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TÍNH HIỆU QUẢ CỦA DẠY HỌC THEO DỰ ÁN
SO VỚI DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG
TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT
Lê Văn Hồng - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
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Abstract: Change of training orientation at universities goes with changes in teaching methods. When
applying new modern teaching methods, it is necessary to compare to traditional teaching methods to
find out the advantages and disadvantages. Based on this theoretical foundation, the article points out
effectiveness of project-based learning compared to traditional teaching methods in training students
of Mechatronics Engineering Technology at universities of technology and education.
Keywords: Project-based learning, mechatronics engineering technology, universities of
technology and education.
1. Mở đầu
Dạy học theo sự án (DHTDA) là một hình thức dạy
học có nhiều ưu điểm trong việc phát hiện, nhận diện sự
giao thoa giữa các lĩnh vực liên môn, liên ngành, thúc
đẩy việc gắn kết giữa lí thuyết và thực hành, tư duy và
hành động, nhà trường và xã hội, phát huy năng lực tự
học, sáng tạo, giải quyết các vấn đề phức hợp và khả năng
hợp tác của người học. Hiện nay, DHTDA được sử dụng
rộng rãi ở các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới, đặc
biệt là ở những nước phát triển. Bài viết phân tích, so
sánh tính hiệu quả giữa DHTDA và dạy học theo phương
pháp truyền thống trong đào tạo sinh viên (SV) ngành
Công nghệ kĩ thuật (CNKT) Cơ điện tử ở các trường đại
học sư phạm kĩ thuật.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Dạy học theo dự án trong đào tạo sinh viên ngành
Công nghệ kĩ thuật Cơ điện tử
Theo Kilpatrick, DHTDA là một phương pháp dạy
học. Ông đã định nghĩa dự án trong dạy học là “hành
động có chủ ý, với toàn bộ nhiệt tình, diễn ra trong một
môi trường xã hội, hay nói ngắn gọn hơn là hoạt động có
chủ ý và có tâm huyết” [1]. Theo Ông, phương pháp
DHTDA có thể áp dụng với mọi nội dung dạy học khác
nhau, có thể là nội dung dạy lí thuyết mà không cần gắn
với hoạt động thực hành tạo ra sản phẩm.
Theo [2]: DHTDA là một hình thức tổ chức dạy học.
Bên cạnh đó, DHTDA có thể hiểu là một phương pháp dạy
học phức hợp. Theo Trần Thị Hoàng Yến: “DHTDA là
một phương pháp dạy học; trong đó, dưới sự định hướng,
tổ chức, hướng dẫn, điều chỉnh của giáo viên, HS tự lực
lập kế hoạch hành động, tiến hành thực hiện các nhiệm vụ
học tập để tạo ra sản phẩm, qua đó lĩnh hội tri thức mới
thông qua các dự án có ý nghĩa thực tiễn” [3; tr 26].
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Mặc dù các nhà nghiên cứu giáo dục trên thế giới và ở
Việt Nam có những định nghĩa và cách hiểu khác nhau về
DHTDA, nhưng các tác giả đều thống nhất về một số đặc
điểm như sau: - DHTDA là hình thức tổ chức dạy học
hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm;
- Trong DHTDA, người học tự nghiên cứu, tự thực hiện
một nhiệm vụ học tập do người dạy đưa ra hoặc người dạy
cùng với người học đưa ra để hình thành kiến thức và các
kĩ năng cần thiết; - Các hoạt động học tập trong DHTDA
được thiết kế cụ thể, chi tiết, bám sát chương trình đào tạo,
có phạm vi kiến thức và kĩ năng liên môn, tích hợp giữa lí
thuyết với thực hành; - Tạo ra các sản phẩm thực tế.
2.2. Dạy học theo phương pháp truyền thống trong đào
tạo sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật Cơ điện tử

Các phương pháp dạy học truyền thống thường lấy
hoạt động của người thầy là trung tâm. Một số chuyên
gia giáo dục học đã coi phương pháp dạy học truyền
thống là “Hệ thống ban phát kiến thức”, là quá trình
chuyển tải thông tin “gần như” một chiều từ thầy sang
trò. Trong phương pháp dạy học này, người dạy trình
bày, thuyết trình, diễn giảng, người học nghe, nhớ, ghi
chép. Do đặc điểm hàn lâm của kiến thức nên nội dung
bài học theo phương pháp truyền thống có tính hệ thống,
logic cao. Song, nhược điểm của dạy học theo phương
pháp truyền thống là SV thụ động tiếp thu kiến thức, giờ
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giảng dễ đơn điệu, kiến thức thiên về lí luận, ít chú ý đến
kĩ năng thực hành của người học.
Một số phương pháp dạy học truyền thống thường
được sử dụng: nhóm phương pháp thu nhận - tái hiện là
chính (như: Thuyết trình độc thoại; Thuyết trình đàm
thoại; Thuyết trình nêu vấn đề); nhóm phương pháp
khuyến khích - tham gia (như: Đối thoại tự do hay đối
thoại theo tình huống; Tranh luận hướng vào chủ đề,
Đàm thoại Heuristic,...).
Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa
học công nghệ và đặc biệt là công nghệ thông tin, nếu
vẫn tuân thủ theo các phương pháp dạy học truyền thống
sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu thu nhận thông tin
của người học. Buộc các cơ sở giáo dục đại học phải thay
đổi phương thức đào tạo, vận dụng linh hoạt các phương
pháp dạy học hiện đại.
2.3. So sánh giữa dạy học theo dự án và dạy học theo
phương pháp truyền thống trong đào tạo sinh viên

ngành Công nghệ kĩ thuật Cơ điện tử ở các trường đại
học sư phạm kĩ thuật
Cùng nội dung chương trình đào tạo ngành CNKT
Cơ điện tử nhưng khi tiến hành DHTDA và dạy học theo
phương pháp truyền thống sẽ có những khác biệt nhất
định về các phương diện: quan niệm, bản chất, mục tiêu,
nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, cách đánh giá
kết quả học tập của SV,... (xem bảng 1).
2.4. Thực nghiệm sư phạm dạy học theo dự án cho sinh
viên ngành Công nghệ kĩ thuật Cơ điện tử ở Trường
Đại học Sư phạm kĩ thuật Hưng Yên
Thông qua thực nghiệm Sư phạm dạy học tổ hợp liên
học phần: Kĩ thuật điện tử, Cơ sở thiết kế máy, Vi điều
khiển, Robot công nghiệp với 5 dự án học tập được thiết
kế theo tiến trình của DHTDA (thiết kế, chế tạo robot
phục hồi chức năng chân cho bệnh nhân; thiết kế, chế tạo
bộ điều khiển PID số trên vi điều khiển PIC điều khiển
cân bằng Robot hai bánh,...), cho SV ngành CNKT Cơ
điện tử tại khoa Cơ khí Trường Đại học Sư phạm kĩ thuật

Bảng 1. So sánh giữa DHTDA với dạy học theo phương pháp truyền thống
trong đào tạo SV ngành CNKT Cơ điện tử
Các phương
diện so sánh
Quan niệm

Dạy học theo phương pháp truyền thống
trong đào tạo SV ngành CNKT Cơ điện tử
Học là quá trình tiếp thu và lĩnh hội, qua đó
hình thành kiến thức, kĩ năng, tư tưởng, tình
cảm

Bản chất

Truyền thụ tri thức và chứng minh chân lí

Mục tiêu

Chú trọng cung cấp tri thức, kĩ năng, kĩ xảo

Nội dung

Từ sách giáo khoa, giáo trình + giảng viên
(GV)

Phương pháp
dạy học
Hình thức
tổ chức

Thường sử dụng các phương pháp diễn
giảng, thuyết trình,...

Cách
đánh giá
kết quả
học tập

- GV ra đề thi, chấm thi và công bố kết quả
- Thang điểm thường có sẵn, dùng chung
cho cả lớp
- Sản phẩm: điểm số

Thường giới hạn trong một lớp học
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DHTDA trong đào tạo SV ngành CNKT Cơ điện tử
Học là quá trình kiến tạo; SV tìm tòi, khám phá, phát
hiện, luyện tập, khai thác và xử lí thông tin,... tự hình
thành kiến thức, năng lực và phẩm chất
Tổ chức hoạt động nhận thức cho SV. Hướng dẫn, tư
vấn cho SV cách tìm ra chân lí, tri thức,...
Chú trọng hình thành các năng lực (sáng tạo, tư duy,
hợp tác,...), hướng dẫn phương pháp và kĩ thuật lao
động khoa học, phương pháp học tập. Học để đáp ứng
các yêu cầu của cuộc sống hiện tại và tương lai. Những
điều đã học cần thiết, bổ ích cho SV và cho sự phát
triển xã hội
Từ nhiều nguồn khác nhau: giáo trình, tài liệu tham
khảo, GV, các tài liệu khoa học phù hợp, thí nghiệm,
thực tế, đặc biệt là các nguồn tài liệu dạng mở
online,...; gắn với: vốn hiểu biết, kinh nghiệm và nhu
cầu của SV, tình huống thực tế, bối cảnh và môi trường
ứng dụng,...
Các phương pháp dạy học như: nêu và giải quyết vấn
đề; dạy học tương tác, kiến tạo,...
Rất linh hoạt: Học và nghiên cứu ở lớp, ở phòng thí
nghiệm; học cá nhân, học theo cặp, học theo cả nhóm,...
GV và SV (có thể có cả đối tượng khác) tham gia vào
hoạt động đánh giá
Công cụ đánh giá cần được xây dựng bởi GV và SV
cho từng dự án học tập
Sản phẩm: Sản phẩm của dự án có tính ứng dụng trong
thực tế
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Nhóm thực nghiệm

Điểm trung bình của nhóm đối chứng là 7,1836 điểm
(độ lệch chuẩn = 0,88) và điểm trung bình của nhóm thực
nghiệm là 7,1833 điểm (độ lệch chuẩn = 0,935). Điểm
trung bình của nhóm thực nghiệm và đối chứng tương
đương nhau. Với sự chênh lệch không đáng kể, hai giá
trị độ lệch chuẩn cho thấy điểm của SV khá đồng đều và
không cách xa nhiều so với điểm trung bình, đặc biệt là
độ phân tán của nhóm đối chứng ít hơn so với độ phân
tán về điểm của nhóm thực nghiệm. Nhìn chung, nhóm
đối chứng đồng đều hơn so với nhóm thực nghiệm. Tuy
nhiên, sự chênh lệch này là không đáng kể. Theo biểu đồ
1, tần suất cũng như đường lũy tích điểm của hai nhóm
không có sự chênh lệch nhiều.
Các tham số kiểm định ở bảng 2 cho thấy, số liệu
thống kê về kiểm định sự bằng nhau của 2 phương sai
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10,00

9,30

8,90

6,00

Bảng 2. Mô tả các tham số kiểm định của hai nhóm
thực nghiệm và đối chứng (trước thực nghiệm)

8,78

9,20

8,90

8,30

8,00

7,70

7,40

Nhóm thực nghiệm

8,60

Nhóm đối chứng

7,10

6,80

6,50

6,20

5,90

5,40

0.00%

100.00%
96.30%
94.64%
91.07%
87.04%
83.33%
85.71%
75.93%
67.86%
61.11%
64.29%
59.26%
50.00%
44.64%
40.74%
41.07%
35.19%
17.86%
14.81%
12.50% 5.36%
12.96%
1.79%

8,40

20.00%

8,20

40.00%

7,90

60.00%

7,70

80.00%

7,50

100.00%

7,20

120.00%

tổng thể Levene: Sig.(p_value) = 0,002 <  = 0,05. Như
vậy, kết quả hai bài kiểm tra của nhóm thực nghiệm và
nhóm đối chứng không có sự khác nhau về phương sai;
điểm trung bình của nhóm thực nghiệm (Mean = 7,18)
và điểm trung bình của nhóm đối chứng (Mean = 7,18)
không có sự khác biệt. Như vậy, để kiểm định sự khác
biệt giữa học lực của SV nhóm thực nghiệm trước và sau
tác động, ta sẽ sử dụng kết quả kiểm định t ở phần
“Phương sai giả định bằng nhau”, giá trị kiểm định của
Phương sai giả định bằng nhau Sig (p_value) = 0,999 >
 = 0,05. Điều này có nghĩa là có sự khác biệt không có
ý nghĩa thống kê về giá trị trung bình của hai bài kiểm tra
(chấp nhận giả thuyết Ho).
2.4.2. Phân tích kết quả học tập của hai nhóm đối chứng
và thực nghiệm sau thực nghiệm
Kết quả học tập của nhóm thực nghiệm và đối chứng
sau thực nghiệm được biểu hiện với các giá trị như: số
lượng và tỉ lệ phần trăm SV đạt được ở từng mức điểm
(xem biểu đồ 2).
Biểu đồ 2. Mô tả đường tích lũy điểm của nhóm thực nghiệm
và nhóm đối chứng sau thực nghiệm

6,50

Hưng Yên từ 8/2012 đến 9/2013, đối với lớp thực
nghiệm (Mã số: 110141; số lượng 54 SV) và lớp đối
chứng (Mã số 110142; số lượng 56 SV) (ở lớp đối chứng
tổ chức dạy học theo phương pháp truyền thống). Kết quả
thu được như sau:
2.4.1. Khảo sát học lực của sinh viên ở nhóm đối chứng
và nhóm thực nghiệm trước khi tiến hành thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành xây dựng bộ test bao gồm các
khối kiến thức: điện tử cơ bản, kĩ thuật điện, kĩ thuật cơ
khí, tin học căn bản,... để khảo sát học lực của SB ở hai
nhóm đối chứng và thực nghiệm trước khi tiến hành thực
nghiệm (những kiến thức này SV đã được học thông qua
các học phần ở khối cơ sở ngành). Kết quả thu được như
sau (xem biểu đồ 1):
Biểu đồ 1. Đánh giá học lực của SV nhóm thực nghiệm
và nhóm đối chứng (trước thực nghiệm)

6,30
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Nhóm đối chứng

Biểu đồ 2 cho thấy, có sự chênh lệch rõ rệt về tỉ lệ
phần trăm đạt được ở các mức điểm giữa hai nhóm thực
nghiệm và đối chứng sau thực nghiệm, đó là nhóm thực
nghiệm có tỉ lệ phần trăm đạt điểm cao hơn. Để xác định
chính xác sự chênh lệch về điểm của hai nhóm thực
nghiệm và đối chứng, biểu đồ 2 thể hiện hai đường lũy
tích của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau thực
nghiệm. Đường lũy tích của nhóm thực nghiệm lệch sang
phải khá nhiều (từ mức 6,50 điểm trở lên) so với đường
lũy tích của nhóm đối chứng, nhóm thực nghiệm có tỉ lệ
% đạt được ở mức cao cao hơn so với nhóm đối chứng.
Như vậy, kết quả của nhóm thực nghiệm cao hơn so với
nhóm đối chứng.
Bảng 3. Xếp loại học lực của SV của hai nhóm
thực nghiệm và đối chứng sau thực nghiệm

Trung
bình

Số lượng
Tỉ lệ %

Nhóm
Nhóm
thực nghiệm đối chứng
0
8
0,0%
14,3%

Tổng
8
7,3%

VJE
Khá
Giỏi
Tổng
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Số lượng
Tỉ lệ %
Số lượng
Tỉ lệ %
Số lượng
Tỉ lệ %

26
48,1%
28
51,9%
54
100%

41
73,2%
7
12,5%
56
100%

67
60,9%
35
31,8%
110
100%

Bảng 3, 4 cho thấy: điểm trung bình của nhóm thực
nghiệm là 8,53 (độ lệch chuẩn = 0,81), điểm trung bình
của nhóm đối chứng là 7,54 (độ lệch chuẩn = 0,78) và sơ
đồ tần suất cũng như đường lũy tích của hai nhóm có sự
chênh lệch khá lớn. Điểm của nhóm thực nghiệm cao
hơn so với nhóm đối chứng, với giá trị độ lệch chuẩn của
nhóm thực nghiệm là khá thấp, như vậy, điểm của nhóm
thực nghiệm là đồng đều và phân bố xung quanh giá trị
trung bình. Giá trị SMD = 1,26 > 1 cho thấy mức độ ảnh
hưởng là rất tốt.
Bảng 4. Mô tả các tham số kiểm định của hai nhóm
thực nghiệm và đối chứng sau thực nghiệm

Theo số liệu thống kê về kiểm định sự bằng nhau của
2 phương sai tổng thể Levene thì: Sig.(p_value) = 0,58 >
 = 5% (0,05). Như vậy, với kết quả sau thực nghiệm sư
phạm cho thấy: không có sự khác nhau về phương sai
của 02 nhóm thực nghiệm và đối chứng (chấp nhận giả
thuyết H0). Để kiểm định sự khác biệt giữa hai nhóm, ta
sẽ sử dụng kết quả kiểm định t ở phần “Phương sai giả
định bằng nhau”, giá trị kiểm định của Phương sai giả
định bằng nhau Sig (p_value) = 2,408* 10-09 <  = 0,05
có nghĩa là có sự khác biệt có ý nghĩa về giá trị trung bình
của hai nhóm (bác bỏ giả thuyết Ho). Nói cách khác, sự
khác nhau về điểm trung bình giữa hai nhóm thực
nghiệm và đối chứng là có ý nghĩa thống kê. Điểm của
nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm cao hơn so với điểm
của nhóm đối chứng, phần cao hơn này của nhóm thực
nghiệm là có ý nghĩa thống kê.
Tóm lại, kết quả học tập của lớp thực nghiệm cao hẳn
so với lớp đối chứng. DHTDA đã khẳng định tính ưu việt
trong việc phát huy tính tích cực, sáng tạo, khả năng học
tập hợp tác của SV (đặc biệt là những SV có học lực yếu
hoặc trung bình).
3. Kết luận
Khi tiến hành vận dụng các phương pháp dạy học tích
cực, cần có những so sánh với các phương pháp dạy học
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truyền thống để tìm ra ưu, nhược điểm của mỗi phương
pháp. Từ đó, đề xuất phương án phát huy được ưu điểm
và hạn chế nhược điểm. Đồng thời, cải tiến và kết hợp
giữa các phương pháp dạy học một cách có hiệu quả
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Thông qua sự so sánh ở trên cho thấy một số ưu điểm
của DHTDA trong đào tạo SV ngành CNKT Cơ điện tử
ở các trường đại học sư phạm kĩ thuật như: tăng cường
sự chủ động, khả năng tự học, năng động và sáng tạo,
phát triển khả năng học tập theo nhóm cho SV; giúp SV
rèn luyện tính tự chịu trách nhiệm, khả năng giải quyết
các nhiệm vụ học tập. DHTDA giúp SV làm quen với
việc giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi liên môn, cũng
như các vấn đề phức hợp; các em giải quyết nhiệm vụ
học tập với tính độc lập, sáng tạo, khuyến khích phát triển
năng lực và hứng thú cho người học. Các dự án học tập
thường xuất phát từ thực tiễn nên SV được trải nghiệm
các hoạt động phù hợp với nghề nghiệp trong tương lai.
Việc SV được tham gia vào quá trình đánh giá kết học
tập là điểm mới của DHTDA.
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