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 Tóm tắt nội dung luận văn 

1. Lý do chọn đề tài 

Để th c hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp h a, 

hiện đại h a và trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, yêu c u đặt ra đối với 

nguồn nhân l c là: C  tr nh độ văn h a, c  vốn hiểu biết về khoa học kỹ thuật, c   

cái mà nhà trường c , chưa đào tạo theo cái mà khách hàng c n, do vậy chất 

tay nghề và đặc biệt là nguồn nhân l c c  tay nghề cao. Tuy nhiên, việc đào tạo một 

đội ngũ nhân l c c  chất lượng cao đáp ứng được yêu c u của thị trường lao động 

đang trở thành một vấn đề cấp bách. 

Trong khi đ , chất lượng đào tạo nghề hiện nay chưa đáp ứng được xu thế 

phát triển chung của kinh tế xã hội, đào tạo chưa gắn với sử dụng, ph n lớn là đào 

tạo theo lượng đào tạo thấp. Điều đ  dẫn đến nhiều học sinh, sinh viên sau khi tốt 

nghiệp kỹ năng th c hành, phương pháp tư duy khoa học, tác phong công nghiệp 

còn yếu, thiếu năng động nên không xin được việc làm hoặc nếu được nhận th  nơi 

sử dụng lao động thường phải đào tạo lại gây lãng phí về thời gian và tiền bạc. 

Nguyên nhân cơ bản của tồn tại trên là nội dung chương tr nh chưa phù hợp 

chưa gắn với th c tiễn sản xuất, phương pháp giảng dạy chưa phát huy được tính 

chủ động sáng tạo của người học.V  vậy để đáp ứng được nhu c u của xã hội th  

nhiệm vụ đặt ra cho ngành giáo dục n i chung và đào tạo nghề n i riêng là phải đổi 

mới nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao được chất lượng đào tạo. 

 Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh đã và đang cố gắng đẩy mạnh triển 

khai việc đổi mới chương tr nh, giáo tr nh và các phương pháp dạy học trong tất cả 

các môn học, mô đun và trong tất cả các hệ đào tạo bảo đảm phù hợp với mục tiêu 

đào tạo của Nhà trường và nhu c u của xã hội. Để hỗ trợ cho việc đổi mới phương 

pháp giảng dạy, nhà trường đã đ u tư mua sắm thiết bị phục vụ quá tr nh giảng dạy, 

các thiết bị dạy học hiện đại, khuyến khích ứng dụng CNTT và các phương pháp 

giảng dạy tích c c vào quá tr nh dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.  

Mô đun Trang bị điện là một trong những mô đun t  chọn mà các Trường 

dạy nghề c  thể đưa vào trong chương tr nh đào tạo nghề Điện công nghiệp hệ cao 

đẳng và trung cấp. Do vậy, số lượng giáo viên t m hiểu, giảng dạy được mô đun này 

còn rất hạn chế, bài giảng cho mô đun còn sơ sài, các giáo viên giảng dạy cho mô 

đun này thường vẫn sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống nên hiệu quả 

giảng dạy của mô đun này chưa cao. Đối với việc giảng dạy các mô đun n i chung, 

mô đun Thiết bị điện gia dụng n i riêng th  giáo viên nên sử dụng các phương pháp 

dạy học tích c c cùng với các phương tiện dạy học phù hợp, ứng dụng công nghệ 

thông tin để bài giảng tr c quan, sinh động giúp người học chiếm lĩnh được kiến 

thức, h nh thành kỹ năng một cách c  hiệu quả cao nhất. V  vậy, tác giả l a “Dạy 

học mô đun Trang bị điện theo tiếp cận tương tác tại trường Cao đẳng Công nghiệp 

Bắc Ninh” làm đề tài luận văn.  



 
  
  

 
 

iv 

2. Mục đích nghiên cứu 

Xây d ng lý luận, đánh giá th c trạng dạy học mô đun Trang bị điện tại 

trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, trên cơ sở đ  xây d ng bài giảng và biện 

pháp dạy mô đun Trang bị điện theo tiếp cận tương tác, nhằm g p ph n nâng cao 

chất lượng dạy và học. 

3. Khách thể đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

- Khách thể nghiên cứu của Luận văn là quá trình dạy và học mô đun Trang 

bị điện 1. 

3.2.Đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu là hoạt động dạy và học mô đun Trang bị điện 1 theo 

tiếp cận tương tác. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động dạy và học mô đun Trang bị điện 1 theo 

tiếp cận tương tác tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, đề tài đặt ra những nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Xác lập cơ sở lý luận và th c tiễn dạy học mô đun Trang bị điện 1 theo tiếp 

cận tương tác tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. 

- Thiết kế bài giảng và biện pháp th c hiện dạy học mô đun Trang bị điện 1 

theo tiếp cận tương tác tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. 

- Kiểm nghiệm, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của kết quả nghiên cứu 

thông qua việc thiết kế và tổ chức dạy học mô đun Trang bị điện 1 theo tiếp cận 

tương tác tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. 

5. Giả thuyết khoa học 

Nếu ứng dụng công nghệ dạy học tương tác vàodạy học mô đun Trang bị 

điện 1 với quy tr nh hợp lý thì sẽ g p ph n tạo hứng thú, phát triển tư  duy, sáng tạo, 

khơi dậy và phát huy tính tích c c của người học, g p ph n nâng cao chất lượng 

dạy học mô đun. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

 Để giải quyết được một cách c  hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu trên, tác 

giả tiến hành sử dụng các nh m phương pháp nghiên cứu sau: 

6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

-  Đọc và phân tích, hệ thống hoá, khái quát hoá những tài liệu liên quan đến 

đề tài. 
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6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp điều tra, phỏng vấn. 

- Phương pháp quan sát sư phạm. 

- Phương pháp chuyên gia. 

- Phương pháp th c nghiệm sư phạm. 

- Phương pháp thống kê toán học. 

7. Những đóng góp mới của đề tài 

7.1. Về mặt lý luận 

- Làm rõ được khái niệm về dạy học tương tác, dạy học mô đun theo tiếp cận 

tương tác. 

-Trình bày lý luận và công nghệ dạy học mô đun theo tiếp cận tương tác. 

7.2. Về mặt thực tiễn: 

- Đánh giá th c trạng dạy học mô đun Trang bị điện theo tiếp cận tương tác 

tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. 

- Vận dụng công nghệ dạy học tương tác vào thiết kế bài giảng mô đun 

“Trang bị điện”. 

- Tiến hành th c nghiệm giảng dạy tại Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc 

Ninh. 

- Kiểm định và đánh giá qua phương pháp lấy ý kiến chuyên gia và th c 

nghiệm sư phạm. 

8. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài ph n mở đ u, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung đề tài được cấu 

trúc thành 3 chương: 

- Chương 1. Cơ sở lý luận của dạy học mô đun theo tiếp cận tương tác. 

- Chương 2. Th c trạng về dạy học môđun 20 trang bị điện I tại Trường cao 

đẳng Công Nghiệp Bắc Ninh.  

- Chương 3:  Thiết kế bài giảng môđun trang bị điện I theo tiếp cận tương tác 

tại Trường cao đẳng Công Nghiệp Bắc Ninh. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN DẠY HỌC MÔ ĐUN TRANG BỊ ĐIỆN 

1 THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC  

 

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

 1.1.1. Những nghiên cứu ở ngoài nước  

Dạy học tương tác (DHTT) trên thế giới từ xưa tới nay đã được nghiên cứu, đề cập ở 

các g c độ, mức độ như sau: 

 - Mấy ngàn năm trước Khổng Tử (551- 479 trước công nguyên) cũng đã áp 

dụng tư tưởng "tương tác" trong quá tr nh dạy học. Theo tư tưởng của Khổng Tử việc 

dạy học đòi hỏi ở người học phải tích c c, chủ động, vai trò người dạy là điều khiển 

c  định hướng. Trong quá tr nh dạy học mong muốn ở người học c  được tương tác 

với người dạy, bản thân người học c  tương tác với nhau. Tuy vậy, tư tưởng đ  mới 

chỉ được thể hiện ở các câu n i mang tính triết học, để hiểu và vận dụng được vào 

th c tiễn dạy học cho giáo viên ngày nay là điều không dễ.  [9], [10], [11]. 

 - Tác giả John Dewey (1859-1952) [34] quan niệm con người được h nh thành 

và phát triển dưới s  tác động của n  với môi trường t  nhiên và xã hội, trong những 

điều kiện, t nh huống xã hội cụ thể. Nếu thiếu một trong hai yếu tố, con người hoặc 

xã hội th  kh  c  thể xem xét những vấn đề giáo dục một cách đúng đắn. Luận điểm 

quan trọng của tác giả, là s  ảnh hưởng của các “tương tác xã hội” trong dạy học làm 

tiền đề cho chiến lược dạy học “nhà trường hoạt động” - “dạy học qua việc làm”. Với 

triết lí giáo dục đ  đã được ứng dụng rộng ở Hoa Kỳ, h nh thành một phong trào giáo 

dục hiện đại ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở các nước châu Âu và châu Mỹ. 

 - Mead (1863 - 1931) [36] đưa những lý thuyết c  tính chất đột phá của m nh 

về ý thức, tính t  kỷ và hành vi vào chung một giáo tr nh tâm lý học xã hội mà tác giả 

dùng để dạy tại Đại học Chicago - Hoa Kỳ. Lý thuyết của tác giả đã khơi nguồn cảm 

hứng cho nhiều SV. Một trong những SV xuất sắc là Herbert Blumer, đã trở thành 

nhà xã hội học kiệt xuất, là người đấu tranh cho những công lao và tính khả dụng các 

lý thuyết của Mead đối với phân tích xã hội học. Vào cuối những năm 1960 Blumer 

tập hợp một số bài viết riêng của m nh (sử dụng và bàn rộng thêm những ý niệm của 

Mead) thành cuốn sách c  nhan đề Symbolic Interactionism/ Thuyết tương tác biểu 

trưng (1969). 

 - Xem xét mối quan hệ giữa học và dạy trong quá tr nh dạy học, Jean Vial [27] 

đã cho rằng tế bào của quá tr nh dạy học là s  tác động qua lại giữa người học và người 

dạy với đối tượng mà người dạy c n nắm vững để dạy còn người học c n nắm vững để 

học. Do đ  xuất hiện tam giác thể hiện mối quan hệ giữa người dạy, người học và đối 

tượng dạy học. Jean Vial đã đặt ngũ giác sư phạm trong môi trường (sơ đồ 1.1).  
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Sơ đồ 1.1: Ngũ giác sư phạm trong dạy học 

 

 - Tác giả Wagner E.D. (1994) [37, tr. 6-29] cho rằng yếu tố nảy sinh tương tác 

trong dạy học là t nh huống, để tạo d ng cho người học các nhiệm vụ học tập. Nhiệm 

vụ của người học đối với môi trường dạy học là học tập. Các tương tác nhắm đến là 

tập trung vào quá tr nh kích thích, điều chỉnh, duy tr  các tác động và phản hồi một 

cách liên tục của người học, điều chỉnh hành vi của người học thông qua các phản 

hồi, nhằm đạt mục tiêu học tập.  

 - Tác giả Thurmond (2004) [35] đã chỉ ra 4 dạng tương tác trong dạy học gồm: 

người học với nội dung học tập, người học với người học, người học với người dạy, 

người học với phương tiện, thiết bị dạy học. S  học chính là s  trao đổi thông tin giữa 

người học với người học, với người dạy nhằm mở rộng s  phát triển tri thức trong 

môi trường học tập. 

 - Trong công tr nh nghiên cứu của Diallo Sessoms (2008) [38] cho rằng dạy 

học tương tác là s  kết hợp của việc dạy và học tương tác được hỗ trợ bởi các thiết 

bị công nghệ. Trong triển khai dạy học được kết hợp vận dụng lý thuyết kiến tạo kết 

hợp với việc sử dụng màn chiếu tương tác và công cụ Web2.0. Việc kết hợp các 

công cụ tạo ra một môi trường tương tác, cho phép người dạy c  cơ hội để dạy 

trong một môi trường dạy học tương tác. 

                  - Tác giả Bernd Meier và Nguyễn Văn Cường [24, tr.18] tr nh bày tổng quan 

mối quan hệ giữa các yếu tố của quá tr nh dạy học trong một “khung lý luận dạy học” 

(sơ đồ 1.2). Trong đ  các mối tương tác giữa bộ ba người dạy, người học, đối tượng học 

tập được đặt trong một “tam giác dạy học” là các tương tác cốt lõi. Các mối tương tác 

này được th c hiện thông qua yếu tố về mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, 

h nh thức, nhiệm vụ, đánh giá, tại địa điểm, thời gian xác định.  

 Do tính phức hợp của quá tr nh dạy học nên c  rất nhiều lý thuyết học tập hay 

các mô h nh lý luận dạy học khác nhau nhằm giải thích và tối ưu h a quá tr nh dạy học. 

Tuy nhiên mỗi lý thuyết / mô h nh đều c  những phạm vi ứng dụng xác định, không c  

mô h nh lý thuyết dạy học vạn năng c  thể sử dụng tối ưu cho mọi quá tr nh dạy học.  
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Sơ đồ 1.2: Khung lý luận dạy học 

      - Theo mô h nh các năng l c then chốt của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 

(OECD) [44], những năng l c then chốt c n phát triển ở người học bao gồm ba nh m 

năng l c sau đây:  

 + Sử dụng một cách tương tác các phương tiện thông tin và phương tiện làm 

việc (ví dụ phương tiện ngôn ngữ, phương tiện kĩ thuật) 

+ Tương tác trong các nh m xã hội không đồng nhất  

+ Khả năng hành động t  chủ  

 Như vậy, tương tác không chỉ là phương thức mà còn là mục tiêu dạy học. 

Người học c n được h nh thành năng l c tương tác thông qua việc sử dụng các 

phương tiện ngôn ngữ, thông tin, tri thức và công nghệ cũng như năng l c tương tác 

xã hội. 

 1.1.2. Những nghiên cứu ở trong nước 

Các nhà sư phạm Việt Nam đã c  rất nhiều đ ng g p trong lĩnh v c phương pháp 

dạy học (PPDH). Việc thay đổi quan điểm dạy học từ thụ động sang chủ động của 

người học, từ việc nh n nhận quá tr nh dạy học với người dạy là trung tâm sang phía 

người học là trung tâm. Các quan điểm về dạy học được phát triển như công nghệ 

dạy học, dạy học kiến tạo, dạy học theo lý thuyết nhận thức linh hoạt, dạy học theo 

d  án, dạy học bằng t nh huống,... T u chung lại các quan điểm đều nhắm đến việc 

phát huy tính tích c c, t  l c, chủ động, sáng tạo của người học với việc định 

hướng, tổ chức, dẫn dắt của người dạy với người học. Dạy học tương tác đã c  một 

số tác giả nghiên cứu như sau: 

- Tác giả Tr n Bá Hoành [6] là một trong những nhà nghiên cứu sâu sắc về dạy học 

tích c c. Ý tưởng dạy học tích c c, chính là tạo ra tác động qua lại giữa người dạy 

với người học. Xét về mặt bản chất chính là khai thác động l c học tập của người 

học để phát triển chính họ, coi trọng lợi ích nhu c u cá nhân người học, đảm bảo 

cho người học thích ứng với đời sống xã hội. 
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- Tác giả Phan Trọng Ngọ [7] c  quan điểm là: trong bất kỳ quá tr nh dạy học nào 

cũng tồn tại s  tương tác giữa ba yếu tố gồm: người dạy, người học và đối tượng 

học. Hoạt động dạy học tương tác được quy về các hoạt động định hướng, giúp đỡ, 

tổ chức, điều chỉnh và động viên các hoạt động của người học. Đối tượng học của 

người học là đối tượng làm việc của cả người dạy và người học. S  tác động của đối 

tượng học với người học là tr c tiếp, hai chiều, đây là tương tác đa phương. 

- Các tác giả Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo [23] 

quan tâm đến ba khía cạnh của hoạt động dạy học là: kết quả cuối mà người học đạt 

được hay hành vi nhận thức, coi bộ não người học là hộp đen để xem xét, t m hiểu 

những g  xảy ra trong đ , mong muốn ở người học t  tạo ra được khả năng xác định 

vấn đề c n giải quyết, lĩnh hội và xử lý thông tin bằng cách vận dụng các biện pháp 

để giải quyết vấn đề. 

Tuy các công tr nh c  quan niệm dạy học tương tác được nghiên cứu, vận dụng ở 

những b nh diện khác nhau với đối tượng người học khác nhau, nhưng đều khẳng 

định mức độ và giá trị của dạy học tương tác đem lại hiệu quả khả quan. 

Trong những năm g n đây, việc áp dụng TCTT vào đào tạo nghề đã tạo ra 

những chuyển biến tích c c về chất lượng đào tạo. 

Tuy nhiên vấn đề dạy học theo TCTT ở nước ta vẫn còn gặp kh  khăn, chưa 

được phổ biến và sâu rộng trong, các học ph n, module trong đào tạo nghề ở các 

trường dạy nghề n i chung và trong đ  trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 

riêng .  

 Đ  cũng là lý do tác giả l a chọn đề tài nghiên cứu về dạy học module trang 

bị điện 1 theo TCTT. 

1.2. Một số  hái niệm cơ bản  

1.2.1. Tương tác 

Tương tác nếu là danh từ theo nghĩa tiếng Anh "interaction" được ghép từ 

"inter" nghĩa tiếng Việt "liên kết, kết hợp" và "action" nghĩa tiếng Việt "hoạt động, 

hành động", tương t  như vậy tương tác nếu là tính từ theo nghĩa tiếng Anh 

"interactive" được ghép từ "inter" và "active". Theo từ điển tiếng Việt của Hoàng 

Phê, tương tác được giải nghĩa với hai trường hợp sau [22, tr.1044]: 

(1). Tương tác (đg): là “tác động qua lại lẫn nhau”;  

(2). Tương tác (t) (dùng trong thiết bị hay chương tr nh máy tính): là “c  s  

trao đổi thông tin qua lại liên tục giữa máy với người sử dụng”. 

Theo nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, các s  vật hiện tượng trong thế giới 

khách quan không tồn tại độc lập, riêng rẽ, mà giữa chúng c  mối liên hệ qua lại, tác 

động, ảnh hưởng, thúc đẩy hoặc k m hãm nhau phát triển . 

1.2.2. Dạy học theo tiếp cận tương tác 

Tác giả Nguyễn Xuân Lạc [14], [15] cho rằng: "Sư phạm tương tác là một dạng 

tiếp cận dạy học hiện đại, coi quá trình dạy học là quá trình tương tác đặc thù giữa bộ 

ba tác nhân người học, người dạy và môi trường, trong đó, người học là trung tâm, là 

người thợ chính, người dạy là người hướng dẫn và giúp đỡ".  
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Tác giả Nguyễn Văn Khôi, Lê Huy Hoàng [12] cho rằng dạy học tương tác là 

một kiểu dạy học theo hướng vừa phát huy tính tích cực, chủ động của người học vừa 

tăng cường sự tương tác giữa các yếu tố trong hệ thống dạy - học; để đạt được đồng 

thời cả hai yêu c u trên c n tổ chức các hoạt động học - dạy để "hoạt động hoá" 

người học. 

Tóm lại, dạy học tương tác được đề cập dưới nhiều cách tiếp cận và mức độ 

khác nhau, nhưng đều nhấn mạnh tính tích cực và tự lực của người học trong mối 

tương tác đa dạng với các thành phần của môi trường dạy học. Trong dạy học 

tương tác quan tâm việc tác động vào hệ thần kinh của người học và mối quan hệ 

tương tác người dạy - người học - MTDH. Dạy học theo TCTT là sự kết hợp của 

việc dạy và học tương tác được hỗ trợ bởi các thiết bị công nghệ. Do vậy, yếu tố 

MTDH được quan tâm nhiều hơn, đó là MTDH có tổ chức, môi trường đa phương 

tiện là một xu hướng của dạy học theo TCTT. 

Có thể hiểu: 

“Dạy học tương tác là dạy học lấy người học làm trung tâm, trong đó diễn ra 

các hoạt động tương tác đa dạng ở môi trường dạy học được tổ chức phù hợp, đòi 

hỏi người học chủ động, tích cực và tự lực giải quyết vấn đề. Người dạy đóng vai trò 

là người tổ chức môi trường dạy học và hỗ trợ, tư vấn cho người học”. 

1.2.3. Khái niệm mô đun 

Thuật ngữ môđun có nguồn gốc từ thuật ngữ la tinh“modulus”với định nghĩa 

đ u tiên là m c thước, thước đo. Trong kiến trúc xây d ng La mã nó được sử dụng 

như một đơn vị đo. Đến thế kỷ 20 thuật ngữ modulus mới được truyền tải sang lĩnh 

v c kỹ thuật. Nó được dung để chỉ các bộ phận cấu thành của các thiết bị kỹ thuật 

có chức năng riêng biệt có s  hỗ trợ bổ sung cho nhau, không nhất thiết phải hoạt 

động độc lập. Trong các lĩnh v c kỹ thuật, thuật ngữ modulus có nội hàm khác 

nhau. 

Luật Dạy nghề 2006 [25] c  giải thích từ ngữ: "Mô đun là đơn vị học tập 

được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề 

nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học nghề có năng lực thực hành 

trọn vẹn một nghề". Như vậy, mỗi mô đun là đơn vị trọn vẹn về mặt chuyên môn, v  

vậy tương ứng với một khả năng t m việc. Điều đ  c  nghĩa là kết thúc thành công 

việc học một mô đun sẽ tạo ra những kỹ năng tối thiểu c n thiết cho việc t m việc 

làm. Đồng thời, mỗi mô đun c  thể h nh thành một ph n nhỏ chuyên môn của một 

người thợ lành nghề. 

1.2.4. Dạy học mô đun theo TCTT 

Dạy học nói chung và dạy học mô đun nói riêng bao giờ cũng chứa đựng các 

hoạt động tương tác, nhưng tương tác đó chưa được quan tâm đúng mức về “lúc, 

chỗ, độ thể hiện cũng như việc định hướng tương tác”. Vì vậy, tương tác sẽ khó kiểm 

soát, dễ bị chệch hướng. Xem xét tính "tích cực" trong sự "tương tác" ở mức độ nào 

thì cần phải xem xét cụ thể ở các phương diện sau: 
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- Tương tác vào khi nào? Trong quá tr nh học tập của mô đun, luôn đòi hỏi 

người học phải tương tác với các đối tượng phương tiện, thiết bị, vật liệu th c hành 

để tạo ra sản phẩm, bên cạnh đ  c n tương tác/ hợp tác với th y, bạn và với chính bản 

thân m nh để chiếm lĩnh kiến thức, phát triển kỹ năng vận động, kỹ năng tương tác / 

hợp tác.  

- Tương tác với đối tượng nào vào thời điểm nào? Nếu không chú ý được điều 

này dễ dẫn đến tương tác chệch hướng, tương tác nhưng không hợp tác, tương tác 

ngoài mong muốn. Vấn đề này c n được cụ thể h a hoạt động dạy - học qua kịch bản 

(giáo án).  

- Mức độ thể hiện của tương tác như thế nào? Việc thể hiện tính tích c c của 

chủ thể nhận thức, c  hay không, nhiều hay ít sẽ được bộc lộ dưới h nh thức người 

học nỗ l c, kiên tr  trong học tập, nhiệt t nh, hăng hái tranh luận với bạn, chủ động 

t m nguồn thông tin, kiểm chứng thông tin từ tài liệu, tư liệu, thiết bị dạy học,... Mức 

độ tương tác quyết định đến phát triển tư duy, khả năng t  học của người học. Định 

hướng cho tương tác, không ai khác ngoài người dạy, với mong muốn trước hết là 

người học tương tác đúng mục đích, nhiệm vụ.  

Dạy học tương tác c  nhiều dấu hiệu của “tích c c” trong s  “tương tác”, 

trong đ  c  các dấu hiệu điển h nh là:  

- Tính hướng đích của dạy học tương tác, tức là tương tác c  ý nghĩa tích c c/ 

chủ động, hướng vào mục tiêu kỹ năng. Như vậy, để c  “tích c c” trong s  “tương 

tác” đòi hỏi phải cụ thể hoá mục tiêu dạy học.  

- Tính chủ động của các chủ thể tham gia tương tác, nghĩa là khơi dậy được 

động l c của các chủ thể này trong tương tác. V  vậy, đòi hỏi phải tạo được động cơ, 

nhu c u, hứng thú cho các chủ thể tương tác.  

Vậy có thể hiểu: 

“Dạy học mô đun theo tiếp cận tương tác là dạy học lấy người học làm trung 

tâm, trong đó diễn ra các hoạt động tương tác đa dạng ở môi trường dạy học được tổ 

chức phù hợp, đòi hỏi người học chủ động, tích cực và tự lực giải quyết các nhiệm vụ 

thực hành. Người dạy đóng vai trò là người tổ chức môi trường dạy học và hỗ trợ, tư 

vấn cho người học”. 

1.2.5. Một số phương pháp dạy môdun trong dạy học ở trường cao đẳng 

Công Nghiệp Bắc Ninh 

1.2.5.1. Phương pháp thuyết trình 

- Thuyết tr nh: là phương pháp mà trong đ  GV dùng tới để tr nh bày, giải 

thích nội dung bài học một cách chi tiết và c  hệ thống. Nhược điểm của PPDH 

thuyết tr nh:  

+  HS thụ động, chỉ tập trung nghe, hiểu, nhớ mà không c  cơ hội tr nh bày ý 

kiến của m nh.  

+ Nếu GV lạm dụng phương pháp này th  c  thể tạo ra th i quen thụ động 

chờ đợi ý kiến giải thích của th y, thích nghe hơn thích t  đọc, thiếu tính chủ động 

t m tòi tri thức, nên chất lượng dạy học sẽ bị hạn chế.  
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+ HS dễ mệt mỏi, uể oải, mất tập trung, nhất là khi GV tr nh bày bài giảng 

một cách khô khan, cứng nhắc hoặc đều đều không c  điểm nhấn. 

1.2.5.2. Trực quan vật thật 

- Tr c quan vật thật: là phương pháp dạy học trong đ  GV sử dụng các 

phương tiện tr c quan, các số liệu khoa học hay s  vật, s  việc th c tế để minh hoạ, 

làm rõ bài giảng. Phương tiện tr c quan thường dùng là: Vật thật, mô h nh, sơ đồ, 

bản vẽ, tranh giáo khoa, băng h nh, phim nh a, phim video... Nhược điểm của 

PPDH tr c quan: 

- Mất nhiều thời gian l a chọn, chuẩn bị phương tiện tr c quan. 

- Tốn nhiều kinh phí th c hiện. 

- Dùng phương tiện tr c quan không đúng lúc, đúng chỗ sẽ làm phân tán s  

tập trung của người học. 

1.3. Một số vấn đề về dạ  mô đun theo tiếp cận tương tác 

1.3.1. Phương pháp tiếp cận tương tác là xu thế tất yếu của giáo dục hiện đại 

1.3.1.1. Những yêu cầu của xã hội đối với nền giáo dục hiện đại 

Chúng ta hiện đang sống trong một xã hội ngày càng đa dạng, toàn c u hóa 

và với các phương tiện truyền thông hiện đại. Những thay đổi và phát triển liên tục 

ở mọi khía cạnh của cuộc sống đã xác định rõ con đường mà loài người bước vào 

thế kỉ mới: con đường phát triển một nền kinh tế mới, một xã hội mới d a chủ yếu 

vào các nguồn l c thông tin và tri thức, với xu thế toàn c u hóa lôi cuốn s  hội nhập 

của mọi quốc gia trên thế giới. Bên cạnh những thành t u, những lợi ích to lớn mà nó 

mang lại cho toàn thể nhân loại thì con người nói chung và thế hệ trẻ nói riêng hiện 

đang và sẽ còn phải đối mặt với nhiều vấn đề nảy sinh như chiến tranh, khủng bố, suy 

thoái tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu, nghèo đ i và các vấn đề môi trường và 

xã hội khác. Những vấn đề này đòi hỏi thế hệ trẻ phải có khả năng giao tiếp, hành động 

và sáng tạo ra những thay đổi mang tính cá nhân, xã hội, kinh tế và chính trị ở các cấp 

độ: địa phương, quốc gia và toàn c u. 

Tuy nhiên, những vấn đề công nghệ nổi lên và những vấn đề toàn c u cũng tạo 

nhiều cơ hội cho việc tồn tại những phát hiện và phát triển mới như những hình thức 

năng lượng mới, những tiến bộ y học, s  khôi phục những khía cạnh môi trường bị tàn 

phá, giao lưu, và khám phá vũ trụ...  

Để giải quyết một cách triệt để những vấn đề trên, phát triển giáo dục chính là 

con đường tất yếu. Giáo dục là phương thức chính yếu có thể mang lại s  phát triển 

nhân cách, thiết lập mối quan hệ giữa các cá nhân, các cộng đồng, các dân tộc và các 

quốc gia. Vì vậy, c n phải xây d ng một nền giáo dục đại chúng cho tất cả mọi người 

trong mọi xã hội. Nói cách khác, c n xây d ng một xã hội học tập; đ  cũng được coi 

như triết lý giáo dục của thời đại ngày nay. [19,Tr 13] 

1.3.2. Một số đặc điểm của dạy học mô đun theo tiếp cận tương tác 

1.3.2.1. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học trong quá trình học tập 
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Trong dạy học theo TCTT, đòi hỏi người học là chủ thể của hoạt động học, 

họ phải t  học, t  nghiên cứu để t m ra kiến thức bằng hành động của chính m nh, 

người học không chỉ được đặt trước những kiến thức c  sẵn ở trong bài giảng của 

giáo viên mà phải t  đặt m nh vào t nh huống c  vấn đề của th c tiễn, cụ thể và sinh 

động của nghề nghiệp rồi từ đ  t  m nh t m ra cái chưa biết, cái c n khám phá, học 

để hành, hành để học, tức là chủ động t m kiếm kiến thức, liên hệ kiến thức trong 

bài học với th c tiễn, t  rèn luyện kĩ năng cho bản thân. 

S  hợp tác giữa người học với người học là hết sức quan trọng nhưng vẫn 

chỉ là ngoại l c, điều quan trọng nhất là c n phải phát huy nội l c là tính t  chủ, chủ 

động nỗ l c t m kiếm kiến thức của người học. TCTT, Người dạy là người thiết kế, 

tổ chức và điều khiển MTDH, nhờ đ  phát huy tinh th n chủ động, tích c c của 

người học. Thông qua việc chủ động học tập, t m kiếm thông tin, người học phát 

huy được tính sáng tạo và những năng l c sẵn c  như năng l c quan sát, năng l c 

giải quyết vấn đề, năng l c t m kiếm thông tin, năng l c xử lí thông tin. 

1.3.2.2. Phát triển năng lực của người học 

Dạy học theo TCTT phải xác định được các năng l c mà người học c n nắm 

vững, do đ  các nội dung giảng dạy trong mô đun phải được xây d ng theo tiếp cận 

tương tác. Các t nh huống trong dạy mô đun theo TCTT thường gắn với th c tiến 

cuộc sống, g n gũi với người học, người học c n phải giải thích, lập luận, thí 

nghiệm hay xây d ng các mô h nh để giải quyết vấn đề. Qua đ , tạo điều kiện phát 

triển các phương pháp và kĩ năng ở người học như lập kế hoạch, phân tích thông tin, 

đề xuất giải pháp một cách sáng tạo, tạo cơ hội kích thích s  tham gia vào các hoạt 

động học. 

Trong dạy học mô đun theo TCTT, người học c n phải tương tác và  được 

đặt vào những t nh huống của đời sống th c tế, họ phải tr c tiếp quan sát, thảo luận, 

làm bài tập, giải quyết nhiệm vụ đặt ra theo cách nghĩ của m nh, t  l c t m kiếm 

nhằm khám phá những điều m nh chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những 

tri thức đã được giáo viên sắp xếp. Người học c n phải tiếp nhận đối tượng qua các 

phương tiện nghe, nh n,...và phân tích đối tượng nhằm làm bộc lộ và phát hiện ra 

các mối quan hệ bản chất, tất yếu của s  vật, hiện tượng. Từ đ , người học vừa nắm 

được kiến thức vừa nắm được phương pháp th c hành. Như vậy, người dạy không 

chỉ đơn thu n truyền đạt kiến thức mà còn hướng dẫn các thao tác th c hành. Với 

dạy học mô đun theo TCTT, người học vừa phát triển được năng l c của môn học 

vừa phát triển được năng l c sáng tạo trong giải quyết vấn đề và năng l c sẵn c  

của bản thân. 

1.3.3. Ưu, nhược điểm của dạy học mô đun theo TCTT 

1.3.3.1. Ưu điểm của dạy học mô đun theo TCTT 

Dạy học mô đun theo TCTT người học sẽ được đ ng vai trò là trung tâm  

biểu hiện mối quan hệ giữa người dạy, người học, môi trường dạy học chính là 

nguời học tương tác với người dạy và môi trường học để bộc lộ khẳng định bản 
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than, còn người dạy c  thể bộc lộ được những hiểu biết, những thiêú s t của bản 

thân. Để từ đ  người học c  thể lĩnh hội được những kiến thức và kinh nghiệm để 

phát triển bản thân 

1.3.3.2. Nhược điểm của dạy học mô đun theo TCTT 

Yêu c u trang thiết bị và cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân l c giảng dạy 

phải đồng bộ, đảm bảo chất lượng cũng như tính th c tế cao.  

Yêu c u đ u vào của người học đồng đều về kiến thức, khả năng tiếp thu 

cũng như kinh nghiệm. 

1.4. Lợi ích và thách thức của dạ  học mô đun theo TCT 

1.4.1. Lợi ích 

- Người học được coi là hoàn thành chương tr nh đào tạo khi chứng tỏ là đã 

thông thạo tất cả  các năng l c th c hiện quy định trong chương tr nh, không phụ 

thuộc vào thời gian học tập. 

- Người học c  thể học theo năng l c và nhịp độ riêng của từng cá nhân. V  

vậy người học c  thể nhập học và kết thúc quá tr nh học tập ở các thời điểm khác 

nhau. 

- Người học phát huy tính tích c , t  giác, chủ động, h nh thành và phát triển 

năng l c t  học => trên cơ sở đ  trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo 

tư duy. 

- Tạo cho người học h nh thành năng l c cụ thể . 

1.4.2. Thách thức 

Tuy nhiên TCTT cũng c  những hạn chế nhất định như sau: 

- Đối với người dạy đòi hỏi c n phải c  năng l c th c hành, phải c  chuyên 

môn sâu, phải biết kết hợp nhiều phương pháp dạy học tích c c, tạo môi trường học 

tập tốt cho người học. 

- Đối với người học th  kh  thích ứng nhanh với việc thay đổi của công việc 

trong lao động nghề nghiệp do đào tạo hướng sâu vào một hoặc vài công việc cụ thể 

và đòi hỏi người học phải c  tính chủ động tích c  trong học tập th  mới đáp ứng 

được. 

- Phải c  điều kiện(trang thiết bị, vật liệu, tài liệu kỹ thuật) và môi trường 

gắn đào tạo với làm việc tr c tiếp. 

- Tổ chức đào tạo phức tạp do chương tr nh đào tạo linh hoạt và tính cá nhân 

hóa cao 

1.5.  Ứng dụng TCTT vào dạy học module Trang bị điện  

Qua bảng chương tr nh khung của tổng cục dạy nghề [33] cho thấy hiện nay 

chương tr nh đào tạo nghề Điện Công Nghiệp tr nh độ Cao đẳng đã xây d ng theo 

module thông qua phân tích nghề (dacum) và phân tích công việc. Module Trang bị 

điện I là module 20 thuộc hệ thống các môn học bắt buộc của ngành Điện Công 

Nghiệp hệ Cao đẳng nghề. Chương tr nh đào tạo đã xây d ng, lấy người học làm 

trung tâm, d a trên cơ sở người học sau khi học song c  khả năng làm việc đáp ứng 

yêu c u th c tế. Mục tiêu của module rõ ràng với các tiêu chí đánh giá cụ thể cho 
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người học sau khi học xong. Như vậy, về mặt chương tr nh đã xây d ng theo chuẩn 

đ u ra và cụ thể bằng năng l c người học. Đây là thuận lợi rất lớn để ứng dụng dạy 

học mô đun theo TCTT vào dạy học nghề Điện Công Nghiệp.  

Chương tr nh chi tiết của module Trang bị điện I (Phụ lục 12) đã chỉ rõ 

những công việc cụ thể mà người học phải th c hiện trong từng bài như kiến thức 

cơ bản, lắp ráp vận hành máy và sửa chữa,...v .v. Như vậy về mặt kỹ năng đã cụ thể 

h a nội dụng hoạt động của người học cho từng bài và các công việc độc lập trong 

module được xây d ng riêng rẽ. Trong mỗi bài được quy định cụ thể mục tiêu (kiến 

thức, kỹ năng, thái độ) và nội dung chi tiết cùng những điều kiện c n thiết để th c 

hiện bài học. V  vậy chương tr nh chi tiết module Trang bị điện I rất phù hợp cho 

biên soạn và giảng dạy theo hướng tích hợp theo TCTT. Với cấu trúc từng bài 

tương ứng với từng tiểu kỹ năng cụ thể. Để đạt được mục tiêu bài học (kiến thức, kỹ 

năng, thái độ) việc tổ chức dạy tích hợp theo TCTT là phương án l a chọn tối ưu 

nhất  giúp cho người học chủ động, tích c c trong học tập, vận dụng nhanh chóng 

kiến thức vào th c tiễn h nh thành mục tiêu đề ra là th c hiện các công việc lắp ráp, 

vận hành và sửa chữa theo yêu c u sản xuất th c tế. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích khả năng ứng dụng dạy học theo 

TCTT vào giảng dạy module 20 Trang bị điện cơ bản đã chỉ rõ DHTH theo TCTT  

mang lại hiệu quả cao trong dạy học. Vận dụng phương pháp dạy học này đã được 

rất nhiều nước phát triển ứng dụng và thành công trong đào tạo nghề, Ở Việt Nam 

để đáp ứng nhu c u đào tạo nguồn nhân l c chất lượng cao cho xã hội, việc đổi mới 

phương pháp dạy học từ dạy học hàn lâm theo truyền thống sang dạy học theo định 

hướng đ u ra. Để người học đạt được mục tiêu bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ 

của một công việc hay một tiểu kỹ năng th  việc l a chọn dạy học c  s  kết hợp 

kiến thức lý thuyết ngay vào từng kỹ năng, tiểu kỹ năng cụ thể sẽ mang lại hiệu quả 

cao, kích thích tính chủ động, tích c c của người học, lấy người học làm trung tâm 

của quá tr nh học tập. Từ đ  phát huy khả năng sáng tạo, thích ứng với nghề nghiệp 

khi tham gia sản xuất th c tế. Ngoài ra trong quá tr nh học luôn được kiểm tra đánh 

giá bằng sản phẩm th c tế với yêu c u cao, giúp cho người học h nh thành năng l c 

làm việc chủ động, làm việc nh m, c  khả năng t  đánh giá kết quả của bản thân để 

phấn đấu đạt kết quả cao hơn. V  vậy việc áp dụng quan điểm tích hợp trong đào tạo 

nghề hiện nay là l a chọn phù hợp nhất đáp ứng được tất cả các yêu c u trên. Với 

Module 20 Trang bị điện I, qua phân tích cho thấy với chương tr nh khung xây 

d ng theo định hướng đ u ra, quá tr nh xây d ng chương tr nh thông qua phân tích 

nghề xác định từng công việc, từng tiều kỹ năng nghề và c  mục tiêu cụ thể cho 

từng tiểu kỹ năng là cơ sở quan trọng cho việc áp dụng phương pháp vào giảng dạy 

Module. Ngoài ra với s  quan tâm của Đảng và nhà nước, s  tập trung cao độ của 

BLĐTBXH, tổng cục dạy nghề ban hành bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia, đề ra mẫu 

giáo án tích hợp và thông tư hướng dẫn, tồ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ 

giáo viên về biên soạn giáo án tích hợp, mở hội thi giáo viên giỏi nghề toàn quốc ... 

càng khẳng định vận dụng TCTT vào dạy học module 20 Trang bị điện I là vô cùng 

c n thiết. Tuy nhiên tại trường Cao đẳng  Công nghiệp Bắc Ninh, để vận dụng 

TCTT  vào giảng dạy module 20 Trang bị điện  cho hệ Cao đẳng nghề c n phải th c 

hiện các công việc sau: 

Một là: Điều tra nghiên cứu khả năng đáp ứng được các yêu c u, các điều 

kiện của DHTH  theo TCTT để c  chủ chương bổ xung, bồi dưỡng, chuyển đổi cho 

phù hợp.  

Hai là: Biên soạn giáo án mẫu bài giảng mẫu Module 20 Trang bị điện I phù 

hợp với TCTT. 

Ba là: Chuẩn bị điều kiện giảng dạy với đ y đủ phương tiện dạy học, cơ sở 

vật chất, thiết bị, người học, giáo viên, và máy m c thiết bị, nhà xưởng c n thiết đáp 

ứng khả năng dạy mô đun theo TCTT. 

Bốn là: Th c hiện dạy và đánh giá kết quả người học, so sánh với các 

phương pháp dạy học truyền thống để từ đ  đánh giá tính hiệu quả của TCTT 
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Năm là: Đưa ra các giải pháp cụ thể để nhà trường c  khả năng vận dụng tốt 

TCTT vào dạy học module 20 Trang bị điện  nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của 

nhà trường. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG VỀ DẠY HỌC MÔĐUN TRANG BỊ ĐIỆN 

TẠI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH 

 

2.1. Khái quát về Trường Công Nghiệp Bắc Ninh. 

2.1.1.Lịch sử phát triển Nhà trường. 

Năm thành lập trường: Ngày 19/5/1970; 

Trường Cao đẳng Công Nghiệp Bắc Ninh c  bề dày hơn 45 năm xây d ng và 

trưởng thành. Trường đã trải qua nhiều thời k  phát triển với nhiều tên gọi khác 

nhau: Trường Công nghiệp Hà Bắc, trường Công nhân kỹ thuật Hà Bắc, trường 

Trung cấp nghề Bắc Ninh, trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh, 

trường cao đẳng Công Nghiệp Bắc Ninh.  

2.1.2.Công tác đào tạo, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Nhà 

trường. 

* Công tác đào tạo: 

Các loại h nh đào tạo của Trường rất đa dạng như: chính quy tập trung, từ xa 

- vừa làm vừa học (liên kết đào tạo), bán thời gian, ngoài giờ hành chính. 

Các Khoa đào tạo hiện nay của Trường bao gồm: Điện- Điện tử, Công nghệ 

cơ khí, Công nghệ ô tô, kinh tế - Công nghệ thông tin và khoa Khoa học cơ bản. 

Trong quá tr nh tổ chức đào tạo, th c hiện nhiệm vụ chính trị, Lãnh đạo nhà 

trường luôn xác định nhân tố con người mà quan trọng nhất là người giáo viên c  

tính chất quyết định chất lượng đào tạo và s  thành bại của nhà trường. Do vậy, 

việc chăm lo xây d ng đội ngũ cán bộ giảng dạy được đặt lên hàng đ u. 

Việc xây d ng kế hoạch phát triển quy mô đào tạo được quan tâm xem xét 

đến tính hợp lý, ổn định và cân đối giữa các ngành nghề trong hiện tại cũng như khả 

năng phát triển trong tương lai; đồng thời, phù hợp với các điều kiện về cơ sở vật 

chất, về đội ngũ cũng như các yếu tố đảm bảo chất lượng khác của nhà trường nhằm 

phát huy tối đa hiệu quả, năng l c của Trường; 

Chương tr nh đào tạo được định k  rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp 

với th c tiễn trên cơ sở chương tr nh khung do Tổng cục ban hành. Đề cương bài 

giảng được nghiên cứu, soạn thảo kĩ lưỡng nhằm đảm bảo những thông tin khoa học 

được truyền đạt là chính xác và được tr nh bày khoa học. 

* Chức năng, nhiệm vụ: 

Đào tạo nhân l c kĩ thuật tr c tiếp trong sản xuất, dịch vụ với các tr nh độ 

cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên nhằm trang bị cho người học 

năng l c th c hành nghề tương xứng với tr nh độ đào tạo, c  sức khoẻ, đạo đức, 

lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỉ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện để họ 

c  khả năng t m việc làm, t  tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên tr nh độ cao hơn, 

đáp ứng yêu c u của thị trường lao động: 
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- Đào tạo nhân l c ở các tr nh độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề 

theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

- Tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 

1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Đào tạo nguồn nhân l c 

phục vụ xây d ng nông thôn mới; Bồi dưỡng, nâng cao tr nh độ kỹ năng nghề cho 

người lao động theo yêu c u của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao 

động; Tham gia phổ cập nghề cho người lao động, dạy kỹ thuật cho HS phổ thông. 

- Tổ chức nghiên cứu khoa học; Ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ, 

chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ; Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và 

sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Th c hiện sản xuất, kinh doanh và dịch 

vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật. 

-  Liên doanh, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh 

trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân, gia đ nh người học nghề trong hoạt động dạy nghề; phối hợp với 

chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đào tạo nhân l c 

cho địa phương và cho vùng. 

           - Tổ chức thi nâng bậc thợ; 

           - Bồi dưỡng chuyên môn cho thợ kĩ thuật; 

           - Bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; 

           - Tổ chức nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm; 

 - Triển khai áp dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ phục vụ phát 

triển kinh tế xã hội. 

- Tổ chức xây d ng, duyệt và th c hiện các chương tr nh đào tạo, giáo tr nh, 

học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo. 

- Tổ chức tuyển sinh, dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp 

bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Đăng ký, tổ chức triển khai kiểm định chất lượng đào tạo và chịu s  quản 

lý chất lượng của cơ quan kiểm định chất lượng đào tạo. 

- Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, đất đai và các nguồn l c 

khác của Trường theo qui định của pháp luật và phân cấp thẩm quyền quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Công khai cam kết của trường về chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo 

th c tế của trường và các điều kiện đảm bảo chất lượng, về th c hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và thu, chi tài chính hàng năm. 

- Th c hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

giao theo quy định của pháp luật. 

2.1.3.Cơ sở vật chất cho đào tạo, đào tạo nghề Điện công nghiệp. 

Khu làm việc, khu học đường xây d ng kiên cố, đảm bảo điều kiện làm việc, 

học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên; Trang thiết bị giảng dạy và th c 
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hành theo công nghệ mới hiện đại và thường xuyên bổ sung, tăng cường từ nguồn 

ngân sách Nhà nước và nguồn D  án đ u tư của nước ngoài; 

Hiện nay nhà trường đang được đ u tư xây d ng xưởng công nghệ cao hoàn 

thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7/2015. Xưởng được xây d ng theo mô h nh 

một nhà máy thu nhỏ, được trang bị dây truyền sản xuất tiên tiến, hiện đại. 

Với tính chất là một trường đào tạo nghề, Nhà trường đã xây d ng một khối 

lượng cơ sở vật chất đủ để phục vụ đào tạo n i chung, nghề ĐCN n i riêng như: 

- Các khu văn phòng đảm bảo điều kiện làm việc theo nhu c u và chiến lược 

phát triển của nhà trường, cơ sở hạ t ng thông thoáng, hiện đại được kết nối công 

nghệ truyền thông và thông tin. Hệ thống mạng internet không dây phủ kín toàn 

trường, miễn phí phục vụ cho nhu c u học tập, nghiên cứu. 

- Hệ thống phòng học chuyên môn được xây d ng đồng bộ, lắp đặt máy 

chiếu. Hệ thống chiếu sáng và làm mát ổn định. Lớp học tổ chức từ 18 đến 45 HS. 

- Xưởng th c hành thiết kế kiểu công nghiệp, được đ u tư đồng bộ theo các 

chương tr nh mục tiêu 2004, 2008, 2010, 2015. 

- Thư viện thiết kế hiện đại, nhiều đ u sách; được đ u tư phát triển thành thư 

viện điện tử, phục vụ nhu c u nghiên cứu, học tập của GV và HS. 

Nghề ĐCN là một trong những nghề được đ u tư trọng điểm của Nhà 

trường.Với tính chất đào tạo diện rộng trên cả ba cơ sở, nghề ĐCN được đ u tư khối 

lượng lớn trang thiết bị phục vụ đào tạo. Bao gồm: 

- Sử dụng thường xuyên 3 - 5 phòng học lý thuyết chuyên môn. 

- Khoa điện c  17 xưởng th c hành, trong đ  c  nhiều xưởng chuyên môn 

hóa theo môđun: Xưởng th c hành Máy điện; Xưởng th c hành Trang bị điện; 

Xưởng th c hành Vi điều khiển; Xưởng th c hành PLC - khí nén; Xưởng th c hành 

kỹ thuật lắp đặt điện; Xưởng Vận hành sửa chữa Bơm điện; Xưởngth c hành Cơ 

điện tử. 

- Tuy được quan tâm đ u tư, quản lý nhưng một th c tế xảy ra:  

+ Thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu không đáp ứng đủ nhu c u học tập, th c 

hành và nghiên cứu; 

+ Khối lượng lớn các thiết bị đã bị hư hỏng, xuống cấp; 

+ Ph n lớn các thiết bị là cũ, không theo kịp tốc độ phát triển của khoa học 

công nghệ; 

+ S  phân bố không đều giữa các cơ sở đào tạo; 

+ Chậm lắp đặt các thiết bị mới, ít chú trọng việc bàn giao công nghệ mới. 

2.2.Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo nghề điện công nghiệp 

Tên nghề: Điện công nghiệp 

Mã nghề:50520405 

Tr nh độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương 

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 34 

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề 
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2.2.1.Mục tiêu 

 Đào tạo người lao động c  kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, c  đạo đức, 

lương tâm nghề nghiệp, c  ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, c  sức khoẻ nhằm 

tạo điều kiện cho người lao động c  khả năng đáp ứng thị trường lao động, dễ dàng 

t m kiếm việc làm. Cụ thể như sau: 

- Về kiến thức:  

+ Tr nh bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại 

thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề ĐCN. 

+ Đọc được các bản vẽ thiết kế của nghề điện, phân tích được nguyên lý các 

bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển. 

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho 

các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện). 

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện. 

+ Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của 

các thiết bị điện.  

+ Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, điều khiển 

các trạm điện, lưới điện. 

+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích 

các t nh huống trong lĩnh v c điện công nghiệp. 

+ Đạt tr nh độ A Tiếng Anh, tr nh độ B Tin học hoặc tương đương. 

- Về kỹ năng: 

+ Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và 

nhỏ đúng yêu c u kỹ thuật.  

+ Sửa chữa, bảo tr  và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền 

sản xuất, đảm bảo đúng tr nh t  và yêu c u kỹ thuật. 

+ Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ 

thống điều khiển t  động cơ bản. 

+ Vận hành được những hệ thống điều tốc t  động. 

+ Đọc, hiểu, lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện c  công nghệ hiện đại 

theo tài liệu hướng dẫn. 

+ Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn;  

+ Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nh m lắp đặt mạng điện hạ áp 

và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện. 

+ T  học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo. 

+ C  kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nh m. 

- Về thái độ: 

+ C  hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Hiến 

pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  

+ C  hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành t u và định 

hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu v c, vùng, miền; 
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+ C  phẩm chất đạo đức tốt, c  thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng 

pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung th c và c  tính kỷ luật cao, tỷ mỷ 

chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp 

sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh v c điện; 

+ Trung thành với s  nghiệp xây d ng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội 

Chủ nghĩa.  

+ Th c hiện đ y đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm 

việc theo Hiến pháp - Pháp luật; 

+ Yêu nghề, c  ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân 

sống trong xã hội công nghiệp;  

+ C  th i quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong 

tục, tập quán và truyền thống văn h a dân tộc;  

+ Luôn c  ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao tr nh độ đáp ứng nhu c u 

của công việc.  

- Thể chất, quốc phòng: 

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí 

nghiệp công nghiệp;  

+ Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;  

+ C  hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây d ng và 

bảo vệ Tổ quốc; 

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản c n thiết trong chương trình 

Giáo dục quốc phòng – An ninh;  

+ C  ý thức tổ chức kỹ luật và tinh th n cảnh giác cách mạng, sẵn sàng th c 

hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

- Cơ hội việc làm:  

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trở thành Kỹ thuật viên chuyên ngành Điện 

công nghiệp sẽ:   

- Làm việc được ở các Công ty Điện l c: Tổ vận hành và quản lý đường dây, 

tổ bảo tr  và sửa chữa đường dây; 

- Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận 

hành; 

- Làm việc trong các công ty xây lắp công tr nh điện;  

- Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành 

ph n kinh tế xã hội. 

2.2.2.Nội dung và kế hoạch đào tạo toàn khoá nghề ĐCN 

2.2.2.1.Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu 

- Thời gian đào tạo: 3 năm 

- Thời gian học tập: 131 tu n 

- Thời gian th c học tối thiểu: 3750 giờ 

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300giờ  
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2.2.2.2.Phân bổ thời gian thực học tối thiểu 

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ 

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ 

 - Thời gian học bắt buộc: 2520 giờ; Thời gian học t  chọn: 780 giờ 

 - Thời gian học lý thuyết: 708 giờ; Thời gian học th c hành: 1812 giờ 

Bảng 2.1. Danh mục MH, mô đun đào tạo bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian 

Mã 

MH, 

MĐ 

 

Tên môn học, mô đun 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đ  

Lý 

thuyết 

Th c 

hành 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 450 220 200 30 

MH 01 Chính trị 90 60 24 6 

MH 02 Pháp luật 30 21 7 2 

MH 03 Giáo dục thể chất 60 4 52 4 

MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 75 58 13 4 

MH 05 Tin học 75 17 54 4 

MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 120 60 50 10 

II 
Các môn học, mô đun đào tạo 

nghề bắt buộc 
2520 708 1656 156 

II.1 
Các môn học, mô đun kỹ thuật 

cơ sở 
445 178 242 25 

MH 07 An toàn điện 30 18 11 1 

MH 08 Mạch điện 90 45 39 6 

MH 09 Vẽ kỹ thuật 30 15 13 2 

MĐ 10 Vẽ điện 30 10 18 2 

MH 11 Vật liệu điện 30 15 13 2 

MĐ 12 Khí cụ điện 45 20 22 3 

MĐ 13 Điện tử cơ bản 150 45 98 7 

MĐ 14 Kỹ thuật nguội 40 10 28 2 

II.2 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn 
2075 545 1403 126 

MĐ 15 Điều khiển điện khi nén 120 45 70 5 

MĐ 16 Đo lường điện 90 30 54 6 

MĐ 17 Máy điện 1 240 45 186 9 

MH 18 Máy điện 2 60 15 42 3 

MĐ 19 Cung cấp điện 90 60 26 4 

MĐ 20 Trang bị điện 1 240 30 200 10 
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MĐ 21 Trang bị điện 2 60 15 40 5 

MĐ 22 Kỹ thuật xung- số 90 45 42 3 

MĐ 23 Tổ chức sản xuất 30 20 8 2 

MĐ 24 Kỹ thuật cảm biến 60 45 12 3 

MĐ 25 PLC cơ bản 150 45 95 10 

MĐ 26 Truyền động điện 150 60 82 8 

MĐ 27 Điện tử công suất 105 45 56 4 

MĐ28 PLC nâng cao 120 30 83 7 

MĐ 29 Th c tập tốt nghiệp 440 0 397 43 

III Tên môn học, mô đun t  chọn 770 131 607 33 

MĐ 30 Kỹ thuật lắp đặt điện 155 30 117 8 

MĐ 31 
Chuyên đề điều khiển lập tr nh 

cỡ nhỏ 
90 30 55 5 

MĐ 32 Kỹ thuật lạnh 120 45 69 6 

MĐ 33 Thiết bị điện gia dụng 120 30 81 9 

MĐ 34 Th c tập sản xuất 295 0 290 5 

 Tổng cộng 3750 1074 2461 215 

 

2.3.Môđun trang bị điện 

2.3.1.Vị trí và tính chất môđun 

 - Vị trí: Mô đun này c n phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun 

Máy điện, Cung cấp điện, Truyền động điện 

 - Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt 

buộc. Đây là mô đun quan trọng của ngành Điện công nghiệp  v  n  cung cấp cho 

học sinh các kiến thức cơ bản về tính chọn, điều khiển, bảo vệ các thiết bị điện. Mô 

đun này giúp học sinh c  thể vận hành máy m c, thiết bị đúng quy tr nh, c  thể sửa 

chữa được hư hỏng xảy ra trong quá tr nh vận hành. 

2.3.2.Mục tiêu của mô đun 

 - Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ 

dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều. 

 - Phân tích được qui tr nh làm việc và yêu c u về trang bị điện cho máy cắt 

gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, 

c u trục, thang máy, lò điện...). 

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 

pha, động cơ một chiều.  

- Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng 

và chọn phương án cải tiến mới. 
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- Lắp ráp và sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch 

điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài... 

- Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, 

c u trục, thang máy, lò điện... 

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui tr nh đã định. Từ đ  sẽ 

vạch ra kế hoạch bảo tr  hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

-  èn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học. 

2.3.3.Nội dung mô đun 

Nội dung và phân bố thời gian của môđun trang bị điện 1 như ở bảng 2.2. 

 

Bảng 2.2. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian của môđun trang bị điện 

Số 

TT 
Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Th c 

hành 

Kiểm 

tra* 

1 
Bài mở đ u: Khái quát chung về hệ 

thống trang bị điện – điện tử 
1 1   

2 
Các ph n tử điều khiển trong hệ 

thống trang bị điện - điện tử 
8 4 3 1 

3 T  động khống chế truyền động điện 119 13 102 4 

4 Trang bị điện máy cắt kim loại 112 12 95 5 

 Cộng: 240 30 200 10 

 

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với th c hành và được 

tính vào giờ th c hành. 

2.3.4.Hướng dẫn thực hiện chương trình của môđun trang bị điện 

2.3.4.1.Phạm vi áp dụng chương trình 

 - Chương tr nh môn học được sử dụng để giảng dạy cho tr nh độ trung cấp 

và cao đẳng nghề.  

- Chương tr nh c  thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn (sơ cấp nghề) c  

tr nh độ văn h a tốt nghiệp phổ thông cơ sở chuyển đổi nghề. 

2.3.4.2.Một số hướng dẫn về phương pháp giảng dạy môđun 

 - Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môđun nên c n lưu ý một số điểm 

chính sau: 

+Trước khi giảng dạy, GV c n căn cứ vào nội dung của từng bài học để 

chuẩn bị đ y đủ các điều kiện c n thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

 + Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị 

đ y đủ trước khi th c hiện bài giảng. 

 + Nên áp dụng các phương pháp dạy học tích c c để HS tiếp thu sâu sắc hơn. 
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 + Th c hiện giảng dạy tốt nhất ở phòng học th c hành. 

 + Học sinh c n được chia nh m để c  thể thảo luận nh m, làm bài tập, 

và tham gia xây d ng nội dung bài học. 

 + Căn cứ vào th c tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn c  thể thay đổi 

thời lượng của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong 

chương tr nh. 

2.3.4.3.Những trọng tâm cần chú ý 

 - C n phân biệt rõ s  khác nhau cơ bản giữa các mạch điện c  cấu trúc 

g n giống nhau trong chương tr nh đào tạo. 

2.4.Bài giảng và phương pháp dạ  học môđun trang bị điện tại trường cao 

đẳng Công Nghiệp Bắc Ninh 

2.4.1.Bài giảng môđun trang bị điện nghề ĐCN hiện nay 

Giáo án, bài giảng môđun trang bị điện nghề ĐCN đang được sử dụng hiện 

nay vẫn là bài giảng truyền thống. Nếu c  sử dụng bài giảng điện tử th  vẫn là bài 

giảng được soạn trên các slide tr nh chiếu đơn giản. 

Để th c hiện giảng dạy môn học, GV sử dụng các h nh thức dạy học và 

PPDH truyền thống với phấn bảng kết hợp tr nh chiếu slide bằng tổ hợp máy chiếu - 

PC.  

 Các bài giảng này được biên soạn sơ sài, đơn giản, chưa được hệ thống h a 

thành một hệ thống hoàn chỉnh. 

Các hiệu ứng multimedia trong bài giảng là các h nh ảnh tĩnh đơn điệu chưa 

th c s  thu hút được HS. 

 Không c  hệ thống học liệu rõ ràng, không khai thác được các phương tiện 

công nghệ thông tin, internet... 

2.4.2.Phương pháp dạy học môđun trang bị điện trong Nhà trường hiện nay 

Trong giảng dạy môn học, GV thường sử dụng phương pháp thuyết tr nh, 

phương pháp đàm thoại gợi mở, phương pháp tr c quan... 

Mức độ sử dụng các PPDH được thể hiện trong bảng: 

 

Bảng 2.3: Thực trạng về  mức độ sử dụng các phương pháp dạ  học 

TT Phương pháp dạ  học 
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

thực hiện 

1 Phương pháp thuyết tr nh   08/08 

100% 

0 0 

2 Phương pháp tr c quan 04/08 

50% 

04/08 

50% 

0 

3 Phương pháp đàm thoại gợi mở 04/08 

50% 

04/08 

50% 

0 

4 Phương pháp nêu vấn đề 02/08 

25% 

06/08 

75% 

0 
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5 Phương pháp dạy học thảo luận  

theo nhóm 

0 03/08 

37,5% 

05/08 

62,5% 

6 Phương pháp angorit hoá 0 0 08/08 

100% 

7 Phương pháp chương tr nh hoá 0 0 08/08 

100% 

8 Phương pháp d  án 0 0 08/08 

100% 

9 Phương pháp mô phỏng 0 08/08 

100% 

0 

10 Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học 

06/08 

75% 

02/08 

25% 

0 

 

2.4.3. Phương tiện, trang thiết bị cho dạy học môđun trang bị điện. 

 Phương tiện, trang thiết bị dùng cho dạy học môđun trang bị điện hiện nay 

đang sử dụng theo chương tr nh mục tiêu 2008. Các sơ đồ mạch điện mẫu, th c tế, 

các tủ điện th c hành. 

C  02 phòng th c hành trang bị điện nghề ĐCN: phòng th c hành trang bị 

điện được trang bị 08 bàn th c tập, mỗi bànbao gồm: 01 tủ điện th c hành, mô h nh 

và các trang thiết bị kèm theo. 

Trên cơ sở khảo sát, kiểm tra và sử dụng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, c  

thể đánh giá như sau: 

 - Các trang thiết bị này chưa đáp ứng đủ số lượng và đồng bộ về chủng loại.  

- Đa số các trang thiết bị qua quá tr nh sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp. 

- Thiếu các mô h nh giảng dạy. 

- Chỉ c  thể dạy học dưới s  hướng dẫn và hỗ trợ tr c tiếp của GV.  

2.4.4. Kiểm tra, đánh giá môđun trang bị điện 

Kiểm tra, đánh giá môđun trang bị điện hiện nay còn khá đơn giản, chủ yếu 

kiểm tra kiến thức với h nh thức viết - t  luận, kiểm tra kỹ năng với h nh thức đánh 

giá thành phẩm, đánh giá thái độ thông qua thời gian lên lớp (chuyên c n). 

Về kiến thức, nội dung kiểm tra kiến thức chủ yếu là tr nh bày, tái hiện được 

các kiến thức đã học. Các kiến thức đ  c  thể là các sơ đồ nguyên lý, nguyên lý 

hoạt động của mạch điện.  

Về kĩ năng, nội dung kiểm tra là yêu c u sinh viên đấu lắp mạch điện, đánh 

giá các tiêu chuẩn của mạch điện. H nh thức đánh giá chủ yếu của phương pháp 

kiểm tra này là thông qua quan sát các thao động tác của HS, kết hợp với kết quả 

đạt được mà GV kết luận kỹ năng của HS. 

Về thái độ, GV đánh giá HS thông qua việc điểm danh thường xuyên 

(chuyên c n), tác phong và bảo hộ lao động. Ngoài ra, GV cũng khuyến khích HS 

tham gia tham gia xây d ng bài giảng. 
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Cách kiểm tra đánh giá sử dụng hiện nay vẫn kiểm tra một chiều. GV đánh 

giá HS trên các tiêu chí về kiến thức kỹ năng, sử dụng thang điểm 10 để đánh giá và 

phân loại HS. 

2.5. Đánh giá chung về dạy học môđun trang bị điện tại trường cao đẳng 

Công Nghiệp Bắc Ninh. 

- Bài giảng giảng dạy môđun trang bị điện của GV trong những năm qua 

còn sơ sài; chưa được sắp xếp thành hệ thống kiến thức, kỹ năng logic; ít ứng dụng 

các chức năng đa phương tiện; chưa kích thích s  hứng thú của người học. Nguồn 

học liệu bị b  hẹp, không khai thác được các ưu thế về công nghệ thông tin và 

truyền thông internet. 

- HTTC giảng dạy chủ yếu là tr c tiếp, lớp - bài. HTTC này không đáp ứng 

được s  yêu c u học tập của những HS khá, những HS sáng tạo và c  nhu c u kiến 

thức cao; không tiết kiệm được kinh phí giảng dạy. 

- PPDH chưa được đổi mới, vẫn là PPDH truyền thống, người học không 

được đặt làm trọng tâm, không được chủ động chiếm lĩnh kiến thức. PPDH này 

không phát huy được tính tư duy sáng tạo - là đặc trưng c n thiết của môn học thiết 

kế mạch bằng máy tính. Dẫn tới người học học tập thụ động và không đạt được mục 

tiêu đào tạo. 

- Hệ thống các bài tập chưa đa dạng, chưa bám sát th c tế, không kích thích 

được người học, không phân loại được người học. 

- Các trang thiết bị ph n nhiều th  sơ sài, hư hỏng. Một số thiết bị không 

được khai thác hết, gây nhàm chán và lãng phí rất lớn. 

- Phương thức kiểm tra còn ở mức độ thấp, nặng về việc ghi nhớ tái hiện lại 

kiến thức, chưa đủ để đánh giá hết năng l c của người học. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

Trên cơ sở phân tích về th c trạng dạy và học môđun trang bị điện nghề 

ĐCN tại trường cao đẳng Công Nghiệp Bắc Ninh, tác giả c  những nhận xét và 

đánh giá như sau: 

- Nhà trường đã và đang đào tạo chương tr nh nghề ĐCN theo cả môn học 

và môđun. Môđun trang bị điện là môđun số 20, 21 trên tổng số 31 môn trong 

chương tr nh đào tạo nghề ĐCN. 

- Trang bị điện là một môn học quan trọng trong ngành ĐCN, nhất là trong 

giai đoạn công nghiệp h a - hiện đại h a hiện nay. V  vậy việc học tập và ứng dụng 

các mạch máy hiện nay là vô cùng c n thiết. 

- Khoa học kĩ thuật luôn luôn thay đổi, đặt cho việc dạy và học môđun trang 

bị điện tại Nhà trường trước kh  khăn và thách thức. Đội ngũ GV Khoa Điện – điện 

tử tuổi đời còn trẻ, c  khả năng tiếp thu tri thức, công nghệ mới nhanh; nhưng lại 

thiếu nhiều kinh nghiệm th c tế, chưa tích c c trong việc đổi mới phương pháp 

giảng dạy, chưa thật s  quan tâm, chú ý đến thái độ của HS đối với môn học. 

- Nhà trường chưa c  những báo cáo khảo sát nhu c u đào tạo của các doanh 

nghiệp. Việc đào tạo môđun chủ yếu d a trên cơ sở vật chất, đội ngũ c  sẵn.  

- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo không đáp ứng được yêu c u của QTDH 

môđun. Điều kiện học tập của HS chưa đáp ứng được nhu c u của họ. 

- H nh thức tổ chức lớp - bài với một số lượng HS quá nhiều/lớp dẫn tới thời 

gian t  luyện tập th c hành, t  nghiên cứu của HS còn hạn chế. 

- PPDH môđun tại Nhà trường hiện nay còn quá đơn điệu, chưa phát huy 

được tính tích c c của HS. PPDH không phát huy được cơ sở vật chất của trường và 

h u như không thúc đẩy được s  chủ động trong học tập của HS. Công tác đổi mới 

PPDH được quan tâm song còn chuyển biến rất chậm do nhiều yếu tố khách quan 

và chủ quan: trang thiết bị dạy học thiếu thốn, tr nh độ sử dụng trang thiết bị hiện 

đại còn hạn chế, tr nh độ đ u vào của HS. 

 - H nh thức kiểm tra, đánh giá môđun trang bị điện còn sơ sài. Nội dung 

kiểm tra chưa phân loại được HS.Công tác kiểm tra, đánh giá không thúc đẩy s  

phát triển kiến thức của HS, HS ph n nhiều học tập để đối ph  với kiểm tra.  Kết 

quả kiểm qua chưa phán ánh rõ ràng mục tiêu đào tạo, không khẳng định được năng 

l c của HS. 

Ý kiến đề xuất: GV c n tích c c hơn trong nghiên cứu đổi mới PPDH, sử 

dụng CNDH hiện đại phù hợp với nội dung và mục tiêu đào tạo môđun; tăng cường 

sử dụng các ph n mềm mô phỏng vào giảng dạy, cung cấp các học liệu trên internet 

để HS t  học, t  t m hiểu nâng cao kiến thức. 
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CHƯƠNG 3 

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔ ĐUN TRANG BỊ ĐIỆN  THEO TIẾP CẬN 

TƯƠNG TÁC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH 

3.1. Phân tích mục tiêu và nội dung của module Trang bị điện  

3.1.1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu kiến thức 

- Phân tích được nguyên lý làm việc của mạch điện 

- Giải thích được th c chất, đặc điểm, công dụng của các thiết bị điện c  

trong sơ đồ.  

b) Mục tiêu kỹ năng 

- Thiết kế được sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ nối dây của mạch điện. 

- Nhận biết đúng các thiết bị điện dùng trong sơ đồ. 

- Lắp ráp thành thạo mạch điện hoạt động đúng nguyên lý làm việc của mạch 

điện. 

- Vận hành thành thạo mạch điện theo đúng nguyên lý làm việc của mạch điện. 

- Giải thích rõ các nguyên tắc an toàn và vệ sinh phân xưởng. 

-  C  năng l c th c hành các công việc của ngành điện trong lĩnh v c công 

nghiệp 

c) Mục tiêu thái độ 

-  èn luyện tính cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác.  

- C  khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nh m. 

- C  khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc. 

- Giải quyết được các t nh huống phức tạp trong th c tế. 

- C  đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công 

nghiệp. 

Từ mục tiêu chung của mô đun khi th c hiện mỗi bài giảng, mối công việc, 

mỗi kỹ năng cho tới các tiểu kỹ năng thành ph n chính là những thành ph n nhỏ của 

mục tiêu chung. Khi người học đạt được tất cả các mục tiêu thành ph n. Khi đ  

người học đạt được mục tiêu chung của cả module. 

Bảng 3.1: Nội dung tổng quát và phân bố thời gian module Trang bị điện I 

Số 

TT 
Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thu ết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

1. 
Khái niệm chung về tự động 

 hống chế 
4 4   

2. 
Tự động  hống chế tru ền động 

điện 
112 28 80 4 

3. 
Bảo vệ và liên động trong tự động 

 hống chế tru ền động điện 
4 3  1 

 Cộng: 120 35 80 5 
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* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với th c hành và 

được tính vào giờ th c hành. 

Theo nội dung tổng quát và phân bổ thời gian của module Trang bị điện như 

trên, c  nhiều bài dài quá nên không phù hợp với dạy học theo định hướng TCTT 

đ  là dạy tích hợp giữa lý thuyết với th c hành. Do vậy để dạy học theo định hướng 

TCTT, c n phải cấu trúc lại các bài học bằng cách phân chia các bài học này thành 

các bài học nhỏ với thời lượng mỗi bài thường là không quá 8 giờ. 

3.1.2. Đặc điểm của nội dung module Trang bị điện  

Module Trang bị điện I là môn học chuyên môn bắt buộc của hệ Cao đẳng 

nghề thuộc nghành Điện công nghiệp, c  các đặc điểm sau: 

- Tính cụ thể: Nội dung môn học phản ánh những đối tượng cụ thể (cấu trúc 

của một mạch điện thật…), những tri thức này học sinh c  thể tr c tiếp tri giác được 

ngay trên các các mạch điện sau khi đã lắp ráp và vận hành => phát triển được năng 

l c nhận biết, phân tích ,lắp ráp… 

- Tính trừu tượng: Thể hiện các nguyên lý như: nguyên lý làm việc của mạch 

điện, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện,công dụng của n  trong mỗi mạch 

điện… Để tiếp thu được trí thức này đòi hỏi người học phải c  s  tư duy, h nh 

dung, tưởng tượng và vận dụng các kiến thức đã học ở những môn học và mô đun  

=> phát triển  tư duy logic, tư duy kiến thức.  

- Tính thực tiễn: Đây chính là bản chất vốn c  của kỹ thuật n i chung và 

module Trang bị điện I n i riêng v  đối tượng nghiên cứu và mục đích nghiên cứu 

xuất phát từ hoạt động th c tiễn của con người và nhu c u của con người. Trong 

module Trang bị điện I, tính th c tiễn thể hiện ở nhu c u lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện cho các máy công cụ cuối cùng thể hiện ở khả năng sử dụng thành thạo các 

dụng cụ c m tay( K m, tuốc nơ vít…) và các dụng cụ đo kiểm (đồng hồ đo điện vạn 

năng, bút thử điện…)=> phát triển năng l c hành động ( thao tác, động tác…). 

Tính tổng hợp cũng được thể hiện ở chỗ module là môn học kỹ thuật ứng 

dụng, bao gồm lý thuyết và th c hành gắn kết với nhau, với thời lượng 35 tiết lý 

thuyết và 85giờ th c hành. 

Với những đặc điểm trên module này đòi hỏi trong giảng dạy c n xác định rõ 

những cơ sở khoa học, những hiện tượng kỹ thuật, những giải pháp kỹ thuật từ đ  

đưa ra được phương pháp giảng dạy hợp lý, xác định rõ mục tiêu và nội dụng trọng 

tâm. Mặt khác, với tính th c tiễn của môn học và với cấu trúc lý thuyết gắn với th c 

hành như trên, module này thuận lợi cho việc dạy học theo định hướng phát triển 

NLTH  => phát triển năng l c th c hành kỹ thuật (vận hành, sửa chữa…). 

3.2. Cấu trúc lại nội dung module Trang bị điện theo định hướng tiếp cận 

tương tác 

Như đã phân tích ở trên, chương tr nh module Trang bị điện I của nghề Điện 

công nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Bắc Ninh hiện nay được cấu 

trúc thành các bài học, nhưng nhiều bài học c  thời lượng quá dài nên không phù 

hợp để dạy học theo định hướng TCTT, tức là tích hợp giữa lý thuyết với th c hành. 
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Do đ , c n phải cấu trúc lại chương tr nh module Trang bị điện I bằng cách gọi các 

bài học c  khối lượng giờ dạy lớn là các module và chia mỗi module thành các bài 

học nhỏ c  thời lượng không quá 08 giờ để c  thể th c hiện mỗi bài giảng không 

quá một ngày và phù hợp với việc dạy tích hợp giữa lý thuyết và th c hành theo 

định hướng TCTT. Chương tr nh module Trang bị điện được cấu trúc lại ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2: Chương trình module Trang bị điện được cấu trúc lại 

 

Số 

TT 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thu ết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

1 
Khái niệm chung về tự động 

 hống chế 
4 4   

2 
Tự động  hống chế tru ền động 

điện 
    

 

2.1.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc quay 1 chiều. 

8 2 6  

 

2.2.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng sóc 

8 2 6  

 

2.3.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc mở máy Y- 

8 2 6  

 

2.4.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc quay 1 chiều. 

8 2 4 2 

 

2.5.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

hãm động năng động cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng sóc. 

8 2 6  

 

2.6.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

hãm ngược động cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng sóc. 

8 2 6  

 

2.7.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY 

8 2 6  

 

2.8.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc có giới hạn hành trình 

8 2 4 2 
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chuyển động. 

 

2.9.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

dây quấn mở máy qua 2 cấp Rf  theo 

nguyên tắc thời gian 

8 2 6  

 

2.10.Lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha 

rô to dây quấn mở máy qua 2 cấp Rf 

theo nguyên tắc dòng điện. 

8 2 6  

 

2.11.Lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện hãm động năng động cơ KĐB 

3 pha rô to dây quấn 

8 2 6  

 

2.12.Lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện mở máy động cơ điện một 

chiều qua 2 cấp điện trở phụ theo 

nguyên tắc thời gian 

8 2 6  

 

2.13.Lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện mở máy động cơ điện một 

chiều qua 2 cấp điện trở phụ theo 

nguyên tắc dòng điện 

8 2 6  

 

2.14.Lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện hãm động năng động cơ điện 

một chiều. 

8 2 6  

3 
Bảo vệ và liên động trong tự động 

 hống chế tru ền động điện 
4 3  1 

 Cộng: 120 35 

 

80 5 

 

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được 

tính theo giờ thực hành. 

Với cấu trúc các bài học như trên, mỗi bài c  thời lượng không quá 08 giờ sẽ 

thuận lợi cho việc dạy lý thuyết với kết hợp với th c hành, như thế sẽ phù hợp với 

dạy học theo định hướng TCTT. 

Tuy nhiên khi soạn giáo án theo định hướng TCTT c n phải phân chia nội 

dung theo từng tiểu công việc phù hợp với h nh thành kỹ năng, năng l c cho sinh 

viên. 
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Ví dụ: 2.1.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng sóc quay 1 chiều. 

2.1.1.Phân tích sơ đồ 

2.1.2.Thiết kế sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ nối dây 

2.1.3.Lắp ráp mạch điện 

3.3. Thiết  ế bài giảng module Trang bị điện I theo định hướng tiếp cận tương 

tác 

3.3.1. Nguyên tắc thiết kế bài giảng module Trang bị điện I theo định 

hướng tiếp cận tương tác 

3.3.1.1. Nguyên tắc 1: Bài giảng đáp ứng mục tiêu đào tạo nghề điện 

Nguyên tắc này nhằm đảm bảo phát triển  ở người học phù hợp với yêu c u 

nghề nghiệp đáp ứng nhu c u thị trường lao động. 

- Xác định mục tiêu của bài học là một khâu rất quan trọng, đ ng vai trò thứ 

nhất, không thể thiếu của mỗi giáo án. Mục tiêu (yêu c u) vừa là cái đích hướng tới, 

vừa là yêu c u c n đạt của giờ học; hay n i khác đi đ  là thước đo kết quả quá tr nh 

dạy học. N  giúp GV xác định rõ các nhiệm vụ sẽ phải làm (dẫn dắt HS t m hiểu, 

vận dụng những KT, KN nào; phạm vi, mức độ đến đâu). 

- Khi thiết kế bài giảng c n phải bám sát mục tiêu của bài th  mới c  thể xây 

d ng được nội dung bài giảng đảm bảo chất lượng. 

- Bài giảng phải khai thác được tối đa từng học sinh, phát huy tư duy sáng 

trong tạo trong học tập và lao động, phát huy được tính tích c c, t  giác, chủ động, 

sáng tạo của cả người dạy và người học nhằm nâng cao tri thức, bồi dưỡng năng l c 

hợp tác, năng l c vận dụng tri thức vào th c tiễn, bồi dưỡng phương pháp t  học, 

tác động tích c c đến tư tưởng, t nh cảm, đem lại hứng thú học tập cho người học. 

- T m lại khi thiết kế bài giảng theo định hướng TCTT c n phải đáp ứng 

được mục tiêu của bài học & mục tiêu đào tạo nghề Điện mới đảm bảo được điều 

kiện c n để năng cao được chất lượng đào tạo và cũng mới đáp ứng được yêu c u 

của đào tạo đặt ra hay n i cách khác chất lượng đ u ra sau đào tạo mới c  thể đáp 

ứng được yêu c u của xã hội.  

3.3.1.2. Nguyên tắc 2: Bài giảng phù hợp với điều kiện, phù hợp với cơ sở 

vật chất hiện có. 

Nguyên tắc này nhằm đảm bảo cho tính khả thi & tính hiệu quả của bài giảng 

theo định hướng TCTT. 

Khi thiết kế bài giảng ngoài việc bám sát mục tiêu của bài ta còn phải bám 

sát với điều kiện cơ sở vật chất hiện c  của nơi đào tạo “ nhà trường” th  mới c  thể 

phát huy hết tính hiệu của bài giảng. Nếu khi xây d ng bài giảng mà ta chỉ đáp ứng 

mục tiêu của bài mà không quan tâm tới điều kiện cơ sở vật chất th  c  thể không 

th c hiện được bài giảng hoặc c  thể vẫn th c hiện được bài giảng nhưng hiệu quả 

không cao, n i cách khác chất lượng của bài không đạt như mong muốn hướng tới.  
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T m lại khi xây d ng bài giảng ngoài việc đáp ứng mục tiêu của bài ta còn 

phải bám sát vào điều kiện th c tế về cơ sở vật chất của nơi đào tạo hiện c  th  mới 

c  thể th c hiện được bài giảng thành công và c  chất lượng.  

3.3.1.3. Nguyên tắc 3: Bài giảng thiết kế được các hoạt động học tập TCTT 

của nghề Điện đáp ứng yêu cầu thị trường lao động 

Một bài giảng c  chất lượng là ngoài những yêu c u đáp ứng mục tiêu của 

bài, phù hợp với cơ sở vật chất hiện c  th  điều kiện c n và đủ đ  là bài giảng phải 

thiết kế được các hoạt động học tập phù hợp với nội dung của bài. Để phát triển 

người học, th  người học buộc phải làm việc, lao động ( hoạt động học tập) tr c 

tiếp. V  TCTT thể hiện thông qua hành động ( trí  c, chân tay ), GV phải thiết kế 

được những hoạt động học tập phát huy tính tích c c, t  giác, chủ động, sáng tạo, 

rèn luyện th i quen và khả năng t  học, tinh th n hợp tác, KN vận dụng KT vào 

những t nh huống khác nhau trong học tập và trong th c tiễn các hoạt động học tập 

phải tác động đến tư tưởng và t nh cảm để đem lại niềm vui, hứng thú trong học tập 

cho HS, bài giảng phải phát huy thế mạnh tổng hợp của các PPDH, PTDH, h nh 

thức tổ chức dạy học và cách thức đánh giá nhằm tăng cường s  tích c c học tập 

của các đối tượng HS trong giờ học. 

L a chọn PPDH, PTDH, h nh thức tổ chức dạy học và cách thức đánh giá 

theo hướng TCTT. 

T m lại, khi thiết kế bài giảng theo hướng TCTT phải tuân thủ cả 3 nguyên 

tắc: đáp ứng mục tiêu của bài, phù hợp với cơ sở vật chất hiện c  và các hoạt động 

học tập th  mới c  một bài giảng đạt chất lượng => chất lượng đao tạo n i chung và 

đào tạo nghề n i riêng mới được nâng cao, đáp ứng được yêu c u của thị trường lao 

động. 

3.3.2. Quy trình thiết kế bài giảng dạy học  theo định hướng TCTT 

Quy trình thiết kế bài giảng theo định hướng TCTT được thể hiện như ở h nh 3.1. 

 
 

Hình 3.1: Quy trình thiết kế bài giảng theo định hướng TCTT 

Bước 1: Xác định mục tiêu bài học theo định hướng TCTT 

Cấu trúc nội dung bài giảng theo phát triển TCTT( Đề Cương) 

Hoàn thiện bài giảng 

L a chọn PP, PT và h nh thức dạy học 

 

Thiết kế các hoạt động học tập( Giáo án) 

 

Xác định mục tiêu bài học theo định hướng TCTT 

Xác định nội dung kiến thức c n được đánh giá 
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Mục tiêu của bài học theo định hướng TCTT phải bao gồm đ y đủ 3 yếu tố: 

Kiến thức, kỹ năng và thái độ, 3 yếu tố này phải tích hợp với nhau để thể hiện một 

công việc nào đ  của nghề. 

- Kiến thức: Bao gồm nội dung kiến thức và tiêu chuẩn c n đạt được để hỗ 

trợ cho việc h nh thành kỹ năng tức là biết cách làm. 

- Kỹ năng: bao gồm nội dung kỹ năng và tiêu chuẩn c n đạt trong điều kiện 

cụ thể để c  thể th c hiện được một công việc nào đ  của nghề tức là làm được. 

- Thái độ: Bao gồm những thái độ c n thiết để hoàn thành công việc của 

nghề tức là làm với thái độ đúng đắn, nghiêm túc. 

Ngoài ra trong mục tiêu bài học phải xác định rõ các năng l c c n đạt được 

của người học để làm cơ sở cho đánh giá kết quả học tập theo TCTT. 

Bước 2: Xác định nội dung kiến thức cần được đánh giá 

Nội dung kiểm tra đánh giá phải căn cứ vào mục tiêu của bài học c n đạt. 

Những lĩnh v c c n kiểm tra đánh giá gồm: 

a. Kiểm tra đánh giá kiến thức 

- Mục đích của kiểm tra đánh giá kiến thức là xem người học đã biết g , ở 

mức độ nào về cách th c hiện công việc nào đ  của nghề 

- C  thể dùng phương pháp trắc nghiệm, câu hỏi suy luận hoặc yêu c u phân 

tích mô tả lại kiến thức đã học để đánh giá kiến thức của người học. 

- Tùy theo mục tiêu học tập của từng đơn vị kiến thức, kiến thức được đánh 

giá theo các mức độ: biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá, sáng tạo. 

b. Kiểm tra đánh giá kỹ năng 

Việc đánh giá kỹ năng phải căn cứ vào chuẩn đề ra trong những điều kiện 

nhất định để th c hiện công việc. 

- Đối với kỹ năng chân tay (Psychymotor Skills), theo Harrow, kỹ năng chân 

tay được đánh giá theo các tr nh độ sau đây: 

+ Bắt chước được: Người học phải quan sát và làm theo với cách thức giống 

như của người lao động th c hiện trong th c tế lao động nghề nghiệp. 

+ Làm được: Người học c  khả năng t  hoàn thành được công việc với 

những sai s t nhỏ 

+ Làm được thu n thục: Người học c  khả năng hoàn thành công việc đạt 

chuẩn, thao tác thành thạo, c  kỹ xảo. 

+ Biến h a được: Hoàn thành công việc vượt chuẩn, c  sáng tạo.  

Các mục tiêu về kỹ năng trong giáo dục nghề c  thể là một quy tr nh, một 

sản phẩm hoặc cả hai. Như vậy phải l a chọn công cụ đánh giá nào để đo được các 

khía cạnh của mỗi mục tiêu đ . 

Phương pháp đánh giá kỹ năng chân tay c  thể yêu c u người học thao tác lại 

các bước th c hiện theo quy tr nh đã được quy định sẵn hoặc làm các công việc (sản 

phẩm) c  quy tr nh tương t  và đánh giá theo tiêu chí: 

+ Chất lượng công việc/ sản phảm so với chuẩn quy định. 

+ Việc th c hiện quy tr nh đúng hay sai? 
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+ Thời gian th c hiện c  nằm trong thời gian cho phép hay không? 

- Đối với kỹ năng tư duy (Thingking Skills) 

Hiện nay chưa c  một công tr nh khoa học nào công bố về mức tr nh độ và 

phương pháp đánh giá các kỹ năng tư duy. Tuy nhiên, trong th c tế đào tạo, các kỹ 

năng tư duy được đánh giá theo mức độ hoàn thành các vấn đề so với yêu c u đặt ra 

theo hai mức độ đạt và không đạt. Nếu hoàn thành được vấn đề đáp ứng được yêu 

c u đặt ra. Ví dụ: Vẽ được sơ đồ bbố trí của thiết bị và đi dây của mạch điện đảm 

bảo yêu c u kỹ thuật là đạt yêu c u. Ngược lại, không vẽ được hoặc vẽ sai (chỗ 

thừa, chỗ thiếu) là không đạt. 

c. Kiểm tra đánh giá thái độ 

Căn cứ vào mục tiêu đề ra, mỗi công việc đèu c  yêu c u nhất định đối với 

thái độ trước công việc đ  nhằm đảm bảo đạt được kết quả cuối cùng của công việc 

mà không xảy ra sơ xuất  hay mất an toàn. 

d. Kiểm tra đánh giá năng lực thực hiện 

- Mức độ thành thạo (thao tác, động tác) 

- Mức độ sản phẩm (đạt chuẩn, chưa đạt chuẩn) 

Bước 3: Cấu trúc nội dung bài giảng theo TCTT 

Theo phương pháp xây d ng bài giảng hiện đại, nội bài giảng phải được xây 

d ng sau khi đã xây d ng được mục tiêu và nội dung đánh giá kết quả học tập. Bởi 

lẽ khi đánh giá cái g  th  nội dung dạy học phải tương thích để HSSV c  thể đạt kết 

quả tốt sau khi kết thúc bài học hoặc module. 

Để đánh giá theo định hướng TCTT, nội dung bài học phải được cấu trúc 

theo TCTT các công việc của việc tích hợp giữa lý thuyết và th c hành. Đánh giá 

th c hành theo chất lượng và quy tr nh th c hiện công việc th  nội dung dạy học 

phải nêu rõ quy tr nh th c hiện công việc và các chuẩn c n đạt, đồng thời phải bảo 

đảm khối lượng giữa lý thuyết và th c hành phải phù hợp. Lý thuyết chỉ c n đủ để 

hỗ trợ việc h nh thành và phát triển kỹ năng th c hành. Nội dung bài giảng c n trình 

bày theo tr nh t  từng công việc của nghề và phải gắn b  giữa nội dung – phương 

pháp và phương tiện dạy học. 

Bước 4: Thiết kế các hoạt động học tập  

Giáo viên tổ chức hoạt động học tập nhằm hướng HSSV một cách chủ động, 

tích c c t m tòi, lĩnh hội kiến thức và h nh thành kỹ năng. Các hoạt động học tập 

c n c  s  kế thừa và nối tiếp nhau trong h nh thành và phát triển kỹ năng, năng l c 

của HSSV. 

Trong quá tr nh SV tiến hành các hoạt động học tập giáo viên phải theo dõi 

s  tiếp thu kiến thức và quá tr nh h nh thành các kỹ năng của mỗi HSSV để điều 

chỉnh kịp thời phương pháp hướng dẫn cho phù hợp. Giáo viên nên thiết kế mỗi 

hoạt động học tập của HSSV tương ứng với một kỹ năng hay phát triển tính tương 

tác ở họ. 

Bước 5: Lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học  
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Trong dạy học theo định hướng TCTT th  phương pháp và phương tiện dạy 

học là yếu tố quan trọng để HSSV c  thể th c hiện được các công việc của nghề . 

Mặt khác sử dụng phương pháp và phương tiện phù hợp sẽ phát huy tính tích c , 

chủ động, sáng tạo của HSSV. Các PPDH & PTDH được l a chọn trong dạy học 

theo định hướng TCTT phải hỗ trợ và phát huy được tối đa tính chủ động, tích c c 

t c l c của SV trong quá tr nh học tập, nhất là trong các hoạt động th c hành. 

Hiện nay với s  phát triển nhanh ch ng của khoa học kỹ thuật như vũ bảo, 

đặc biệt là công nghệ thông tin, con người đã tạo ra nhiều các phương tiện và ph n 

mềm dạy học v  vậy việc ứng dụng các phương tiện dạy học phù hợp sẽ giúp người 

học dễ dàng tiếp thu kiến thức và nhanh ch ng thích ứng với các trang thiết bị khoa 

học – công nghệ hiện đại trong th c tế. 

Bước 6: Hoàn thiện bài giảng  

Để đảm bảo cho người học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng , tạo điều kiện 

cho người học c  khả năng hành nghề sau khi tốt nghiệp. Yêu c u đặt ra đối với 

giáo viên là sau khi soạn bài giảng theo định hướng TCTT c n phải rà xét lại toàn 

bộ nội dung bài giảng và hoàn thiện những ph n chưa đạt yêu c u, đồng thời tiến 

hành dạy thử để kiệp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. 

3.4. Thiết  ế một số bài giảng module Trang bị điện I theo định hướng tiếp cận 

tương tác 

Trong khuôn khổ luận văn tác giả chỉ biên soạn 02 bài giảng sau đây theo 

định hướng phát triển năng l c th c hiện. 

3.4.1. Giáo án 1 

A. Xây dựng đề cương giáo án bài giảng(Soạn đề cương) 

Cho giáo bài học sau: 

Giáo án số: 02                   Thời gian th c hiện: 60 phút  

Tên bài học trước: 1.Khái niệm chung về tự động 

 hống chế 

Lớp:ĐCNK8A Th c hiện từ ngày:.......tháng........năm......   

 

BÀI MỚI:  2.Tự động  hống chế tru ền động điện 

2.1.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc 

quay 1 chiều. 

- Xây d ng bài giảng được th c hiện theo tiến tr nh sau:  

* Bước 1: Xác định mục tiêu bài học theo định hướng TCTT 

+ Tr nh bày được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ của các thiết bị điện trong mạch 

điệnđiều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c quay 1 chiều. 

 + Tr nh bày phương pháp và quy tr nh đấu nối mạch điệnđiều khiển động cơ KĐB 

3 pha rôto lồng s c quay 1 chiều. 

           + Đấu nối thành thạo mạch điện mạch điệnđiều khiển động cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng s c quay 1 chiềuđảm bảo hoạt động đúng nguyên lý. 
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+  èn luyện tính cẩn thận, kiên tr , chính xác và tính tư duy sáng tạo trong 

học tập. 

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá tr nh học tập. 

           + Năng l c tr nh bày nguyên lý làm việc của mạch điệnđiều khiển động cơ 

KĐB 3 pha rôto lồng s c quay 1 chiều. 

           + Năng l c thiết kế sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ nối dây mạch điệnđiều khiển 

động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c quay 1 chiều. 

           + Năng l c đọc và phân tích sơ đồ đi dây đấu nối của mạch điệnđiều khiển 

động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c quay 1 chiều. 

+ Năng l c thao tác ( đấu lắp mạch điện) 

+ Năng l c quan sát s  hoạt động của mạch điện 

+ Năng l c giải quyết vấn đề (nhận biết được các hư hỏng thường gặp trong 

mạch điện) 

* Bước 2: Xác định nội dung kiến thức cần được đánh giá  

- Kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng l c th c hiện mà học sinh đạt được 

theo mục tiêu của bài như sau: 

 - Kiến thức 

Câu 1: D a vào h nh vẽ, phân tích nguyên lý làm việc mạch điện. 

Câu 2: Mô tả quy tr nh lắp ráp mạch điện. 

- Kỹ năng  

+ Lắp ráp mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c quay 1 

chiều. 

+ Tiêu chí đánh giá: 

 Lắp ráp mạch điện theo đúng quy tr nh 

 Mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây 

 Các mối lắp ráp chắc chắn, dẫn điện tốt 

 Sử dụng dụng cụ đồ nghề phù hợp với từng công việc 

 Tổ chức nơi làm việc gọn, sạch và khoa học 

 Thao tác mạch thành thạo, đúng nguyên lý làm việc 

 Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị dụng cụ 

 Hoàn thành bài tập trong thời gian 30 phút. 

- Thái độ 

+ Đảm bảo an toàn lao động 

+ Thao tác cẩn thận, c  tác phong công nghiệp. 

* Bước3: Cấu trúc nội dung dung bài giảng theo hướng TCTT 

I. Phần lý thu ết: 

- Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu trúc, nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển 

động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc quay 1 chiều. 

1.Phân tích sơ đồ 

a.Cấu trúc mạch điện: Mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c 

quay 1 chiều gồm các trang bị điện sau: 
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- C u ch  F 

- Bộ nút ấn hai phím PB1, PB0 

- Công tắc tơ K 

-  ơ le nhiệt OL 

- Động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c  

b. Nguyên lý hoạt động 

                 Sơ đồ nguyên lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều  hiển động cơ KĐB 3 pha 1 chiều 
 

Nguyên lý hoạt động 

* Mở máy: Đ ng áptômát nguồn. Ấn nút PB1 cuộn hút công tắc tơ K c  điện 

sẽ đ ng điện cho động cơ hoạt động qua các tiếp điểm động l c K1 và duy tr  hoạt 

động của mạch qua tiếp điểm K2 

* Tắt máy: Ấn nút PB0 cuộn hút của công tắc tơ K mất điện sẽ nhả các tiếp 

điểm K1, K2  động cơ mất điện ngừng hoạt động. 

- Hoạt động 2: Dựa vào sơ đồ nguyên lý thiết kế sơ đồ bố trí thiết bị và nối dây 

mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc quay 1 chiều 

2. Thiết kế sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ nối dây 
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Hình 3.3. Sơ đồ nối dâ  mạch điện điều  hiển động cơ KĐB 3 pha 1 chiều 

II. Thực hành 

- Hoạt động 3: Thực hành đấu nối mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc quay 1 chiều. 

1. Chuẩn bị. ( bảng 3.3) 

Bảng 3.3: Trang thiết bị dùng cho học thực hành 

STT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú 

1 Panel th c hàn 01 chiếc  

2 C u ch  04 chiếc  

3 Công tắc tơ 16 A 01 chiếc  

4 Bộ nút ấn 2 phím 01 bộ  

5  ơ le nhiệt 10A 01 chiếc  

6 Động cơ KĐB 3 pha rô to lồng s c 01 chiếc  

7 Dây nối, máng dây( WD) 01 bộ  

8 
Dụng cụ nghề điện (đồng hồ vạn năng, k m, 

tuốc nơ vít…..) 
01 bộ  
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- Hoạt động 4: Nghiên cứu trình tự thực hiện lắp ráp và nối dây mạch điện điều 

khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc quay 1 chiều. 
 

2. Trình tự các bước thực hiện: 

Bảng 3.4: trình tự thực hiện lắp ráp và nối dâ  mạch điện điều  hiển động cơ 

KĐB 3 pha rôto lồng sóc qua  1 chiều. 
 

TT Nội dung công việc 
Vật tư, thiết bị, dụng 

cụ 
Yêu cầu  ỹ thuật 

1 

Bước 1: Chọn kiểm 

tra và gá lắp thiết bị 

lên panel. 

 

- Chuẩn bị vật tư 

- C u dao, c u ch , bộ 

nút ấn, CTT, rơ le nhiệt, 

dây nối, bản vẽ  

- Đ y đủ số lượng và       

chủng loại c n thiết 

 

- Chuẩn bị thiết bị, 

dụng cụ 

- Bộ dụng cụ th c hành, 

đồng hồ vạn năng, động 

cơ 

- Các thiết bị chọn phù 

hợp với thông số động 

cơ 

 -Kiểm tra thiết bị  - Đồng hồ vạn năng  - Thiết bị hoạt động tốt 

 

- Chuẩn bị nơi làm 

việc 

- Gá lắp thiết bị 

- Tuốc-nơ-vít, kìm, 

CTT, nút ấn, rơle nhiệt, 

sơ đồ bố trí thiết bị  

- Vật tư bố trí ngăn nắp 

theo thứ t  lắp ráp 

- Thiết bị đặt cân đối, 

chắc chắn, đúng kỹ 

thuật. 

2 

Bước 2: Đấu dây 

mạch điện 

- T m hiểu sơ đồ nối 

dây 

- Đấu dây mạch điện 

điều khiển. 

- Đấu dây mạch điện 

động l c. 

 

 

 

 

- Sơ đồ bố trí thiết bị và 

nối dây 

- Sơ đồ nguyên lý, nối 

dây 

- K m, tuốc nơ vít, dây 

dẫn, động cơ 

 

 

 

- Hiểu rõ được mạch 

điện và các mối nối của 

các mạch điều khiển và 

mạch động l c. 

-Đấu dây đúng sơ đồ  

-Thao tác dứt khoát, đảm 

bảo chắc chắn, tiếp xúc 

điện tốt, an toàn. 

 

- Đấu dây mạch điện 

điều khiển. 

- Đấu dây mạch điện 

động l c. 

- Sơ đồ nguyên lý, đi 

dây 

- K m, tuốc nơ vít, dây 

dẫn, động cơ 

-Đấu dây đúng sơ đồ  

-Thao tác dứt khoát, đảm 

bảo chắc chắn, tiếp xúc 

điện tốt, an toàn. 

3 

Bước 3: Kiểm tra 

nguội mạch đã lắp 

- Kiểm tra mạch điện 

đã lắp theo sơ đồ 

 

 

- Mạch động l c: Dùng 

đồng hồ vạn năng hoặc 

 

 

- Kim đồng hồ chỉ giá trị 

“∞”. 
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nguyên lý. 

- Kiểm tra độ cách 

điện 

 

mê-gôm-mét  

- Mạch điều khiển: 

Dùng đồng hồ vạn năng 

hoặc mê-gôm-mét 

 

- Kim đồng chỉ giá trị  

“∞” khi chưa tác động g  

vào nút ấn. 

4 

 

Bước 4: Thao tác thử 

mạch đã lắp 

 - Thao tác đúng nguyên 

lý 

- Mạch điện hoạt động 

tốt 

3. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục 

- Hoạt động 5: Nhận biết một số sai hỏng , nguyên nhân, và cách khắc phục khi đấu 

nối mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc quay 1 chiều. 

Bảng 3.5: Một số sai hỏng thường gặp ngu ên nhân và biện pháp  hắc phục. 

TT Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp  hắc phục 

1 Mạch không làm việc 

- Đấu sai sơ đồ 

- Tiếp xúc xấu, 

đứt dây 

- Kiểm tra lại theo sơ đồ 

- Kiểm tra thông mạch 

2 Mạch không duy tr  
Tiếp xúc xấu, 

đứt dây 
Kiểm tra thông mạch 

3 

Mạch điều khiển làm 

việc động cơ không 

quay hoặc động cơ 

quay c  tiếng gằn. 

Tiếp xúc xấu, 

đứt dây mạch 

động l c. 

Kiểm tra thông mạch mạch 

động l c (tách 2 trong 3 pha 

khi kiểm tra sau KĐT ra 

động cơ). 

III. Lu ện tập 

- Luyện tập1: Các nh m th c hiện luyện tập theo tr nh t  các bước. 

- Luyện tập 2: Một HS trong nh m th c hiện lắp ráp và nối dây, 4 HS còn  

lại quan sát. Hoán đổi vị trí cho nhau và t  rút kinh nghiệm. 

 * Bài tập ứng dụng: 

                  Đấu nối mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc quay 1 

chiều? 

* Bước 4: Thiết kế các hoạt động học tập 

- Tổ chức lớp học thành từng nh m  

- Chia lớp thành 07 nh m ở 07 vị trí luyện tập  

- Các cá nhân trong nh m th c hiện bài tập c  s  giám sát giúp đỡ của giáo 

viên. 

- Quan sát theo dõi s  tiếp thu kiến thức và quá tr nh h nh thành kỹ năng của 

mỗi HS để uốn nắn, điều chỉnh kịp thời và phương pháp cho phù hợp. 

- Tập trung cả lớp đánh giá kết quả luyện tập của từng HS trong từng nh m.  

* Bước 5: Lựa phương pháp và phương tiện và hình thức dạy học  
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Để tr c quan h a các kiến thức trừu tượng, giúp cho người học quan sát 

được quá tr nh thay đổi trong mạch điện, từ đ  c  thể hiểu sâu và nhớ    lâu hơn khi 

chỉ được nghe. V  vậy, đề cương bài giảng đã được d ng trên ph n mềm 

powerpoint, trong quá tr nh lên lớp c  thể kết hợp phương pháp dạy học tr c quan, 

nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở hay thảo luận nh m. 

* Bước 6: Hoàn thiện bài giảng 

B. Xâ  dựng giáo án bài giảng (Soạn giáo án) 

 

Giáo án số: 01 Thời gian th c hiện: 60 phút  

Tên bài học trước: 1.Khái niệm chung về tự động 

 hống chế 

Lớp:ĐCNK8A Th c hiện từ ngày:.......tháng........năm......   

   

BÀI MỚI:  2.Khái niệm chung về tự động  hống chế 

2.1.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc 

quay 1 chiều.  

* Mục tiêu bài học: 

           + Tr nh bày được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ của các thiết bị điện trong 

mạch điệnđiều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c quay 1 chiều. 

           + Tr nh bày phương pháp và quy tr nh đấu nối mạch điệnđiều khiển động cơ 

KĐB 3 pha rôto lồng s c quay 1 chiều. 

           + Đấu nối thành thạo mạch điện mạch điệnđiều khiển động cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng s c quay 1 chiềuđảm bảo hoạt động đúng nguyên lý. 

+  èn luyện tính cẩn thận, kiên tr , chính xác và tính tư duy sáng tạo trong học 

tập. 

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá tr nh học tập. 

           + Năng l c tr nh bày nguyên lý làm việc của mạch điệnđiều khiển động cơ 

KĐB 3 pha rôto lồng s c quay 1 chiều. 

           + Năng l c thiết kế sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ nối dây mạch điệnđiều khiển 

động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c quay 1 chiều. 

           + Năng l c đọc và phân tích sơ đồ đi dây đấu nối của mạch điệnđiều khiển 

động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c quay 1 chiều. 

+ Năng l c thao tác ( đấu lắp mạch điện) 

+ Năng l c quan sát s  hoạt động của mạch điện 

+ Năng l c giải quyết vấn đề (nhận biết được các hư hỏng thường gặp trong 

mạch điện) 

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 
 

ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ 

- Phấn, bảng, giáo án, giáo tr nh, máy 

chiếu đa năng projector. 

- Công tắc tơ; Áp tô mát; nguồn điện 1 

pha; dây nối; tấm panel; đinh vít; bộ 

đồ nghề thợ điện. 
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HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

- Tổ chức lớp học thành từng nh m  

- Chia lớp thành 07 nh m ở 07 vị trí luyện tập  

- Các cá nhân trong nh m th c hiện bài tập c  s  giám sát giúp đỡ của giáo 

viên. 

- Quan sát theo dõi s  tiếp thu kiến thức và quá tr nh h nh thành kỹ năng của 

mỗi HS để uốn nắn, điều chỉnh kịp thời và phương pháp cho phù hợp. 

- Tập trung cả lớp đánh giá kết quả luyện tập của từng HS trong từng nh m.  

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            (Thời gian: 01 phút) 

                                                                Sỹ số lớp:..........Vắng:........ 

- Nội dung nhắc nhở: Đi học đúng giờ quy định, thực hiện mặc bảo hộ, đeo 

thẻ và tác phong công nghiệp, an toàn điện. 

II. THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 

Bảng3.6: Giáo án bài lắp ráp và nối dâ  mạch điện điều  hiển động cơ KĐB 3 

pha rôto lồng sóc qua  1 chiều. 

TT Nội dung thực hiện 
Hoạt động Dạy - Học Thời 

gian Giáo viên Học sinh 

1 2 3 4 5 

1 Dẫn nhập: 

- Để đ ng, cắt điện cho động 

cơ KĐB 3 pha ta c  thể dùng 

c u dao, cách này đơn giản dễ 

lắp nhưng lại c  nhược điểm 

là phát sinh hồ quang khi vận 

hành gây nguy hiểm cho người 

và thiết bị. Phương pháp 

dùng KĐT điều khiển thông 

qua bộ nút ấn sẽ khắc phục 

được nhược điểm trên. Vậy 

cách lắp mạch điện này như 

thế nào? 

 

- Thuyết trình dẫn 

dắt học sinh vào 

bài học mới. 

- Giới thiệu tên 

bài học 

 

- Lắng nghe  

 

 

 - Ghi nhớ 

- Chuẩn bị tâm 

thế cho bài học. 

 

04’ 

2 Giới thiệu chủ đề: 

2.Khái niệm chung về tự 

động  hống chế 

2.1.Lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện điều khiển động cơ KĐB 

3 pha rôto lồng sóc quay 1 

chiều. 

A. Mục tiêu bài học: 

 - Kiến thức  

- Kỹ năng  

 

- Ghi tên bài học 

lên bảng. 

 

 

 

 

- Nêu mục tiêu 

của bài  mà HS 

c n đạt được. 

 

- Quan sát và 

ghi chép.  

 

 

 

 

- Quan sát , nghe 

giảng và ghi nhớ 

mục tiêu bài 

03’ 
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- Thái độ 

B. Nội dung: 

I. Lý thuyết liên quan 

1. Cấu trúc mạch điện điều 

khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng s c quay 1 chiều. 

2. Nguyên lý hoạt động 

củamạch điện điều khiển động 

cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c 

quay 1 chiều. 

3. Sơ đồ nối dây mạch điện 

II. Th c hành 

1. Chuẩn bị 

2. Trình t  các bước th c 

hiện 

3. Sai hỏng thường gặp, 

nguyên nhân và biện pháp 

khắc phục 

III. Luyện tập 

 

 

- Nêu nội các nội 

dung chính của 

bài học. 

 

 

học. 

 

- Lắng nghe, ghi 

nhớ, định hướng 

bài học 

 

3 Giải quyết vấn đề: 

I. Lý thuyết liên quan 

1. Cấu trúc mạch điện: Mạch 

điện điều khiển động cơ KĐB 

3 pha rôto lồng s c quay 1 

chiều gồm các trang bị điện 

sau: 

- C u ch  F 

- Bộ nút ấn hai phím 

PB1, PB0 

- Công tắc tơ K 

-  ơ le nhiệt OL 

- Động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng s c 

 

 

- Chiếu slide số1 

(H nh 3.2) sơ đồ 

nguyên lý mạch 

điện điều khiển 

động cơ KĐB 3 

pha rôto lồng sóc 

quay 1 chiều. 

 

- Phát vấn: Các 

nhóm thảo luận kể 

tên và cho biết 

công dụng của 

các trang bị điện 

có trong sơ đồ? 

- Gọi các nhóm 

báo cáo kết quả 

 

- Gọi các nhóm 

nhận xét chéo 

 

 

 

- Hoạt đông 1: 

Tìm hiểu cấu 

trúc của mạch 

điện điều khiển 

động cơ KĐB 3 

pha rôto lồng 

sóc quay 1 

chiều. 

- Lắng nghe, suy 

nghĩ, thảo luận 

nhóm và trả lời. 

 

- Ghi bài. 

 

- Cử đại diện 

nhóm báo cáo 

kết quả 

- Nhận xét câu 

trả lời, đưa ra 

câu trả lời của 

42’ 

 

03’ 



 
  
  

 
 

42 

 

- Nhận xét HS trả 

lời và kết luận 

nhóm mình 

- Lắng nghe, ghi 

nhớ 

 2. Nguyên làm việc của mạch 

điện 

* Mở máy: Đ ng áptômát 

nguồn. Ấn nút PB1 cuộn hút 

công tắc tơ K c  điện sẽ đ ng 

điện cho động cơ hoạt động 

qua các tiếp điểm động l c K1 

và duy tr  hoạt động của mạch 

qua tiếp điểm K2 

* Tắt máy: Ấn nút PB0 

cuộn hút của công tắc tơ K 

mất điện sẽ nhả các tiếp điểm 

K1, K2  động cơ mất điện 

ngừng hoạt động 

 

- Chiếu slide 

(H nh 3.2) sơ đồ 

nguyên lý mạch 

điện điều khiển 

động cơ KĐB 3 

pha rôto lồng s c 

quay 1 chiều. 

 

- Phân tích, diễn 

giảng nguyên lý 

làm việc của mạch 

điện. 

- Phát vấn: Rơ le 

nhiệt có tác dụng 

gì trong mạch 

điện? 

- Nhận xét HS trả 

lời 

 

- Giải thích tác 

dụng rơ le nhiệt. 

- Quan sát, lắng 

nghe, ghi chép 

 

 

 

 

 

 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 

 

- Lắng nghe, suy 

nghĩ, thảo luận 

nhóm, báo cáo 

kết qủa  

- Lắng nghe ghi 

nhớ, rút kinh 

nghiệm 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

05’ 

 3. Sơ đồ nối dây 

 

- Chiếu slide 2 

(H nh 3.3) sơ đồ 

nguyên lý mạch 

điện điều khiển 

động cơ KĐB 3 

pha rôto lồng s c 

quay 1 chiều. 

 

 

 

- Phân tích sơ đồ 

nguyên lý hướng 

dẫn người học 

thiết kế sơ đồ bố 

trí thiết bị và nối 

dây. 

- Kiểm tra nhắc 

- Hoạt động 2: 

Dựa vào sơ đồ 

nguyên lý thiết 

kế sơ đồ bố trí 

thiết bị và nối 

dây mạch điện 

điều khiển động 

cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng sóc 

quay 1 chiều 

- Quan sát, phân 

tích, thảo luận, 

vẽ sơ đồ 

 

 

 

- Lắng nghe, rút 

04’ 
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nhở lỗi sai. kinh nghiệm 

 II. Thực hành 

1. Chuẩn bị 

- Panel th c hàn01 chiếc  

- C u chì 04 chiếc  

- Công tắc tơ 16 A 01chiếc

  

- Bộ nút ấn 2 phím 01 bộ  

-  ơ le nhiệt 10A 01chiếc

  

- Động cơ KĐB 3 pha rô to 

lồng sóc 01 chiếc  

- Dây nối, máng dây( WD) 01 

bộ  

- Dụng cụ nghề điện (đồng hồ 

vạn năng, k m, tuốc nơ vít…..)

 01 bộ 

 

- Chiếu slide 3 

Bảng 3.3: Trang 

thiết bị dùng cho 

học thực hành 

- Giới thiệu dụng 

cụ và thiết bị.  

 

- Kiểm tra công 

tác chuẩn bị  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động 3: 

Thực hành đấu 

nối mạch điện 

điều khiển động 

cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng sóc 

quay 1 chiều. 

- Chuẩn bị đ y 

đủ vật tư dụng 

cụ thiết bị theo 

yêu c u, 

 

 

03’ 

 2. Trình tự các bước thực 

hiện 

Bước 1: Chọn kiểm tra và gá 

lắp thiết bị lên panel. 

 

- Chiếu slide 4 

Bảng 3.4: trình tự 

thực hiện lắp ráp 

và nối dây mạch 

điện điều khiển 

động cơ KĐB 3 

pha rôto lồng sóc 

quay 1 chiều 

 

- Tr c quan 

- Thuyết trình 

cách chọn kiểm 

tra và gá lắp thiết 

bị. 

 

- Thao tác mẫu và 

quan sát và uốn 

nắn HS th c hiện. 

-  Hướng dẫn học 

- Hoạt động 4: 

Nghiên cứu trình 

tự thực hiện lắp 

ráp và nối dây 

mạch điện điều 

khiển động cơ 

KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc quay 1 

chiều. 

- Quan sát 

- Kiểm tra và gá 

lắp các thiết bị 

lên panel đúng 

yêu c u kỹ 

thuật. 
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viên gá lắp thiết bị 

lên panel, quan sát 

kiểm tra uốn nắn, 

đánh giá. 

 Bước 2: Đấu mạch theo sơ đồ. 

- T m hiểu sơ đồ nối dây 

- Đấu dây mạch điện điều 

khiển. 

- Đấu dây mạch điện động l c. 

*Chú ý đấu từ phụ tải về 

nguồn. 

 

- Yêu c u các 

nhóm thiết kế sơ 

đồ nối dây (Hình 

3.3). 

 - Yêu c u các 

nhóm báo cáo kết 

quả, gọi các nhóm 

nhận xét chéo 

 -Treo bảng 3.4: 

trình tự thực hiện 

lắp ráp và nối dây 

mạch điện điều 

khiển động cơ 

KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc quay 1 

chiều 

- Hướng dẫn quan 

sát 

- Thao tác mẫu, 

hướng dẫn quan 

sát, gọi học sinh 

lên làm thử 

- Làm mẫu lại 

(nếu c n) 

- Thảo luận theo 

nh m, đưa ra sơ 

đồ nối dây 

 

- Các nhóm báo 

cáo kết quả, 

quan sát bài của 

các nhóm  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Đấu dây đúng 

sơ đồ  

-Thao tác đấu 

dây dứt khoát, 

đảm bảo chắc 

chắn, tiếp xúc 

điện tốt, an toàn. 

10’ 

 Bước 3:Kiểm tra nguội mạch 

đã lắp  

- Kiểm tra mạch điện đã lắp 

theo sơ đồ nguyên lý. 

- Kiểm tra độ cách điện 

 

- Thao tác mẫu 

 

- Dùng đồng hồ 

vạn năng hoặc 

mê-gôm-mét 

 

- Quan sát luyện 

tập 

- Kim đồng hồ 

chỉ giá trị “∞”. 

- Kim đồng chỉ 

giá trị  “∞” khi 

chưa tác động g  

vào nút ấn. 

02’ 

 Bước 4: Thao tác thử mạch 

đã lắp 

 

-Thao tác mẫu 

hướng dẫn quan 

sát, gọi học sinh 

- Quan sát,luyện 

tập. 

- Chú ý an toàn 

03’ 
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làm thử. 

- Chú ý nhắc nhở 

an toàn điện. 

điện 

 

 

 

 3. Sai hỏng thường gặp, 

nguyên nhân và cách khắc 

phục 

1.Mạch không làm việc đấu 

sai sơ đồ,tiếp xúc xấu, đứt 

dây.Kiểm tra lại theo sơ đồ 

2. Kiểm tra thông mạch 

Mạch không duy trì tiếp xúc 

xấu, đứt dây.Kiểm tra thông 

mạch. 

3.Mạch điều khiển làm việc 

động cơ không quay hoặc 

động cơ quay c  tiếng 

gằn.Tiếp xúc xấu, đứt dây 

mạch động l c.Kiểm tra thông 

mạch mạch động l c (tách 2 

trong 3 pha khi kiểm tra sau 

KĐT ra động cơ). 

 

- Chiếu slide số 1 

(H nh 3.2 sơ đồ 

Nguyên lý) 

- TreoBảng3.5: 

Một số sai hỏng 

thường gặp 

nguyên nhân và 

biện pháp khắc 

phục. 

 

- Nêu, phân tích 

giảng giải. 

 

 

- Phát vấn: Các 

nhóm hãy thảo 

luận tìm nguyên 

nhân khi đóng 

điện nhấn nút PB1 

động cơ quay và 

khi buông tay 

động cơ ngừng 

hoạt động?  

- Nhận xét các 

nhóm trả lời và 

giải thích các 

ph n tử trong 

mạch. 

- Hoạt động 5: 

Nhận biết một 

số sai hỏng 

thường gặp , 

nguyên nhân, 

và cách khắc 

phục khi lắp ráp 

mạch điện 

 

 

- Lắng nghe, so 

sánh, thảo luận 

và ghi nhớ giải 

thích của GV. 

- Nghe suy nghĩ, 

thảo luận nhóm 

cử đại diện 

nhóm trả lời câu 

hỏi. 

 

 

 

 

- Nghe GV giải 

thích  ghi nhớ. 

 

03’ 

 III.  Luyên tập 

- phân nhóm 

- Luyện tập1: Các nhóm th c 

hiện luyện tập theo trình t  các 

bước. 

- Luyện tập2: Một HS trong 

nhóm th c hiện đo, 4 HS còn  

lại quan sát. Hoán đổi vị trí 

cho nhau và t  rút kinh 

- Phát phiếu quy 

trình luyện tập 

(phụ lục 10) 

- Quan sát, uốn 

nắn, nhắc nhở về 

an toàn khi luyện 

tập và hướng dẫn 

các nhóm th c 

hiện luyện tập. 

- Nhận phiếu 

luyện tập 

- Th c hiện 

luyện tập theo 

trình t  các 

bước. 

- Nghiên cứu 

- Thảo luận 

- luyện tập 

03’ 
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nghiệm 

 

- Đàm thoại 

 

- Lắng nghe 

 

 IV.  Đánh giá  ết quả luyện 

tập 

 

- Đánh giá theo 

bảng Đánh giá kỹ 

năng học sinh 

(phụ lục 11) 

- Dừng làm sản 

phẩm, nộp bài. 

 

05’ 

4 Kết thúc vấn đề : 

a. Củng cố kiến thức: 

+ Nhắc lại nguyên lý làm 

việc của mạch điện. 

+ Nhấn mạnh lại trình t  các 

bước th c hiện lắp ráp mạch 

điện. 

+ Chú ý: An toàn điện trong 

quá trình lắp ráp. 

 

- Thuyết trình 

nhấn mạnh những 

trọng tâm bài học. 

- Đàm thoại 

 

 

- Lắng nghe, 

quan sát, ghi 

chép bổ sung 

- Nghe và trả lời 

câu hỏi 

 

03’ 

 b. Nhận xét đánh giá buổi học 

tập của học sinh về: 

- Thái độ học tập. 

- Ý thức tổ chức kỷ luật. 

- Thông báo kết quả các bài 

kiểm tra của từng HS trong 

từng nhóm 

- Vệ sinh công nghiệp. 

- Nhận xét đánh 

giá 

 

- Lắng nghe,  

suy nghĩ và rút 

kinh nghiệm. 

- T  đánh giá. 

 

03’ 

 c. Thông báo chuẩn bị nội 

dung tiếp theo 

2.2.Lắp ráp và sửa chữa 

mạch điện đảo chiều qua  

động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc. 

- Thông báo - Lắng nghe,  

th c hiện. 

03’ 

5 Hướng dẫn tự học: 

- Đọc giáo trình và nghiên cứu 

vở ghi. 

- Đọc tài liệu tìm hiểu mạch 

điện đảo chiều quay động cơ 

KĐB 3 pha rôto lồng sóc, 

chuẩn bị cho bài học tiếp theo 

- Đàm thoại - Lắng nghe và 

th c hiện 

01’ 

III. RÚT KINH NGHIỆM THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

                                                                        Ký duyệt ngày.......tháng......năm 2020 

Trưởng Khoa / Tổ trưởng                                    Giáo viên 
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3.4.2. Giáo án 2 

(Phụ lục số 13)  

3.5. Tổ chức thực nghiệm sư phạm 

3.5.1. Mục đích và đối tượng thực nghiệm sưphạm 

 a. Mục đích 

- Trên cơ sở của chương tr nh module Trang bị điện 1 đã xây d ng, áp dụng 

vào quá tr nh giảng dạy, tiến hành dạy th c nghiệm đối với sinh viên hệ cao đẳng 

nghề Điện công nghiệp tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh nhằm mục đích: 

+ Chứng minh cho tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã được nêu ra 

trong luậnvăn. 

+ Chứng minh cho tính khả thi và hiệu quả của việc dạy học module Trang 

bị điện I theo định hướng TCTT tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 

 b. Đối tượng 

- Th c nghiệm của luận văn này được tiến hành trên hệ đào tạo Cao đẳng 

nghề Điện công nghiệp tại Khoa Điện - trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. 

- Thời gian th c nghiệm: vào học kỳ I năm học 2019 – 2020. 

- Đối tượng th c nghiệm: với điều kiện hiện tại tác giả chọn 2 lớp CĐK8A & 

CĐK8B c  số lượng SV tương đương đang học tại trường. Qua khảo sát học l c của 

SV, tác giả thấy khả năng của sinh viên 2 lớp th c nghiệm và đối chứng là tương 

đương nhau ( 35 sinh viên và 34 sinh viên). 

- Giáo viên dạy th c nghiệm: Tác giả đã tr c tiếp tham gia giảng dạy và c  

s  tham gia của một số giáo viên khác tại Khoa Điện - trường Cao đẳng Công 

nghiệp Bắc Ninh d  giờ để lấy ý kiến của họ đánh giá về khả năng ứng dụng dạy 

học module Trang bị điện I theo định hướng TCTT tại trường. 

3.5.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm 

 Trong quá tr nh th c nghiệm tác giả đã sử dụng phương pháp dạy học theo 

định hướng phát triển năng l c th c hiện để tiến hành soạn và dạy 02 bài. 

Bài 1: 2.1.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng 

sóc quay 1 chiều. 

Bài 2: 2.3.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng 

sóc mở máy Y- 

- Lớp đối chứng: tác giả tiến hành giảng dạy b nh thường theo giáo án cũ với 

phương pháp giảng dạy truyền thống. 

- Lớp th c nghiệm: tác giả tiến hành giảng dạy theo định hướng phát triển 

NLTH, với giáo án tích hợp giữa lý thuyết và th c hành. 

Quá tr nh th c nghiệm sư phạm được triển khai theo đúng kế hoạch, trong 

giờ lên lớp c  đồng nghiệp tham d , sau giờ dạy c  trao đổi, đánh giá kết quả. Cuối 

buổi học giáo viên tiến hành đánh giá, kiểm tra kiến thức học sinh tiếp thuđược. 

Để đảm bảo thu được kết quả chính xác, các bài giảng th c nghiệm và đối 

chứng đều được tiến hành giảng dạy theo các quy tắc cũng như quy tr nh đã được 

nêu ra. Nội dung bài học được tr nh bày đ y đủ, cặn kẽ, giáo viên dùng phương 
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pháp thuyết tr nh, đàm thoại, nêu vấn đề, thao tác mẫu. Các bài th c nghiệm được 

kết hợp với máy tính, máy chiếu trong quá tr nh giảngdạy. 

3.5.3. Tiến hành thực nghiệm sư phạm 

Để nhận được các kết quả đánh giá c  độ tin cậy và đảm bảo việc thu thập và 

xử lý thông tin phản hồi một cách kịp thời và c  hiệu quả, quá tr nh th c nghiệm 

được tiến hành cụ thể nhưsau: 

- Làm việc với giáo viên tham gia giảng dạy: Thảo luận kỹ các công việc của 

phương pháp dạy học theo định hướng TCTT và áp dụng n  vào dạy học module 

Trang bị điện I, cùng phân tích những điểm khác nhau cơ bản giữa việc vận dụng 

dạy họctheo định hướng TCTT và không vận dụng dạy học theo định hướng TCTT 

vào quá trình dạy học cho bộ môn mà cụ thể là môn học Trang bị điện I 

- Đề nghị các giáo viên tham gia giảng dạy th c nghiệm nghiên cứu nội dung 

và tiến tr nh của phương pháp dạy học theo định hướng TCTT, cùng tham gia đ ng 

g p ý kiến trong công tác hoàn chỉnh giáo án bài giảng. Đ ng g p ý kiến về việc kết 

hợp các phương pháp dạy học tích c c trong quá tr nh th c nghiệm và đốichứng. 

- Chuẩn bị giáo án, đề cương, phương tiện và đồ dùng dạy học, các điều kiện 

về cơ sở vật chất, t nh h nh lớp học..., phiếu d  giờ và mời giáo viên đếnd . 

- D  kiến các t nh huống sư phạm c  thể xảy ra và cách khắc phục trong khi 

giảng dạy. Tiến hành th c nghiệm sư phạm theo các giáo án đã soạn. Đánh giá tính 

khả thi của phương pháp thông qua kết quả th cnghiệm. 

- Chọn lớp th c nghiệm, lớp đối chứng và thời gian th c nghiệm 

+ Trong điều kiện hiện tại, tác giả chọn 2 lớp c  số lượng SV tương đương 

đang học tại trường. Qua khảo sát học l c của SV, tác giả thấy khả năng của sinh 

viên 2 lớp th c nghiệm và đối chứng là tương đương nhau ( CĐK8A là 35 và 

CĐK8B là 34 sinh viên). 

+ Thời gian th c hiện: tháng  14 tháng 12 năm 2019 

- Đánh giá kết quả: 

+ D a trên quan sát, theo dõi SV học tập tại các lớp th c nghiệm và đối 

chứng.  

+ D a trên kết quả hoàn thành nhiệm vụ do SV th c hiện sau khi kết thúc bài 

dạy. 

 + D a trên quá tr nh học tập. 

 + D a trên kết quả làm bài kiểm tra của SV. 

3.6. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

3.6.1. Kết quả định tính 

- Thông qua việc tr c tiếp giảng dạy, qua quan sát hoạt động của SV tham 

gia các tiết dạy th c nghiệm, qua các biểu hiện và thái độ học tập của SV, tác giả c  

kết quả đánh giá sơ bộ như sau: 

+ Đối với lớp đối chứng: Một số SV chưa tập tập chung, SV học tập rất thụ 

động, không khí lớp học căng thẳng, lớp học rất tr m, ít c  s  trao đổi, thảo luận 

trong quá tr nh học tập. 
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+ Đối với lớp th c nghiệm: các em t  giác, tích c c trong xây d ng bài, chú 

ý lắng nghe, các thao tác linh hoạt theo hướng dẫn của GV. 

3.6.2. Kết quả định lượng 

Để c  những nhận xét chính xác, các kết quả th c nghiệm SP được xử lí theo 

phương pháp thống kê toán học. Th c nghiệm được tiến hành 2 đợt, mỗi đợt th c 

nghiệm với 1 lớp đối chứng và 1 lớp th c nghiệm c  tr nh độ tương đương nhau. 

Sau khi dạy th c nghiệm sư phạm SV được làm chung một bài kiểm tra để 

đánh giá kết quả học tập cả với lớp đối chứng (ĐC)& lớp th c nghiệm (TN). 

 Tác giả lấy số liệu d a trên bài kiểm tra đánh giá theo ( phụ lục 10 &11) cuối 

mỗi ca học của cả hai nh m.  

 - Kết quả kiểm tra như sau: 

Bảng 3.7: Bảng  ết quả bài  iểm tra. 

Kết quả bài  iểm tra 

Bài 1 Giỏi Khá Trung bình Yếu 

Lớp th c nghiệm 20% 50% 25% 5% 

Lớp đối chứng 11% 32% 42% 15% 

Bài 2 Giỏi Khá Trung bình Yếu 

Lớp th c nghiệm 25% 55% 20% 0% 

Lớp đối chứng 5 % 26 % 53 % 16 % 

Nh n trên bảng kết quả kiểm tra cho thấy: 

- Về chất lượng, số HS đạt loại khá và giỏi của lớp th c nghiệm đạt từ 70-

80%, trong khi đ , lớp đối chứng chỉ đạt 31- 43%. Ngược lại, số HS đạt loại yếu 

của lớp th c nghiệm chỉ từ 0-5%.  

- Nh m th c nghiệm hiểu sâu sắc về bài học, c  khả năng ghi nhớ lâu, nắm 

vững nội dung lý thuyết và th c hành thành thạo đúng quy tr nh. Nh m đối chứng 

hiểu được bài học nhưng tỏ ra băn khoăn khi áp dụng vào th c hành do kiến thức lý 

thuyết chưa gắn chặt với th c hành. 

- Về hiệu quả, với nh m th c nghiệm thời gian giảng bài rút ngắn hơn so với 

nh m đối chứng do việc cấu trúc lại nội dung bài học làm cho kiến thức lý thuyết cô 

đọng và gắn chặt với th c hành, từ đ  giáo viên c  thể dành nhiều thời gian cho 

việc hướng dẫn, tổ chức các hoạt động  học tập liên quan đến kỹ năng th c hành. 

- Về thái độ, qua quan sát của GV, tiết học tại nh m th c nghiệm sôi nổi 

hơn, sinh viên tỏ ra hào hứng với phương pháp mới, nhiệt t nh tham gia đ ng g p ý 

kiến, tích c c, chủ động hơn trong việc luyện tập kỹ năng th c hành và xử lý các 

t nh huống liên quan đến nội dung bài học. Một số học sinh đã sáng tạo, đưa ra 

những t nh huống mới, phương án mới độc đáo, gắn liền với th c tế. Ở nh m đối 

chứng sinh viên nghe giảng thụ động, tỏ ra không hào hứng lắm và c  biểu hiện 

lúng túng khi bước vào th c hành. 

T m lại, qua kết quả bài kiểm tra cho thấy nh m th c nghiệm kết quả học 

tập cao hơn nh m đối chứng.  

3.7. Đánh giá qua phương pháp chu ên gia 
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3.7.1. Mục đích, quy mô và nội dung đánh giá 

a. Mục đích 

Cùng với phương pháp th c nghiệm sư phạm, để khẳng định các giả thuyết 

khoa học và đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc dạy học module Trang bị 

điện I theo định hướng TCTT tác giả đã áp dụng phương pháp chuyên gia. Qua đ  

c  được các thông tin phản hồi về tính khả thi và hiệu quả của việc dạy học module 

Đo lường điện theo định hướng TCTT. 

b. Quy mô 

Để đảm bảo các yêu c u mà đề tài đã đặt ra tác giả đã tiến hành tham khảo ý 

kiến của 20 chuyên gia bao gồm: 

 - Nhà chuyên môn c  kinh nghiệm trong lĩnh v c đào tạo nghề. Số lượng 

xin ý kiến 05người. 

- Các thạc sĩ và kỹ sư c  kinh nghiệm trong lĩnh v c về đo lường trong công 

nghiệp. Số lượng xin ý kiến 05người. 

- Các giáo viên c  chuyên môn cao và kinh nghiệm giảng dạy th c hành 

nghề Điện công nghiệp, đặc biệt giảng dạy mô đun Trang bị điện . Số lượng giáo 

viên xin ý kiến là 10người. 

c. Nội dung đánh giá 

Tác giả đã tham khảo các ý kiến chuyên gia bằng phiếu hỏi về tính phù hợp 

và tác dụng cũng như s  c n thiết và tính khả thi của việc dạy học module Trang bị 

điện I theo định hướng TCTT. (Các phiếu hỏi xem các phụ lục 5,6,7). 

3.7.2. Tiến trình thực hiện 

- Làm việc tr c tiếp với các giáo viên, học sinh tham gia thử nghiệm và các 

chuyên gia. 

- Chuẩn bị các câu hỏi dưới dạng phiếu khảo sát. 

- Gửi phiếu khảo sát tới các giáo viên, học sinh và chuyên gia. 

- Thu thập phiếu và xử lý thông tin. 

3.7.3 Kết quả đánh giá 

 a. Lấy ý kiến đánh giá của GV tham gia thựcnghiệm 

Tác giả đã dùng phiếu hỏi để lấy ý kiến GV tr c tiếp tham gia th c nghiệm 

tác dụng của việc dạy học module Trang bị điện I theo định hướng TCTT ( Phụ lục 

số 5). 

Kết quả được tổng hợp ý kiến của GV tham gia th c nghiệm (6 GV) như ở 

bảng 3.8. (Thang điểm: 1 – Thấp nhất; 5 – Cao nhất.) 

Bảng 3.8: Ý  iến đánh giá của  GV tham gia thực nghiệm sư phạm 

TT Nội dung câu hỏi 
Điểm số đánh giá và tỷ lệ (%) 

1 2 3 4 5 

01 

Dạy học module Trang bị điện I theo định 

hướng TCTT là cần thiết? 

    6/6 

(100%) 
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02 

Bài giảng thiết kế theo hướng TCTT có thuận 

lợi cho giáo viên trong quá trình dạy học? 

   3/6 

(50%) 

3/6 

(50%) 

03 

Bài giảng thiết kế theo TCTT có nâng cao 

được chất lượng Dạy & Học? 

    6/6 

(100%) 

04 

Dạy học mô đun Trang bị điện I theo định 

hướng TCTT có đáp ứng được nội dung kiến 

thức và kỹ năng của bài học? 

   2/6 

(33,3%) 

4/6 

(66,7%) 

b. Lấy ý kiến đánh giá của HS tham gia thựcnghiệm 

Tác giả đã dùng phiếu hỏi để lấy ý kiến HS tác dụng của việc dạy học 

module Trang bị điện I theo định hướng TCTT ( Phụ lục số 6). 

- Bảng kết quả khảo sát ý kiến của SV th c nghiệm lớp CĐCNK8A (35 học 

sinh) như ở bảng 3.9 ; (thang điểm 1- thấp nhất; 5- cao nhất) 

Bảng3.9: Kết quả  hảo sát ý  iến HS lớp thực nghiệm 

TT Nội dung câu hỏi 
Điểm số đánh giá và tỷ lệ (%) 

1 2 3 4 5 

01 

Dạy học mô đun Trang bị điện I theo 

định hướng TCTT là cần thiết? 

    35/35 

(100%) 

02 

Khi học mô đun Trang bị điện I theo 

định hướng TCTT có hứng thú hơn 

không? 

   17/35 

(48,6%) 

18/35 

(51,4%) 

03 

Kỹ năng thực hành có được cải tiến 

hơn không? 

    35/35 

(100%) 

04 
Mức độ hiểu bài?    12/35 

(34,3%) 

23/35 

(65,7%) 

c. Lấy ý kiến đánh giá của các chuyên gia 

* Kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia về  tính phù hợp và tác dụng của dạy 

học module Trang bị điện I theo định hướng TCTT như ở bảng 3.10. 

Bảng 3.10: Kết quả  hảo sát ý  iến chu ên gia về tính phù hợp và tác dụng của 

dạ  học module Trang bị điện I theo định hướng TCTT. ( Phụ lục số 7). 

 

TT 

 

Nội dung câu hỏi 

Đánh giá và tỷ lệ (%) 

Đồng ý Không 

đồng ý 

Không có ý 

 iến 

1 Dạy học theo định TCTT phù  

hợp  với module Trang bị điện I ? 

19/20 

(95%) 

01/20 

(5%) 
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2 Quá trình thiết kế bài giảng theo 

định hướng TCTT dễ áp dụngđể 

dạy học module Trang bị điện I ?  

17/20 

(85%) 

03/20 

(15%) 

 

3 Dạy học module Trang bị điện I 

theo định hướng TCTT gây được 

hứng thú cho học sinh, sinh viên 

trong học tập? 

18/20 

(90%) 

01/20 

(5%) 

01/20 

(5%) 

4 Dạy học module Trang bị điện I 

theo định hướng TCTT có tính thực 

tiễn cao? 

20/20 

(100%) 

  

5 Dạy học module Trang bị điện I 

theo định hướng TCTT phát triển 

được tư duy kỹ thuật và hình thành 

tay nghề, khả năng làm việc nhóm 

của học sinh, sinh viên ? 

17/20 

(85%) 

 03/20 

(15%) 

 

* Kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia về tính khả thi của việc áp dụng dạy 

học module Trang bị điện I theo định hướng TCTT như ở bảng 3.11. 
  

Bảng 3.11: Kết quả  hảo sát ý  iến chu ên gia về tính  hả thi của việc dạ  học 

module Trang bị điện I theo TCTT( Phụ lục số 9). 

Nội dung câu hỏi 
Đánh giá và tỷ lệ (%) 

Rất  hả thi Khả thi Không  hả thi 

Dạy học mô đun Trang bị 

điện I theo TCTT là khả thi? 

17/20 

(85%) 

02/20 

(10%) 

01/20 

(5%) 

* Kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia về tính c n thiết của dạy học module 

Trang bị điện I theo định hướng TCTT như ở bảng 3.12. 

Bảng 3.12: Kết quả  hảo sát ý  iến chu ên gia về tính cần thiết dạ  học 

module Trang bị điện I theo định hướng TCTT. ( Phụ lục số 8). 

Nội dung câu hỏi 
Đánh giá và tỷ lệ (%) 

Rất  hả thi Khả thi Không  hả thi 

Dạy học module Trang bị 

điện I theo định hướng phát 

triển NLTH là cần thiết? 

17/20 

( 85% ) 

02/20 

( 10% ) 

01/20 

( 5%) 

* Nhận xét: 

Qua trao đổi kết quả khảo sát bằng phiếu hỏi và trao đổi tr c tiếp với các 

chuyên gia, c  thể nêu lên một số nhận xét sau đây: 

- Việc áp dụng dạy học module Trang bị điện theo định hướng TCTT là một 

hướng nghiên cứu còn mới, phù hợp với định hướng đổi mới phương pháp dạy học . 
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- Với th c trạng dạy và học module Trang bị điện như hiện nay th  việc áp 

dụng dạy học module Trang bị điện theo định hướng TCTT là rất c n thiết và khả 

thi, mang lại chất lượng, hiệu quả dạy học. 

- Khi áp dụng dạy học module Trang bị điện I theo định hướng TCTT còn có 

tác dụng kích thích hứng thú học tập, phát triển tư duy sáng tạo, tư duy kỹ thuật và 

h nh thành tay nghề của học sinh, sinhviên. 

- Nên nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi một cách hợp lý. 

- Tuy nhiên một số GV (khoảng 5%) chưa sử dụng tr c tiếp dạy học module 

Trang bị điện theo định hướng TCTT nên còn nghi ngờ về tính c n thiết và tính khả 

thi củan . 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

Qua th c nghiệm sư phạm, tác giả rút ra một số ý kết luận như sau: 

1. Với kết quả th c nghiệm sư phạm bước đ u đã cho thấy rằng nếu dạy học 

module Trang bị điện Itheo định hướng TCTT sẽ giúp cho sinh viên nâng cao tính 

chủ động, tích c c trong học tập, h nh thành các năng l c, phẩm chất cho sinh viên 

và g p ph n năng cao chất lượng dạy nghề. 

2. Dạy học module Trang bị điện của nghề điện công nghiệp theo định hướng 

TCTT tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh là phù hợp, c n thiết và c  tính 

khả thi. 

3. Thông qua th c nghiệm cũng cho thấy đối với giáo viên và sinh viên cũng 

còn c  một số kh  khăn như sau: 

- Việc thiết kế bài học và tổ chức dạy học theo định hướng TCTT cho sinh 

viên, th  đòi hỏi giáo viên phải đ u tư thời gian cho bài giảng nhiều hơn, giáo viên 

không những nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phải c  nghệ thuật sư phạm 

khi đứng lớp như: biết tổ chức, định hướng, TCTT cho sinh viên... 

- Do việc đổi mới hoạt động học tập và c n phải chủ động t  giác trong học 

tập hơn nên đòi hỏi sinh viên không những c  ý thức t  giác tích c c trong học tập 

mà còn phải nhanh ch ng thích ứng với cách học tập mới. 

- Khi áp dụng dạy học theo định hướng TCTT c n phải c  đ y đủ các điều 

kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị về số lượng cũng như chất lượng c n thiết th  

mới c  thể th c hiện được việc dạy và học c  hiệu quả. 

- Dạy học theo TCTT th  đánh giá kết quả học tập cũng phải tương ứng và c  

như vậy mới khuyến khích được người học tích c c t  l c trong học tập. Giáo viên 

c n biết cách tổ chức điều phối các hoạt động học tập của SV phù hợp với năng l c 

cho từng đối tượng mới phát huy được hết những kỹ năng tiềm tàng của SV. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Hiện nay trên thế giới c  nhiều nước đã và đang th c hiện việc dạy học theo 

định hướng phát triển năng l c cho học sinh đang được áp dụng rộng rãi, đồng thời 

đây cũng là một chủ trương đổi mới giáo dục & đào tạo n i chung và đào tạo nghề 

n i riêng ở nước ta. Với quan điểm “ học đi đôi với hành ” và đánh giá cao đến kết 

quả đ u ra, nhằm mục đích người học sau khi được đào tạo ra sẽ c  nhiều cơ hội để 

t m kiếm được việc làm. Do vậy việc dạy học theo định hướng phát triển năng l c 

th c hiện cho sinh viên là điều c n thiết. 

Để c  thể dạy học theo định hướng TCTT c n nắm vững một số lý luận cơ 

bản về dạy học theo TCTT như: Nguyên tắc của dạy học theo TCTT, các đặc trưng 

và tổ chức dạy học của dạy học theo định hướng TCTT& quan trọng là GV phải 

biết thiết kế bài giảng theo hướng dạy học TCTT. 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã và đang rất quan tâm đến việc 

đổi mới phương pháp dạy học. Tuy nhiên các GV trong trường chủ yếu đang dạy 

học theo phương pháp truyền thống, việc dạy học theo định hướng TCTT còn gặp 

nhiều kh  khăn và chưa c  GV nào th c hiện dạy học theo định hướng TCTT. 

Mô đun Trang bị điện là môn học c  tỉ lệ thời lượng học th c hành cao, do 

đ  thuận lợi cho việc dạy học theo định hướng TCTT. Tuy nhiên, chương tr nh 

module Trang bị điện I hiện nay được cấu trúc thành các bài học c  thời lượng quá 

dài nên không phù hợp để dạy học theo định hướng TCTT, tức là tích hợp giữa lý 

thuyết và th c hành. Do đ , c n phải cấu trúc lại chương tr nh module Trang bị điện 

I bằng cách gọi các bài học c  khối lượng lớn là các module và chia mỗi module 

thành các bài học nhỏ c  thời lượng từ 2 - 8 giờ để c  thể th c hiện mỗi bài giảng 

không quá một ngày mới phù hợp được với dạy học theo định hướng TCTT. 

Trên cơ sở lý luận và th c tiễn nêu trên, tác giả đã biên soạn một số bài giảng 

và đã tổ chức th c nghiệm sư phạm các bài học này và khảo sát lấy ý kiến GV, HS 

tham gia th c nghiệm và lấy ý kiến chuyên gia về tính cấp thiết, tính khả thi cũng 

như hiệu quả của việc dạy học module Trang bị điện I theo định hướng TCTT. 

Qua th c nghiệm sư phạm và qua kết quả khảo sát lấy ý kiến chuyên gia cho 

thấy: 

- Dạy học theo định hướng TCTT phù hợp với yêu c u dạy học module 

Trang bị điện của nghề Điện công nghiệp. 

- Dạy học module Trang bị điện theo định hướng TCTT là c n thiết và khả 

thi. 

- Dạy học module Trang bị điện của nghề Điện công nghiệp theo định hướng 

TCTT th c hiện được nguyên lý dạy học: học đi đôi với hành, gây được hứng thú 

và tính tích c c trong học tập, phát triển năng l c nhận thức và tư duy cho học sinh 

- sinh viên, do đ  sẽ nâng cao chất lượng dạy và học. 

2. Kiến nghị 



 
  
  

 
 

56 

Qua quá tr nh nghiên cứu và th c hiện đề tài, tác giả luận văn nhận thấy c n 

phải tiếp tục giải quyết những vấn đề tiếp theo: 

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, thêm phòng học 

chuyên môn, để phục vụ tốt cho quá tr nh rèn luyện phát triển  SV. 

- Bồi dưỡng thường xuyên cho GV cả về NLDH chuyên môn, nghiệp vụ, áp 

dụng công nghệ thông tin… để mỗi giờ học trong trường đều là giờ PPDH tích c c. 

- C n triển khai dạy học module Trang bị điện I của nghề Điện công nghiệp 

theo định hướng TCTT ở trường. 

- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện, mở rộng đối tượng và phạm vi ứng dụng 

của đề tài cho các nghề khác của trường và cho cấu trúc lại chương tr nh các môn 

học của các nghề để phù hợp việc dạy học theo định hướng TCTT. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục số 1 (Dành cho GV) 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN 

Về nhận thức của giáo viên về t m quan trọng của việc đổi mới Phương pháp 

dạy học tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. 

Để đánh giá về tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học và 

mức độ sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học. Xin quý thầy cô vui lòng đọc 

và cho biết ý kiến theo những nội dung ghi trong phiếu này (xin vui lòng đánh dấu 

(x) vào ô phù hợp hoặc ghi thêm vào dòng (...) nếu có ý kiến khác). 

Nội dung câu hỏi 

Mức độ đánh giá và tỷ lệ (%) 

Rất 

quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Ít quan 

trọng 

Không 

quan trọng 

Tầm quan trọng của việc đổi mới 

phương pháp dạy học hiện nay. 

    

 

Các ý kiến đóng góp khác:………………………………................................ 

……………………………………………………………………………………… 

 

  



 
  
  

 
 

61 

Phụ lục 2 (Dành cho CBQL và GV) 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN 

 Về mức độ sử dụng các phương pháp dạy học tại trường Cao đẳng Công 

nghiệp Bắc Ninh. 

Để đánh giá về tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học và 

mức độ sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học. Xin quý thầy cô vui lòng đọc 

và cho biết ý kiến của mình theo những nội dung ghi trong phiếu này (xin vui lòng 

đánh dấu (x) vào ô phù hợp hoặc ghi thêm vào dòng (...) nếu có ý kiến khác). 

 

TT 

 

Phương pháp dạ  học 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không thực 

hiện 

1 Phương pháp thuyết trình    

2 Phương pháp trực quan    

3 Phương pháp đàm thoại gợi mở    

4 Phương pháp nêu vấn đề    

5 Phương pháp dạy học thảo luận 

theo nhóm 

   

6 Phương pháp angorit hoá    

7 Phương pháp chương trình hoá    

8 Phương pháp dự án    

9 Phương pháp mô phỏng    

10 Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học 

   

11 Dạy học theo TCTT    

 

Các ý kiến đóng góp khác:………………………………............................... 

………………………………………………………………………………………. 
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Phụ lục số 3 (Dành cho CBQL và GV) 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN 

Về nhận thức của giáo viên về t m quan trọng của việc ứng dụng phương 

pháp dạy học theo định hướng TCTT tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. 

Để đánh giá về tầm quan trọng của việc ứng dụng phương pháp dạy học 

theo định hướng TCTT tại trường. Xin quý thầy cô vui lòng đọc và cho biết ý kiến 

của mình theo những nội dung ghi trong phiếu này (xin vui lòng đánh dấu (x) vào ô 

phù hợp hoặc ghi thêm vào dòng (...) nếu có ý kiến khác). 

 

 

 

Nội dung câu hỏi 

Mức độ đánh giá và tỷ lệ (%) 

Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Ít quan 

trọng 

Không 

quan trọng 

Tầm quan trọng của việc ứng 

dụng phương pháp dạy học theo 

TCTT tại trường. 

    

  

Các ý kiến đóng góp khác:……………………………….............................. 

………………………………………………………………………………………. 
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Phụ lục số 4 (Dành cho CBQL, GV và HS-SV) 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN 

Về mong muốn đối với việc dạy học theo định hướng TCTT tại trường Cao 

đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. 

Để tìm hiểu thực trạng về mong muốn của cán bộ quản lý, giáo viên và HS-SV đối 

với việc dạy học theo định hướng TCTT trong đào tạo nghề. Xin cho biết ý kiến của 

mình theo những nội dung ghi trong phiếu này (xin vui lòng đánh dấu (x) vào ô phù 

hợp hoặc ghi thêm vào dòng (...) nếu có ý kiến khác). 

 

 

Nội dung câu hỏi 

Mức độ đánh giá 

Rất 

muốn 

Muốn Bình 

thường 

Không mong 

muốn 

Mong muốn về việc dạy học 

theo định hướng TCTT trong 

đào tạo nghề nói chung và 

module Trang bị điện nói riêng. 

    

 

Các ý kiến đóng góp khác:……………………………….............................. 

………………………………………………………………………………………. 
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Phụ lục số 5 (Dành cho GV trực tiếp tham gia thực nghiệm) 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN 

(Về dạy học module Trang bị điện  theo định hướng TCTT) 

(Nội dung và kết quả điều tra chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu tính khả 

thi của việc áp dụng dạy học theo tiếp cận tương tác cho mô đun Trang bị điện ) 

Sau khi d  giờ giảng mô đun Trang bị điện  theo tiếp cận tương tác, xin quý 

Th y, (Cô) vui lòng cho biết ý kiến của m nh theo những nội dung ghi trong phiếu 

này (thang điểm 1 - thấp nhất; 5 - cao nhất). (xin vui lòng đánh dấu (x) vào ô phù 

hợp).  

Xin cảm ơn quý thầy, cô ! 
 

TT Nội dung câu hỏi 
Điểm số đánh giá và tỷ lệ (%) 

1 2 3 4 5 

01 

Dạy học module Trang bị 

điện I theo định hướng 

TCTT là cần thiết? 

     

02 

Bài giảng thiết kế theo 

TCTT có thuận lợi cho giáo 

viên trong quá trình dạy 

học? 

     

03 

Bài giảng thiết kế theo 

TCTT nâng cao được chất 

lượng Dạy & Học? 

     

04 

Dạy học mô đun Trang bị 

điện I theo định hướng 

TCTT có đáp ứng được nội 

dung kiến thức và kỹ năng 

của bài học? 
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Phụ lục số 6 (Dành cho HS CĐN sau khi kết thúc bài học thực nghiệm) 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN 

Sau khi học xong bài giảng của mô đun Trang bị điện I theo tiếp cận năng 

l c th c hiện Anh (Chị) vui lòng cho biết ý kiến của m nh theo những nội dung ghi 

trong phiếu này (thang điểm 1 - thấp nhất; 5 - cao nhất). (xin vui lòng đánh dấu (x) 

vào ô phù hợp).  

Xin cảm ơn ! 

 

TT Nội dung câu hỏi Điểm số đánh giá và tỷ lệ (%) 

1 2 3 4 5 

01 Dạy học mô đun Trang bị điện I 

theo định hướng TCTT là cần thiết? 

     

02 Khi học mô đun Trang bị điệnI 

theo định hướng TCTT có hứng thú 

hơn không? 

     

03 Kỹ năng thực hành có được cải 

tiến hơn không? 

     

04 Mức độ hiểu bài?      
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Phụ lục số 7  (Xin ý kiến chuyên gia) 
 

PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

Để đánh giá về hiệu quả của việc dạy học module Trang bị điện I theo 

TCTT. Mong quý th y, cô vui lòng cho biết ý kiến của m nh theo nội dung ghi 

trong phiếu. (xin vui lòng đánh dấu (x) vào ô phù hợp).  

Xin cảm ơn quý thầy, cô ! 

 

TT 

 

Nội dung câu hỏi 

Đánh giá và tỷ lệ (%) 

Đồng ý Không 

đồng ý 

Không có ý 

 iến 

1 Dạy học theo định hướng TCTT 

phù  hợp  với module Trang bị điện 

I ? 

   

2 Quá trình thiết kế bài giảng theo 

định hướng TCTT dễ áp dụngđể 

dạy học module Trang bị điện I ?  

   

3 Dạy học module Trang bị điện I 

theo định hướng TCTT gây được 

hứng thú cho học sinh, sinh viên 

trong học tập? 

   

4 Dạy học module Trang bị điện I 

theo định hướng TCTT có tính thực 

tiễn cao? 

   

5 Dạy học module Trang bị điện I 

theo định hướng TCTT phát triển 

được tư duy kỹ thuật và hình thành 

tay nghề của học sinh, sinh viên ? 
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Phụ lục số 8 (Xin ý kiến chuyên gia) 

PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

Để đánh giá về tính c n thiết của việc dạy học module Trang bị điện I theo 

TCTT. Mong quý th y, cô vui lòng cho biết ý kiến của m nh theo nội dung ghi 

trongphiếu (xin vui lòng đánh dấu (x) vào ô phù hợp).  

Xin cảm ơn quý thầy, cô ! 

 

Nội dung câu hỏi 

Đánh giá và tỷ lệ (%) 

Rất cần thiết 
Tương đối cần 

thiết 
Không cần thiết 

Dạy học module Trang bị 

điện I theo định hướng TCTT 

là cần thiết? 
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Phụ lục số 9 (Xin ý kiến chuyên gia) 

PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

Để đánh giá về tính khả thi của việc dạy học module Trang bị điện I theo 

định hướng TCTT. Mong quý th y, cô vui lòng cho biết ý kiến của m nh theo nội 

dung ghi trongphiếu. (xin vui lòng đánh dấu (x) vào ô phù hợp).  

Xin cảm ơn quý thầy, cô ! 

 

Nội dung câu hỏi 
Đánh giá và tỷ lệ (%) 

Rất  hả thi Khả thi Không  hả thi 

Dạy học module Trang bị 

điện I theo định hướng TCTT 

là khả thi? 
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Phụ lục số 10 

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

Mô đun: MĐ20 – Trang bị điện I 

Nội dung/ Kỹ năng đánh giá: Lắp ráp mạch điện điều khiển động cơ điện KĐB 3 

pha quay 1 chiều. 

TT 
NỘI DUNG/ TIỂU KỸ NĂNG 

ĐÁNH GIÁ 
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

1 

Tiểu kỹ năng 1 

- D a vào h nh vẽ, phân tích 

nguyên lý làm việc mạch điện. 

        - Nhận biết trang bị điện có 

trong sơ đồ. 

 

- Giải thích đúng nguyên lý làm việc của 

mạch điện 

- Nhận biết và biết rõ công dụng của 

trang bị điện c  trong sơ đồ. 

2 

Tiểu kỹ năng 2  

Thiết kế sơ đồ bố trí thiết bị và sơ 

đồ nối dây 

 

- Sơ đồ thiết kế khoa học gọn có tính mỹ 

thuật đúng so với sơ đồ nguyên lý. 

3 

Tiểu kỹ năng 3 

- Mô tả quy tr nh lắp ráp 

mạch điện. 

 

- Lắp ráp mạch điện điều 

khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng s c quay 1 chiều. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vận hành mạch điện  

 

- Mô tả đúng tr nh t  các bước th c hiện 

lắp ráp mạch điện. 

 

- Tiêu chí đánh giá: 

 Lắp ráp mạch điện theo đúng 

quy trình 

 Mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý 

và sơ đồ đi dây 

 Các mối lắp ráp chắc chắn, dẫn 

điện tốt 

 Sử dụng dụng cụ đồ nghề phù 

hợp với từng công việc 

 Tổ chức nơi làm việc gọn, sạch 

và khoa học 

 Thao tác mạch thành thạo, đúng 

nguyên lý làm việc 

 Đảm bảo an toàn cho người và 

thiết bị dụng cụ 

 Hoàn thành bài tập trong thời 

gian 30 phút. 

- Vận hành đúng tr nh t , hoạt động 

đúng nguyên lýlàm việc của mạch điện. 

4 
Tiểu kỹ năng 4 

Sửa chữa mạch điện 

- Sửa chữa được 1 pan hỏng do giáo viên 

đánh pan. 
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Phụ lục số 11 

Trường Công nghiệp Bắc Ninh 

 

 

Lớp: ĐCN K8A 

 

Khoa Điện - Điện tử 

 

Khoá: 8 

Từ ngày.......đến  

ngày 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

 MĐ 20: Trang bị điện I 

    Nội dung/ kỹ năng đánh giá 

    

STT Họ và tên 
Nội dung / kỹ năng đánh giá Tổng hợp 

   (lưu ý) TKN1 TKN2  TKN3 TKN4 

1 Nguyễn Tuấn Anh           

2 Nguyễn Đức Cảnh           

3 Nguyễn Huy Du           

4 Nguyễn Công Duẩn           

5 Nguyễn Tuấn Dương           

6 Vũ Đức Dương           

7 Nguyễn Kim Dương           

8 Đặng Quang Đức           

9 Nguyễn Duy Hảo           

10 Nguyễn Đ nh Hiệp           

11 Nguyễn Việt Hoàng           

12 Nguyễn Hữu Long           

13 Nguyễn Văn Nghiệp           

14 Nguyễn Xuân Pháp           

15 Nguyễn Văn Tình           

16 Dương Đ nh Tuấn           

17 Nguyễn Văn Thái           

18 Nguyễn Bá Thiêm           

19 Tr n Duy Thanh           

20 Nguyễn Văn Thắng 

     21 Nguyễn Thị Hà Trang           

22 Nguyễn Tài  Tiến 
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23 Nguyễn Xuân  Quyết 

     24 Cao Thị  Quỳnh 

     25 Vi  Hoàng  Việt 

     26 Nguyễn Tài  Tiến 

     27 Nguyễn Xuân  Thăng 

     28 Cao Thị  Xuân 

     29 Nguyễn  Hoàng  Vũ 

     30 Nguyễn Tấn Tiền 

     31 Nguyễn Anh  Tuấn 

     32 Vũ Thị  Xuân 

     33 Tr n  Hoàng  Thành 

     34 Nguyễn Văn  Tiến 

     35 Nguyễn Xuân  Việt 
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Phụ lục số 12 

 

Số 

TT 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thu ết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

1. 
Khái niệm chung về tự động 

 hống chế 
4 4   

2. 
Tự động  hống chế tru ền động 

điện 
    

 

2.1.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc quay 1 chiều. 

8 2 6  

 

2.2.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng sóc 

8 2 6  

 

2.3.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc mở máy Y- 

8 2 6  

 

2.4.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc quay 1 chiều. 

8 2 4 2 

 

2.5.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

hãm động năng động cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng sóc. 

8 2 6  

 

2.6.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

hãm ngược động cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng sóc. 

8 2 6  

 

2.7.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY 

8 2 6  

 

2.8.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc có giới hạn hành trình 

chuyển động. 

8 2 4 2 

 

2.9.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện 

điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

dây quấn mở máy qua 2 cấp Rf  theo 

nguyên tắc thời gian 

8 2 6  

 

2.10.Lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha 

rô to dây quấn mở máy qua 2 cấp Rf 

theo nguyên tắc dòng điện. 

8 2 6  
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2.11.Lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện hãm động năng động cơ KĐB 

3 pha rô to dây quấn 

8 2 6  

 

2.12.Lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện mở máy động cơ điện một 

chiều qua 2 cấp điện trở phụ theo 

nguyên tắc thời gian 

8 2 6  

 

2.13.Lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện mở máy động cơ điện một 

chiều qua 2 cấp điện trở phụ theo 

nguyên tắc dòng điện 

8 2 6  

 

2.14.Lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện hãm động năng động cơ điện 

một chiều. 

8 2 6  

3 
Bảo vệ và liên động trong tự động 

 hống chế tru ền động điện 
4 3  1 

 Cộng: 120 35 

 

80 5 

 

Bảng 3.2: Chương trình module Trang bị điện I được cấu trúc lại 
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Phụ lục số 13 

A. Xây dựng đề cương giáo án bài giảng(Soạn đề cương) 

Cho giáo bài học sau: 

Giáo án số: 02                   Thời gian th c hiện: 60 phút  

Tên bài học trước: 2.2.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện đảo 

chiều quay động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc. 

Lớp:ĐCNK8A Th c hiện từ ngày:.......tháng........năm......   

BÀI MỚI:  2.3.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc mở máy Y- 

- Xây d ng bài giảng được th c hiện theo tiến tr nh sau:  

* Bước 1: Xác định mục tiêu bài học theo định hướng TCTT 

           + Tr nh bày được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ của các thiết bị điện trong 

mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c mở máy Y- 

           + Tr nh bày phương pháp và quy tr nh đấu nối mạch điện điều khiển động cơ 

KĐB 3 pha rôto lồng s c mở máy Y- 

           + Đấu nối thành thạo mạch điện mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng s c mở máy Y-đảm bảo hoạt động đúng nguyên lý. 

+  èn luyện tính cẩn thận, kiên tr , chính xác và tính tư duy sáng tạo trong 

học tập. 

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá tr nh học tập. 

           + Năng l c tr nh bày nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển động cơ 

KĐB 3 pha rôto lồng s c mở máy Y-. 

           + Năng l c thiết kế sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ nối dây mạch điện điều 

khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c mở máy Y- 

           + Năng l c đọc và phân tích sơ đồ đi dây đấu nối của mạch điện điều khiển 

động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c mở máy Y- 

           + Năng l c thao tác ( đấu lắp mạch điện) 

+ Năng l c quan sát s  hoạt động của mạch điện 

+ Năng l c giải quyết vấn đề (nhận biết được các hư hỏng thường gặp trong 

mạch điện) 

* Bước 2: Xác định nội dung kiến thức cần được đánh giá  

- Kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng l c th c hiện mà học sinh đạt được 

theo mục tiêu của bài như sau: 

 - Kiến thức 

Câu 1: D a vào h nh vẽ, phân tích nguyên lý làm việc mạch điện. 

Câu 2: Mô tả quy tr nh lắp ráp mạch điện. 

- Kỹ năng  

Lắp ráp mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c mở máy Y-. 

+ Tiêu chí đánh giá: 

 Lắp ráp mạch điện theo đúng quy tr nh 

 Mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây 
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 Các mối lắp ráp chắc chắn, dẫn điện tốt 

 Sử dụng dụng cụ đồ nghề phù hợp với từng công việc 

 Tổ chức nơi làm việc gọn, sạch và khoa học 

 Thao tác mạch thành thạo, đúng nguyên lý làm việc 

 Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị dụng cụ 

 Hoàn thành bài tập trong thời gian 30 phút. 

- Thái độ 

+ Đảm bảo an toàn lao động 

+ Thao tác cẩn thận, c  tác phong công nghiệp. 

* Bước3: Cấu trúc nội dung dung bài giảng theo hướng TCTT 

I. Phần lý thu ết: 

- Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu trúc, nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển 

động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc mở máy Y-. 

1.Phân tích sơ đồ 

a.Cấu trúc mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc mở máy Y-gồm 

các trang bị điện sau: 

- C u ch  F 

 - Bộ nút ấn hai phím PB1, PB0 

 - Công tắc tơ K1, K2, K3 

 -  ơ le nhiệt OL, rơle thời gian TS 

 - Động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c  

     b. Nguyên lý hoạt động 

                 Sơ đồ nguyên lý 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc mở 

máy Y- 
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  Nguyên lý hoạt động 

 3. Nguyên lý hoạt động 

 - Mở máy: Tác động vào nút ấn PB0, cuộn dây của công tắc tơ K1, K2 và rơle 

thời gian TS c  điện, đ ng các tiếp điểm K1-1 và K2-1bên mạch động l c cấp điện 

cho động cơ khởi động ở chế độ Y. Sau một khoảng thời gian chỉnh định của rơ le 

tiếp điểm TS1 mở ra, cuộn dây K2 mất điện, tiếp điểm TS2 đ ng lại, cuộn dây K3có 

điện, đ ng các tiếp điểm K3 bên mạch động l c, động cơ chuyển sang làm việc ở 

chế độ .  

 - Dừng máy: Tác động vào nút ấn Pb0, các cuộn dây mất điện  mở các tiếp 

điểm ,động cơ ngừng hoạt động. 

- Hoạt động 2: Dựa vào sơ đồ nguyên lý thiết kế sơ đồ bố trí thiết bị và nối dâymạch 

điện mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc mở máy Y-. 

     2. Thiết kế sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ nối dây 

 
Hình 2:  Sơ đồ nối dây mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha 1 chiều 

II. Thực hành 

- Hoạt động 3: Thực hành đấu nối mạch điện mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 

pha rôto lồng sóc mở máy Y-. 
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1. Chuẩn bị. 

STT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú 

1 Panel th c hành 04 chiếc  

2 C u ch   04 chiếc  

3 Công tắc tơ 16 A 03 chiếc  

4 Bộ nút ấn 2 phím 01 bộ  

5  ơ le nhiệt 10A 01 chiếc  

6  ơ le thời gian 01 chiếc  

7 Động cơ KĐB 3 pha rô to lồng s c 01 chiếc  

8 Dây nối, máng dây( WD) 01 bộ  

9 
Dụng cụ nghề điện (đồng hồ vạn năng, 

k m, tuốc nơ vít…..) 

01 bộ  

  

Bảng 1: Trang thiết bị dùng cho học thực hành 

- Hoạt động 4: Nghiên cứu trình tự thực hiện lắp ráp và nối dây mạch điện mạch 

điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc mở máy Y-. 

2. Trình tự các bước thực hiện: 

TT Nội dung công việc Vật tư, thiết bị, dụng cụ Yêu cầu  ỹ thuật 

1 

Bước 1: Chọn kiểm 

tra và gá lắp thiết bị 

lên panel. 

- Chuẩn bị vật tư 

- C u dao, c u ch , bộ nút 

ấn, CTT, rơ le nhiệt, dây 

nối, bản vẽ  

- Đ y đủ số lượng và       

chủng loại c n thiết 

 

- Chuẩn bị thiết bị, 

dụng cụ 

- Bộ dụng cụ th c hành, 

đồng hồ vạn năng, động 

cơ 

- Các thiết bị chọn phù 

hợp với thông số động cơ 

 -Kiểm tra thiết bị  - Đồng hồ vạn năng  - Thiết bị hoạt động tốt 

 

- Chuẩn bị nơi làm 

việc 

- Gá lắp thiết bị 

- Tuốc-nơ-vít, kìm, CTT, 

nút ấn, rơle nhiệt, sơ đồ 

bố trí thiết bị  

- Vật tư bố trí ngăn nắp 

theo thứ t  lắp ráp 

- Thiết bị đặt cân đối, chắc 

chắn, đúng kỹ thuật. 
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2 

Bước 2: Đấu dây 

mạch điện 

- T m hiểu sơ đồ nối 

dây 

- Đấu dây mạch điện 

điều khiển. 

- Đấu dây mạch điện 

động l c. 

 

 

 

 

- Sơ đồ bố trí thiết bị và 

nối dây 

- Sơ đồ nguyên lý, nối 

dây 

- K m, tuốc nơ vít, dây 

dẫn, động cơ 

 

 

 

- Hiểu rõ được mạch điện 

và các mối nối của các 

mạch điều khiển và mạch 

động l c. 

-Đấu dây đúng sơ đồ  

-Thao tác dứt khoát, đảm 

bảo chắc chắn, tiếp xúc 

điện tốt, an toàn. 

 

- Đấu dây mạch điện 

điều khiển. 

- Đấu dây mạch điện 

động l c. 

- Sơ đồ nguyên lý, đi dây 

- K m, tuốc nơ vít, dây 

dẫn, động cơ 

-Đấu dây đúng sơ đồ  

-Thao tác dứt khoát, đảm 

bảo chắc chắn, tiếp xúc 

điện tốt, an toàn. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Kiểm tra 

nguội mạch đã lắp 

- Kiểm tra mạch điện 

đã lắp theo sơ đồ 

nguyên lý. 

- Kiểm tra độ cách 

điện 

 

 

 

- Mạch động l c: Dùng 

đồng hồ vạn năng hoặc 

mê-gôm-mét  

- Mạch điều khiển: Dùng 

đồng hồ vạn năng hoặc 

mê-gôm-mét 

 

 

- Kim đồng hồ chỉ giá trị 

“∞”. 

 

- Kim đồng chỉ giá trị  

“∞” khi chưa tác động g  

vào nút ấn. 

4 

 

Bước 4: Thao tác thử 

mạch đã lắp 

 - Thao tác đúng nguyên lý 

- Mạch điện hoạt động tốt 

Bảng 2: trình tự thực hiện lắp ráp và nối dây mạch điện mạch điện điều khiển động 

cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc mở máy Y-. 

3. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục 

- Hoạt động 5: Nhận biết một số sai hỏng , nguyên nhân, và cách khắc phục khi đấu 

nối mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc mở máy Y- 
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TT Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp  hắc phục 

1 

Mạch không làm việc - Đấu sai sơ đồ 

- Tiếp xúc xấu, 

đứt dây 

- Kiểm tra lại theo sơ đồ 

- Kiểm tra thông mạch 

2 
Mạch không duy tr  Tiếp xúc xấu, 

đứt dây 

Kiểm tra thông mạch 

3 

Mạch điều khiển làm 

việc động cơ không 

quay hoặc động cơ 

quay c  tiếng gằn. 

Tiếp xúc xấu, 

đứt dây mạch 

động l c. 

Kiểm tra thông mạch mạch 

động l c (tách 2 trong 3 pha 

khi kiểm tra sau KĐT ra 

động cơ). 

Bảng 3: Một số sai hỏng thường gặp nguyên nhân và biện pháp khắc phục. 

III. Lu ện tập 

- Luyện tập1: Các nh m th c hiện luyện tập theo tr nh t  các bước. 

- Luyện tập 2: Một HS trong nh m th c hiện lắp ráp và nối dây, 4 HS còn  

lại quan sát. Hoán đổi vị trí cho nhau và t  rút kinh nghiệm. 

 * Bài tập ứng dụng: 

 Đấu nối mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc mở máy Y-? 

 

 

 * Bước 4: Thiết kế các hoạt động học tập 

- Tổ chức lớp học thành từng nh m  

- Chia lớp thành 04 nh m ở 04 vị trí luyện tập  

- Các cá nhân trong nh m th c hiện bài tập c  s  giám sát giúp đỡ của giáo 

viên. 

- Quan sát theo dõi s  tiếp thu kiến thức và quá tr nh h nh thành kỹ năng của 

mỗi HS để uốn nắn, điều chỉnh kịp thời và phương pháp cho phù hợp. 

- Tập trung cả lớp đánh giá kết quả luyện tập của từng HS trong từng nh m.  

* Bước 5: Lựa phương pháp và phương tiện và hình thức dạy học  

Để tr c quan h a các kiến thức trừu tượng, giúp cho người học quan 

sát được quá trình thay đổi trong mạch điện, từ đ  c  thể hiểu sâu và nhớ    

lâu hơn khi chỉ được nghe. Vì vậy, đề cương bài giảng đã được d ng trên 

ph n mềm powerpoint, trong quá trình lên lớp có thể kết hợp phương pháp 

dạyhọctr cquan,nêuvấnđề,đàmthoạigợimởhaythảoluậnnhóm. 

* Bước 6: Hoàn thiện bài giảng 

 

B. Xâ  dựng giáo án bài giảng (Soạn giáo án) 
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Giáo án số: 02                   Thời gian th c hiện: 60 phút  

Tên bài học trước: 2.2.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện đảo 

chiều quay động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc 

Lớp:ĐCNK8BTh c hiện từ ngày:.......tháng........năm......   

 

BÀI MỚI:  2.3.Lắp ráp và sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc mở máy Y- 

* Mục tiêu bài học: 

+ Tr nh bày được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ của các thiết bị điện trong mạch điện 

điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c mở máy Y- 

 + Trình bày phương pháp và quy tr nh đấu nối mạch điện điều khiển động cơ KĐB 

3 pha rôto lồng s c mở máy Y- 

           + Đấu nối thành thạo mạch điện mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng s c mở máy Y-đảm bảo hoạt động đúng nguyên lý. 

+  èn luyện tính cẩn thận, kiên tr , chính xác và tính tư duy sáng tạo trong 

học tập. 

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá tr nh học tập. 

           + Năng l c tr nh bày nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển động cơ 

KĐB 3 pha rôto lồng s c mở máy Y-. 

           + Năng l c thiết kế sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ nối dây mạch điện điều 

khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c mở máy Y- 

+ Năng l c đọc và phân tích sơ đồ đi dây đấu nối của mạch điện điều khiển động cơ 

KĐB 3 pha rôto lồng s c mở máy Y- 

+ Năng l c thao tác ( đấu lắp mạch điện) 

+ Năng l c quan sát s  hoạt động của mạch điện 

+ Năng l c giải quyết vấn đề (nhận biết được các hư hỏng thường gặp trong 

mạch điện) 

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 

ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ 

- Phấn, bảng, giáo án, giáo tr nh, 

máy chiếu đa năng projector. 

- Tấm panel; đinh vít; bộ đồ nghề thợ điện. 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

- Tổ chức lớp học thành từng nh m  

- Chia lớp thành 04 nh m ở 04 vị trí luyện tập  

- Các cá nhân trong nh m th c hiện bài tập c  s  giám sát giúp đỡ của giáo 

viên. 

- Quan sát theo dõi s  tiếp thu kiến thức và quá tr nh h nh thành kỹ năng của 

mỗi HS để uốn nắn, điều chỉnh kịp thời và phương pháp cho phù hợp. 

- Tập trung cả lớp đánh giá kết quả luyện tập của từng HS trong từng nh m.  
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I. ỔN ĐỊNH LỚP                            (Thời gian: 01 phút) 

                                                                Sỹ số lớp:..........Vắng:........ 

- Nội dung nhắc nhở: Đi học đúng giờ quy định, thực hiện mặc bảo hộ, đeo 

thẻ và tác phong công nghiệp, an toàn điện. 

II. THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 

TT Nội dung thực hiện 
Hoạt động Dạy - Học Thời 

gian Giáo viên Học sinh 

1 2 3 4 5 

1 Dẫn nhập: 

-Tạo tâm thế  

 

- Thuyết trình dẫn 

dắt học sinh vào 

bài học  

- Khi khởi động 

động cơ dòng điện 

tăng lớn hơn định 

mức gây sụt áp, 

ảnh hưởng đến 

các thiết bị khác. 

Do đó để giảm 

dòng điện khi mở 

máy động cơ 

thường dùng cách 

đổi nối Y - ∆. Vậy 

cách lắp ráp mạch 

điện này như thế 

nào? Nó hoạt 

động ra sao? 

 

- Lắng nghe  

 - Ghi nhớ 

- Chuẩn bị tâm 

thế cho bài học. 

04’ 

2 Giới thiệu chủ đề: 

2.3.Lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện điều khiển động cơ KĐB 

3 pha rôto lồng sóc mở máy Y-

. 

A. Mục tiêu bài học: 

 - Kiến thức  

- Kỹ năng  

- Thái độ 

B. Nội dung: 

I. Lý thuyết liên quan 

1. Cấu trúc mạch điện điều 

khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng s c mở máy Y- 

 

- Giới thiệu tên 

bài học 

- Ghi tên bài học 

lên bảng. 

- Nêu mục tiêu 

của bài  mà HS 

c n đạt được. 

 

 

- Nêu nội các nội 

dung chính của 

bài học. 

 

 

- Quan sát và ghi 

chép.  

 

 

- Quan sát , nghe 

giảng và ghi nhớ 

mục tiêu bài 

học. 

 

03’ 
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2. Nguyên lý hoạt động 

củamạch điện điều khiển động 

cơ KĐB 3 pha rôto lồng s c 

mở máy Y- 

3. Sơ đồ nối dây mạch điện 

II. Th c hành 

1. Chuẩn bị 

2. Trình t  các bước th c 

hiện 

3. Sai hỏng thường gặp, 

nguyên nhân và biện pháp 

khắc phục 

III. Luyện tập 

 

3 Giải quyết vấn đề: 

I. Lý thuyết liên quan 

1. Cấu trúc mạch điện:Mạch 

điện điều khiển động cơ KĐB 

3 pha rôto lồng s c mở máy 

Y- 

 gồm các trang bị điện sau: 

- C u ch  F 

- Bộ nút ấn hai phím PB1, PB0 

- Công tắc tơ K1, K2, K3 

-  ơ le nhiệt OL, rơle thời gian 

TS 

- Động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng s c  

 

- Chiếu slide số1 

(H nh 1) sơ đồ 

nguyên lý mạch 

điện mạch điện 

điều khiển động 

cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng s c mở 

máy Y- 
 

- Phát vấn:Các 

nhóm  hãy kể tên 

và cho biết công 

dụng của các 

trang bị điện có 

trong sơ đồ? 

- Gọi  các nhóm 

báo cáo kết quả 

 

- Nhận xét HS trả 

lời và kết luận 

- Hoạt đông 1: 

Tìm hiểu cấu 

trúc của mạch 

điện điều khiển 

động cơ KĐB 3 

pha rôto lồng 

sóc mở máy Y- 

 

 

- Lắng nghe, suy 

nghĩ, thảo luận 

nhóm và trả lời. 

 

 

 

- Các nhóm báo 

cáo kết quả 

- Nhận xét câu 

trả lời của bạn 

- Ghi bài. 

 

42’ 

03’ 

 2. Nguyên làm việc của mạch 

điện 

- Mở máy: Tác động vào nút 

ấn PB0, cuộn dây của công tắc 

tơ K1, K2 và rơle thời gian TS 

c  điện, đ ng các tiếp điểm 

K1-1 và K2-1bên mạch động l c 

- Chiếu slide 

(H nh 1) sơ đồ 

nguyên lý mạch 

điện mạch điện 

điều khiển độngcơ 

KĐB 3 pha rôto 

lồng s c mở máy 

- Quan sát 

 

 

 

 

 

 

05’ 
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cấp điện cho động cơ khởi 

động ở chế độ Y. Sau một 

khoảng thời gian chỉnh định 

của rơ le tiếp điểm TS1 mở ra, 

cuộn dây K2 mất điện, tiếp 

điểm TS2 đ ng lại, cuộn dây 

K3c  điện, đ ng các tiếp điểm 

K3 bên mạch động l c, động 

cơ chuyển sang làm việc ở chế 

độ .  

 - Dừng máy: Tác động 

vào nút ấn Pb0, các cuộn dây 

mất điện  mở các tiếp điểm 

,động cơ ngừng hoạt động. 

 

Y- 

- Yêu c u các 

nh m thảo luận 

vào báo cáo kết 

quả  

- Gọi các nh m 

nhận xét chéo 

 

- Nhận xét và 

Phân tích, diễn 

giảng nguyên lý 

làm việc của mạch 

điện. 

- Phát vấn: Rơ le 

nhiệt có tác dụng 

gì trong mạch 

điện? 

- Nhận xét HS trả 

lời 

- Giải thích tác 

dụng rơ le nhiệt. 

 

- Phân tích, thảo 

luận nhóm cử 

thành viên trong 

nhóm  trình bày.  

- Các nhóm nhận 

xét chéo câu trả 

lời 

- Lắng nghe, ghi 

chép 

 3. Sơ đồ nối dây 

 

- Chiếu slide 2 

(H nh 2) sơ đồ 

nguyên lý mạch 

điện mạch điện 

điều khiển động 

cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng s c mở 

máy Y-    

 

 

 

- Phân tích sơ đồ 

nguyên lý hướng 

dẫn người học 

thiết kế sơ đồ bố 

trí thiết bị và nối 

dây. 

- Kiểm tra nhắc 

nhở lỗi sai. 

- Hoạt động 2: 

Dựa vào sơ đồ 

nguyên lý thiết 

kế sơ đồ bố trí 

thiết bị và nối 

dâymạch điện 

mạch điện điều 

khiển động cơ 

KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc mở máy 

Y- 

- Quan sát, phân 

tích, thảo luận, 

vẽ sơ đồ 

 

 

 

- Hiểu rõ được 

mạch điện và 

các mối nối của 

04’ 
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mạch điều khiển 

 II. Thực hành 

1. Chuẩn bị 

STT Thiết bị, dụng cụ Số 

lượng Ghi chú 

1.Panel th c hành 01 chiếc

  

2.C u chì  04 chiếc  

3.Công tắc tơ 16 A 03 chiếc

  

4.Bộ nút ấn 2 phím 01 bộ  

5. ơ le nhiệt 10A 01 chiếc

  

6. ơ le thời gian 01 chiếc

  

7.Động cơ KĐB 3 pha rô to 

lồng sóc 01 chiếc  

8.Dây nối, máng dây( WD) 01 

bộ  

9.Dụng cụ nghề điện (đồng hồ 

vạn năng, k m, tuốc nơ vít…..)

 01 bộ  

 

- Chiếu slide 

3Trang thiết bị 

dùng cho học thực 

hành 

 

 

 

 

- Kiểm tra công 

tác chuẩn bị  

 

 

- Hoạt động 3: 

Thực hành đấu 

nối mạch điện 

mạch điện điều 

khiển động cơ 

KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc mở máy 

Y-. 

- Chuẩn bị đ y 

đủ vật tư dụng 

cụ thiết bị theo 

yêu c u, 

 

 

03’ 

 2. Trình tự các bước thực 

hiện 

Bước 1: Chọn kiểm tra và gá 

lắp thiết bị lên panel. 

 

- Chiếu slide 4 

Bảng trình tự thực 

hiện lắp ráp và 

nối dây mạch điện 

mạch điện điều 

khiển động cơ 

KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc mở máy 

Y- 

- Hướng dẫn tr c 

- Hoạt động 4: 

Nghiên cứu trình 

tự thực hiện lắp 

ráp và nối dây 

mạch điện mạch 

điện điều khiển 

động cơ KĐB 3 

pha rôto lồng 

sóc mở máy Y-. 

- Kiểm tra và gá 

 

03’ 
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quan 

- Thuyết trình cách 

chọn kiểm tra và 

gá lắp thiết bị. 

- Thao tác mẫu và 

quan sát và uốn 

nắn HS th c hiện. 

-  Hướng dẫn học 

viên gá lắp thiết bị 

lên panel, quan sát 

kiểm tra uốn nắn, 

đánh giá. 

lắp các thiết bị 

lên panel đúng 

yêu c u kỹ thuật. 

 Bước 2: Đấu mạch theo sơ đồ. 

- T m hiểu sơ đồ nối dây 

- Đấu dây mạch điện điều 

khiển. 

- Đấu dây mạch điện động l c. 

*Chú ý đấu từ phụ tải về 

nguồn. 

 

- Chiếu slide số 2 

sơ đồ nối dây  -

Treobảng trình tự 

thực hiện lắp ráp 

và nối dây mạch 

điện mạch điện 

điều khiển động 

cơ KĐB 3 pha 

rôto lồng sóc mở 

máy Y- 

- Hướng dẫn quan 

sát 

- Thao tác mẫu, 

hướng dẫn quan 

sát, gọi học sinh 

lên làm thử 

- Làm mẫu lại 

(nếu c n) 

- Quan sát, luyện 

tập theo nh m 

-Đấu dây đúng 

sơ đồ  

-Thao tác đấu 

dây dứt khoát, 

đảm bảo chắc 

chắn, tiếp xúc 

điện tốt, an toàn. 

10’ 

 Bước 3:Kiểm tra nguội mạch 

đã lắp  

- Kiểm tra mạch điện đã lắp 

theo sơ đồ nguyên lý. 

- Kiểm tra độ cách điện 

 

- Thao tác mẫu 

- Dùng đồng hồ 

vạn năng hoặc 

mê-gôm-mét 

 

- Quan sát luyện 

tập 

- Kim đồng hồ 

chỉ giá trị “∞”. 

- Kim đồng chỉ 

giá trị  “∞” khi 

chưa tác động g  

vào nút ấn. 

 

02’ 

 Bước 4: Thao tác thử mạch 

đã lắp 

-Thao tác mẫu 

hướng dẫn quan 

- Quan sát,luyện 

tập. 

03’ 
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 sát, gọi học sinh 

làm thử. 

- Chú ý nhắc nhở 

an toàn điện. 

 

 

 

- Chú ý an toàn 

điện 

 

 3. Sai hỏng thường gặp, 

nguyên nhân và cách khắc 

phục 

1.Mạch không làm việc đấu 

sai sơ đồ,tiếp xúc xấu, đứt 

dây.Kiểm tra lại theo sơ đồ 

2. Kiểm tra thông mạch 

Mạch không duy trì tiếp xúc 

xấu, đứt dây.Kiểm tra thông 

mạch. 

3.Mạch điều khiển làm việc 

động cơ không quay hoặc 

động cơ quay c  tiếng 

gằn.Tiếp xúc xấu, đứt dây 

mạch động l c.Kiểm tra thông 

mạch mạch động l c (tách 2 

trong 3 pha khi kiểm tra sau 

KĐT ra động cơ). 

 

- Chiếu slide số 1 

(H nh 1 sơ đồ 

Nguyên lý) 

- Treo bảng một 

số sai hỏng 

thường gặp 

nguyên nhân và 

biện pháp khắc 

phục. 

- Nêu, phân tích 

giảng giải. 

- Phát vấn: 

Anh(chị) hãy tìm 

nguyên nhân khi 

đóng điện nhấn 

nút PB1 động cơ 

quay và khi buông 

tay động cơ ngừng 

hoạt động?  

- Nhận xét HS trả 

lời và giải thích 

các ph n tử trong 

mạch. 

- Hoạt động 5: 

Nhận biết một 

số sai hỏng 

thường gặp , 

nguyên nhân, 

và cách khắc 

phục khi lắp ráp 

mạch điện 

- Phân tích, so 

sánh, thảo luận 

và ghi nhớ giải 

thích của GV. 

- Nghe suy nghĩ 

trả lời câu hỏi. 

- Lắng nghe, suy 

nghĩ, thảo luận, 

phân tích hư  

hỏng nguyên 

nhân và cách 

khắc phục. 

- Nghe GV giải 

thích  ghi nhớ. 

 

03’ 

 III.  Luyên tập 

- phân nhóm 

- Luyện tập1: Các nhóm th c 

hiện luyện tập theo trình t  các 

bước. 

- Luyện tập2: Một HS trong 

nhóm th c hiện đo, 4 HS còn  

lại quan sát. Hoán đổi vị trí 

cho nhau và t  rút kinh 

nghiệm 

 

- Phát phiếu quy 

trình luyện tập 

(phụ lục 10) 

- Quan sát, uốn 

nắn, nhắc nhở về 

an toàn khi luyện 

tập và hướng dẫn 

các nhóm th c 

hiện luyện tập. 

- Đàm thoại 

 

- Nhận phiếu 

luyện tập 

- Th c hiện 

luyện tập theo 

trình t  các 

bước. 

- Nghiên cứu 

- Thảo luận 

- luyện tập 

- Lắng nghe 

 

03’ 

 IV.  Đánh giá  ết quả luyện 

tập 

- Đánh giá theo 

bảng Đánh giá kỹ 

- Dừng làm sản 

phẩm, nộp bài. 

05’ 
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 năng học sinh 

(phụ lục 10 &11) 

 

 

4 Kết thúc vấn đề : 

a. Củng cố kiến thức: 

+ Nhắc lại nguyên lý làm 

việc của mạch điện. 

+ Nhấn mạnh lại trình t  các 

bước th c hiện lắp ráp mạch 

điện. 

+ Chú ý: An toàn điện trong 

quá trình lắp ráp. 

 

- Thuyết trình 

nhấn mạnh những 

trọng tâm bài học. 

- Đàm thoại 

 

 

 

- Lắng nghe, 

quan sát, ghi 

chép bổ sung 

 

- Nghe và trả lời 

câu hỏi 

 

03’ 

 b. Nhận xét đánh giá buổi học 

tập của học sinh về: 

- Thái độ học tập. 

- Ý thức tổ chức kỷ luật. 

- Thông báo kết quả các bài 

kiểm tra của từng HS trong 

từng nhóm 

- Vệ sinh công nghiệp. 

- Nhận xét đánh 

giá 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra công 

việc . 

- Lắng nghe,  

suy nghĩ và rút 

kinh nghiệm. 

- T  đánh giá. 

 

 

 

- Vệ sinh thiết bị 

nhà xưởng 

03’ 

 c. Thông báo chuẩn bị nội 

dung tiếp theo 

2.4.Lắp ráp và sửa chữa mạch 

điện điều khiển động cơ KĐB 

3 pha rôto lồng sóc quay 2 

chiều áp dụng nguyên tắc 

hành trình. 

- Thông báo - Lắng nghe,  

th c hiện. 

03’ 

5 Hướng dẫn tự học: 

- Đọc giáo trình và nghiên cứu 

vở ghi. 

- Đọc tài liệutìm 2.4.Lắp ráp 

và sửa chữa mạch điện điều 

khiển động cơ KĐB 3 pha rôto 

lồng sóc quay 2 chiều áp dụng 

nguyên tắc hành trình. 

- Đàm thoại - Lắng nghe và 

th c hiện 

01’ 

 

III. RÚT KINH NGHIỆM THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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