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1. Đặt vấn đề
CDIO là viết tắt của cụm từ: Concelve - Deslgn - 

Implement - Operate, nghĩa là: hình thành ý tưởng, 
thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành, được Viện 
Công nghệ MIT (Hoa Kì) phát triển từ đầu thập niên 
90 của thế kỉ trước. Đến nay, đã có trên 200 trường 
đại học lớn trên khắp thế giới áp dụng phương pháp 
tiếp cận CDIO để xây dựng chương trình đào tạo, ví dụ 
như: Đại học Stanford, Đại học Arizona State, Đại học 
California State ở Mĩ; Đại học Curtin, Đại học Công 
nghệ Queensland, Viện Công nghệ Royal Melbourne 
- RMIT, Đại học Sydney, Đại học Duke ở Úc; Đại học 
Nanyang Polytechnic ở Singapore; Đại học Thanh Hoa, 
Đại học Giao thông Bắc Kinh ở Trung Quốc... CDIO 
được xem là một phương pháp tiếp cận trong xây dựng 
chương trình đào tạo, trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, 
xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo. 

Ở Việt Nam, tiếp cận CDIO trong xây dựng chương 
trình đào tạo được khởi xướng từ năm 2010 trong một số 
ngành kĩ thuật của Trường Đại học Bách khoa, Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh). Đến nay, nhiều trường đại 
học của nước ta đã triển khai xây dựng chương trình 
đào tạo theo tiếp cận CDIO, không chỉ trong các ngành 
kĩ thuật mà trong các ngành đào tạo khác như Luật, 
Kinh tế… Một số trường đại học có các ngành Sư phạm 
cũng bắt đầu xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp 
cận CDIO. Xây dựng và vận hành chương trình đào 
tạo giáo viên tiếp cận CDIO nói chung, chương trình 
đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO nói riêng là 
một vấn đề mới đối với các trường/khoa sư phạm. Để 

nâng cao hiệu quả xây dựng và vận hành chương trình 
đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO, cần phải tăng 
cường quản lí hoạt động này. Từ đó, nghiên cứu để xuất 
các giải pháp quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu 
học tiếp cận CDIO là một vấn đề vừa có ý nghĩa lí luận, 
vừa có ý nghĩa thực tiễn.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận 
CDIO
Theo Anik Ghufron và cộng sự (2019): “Quản lí 

chương trình đào tạo là một tập hợp các hoạt động 
chiến lược được thực hiện để đảm bảo sự thành công 
của việc phát triển chương trình đào tạo trong một cơ 
sở giáo dục nhất định” [1]. Wilkes và cộng sự (2002) 
khẳng định: “Quản lí chương trình đào tạo theo nghĩa 
rộng nhất của nó, là một hệ thống tự động hỗ trợ toàn 
bộ quá trình đào tạo từ lập kế hoạch đến thực hiện đến 
đánh giá” [2]. 

Quản lí chương trình đào tạo cũng được hiểu là một 
quá trình quản lí toàn diện, có hệ thống, nhằm đạt được 
thành tựu giáo dục và đào tạo. Quản lí chương trình 
đào tạo trong nhà trường bao gồm lập kế hoạch, thực 
hiện, kiểm soát và đánh giá chương trình. Chúng được 
sử dụng nhằm thiết lập tất cả các hoạt động giảng dạy 
và học tập được thực hiện thành công và hiệu quả trong 
thế giới giáo dục [3].

Như vậy, có thể hiểu quản lí chương trình đào tạo 
giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO là quá trình tác động 
có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lí lên các đối 
tượng quản lí thông qua việc vận dụng các chức năng và 
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phương tiện quản lí nhằm thực hiện các mục tiêu, chuẩn 
đầu ra chương trình đào tạo, được cụ thể hóa thành kế 
hoạch và các chương trình môn học trên cơ sở đề cương 
CDIO. Các nội dung quản lí chương trình đào tạo giáo 
viên tiểu học tiếp cận CDIO bao gồm một phổ rộng 
các vấn đề liên quan chặt chẽ với nhau, đan xen vào 
nhau và tác động qua lại, chi phối lẫn nhau. Đó là các 
nội dung sau: Quản lí mục tiêu, chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo; Quản lí cấu trúc và nội dung chương trình 
đào tạo; Quản lí thực hiện chương trình đào tạo (bao 
gồm: Quản lí hoạt động dạy của giảng viên; Quản lí 
hoạt động học của sinh viên và đánh giá kết quả học tập 
của sinh viên); Quản lí các điều kiện đảm bảo thực hiện 
chương trình đào tạo; Quản lí đánh giá, cải tiến chương 
trình đào tạo.

Quản lí chương trình đào tạo giáo viên nói chung, 
giáo viên tiểu học nói riêng tiếp cận CDIO đang là mô 
hình mới, hiện chưa có nhiều cơ sở đào tạo áp dụng 
mô hình đào tạo, quản lí chương trình đào tạo tiếp cận 
CDIO, đặc biệt là trong quản lí chương trình đào tạo 
giáo viên tiểu học. Mặc dù vậy, quản lí chương trình 
đào tạo giáo viên, giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO 
được xem là phương thức quản lí có nhiều ưu điểm, là 
phương thức quản lí chương trình đào tạo theo tiếp cận 
năng lực, dựa vào các chuẩn đầu ra theo một quy trình 
chuẩn mực, phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học, triết 
lí giáo dục và sứ mạng, mục tiêu đào tạo giáo viên của 
cơ sở đào tạo. 

Mặc dù các cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học đã triển 
khai nhiều hoạt động, biện pháp để nâng cao chất lượng 
quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học nói 
chung, chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận 
CDIO nói riêng. Tuy nhiên, qua khảo sát thực trạng, 
chúng tôi nhận thấy một số hạn chế tồn tại về: Nhận 
thức của đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên về chương 
trình đào tạo, quản lí xây dựng và phát triển chương 
trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Công 
tác quản lí các điều kiện đảm bảo thực hiện chương 
trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO;…

2.2. Một số giải pháp quản lí chương trình đào tạo giáo viên 
tiểu học tiếp cận CDIO
2.2.1. Quán triệt cho đội ngũ cán bộ quản lí và giảng viên về sự 
cần thiết phải quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học 
tiếp cận CDIO
Mục tiêu của giải pháp là nhằm nâng cao nhận thức 

cho đội ngũ cán bộ quản lí và giảng viên về sự cần thiết 
phải quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp 
cận CDIO, từ đó xác định rõ trách nhiệm của họ trong 
xây dựng, vận hành và phát triển chương trình đào tạo 
giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO.

Giải pháp này giúp cán bộ quản lí và giảng viên các 
trường đại học thấy rõ: Sự cần thiết phải quản lí chương 

trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Sự khác 
biệt giữa quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiếp cận 
nội dung và tiếp cận CDIO; Quản lí chương trình đào 
tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO góp phần nâng cao 
chất lượng đào tạo của ngành học...

Thực hiện giải pháp đòi hỏi phải tổ chức nghiên cứu, 
quán triệt trong cán bộ quản lí và giảng viên về sự cần 
thiết phải quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu 
học tiếp cận CDIO để đi đến thống nhất những vấn 
đề sau đây: Xây dựng, vận hành và phát triển chương 
trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO là giải 
pháp có ý nghĩa đột phá, chuyển từ đào tạo tiếp cận nội 
dung sang tiếp cận năng lực mà các cơ sở đào tạo giáo 
viên cần phải triển khai để nâng cao chất lượng đào tạo 
của mình, trong bối cảnh giáo dục phổ thông đang có 
nhiều đổi mới; Trách nhiệm chính trong quản lí chương 
trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO là cán bộ 
quản lí, giảng viên trong các khoa sư phạm tiểu học và 
chuyên viên của các phòng ban liên quan của các cơ sở 
đào tạo giáo viên; Có quản lí chương trình đào tạo giáo 
viên tiểu học tiếp cận CDIO mới đảm bảo cho chương 
trình đào tạo vận hành một cách hiệu quả, theo đúng 
quy trình chuẩn… Đồng thời, phải xem quản lí chương 
trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO là một 
trong những nội dung quan trọng của quản lí hoạt động 
đào tạo ở trường đại học, một nhiệm vụ chuyên môn 
mà mỗi cán bộ quản lí, giảng viên phải suy nghĩ, tìm tòi 
để đổi mới, nâng cao hiệu quả trên từng công việc của 
mình. Ngoài ra, cần khắc phục những nhận thức chưa 
đúng đắn, chưa đầy đủ về quản lí chương trình đào tạo 
giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO...

2.2.2. Quản lí xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo giáo 
viên tiểu học tiếp cận CDIO
Mục tiêu của giải pháp là nhằm giúp cán bộ quản lí 

và giảng viên ngành Giáo dục Tiểu học nắm vững quy 
trình xây dựng chuẩn đầu ra và cách thức quản lí xây 
dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên 
tiểu học tiếp cận CDIO.

Trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp 
cận CDIO, chuẩn đầu ra được xem là yếu tố cốt lõi: từ 
chuẩn đầu ra có thể xác định chuẩn đầu vào; hiện thực 
hóa sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của trường 
đại học, đồng thời xây dựng được chương trình đào tạo 
giáo viên tiểu học đạt chuẩn mực khu vực và quốc tế, 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các cơ sở giáo dục. 
Chuẩn đầu ra là cơ sở để trường đại học triển khai các 
hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, là cơ 
sở để các cơ quan quản lí kiểm định chất lượng đào tạo 
của trường đại học và kiểm định chương trình đào tạo.

Thực hiện giải pháp này, trước tiên phải xác định cơ 
sở pháp lí để xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO, đó là: Luật 
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Giáo dục Đại học (2018), Khoản 1, Điều 36 về chương 
trình đào tạo; Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 
22 tháng 8 năm 2018 ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo 
viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 17/2021/
TT- BGDĐT, ngày 22 tháng 6 năm 2021 ban hành Quy 
định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm 
định và ban hành chương trình đào tạo trình độ của 
giáo dục đại học... Cùng với việc xác định cơ sở pháp 
lí, phải tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO theo một quy 
trình nhất định, bao gồm các bước sau:

- Bước 1: Thành lập nhóm chuyên môn xây dựng 
chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu 
học tiếp cận CDIO. 

Nhóm chuyên môn bao gồm trưởng khoa, phó trưởng 
khoa, trưởng bộ môn ngành đào tạo giáo dục tiểu học; 
các giảng viên có kinh nghiệm trong đào tạo ngành 
Giáo dục Tiểu học. Trưởng nhóm chuyên môn có thể 
là trưởng khoa dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng cơ sở 
giáo dục đại học. Nhóm chuyên môn phân công nhiệm 
vụ cho các thành viên của nhóm: phân tích bối cảnh 
đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học (nhu cầu, mặt mạnh, 
mặt yếu, cơ hội, thách thức); đối sánh chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo giáo viên tiểu học và chương trình 
đào tạo giáo viên tiểu học hiện hành với các tiểu chuẩn 
CDIO; xác định chuẩn đầu ra của ngành Giáo dục Tiểu 
học trên các phương diện kiến thức, năng lực, phẩm 
chất…

- Bước 2: Nhóm chuyên môn đề xuất dự thảo chuẩn 
đầu ra chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận 
CDIO lần 1. 

Căn cứ vào sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của 
trường đại học; căn vào mục tiêu đào tạo ngành Giáo 
dục Tiểu học, nhóm chuyên môn đề xuất dự thảo chuẩn 
đầu ra chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận 
CDIO lần 1. Dự thảo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO một mặt phải đảm bảo 
các quy định đối với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, 
mặt khác phải theo khung chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo tiếp cận CDIO. Khung chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo tiếp cận CDIO phải thể hiện rõ các chủ 
đề của chuẩn đầu ra. Chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo tiếp cận CDIO thường có 4 chủ đề: Kiến thức và 
lập luận ngành; Năng lực, phẩm chất cá nhân và nghề 
nghiệp; Năng lực giao tiếp và làm việc nhóm; Năng 
lực thực hành nghề nghiệp. Từ khung chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học tiếp cận 
CDIO nhóm biên soạn cần xác định chuẩn đầu ra chi 
tiết cho từng chủ đề. 

- Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo chuẩn đầu 
ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận 
CDIO (lần 1).

Nhóm chuyên môn tiến hành lấy ý kiến của các đối 

tượng là giảng viên ngành Giáo dục Tiểu học, cựu sinh 
viên ngành Giáo dục Tiểu học; nhà tuyển dụng (Trưởng 
phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện; hiệu trưởng các 
trường tiểu học); chuyên gia giáo dục về dự thảo chuẩn 
đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp 
cận CDIO. Với mỗi đối tượng, ngoài lấy ý kiến về dự 
thảo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo giáo viên tiểu 
học tiếp cận CDIO, cần có thêm những khảo sát sâu. Ví 
dụ, đối với cựu sinh viên, cần khảo sát những khó khăn 
mà họ thường gặp phải trong hoạt động nghề nghiệp, 
nguyên nhân của những khó khăn đó là gì? Đối với hiệu 
trưởng các trường tiểu học, cần khảo sát những thiếu 
hụt về kiến thức, kĩ năng, phẩm chất cá nhân của những 
giáo viên mới ra trường; những đề xuất của họ đối với 
quá trình đào tạo giáo viên tiểu học…

- Bước 4: Nhóm chuyên môn chỉnh sửa, bổ sung dự 
thảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên 
tiểu học tiếp cận CDIO và lấy ý kiến (lần 2).

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đối tượng khảo sát, 
nhóm chuyên môn chỉnh sửa, bổ sung dự thảo chuẩn 
đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp 
cận CDIO. Sau đó, tổ chức lấy ý kiến (lần 2). Đối tượng 
lấy ý kiến vẫn là giảng viên ngành Giáo dục Tiểu học, 
cựu sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học; nhà tuyển 
dụng; chuyên gia giáo dục nhưng mở rộng số lượng của 
từng đối tượng.

- Bước 5: Hoàn thiện và công bố chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO.

Ở bước này, nhóm biên soạn hoàn thiện chuẩn đầu 
ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận 
CDIO; trình hiệu trưởng phê duyệt và công bố chuẩn 
đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp 
cận CDIO.

2.2.3. Quản lí thiết kế khung chương trình đào tạo giáo viên tiểu 
học tiếp cận CDIO
Mục tiêu của giải pháp là nhằm giúp cán bộ quản lí 

và giảng viên ngành Giáo dục Tiểu học nắm vững quy 
trình thiết kế khung chương trình và cách thức quản lí 
thiết kế khung chương trình đào tạo giáo viên tiểu học 
tiếp cận CDIO.

Khung chương trình là một thành phần của chương 
trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO. Chương 
trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO bao 
gồm các thành phần cơ bản: Mục tiêu, chuẩn đầu ra, 
khung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần. 
Khung chương trình được thiết kế dựa trên chuẩn đầu 
ra và là cơ sở để xây dựng đề cương chi tiết học phần. 
Vì thế, khi xây dựng và phát triển chương trình đào tạo 
nói chung, chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp 
cận CDIO nói riêng, cần quan tâm đúng mức đến thiết 
kế khung chương trình. Khung chương trình giúp cho 
các nhà quản lí thấy rõ khả năng đáp ứng chuẩn đầu ra 
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của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận 
CDIO qua hệ thống học phần theo các khối kiến thức 
giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. Mỗi học 
phần trong hệ thống được phân nhiệm để hiện thực hóa 
chuẩn đầu ra chương trình đào tạo với nội dung, mức 
độ khác nhau. Đồng thời, các học phần lại được sắp xếp 
đảm bảo tính logic và trình tự dạy học, thể hiện mối liên 
hệ mật thiết, bổ trợ nhau trong việc đáp ứng yêu cầu 
chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Vì thế, nhìn vào 
khung chương trình, có thể thấy rõ khả năng đáp ứng 
chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu 
học tiếp cận CDIO. 

Để thực hiện giải pháp này, cần chỉ đạo rà soát khung 
chương trình đào tạo giáo viên tiểu học hiện hành nhằm 
đối sánh khung chương trình đào tạo giáo viên tiểu học 
hiện hành với các tiêu chuẩn của CDIO. Kết quả của sự 
rà soát là phải chỉ ra được các học phần cần phải thay 
đổi tên, cấu trúc, số tín chỉ như thế nào? Việc sắp xếp 
học phần theo học kì (trình tự dạy học) có cần phải điều 
chỉnh cho phù hợp với việc thực hiện chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo không? Có cần thêm/bớt học phần 
nào không?   

Trên cơ sở rà soát, cần tổ chức thiết kế khung chương 
trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO. Việc tổ 
chức thiết kế khung chương trình đào tạo giáo viên tiểu 
học tiếp cận CDIO cần được tiến hành theo các bước 
sau:

- Bước 1: Xác định mục đích, yêu cầu thiết kế khung 
chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO. 

Mục đích của thiết kế khung chương trình đào tạo 
giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO là nhằm có được một 
khung chương trình đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng 
chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các tiêu chuẩn 
của CDIO. 

Yêu cầu của thiết kế khung chương trình đào tạo giáo 
viên tiểu học tiếp cận CDIO là phải đảm bảo khối lượng 
học tập tối thiểu; Thể hiện rõ những đặc điểm và yêu 
cầu riêng của ngành Giáo dục Tiểu học được cụ thể hóa 
qua chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Quy định rõ 
những học phần bắt buộc, tự chọn để vừa định hướng 
cho sinh viên, vừa đảm bảo tính mềm dẻo, tạo điều kiện 
cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập cá nhân theo 
tiến độ và trình tự phù hợp với năng lực, điều kiện của 
bản thân…

- Bước 2: Phân định số học phần, số lượng tín chỉ cho 
các khối kiến thức.

Lập ma trận phân nhiệm giữa các học phần và chuẩn 
đầu ra của chương trình đào tạo, xác định các học phần 
cần thiết nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo, số lượng tín chỉ. Các học phần cho các khối 
kiến thức phải thể hiện được sự đóng góp của các học 
phần đối với việc thực hiện chuẩn đầu ra của chương 
trình đào tạo giáo viên tiểu học.

- Bước 3: Cấu trúc lại khung chương trình đào tạo 
giáo viên tiểu học theo chuẩn đầu ra mới và những ý 
tưởng mới.

Đây là bước có ý nghĩa quan trọng nhất trong tổ chức 
thiết kế khung chương trình đào tạo giáo viên tiểu học 
tiếp cận CDIO. Khung chương trình đào tạo nói riêng, 
chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO 
nói chung không phải được thiết kế hoặc xây dựng 
mới ngay từ đầu mà thường dựa trên khung chương 
trình đào tạo đã có. Vì thế, khi thiết kế khung chương 
trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO cần thiết 
phải cấu trúc lại khung chương trình đào tạo đã có theo 
chuẩn đầu ra mới (chuẩn đầu ra tiếp cận CDIO); đảm 
bảo một học phần có thể phục vụ cho việc thực hiện 
một số chuẩn đầu ra thành phần. Ngược lại, một chuẩn 
đầu ra thành phần được thực hiện trong một số học 
phần. Đồng thời, cấu trúc lại khung chương trình đào 
tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận CDIO phải thể hiện 
rõ yêu cầu học tập tích hợp và trải nghiệm chủ động của 
sinh viên. Yêu cầu này đòi hỏi khung chương trình đào 
tạo giáo viên tiểu học phải bố trí các học phần sao cho 
sinh viên học các kĩ năng cá nhân, giao tiếp, các kĩ năng 
kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống dạy học - giáo 
dục cùng với kiến thức chuyên ngành trong bối cảnh 
rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. Đây chính 
là học tập tích hợp. Học tập tích hợp có ưu điểm là cho 
phép sinh viên sử dụng “kép” thời gian để vừa học kiến 
thức, vừa học kĩ năng. Ngoài ra, khi cấu trúc lại khung 
chương trình đào tạo giáo viên tiểu học, cần bố trí đủ số 
lượng các môn học/học phần, tạo điều kiện để sinh viên 
trải nghiệm chủ động. 

- Bước 4: Ban hành khung chương trình đào tạo giáo 
viên tiểu học tiếp cận CDIO.

Ở bước này, hiệu trưởng các trường đại học đào tạo 
ngành Giáo dục Tiểu học kí quyết định ban hành khung 
chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO. 
Khung chương trình đào tạo được ban hành là cơ sở 
pháp lí để triển khai xây dựng chương trình học phần.

2.2.4. Quản lí xây dựng đề cương chi tiết học phần tiếp cận 
CDIO trong đào tạo giáo viên tiểu học đảm bảo sự thống nhất 
các nội dung dạy học, kiểm tra và đánh giá
Mục tiêu của giải pháp là nhằm giúp cán bộ quản 

lí và giảng viên ngành Giáo dục Tiểu học nắm vững 
quy trình xây dựng đề cương chi tiết học phần tiếp cận 
CDIO trong đào tạo giáo viên tiểu học, đảm bảo cho đề 
cương chi tiết học phần được xây dựng theo đúng tiêu 
chuẩn của CDIO.

Xây dựng đề cương chi tiết học phần tiếp cận CDIO 
trong đào tạo giáo viên tiểu học là hiện thực hóa chuẩn 
đầu ra. Đề cương chi tiết học phần là bản hợp đồng ghi 
nhớ giữa giảng viên và sinh viên, trong đó thể hiện toàn 
bộ kế hoạch giảng dạy và học tập học phần, thông qua 

Nguyễn Ngọc Hiền
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đó, quá trình dạy và học được tiến hành theo đúng lộ 
trình đã được đặt ra nhằm giúp sinh viên nâng cao khả 
năng tự học và tự nghiên cứu để đạt kết quả tốt nhất. Đề 
cương chi tiết học phần được xây dựng dựa trên chuẩn 
đầu ra của chương trình đào tạo là sự cụ thể hóa chuẩn 
đầu ra của chương trình đào tạo vào trong một học 
phần. Mỗi học phần trong chương trình đào tạo giáo 
viên tiểu học đều phục vụ cho việc thực hiện một hoặc 
một số chuẩn đầu ra thành phần trong chương trình đào 
tạo giáo viên tiểu học. Vì thế, xây dựng đề cương chi 
tiết học phần tiếp cận CDIO trong đào tạo giáo viên tiểu 
học chính là hiện thực hóa chuẩn đầu ra của chương 
trình đào tạo. Quản lí xây dựng đề cương chi tiết học 
phần đảm bảo cho đề cương chi tiết học phần được xây 
dựng theo đúng tiêu chuẩn của CDIO. Theo tiêu chuẩn 
của CDIO, đề cương chi tiết học phần phải đảm bảo các 
yêu cầu cụ thể về nội dung và hình thức. Nếu trong quá 
trình xây dựng đề cương chi tiết học phần không có sự 
hướng dẫn và giám sát thì sẽ xảy ra tình trạng đề cương 
chi tiết học phần không được xây dựng theo đúng mẫu 
CDIO. Mục tiêu, chuẩn đầu ra học phần, phương pháp 
dạy học, phương pháp đánh giá được trình bày một 
cách chung chung. Tài liệu tham khảo của học phần 
không được cập nhật đầy đủ… Còn khi quá trình xây 
dựng đề cương chi tiết học phần được quản lí một cách 
chặt chẽ sẽ khắc phục được những hạn chế trên. Quản lí 
xây dựng đề cương chi tiết học phần đòi hỏi giảng viên 
phải có ý thức hơn trong đổi mới phương pháp, hình 
thức dạy học, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. 
Trong đề cương chi tiết học phần, giảng viên phải xác 
định rõ phương pháp, hình thức dạy học, đánh giá kết 
quả học tập của sinh viên. Các phương pháp, hình thức 
dạy học, đánh giá kết quả học tập của sinh viên được sử 
dụng để giảng dạy học phần tiếp cận CDIO phải giúp 
sinh viên học tập tích hợp và trải nghiệm chủ động. Khi 
giảng viên xác định rõ phương pháp, hình thức dạy học, 
đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận 
CDIO, họ sẽ có ý thức hơn trong đổi mới phương pháp, 
hình thức dạy học, đánh giá kết quả học tập của sinh 
viên. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần thiết phải 
có sự kiểm tra, giám sát của nhà quản lí. Để thực hiện 
giải pháp này, cần phải thống nhất và ban hành mẫu đề 
cương chi tiết học phần đào tạo giáo viên tiểu học tiếp 
cận CDIO. Đây là việc làm rất cần thiết đối với quá 
trình xây dựng đề cương chi tiết học phần. Thống nhất 
và ban hành mẫu đề cương chi tiết học phần sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi cho giảng viên khi xây dựng đề cương 
chi tiết học phần và đảm bảo sự thống nhất đối với tất 
cả các học phần về đề cương chi tiết.

Đồng thời với ban hành mẫu đề cương chi tiết học 
phần, cần tổ chức xây dựng đề cương chi tiết học phần 
đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO theo một quy 
trình với các bước sau:

- Bước 1: Xác định mục đích, yêu cầu xây dựng đề 
cương chi tiết học phần đào tạo giáo viên tiểu học tiếp 
cận CDIO.

Mục đích xây dựng đề cương chi tiết học phần đào 
tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO là nhằm có một bộ 
đề cương chi tiết học phần đáp ứng các tiêu chuẩn của 
CDIO; làm cơ sở cho việc tổ chức giảng dạy và quản lí 
chương trình đào tạo nói riêng, quản lí quá trình đào tạo 
giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO nói chung.

Yêu cầu xây dựng đề cương chi tiết học phần đào tạo 
giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO là: Phải có đầy đủ 
thông tin theo quy định; Phải thể hiện rõ ràng sự đóng 
góp trong việc đạt được chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo giáo viên tiểu học; Phải đảm bảo sự thống nhất 
giữa nội dung dạy học, phương pháp dạy học và kiểm 
tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên…

- Bước 2: Hướng dẫn giảng viên xác định và lựa các 
chuẩn đầu ra của học phần.

Ở bước này, cần lưu ý giảng viên khi xác định và lựa 
các chuẩn đầu ra của học phần cần đảm bảo sự tương 
quan giữa học phần này với các chuỗi học phần khác 
trong hệ thống chương trình đào tạo. Đảm bảo chuẩn 
đầu ra học phần thỏa mãn các điều kiện học phần tiên 
quyết, học phần trước, tính kế thừa và phát triển. Chuẩn 
đầu ra theo CDIO bao gồm: chuẩn kiến thức, kĩ năng và 
thái độ. Trên cở sở đó, lập ánh xạ chuẩn đầu ra học phần 
với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Khi lập ánh xạ 
chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo cần lưu ý trọng số đóng góp của chuẩn đầu ra 
học phần đó cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 
được phân nhiệm. 

- Bước 3: Xác định nội dung dạy học và các phương 
pháp dạy học, phương pháp đánh giá để đáp ứng chuẩn 
đầu ra học phần.

Ở bước này, cần hướng dẫn giảng viên xác định nội 
dung giảng dạy lí thuyết và thực hành, thể hiện sự 
tương quan với chuẩn đầu ra học phần. Đặc trưng của 
nội dung dạy học trong chương trình đào tạo giáo viên 
tiểu học tiếp cận CDIO là mang tính tích hợp giữa kiến 
thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm; giữa lí thuyết 
và thực hành; giữa phẩm chất đạo đức nghề nghiệp với 
kiến thức, tay nghề và kĩ năng cá nhân. Đặc trưng này 
cần được thể hiện trong nội dung giảng dạy lí thuyết, 
thực hành học phần của giảng viên. Cùng với hướng 
dẫn giảng viên xác định nội dung dạy học cần hướng 
dẫn giảng viên lựa chọn các phương pháp dạy học, 
phương pháp đánh giá phù hợp với năng lực sinh viên.

- Bước 4: Triển khai xây dựng đề cương chi tiết học 
phần đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO.

Ở bước này, các nhóm căn cứ vào mẫu đề cương chi 
tiết học phần cùng với kết quả đã thực hiện ở các bước 
trước để xây dựng đề cương chi tiết học phần đào tạo 
giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO. Đề cương chi tiết học 
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phần đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO được xây 
dựng vừa đảm bảo chuẩn đầu ra của học phần đào tạo 
giáo viên tiểu học, vừa đảm bảo các tiêu chuẩn CDIO. 
Đồng thời, đề cương chi tiết học phần phải thể hiện 
rõ định hướng tích hợp và trải nghiệm trong các nội 
dung dạy học và trong sử dụng phương pháp dạy học, 
phương pháp đánh giá.

- Bước 5: Rà soát, chỉnh sửa và cải tiến.
Đề cương chi tiết học phần đào tạo giáo viên tiểu học 

tiếp cận CDIO ngay cả khi đã đưa vào sử dụng vẫn cần 
được rà soát, cải tiến. Việc rà soát, cải tiến đề cương 
chi tiết học phần tập trung vào một số nội dung: Làm 
rõ hơn sự đóng góp của học phần trong việc đạt được 
chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu 
học; đổi mới phương pháp dạy học để phát triển phẩm 
chất, năng lực sinh viên; nâng cao độ tin cậy cùng tính 
khả thi của các tiêu chí đánh giá kết quả học tập của 
sinh viên...

2.2.5. Quản lí các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình 
đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO
Mục tiêu của giải pháp là nhằm tìm kiếm, khai thác và 

sử dụng có hiệu quả các điều kiện cần thiết để quản lí 
quá trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO nói 
chung, quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học 
tiếp cận CDIO nói riêng. Để thực hiện chương trình đào 
tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO đạt kết quả cao rất 
cần các điều kiện đảm bảo về không gian làm việc sư 
phạm, về nguồn lực, năng lực giảng dạy và đánh giá của 
giảng viên, về sự hợp tác để phát triển trong giáo dục 
đại học... Thực tế cho thấy, nếu thiếu các điều kiện này, 
hiệu quả quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học 
tiếp cận CDIO sẽ gặp khó khăn, hạn chế. 

Các điều kiện cho xây dựng và quản lí chương trình 
đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO không phải 
lúc nào cũng có sẵn mà cần phải biết tìm kiếm, khai 
thác chúng. Bản thân các điều kiện không tự tác động 
đến xây dựng và quản lí chương trình đào tạo giáo viên 
tiểu học tiếp cận CDIO. Muốn cho các điều kiện này 
ảnh hưởng tích cực, có lợi đến mọi thành tố của quá 
trình xây dựng và quản lí đào tạo giáo viên tiểu học tiếp 
cận CDIO nói chung, chương trình đào tạo nói riêng thì 
cần phải tổ chức chúng thành một hệ thống. Có như vậy 

các điều kiện mới bổ sung, hỗ trợ cho nhau, tạo ra sức 
mạnh tổng hợp cho xây dựng và quản lí chương trình 
đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO. Do đó, cán bộ 
quản lí và giảng viên trường đại học cần có kĩ năng tổ 
chức các điều kiện đáp ứng yêu cầu xây dựng và quản lí 
chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO. 

Trong quản lí các điều kiện đảm bảo thực hiện chương 
trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO, phát 
triển năng lực giảng dạy và đánh giá của giảng viên có 
ý nghĩa quan trọng nhất. Năng lực giảng dạy và đánh 
giá của giảng viên vừa là điều kiện, vừa là nhân tố có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong đào tạo giáo viên tiểu 
học nói chung; xây dựng và triển khai chương trình đào 
tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO nói riêng. Mấu 
chốt của xây dựng và triển khai chương trình đào tạo 
giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO nằm ở hoạt động 
giảng dạy và đánh giá theo hướng tích hợp, trải nghiệm 
và phát triển năng lực người học của giảng viên. Điều 
rõ ràng là, nếu giảng viên bị hạn chế về phương pháp 
dạy học và đánh giá theo hướng tích hợp, trải nghiệm 
và phát triển năng lực người học thì sẽ không thực hiện 
được chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận 
CDIO một cách thực chất. 

3. Kết luận
Xây dựng, triển khai chương trình đào tạo giáo viên 

tiểu học tiếp cận CDIO là một giải pháp có ý nghĩa then 
chốt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên 
tiểu học. Để xây dựng, triển khai chương trình đào tạo 
giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO có hiệu quả cần tăng 
cường quản lí các hoạt động này bằng các giải pháp 
đã được đề xuất: Quán triệt cho đội ngũ cán bộ quản lí 
và giảng viên về sự cần thiết phải quản lí chương trình 
đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Quản lí xây 
dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên 
tiểu học tiếp cận CDIO; Quản lí thiết kế khung chương 
trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Quản 
lí xây dựng đề cương chi tiết học phần tiếp cận CDIO 
trong đào tạo giáo viên tiểu học đảm bảo sự thống nhất 
các nội dung dạy học, kiểm tra và đánh giá; Quản lí các 
điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo giáo 
viên tiểu học tiếp cận CDIO.
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for primary school teachers to approach CDIO; Managing the construction 
of learning outcomes of the training program for primary school teachers 
to approach CDIO; Managing and designing the framework for the training 
program for primary school teachers to approach CDIO; Managing the 
development of a detailed outline of the CDIO syllabus in primary school 
teacher training to ensure the consistency of teaching, testing, and evaluation 
contents; Managing the conditions to ensure the implementation of the training 
program for primary school teachers to approach CDIO.
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