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Abstract: The article introduces the vocal teaching aids that have been designed and used in the
vocal teaching at Nha Trang National College of Pedagogy. Based on the situation of vocal
teaching aids lacking, we has conducted research and develop a number of vocal teaching aids,
including: collection of vocal samples, vocal exercises, Vietnamese folk songs, foreign folk songs
with piano accompaniment; Sounding works into melody accompaniment, accompaniment
without melody, accompaniment with sample songs and website supporting the teaching of vocal,
contributing to innovating and improving the quality of teaching vocal for students Music
Pedagogy at Central Pedagogy College - Nha Trang, meets the requirements of renewing Music
teacher training in the current period.
Keywords: Teaching aids, vocal, music pedagogy, and vocal works.
1. Mở đầu
Thanh nhạc là học phần chuyên ngành trong chương
trình đào tạo giáo viên âm nhạc trình độ cao đẳng. Đây
là học phần góp phần hình thành cho sinh viên (SV) năng
lực thể hiện các tác phẩm thanh nhạc trong âm vực
khoảng quãng 10 đến hai quãng tám. Để hát được các tác
phẩm thanh nhạc này, SV phải được rèn luyện các kĩ
thuật phát triển giọng hát và kĩ thuật hát thông qua bài tập
là các mẫu câu luyện thanh, bài luyện thanh; ứng dụng
thể hiện các tác phẩm là bài hát dân ca, ca khúc Việt Nam
và nước ngoài. Tác phẩm thanh nhạc chính là những bài
tập thực hành dùng cho SV luyện tập và vận dụng các kĩ
thuật thể hiện tác phẩm trong quá trình học cũng như
hoàn thành các bài kiểm tra. Việc thực hành các tác phẩm
và thực hiện các bài kiểm tra với phần đệm piano là
phương pháp chuẩn mực được sử dụng trong đào tạo
thanh nhạc ở các trường chuyên nghiệp và các trường sư
phạm [1]. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các cơ sở đào tạo
đều trong tình trạng thiếu các tác phẩm thanh nhạc có
phần đệm piano, đặc biệt là dân ca Việt Nam và nước
ngoài. Việc thiếu người đệm piano chuyên nghiệp, thiếu
biên chế cho giảng viên chuyên trách đệm hát ở các cơ
sở đào tạo sư phạm âm nhạc cũng ảnh hưởng đến quy
trình giảng dạy thanh nhạc. Một số cơ sở đào tạo đã khắc
phục bằng cách giảng viên thanh nhạc kiêm đệm hát cho
SV; hoặc SV khóa cũ đệm cho khóa mới, SV cùng khóa,
cùng lớp đệm cho nhau hoặc SV tự đệm. Thực tế kể trên
cho thấy, các cơ sở đào tạo giáo viên âm nhạc đã quan
tâm đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy thanh nhạc

thông qua việc đa dạng hình thức tổ chức lớp học [2]; tuy
nhiên, việc đổi mới chưa thực sự hiệu quả do thiếu các
phương tiện hỗ trợ dạy học, như:
- Chưa xây dựng được hệ thống tác phẩm thanh nhạc
có phần đệm piano làm phương tiện hỗ trợ giảng viên
giảng dạy và SV tự học;
- Chưa có hệ thống tác phẩm có phần đệm piano được
âm thanh hóa làm phương tiện hỗ trợ tự học của SV;
- Chưa có phần mềm hỗ trợ dạy học thanh nhạc từ xa
bao gồm: cơ sở dữ liệu, giao diện tương tác giữa giảng
viên và SV, giúp SV tiếp cận với các bài tập, làm bài tập
và hoàn thiện sản phẩm, trao đổi và được tư vấn trực
tuyến với giảng viên.
Trước nhu cầu đổi mới trong giảng dạy và học tập
thanh nhạc ở các trường sư phạm nói chung, Trường Cao
đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang nói riêng, cũng
như trước thực tế các phương tiện hỗ trợ dạy học Thanh
nhạc còn bỏ ngỏ, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, phát
triển các phương tiện hỗ trợ dạy học Thanh nhạc tại
Trường, kết quả bộ sản phẩm được thiết kế bao gồm:
Tuyển tập mẫu luyện thanh, bài luyện thanh, dân ca Việt
Nam, dân ca nước ngoài có phần đệm piano; âm thanh
hóa các tác phẩm thành nhạc đệm có giai điệu, nhạc đệm
không có giai điệu, nhạc đệm có hát mẫu [3] và website
hỗ trợ dạy học Thanh nhạc được thiết bao gồm giao diện,
kho lưu dữ liệu và cửa sổ tương tác.
Dựa trên thực trạng đó, bài viết giới thiệu các phương
tiện hỗ trợ dạy học Thanh nhạc đã được thiết kế và sử
dụng trong giảng dạy Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng
Sư phạm Trung ương - Nha Trang.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Các phương tiện hỗ trợ dạy học Thanh nhạc
2.1.1. Tuyển tập mẫu luyện thanh có phần đệm piano và
nhạc đệm
Tuyển tập mẫu luyện thanh được thiết kế có phần
đệm piano gồm 30 bài, trong đó, 16 bài về quãng (2, 3,
4, 5, 6, 7, 8); 14 bài về gam (8-15 nốt) với các tiết tấu
(trắng, đen, đen chấm dôi, đơn, móc giật, lệch phải, lệch
trái, đảo phách, móc kép, chùm ba). Các mẫu luyện thanh
được sắp xếp theo mức độ khó tăng dần về cao độ, tiết
tấu và âm vực.
Các mẫu luyện thanh có phần đệm piano được âm
thanh hóa thành các CD nhạc đệm có giai điệu (01 CD),
nhạc đệm không có giai điệu (01 CD) và nhạc đệm có
hát mẫu (01 CD).
2.1.2. Tuyển tập bài luyện thanh có phần đệm piano và
nhạc đệm
Tuyển tập bài luyện thanh được thiết kế có phần đệm
piano gồm 20 bài đại diện cho các kĩ thuật hát liền giọng
(05 bài), hát lướt nhanh (05 bài), hát nẩy (05 bài), xử lí
sắc thái (02 bài), phối hợp các kĩ thuật (03 bài).
Các bài luyện thanh có phần đệm piano được âm
thanh hóa thành các CD nhạc đệm có giai điệu (01 CD),
nhạc đệm không có giai điệu (01 CD) và nhạc đệm có
hát mẫu (01 CD).
2.1.3. Tuyển tập bài dân ca Việt Nam có phần đệm piano
và nhạc đệm
Tuyển tập bài dân ca Việt Nam được thiết kế có phần
đệm piano gồm 10 bài: Bà Rằng bà Rí (Hát ghẹo - Phú
Thọ), Cò lả (dân ca Bắc Bộ), Hò Ba lý (dân ca Quảng
Nam), Lý chiều chiều (dân ca Nam Bộ), Lý hoài nam
(dân ca Bình Trị Thiên); Lý kéo chài (dân ca Nam Bộ),
Lý ngựa ô (dân ca Nam Bộ), Lý tiểu khúc (dân ca Nam
Bộ), Lý vọng phu (dân ca Liên khu Năm), Người đi đâu
(dân ca Quan họ Bắc Ninh) [4].
Các bài dân ca Việt Nam có phần đệm piano được
âm thanh hóa thành các CD nhạc đệm có giai điệu (01
CD), nhạc đệm không có giai điệu (01 CD) và nhạc đệm
có hát mẫu (01 CD).
2.1.4. Tuyển tập bài dân ca nước ngoài có phần đệm
piano và nhạc đệm
Tuyển tập bài dân ca nước ngoài được thiết kế có
phần đệm piano gồm 10 bài: Anh trong trái tim em (dân
ca Đức), Bài hát ru con (dân ca Ba Lan), Cây lá mùa xuân
(dân ca Đức), Con chim non (dân ca Pháp), Hoa đẹp
Chăm-pa (dân ca Lào), Hoa hồng vàng (dân ca Mĩ), Nita
(dân ca Tây Ban Nha), Rồi một con chim bay (dân ca Ba
Lan), Tiếng chim mùa xuân (dân ca Ba Lan), Vì sao mưa
rơi (dân ca Thái Lan) [4], [5].

Các bài dân ca nước có phần đệm piano được âm
thanh hóa thành các CD nhạc đệm có giai điệu (01 CD),
nhạc đệm không có giai điệu (01 CD) và nhạc đệm có
hát mẫu (01 CD).
2.1.5. Website hỗ trợ dạy học Thanh nhạc được thiết kế
bao gồm giao diện, kho lưu dữ liệu và cửa sổ tương tác
Giao diện của website hỗ trợ dạy học Thanh nhạc
được thiết kế đơn giản, hiển thị tốt trên nhiều thiết bị,
giảng viên có thể thực hiện được các thao tác như tạo lớp
học, tạo bài tập, phản hồi thông tin về bài tập; SV có thể
tham gia lớp học, nộp bài tập theo yêu cầu. Kho lưu dữ
liệu được thiết kế đủ lớn để chứa cơ sở dữ liệu bao gồm
bản phổ tác phẩm, âm thanh nhạc đệm có giai điệu và
nhạc đệm không có giai điệu do giảng viên cung cấp
cũng như sản phẩm, kết quả thực hiện bài tập của SV.
Cửa sổ tương tác được thiết kế có kết nối thường xuyên
giữa giảng viên và SV [6].
2.2. Sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học trong giảng
dạy học phần Thanh nhạc 1 và Thanh nhạc 2 tại
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang
Năm 2019, Nhà trường tiến hành định kì rà soát và
điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm
nhạc, đề cương chi tiết các học phần theo hướng phát
triển năng lực người học theo quy trình: xác định mục
tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình  xác định mục
tiêu của học phần  xác định chuẩn đầu ra của học phần
(CLO) đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình (PLO) 
xác định nội dung của học phần đảm bảo người học đạt
được CLO  xây dựng nội dung chi tiết của từng bài và
xác định chuẩn đầu ra từng bài tương ứng  xác định các
tiêu chí đánh giá các CLO  xác định thang điểm, hình
thức và nội dung đánh giá các CLO.
2.2.1. Đề cương chi tiết học phần Thanh nhạc
2.2.1.1. Đề cương chi tiết học phần Thanh nhạc 1
a) Mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung của học phần
- Mục tiêu: Người học có kiến thức và kĩ năng thể
hiện một số bài dân ca, ca khúc Việt Nam trong âm vực
quãng 10 [7].
- Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Thực hiện được các
kĩ thuật phát triển giọng hát trên toàn bộ âm khu tự nhiên
của giọng (CLO1); Thể hiện được một số tác phẩm thanh
nhạc là bài dân ca, ca khúc Việt Nam trong âm vực quãng
10 (CLO2); Âm vực giọng hát đạt trên quãng 10 (CLO3).
- Nội dung: Kĩ thuật phát triển giọng hát: tư thế, khẩu
hình, vị trí, hơi thở, điểm tựa, cộng minh. Bài tập ứng
dụng: bài luyện thanh, dân ca và ca khúc Việt Nam.
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Nội dung
Bài 1: Luyện thanh trong ca hát
1. Phân loại giọng hát
2. Luyện tập khởi động giọng hát
3. Giao bài luyện thanh 1 và dân ca Việt Nam 1
Bài 2: Tư thế ca hát
1. Khởi động giọng
2. Các tư thế ca hát
3. Luyện tập tư thế đứng hát
Bài 3: Bài luyện thanh 1
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu bài luyện thanh 1
Bài 4: Khẩu hình trong ca hát
1. Khởi động giọng
2. Luyện tập khẩu hình phát âm các nguyên âm và phụ âm trong ca hát
3. Xử lí kĩ thuật trong bài luyện thanh
Bài 5: Dân ca Việt Nam 1
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca bài dân ca Việt Nam 1
3. Xử lí kĩ thuật trong bài dân ca Việt Nam 1
Bài 6: Vị trí âm thanh trong ca hát
1. Khởi động giọng
2. Luyện tập vị trí âm thanh
3. Kiểm tra 1: Thực hiện 01 bài luyện thanh
Bài 7: Ca khúc Việt Nam 1
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca khúc Việt Nam 1
3. Xử lí kĩ thuật trong ca khúc Việt Nam 1
Bài 8: Dựng bài - Ráp nhạc
1. Khởi động giọng
2. Dựng bài: 02 bài (01 dân ca, 01 ca khúc Việt Nam)
3. Ráp nhạc: 02 bài
4. Kiểm tra 2: Thực hành 02 bài hát với phần nhạc đệm
Bài 9: Hơi thở trong ca hát
1. Khởi động giọng
2. Luyện tập hơi thở trong ca hát
Bài 10: Bài luyện thanh 2
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu bài luyện thanh 2
Bài 11: Điểm tựa âm thanh trong ca hát
1. Khởi động giọng
2. Luyện tập điểm tựa âm thanh
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Chuẩn đầu ra
Thực hiện được các mẫu luyện thanh
khởi động giọng hát

Thực hiện đúng tư thế đứng hát

Thực hiện đúng cao độ tiết tấu với tư
thế hát đúng
Thực hiện phát âm đúng các nguyên
âm và phụ âm trong ca hát

Hát chính xác cao độ, tiết tấu và rõ lời
bài hát với tư thế hát đúng

Thực hiện đúng vị trí âm thanh

Hát chính xác cao độ, tiết tấu, rõ lời
với tư thế, khẩu hình và vị trí âm thanh
đúng

Thực hiện đúng tư thế, khẩu hình và vị
trí âm thanh trên âm khu tự nhiên của
giọng

Thực hiện đúng kiểu thở trong ca hát
Thực hiện chính xác cao độ, tiết tấu
với tư thế, khẩu hình, vị trí và hơi thở
đúng
Thực hiện đúng điểm tựa âm thanh
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Bài 12: Dân ca Việt Nam 2
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca bài dân ca Việt Nam 2
3. Xử lí kĩ thuật trong bài dân ca Việt Nam 2
Bài 13: Cộng minh trong ca hát
1. Khởi động giọng
2. Luyện tập cộng minh trong ca hát
3. Kiểm tra 3: Thực hành 01 bài luyện thanh
Bài 14: Ca khúc Việt Nam 2
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca khúc Việt Nam 2
3. Xử lí kĩ thuật trong ca khúc Việt Nam 2
Bài 15: Dựng bài - ráp nhạc
1. Khởi động giọng
2. Dựng bài: 03 tác phẩm (01 luyện thanh, 01 dân ca, 01 ca khúc Việt
Nam)
3. Ráp nhạc 03 bài
4. Kiểm tra 4: Thực hành 03 tác phẩm với phần nhạc đệm

Hát chính xác cao độ, tiết tấu, rõ lời
bài hát với tư thế, khẩu hình, vị trí, hơi
thở và điểm tựa đúng

Thực hiện đúng cộng minh âm thanh
ở toàn bộ âm vực của giọng hát

Hát chính xác cao độ, tiết tấu, rõ lời
bài hát với tư thế, khẩu hình, vị trí, hơi
thở, điểm tựa và cộng minh đúng

Thực hiện đúng các kĩ thuật phát triển
giọng hát ở toàn bộ âm vực của giọng

c) Thang điểm, tiêu chí đánh giá, hình thức và nội
dung đánh giá CLO
Bài kiểm tra
(KT)

KT 1

KT 2

Hệ số

1

1

Tiêu chí
đánh giá

CLO đánh giá

a) Giọng hát
- Âm khu tự
CLO1: Thực hiện nhiên rõ ràng
được các kĩ thuật b) Kĩ thuật
phát triển giọng hát
trên toàn bộ âm - Tư thế hát đúng
khu tự nhiên của - Khẩu hình phù
hợp
giọng
- Vị trí âm thanh
ổn định
a) Giọng hát
- Âm khu tự
nhiên rõ ràng
CLO2: Thể hiện - Giọng hát vang,
được một số tác sáng trên toàn bộ
phẩm thanh nhạc là âm vực
bài dân ca, ca khúc
b) Kĩ thuật
Việt Nam và bài
luyện thanh trong - Tư thế hát đúng
- Khẩu hình phù
âm vực quãng 10
hợp
- Vị trí âm thanh
ổn định
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Thang điểm
đánh giá

Hình thức,
nội dung
đánh giá

4 điểm
6 điểm
(2)

Cá nhân thực
hành 01 bài
luyện thanh

(2)
(2)
2 điểm
(1)
(1)
3 điểm
(1)
(1)
(1)

Cá nhân thực
hành 01 bài dân
ca Việt Nam, 01
ca khúc Việt
Nam với phần
nhạc đệm
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KT 3

KT 4

1

2

c) Thể hiện tác
phẩm
- Thể hiện cao độ
tiết tấu chính xác
- Thể hiện lời bài
hát tròn vành, rõ
chữ
- Đúng tính chất,
thể loại
a) Giọng hát
- Vang, sáng trên
toàn bộ âm vực
- Âm vực đạt
trong
khoảng
CLO1: Thực hiện quãng 10
được các kĩ thuật
phát triển giọng hát b) Kĩ thuật
trên toàn bộ âm - Tư thế hát đúng
khu tự nhiên của - Khẩu hình phù
giọng
hợp
CLO2: Thể hiện - Vị trí âm thanh
được một số tác ổn định;
phẩm thanh nhạc là - Hơi thở đúng
bài dân ca, ca khúc
- Điểm tựa âm
Việt Nam và bài
thanh vững chãi
luyện thanh trong
- Cộng minh linh
âm vực quãng 10
hoạt
c) Thể hiện tác
phẩm
Thể hiện cao độ
tiết tấu chính xác
CLO1: Thực hiện a) Giọng hát Âm
được các kĩ thuật vực giọng hát đạt
phát triển giọng hát trên quãng 10; âm
trên toàn bộ âm thanh vang, sáng
khu tự nhiên của trên toàn bộ âm
giọng
vực giọng
CLO2: Thể hiện b) Kĩ thuật
được một số tác Phối hợp các kĩ
phẩm thanh nhạc là thuật phát triển
bài dân ca, ca khúc giọng hát
Việt Nam và bài
luyện thanh trong c) Thể hiện tác
phẩm
âm vực quãng 10
CLO3: Âm vực Đúng cao độ, tiết
giọng hát đạt trên tấu, lời ca, tính
chất, thể loại
quãng 10
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5 điểm
(2)
(2)
(1)
2 điểm
(1)
(1)
6 điểm
(1)
(1)
(1)

Cá nhân thực
hành 01 bài
luyện thanh

(1)
(1)
(1)

2 điểm

1 điểm

6 điểm

3 điểm

Cá nhân thực
hành 01 Luyện
thanh, 01 bài
dân ca Việt
Nam, 01 ca
khúc Việt Nam
với phần nhạc
đệm
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nước ngoài (lời Việt) trong khoảng hai quãng tám
2.2.1.2. Đề cương chi tiết học phần Thanh nhạc 2
a) Mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung của học phần (CLO2); Âm vực giọng hát đạt hai quãng tám (CLO3).
- Nội dung: Kĩ thuật hát liền giọng, hát lướt nhanh,
- Người học có kiến thức và kĩ năng thể hiện một số
hát
nẩy, hát xử lí sắc thái, chuyển giọng. Bài tập ứng
bài dân ca, ca khúc Việt Nam và nước ngoài (lời Việt)
dụng:
bài luyện thanh, dân ca, ca khúc Việt Nam và nước
trong âm vực hai quãng tám [8].
ngoài (lời Việt).
- Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Thực hiện được kĩ
b) Nội dung và chuẩn đầu ra của từng bài
thuật hát cơ bản trên toàn bộ âm vực của giọng (CLO1);
Thể hiện được một số bài dân ca, ca khúc Việt Nam và
Nội dung bài
Chuẩn đầu ra bài
Bài 1. Kĩ thuật hát liền giọng
1. Khởi động giọng
Thực hiện được kĩ thuật hát liền giọng
2. Luyện kĩ thuật hát liền giọng
3. Giao bài luyện thanh 1, dân ca Việt Nam
Bài 2. Bài luyện thanh 1
1. Khởi động giọng
Thực hiện đúng cao độ tiết tấu với kĩ
thuật hát liền giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu bài luyện thanh 1
3. Xử lí kĩ thuật trong bài luyện thanh 1
Bài 3. Dân ca Việt Nam
1. Khởi động giọng
Thực hiện đúng cao độ tiết tấu, rõ lời
bài hát với kĩ thuật hát liền giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca bài dân ca Việt Nam
3. Xử lí kĩ thuật trong bài dân ca Việt Nam
Bài 4. Kĩ thuật hát lướt nhanh
1. Khởi động giọng
Thực hiện đúng kĩ thuật hát lướt
nhanh
2. Luyện kĩ thuật hát lướt nhanh
3. Giao bài luyện thanh 2
Bài 5. Bài luyện thanh 2
1. Khởi động giọng
Thực hiện đúng cao độ tiết tấu với kĩ
2. Vỡ cao độ, tiết tấu bài luyện thanh 2
thuật hát lướt nhanh
3. Xử lí kĩ thuật trong bài luyện thanh 2
4. Kiểm tra 1: Thực hiện 01 bài luyện thanh
Bài 6. Ca khúc Việt Nam
Thực hiện đúng cao độ tiết tấu, rõ lời
1. Khởi động giọng
với kĩ thuật hát liền giọng và hát lướt
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca khúc 1
nhanh
3. Xử lí kĩ thuật trong ca khúc Việt Nam
Bài 7. Dựng bài - ráp đàn
1. Khởi động giọng
Thực hiện đúng kĩ thuật hát liền giọng
2. Dựng bài: 02 bài (01 dân ca Việt Nam, 01 ca khúc Việt Nam)
và hát lướt nhanh trên toàn bộ âm vực
của giọng
3. Ráp nhạc: 02 bài
4. Kiểm tra 2: Thực hành 02 bài hát với phần nhạc đệm
Bài 8. Kĩ thuật hát nẩy
1. Khởi động giọng
Thực hiện đúng kĩ thuật hát nẩy
2. Luyện kĩ thuật hát nẩy
3. Giao bài luyện thanh 3, dân ca nước ngoài
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Bài 9. Bài luyện thanh 3
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu bài luyện thanh 3
3. Xử lí kĩ thuật trong bài luyện thanh 3
Bài 10. Kĩ thuật hát xử lí sắc thái
1. Khởi động giọng
2. Luyện kĩ thuật xử lí sắc thái
Bài 11. Dân ca nước ngoài
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời dân ca nước ngoài
3. Xử lí kĩ thuật trong bài dân ca nước ngoài
Bài 12. Kĩ thuật chuyển giọng
1. Khởi động giọng
2. Luyện kĩ thuật chuyển giọng
3. Giao bài luyện thanh 4, ca khúc nước ngoài
Bài 13. Bài luyện thanh 4
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu bài luyện thanh 4
3. Luyện kĩ thuật trong bài luyện thanh 4
4. Kiểm tra 3: Thực hiện 02 bài luyện thanh
Bài 14. Ca khúc nước ngoài
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca khúc nước ngoài
3. Xử lí kĩ thuật trong ca khúc nước ngoài
Bài 15. Dựng bài - ráp đàn
1. Khởi động giọng
2. Dựng bài: 03 bài (01 bài luyện thanh, 01 dân ca nước ngoài, 01 ca khúc
nước ngoài)
3. Ráp nhạc: 03 bài
4. Kiểm tra 2: Thực hành 03 tác phẩm với phần nhạc đệm
c) Thang điểm, tiêu chí đánh giá, hình thức và nội
dung đánh giá CLO
Bài kiểm tra
Hệ số
CLO đánh giá
(KT)

KT 1

KT 2

1

1

CLO1: Thực hiện
được kĩ thuật hát
cơ bản trên toàn
bộ âm vực của
giọng
CLO2: Thể hiện
được một số bài
dân ca, ca khúc

Tiêu chí
đánh giá
a) Giọng hát
Âm vực đạt trên
quãng 10
b) Kĩ thuật
Đúng kĩ thuật hát
liền giọng và hát
lướt nhanh
a) Giọng hát
- Âm vực giọng
đạt trên quãng 10
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Thực hiện đúng cao độ tiết tấu với kĩ
thuật hát nẩy
Thực hiện đúng kĩ thuật hát xử lí sắc
thái
Thực hiện đúng cao độ tiết tấu, rõ lời
với kĩ thuật hát xử lí sắc thái

Thực hiện đúng kĩ thuật chuyển giọng

Thực hiện đúng cao độ tiết tấu với kĩ
thuật chuyển giọng

Thực hiện đúng cao độ tiết tấu, rõ lời
với kĩ thuật chuyển giọng

Thực hiện đúng các kĩ thuật hát ở toàn
bộ âm vực của giọng

Thang điểm
đánh giá

Hình thức, nội
dung đánh giá

4 điểm

6 điểm
2 điểm
(1)

Cá nhân thực
hành 01 bài
luyện thanh

Cá nhân thực
hành 01 dân
ca, 01 ca khúc
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Việt Nam và nước
ngoài (lời Việt)
trong khoảng hai
quãng tám

KT 3

KT 4

1

2

CLO1: Thực hiện
được kĩ thuật hát
cơ bản trên toàn
bộ âm vực của
giọng

CLO1: Thực hiện
được kĩ thuật hát
cơ bản trên toàn
bộ âm vực của
giọng
CLO2: Thể hiện
được một số bài

- Giọng hát vang,
sáng trên toàn bộ
âm vực.
b) Kĩ thuật
- Kĩ thuật phát
triển giọng (tư
thế, khẩu hình, vị
trí, hơi thở, điểm
tựa, cộng minh)
- Kĩ thuật hát liền
giọng và hát lướt
nhanh
c) Thể hiện tác
phẩm
- Thể hiện cao độ
tiết tấu chính xác
- Thể hiện lời bài
hát tròn vành rõ
chữ
- Đúng tính chất,
thể loại
a) Giọng hát
- Âm vực đạt trên
quãng 10
- Giọng hát vang,
sáng trên toàn bộ
âm vực
b) Kĩ thuật
- Kĩ thuật phát
triển giọng (tư
thế, khẩu hình, vị
trí, hơi thở, điểm
tựa, cộng minh)
- Kĩ thuật hát liền
giọng và hát lướt
nhanh
- Kĩ thuật hát nẩy
và xử lí sắc thái
- Kĩ thuật chuyển
giọng
a) Giọng hát
Âm vực đạt hai
quãng tám; giọng
hát vang, sáng
trên toàn bộ âm
vực
b) Kĩ thuật
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(1)

Việt Nam với
phần nhạc đệm

6 điểm

(2)

(4)
2 điểm
(1)
(0,5)
(0,5)
3 điểm
(1,5)
(1,5)
7 điểm

(1)

Cá nhân thực
hành 02 bài
luyện thanh

(2)
(2)
(2)

1 điểm

6 điểm

Cá nhân thực
hành 01 bài
luyện thanh, 01
bài dân ca và
01 ca khúc
nước ngoài với
phần nhạc đệm
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dân ca, ca khúc
Việt Nam và nước
ngoài (lời Việt)
trong khoảng hai
quãng tám
CLO3: Âm vực
giọng hát đạt hai
quãng tám

Phối hợp được
các kĩ thuật phát
triển giọng hát và
kĩ thuật hát liền
giọng, hát lướt
nhanh, hát nẩy,
xử lí sắc thái,
chuyển giọng
c) Thể hiện tác
phẩm
3 điểm
Đúng cao độ, tiết
tấu, lời ca, tính
chất, thể loại
* Kết quả đánh giá học phần được tính bằng điểm trung bình của các điểm đánh giá (KT1, KT2, KT3, KT4)
2.2.2. Sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học học phần luyện thanh có giai điệu; - Nhạc đệm bài luyện thanh
không có giai điệu; - Nhạc đệm bài luyện thanh có hát
Thanh nhạc
2.2.2.1. Sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học học phần mẫu; - Tuyển tập bài dân ca Việt Nam có phần đệm
piano; - Nhạc đệm bài dân ca Việt Nam có giai điệu;
Thanh nhạc 1
- Nhạc đệm bài dân ca Việt Nam không có giai điệu;
a) Các phương tiện hỗ trợ được sử dụng trong giảng
- Nhạc đệm bài dân ca Việt Nam có hát mẫu; - Website
dạy học phần Thanh nhạc 1 gồm: - Tuyển tập mẫu luyện
hỗ trợ dạy học Thanh nhạc.
thanh có phần đệm piano; - Nhạc đệm mẫu luyện thanh
b) Sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học Thanh nhạc
có giai điệu; - Nhạc đệm mẫu luyện thanh không có giai
trong
hoạt động giảng dạy trên lớp
điệu; - Nhạc đệm mẫu luyện thanh có hát mẫu; - Tuyển
tập bài luyện thanh có phần đệm piano; - Nhạc đệm bài
Nội dung
Bài 1: Luyện thanh trong ca hát
1. Phân loại giọng hát
2. Luyện tập khởi động giọng hát
3. Giao bài luyện thanh 1 và dân ca Việt Nam 1
Bài 2: Tư thế ca hát
1. Khởi động giọng
2. Các tư thế ca hát
3. Luyện tập tư thế đứng hát
Bài 3: Bài luyện thanh 1
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu bài luyện thanh 1

Phương tiện hỗ trợ
- Tuyển tập mẫu luyện thanh
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Tuyển tập dân ca Việt Nam

- Tuyển tập mẫu câu luyện thanh
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Nhạc đệm có giai điệu bài luyện thanh

Bài 4: Khẩu hình trong ca hát
1. Khởi động giọng
2. Luyện tập khẩu hình phát âm các nguyên âm và phụ âm trong ca
hát
3. Xử lí kĩ thuật trong bài luyện thanh

- Tuyển tập mẫu câu luyện thanh
- Tuyển tập bài luyện thanh

Bài 5: Dân ca Việt Nam 1
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca bài dân ca Việt Nam 1
3. Xử lí kĩ thuật trong bài dân ca Việt Nam 1

- Tuyển tập bài dân ca Việt Nam
- Nhạc đệm có giai điệu bài dân ca Việt
Nam
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Bài 6: Vị trí âm thanh trong ca hát
- Tuyển tập mẫu câu luyện thanh
1. Khởi động giọng
- Tuyển tập bài luyện thanh
2. Luyện tập vị trí âm thanh
- Nhạc đệm không có giai điệu bài luyện
thanh
3. Kiểm tra 1: Thực hiện 01 bài luyện thanh
Bài 7: Ca khúc Việt Nam 1
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca khúc Việt Nam 1
3. Xử lí kĩ thuật trong ca khúc Việt Nam 1
Bài 8: Dựng bài - Ráp nhạc
1. Khởi động giọng
- Tuyển tập bài dân ca Việt Nam
2. Dựng bài: 02 bài (01 dân ca, 01 ca khúc Việt Nam)
- Nhạc đệm không có giai điệu bài dân ca
Việt Nam
3. Ráp nhạc: 02 bài
4. Kiểm tra 2: Thực hành 02 bài hát với phần nhạc đệm
Bài 9: Hơi thở trong ca hát
1. Khởi động giọng
2. Luyện tập hơi thở trong ca hát
Bài 10: Bài luyện thanh 2
- Tuyển tập mẫu câu luyện thanh
1. Khởi động giọng
- Tuyển tập bài luyện thanh
2. Vỡ cao độ, tiết tấu bài luyện thanh 2
- Nhạc đệm có giai điệu bài luyện thanh
Bài 11: Điểm tựa âm thanh trong ca hát
1. Khởi động giọng
2. Luyện tập điểm tựa âm thanh
Bài 12: Dân ca Việt Nam 2
- Tuyển tập bài dân ca Việt Nam
1. Khởi động giọng
- Nhạc đệm có giai điệu bài dân ca Việt
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca bài dân ca Việt Nam 2
Nam
3. Xử lí kĩ thuật trong bài dân ca Việt Nam 2
Bài 13: Cộng minh trong ca hát
- Tuyển tập mẫu câu luyện thanh
1. Khởi động giọng
- Tuyển tập bài luyện thanh
2. Luyện tập cộng minh trong ca hát
- Nhạc đệm không có giai điệu bài luyện
thanh
3. Kiểm tra 3: Thực hành 01 bài luyện thanh
Bài 14: Ca khúc Việt Nam 2
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca khúc Việt Nam 2
3. Xử lí kĩ thuật trong ca khúc Việt Nam 2
Bài 15: Dựng bài - ráp nhạc
- Tuyển tập bài luyện thanh
1. Khởi động giọng
- Tuyển tập bài dân ca Việt Nam
2. Dựng bài: 03 tác phẩm (01 luyện thanh, 01 dân ca, 01 ca khúc - Nhạc đệm không có giai điệu bài luyện
Việt Nam)
thanh
3. Ráp nhạc 03 bài
- Nhạc đệm không có giai điệu bài dân ca
Việt Nam
4. Kiểm tra 4: Thực hành 03 tác phẩm với phần nhạc đệm
c) Sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học thanh nhạc trong hoạt động hướng dẫn SV tự học
Nội dung
Phương tiện hỗ trợ
- Tuyển tập mẫu luyện thanh
Tập kĩ thuật giọng
- Nhạc đệm có giai điệu, nhạc đệm không có giai điệu, nhạc đệm có hát mẫu
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- Tuyển tập bài luyện thanh; dân ca Việt Nam
- Nhạc đệm có giai điệu bài luyện thanh; dân ca Việt Nam
- Tuyển tập bài luyện thanh; dân ca Việt Nam
Tập hát rõ lời
- Nhạc đệm có hát mẫu bài luyện thanh; dân ca Việt Nam
Tập kĩ thuật tác phẩm
- Tuyển tập bài luyện thanh; dân ca Việt Nam
- Tuyển tập bài luyện thanh; dân ca Việt Nam
Tập hát với phần nhạc đệm
- Nhạc đệm không có giai điệu bài luyện thanh; dân ca Việt Nam
d) Sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học Thanh nhạc trong quản lí hoạt động tự học của SV
Nội dung
Phương tiện hỗ trợ
- Website hỗ trợ dạy học Thanh nhạc
- Tuyển tập mẫu luyện thanh, bài luyện thanh, dân
ca Việt Nam
Giao bài tập cho SV và quản lí tiến độ thực hiện
- Nhạc đệm có giai điệu, nhạc đệm không có giai
điệu, nhạc đệm có hát mẫu
Tiếp nhận kết quả thực hiện bài tập của SV
Nhận xét kết quả thực hiện bài tập của SV
Website hỗ trợ dạy học Thanh nhạc
Trao đổi, trả lời thắc mắc của SV
Vỡ cao độ tiết tấu của tác
phẩm

2.2.2.2. Sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học học phần
Thanh nhạc 2
a) Các phương tiện hỗ trợ được sử dụng trong giảng
dạy học phần Thanh nhạc 2: - Tuyển tập mẫu luyện thanh
có phần đệm piano; - Nhạc đệm mẫu luyện thanh có giai
điệu; - Nhạc đệm mẫu luyện thanh không có giai điệu;
- Nhạc đệm mẫu luyện thanh có hát mẫu; - Tuyển tập bài
luyện thanh có phần đệm piano; - Nhạc đệm bài luyện
thanh có giai điệu; - Nhạc đệm bài luyện thanh không có
Nội dung bài
Bài 1. Kĩ thuật hát liền giọng
1. Khởi động giọng
2. Luyện kĩ thuật hát liền giọng
3. Giao bài luyện thanh 1, dân ca Việt Nam
Bài 2. Bài luyện thanh 1
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu bài luyện thanh 1
3. Xử lí kĩ thuật trong bài luyện thanh 1
Bài 3. Dân ca Việt Nam
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca bài dân ca Việt Nam
3. Xử lí kĩ thuật trong bài dân ca Việt Nam
Bài 4. Kĩ thuật hát lướt nhanh
1. Khởi động giọng
2. Luyện kĩ thuật hát lướt nhanh
3. Giao bài luyện thanh 2
Bài 5. Bài luyện thanh 2

giai điệu; - Nhạc đệm bài luyện thanh có hát mẫu;
- Tuyển tập bài dân ca nước ngoài có phần đệm piano;
- Nhạc đệm bài dân ca nước ngoài có giai điệu; - Nhạc
đệm bài dân ca nước ngoài không có giai điệu; - Nhạc
đệm bài dân ca nước ngoài có hát mẫu; - Website hỗ trợ
dạy học Thanh nhạc.
b) Sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học Thanh nhạc
trong hoạt động giảng dạy trên lớp
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Phương tiện hỗ trợ
- Tuyển tập mẫu luyện thanh
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Tuyển tập mẫu luyện thanh
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Nhạc đệm có giai điệu bài luyện thanh
- Nhạc đệm có hát mẫu bài luyện thanh

- Tuyển tập mẫu luyện thanh
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Tuyển tập mẫu luyện thanh
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1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu bài luyện thanh 2
3. Xử lí kĩ thuật trong bài luyện thanh 2
4. Kiểm tra 1: Thực hiện 01 bài luyện thanh
Bài 6. Ca khúc Việt Nam
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca khúc 1
3. Xử lí kĩ thuật trong ca khúc Việt Nam
Bài 7. Dựng bài - ráp đàn
1. Khởi động giọng
2. Dựng bài: 02 bài (01 dân ca Việt Nam, 01 ca khúc Việt Nam)
3. Ráp nhạc: 02 bài
4. Kiểm tra 2: Thực hành 02 bài hát với phần nhạc đệm
Bài 8. Kĩ thuật hát nẩy
1. Khởi động giọng
2. Luyện kĩ thuật hát nẩy
3. Giao bài luyện thanh 3, dân ca nước ngoài
Bài 9. Bài luyện thanh 3
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu bài luyện thanh 3
3. Xử lí kĩ thuật trong bài luyện thanh 3
Bài 10. Kĩ thuật hát xử lí sắc thái
1. Khởi động giọng
2. Luyện kĩ thuật xử lí sắc thái
Bài 11. Dân ca nước ngoài
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời dân ca nước ngoài
3. Xử lí kĩ thuật trong bài dân ca nước ngoài
Bài 12. Kĩ thuật chuyển giọng
1. Khởi động giọng
2. Luyện kĩ thuật chuyển giọng
3. Giao bài luyện thanh 4, ca khúc nước ngoài
Bài 13. Bài luyện thanh 4
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu bài luyện thanh 4
3. Luyện kĩ thuật trong bài luyện thanh 4
4. Kiểm tra 3: Thực hiện 02 bài luyện thanh
Bài 14. Ca khúc nước ngoài
1. Khởi động giọng
2. Vỡ cao độ, tiết tấu, lời ca khúc nước ngoài
3. Xử lí kĩ thuật trong ca khúc nước ngoài
Bài 15. Dựng bài - ráp đàn
1. Khởi động giọng
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- Tuyển tập bài luyện thanh
- Nhạc đệm không có giai điệu bài luyện
thanh

- Tuyển tập mẫu luyện thanh
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Tuyển tập dân ca nước ngoài
- Tuyển tập mẫu luyện thanh
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Nhạc đệm có giai điệu bài luyện thanh
- Nhạc đệm có hát mẫu bài luyện thanh
- Tuyển tập mẫu luyện thanh
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Tuyển tập dân ca nước ngoài
- Nhạc đệm có giai điệu bài luyện thanh
- Nhạc đệm có hát mẫu bài luyện thanh
- Tuyển tập mẫu luyện thanh
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Tuyển tập mẫu luyện thanh
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Nhạc đệm có giai điệu bài luyện thanh
- Nhạc đệm có hát mẫu bài luyện thanh

- Tuyển tập bài luyện thanh
- Tuyển tập dân ca nước ngoài
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2. Dựng bài: 03 bài (01 bài luyện thanh, 01 dân ca nước ngoài, 01 - Nhạc đệm không có giai điệu bài luyện
ca khúc nước ngoài)
thanh
3. Ráp nhạc: 03 bài
- Nhạc đệm không có giai điệu dân ca nước
ngoài
4. Kiểm tra 4: Thực hành 03 tác phẩm với phần nhạc đệm
c) Sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học Thanh nhạc trong hoạt động hướng dẫn SV tự học
Nội dung
Phương tiện hỗ trợ
- Tuyển tập mẫu luyện thanh
Tập kĩ thuật giọng
- Nhạc đệm có giai điệu, nhạc đệm không có giai điệu, nhạc đệm có hát
mẫu
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Tuyển tập bài dân ca nước ngoài
Vỡ cao độ tiết tấu của tác phẩm
- Nhạc đệm có giai điệu bài luyện thanh
- Nhạc đệm có giai điệu bài dân ca nước ngoài
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Tuyển tập bài dân ca nước ngoài
Tập hát rõ lời
- Nhạc đệm có hát mẫu bài luyện thanh
- Nhạc đệm có hát mẫu dân ca nước ngoài
- Tuyển tập mẫu câu luyện thanh
Tập kĩ thuật tác phẩm
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Tuyển tập bài dân ca nước ngoài
- Tuyển tập bài luyện thanh
- Tuyển tập bài dân ca Việt Nam
Tập hát với phần nhạc đệm
- Nhạc đệm không có giai điệu bài luyện thanh
- Nhạc đệm không có giai điệu bài dân ca nước ngoài
Gửi kết quả thực hiện bài tập và trao
- Website hỗ trợ dạy học Thanh nhạc
đổi với giảng viên
d) Sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học Thanh nhạc
trong quản lí hoạt động tự học của SV
Nội dung

Phương tiện hỗ trợ
- Website hỗ trợ dạy học Thanh nhạc
- Tuyển tập mẫu luyện thanh, bài luyện thanh, dân
ca nước ngoài
- Nhạc đệm có giai điệu, nhạc đệm không có giai
điệu, nhạc đệm có hát mẫu

Giao bài tập cho SV và quản lí tiến độ thực hiện

Tiếp nhận kết quả thực hiện bài tập của SV
Nhận xét kết quả thực hiện bài tập của SV
Trao đổi, trả lời thắc mắc của SV

Website hỗ trợ dạy học Thanh nhạc

3. Kết luận
Ngoài phương tiện truyền thống là các nhạc cụ organ,
guitare, piano thì việc sử dụng hiệu quả các phương tiện
hỗ trợ dạy học như tuyển tập mẫu luyện thanh, bài luyện
thanh, dân ca Việt Nam, dân ca nước ngoài có phần đệm
piano; nhạc đệm có giai điệu, nhạc đệm không có giai
điệu, nhạc đệm có hát mẫu và website hỗ trợ dạy học là

giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng quỹ thời gian cho
môn học/học phần/tiết học/cá nhân SV trên lớp không
nhiều; hỗ trợ giảng viên trong việc giảng dạy trên lớp
cũng như quản lí việc tự học của SV ngoài giờ lên lớp;
hỗ trợ SV trong khâu chuẩn bị bài trước khi lên lớp; hoàn
thành bài tập mà giảng viên yêu cầu; hỗ trợ hoặc có thể
thay thế GV đệm đàn trong các giờ dựng bài, ráp đàn;
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kiểm tra và thi. Thiết kế và sử dụng hiệu quả các phương
tiện hỗ trợ dạy học cũng chính là một hình thức đổi mới
phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học
Thanh nhạc cho SV ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường
Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang, đáp ứng
yêu cầu đổi mới đào tạo giáo viên Âm nhạc trong giai
đoạn hiện nay.
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giảng dạy môn Thanh nhạc ở trường cao đẳng sư
phạm. Tạp chí Giáo dục, số 129, tr 45; 16.
[3] Lê Thị Minh Xuân - Tăng Long Phước (2019). Một
số vấn đề về phát triển phương tiện hỗ trợ dạy học
Thanh nhạc trong Trường Cao đẳng Sư phạm Trung
ương - Nha Trang. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì
3 tháng 5, tr 306-310; 151.
[4] Lê Thị Minh Xuân - Tăng Long Phước - Võ Lê Hào
- Nguyễn Văn Tuyên - Nguyễn Thị Ái (2019). Anh
trong trái tim em (tuyển tập 20 bài dân ca nước ngoài
và Việt Nam có phần đệm piano dùng cho sinh viên
Sư phạm Âm nhạc). NXB Văn hóa Dân tộc.
[5] Lê Thị Minh Xuân (chủ biên, 2012). Tuyển tập 50
bài dân ca nổi tiếng thế giới “Lời thì thầm trong
đêm”. NXB Âm nhạc.
[6] Võ Lê Hào (2018). Sử dụng mạng xã hội học tập
Edmodo tăng cường tương tác ngoài giờ lên lớp
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BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ…
(Tiếp theo trang 312)
2.3.11. Giảng viên nên đưa ra chỉ tiêu phấn đấu trong
từng nội dung và toàn lớp học
- Mục đích: Nhằm tạo ra một cái đích để SV phấn đấu
và từ đó SV phải có trách nhiệm với môn học cũng như
kết quả học tập của chính bản thân mình.

- Nội dung: Căn cứ vào kết quả ban đầu của SV, GV
đưa ra chỉ tiêu phấn đấu trong từng nội dung và toàn lớp
học. Tùy nội dung khác nhau, GV lựa chọn giao chỉ tiêu
cho từng nhóm hoặc giao chỉ tiêu cho cả lớp.
- Tổ chức thực hiện:
+ Kiểm tra kết quả ban đầu sau đó giao chỉ tiêu cho từng
SV, có sổ theo dõi từng phần xem thành tích của SV trong
lớp như thế nào; từ đó, điều chỉnh bài tập cho phù hợp.
+ Giao chỉ tiêu cho từng nhóm: Ví dụ trong nội dung
chạy 100m dựa vào sổ theo dõi những SV có thành tích
cao hơn sẽ kèm những SV có thành tích yếu hơn; sau đó
giao chỉ tiêu phấn đấu là 100% thi qua lần học chính,
không có trường hợp học lại, để các em tự động viên giúp
đỡ nhau luyện tập.
+ Giao chỉ tiêu cho cả lớp: Ví dụ trong nội dung chạy
100m, 100% thi qua lần học, không có trường hợp học lại.
3. Kết luận
Dựa trên các nguyên tắc lựa chọn, phỏng vấn, tổng
kết kinh nghiệm, chúng tôi lựa chọn được 11 biện pháp
nâng cao hứng thú trong giờ học môn GDTC của SV
không chuyên Trường Đại học Tây Bắc. Các biện pháp
cần được thực hiện đồng bộ nhằm tăng cường hiệu quả
hứng thú cho SV. Các biện pháp cần tiếp tục được nghiên
cứu triển khai, điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng SV
không chuyên, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục
toàn diện.
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