Công ty TNHH Tư vấn và dạy nghề IBC

Chủ đề 1: bối cảnh của phương pháp dự án
Phương pháp dự án có quan hệ chặt chẽ với phương pháp Leittext, bởi lúc đầu phương
pháp Leittext được phát triển để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự
án. (so sánh với: áp dụng phương pháp Leittext)
Tuy nhiên nếu phương pháp Leittext áp dụng được trong những lĩnh vực không nhất thiết
phải có tiền đề dự án thì ngược lại phương pháp dự án đã được tiếp tục phát triển riêng, để
xây dựng công việc dự án có hiệu quả học tập hơn.
Ngày nay người ta phân biệt 2 phương pháp này chỉ theo các khía cạnh sau:
 Phương pháp Leittext chủ yếu nhấn mạnh mục tiêu là việc tự học
 Phương pháp dự án ngoài mục tiêu tự học ra còn nhấn mạnh đến các yêu cầu nhiều mặt
về kỹ năng và khả năng (trình độ thiết yếu) nắm bắt công việc của cá nhân người học
định hướng theo hình thái tổ chức công việc mà chủ yếu là nảy sinh trong thực tế công
việc của doanh nghiệp.
Đề cương của phương pháp dự án được tiếp
tục phát triển để có thể đáp ứng tốt hơn các
đòi hỏi hiện nay của các công ty và doanh
nghiệp nhỏ về mặt chuẩn bị công nhân kỹ
thuật có trình độ. Bởi vì ngày nay thị trường

Giáo viên thực hành dạy
bằng cách:

Dự án

Cung cấp các tài liệu giảng
và các câu hỏi gợi ý,
dạy
Chỉ đưa ra những hướng dẫn
khi cần thiết

Học viên học qua:

1 Tự thu thập thông tin

Cung cấp hỗ trợ về lập kế hoạch
các bản
Thảo luận về những đề xuất

2 Tự lập kế hoạch

3 Tự ra quyết định

lao động đòi hỏi những công nhân kỹ thuật và
thợ thủ công được đào tạo tốt không chỉ với
kiến thức và các kỹ năng trong một nghề nào
đó mà còn cả đối với ý thức cá nhân, trong
lĩnh vực thuộc về năng lực xã hội và con
người. Những năng lực này được xếp vào

Cung cấp các tài liệu,
Thảo luận về những vấn đề

Dự án

4 Tự thực hiện

Cùng phát triển các
phiếu kiểm tra

5 Tự kiểm tra

Đánh giá các kết quả

6 Tự đánh giá

phạm vi của mục tiêu học tập theo ý thức.
Vì thế ngoài kiến thức và khả năng chuyên môn ra các công nhân kỹ thuật còn cần phải có
khả năng ví dụ như:
 Thể hiện sáng kiến
 Tiếp cận một cách có hệ thống các vấn đề
 Đưa ra được các quyết định độc lập
 Dễ thích ứng
 Giải quyết độc lập các vấn đề
 Có thiện chí tiếp tục được học tập không ngừng
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 Có ý thức hợp tác và trách nhiệm
Trong một môi trường làm việc hiên đại các
Dự án thành phần

trình độ chuyên môn thiết yếu đòi hỏi cần phải
có trong các hoạt động nghề nghiệp của cá

Học viên viên

Dự án

Học viên
viên

Dự án thành phần

Học viên

Dự án thành phần

nhân cũng như trong các công việc theo
nhóm. Lý do là ở sự phát triển nhanh chóng

Học viên

Học viên

Học viên

Học viên
viên

của các công nghệ mới cũng như sự thay đổi
trong hình thái tổ chức của các quá trình sản xuất trong các nhà máy công nghiệp và xí
nghiệp thủ công.
Mục đích của dự án là làm cho các học viên đạt được trình độ chuyên môn thiết yếu ngay từ
trong khoá học nghề, chứ không phải chỉ chậm trễ đến khi hoạt động thực tế trong doanh
nghiệp. Từ lý do này, bên cạnh trình độ chuyên môn, các học viên cần phát triển đồng đều
về các mặt khác nữa.
Phương pháp dự án được tiếp tục phát triển đặc biệt phong phú và về đầy đủ các mặt bởi
công ty cổ phần SIEMENS và được gọi là ‚‚Đào tạo định hướng theo chuyển giao và dự án’’
(PETRA). Những nội dung tiếp theo được mô tả theo định hướng của đề cương này.
Một dấu hiệu đặc trưng của phương pháp này là việc rất nhiều tài liệu và giấy tờ khác nhau
được đưa vào sử dụng. Bởi nó cần thiết để lập tư liệu cho các bước tiến hành trong quá
trình thực hiện dự án và tạo điều kiện để so sánh các công việc của dự án.
Những giấy tờ tài liệu này cần được giáo viên chuẩn bị sẵn để điền vào
Các loại và số lượng biểu mẫu và giấy tờ cần thiết tùy thuộc vào mỗi dự án riêng biệt.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng là một số tài liệu cần được chính các học viên soạn để
dành cho nhu cầu sử dụng của mình.
Ở đây các tài liệu, giấy tờ cần thiết là:
 Bản dự án ( Các bản vẽ, các sơ đồ mạch điện )
 Bản mô tả công việc cho dự án
 Các câu hỏi chỉ dẫn cho 6 bước công việc dự án– bắt đầu với ’’thu thập thông tin’’
 Bản chỉ dẫn mục tiêu học tập (Bản lập kế hoạch- kể cả bản đưa ra các trình độ thiết yếu
được chọn)
 Bản mô tả chức năng
 Bản phân chia các công việc
 Bản ghi kế hoạch công việc
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 Bản mẫu để đánh giá
 Bản ghi biên bản giám sát
 Danh mục dụng cụ, phương tiện đo đạc, danh mục vật liệu hỗ trợ.
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Áp dụng phương pháp dự án
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Chủ đề 2. Các hoạt động trong phương pháp dự án
Phương pháp dự án có thể áp dụng trong toàn bộ quy trình đào tạo thực hành.
Điều kiện là phải có các dự án có thể được xác định như sau đây:
1. Có sẵn một nhiệm vụ được phác thảo chắc chắn, ví dụ như chế tạo một chi tiết từ bước
lập kế hoạch cho tới bước kiểm tra chất lượng, hoặc là tối ưu hóa một việc ghép mạch
điện bao gồm cả mô tả chức năng;
2. Là một nhiệm vụ phức tạp đối với người học mà đòi hỏi khả năng „chuyển giao“ để biết
vượt qua khó khăn ở những điểm nào trong đáp án, và ở điểm nào thì đòi hỏi nhiều hơn
là chỉ với kiến thức và khả năng trực tiếp vốn có.
3. Ở các địa điểm học tập khác nhau có thể kết hợp các trình độ chuyên môn đạt được
khác nhau để thực hiện một nhiệm vụ mới- đòi hỏi phải hoạt động hoàn toàn độc lập và
theo kế hoạch
(Theo Ullrich Klein: „Đào tạo định hướng theo chuyển giao và dự án’’- PETRA)
Một dự án (tiếng La-tinh: proiectum- vật được ném về phía trước) cần giúp đỡ người học
trong việc kết hợp lý thuyết và thực hành, chỉ ra mối quan hệ đối với quy trình làm việc của
doanh nghiệp, có thể được hoàn toàn tự lập kế hoạch bởi học viên và được tự tổ chức, tự
thực hiện trong một khuôn khổ được giới hạn. Qua đó người học có môi trường để xây dựng
các phương pháp, chiến lược hợp tác và giải quyết vấn đề.
Trong đào tạo, một dự án có thể là một công cụ hoặc một thiết bị hoặc cũng có thể chỉ là một
phần của những thứ đó. Đối với các học viên muốn trở thành thợ cơ khí ô tô, một dự án có
thể lấy ví dụ là việc bảo trì một động cơ, hoặc đối với thợ lắp đặt nước là việc lắp ráp một
thùng chứa. Một dự án về cơ bản là một nhiệm vụ được nảy sinh trong một „sản phẩm“ đã
biết. Tuy nhiên, một „dự án“ không phải lúc nào cũng phải được hiểu là một sản phẩm vật lý
tự nhiên, bởi cũng có rất nhiều các hoạt động công việc không thể mô tả được theo cách đó.
Ví dụ như đối với một thợ điện, việc sửa chữa một bảng mạch điện bị hỏng cũng có thể là
một dự án. Trong lĩnh vực kinh doanh, tất cả mọi việc có tính hoàn chỉnh và mang lại được
một kết quả mà đo đếm được cũng có thể tạo thành dự án – ví dụ như là việc trang bị một
phần mềm kế toán v.v...
Theo nguyên tắc các học viên hợp tác từng phần công việc và tự mình tiến hành toàn bộ, từ
việc lập kế hoạch, thực hiện đến đánh giá công việc như là một nhóm làm dự án. Từ lúc
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được giao nhiệm vụ cho đến khi đưa ra được giải pháp, các học viên cần luôn luôn được
khích lệ học tập có động cơ thúc đẩy tự thân. Giáo viên giám sát và dẫn dắt một cách có hệ
thống quá trình học tập của họ; chỉ trong trường hợp thực sự cần thiết giáo viên mới nên
dùng ảnh hưởng của mình.
Mục tiêu chính của phương pháp dự án là, một mặt đạt được tất cả những kiến thức và kỹ
năng cần thiết nhằm đáp ứng được nhiệm vụ công việc trong một quy trình, mặt khác cần
định hướng được rằng cách thức giải quyết công việc luôn luôn dựa trên sự phát triển đồng
thời các trình độ thiết yếu đã chọn.
Việc chuẩn bị công việc của dự án thì giống như ở phương pháp Leittext, thể hiện qua các
việc làm của giáo viên ở dưới đây:
Giáo viên phải
 Xác định một ví dụ để áp dụng cho công việc dự án
 Soạn ra các nhiệm vụ của dự án,
 Đưa công việc dự án vào kế hoạch của quá trình đào tạo ,
 Suy nghĩ về quá trình dự án dự kiến và đảm bảo tính khả thi bằng cách làm cho
nhiệm vụ công việc phù hợp với khả năng của học viên,
 Hướng dẫn các học viên tiếp cận công việc dự án và theo sát hỗ trợ.
Việc thực hiện phương pháp dự án này được định

1.
thập thông tin
1. Thu
Informieren

hướng theo như mô hình hoạt động hoàn chỉnh ở
phương pháp Leittext:

6.
giá
6. Đánh
Auswerten

(So sánh với phương pháp Leittext)

2.
kế hoạch
2. Lên
Planen

Dự án
5.
tra
5. Kiểm
Kontrollieren

3.
định
3. Quyết
Entscheiden

4.
hiện
4. Thực
Durchführen
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1. Thu thập thông tin
Ở bước này giáo viên trước hết cần chuẩn bị

Mô tả chức năng

một số tài liệu và vật dụng:
 Bản dự án (các bản vẽ, các sơ đồ mạch

Các tài liệu
phát tay

Những thông tin về
mục tiêu học tập

Các bản vẽ
của học viên

Các câu hỏi
gợi ý

Mô tả nhiệm vụ
công việc

mm mm mmmm
m
mmmmm mmmm
Sách
mmm mmmm
chuyên ngành
mm
mmm mmm
mmm mmmm

Bảng biểu

Bản vẽ kỹ thuật
hoặc
sơ đồ mạch

điện)
 Bản mô tả công việc dự án

Ø
60

 Các câu hỏi chỉ dẫn để cung cấp thông tin

9

7
Ø
60°

M5
7
4

8h1

 Bản đưa ra mục đích học tập (kể cả bản
đưa ra các trình độ thiết yếu đã chọn)
Các học viên được giao dự án dưới hình thức các bản vẽ hoặc sơ đồ mạch điện được bổ
sung qua bản mô tả công việc. Sau đó các học viên được yêu cầu dùng các câu hỏi chỉ dẫn
để phân tích bản mô tả công việc và tự thu thập thông tin trong các sách chuyên ngành và
bảng biểu, trong các bản vẽ, các ghi chú của mình hoặc trong các tài liệu kỹ thuật khác về
các quan hệ kỹ thuật, các bước tiến hành, cấp độ công việc, các dụng cụ có thể có và các
vật liệu có thể dùng đến v.v...
Thông thường giáo viên có thể cho học viên mượn các bản vẽ kỹ thuật và theo đó các học
viên có thể vẽ phác các trích đoạn quan trọng và đưa vào tài liệu công việc của mình.
Sau đó các học viên phải soạn ra một bản mô tả chức năng của dự án để tìm ra các mối
quan hệ cơ bản, các cấp độ công việc riêng biệt, các thời điểm để kiểm tra giữa quá trình
v.v... mà có ý nghĩa đối với quá trình thực hiện dự án cũng như chất lượng công việc.
Kế hoạch
công việc

2. Lập kế hoạch
Sau đó các học viên tự điền vào một bản kế

Phiếu kiểm
Phân
nhiệm

Bản vẽ kỹ thuật
hoặc
sơ đồ
Các câu hỏi
đồ
gợi ý
mạch

hoạch công việc mà có thể coi là một bản
mẫu. Trong đó phải lập kế hoạch các bước

Ø 5,1

60

9

7

tiến hành công việc theo trình tự công nghệ,

Ø
60

M5
7
4

8h1

nguyên vật liệu, dụng cụ, các phương tiện hỗ

Các tài liệu
phát tay
Các bản vẽ
của học
mm mm mmmm
m
mmmmm mmmm
mmm mmmm
mm
mmm mmm
mmm mmmm

trợ v.v...
Cũng ở đây các học viên sử dụng các câu hỏi chỉ dẫn và các bản vẽ của mình, ví dụ như từ
các bài giảng lý thuyết.
Việc tự xây dựng một bản nháp kế hoạch công việc riêng có thể được thực hiện ở một cấp
độ đào tạo cao hơn nhưng không thực sự cần thiết. Về cơ bản kế hoạch công việc là việc
xác lập các bước tiến hành công việc một cách có kế hoạch, mô tả việc thực thi một nhiệm
Tài liệu hội thảo
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vụ, nhưng nó cũng có thể là một trích đoạn của quy trình công việc. Nó phải chứa các thông
tin về các bước công nghệ, thời điểm đưa vào kế hoạch, các dụng cụ cần thiết và máy móc
cũng như thông tin về các biện pháp đảm bảo an toàn.
Song song với kế hoạch công việc thì cũng có thể phân công việc luôn cho các học viên
thực hiện dự án trong các nhóm nhỏ và lập kế hoạch các trọng tâm để kiểm tra chất lượng.
3. Ra quyết định
Giáo viên và các học viên cùng thảo luận về kết quả đạt được sau mỗi bước lập kế hoạch.
Việc này có thể tiến hành theo nhóm và sử dụng các bảng ghim để trình bày. Qua đó so
sánh được các giải pháp riêng biệt khác nhau và chọn ra phương án tốt nhất.
Cuối cùng cũng sẽ xác định được các thành viên cho các nhóm nhỏ, phải giải quyết một
phần công việc của toàn bộ dự án.
4. Tiến hành thực hiện
Các học viên tự thực hiện nhiệm vụ công việc

Kế hoạch
công việc

Phiếu kiểm

Phân
nhiệm
Biên bản giám sát

theo kế hoạch đã có.
Bản vẽ kỹ thuật
hoặc sơ đồ
thuật
mạc

Ở đây họ có thể làm việc độc lập hoặc trong
một nhóm nhỏ.

Các bản vẽ
của học

Ø
60

Giáo viên quan sát quá trình thực hiện, phân

9

7

Ø
60

M5
7

tích sự phát triển các trình độ thiết yếu của

4

8h11

mm mm mmmm
m
mmmmm mmmm
mmm mmmm
mm
mmm mmm
mmm mmmm

học viên và ghi kết quả quan sát của mình vào biên bản quan sát.
Biên bản này cần có các tiêu chí để đánh giá học viên, ghi nhận sự đạt được một “trình độ
thiết yếu” nhất định của học viên. “Trình độ thiết yếu” ở đây có thể là kỹ năng giao tiếp, tính
cộng tác, ý thức trách nhiệm và tính độc lập.
Sự tiến bộ của “trình độ thiết yếu”có thể được ghi nhận ở nhiều mức khác nhau và cho biết
là học viên đã đạt được trình độ chuyên môn ở mức nào.
Trong đề cương PERTRA người ta phân biệt 4 cấp theo mức độ thành tích đạt được tăng
dần sau đây:
Thể hiện lại
Học viên học được kiến thức mới ví dụ như thông qua việc bắt chước theo và dưới sự
hướng dẫn có thể trực tiếp ứng dụng những điều đã học được.
Áp dụng mới
Học viên đã có những kiến thức và kỹ năng cơ bản và có thể sử dụng chúng trong những
công việc nhất định nào đó – kể cả sau một thời gian dài.
Chuyển đổi
Tài liệu hội thảo
Áp dụng phương pháp dự án
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Học viên sử dụng và biến đổi kiến thức đã học và có thể áp dụng nó vào một tình huống mới
bị đổi khác.
Giải quyết vấn đề
Học viên giải quyết được công việc bằng cách sử dụng kết hợp kiến thức mới và cũ, nhận ra
được mối quan hệ giữa nguyên nhân và hiệu quả, có thể chọn lọc, nhận định, phát triển vấn
đề một cách có hệ thống và có khả năng đưa ra các giải pháp mới có sáng tạo.
4 cấp độ này có thể đã được lưu ý trong việc lập kế hoạch các “trình độ thiết yếu”. Giáo viên
có thể đánh các dấu lưu ý vào bản quan sát của mình, nó giúp cho việc nhận biết học viên
đã đạt tới một mức độ nào đó.
5. Kiểm tra
Các học viên tự kiểm tra kết quả công việc

Bản vẽ kỹ thuật
hoặc sơ đồ
mạc

của mình (ví dụ như đánh giá kết quả công

Phiếu kiểm

Biên bản giám sát

Ø
60

việc theo các tiêu chí chất lượng và ghi các

9

Các câu hỏi
gợi ý

7

Phiếu đánh

Ø
60

thành tích vào một phiếu kiểm tra cũng như

M5
7
4

8h11

phiếu đánh giá)
Ở đây các học viên cũng được hướng dẫn
để kiểm tra lẫn nhau (Đánh giá bởi người khác)
Giáo viên ghi lại kết quả vào một phiếu đánh giá và đưa ra kết luận từ bản quan sát.
6. Đánh giá
Giáo viên và các học viên cùng đánh giá quá trình và kết quả công việc trong cuộc thảo luận
kết thúc (so sánh kết quả đạt được với kết quả mong muốn, xác định nguyên nhân vì sao
không đạt được kết quả mong muốn; lần thực hiện sau có thể cải thiện được những gì). Để
làm việc này giáo viên sử dụng biên bản giám sát và phiếu đánh giá.
Chủ đề 3: Các hình thức tổ chức trong phương pháp dự án
Để thực hiện công việc đào tạo thực hành qua áp dụng phương pháp dự án người ta sử
dụng 3 hình thức tổ chức. Theo một cách nào đó chúng hỗ trợ sự phát triển của các “trình
độ thiết yếu”:
 Công việc riêng biệt tự thực hiện,
 Công việc riêng biệt được lập kế hoạch theo nhóm, cũng như
 Công việc theo nhóm.
Tài liệu hội thảo
Áp dụng phương pháp dự án
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Mối quan hệ giữa các hình thức tổ chức và và “trình độ thiết yếu” là rõ ràng, bởi trong khi tự
tiến hành các công việc riêng biệt, sự am hiểu, khả năng về chuyên môn của cá nhân được
khuyến khích phát triển (khả năng tự tổ chức và thực hiện nhiệm vụ công việc, khả năng làm
việc độc lập, có trách nhiệm và khả năng chịu đựng). Các công việc riêng biệt được lập kế
hoạch theo nhóm cũng như các công việc theo nhóm cũng đóng góp nhiều vào việc tăng
thêm sự am hiểu và khả năng về xã hội và chuyên môn (Kỹ năng hợp tác, giao tiếp, kỹ năng
lập kế hoạch và quyết định, ý thức trách nhiệm chung v.v...).
Công việc riêng biệt tự thực hiện:
Sau khi được giao tài liệu dự án, mỗi học

Học viên

Dự
án
Projekt

viên lập kế hoạch dự án của mình, thực hiện

Dự
án
Projekt

Học viên
viên

nó trong công việc riêng với đầy đủ trách
nhiệm và cuối cùng tự đánh giá nó.
Ở hình thức này không có sự trao đổi giữa
các học viên

Dự
án
Projekt

Dự
án
Projekt

Học viên
viên

Học viên

Công việc riêng biệt được lập kế hoạch theo nhóm:
Sau khi được giao tài liệu dự án, cả nhóm
học viên cùng tiến hành các bước “thu thập

Học viên

thông tin – lập kế hoạch – ra quyết định”.

Học viên

Dự
án
Projekt

Dự
án
Projekt

Sau đó mỗi một học viên tự tiến hành thực
hiện dự án trong công việc riêng của mình.
Anh ta cùng chịu trách nhiệm khi lập kế
hoạch, nhưng chịu trách nhiệm riêng khi

Dự
án
Projekt

Dự
án
Projekt

Học viên

Học viên

tiến hành.

Tài liệu hội thảo
Áp dụng phương pháp dự án
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Công việc theo nhóm:
Sau khi được giao tài liệu dự án, cả nhóm
học viên cùng tiến hành lập kế hoạch sơ bộ.
Dự án được chia tách thành từng phần và
cả nhóm thống nhất chia tách ở chỗ nào.

Học viên

Học viên
Dự án
thành phần

Dự án
thành phần

Học viên
viên

Dự án

Kế hoạch chi tiết được mỗi một học viên tự

Học viên

thực hiện. Sau đó mỗi một học viên hoặc
một nhóm sẽ hoàn thiện phần dự án của

Học viên

Dự án
thành phần

Dự án
thành phần
Học viên

mình. Ở đây họ cùng chịu trách nhiệm đối

với việc cùng thực hiện từng phần dự án để hoàn thành toàn bộ dự án một cách tốt đẹp

Tài liệu hội thảo
Áp dụng phương pháp dự án
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