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1. Đặt vấn đề
Dạy học dự án là hình thức dạy học trong đó sinh viên 

thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp 
có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, nhằm tạo ra 
các sản phẩm và giới thiệu chúng. Phương pháp học tập 
này đòi hỏi người học cần có tính tự học cao trong toàn 
bộ quá trình học tập. Thực hiện dự án học tập, sinh viên 
được chủ động tham gia các hoạt động để hoàn thành 
nhiệm vụ học tập thông qua việc phát hiện vấn đề và 
hình thành dự án học tập; lập kế hoạch giải quyết vấn 
đề và giải quyết vấn đề,… Dạy học theo dự án yêu cầu 
người học phải có tinh thần trách nhiệm cũng như sự 
tự lực cao trong học tập, tự xây dựng cho mình những 
kế hoạch, mục tiêu, thực hiện kiểm tra, rà soát để hoàn 
thành dự án theo đúng yêu cầu. Khi học theo dự án, sinh 
viên không những giải quyết được những nhiệm vụ học 
tập, lĩnh hội được những kiến thức cần thiết mà còn 
hình thành được cách thức làm việc, phát triển được 
kĩ năng tự học, tự nghiên cứu đặc biệt là hình thành và 
phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho bản thân. 
Với mục đích phát triển năng lực nghiên cứu khoa học 
cho sinh viên thông qua dạy học dự án, trong bài viết 
này chúng tôi chia sẻ quá trình hướng dẫn sinh viên xây 
dựng dự án học tập theo quy trình thực hiện một đề tài 
nghiên cứu khoa học. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Dạy học theo dự án
Dự án học tập là những thiết kế có chủ đích để thu hút 

tư duy của sinh viên xung quanh các kì vọng, nội dung 
và các kĩ năng mà họ cần hình thành. Một dự án học tập 
được bắt đầu từ việc phân tích mục tiêu (phân tích vấn 
đề) để hình thành ý tưởng, trên cơ sở đó, thiết kế các 

hoạt động để triển khai và thực hiện ý tưởng. Thực hiện 
các dự án học tập đòi hỏi sinh viên phải giải quyết được 
một hoặc một nhóm vấn đề cụ thể, vượt qua khỏi các 
giải pháp mà các em đã biết từ trước, qua đó đòi hỏi họ 
phải nỗ lực để hoàn thành trong một khoảng thời gian 
nhất định. Vì vậy, đầu ra của các dự án học tập là năng 
lực, kiến thức và thái độ cần được phát triển. 

Học tập qua dự án là một mô hình tổ chức lớp học 
nhằm làm năng động hoá lớp học truyền thống vốn lấy 
bài học làm trung tâm và giảng viên là trọng tâm. Học 
tập qua dự án hướng tới mục tiêu lâu dài, lấy người học 
làm trung tâm, liên nội dung và tích hợp với các vấn đề 
thực hành thực tế. Có sự thay đổi vai trò giữa giảng viên 
và sinh viên trong học tập qua dự án: Giảng viên đảm 
nhận vai trò dẫn dắt và trao quyền cho sinh viên làm 
chủ quá trình học tập. Sinh viên thể hiện tinh thần trách 
nhiệm đối với việc học, từ đó tạo dựng môi trường học 
tập chủ động hơn. Viện Giáo dục Buck (Hoa Kì) đưa 
ra định nghĩa: “Học tập qua dự án là một phương pháp 
tiếp cận trong đó người học đạt được kiến thức và các 
kĩ năng thông qua làm việc trong một khoảng thời gian 
dài để nghiên cứu và trả lời cho một câu hỏi phức hợp, 
một vấn đề, hoặc giải quyết thử thách” [1]. 

Thực hiện dự án học tập, sinh viên sẽ trải qua một quá 
trình tìm tòi, khám phá để giải quyết một dự án nằm 
trong thử thách đòi hỏi tư duy. Vì vậy, phương pháp học 
theo dự án là một trong những phương pháp học toàn 
diện, giúp cho sinh viên không chỉ đạt được kiến thức 
và kĩ năng nền tảng mà còn giúp cho các em phát triển 
toàn diện những kĩ năng cần thiết. Học tập theo dự án 
sinh viên được khuyến khích tìm tòi và thực hành kiến 
thức được học để tạo ra các sản phẩm của chính mình. 

TÓM TẮT: Thực tế tổ chức dạy học dự án cho thấy, có nhiều điểm tương đồng với 
quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. Để thực hiện đồng thời mục 
tiêu dạy học và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên, có thể 
định hướng, yêu cầu để các dự án học tập được xây dựng dưới dạng một đề tài 
nghiên cứu khoa học và áp dụng quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa 
học. Bài viết chia sẻ các giai đoạn hướng dẫn và định hướng sinh viên xây dựng 
dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học gồm ba 
giai đoạn với những yêu cầu về sản phẩm cần đạt ở mỗi giai đoạn.

TỪ KHÓA: Dạy học dự án, dự án học tập, năng lực nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu 
khoa học.
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Ngoài ra, giảng viên sẽ đồng hành cùng sinh viên trong 
suốt thời gian làm dự án để giúp các em nhận ra được 
các ưu điểm và các mặt cần cải thiện. Từ đó, sinh viên 
phát triển được năng lực của mình. Dạy học dự án có 
những đặc điểm sau [2]:

- Định hướng những nội dung quan trọng. Mục tiêu 
của phương pháp này là giúp sinh viên nắm được những 
chuẩn mực và các khái niệm chính nằm trong trọng tâm 
đào tạo và cách áp dụng nó vào thực tế.

- Đòi hỏi tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn 
đề, hợp tác, giao tiếp và trao đổi thông tin. Để có câu 
trả lời cho câu hỏi gợi mở và tạo ra một sản phẩm chất 
lượng, cần tư duy nhiều hơn là ghi nhớ thông tin đơn 
thuần. Sinh viên cần sử dụng năng lực tư duy kết hợp 
cùng các kĩ năng. Đây là những yếu tố tiên quyết để có 
được thành công trong môi trường làm việc hiện đại 
của thế kỉ XXI.

- Cần có các câu hỏi mang tư duy phản biện - một 
phần không thể thiếu của quá trình học hỏi và sáng tạo. 
Sinh viên chính là người đặt ra những câu hỏi phản 
biện, tìm kiếm câu trả lời và đưa ra kết luận cho mình. 
Quá trình này dẫn dắt sinh viên xây dựng một ý tưởng, 
một sản phẩm hoặc một dự án hoàn thiện, chuyên biệt.

- Được thiết kế xoay quanh một câu hỏi gợi mở ý 
tưởng. Phương pháp này tập trung vào các hoạt động 
của sinh viên và phụ thuộc vào việc họ học được những 
gì qua các nội dung quan trọng, các cuộc tranh luận, các 
thách thức và các vấn đề nảy sinh.

- Tạo ra nhu cầu cần phải nắm được nội dung và các 
kĩ năng thiết yếu. Dạy học dự án được bắt đầu bằng việc 
đưa ra các kiến thức và khái niệm. Sau khi sinh viên đã 
nắm được vấn đề sẽ có cơ hội ứng dụng vào các dự án 
cụ thể. Điều này tạo nên tình huống và lí do để sinh viên 
chủ động học và nắm được các kiến thức, khái niệm của 
môn học để hoàn thành dự án.

- Tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện bản thân và tự 

ra quyết định. Sinh viên sẽ học cách làm việc độc lập 
và có trách nhiệm khi phải đưa ra quyết định. Phương 
pháp tạo cơ hội cho sinh viên được lựa chọn, thể hiện 
những gì đã học theo cách của riêng mình giúp tăng sự 
say mê học tập của họ.

- Có nhận xét và đánh giá quá trình. Sinh viên được 
yêu cầu đưa ra và nhận lại các phản hồi từ phía giảng 
viên để nâng cao chất lượng sản phẩm mình tạo nên, 
suy nghĩ về những gì đã học được.

Như vậy, học tập qua dự án giúp người học phát triển 
các kĩ năng cần thiết cho cuộc sống hiện tại, tương lai 
trong bối cảnh xã hội dựa trên nền tảng tri thức và công 
nghệ cao. Học tập qua dự án là một cách tiếp cận để 
giúp các nhà trường, lớp học có thể tạo dựng được môi 
trường học tập và từng bước hình thành khung năng lực 
của thế kỉ XXI. Đặc biệt, học tập qua dự án lấy nhóm 
các kĩ năng học tập và cải tiến làm trọng tâm, qua đó 
giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp và kĩ năng 
sống (khả năng linh hoạt và thích ứng, tự định hướng 
bản thân, luôn có tinh thần cải tiến và trách nhiệm). 

2.2. Xây dựng dự án học tập theo định hướng phát triển năng 
lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên
Xây dựng dự án học tập, thực chất là tạo ra một sản 

phẩm với tư cách là kết quả của việc giải quyết một 
nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp không chỉ về mặt 
lí thuyết mà đặc biệt về mặt thực hành. 

Với mục tiêu gắn kết người học với những mảng kiến 
thức liên quan, tác động tích cực không chỉ tới việc học 
mà còn tới đời sống hằng ngày, cộng đồng và các hệ 
sinh thái xung quanh, sinh viên thực hiện vai trò khám 
phá hệ thống kiến thức, đặt câu hỏi, nhìn vào vấn đề 
trong hệ thống kiến thức, phát triển giải pháp, lên kế 
hoạch và triển khai dự án. Xây dựng một dự án học tập 
nói chung, có thể triển khai qua các giai đoạn được khái 
quát bằng Sơ đồ 1.

- Tìm hiểu bối cảnh 
chung của vấn đề.
- Tìm và xác định vấn 
đề.
- Nghiên cứu vấn đề.

Giai đoạn 1
Xác định vấn đề

- Đề xuất các giải pháp.
- Xây dựng kế hoạch.
- Triển khai dự án theo 
kế hoạch.

Giai đoạn 2
Xây dựng ý tưởng và 

triển khai dự án

- Xác định mục tiêu của 
việc đánh giá dự án học 
tập.
- Lựa chọn các phương 
thức đánh giá dự án học 
phù hợp với đặc thù của 
môn học và mực tiêu 
đánh giá.

Giai đoạn 3
Tổng kết, đánh giá  

dự án

Sơ đồ 1: Các giai đoạn xây dựng dự án học tập
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Giai đoạn 1: Xác định vấn đề 
Đây là giai đoạn đầu tiên hết sức quan trọng vì nó 

đóng vai trò định hướng cho các giai đoạn tiếp sau. 
Xuất phát từ nội dung của học phần, giảng viên giúp 
sinh viên gợi ra các vấn đề thực tiễn liên quan đến tri 
thức của học phần và dễ gây hứng thú đối với người 
học. Thông thường, đó là những vấn đề gắn với thực 
tiễn hoạt động nghề nghiệp sinh viên trong tương lai 
nhưng vừa sức với sinh viên và phù hợp với điều kiện 
nghiên cứu. Để xác định vấn đề có thể triển khai thành 
dự án học tập, cần tổ chức cho sinh viên thực hiện qua 
các bước cụ thể sau: 

- Tìm hiểu bối cảnh chung của vấn đề: Thực chất 
của việc tìm hiểu bối cảnh chung của vấn đề giúp sinh 
viên trả lời các câu hỏi: Những điều gì đã được biết 
đến ở vấn đề đó? Những khoảng trống của vấn đề cần 
giải quyết? Tầm quan trọng cảu việc giải quyết những 
khoảng trống ấy? Những lí do cơ bản và giả thuyết của 
nghiên cứu vấn đề đó là gì? Trả lời các câu hỏi trên giúp 
sinh viên hiểu được sâu hơn về bản thể vấn đề, những 
vấn đề tiềm ẩn khác tại cùng thời điểm, địa điểm, lĩnh 
vực, giúp phát triển các hướng giải pháp đã được triển 
khai, đặt thêm câu hỏi đa chiều để đảm bảo nghiên cứu 
của mình trở nên thực tế. 

- Tìm và xác định vấn đề: Tìm kiếm các vấn đề liên 
quan đến dự án; xác định những vấn đề cốt lõi của dự án. 

Vấn đề là chủ thể quan trọng nhất trong mỗi dự án 
học tập. Xác định lại vấn đề tức là giúp sinh viên đào 
sâu vấn đề nhằm tìm cốt lõi của vấn đề là gì, từ đó xác 
định mục đích của dự án học tập. 

Vấn đề cốt lõi của dự án học tập có thể xuất phát từ 
đời sống hoặc sách vở, liên hệ tới nhiều lĩnh vực khác 
nhau và cần có sự kết hợp nhiều mảng thông tin, kiến 
thức, kĩ năng để giải quyết. Một vấn đề là một khoảng 
trống nhận thức được giữa trạng thái hiện tại và trạng 
thái mà ta mong muốn nó tốt hơn hoặc giữa hiện trạng 
và những tiêu chuẩn cơ bản. Để xác định vấn đề cốt 
lõi, giảng viên cần giúp sinh viên xác định được những 
nhiệm vụ mà họ cần giải quyết thông qua thực hiện dự 
án học tập. Đây có thể là vấn đề được đặt ra từ các dự án 
học tập đã được triển khai trước đó hoặc xác định một 
vấn đề mới, trong một bối cảnh hoàn toàn mới. 

- Nghiên cứu vấn đề: Xác định được những mảng 
kiến thức đã biết về vấn đề cần nghiên cứu; lên được 
kế hoạch tìm hiểu về những mảng kiến thức chưa biết. 

Vấn đề của dự án học tập cần giải quyết bao giờ cũng 
có mối liên quan nhất định đến những kiến thức đã 
học, những trải nghiệm đã có của sinh viên. Vì vậy, 
giảng viên cần tổ chức để sinh viên trao đổi nhằm làm 
xuất hiện các liên tưởng, trên cơ sở đó sàng lọc các liên 
tưởng để hình thành các giả thuyết về vấn đề cần giải 
quyết. Sau cùng, dưới sự định hướng của giảng viên, 
sinh viên sẽ xây dựng kế hoạch cho việc giải quyết vấn 

đề của dự án học tập.
Trong giai đoạn này, sinh viên cần được bồi đắp thêm 

thông tin nền tảng liên quan đến nguyên nhân, hệ quả 
và các mối tương quan của vấn đề với ngoại cảnh trước 
khi bắt đầu việc tư duy và đánh giá các giải pháp. Ở 
giai đoạn này, giảng viên có thể giới thiệu thêm một số 
tài liệu tham khảo để các nhóm tự tìm hiểu và trình bày 
chéo trước cả lớp. Thực tế, thông qua giai đoạn này, 
sinh viên cũng có thể hình thành được những ý niệm cơ 
bản cho giải pháp của vấn đề mà chúng ta sẽ sử dụng 
sau đó trong quá trình đề xuất các giải pháp 

Giai đoạn 2: Xây dựng ý tưởng và triển khai dự án 
 - Đề xuất các giải pháp: Đề xuất giải pháp là quá 

trình tổng hợp, đánh giá và loại trừ các ý tưởng để đưa 
ra được nhóm ý tưởng tối ưu và khả thi nhất. Các ý 
tưởng về giải pháp cần được phân tích kĩ lưỡng về tác 
động của chúng tới bối cảnh của dự án và các chủ thể 
liên quan. Quá trình đề xuất giải pháp giúp nhóm dự 
án hiểu hơn về bản chất của dự án, bản chất của các ý 
tưởng, giải pháp. Việc đề xuất giải pháp cho dự án cần 
hướng dẫn để sinh viên có thể xác định được mục tiêu 
của giải pháp (hướng vào giải quyết khía cạnh nào của 
vấn đề?) và phân tích những khó khăn, thuận lợi khi 
thực hiện giải pháp đó…

 - Xây dựng kế hoạch: Bằng cách nêu lên các câu hỏi: 
1/ Cái gì cần đạt được/hình thành được từ dự án học tập 
này? Phạm vi của dự án (về nội dung, địa bàn, thời gian 
….). Khi tham gia dự án các thành viên trong nhóm có 
nhiệm vụ cụ thể ra sao?... 

- Triển khai dự án theo kế hoạch là quá trình học sinh 
kiểm thử các giả thiết đã được đặt ra để giải quyết vấn 
đề: Ứng phó với những thay đổi không nằm trong kế 
hoạch; tiến hành ghi chép và trao đổi thường xuyên về 
tiến trình của dự án. 

Quá trình triển khai dự án, giảng viên cần yêu cầu và 
có kế hoạch để các nhóm sinh viên báo cáo tiến độ và 
những kết quả bước đầu thực hiện được. Bước này sẽ 
giúp sinh viên dễ dàng phát hiện những những hạn chế, 
khó khăn và kịp thời có định hướng điều chỉnh nhằm 
đạt được kết quả cuối cùng tốt nhất. 

Giai đoạn 3: Tổng kết, đánh giá dự án 
Xác định rõ mục tiêu của việc đánh giá dự án học tập; 

đánh giá dự án có thể được thực hiện bằng các phương 
thức khác nhau. Tuy nhiên, giảng viên cần lựa chọn 
phương thức đánh giá phù hợp với đặc thù của trường, 
lớp mình và môn học. 

Đánh giá dự án cần dựa vào rubric đã được thiết kế 
trước đó; trước khi đánh giá từ phía giảng viên, cần tổ 
chức để sinh viên sử dụng rubric đánh giá sản phẩm 
của nhau. Về phía sinh viên, có thể sử dụng rubric để 
đánh giá lẫn nhau trong nhóm dự án. Những đánh giá 
lẫn nhau của sinh viên cũng là kênh tham khảo cho việc 
đánh giá/chấm điểm cho các em.
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Đánh giá dự án cần đánh giá quá trình, đó là những 
phản hồi cần thiết không chỉ cho giảng viên mà cho cả 
sinh viên về tình trạng hiểu biết hiện tại, quá trình phát 
triển kĩ năng, kiến thức, cũng như định hướng những 
bước đi tiếp theo, qua đó giúp cải thiện và thúc đẩy quá 
trình học tập. 

Như vậy, thông qua thực hiện các dự án học tập, sinh 
viên không chỉ giải quyết được những nhiệm vụ học 
tập, lĩnh hội được những kiến thức cần thiết mà còn 
hình thành được cách thức làm việc, phát triển được 
kĩ năng tự học, tự nghiên cứu đặc biệt là hình thành và 
phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho bản thân. 
Để thực hiện đồng thời mục tiêu dạy học và phát triển 
năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên, có thể 
định hướng và yêu cầu để các dự án học tập được xây 
dựng dưới dạng một đề tài nghiên cứu khoa học và áp 
dụng quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa 
học. Trên cơ sở nghiên cứu quy trình chung của việc 
xây dựng dựa án học tập, để triển khai đồng thời mục 
tiêu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh 
viên, chúng tôi đề xuất quy trình hướng dẫn sinh xây 
dựng dự án học tập dưới dạng một đề tài nghiên cứu 
khoa học theo các giai đoạn sau (xem Sơ đồ 2): 

Giai đoạn chuẩn bị
Giai đoạn chuẩn bị có vị trí quan trọng, góp phần 

quyết định chất lượng của dự án học tập. Giai đoạn này 
bao gồm các hoạt động: Xây dựng ý tưởng; lựa chọn 
chủ đề, tiểu chủ đề; lập kế hoạch các nhiệm vụ học 
tập. Các bước cụ thể ở giai đoạn chuẩn bị của sinh viên 
được thực hiện dựa trên bộ câu hỏi định hướng, gồm:

- Câu hỏi khái quát: Câu hỏi này giúp sinh viên khái 
quát những ý tưởng xuyên suốt bài học hoặc môn học.

- Câu hỏi bài học (những câu hỏi mở có liên hệ trực 
tiếp với dự án hoặc bài học cụ thể) và câu hỏi nội dung 
(những câu hỏi đi vào chi tiết hơn về các nội dung bài 
học hoặc dự án).  

Bộ câu hỏi định hướng trước hết giúp sinh viên hình 
thành ý tưởng, thảo luận để lựa chọn chủ đề dự án. 

Trên cơ sở chủ đề dự án sau khi được lựa chọn, giảng 
viên cần giúp sinh viên đặt tên dự án tương tự như xác 
định đề tài nghiên cứu khoa học. Tên dự án học tập nên 
bắt đầu bằng một động từ hành động, được trình bày 
trong một câu và có nghĩa tường minh; tên dự án học 
tập phải gắn với nội dung học tập và có ý nghĩa về mặt 
thực tiễn. Bộ câu hỏi định hướng cũng giúp sinh viên dễ 
dàng xác định những nội dung của dự án. Căn cứ trên 
các nội dung của dự án đã được xác định, giảng viên 
cần hướng dẫn để các nhóm dự án xây dựng đề cương 
dự án. Đề cương là bản thuyết minh về ý nghĩa, nội 
dung và phương pháp nghiên cứu dự án.  

- Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập/kế hoạch dự án 
đòi hỏi xác định những công việc cần làm, thời gian 
dự kiến, vật liệu, kinh phí, phương pháp tiến hành và 
phân công công việc trong nhóm dựa trên nội dung 
được phác thảo trong đề cương dự án. Bước này có bản 
chất của việc lập kế hoạch nghiên cứu đề tài nghiên cứu 
khoa học. 

Sản phẩm cần đạt ở giai đoạn chuẩn bị là bản thuyết 
minh về ý nghĩa nội dung và phương pháp nghiên cứu 
dự án (Đề cương dự án). Hoạt động của giảng viên và 
sinh viên ở giai đoạn chuẩn bị được khái quát trong 
Bảng 1. 

Giai đoạn thực hiện dự án
Đây là giai đoạn triển khai các nhiệm vụ học tập/kế 

hoạch dự án đã được xây dựng. Giai đoàn này được tiến 
hành thông qua các hoạt động: Thu thập thông tin (bao 
gồm cả xác lập cơ sở lí thuyết và tiến hành khảo sát, tìm 
hiểu thực tiễn); xử lí thông tin thu thập được; xây dựng 
sản phẩm hoặc bản báo cáo). 

Mục đích của các dự án học tập là giúp sinh viên 
thông qua giải quyết được những nhiệm vụ học tập, 
lĩnh hội được những kiến thức cần thiết để hình thành 
và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho bản 
thân. Vì vậy, ở giai đoạn này, giảng viên cần hướng dẫn 
để sinh viên bước đầu biết sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu khoa học phù hợp với từng nhiệm vụ, nội 

- Lựa chọn chủ đề dự 
án.
- Xây dựng thuyết minh 
dự án.

Giai đoạn 1
Chuẩn bị

- Xây dựng khung lí 
thuyết cho đề tài dự án.
- Khảo sát, tìm hiểu 
thực trạng của vấn đề 
dự án nghiên cứu.
- Đề xuất giải pháp / 
biện pháp / phương án 
giải quyét vấn đề dự án 
nghiên cứu.

Giai đoạn 2
Thực hiện dự án

- Tổng hợp kết quả.
- Trình bày kết quả dưới 
dạng báo cáo khoa học.

Giai đoạn 3
Kết thúc

Sơ đồ 2: Các giai đoạn xây dựng dự án học tập dưới dạng một đề tài nghiên cứu khoa học
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dung của đề tài nghiên cứu khoa học; bước xử lí thông 
tin thu được là cơ hội để sinh viên rèn luyện kĩ năng 
xử lí và trình bày số liệu trong nghiên cứu khoa học. 
Các phương pháp nghiên cứu khoa học thông thường 
bao gồm: Các phương pháp nghiên cứu lí thuyết; các 
phương pháp nghiên cứu thực tiễn.

- Trong phạm vi dự án học tập hướng tới giải quyết 
các nhiệm vụ học tập, sinh viên có thể tiến hành phương 
pháp phân tích - tổng hợp tài liệu để nắm vững bản chất 
và các mối quan hệ bên trong, từ đó hiểu đầy đủ, toàn 
diện, sâu sắc cơ sở lí thuyết của vấn đề nghiên cứu [3].

Việc nghiên cứu cơ sở lí thuyết của đề tài được bắt 
đầu bằng việc tìm kiếm các nguồn dữ liệu. Để giúp sinh 
viên có thể tiếp cận các tài liệu cần thiết cho thực hiện 
đề tài giảng viên cần có sự liên hệ giới thiệu các nguồn 
khác nhau (thư viện, mạng Internet…); hướng dẫn sinh 
viên phân loại tài liệu thu thập được theo các quan 
điểm, xu hướng khoa học khác nhau hoặc theo mức độ 
quan trọng đối với đề tài; sắp xếp thông tin thành hệ 
thống theo các chương, mục, vấn đề... nhằm xây dựng 
cơ sở lí luận của đề tài dự án.

- Tương ứng với các phương pháp nghiên cứu lí thuyết 
được sử dụng để triển khai nghiên cứu dự án học tập, 
giảng viên cần hướng dẫn để sinh viên có thể sử dụng 
các phương pháp nghiên cứu thực tiễn như: trưng cầu ý 
kiến bằng bảng hỏi; trao đổi, phỏng vấn theo chủ đề... 
Các phương pháp này giúp sinh viên thu thập các thông 

tin thực tiễn để xây dựng cơ sở thực tiễn của đề tài [3]. 
- Hướng dẫn sinh viên thực hiện các phương pháp xử 

lí số liệu phù hợp với nhiệm vụ học tập; trình bày, phân 
tích các số liệu thu được để tìm hiểu rõ thực tiễn của đề 
tài dự án. 

Kết thúc giai đoạn thứ hai, sinh viên cần hệ thống hóa 
được các vấn đề lí thuyết của đề tài dự án và kết quả tìm 
hiểu, khảo sát thực tiễn mà dự án đặt ra.

Hoạt động của giảng viên và sinh viên ở giai đoạn 
thực hiện dự án được khái quát trong Bảng 2. 

Giai đoạn kết thúc dự án
Kết thúc giai đoạn triển khai dự án, về cơ bản, các 

nhiệm vụ học tập/kế hoạch dự án đã được thực hiện và 
có kết quả. Giai đoạn này có nhiệm vụ tổng hợp các kết 
quả đã thực hiện được và xây dựng thành sản phẩm có 
thể giới thiệu hoặc trình bày. Dựa trên đề cương dự án 
đã xây dựng, giảng viên hướng dẫn để sinh viên tổng 
hợp kết quả nghiên cứu lí thuyết, kết quả khảo sát, tìm 
hiểu thực tiễn của đề tài đã thu được ở giai đoạn trước 
và trình bày tất cả kết quả đó dưới hình thức một văn 
bản khoa học. Với mục đích giúp sinh viên làm quen 
với việc trình bày một báo cáo khoa học, giảng viên cần 
hướng dẫn để sinh viên nắm rõ những yêu cầu căn bản 
về thể thức của một văn bản khoa học. 

Sản phẩm cuối cùng của dự án là bản báo cáo khoa 
học có thể trình bày để được đánh giá theo các tiêu chí 
cơ bản của một đề tài nghiên cứu khoa học. Hoạt động 

Bảng 1: Giai đoạn chuẩn bị 

Giai đoạn chuẩn bị Hoạt động của giảng viên Hoạt động của sinh viên

Xây dựng ý tưởng - Xây dựng bộ câu hỏi định hướng: xuất phát từ nội dung học và mục tiêu 
cần đạt được.

- Tìm hiểu bài học qua bộ câu hỏi định 
hướng. 

Lựa chọn chủ đề, 
tiểu chủ đề

- Giúp sinh viên xác định lĩnh vực thực tiễn ứng dụng nội dung bài học học. 
Trên cơ sở đó, gợi ý và định hướng để sinh viên thảo luận, xác định tên đề 
tài dự án.

- Làm việc nhóm để lựa chọn chủ đề 
dự án; thảo luận để diễn đạt thành tên 
dự án. 

Lập kế hoạch các 
nhiệm vụ học tập

- Trên cơ sở các đề xuất của sinh viên, chỉnh sửa để giúp sinh viên chính 
xác tên đề tài dự án. 
- Định hướng để sinh viên thiết kế các nhiệm vụ của dự án (hướng vào tìm 
kiếm các thông tin để trả lời cho các câu hỏi trong bộ câu hỏi định hướng).
- Chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ sinh viên cũng như các điều kiện thực hiện dự 
án trong thực tế.

- Sinh viên xây dựng kế hoạch dự án: 
Xác định những công việc cần làm, thời 
gian dự kiến, vật liệu, kinh phí, phương 
pháp tiến hành và phân công công việc 
trong nhóm.

Bảng 2: Giai đoạn thực hiện dự án 

Bước Thực hiện dự án Hoạt động của giảng viên Hoạt động của sinh viên

Thu thập thông tin - Hướng dẫn sinh viên các phương pháp 
nghiên cứu lí luân; phương pháp nghiên cứu 
thực tiễn phù hợp với từng nhiệm vụ, nội 
dung của đề tài nghiên cứu khoa học. 

- Tiến hành phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu để xây dựng 
cơ sở lí thuyết của vấn đề nghiên cứu; Hệ thống hóa các vấn đề lí 
thuyết của đề tài dự án. 

Xử lí thông tin thu được - Theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong 
quá trình thực hiện dự án.

- Tiến hành các phương pháp nghiên cứu thực tiễn nhằm thu thập 
các thông tin thực tiễn để xây dựng cơ sở thực tiễn của đề tài; Trình 
bày kết quả tìm hiểu, khảo sát thực tiễn của đề tài dự án.
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của giảng viên và sinh viên ở giai đoạn kết thúc dự án 
được khái quát trong Bảng 3.

3. Kết luận
Dạy học dự án là một hình thức dạy học tích cực theo 

quan điểm dạy học định hướng vào người học. Dạy học 
dự án sẽ phát huy ưu điểm khi triển khai chương trình 
đào tạo đại học được xây dựng theo tiếp cận chuẩn đầu 
ra, giúp hình thành và phát triển năng lực làm việc tự 

lực, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết các vấn đề 
phức hợp, tinh thần trách nhiệm và khả năng cộng tác 
làm việc của người học. Tổ chức và hướng dẫn sinh viên 
thực hiện đồ án học tập dưới dạng một đề tài nghiên cứu 
khoa học có thể thực hiện đồng thời hai mục đích trong 
đào tạo vừa giúp sinh viên hoàn thành nhiệm vụ học 
tập vừa là cơ hội để hình thành và phát triển năng lực 
nghiên cứu khoa học cho sinh viên. 

Bảng 3: Giai đoạn kết thúc dự án

Bước Kết thúc dự án Hoạt động của giảng viên Hoạt động của sinh viên

Tổng hợp các kết quả - Hướng dẫn sinh viên tổng hợp kết quả nghiên cứu cả 
về lí thuyết và thực tiễn. 

- Thực hiện tổng hợp kết quat từ việc thực hiện các nhiệm 
vụ nghiên cứu lí thuyết và thực tiễn. 

Xây dựng sản phẩm 
(viết báo cáo dự án)

- Hướng dẫn sinh viên trình bày sản phẩm dự án dưới 
hình thức một văn bản khoa học.

- Thực hiện viết báo cáo theo hướng dẫn của giảng viên.

Trình bày kết quả - Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị và thực hiện báo cáo 
sản phẩm.
- Theo dõi, đánh giá sản phẩm dự án của các nhóm.

- Thiết kế bản trình chiếu; phân công phối hợp trong nhóm 
để thuyết trình. 
- Báo cáo dự án và lắng nghe nhận xét góp ý để chỉnh sửa, 
hoàn thiện sản phẩm lần cuối cùng.
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ABSTRACT: The reality of the project-based teaching organization shows 
that there are many similarities with the process of carrying out a scientific 
research project. In order to achieve the goal of teaching as well as develop 
scientific research ability for students, it is possible to orient and request that 
the learning projects are built in the form of a scientific research project and 
apply the implementing of conducting a scientific research project. The article 
shares the stages of guiding and orienting students to build a learning project 
based on developing scientific research ability, including three stages with 
product requirements that need to be achieved at each stage. 

KEYWORDS: Project-based teaching, learning project, scientific research ability, scientific 
research project. 
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