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DẠY HỌC THEO LÍ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN CHO SINH VIÊN KĨ THUẬT
Hà Ngọc Ninh - Trường Cao đẳng Kĩ thuật Đồng Nai
Ngày nhận bài: 24/7/2019; ngày chỉnh sửa: 11/8/2019; ngày duyệt đăng: 20/8/2019.
Abstract: Under the development of society, education and training have been given many
opportunities and challenges, of which the important factor to mention is improving the quality of
training and developing students' competencies. Control theory is the achievement of a scientific
and technological revolution that has been widely applied, bringing positive effects in many
different industries. In the field of education, especially teaching technical subjects, which can use
control theory to develop students' competencies. The article presents concepts, teaching process,
organization steps, learning activities in teaching based on control theory for students to develop
students' competence.
Keywords: Teaching, control theory, competency, technical college students.
1. Mở đầu
Mục tiêu đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng
không chỉ mang lại cho sinh viên (SV) kiến thức và kĩ
năng nghề nghiệp mà quan trọng cần phải tập trung dạy
phương pháp học tập, qua đó phát triển năng lực của SV
như năng lực giải quyết vấn đề, năng lực chuyên môn,…
Để làm được điều đó cần đổi mới toàn diện từ mục tiêu,
nội dung đến phương pháp dạy học. Đặc biệt, phương
pháp dạy học cần phát huy tính chủ động của SV và quá
trình thu nhận, xử lí thông tin phản hồi từ SV được coi là
cơ sở để phát triển năng lực của SV.
Lí thuyết điều khiển (LTĐK) là thành tựu của cuộc
cách mạng khoa học kĩ thuật được ứng dụng rộng rãi,
đem lại hiệu quả tích cực trong nhiều ngành khác nhau.
Trong lĩnh vực giáo dục, đã có một số nghiên cứu áp
dụng lí thuyết này vào quá trình dạy học với quan điểm
như coi quá trình dạy học là một hệ thống được cấu trúc
bởi nhiều thành tố khác nhau [1]; quá trình dạy học là
một hệ thống điều khiển được [2], [3]; đặc trưng của dạy
học theo LTĐK là quá trình điều khiển của người dạy và
thông tin phản hồi từ người học [4], [5],… Dựa trên các
nghiên cứu này, có thể thấy, dạy học các môn kĩ thuật có
thể vận dụng LTĐK để phát triển năng lực của SV.
Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về dạy học
theo LTĐK như khái niệm, quy trình dạy học theo
LTĐK, các bước tổ chức, các hoạt động học tập trong
dạy học theo LTĐK cho SV kĩ thuật.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Dạy học theo lí thuyết điều khiển
Mô hình LTĐK được vận dụng trong nhiều lĩnh
vực khác nhau và đem lại hiệu quả. Trong dạy học,
nếu mô hình hóa theo LTĐK thì quá trình dạy học
được coi như một hệ kín do đó mang đầy đủ yếu tố
của hệ kín như bộ điều khiển, đối tượng điều khiển,
tín hiệu phản hồi, sai lệch… Trong đó, giảng viên

(GV) đóng vai trò là bộ điều khiển quá trình dạy học,
SV là đối tượng điều khiển, thông tin phản hồi từ SV
đến GV đóng vai trò là thông tin phản hồi, kết quả so
sánh mức độ đạt được của SV so với mục tiêu đóng
vai trò là sai lệch, kết quả đạt được của SV là yếu tố
giúp GV điều chỉnh quá trình dạy học.
Như vậy, theo chúng tôi, “Dạy học theo LTĐK là quá
trình dạy học trong đó GV đóng vai trò điều khiển, SV
đóng vai trò là đối tượng điều khiển, năng lực đầu ra của
SV là kết quả của quá trình dạy học; dựa vào mức độ sai
lệch năng lực của SV đạt được so với chuẩn, GV điều
chỉnh quá trình dạy, SV điều chỉnh quá trình học để đạt
được mục tiêu dạy học”.
2.2. Mô hình hóa và quy trình dạy học theo lí thuyết
điều khiển
2.2.1. Mô hình hóa dạy học theo lí thuyết điều khiển
Từ các phân tích về dạy học theo LTĐK, có thể mô
hình hóa dạy học theo LTĐK như hình 1 (trang bên).
2.2.2. Các bước thiết kế dạy học theo lí thuyết điều khiển
* Bước 1. Xác định mục tiêu dạy học: Mục tiêu phải
được xác định theo hướng tích cực hoá người học. Mục
tiêu bài dạy là tuyên bố về những gì người học phải hiểu
rõ, phải nắm vững, phải làm được sau bài dạy, thể hiện
thông qua mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ và các
năng lực cần hình thành và phát triển cho SV. Mục tiêu
dạy học cần được viết dưới góc độ người đọc để nhấn
mạnh kết quả cuối cùng của bài dạy ở phía SV; thể hiện
rõ mức độ năng lực cần phát triển cho SV cả về năng lực
chuyên môn và năng lực chung. Những mục tiêu này là
cơ sở theo dõi, kiểm tra và đánh giá sự tiến bộ của SV
trong suốt quá trình dạy học.
* Bước 2. Thiết kế quá trình dạy học:
Các môn học thuộc ngành kĩ thuật thường rất phức
tạp, SV không chỉ phải nắm vững kiến thức lí thuyết mà
còn phải biết áp dụng thành thạo vào thực hành thực tế.
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Mục tiêu
bài học

Hoạt động
dạy học

Người dạy

- Thiết kế nội dung
- Hoạt động dạy học
- Phương tiện dạy học
- Công cụ đánh giá

Năng lực
chuyên môn
của SV
Người học

- Hoạt động giải quyết nhiệm vụ của
SV
- Thu nhận thông tin phản hồi về năng
lực của SV: Bằng phần mềm trắc
nghiệm và quan sát.
- Điều chỉnh quá trình dạy học
Đánh giá
quá trình

Đánh giá
tổng kết

Hình 1. Mô hình dạy học theo LTĐK

Mục tiêu cuối cùng sau khi đào tạo là SV phải có kĩ năng
thực hành thực tiễn. GV phải đồng thời có các biện pháp,
phương pháp điều khiển dạy học sao cho đạt được mục
tiêu đề ra.
Thiết kế quá trình dạy học phải xuất phát từ các hoạt
động học tập của SV. Các hoạt động dạy học phải xác
định được:
- Nội dung dạy học: Xác định nội dung trọng tâm,
những nội dung cần mở rộng, liên hệ thực tiễn và phân
bổ thời gian cho các nội dung đó một cách hợp lí.
- Năng lực của SV: GV cần xác định năng lực đầu
vào của SV trước khi học, yêu cầu cần đạt về năng lực
của SV ở đầu ra; từ đó giúp GV đưa ra phương pháp dạy
học tối ưu nhất để điều khiển trong quá trình dạy học.
Nếu GV không xác định được năng lực ban đầu của SV,
GV có thể gặp một số khó khăn như thiết kế hoạt động
học tập ở mức độ quá dễ sẽ khiến cho SV không hứng
thú hoặc quá khó gây tâm lí chán nản cho SV.
- Phương pháp dạy học: Nhằm phát triển năng lực
cho SV, cần tăng cường các phương pháp dạy học tích
cực, tăng cường sự hoạt động của SV như dạy học theo
dự án, giải quyết vấn đề,…, kết hợp với một số các kĩ
thuật dạy học tích cực khác, đặc biệt là kĩ thuật thu nhận
thông tin phản hồi bởi kĩ thuật này không chỉ giúp GV
giúp đỡ SV kịp thời mà còn là cơ sở giúp GV và SV đánh
giá quá trình trong quá trình dạy học.
- Phương tiện dạy học: Theo LTĐK, phương tiện dạy
học là một trong các yếu tố quan trọng quyết định đến sự
thành công của bài giảng. GV phải lựa chọn các phương
tiện giúp SV tăng cường tự học, rèn luyện kĩ năng và giúp

GV thu nhận thông tin phản hồi của SV. Các phương tiện
dạy học bao gồm máy vi tính có cài đặt phần mềm
chuyên ngành, phần mềm trắc nghiệm; cơ cấu chấp hành
cho các bài học cụ thể.
- Đánh giá kết quả học tập: phải dựa trên mục tiêu cụ
thể của bài dạy. Trong dạy học theo LTĐK phải thiết kế
đánh giá bằng phần mềm trắc nghiệm để thu nhận thông
tin của SV như năng lực đầu vào; năng lực của SV sau
bài học; thiết kế bảng kiểm quan sát giúp GV đánh giá
chính xác năng lực của SV qua động tác khi SV thực hiện
nhiệm vụ học tập.
* Bước 3. Tổ chức hoạt động dạy học:
GV sử dụng hệ thống điều khiển tác động đến người
học: lời nói, hình ảnh, phương tiện dạy học,... để truyền
đạt thông tin trong quá trình giảng dạy. Muốn có lượng
thông tin điều khiển có chất lượng và hiệu quả, người
thầy cần phải xử lí (gia công) thông tin. Gia công thông
tin là việc lựa chọn các nội dung truyền tải đến SV sao
cho SV được dẫn dắt từ không biết đến biết, từ không
làm được đến làm được. Theo quan điểm LTĐK, để thực
hiện được mục tiêu điều khiển trên, GV phải làm chủ
được các phương pháp và các phương tiện dạy học hiện
đại. Tuy nhiên, phương tiện dạy học có hiện đại đến đâu
cũng không thể thay thế vai trò của GV ở phương pháp
giảng dạy, kĩ thuật dạy học, cụ thể ở đây là kĩ thuật điều
khiển sư phạm.
Trong giáo dục, dạy học theo LTĐK cần phải tăng tính
chủ động sáng tạo cho SV, rèn luyện các kĩ năng làm việc
nhóm, hợp tác trong các hoạt động học tập và nghiên cứu,
GV đóng vai trò cố vấn các hoạt động có mục đích của SV
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để SV tiếp thu các kiến thức mới một cách tích cực. GV
cần tăng cường sử dụng đa phương tiện, chuẩn bị các bài
giảng điện tử giúp SV có phương pháp phù hợp chủ động
tiếp thu các nội dung với xu hướng kiến thức mở.
Để điều khiển tối ưu quá trình nhận thức của SV, GV
còn phải thiết lập được mối liên hệ ngược từ SV (đối tượng
điều khiển) tới GV (người điều khiển). Trong dạy học theo
LTĐK thì mối liên hệ ngược rất cần thiết để tìm chuẩn số
tối ưu cho việc truyền tin. Nếu như GV không có những
chuẩn số đó thì mọi bài giảng, kể cả những bài giảng có
chất lượng chuyên môn cao cũng không đạt được mục
đích do mối liên hệ ngược (phản hồi) bị phá vỡ.
Dạy học theo LTĐK là quá trình dạy học trong đó
diễn ra sự tương tác không chỉ giữa GV và SV mà còn
bao gồm cả sự tương tác giữa SV với nhau và với các yếu
tố khác trong hoạt động dạy học. Trong kiểu dạy học này,
GV có chức năng thiết kế, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra
quá trình học nhưng không “làm thay” SV. Còn SV tự
điều khiển quá trình chiếm lĩnh khái niệm khoa học của
bản thân dưới sự điều khiển sư phạm của GV.
Trong học tập, việc tiếp thu những kiến thức lí thuyết
là điều kiện cần để SV có thể ứng dụng làm thực hành.
Với kiến thức kĩ thuật trong dạy học, GV cần lựa chọn
nhiều phương pháp dạy học khác nhau như thảo luận
nhóm, giải quyết vấn đề, đặt câu hỏi và thảo luận câu hỏi,
thuyết trình, phản biện để SV trau dồi kĩ năng, kiến thức.
GV phải điều khiển hoạt động này có hiệu quả. GV sẽ
điều khiển tất cả SV trong lớp sao cho tất cả SV đều tham
gia vào hoạt động tương tác giữa SV - SV với nhau.
Thông qua hoạt động điều khiển, SV tương tác với nhau,
GV bước đầu nắm được mức độ tiếp thu, sự hiểu biết,
thái độ học tập, mức độ yêu thích, khả năng hiểu biết của
SV đối với bài học; mặt khác từ những kết quả thông qua
sự phản hồi của SV, GV sẽ phân tích, đánh giá SV, qua
đó, GV sẽ tổng hợp, điều khiển SV nhận thức đúng vấn
đề đặt ra.
GV đặt ra tình huống/vấn đề SV tự lực giải quyết
bằng năng lực vốn có của mình và các hành động trí tuệ,
thể chất thông qua hoạt động trao đổi và tương tác với
nhau, kết hợp với sự điều khiển, định hướng, gợi mở của
GV nhằm giải quyết vấn đề.
Qua quá trình tương tác và nhận tín hiệu phản hồi từ
SV, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SV có thể sẽ gặp
3 trường hợp:
- Trường hợp 1: SV giải quyết được vấn đề đặt ra.
Tình huống/vấn đề nêu ra là tình huống/vấn đề quen
thuộc, SV dựa trên năng lực đã có giải quyết được. Sau
khi giải quyết, SV thường ít thu được những kiến thức
mới mà chủ yếu củng cố, hệ thống kiến thức đã có và
khái quát hoá kiến thức cần lĩnh hội. Tình huống này

thường có mục đích ôn tập, củng cố kiến thức cho SV
hoặc GV vận dụng quá trình điều khiển để khai thác, tận
dụng được năng lực của SV.
- Trường hợp 2: SV giải quyết được một phần hoặc
còn thiếu sót (chưa phù hợp) so với yêu cầu. Điều này
cho thấy, SV về cơ bản đã có sự hiểu biết về vấn đề
nhưng chưa đủ hoặc rời rạc. SV cần sự định hướng, hỗ
trợ của GV để SV hệ thống hoá kiến thức đã lĩnh hội
được từ trước và điều chỉnh (điều ứng) để giải quyết vấn
đề và thu được kiến thức mới cần lĩnh hội. Tức là, GV sẽ
vận dụng quá trình điều khiển trong hoạt động dạy học
để SV sử dụng kiến thức đã biết, tham gia tương tác, thử
nghiệm để điều ứng kiến thức giải quyết vấn đề đạt kết
quả cao hơn.
- Trường hợp 3: SV không giải quyết được. SV phải
bổ sung kiến thức mới liên quan mới giải quyết được vấn
đề. Lúc này, SV cần tới sự hỗ trợ cần thiết của GV và
việc giải quyết vấn đề là do SV tự lực.
* Bước 4. Thu nhận và xử lí thông tin phản hồi:
Dạy học là quá trình tương tác hai chiều, là sự tác
động và thu nhận thông tin phản hồi trong đó GV và SV
cùng tham gia để đạt hiệu quả cao nhất. Vì thế, tương tác
của GV và SV là tồn tại tất yếu trong quá trình dạy học.
Bên cạnh đó, có cả sự tương tác giữa SV với nhau trong
hình thức hoạt động nhóm, thảo luận,… hay giữa SV với
tài liệu học tập, phương tiện dạy học… Như vậy, quá
trình dạy học nhất thiết phải bao gồm sự hợp tác, trao đổi.
Quá trình SV giải quyết vấn đề sẽ giúp SV tự đánh
giá được năng lực của mình. Đồng thời, thông qua phần
thực hành, thực nghiệm, làm bài tập của SV, GV sẽ nhận
được tín hiệu phản hồi ngược từ SV; từ đó, GV tiến hành
phân tích, đánh giá sự phản hồi của SV, đồng thời sử
dụng nghiệp vụ sư phạm điều khiển SV sao cho đạt được
mục tiêu SV có thể thực hành tốt kĩ thuật. GV phải nhạy
bén, tế nhị, linh hoạt trong việc xử lí những thông tin
phản hồi ngược của SV bằng nhiều phương pháp khác
nhau nhưng phải để cho SV tự giải quyết vấn đề. Trong
dạy học theo LTĐK, thông tin được thu nhận bằng hai
vòng phản hồi: Vòng phản hồi 1: Đánh giá quá trình và
vòng phản hồi 2: Đánh giá tổng kết. Với hai vòng phản
hồi đó thông tin phản hồi thu được:
- Thông tin phản hồi về kiến thức: Phản ánh mức độ
nhận thức về các nội dung, được thu nhận bằng nhiều
hình thức khác nhau:
+ Thông qua trắc nghiệm: GV sử dụng bộ công cụ
thu nhận thông tin phản hồi bằng trắc nghiệm tiến hành
ở ba thời điểm: đầu buổi học nhằm đánh giá kiến thức đã
học những buổi học trước và quá trình chuẩn bị ở nhà;
giữa buổi học nhằm đánh giá mức độ kiến thức, kĩ năng
của SV trong buổi học, kết quả giúp GV điều chỉnh ngay
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quá trình dạy học; cuối buổi học giúp GV đánh giá được
kết quả của buổi lên lớp từ đó điều chỉnh, có kế hoạch
cho buổi lên lớp tiếp theo.
+ Thông qua câu trả lời: qua những câu hỏi và câu trả
lời của SV. Dạng thông tin này GV có thể thu nhận ở
nhiều thời điểm khác nhau tùy thuộc SV. Thông qua các
câu hỏi thắc mắc và các câu trả lời của SV, GV có thể
đánh giá mức độ tiếp thu của SV khi giải quyết vấn đề.
Với dạng thông tin này GV có thể giải đáp trực tiếp giúp
SV khắc sâu ghi nhớ, các SV khác trong lớp cũng tự so
sánh kiến thức, kĩ năng của mình so với chỉ dẫn của GV
- Thông tin phản hồi về kĩ năng: Thông tin phản hồi
mức độ kĩ năng của người học được thể hiện qua hành
động của SV. Đây là thông tin quan trọng để đánh giá
kĩ năng của SV. Để thu nhận thông tin này, GV thường
dùng bảng kiểm quan sát. Việc xử lí thông tin phản hồi
được thực hiện thông qua việc so sánh hành động của
SV với các tiêu chí cần đạt được trong bảng tiêu chí.
Thông tin phản hồi về kĩ năng cho biết kĩ năng nào đạt
được và kĩ năng nào chưa đạt được cần bổ sung; giúp
người học theo dõi điều khiển quá trình hình thành và
phát triển kĩ năng.
- Thông tin phản hồi về thái độ: Mức độ nhận thức về
cảm xúc, hành vi của SV đối với quá trình dạy học.
Thông tin này giúp GV theo dõi biểu hiện và mức độ tiến
bộ của thái độ, từ đó GV có biện pháp điều chỉnh, uốn
nắn những biểu hiện không đúng.
* Bước 5. Đánh giá: Dạy học theo LTĐK, việc đánh
giá không nhằm mục đích đánh giá để lấy điểm số mà
việc thu nhận và xử lí thông tin phản hồi giúp GV đánh
giá mức độ đạt được của SV về kiến thức, kĩ năng, thái
độ trong quá trình học tập. Từ đó, GV có biện pháp khắc
phục sai sót, củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng cho
người học một cách thường xuyên, kịp thời.
2.3. Tiến trình tổ chức dạy học theo lí thuyết điều khiển
Trong một bài dạy theo LTĐK, các bước dạy học
được thiết kế cụ thể như hình 2.
- Bước 1. Thu nhận thông tin phản hồi đầu buổi học:
được đánh giá bằng phần mềm trắc nghiệm nhằm đánh
giá kiến thức cơ bản của bài học trước và kiến thức cần
thiết có liên quan phục vụ cho bài dạy. Trong các nội
dung trắc nghiệm đầu giờ cũng có thể lồng vào đó là
nhiệm vụ GV đã giao cho SV trong buổi học trước để
đánh giá mức độ chuẩn bị của SV.
- Bước 2. Đặt vấn đề vào bài: Nêu mục tiêu, nội dung,
nhiệm vụ SV phải thực hiện trong buổi học, nhấn mạnh
năng lực SV phải đạt được qua buổi học. Những năng
lực đó phải được chứng minh thông qua việc SV sử dụng
phần mềm chuyên ngành và thực hiện được nhiệm vụ
trên các module thực hành.

- Bước 3. Hoạt động giải quyết nhiệm vụ: Dưới sự
điều khiển của GV, SV lập kế hoạch và thực hiện kế
hoạch để hoàn thành nội dung và mục tiêu dạy học. GV
quan sát quá trình thực hiện của SV để có những điều
chỉnh kịp thời.
- Bước 4. Thu nhận thông tin phản hồi giữa buổi học:
Sử dụng phần mềm trắc nghiệm và đánh giá qua bảng
kiểm quan sát để đánh giá khách quan kiến thức SV đạt
được làm cơ sở điều chỉnh các hoạt động dạy học tiếp theo.
- Bước 5. Hoạt động tự rèn luyện: Trên cơ sở kiến
thức, kĩ năng đã đạt được và những điều chỉnh của GV,
SV rèn luyện và tự điều chỉnh các hoạt động học tập để
phát triển năng lực chuyên môn.
- Bước 6. Thu nhận thông tin phản hồi sau buổi học:
Đánh giá bằng phần mềm trắc nghiệm để đánh giá năng
lực của SV đạt được sau buổi học làm cơ sở để điều chỉnh
cho thiết kế bài dạy tiếp theo.
2.4. Các hoạt động học tập trong dạy học theo lí thuyết
điều khiển
Mục tiêu của dạy học theo LTĐK là phát triển năng
lực của SV; do đó, để thiết kế dạy học cần xác định rõ
các kiểu học tập của SV để từ đó thiết kế các hoạt động
khác. Theo tác giả Đặng Thành Hưng, trong dạy học có
một số kiểu hoạt động học tập cơ bản sau [6]:
- Các hoạt động tìm tòi - phát hiện: Tương ứng với
thông tin từ GV và các nguồn tài liệu khác (sách tham khảo,
tư liệu điện tử, phần mềm, thí nghiệm, quan sát sự vật, thảo
luận…), người học cần thực hiện một hoặc một vài hoạt
động có chức năng tìm tòi - phát hiện để thu thập dữ liệu, bổ
sung sự kiện, kiểm tra giả thuyết, làm sáng tỏ phán đoán,
nhận thức nhiệm vụ hoặc vấn đề, phân tích tình huống,…
- Các hoạt động xử lí, biến đổi và phát triển sự kiện,
vấn đề: là những hoạt động nhằm xử lí, biến đổi thông
tin, dữ liệu và sự kiện đã tìm ra, đã phát hiện được. Qua
xử lí, người học sẽ có những sự kiện mới, từ đó sẽ nảy
sinh quá trình tư duy, cảm nhận, tưởng tượng, suy luận
và khái quát hóa của người học. Họ sẽ có biểu tượng, tư
duy, khái niệm… của chính họ, và tự phát biểu lên định
lí, quy tắc, quy luật, công thức, mô hình…. Như vậy, các
hoạt động này có tác dụng phát triển kĩ năng trí tuệ và kĩ
năng học tập.
- Các hoạt động ứng dụng - củng cố: hoạt động này
thường có hình thức thực hành hoặc nhiệm vụ thực tiễn.
Người học phải làm ra cái gì cụ thể, hoàn tất một công
việc cụ thể, qua đó luyện tập và củng cố những điều đã
học bằng công việc, quan hệ và chia sẻ trong lớp, trong
nhóm. Có thể đó là nghiên cứu cá nhân hoặc nhóm về
một chủ đề, viết và trình bày một báo cáo, tiến hành một
thực nghiệm,… Loại hoạt động này có chức năng hoàn
thiện tri thức và kĩ năng đã lĩnh hội được, chính xác hóa
khái niệm hoặc những nguyên tắc lí luận.
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Các bước dạy học/Điều khiển
quá trình dạy học

Hình thức tổ chức/SV
tự điều khiển

Thu nhận thông tin phản hồi
đầu buổi học

SV thực hiện trên phần mềm
trắc nghiệm

Đặt vấn đề vào bài, nêu nhiệm vụ

Giảng giải, phân tích

Hoạt động giải quyết nhiệm vụ

Thu nhận thông tin phản hồi
giữa buổi học

- SV thực hiện trên máy tính,
mô hình.
- GV quan sát, trao đổi

SV thực hiện trên phần mềm
trắc nghiệm

Công cụ thu nhận và xử lí thông tin
phản hồi

Phần mềm trắc nghiệm

Bảng kiểm quan sát

Phần mềm trắc nghiệm

Hoạt động tự rèn luyện

- SV thực hiện trên máy tính,
mô hình.
- GV quan sát, trao đổi. Nhấn
mạnh những sai lầm SV đã mắc

Bảng kiểm quan sát

Thu nhận thông tin phản hồi
sau buổi học

SV thực hiện trên phần mềm
trắc nghiệm

Phần mềm trắc nghiệm

- Các hoạt động đánh giá và điều chỉnh: Các hoạt
động đánh giá do người học thực hiện chủ yếu giúp họ
tự nhận thức rõ kết quả học tập và trải nghiệm thành
công cũng như thiếu sót của mình. Đây là yếu tố động
viên rất mạnh mẽ quá trình học tập, nhất là tính tích cực
học tập. Việc đánh giá phải hướng vào hành vi và kết
quả học tập, chứ không hướng vào thái độ và tính cách
mỗi người. Từ kết quả đánh giá và những kinh nghiệm
sau đánh giá, người học cần thực hiện một vài hoạt động
bổ sung có tác dụng luyện tập, rèn kĩ năng và củng cố
bài học. Qua những bổ sung, quá trình và kết quả học
tập được người học nhìn nhận với cái nhìn mới, đầy đủ
và hoàn thiện hơn.
Trong dạy học theo LTĐK, SV cũng sẽ có những
hoạt động học tập như vậy tuy nhiên khi thiết kế các hoạt
động học tập đó vào tiến trình bài dạy phải căn cứ vào

quy trình dạy học theo LTĐK. Ví dụ hoạt động tìm tòi
- phát hiện sẽ được thiết kế trong hoạt động giải quyết
nhiệm vụ. Sau khi SV được giao nhiệm vụ phải nghiên
cứu, đưa ra được các phương án giải quyết và quyết định
phương án phù hợp nhất cho nhiệm vụ được giao. Còn
hoạt động hoạt động ứng dụng - củng cố và hoạt động
đánh giá và điều chỉnh được thiết kế trong hoạt động tự
điều chỉnh và rèn luyện phát triển năng lực của SV, có
nghĩa hoạt động này được thiết kế sau khi GV đã có
thông tin phản hồi giữa buổi học, đã đánh giá được cơ
bản năng lực của SV.
Như vậy, trong thiết kế các hoạt động dạy học thì hoạt
động học tập của SV vẫn là cơ sở và là yếu tố trọng tâm,
tuy nhiên các hoạt động đó sẽ được thiết kế phù hợp trong
quy trình dạy học theo LTĐK.
(Xem tiếp trang 170)
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(Tiếp theo trang 239)
3. Kết luận
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Như vậy, việc hướng dẫn HS tìm ra phương thức giải
quyết sáng tạo, độc đáo đã góp phần cải tiến những cách
giải “cồng kềnh” trở nên tối ưu hơn, từ đó kích thích tính
chủ động, tích cực học tập cho các em.
3. Kết luận
Năng lực TDST là một trong những tiêu chí của quá
trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc rèn
luyện TDST trong dạy học nói chung, dạy học môn Toán
nói riêng là rất cần thiết. Thực tiễn dạy học dạy học cho
thấy, việc thực hiện các biện pháp trên đã giúp HS chủ
động, tích cực suy nghĩ, phân tích bài toán theo nhiều góc
độ khác nhau, có ý thức tìm tòi cái mới và không ngừng
sáng tạo; từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học,
đáp ứng với yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.
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Chất lượng đào tạo SV kĩ thuật hiện nay đã có những
bước phát triển đáng kể nhưng đào tạo để người học có
năng lực chuyên môn và năng lực chung như tự học, tự
tìm kiếm thông tin, xử lí thông tin và giải quyết vấn đề
để trở thành những người lao động có trí thức đáp ứng
yêu cầu của xã hội, tự tin hội nhập quốc tế thì vẫn còn
hạn chế.
Dạy học theo LTĐK và vận dụng vào quá trình dạy
học SV kĩ thuật nhằm phát triển năng lực của SV là
một hướng đi mới phù hợp với đặc điểm đối tượng và
điều kiện dạy học hiện nay. Do đó, cần phải hiểu rõ
được mô hình dạy học, quy trình dạy học và quy trình
tổ chức dạy học cũng như các hoạt động học tập trong
dạy học theo LTĐK.
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