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ABSTRACT
The mission of higher education is to train human resources for the country's
socio-economic development in the current age of scientific and technological
development and deep integration. To achieve that goal, equipping students
with career skills is not only the task of specialized subjects but also needs to
be done synchronously in all modules at school. The paper focuses on a number
of career skills that need to be formed for undergraduate students in Mining
Engineering in teaching Statistical Probability section through a positive
teaching method - authentic learning method. By applying authentic learning
methods to appropriate topics and the basic knowledge modules, the
foundation can completely prepare students for the necessary career skills,
contribute to improving their performance and results of education and training
at universities in general and technical universities in particular.

1. Mở đầu
Công nghiệp khai khoáng là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm quốc gia, có tỉ trọng đóng góp
lớn vào ngân sách Nhà nước trong nhiều năm gần đây, góp phần vào công cuộc CNH, HĐH đất nước. Do đó, rất
cần một đội ngũ lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành. Hiện nay, với sự phát triển của khoa
học công nghệ, dẫn tới công cụ sản xuất thay đổi từng ngày, đòi hỏi chất lượng lao động ngày càng cao. Ngoài
các kĩ năng chuyên môn, người lao động cần có các kĩ năng nghề nghiệp khác để có thể đáp ứng được yêu cầu
công việc trong giai đoạn mới. Điều này đã được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong Chỉ thị số 16/CT-TTg,
ngày 04/05/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là: “Thay đổi mạnh
mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề nhằm tạo nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận
các xu thế công nghệ sản xuất mới,…; đẩy mạnh tự chủ đại học, dạy nghề; thí điểm quy định về đào tạo nghề, đào
tạo đại học đối với một số ngành đặc thù”; đồng thời giao nhiệm vụ cho giáo dục đại học là “Nâng cao năng lực
nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học; tăng cường giáo dục những kĩ năng, kiến thức cơ bản,
tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” (Thủ tướng
Chính phủ, 2017).
Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học kĩ thuật, bài viết nghiên cứu đề xuất
một số kĩ năng nghề nghiệp cần chuẩn bị cho sinh viên (SV) đại học ngành Kĩ thuật mỏ trong dạy học học phần Xác
suất Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp thông qua phương pháp Học tập đích thực.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Phương pháp Học tập đích thực (Authentic learning)
Học tập đích thực là một xu hướng đang được nghiên cứu và triển khai bởi các nhà giáo dục ở một số nước trên
thế giới. Theo từ điển Authentic là tính từ với nghĩa: thật, xác thực, đích thực, chỉ tính chất của một sự việc theo
hướng bao hàm tính chất của hoạt động để có sự việc đó như: authentic signature (chữ kí thật) khác với real signature.
Ở đây Authentic learning được dùng với nghĩa là Học tập đích thực.
Học tập đích thực là một phương pháp dạy học lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1985 ở trường công Exeter (nước
Anh) của Steve Revington, được các nhà giáo dục ở các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới quan tâm và phát
triển, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Phương pháp dạy học này cho phép người học khám phá,
thảo luận và xây dựng ý nghĩa các khái niệm và mối quan hệ trong các bối cảnh liên quan đến dự án và vấn đề trong
thế giới thực, có liên quan đến người học. Dạy học đích thực có hình thức khác hơn nhiều so với phương pháp dạy
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học truyền thống. Trong lớp học truyền thống, người học thụ động trong quá trình học tập, kiến thức được truyền từ
người dạy sang người học. Dạy học theo xu hướng học tập đích thực, người dạy cung cấp cơ hội cho người học để
xây dựng kiến thức thông qua việc tham gia giải quyết vấn đề, sử dụng tư duy phê phán trong các tình huống thực
tiễn, được trải nghiệm và áp dụng từ những thông tin từ thực tiễn.
Theo Marilyn (2007), học tập đích thực là kiểu học tập trung vào giải quyết vấn đề phức hợp trong thế giới
thực và các giải pháp để giải quyết chúng, sử dụng các bài tập nhập vai, thực hiện nghiên cứu trường hợp và tham
gia vào cộng đồng thực tiễn ảo. Môi trường học tập là đa lĩnh vực, tương tự như một số ứng dụng hay lĩnh vực
thực tế, như: quản lí một thành phố, xây dựng một ngôi nhà, lái máy bay, thiết lập ngân sách, giải quyết tội phạm.
Ngoài nội dung, học tập đích thực giúp người học biết vận dụng nhiều nguyên tắc, quan điểm, cách làm, thói quen
của tâm lí và cộng đồng.
Như vậy, có thể hiểu, học tập đích thực là một phương pháp dạy học thông qua việc tổ chức cho người học thực
hiện các hoạt động giải quyết các vấn đề trong thế giới thực, tạo ra sản phẩm cụ thể; được đánh giá và kiểm định bởi
cộng đồng, bởi các chuyên gia; qua đó người học hình thành được kiến thức và các kĩ năng cần thiết.
Dạy học theo hướng học tập đích thực có sự khác biệt lớn so với các phương pháp dạy học gắn với lớp học truyền
thống. Lớp học truyền thống có đặc điểm cơ bản là kiến thức được truyền từ người dạy sang người học. Còn học tập
đích thực với đặc trưng quan trọng là hoạt động đích thực bên ngoài lớp học, kết nối chặt chẽ với cộng đồng, xã hội,
tạo ra các sản phẩm hữu hình để chia sẻ với cộng đồng. Do đó, người học không chỉ đơn giản là ghi nhớ các tình
huống mà còn trải nghiệm và áp dụng thông tin từ thực tiễn.
Cũng theo Marilyn (2007), có 10 yếu tố thuộc vào bản chất của các hoạt động đích thực trong dạy học theo
phương pháp học tập đích thực, làm căn cứ cho giảng viên (GV) có thể kiểm tra, điều chỉnh khi áp dụng vào từng
chủ đề dạy học cho phù hợp, đó là:
- Liên quan thực tiễn: Quá trình học tập sẽ hiệu quả hơn khi các nhiệm vụ của người học được gắn với thực tiễn.
- Vấn đề chưa được xác định cụ thể: Những nhiệm vụ không giải quyết được một cách dễ dàng bằng cách áp
dụng một thuật toán hiện có; thay vào đó, các hoạt động đích thực chưa được xác định sẽ mở ra nhiều cách hiểu, đòi
hỏi người học cần xác định các nhiệm vụ nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ chính.
- Duy trì điều tra: Các hoạt động đích thực gồm các công việc phức tạp mà SV phải khảo sát trong một khoảng
thời gian nhất định, đòi hỏi các em cần đầu tư về thời gian và trí tuệ.
- Quan điểm và nguồn tài liệu đa dạng: Người học không được liệt kê các nguồn tài liệu đã có để áp dụng, mà
từ cả lí thuyết và hoạt động thực tiễn tạo cơ hội cho SV giải quyết nhiệm vụ, yêu cầu các em phân biệt các thông tin
liên quan từ những thông tin không liên quan trong quá trình thực hiện.
- Sự hợp tác: Người học sẽ khó đạt được thành công nếu chỉ làm việc một mình. Các hoạt động đích thực làm
cho sự cộng tác không tách rời nhiệm vụ, cả trong quá trình học và trong thế giới thực.
- Sự phản ánh (siêu nhận thức): Các hoạt động đích thực cho phép người học lựa chọn và suy nghĩ về việc học
của mình, cả cá nhân, theo nhóm hoặc cộng đồng.
- Tư duy liên ngành: Đó là tìm những mối liên hệ nhất định trong các lĩnh vực, chủ đề khác nhau. Các hoạt động
đích thực có những kết quả vượt ra ngoài một môn học cụ thể, khuyến khích người học chấp nhận các tình huống đa
dạng và nghĩ theo các thuật ngữ liên ngành.
- Đánh giá hợp nhất: Đánh giá không chỉ là kết luận cuối cùng trong các hoạt động đích thực mà còn được gắn
liền vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Qua đó, đánh giá người học về ý thức, thái độ, mức độ tích cực trong quá
trình thực hiện, sự linh hoạt trong việc áp dụng kiến thức, nhạy bén trong quá trình xử lí tình huống,…
- Sản phẩm tinh tế: Kết quả cuối cùng không chỉ giới hạn trong việc hoàn thành các bài tập hay nhiệm vụ, các
hoạt động đích thực sẽ cho một kết quả toàn diện, có giá trị theo cách riêng. Người học không chỉ cần hoàn thành
được yêu cầu đặt ra, mà còn hình thành được các kĩ năng cần thiết, cách giải quyết vấn đề, ý kiến phản biện và
đánh giá,…
- Các cách hiểu và kết quả đa dạng: Thay vì đưa ra một câu trả lời đúng duy nhất, cần áp dụng các quy tắc và thủ
tục, các hoạt động đích thực tạo cơ hội đưa ra các giải pháp đa dạng khi giải quyết một vấn đề đặt ra.
Với 10 đặc điểm trên, các nhà nghiên cứu cũng khẳng định rằng, trong học tập đích thực, mục tiêu chính là tạo
ra kết quả, tương tác thành công với cộng đồng ngoài trường học, khi đó người học sẽ được phát triển về tâm lí, kiến
thức và kĩ năng. Vì vậy, trong quá trình đào tạo SV trình độ đại học, đặc biệt trong các ngành đặc thù như Kĩ thuật
mỏ, hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp Học tập đích thực để thu được hiệu quả cao trong dạy học.
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2.2. Dạy học Xác suất Thống kê gắn với thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên đại học ngành Kĩ thuật mỏ thông
qua phương pháp Học tập đích thực
Xác suất Thống kê là học phần gắn liền với thực tiễn. Các hiện tượng tự nhiên và xã hội cần được các GV đưa
vào bài học để minh họa trong quá trình giảng dạy học phần này, giúp SV có thể hình dung cơ bản về mối liên hệ
giữa kiến thức đang học với thực tiễn cuộc sống hoặc nghề nghiệp sau này.
Với đặc điểm mang tính thực tiễn cao của môn học, học phần Xác suất Thống kê hoàn toàn có thể được giảng
dạy gắn với thực tiễn nghề nghiệp thông qua phương pháp học tập đích thực nhằm tạo hứng thú học tập cho SV,
nâng cao hiệu quả giáo dục. Khi SV được tham gia vào các hoạt động đích thực liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp,
các em có cơ hội trau dồi được các kĩ năng nghề nghiệp.
Trong quá trình khai thác than tại các mỏ hầm lò luôn có các loại khí (trong đó có nhiều khí độc hại, nguy hiểm
như metan, lưu huỳnh,…) thoát ra do cấu trúc địa chất bị phá vỡ để khai thác tài nguyên. Nhiệm vụ của cán bộ kĩ
thuật, cán bộ quản lí cần thống kê và dự báo được khối lượng các loại khí này để có biện pháp phòng ngừa, xử lí,
đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình khai thác. Theo đó, trong quá trình giảng dạy học phần Xác suất
Thống kê cho SV đại học ngành Kĩ thuật mỏ ở các trường kĩ thuật, để liên hệ với thực tiễn sản xuất tại các đơn vị,
GV có thể đưa ra bài toán:
Ví dụ 1: Hãy cho biết độ chứa khí metan của một đường lò trong tháng x năm y, trong quá trình khai thác than tại
một công ty của Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (tháng x năm y là thời gian thực tế tại thời điểm
SV giải quyết bài toán).
Vấn đề đưa ra của bài toán liên quan mật thiết tới thực tế công việc của một kĩ sư, nhưng với SV năm thứ nhất
hoặc năm thứ 2 thì nhiệm vụ này còn nhiều bỡ ngỡ. Yêu cầu trong ví dụ 1 là một bài toán “mở”: Không yêu cầu cụ
thể ở một công ty nào, các nhóm SV hoàn toàn chủ động lựa chọn và giải quyết bài toán phù hợp với phạm vi, hoàn
cảnh của mình. Vì vậy, kết quả của bài toán sẽ rất đa dạng, tùy thuộc vào tình hình thực tế của đơn vị - nơi mà nhóm
SV lựa chọn lấy số liệu. Để giải quyết vấn đề đặt ra, SV cần thực hiện các hoạt động ngoài trường học, tiếp cận thực
tiễn công việc của các kĩ sư khai thác mỏ; tìm hiểu thông tin, kiến thức liên quan tới yêu cầu của nhiệm vụ thông qua
các kênh thông tin như: cộng đồng cựu SV, các chuyên gia, Internet,... Ở đây, GV đóng vai trò như một cố vấn cho
các hoạt động của SV, không tác động trực tiếp vào quá trình giải quyết vấn đề của các nhóm. Kết quả của nhóm SV
được kiểm chứng, xác định độ tin cậy từ các chuyên gia.
Để giải quyết nhiệm vụ trong ví dụ 1, dựa trên kết quả nghiên cứu của Lam Bick Har (2005), theo chúng tôi, mỗi
nhóm SV cần thực hiện các hoạt động cơ bản sau theo phương pháp học tập đích thực:
- Hoạt động 1: Xác định các nhiệm vụ thành phần cần thực hiện. SV thảo luận, phân tích về yêu cầu của nhiệm
vụ: Độ chứa khí mê tan ở một đường lò là gì? Đơn vị đo là gì? Thực hiện bằng cách nào?…; Lựa chọn phương thức
nào phù hợp để thực hiện, phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng kế hoạch,…
- Hoạt động 2: Thực hiện các nhiệm vụ thành phần. SV cần khai thác, thu thập số liệu, từng thành viên cần xây
dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện kế hoạch chung của cả nhóm. Hoạt động này phức tạp nhất, đòi hỏi SV cần sử
dụng các kĩ năng khác nhau, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
- Hoạt động 3: Tổng hợp kết quả. Dựa vào số liệu thu được, SV cần tổng hợp số liệu, thu thập thành kết quả.
- Hoạt động 4: Trình bày kết quả. Ở hoạt động này, SV sẽ trình bày kết quả thực hiện của mình cho GV và các
nhóm khác. Trước đó, SV trình bày với các cán bộ kĩ thuật đã hợp tác trong quá trình thực hiện hoạt động 2 để có
thể nhận được những đóng góp tốt hơn cho sản phẩm của mình. Thông qua hoạt động này, SV có thể học hỏi thêm
từ các nhóm khác, nhận những ý kiến góp ý từ GV và các bạn.
2.3. Hình thành một số kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên đại học ngành Kĩ thuật mỏ trong dạy học học phần
Xác suất Thống kê thông qua phương pháp Học tập đích thực
Để giải quyết một nhiệm vụ đặt ra theo phương pháp học tập đích thực trong dạy học học phần Xác suất
Thống kê, SV cần thực hiện 04 hoạt động cơ bản sau: - Hoạt động 1: Xác định các nhiệm vụ thành phần cần
thực hiện; - Hoạt động 2: Thực hiện các nhiệm vụ thành phần; - Hoạt động 3: Tổng hợp kết quả; - Hoạt động
4: Trình bày kết quả.
Để thực hiện hoạt động 1, thông qua quá trình phân tích yêu cầu của các nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cho từng
thành viên, tìm hiểu kiến thức liên quan tới nhiệm vụ, chia nhỏ nhiệm vụ bài toán thành các nhiệm vụ nhỏ, xây dựng
kế hoạch thực hiện,… sẽ hình thành cho SV các kĩ năng: phân tích, nghiên cứu, giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức,
xây dựng kế hoạch và sử dụng công nghệ thông tin.
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Trong hoạt động 2, SV cần sử dụng các mối quan hệ khác nhau, giao tiếp với các đối tượng khác nhau để có thể tiếp
cận với nguồn thông tin. Do vậy, trong thời gian thu thập thông tin, có thể phát sinh nhiều vấn đề mà SV cần giải quyết.
Qua đó, giúp SV hình thành được các kĩ năng: giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, phân tích tổng hợp.
Với hoạt động 3, SV cần tổng hợp, thống kê và xử lí số liệu đã thu thập được từ hoạt động 2. Thông qua hoạt
động này, SV có thể hình thành được một số kĩ năng như: nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, thống kê và xử lí số liệu,
sử dụng công nghệ thông tin.
Trong hoạt động 4, SV trình bày kết quả của mình trước tập thể lớp và các chuyên gia (các GV chuyên môn hoặc
các kĩ sư), sau đó các em sẽ phân tích kết quả thu được của mình và bảo vệ trước GV và các nhóm khác. SV có thể
đưa ra ý kiến của mình đối với kết quả của các nhóm khác, đồng thời tiếp thu, phản biện về ý kiến của các SV khác.
Từ đó, SV hình thành được các kĩ năng: thuyết trình, giao tiếp, tư vấn, dự báo.
Kết quả đã phân tích ở trên cho thấy, một số kĩ năng nghề nghiệp cần chuẩn bị cho SV ngành Kĩ thuật mỏ trong
dạy học học phần Xác suất Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp thông qua phương pháp Học tập đích
thực như sau (xem bảng 1):
Bảng 1. Một số kĩ năng nghề nghiệp cần chuẩn bị cho SV đại học ngành Kĩ thuật mỏ
trong dạy học học phần Xác suất Thống kê thông qua phương pháp Học tập tích cực
Kĩ năng

TT

Kĩ năng

TT

1

Xây dựng kế hoạch

7

Phân tích, tổng hợp

2

Giao tiếp

8

Nghiên cứu

3

Thuyết trình

9

Tư vấn

4

Giải quyết vấn đề

10

Thống kê và xử lí số liệu

5

Làm việc nhóm

11

Dự báo

6

Tổ chức

12

Sử dụng công nghệ thông tin vào nghề nghiệp

3. Kết luận
Bài viết đã nghiên cứu các kĩ năng nghề nghiệp của SV đại học ngành Kĩ thuật mỏ và trình bày một phương pháp
dạy học tích cực có thể áp dụng hiệu quả cho các trường đại học kĩ thuật hiện nay - phương pháp học tập đích thực,
đồng thời làm rõ một số kĩ năng nghề nghiệp cần hình thành cho SV đại học ngành Kĩ thuật mỏ trong dạy học học
phần Xác suất Thống kê thông qua phương pháp học tập đích thực.
Bằng việc áp dụng phương pháp học tập đích thực vào những chủ đề phù hợp, các học phần khối kiến thức cơ
bản, cơ sở hoàn toàn có thể chuẩn bị cho SV các kĩ năng nghề nghiệp cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả giáo
dục, đào tạo tại các trường đại học nói chung và các trường đại học khối kĩ thuật nói riêng.
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