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Tư duy thiết kế (Design thinking) là phương pháp
tiếp cận lấy con người làm trung tâm đối với sự đổi
mới sáng tạo, sử dụng các bộ công cụ của nhà thiết
kế để gắn nhu cầu của con người, tính khả thi của
công nghệ và tính bền vững của kinh doanh.
1
djshf

Tim Brown, CEO IDEO



Tư duy thiết kế 
trong giảng dạy đại học 

TƯ DUY THIẾT KẾ

Để có thế đáp ứng tốt nhất nhu cầu của
nhà tuyển dụng, người lao động cần phải
có các kỹ năng và tổ chất về tư duy sáng
tạo, tinh thần đổi mới và giải quyết vấn đề
khoa học, hiệu quả. Các trường Đại học
hàng đầu thế giới như Standford, Harvard,
MIT,… đều đã giảng dạy và ứng dụng
phương pháp tư duy thiết kế trong các
chương trình đào tạo để trang bị kỹ năng
và rèn luyện tư duy cho sinh viên.

Tại Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội
cũng đã triển khai áp dụng môn học chính
thức trong năm 2019 và mang lại nhiều kết
quả tích cực cho sinh viên.

ỨNG DỤNG TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giảng viên áp dụng Tư duy thiết kế để xây
dựng bài giảng, thiết kế chương trình học với
những hoạt động hấp dẫn, dễ hiểu mang tính
trải nghiệm cao.

Kết quả mang lại giúp sinh viên hứng thú hơn
với các môn học, tiếp thu kiến thức dễ dàng,
hiệu quả. Đồng thời, phương pháp này kích
thích, khơi dậy sự sáng tạo của các bạn để
phát triển những ý tưởng đột phá, giải quyết
các vấn đề của bản thân và xã hội.

Khoá đào tạo ”Ứng dụng Tư duy thiết kế trong
giảng dạy đại học” sẽ hỗ trợ giảng viên có thể
xây dựng bài giảng mang tính trải nghiệm cao
cho người học.
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NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

Module 1: Phương pháp Tư duy thiết kế
o Giới thiệu tổng quan về phương pháp
o Quá trình tư duy thiết kế 
o Hoạt động trải nghiệm 
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Module 2: Ứng dụng Tư duy thiết kế xây dựng bài giảng và 
giảng dạy

o Thấu hiểu thế hệ Z 
o Xác định nhu cầu người học
o Thực hành áp dụng trường hợp giảng dạy thực tế 



Phương pháp giảng dạy 

Inspiration Space
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Sketch & Imagine Positive energy

Team work Problem Solving Practical-oriented



30 học viên/lớp 
Giảng viên các trường đại học, cao đẳng

40,000,000 VNĐ/khoá
04 giảng viên và điều phối viên/ buổi

Tài liệu, học liệu, teabreak

16 giờ học
04 buổi trong 02 ngày
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trải nghiệm và hoạt động nhóm
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