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Abstract: Renovation of teaching methods to improve the quality of education is an urgent
requirement for the education system in our nation today. The learner-centered teaching methods
promote the positive, independent and creative thinking of students in getting knowledge. In the
article, the author mentions innovation of methods in teaching module “Military techniques, tactics
and shooting techniques for AK submachine gun” at the Center of National Defend Education,
Hong Duc University with aim to enhance quality of learning of students.
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1. Mở đầu
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban
Chấp hành Trung ương đã nêu: “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 tổ chức hình thức học tập đa dạng,
chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa
học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền
thông trong dạy và học” [1]. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc
các chỉ thị, nghị định của Đảng, Chính phủ về công tác giáo
dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN), những năm qua, Bộ
GD-ĐT đã tích cực phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ,
ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm
thực hiện tốt công tác GDQP-AN cho học sinh, sinh viên
(SV); qua đó, giáo dục thế hệ trẻ nhận thức đúng về quyền,
nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, góp phần quan trọng hoàn thiện nhân cách con
người Việt Nam trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, việc tổ
chức dạy học, phương pháp dạy học còn chưa phù hợp với
đặc thù môn học và đối tượng học sinh, SV, dẫn đến chất
lượng GDQP-AN ở một số nơi còn thấp, nhất là ở các
trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy
nghề và một số trường cao đẳng, đại học.
Vì thế, đổi mới phương pháp dạy học môn GDQP-AN
là yêu cầu cấp thiết, quan trọng đối với việc nâng cao chất
lượng môn học. Đặc biệt, đây lại là môn học mang tính đặc
thù cao, nếu giảng viên (GV) không có phương pháp dạy
học phù hợp, linh hoạt dễ dẫn tới sự “khô cứng”, nhàm chán.

Tuy nhiên, việc đổi mới phương pháp dạy học phải dựa trên
cơ sở bảo đảm đủ nội dung, chương trình, thời gian học tập
và phải lấy chất lượng, hiệu quả dạy - học là mục tiêu hàng
đầu. Bài viết trình bày một số phương pháp đổi mới giảng
dạy Học phần “Quân sự chung, chiến thuật và kĩ thuật bắn
súng tiểu liên AK” ở bộ môn Quân sự, Trung tâm Giáo dục
quốc phòng và An ninh Trường Đại học Hồng Đức nhằm
nâng cao chất lượng dạy - học cho GV và SV.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng giảng dạy học phần “Quân sự chung,
chiến thuật và kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK” ở bộ môn
Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh
Trường Đại học Hồng Đức
2.1.1. Đặc điểm của học phần “Quân sự chung, chiến
thuật và kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK”
Học phần quân sự chung, chiến thuật và kĩ thuật bắn
súng tiểu liên AK có 5 đơn vị học trình bao gồm cả lí
thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học
những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, các
phương tiện chỉ huy để phục vụ cho nhiệm vụ học tập
chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; tính năng, tác dụng, cấu
tạo, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ binh AK, CKC,
RPĐ, RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng, kĩ thuật sử
dụng thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh
học, vũ khí lửa; vết thương chiến tranh và phương pháp xử
lí; luyện tập đội hình lớp, khối. Nội dung gồm: đội ngũ đơn
vị; sử dụng bản đồ, địa hình quân sự, một số loại vũ khí bộ
binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu
ban đầu các vết thương; ba môn quân sự phối hợp. Học
phần giành nhiều thời gian thực hành khi giới thiệu các nội
dung về chiến thuật và kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK.
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2.1.2. Thực trạng phương pháp dạy học Quân sự chung
hiện nay ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh
Trường Đại học Hồng Đức
Hiện nay, các phương pháp dạy học được sử dụng phổ
biến gồm: thông báo - tái hiện, làm mẫu - bắt chước. Mặc
dù các phương pháp dạy học mới như: giải thích - tìm kiếm
bộ phận, nêu vấn đề - nghiên cứu,... ngày càng được chú ý
nhiều hơn nhưng hầu hết GV khi giảng dạy chủ yếu vẫn
còn sử dụng các phương pháp dạy học cũ, vẫn còn theo lối
truyền thụ một chiều, “thầy đọc - trò chép”, chưa phát huy
đầy đủ tính tích cực, độc lập của SV và bồi dưỡng cho họ
năng lực tự học, tự nghiên cứu. Bài giảng của GV vẫn còn
mang nặng tính lí thuyết, cách dạy theo kiểu truyền thống
là dùng lời, người học dùng phương pháp nghe và ghi nhớ
một cách thụ động. Việc tổ chức hướng dẫn cho SV tự học,
đọc sách, seminar, thảo luận... chưa được chú trọng đúng
mức. Do kiến thức rất rộng nên SV tiếp thu bài giảng chỉ
trong giới hạn những nội dung được GV trình bày trên lớp
và trong giáo trình, không cập nhập được các tài liệu
nguồn và bài giảng không minh họa được bằng thực tế.
Chẳng hạn, như trong bài Giới thiệu một số loại vũ khí bộ
binh, nếu chỉ giảng dạy bằng phương pháp thông thường
là thầy giảng, trò chép thì SV không thể nắm vững được
cấu tạo chi tiết các bộ phận của súng hoặc là sơ lược
chuyển động của súng và đạn... Hoặc các bài giảng về
khoa học công nghệ, kĩ thuật quân sự, SV chỉ có thể tiếp
cận được những thông tin do GV truyền đạt nên hiệu quả
không cao do bị giới hạn bởi thời lượng của bài và không
có tính trực quan. Vì vậy, niềm say mê học tập và tự nghiên
cứu của SV giảm, bên cạnh đó một bộ phận SV vẫn coi
môn học như điều kiện bắt buộc, dẫn đến tâm lí thiếu nhiệt
tình trong học tập, không nắm bắt được nội dung của
chương trình, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.
Để giải quyết thực trạng nêu trên, trong những năm qua,
GV bộ môn Quân sự luôn tích cực trau dồi kiến thức, nâng
cao chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy
của môn học. Bộ môn đã tổ chức những buổi sinh hoạt
chuyên môn với nhiều chủ đề đổi mới các phương pháp dạy
học GDQP-AN nhằm mục đích nâng cao chất lượng môn
học. Trong quá trình dạy học, GV luôn chủ động đổi mới
phương pháp dạy học, tích cực áp dụng nhiều phương pháp
hiện đại như ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy,
soạn bài giảng điện tử, tổ chức các hoạt động ngoài giờ,...
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế
như: đa số GV tuổi đời còn trẻ kinh nghiệm giảng dạy chưa
nhiều, chưa có nhiều hiểu biết thực tiễn về môi trường quân
đội. Trong quá trình giảng dạy, một số GV còn truyền đạt
thụ động, phương pháp dạy học chưa sáng tạo, đổi mới, dẫn
đến chất lượng môn học chưa được nâng cao.
2.2. Một số phương pháp đổi mới giảng dạy học phần
“Quân sự chung, chiến thuật và kĩ thuật bắn súng tiểu

liên AK” ở bộ môn Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc
phòng và An ninh Trường Đại học Hồng Đức
2.2.1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong
giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và An ninh
Với việc dạy học bằng giáo án điện tử, GV sẽ hạn chế
tối đa việc viết bảng, dành thời gian, sức lực tập trung
làm cho bài giảng có sức lôi cuốn SV hơn. Tuy nhiên,
giáo án điện tử chỉ là sự trợ giúp, còn chất lượng bài giảng
tốt hay không phụ thuộc vào các yếu tố: sự truyền đạt tri
thức, trình độ của GV và thái độ của người học.
Trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào
giảng dạy, sẽ có rất nhiều phát kiến mới trong đó giáo án
điện tử bước đầu đã mang đến những kết quả thiết thực.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy có hiệu
quả rất nhiều trong việc tạo hứng thú cho SV khi tiếp cận
môn học. Từ chỗ GV chỉ hướng dẫn SV qua giáo trình,
đến nay, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin mà bài học
dần trở nên phong phú và đa dạng hơn, SV có thể khai thác
thông tin trên mạng để tìm hiểu trước kiến thức.
Muốn tạo hứng thú cũng như tìm tòi sáng tạo của SV,
GV phải chuẩn bị trước hệ thống câu hỏi gợi ý trước về
một số nội dung lớn mà bài học yêu cầu sau đó phân công,
chia nhóm cho SV tìm hiểu, tự khám phá trước bài học.
Bên cạnh đó, một số bài dạy trừu tượng cần có sự hỗ
trợ của công nghệ thông tin như bài Giới thiệu một số loại
vũ khí bộ binh hay Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK, sự hỗ
trợ về hình ảnh chuyển động của súng, giúp SV nhìn thấy
rõ sự chuyển động bên trong khẩu súng cùng với hiệu ứng
âm thanh sẽ làm cho SV hứng thú hơn so với trước đó chỉ
được giới thiệu qua giáo trình. Hay cách lấy đường ngắm
cơ bản, đường ngắm đúng, khi sử dụng công nghệ thông
tin với các hiệu ứng và âm thanh như đạn nổ và khi ra thao
trường SV dễ dàng lấy được đường ngắm đúng, SV sẽ
nhận biết nhanh đâu là đường ngắm cơ bản, điểm ngắm
đúng, đường ngắm đúng, biết được quỹ đạo đường đạn
bay trong không gian và điểm các chạm của đạn trên bia
để khi bắn đạt được hiệu quả cao nhất. Ở nội dung bài 2:
Sử dụng bản đồ quân sự, khi ứng dụng công nghệ thông
tin vào giảng dạy, GV sẽ cho SV xem quá trình thực hiện
các phép chiếu Gauss và UTM; như vậy, SV sẽ dễ hiểu
hơn so với việc GV trình bày miệng và chỉ trên tranh. Hay
như ở phần chắp ghép và bảo quản bản đồ, ngoài thực hiện
mẫu ở trên lớp thì GV cũng trình chiếu cách chắp ghép và
bảo quản bản đồ trên máy chiếu làm cho SV nắm rõ hơn
nội dung bài học.
Trong xu thế phát triển của xã hội ngày nay, công
nghệ thông tin đang có những tiến bộ vượt bậc, các tiện
ích của nó đã được áp dụng rộng rãi ở hầu hết các lĩnh
vực trong cuộc sống. Riêng đối với SV, công nghệ thông
tin luôn có sức hút to lớn, vấn đề còn lại là ứng dụng sao
cho phù hợp để tăng tính hấp dẫn ở bộ môn này.
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2.2.2. Tổ chức cho sinh viên xem các tư liệu qua tranh
ảnh, mô hình, các đoạn phim
Song song với sử dụng công nghệ thông tin, GV nên
trình chiếu các loại tranh, ảnh, phim tư liệu có liên quan
đến bài học nhằm kích thích tính tò mò, thích thú của SV.
Ví dụ như bài Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, ngoài
việc giới thiệu các nội dung trong bài, GV trình chiếu cho
SV một số đoạn phim nói về sự hủy diệt của vũ khí hạt
nhân hay vũ khí hóa học, sinh học. Đối với bài Thuốc nổ,
GV sẽ chiếu một số đoạn phim nói về tác dụng của thuốc
nổ trong chiến tranh cũng như trong sản xuất, cách gói
buộc thuốc nổ, cách sử dụng các loại lượng nổ trong
chiến đấu...
Tất cả những tư liệu về hình ảnh, mô hình, thước
phim đó sẽ khiến SV rất thích thú. Xem các tư liệu qua
tranh ảnh, các mô hình, đoạn phim sẽ làm tăng sự hưng
phấn của SV và chất lượng học cũng sẽ được tăng lên.
Để thực hiện được điều này, đòi hỏi GV phải sưu tầm
tranh ảnh, các thước phim tư liệu có liên quan đến bài
học, chuẩn bị máy chiếu, âm thanh, mô hình học cụ thật
chu đáo.
2.2.3. Tổ chức các buổi hội thao, trò chơi, kiểm tra trắc
nghiệm để sinh viên có điều kiện giải trí, rèn luyện sức
khỏe, thể hiện năng lực của mình
GDQP-AN là môn học đặc thù vừa có lí thuyết, vừa
có thực hành, vừa giáo dục tư tưởng, vừa giáo dục thể
chất. Đặc biệt, riêng đối với học phần này thì chủ yếu là
học thực hành. Vì vậy, SV sau khi tiếp cận với kiến thức
đòi hỏi phải biết vận dụng kiến thức đó vào thực tế. GV
phải cho SV hội thao ngay sau mỗi tiết học, cho lớp học
chia thành nhiều nhóm thi đua với nhau thực hiện nội
dung đã học. Thực tiễn cho thấy, đa số SV hứng thú khi
được thi đua với nhau, đây là một sân chơi vô cùng có
ích. SV vừa học vừa chơi, học đến đâu vận dụng ngay
đến đó. Như vậy, các em sẽ không còn thấy tiết học khô
khan, căng thẳng; ngược lại, sự vận động vui vẻ luôn
luôn kèm theo tiếng cười sẽ giúp các em thư giãn đầu óc,
đồng thời thể lực cũng được rèn luyện và yêu thích môn
học hơn. Trong nội dung học phần, GV nên tổ chức cho
các em thi tháo và lắp súng tiểu liên AK được tính bằng
giây trong bài 3: Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh để
từ đó giúp các em dần hình thành kĩ năng tháo và lắp
súng; hay tổ chức thi về kĩ thuật băng bó ở nội dung bài
6: Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh; hay nội dung
bài 7: Ba môn quân sự phối hợp sau khi SV luyện tập
xong thì tổ chức cho các em hội thao ném lựu đạn xa
đúng hướng. Phần thưởng có thể chỉ là lời khen hay GV
có thể cho điểm kiểm tra thường xuyên, hoặc một hình
thức phạt nào đó đối với những tập thể tổ, nhóm hay cá
nhân còn thua kém.

Để giảng dạy tốt, GV trước hết phải có kiến thức sâu
rộng. Cho nên, việc có ý thức tự trau dồi, tích luỹ kiến
thức qua việc tự học, tự nghiên cứu, nhằm làm giàu tri
thức phục vụ chuyên môn phải được coi trọng; đặc biệt
GV cần có năng khiếu về điều khiển trò chơi. Ngoài ra,
việc cập nhật thông tin qua các phương tiện thông tin đại
chúng đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp cho GV có
nhiều kiến thức mới, phong phú.
2.2.4. Tổ chức thảo luận nhóm
Thảo luận nhóm là phương pháp hữu hiệu để trao đổi
những kinh nghiệm, hiểu biết về các vấn đề học tập, cọ
xát những thông tin đã có để kiến thức dạy học biến thành
sở hữu của người học. Phương pháp thảo luận nhóm
trong và ngoài giờ học sẽ là một phần bổ sung quan trọng
cho bài giảng, giúp SV nắm vững khái niệm và áp dụng
vào các tình huống cần đến các kĩ năng đào sâu suy nghĩ.
Học nhóm là một hình thức học hợp tác nâng cao chất
lượng của người học, họ được giao lưu với nhau và có
được những kết quả học tập tiến bộ về nhiều mặt. Theo
cách này, SV được tạo cơ hội tự đặt câu hỏi, thảo luận,
trình bày quan điểm và thực hiện học hợp tác. Để có thể
phát huy được những lợi ích của việc học nhóm, GV phải
cung cấp nền tảng cho SV. Do đó, GV phải khơi gợi
hứng thú cho SV bằng cách chọn những chủ đề thảo luận
tương ứng với trình độ hoặc đặt câu hỏi, đưa ra vấn đề
dẫn dắt SV đạt đến mức độ tư duy sâu sắc hơn. Bên cạnh
đó, quá trình cộng tác cũng phải được sắp xếp để đảm
bảo tất cả các thành viên trong nhóm tham gia một cách
tích cực. Như thế, yêu cầu người hỏi phải nắm vững câu
hỏi, tham gia với tinh thần đóng góp, xây dựng tốt.
Đối với nội dung thảo luận nhóm, GV có thể cho SV
thảo luận về nội dung bài 8: Từng người trong chiến đấu
tiến công, như cách đánh của từng người trong đánh
chiếm các mục tiêu như đánh địch trong căn nhà; đánh
tên địch, tốp địch; đánh xe tăng xe bọc thép của địch...
Trong bài 9: Từng người trong chiến đấu phòng ngự, SV
sẽ thảo luận về hành động của các chiến sĩ phải làm gì
khi địch tiến công vào trận địa phòng ngự của ta hay quá
trình chuẩn bị công sự của các chiến sĩ như thế nào... Sau
khi dẫn dắt SV vào vấn đề của nội dung thảo luận, GV
phân chia tổ nhóm để các em thảo luận với nhau. Sau khi
các em thảo luận xong, GV gọi mỗi nhóm một em đại
diện lên trình bày nội dung đã được phân công. Sau khi
các nhóm trình bày xong bài của mình, GV kết luận lại
các nội dung đã thảo luận.
2.2.5. Sử dụng các phương tiện hỗ trợ trực quan
Những hình ảnh minh họa trực quan trong giảng dạy
GDQP-AN được sử dụng với mục đích làm cho bài giảng
bớt trừu tượng, giảm căng thẳng, gây hưng phấn, thích thú,
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Nguyễn Đức Đạt cho rằng, không chỉ dừng lại ở điểm học
cho biết đạo lí mà còn phải đem những điều học được
thực hành, áp dụng nó trong đối nhân xử thế, phải học để
làm người và học để làm việc. Vì thế, những phương pháp
này, ông yêu cầu phải được thực hiện từ cả hai phía người
dạy và người học. Cả người dạy và người học đều phải
coi việc tự tu dưỡng là thường xuyên và liên tục. Người
thầy là người làm gương về đạo đức, mẫu mực để học trò
noi theo. Người học được gợi mở sự say mê, hứng thú về
đạo lí, học tập đạo đức phải có sự chủ động, tích cực,
chuyên cần chăm chỉ luyện tập, thực hành đạo lí. Trong
thiên Sư hữu, sách Nam Sơn tùng thoại đã ghi chép: “Có
người hỏi: thầy là khuôn mẫu, có khuôn mẫu thì đồ chế
ra có xấu xí không? Ông đáp: Đồ vẫn có chất của nó,
khuôn mẫu chỉ nhân đó mà chế ra đồ thôi, cát không thể
nặn được, gỗ mục, đá rắn không thể khắc được cho nên
có khuôn mẫu mà chẳng theo khuôn, có mẫu mà không
theo mẫu thì không phải lỗi ở khuôn” [2; tr 57].
3. Kết luận
Tư tưởng giáo dục của Nguyễn Đức Đạt có ý nghĩa
to lớn trong việc giáo dục đạo đức cho con người. Đứng
trước những thay đổi của xã hội, sự suy tư, trăn trở về
giáo dục của Nguyễn Đức Đạt tập trung chủ yếu vào mục
đích, nội dung và phương pháp giáo dục. Ông chỉ ra, mục
đích của giáo dục cần phải hình thành những “khối óc”
được rèn luyện tốt, đào tạo những con người “vừa hồng,
vừa chuyên” với nội dung và phương pháp giáo dục
phong phú và hiệu quả. Với những quan điểm đó đã đem
đến một định hướng mới về giáo dục đạo đức cho con
người, có những giá trị vượt thời gian mà chúng ta có thể
học hỏi, kế thừa trong việc giáo dục đạo đức cho thanh
niên, học sinh nước ta hiện nay.
Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Đức Đạt. Nam Sơn tùng thoại (Quyển 1,
bản dịch). Thư viện Viện Triết học, TL 1084.
[2] Nguyễn Đức Đạt. Nam Sơn tùng thoại (Quyển 2,
bản dịch). Thư viện Viện Triết học. TL 1085.
[3] Ninh Viết Giao (1996). Nhà giáo danh tiếng đất Lam
Hồng: Nguyễn Đức Đạt (1824-1887). NXB Nghệ An.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam (2014). Tài liệu nghiên
cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp
hành Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa XI. NXB
Chính trị Quốc gia - Sự thật.
[5] Phạm Minh Hạc (Chủ biên, 2013). Bàn về triết lí
giáo dục Việt Nam. NXB Đại học Sư phạm.
[6] Nguyễn Thế Long (1995). Nho học ở Việt Nam:
Giáo dục và thi cử. NXB Giáo dục.
[7] Hà Nhật Thăng (2001). Giáo dục hệ thống giá trị
đạo đức - nhân văn. NXB Hà Nội.

MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỔI MỚI QUÁ TRÌNH...
(Tiếp theo trang 239)
giúp người học có thể tiếp tục lĩnh hội kiến thức một cách
nhanh nhất và đạt hiệu quả cao. Để học được một vấn đề,
người học đòi hỏi phải được nhìn tận mắt ngay cả khi vừa
được nghe về nó. Do vậy, người dạy nên sử dụng các
phương tiện như: bản đồ, tranh ảnh mô phỏng cấu tạo, các
bộ phận của vũ khí, trang bị quốc phòng, các loại vũ khí
phục vụ cho công tác giảng dạy như: Súng CKC, AK,
B40, B41, RPĐ, lựu đạn, bao xe, mô hình tượng trưng cho
xe tăng, xe bọc thép, lô cốt, cờ thể hiện cho quân ta và quân
địch...; máy chiếu, băng video để hỗ trợ cho công tác giảng
dạy. Đặc biệt với nội dung về bắn súng, khi lên lớp phần lí
thuyết, GV phải kết hợp tốt các đồ dùng trực quan như:
súng AK, mô hình về đường ngắm cơ bản, điểm ngắm
đúng, đường ngắm đúng, bia bắn... Phân tích, hướng dẫn,
thực hành bằng mô hình trực quan sẽ giúp SV dễ dàng lấy
được đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng...
3. Kết luận
Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những
nhiệm vụ quan trọng đối với GV để nâng cao chất lượng
môn học. Đặc biệt, đối với GDQP-AN - môn học có nội
dung về lí thuyết và cả nội dung thực hành. Trong quá
trình giảng dạy, chúng tôi đã vận dụng khai thác triệt để
những phương pháp đổi mới để chất lượng giảng dạy môn
học được nâng cao. Tùy vào nội dung, tính chất bài học
mà sử dụng một trong các phương pháp trên một cách linh
hoạt để đạt được hiệu quả cao nhất trong giảng dạy.
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