4.

Chiến lược giảng dạy và cách học tập

Chiến lược dạy và học của nhà trường hướng đến đáp ứng mục tiêu đào tạo và lấy
phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng trải nghiệm làm trọng tâm.
4.1.

Khoa có chiến lược giảng dạy và học tập rõ ràng.

Để trở thành giảng viên của khoa, các ứng viên phải vượt qua các vòng sát hạch bao
gồm cả vòng thi về phương pháp dạy học đại học. Tất cả giảng viên phải được tập
huấn rất bài bản về phương pháp giảnh dạy, phương thức chuẩn bị đề cương, giáo án,
bài giảng. Các giảng viên được cung cấp tầm nhìn và sứ mạng của trường đại học
cũng như mục đích môn học và nội dung chi tiết môn học.Bằng việc chuẩn bị các tác
vụ đào tạo trong quá trình giảng dạy, việc đánh giá quá trình giảng dạy và thảo luận
phương pháp giảng dạy cho phép các giảng viên lập chiến lược giảng dạy bao gồm
mục tiêu giảng dạy, khối lượng kiến thức cơ bản đến các kiến thức cập nhật, các
phương pháp giảng dạy và các kỹ thuật cũng như cách sử dụng thiết bị dạy học, các
kỹ thuật kiểm soát giờ giảng, các phương pháp đánh giá.
4.2.

Chiến lược giảng dạy và cách học tập giúp sinh viên hiểu được và vận dụng
được kiến thức.

Để giúp sinh viên hiểu được cũng như vận dụng được kiến thức được trang bị, hội
đồng khoa học nhà trường luôn yêu cầu các chiến lược đào tạo được thiết kế dựa trên
thang các cấp độ tư duy trong dạy học của Bloom.
Hầu như tất cả các khối kiến thức / môn học được giảng dạy bởi Khoa Điện - Điện
Tử đều bao gồm các môn lý thuyết, các môn thực hành và đồ án như thể hiện trong
lưu đồ giảng dạy. Đa phần các môn học lý thuyết nằm ở cấp độ từ 1~3 trên thang
bloom thì các môn thực hành nằm ở cấp độ 3~4, các tín chỉ thực tế cho phép tư duy
của sinh viên đạt mức 4~6 và yêu cầu ở môn đồ án/luận văn tốt nghiệp yêu cầu sinh
viên phải đạt được cấp độ 6 trên thang Bloom.
Các chiến lược giảng dạy được thiết kế và thể hiện trong đề cương chi tiết của từng
môn học sau khi được thảo luận và thông qua bộ môn. Các nội dung về tự học, các
phương pháp dạy học như project base learning, mô phỏng bằng các phần mềm có
licence (PLC, Omron),.. được thể hiện trong đề cương chi tiết, giáo án bài giảng của
giáo viên và được dự giờ định kỳ của bộ môn để nhận được phản hồi chính xác.
Khoa khuyến khích giảng viên để thực hiện các môn học dưới dạng giao các dự án,
khuyến khích sinh viên NCKH hay thường xuyên tổ chức các cuộc thi nhằm tạo điều
kiện cho sinh viên vận dụng tối đa các kiến thức được học. Việc bám sát thang tư duy

của bloom trong quá trình xây dựng chiến lược giảng dạy cũng như kiểm tra đánh giá
cho phép sinh viên hiểu được và vận dụng được khối kiến thức đã được đào tạo.
Chiến lược này bao gồm các chiến lược dạy học tích cực được áp dụng cho các môn
học lý thuyết, các môn học dựa trên thực hành, các môn dựa trên dự án và các môn
học dựa trên thực tế.

4.3.

Chiến lược giảng dạy và cách học tập hướng về sinh viên và kích thích việc
học có chất lượng.

Việc tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tổ chức các cuộc thi nghiên cứu giúp sinh
viên mở rộng sân chơi nhằm ứng dụng ứng dụng các kiến thức học thuật vào các tình
huống nhiều hơn mà trong đó, các hoạt động được thiết kế trên tiêu chí sinh viên là
trung tâm. Các môn học được phối hợp giảng dạy kỹ năng mềm trong các môn học
(điển hình như môn Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử),…Các buổi
seminar tập huấn về kỹ năng mền co phòng QHCC&DN với doanh nghiệp với sự
tham gia của các diễn giả từ bên ngoài cũng định kỳ được tổ chức.
Ban tư vấn của mỗi khoa và các phòng ban liên quan được thành lập nhằm tăng cười
các hoạt động hỗ trợ của sinh viên, thay thếcho đội ngũ GV cố vần do chưa phát huy
được hiệu quả hoạt động. Đây là một minh chứng của sự cải tiến mà nhà trường đã
thực hiện. Ngoài ra, với quy chế trợ giảng được bắt đầu triển khai từ HKI 2014-2015
cung cấp thêm một kênh hỗ trợ đắc lực cho giảng viên và sinh viên trao đổi trong học
tập.
Ngoài ra, Khoa cũng yêu cầu sinh viên tham dự thực tập tốt nghiệp, trong đó sinh
viên cần phải làm việc trong một công ty bên ngoài, doanh nghiệp ít nhất 3 tuần
(tương đương 45 tiết thực tập tại doanh nghiệp). Trong chương trình đào tạo chuyên
đề thực tế chiếm 1 tín chỉ và thực tập tốt nghiệp chiếm 2 tín chỉ. Việc thực tập tốt
nghiệp này giúp sinh viên nâng cao kiến thức và kinh nghiệm làm việc mà các môn
học nghiên cứu không thể có được.
Việc tham quan thực tập tại môi trường công nghiệp trước đây chưa được chú trọng
nhiều. Tuy nhiên, trong chương trình đào tạo 2012 đã được cải tiến tăng cường thêm
1 tín chỉ cho chuyên đề thực tế. Mục đích của việc này để giúp sinh viên có được cái
nhìn (tầm nhìn) tổng quát về môt trường công nghiệp sau này sẽ làm việc và sau đó
mới sử dụng 2 tín chỉ tiếp theo cho việc thực tập tốt nghiệp. Điều này cải thiện tình
trạng sinh viên mất bỡ ngỡ khi được đem đặt vào môi trường công nghiệp mà sinh
viên chưa có đủ thời gian định hướng như cách làm của các chương trình đào tạo

trước đây.
Tất cả các hoạt động trên cho thấy chương trình đào tạo là định hướng sinh viên, nơi
mà sinh viên là trung tâm của quá trình thiết kế và triển khai chương trình đào tạo.
Chương trình này cho phép sinh viên có được kiến thức, và kích thích sinh viên áp
dụng kiến thức của sinh viên cho các vấn đề kỹ thuật thực tế.
4.4.

Chương trình giảng dạy kích thích sinh viên cách học tập chủ động và hỗ
trợ cho việc học cách học.

Chương trình đào tạo yêu cầu giảng viên phải thiết kế khối lượng tự học của sinh
viên là phù hợp nhằm kích thích hoạt động tự học của sinh viên ngoài giảng đường.
Theo đó, tương ứng với một giờ học lý thuyết tại lớp, giảng viên phải thiết kế khối
lượng công việc tự học ở nhà tương đương gấp hai lần. Như vậy, tại một môn học lý
thuyết 2 tín chỉ, yêu cầu sinh viên phải tự giải quyết một khối lượng công việc tại nhà
tương đương 4 giờ/tuần. Việc này nhằm giúp sinh viên có một khối lượng công việc
thích hợp để ứng dụng ngay bài học ngày hôm đó tại nhà góp phần tăng cường khả
năng tri giác của sinh viên. Việc này giúp sinh viên học nhanh hơn và nhớ lâu hơn.
[Exh 4.30 - Đề cương môn học (http://feee.hcmute.edu.vn/ArticleId/26a12063-18264312-be74-36218016218f/de-cuong-chi-tiet-cac-mon-hoc-thuoc-nganh-cong-ngheky-thuat-dien-dien-tu)]
Chương trình đào tạo luôn được thiết kế để sinh viên có thể chủ động học tập như
việc sinh viên có một số tín chỉ tự chọn phù hợp với hướng nghiên cứu riêng cũng
như sinh viên được hỗ trợ trang bị học cách học/tự học trong suốt quá trình đào tạo.
Các sinh viên ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử được yêu cầu phải chọn
một số môn theo định hướng nghiên cứu của riêng họ. Quyết định này được đưa ra
sau khi sinh viên hoàn thành các đồ án môn học nghĩa là sinh viên đã có khả năng đạt
được mức độ tư duy cao nhất theo thang của Bloom.
Trong mỗi đề cương chi tiết luôn thể hiện các phương pháp giảng dạy như thảo luận,
làm viện nhóm, thuyết trình, tham gia dự án (ptoject base learning), Các chiến lược
cách học tập bao gồm môn dựa trên phương pháp trò chơi, dựa trên mô phỏng, dựa
trên dự án và phòng thí nghiệm, dựa trên thực tập nhà máy cho phép sinh viên vừa
học vừa làm, thông qua học tập từ quy mô nhỏ nhất đến một quy mô lớn hơn.
Khoa cung cấp một số phòng tự học, không gian tự học, phòng thí nghiệm mở để sinh
viên có thể đến thực hiện các dự án của mình mà tại đó, sinh viên được cung cấp đầu
đủ dụng cụ/công cụ để thực hiện.

Tóm lại, hoạt động nghiên cứu và thực tập tại phòng thí nghiệm cho phép sinh viên
tiếp cận nhiều hơn với các dự án/đồ án, thông qua đó, sinh viên chủ động tự hoàn
thiện kiến thức của mình. Đây là một trong những chiến lược xuyên suốt trong quá
trình tổ chức các phòng thí nghiệm tại khoa Điện – Điện Tử.
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