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Tóm tắt— Dạy học dựa trên vấn đề không còn là phương pháp mới tuy nhiên để lựa chọn
được vấn đề phù hợp cho từng môn học không phải là điều dễ dàng. Bài báo này sẽ tìm hiểu
về các cách tạo ra một vấn đề chất lượng cho giảng dạy cũng như áp dụng thực tế trong môn
học Thiết kế hệ thống thông tin giảng dạy tại khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Hà
Nội. Khi áp dụng phương pháp này ngoài những ưu điểm vượt trội nó cũng cho thấy một số
khó khăn nhất định.
Từ khóa— Học dựa trên vấn đề, ISD, PBL, Xây dựng và thiết kế hệ thống.

I. HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀ LÀ GÌ
Học tập dựa trên vấn đề (PBL) là một phương pháp giảng dạy mà ở đó các vấn đề thực tế được
lựa chọn một cách cẩn thận và được sử dụng như một phương tiện để thúc đẩy sinh viên học các
khái niệm, nguyên tắc, quy luật, vân vân. Phương pháp học này Tương phản với cách trình bày
kiến thức trực tiếp theo cách truyền thống. Phương pháp này giúp sinh viên tăng cường các kỹ năng
khác nhau như tư duy phê phán, giải quyết vấn đề và giao tiếp. Nó cũng mang lại nhiều cơ hội hơn
để làm việc theo nhóm, tìm kiếm và phân tích các mục nghiên cứu và học tập suốt đời [1]. Bằng
cách sử dụng các vấn đề tiêu biểu trong thế giới thực, sinh viên có nhiều cơ hội hơn để chuyển kiến
thức và kỹ năng của họ từ các môn học hoặc hoạt động trước đó vào một môi trường thực tế. Học
tập dựa trên vấn đề là một phương pháp giáo dục tập trung vào người học, trong đó người học,
bằng cách có được sự tự định hướng và áp dụng các kỹ năng và kiến thức, giải quyết các vấn đề
phi cấu trúc.
Trong một lớp học theo phương pháp PBL, vai trò của giáo viên và người học khác với vai trò
của họ trong các lớp học truyền thống. Vai trò của giáo viên là tạo điều kiện học tập. Trong bối
cảnh này, trực tiếp tạo điều kiện có nghĩa là giáo viên có trách nhiệm tạo ra một môi trường giáo
dục hiệu quả cho việc học tập chứ không phải chỉ đứng giảng bài theo giáo án như cách truyền
thống [2]. Điều này sẽ yêu cầu giáo viên thiết kế một loạt các chiến lược hướng dẫn và đánh giá để
hướng dẫn và quản lý học sinh khi họ tham gia vào các sự kiện học tập. Đầu tiên, giáo viên phải
có một nền tảng vững chắc trong nội dung liên quan để họ có thể giải thích các khái niệm theo
nhiều cách. Tuy nhiên, vai trò của giáo viên không phải là phổ biến nội dung mà là hướng dẫn và
định hướng cho người học , đảm bảo sinh viên được tự giải quyết vấn đề nhưng vẫn không bị chệch
hướng , lạc đề. Giáo viên thường xuyên khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động học tập
gắn liền với thực tế và các hoạt động có khả năng phản ánh chuyên môn.
Giáo viên nên cung cấp hướng dẫn bằng cách áp dụng các chiến lược giảng dạy hiệu quả trong
một tình huống nhất định và liên tục điều chỉnh các chiến lược đó để phục vụ nhu cầu của học sinh.
Mặc dù hướng dẫn trực tiếp đôi khi hữu ích, nhưng giáo viên thường nên hạn chế hướng dẫn trực
tiếp và nhập dữ liệu trong khi học sinh giải quyết vấn đề hoặc thực hiện các hoạt động thực tế để
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thúc đẩy học tập và hiệu quả [3]. Kỹ năng đặt câu hỏi tốt, kỹ năng lắng nghe và chiến lược đánh
giá quá trình đặc biệt quan trọng để tối đa hóa thành tích của học sinh

II. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT VẤN ĐỀ HAY
Trên thực tế có rất nhiều kiểu vấn đề, chủ đề có thể lựa chọn. Điều này phụ thuộc vào từng hoàn
cảnh cụ thể, từng cách xây dựng vấn đề và các hoạt động đề ra cho người học. Tuy nhiên, đặc trưng
của một vấn đề thì không bao giờ rời xa nhu cầu của người học như nhu cầu về nhận thức, nhu cầu
lĩnh hội kiến thức cũng như không bao giờ xa rời mục tiêu học tập. Có nhiều nguồn khác nhau để
tạo ra các vấn đề như báo, tạp chí, sách, sách giáo khoa và truyền hình, phim ảnh. Một số có thể
được sử dụng với ít chỉnh sửa; Tuy nhiên, một số người khác cần phải được thay đổi để sử dụng.
Các hướng dẫn sau đây được lấy từ trang web của Đại học Illinois [4] được viết để tạo ra các vấn
đề PBL cho một lớp tập trung vào các phương pháp tuy nhiên ý tưởng chung có thể được áp dụng
trong việc sử dụng PBL đơn giản hơn:
A. Chọn một ý tưởng, khái niệm hoặc nguyên tắc trung tâm
Chọn một ý tưởng, khái niệm hoặc nguyên tắc mục tiêu luôn được dạy trong một khóa học và
sau đó nghĩ đến việc xem xét điểm chính, bài tập hoặc bài tập về nhà cần được giao cho sinh viên
để giúp họ học khái niệm này. Xác định rõ ràng các mục tiêu học tập cần phải hoàn thành khi học
sinh giải quyết vấn đề.
B. Lấy bối cảnh là thế giới thực
Khi xem xét một khái niệm, giáo viên nên nghĩ về bối cảnh thực tế liên quan đến khái niệm đó.
Sau đó, lựa chọn một trường hợp thực tế để điều chỉnh và phát triển. Giáo viên sẽ thiết kế thêm
các hoạt động, cách đánh giá để tạo động lực cho sinh viên hứng thú giải quyết vấn đề. Các vấn
đề phức tạp hơn sẽ thách thức sinh viên đào sâu kiến thức để giải quyết.
C. Giới thiệu các vấn đề trong các giai đoạn
Vấn đề nên được giới thiệu trong các giai đoạn để sinh viên có thể xác định các vấn đề học tập sẽ
dẫn họ đến nghiên cứu các khái niệm mục tiêu. Dưới đây là một số câu hỏi có thể giúp hướng dẫn
quy trình này:
• Trang đầu tiên (hoặc giai đoạn đầu tiên) sẽ trông như thế nào? Những câu hỏi mở có thể
được hỏi? Những vấn đề học tập sẽ được xác định?
• Vấn đề sẽ được cấu trúc như thế nào?
• Vấn đề sẽ kéo dài bao lâu? Sẽ mất bao nhiêu tiết học để hoàn thành?
• Học sinh sẽ được cung cấp thông tin trong các trang tiếp theo (hoặc giai đoạn) khi họ giải
quyết vấn đề?
• Học sinh sẽ cần những nguồn lực nào?
• Học sinh sẽ sản xuất sản phẩm cuối cùng nào khi hoàn thành vấn đề?
D. Kế hoạch giảng dạy chi tiết và hướng dẫn giáo viên
Tạo một bản hướng dẫn giảng dạy trong đó nêu chi tiết kế hoạch hướng dẫn sử dụng vấn đề trong
khóa học. Nếu khóa học là một lớp học trung bình hoặc lớn, nên có sự kết hợp của các bài giảng
nhỏ, thảo luận lớp và làm việc nhóm nhỏ với báo cáo thường xuyên. Các giáo viên có thể luân
phiên sử dụng phương pháp PBL và các phương pháp giảng dạy khác để giờ học trở nên hứng thú
và gắn kết sinh viên hơn.
E. Xác định các nguồn lực chính
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là xác định các nguồn tài nguyên chính cho sinh
viên. Thực tế chỉ ra rằng sinh viên cần biết cách tự mình tìm và tận dụng các nguồn tài nguyên học
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tập, nhưng người hướng dẫn cũng có thể chỉ ra một vài nguồn tốt để định hương họ, giúp họ bắt
đầu. Ngoài ra giảng viên có thể hướng dẫn họ thế nào là nguồn có chất lượng hay kém chất lượng
từ đó sinh viên có thể tự đưa ra lựa chọn trong tương lai.

III. ỨNG DỤNG HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀ TRONG MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
(ISD) TẠI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC HÀ NỘI
A. Một số đặc điểm môn học
Nội dung chính của học phần học phần gồm có: khái niệm về hệ thống, hệ thống thông tin, các giai
đoạn của quá trình thiết kế, triển khai hệ thống thông tin, các mô hình dữ liệu của một hệ thống
thông tin (mô hình dữ liệu mức quan niệm, mô hình dữ liệu mức luận lý và mô hình dữ liệu mức
vật lý); mô hình xử lý của hệ thống thông tin (lưu đồ dòng dữ liệu và mô hình chức năng). Giúp
người học hiểu và thực hành được các nội dung liên quan đến lĩnh vực phân tích và thiết kế hệ
thống thông tin. Hình thành môi trường thực hành mô phỏng mô hình hoạt động của các nhóm dự
án trong thực tế, để rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của người học.
1) Chuẩn đầu ra của môn học
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể:
a) Về kiến thức
KT1: Trình bày được các khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin và vai trò của hệ thống
thông tin
KT2: Giải thích được quy trình thiết kế, triển khai một hệ thống thông tin và vai trò của các thành
phần trong quy trình này
KT3: Giải thích được các mô hình dữ liệu của hệ thống thông tin gồm mô hình dữ liệu mức quan
niệm, mô hình dữ liệu mức luận lý và mô hình dữ liệu mức vật lý
KT4: Trình bày về lưu đồ dòng dữ liệu, phương pháp thiết kế lưu đồ dòng dữ liệu. Phân tích và
giải thích hoạt động của lưu đồ dòng dữ liệu
KT5: Giải thích được mô hình chức năng và quá trình phân rã các chức năng của một phần mềm
hệ thống thông tin
b) Về kỹ năng
KN1: Thực hành phân tích thiết kế hướng đối tượng trong một dự án phần mềm hệ thống thông tin
theo mô hình AGILE
KN2: Thực hành đọc hiểu bản thiết kế và áp dụng vào cấu trúc mã nguồn phần mềm hệ thống thông
tin
KN3: Thực hành lập trình theo phương pháp hướng đối tượng theo cấu trúc thiết kế
KN4: Thực hành tạo lập các văn bản, tài liệu phục vụ cho phát triển dự án theo mô hình AGILE
KN5: Thực hành thiết kế giao diện theo yêu cầu và tuân thủ các nguyên lý tương tác người – máy
tính
KN6: Thực hành kĩ năng mềm cần thiết: Thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy logic, giải quyết vấn
đề…
c) Về thái độ
TĐ1: Đạt được thái độ chuyên nghiệp trong công việc về thời gian, chất lượng công việc, quy cách
trình bầy sản phẩm
TĐ2: Tích cực chuẩn bị và tham gia các buổi học dự án
TĐ3: Có ý thức rèn luyện nâng cao kiến thức chuyên môn liên quan đến học phần.
TĐ4: Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử
Có thể thấy đây là một môn học rất cần gắn liền với thực tế, với môn học này nếu chỉ học dựa trên
sách vở sẽ rất khó để sinh viên hình dung ra được quy trình một dự án thực tế như thế nào, làm
việc và xử lý các deadline với khách hàng ra sao. Dựa trên những nghiên cứu kỹ lưỡng về học dựa
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trên vấn đề và các đặc điểm cũng như chuẩn đầu ra của môn học, giảng viên nhận thấy học dựa
trên vấn đề là phương pháp phù hợp đối với môn học ISD
B. Cách lựa chọn và tạo vấn đề để giảng dạy trong môn học
Các vấn đề trong môn học được lựa chọn từ môi trường thực tế, tại thời gian thực. Cụ thể là mỗi
học kỳ sinh viên sẽ chia làm các nhóm và được làm việc với một khách hàng thực, tìm kiếm một
dự án thực. Đối tương khách hàng là những tổ chức, hoặc cá nhân có nhu cầu xây dựng hoặc nâng
cấp hệ thống thông tin để phục vụ kinh doanh hoặc quản lý. Mỗi đối tượng khách hàng là do sinh
viên tự tìm kiếm dưới sự hỗ trợ và tư vấn của giảng viên nhằm đảm bảo tính xác thực của khách
hàng. Giảng viên sẽ tìm hiểu và lựa chọn kỹ khách hàng, có thể yêu cầu sinh viên tìm lại nếu chưa
đáp ứng tiêu chuẩn.
C. Định hướng xử lý vấn đề
Khi làm việc với sinh viên, khách hàng sẽ nêu yêu cầu hoặc những vấn đề mình đang gặp phải đối
với hệ thống hiện tại và nhiệm vụ của sinh viên sẽ là suy nghĩ giải pháp giúp khách hàng xử lý vấn
đề của hệ thống hiện tại hoặc xây dựng một hệ thống mới. Sinh viên phải làm việc với khách hàng
thường xuyên và trình bày các minh chứng về việc có liên hệ với khách hàng cho giảng viên bất
cứ khi nào được yêu cầu. Thông thường việc kiểm tra tương tác với khách hàng sẽ được làm hàng
tuần.
Trong giờ thực hành, giảng viên sẽ là người quản lý các nhóm sinh viên và đảm bảo sinh viên đi
đúng hướng, được tư vấn, hỗ trợ khi cần. Giảng viên sẽ kiểm tra và đánh giá kết quả của sinh viên
dựa trên quy trình phát triển cũng như yêu cầu từ phía khách hàng mỗi tuần một lần vào giờ thực
hành. Các kiến thức chuyên ngành được giảng dạy trong giờ lý thuyết đồng thời cũng được lồng
ghép hợp lý trong khi kiểm tra, đánh giá công việc.
Kế hoạch làm việc chung cho cả học kỳ được giảng viên soạn sẵn thống nhất chung cho toàn bộ
các nhóm, kế hoạch cụ thể các nhóm sẽ tạo riêng và nộp lại. Mỗi tuần giảng viên sẽ tập trung vào
một vấn đề nhỏ trong cả dự án lớn mà sinh viên đang làm. Mỗi vấn đề nhỏ này sẽ dẫn sinh viên
đến các kỹ năng, mục tiêu đặt ra.
D. Khó khăn, thách thức với phương pháp mới
Khó khăn đầu tiên có thể nghĩ tới đó là sinh viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng
thực tế. Hiện tại việc này được xử lý bằng cách giảng viên sẽ chỉ định khách hàng cho sinh viên
khi sinh viên không thể tìm được khách hàng cho mình. Những khách hàng được chỉ định là những
cơ sở, doanh nghiệp hoặc cá nhân do giảng viên liên kết, tìm kiếm vì thế luôn đảm bảo tính thực tế
và chất lượng.
Khó khăn thứ hai đó là sinh viên không tìm kiếm khách hàng thực tế mà tạo khách hàng giả tưởng
để chống đối. Việc này có thế phát hiện nếu giảng viên theo dõi sát sao các tương tác giữa sinh
viên và khách hàng đồng thời có thể xác định qua các văn bản, giấy tờ của khách hàng, thậm chí
liên hệ trực tiếp với khách hàng.
Khó khăn thứ ba là sinh viên phân chia công việc không hợp lý dẫn đến dự án càng về sau càng
nặng nề. Vấn đề này tác giả đã gặp phải khi hướng dẫn sinh viên trong những năm đầu dạy theo
phương pháp này và có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do sinh viên chủ quan, lười làm việc
trong thời gian đầu dẫn đến ùn tắc công việc vào cuối. Thứ hai là do đánh giá không chuẩn khối
lượng công việc dẫn đến phân chia không hợp lý. Vì thế giảng viên không chỉ là là người giúp sinh
viên nắm được khối lượng công việc và tư vấn phân chia công việc phù hợp trong các giai đoạn
dự án mà còn tạo hứng thú và thúc đẩy sinh viên làm việc.

IV. NHỮNG ỨNG DỤNG HỮU ÍCH CHO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO VẤN ĐỀ
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Để tạo ra các vấn đề phục vụ cho giảng dạy không phải là dễ dàng, tuy nhiên giảng viên cũng có
thể tham khảo các vấn đề trên các trang web giáo dục trực tuyến uy tín. Một trong số đó có thể kể
đến trang web https://virtual-campus.eu/alien. Trang web này là kết quả làm việc của nhóm dự án
“Ứng dụng dạy học chủ động vào các ngành kỹ thuật (ALIEN)” sau nhiều năm nghiên cứu về PBL.
Trang web này cho phép miễn xem miễn phí các vấn đề tạo ra bởi các giảng viên, chuyên gia trên
toàn thế giới với mục đích vụ phụ cho việc giảng dạy và giảng viên cũng có thể tạo mới vấn đề của
mình để chia sẻ và được góp ý từ nhiều giáo viên khác. Để xem được các vấn đề có sẵn, giảng viên
chỉ cần truy cập vào đường dẫn và chọn tab “Problems”. Một số tiêu chí tìm kiếm sẽ hiển thị như
hình 1.

Hình 1. Lựa chọn tiêu chí
Sau khi lựa chọn tiêu chí, một danh sách các vấn đề phù hợp sẽ hiển thị (Hình 2). Đây chính là
nguồn tham khảo lý tưởng và chất lượng cho những ai thực sự muôn bắt đầu với phương pháp
PBL.

148

Hình 2: Danh sách các vấn đề
Ngoài ra người dùng có thể đăng ký tài khoản để tiếp cận với nhiều chức năng hơn. Để đăng ký
vào hệ thống, người dung chọn “Register” sau đó nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, sau đó chọn
“Complete sign up” để tạo tài khoản (hình 3).
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Hình 3: Đăng ký tài khoản
Sau khi có tài khoản, người dung sẽ đăng nhập và sử dụng miễn phí hoàn toàn các vấn đề có trong
trang web. Bên cạnh đó người dùng có thể tương tác với người dùng khác trên cùng hệ thống bằng
các tính năng như gửi tin nhắn, gửi email, đánh giá hoặc xếp loại vấn đề.

V. KẾT LUẬN
Học dựa trên vấn đề tuy không còn là một phương pháp mới trong dạy học nhưng nó vẫn luôn là
một thách thức đối với giảng viên trong việc lựa chọn và triển khai vấn đề trong môn học. Môn
học Thiết kế hệ thống thông tin của khoa Công nghệ thông tin đã áp dụng phương pháp này trong
nhiều năm và đạt được thành quả nhất định. Học dựa trên vấn đề giúp mang đến cho sinh viên môi
trường học tập sát với thực tế, giúp người học lĩnh hội được không chỉ kiến thức chuyên ngành mà
còn cả các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc trong tương lai.
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