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GIỚI THIỆU
Nền tảng dự án
Dự án Liên minh các đô thị bền vững ở Châu Á (SAUNAC) do chương trình
ERASMUS+ của Cộng đồng Châu Âu tài trợ, được thực hiện bởi 5 trường Đại học
Châu Âu và 6 trường Đại học Việt Nam.

Điều này sẽ đạt được thông qua ba mục tiêu cụ thể:

Các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho các Đại học Việt Nam và các bên liên
quan, chuyển giao các công cụ có khả năng chuyển dịch các thành phố Việt Nam
hướng bền vững thông minh hơn.

•

Thông qua việc đưa ra các thử thách cho sinh viên ở các thành phố, một hình
mẫu mới về sự hợp tác được thúc đẩy giữa trường Đại học, cơ quan nhà nước
và tư nhân nhằm hỗ trợ những giải pháp đổi mới với những vấn đề thực tiển.

•

•

Giới thiệu thử nghiệm thực hành giảng dạy và học tập tích cực trong Giáo dục Đại học ở Việt
Nam
Góp phần hiệu quả để phổ biển về sử dụng thông tin cho việc thử nghiệm các phương pháp
giáo dục ở các Đại học của Việt Nam bằng cách điều phối tài trợ tổ chức Hội thảo đào tạo trên
toàn quốc cho giảng viên và khóa học mùa hè cho sinh viên
Nâng cao hiểu biết trong các đại học Châu Âu về công nghệ tiên tiến và khả năng của Việt Nam,
rộng lớn hơn đó là các cơ sở giáo dục đại học của Đông Nam Á.

Các đối tác dự án:

Sự đầu tư trong phát triển quan hệ này sẽ giúp tạo ra một liên minh bền vững
giữa doanh nghiệp và trường đại học một cách lâu dài mà sẽ mang lại nhiều lợi
ích trong tương lai.

Tầm nhìn và mục tiêu của dự án
Mục tiêu 1
Tăng cường thiết kế, phát triển và lĩnh hội các giải pháp khả thi cho các thành
phố bền vững bằng nâng cao hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam
và Cộng đồng châu Âu, và chính quyền khu vực.
Mục tiêu 2
Tạo lập một khóa học chung về các thành phố bền vững có vai trò như
một ví dụ thực tiễn tiêu biểu cho các khu vực khác.
Mục tiêu 3
Đầu tư, trao đổi, và thực hiện các bài thực hành tốt nhất của tiếp cận giảng
dạy đổi mới sáng tạo, bao gồm học phối hợp, học từ xa, lớp học đảo ngược và
phương pháp công nghệ thông tin trong khóa học chung của chúng tôi.
Mục tiêu 4
Giúp đỡ các đại học Việt Nam tìm kiếm phương cách để sở hữu Tiếp cận Giáo
dục Đổi mới Sáng tạo tương tự như đã phát triển ở các Đại học Châu Âu.
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CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
SAUNAC là dự án hướng đến tạo ra các Thành phố Bền vững Thông minh và
chuyển sang các phương pháp giảng dạy hiện đại, đổi mới sáng tạo.
Để các ý tưởng từ dự án này để gắn kết một cách thành công với Việt Nam,
các nguyên tắc cốt lõi của kinh doanh, tư duy thiết kế và kiểm định giả
thuyết đã được chấp nhận giúp tạo ra các giải pháp lấy con người trung
tâm đối với các vấn đề thực tiễn, có sự tham gia một cách rộng rãi của các
bên liên quan.

Bốn nguyên lý kinh doanh làm nền tảng cho các phương pháp
giảng dạy
Các sinh viên chúng tôi giảng dạy thường đa dạng về chuyên ngành và khác
nhau về kinh nghiệm, trình độ cũng như mối quan tâm về kinh doanh.
Điểm xuất phát thực sự là bắt đầu tập trung cho sự sáng tạo và đổi mới.
Chúng tôi khởi động bằng cách tạo ra các ý tưởng, nhìn thẳng vào những
vấn đề và hình thành các giải pháp.
Kinh doanh sẽ liên quan những gì?
Thực hiện việc kinh doanh là cần nhiều tư duy. Đó là tham vọng, là chủ
động và quản lý các rủi ro. Không nhìn thấy cản trở như một số việc sẽ ngăn
cản sự tiến bộ của bạn như các thử thách có thể hỗ trợ cho học tập.
Hình thức học tập này có thể được áp dụng để theo đuổi một cơ hội kinh
doanh, có thể để tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề hàng ngày trong đời
sống của chính bạn, trong xã hội, và cộng đồng rộng hơn.

Công việc kinh doanh nghĩa là phát triển các kỹ năng trong 4 lĩnh vực sau:
Đổi mới sáng tạo
Thực hiện kinh doanh không phải là việc lặp lại 1 chu trình. Nó không phải
luôn luôn phát minh ý tưởng mới và giải pháp mới.
Đôi khi đó là xem xét những gì đang tồn tại và thích ứng nó hoặc xem xét
làm thế nào mang lại các nguồn tài nguyên khác nhau hay những cá nhân
mới có thể tạo ra một giải pháp mạnh hơn, tốt hơn để giải quyết vấn đề.
Bạn không phải thay đổi sự việc một cách hoàn toàn, bạn có thể làm việc
cùng những gì bạn có.
Thương thuyết
Thương thuyết là một kỹ năng kinh doanh có giá trị. Như một doanh nhân
bạn phải có khả năng làm cho mọi người tham gia vào ý tưởng và công việc
của bạn với các bên liên quan ở bên ngoài, những người có thể đóng góp
vào sự kinh doanh của bạn, người có thể góp phần vào dự án bạn đang
thực hiện, bằng nhiều cách đa dạng khác nhau mang kỹ năng hoặc tính
chuyên nghiệp mà có thể bổ sung giá trị.
Giao tiếp
Bạn phải có khả năng giao tiếp, đó là kỹ năng sống còn cho thương thuyết
thành công. Các doanh nhân có khả năng làm việc ngoài những gì họ có thể
thực hiện và những gì họ muốn nhận trở lại từ các bên liên quan.
Điều này thuộc về giá trị thay đổi mà các doanh nghiệp tốt đã tạo ra.
Giải quyết vấn đề
Giải quyết vấn đề là cốt lõi của tất cả các doanh nghiệp. Hầu hết các cơ hội
và ý tưởng xuất phát từ những vấn đề đang tồn tại, và việc nhận ra vấn đề
ở đâu và vấn đề cho ai là thiết yếu đối với tư duy kinh doanh.
Doanh nghiệp tốt nhìn nhận vấn đề trong đời sống của họ hoặc người khác
và thay vì lo lắng hoặc phàn nàn, bực bội, họ nhìn nó như một cơ hội. Họ
nhìn thấy nhu cầu. Một số vấn đề cần đến một giải pháp mà mọi người sẽ
sẵn lòng chi tiền cho nó.

Xem Claire Baird trong hành động

Các doanh nhân tạo ra giải pháp, kiểm tra và khả năng đưa ra thị trường và
kinh doanh thực tế trên thế giới.

Giảng viên cao cấp trong doanh nghiệp,

(Trích bài giảng của Claire Baird)

Manchester Metropolitan University Business School

https://www.youtube.com/watch?v=cuva4RTCjis
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Các kỹ thuật cơ bản
Tư duy thiết kế - Lấy con người làm trung tâm là phương cách
giải quyết các vấn đề
Tư duy thiết kế là một quá trình lặp đi lặp lại trong đó chúng ta tìm cách
thấu hiểu các bên liên quan, các thách thức giả định và tái xác định vấn đề
nhằm nhận diện các giải pháp mà những giải pháp này có thể không hiển
thị ngay được
Quá trình này rất là hữu ích để giải quyết các vấn đề đã được xác định một
cách không rõ ràng và triển khai lại chúng theo hướng lấy con người làm
trung tâm và sử dụng kinh nghiệm của mọi người như nguồn tạo lập các ý
tưởng và giải pháp.
Tư duy thiết kế có 5 giai đoạn:
1.
2.
3.
4.
5.

Đồng cảm
Xác định vấn đề
Tạo ý tưởng
Tạo lập hình mẫu
Kiểm định

Đồng cảm
Giai đoạn này liên quan đến việc đào sâu hiểu biết của bạn về vấn đề một
cách thấu đáo trước khi cố gắng tạo ra giải pháp.
Sự tham gia này xác định tất cả các bên liên quan có khả năng và những
vấn đề môi trường trong lĩnh vực quan tâm và sau đó quan sát, cam kết và
đồng cảm với họ để có các động lực phù hợp, các kinh nghiệm và kỳ vọng
đạt được.

Xác định vấn đề
Nhằm xây dựng thành công giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào, đầu tiên bạn
cần xác định nó một cách rõ ràng. Việc xác định càng rõ ràng thì giải pháp
sẽ càng tốt hơn.
Trong giai đoạn này, các bạn cùng nhau tập hợp tất cả các thông tin bạn thu
thập được trong giai đoạn đồng cảm.
Ở đây bạn sẽ đánh giá và phân tích nghiên cứu của bạn, quan sát và sau đó
sử dụng chúng để xác định vấn đề cốt lõi mà bạn muốn giải quyết.
Khi sử dụng cách tiếp cận con người làm trung tâm, bạn nên làm rõ “Vấn
đề cần giải quyết”.
“Vấn đề cần giải quyết” là một giải thích ngắn gọn về một vấn đề và đề xuất
giải pháp cho vấn đề đó.
Ví dụ:

“Đàn ông trên 50 tuổi cần tang cường tiêu thụ thực phẩm dinh 		
dưỡng để tang cường sức khỏe tim mạch”

Một xác định rõ ràng về “Vấn đề cần giải quyết” sẽ giúp bạn xác định đặc
điểm then chốt, chức năng và các thành phần khác để giải quyết các vấn
đề hoặc khuyến khích các bên liên quan quan tâm đến việc giải quyết vấn
đề của chính họ.
Ở cuối giai đoạn này, bạn có thể chuẩn bị giai đoạn “Tạo lập ý tưởng” tiếp
theo bằng cách đặt câu hỏi…”Làm thế nào chúng ta có thể….?”
Ví dụ:

“Làm thế nào chúng ta có thể động viên đàn ông trên 50 tuổi 		
tăng cường ăn kiêng?”

Tạo lập ý tưởng

Đối với quá trình Tư duy thiết kế lấy con người là trung tâm, sử dụng đồng
cảm và kiểm định giả thuyết giúp người thiết kế có được cái nhìn thấu đáo
về các bên liên quan và nhu cầu của họ.

Trong giai đoạn này, các bạn cần sẵn sàng để bắt đầu thu thập ý tưởng. Các
bạn biết và hiểu các bên liên quan của mình, đã phân tích nguyên nhân gốc
rễ của vấn đề và xác định các kết quả mong đợi.

Trong giai đoạn đầu tiên này của quả trình một lượng thông tin khổng lồ có
thể được thu thập cho các giai đoạn sau, xây dựng khả năng hiểu biết tốt
nhất nhu cầu các bên liên quan và kỳ vọng về kết quả đối với từng giải pháp.

Với cơ sở này, bạn có thể bắt đầu thỏa sức sáng tạo để tìm
kiếm các ý tưởng mới mà dựa vào đó để xây dựng các giải pháp cho “Vấn
đề trọng tâm cần giải quyết”.
Có nhiều kỹ thuật tạo ý tưởng mà bạn có thể sử dụng trong giai đoạn này,
bao gồm huy động nhanh các ý kiến, thảo luận viết, SCAMPER cũng như
nhiều kỹ thuật khác.

8 | SAUNAC Training Handbook

www.saunac.eu | 9

Điều quan trọng là sử dụng giai đoạn này để tạo ý tưởng càng nhiều càng
tốt để mang lại cho các bạn khả năng khởi động tốt nhất có thể cho giai
đoạn làm hình mẫu tiếp theo.
Tạo hình mẫu
Tạo hình mẫu giúp bạn nhìn thấy những giải pháp khả thi để những giải
pháp này có thể được thử nghiệm trong giai đoạn này và giai đoạn kế tiếp
bởi các bên liên quan.
Các hình mẫu là những phiên bản thu nhỏ của giải pháp đề ra và có thể
được biểu thị bằng biểu đồ, sơ đồ hoặc hoặc mô phỏng 3D cho các sản
phẩm tương lai.
Đây là một giai đoạn thử nghiệm và hướng đến xác định giải pháp tốt nhất
cho mỗi vấn đề đã được xác định trong ba giai đoạn đầu tiên.
Các giải pháp được thực hiện từ các hình mẫu và từng bước một, chúng sẽ
được kiểm tra và hoặc là được chấp nhận, cải tiến và xem xét lại, hoặc bị từ
chối dựa trên cơ sở kinh nghiệm của những người sử dụng chúng.
Cuối gia đoạn này bạn sẽ có một ý tưởng về những hạn chế của sản phẩm
và các bên liên quan nghĩ về nó như thế nào, cảm nhận và thói quen khi
tương tác với giải pháp của bạn.
Kiểm định
Mặc dù đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình 5 bước, “Tư duy thiết kế”
sẽ lặp đi lặp lại, với những kết quả từ kiểm định thường được sử dụng để
tái xác định các giai đoạn trước bằng cách xem xét lại chúng.
Trong suốt giai đoạn này các bên liên quan của bạn kiểm tra chặc chẽ sản
phẩm hoàn thiện của bạn bao gồm những đặc điểm thành công nhất được
khẳng định trong giai đoạn làm mẫu.
Một phần khác của giai đoạn này là bạn có thể đề xuất và thay đổi kiểm
định và sàng lọc để tăng cường hiểu biết của các bạn về các bên liên quan
và ý kiến của họ về một giải pháp tốt nhất có thể
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CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN
Kiểm định giả thiết
Khi giảng dạy, việc kiểm định giả thiết của bạn về
sinh viên và phương pháp giảng dạy của mình là
quan trọng bởi hai lý do chính.
Đầu tiên nó giúp bạn học và tập trung sự chú ý của
mình để nâng cao các phương pháp giảng dạy.

Bạn làm gì với giả thiết của mình một khi bạn đã xác
định chúng?
Xác định giả thiết hỗ trợ cho những báo cáo bạn đã
làm. Sau đó ghi lại chúng và công bố.

Thứ hai, tăng cường sự gắn kết trong suy nghĩ giữa
bạn và những người khác.

Sắp xếp theo thứ tự từ “rất chắc chắn đúng” đến
“không thực sự chắc chắn đúng” và nghĩ ra chiến
lược để hiện thực hóa.

Bằng việc kiểm tra giả thiết của mình về những điều
đó, bạn có thể duy trì mục tiêu trong thực hành
giảng dạy và sự tận tuy trong các hoạt động để gia
tăng một cách phù hợp việc thực hành giảng dạy.

Ví dụ, các giả thiết dựa trên kiến thức trực quan và
thực tế làm việc nhiều năm với sinh viên có thể được
xem như một phần đáng tin cậy hoặc các học thuyết
cá nhân về cách để trở thành một giáo viên giỏi.

Khi bạn nói rõ những giả định của mình, chúng ta có
thể xem xét chúng, chúng ta có thể nhìn vào chúng,
thảo luận nguồn gốc, đối chứng chúng so với lý
thuyết, có hoài nghi và kiểm chứng chúng. Cải thiện
các bài thực hành trên lớp học có thể trở thành
một nỗ lực chung và có thể được chứng thực từ lý
thuyết và bằng chứng.

Những điều đó được chia sẽ với các đồng nghiệp
thông qua các trường hợp và các câu chuyện thành
công hay thất bại của lớp học. Thông qua những trao
đổi này của giáo viên có thể truyền cảm hứng cho
nhau để thử nghiệm những thay đổi về những gì
chính họ đã thực hiện một cách tự tin.

Những bài tập nào bạn có thể làm để xác định giả
thiết?
Cách dễ nhất là xác định chính xác điều gì đó mà
bạn muốn cải thiện việc học cho sinh viên và theo 3
bước sau:
1. Xác định những gì bạn nghĩ là vấn đề
2. 2. Nhìn nhận một cách sâu sắc hoặc cảm nhận
hoặc có bằng chứng hỗ trợ một chiến lược chắc
chắn cho việc cải thiện.
3. Mô tả giải pháp mà bạn muốn thực hiện

Là một giáo viên luôn luôn nhường chổ cho cảm hứng
và các đồng nghiệp của bạn có thể phát triển các cách
khác nhau nhằm kích thích học tập trong sinh viên.
Thực hành tốt là tốt nhất được cùng nhau khám phá.
Sự thăm dò hiệu quả nhất là dùng câu hỏi mở vì các
câu hỏi có/không có xu hướng thu hẹp lại sự tập
trung của chúng ta quá nhiều.

Ví dụ: Nếu giả thiết của tôi là “các sinh viên không
thịc bài tập về nhà”- bằng các câu hỏi như:
• Những thái độ của sinh viên đối với bài tập về nhà
như thế nào?
• Các sinh viên chuẩn bị bài tập về nhà ra sao?
Hầu hết các tình huống học tập là phức tạp, vì vậy • Những khía cạnh nào của bài tập về nhà kích
thích sinh viên?
giảm bớt vấn để trong khả năng để tường thuật rõ
ràng ở ba bước giúp tập trung suy nghĩ và đưa ra các
giả định phía trước
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Sau đó bạn có thể chọn để tìm kiếm một số lý thuyết, ”Vòng tròn vàng” tập trung vào các mắt xích TẠI SAO
nghiên cứu, các thực hành hay, tốt hơn hết tiếp cận và NHƯ THẾ NÀO trước bạn thiết kế CÁI GÌ (về môi
các sinh viên trong chương trình của bạn để học về trường học tập của bạn)
kinh nghiệm của các em.
Một bài tập đơn giản về các nguyên tắc xâu chuổi
Tất cả những điều học tập từ giả thiết, xác định, xâu như dưới đây: (bài tập này sử dụng các lớp của Vòng
chuổi và kiểm tra sẽ thông tin cho bạn thiết kế hợp tròn vàng Tại sao, Như thế nào và Cái gì. Các nguyên
phần và các bài thực hành giảng dạy.
tắc sẽ trên mặt ở mức độ Như thế nào)
Chia sẽ các hình mẫu này với những người khác để A. TẠI SAO
kiểm tra sự xác nhận của họ, thử nghiệm ở mức độ
nhỏ về ý tưởng của bạn trong lớp học và đánh giá Hỏi chính mình:
những phát hiện của mình.
“Tại sao tôi ra khỏi giường hàng ngày để bận bịu với
Các phản biện và sinh viên của bạn tham gia bất cứ sinh viên? Và hoàn thành câu này:
lúc nào có thể. Những quan điểm của họ có thể giúp
bạn định vị những điểm tối của cá nhân mình.
“Trong mọi thứ tôi thực sự cố gắng làm….”
__________________________________________
Thậm chí tốt hơn, họ cảm thấy có giá trị và được tôn _______.’
trọng vì bạn đã tin tưởng vào những bình phẩm của
họ đủ để họ tham gia vào thí nghiệm của bạn và nâng B. NHƯ THẾ NÀO
cao trình độ của bạn.
Tự hỏi:

Phần thiết kế

Thiết kế phần của bạn với những nguyên tắc học tập
rõ ràng có thể đưa ra định hướng làm thế bạn thiết
kế môi trường học tập cho mình. Những nguyên tắc
học tập dựa trên những tin tưởng về những gì bạn
nghĩ nâng cao học tập và cái nhìn sâu sắc những gì
làm cho giàu có và môi trường học tập hiệu quả.
Các nguyên tắc có thể là bạn tin rằng sự tương tác xã
hội có giá trị cho học tập, việc học tập này còn bao
gồm sự phản ánh, kích thích trách nhiệm và tự kiểm
soát trong sinh viên, điều này luôn luôn được kết nối
với thực hành và tác động thực tế. Bạn chuyển các
nguyên tắc từ một tầm nhìn hoặc nhiệm vụ thể hiện
cho việc học.

Làm thế nào để tôi luôn luôn đặt biệt chú trọng vào
và quan trọng nhất để làm đúng? Và hoàn thành câu:
Tô sẽ luôn luôn chắc chắn rằng sinh viên sẽ trải
nghiệm….
__________________________________________
_______.’
C. CÁI GÌ
Tự hỏi:
‘Nội dung gì là sinh viên sẽ làm chủ và cách nào làm
chủ nó?

Bằng xác định các nguyên tắc cho chính mình về học
Một công cụ hữu ích, rất phổ biển trong các doanh tập và những điều quan trọng để sinh viên trải nghiệm
nghiệp và thiết kế đề xuất có giá trị là các nguyên trong giảng dạy của bạn, bạn có thể đánh giá sự phát
tắc Simon Sinek về “Vòng tròn vàng”, được phổ biến hiện của mình và tăng cường cải tiến sản phầm.
đầu tiên bởi bài nói chuyện của ông ta trên “Tedx”
Đường dẫn bào nói chuyện của Simon Sinesk trên
(đường dẫn ở cuối phần này).
TEDx:
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_
how_great_leaders_inspire_action
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Danh sách kiểm tra kế hoạch bài học

Tốt nhất nên có cái nhìn tổng quan về mục đích và mục tiêu của khóa học, kế hoạch các hoạt động dạy và học
của khóa học, và các hoạt động dự định để kiểm tra sự hiểu bài của sinh viên.

Giới thiệu

Kế hoạch bài học không nhất thiết phải là một kịch bản chi tiết về mọi tương tác với sinh viên trong lớp.
Việc lập kế hoạch bài học là động cơ thúc đẩy cho giáo viên làm việc; và việc ham học hỏi của sinh viên chính
là độnng lực giúp giáo viên tiếp tục công việc này.

ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ

Môn học / Khóa học
Tên của bạn
Nhóm lớp
Ngày & giờ của tiết / lớp:
Chủ đề
Thời lượng / tiết học

Bối cảnh học tập A - Người học

ϽϽ Kiến thức gì trước đây của người học có liên quan
đến các kỳ vọng?
ϽϽ Những loại hướng dẫn khác nhau gì cần đưa vào?
(nội dung, quy trình và / hoặc sản phẩm) để đảm
bảo bao gồm tất cả người học (nếu được cần phải
bao gồm sửa đổi/bổ sung cho người học, những
Các kỳ vọng
người được xác định như là trường hợp ngoại lệ)
ϽϽ Xác định người học bằng tên viết tắt
ϽϽ Có số lượng thực tế về các kỳ vọng (1-3)
ϽϽ Những gì người học yêu cầu hỗ trợ thêm, bao
gồm cả sửa đổi/bổ sung; mô tả các kế hoạch sẽ
Nội dung
được sử dụng?
ϽϽ Mô tả nội dung bài học
ϽϽ Mô tả những thay đổi trong nội dung, quy trình
ϽϽ Bao gồm sự kiện, dữ liệu, thông tin, công thức,
và sản phẩm để đáp ứng nhu cầu.
khái niệm, kỹ năng, kiến thức và / hoặc thái độ Những người học của ngày hôm nay sẽ xác định
những gì sẽ được dạy trong bài học hôm nay - bài Bối cảnh học tập B - Môi trường
giảng phù hợp (có các động từ có thể đo lường ϽϽ Không gian dạy / học là gì?
và quan sát được; phù hợp với đánh giá và ứng ϽϽ Những điều chỉnh nào cần thực hiện cho không
gian dạy / học? (nếu được yêu cầu)
dụng)
ϽϽ Liệt kê các thành viên trong nhóm (nếu cần)

Đánh giá/Thẩm định
ϽϽ Kế hoạch nào được sử dụng để đánh giá việc học?
ϽϽ Bao gồm một thiết bị ghi âm (ví dụ: các ghi chú
trao đổi, phiếu tự đánh giá, thang điểm đánh giá,
danh mục kiểm tra…)
ϽϽ Tự đánh giá bản thân và đánh giá từ bạn học nào
là phù hợp?
ϽϽ Xác định danh mục thành tích và / hoặc đánh giá
các kỹ năng học tập
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Vật liệu
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ

Tiêu đề văn bản, tác giả và (các) trang
Các video, trang web, bài viết, biểu đồ neo
Công nghệ (ví dụ: máy chiếu dữ liệu, máy tính)
Tài liệu phát tay (ví dụ: bảng tính, biểu mẫu)
Vật tư (ví dụ: giấy, maket, vật dụng cầm tay)
Công cụ phần mềm / mô phỏng
Vật liệu khác

Quy trình hợp nhất:
Làm thế nào để thu hút được người học? (ví dụ: chiến Làm thế nào kiểm tra sự hiểu biết?
lược tạo động lực, kết nối, kích hoạt kiến thức trước
ϽϽ
đây của người học, các hoạt động, v.v.).
ϽϽ
ϽϽ Thời gian được phân bổ
ϽϽ Làm thế nào điều này được kết nối với việc học?
ϽϽ Làm thế nào để thu hút người học?
ϽϽ
ϽϽ Làm thế nào để khiến cho buổi học trở nên sáng ϽϽ
tạo, đổi mới và tạo động lực?
ϽϽ Mô tả từng bước

Giảng dạy trung cấp

Làm thế nào để các mức độ nhỏ hơn được phát triển?
Làm thế nào để chúng ta dạy các khái niệm và quy
trình mới? (ví dụ: giải phóng dần trách nhiệm: nội
dung và các kế hoạch).

Thời gian được phân bổ
Người học được yêu cầu tóm tắt / chứng minh sự
kiện, dữ liệu, thông tin, công thức, khái niệm, kỹ
năng, kiến thức, thái độ và / hoặc kỹ năng học tập
Các câu hỏi bình duyệt được liệt kê
Người học được biết về những gì họ đã học (kỹ
năng siêu nhận thức) / chia sẻ về việc học mới

Ứng dụng

Người học sẽ làm gì để thể hiện việc học của mình?
(chuyển từ thực hành được hướng dẫn, thực hành
bắc giàn sang giải phóng dần trách nhiệm)

ϽϽ Thời gian được phân bổ
ϽϽ Thời gian được phân bổ
ϽϽ Giải thích cách người học sẽ áp dụng, thực hành
ϽϽ Kê hoạch dạy / học được mô tả từng bước, bao
và thể hiện việc học mới theo cá nhân hoặc theo
gồm việc họp thành các nhóm
nhóm
ϽϽ Mô hình hóa của giáo viên về cách học mới được ϽϽ Bao gồm hoàn thành và / hoặc tạo ra các vấn đề
giải thích
tương tự (nếu thích hợp)
ϽϽ Làm thế nào để người học khám phá một vấn
đề và tài liệu hóa các giải pháp của họ được giải
thích? (trường hợp có thể áp dụng được)
ϽϽ Các câu hỏi giáo dục chính được liệt kê
ϽϽ Quy trình cho các hoạt động được mô tả từng
bước (nếu thích hợp)
ϽϽ Bao gồm mô tả về vai trò và trách nhiệm của
người học (nếu thích hợp)
ϽϽ Phiếu nhiệm vụ / tổng quan có thể được đăng tải
(nếu thích hợp)
ϽϽ Chuyển đổi giữa các giai đoạn của bài học được
phác thảo rõ ràng (ví dụ: phân phối và thu thập
tài nguyên, nhóm)
ϽϽ Kỹ năng học tập được chú ý, đào sâu và thể hiện
một cách thích hợp
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Kết luận

Tôi sẽ kết luận về bài học như thế nào?
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ

Thời gian được phân bổ
Việc học đưa ra kết luận / gắn kết với nhau một cách thích hợp
Bao gồm các nhắc nhở cho người học khi thích hợp
Xác định bài tập về nhà nếu có ý nghĩa và phù hợp
Bao gồm chuyển sang lớp /môn học tiếp theo hay kết thúc
Tôi cần thu thập phản hồi gì của sinh viên?

Phản ảnh của tôi

Tôi cần làm gì để trở nên hiệu quả hơn với tư cách là một giáo viên trong việc hỗ
trợ học tập? Liệt kê các bước về cách tôi sẽ giúp tất cả người học đáp ứng (các)
kỳ vọng cho lớp tiếp theo.
ϽϽ Xác định chủ đề cho nhóm lớp tiếp theo (nếu thích hợp)
Suy nghĩ về việc thực hiện bài học, liệt kê các bước tiếp theo để phát triển chuyên
môn liên quan đến bài học (giao tiếp, lập kế hoạch, tổ chức, động lực, kế hoạch
dạy / học, phân biệt, đặt câu hỏi, đánh giá).
Đánh giá quản lý lớp học của tôi về bài học và liệt kê các kế hoạch quản lý lớp học
chủ động cho bài học tiếp theo.
ϽϽ Tự phản ảnh

Phản hồi từ sinh viên

Là giáo viên, chúng tôi muốn trở thành chất xúc tác để cải thiện phù hợp cho sinh
viên và cho chính chúng tôi - là những chuyên gia về giáo dục trong việc có được
thường xuyên các phản hồi của người học về hiệu quả giảng dạy của giáo viên là
rất quan trọng. Khi hiểu được việc giảng dạy của chúng tôi được tiếp thu tốt như
thế nào sẽ giúp chúng tôi đưa ra các điều chỉnh cần thiết được thực hiệnbởi sinh
viên của chúng tôi; qua đó có thể nâng cao trình độ của họ.
Giáo viên thường xuyên cung cấp thông tin phản hồi cho người học của chúng tôi
về hiệu quả giảng dạy của họ để khuyến khích sự phản ánh, trách nhiệm và việc
cải thiện hiệu quả giảng dạy. Điều quan trọng là chúng tôi cho học sinh thấy giá
trị của quá trình này bằng cách thu thập, phân tích và thực hiện phản hồi về hiệu
quả giảng dạy của chúng tôi cũng vì những lý do tương tự.
Ngoài ra, nó còn giúp sinh viên hiểu rằng bạn rất quan tâm đến công tác giảng dạy
và thấy rằng bằng cách dẫn dắt thông qua ví dụ và lấy phản hồi, bạn sẽ khuyến
khích họ cũng làm như vậy. Người học thường không chắc chắn nên cung cấp loại
phản hồi nào, vì vậy chúng tôi đã cung cấp một định dạng để bạn thu thập phản
hồi về hiệu quả của chính bạn với tư cách là một giáo viên.
Trong trang tiếp theo, bạn có thể tìm thấy hai mẫu: một mẫu cho trường hợp
đánh giá riêng lẽ và một mẫu để đánh giá dài hạn hơn.
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Phản hồi của sinh viên

Phản hồi của sinh viên

Các câu hỏi phản hồi của sinh viên

Các câu hỏi phản hồi của sinh viên

Bạn mong muốn giáo viên biết gì về lớp học này để họ trở thành một giáo viên giỏi hơn?

Phương pháp 2
Khả năng bạn sẽ giới thiệu giáo viên của bạn cho một sinh viên khác?

Phương pháp 1

Hoàn toàn
không

Những kỹ thuật gì giáo viên cần làm để trở thành một giáo viên tốt hơn trong tương lai?

Có điều gì mong muốn mà bạn có thể đã được tường thuật trong phần này không?

Có điều gì tốt mà bạn muốn có một lời khích lệ đến giáo viên không?

Kể tên một điều nhỏ mà giáo viên có thể làm để trở thành một giáo viên tuyệt vời
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rất có
thể

Kiến thức của giáo viên dạy bạn là như thế nào?

Giáo viên của bạn tổ chức lớp học thế nào?

ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ

ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ

Rất hiểu biết
Biết
Có kiến thức
Vừa phải
Không hiểu biết gì cả
Không ý kiến

Rất có tổ chức
Có tổ chức
Vừa phải
Không có tổ chức
Hoàn toàn không có tổ chức
Không ý kiến

Mức độ rõ ràng khi giáo viên của bạn giải thích về
các tài liệu học phần?

Giáo viên của bạn trả lời các câu hỏi của sinh viên
như thế nào?

ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ

ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ

Rất rõ ràng
Rõ ràng
Vừa phải
Không rõ ràng lắm
Không rõ ràng
Không ý kiến

Giáo viên của bạn quan tâm đến mức nào về việc
đọc tài liệu học phần của sinh viên?
ϽϽ Rất quan tâm
ϽϽ Quan tâm
ϽϽ Vừa phải
ϽϽ Không quá quan tâm
ϽϽ Không quan tâm
ϽϽ Không ý kiến

Rất tốt
Tốt
Không trả lời tốt hay xấu.
Không tốt lắm
Không ổn chút nào
Không ý kiến

Tốc độ mà giáo viên của bạn trình bày tài liệu học
phần cho bạn như thế nào?
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ
ϽϽ

Quá nhanh
Nhanh
Vừa phải
Quá chậm
Quá chậm
Không ý kiến
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Các học phần
1. Giới thiệu và phương pháp luận
Học phần này giới thiệu về các nguyên tắc và quan điểm có trong các chủ đề
các học phần tiếp theo. Nó đề cập đến lý do tại sao mọi người phấn đấu để
phát triển đô thị bền vững. Chúng tôi phân biệt ba cách nhìn về phát triển bền
vững theo ba quan điểm khác nhau:
• Con người (nhìn chủ yếu vào các khía cạnh xã hội của sự phát triển)
• Hành tinh (khía cạnh khoa học tự nhiên)
• Lợi nhuận (thịnh vượng; khía cạnh kinh tế / kinh doanh)
Trong học phần này, chúng tôi chọn quan điểm về con người. Bạn sẽ thấy
những gì chúng tôi muốn đạt được (các mục tiêu phát triển), vì bản thân sự
phát triển (bền vững) không phải là một mục tiêu, mà là nhằm mục đích tăng
chất lượng cuộc sống của mọi người.
Tuy nhiên, cho dù quan điểm về con người là có giá trị thì cũng nên được xem
xét các quan điểm khác và mối quan hệ giữa con người, hành tinh và sự thịnh
vượng.

20 | SAUNAC Training Handbook

Phương pháp đào tạo 1:
Phỏng vấn các bên liên quan
Lý thuyết
Một cuộc phỏng vấn với bên liên quan là
một cuộc thảo luận bán cấu trúc được tổ
chức với bất kỳ cá nhân nào hưởng lợi về
sự thành công của dự án bạn đang thực
hiện. Đó có thể là ai đó làm việc trong lĩnh
vực bạn đang nghiên cứu hoặc người quan
tâm đến các mục tiêu của dự án.
Các cuộc phỏng vấn được thực hiện để
xác định quan điểm của các bên liên quan
về một chủ đề có thể làm rõ thêm một số
quan tâm hoặc các lĩnh vực có triển vọng
để nghiên cứu thêm.
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Kỹ thuật phỏng vấn các bên liên quan
Chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn
Trước cuộc phỏng vấn
• Chọn một nơi yên tĩnh
• Quyết định phương pháp lưu lại cuộc phỏng vấn. Ghi chú/ Âm thanh/
Video…
• Nếu bạn đang ghi âm cuộc phỏng vấn, hãy đảm bảo ít có tiếng ồn xung
quanh
• Đặt các câu hỏi của bạn để chúng giúp bạn hướng tới các mục tiêu
nghiên cứu của bạn.
• Sử dụng các câu hỏi mở nếu có thể
• Đảm bảo các câu hỏi dễ hiểu, không có các biệt ngữ gây khó hiểu.
• Nhóm các câu hỏi của bạn trong các chủ đề theo một tiến trình hợp lý.
• Tạo điều kiện cho người được phỏng vấn mở rộng về các chủ để hoặc
tiếp tục chuyển cuộc phỏng vấn sang chủ đề tiếp theo khi sẵn sàng.
• Không hỏi những câu hỏi mang tính chất định hướng.

Khi bắt đầu cuộc phỏng vấn
• Giải thích mục đích và các mục tiêu của cuộc phỏng vấn, mô tả những
gì dự án hy vọng sẽ đạt được
• Tuyên bố các điều khoản bảo mật
• Giải thích hình thức của cuộc phỏng vấn
• Giải thích thời gian kéo dài của cuộc phỏng vấn thường diễn ra
• Cho phép người được phỏng vấn đặt câu hỏi về bất kỳ thắc mắc nào
• Yêu cầu người được phỏng vấn ký vào mẫu phát hành truyền thông để
đồng ý cho bạn ghi âm cuộc phỏng vấn.
Kết thúc cuộc phỏng vấn
• Cảm ơn người được phỏng vấn về thời gian và sự tham gia của họ
• Thông báo cho người được phỏng vấn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Các loại câu hỏi để hỏi
Hãy nhớ rằng bạn đang phỏng vấn chủ đề của mình để tìm hiểu những suy
nghĩ của họ chứ không phải tranh luận để xem họ đúng hay sai.
Một cuộc phỏng vấn tốt phải có sự kết hợp của các loại câu hỏi sau đây:
• Các câu hỏi giới thiệu: “Tại sao bạn ...?” hoặc “Bạn có thể cho tôi biết về
...?”, Sử dụng dạng câu hỏi này để mở đầu cuộc phỏng vấn.
• Các câu hỏi tiếp theo: Sử dụng những câu hỏi này để đào sâu hơn vào
các câu trả lời bạn nhận được. Các câu hỏi có thể bao gồm: “Ý bạn là gì
...?” hay “Bạn có thể cho tôi biết thêm về ...?”
• Các câu hỏi thăm dò: Bạn có thể sử dụng câu hỏi trực tiếp để theo dõi
những gì đã được cung cấp và để biết chi tiết hơn. “Bạn có ví dụ nào
không?” hay “Điều đó đã xảy ra thế nào…?”
• Các câu hỏi chỉ định: Chẳng hạn như “Điều gì đã xảy ra khi bạn nói điều
đó?” hay “Anh ấy đã nói gì tiếp theo?”
• Các câu hỏi cấu trúc: Những câu hỏi này có thể giúp chuyển cuộc phỏng
vấn sang chủ đề tiếp theo. Ví dụ: “Chúng ta sẽ chuyển sang ..?”
• Im lặng: Dừng lại và gật đầu là cách bạn có thể đề nghị với người được
phỏng vấn rằng bạn muốn họ trả lời chi tiết hơn.
• Các câu hỏi làm rõ: ví dụ, “Ý của bạn là gì khi bạn nói ...?”
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Phương pháp đào tạo 2:
Phân tích PESTLE
Lý thuyết
Để tạo ra một dự án thành công hoặc cách
giải quyết một vấn đề là cần thiết, trong
trường hợp đầu tiên, xác định những
thách thức và rủi ro cần phải vượt qua.
Có một kết cấu chặt chẽ và có thể lặp lại
cho hình thức phân tích này giúp xác định
nguyên nhân của thách thức và không chỉ
các hiện tượng. Một phương pháp được
sử dụng trong kinh doanh để xác định các
thách thức đó là Phân tích PESTLE.
Kỹ thuật này có thể được sử dụng trong
một cuộc thảo luận mở thông thường với
một nhóm sinh viên, hoặc bằng “Tư duy
độc lập”, mỗi sinh viên xác định câu trả lời
của họ một cách riêng biệt và sau đó chia
sẻ chúng với nhau vào cuối phiên thảo
luận.

Xác Định Những TháchThức
Phân tích PESTLE

Phân tích PESTLE là cách xác định các thách thức sắp tới của dự án hoặc chắc
chắn xảy ra trong bối cảnh áp lực chính của địa phương hoặc quốc gia. PESTLE
là từ viết tắt, với mỗi chữ cái viết tắt cho các từ sau:
Political - Chính trị
• Tình hình chính trị của khu vực mà chúng ta đang lập kế hoạch dự án như
thế nào?
• Chúng ta phải quan tâm những gì để phù hợp với điều kiện đang diến ra?
• Chính sách của chính quyền địa phương liên quan đến kịch bản chúng ta
đang làm việc là gì?
Environmental - Môi trường
• Luật bảo vệ môi trường địa phương như thế nào?
• Tình hình cung cấp và tiêu thụ năng lượng ra sao?
• Ý tưởng của chúng ta sẽ có tác động gì đến đặc trưng bền vững của khu
vực?
Socio-cultural - Văn hóa xã hội
• Thái độ của địa phương đối với công việc và giải trí là gì?
• Những ảnh hưởng dân số và văn hóa địa phương là gì?
• Các cấp giáo dục và lối sống địa phương là gì?
Technological - Công nghệ
• Mức độ áp dụng công nghệ hiện nay là gì?
• Những công nghệ mới nào có sẵn?
• Công nghệ mới sẽ có tác động gì đến tình hình hiện tại?
Legal – Luật pháp
• Pháp luật về an toàn và sức khỏe như thế nào?
• Những luật nào sẽ có tác động đến kịch bản hiện tại của chúng ta?
• Những luật bảo vệ người tiêu dùng nào cần được lưu ý?
Economic - Kinh tế
• Các cơ chế tài trợ địa phương là gì?
• Tình hình việc làm và thất nghiệp ra sao?
• Những khoản nào chúng ta phải đem đầu cơ cho trường hợp của mình?
Bằng cách phân tích lần lượt từng lĩnh vực này, có thể xác định các thách thức
chính đối với dự án, sắp xếp chúng theo thứ tự quan trọng và sau đó đề xuất
các giải pháp tiềm năng.
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Các Khóa Học
Học phần 2. Thiết kế Xã Hội Bền Vững
Đây là phần giới thiệu về các chủ đề khóa học: phần này đề cập đến lý do
tại sao chúng ta phải phấn đấu cho sự phát triển (bền vững).
Trong khóa học này, chúng ta phân biệt ba cách nhìn khác nhau về phát
triển bền vững:
1. Con người (chủ yếu khía cạnh xã hội của sự phát triển)
2. Hành tinh (khía cạnh khoa học tự nhiên)
3. Lợi nhuận (hoặc: sự giàu có, khía cạnh kinh tế /doanh nghiệp)
Trong khóa học này, chúng tôi đề cập quan điểm con người.
Chúng tôi dung hòa các mục tiêu phát triển kinh tế bền vững không phải là
một mục tiêu của riêng nó, mà là mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng cuộc
sống của con người.
Ngoài ra, quan điểm của con người nên được xem xét cùng với các mục tiêu
lợi nhuận và hành tinh.

Phương Pháp Đào tạo 3:
Thuyết trình Nhóm

Theory

Group presentation is a useful technique to consolidate the learning activities
undertaken
Lý thuyết by a small group working together to solve a problem or achieve
a common
goalnhóm
or objective.
levels
Thuyết trình
là một kỹ This
thuậtprocess
hữu ích facilitates
để củng cố increased
các hoạt động
họcoftập,
được thực hiện bởi một nhóm nhỏ làm việc cùng nhau để giải quyết một vấn
đề hoặc đạt được một mục tiêu hoặc mục đich chung. Quá trình này tạo điều
kiện thúc đẩy gia tăng mức độ giao tiếp và thảo luận quan trọng trong nhóm
những người làm việc cùng nhau và với cả những người bên ngoài nhóm về các
bên liên quan hoặc các bên khác.
Làm việc theo nhóm có nhiều lợi ích so với làm việc độc lập. Chúng có thể bao
gồm sự hiểu biết tốt hơn về tài liệu khóa học, tăng khả năng đổi mới sáng tạo và
mở rộng các giải pháp sáng tạo để giải quyết những vấn đề có đầu vào lớn hơn.
Làm thế nào để trình bày một bài thuyết trình nhóm thành công
Chuẩn bị
1. Thiết lập một khoảng thời gian để xây dựng bài truyết trình càng sớm
càng tốt - một tuần trước khi bạn phải trình bày là quá muộn. Tạo ra kế
hoạch chắc chắn và rõ ràng cho:

2.

3.

4.

5.
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• Các cuộc họp lập kế hoạch
• Các cuộc họp về kết quả
• Tập diễn thuyết
Sắp xếp cấu trúc bài thuyết trình của bạn thành ba phần:
• Giới thiệu
• Nội dung
• Phần kết luận
Nhóm của bạn - phân bổ các phần cho mỗi người trình bày với lượng
thông tin tương đương. Đảm bảo rằng bài thuyết trình được cân bằng
tốt, với mỗi người trình bày trong cùng một thời gian như nhau và đảm
bảo mổi người trình bày chỉ xuất hiện một lần. Phải như là một đội.
Chọn lựa một mẫu trang phục. Thêm kết nối giữa các thành viên trong
nhóm. Ví dụ, “tiếp theo là Lan, người sẽ thảo luận về cách x liên quan
đến y”.
Sử dụng hình ảnh - hình ảnh sẽ được sử dụng để nhấn mạnh một điểm,
không cung cấp thông tin. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm trình bày,
hãy chắc chắn rằng bạn tuân theo một chủ đề nhất quán. Quyết định
nơi cần hình ảnh và chuẩn bị chúng càng sớm càng tốt. Thử nghiệm
chúng với một khán giả để bài trình bày hoạt động thế nào. Hãy chắc
chắn rằng các slide của bạn là trọng tâm và tác động hiệu quả.			
		
Tránh liệt kê dài dòng các phương trình và thông tin kỹ thuật chi tiết.
Mỗi slide phải có một tiêu đề. Không sử dụng các gạch đầu dòng - không
ai muốn nghe bạn đọc từ các slide của bạn.
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6. Chuẩn bị bài thuyết trình - ngôn ngữ sử dụng trong bài thuyết trình phải đủ
trang trọng, nhưng bằng ngôn ngữ đơn giản và không chứa các biệt ngữ.
Tránh dùng ngôn ngữ không trang trọng và từ lóng. Kể một câu chuyện –
“nói cho chúng tôi biết về một ngày trong cuộc sống của những người ảnh
hưởng nhiều nhất từ giải pháp do bạn đề xuất”.
7. Chuẩn bị các chú thích của bạn - nếu có thể thì bạn nên cố gắng ghi nhớ các
chú thích của mình, hiểu nằm lòng nó sẽ giúp bạn nói một cách hấp dẫn hơn.
8. Diễn tập với nhóm. Kiểm tra cấu trúc và thời gian của các nội dung trình bày.
Kiểm tra cách trình bày của bạn. Thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết và chuẩn
bị phiên bản cuối cùng. Diễn tập lại nhiều lần.
Trình bày bài báo cáo
1. Tỏ ra nhiệt tình. Nếu bạn không quan tâm đến bài thuyết trình của mình,
sẽ không có ai khác quan tâm. Hãy nhớ rằng tất cả mọi người đang trình
bày trong suốt toàn bộ thời gian - một khi phần của bạn kết thúc, bạn vẫn
tiếp tục nhìn thấy và là một phần của toàn bộ bài trình bày. Ngoài ra, ở
phần thuyết trình còn lại, tốt hơn bạn nên chuẩn bị để hỗ trợ nếu một trong
những đồng đội của bạn gặp rắc rối.
2. Đọc các ghi chú về bài thuyết trình của bạn, không phải đọc đầy đủ bản báo
cáo. Nếu chuẩn bị không tốt. Nó biến bài thuyết trình thành một bài tập đọc.
Không dễ để làm tốt!
3. Không viết các tính toán chi tiết lên bảng. Điều này khiến người nghe rất
nhàm chán. Nếu không chuẩn bị tốt. Nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian.
4. Ghi nhớ: người trình bày đầu tiên nên nêu mục đích của bài thuyết trình và
cung cấp một cái nhìn tổng quan về cấu trúc của bài thuyết trình. Ví dụ, “mục
đích của bài thuyết trình là ...”, “có ba phần chính trong bài thuyết trình của
chúng tôi. Đầu tiên ..., sau đó ... và cuối cùng là ...”
5. Ghi nhớ: mỗi báo cáo viên nên nêu rõ chủ đề của phần mình sẽ trình bày. Ví
dụ, “Tôi sẽ trình bày tổng quan về thiết kế đầu tiên của chúng tôi, phác thảo
các kích thước, phương pháp xây dựng”.
6. Ghi nhớ: cần đưa ra một kết luận rõ ràng. Ví dụ, “tóm lại, những ưu điểm
chính của đề xuất của chúng tôi là ....”
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PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 4:
Nghiên cứu điển hình X
Lý thuyết
Phương pháp này phù hợp để sử dụng
trong một số tình huống và với các kiểu
nhóm khác nhau. Tuy nhiên bạn nên đảm
bảo rằng các nhóm không quá lớn để tạo
điều kiện sinh viên có thể tham gia tích
cực nhất.

Nghiên cứu điển hình X - Hoạt
động
Các sinh viên được giới thiệu ngắn gọn về nghiên cứu điển hình. Các sự kiện
được trình bày càng trung lập càng tốt. Các sinh viên của bạn cũng sẽ được cung
cấp một số phương tiện truyền thông về chủ đề có thể bao gồm một bài thuyết
trình, một bài giảng, hình ảnh, các mẩu báo chí, video clip và các phương tiện
khác cung cấp thông tin về tình huống. Ngoài ra, sinh viên có thể được khuyến
khích để thực hiện nghiên cứu riêng của mình.
Điều quan trọng là cung cấp cho sinh viên của bạn thời gian và không gian để
thảo luận tình huống một cách tường tận.
Mục đích của bài tập là hoàn thành một bản tóm tắt bao gồm một loạt các điểm
đã được thỏa thuận trước.
Các nội dung thảo luận có thể bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•

Các nguyên nhân của tình huống
Điều này có thể được ngăn chặn như thế nào?
Tình huống này có thể có các hậu quả rộng hơn không?
Chúng ta có thể học được gì từ tình huống này?
Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn điều tương tự xảy ra trong tương lai?
Khả năng xảy ra thêm một lần nữa là gì?
Các phân nhánh của tình huống này cho cộng đồng lớn hơn là gì?

Tình huống có thể tích cực hoặc tiêu cực, nhưng điều quan trọng là sinh viên
của bạn có thể xem xét cả khía cạnh tích cực và tiêu cực của tình huống.
Cuối cùng, các nhóm sinh viên được mời trình bày tóm tắt của họ và trả lời bất
kỳ câu hỏi nào mà các sinh viên khác có thể hỏi.
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CÁC KHÓA HỌC
Học phần 3. Kinh doanh bền vững
Trong chủ đề này, chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi sau:
Kinh doanh là gì và nó có liên quan như thế nào để xây dựng thành phố thông minh bền vững (SSC)?
Các kỹ năng cần thiết cho việc kinh doanh trong xây dựng SSC là gì?
Làm thế nào để kiểm tra sản phẩm của bạn trong môi trường SSC?
Bất kỳ dự án hoặc sản phẩm nào nhằm hướng đến SSC sẽ cần có sự tham gia của các bên liên quan cả bên
trong lẫn bên ngoài để thay đổi một cách hiệu quả trong thế giới thực.
Chủ đề này sẽ dạy cho các sinh viên 5 kỹ năng sau đây để tạo lập, định hình và cộng tác với các thành viên dự
án và những người thụ hưởng để đảm bảo phù hợp với thị trường sản phẩm rõ ràng và hữu ích.
Đổi mới sáng tạo
Việc sáng tạo ra các ý tưởng mới hoặc cải tiến các giải pháp hiện có để giảm bớt hoặc giải quyết các vấn đề.
Mức độ
Khả năng thể hiện một cách hùng hồn những cải tiến mới để thúc đẩy sự thu hút (buy-in) từ các bên liên
quan.
Khả năng lãnh đạo
Phát triển kỹ năng nền tảng để tạo ra một tầm nhìn đầy cảm hứng về tương lai, thúc đẩy mọi người tham gia
vào tầm nhìn đó và quản lý việc cung cấp tầm nhìn.
Hành động
Kỹ năng để tạo ra một quy trình lập kế hoạch hành động và tạo ra một hành động hay kế hoạch phân phối
cho sản phẩm hoặc dịch vụ.
Đàm phán
Hiểu làm thế nào để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn vào cuộc sống thông qua sức mạnh của việc đàm
phán thành công.
Nhận xét học thuật
Các giảng viên phụ trách môn học Khởi nghiệp không xuất phát từ chuyên môn về kinh tế học cũng như
ít kinh nghiệm trong ứng dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến. Vì vậy mà khi thiết kế và thực hiện
giảng dạy môn học này, các giảng viên đã có sự giúp đỡ từ nhiều đồng nghiệp và các kinh nghiệm đúc
kết trong 02 năm thực hiện dự án.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 5
Mô hình kinh doanh Canvas
Context
of Method
Lý thuyết
Công cụ mô
hình hóa
kinh
(BMC) giúp
sinh viên
phát
triển các
ý
Business
modelling
tool
to doanh
help students
to develop
SSC
business
ideas
tưởng
kinh doanh
SSC và phát
triển kỹskills
năngessential
tư duy kinh
doanh cần thiết
and
develop
entrepreneurial
thinking
for sustainability
and
cho
sự
bền
vững
và
khả
năng
thích
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Nó
đưa
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một
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any 9business
phần đơnand
giảnprovide
để phânatích
bất kỳ
thách thức kinh doanh nào và cung cấp
challenge
useable
solution.
một giải pháp hữu dụng.
Các nguyên tắc của mô hình
Business Model Canvas là một chiến lược quản lý và kiểu hình khởi nghiệp
tinh gọn để phát triển các mô hình kinh doanh mới hoặc ghi lại các mô hình
kinh doanh hiện có. Đây là một công cụ được tạo ra để hỗ trợ cho sự hiểu
biết, sự sáng tạo và phân tích thảo luận, thường được in ở định dạng lớn
sao cho các nhóm có thể dễ dàng làm việc cùng nhau để mô tả một đề xuất
giá trị, cơ sở hạ tầng, khách hàng và tài chính của công ty hay sản phẩm.
Thông tin được nắm bắt ở một cấp độ chiến lược hoàn toàn, giúp đỡ các
công ty sắp xếp các hoạt động bên trong và bên ngoài và minh họa tiềm
năng trade-offs.
Quá trình này bao gồm các mô tả chính thống về các hoạt động kinh doanh
mà trở thành các hình khối xây dựng cho một kế hoạch chi tiết hơn sao cho
một doanh nghiệp có thể dễ dàng mô tả mô hình kinh doanh của họ.
Một kế hoạch tốt sẽ đảm bảo bạn trả lời ba câu hỏi sau:
1. Chúng ta đang ở đâu?
2. Chúng ta đang đi đâu?
3. Chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào?
Ứng dụng
Quy trình của phương pháp
Chín phần khác nhau của Business Model Canvas giúp các doanh nhân và
các nhóm tập trung vào từng khía cạnh độc lập của doanh nghiệp và sau đó
đứng lại để kiểm tra xem các thành phần “khớp nhau” như thế nào để cung
cấp giá trị cho cả khách hàng và doanh nghiệp được nhận dạng.
Do điền vào mô hình kinh doanh Canvas (BMC) nhanh chóng, nên ý tưởng
là để tạo ra một mô hình, sau đó thử nghiệm nó trong thế giới thực. Bằng
cách tạo ra các giả thuyết và thử nghiệm chúng một cách nhanh chóng, các
doanh nghiệp có thể xác định một thị trường phù hợp cho sản phẩm hoặc
dịch vụ của họ một cách nhanh hơn và rẻ hơn.

Và vì thế mà các giảng viên chúng tôi đã chuyển các nội dung cốt lõi vào trong môn học cùng với sự giúp
đỡ của các giảng viên có chuyên môn khác.
- TS. Nguyễn Lan Hương, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
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BMC được coi là một tài liệu trực tuyến, điền vào những gì bạn biết ngày hôm nay với sự hiểu biết rằng bạn
sẽ xem xét lại nó khi bạn tìm hiểu thêm từ việc kiểm tra giả thuyết của mình. Đối với các ý tưởng kinh doanh
mới, hầu hết tất cả trọng tâm là về kiểm tra vấn đề.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 6:
LÊN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

“Giải pháp của chúng tôi liệu có giải quyết được các vấn đề của khách hàng tiềm năng không?”
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đích hoàn thành dự án.
By using a formal “Action Planning Method” you can
Bằng
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dụng phương
pháp they
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thatsửstudents
know what
meanthành
to be
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and by
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Action plans are different from “To-Do” lists in that
Kế
hoạnh
động
khác với danh
các
việc “cần
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of asách
single
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làm” là nó tập trung vào việc đạt được một mục tiêu
cụ thể.

Business Model Canvas được bắt đầu bằng cách xác định rõ ràng “Đề xuất Giá trị” và “Phân khúc khách hàng”
của bạn trước và sau khi thị trường sản phẩm của bạn được xác định, các thành phần khác của bản đồ có thể
được điền vào các giả thuyết thử nghiệm đã được tạo lập và kiểm tra.
Các nguồn thảm khảo thêm
https://canvanizer.com
https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas

Ứng dụng: lập kế hoạch hành động
Lập kế hoạch hành động là một quá trình được chia
làm 4 bước đơn giản sau:
1. Xác định mục tiêu cụ thể của dự án
Sau khi sinh viên đã hoàn thành phần việc trên mô
hình kinh doanh Canvas của mình, các sinh viên nên
có một mục tiêu rõ ràng cần phải hoàn thành.

tất cả các nhiệm vụ cần cho việc hoàn thành mục tiêu
của mình.
Sau khi các sinh viên đã có một danh sách hoàn thiện
về tất cả các nhiệm vụ, sinh viên có thể sắp xếp chúng
theo các trình tự thời gian thưc hiện các nhiệm vụ.
Có các nhiệm vụ cần phải được ưu tiên để đáp ứng
thời hạn cụ thể hoặc do các hạn chế về nhân lực hoặc
khối lượng công việc.
3. Phân tích và phân công nhiệm vụ
Bây giờ thì bạn có thể thấy được toàn bộ dự án từ
đầu đến cuối, bạn có thể bắt đầu đi vào mỗi nhiệm
vụ để làm rõ chi tiết hơn.
Thảo luận với sinh viên về việc liệu có bất kì bước nào
có thể bỏ qua, nhưng vẫn đáp ứng được mục tiêu của
sinh viên.
Khi sinh viên đã xác nhận được danh sách nhiệm vụ
của mình, sinh viên nên bắt đầu giao nhiệm vụ cho
các cá nhân, hãy đảm bảo công việc được chia một
các công bằng và bình đẳng.

Bước tiếp theo là giúp cho sinh viên xác định các chỉ Yêu cầu sinh viên xem xét liệu cần có một người quản
số (indicators) để có thể biết được thời điểm mình đã lý tổng thể dự án hay không và liệu sinh viên có cần
đạt được mục tiêu.
đặt ra thời hạn cho một số nhiệm vụ hoặc giai đoạn
nhất định của dự án hay không. Sinh viên có cần bất
Hành động cụ thể
kì nguồn lực cụ thể hay bổ sung nào không?
Tiến hành một cuộc thảo luận nhóm ngắn với sinh 4. Tổng hợp tất cả thông tin vào một tài liệu tham
viên của bạn và yêu cầu các sinh viên viết ra những ý
khảo riêng
tưởng về chỉ số thành công trên giấy ghi chú.
Yêu cầu sinh viên tạo một tập tài liệu riêng trong đó
Sau đó tổng hợp tất cả các ý tưởng lại và yêu cầu các bao gồm tất cả về thông tin cần thiết, những mục
sinh viên sắp xếp chúng theo mức độ quan trọng và tiêu, thời hạn, nguồn lực và trách nhiệm. Các bảng
chính xác.
tính (spreadsheets) rất hữu dụng cho việc này. Hãy
đảm bảo mỗi sinh viên có một bản, nhằm mục đích
2. Xác định các nhiệm vụ
tự tham khảo.
Bắt đầu bằng việc yêu cầu các sinh viên suy nghĩ về
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CÁC KHÓA HỌC
Học phần 4. Các thành phố bền vững về công trình
Khóa học này tích hợp tất cả những tích trữ và lưu thông của thành phố liên
quan đến việc xây dựng, quản lý và cải tạo các thành phố thông minh bền
vững thành mô hình mô phỏng nhằm đánh giá hiệu suất bền vững chung
của thành phố thông minh trong tương lai, sẽ cung cấp các tiêu chí cơ bản
cho quá trình đưa ra quyết định.
Dòng lưu thông nguyên liệu cơ bản bao gồm: giao thông, cơ sở hạ tầng
xanh, nước, chất thải, năng lượng, môi trường xây dựng, đánh giá vòng đời
và vật liệu. Đánh giá vòng đời sẽ là mục tiêu cho mô hình này tích hợp các
ngành nghề kĩ thuật vào một đánh giá chung.
Thông qua việc thực hiện đúng các phương pháp đã đề ra, các ngành kĩ
thuật chính (cụ thể là quản lý nước, cung cấp năng lượng, xây dựng công
trình, vật liệu, hậu cần giao thông và cơ sở hạ tầng xanh) được nghiên cứu
và phân tích một cách độc lập và toàn diện, cho các thành phố thông minh
bền vững và thích ứng trong tương lai.

Nhận xét học thuật
“Giáo viên cần phải nắm được toàn bộ nội dung chương trình. Điều
này rất khó khăn vì thời gian trống của bạn không nhiều, chúng ta
quá bận rộn cho những công việc khác trong khi khóa học này cùng
diễn ra song song.
Nhưng để làm cho việc này có hiệu quả, chúng ta cần phải biết làm
thế nào để chúng phù hợp với nhau, vì bạn không thể loại bất kì cái
nào trong số đó ra và hy vọng là nó sẽ tốt hơn. Và còn một điều nữa
là trong mọi bài giảng bạn phải đảm bảo rằng các sinh viên nhận
được thông điệp từ bạn, ghi lại các sơ đồ và trích dẫn, làm các bài
tập khác nhau để giúp định hình lối suy nghĩ và gắn liền với việc thực
hành tốt.
Cũng với các phương pháp đó là nếu chúng ta làm cho mọi người
phải tái chế, chúng ta cần đảm bảo rằng việc tái chế được làm trống
… để chống lại tính ỳ của xã hội chúng ta cần phải nắm bắt được trí
tưởng tượng của họ về những khả năng xảy ra”.
PGS. TS. Vũ Văn Mạnh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc
gia Hà Nội
36 | SAUNAC Training Handbook

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 7:
THẢO LUẬN THEO NHÓM
Lý thuyết
Theory
Thảo luận nhóm là một hướng dân chủ trong việc vận hành một lớp học, trong đó mỗi sinh viên được trao
Group discussion is a democratic way of handling a class, where each student is given equal opportunity to
cơ hội như nhau để tương tác và đưa ra quan điểm của mình.
interact and put forth their views.
Một cuộc thảo luận diễn ra trong lớp học có thể được hướng dẫn bởi giáo viên hay học sinh. Một cuộc thảo
A discussion taking place in a classroom can be either facilitated by a teacher or by a student. A discussion
luận cũng có thể diễn ra sau một bài thuyết trình hoặc một bài giảng.
could also follow a presentation or a demonstration.
Thảo luận trên lớp có thể tăng cường sự hiểu biết của sinh viên, bổ sung vào nội dung học tập, mở rộng
Class discussions can enhance student understanding, add context to academic content, broaden student
quan điểm của sinh viên, làm nổi bật lên các quan điểm đối lập, củng cố kiến thức, xây dựng sự tự tin và
perspectives, highlight opposing viewpoints, reinforce knowledge, build confidence, and support a sense of
ủng hộ ý thức cộng đồng trong học tập.
community in learning.
Phương pháp thảo luận nhóm
Chọn địa điểm
Một địa điểm thoải mái và thân mật. Nếu bạn đang sử dụng phòng học, di chuyển bàn ghế thành vòng tròn,
điều này có thể giúp mọi người nhìn thấy nhau và nghe được dễ dàng hơn.
Chắc chắn rằng tất cả mọi người đều có trước các thông tin cần thiết, bài đọc hoặc các tài liệu khác.
Việc này giúp nâng cao chất lượng của buổi thảo luận.
Khả năng lãnh đạo nhóm
Người hướng dẫn tốt giúp nhóm tự đặt ra các quy tắc, đảm bảo rằng tất cả đều tham gia và không bị ai chi
phối, khuyến khích trình bày tất cả các ý tưởng, bao gồm những ý tưởng “lập dị”, và giữ cho quá trình thảo
luận rõ ràng. Các hướng dẫn giúp cho cuộc thảo luận theo trình tự, và ngăn chặn nó biến tướng trở thành
cuộc tranh cãi. Bạn có thể đề xuất một số điều sau nếu nhóm gặp sự cố:
•
•
•
•
•
•

Mọi người đối xử với nhau bằng sự tôn trọng;
Không tranh luận hướng về bất kì ai – chỉ về ý tưởng và ý kiến
Không được ngắt lời
Tôn trọng thời gian của nhóm. Giữ bình luận của bạn ngắn gọn và trọng tâm
Xem xét tất cả các bình luận một cách nghiêm túc và cố gắng đánh giá chúng một cách công bằng.
Đừng trở nên lo lắng nếu có ai đó không đồng ý với bạn.

Một phần công việc của bạn ở đây là bảo vệ cho những ý kiến không phổ biến hoặc bất thường. Bạn cũng nên
tóm tắt hoặc làm rõ các điểm hoặc ý quan trọng, đảm bảo rằng mọi người đều hiểu được ý nghĩa thực sự mà
cá nhân hoặc nhóm đó muốn truyền tải. Khi kết thúc buổi thảo luận, trưởng nhóm nên giúp nhóm xem xét lại
các quyết định và lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Khuyến khích sự bất đồng, và giúp nhóm sử dụng nó một
cách sáng tạo. Sự bất đồng không phải để làm dịu đi, nhưng dùng để phân tích và sử dụng. Khi xuất hiện các
ý kiến trái ngược nhau – đặc biệt là khi cả hai đều có những lập luận hợp lí riêng – cuộc thảo luận mới thực
sự bắt đầu. Sự bất đồng khiến mọi người phải suy nghĩ.
Cuối cũng, hạn chế nói nhiều nhất có thể. Thảo luận nhóm là dành cho các thành viên trong nhóm.
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Phương pháp đào tạo 8:
Phân tích SWOT
Lý thuyết
Một phân tích SWOT có thể được sử dụng để đánh giá và so sánh các hệ thống,
các kế hoạch và các quy trình khác nhau cũng như các phương pháp và tài liệu
riêng lẻ.
Trong phân tích SWOT, các điểm mạnh và điểm yếu bên trong (nội tại) cũng như
các cơ hội và thách thức bên ngoài của đối tượng được trình bày ở dạng ma trận
4 ô (2 hàng 2 cột)
Đối tương có thể được phân tích và rút ra kết luận dựa trên ma trận
Phân tích SWOT là quá trình khách quan và đơn giản đến không chắc chắn
Hoạt động: Các phân tích SWOT
Hoạt động này có thể được thực hiện bởi 1 nhóm sinh viên hoặc cá nhân
Giới thiệu cho sinh viên khái niệm chung về ma trận, sau đó giải thích các nội
dung bên trong mỗi góc phần tư (mỗi ô). Tiếp theo yêu cầu sinh viên điền vào
mỗi ô các câu trả lời với các câu hỏi cho họ.
Sau đó, các sinh viên có thể so sánh các ma trận với nhau để đánh giá toàn diện
các phân tích của họ.
Điểm mạnh:

Điểm yếu:

•

•
•

•
•
•

Các thuộc tính của đối tượng
được phân tích
Điều gì là tốt?
Làm những việc gì?
Chúng ta thành công ở đâu?

•
•

Các vấn đề nội tại
Điều gì đang làm ngăn cản việc
thực hiện kế hoạch?
Điều gì không hoạt động?
Những điểm yếu khác?

Cơ hội:

Thách thức:

•
•
•

•
•

Các cơ hội bên trong?
Các cơ hội bên ngoài?
Các ảnh hưởng đến đối tượng?
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Các mối đe dọa từ bên ngoài
Những vấn đề trong tương lai gần
cần tránh?
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Các khóa học
Học phần 5. Thách thức đô thị bền vững
Trong suốt khóa học của Dự án, sinh viên sẽ làm việc với các nhóm đa ngành
để áp dụng tất cả kiến thức, các phương pháp và các kỹ năng đã được học từ
các khóa SSVC (các thành phố Việt Nam thông minh bền vững) trước đó và các
nghiên cứu khác để ứng phó với thách thức môi trường được lựa chọn liên
quan đến tính bền vững.
Các khách hàng (Clients) sẽ cung cấp bài tập thực tế liên quan đến chủ đề
các thành phố Việt Nam thông minh bền vững. Sinh viên sẽ làm việc trong sự
tương tác chặt chẽ với các bên liên quan để có thể đáp ứng nhu cầu và mong
muốn của họ.
Sinh viên sẽ tham gia vào giai đoạn nghiên cứu thu thập tài liệu từ các nguồn
khác nhau, như phần tổng quan, phỏng vấn chuyên gia và các bên liên quan
hoặc thu thập thông tin từ các cuộc khảo sát thực tế và thông qua bảng hỏi
trong truyền thông xã hội (social media).
Sau đó sinh viên sẽ thu hẹp (narrow down) nhiệm vụ của bài tập Dự án của họ
còn lại 3 giải pháp tiềm năng và sau đó viết một báo cáo tạm thời về hiệu quả
của chúng.

Phương pháp đào tạo 9:
Nghiên cứu thực địa
Lý thuyết
Nghiên cứu thực địa là thu thập thông tin
ngoài phòng thí nghiệm, thư viện hoặc
nơi làm việc. Cách tiếp cận và các phương
pháp được sử dụng trong nghiên cứu thực
địa khác nhau tùy thuộc vào mỗi ngành.
Nghiên cứu thực địa bao gồm một loạt các
phương pháp được xác định rõ, mặc dù có
nhiều thay đổi nhưng các phương pháp
như: phỏng vấn không chính thức, quan
sát trực tiếp, tham gia vào cuộc sống của
nhóm, thảo luận tập thể, phân tích các tài
liệu cá nhân được tạo ra trong nhóm, tự
phân tích, kết quả từ các hoạt động được
thực hiện ngoại tuyến (off-line) - hoặc trực
tuyến (on-line) và lịch sử cuộc sống.

Nhận xét học thuật (chuyên môn)

Mặc dù đặc trưng chung của phương
pháp là nghiên cứu định tính, nhưng nó có
thể (và thường không) bao gồm các định
lượng.

“Đối với các phương pháp học tập, chúng tôi tập trung vào các kỹ
năng phù hợp, sinh viên cần học hỏi từ những thành viên khác trong
nhóm và làm việc nhóm. Họ nghiên cứu cùng nhau, cùng nhau đưa
ra ý tưởng mới cho dự án cũng như làm việc nhóm để đi thực địa,
làm việc với các công ty, vì vậy phương pháp học tập là làm việc
nhóm và tất cả cùng hướng tới đánh giá và tính khả thi của dự án,
sử dụng các kỹ năng phân tích của họ.

Các cuộc phỏng vấn có thể được sử dụng
theo nhiều cách khác nhau để hiểu sâu
hơn về suy nghĩ của người tiêu dùng. Để
hỗ trợ (tạo điều kiện) cho sinh viên thành
công từ những công việc còn lạ lẫm này
cần tuân thủ các hướng theo giai đoạn
như dưới đây:

Mặc dù các sinh viên đã được làm việc cùng một nhóm trước đây,
nhưng thông qua hoạt động này họ sẽ mở rộng (phát triển) các kỹ
năng vì công việc phức tạp hơn và khó khăn hơn.
Các sinh viên sẽ phải thảo luận về ý tưởng để họ học hỏi lẫn nhau
cũng như từ giảng viên cũng như từ chính nghiên cứu của họ. Họ
cần phân tích dữ liệu và đưa ra giải pháp tốt nhất cho dự án.
Thi Thanh Van Ho. Đại học thành phố Hồ Chí Minh
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Giai đoạn
(1) Mục tiêu của đi thực địa

Khuyến nghị của giáo viên
Quá trình học của sinh viên
Xác định mục tiêu chương trình
giảng dạy liên quan đến kết quả
dự án

Xác định tóm tắt nghiên cứu
(2) Thiết lập thực địa (đợt)
Xác định phạm vi và vị trí của
dự định nghiên cứu.
Các cuộc phỏng vấn sẽ diễn
ra ở đâu và với loại hình kinh
doanh nào.
(3) Chuẩn bị (nhận thức, thực tiễn Thời gian: Một bài học
Lớp học

Giáo viên chia sẽ:
• Tóm tắt nghiên cứu
• Xác định nhóm
• Thiết lập thực địa
• Đánh giá nguồn lực
• Mong muốn đầu ra (kết
quả)
• Tiêu chí thành công
(4) Hạn chế lựa chọn của lĩnh vực Vai trò hỗ trợ để cho phép sinh
hoạt động
viên làm việc theo nhóm:
•
•
•
•
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Chuẩn bị các câu hỏi phỏng
vấn
Sắp xếp cuộc phỏng vấn
Thực hiện cuộc phỏng vấn
Thu thập dữ liệu/thông tin

Giai đoạn
(5) Theo đuổi công việc
Tự định hướng công việc
(6) Sản phẩm cuối cùng của sinh
viên

Sinh viên tham dự bài giảng, nghiên
cứu bản tóm tắt và hỏi bất kỳ câu
hỏi nào để làm rõ vấn đề để giúp họ
hoàn thành bản tóm tắt

Sinh viên sẽ đóng vai trò chủ động
để xác định sự thành công của dự
án (của sinh viên):
• Chuẩn bị phỏng vấn
• Xác định đối tượng phỏng vấn
phù hợp
• Xác định câu hỏi phỏng vấn
• Xác định phương pháp thu thập
thông tin
• Thực hiện phỏng vấn
• Thu thập dữ liệu / thông tin

(7) Đánh giá quá trình học của
sinh viên

Khuyến nghị của giáo viên
Giáo viên hỗ trợ xây dựng bài
trình bày kết quả

Quá trình học của sinh viên
SV làm việc nhóm để xây dựng báo
cáo kết quả và xác định khu vực có
thể nghiên cứu trong tương lai để
hình thành ngắn gọn giải pháp tiềm
năng cho nhóm khách hàng dự định.
Giáo viên yêu cầu sinh viên
Sinh viên thuyết trình trong lớp học
nghiên cứu, đưa ra một dự kiến cho các SV khác, các bên liên quan
của bài thuyết trình để đưa ra và giáo viên
các giải pháp tiềm năng cho
tóm tắt nghiên cứu.
Đánh giá được thực hiện bằng Sinh viên cung cấp các bình xét cho
chủ dự án và cho các dự án khác
cách sau:
• Tự đánh giá
• Giảng viên và khách hàng
đánh giá
• Giảng viên và các bên liên
quan / khách hàng đánh giá
tiến độ và trình bày báo cáo
giữa kỳ
• (20% điểm cuối khóa học
và 30% điểm cuối khóa học
cho báo cáo giữa kỳ)
• Có khả năng dựa trên các
tiêu chí chấm điểm dựa
trên sinh viên “học tập năng
động” (learning moves.
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Phương pháp đào tạo 10:
Viết bài đăng trên Blog
Lý thuyết
Yêu cầu mỗi sinh viên viết một bài đăng trên blog hỗ trợ việc học tập của
họ, sử dụng phong cách viết khác với phong cách viết học thuật thông
thường.
Yêu cầu các sinh viên viết các blog học tập khiến giáo viên có thể hỗ trợ
nhiều hơn và ít nghiêm khắc hơn.
Viết blog cũng nâng cao mức độ thử thách; điều này có thể hướng sinh
viên vào ý tưởng rằng họ đang viết cho một đối tượng cụ thể; cho phép
gia tăng các kỹ năng về công nghệ thông tin; giúp học sinh thấy được sự
tiến bộ của chính mình và điều đó có nghĩa là tăng tốc độ học - nói qua
viết thuộc lòng.

Hoạt động: Viết bài đăng trên Blog
Giai đoạn nghiên cứu viết bài đăng blog có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc
theo nhóm với kết quả bài viết trên blog được viết bởi mỗi cá nhân sinh viên.
Yêu cầu sinh viên ghi nhớ những điều sau: viết blog đó là kể về một câu
chuyện báo chí chứ không phải là sự kiện hàn lâm khô khan; mục đích của
việc viết blog là nhằm thu hút khán giả; câu chuyện cần phải có mấu chốt
ngay trong phần mở đầu để kích thích độc giả đọc toàn bộ bài viết.
Cung cấp cho sinh viên định dạng sau để giúp họ cấu trúc bài đăng trên blog:
1. Bước 1: Lập kế hoạch đăng bài đăng bằng cách lựa chọn một chủ đề, xác
định đối tượng cho bài đăng, tạo phác thảo, tiến hành nghiên cứu và
kiểm tra thực tế.
2. Bước 2: Tạo một tiêu đề vừa mang tính thông tin vừa thu hút được sự
chú ý của độc giả.
3. Bước 3: Viết bài đăng, hoặc viết bản nháp trong một phiên duy nhất
hoặc lần lượt viết các phần theo thời gian như tiến trình nghiên cứu.
4. Bước 4: Sử dụng các hình ảnh để nâng cao hiệu quả bài đăng. Thêm các
quan sát cá nhân, giải thích các chủ đề phức tạp và đưa ra kết luận.
5. Bước 5: Chỉnh sửa bài đăng trên blog. Đảm bảo tránh sự trùng lặp. Đọc
bài đăng để kiểm tra tính mạch lạc, nhờ người khác đọc bài và phản hồi,
giữ cho các câu văn và đoạn văn ngắn gọn súc tích. Bài viết trên blog
không cần phải quá hoàn hảo, đừng ngại lược bỏ hoặc điều chỉnh bài
viết vào phút chót.
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