
GỢI Ý VIẾT BÀI THAM LUẬNHỘI THẢO  

“PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ CHO SINH VIÊN THEO 

HƯỚNG TIẾP CẬN VIỆC LÀM THÔNG QUA GIẢNG DẠY” 

Sau 10, 15, 20 năm nữa; Công nghệ tế bào gốc sẽ thay thế ngành vi sinh, 

hóa sinh, y tế? Công nghệ nano sẽ thay thế vật liệu, kỹ thuật,…? Hệ điều hành 

Windows, Androit sẽ được thay thế bằng…? Vấn đề là chúng ta phải dạy hệ điều 

hành Windows (là cái mới nhất hiện có) nhưng 10 năm sau, sinh viên vẫn có thể 

sử dụng thuần thục một hệ điều hành khác, hiện đại hơn, phức tạp hơn: sinh viên 

phải được chuẩn bị để biết, để tự mình tìm kiếm, tự mình năng động, biết tự đào 

tạo lại… Đó cũng chính là hai trong ba mục tiêu của quá trình giảng dạy: Kiến 

thức – Kỹ năng – Thái độ. 

Mô tả đơn giản ba cấp độ nhận thức trong giảng dạy. 

Hình thức KIẾN THỨC KỸ NĂNG – THÁI ĐỘ 

Bắt chước 
 Cố gắng hiểu và thực hiện 

theo các mẫu hành động 
của thầy của bạn… 

Quan sát, theo dõi 

Phân tích, nhận định 

Sự cần cù, chịu khó 

Tìm tòi 

 Độc lập giải quyết vấn đề 
nêu ra, tìm kiếm cách giải 
quyết khác nhau về một 
vấn đề… 

Xem xét lại, tìm hiểu lại 

Tìm hiểu mở rộng 

Đi tìm bản chất vấn đề 

Rèn luyện tư duy tương tự, tổng 
hợp 

Đánh giá và tự đánh giá 

Sáng tạo 
 Tìm ra cách giải quyết mới 

độc đáo hữu hiệu. 

Tham khảo mở rộng 

Phân tích, đánh giá 

Tư duy so sánh, đối chiếu 

Linh hoạt, sáng tạo 

Liên hệ thực tiễn 

 

 

 



Ví dụ minh họa:Mô tả một số họat động trên lớp của giảng viên dưới góc nhìn 
của mục tiêu KỸ NĂNG – THÁI ĐỘ. 

Thời điểm Hoạt động của giảng viên 
Mục tiêu  

KỸ NĂNG – THÁI ĐỘ 

Tiết đầu tiên, 
sau giới thiệu 
đề cương chi 
tiết học phần. 

 

Hướng dẫn sinh viên đọc tập bài 
giảng: 

1. Giới thiệu tổng quan (bao 
nhiêu chương, sơ lược mỗi 
chương…). 
 

2. Yêu cầu của mỗi chương (sơ 
lược nội dung kiến thức, thời 
lượng, kiểm tra, serminar …). 

 
3. Yêu cầu của học phần (cách 

học, kiểm tra, mục đích…). 
4. Tài liệu tham khảo (sách, thư 

viện nhà trường, thư viện địa 
phương, internet …). 
 

5. Một số tài liệu gần gũi, thiết 
thực. 

6. Cách đọc, cách tham khảo tài 
liệu. 

7. … 

 
 

1. Kỹ năng quan sát tổng 
quát, nhận định, đánh giá 
ban đầu trước khi bắt đầu 
một việc. 
2. Tính khoa học, chính 
xác, cẩn thận, tính sẵn sàng 
trước khi làm. 
 
3. Tư duy khái quát (vấn 
đề). 
4. Kỹ năng tìm hiểu mở 
rộng, quan sát mở rộng. 

 

5. Tính chính xác, tính gần 
gũi, tính cụ thể. 
6. Tư duy tìm hiểu đối tác. 

 
7. ... 

 
 

 


