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BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC CHÍNH KHÓA
MÔN “GIÁO DỤC THỂ CHẤT” CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Trịnh Thế Linh - Trường Đại học Tây Bắc
Ngày nhận bài: 10/9/2019; ngày chỉnh sửa: 23/9/2019; ngày duyệt đăng: 15/10/2019.
Abstract: Physical Education is one of the comprehensive educational goals; therefore, the
creation of interest in learning Physical Education will contribute to improving the quality of
teaching and learning this subject, increasing the interest and awareness of students for
strengthening exercise. Based on the conventional research methods in the field of physical
education, this study has proposed 11 measures to enhance the interest in the main lessons of
Physical Education for the non - specialized students at Tay Bac University.
Keywords: Interest, physical education, non-specialized student at Tay Bac University.
1. Mở đầu
Giáo dục thể chất (GDTC) là một trong những mục
tiêu giáo dục toàn diện của Đảng và Nhà nước, nằm trong
hệ thống giáo dục quốc dân. Việc hình thành hứng thú
học tập môn GDTC sẽ góp phần nâng cao chất lượng
giảng dạy và học tập môn học này, tăng thêm sự yêu
thích, ý thức của sinh viên (SV) đối với việc tập luyện
tăng cường sức khỏe.
Trong thời gian vừa qua, cùng với việc nâng cao chất
lượng đội ngũ giảng viên (GV) giảng dạy môn GDTC và
đầu tư cho cơ sở vật chất, Trường Đại học Tây Bắc đã
quan tâm, chú trọng tới việc nâng cao hứng thú của SV
trong giờ học GDTC; qua đó, chất lượng giờ học được
nâng lên đáng kể, nhiều SV thích học môn GDTC hơn.
Song, bên cạnh đó, việc học tập môn GDTC của SV
Trường Đại học Tây Bắc vẫn còn nhiều hạn chế, chưa
mang lại hiệu quả như mong muốn: một số SV chưa nhận
thức được vai trò, ý nghĩa của môn GDTC nên không tập
trung trong giờ học, chưa có ý thức tự giác tập luyện; một
số SV có tâm lí ngại vận động, luyện tập mang tính chất
hình thức, đối phó với GV; không ít SV sợ học môn
GDTC, coi việc học GDTC là một việc mệt nhọc. Những
hạn chế trên cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu biện
pháp nâng cao hứng thú trong giờ học chính khóa môn
GDTC của SV không chuyên, nhằm góp phần nâng cao
chất lượng giờ học.
Bài viết đề xuất 11 biện pháp nâng cao hứng thú trong
giờ học chính khóa môn GDTC của SV không chuyên
Trường Đại học Tây Bắc.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Xác định cơ sở khoa học lựa chọn các biện pháp
nâng cao hứng thú trong giờ học giáo dục thể chất của
sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Bắc

Để lựa chọn được các biện pháp nâng cao hứng thú
trong giờ học GDTC của SV không chuyên Trường Đại
học Tây Bắc có đầy đủ tính khoa học, khách quan, nghiên
cứu này đề xuất các căn cứ để lựa chọn biện pháp:
- Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác
GDTC và hoạt động thể dục thể thao (TDTT) trong nhà
trường, các quy định của Bộ GD-ĐT;
- Mục tiêu đào tạo chung của nhà trường; mục đích,
nhiệm vụ, yêu cầu của môn học GDTC;
- Kế hoạch hoạt động TDTT và GDTC hàng năm của
Ban giám hiệu nhà trường;
- Nội dung chương trình môn học GDTC do Bộ GDĐT ban hành, nội dung chương trình môn chuyên ngành
của SV;
- Điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ của nhà
trường;
- Nhu cầu tiếp thu những kĩ năng, kĩ xảo vận động,
tính cấp thiết cần thiết phải tham gia tập luyện TDTT của
SV trong trường;
- Sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu
nhà trường;
- Số lượng cán bộ làm công tác giảng dạy môn GDTC;
- Động cơ, hứng thú của SV với việc tập luyện
TDTT;
- Nguyên nhân ảnh hưởng tới hứng thú của SV trong
giờ học môn GDTC.
Từ những cơ sở lí luận và thực tiễn đã nghiên cứu, để
làm rõ cơ sở cho việc lựa chọn các biện pháp nâng cao hứng
thú trong giờ học GDTC của SV Trường Đại học Tây Bắc,
chúng tôi tiến hành lựa chọn 4 nguyên tắc như sau:
- Nguyên tắc tính thực tiễn: Các biện pháp phải xuất
phát từ đòi hỏi thực tiễn của đất nước nói chung và
Trường Đại học Tây Bắc nói riêng;
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- Nguyên tắc tính đồng bộ: Các biện pháp phải đa
dạng nhiều mặt và trực diện giải quyết các vấn đề của
thực tiễn;
- Nguyên tắc tính khả thi: Các biện pháp lựa chọn
phải có được khả năng thực thi có số ý kiến đồng ý từ
70% trở lên;
- Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học: Các biện pháp phải
mang tính khoa học và giải quyết vấn đề có tính khoa học.
2.2. Lựa chọn các biện pháp nâng cao hứng thú trong
học tập môn giáo dục thể chất

Dựa trên các nguyên tắc và cơ sở xây dựng biện
pháp, nguyên nhân ảnh hưởng tới hứng thú học môn
GDTC của SV và tham khảo các tài liệu có liên quan,
nghiên cứu đã tổng hợp 22 biện pháp nâng cao hứng
thú cho SV trong quá trình học môn GDTC; sau đó,
xin ý kiến của cán bộ quản lí, GV, SV không chuyên
khóa 57 năm học 2017-2018 đang trực tiếp giảng
dạy, học tập môn GDTC tại Trường Đại học Tây Bắc
vào năm học 2017-2018. Kết quả khảo sát trình bày
ở bảng 1.

Bảng 1. Kết quả khảo sát để lựa chọn biện pháp nâng cao hứng thú học môn GDTC
Kết quả khảo sát cán bộ quản lí,
GV (n=28)
TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

Biện pháp

Nhà trường cần quan tâm hơn nữa
môn GDTC
Không ngừng tuyên truyền về vai
trò, ý nghĩa của việc tập luyện
TDTT
Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất,
sân bãi, dụng cụ tập luyện
Cải tiến nội dung, chương trình,
phương pháp giảng dạy cho phù
hợp
Tăng cường đội ngũ GV TDTT
GV cần nhiệt tình trong giờ dạy
GV cần nâng cao năng lực thị
phạm
GV biết cổ vũ khích lệ, động viên
SV học tập.
GV TDTT cần tôn trọng SV
Cần giới thiệu kiến thức về TDTT
Nâng cao trình độ GV, nêu cao
tinh thần trách nhiệm của các nhà
quản lí, cán bộ GV TDTT. Có chế
độ chính sách thoả đáng đối với
cán bộ, GV TDTT
Cần bố trí giờ học vào thời điểm
thích hợp
Áp dụng phương pháp trò chơi và
thi đấu trong giờ học
Kiểm tra và đánh giá định kì thể
lực của SV

Cần thiết
Số
%
lượng

Không cần thiết
Số
%
lượng

Kết quả khảo sát SV
(n=220)
Cần thiết
Không cần thiết
Số
Số
%
%
lượng
lượng

15

53,57

13

46,43

112

50,91

108

49,09

27

96,43

1

3,57

162

73,63

58

26,37

25

89,29

3

10,71

175

79,54

45

20,46

24

85,71

4

14,29

183

83,19

37

16,81

5
8

17,86
28,57

23
20

82,14
71,43

41
122

18,63
55,46

179
98

81,37
44,54

12

42,86

16

57,14

114

51,82

106

48,18

26

92,86

2

7,14

189

85,91

31

14,09

16
9

57,14
32,14

12
19

42,86
67,86

116
95

52,73
43,18

104
125

47,27
56,82

28

100

0

0

185

84,09

35

15,91

17

60,71

11

39,29

70

31,82

150

68,18

25

89,29

3

10,71

166

75,45

54

24,55

23

82,14

5

17,86

179

81,36

41

18,64

309

VJE

15
16
17

18

19

20
21
22

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 10/2019, tr 308-312; 273

GV là tấm gương tốt về rèn luyện
TDTT
Đưa thêm một số môn thể thao
mới vào giờ GDTC
Thành lập câu lạc bộ (CLB)
TDTT dành cho SV trong trường
Tăng cường tổ chức các giải đấu
cấp nhà trường, thường xuyên
tham gia thi đấu các giải thể thao
bên ngoài
Có chế độ ưu tiên với SV học tốt
môn GDTC để tạo ra không khí
thi đua trong toàn lớp học
GV nên đưa ra chỉ tiêu phấn đấu
trong từng nội dung và toàn lớp
học
Sau buổi tập GV giao nhiệm vụ
về nhà cho SV
Cố gắng sắp xếp nhiều giáo án có
giá trị rèn luyện lớn mà SV yêu
thích

16

57,14

12

42,86

112

50,91

108

49,09

4

14,29

24

85,71

134

60,91

86

39,09

22

78,57

6

21,43

159

72,27

61

27,73

25

89,29

3

10,71

172

78,18

48

21,82

28

100

0

0

211

95,91

9

4,09

26

92,86

2

7,14

187

85

33

15

15

53,57

13

46,43

93

42,27

127

57,73

12

42,86

16

57,14

118

53,64

102

46,36

Bảng 1 cho thấy, những vấn đề cán bộ, GV và SV
quan tâm để nhằm nâng cao hứng thú trong giờ học
GDTC cho SV đều giống nhau. Các đối tượng phỏng
vấn đều khẳng định trong số 22 biện pháp đề tài nêu
ra biện pháp nào cũng có vai trò quan trọng. Tuy
nhiên, có 11 biện pháp đạt từ 70% trở lên và 11 biện
pháp có số phiếu chiếm từ 40-70%. Căn cứ vào
nguyên tắc lựa chọn biện pháp đã đề ra, để đảm bảo
tính trung thực, khách quan đề tài chỉ chọn những biện
pháp có số phiếu tán thành từ 70% trở lên. Kết quả lựa
chọn biện pháp nâng cao hứng thú trong giờ học chính
khóa môn GDTC cho SV không chuyên trường Đại
học Tây Bắc bao gồm 11 biện pháp.
2.3. Biện pháp nâng cao hứng thú trong giờ học
chính khóa môn Giáo dục thể chất cho sinh viên
không chuyên Trường Đại học Tây Bắc
2.3.1. Không ngừng tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa
của việc tập luyện thể dục thể thao
- Mục đích: Làm cho SV, GV và cán bộ quản lí
hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của việc tập luyện để nâng cao
sức khỏe phục vụ cho học tập, công tác và hoàn thành
sứ mạng của nhà trường.
- Nội dung: Chuẩn bị tài liệu, sách báo nói về tác
dụng của tập luyện TDTT, các văn bản của Đảng và
Nhà nước về công tác TDTT trong nhà trường và trách

nhiệm của mọi người trong việc rèn luyện sức khỏe để
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tổ chức thực hiện: Tổ chức các buổi nói chuyện
về ý nghĩa của tập luyện TDTT, tuyên truyền rộng
khắp các đối tượng trong nhà trường, động viên
khuyến khích những người tích cực tham gia tập
luyện. Có các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp
thời.
2.3.2. Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ
tập luyện
- Mục đích: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho SV
về cơ sở vật chất trong quá trình tập luyện, cố gắng
đáp ứng đủ nhu cầu về trang thiết bị, sân bãi, dụng cụ
tập luyện của SV.
- Nội dung: Trên cơ sở kiểm kê dụng cụ tập luyện
và các cơ sở vật chất khác phục vụ tập luyện, căn cứ
vào số lượng SV của nhà trường, nhu cầu tập luyện
các môn thể thao để đề xuất mua sắm trang thiết bị
mới.
- Tổ chức thực hiện:
+ Các bộ môn kiểm kê, rà soát toàn bộ cơ sở vật
chất hiện có, lọc bỏ những dụng cụ đã cũ, không sử
dụng được.
+ Tính toán nhu cầu tập luyện và số lượng SV đang
theo học để lập danh mục bổ sung các thiết bị, dụng
cụ còn thiếu.
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+ Kiểm tra sân bãi, sửa chữa, cải tạo để đáp ứng
tiêu chuẩn tập luyện.
2.3.3. Cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp
giảng dạy cho phù hợp
- Mục đích: Nhằm chuẩn hoá chương trình giảng dạy
chính khoá cho phù hợp với đặc điểm SV và điều kiện
cơ sở vật chất của nhà trường. Trang bị cho SV những
kiến thức cần thiết, bổ ích trong hoạt động TDTT.
- Nội dung:
+ Bám sát sự chỉ đạo của trường về việc triển khai
nhiệm vụ học tập của từng năm học.
+ Tổ chức soạn thảo tài liệu môn học làm cơ sở cho
cán bộ, GV, SV tham khảo.
+ Từng bước tiến hành nghiên cứu xây dựng chương
trình môn học cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất
của nhà trường và tình trạng thể lực của SV.
- Tổ chức thực hiện:
+ Khoa TDTT xây dựng nội dung, chương trình môn
học GDTC cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của
nhà trường, tình trạng thể lực của SV. Thường xuyên tiến
hành các cuộc hội thảo, trao đổi để đi đến thống nhất về
nội dung, phương pháp giảng dạy môn học.
+ Tạo điều kiện cho cán bộ, GV học tập nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ như học cao học, tham
gia các lớp tập huấn trọng tài, tập huấn chuyên môn do
Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ GD-ĐT tổ chức.
2.3.4. Giảng viên cổ vũ, khích lệ, động viên sinh viên học tập
- Mục đích: Nhằm giảm áp lực trong quá trình học
tập, khích lệ tinh thần học tập đối với SV. Tạo ra sự hăng
hái, nhiệt tình, phấn khởi tự giác có trách nhiệm hơn
trong quá trình thực hiện các bài tập, qua đó đạt được
mục tiêu chung.
- Nội dung: Trong quá trình giảng dạy, GV cần chú ý
đến yếu tố tâm lí của SV, từ đó cổ vũ, khích lệ, động viên
SV kịp thời.
- Tổ chức thực hiện:
+ Căn cứ vào thành tích của SV trong quá trình học
tập, GV cổ vũ các SV có thành tích học tập tốt; đồng thời,
động viên SV có thành tích chưa tốt.
+ Tùy vào các lớp khác nhau hoặc các đối tượng SV mà
GV lựa chọn cách cổ vũ, khích lệ, động viên cho phù hợp.
+ Thường xuyên trao đổi với SV, nắm bắt được điểm
mạnh, điểm yếu của SV để có cách phát huy điểm mạnh,
khắc phục điểm yếu trong quá trình luyện tập và động
viên các em kịp thời.
2.3.5. Nâng cao trình độ giảng viên, nêu cao tinh thần
trách nhiệm của các nhà quản lí, cán bộ giảng viên thể
dục thể thao; có chế độ chính sách thoả đáng đối với cán
bộ, giảng viên thể dục thể thao

- Mục đích: Nâng cao trình độ và nghiệp vụ sư phạm,
tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, GV khi tham gia tổ
chức các hoạt động TDTT có tâm lí thoải mái yên tâm
công tác.
- Nội dung:
+ Căn cứ vào kế hoạch phát triển đào tạo của nhà
trường, tiếp tục tổ chức thao giảng, trao đổi kinh nghiệm.
+ Phân công GV phụ trách, tổ chức quản lí các CLB
TDTT.
+ Vận dụng những chế độ chính sách đã được thực
hiện, xây dựng và ban hành quy chế, chế độ đãi ngộ cụ
thể, trước mắt và lâu dài để đáp ứng được nhu cầu cũng
như nguyện vọng của cán bộ, GV. Có chế độ động viên,
khen thưởng kịp thời, thoả đáng tạo động cơ thúc đẩy quá
trình hoạt động TDTT. Bên cạnh đó có những hình thức
giáo dục, kỉ luật nhằm giữ vững kỉ cương trong công tác
giáo dục bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, tác
phong của người cán bộ GV TDTT.
- Tổ chức thực hiện:
+ Khoa TDTT tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà
trường xây dựng quy chế khen thưởng, kỉ luật cũng như
chế độ chính sách thoả đáng cho cán bộ , GV TDTT. Đề
xuất với Ban giám hiệu cho tính giờ của GV tham gia
quản lí CLB TDTT vào khối lượng giờ giảng dạy chính.
Phân công GV phụ trách tổ chức quản lí hoạt động của
các CLB TDTT theo đúng chuyên môn và soạn thảo tài
liệu theo đúng nội dung chương trình mới.
+ Cán bộ, GV TDTT tự nêu cao tinh thần trách nhiệm
của bản thân đối với công tác GDTC cũng như hoạt động
TDTT trong nhà trường.
2.3.6. Áp dụng phương pháp trò chơi và thi đấu trong
giờ học
- Mục đích: Phương pháp trò chơi, thi đấu nhằm thoả
mãn các nhu cầu về tự nhận thức và giao tiếp, phát triển
tinh thần và thể chất. Sử dụng trò chơi, thi đấu để hoàn
thiện một cách tổng hợp các hoạt động vận động trong
những điều kiện phức tạp, phát triển các tố chất thể lực
và trí sáng tạo nhanh nhẹn của người chơi, giáo dục tinh
thần tập thể, ý thức kỉ luật,...
- Nội dung: Căn cứ vào kế hoạch học tập để lồng ghép
trò chơi vận động và thi đấu vào các buổi học TDTT.
Phương pháp trò chơi, thi đấu phong phú về phương thức
đạt mục đích và tính tổng hợp của hoạt động; được sử
dụng trên cơ sở của bất kì bài tập thể chất nào.
- Tổ chức thực hiện: Tổ chức trò chơi, thi đấu nhằm
đạt được mục đích nhất định. Về nguyên tắc hoạt động
trò chơi, thi đấu trong quá trình GDTC mang tính tổng
hợp, tức là bao gồm các hành vi vận động khác như chạy,
nhảy, ném, bắt,... Hoạt động độc lập rộng rãi, yêu cầu cao
đối với người tập về nhanh trí, sáng tạo vận động, khéo
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léo để giải quyết các nhiệm vụ vận động đã đề ra. Xây
dựng mối quan hệ căng thẳng giữa các cá nhân và các
nhóm người; tính xúc cảm được nâng cao, biểu hiện rõ
nét các phẩm chất đặc điểm cá nhân. Lượng vận động
được điều chỉnh một cách tương đối theo thời gian chơi,
dụng cụ chơi, kích thước sân chơi, mục đích chơi (hướng
vận động), luật lệ và kế hoạch chiến thuật của cuộc chơi.
2.3.7. Kiểm tra và đánh giá định kì thể lực của sinh viên
- Mục đích:
+ Giúp GV biết được kịp thời tình trạng thể lực của
SV để có những bài tập phù hợp với từng nhóm SV ( khá,
giỏi và yếu kém ) mà nâng cao chất lượng học tập chung
của cả lớp.
+ Qua đó SV cũng biết được tình trạng thể lực của
chính mình để điều chỉnh động cơ học tập cho đúng đắn.
- Nội dung: Kiểm tra thể lực bằng các phương tiện hỗ
trợ học tập.
- Tổ chức thực hiện:
+ Căn cứ vào chương trình học tập môn GDTC từ
đầu năm với từng lớp, GV xây dựng kế hoạch kiểm tra
thể lực với từng lớp.
+ Khoa xây dựng bảng thành tích chuẩn với nội dung
cụ thể để kiểm tra thể lực cho SV.
+ Trên cơ sở kết quả thành tích đạt được, GV xác định
được tình trạng thể lực của SV để có bài tập phù hợp.
2.3.8. Thành lập Câu lạc bộ thể dục thể thao dành cho
sinh viên trong trường
- Mục đích: Nhằm thúc đẩy phong trào hoạt động tập
luyện TDTT ngoại khoá, thu hút ngày càng đông SV
tham gia tập luyện, đáp ứng nhu cầu tập luyện của SV, tổ
chức cho SV tập luyện một cách khoa học và hiệu quả,
nâng cao thể lực cho SV, giảm bớt sự căng thẳng trong
giờ học các nội dung văn hoá trên giảng đường; góp phần
tạo ra sân chơi bổ ích và lành mạnh cho SV; từ đó, nâng
cao chất lượng công tác GDTC trong nhà trường.
- Nội dung:
+ Tiến hành tổ chức nghiên cứu thành lập các CLB
TDTT, đề xuất xin ý kiến đối với Ban Giám hiệu nhà
trường về việc thành lập các CLB TDTT cho phù hợp
với điều kiện của nhà trường cũng như nguyện vọng của
SV. Xây dựng nội quy, quy chế, chương trình hoạt động
của CLB một cách cụ thể về thời gian, sở thích, điều kiện
cơ sở vật chất của đơn vị.
+ Tuyên truyền thu hút SV tham gia tập luyện trong
CLB TDTT.
- Tổ chức thực hiện:
+ Bám sát sự chỉ đạo của Nhà trường về việc triển
khai nhiệm vụ học tập của từng năm học.

+ Khoa TDTT cần trao đổi với Đoàn Thanh niên, Ban
Quản lí kí túc xá để nắm được nguyện vọng của SV về
việc thành lập các CLB TDTT.
+ Khoa TDTT căn cứ vào tình hình của đơn vị xây
dựng kế hoạch, nội dung chương trình thành lập CLB
TDTT cho phù hợp với nhà trường. Tiến hành xây dựng
các CLB và trình Ban giám hiệu nhà trường phê chuẩn.
+ Khoa TDTT phối hợp với Đoàn Thanh niên và Ban
quản lí kí túc xá tích cực tuyên truyền về việc thành lập
CLB TDTT.
2.3.9. Tăng cường tổ chức các giải đấu cấp nhà trường,
thường xuyên tham gia thi đấu các giải thể thao bên ngoài
- Mục đích:
+ Tăng cường sự phối hợp giữa GV và SV. Nhằm tổ
chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho SV.
+ Đưa được đông đảo SV tham gia vào hoạt động
phong trào TDTT thì sẽ tạo được sức lan toả rất lớn trong
cộng đồng. Biện pháp này có tác động mạnh mẽ đến nhận
thức về vị trí, vai trò và tác dụng của môn học GDTC đối
với SV của nhà trường. Qua đó, cũng tìm được những
em SV xuất sắc đi thi đấu ở bên ngoài.
- Nội dung: Nhà trường phát động phòng trào TDTT
cho SV trong toàn trường và phối hợp với Đoàn Thanh
niên tổ chức các môn thi đấu mà SV đăng kí.
- Tổ chức thực hiện: Tổ chức các giải thi đấu thể thao
trong năm học theo nhiều loại hình như: tổ chức thi đấu
các môn thể thao giữa các lớp, giữa các khối trong trường
và giải thi đấu thể thao của nhà trường. Qua đó, tuyển chọn
vận động viên có năng khiếu thể thao làm nòng cốt cho
phong trào và tham gia thi đấu giải tỉnh, bộ, ngành tổ chức.
2.3.10. Có chế độ ưu tiên với sinh viên học tốt để tạo ra
không khí thi đua trong toàn lớp học
- Mục đích: Nhằm khuyến khích SV phấn đấu đạt
thành tích cao trong học tập để đủ điều kiện ưu tiên. Đồng
thời tạo động lực thúc đẩy các SV có thành tích yếu nỗ
lực, chăm chỉ luyện tập nâng cao thành tích.
- Nội dung: Với những SV học tốt môn GDTC, có
chế độ ưu tiên về điểm hoặc cường độ luyện tập, tạo ra
không khí thi đua giữa các SV trong cùng lớp.
- Tổ chức thực hiện:
+ Ngay từ đầu năm học GV quy định rõ đối với
những SV học tốt thì cộng điểm vào điểm chuyên cần.
+ Trong quá trình lên lớp, căn cứ vào thành tích học
tập của SV GV có chế độ ưu tiên nhất định: SV có thành
tích cao được giảm cường độ luyện tập, SV có thành tích
yếu tăng cường độ luyện tập.

312

(Xem tiếp trang 273)

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 10/2019, tr 260-273

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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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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