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Abstract: Pedagogical practice at military officer schools is an important task to equip the teaching
knowledge and professional skills as well as military pedagogical arts for cadets, contributing to
comprehensively develop qualities and competences of cadets in accordance with the training
objectives. This article presents some key issues on the pedagogical practice of students at military
officer schools in current period.
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1. Mở đầu
Trước sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của thời
đại khoa học 4.0 hiện nay, cùng với xu thế hội nhập, hợp
tác quốc tế sâu rộng và sự phát triển nhanh chóng của tri
thức đòi hỏi giáo dục phải không ngừng đổi mới và phát
triển. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã nêu rõ:
“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo
hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng
tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học, khắc
phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.
Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học,
tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ
năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên
lớp sang hình thức tổ chức học tập đa dạng, chú ý các
hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học...”.
Thực hành sư phạm là một nội dung, một khâu có ý
nghĩa rất quan trọng góp phần quyết định nâng cao chất
lượng đào tạo học viên trở thành sĩ quan ở các trường sĩ
quan Quân đội. Từ nguyên lí “Học đi đôi với hành, giáo
dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với
thực tiễn” [1], quán triệt và thực hiện nguyên lí giáo dục
của Đảng, một trong những định hướng đổi mới quá trình
xây dựng chương trình đào tạo sĩ quan có trình độ đại học
do Bộ GD-ĐT, Bộ Quốc phòng đề ra đó là tập trung hơn
nữa vào việc đào tạo nâng cao trình độ năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ, kĩ năng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào
tạo đề ra. Xây dựng kế hoạch thực hành sư phạm theo
hướng tăng thời lượng cho hoạt động này, cải tiến nội
dung nhằm bảo đảm hiệu quả rèn luyện năng lực sư phạm
cho học viên trong suốt quá trình đào tạo.
Đội ngũ sĩ quan quân đội vừa là người lãnh đạo, chỉ
huy đơn vị, vừa là người huấn luyện, giáo dục bộ đội. Do
đó họ không chỉ được đào tạo về kiến thức chuyên môn
thuộc các lĩnh vực lãnh đạo, quản lí, chỉ huy, khoa học công nghệ quân sự mà còn cả về nghiệp vụ sư phạm. Vì

vậy, thực hành sư phạm là một nội dung trong chương
trình đào tạo không chỉ cho các đối tượng đào tạo giáo
viên sư phạm quân sự mà còn cho các đối tượng đào tạo
sĩ quan chỉ huy cấp phân đội ở các trường sĩ quan.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số vấn đề lí luận về thực hành sư phạm
Từ thời cổ đại các triết gia, các nhà giáo dục Xô-cơrát (Socrates), Pơ-la-tông (Plato), A-rít-xtốt (Aristoteles),
Khổng Tử... đã áp dụng trong đào tạo học trò của mình
một số nội dung của hình thức dạy học thực hành, thực
tập. Khi đó, họ không phân chia thời gian và giai đoạn
tập luyện cụ thể, mà tiến hành ngay trong khi dạy học.
Theo Khổng Tử (551-479 TCN) “học nhi thời tập” nghĩa
là học và luyện tập ngay lúc đó, phải thường xuyên ôn
luyện. Người dạy bên cạnh vai trò truyền thụ kiến thức
trong sách “thánh hiền” cho người học, còn phải biết liên
hệ cụ thể gắn những kiến thức đó với thực tế cuộc sống,
để người học có hứng thú và tập trung chú ý trong học
tập.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh coi lí luận và thực
tiễn là hai mặt không thể tách rời, lí luận phải đem ra thực
hành, thực hành phải nhằm theo lí luận... Vì vậy, chúng
ta phải gắng học, đồng thời học thì phải hành. Khi bàn về
nhận thức chân lí, Người đã quan niệm: “Thực hành sinh
ra hiểu biết, hiểu biết tiến lên lí luận, lí luận lãnh đạo
thực hành” [2; tr 247]. “Thực hành sinh ra hiểu biết” là
giai đoạn mở đầu của một quá trình nhận thức, đó là quá
trình khám phá kiến thức lí thuyết mới. “Hiểu biết tiến
lên lí luận” là giai đoạn của quá trình nhận thức diễn ra
trong tư duy. Còn “Lí luận lãnh đạo thực hành” đó chính
là giai đoạn thực hành kết thúc một chu kì nhận thức.
Trong cuốn Từ điển tiếng Việt do tác giả Hoàng Phê
chủ biên đã quan niệm “thực hành” là “áp dụng lí thuyết
vào thực tế” [3; tr 973]. Từ điển và ngữ Hán Việt của
Nguyễn Lân quan niệm “thực hành” có nghĩa là đúng
đắn, đầy đủ; hành có nghĩa là làm, như vậy thực hành là
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“đem ra thực hành một cách thực tế” [4; tr 698]. Theo
Phạm Viết Vượng, thực hành sư phạm là “Hình thức thứ
nhất là tổ chức cho sinh viên thực hành ngay trong trường
sư phạm và trong các trường thực hành” [5; tr 349]. Hoạt
động đó thường gọi là rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
thường xuyên. Ở đây ta có thể phân tích kĩ năng thực
hành sư phạm thành các loại kĩ năng thành phần để tổ
chức cho sinh viên tập dượt, rèn luyện và phát triển một
cách cẩn thận, trước hết tập vào các kĩ năng cơ bản, rồi
sau đó tập các kĩ năng chuyên sâu. Các hoạt động này có
thể tiến hành trong một thời gian dài, có kế hoạch và dễ
kiểm soát, khi cần có thể lặp lại các bài luyện tập cho đến
khi thuần thục.
Thực hành sư phạm là hình thức tổ chức dạy học cơ
bản không thể thiếu trong chương trình đào tạo đại học
cho sinh viên nói chung, và cho học viên đào tạo trở
thành sĩ quan nói riêng, ở đây có thể gọi tắt là người học,
trong các trường, học viện đào tạo sĩ quan quân sự. Từ
điển Giáo dục học Quân sự quan niệm: “Thực hành, hình
thức tổ chức dạy học, trong đó người học vận dụng kiến
thức vào giải quyết các nhiệm vụ mà lí thuyết và thực tiễn
đặt ra, nhằm hình thành và rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, các
phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ cần thiết, mở rộng tầm
hiểu biết, bồi dưỡng hứng thú khoa học cũng như hứng
thú nghề nghiệp cho học viên” [6; tr 296]. “Thực hành sư
phạm, là hình thức thực hành về các kĩ năng trong huấn
luyện - dạy học của học viên. Đây là hình thức rất quan
trọng, không thể thiếu được trong chương trình đào tạo
của nhà trường quân sự. Thực hành sư phạm giúp cho
học viên có những hiểu biết về kĩ năng sư phạm, phục vụ
tốt cho quá trình chỉ huy, lãnh đạo và hoạt động nghề
nghiệp chuyên môn của mình” [6; tr 298].
Từ những nghiên cứu và lập luận trên có thể khái
quát: Thực hành sư phạm là quá trình người học vận
dụng hệ thống kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, kinh nghiệm của
người dạy nhằm giải quyết nhiệm vụ sư phạm trong thực
tiễn quá trình đào tạo góp phần hình thành, rèn luyện kĩ
xảo, kĩ năng, các phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ cần
thiết, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp quân sự của người
học sau khi ra trường.
Thực hành sư phạm bao gồm việc vận dụng hệ thống
kiến thức (cả kiến thức chuyên ngành và kiến thức
nghiệp vụ sư phạm); quy trình, cách thức thực hiện
những thao tác có tính chất kĩ thuật mà người dạy sử
dụng trong quá trình dạy học nhằm thực hiện mục tiêu
dạy học đã xác định.
2.2. Khái lược về mục tiêu, nội dung, phương thức thực
hành sư phạm ở các trường sĩ quan quân đội
2.2.1. Mục tiêu của hoạt động thực hành sư phạm

Thực hành sư phạm là hoạt động giáo dục, đào tạo
đặc thù của các trường sĩ quan quân đội nhằm hình thành,
phát triển phẩm chất và năng lực cần thiết của học viên
theo mục tiêu đào tạo đã đề ra. Thực hành sư phạm ở các
trường sĩ quan có nhiệm vụ hình thành những kiến thức
về dạy học, bồi dưỡng lí tưởng đạo đức và rèn luyện kĩ
năng nghiệp vụ, nghệ thuật sư phạm cho học viên, góp
phần phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, phong
cách của học viên theo mục tiêu đào tạo. Hệ thống kĩ
năng, kĩ xảo cần thiết không phải là những kĩ năng biệt
lập mà nó bao gồm các kĩ năng cụ thể, tồn tại trong sự
liên kết, đan xen chặt chẽ vào nhau đòi hỏi phải rèn luyện
trong một quá trình lâu dài, gắn liền với thực tiễn hoạt
động nghề nghiệp, trong đó giai đoạn đào tạo tại nhà
trường giữ vai trò quan trọng.
2.2.2. Nội dung của hoạt động thực hành sư phạm
Thực hành sư phạm ở các trường sĩ quan quân đội có
nhiều nội dung như:
- Thực hành chuẩn bị và tiến hành bài giảng; thực
hành các hình thức sau bài giảng như: Seminar, tổ chức
hoạt động tự học cho học viên, thực hành giao tiếp sư
phạm;
- Thực hành sử dụng các phương pháp dạy học;
- Thực hành sử dụng ngôn ngữ kết hợp với điệu bộ
cử chỉ; thực hành sử dụng các phương tiện kĩ thuật trong
dạy học;
- Thực hành xử lí các tình huống sư phạm (bài tập sư
phạm);
- Thực hành hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả dạy
học, giáo dục;
- Thực hành các hoạt động giáo dục nhân cách học
viên, thực hành thực tập cho học viên...
Các trường sĩ quan quân đội là nơi trực tiếp quản lí,
giáo dục rèn luyện học viên, đào tạo đội ngũ cán bộ cấp
chiến thuật cho toàn quân; là môi trường sư phạm để học
viên được trực tiếp tham gia các hoạt động thực tiễn nói
chung, hoạt động thực hành sư phạm nói riêng, góp phần
nâng cao kiến thức, bồi dưỡng và hoàn thiện kĩ năng, kĩ
xảo hoàn thành nhiệm vụ GD-ĐT của mỗi nhà trường.
2.2.3. Phương thức hoạt động thực hành sư phạm
Thực hành sư phạm ở các trường sĩ quan quân đội
phụ thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó việc xác định, lựa
chọn và thực hiện chất lượng, hiệu quả các phương thức
tiến hành được xem là nhân tố quan trọng có ý nghĩa
quyết định. Có thể tổ chức các hoạt động thực hành sư
phạm cho học viên thông qua các dạng hoạt động cơ bản
như sau:
Một là, xây dựng mục tiêu, kế hoạch và tổ chức chỉ
đạo thực hành sư phạm cho học viên:
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- Xác định chính xác mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ
thể về các hình thức tổ chức thực hành sư phạm để rèn
luyện kĩ năng cho người học trong quá trình đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hành rèn luyện các
kĩ năng sư phạm cho học viên thông qua các hình thức
dạy học;
- Tổ chức chỉ đạo của Ban Giám hiệu;
- Tổ chức, điều hành của cơ quan chức năng;
- Tổ chức thực hiện của các khoa giáo viên, đơn vị
quản lí học viên và học viên.
Hai là, tổ chức, thực hiện thực hành sư phạm của
giảng viên và học viên theo chương trình, kế hoạch và
nội dung dạy học:
- Tổ chức thực hiện thực hành sư phạm của giảng
viên;
- Tổ chức thực hiện thực hành sư phạm của học viên
thông qua các hình thức dạy học.
Ba là, kiểm tra đánh giá, điều chỉnh thực hành sư
phạm của các lực lượng sư phạm và đánh giá xếp loại kết
quả thực hành sư phạm của học viên.
Bên cạnh đó, có nhiều hình thức thực hành sư phạm
khác có thể được tổ chức cho học viên trong các trường
sĩ quan quân đội. Đó là phương thức rèn luyện nghiệp vụ
góp phần tích lũy kiến thức, nâng cao năng lực chuyên
môn nghiệp vụ theo ngành nghề đáp ứng mục tiêu yêu
cầu đào tạo thành sĩ quan quân đội.
2.3. Một số nội dung cần tập trung thực hiện trong quá
trình tổ chức các hoạt động thực hành sư phạm cho
học viên các trường sĩ quan quân đội
Những năm qua, hoạt động thực hành sư phạm ở các
trường sĩ quan quân đội được xác định trong chương
trình đào tạo của các trường. Nội dung, chương trình, thời
gian thực hành được chỉ đạo một cách thống nhất. Việc
quản lí hoạt động thực hành sư phạm đã được tiến hành
theo kế hoạch. Các trường sĩ quan đã có những biện pháp
sư phạm để nâng cao chất lượng của hình thức tổ chức
dạy học này. Đặc biệt, các trường sĩ quan trong quân đội
đã từng bước tiến hành các giải pháp quản lí hoạt động
thực hành sư phạm của học viên khá đồng bộ và đã đạt
được những hiệu quả thiết thực.
Tuy nhiên so với yêu cầu phát triển năng lực thì thực
hành sư phạm của học viên ở các trường sĩ quan quân đội
vẫn chưa toàn diện. Một số người có quan niệm về thực
hành sư phạm chưa đúng, phương pháp sư phạm của một
số giảng viên còn mang tính chất truyền nghề nên sự định
hướng cho học viên cũng có những hạn chế nhất định.
Tổ chức quản lí hoạt động thực hành sư phạm không
mang tính khoa học như sự chuẩn bị chưa chu đáo, kế
hoạch thực hành sư phạm chưa thật khoa học, thiếu sự
phối hợp ăn ý giữa các lực lượng. Điều kiện, cơ sở vật

chất kĩ thuật dù được đầu tư nhưng vẫn còn hạn chế, khó
khăn, chưa bảo đảm tốt nhất cho hoạt động này. Chưa
duy trì tốt việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành sư
phạm. Những hạn chế đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến
hình thành, phát triển năng lực tư duy sư phạm, rèn luyện
kĩ năng, trau dồi kinh nghiệm của học viên.
Để hoạt động thực hành sư phạm thực sự có hiệu quả,
phát huy vai trò góp phần hình thành phẩm chất năng lực,
kĩ xảo, kĩ năng cho học viên các trường sĩ quan quân đội,
cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung hình thức dạy
học cơ bản sau đây:
2.3.1. Làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành bài giảng
ở các trường sĩ quan quân đội ngang tầm với yêu cầu
nhiệm vụ
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của học viên
ở các trường sĩ quan quân đội là chuẩn bị và tiến hành
các bài giảng theo chương trình quy định. Tuy thời lượng
trong đào tạo không nhiều, nhưng đây là một nội dung
bắt buộc, nhằm rèn luyện cho học viên những kĩ năng
cần thiết để tiến hành thuyết giảng trước bộ đội về một
số nội dung, chủ đề nhất định. Chính vì vậy, mỗi học viên
phải nắm vững lí thuyết, rèn luyện kĩ năng, chuẩn bị và
tiến hành bài giảng ở nhà trường một cách thuần thục.
Phải xác định phương thức khái quát của các hành động
sư phạm trong hình thức bài giảng, chỉ rõ quy trình, kĩ
năng chuẩn bị và tiến hành bài giảng.
Để tiến hành một bài giảng tốt, học viên cần lưu ý:
- Cách thức mở đầu của một bài giảng, thời gian,
phương pháp mở đầu, những yêu cầu cần đạt được trong
giai đoạn mở đầu.
- Cách thức truyền thụ, phân tích, giảng giải những
nội dung cơ bản của bài giảng cho đến việc sử dụng tổng
hợp các kĩ năng như: kĩ năng giao tiếp sư phạm, kĩ năng
nắm thông tin ngược, kĩ năng điều khiển tư duy, thu hút
sự chú ý của người học, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ thuyết
trình và kết hợp thuyết trình với cử chỉ, điệu bộ, kĩ năng
sử dụng phấn bảng với các phương tiện kĩ thuật dạy học.
- Cách thức kết thúc của một bài giảng (kết luận, gợi
động cơ kết thúc,...).
- Rút kinh nghiệm, khắc phục những nhược điểm của
hình thức bài giảng sau quá trình dạy học là một hoạt
động quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng
và rèn luyện kĩ năng thực hành sư phạm.
2.3.2. Hình thành và rèn luyện kĩ năng tổ chức, điều
khiển quá trình tự học, tự nghiên cứu trong thực hành sư
phạm của học viên ở các trường sĩ quan quân đội
Một trong những đặc trưng cơ bản của quá trình dạy
học thực hành ở nhà trường quân đội nói chung các
trường sĩ quan quân đội nói riêng là tổ chức, điều khiển
quá trình tự học, tự nghiên cứu của học viên. Hệ thống
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các kĩ năng tự học có thể chỉ ra gồm các kĩ năng cơ bản
như sau: kĩ năng xây dựng kế hoạch tự học của học viên,
kĩ năng tổ chức thực hiện kế hoạch tự học, kĩ năng tự
đánh giá kết quả tự học, tự điều chỉnh các hoạt động tự
học của bản thân.
Trong quá trình đào tạo tại trường, phải chú ý rèn luyện
cho học viên các kĩ năng tự nghiên cứu các nguồn tài liệu,
kĩ năng thu thập và xử lí thông tin; kĩ năng thu thập kiến
thức, kinh nghiệm biến những nội dung đó thành kiến thức
của bản thân. Chỉ ra các phương thức tự học theo lí thuyết
dạy học hiện đại, kết hợp phương thức tự học cá nhân
truyền thống với phương thức tự học theo nhóm, tự học
trong thực tiễn với tự học từ các nguồn tài liệu, tự học trên
mạng và hợp tác trong tự học... Phải phát triển lí thuyết tự
học cho học viên phù hợp với đặc thù từng ngành nghề,
chuyên môn đào tạo của mỗi nhà trường.
Chẳng hạn, trong dạy học (huấn luyện) nội dung binh
khí, kĩ thuật có các nội dung: Tính năng, cấu tạo của các
loại súng bộ binh, cách tháo lắp thông thường... Trong
đó, có thể tổ chức cho học viên tự học một số nội dung
như: Nguồn gốc xuất xứ của súng, tự nghiên cứu nắm
chắc về tính năng, kĩ chiến thuật, cấu tạo trong, cấu tạo
ngoài của súng,... Đồng thời định hướng cho học viên tự
nghiên cứu trong tài liệu trong và ngoài nước, các nguồn
từ internet, nguồn từ trung tâm thông tin khoa học quân
sự quốc phòng và học hỏi kinh nghiệm từ những người
đi trước, từ giảng viên và cán bộ quản lí để quá trình tự
học của mình thực sự đạt hiệu quả cao.
2.3.3. Chuẩn bị và tiến hành seminar ở các trường sĩ
quan quân đội
Đây là một hình thức thực hành phổ biến ở hầu hết
các học phần, môn học ở các nhà trường sĩ quan quân
đội. Vì vậy, cần phải xác định phương thức khái quát của
các hành động sư phạm trong hình thức seminar, chỉ ra
quy trình, kĩ năng chuẩn bị và tiến hành seminar. Cách
thức chuẩn bị seminar bao gồm phân công, tổ chức các
lực lượng chuẩn bị, dự kiến tiến độ thời gian, công tác
đảm bảo. Xác định những kĩ năng cơ bản trong quá trình
chuẩn bị seminar, kĩ năng phát hiện, lựa chọn vấn đề, kĩ
năng xây dựng kế hoạch seminar, dự thảo các tình huống
sư phạm và phương án xử lí. Kết hợp nhuần nhuyễn các
kĩ năng cơ bản trong quá trình tổ chức điều khiển seminar
làm cho buổi học diễn ra sôi nổi, đúng hướng, tập trung
và đạt được các mục tiêu sư phạm đề ra. Đó là kĩ năng
xây dựng tình huống học tập ngay trong tiến trình
xêmina, kĩ năng đưa người học vào tình huống có vấn đề,
kĩ năng kích thích người học huy động các chức năng
tâm lí tham gia tranh luận, thảo luận, phản biện giải quyết
vấn đề, kĩ năng khái quát, tóm tắt các ý kiến phản biện
của học viên và định hướng các ý kiến vào vấn đề trọng
tâm trọng điểm của vấn đề seminar.

Hiện nay, kế hoạch nội dung chủ đề, thời gian
seminar đều được các nhà trường xây dựng trong nội
dung chương trình hay còn gọi là “Kế hoạch đề bài”.
Giảng viên là người đôn đốc học viên và cán bộ quản lí
chủ động chuẩn bị theo chủ đề đã xác định. Thông
thường giảng viên phối hợp với cán bộ quản lí học viên,
tổ chức phân công học viên chuẩn bị seminar theo nhóm,
mỗi nhóm chuẩn bị một nội dung trong chủ đề. Nếu có
thời gian, chỉ huy đơn vị sẽ tổ chức duy trì seminar thử
để kiểm tra công tác chuẩn bị cũng như chất lượng học
tập của học viên, tổng hợp tình hình phản hồi với giảng
viên phụ trách. Giảng viên sẽ là người chịu trách nhiệm
duy trì, điều khiển buổi seminar. Thứ tự buổi seminar:
giảng viên là người nêu vấn đề, đặt câu hỏi và yêu cầu
học viên thảo luận, phản biện từng nội dung đã chuẩn bị.
Quá trình seminar giảng viên lấy tinh thần xung phong
của học viên là chính, kết hợp với chỉ định để tránh sự
phân hóa trong học tập. Quá trình duy trì, giảng viên nêu
lên các ý kiến trái ngược để tạo sự tranh luận, phản biện
của học viên, làm cho buổi học sôi động, đạt mục đích
yêu cầu đề ra. Giảng viên có thể kết luận từng nội dung,
cũng có thể để học viên phát biểu ý kiến phản biện hết
các nội dung chuẩn bị cuối giờ giảng viên kết luận toàn
bộ buổi seminar: Công tác chuẩn bị đề cương, về ý thức
thái độ học tập của học viên, chất lượng buổi seminar,
đánh giá xếp loại theo các mức (tốt, khá, đạt, yếu, không
đạt). Giảng viên cũng có thể đánh giá và cho điểm (thay
cho điểm học trình) với những học viên có ý kiến chất
lượng tốt.
3. Kết luận
Hoạt động thực hành sư phạm ở các trường sĩ quan
quân đội là rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, chuyên môn
cho học viên. Là một bộ phận quan trọng cấu thành năng
lực, tài nghệ của người cán bộ sĩ quan chỉ huy tham mưu,
người giảng viên trong tương lai. Ngoài những kĩ năng
chuẩn bị, tiến hành bài giảng, kĩ năng tổ chức, điều khiển
quá trình tự học, quá trình chuẩn bị, tiến hành seminar...
còn có nhiều kĩ năng khác tạo nên phẩm chất, năng lực
của học viên. Chính vì vậy, hoạt động thực hành sư phạm
có nhiệm vụ hình thành những kĩ năng sư phạm cần thiết
và phương thức rèn luyện kĩ năng đó cho học viên trong
suốt quá trình đào tạo tại các trường sĩ quan quân đội.
Góp phần xứng đáng hoàn thành mục tiêu yêu cầu đào
tạo đề ra.
Tài liệu tham khảo
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thái, thế mạnh đào tạo của mỗi nhà trường, đồng thời góp
phần tạo nên một “thế giới học tập” đa dạng và chuỗi
cung ứng thị trường lao động cho xã hội lựa chọn.
Thứ năm, xây dựng CĐR phải dựa trên cơ sở của
những lí thuyết giáo dục tiên tiến nhằm đảm bảo nâng
cao chất lượng CĐR và tính ứng dụng phục vụ quá trình
phát triển CTĐT. Trong quá trình xây dựng CĐR phải
nghiên cứu lí thuyết và nâng cao kĩ năng vận dụng các
nguyên tắc xây dựng CĐR nhằm đáp ứng yêu cầu về chất
lượng nội dung và đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật của CĐR.
3. Kết luận
CĐR là một trong những khâu trọng yếu trong quá
trình phát triển CTĐT của mỗi cơ sở giáo dục đại học.
Trên cơ sở những bài học rút ra từ thực tiễn xây dựng
CĐR đã đặt ra việc phải thực hiện một số giải pháp cơ
bản nhằm nâng cao chất lượng xây dựng CĐR. Đó là sự
gắn bó chặt chẽ hơn nữa các cơ sở giáo dục đại học là nơi
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao với các nhà
tuyển dụng, thị trường lao động thường xuyên biến động;
gắn kết chặt chẽ giữa CĐR và CTĐT trong quá trình phát
triển của mỗi nhà trường; CĐR phải dựa trên cơ sở vận
dụng linh hoạt, hiệu quả những lí thuyết giáo dục tiên tiến
phù hợp điều kiện, thế mạnh của mỗi nhà trường.
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