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VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN
Trần Thị Nhẹn - Học viện Hải quân
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Abstract: Young generation is an important social force and is considered the determined factor
for the development and future of our nation. Therefore, moral education for the youth is required.
In this article, author presents educational thoughts of Confucian scholar Nguyen Duc Dat on moral
education for the youth with the viewpoint that learning is for oneself, learning not to be mandarin.
The thoughts of Nguyen Duc Dat leave many meaningful lessons theorically and practically for
young generation education in Vietnam today.
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1. Mở đầu
Nhận thức được vai trò của giáo dục đối với sự phát
triển của con người và xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã
đề ra nhiều chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới và
phát triển giáo dục. Kết quả là, nền giáo dục nước ta đã
có sự chuyển biến cả về số lượng, chất lượng và hoạt
động xã hội hóa giáo dục có những phát triển mới, góp
phần to lớn vào việc đào tạo và nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực cho sự phát triển KT-XH đất nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được
vẫn tồn tại những yếu kém, bất cập, những khó khăn, thử
thách đối với nền giáo dục nước ta nói chung và giáo dục
đạo đức cho thanh niên, học sinh nói riêng... Vì thế, một
việc làm cần thiết đối với việc xây dựng, phát triển và
hoàn thiện nền giáo dục là phải tiếp thu những tinh hoa,
những tư tưởng giáo dục hiện đại của thế giới, nhưng
đồng thời phải biết kế thừa, phát huy những giá trị trong
tư tưởng giáo dục và nền giáo dục truyền thống của dân
tộc. Một trong những tư tưởng cần phải được kế thừa đó
không thể không nhắc đến tư tưởng giáo dục của Nguyễn
Đức Đạt - một nhà Nho, nhà giáo ưu tú của Việt Nam thế
kỉ XIX. Điều này góp phần làm cơ sở cho sự phân tích
và chỉ ra những giá trị còn thích ứng được với những yêu
cầu của hiện nay để tiếp tục phát huy và loại bỏ những
hạn chế nhằm góp phần khắc phục sự sa sút về đạo đức
cho thanh niên, học sinh Việt Nam hiện nay.
Bài viết này đề cập thân thế, sự nghiệp giáo dục của
nhà nho Nguyễn Đức Đạt và phân tích những bài học
trong việc giáo dục đạo đức, lí tưởng cách mạng cho thế
hệ trẻ hiện nay thông qua tư tưởng giáo dục của ông.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thân thế nhà nho Nguyễn Đức Đạt
Nhà nho Nguyễn Đức Đạt sinh năm 1824 tại làng
Hoành Sơn, xã Nam Hoa Thượng, tổng Trung Cần (nay là
xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ông sinh

ra trong một gia đình có nhiều người đỗ đạt, như em họ
Nguyễn Đức Quý đỗ Hoàng giáp 1884, em ruột là Nguyễn
Đức Huy đỗ Cử nhân (1864), cha là Nguyễn Đức Diệu đỗ
cử nhân (1824), con trai ông là Nguyễn Đức Hiểu cũng đỗ
Cử nhân (1912) và cháu ông đỗ Phó bảng (1916).
Ông đỗ cử nhân khoa Đinh Mùi 1847. Năm Quý Sửu
1853, tức đời Tự Đức thứ 6, ông đỗ Thám hoa, cùng với
một danh nho khác của Nam Đàn là Nguyễn Văn Giao.
Ông được bổ vào viện Tập hiền, sau đó thăng làm Cấp
sự trung. Được ít lâu, ông xin cáo quan về phụng dưỡng
song thân và mở trường dạy học. Năm 1863, ông lại được
triều đình vời ra làm Đốc học tỉnh Nghệ An. Mẹ mất, ông
về chịu tang ở nhà dạy học. Khi hết chịu tang, quan địa
phương tấu về triều, lại vời ông ra làm Quận học, rồi
thăng Án sát Thanh Hóa, Tuần phủ tỉnh Hưng Yên.
Năm Tự Đức thứ 26 (1873), quân Pháp tấn công, bốn
tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình đều bị
thất thủ. Nhờ có công giữ được Hưng Yên yên ổn nên
ông được Tự Đức ban thưởng. Ít lâu sau, ông cáo quan,
lại trở về mở trường dạy học. Năm 1885, vua Hàm Nghi
ra chiếu Cần Vương. Ông cùng em họ là Nguyễn Đức
Quý ra mắt Hàm Nghi và được phong làm Lại bộ
Thượng thư lĩnh An Tĩnh tổng đốc. Về quê nhà, ông cùng
Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Quang... dựng cờ nghĩa khởi
binh, chiến đấu chưa được bao lâu thì thất thế nên nghĩa
quân phải rút lên vùng miền núi Thanh Chương. Do tuổi
cao, sức yếu không đi được, nên Nguyễn Đức Đạt ở ẩn
tại quê nhà. Ông mất vào tháng 2/1887, thọ 63 tuổi.
2.2. Sự nghiệp giáo dục của nhà nho Nguyễn Đức Đạt
Cả cuộc đời Nguyễn Đức Đạt đều làm nghề dạy học.
Trường của ông là một ngôi trường uy tín dành cho
những người đi thi hương. Học trò ông nhiều người thành
danh, trong đó có những bậc danh sĩ như: Phan Bội Châu,
Cao Xuân Dục, Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn, Đặng
Văn Bá, Đặng Thái Thân, Đặng Văn Thụy, Nguyễn Sinh
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Sắc... Ông là một nhà nho nghiêm khắc, tận tình và được
học trò tôn kính. Hiện nay tại làng Hoành Sơn vẫn còn
một ngôi từ đường do học trò lập để thờ ông. Trong ngôi
từ đường có hai bức đại tự với sáu chữ “Vạn thế trạch”,
“Đại khoa môn” và nhiều câu đối mà một trong số đó là:
“Suốt đời đào tạo bao người, ơn muôn đời ngôi nhà
cỏ núi Nam Sơn / Văn chương nổi tiếng cả nước, một
ngọn núi cao châu ta Hồng Lĩnh”
Nguyễn Đức Đạt còn nổi tiếng vì cuộc sống riêng, chỉ
biết “dạy người không mỏi”, về hưu, sống một cuộc đời
thanh bần, quanh năm dưa muối trong cảnh đùm bọc của
thôn xóm và sự chăm sóc của học trò, ông đã được tôn vinh
như một vị tôn sư đạo cao đức trọng. Trường học của ông
là một ngôi trường giữa trời, trên đồi Đông Sơn. Nơi đây
còn tấm bia khắc ba chữ Tam bình nham (ba mỏm đá bằng)
là chỗ ông ngồi giảng bài và hóng mát (bia khắc từ năm
1877). Một tấm bia khác (khắc từ năm 1917), do hai học
sinh cũ của ông là Kinh lược Hoàng Cao Khải và Thượng
thư bộ Học Cao Xuân Dục dựng. Nhà nho Nguyễn Đức Đạt
để lại nhiều di sản thơ ca, triết học giáo dục cho dân tộc.
2.3. Tư tưởng giáo dục của nhà nho Nguyễn Đức Đạt
Vốn là nhà giáo, Nguyễn Đức Đạt rất coi trọng phương
pháp giáo dục. Về mục đích giáo dục, ông viết: Người quân
tử học là vì mình, học không phải để làm quan, sự học vì
mình thì phải học suốt đời, còn kẻ nào học để làm quan,
chưa làm thì học, được làm quan rồi thì không học nữa.
Là nhà giáo dục, Nguyễn Đức Đạt rất quan tâm đến các
sách kinh điển của đạo Nho. Hễ ai đã bước tới cửa Khổng
sân Trình để theo đường hoạn lộ, đều bắt buộc phải học Ngũ
Kinh, Tứ thư, Bắc sử... theo các cụ các sách đó có giá trị ở
chỗ “chính danh định phận” về con người. Nguyễn Đức Đạt
cho rằng: “Kinh Xuân Thu là gấm hoa, kiêm cả Thi, Thư,
Lễ, Dịch”, Kinh Xuân Thu thay thế trời đất là nẩy mực cho
đường cong, đường thẳng, cân nhắc điều khinh, điều trọng.
Kinh dịch là phỏng theo trời đất, tựa như mờ tối, song
lại rõ ràng; Kinh thi là ngọc bích thuận theo trời đất, tựa như
quê mùa nhưng lại trang sức; Kinh Thư bắt chước trời đất
xem tựa như kì dị nhưng lại lưu loát. Còn Kinh lễ là “củ”
trong lúc Kinh dịch là quy (tức là để đo tròn, đo vuông) xem
như bó buộc nhưng lại thích hợp, đúng mực trong trời đất.
Nguyễn Đức Đạt nói về cách học tập: “Kiến thức thì có
hạn, sự lí thì vô cùng, học giả không quý ở biết hết mà quý
ở biết đến nơi đến chốn”. Nhưng học những gì, học ở đâu?
Trước hết, Nguyễn Đức Đạt cho rằng phải học trong sách
vở, trong các bộ sách kinh điển của ông cha, sách của Khổng
Mạnh, nhưng theo ông không phải là học vẹt, học hẹp.
Nguyễn Đức Đạt dạy học trò của mình rằng: “Vạn cuốn
sách như đồng ruộng, học tập như kho đụn, nên chăm đồng
ruộng để có kho đụn hay có kho đụn đồng ruộng để giữ nồi
chõ, hay bỏ cả nồi chõ mà giữ lấy cái bát mẻ” [1; tr 64].
Những lời nói tâm huyết của một người thầy đối với

học trò đã cách xa chúng ta ngót 150 năm, nhưng vẫn còn
nguyên giá trị đối với sự nghiệp chấn hưng nền giáo dục
và đào tạo của chúng ta hôm nay.
2.4. Một số bài học trong việc giáo dục đạo đức, lí tưởng
cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay thông qua tư tưởng
giáo dục Nguyễn Đức Đạt
Nghiên cứu tư tưởng giáo dục của Nguyễn Đức Đạt,
chúng ta rút ra được những bài học hữu ích trong việc
giáo dục đạo đức, lí tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện
nay. Cụ thể:
- Nhận thức được vai trò quan trọng của giáo dục
đạo đức
Nguyễn Đức Đạt đã nhận thức và cho rằng, để trở thành
con người có tri thức và nhân cách hoàn thiện thì cần phải
có giáo dục. Vì thế, cũng giống như các nhà giáo dục tiền
bối, ông rất coi trọng giáo dục mà trước tiên là giáo dục
trong môi trường gia đình, xã hội và quan trọng hơn cả là
phải tự thường xuyên giáo dục, tự rèn luyện nhân cách.
Ông đã đặt ra mục đích là rèn luyện, tu dưỡng bản thân
để trở thành người có ý nghĩa, có ích cho xã hội. Học, trước
hết theo Nguyễn Đức Đạt, là để hiểu “đạo”, để tu thân và
còn nhằm tới mục đích để làm quan, “hành đạo”, đem
những kiến thức của mình vào cuộc sống. Đây là hạt nhân
hợp lí trong mục đích giáo dục của Nguyễn Đức Đạt khi
ông dành toàn bộ tâm huyết của mình trong việc đào tạo con
người có đạo đức hoàn thiện. Và còn để trở thành con người
“quân tử” - có đạo đức và tài trí, trọng Nghĩa hơn Lợi, luôn
học tập, tu dưỡng và thực hành cái đức của mình. Nhưng để
các đức, cái tài trí ấy - tức là để trở thành người “quân tử”
thì theo Nguyễn Đức Đạt, họ phải trải qua quá trình học tập,
tu dưỡng lâu dài với một nỗ lực bền bỉ.
Đây là một quan điểm có ý nghĩa rất to lớn trong việc
xây dựng chiến lược giáo dục Việt Nam hiện nay, đặc biệt
là việc giáo dục đạo đức cho thanh niên, học sinh. Khi đưa
ra mục đích giáo dục, chúng ta cần tiếp thu quan điểm này,
cần coi trọng việc giáo dục đạo đức, điều này quyết định sự
thành công của một nền giáo dục hiện đại. Hồ Chí Minh đã
từng nói: “Dạy cũng như học phải chú trọng cả tài lẫn đức”.
Đức ở đây là đạo đức cách mạng, là cái gốc quan trọng, nếu
không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng. Việc
dạy và học mà không hướng đến thực tiễn thì không thể lĩnh
hội được đầy đủ ý nghĩa của lí luận, phẩm chất đạo đức của
người học là cơ sở để học tập có ý nghĩa. Việc coi trọng giáo
dục đạo đức không chỉ là xuất phát từ chính bản thân người
học mà còn là một đòi hỏi bức thiết đối với giáo dục hiện
nay, nó càng có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh
tế thị trường trong sự tiếp biến và giao lưu văn hóa ngày
càng cao giữa các quốc gia dân tộc.
Đặc biệt, ở nước ta hiện nay, khi mà “mặt trái” của
kinh tế thị trường đang tác động vào cả lĩnh vực giáo dục,
đào tạo và do vậy, giáo dục đạo đức cho thanh niên, học
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sinh Việt Nam hiện nay càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc.
Bởi lẽ, thanh niên, học sinh là lực lượng trẻ tuổi có ý nghĩa
quan trọng trong việc phát triển đất nước, họ còn là những
người năng động, có tri thức, tiếp thu nhanh những tiến
bộ khoa học và công nghệ mới, dám nghĩ dám làm và họ
là lực lượng trẻ tiên phong đại diện cho sức mạnh của dân
tộc. Tuy nhiên, do họ cũng là những người còn trẻ tuổi,
hơn nữa mặt trái của xã hội hiện đại cũng tác động tiêu
cực đến lí tưởng, lập trường của họ, vì vậy, để phát huy
được những tiềm năng của lực lượng nòng cốt này trở
thành động lực của sự phát triển xã hội thì điều quan trọng
hơn hết, giáo dục cần phải được định hướng một cách
toàn diện, đặc biệt là đạo đức và lí tưởng cách mạng.
- Coi trọng và phát huy những chuẩn mực đạo đức:
Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Dũng trong việc xây dựng và hoàn
thiện giáo dục đạo đức cho thanh niên, học sinh Việt
Nam nói riêng và con người Việt Nam nói chung
Việc phát huy những giá trị cốt lõi trong tư tưởng giáo
dục của Nguyễn Đức Đạt về những chuẩn mực đạo đức:
Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Dũng trên giúp cho con người biết
sống, biết hy sinh về người khác, trong đó lòng nhân ái tức
là “Nhân” là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá con
người có đạo đức hay không và phải căn cứ vào hoạt động
thực tiễn của họ, dựa vào suy nghĩ và hành động của họ.
Cũng như Nho giáo và các nhà Nho Việt Nam,
Nguyễn Đức Đạt chủ trương rằng, nội dung giáo dục phải
hướng vào đạo làm người để từ đó kiến tạo gia đình và xã
hội hài hòa, có đạo đức, có trật tự và kỉ cương. Vì vậy, nội
dung giáo dục xoay quanh những chuẩn mực đạo đức của
Nho gia như: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, Hiếu, Trung. Ông
đã dựa vào quan điểm của Khổng Tử và Mạnh Tử để dạy
cho người học rằng: Lòng thương xót là đầu mối của
Nhân, lòng xấu hổ (tu ố) là đầu mối của đức nghĩa. Biết
kính trọng, nhún nhường (cung kính) là đầu mối của đức
lễ, biết phải biết trái (thị phi) là đầu mối của đức trí. Theo
ông, những người có đức trí không phải cái gì cũng biết,
cái gì cũng hiểu mà là ở chỗ họ không ngừng học hỏi, nhận
thức để đạt được sự hiểu biết về sự vật. Nhờ có trí, con
người mới có đủ sáng suốt, minh mẫn để hiểu được đạo lí,
xét đoán sự vật, phân biệt được phải - trái, thiện - ác để trau
dồi đạo đức và hành động cho đúng lẽ phải, chuẩn mực xã
hội. Dũng - cũng là một trong những phẩm chất đáng quý
mà người quân tử phải hướng tới, dũng ở đây chính là lòng
can đảm, dũng khí. Nhờ có dũng, theo Nguyễn Đức Đạt
con người mới tỏ rõ được ý kiến của mình một cách cao
minh và hành động một cách thanh cao khi vận nước gặp
loạn. Người có Nhân, có Dũng mới tự chủ được mình, mới
giữ được đạo đức của mình, thậm chí dám hi sinh mình để
bảo vệ điều Nhân.
Những phẩm chất đạo đức mà Nguyễn Đức Đạt hướng
đến trong việc giáo dục, đào tạo cho học trò của mình thật

sự có ý nghĩa sâu sắc không chỉ trong thời đại, bối cảnh xã
hội lúc bấy giờ mà với cả xã hội hiện nay. Đó là cần coi
trọng thường xuyên việc giáo dục cho người học những
phẩm chất, những chuẩn mực đạo đức này nhằm hướng
tới xây dựng một xã hội có đạo đức, phát triển bền vững
mà vẫn giữ được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Bên cạnh đó, việc coi trọng, đề cao đạo đức cũng là
một trong những giá trị mà trong giáo dục đạo đức cho
thanh niên ở nước ta hiện nay cần chú trọng bởi lẽ việc tu
dưỡng đạo đức, giáo dục đạo đức truyền thống nhằm hình
thành và củng cố lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc; từ
đó, xây dựng ý thức bảo vệ, giữ gìn và phát huy những giá
trị đạo đức, bản lĩnh đạo đức như một hoạt động biểu hiện
tập trung nhất của việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Lòng nhân ái, bao dung là nét đẹp văn hóa cao quý trong
tâm hồn con người Việt Nam. Nó được hình thành trên cơ
sở nối tiếp và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, là
tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, tinh thần tương thân
tương ái, cách ứng xử cũng như các phẩm chất: cần cù,
chăm chỉ, thông minh đều được nảy sinh từ cội nguồn đó.
Thông qua giáo dục mà các giá trị đó được nhân lên mãi.
Đồng thời, việc giáo dục các quy tắc ứng xử, các hành
vi đạo đức, hình thành văn hóa giao tiếp cho thanh niên
hiện nay cũng là một nội dung không thể thiếu trong công
tác giáo dục đạo đức cho thanh niên, học sinh trong thời
kì đổi mới hiện nay. Vì thế, những quan niệm của
Nguyễn Đức Đạt trong việc giáo dục những phẩm chất
cho con người là những gợi mở có ý nghĩa quan trọng
cho chúng ta trong việc xây dựng nội dung giáo dục đạo
đức trong chương trình giáo dục của mình. Trong nội
dung giáo dục đạo đức, cần phải kết hợp giữa giáo dục
những phẩm chất truyền thống như lòng vị tha, nhân ái,
bao dung, cần, kiệm, liêm chính... với các phẩm chất đạo
đức mới như: chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, tự
lập, tự chủ, tích cực,... Có như vậy mới giúp được họ
khẳng định được bản thân và hòa nhập vào xã hội hiện
đại, vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.
- Chú trọng về phương pháp giáo dục đạo đức
Từ những kết quả nghiên cứu về quan niệm của
Nguyễn Đức Đạt về phương pháp giáo dục, chúng tôi
thấy rằng, những cách thức hay phương pháp giáo dục
của ông cho đến ngày nay vẫn là một trong những gợi ý
quý báu trong việc giáo dục đạo đức cho thanh niên, học
sinh nói riêng và con người Việt Nam nói chung.
Trước tiên, là phương pháp phát huy tính chủ động,
tích cực của người học. Đây là một trong những quan
điểm tiến bộ của Nguyễn Đức Đạt khi ông luôn chú ý đến
việc dạy học trò tích lũy chuyên cần, chủ động, sáng tạo
của người học. Tiếp đó, ông còn đặt cơ sở cho phương
pháp gợi mở, gợi ý cho người học và đặc biệt là phương
pháp “học với hành”, kết hợp giữa học và thực hành.
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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.
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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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