới đưa ra áp dụng trong nhà trường. 

 Chương trình cần xây dựng lại phải giảm bớt thời gian học đại cương và các môn cơ sở không cần 

thiết mà tập trung vào đào tạo chuyên sâu nghề cho học sinh, phải biết được họ cần học cái gì khi nhu 

cầu của xã hội cần họ, không đào tạo tràn lan, không sợ thiếu hụt giờ dạy của đối tượng nọ, đối tượng 

kia…có như vậy mới thu hút được đối tượng học tập ngoài xã hội. 

3.2. Đào tạo đội ngũ giáo viên theo hướng chuyên sâu 

 Đội ngũ giáo viên, giảng viên tại trường ĐHSPKT Vinh cần hoàn thiện hơn về điều kiện để dạy 

được cả lý thuyết và thực hành, giáo viên có lý thuyết thì cần phải được trang bị kỹ năng thực hành, 

ngược lại các giáo viên có kỹ năng thực hành thì cần phải được trang bị về mặt lý thuyết, có như vậy 

thì việc giảng dạy theo tích hợp mới có hiệu quả. 

 Mặt khác một số giáo viên giảng dạy thực hành nghề tại trường theo phương pháp tích hợp thì cần 

phải được đánh giá lại kỹ năng nghề hàng năm, kiểm tra khả năng tiếp cận các cải tiến khoa học công 

nghệ mới, qua đó đánh giá được việc học tập tự bồi dưỡng,  nâng cao trình độ của từng giáo viên. 

 Đội ngũ giáo viên, giảng viên thích ứng với loại hình dạy học này đang là vấn đề cần được quan 

tâm. Cần cho giáo viên học tập, tiếp cận các thiết bị máy móc hiện đại được trang bị tại trường. 

 Khi các khoa khi được trang bị các thiết bị mới cần phải được chuyển dao cho toàn bộ cán bộ 

giảng viên, cần thiết phải tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề về các thiết bị mới được trang bị, bố trí 

thời gian cho cán bộ giáo viên học tập nghiên cứu về các thiết bị mới đó. 

 Đội ngũ giáo viên cần phải chủ động hơn trong việc tiếp cận đào tạo theo phương pháp tích hợp, 

phải trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các mô đun mình giảng dạy. 

 Xây dựng đội ngũ giáo viên theo hướng chuyên sâu, nâng cao tay nghề của mô đun được phân 

công giảng dạy. 

3.3. Tăng cường sở vật chất và phương pháp quản lý đào tạo 

 Nhà trường cần trang thiết bị đầy đủ hoặc đáp ứng được khoảng 80 - 90% thiế bị, dụng cụ để phục 

vụ công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh theo phương pháp tích hợp.  

 Một số thiết bị được trang bị tại các khoa cần được khai thác triệt để, khi cung cấp thiết bị cần có 

chuyển giao cụ thể, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ giáo viên để việc khai thác thiết bị giảng dạy và học 

tập có hiệu quả cao. 

 Một số thiết bị được trang bị nhưng bị hỏng hóc cần khắc phục kịp thời đáp ứng ngay khi thực 

hiện giảng dạy và học tập. 

 Phòng học lý thuyết và thực hành phải được bố trí cùng một vị trí (cùng xưởng thực tập) để đáp 

ứng điều kiện dạy lý thuyết đồng thời có chỗ để bố trí máy móc thiết bị thực hành. 

 Nhà trường cần xây dựng được hệ thống văn bản pháp quy phục vụ cho quá trình quản lý dạy học 

tích hợp.  
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 Công tác xây dựng, điều chỉnh chương trình, giáo trình phải phù hợp đáp ứng nhu cầu đổi mới 

công nghệ. 

  Công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, quản lý vật tư cần bám sát với đào tạo hơn , xây dựng 

được định mức vật tư cho từng mô đun nghề. 

 Cung cấp vật tư phục vụ thực tập phải kịp thời, bởi vì dạy theo phương pháp tích hợp thì vật tư 

học liệu phải chuẩn bị đầy đủ từ trước, giáo viên khi lên lớp phải kết hợp cả lý thuyết và thực hành, 

dạy đến đâu học sinh làm theo đến đó mà vật tư thiết bị không đủ thì không thể thực hiện được. Mặt 

khác hiện nay có những mô đun khi giảng dạy rồi mà vẫn chưa có đủ vật tư, thiết bị phục vụ cho công 

tác giảng dạy và học tập. 

 Cần áp dụng quy định, thông tư của chính phủ về việc tính giờ giảng dạy theo mô đun cho các 

giáo viên để kích thích được lòng hăng say giảng dạy của các giáo viên, bởi vì họ giảng dạy theo mô 

đun thì phải dạy cả lý thuyết lẫn thực hành và công việc giảng dạy vất vả hơn rất nhiều nhưng giờ 

chuẩn thì vẫn tính giống như giảng dạy học phần. 

4. KẾT LUẬN 

 Triển khai dạy học tích hợp là yêu cầu cấp thiết hiện nay của các cơ sở dạy nghề, khi toàn bộ chương 

trình khung chuyển mạnh sang tổ chức đào tạo nghề theo năng lực thực hiện. Điều này không chỉ giúp các 

cơ sở dạy nghề ngày càng nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động mà còn 

góp phần từng bước khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của hệ thống dạy nghề. Nhà trường 

cần căn cứ vào điều kiện thực tế để lựa chọn bước đi, cách thức triển khai phù hợp, trong đó rất cần sự quan 

tâm đến việc đầu tư trang thiết bị đầy đủ, kinh phí bảo dưỡng trang thiết bị, duy trì hoạt động thực hành.  

 Đào tạo đội ngũ giáo viên theo hướng chuyên sâu, các giáo viên có lý thuyết thì phải rèn luyện kỹ 

năng còn các giáo viên có kỹ năng thì phải trau dồi về lý thuyết.  

 Việc xây dựng lại chương trình, đào tạo đánh giá đội ngũ giáo viên, trang bị cơ sở vật chất và 

phương pháp điều hành quản lý là rất cần thiết và cấp bách cho việc đào tạo nghề theo hướng tích hợp 

hiện nay của nhà trường. 

 Những khó khăn vướng mắc đối với giáo viên khi thực hiện giảng dạy theo dướng tích hợp cần 

phải được khắc phục giải quyết ngay. Chương trình đào tạo phải được chỉnh sửa lại trên cơ sở thống 

nhất của toàn bộ giảng viên tham gia giảng dạy theo phương pháp mô đun. Phải thống nhất chung một 

mẫu giáo án và các giáo viên thực hiện công tác giảng dạy phải được tập huấn phương pháp giảng dạy 

theo hướng tích hợp. 
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 TÓM TẮT: Chương trình mô đun đã được triển khai ở tất cả các cơ sở dạy nghề trên toàn quốc. Đây được xác 

định là giải pháp sư phạm đáp ứng mục tiêu đào tạo nghề, có khả năng hội nhập được với khu vực và quốc tế. 

Vậy thực chất dạy học tích hợp là gì? Làm thế nào để triển khai một cách có hiệu quả. Đây là nội dung khá lớn 

đã được đề cập nhiều nhưng tác giả chỉ muốn bổ sung thêm một số chi tiết sát thực với điều kiện dạy nghề thực 

tế hiện nay, với mong muốn góp phần thúc đẩy việc vận dụng dạy học tích hợp trong đào tạo nghề ở Khoa Điện 

một cách thuận lợi hơn. 

1.  ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Tích hợp là một trong những xu thế dạy học hiện đại, hiện đang được quan tâm, nghiên cứu và áp 

dụng ở nhiều nước trên thế giới. Vì vậy vấn đề đặt ra trong giáo dục nghề nghiệp ở trường ta là làm 

thế nào để vận dụng dạy học tích hợp vào trong đào tạo nghề một cách hiệu quả, nhằm phát triển năng 

lực thực hiện cho Học sinh-Sinh viên, đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật trong nước và trong khu vực. 

Một trong những yếu tố có vai trò quyết định đó là tổ chức dạy học tích hợp như thế nào - đây là một 

nội dung  không thế thiếu khi triển khai dạy học tích hợp. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Các khái niệm cơ bản 

2.1.1. Tích hợp 

      Theo từ điển Tiếng Việt: “Tích hợp là sự kết hợp những hoạt động, chương trình hoặc các thành 

phần khác nhau thành một khối chức năng. Tích hợp có nghĩa là sự thống nhất, sự hòa hợp, sự kết hợp”. 

          Theo từ điển Giáo dục học: “Tích hợp là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng 

dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch dạy học”. 

         Trong tiếng Anh, tích hợp được viết là “integration” một từ gốc Latin (integer) có nghĩa là 

“whole” hay “toàn bộ, toàn thể”. Có nghĩa là sự phối hợp các hoạt động khác nhau, các thành phần 

khác nhau của một hệ thống để bảo đảm sự hài hòa chức năng và mục tiêu hoạt động của hệ thống ấy. 

  Như thế, trong dạy học, tích hợp có thể được coi là sự liên kết các các đối tượng giảng dạy, học 

tập trong cùng một kế hoạch hoạt động để đảm bảo sự thống nhất, hài hòa, trọn vẹn của hệ  thống dạy 

học  nhằm đạt mục tiêu dạy học tốt nhất. 

2.1.2. Mục đích của dạy học tích hợp  

 Chương trình đào tạo nghề theo mô đun được xây dựng theo quan điểm hướng đến năng lực thực 

hiện, mô đun là một đơn vị học tập có tính trọn vẹn, tích hợp giữa lý thuyết và thực hành để người học 

sau khi học xong có năng lực thực hiện được công việc cụ thể của nghề nghiệp. Như vậy dạy học các 

mô đun thực chất là dạy học tích hợp nội dung để nhằm hướng đến mục đích sau: 

 - Gắn kết đào tạo với nơi sử dụng lao động. 

 - Học đi đôi với hành, chú trọng năng lực hoạt động. 

 - Dạy học hướng đến hình thành các năng lực nghề nghiệp, đặc biệt năng lực hoạt động nghề. 
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 - Khuyến kích người học học một cách toàn diện hơn (Không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn 

học năng lực từ ứng dụng các kiến thức đó). 

  - Nội dung dạy học có tính động hơn là dự trữ. 

 - Người học tích cực, chủ động, độc lập hơn... 

2.2. Tổ chức dạy tích hợp 

2.2.1. Bài dạy học tích hợp 

 a. Bài dạy tích hợp 

    Bài dạy tích hợp là đơn vị học tập nhỏ nhất có khả năng hình thành nơi người học cả kiến thức, kỹ 

năng, thái độ cần thiết để giải quyết 1 công việc hoặc một phần công việc chuyên môn cụ thể, góp 

phần hình thành năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp của họ. 

   Khi xây dựng bài dạy theo quan điểm tích hợp, người GV không chỉ chú trọng nội dung kiến thức 

tích hợp mà còn phải xây dựng một hệ thống hoạt động, thao tác tương ứng nhằm tổ chức, dẫn dắt 

người học từng bước thực hiện để hình thành năng lực. Bài dạy theo quan điểm tích hợp phải là một 

giờ học hoạt động phức hợp đòi hỏi sự tích hợp các kiến thức, kỹ năng chuyên môn để giải quyết tình 

huống nghề nghiệp. 

 Bài dạy tích hợp liên quan đến các thành phần sau: 

     -    Chương trình đào tạo nghề. 

     -    Mô đun giảng dạy. 

     -    Giáo án tích hợp. 

     -    Đề cương bài giảng theo giáo án. 

     -    Đề kiểm tra. 

     -    Các mô phỏng, bản vẽ, biểu mẫu sử dụng trong bài giảng. 

Trong đó, giáo án tích hợp là thành phần quan trọng nhất. Vì vậy, để tổ chức dạy học tích hợp thành công 

đó là GV phải biên soạn được giáo án tích hợp phù hợp với trình độ của người học, với điều kiện thực tiễn 

của cơ sở đào tạo, nhưng vẫn đảm bảo thời gian và nội dung theo chương trình khung đã quy định. 

b. Giáo án tích hợp 

  Giáo án tích hợp: không phải là một bản đề cương kiến thức để giáo viên lên lớp truyền thụ 

áp đặt cho người học, mà là một bản thiết kế các hoạt động, tình huống nhằm tổ chức cho người học 

thực hiện trong giờ lên lớp để giải quyết các nhiệm vụ học tập. Việc xây dựng giáo án tích hợp phải 

đảm bảo các nội dung và cấu trúc đặc thù. Việc lựa chọn hoạt động của giáo viên và học sinh đòi hỏi 

sự sáng tạo linh hoạt để người học thông qua hoạt động mà tự chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng và thái độ 

đối với lao động nghề nghiệp và cuộc sống. 

 Cấu trúc giáo án tích hợp 

Mẫu giáo án tích hợp chi tiết như sau: 

GIÁO ÁN SỐ:....... 

Thời gian thực hiện:................................................ 

Tên bài học trước:................................................... 

Thực hiện từ ngày........ đến ngày.......................... 

TÊN BÀI: 

................................................................................................................................................ 

MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

..........................................................................................................................................................  
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ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 

..........................................................................................................................................................  

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

.........................................................................................................................................................  

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.............................. 

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC. 

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 

gian Hoạt động 

giáo viên 

Hoạt động học 

sinh 

 1 Dẫn nhập: 
Giới thiệu tổng quan về bài học. Ví dụ: lịch sử, 

vị trí, vai trò, câu chuyện, hình ảnh…liên quan 

đến bài học. 

  

Lựa chọn các 

hoạt động 

 phù hợp 

  

Lựa chọn các 

hoạt động phù 

hợp 

  

  

 2 Giới thiêu chủ đề:       

- Tên bài học: 

- Mục tiêu:  
- Nội dung bài học:(Giới thiệu tổng quan về 

quy trình công nghệ hoặc trình tự thực hiện kỹ 

năng cần đạt được theo mục tiêu của bài học) 

+ Tiểu kỹ năng 1 (công việc 1) 

+ Tiểu kỹ năng 2 (công việc 2) 

+ Tiểu kỹ năng n (côn việc n) 

Lựa chọn các 

hoạt động 

 phù hợp 

Lựa chọn các 

hoạt động phù 

hợp 

  

3 

  

  

Giải quyết vấn đề       

1. Tiểu kỹ năng 1 (công việc 1) 
a. Lý thuyết liên quan: (chỉ dạy những kiến 

thức lý thuyết liên quan đến tiểu kỹ năng 1) 

b. Trình tự thực hiện: (hướng dẫn ban đầu 

thực hiện tiểu kỹ năng 1) 

c. Thực hành: (hướng dẫn thường xuyên thực 

hiện tiểu kỹ năng 1) 

Lựa chọn các 

hoạt động 

 phù hợp 

Lựa chọn các 

hoạt động phù 

hợp 

  

……………………………….       

n. Tiểu kỹ năng n (công việc n) 
(Các phần tương tự như thực hiện tiểu kỹ năng 

1) 

Lựa chọn các 

 hoạt động 

phù hợp 

Lựa chọn các 

hoạt động phù 

hợp 

  

4 Kết thúc vấn đề 
- Củng cố kiến thức: (nhấn mạnh các kiến thức 

lý thuyết liên quan cần lưu ý)  

- Củng cố kỹ năng: (cũng cố các kỹ năng cần 

lưu ý; các sai hỏng thường gặp và các cách 

khắc phục...) 

- Nhận xét về kết quả học tập: (đánh giá về ý 

thức và kết quả học tập) 

- Hướng dẫn chuẩn bị cho buổi học sau: (về 

kiến thức, về vật tư, dụng cụ...) 

  

Lựa chọn các 

hoạt động 

phù hợp 

  

Lựa chọn các 

hoạt động phù 

hợp 

  

  

  

5 Hướng dẫn tự học       

- Hướng dẫn các tài liệu liên quan đến nội 

dung của bài học để học sinh tham khảo. 

- Hướng dẫn tự rèn luyện. 

Lựa chọn các 

hoạt động 

phù hợp 

Lựa chọn các 

hoạt động phù 

hợp 
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 III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:              

……………………………...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN 

Ngày.... tháng.... năm 

 GIÁO VIÊN  

  

2.2.2. Quy trình tổ chức dạy học tích hợp 

      Từ cơ sở lý luận về dạy học tích hợp, thì quy trình tổ chức dạy học tích hợp  như sau:       

 

Hình 1: Quy trình tổ chức dạy học tích hợp. 

Bước 1: Xác định bài dạy tích hợp 

       Bài dạy tích hợp được xác định dựa theo chương trình mô đun hiện hành, tuy nhiên chương trình 

này hiện còn một số vướng mắc, chưa có thời lượng chi tiết cho từng nội dung, thời lượng học lý 

thuyết nhiều, nội dung lý thuyết còn mang tính tổng quát … Cụ thể chương trình PLC cơ bản: Bài 1 – 

Đại cương về PLC, bài 2 – Các phép toán nhị phân của PLC…vừa rồi Xưởng Điện đã tổ chức chỉnh 

sửa để phù hợp với điều kiện thực tế ở Xưởng Điện hơn. Chúng ta cần chỉnh sửa chương trình theo 

đúng bản chất chương trình Mô đun, phần lý thuyết chỉ vừa đủ để hình thành kỹ năng. 

Bước 2: Biên soạn giáo án tích hợp 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Các bước biên soạn giáo án tích hợp 

Soạn giáo án tích 

hợp 

Xác định bài dạy 

tích hợp 

Thực hiện bài dạy 

tích hợp 

Kiểm tra, đánh 

giá 

Rút kinh nghiệm sau  

bài dạy 

 

Xác định mục 

tiêu bài học 
Xác định nội 

dung bài học 
Xác định các hoạt động 

dạy/học của GV/HS 

Xác định phương tiện dạy 

học sử dụng cho bài 

Xác định thời gian cho 

mỗi nội dung 
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 Xác định mục tiêu của bài học 

        Để xác định mục tiêu của bài học cần: Tham khảo mục tiêu của mô đun trong hệ thống các mô 

đun của chương trình đào tạo nghề và phiếu phân tích công việc, xác định vị trí của bài, mô đun trong 

chương trình đào tạo nghề, từ đó xác định chi tiết mục tiêu học tập của từng bài ở 3 mặt kiến thức, 

kỹ năng và thái độ. 

  Xác định nội dung bài học 

Dựa vào mục tiêu sẽ chọn lọc nội dung trình bày ngắn gọn, súc tích, tránh đưa vào bài quá nhiều kiến 

thức mà không phân biệt được kiến thức chính yếu với kiến thức thứ yếu hoặc ngược lại làm bài dạy 

tích hợp sơ lược, thiếu trọng tâm. Ngoài ra, dựa vào mục tiêu để biết cách sắp xếp, trình bày nội dung 

kiến thức một cách dễ hiểu, mạch lạc, logic, chặt chẽ, giúp người học hiểu bài và ghi bài một cách dễ 

dàng. 

 -   Xác định các tiểu kỹ năng cần thực hiện trong bài học. 

 -   Xác định những kiến thức liên quan đến các tiểu kỹ năng. 

  Xác định các hoạt động dạy-học của GV và người học 

     -   Hoạt động dạy và học tập trung hướng tới mục tiêu. 

 -   người học phải hình thành và phát huy năng lực hợp tác. 

 -  Để người học nêu cao trách nhiệm trong quá trình học. 

 -   người học phải học cách tìm kiếm thông tin. 

 -   Người học bộc lộ năng lực. 

 -   Người học rèn luyện để hình thành kỹ năng nghề. 

       Từ việc xác định các hoạt động học tập trên thì người giáo viên sẽ lựa chọn được phương pháp 

dạy học phù hợp cho từng bài dạy. 

 Xác định các phương tiện dạy học sử dụng trong bài dạy 

 Căn cứ vào nội dung và phương pháp dạy học mà giáo viên lựa chọn các phương tiện dạy học 

nhằm tổ chức tốt hoạt động dạy - học của bài học. 

  Xác định thời gian cho mỗi nội dung của giáo án.  

Trong việc xác định thời gian thực hiện giáo án cần chú trọng thời gian dạy - học tiểu kỹ năng. 

  Rút kinh nghiệm sau khi thực hiện giáo án: 

 Công tác chuẩn bị, quá trình thực hiện, kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ mà học 

sinh lĩnh hội được. 

Bước 3: Thực hiện bài dạy tích hợp 

Bài dạy tích hợp tương ứng với kỹ năng, kỹ năng là năng lực hay khả năng của chủ thể thực hiện 

thuần thục một hay một chuỗi hành động trên cơ sở hiểu biết (kiến thức hoặc kinh nghiệm) nhằm tạo 

ra kết quả mong đợi. Trong kỹ năng này thường gồm nhiều tiểu kỹ năng. Vì vậy, để thực hiện bài dạy 

tích hợp, GV cần hướng dẫn cho người học (NH) hình thành từng tiểu kỹ năng như Hình 3.  

Bước 4: Kiểm tra đánh giá 

 -  Người học: Thực hiện bài kiểm tra về các mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ theo mục tiêu bài học 

đề ra. 

-  Giáo viên: Từ kết quả kiểm tra mà học sinh đạt được, giáo viên sẽ điều chỉnh nội dung, thay đổi 

phương pháp dạy học để chất lượng dạy - học ngày một tốt hơn. 
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Kết luận: Trên đây là 4 bước cơ bản để tổ chức dạy học tích hợp. Bốn bước này có mối quan hệ 

chặt chẽ và bổ sung cho nhau, giúp người giáo viên tổ chức dạy học tích hợp thành công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Hoạt động của GV và NH trong từng tiểu kỹ năng. 

2.2.3. Điều kiện tổ chức dạy học tích hợp 

 Bên cạnh quy trình tổ chức dạy học đã nêu, để tổ chức dạy học tích hợp thành công cần có các 

điều kiện sau: 

 - Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo được xây dựng mới theo hướng mô đun hóa và 

định hướng đầu ra là năng lực hành nghề, tránh quan điểm tích hợp là gộp lý thuyết với thực hành một 

cách cơ học. 

 - Phương pháp dạy học: Các phương pháp dạy học được áp dụng theo định hướng hành động, 

tích hợp giữa truyền thụ kiến thức / lý thuyết với hình thành rèn và luyện kỹ năng / thực hành, nhằm 

tạo điều kiện cho người học chủ động tham gia và hình thành cho người học năng lực thực hành nghề. 

- Phương tiện dạy học: Phương tiện dạy học bao gồm cả học liệu được thiết kế, phát triển phù hợp 

với mô đun đào tạo. 

- Giáo viên: Giảng dạy tích hợp là dạy kết hợp lý thuyết và thực hành, do vậy giáo viên phải đảm 

bảo dạy được cả lý thuyết và thực hành nghề. Ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng tay nghề thì giáo 

viên phải có trình độ xác định các mục tiêu bài dạy, phân bố thời gian hợp lý, chọn lựa phương pháp 

dạy học phù hợp, khả năng bao quát và điều hành hoạt động của người học. 

- Người học: người học phải chủ động, tích cực, có tinh thần tự giác. 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

- Hoạt động GV 

   - Hoạt động NH 

 

TIỂU KỸ NĂNG n 

LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 

      - Hoạt động GV 

      - Hoạt động NH 

THỰC HÀNH 

       - Hoạt động GV 

       - Hoạt động NH 

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

   - Hoạt động GV 

   - Hoạt động NH 

 

TIỂU KỸ NĂNG 1 

LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 

        - Hoạt động GV 

        - Hoạt động NH 

THỰC HÀNH 

    - Hoạt động GV 

    - Hoạt động NH 
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- Đánh giá: Đánh giá kết quả học tập nhằm xác định/công nhận các năng lực mà người học đã đạt 

được thông qua đánh giá sự thực hiện cũng như mức độ đạt được các mục tiêu kiến thức, kỹ năng và 

thái độ. 

- Cơ sở vật chất: Bản chất của dạy học tích hợp là tổ chức dạy học kết hợp giữa dạy lý thuyết và 

dạy thực hành trong cùng không gian, thời gian và địa điểm. Điều này có nghĩa là khi dạy một kỹ năng 

nào đó thì phần kiến thức liên quan đến đâu sẽ được dạy đến đó và sẽ được thực hành kỹ năng đó. Do 

đó phòng dạy tích hợp sẽ khác phòng dạy lý thuyết và phòng chuyên dạy thực hành, tức là phải trang 

bị đầy đủ trang thiết bị dạy học, cũng như dụng cụ thực hành kỹ năng, cụ thể phải đáp ứng điều kiện 

dạy được cả lý thuyết và thực hành: hiện tại chưa có chuẩn quy định về loại phòng này. Tuy nhiên do 

đặc điểm của việc tổ chức dạy học tích hợp cho nên phòng học phải có chỗ để học lý thuyết đồng thời 

cũng phải có chỗ để bố trí máy móc thiết bị thực hành. Vì vậy, diện tích phòng dạy học tích hợp phải 

đủ lớn để kê bàn, ghế học lý thuyết, lắp đặt các thiết bị hỗ trợ giảng dạy lý thuyết, lắp đặt đủ các thiết 

bị thực hành cho học sinh, Nhà trường nên cho Xưởng điện một xưởng điện cơ bản đa năng có diện 

tích rộng có thể học nhiều lớp, nhiều nội dung để giảm chi phí đầu tư, kết hợp nhà xưởng chuyên môn 

hóa như đã có. 

3. KẾT LUẬN 

Dạy học tích hợp là hướng đi phù hợp với xu thế thời đại, là điều kiện quyết định giúp chúng ta 

cải thiện khoảng cách giữa giữa đào tạo với thị trường lao động, đồng thời nó còn là điều kiện tiền đề 

tốt cho chúng ta hòa nhập với khu vực và thế giới. 

Tuy vậy, không phải chúng ta nói dạy tích hợp là dễ dàng đạt được ngay hiệu quả, vì đây là 

bước chuyển mình mới trong đào tạo nghề, nên bản thân mỗi giáo viên, giảng viên cần phải nỗ lực cố 

gắng, vận dụng tốt các phương pháp dạy học, tổ chức dạy học tích hợp một cách khoa học, phù hợp 

với điều kiện thực tiễn của nhà trường và nhu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh đó phía nhà 

trường cũng cần có những đầu tư cơ bản cần thiết về mặt trang thiết bị, nhà xưởng phù hợp với 

chương trình đào tạo mới, thường xuyên tổ chức giao lưu Nhà trường –Doanh nghiệp về mặt công 

nghệ. Làm tốt những vấn đề đó chắc chắn trường ta sẽ vững tin đi đầu về lĩnh vực đào tạo nghề. 
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Giảng viên khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh 

Email: nguyentruongphuc@gmail.com 

TÓM TẮT: Bài viết “Đổi mới phương pháp dạy học trong lĩnh vực dạy nghề” Để thực hiện “dạy học tích hợp 

mô đun điều khiển điện khí nén tại Trường ĐH SP KT Vinh”. Trao đổi về các khái niệm tích hợp trong đào tạo 

nghề, tích hợp nội dung và phương pháp dạy học bài dạy tích hợp cùng một số phương án dạy bài dạy tích hợp 

cùng với tổ chức dạy học tích hợp. Đề xuất cách triển khai thực hiện với các chủ đề, cấu trúc chương trình mô 

đun theo dạng các chủ đề hoạt động. Cấu trúc cơ bản của giáo án tích hợp. Triển khai phương án dạy học định 

hướng giải quyết vấn đề (DHĐHGQVĐ) và định hướng hoạt động (ĐHHĐ): Kết quả đánh giá về kiến thức và kỹ 

năng của học sinh qua các bài kiểm tra sau khi dạy thực nghiệm. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Ở Việt Nam, từ thập niên 90 của thế kỉ XX trở lại đây, vấn đề xây dựng  môn học tích hợp với 

những mức độ khác nhau mới thực sự được tập trung nghiên cứu thử nghiệm và áp dụng vào nhà 

trường phổ thông, chủ yếu ở bậc tiểu học, trung học cơ sở và gần đây áp dụng vào trong việc thiết kế 

chương trình, lập kế hoạch và tổ chức đào tạo ở lĩnh vực chuyên nghiệp trong đó có lĩnh vực đào tạo 

nghề. Hiện nay, xu hướng tích hợp vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng vào đổi 

mới chương trình đào tạo ở các bậc học. Chương trình đào tạo nghề mới được Tổng cục Dạy nghề ban 

hành trong thời gian gần đây thể hiện rất rõ nét quan điểm tích hợp trong việc xây dựng chương trình. 

Bài toán đặt ra trong lĩnh vực lí luận và phương pháp dạy học nghề là phải tiếp cận, nghiên cứu và 

vận dụng dạy học tích hợp vào dạy học trong đào tạo nghề nhằm cung cấp nguồn lao động có chất 

lượng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.  

2. NỘI DUNG 

2.1. Một số khái niệm công cụ 

* Khái niệm Tích hợp (integration) 

Theo từ điển Anh - Anh (Oxford Advanced Learner’s Dictionary): Tích hợp có nghĩa là sự hợp 

nhất, sự hòa nhập, sự kết hợp. Trong lí luận dạy học, tích hợp được hiểu là sự kết hợp một cách hữu 

cơ, có hệ thống, ở những mức độ khác nhau, các kiến thức, kỹ năng thuộc các môn học khác nhau 

hoặc các hợp phần của bộ môn thành một nội dung thống nhất, dựa trên cơ sở các mối liên hệ về lí 

luận và thực tiễn được đề cập đến trong các môn học hoặc các hợp phần của bộ môn đó.  

Trào lưu sư phạm tích hợp xuất phát từ quan niệm về quá trình học tập, trong đó toàn thể các quá 

trình học tập góp phần hình thành ở học sinh (HS) những năng lựcrõ ràng, có dự tính những hoạt động 

tích hợp trong đó HS học cách sử dụng phối hợp các kiến thức, kỹ năng và thao tác đã lĩnh hội một 

cách riêng lẻ. Khái niệm năng lực ở đây được hiểu là một khái niệm tích hợp bao hàm cả những nội 

dung, những hoạt động cần thực hiện và những tình huống trong đó diễn ra các hoạt động. Năng lực 

này là một hoạt động phức hợp đòi hỏi sự tích hợp, phối hợp các kiến thức và kỹ năng, chứ không phải 

là sự tác động các kỹ năng riêng lẻ lên một nội dung. 

Khoa học sư phạm nhấn mạnh dạy học tích hợp là dạy cách tìm tòi sáng tạo và cách vận dụng kiến 

thức vào các tình huống khác nhau. Tức là, dạy cho HS biết cách sử dụng kiến thức và kỹ năng của mình 

để giải quyết những tình huống cụ thể, có ý nghĩa nhằm mục tiêu hình thành, phát triển năng lực. 
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* Khái niệm tích hợp trong đào tạo nghề 

Trong chương trình đào tạo nghề, tích hợp còn được coi là sự kết hợp giữa nội dung lí thuyết với 

thực hành và sau nó là cả một quan điểm giáo dục theo mô hình năng lực, tạo cho nguời học có được 

năng lực (kỹ năng) nhất định. 

Tích hợp không phải là đặt cạnh nhau, liên kết với nhau mà là xâm nhập, đan xen các đối tượng 

hay các bộ phận của đối tượng vào nhau tạo thành một chỉnh thể. Theo đó, tính tích hợp trong dạy 

nghề là đan quyện tất cả các thành tố năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ) vào nhau tạo thành năng 

lực thực hiện của người học nghề. Để người học có thể nhanh chóng hòa nhập thực tế sản xuất, có 

năng lực đáp ứng với các tiêu chuẩn của doanh nghiệp, rút ngắn thời gian đào tạo… Đa phần các hệ 

thống dạy nghề trên thế giới hiện nay đều chuyển sang tiếp cận theo năng lực thực hiện. 

Tích hợp được thực hiện theo nhiều cách khác nhau: Tích hợp theo chiều dọc; tích hợp theo chiều 

ngang; tích hợp theo nội dung / chủ đề; tích hợp trong một hoạt động;… Tuy nhiên, ở đây tác giả đã 

vận dụng dạy học tích hợp trong đào tạo nghề theo dạng cấu trúc, tích hợp lại nội dung chương trình 

và sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào trong các chủ đề hoạt động. 

+ Quan điểm về tích hợp nội dung  

Trong thực tế, dạy học gắn lý thuyết với thực tiễn, gắn nhà trường với doanh nghiệp đã được sự 

quan tâm của các cơ sở dạy nghề hiện nay. Dạy học tích hợp trong đào tạo nghề nhấn mạnh tới việc 

hòa kết các thành tố năng lực thông qua các hoạt động tích cực, chủ động của người học với môi 

trường làm việc thực tế (môi trường hành nghề). Do vậy chương trình đào tạo phải được cấu trúc theo 

các mô đun năng lực thực hiện nhằm hình thành các năng lực hành nghề cho người học. Dạy học tích 

hợp đòi hỏi chương trình phải được biên soạn theo logic tích hợp, chú trọng việc hình thành, phát triển 

tư duy sáng tạo và kỹ năng tổng hợp thông qua việc gắn kết, phối hợp các nội dung gần gũi liên quan. 

Chương trình được cấu trúc theo các nhóm bài học, các mô đun có nội dung gần gũi. Việc sắp xếp như 

vậy sẽ giúp người học nhanh chóng hình thành kỹ xảo nhờ việc sớm được tái hiện lại kỹ năng mới 

được hình thành ở các mô đun, bài học trước đó. 

+ Quan điểm về phương pháp dạy học bài dạy tích hợp 

Quan điểm “lấy HS làm trung tâm” đòi hỏi thực hiện việc tích cực hóa hoạt động học tập của HS 

trong mọi mặt, trên lớp và ngoài giờ; tìm mọi cách phát huy năng lực tự học của HS, phát huy tinh 

thần dân chủ, bồi dưỡng lòng tin cho HS thì các em mới tự tin và tự học, mới xem tự học là có ý nghĩa 

và như vậy đào tạo mới có kết quả. 

- Khái niệm dạy học giải quyết vấn đề 

Dạy học định hướng giải quyết vấn đề là: Cách thức, con đường mà giáo viên áp dụng trong việc 

dạy học để làm phát triển khả năng tìm tòi khám phá độc lập sáng tao của học sinh bằng cách đưa ra 

các tình huống có vấn đề và điều khiển hoạt động của học sinh nhằm giải quyết các vấn đề. 

- Cấu trúc dạy học định hướng giải quyết vấn đề và định hướng hoat động như bảng 2.1 

Thiết kế bài dạy tích hợp  

Quan điểm thiết kế: Như trên đã phân tích, tính tích hợp trong dạy học không bị giới tuyệt hạn đối 

về thời gian, không gian hay trong phạm vị một hoạt động (một hoạt động thúc đẩy một mặt phát triển 

nào đó đồng thời cũng tác động đến các mặt phát triển khác). 

Trình tự thiết kế bài dạy tích hợp: 

- Xác định mục tiêu bài dạy tích hợp; 

- Xác định các nội dung, yếu tố tích hợp; 
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- Xác định cách thức thực hiện tích hợp; 

- Lựa chọn phương pháp dạy học; 

 - Xác định các tình huống dạy – học; 

 - Biên soạn giáo án dạy học tích hợp. 

Bảng 2.1. Một số phương án dạy bài dạy tích hợp 

Cấu trúc bài dạy 

theo phương pháp 

dạy học 

 

 

 

 

 

 

giải quyết vấn đề 

 

Dạy học định hướng hoạt động 

Phương án 1 

 

Phương án 2 

 

 

 

 

 1. Đặt vấn đề 

 

- Giới thiệu nội dung chủ đề 

cần giải quyết: yêu cầu kỹ 

thuật, tiêu chuẩn, mẫu sản 

phẩm. 

- Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải 

quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, 

mẫu sản phẩm. 

2. Giải quyết vấn đề 

- GV phân tích nội dung lí 

thuyết liên quan đến giải 

quyết vấn đề; 

- HS hoạt động giải quyết vấn 

đề, đưa ra được kết quả là bản 

thiết kế: quy trình, cấu trúc-cấu 

tạo, sơ đồ nguyên lí, chương 

trình phần mềm.. 

- GV phân tích nội dung lí thuyết liên 

quan đến giải quyết vấn đề; 

- HS hoạt động giải quyết vấn đề, đưa 

ra được kết quả là bản thiết kế: quy 

trình, cấu trúc - cấu tạo, sơ đồ nguyên 

lí, chương trình phần mềm... 

- HS thực thiện thao tác theo để tạo ra 

sản phẩm vật chất. 

3. Kết thúc vấn đề 

- HS vận dụng để GQVĐ tương 

tự khác. 

- Củng cố giải quyết vấn đề. 

 - Kiểm tra, đánh giá kết quả giải quyết 

vấn đề. 

 - Củng cố giải quyết vấn đề. 

 4. Sản phẩm 

- Bản thiết kế: quy trình, cấu 

trúc-cấu tạo, sơ đồ, chương 

trình phần mềm.. 

- Sản phẩm vật chất thật hay dạng mô 

hình mô phỏng. 

2.2. Tổ chức dạy học tích hợp mô đun điều khiển điện khí nén tại Trường ĐHSPKT Vinh 

Để thực hiện “dạy học tích hợp mô đun điều khiển điện khí nén tại Trường ĐH SP KT Vinh”, 

chúng tôi tiến hành thực hiện như sau:  

2.2.1. Cấu trúc chương trình mô đun theo dạng các chủ đề hoạt động 

Chương trình thiết kế theo quan điểm kết hợp môn học và mô đun kỹ năng hành nghề. Các mô 

đun được xây dựng theo quan điểm hướng đến năng lực thực hiện. 

 

Thực hành nghề 

Các môn lí thuyết chuyên môn 

 
  Các môn kỹ thuật cơ sở 

Các môn chung 
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Đối với mô đun điều khiển điện khí nén do tính chất đặc thù của nội dung chương trình. Nên các 

bài dạy là những tình huống trong thực tiễn nghề nghiệp cũng rất đa dạng, tùy thuộc vào tình huống 

khác nhau: như hoạt động thiết kế, chế tạo, sửa chữa... nên kiểu bài dạy tích hợp cũng rất đa dạng và 

theo nhiều phương án khác nhau: Sau đây là một trong những cách tích hợp ở mô đun điều khiển điện 

khí nén. 

Phối hợp quá trình học tập những môn học khác nhau bằng các tình huống tích hợp, xoay quanh 

những mục tiêu chung cho một nhóm môn, tạo thành môn học tích hợp cụ thể như: Tích hợp kỹ thuật 

điều khiển điện - khí nén với kiến thức, kỹ năng về trang bị điện, an toàn điện và thái độ về tiếng ồn 

ảnh hưởng đến con người. 

Dựa trên phương pháp phân tích nghề DACUM chúng tôi tiến hành phân tích thành những loại 

bài dạy tích hợp (kết hợp lí thuyết môn học và mô đun kỹ năng hành nghề) sau: 

TT 

Nội dung mô đun 

theo chương trình 

khung 

Nội dung mô đun cấu trúc lại theo bài dạy tích hợp 

Thời 

gian 

(giờ) 

1 
Bài1: Cơ sở lí thuyết 

về khí nén 

Bài 1.1: Tính toán, thiết kế xi lanh-piston 

Bài 1.2: Tính toán, thiết kế lực của xi lanh-piston 

2 

2 

2 

Bài 2: Máy nén khí 

và thiết bị xử lý khí 

nén 

Bài 2.1: Bảo dưỡng máy nén khí thông dụng. (kiểu piston) 

Bài 2.2: Xác định tìm nguyên nhân gây hư hỏng các thiết bị 

trên máy nén khí 

Bài 2.3: Bảo dưỡng, khắc phục các hư hỏng trên thiết bị xử 

lí khí nén 

2 

2 

 

4 

3 

Bài 3: Các phần tử 

khí nén 

 

Bài 3.1: Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các phần tử 

Bài 3.2: Mạch điều khiển hệ thống khí nén bằng nút nhấn 

3/2 cho 1 xi lanh-piston 

Bài 3.3 : Mạch điều khiển hệ thống khí nén bằng nút nhấn 

3/2 cho 2 xi lanh-piston 

Bài 3.4: Mạch điều khiển hệ thống khí nén theo thời gian 

bằng nút nhấn 3/2 cho 2 xi lanh - piston 

12 

12 

 

12 

 

12 

4 

Bài 4: Thiết kế mạch 

điều khiển khí nén 

Bài 4.1: Thiết kế, lắp đặt mạch điều khiển khí nén theo 

phương pháp tuần tự 

Bài 4.2: Thiết kế, lắp đặt mạch điều khiển khí nén theo 

phương pháp chia tầng 

14 

 

14 

5 

Bài 5: Các phần tử 

điện – khí nén 

Bài 5.1: Bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa các phần tử điện – 

khí nén  

Bài 5.2 : Mạch điều khiển hệ thống điện-khí nén bằng nút 

nhấn 3/2 cho 1 xi lanh-piston 

Bài 5.3: Mạch điều khiển hệ thống điện-khí nén bằng nút 

nhấn 3/2 cho 2 xi lanh-piston 

Bài 5.4: Mạch điều khiển hệ thống điện khí nén theo thời 

gian bằng nút nhấn 3/2 cho 2 xi lanh - piston 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
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6 

Bài 6: Thiết kế mạch 

điều khiển điện – khí 

nén 

Bài 6.1: Thiết kế, lắp đặt mạch điều khiển điện-khí nén theo 

nhịp 

Bài 6.2: Xác định nguyên nhân và khắc phục sự cố trong 

mạch điện-khí nén 

10 

 

10 

7 Tổng số  120 

2.2.2. Soạn giáo án thực nghiệm 

Dựa theo công văn 1610/TCDN- GV ngày 15/9/2010 hướng dẫn soạn giáo án và tổ chức dạy học 

tích hợp do Tổng cục Dạy nghề ban hành. Trong đó hoạt động dạy và học được chúng tôi thiết kế dựa 

theo quan điểm dạy học giải quyết vấn đề và định hướng hoạt động cho học sinh. 

* Cấu trúc giáo án tích hợp 

Dựa theo cấu trúc bài dạy tích hợp, giáo án tích hợp đã được hình thành theo cấu trúc cơ bản như sau: 

Bảng 2.3. Cấu trúc cơ bản của giáo án tích hợp 

Cấu trúc bài dạy theo định 

hướng giải quyết vấn đề 

 

Định hướng các hoạt động 

Giáo viên 

 

Học sinh 

 Dẫn nhập 

Tình huống học tập phải được mô tả 

đầy đủ trên giấy kèm hồ sơ bài giảng 

 

 

Tổ chức tình huống học 

tập hay các hoạt động 

tương tự. 

 

Tiếp cận tình huống học tập 

(THHT) thông qua tri giác bằng 

các giác quan. 

Sản phẩm mong đợi của giai đoạn này là HS xác định được THHT gắn với tình huống sản xuất xảy 

ra tại vị trí việc làm của họ trong tương lai, với tâm trạng phấn khởi, tò mò khoa học. 

 

 

 

Giới thiệu chủ đề 

GV ghi tiêu đề bài học và các kỹ 

năng cần thiết cần hình thành trong 

bài học lên bảng, hoặc chiếu trên 

máy 

Tổ chức phân tích THHT 

để toát lên chủ đề và các 

kỹ năng cần thiết cần hình 

thành trong bài học. 

Trình bày các mục tiêu 

của bài học và các năng 

lực bộ phận 

Phân tích THHT để xác định đúng 

chủ đề và các kỹ năng cần thiết 

cần hình thành trong bài học. 

Định hướng áp dụng THHT trong 

thực tế sản xuất tại vị trí việc làm. 

Sản phẩm mong đợi của giai đoạn này là HS xác định rõ mình cần lĩnh hội kiến thức gì, hình thành 

kỹ năng gì. Những điều đó được áp dụng tại vị trí việc làm nào, và có hứng thú, quyết tâm đạt được 

điều đó. 

 
Giải quyết vấn đề 

 1. Phân tích cấu tạo, nguyên lí hoạt 

động của đối tượng kỹ thuật. 

 2. Phân tích những nguyên nhân hư 

hỏng, tìm biện pháp khắc phục 

 3. Đưa ra quy trình thực hiện  

 4. Kiểm tra 

 5. Bảo dưỡng, Sửa chữa, thay thế 

 

 - Tổ chức giải quyết các 

vấn đề học tập học sinh 

 - Tổ chức các hoạt động 

tùy theo mức độ phức tạp 

của vấn đề 

 

 

Thực hiện các hoạt động tương 

ứng 
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Sản phẩm của giai đoạn này là các thao tác, các kỹ năng nghề nghiệp được hình thành ở từng HS. 

Các kiến thức lý thuyết được HS lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc. Biểu hiện của sản phẩm có thể dưới dạng 

vật chất (một sản phẩm hữu hình), phi vật chất (một quyết định, một dịch vụ, các thao táckỹ thuật...). 

  

 

Kết thúc vấn đề 

 

Tổ chức đánh giá trên các 

mặt: 

- Kỹ năng, 

- Kiến thức,  

- Thái độ, 

- Các mặt khác 

 

 

Thực hiện quá trình tự đánh giá 

 

 Sản phẩm cuối cùng 

 - Những kiến thức mới được HS lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc  

 - Những kỹ năng mới được hình thành vững chắc 

 - Những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết tương ứng với công việc xuất hiện trong  THHT 

cũng như trong vị trí việc làm trong tương lai. 

 Biểu hiện cụ thể của sản phẩm 

 - THHT được giải quyết thuyết phục. 

 - Tinh thần, thái độ học tập của HS vui vẻ, thoải mái, và mong đợi có THHT mới. 

 
* Triển khai phương án dạy học định hướng giải quyết vấn đề (DHĐHGQVĐ) và định hướng hoạt 

động(ĐHHĐ):  

2.2.3. Thực nghiệm giảng dạy trên lớp và thu được kết quả sau  

Cách tiến hành: thực nghiệm giảng dạy 02 bài dạy tích hợp mô đun điều khiển điện-khí nén cho 

học sinh được chọn làm thực nghiệm. Thông qua các bài giảng giáo viên dự giờ, so sánh, đánh giá 

mức độ tiếp thu và hoạt động học tập của học sinh so với lớp đối chứng. 

* Tiêu chí đáng giá bài giảng 

Chuẩn bị bài giảng: Hồ sơ bài giảng, xác định đúng, đủ và rõ ràng mục tiêu bài giảng, dự kiến phương 

pháp (hoạt động của GV và HS), chuẩn bị các loại đồ dùng, phương tiện dạy học, phiếu hướng dẫn luyện tập; 

 Nội dung bài giảng: Giới thiệu chủ đề, nội dung về kiến thức (lí thuyết), kỹ năng (thực hành), kết 

thúc vấn đề 

Phương pháp sư phạm: Thực hiện đúng, đủ các bước lên lớp theo giáo án, tác phong chuẩn mực, 

sử dụng đồ dùng và phương tiện dạy học, phương pháp dạy học, hướng dẫn thao tác mẫu, sử dụng thời 

gian linh hoạt và hợp lí cho từng phần; 

Đánh giá sau khi trình giảng: Nhận xét, đánh giá bài giảng của giáo viên: (về công tác chuẩn bị, 

thực hiện nội dung, phương pháp dạy học, năng lực tổ chức quản lí lớp học, phân bố thời gian bài 

giảng và cho điểm vào phiếu đánh giá; điểm đánh giá của bài giảng là tổng điểm đánh giá của các 

phần, chính xác đến 0,1 điểm, không làm tròn, tối đa là 20 điểm. Xếp loại như sau: 

Loại tốt: Từ 18 đến 20 điểm. 

Loại khá: Từ 14 đến dưới 18 

Loại TB: Từ 10 đến dưới 14 

Loại yếu: Dưới 10 điểm 
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Nhận xét của giáo viên dự giờ bài dạy tích hợp 

 

 Biểu đồ 2.1. Kết quả dự giờ lớp ĐCN 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.2. Kết quả dự lớp ĐCN 

Việc tổ chức dạy bài dạy tích hợp, quá trình dạy học diễn ra trong không khí sôi nổi, học sinh học 

lý thuyết đến đâu thì áp dụng ngay thực hành đến đó. Vì vậy mức độ suy nghĩ và hoạt động của học 

sinh diễn ra liên tục. Qua kết quả dự giờ đánh giá giảng dạy bài dạy tích hợp (Căn cứ theo phiếu đánh 

giá dự giờ của 5 giáo viên) số điểm trung bình của giáo viên đạt được là 18,125 điểm bài giảng được 

xếp loại Tốt. Trong khi đó kết quả dự giờ của giáo viên tiến hành giảng dạy bài dạy bình thường (Căn 

cứ theo phiếu đánh giá bình thường (Căn cứ theo phiếu đánh giá dự giờ của 5 giáo viên) số điểm trung 

bình đạt được điểm số là 13,25 điểm, bài giảng chỉ xếp loại Trung bình. Từ đó khẳng định dạy học tích 

hợp đã thực sự làm chuyển biến chất lượng giảng dạy của giáo viên. 

* Kết quả khảo sát về thái độ học tập của học sinh sau khi học thực nghiệm 

Cách tiến hành: Người nghiên cứu phát phiếu cho giáo viên và học sinh trưng cầu và tiến hành 

khảo sát  thu được kết quả:      

     

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.3. Thái độ học tập HS 
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Biểu đồ 2.4. Thái độ về cảm giác HS khi gặp tình huống có vấn đề 

 

 

                  

Biểu đồ 2.5. Mức độ suy nghĩ và hoạt động của HS 

 

 

Biểu đồ 2.6. Thái độ học tập của HS khi hoạt động nhóm 

 

Qua kết quả khảo sát chúng tôi nhận thấy rằng: Khi tiến hành dạy học bài dạy tích hợp, thái độ 

học tập của học được nâng lên một cách rõ rệt, trong đó cảm giác lo lắng, sợ sệt, thiếu tự tin của học 

sinh khi gặp tình huống có vấn đề giảm đáng kể so với cách tiến hành giảng dạy bài dạy bình thường. 

Từ đó khẳng định rằng khi tiến hành dạy học tích hợp sẽ đạt kết quả cao. 

* Kết quả đánh giá về kiến thức và kỹ năng của học sinh qua các bài kiểm tra sau khi dạy thực 

nghiệm 

Cách tiến hành: được tiến hành trên 2 lớp mỗi lớp được chia làm 2 nhóm (nhóm đối chứng và 

nhóm thực nghiệm). Thông qua 2 bài kiểm tra (kiến thức, kỹ năng), so sánh, đánh giá kết quả học tập 

với lớp đối chứng thu được kết quả. 
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Bảng 2.4. Kết quả kiểm tra cho các lớp đối chứng và thực nghiệm 

LỚP 

 

ĐIỂM 

SHS 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

  

ĐC 

 

ĐCN- K7A N1 16 0 1 1 1 2 3 4 2 1 1 0 

ĐCN- K7B N3 16 0 0 2 1 2 4 3 3 1 0 0 

 

TN 

 

ĐCN-K7A N2 16 0 0 1 0 1 2 3 4 3 2 0 

ĐCN-K7A N3 18 0 0 0 1 0 3 5 3 4 2 0 

ĐC 32 0 1 3 2 4 7 7 5 2 1 0 

TN 34 0 0 1 1 1 5 8 7 7 4 0 

Kết quả kiểm tra - đánh giá kết sau khi giảng dạy tích hợp: học sinh đạt điểm số > 5 chiếm tỉ lệ 

cao (86,8%). Đặc biệt số học sinh đạt điểm > 7 chiếm tỉ lệ (70,3%). Trong khi giáo viên tiến hành 

giảng dạy bài dạy bình thường thì kết quả này chỉ đạt tỉ lệ (40,8%) học sinh có điểm số > 5 trong đó số 

học sinh đạt điểm > 7 chiếm tỉ lệ (20,4%). Đây là một kết quả thấp. Điều đó khẳng định: Dạy học tích 

hợp đã làm chuyển biến sâu sắc về mặt kiến thức cũng như kỹ năng nghề nghiệp của học sinh. 

3. KẾT LUẬN 

Dạy học tích hợp giúp HS có thái độ tích cực học tập, tự tin, tăng khả năng tư duy, tìm tòi, khám 

phá để giải quyết vấn đề. Thông qua hoạt động nhóm, cùng hợp tác làm việc để tạo ra sản phẩm; từ đó 

phát triển khả năng giao tiếp cũng như việc tự sắp xếp, lập kế hoạch lao động sản xuất. Cụ thể là chất 

lượng giảng dạy mô đun: Điều khiển điện-khí nén được nâng cao. Điều đó thể hiện qua tỉ lệ học sinh 

đạt điểm > 5 cao. Chứng tỏ rằng học sinh tiếp thu bài tốt, chủ động và sáng tạo hơn. 
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TẠO NGHỀ XƯỞNG ĐIỆN 

KS. PHAN SỸ PHƯƠNG  

Giảng viên khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh 

Email: phansyphuong.dhspktv@gmail.com 

TÓM TẮT: Bài viết phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo nghề trong giai cạnh tranh và 

hội nhập, nêu lên một số đề xuất nhằm đáp ứng tốt hơn mong muốn của giảng viên và sinh viên học nghề, để cải 

thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề xưởng Điện. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Từ ngày mới thành lập khoa Điện (ban Điện), chỉ với một vài giáo viên có trình độ đại học. Đến 

nay đã có 27 giảng viên, trong đó trên 90% giảng viên đạt trình độ Thạc sỹ và 5 giảng viên đạt trình độ 

Tiến sỹ. Với hệ thống chương trình đào tạo, trang thiết bị đồng bộ đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo nghề, 

số lượng sinh viên vào học tăng theo thời gian. Khẳng định sự phát triển không ngừng về quá trình đào 

tạo và trưởng thành... Thành tựu là như vậy, nhưng nhìn ra phía trước chúng ta không ít băn khoăn, lo 

lắng. Thời gian sắp tới, Chính phủ sẽ triển khai “giao quyền tự chủ” cho các trường Đại  học (năm 

2017), Việt Nam sẽ được Quốc tế công nhận “nền kinh tế thị trường đầy đủ”… Sự cạnh tranh giữa các 

trường cùng ngành nghề đào tạo, càng trở nên gay gắt. Rõ ràng thời cơ và vận hội, thách thức và khó 

khăn đang đồng thời đan xen, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của chúng ta, nhằm vươn tới tầm cao mới. 

 Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề trong giai đoạn mới. Xưởng Điện cần phải triển khai đồng bộ từ 

chủ trương, chính sách, chương trình đào tạo, công tác quản lý, đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, 

tuyển sinh, sự chủ động kịp thời... Trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch, làm tốt công tác 

chuẩn bị, đón đầu… Lựa chọn các giải pháp mang tính đồng bộ và có tính đột phá. Khi có chủ trương 

“giao quyền tự chủ”, chúng ta sẽ có điều kiện và sự tự tin, đủ sức cạnh tranh, tiếp tục không ngừng 

nâng cao chất lượng đào tạo, để tồn tại và phát triển, cùng đồng hành với đất nước trong giai đoạn hội 

nhập Quốc tế. Trong bài viết này, xin đề cập một số yếu tố có ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo nghề 

và công tác tuyển sinh của xưởng Điện. Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người học, và mục tiêu đào 

tạo nghề của xưởng sau vài năm tới. Dưới đây là một vài suy nghĩ và đề xuất. 

2. PHÂN TÍCH MỘT VÀI  YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

NGHỀ 

2.1. Về chương trình mô đun đào tạo nghề  

 Theo nhận xét chung: Chương trình được soạn thảo với yêu cầu cao để đạt trình độ tầm khu vực 

và quốc tế. Nhưng bên cạnh đó, có một số mô đun còn khập khiễng giữa nội dung lý thuyết và thực 

hành, sự khập khiễng giữa nội dung bài học với thời lượng phân bố, sự chung chung, giàn trải… Đặc 

biệt là sự bất cập giữa nội dung bài tập thực hành và trang thiết bị thực tập. Hoặc bị mắc vào cái bẫy 

“trung bình” khi biên soạn mô đun, đưa vào quá nhiều nội dung những vẫn cảm thấy còn thiếu, dẫn tới 

nội dung bị trải rộng, vừa thừa, vừa thiếu, trọng tâm chyên môn của mô đun trở nên khó xác định,… 

(đã được phân tích khá cụ thể ở bài viết: “một vài suy nghĩ về việc chỉnh sửa nội dung, thời lượng của 

một số mô đun” trong tập san hội thảo chỉnh sửa chương trình mô đun đào tạo nghề xưởng điện, tháng 

12 năm 2014). 
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2.2. Về cách phân bố thời lượng thực hành 

 Vấn đề này được kiến nghị cách đây nhiều năm rồi. Có rất nhiều ý kiến đề xuất xung quanh vấn 

đề này. Tại đại hội công, viên chức trường ĐHSPKT Vinh cách đây mấy năm. Thầy Vũ Anh Tuấn 

từng nêu lên vấn đề này: “cứ mỗi buổi sáng trước lúc 6 giờ, giáo viên dạy thực hành tay ôm cặp, tay 

xách đùm xôi, tất tưởi vào xưởng cho kịp giờ dạy!”. Bởi vì Thầy đã từng tham gia biên soạn chương, 

giáo trình, tham gia công tác quản lý, tham gia giảng dạy từ lý thuyết đến thực hành. Thấu hiểu sự vất 

vả, sự căng thẳng của thầy và trò, do cách phân bổ thời lượng dạy học thực hành. Thế mà cho đến hôm 

nay, chúng ta cũng chưa thay đổi được bao nhiêu ? 

 Đối với chương trình mô đun đào tạo nghề, giảng viên vừa phải dạy lý thuyết, vừa phải triển khai 

hướng dẫn kỹ năng nghề theo từng kỹ năng, tiểu kỹ năng hoặc theo từng tiểu năng lực…, tương ứng 

với nội dung dạy lý thuyết, hoặc quy trình bài tập luyện tập. Dạy học bám sát giáo án tích hợp, với các 

chuỗi hoạt động liên tục suốt 5 giờ / 1 ca, chỉ giải lao giữa ca 15 phút. Mặt khác yêu cầu dạy học tích 

hợp phải gắn với dạy học tích cực, đồng nghĩa với việc cơ thể phải sản sinh ra năng lượng lớn để đáp 

ứng yêu cầu công việc. Chắc rằng sau mỗi ca dạy, với cường độ hoạt động như vậy, giảng viên sẽ rất 

căng thẳng và thấm mệt. Với quá trình hoạt động giảng dạy của giảng viên thường khép kín cả học kỳ, 

liệu rồi có còn đảm bảo được sức khỏe tốt để đáp ứng tốt yêu cầu chất lượng dạy học hay không? 

 Đối với sinh viên xuống xưởng học thực hành, hầu như đại đa số các em đưa ra câu hỏi: Thầy ơi, 

khi nào chúng em được chuyển sang học thực hành 4 giờ / 1 ca. Hoặc khi nào chúng em không phải 

học vào ngày thứ 7. Nhiều cơ sở đào tạo nghề, họ đã thực hiện học thực hành 4 giờ / 1 ca, nhiều năm 

rồi! Học thực hành dài quá, mệt mỏi lắm Thầy ạ!.. Tìm hiểu những biểu hiện của các em, diễn ra trong 

quá trình học thực hành. Tìm hiểu về chương trình, thời lượng phân bố 5 giờ / 1 ca. Xin được nêu lên 

mấy ý như sau: 

 - Thời lượng phân bố cho việc dạy học tích hợp (chương trình mô đun), thường khép kín cả học 

kỳ trong các xưởng thực hành. 

 - Chương trình mô đun đào tạo cao đẳng nghề và thực hành của cao đẳng kỹ thuật, rất căng thẳng 

về thời gian. Có nhiều tuần phải học liên tục cả sáng lẫn chiều, không có giờ nghỉ trưa. Sinh viên 

không có thời gian để thư giãn, cân bằng thể lực và tinh thần sau cả 5 giờ học thực hành, thời gian gần 

như liên tục trong xưởng thực hành (sự học ai cũng biết là rất vất vả và căng thẳng). Dẫn đến sự căng 

thẳng, mệt mỏi, ngại học, khó hấp thụ bài học… 

 - Học thực hành, hay học tích hợp (mô đun) thời lượng 5 giờ / 1 ca, chỉ giải lao 15 phút giữa ca. 

Quá trình học kéo dài hàng tháng, khép kín trong xưởng thực hành. Dẫn tới một số sinh viên có biểu 

hiện căng thẳng, nhàm, ngại học, ngại viết, ngại làm bài tập...  

 - Phân bố thời lượng 5 giờ / 1 ca thực hành, hay 1 ca học tích hợp. Những nhóm bố trí học ca 

sáng, không ít em do vội vàng nên đã chưa kịp ăn sáng. Trong quá trình học tập do đói, nên tâm thế 

học rất uể oải và xin đi ăn sáng, về mùa đông thường đến xưởng học muộn giờ. Đối với ca 2 (ca chiều) 

phải vào học lúc 12 giờ trưa đến 17 giờ chiều, gây ra sự mệt mỏi, mất ngủ đối với không ít sinh viên. 

Nhất là vào khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến khoảng 13 giờ 30 phút, không ít em tay cầm bút, mắt 

chập chờn… nhắm, đầu gật gù. Giảng viên lên lớp đều bị ngắt quãng để nhắc nhở. Vì không được nghỉ 

trưa, nên sự mệt mỏi có khi kéo dài suốt ca. Gây ảnh hưởng không tốt tới hoạt động dạy và học của 

thầy và trò (đặc biệt là đối với sinh viên cao đẳng nghề). 

 Đối với giảng viên dạy thực hành xưởng Điện, việc phân bố thời lượng trong một học kỳ thường 

rất bất cập, lặp lại từ học kỳ này đến học kỳ khác và nhiều năm nay. Có nhiều tuần phải dạy liên tục 2 

ca (dạy liên tục 10 giờ / 1 ngày, cũng không có chút ít thời gian để nghỉ trưa, vội vàng ăn bữa qua quýt 

để kịp giờ vào xưởng), nếu cả ca sáng và ca chiều phải dạy học tích hợp, giảng viên sẽ rất căng thẳng 
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và mệt nhọc. Mặt khác trong một học kỳ sẽ có một khoảng thời gian từ 4 đến 5 tuần lại không có giờ 

dạy, việc phải nghỉ quá nhiều thời gian liên tục như vậy, cũng gây ảnh hưởng không tốt tới chất lượng 

chuyên môn giảng dạy của giảng viên. 

2.3. Về việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

 Đây là vấn đề lớn, ở tầm của một xưởng, của một khoa hay nói rộng ra của nhà trường cũng khó 

có thể giải quyết được. Nhưng chúng ta cứ cố gắng nếu có thể giúp được phần nào cho sinh viên sau 

khi tốt nghiệp, có thể tìm kiếm được công việc làm phù hợp tương xứng với công sức, thời gian đổ ra 

để học tập. 

 Nếu để ý một chút, vào khoảng từ những năm 2008 trở về trước (ranh giới này không thực sự rõ 

nét, tạm chọn như vậy). Sinh viên học nghề từ các chương trình đào tạo: công nhân kỹ thuật, trung cấp 

nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng kỹ thuật...Có thể nói mức độ chăm chỉ học tập đồng đều hơn, so với từ 

năm 2008 trở về sau này. Càng về sau số sinh viên ngại học, ngại làm bài tập có xu hướng tăng lên (tất 

nhiên xét về mặt bằng chung, trình độ tay nghề của sinh viên, càng về sau càng được nâng cao hơn). 

Tâm sự với sinh viên: tại sao có một số em ngại làm bài tập ? Các em trả lời rằng sau khi học xong có 

tìm được việc làm đâu, lại phải trở về quê cày ruộng!  Thế tại sao các em không tự mở ki ốt để quấn và 

sửa chữa động cơ điện, điện dân dụng ? Rõ ràng lần nữa chúng ta lại thấy: các em được học rất nhiều 

thứ có trong chương trình, biết được nhiều “nghề”, những có một nhóm các em, rất ít có khả năng kìm 

kiếm được công việc đúng với nghề, hoặc ít có khả năng tự hành nghề. Với hai lý do sau: một là, chưa 

được đào tạo nghề mang tính chuyên sâu để có đủ trình độ, khả năng tự hành nghề; hai là, bản lĩnh hay 

kỹ năng sống chưa đạt tới mức độ tự chủ, tự lập nhằm chủ động tạo ra việc làm với nghề đã học. Vậy 

xưởng Điện có thể định hướng, động viên giảng viên ngoài việc dạy người, dạy nghề, cần thiết truyền 

thụ cho sinh viên tính độc lập, tự chủ, chủ động tìm kiếm, tạo cơ hội việc làm cho bản thân, tự hành 

nghề với nghề được đào tạo. Mặt khác, giảng viên thường xuyên tự giác, tích cực tìm kiếm thông tin, 

liên hệ với các cơ sở sản xuất để giới thiệu hoặc định hướng cho sinh viên tìm kiếm việc làm, coi đó 

như 1 phần công việc của mình. Có như vậy chúng ta mới thực sự tham gia vào chuỗi khép kín từ 

tuyển sinh, đào tạo, đến sản xuất, đến doanh nghiệp và việc làm cho sinh viên. 

2.4. Suy nghĩ về hướng đào tạo nghề của xưởng Điện trong thời gian tới, dựa trên cơ sở 

phân tích một số thông tin cập nhật 

 Trong thời gian tới, sẽ có nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Họ cũng sẽ tuyển chọn 

nguồn lực lao động theo hướng chuyên môn hóa. Nhằm giảm chi phí đào tạo, tăng năng suất, chất 

lượng. Đảm bảo hiệu quả cho quá trình sản xuất sản phẩm. Nhờ vậy sản phẩm của họ có tính cạnh 

tranh cao. Để có nguồn lực lao động có tính chuyên môn hóa cao, Họ đào tạo người lao động nghề 

theo hướng chuyên sâu, ở một khâu nào đó trong dây chuyền sản xuất. Hoặc trong một mảng của 

ngành nghề nào đó (những thập niên 80 của thế kỷ 20, Tôi được nghe các Thầy giáo trường chúng ta 

(những Thầy được cử sang các nước Đông Âu “thực tập sinh”), Họ cũng kể như vậy. 

 Vừa qua, các công ty nước ngoài tại Việt Nam, Họ cũng làm như vậy. Họ tuyển chọn nguồn nhân 

lực lao động phổ thông (tốt nghiệp trung học phổ thông). Trực tiếp đào tạo từ 3 đến 6 tháng để trở 

thành người lao động có tay nghề. Đảm đương tốt công việc được giao (những người được đào tạo 

nghề ở Việt Nam, có bằng nghề kẹp vào hồ sơ xin việc thì Họ không nhận). Chúng ta, những người 

làm công việc đào tạo nghề, cần suy nghĩ thêm về hướng đi sắp tới.  

 Các công ty trong khu công nghiệp FORMOSA - Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, đã ký hợp đồng đào 

tạo nguồn nhân lực của địa phương với trường cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc (tại Nghệ An). 

Dự kiến sẽ thu hút khoảng gần 1 vạn công nhân sau khi đi vào sản xuất.  
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Vậy có thể nhận thấy: đào tạo nghề theo đơn đặt hàng có lựa chọn theo yêu cầu đặc thù sẽ là xu hướng 

cơ bản trong thời gian tới.  

3. MỘT VÀI Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA XƯỞNG ĐIỆN, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ NGUỒN LỰC LAO 

ĐỘNG NGHỀ TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP QUỐC TẾ  

1. Chuyển đổi thời lượng học thực hành, học tích hợp (chương trình mô đun đào tạo nghề) từ 5 giờ / 1 

ca sang 4 giờ / 1 ca. Đề xuất xưởng Điện nghiên cứu và tìm các giải pháp hữu hiệu, để có thể bố trí tối 

đa cho giảng viên dạy học tích hợp 8 giờ / 1 ngày, nhằm đảm bảo tốt sức khỏe và chất lượng dạy học, 

dạy nghề, nhất là đối với dạy học tích hợp. 

 Như đã phân tích ở mục I.2, về việc học thực hành, học tích hợp 5 giờ / 1 ca. Với thời gian kéo 

dài hàng tháng, hoặc kéo dài suốt cả học kỳ. Gây ra những ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, và chất 

lượng giảng dạy của giảng viên. Gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe, tinh thần và sự tiếp 

thu bài học của sinh viên. Việc chuyển đổi sang thời lượng dạy học thực hành, dạy học tích hợp 4 giờ / 

1 ca, sẽ khắc phục được các ảnh hưởng không tốt được nêu ở trên. Sẽ có tác dụng rất tốt cho việc “đào 

tạo nghề chất lượng cao”. 

 Ví dụ: Một mô đun A có thời lượng 60 giờ, nếu dạy thực hành, hay dạy học tích hợp (chương 

trình mô đun) theo quy định 5 giờ / 1 ca dẫn đến  phải dạy 12 ca. Với lịch trình phân bố như hiện nay, 

thường được thực hiện trong 2 tuần liên tục. Nếu thực hiện dạy học với thời lượng 4 giờ / 1 ca -> phải 

dạy đến 15 ca, như vậy dôi ra 3 ca. Với số ca dôi ra này chúng ta bố trí học bù vào các ca chiều (nếu 

lịch trình phân bổ lịch dạy ca sáng). Nên chăng với các ca “dôi thêm” này, chúng ta bố trí thành các ca 

dạy học “tiếp cận thực tế”. Giảng viên sau khi nghiên cứu chương trình mô đun được bố trí giảng dạy. 

Tiến hành soạn thảo lịch trình, giáo án, xem xét thực tế điều kiện thực tập sẵn có của xưởng. Lược ra 

những phần bài tập mà xưởng không có trang thiết bị thực tập. Kết hợp với cán bộ quản lý của xưởng 

Điện, đề xuất các ca học theo kiểu “tiếp cận thực tế”. Liên hệ các cơ sở có đủ trang thiết bị, máy móc 

tương ứng với nội dung bài học, để thực hiện các ca “tiếp cận thực tế”. Tiếp cận thực tế cũng là một 

loại hình dạy học thực hành, dạy học thực nghiệm. Một số trường học thuộc giáo dục phổ thông hiện 

đang vận dụng, áp dụng (các trường dạy học thực nghiệm ở Hà Nội đã triển khai nhiều năm nay). Đối 

với xưởng Điện chúng ta, vừa qua có một số mô đun buộc phải “vận dụng linh hoạt” theo cách này, do 

những mô đun đó không có trang thiết bị thực tập. Giảng viên đã vận dụng “sáng tạo” dạy lý thuyết ở 

xưởng, phần thực hành thầy trò cùng đi tiếp cận thực tế ở các xưởng: Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực, 

hoặc bên ngoài...  

 Mặt khác các ca dạy học theo kiểu “tiếp cận thực tế”, nó khác với thực tập sản xuất. Các ca dạy 

học theo kiểu “tiếp cận thực tế”, bao gồm cả thầy và cả nhóm sinh viên cùng tham gia. Dựa trên cơ sở 

của nội dung lý thuyết đã học, giảng viên phân tích, chỉ dẫn cho sinh viên thấy trang thiết bị, máy 

móc, cấu tạo, mạch điện… Giúp sinh viên hiểu biết cụ thể hơn. Giảng viên quản lý và hướng dẫn sinh 

viên quan sát, nghiên cứu, viết thu hoạch trong quá trình học tập “tiếp cận thực tế”. Với cách thức này 

sẽ thấy nổi lên mấy điểm tích cực như sau: 

 - Chuyển đổi hợp lý và khoa học từ việc học thực hành, học tích hợp (chương trình mô đun) 5 giờ 

/ 1 ca sang 4 giờ / 1 ca. Sinh viên được học theo giờ hành chính, nên tinh thần và sức khỏe tốt hơn. Kết 

quả học tập sẽ tốt hơn. 

 - Quản lý dạy học theo giờ hành chính, nên rất thuận tiện cho các cấp quản lý: cấp xưởng, cấp 

khoa, phòng thanh tra…trong công tác thanh, kiểm tra. 
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 - Đáp ứng nguyện vọng sinh viên, đề xuất nhiều năm nay về việc học thực hành 4 giờ / 1 ca. Nhờ 

vậy tạo thêm điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập. 

 - Tạo ra sức cạnh tranh (nhờ sự tạo điều kiện, tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên) thu 

hút thí sinh chọn xưởng Điện, khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh là điểm đến để học ngành, học nghề 

(hơn ai hết trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, giới trẻ đặc biệt là sinh viên phần đa đều có 

Facebook và thường xuyên chia sẻ thông tin. Nếu chúng ta luôn luôn chủ động để có thể tạo ra được 

những điều kiện học tập tốt nhất, tin chắc rằng chính các em là những tình nguyện viên làm “công tác 

tuyển sinh không chuyên” của xưởng Điện). 

 - Giảm bớt sự căng thẳng do quá trình học kéo dài hàng tháng (có khi kéo dài cả học kỳ) ở trong 

nhà xưởng thực hành. Nhờ vậy tinh thần học tập thoải mái hơn, vì được thay đổi không khí và không 

gian học tập (tác dụng của những ca “tiếp cận thực tế” đem lại). Có tác dụng cải thiện, nâng cao chất 

lượng học tập, chất lượng đào tạo nghề. 

 - Tiếp cận thực tế bao giờ cũng đáp ứng được sự đầy đủ, đa dạng về trang thiết bị, khí cụ, máy 

móc… hỗ trợ tốt những nội dung bài tập, bài học của mô đun mà ở xưởng thực hành chưa có. Giúp 

sinh viên có những trải nghiệm thực tế về chuyên môn. Mặt khác tạo điều kiện tiếp cận sớm hơn để 

sinh viên nghĩ tới, ước mơ tới, định hướng tới việc làm sau khi tốt nghiệp.  

 - Giảng viên dạy thực hành, dạy tích hợp thường phải dạy liên tục suốt cả học kỳ, sẽ rất mệt mỏi 

và căng thẳng, cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới chất lượng dạy học. Nhờ được chuyển đổi thời 

lượng thực hành sang 4 giờ / 1 ca. Sẽ có điều kiện tái tạo và ổn định sức khỏe, tâm thế, có thời gian 

tìm hiểu chuyên môn, chuẩn bị tốt mọi mặt cho công tác giảng dạy, nên chất lượng dạy học sẽ tốt hơn.  

 - Giảng viên có thêm điều kiện tiếp cận thực tế, nhờ vậy kiến thức được mở mang thêm. Mặt khác 

thông qua các ca thực tập “tiếp cận thực tế” có trong các mô đun dạy học, giảng viên có thể nảy sinh ý 

tưởng và tìm kiếm đề tài nghiên cứu khoa học. Vận dụng dạy học ứng dụng vào trong dạy học thực 

hành, dạy học tích hợp… 

2. Nên chăng, xưởng Điện chủ động xây dựng chương trình đào tạo nghề theo hướng chuyên sâu, 

chuyên môn hóa, dựa trên cơ sở của chương trình mô đun đào tạo nghề, nghề điện công nghiệp, nhằm 

tạo ra bước đột phá về “đào tạo nghề chất lượng cao”.  

3. Chủ động thiết kế các chương trình đào tạo, và các loại hình đào tạo, đồng bộ trang thiết bị thực tập, 

đảm bảo tính cạnh tranh, tính thích ứng nhanh. Nhằm đáp ứng được yêu cầu mới, với những kỹ năng 

nghề “mới” được hình thành tương ứng với sự phát triển trình độ khoa học, công nghệ mới, trong giai 

đoạn hội nhập quốc tế. Chủ động kìm kiếm đối tác đào tạo nguồn nhân lực nghề theo yêu cầu đặc thù. 

 Khoa Điện, xưởng Điện đã triển khai và đáp ứng tốt yêu cầu của nhiều loại hình đào tạo. 

 Chúng ta nên bàn thêm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới. Rồi đây tuyển 

sinh đầu vào theo cách tuyển sinh truyền thống, chắc hẳn sẽ gặp khó khăn. Các hình thức mới về đào 

tạo, hợp đồng, tuyển sinh, … sẽ đa dạng và mang tính cạnh tranh cao. Các kỹ năng lao động mới, các 

“nghề mới” sẽ xuất hiện nhiều hơn, khi có nhiều công ty, nhiều hãng nước ngoài đầu tư, sản xuất tại 

Việt Nam. Do vậy cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên xưởng Điện cần chủ động để tiếp cận thực tế, 

tìm kiếm, tăng cường tiếp cận thông tin... Phát hiện kịp thời, sự hình thành và sự ra đời của các loại 

hình “kỹ năng lao động nghề mới” trong các loại hình sản xuất, dịch vụ..., để chủ động đổi mới 

chương trình đào tạo nghề. Nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người học, của nhu cầu nguồn lực lao 

động nghề mà thị trường thời hội nhập cần đến (có thể xây dựng chương trình đào tạo nghề 12 tháng, 

18 tháng… được cấp bằng cao đẳng nghề về mảng nào đó có trong chương trình đào tạo cao đẳng 

nghề, nghề điện công nghiệp). 
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4. Xây dựng chương trình bồi dưỡng sinh viên giỏi nghề. Lựa chọn một số sinh viên học tập đạt loại 

khá trở lên. Bồi dưỡng, luyện tập thêm giúp các em có tay nghề giỏi, để tham gia hội thi tay nghề giỏi 

quốc gia và khu vực. Vừa có tác dụng khuyến khích phong trào học tập. Vừa góp phần đào tạo nghề 

nguồn nhân lực chất lượng cao. Góp phần củng cố và nâng cao hơn nữa thương hiệu đào tạo nghề của 

xưởng điện. 

 Khoa Điện nhiều năm qua, từng triển khai các chương trình bồi dưỡng nâng cao tay nghề dưới các 

hình thức: Hội thi tay nghề giỏi giành cho sinh viên cấp khoa, do khoa Điện và chi đoàn giáo viên 

khoa Điện tổ chức. Hoặc thông qua dự án đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của bộ, được triển khai tại 

trường chúng ta. Xưởng Điện kết hợp tổ chức bồi dưỡng cho sinh viên tham gia dự thi. Nhờ đó không 

khí và phong trào học tập của sinh viên, vẫn không ngừng củng cố. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận sinh 

viên hiện nay ngại học, chưa chịu khó rèn luyện tay nghề. Thiết nghĩ lãnh đạo khoa và xưởng Điện, 

cần kiến tạo một chương trình bồi dưỡng sinh viên giỏi tay nghề. Lựa chọn những sinh viên học lực 

đạt loại khá trở lên (sau khi các em đã học hết khoảng 1/2 thời lượng chương trình toàn khóa). Nhằm 

tạo ra bước đột phá: hình thành “nhóm sinh viên có chất lượng cao về tay nghề”. Coi đây là lực lượng 

“hạt nhân”, “nòng cốt” kích thích sự hăng hái học tập, lòng yêu nghề đối với sinh viên. Góp phần nhân 

rộng phong trào học tập của khối cao đẳng nghề nói riêng, và sinh viên khoa Điện nói chung. Mặt 

khác tạo nên tiếng thơm lan tỏa khắp nơi để quảng bá thương hiệu đào tạo nghề, về truyền thống đào 

tạo nghề, có tác dụng tốt tới công tác tuyển sinh đầu vào của xưởng Điện. Chúng ta sẽ gặp một số khó 

khăn khi bố trí công tác giảng dạy và xưởng thực tập. Gặp khó khăn về kinh phí chi trả bồi dưỡng cho 

đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy. Nhưng vì lợi ích lâu dài, vì sự phát triển bền vững, vì thương 

hiệu... Vì sự nghiệp đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong giai đoạn hội 

nhập Quốc tế, nhất định chúng ta sẽ làm tốt việc này.  

 Mặt khác, nhằm cân chỉnh sự tương xứng giữa: đội ngũ giảng viên có trình độ học vấn cao, có tay 

nghề vững. Xưởng trường có cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, đầy đủ và hiện đại. Có bề dày về 

truyền thống đào tạo nghề. Có trọng trách lớn “trường cả của khối trường đào tạo nghề”…; cũng phải 

tương xứng hơn nữa với số lượng sinh viên được đào tạo ở xưởng Điện, với thương hiệu đào tạo nghề 

của xưởng.  

5. Làm tốt hơn nữa công tác liên hệ, quản lý thực tập sản xuất. 

 Với chương trình mô đun đào tạo nghề, thời lượng giành cho sinh viên thực tập sản xuất là rất lớn. 

Sinh viên được thực tập thực tế trong các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất… Các em được trải 

nghiệm nhiều mặt: từ chuyên môn, kỹ năng, thói quen làm việc, kỷ luật lao động, tiếp cận với các kỹ 

năng nghề “mới”…; và sự tiếp cận để định hướng tìm kiếm công việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhà 

trường, khoa Điện và xưởng Điện đã làm tốt công việc này. 

 Mấy năm gần đây do nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn. Dẫn tới nhiều công ty, xí nghiệp 

và không ít cơ sở sản xuất bị thu hẹp hoặc đóng cửa. Nên việc tìm kiếm liên hệ nơi thực tập sản xuất 

cho sinh viên, gặp rất nhiều khó khăn. Một số địa chỉ liên hệ hợp đồng thực tập sản xuất, chưa thực sự 

đúng trọng tâm chuyên nghề. Những cũng có một bộ phận sinh viên trong quá trình thực tập sản xuất 

với hình thức tự liên hệ, tính tự giác chưa cao. Nên công tác quản lý thực tập của giảng viên, gặp 

không ít khó khăn. Đôi khi là sự phụ thuộc vào tính tự giác của bản thân các em. Chính vì vậy mong 

muốn xưởng Điện, đẩy mạnh hơn nữa công tác liên hệ thực tập sản xuất. Tăng cường hơn nữa về các 

biện pháp quản lý thực tập sản xuất đối với sinh viên. Nhằm không ngừng củng cố và nâng cao hơn 

nữa chất lượng đào tạo nghề. 

6. Hướng tới thiết kế, xây dựng xưởng thực hành đa năng. Xưởng thực hành chuyên sâu đáp ứng yêu 

cầu dạy học theo chương trình mô đun đào tạo nghề. 
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 Với nội dung của chương trình mô đun đào tạo nghề hiện tại vừa nhiều, vừa cao. Để giải quyết bài 

toán đáp ứng được yêu cầu trang thiết bị, nhà xưởng thực tập là công việc bức bách và nan giải. Có lẽ 

cần hướng tới việc thiết kế, và hình thành từng bước xưởng thực tập đa năng. Thực tế những giảng 

viên được cử đi tham quan ở một số trường bạn, cũng đã nói lên ý tưởng này đối với xưởng Điện 

chúng ta.  

Vừa qua, khoa Điện đã vận dụng linh hoạt từ các chương trình dự án đào tạo nghề, kỹ năng nghề quốc 

gia, thiết kế các “tủ điện đa năng” để thực tập. Xưởng điện đa năng gồm các tủ, bảng điện và các trang 

thiết bị.., được thiết kế và sử dụng với nhiều chức năng, có độ linh hoạt cao. Đảm bảo thích ứng 

nhanh, thực hiện gá lắp được nhiều loại khí cụ, giải quyết được nhiều bài tập lắp đặt mạch điện..., 

trong những chiếc tủ điện nhỏ bé này. Nhờ được tính toán, thiết kế mang tính đa năng, thu gọn, nên dễ 

sắp xếp và di chuyển một cách linh hoạt, tiện lợi. Với cách làm này, sẽ giúp đáp ứng nội dung bài học 

của chương trình mô đun đào tạo nghề. Củng cố từng bước, hướng tới thiết kế các xưởng thực hành 

chuyên sâu. Dưới đây là một số ưu điểm của loại hình xưởng đa năng: 

 - Đáp ứng được yêu cầu, nội dung, sự đa dạng của bài tập thực hành theo chương trình mô đun. 

 - Di chuyển nhanh chóng, tiện lợi. 

 - Từ 1 xưởng có thể triển khai dạy học được nhiều mô đun, nên được gọi là xưởng thực hành đa 

năng. Giải phóng mặt bằng xưởng nhanh chóng. Hình thành xưởng “mới” nhanh đáp ứng kịp thời nội 

dung thực tập, đảm bảo tiến độ thực tập và đào tạo. Đáp ứng tốt trang thiết bị cho loại hình đào tạo 

nghề theo chương trình mô đun. 

 - Tiết kiệm vật tư, trang thiết bị, khí cụ… 

 - Trên cơ sở thiết kế tổng thể các xưởng thực tập đa năng, thông qua bổ sung trang thiết bị hàng 

năm để hoàn thiện dần. 

 - Có điều kiện xây dựng xưởng thực hành chất lượng cao, xưởng thực tập chuyên sâu. 

 Đất nước ta đang bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trên tất cả mọi lĩnh 

vực. Sự cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt, một trong những nhân tố quan trọng quyết định cho 

“sự thành bại” đó là nguồn lực về con người. Đào tạo nguồn lực con người trong giai đoạn mới, cần 

đáp ứng tốt yêu cầu trình độ chuyên môn và năng lực để cạnh tranh, hội nhập. Đào tạo nghề là một 

thành tố tích cực, cùng tham gia đào tạo nguồn nhân lực nghề chất lượng cao, để góp phần không nhỏ 

vào thành công chung của đất nước. 

 Nhiệm vụ đào tạo nghề của xưởng Điện càng trở nên nặng nề, đòi hỏi bức bách triển khai  nhiều 

giải pháp mang tính đồng bộ, mang tính quyết định, tạo ra bước đột phá “đào tạo nghề chất lượng 

cao”. Nhằm kế tục và phát huy truyền thống quí báu gần 55 năm đào tạo nghề của nhà trường, góp 

phần không nhỏ vào uy tín và thương hiệu của trường trọng điểm đào tạo nghề Quốc gia. 

 Cuộc hội thảo lần này, lần nữa khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo khoa 

Điện. Với sự quyết tâm cao, chuẩn bị tốt nhất trên mọi mặt của công việc đào tạo nghề, Xưởng Điện, 

nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong những năm tới. Chúng ta sẽ triển khai đồng bộ 

trên mọi mặt của hoạt động đào tạo. Chỉnh sửa và đổi mới chương trình đào tạo nghề, quản lý, giảng 

dạy, xây dựng phong trào học tập... để duy trì và ổn định lưu lượng sinh viên. Đảm bảo chất lượng đào 

tạo nghề, trong giai đoạn hội nhập sâu vào nền kinh tế Thế giới. 

 Trên đây là một vài suy nghĩ, với góc độ của một giảng viên dạy thực hành. Chắc rằng sẽ còn 

nhiều hạn chế, và chưa đáp ứng được mong muốn của ban tổ chức, quí đại biểu, quí thầy cô cùng bạn 

đọc. Rất mong được sự chia sẻ, góp ý để rút ra những kinh nghiệm bổ ích. 
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4. KẾT LUẬN 

 Để đáp ứng tốt yêu cầu dạy học tích hợp theo chương trình mô đun đào tạo nghề, tạo điều kiện tốt 

nhất cho người học, chúng ta cần triển khai đồng bộ và quyết liệt với một số nội dung đã đề xuất ở 

trên. Đặc biệt chú trọng về nội dung chỉnh sửa mô đun và phân bố thời lượng theo thời gian 4 giờ / ca 

cho dạy tích hợp và dạy thực hành. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề, để xưởng Điện 

đảm bảo sự tồn tại, phát triển và cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập Quốc tế. 
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KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC TÍCH 

HỢP 

KS. VÕ TIẾN DŨNG, ThS. NGÔ THỊ LÊ 

Giảng viên khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh 

Email: tdungtmv@gmail.com 

TÓM TẮT: Dạy học là một quá trình thay đổi, việc đánh giá sự thay đổi được gọi là “ sự đánh giá kết quả học 

tập”, và đó là một phần quan trọng trong quá trình dạy và học. Sự đánh giá này bao gồm sự hiểu bài của học 

sinh và hiệu quả giảng dạy của giáo viên. Nhận thức vai trò ý nghĩa của việc kiểm tra, đánh giá góp phần nâng 

cao chất lượng dạy học tích hợp.  

1. KHÁI NIỆM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 Trong từ điển Tiếng Việt, kiểm tra là xem xét thực chất, thực tế. Còn theo các nhà giáo dục, kiểm 

tra là cung cấp những dữ kiện, những thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá. Như vậy, kiểm tra có 

nghĩa là nhằm thu thập số liệu, chứng cứ, xem xét, soát xét lại công việc thực tế để đánh giá và nhận 

xét. 

 Trong giáo dục, kiểm tra có các hình thức như kiểm tra thường xuyên (kiểm tra hàng ngày), kiểm 

tra định kì (kiểm tra hết chương, hết phần...) và kiểm tra tổng kết (kiểm tra cuối học kì). 

Đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả công việc dựa vào sự phân 

tích những thông tin thu được, đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn đề ra, nhằm đề xuất những 

quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.  

 Đánh giá là quá trình thu thập phân tích và giải thích thông tin một cách hệ thống nhằm xác định 

mức độ đạt đến của các mục tiêu  giáo dục về phía học sinh. Đánh giá có thể thực hiện bằng phương 

pháp định lượng hay định tính. 

 Vậy đánh giá là việc đưa ra những kết luận nhận định, phán xét về trình độ học sinh. Muốn đánh 

giá kết quả học tập của học sinh thì việc đầu tiên là phải kiểm tra, soát xét lại toàn bộ công việc học 

tập của học sinh, sau đó tiến hành đo lường để thu thập những thông tin cần thiết, cuối cùng là đưa ra 

một quyết định, đánh giá mức độ người được đánh giá đạt được. Do vậy kiểm tra và đánh giá kết quả 

học tập của học sinh là hai khâu có quan hệ mật thiết với nhau. Kiểm tra nhằm cung cấp thông tin để 

đánh giá và đánh giá thông qua kết quả của kiểm tra. Hai khâu đó hợp thành một quá trình thống nhất 

là kiểm tra - đánh giá. 

2. CÁC LOẠI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  

 Có các loại đánh giá là đánh giá chủ quan, đánh giá từng phần, đánh giá tổng kết. 

Đánh giá chủ quan được tiến hành trước và trong khi dạy một bài học hay một vấn đề quan trọng nào 

đó giúp cho giáo viên nắm được tình hình những kiến thức kiên quan có trong học sinh, những điểm 

học sinh nắm vững, những lỗ hổng cần bổ khuyết... để quyết định cách dạy cho thích hợp. Đánh giá 

này thông qua việc đánh giá câu trả lời các câu hỏi đặt ra trong quá trình giảng dạy hoặc thông quá 

thái độ tiếp thu của học sinh trong quá trình học bài.  

mailto:tdungtmv@gmail.com
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 Đánh giá từng phần được tiến hành nhiều lần trong giảng dạy nhằm cung cấp nhưng thông tin 

ngược để giáo viên và học sinh kịp thời điều chỉnh cách dạy và cách học, ghi nhận xét kết quả từng 

phần để tiếp tục thực hiện chương trình một cách vững chắc. Mỗi mô đun có nhiều mục tiêu, kỹ năng 

khác nhau, sau mỗi bài học, thông qua việc thực hiện các bài thực hành hay các bài trắc nghiệm  hoặc 

tự luận (đối với kiến thức lý thuyết), khả năng của các em được thể hiện. Qua đó giáo viên sẽ điều 

chỉnh nội dung, thay đổi phương pháp dạy học để kết quả càng ngày càng tốt hơn. 

 Đánh giá tổng kết tiến hành khi kết thúc môn học, khóa học bằng tổng hợp kết quả của các bài 

kiểm tra, đánh giá trong quá trình học nhằm  đưa ra đánh giá tổng quát kết quả học tập, đối chiếu với 

những mục tiêu đề ra.  

3. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA KIỂM TRA – ĐÁNH  GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  CỦA 

HỌC SINH  

3.1. Mục đích của việc kiểm tra- đánh giá 

- Công khai hóa nhận định về năng lực và kết quả học tập của mỗi học sinh và tập thể lớp, tạo cơ 

hội cho học sinh phát triển kỹ năng tự đánh giá, giúp học sinh nhận ra sự tiến bộ của mình, khuyến 

khích động viên việc học tập. 

- Giúp cho giáo viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình, tự hoàn 

thiện hoạt động dạy, phân đấu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. 

Như vậy, đánh giá không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và định hướng, điều chỉnh 

hoạt động của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định ra thực trạng và điều chỉnh hoạt động 

dạy của thầy. 

3.2. Ý nghĩa của việc kiểm tra- đánh giá 

Kiểm tra- đánh giá có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với học sinh, giáo viên và đặc biệt là đối 

với cán bộ quản lí. 

Đối với học sinh: Việc đánh giá có hệ thống và thường xuyên cung cấp kịp thời những thông tin 

"liên hệ ngược" giúp người học điều chỉnh hoạt động học. 

- Về giáo dưỡng chỉ cho học sinh thấy mình đã tiếp thu điều vừa học đến mức độ nào, còn thiếu 

sót nào cần bổ khuyết. 

- Về mặt phát triển năng lực nhận thức giúp học sinh có điều kiện tiến hành các hoạt động trí tuệ 

như ghi nhớ, tái hiện, chính xác hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức, tạo điều kiện cho học sinh 

phát triển tư duy sáng tạo, linh hoạt vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tế. 

- Về mặt giáo dục học sinh có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập, có ý chí vươn lên đạt 

những kết quả cao hơn, cũng cố lòng tin vào khả năng của mình, nâng cao ý thứcc tự giác, khắc phụ 

tính chủ quan tự mãn. 

Đối với giáo viên: Cung cấp cho giáo viên những thông tin "liên hệ ngược ngoài" giúp người dạy 

điều chỉnh hoạt động dạy. 

 Đánh giá chủ quan 

 

    Đánh giá từng phần 

               Đánh giá tổng kết 
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Đối với cán bộ quản lí giáo dục: Cung cấp cho cán bộ quản lí giáo dục những thông tin về thực 

trạng dạy và học trong một đơn vị giáo dục để có những chỉ đạo kịp thời, uốn nắn được những lệch 

lạc, khuyến khích, hỗ trợ những sáng kiến hay, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục. 

4. NỘI DUNG CỦA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Nội dung đánh giá bao gồm: 

- Về kỹ năng: Mức độ hình thành các kỹ năng của bài học. Thông qua quá trình theo dõi HS 

luyện tập GV đã nắm bắt thao tác của từng HS, sản phẩm thu được của các em so với sản phẩm mẫu. 

- Về kiến thức: Mức độ lĩnh hội các kiến thức lý thuyết mới cũng như mức độ vận dụng kiến thức 

đã học vào quá trình luyện tập. 

- Về thái độ: GV đã quan sát thái độ học tập của HS từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối ra sao, 

diễn biến tâm lý có đúng như dự đoán của GV không. Thái độ học tập của biểu hiện qua tinh thần học 

tập hăng say, tích cực hay thụ động, miễn cưỡng... tò mò khoa học, muốn hỏi nhiều điều hay chỉ dừng 

lại ở thắc mắc trong đầu... 

Ngoài ra GV có thể đánh giá thêm về tiến độ thời gian, về độ khó của vấn đề trên tinh thần động 

viên HS học tốt hơn sau này. 

5. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 

5.1 Những yêu cầu sư phạm cần tuân thủ khi đánh giá kết quả học tập của học sinh 

Khi đánh giá cần phải tuân thủ những yêu cầu sau: 

- Đánh giá phải xuất phát từ mục tiêu dạy học. 

- Công cụ đánh giá phải đảm bảo mức độ chính xác nhất định. 

- Đánh giá phải mang tính khách quan, toàn diện, có hệ thống và công khai. 

-  Đánh giá phải đảm bảo tính thuận tiện của việc sử dụng công cụ đánh giá. 

5.2 Cơ sở đánh giá kết quả học tập của học sinh 

Để đánh giá kết quả học tập của học sinh cần dựa vào mục tiêu môn học, mục đích học tập và mối 

quan hệ giữa mục tiêu của môn học, mục đích học tập và đánh giá kết quả học tập. 

Mục tiêu của môn học là những gì học sinh cần phải đạt được sau khi học xong môn học, nó bao 

gồm các thành tố: Kiến thức, kỹ năng và thái độ. 

Mục đích học tập là những gì học sinh cần có được sau khi đã học xong một đơn vị kiến thức, một 

quy tắc nào đó. Mục đích học tập có thể bao gồm các phần sau đây: 

- Lĩnh hội tri thức của nhân loại nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức về tự nhiên và xã hội; 

- Trang bị kiến thức để đáp ứng nhu cầu về thi tuyển, nghề nghiệp và nhu cầu cuộc sống; 

- Thu thập những kinh nghiệm sáng tạo để có thể độc lập nghiên cứu và hoạt động sau này. 

Giữa mục tiêu của môn học, mục đích học tập và đánh giá kết quả học tập có mối quan hệ chặt 

chẽ với nhau. Nếu mục tiêu của môn học và mục đích học tập được xác định đúng đắn thì chúng hỗ trợ 

cho nhau trong việc đánh giá, đạt được yêu cầu đề ra của công việc đánh giá kết quả học tập của học 

sinh. Mục tiêu của môn học và mục đích học tập là cơ sở cho việc xác định nội dung chương trình, 

phương pháp và quy trình dạy học và học tập. Đồng thời nó cung là cơ sở để chọn phương pháp và 

quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh. Đánh giá kết quả học tập dựa trên tiêu chí của mục 

tiêu dạy học sẽ nhận được thông tin phản hồi chính xác nhằm bổ sung, hoàn thiện quá trình giáo dục. 
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5.3 Những nguyên tắc để đánh giá kết quả học tập của học sinh 

- Đánh giá là quá trình tiến hành, có hệ thống để xác định phạm vi đạt được của các mục tiêu đề 

ra. Vậy, phải xác định rõ mục tiêu đánh giá là gì. 

- Khi đánh giá phải chọn mục tiêu đánh giá rõ ràng, các mục tiêu phải được biểu hiện dưới dạng 

những điều có thể quan sát được. 

- Giáo viên cần phải biết rõ những hạn chế của từng công cụ đánh giá để sử dụng chúng có hiệu 

quả. 

- Khi đánh giá giáo viên phải biết nó là phương tiện để di đến mục đích, chứ bản thân không phải 

là mục đích. Mục đích đánh giá là để có nhưng quyết định đúng đắn, tối ưu nhất cho quá trình dạy học. 

- Đánh giá bao giờ cũng gắn với việc học tập của học sinh, nghĩa là trước tiên phải chú ý đến việc 

học tập của học sinh. Sau đó mới kích thích sự nỗ lực học tập của học sinh, cuối cùng mới đánh giá 

bằng điểm số. 

- Qua những lỗi mắc phải của học sinh, giáo viên cần rút kinh nghiệm để phát hiện ra những sai 

sót trong quá trình dạy và đánh giá của mình để thay đổi cách dạy sao cho phù hợp với học sinh. 

- Trong đánh giá nên sử dụng nhiều phương pháp và hình thức khác nhau nhằm tăng độ tin cậy và 

chính xác. 

- Trong các câu hỏi xác định về mặt định lượng, giáo viên thông qua các câu hỏi yêu cầu học sinh 

giải thích bằng lời để xác định rõ nhận thức của học sinh. 

- Phương pháp và cách thức tiến hành kiểm tra đánh giá phải diễn ra trong hoàn cảnh thoải mái, 

học sinh cảm thấy tự nguyện, không lo lắng hay sợ sệt. 

- Không nên đặt những câu hỏi mà bản thân giáo viên không thể trả lời một cách chắc chắn được. 

5.4 Quy trình của việc đánh giá kết quả học tập 

Quy trình đánh giá kết quả học tập gồm các bước: 

- Căn cứ vào mục tiêu dạy học và mục đích học tập để xác định mục tiêu đánh giá; 

- Lượng hóa các mục tiêu dạy học để đặt ra các mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ... 

nhằm xác định nội dung và các tiêu chí đánh giá; 

- Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu, nội dung  đã đề ra trên cơ sở các đặc 

điểm của đối tượng được đo lượng, thẩm định và trên cơ sở hoàn cảnh xã hội; 

- Soạn thảo công cụ: Viết câu hỏi, đặt bài toán dựa trên mục tiêu đề ra và nội dung cần đánh giá; 

- Sắp xếp câu hỏi, bài toán từ dễ đến khó, chú ý đến tính tương đương của các đề (nếu có nhiều 

đề) và duyệt lại đáp án; 

- Tiến hành đo lường; 

- Phân tích kết quả, đánh giá độ tin cậy và độ giá trị của bài thi; 

- Điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện công cụ đánh giá bài thi. 

Đánh giá trong giáo dục là một vấn đề hết sức phức tạp và khó khăn vì nó mang tính tổng hợp 

nhiều yếu tố. Vì vậy để đánh giá chính xác một học sinh, một lớp, hay một khóa học, điều đàu tiện 

người giáo viên phải làm là xây dựng quy trình, lựa chọn một phương pháp cũng như thu thập các 

thông tin cần thiết cho việc đánh giá. Như vậy, quy trình đánh giá có thể bao gồm bốn bước: đo, lượng 

giá, đánh giá và rút kinh nghiệm. 

- Đo: Kết quả bài kiểm tra (lý thuyết) của mỗi học sinh được ghi nhận bằng khả năng đáp ứng 

được lượng kiến thức đã học thể hiện trong bài kiểm tra (tự luận hoặc trắc nghiệm) hoặc qua trả lừo 
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vấn đáp. Trong thực hành, kết quả được thể hiện qua quy trình thực hiện (đúng, sai, đạt yêu cầu hay 

chưa…) và sản phẩm của quá trình. 

- Lượng giá: Dựa vào các số đo để đưa ra những tính toán về ước lượng, về trình độ kiến thức, kỹ 

năng kỹ xảo của một học sinh. Lượng giá là một bước trung gian giữa đo và đánh giá, có thể lượng giá 

theo chuẩn lượng giá theo tiêu chí. 

- Đánh giá: Bước này đòi hỏi giáo viên phải đưa ra những nhận định về thực chất trình độ của 

một học sinh trước vấn đề được kiểm tra, đồng thời đề xuất những định hướng bổ khuyết, sai sót hoặc 

phát huy hiệu quả. 

- Rút kinh nghiệm: Đây là bước cuối cùng của quá trình đánh giá, từ kết quả đánh giá của mỗi 

học sinh và toàn bộ lớp học, giáo viên sẽ rút kinh nghiệm trong việc giảng dạy cũng như đánh giá, lựa 

chọn phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng cụ thể; mục đích cuối cùng là nâng cao chất 

lượng dạy- học ngày càng tôt hơn. 

6. MỘT PHƯƠNG ÁN LẬP PHIẾU ĐÁNH GIÁ  

Việc đánh giá càng tỉ mỉ, chi tiết càng tốt. Đánh giá kết quả phần lý thuyết có thể có nhiều phương 

pháp như làm bài tự luận, làm bài trắc nghiệm, hỏi vấn đáp. Kết quả chủ yếu mới dừng lại ở phần kiến 

thức thể hiện qua bài kiểm tra hoặc qua câu trả lời vấn đáp. Đánh giá kết quả thực hành bao quát hơn 

bao gồm cả kỹ năng, kiến thức và thái độ nhưng đòi hỏi người giáo viên phải quan sát chú ý cả quá 

trình thực hiện của học sinh. Tốt hơn hết giáo viên nên chuẩn bị trước các phiếu đánh giá để có thể 

đánh giá chi tiết cho mỗi học sinh. Sau đây là một vài mẫu phiếu đánh giá. 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN 

Bài 3: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng  

Kỹ năng: Lắp đặt bảng điện cho một phòng ở  

1. Đánh giá quy trình thực hiện  

Phiếu 1:   PHIẾU KIỂM TRA QUY TRÌNH 

Khóa học Thực hành điện cơ bản 

Kỹ năng Lắp đặt bảng điện cho một phòng ở 

Học viên:............................ Ngày thực hiện:..................................................... 

Hướng dẫn: Đánh dấu X vào những bước mà học viên đả làm và đạt tiêu chuẩn 

TT 

 

Bước Tiêu chuẩn Lưu ý an toàn lao 

động 

Thực hiện 

(X) 

1 Vạch dấu, định vị - Bố trí thiết bị hợp lí. 

- Vạch dấu chính xác. 

- Kí hiệu riêng từng loai lỗ 

  

2 Khoan lỗ bảng 

điện 

- Khoan chính xác lỗ khoan. 

- Lỗ khoan thẳng. 

Sử dụng máy khoan 

cẩn thận, đúng thao 

tác. 

 

3 Nối dây vào khí cụ 

điện. 

- Nối dây đúng sơ đồ.   
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- Mối nối đúng yêu cầu kỹ thuật. 

4 Lắp khí cụ điện 

vào bảng điện. 

- Lắp thiết bị đúng vị trí. 

- Các thiết bị đợc lắp chắc, đẹp. 

  

5 Kiểm tra - Mạch điện đúng sơ đồ. 

- Mạch điện làm việc tốt, đúng 

yêu cầu kỹ thuật 

  

Giáo viên:  

 

Phiếu 2:   PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH 

Khóa học: ............................................................................................................................ 

Kỹ năng: ............................................................................................................................. 

Học viên: ............................................................................................................................ 

Ngày thực hiện: .................................................................................................................. 

Hướng dẫn: Đánh giá thang điểm cho mỗi tiêu chí 

TT Tiêu chí đánh giá Điểm 

chuẩn 

Điểm đánh giá 

1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ đầy đủ 0,50  

2 Sử dụng các dụng cụ thành thạo 0,50  

3 Thực hiện đầy đủ các bước 0,50  

4 Thực hiện các bước đúng trình tự 0,25  

5 Đảm bảo an toàn lao động 0,50  

6 Làm việc cẩn thận, tự tin 0,25  

7 Thái độ nghiêm túc 0,50  

Tổng  3,0  

Giáo viên: 

 

2. Đánh giá chất lượng sản phẩm 

Sau khi học viên hoàn thành các bước, đưa sản phẩm vào lắp mạch thử, nối 2 bóng đèn vào 2 

công tắc, phụ tải (quạt) vào ổ cắm. 

Phiếu 3:   PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM 

Khóa học: ........................................................................................................................ 

Kỹ năng: .......................................................................................................................... 

Học viên: ......................................................................................................................... 
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Ngày thực hiện: ............................................................................................................... 

Hướng dẫn: Đánh giá thang điểm cho mỗi tiêu chí 

TT Tiêu chí đánh giá Điểm 

chuẩn 

Điểm đánh 

giá 

I Sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật 4  

1 - Bật công tắc, bóng đèn sáng 1,0  

2 - Thử phụ tải làm việc (quạt quay) 1,0  

3 - Sự cố 1 (rút cầu chì 1) 2 bóng đèn tắt 0,5  

4 - Sự cố 2 (rút cầu chì 2) quạt ngừng quay 0,5  

5 - Cắt ATM toàn bộ mất điện 1,0  

II Thời gian 1,0  

1 Đúng thời gian quy định 1,0  

2 Trễ thời gian < 5 phút 0,5  

3 Trễ thời gian > 5 phút 0,0  

III An toàn 1,0  

1 Đảm bảo an toàn lao động 1,0  

2 Chưa đúng biện pháp an toàn 0,0  

IV Đánh giá độ thẩm mỹ 1,0  

1 - Đi dây đều, gọn gàng 0,5  

2 - Tiết kiệm dây 0,5  

Tổng  7,0  

Giáo viên 

7. KẾT LUẬN 

Kiểm tra đánh giá có vai trò rất to lớn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả của kiểm tra 

đánh giá là cơ sở để  điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học và quản lý giáo duc. Nếu kiểm tra đánh 

giá sai dẫn đến nhận định sai về chất lượng đào tạo gây tác hại to lơn trong việc sử dụng nguồn nhân 

lực. Vậy đổi mới kiểm tra đánh giá trở thành nhu cầu bức thiết của ngành giáo dục và toàn xã hội ngày 

nay. Kiểm tra đánh giá đúng thực tế, chính xác và khách quan sẽ giúp người học tự tin, hăng say, nâng 

cao năng lực sáng tạo trong học tập. Tuy nhiên, dạy học là một quá trình sáng tạo, không thể rập 

khuôn bắt chước trong giảng dạy cũng như trong đánh giá sinh viên, điều đó tùy thuộc vào năng lực sư 

phạm của người giáo viên. 
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THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NĂNG LỰC TRONG ĐÀO 

TẠO NGHỀ 

ThS. NGUYỄN KHẮC TUẤN 

Giảng viên khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh   

Email: Khactuan37@gmail.com 

TÓM TẮT: Với xu thế chuyển sang phương thức đào tạo nghề mới hiện nay, dựa trên chuẩn năng lực thực 

hiện. Việc thiết kế, xây dựng các công cụ để đánh giá năng lực người học là một việc hết sức cần thiết. 

 Bài viết này chỉ ra các quy tắc chung nhất của các công cụ đánh giá, một số phương pháp đánh giá đang 

được ứng dụng. Trình bày các bước thực hiện thiết kế bộ công cụ đánh giá kỹ năng nghề, giúp các giảng viên 

hoặc người đánh giá có cơ sở trong việc thiết kế các công cụ đánh giá trong quá trình đào tạo đảm bảo tính 

chính xác, khách quan về năng lực của người học. 

1. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ LÀ GÌ  

 Công cụ đánh giá là các tài liệu cho phép người đánh giá thu thập các chứng cứ (chứng cứ được 

hiểu là các kết quả để chứng tỏ người được đánh giá có năng lực nào đó) sử dụng phương pháp đánh 

giá người đánh giá chọn. 

 Công cụ đánh giá bao gồm các công cụ và thủ tục được sử dụng để thu thập và giải thích các 

bằng chứng về năng lực của người được đánh giá 

 - Các công cụ là các câu hỏi hoặc các hoạt động cụ thể được sử dụng để đánh giá năng lực bằng 

các phương pháp đánh giá được lựa chọn.  

 - Thủ tục là những thông tin hoặc hướng dẫn cho người được đánh giá và người đánh giá về cách 

thực hiện đánh giá và ghi lại các kết quả. 

 Ngày nay giáo dục - đào tạo theo hướng công nghệ đã hình thành và đang phát triển rất mạnh ờ 

nhiều nước trên thế giới. Ờ Việt Nam cũng đã bắt đầu tiếp cận với xu hướng mới này, đi đầu là giáo 

dục và đào tạo nghề. Một trong những phương thức đào tạo nghề rất phù hợp  

2. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ  

 Khi phát triển các công cụ đánh giá, chúng ta cần đảm bảo rằng các nguyên tắc đánh giá cơ bản 

phải được đáp ứng. Điều này không chỉ để thực hiện đánh giá tốt, mà còn là các yêu cầu của các tổ 

chức đảm bảo chất lượng và khảo thí. Các nguyên tắc cơ bản đó là hợp lệ, đáng tin cậy, linh hoạt và 

công bằng. 

 - Tính hợp lệ (phù hợp) đề cập đến mức độ điễn tả và hữu dụng của kết quả đánh giá có thể hỗ 

trợ bởi các bằng chứng. Một đánh giá được xem là hợp lệ nếu các phương pháp đánh giá và các kết 

quả phản ánh được các yếu tố, tiêu chuẩn và các khía cạnh quan trọng của các chuẩn năng lực được 

đánh giá, và các kết quả đánh giá được hỗ trợ đầy đủ bằng các bằng chứng thu thập được. 

 - Tính tin cậy đề cập đến mức độ nhất quán và chính xác của các kết quả đánh giá. Điều đó được 

thể hiện việc đánh giá sẽ cho các kết quả tương tự cho các ứng viên có cùng năng lực tại các thời điểm 

hoặc những địa điểm khác nhau, không bị ảnh hưởng bởi người thực hiện đánh giá. 

 - Tính linh hoạt đề cập đến cơ hội cho người được đánh giá có thể tự thống nhất một số khía 

cạnh trong việc đánh giá họ (ví dụ, thời gian) với người đánh giá họ. Tất cả các ứng viên phải được 

thông báo đầy đủ (Ví dụ, thông qua một kế hoạch đánh giá) về mục đích của việc đánh giá, tiêu chuẩn 

đánh giá, phương pháp, công cụ được sử dụng, và thời gian đánh giá. 
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 - Tính công bằng các công cụ đánh giá phải đảm bảo không bất lợi cho ứng viên hoặc nhóm ứng 

viên cụ thể. Nghĩa là các phương pháp đánh giá có thể được điều chỉnh cho các ứng cử viên cụ thể 

(chẳng hạn như người khuyết tật hoặc có sự khác biệt về văn hóa) để đảm bảo rằng phương pháp này 

không bất lợi cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Sự đánh giá không nên đặt những yêu cầu 

không cần thiết cho ứng viên mà có thể cản trở ứng viên trong quá trình thể hiện năng lực của mình (ví 

dụ, một đánh giá không nên đòi hỏi một mức độ cao về khả năng diễn giải hơn là tập trung đánh giá 

các tiêu chuẩn năng lực thực hiện các công việc của các ứng viên tại nơi làm việc). 

3. CÁC QUY TẮC CỦA ĐÁNH GIÁ  

Công cụ đánh giá được thiết kế tốt sẽ giúp đảm bảo rằng các bằng chứng (kết quả) thu thập được sẽ: 

- Hợp lệ: có một mối quan hệ rõ ràng giữa các bằng chứng về các đơn vị năng lực và bằng chứng 

của các công cụ đánh giá được thực hiện thu được. 

- Đầy đủ: các kết quả đánh giá phải chỉ ra được, các năng lực được chứng minh trong các khoảng 

thời gian; các mức độ năng lực; các năng lực trong các bối cảnh khác nhau. 

- Hiện thực: các bằng chứng chứng tỏ kiến thức và kỹ năng hiện tại của ứng viên 

- Xác thực: qua các công cụ đánh giá có thể được xác nhận rằng các kết quả là do chính ứng viên 

thực hiện. 

Dạy học về cấu tạo và nguyên lí làm việc dù không có một sơ đồ cứng nhắc nào nhưng chúng 

cũng có những yêu cầu riêng cần tuân thủ để có thể đảm bảo được chất lượng của quá  cơ ba pha dùng 

khởi động từ kép. Khi học về rơ le điện từ, giáo viên có thể yêu cầu học sinh so sánh rơ le điện từ với 

rơ le nhiệt. 

4. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ 

Bước 1: Làm rõ các yêu cầu bằng chứng. 

Nhiều tài liệu cho giáo viên và đánh giá viên khuyên người đánh giá nên bắt đầu bằng cách kiểm 

tra sự hiểu biết riêng của chính mình về các yêu cầu của một hoặc nhiều đơn vị năng lực bằng cách 

hình dung các nhiệm vụ của một người tại nơi làm việc để có một góc nhìn về toàn cảnh các hoạt động 

của người được đánh giá trong thực tế. Từ đó ta sẽ chỉ ra được đâu là các năng lực trọng tâm cần phải 

đánh giá. Sau đó chúng ta sẽ tập hợp các tiêu chuẩn năng lực được yêu cầu để dựa vào đó đánh giá 

năng lực của học viên. Trong lĩnh vực đào tạo nghề, thông thường các tiêu chuẩn này có trong tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, hoặc ở trong bộ chương trình tại các cơ sở đào tạo. 

Bước 2: Chọn phương pháp đánh giá 

Khi lựa chọn phương pháp đánh giá cho một hoặc nhiều đơn vị năng lực, người đánh giá cần phải 

dựa vào những dữ liệu của người đánh giá đã có trong bước một. Người đánh giá sẽ quyết định những 

kiến thức và kỹ năng mà yêu cầu người học chứng minh và phương pháp sẽ sử dụng để thu thập bằng 

chứng cùng với sự hợp tác với các sinh viên cũng như các đồng nghiệp / đánh giá viên khác. 

Làm thế nào để thu thập các bằng chứng? 

Chọn một phương pháp đánh giá (thu thập bằng chứng) hợp lý là một việc thú vị nhưng cũng đầy 

thách thức của các giáo viên giảng dạy thực hành. Nó thường bao gồm việc cân nhắc một loạt các 

phương pháp đánh giá để quyết định một kỹ thuật 'phù hợp nhất', trong đó có thể bao gồm những 

phương pháp trong bảng dưới đây. 
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Bảng 1: Các phương pháp đánh giá 

Phương pháp Ví dụ 

Quan sát trực tiếp Tại hiện trường công việc hoặc mô phỏng hiện trường 

công việc 

Đánh giá các hoạt động được tổ chức Các bài tập mô phỏng/ đóng vai 

Các dự án 

Trình diễn 

Các bảng hoạt động 

Các câu hỏi Câu hỏi viết 

Phỏng vấn 

Tự đánh giá 

Vấn đáp 

Các sản phẩm hoàn thành bởi người 

được đánh giá 

Hồ sơ  

Các sản phẩm minh họa 

Các sản phẩm được trình bày bằng văn bản 

Lược sử 

Thông tin về kinh nghiệm đã có 

Xem xét các sản phẩm Các sản phẩm là kết quả của một dự án 

 

Bước 3: Thiết kế và phát triển các công cụ đánh giá 

Sau khi làm rõ các yêu cầu bằng chứng và xác định phương pháp đánh giá mà người đánh giá sẽ 

sử dụng, chúng ta sẽ thiết kế các công cụ đánh giá. 

Công cụ đánh giá gồm cả các công cụ và các hướng dẫn hoặc quy trình thu thập và giải thích bằng 

chứng (kết quả). Chúng sử dụng để thu thập các bằng chứng cần thiết cho nội dung đánh giá một cách 

khách quan và minh bạch đồng thời truyền tải các nội dung cho người được đánh giá rõ ràng và có cấu 

trúc. 

Quan trọng hơn, chúng nên cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ cho người được đánh giá một cách 

rõ ràng để không mơ hồ về những gì được yêu cầu phải thực hiện và trên cơ sở đó người đánh giá sẽ 

đưa ra quyết định chính xác nhất. Chúng cũng có thể, được sử dụng để ghi chép lưu trữ và báo cáo. 

• Một công cụ đánh giá thông thường chứa các thông tin sau đây: 

• Tên người được đánh giá 

• Tên người đánh giá 

• Ngày đánh giá 

• Đơn vị năng lực 

• Bối cảnh đánh giá 

• Thủ tục đánh giá 

• Danh sách các kiến thức / kỹ năng được đánh giá 

• Các năng lực đạt được / kết quả của việc đánh giá 

• Phản hồi cho người được đánh giá 

• Chữ ký người được đánh giá / ngày 

• Chữ ký của người đánh giá / ngày 
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• Hướng dẫn để người được đánh giá và người đánh giá hoặc thu thập bằng chứng khác 

• Các yêu cầu về vật tư thiết bi phục vụ cho việc đánh giá. 

Các công cụ mà người đánh giá thiết kế phải tuân thủ các quy định chung về đánh giá như: 

• Hợp lệ (phải đánh giá được tất cả các yêu cầu của các đơn vị năng lực). 

• Đầy đủ (cho phép người đánh giá thực hiện một kết luận về năng lực của người được theo thời 

gian và trong các tình huống khác nhau). 

• Hiện thực (năng lực được thể hiện tại thời điểm đánh giá). 

• Xác thực (các công việc do chính người được đánh giá thực thiện). 

Công cụ đánh giá băng phương pháp quan sát trực tiếp. 

Quan sát trực tiếp là một phương pháp quan trọng để đánh giá dựa trên năng lực, nó đòi hỏi ứng 

viên chứng minh không chỉ những gì họ biết, mà còn những gì họ có thể làm. Quan sát là một phương 

pháp mà cho phép người đánh giá quan sát trực tiếp những gì các ứng cử viên có thể làm được. Một số 

công cụ có thể được phát triển để hỗ trợ phương pháp đánh giá này bao gồm: 

• Danh mục các vấn đề quan sát. 

• Các câu hỏi đi cùng với danh mục các vấn đề cần kiểm tra. 

• Các hướng dẫn cho người được đánh giá và quan sát viên / người đánh giá. 

Danh mục các vấn đề quan sát (Observation checklists) 

Một danh mục kiểm tra quan sát rất hữu ích khi quan sát các năng lực được thực hiện của người 

được đánh giá trong cả những tình huống thực trong công việc hay môi trường mô phỏng nơi đánh giá 

ở đó người được đánh giá có thể thể hiện được: 

• Các kỹ năng nghề  

• Các kỹ năng làm việc 

• Cách tuân thủ các thủ tục tại nơi làm việc, bao gồm cả thủ tục an toàn nơi lao động. 

Người đánh giá cũng nên đưa vào các hướng dẫn rõ ràng cho các ứng cử viên và cho người đánh 

giá như: 

• Thí sinh cần phải biết chính xác những gì được mong đợi ở họ, và các vật tư, thiết bị mà họ được 

cung cấp. 

• Các quan sát viên cần phải biết chính xác những gì họ đang tìm kiếm, những nguồn lực cần 

thiết, và họ cũng cần phải biết làm thế nào để sử dụng danh mục kiểm tra quan sát. 

Một ví dụ về danh mục kiểm tra quan sát đơn giản như sau: 

Người được đánh giá: Nguyễn Văn A 

Người đánh giá: Nguyễn Văn B 

Đơn vị năng lực: BSBCMN208A  Phục vụ khách hàng 

Nơi đánh giá: Trường ABC 

Ngày đánh giá: 12/ 12/ 2014 

Nội dung: 
Quan sát các ứng viên phục vụ khách hàng với một sô khách hàng có các 

vấn đề thắc mắc, và khiếu nại. 

Trong suốt quá trình đánh giá, ứng viên đã làm được 

: 
Có/Không Ghi chú 

Xác định nhu cầu của khách hàng bằng cách   
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Ưu tiên các nhu cầu cấp bách của của khách hàng. 

Cung cấp một số các tùy chọn. 

Hỏi những câu hỏi mở. 

Sử dụng kỹ thuật lắng nghe tích cực. 

Thừa nhận những hạn chế cá nhân và giới thiệu đến 

người khác. 

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng bằng cách 

Kính chào quý khách hàng kịp thời và lịch thiệp 

Mỉm cười. 

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể thích hợp. 

Duy trì giao tiếp bằng mắt với khách hàng. 

Nhận thức được những khiếu nại. 

Tổng hợp các khiếu nại của khách hàng. 

Giải quyết khiếu nại của khách hàng. 

  

Thể hiện của người được 

đánh giá 
Đạt Không đạt 

Phản hồi cho người được đánh giá: 

 

Chữ ký người được 

đánh giá 

 

Chữ ký người đánh giá 

 

 

 

Một danh sách các mục đánh giá bằng quan sát có thể được hỗ trợ bởi các câu hỏi được nêu ra 

dựa trên các yêu cầu của đơn vị năng lực đánh giá. Các câu hỏi này có thể sử dụng để đo lường các 

năng lực ví dụ như kỹ năng xử lý các trường hợp ngẫu nhiên xảy ra (Người đánh giá sẽ làm gì 

nếu.....?), các kỹ năng trong môi trường làm việc như (Các thủ tục hay chính sách để cho......? ), các kỹ 

năng quản lý các thao tác (Chức năng của người đánh giá và người đánh giá sẽ như thế nào nếu người 

đánh giá ....?). 

Ví dụ: 

Người được đánh giá: Nguyễn Văn A 

Người đánh giá: Nguyễn Văn B 

Đơn vị năng lực: 

BSBCMN208A  Truyền thông thực tế 

BSBCMN208B  Soạn thảo báo cáo 

BSBCMN208C  Bảo đảm an toàn 

Nơi đánh giá: Trường ABC 

Ngày đánh giá: 12/12/2014 

Câu trả lời của người được đánh giá                                                                         Đạt yêu cầu 

                                                                                                                         

                                          

Q1 Người đánh giá sẽ làm gì nếu mất liên lạc với các nhân viên khác trong lúc đang 

thực hiện một cuộc tìm kiếm (sự việc ngẫu nhiên) 

 

Trả lời: Ngay lập tức liên lạc bằng sóng radio với các nhóm nhân viên tìm kiếm khác 

và người quản lý để thông báo về vị trí của mình hiện tại và tùy theo hoàn cảnh của 

mình để đề nghị giúp đỡ 

  

Q2 Các thủ tục và chính sách như thế nào khi xử lý một trường hợp cấp cứu khẩn cấp 

cho một người phạm tội (kỹ năng về môi trường làm việc) 
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Trả lời: Kiểm tra các dấu hiệu quan trọng của người phạm tội, đánh giá tình trạng y tế, 

cố gắng cấp cứu nếu cần thiết và sau đó gọi trợ giúp 
x 

Q3 Nhiệm vụ của người đánh giá là gì và lam thế nào để người đánh giá trợ giúp và 

phải làm một bản báo cáo về các kết quả của cuộc phỏng vấn 
 

Trả lời: Nhiệm vụ chính của tôi là ghi lại các câu trả lời và cùng với các nhân viên 

phỏng vấn hiểu rõ về người được phỏng vấn như yêu cầu. Đồng thời làm một bản báo 

cáo các kết quả cho cấp trên để có các bước làm việc tiếp theo 

  

Kiến thức của người 

được đánh giá 

Đạt  Không đạt  

Phản hồi cho người được đánh giá: 

Các kỹ năng công việc đều đạt và người được đánh giá có thể nhận biết làm thế nào để xử lý các 

trường hợp không bình thường xảy ra tuy nhiên người được đánh giá không đủ kiến thức về các thủ 

tục để cấp cứu khẩn cấp cho một người phạm tội điều này có thê gây nguy hiểm cho họ. 

Chữ ký người được đánh giá  

Chữ ký người đánh giá  

 

Các công cụ để hỏi 

Các câu hỏi được sử dụng rất rộng rãi trong quá trình dạy, học và đánh giá, với công cụ này người 

đánh giá có thể phát triển để hỗ trợ cho các phương pháp như: 

Vấn đáp 

• Câu hỏi viết 

• Phỏng vấn 

• Tự đánh giá 

Câu hỏi vấn đáp 

Câu hỏi vấn đáp được sử dụng phổ biến trong các kỹ thuật đánh giá, nó không cần phải đầu tư 

nhiều thời gian và rất hữu dụng khi sử dụng để đánh giá các kiến thức về nghề nghiệp hay kỹ thuật và 

các thủ tục hay chính sách yêu cầu phải tuân theo. 

Các câu hỏi có thể giúp người đánh giá khảo sát để làm rõ, khẳng định hay bổ sung khi cần thiết. 

Ví dụ: câu trả lời cho câu hỏi "Người đánh giá sẽ làm gì nếu...." sẽ là một cách hiệu quả để khảo sát 

người được đánh giá có khả năng giải quyết các trường hợp xảy ra ngẫu nhiên và có thể đoán trước 

được các khả năng có thể xảy ra trong quá trình làm việc hay không. 

Một số chú ý khi sử dụng câu hỏi vấn đáp 

Cố gắng sử dụng câu hỏi ngắn gọn và tập trung vào các khái niệm chính  

Chắc chắn câu hỏi đúng cấu trúc 

Kiểm tra thử câu hỏi có gây mơ hồ hay không 

Sử dụng các câu hỏi mở như là "Cái gì nếu.." "tại sao..." hơn là các câu hỏi đóng 

Giữ câu hỏi rõ ràng không lặp lại và hỏi một câu tại một thời điểm 

Nhìn vào người được đánh giá khi hỏi 

Kiểm tra chắc chắn người được đánh giá đã hiểu đầy đủ câu hỏi 
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Lắng nghe cẩn thận câu trả lời để tìm ra những vấn đề không như mong muốn 

Ghi lại kết quả vấn đáp 

Khi sử dụng câu hỏi vấn đáp, người đánh giá có thể cần một công cụ có câu trả lời mẫu mực và 

cũng cho phép người đánh giá ghi lại trả lời của người được đánh giá. Nếu câu trả lời của người được 

đánh giá chưa đầy đủ người đánh giá nên ghi lại lý do tại sao trên bảng ghi. Điều này cung cấp thông 

tin có thể được sử dụng sau này, nếu cần thiết, để giải thích cho người được đánh giá giúp họ có thể  

phát triển kỹ năng hoặc kiến thức của mình để đạt được năng lực cần thiết. 

Bảng ghi kết quả vấn đáp: 

Người được đánh giá:  

Người đánh giá:  

Đơn vị năng lực:  

Nơi đánh giá:  

Ngày đánh giá:  

Nội dung đánh giá:  

Câu hỏi cho người được đánh giá Đáp án/Trả lời Đạt (có/không) 

Người đánh giá làm gì nếu .......   

Người đánh giá làm gì nếu .......   

Người đánh giá làm thế nào nếu .....   

Tại sao ........   

   

   

Thể hiện của người được 

đánh giá 

Đạt Không đạt 

Phản hồi cho người được đánh giá: 

 

 

 

Chữ ký người được 

đánh giá 

 

Chữ ký người đánh giá  

Câu hỏi bằng văn bản 

Hầu hết các cơ sở giáo dục rất quen thuộc với những câu hỏi bằng văn bản trong đánh giá, đặc 

biệt là các vấn đề cần sự hiểu biết về kiến thức hơn là ứng dụng của nó, câu hỏi văn bản thường ở hai 

dạng sau: 

1) chọn đáp án đúng, có thể nhiều sự lựa chọn hoặc chỉ đúng / sai. 

2) người được đánh giá tự xây dựng các câu trả lời của mình, như trong các câu trả lời ngắn hoặc 

dài hơn hoặc báo cáo tiểu luận. 

Bài kiểm tra kiến thức 

Bảng sau đây có thể giúp người đánh giá trong quá trình phát triển câu hỏi để kiểm tra kiến thức 

của người được đánh giá. 
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Giai đoạn Câu hỏi cần giải quyết 

Trước khi người đánh giá bắt 

đầu viết hay lựa chọn câu hỏi  

Người đánh giá đã xác định được mục đích của bài kiểm tra? 

Người đánh giá đã xác định những kiến thức cần thiết liên quan 

đến các đơn vị năng lực cần đánh giá? 

Người đánh giá đã chỉ ra được các khía cạnh kỹ năng của công 

việc có liên quan đến chuẩn năng lực? 

Người đánh giá đã quyết định về các loại câu hỏi thích hợp nhất 

của cho các mục đích kiểm tra? 

Liệu mức độ khó của bài thi phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn năng 

lực quốc gia hay không? 

Khi người đánh giá phát triển 

các câu hỏi của người đánh giá 

Các câu hỏi được diễn đạt rõ ràng, ngắn gọn và đúng ngữ pháp hay 

chưa? 

Người đánh giá đã sử dụng ngôn ngữ và thuật ngữ thích hợp cho 

các đặc điểm của người được đánh giá chưa? 

Người đánh giá đã kiểm tra các câu hỏi là không vượt quá phạm vi 

của các đơn vị năng lực hoặc chuẩn năng lực quốc gia chưa? 

Người đánh giá có sử dụng quá nhiều các định dạng câu hỏi? 

Người đánh giá đã cung cấp đủ các câu hỏi để đánh giá được toàn 

bộ các kiến thức yêu cầu chưa? 

Người đánh giá đã ước tính thời gian trả lời cho các câu hỏi? 

Người đánh giá đã đánh giá mức độ khó của các câu hỏi kiểm tra? 

Người đánh giá đã được phân bổ đủ thời gian để làm bài kiểm tra? 

Người đánh giá đã thử nghiệm các loại câu hỏi? 

Người đánh giá đã lên kế hoạch các nguồn lực cần thiết để thực 

hiện bài kiểm tra đánh giá? 

Nếu kiểm tra đánh giá của người đánh giá được dựa trên máy tính, 

tất cả người được đánh giá sẽ có thể truy cập vào các máy tính và 

sử dụng được phần mềm khi kiểm tra hay không? 

Cấu trúc bài thi Người đánh giá có ước tính thời gian kiểm tra chính xác cho các 

nhóm người được đánh giá? 

Nếu người đánh giá kiểm tra các kiến thức cần thiết của các đơn vị 

năng lực, người đánh giá đã xây dựng trọng số phù hợp cho các 

kiến thức hay chưa? 

Có hướng dẫn rõ ràng cho các ứng cử viên hay chưa? 

Kiểm tra bố cục Người đánh giá đã sử dụng font chữ thích hợp cho các câu hỏi 

chưa? nó có dễ đọc không? 

Có không gian thích hợp giữa các câu hỏi để đảm bảo rằng 

chúng rất dễ đọc? 

Người đánh giá đã kiểm tra các câu hỏi không chạy đến trang tiếp 

theo? 

Người đánh giá đã bao gồm đủ không gian cho các câu trả lời bằng 

văn bản? 

Kiểm tra kết quả Người đánh giá đã biên soạn các câu trả lời được chấp nhận cho 

các câu hỏi kiểm tra và trọng số của câu hỏi của câu hỏi trong toàn 

bộ bài kiểm tra? 

Bước 4: Dùng thử, tinh chỉnh và xem xét các công cụ của người đánh giá 
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Để đảm bảo rằng các nguồn lực đánh giá của người đánh giá là phù hợp với các yêu cầu của đào tạo, 

các công cụ này nên được xem xét, đánh giá bởi các đồng nghiệp và thử nghiệm trước khi sử dụng. 

Mời phản hồi từ đồng nghiệp, và phản hồi từ người được đánh giá thử, sẽ cho phép người đánh 

giá xác định các công cụ đánh giá có độ khó phù hợp với trình độ chuyên môn. Các ý kiến khác giúp 

ta có cơ hội để thảo luận và giải quyết bất kỳ sự mơ hồ hoặc hiểu lầm trước khi các công cụ được sử 

dụng với người được đánh giá. 

5. KẾT LUẬN 

Trong khuôn khổ bài viết đã chỉ ra được bản chất, ý nghĩa của công cụ đánh giá, các nguyên tắc 

đánh giá cần đạt được, các quy tắc cứng trong quá trình đánh giá. Phân tích các đặc điểm cụ thể của 

các bước thực hiện thiết kế công cụ đánh giá dựa trên một số phương pháp đánh giá phổ biến và đề 

xuất một số mẫu biểu phục vụ cho quá trình đánh giá áp dụng cho việc đánh giá năng lực của người 

học trong đào tạo nghề theo năng lực thực hiện hiện nay. 
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