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MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH DẠY HỌC
CHO SINH VIÊN TOÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHĂNG KHẨY,
TỈNH XIÊNG KHOẢNG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Her Chongmouayang - Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngày nhận bài: 19/11/2019; ngày chỉnh sửa: 05/12/2019; ngày duyệt đăng: 20/12/2019.
Abstract: Education in the Lao People's Democratic Republic plays an important role in the cause
of building and developing human resources for the country. However, currently, the organization
of teaching practice for Math pedagogical students at the Khang Khay College of Education still
faces certain difficulties, failing to meet the requirements in the new situation. This article shows
the current situation and some measures to improve the effectiveness of teaching practice for
pedagogical students of Mathematics in Khang Khay College of Education, Xieng Khouang
Province, Lao People's Democratic Republic.
Keywords: Teaching practice, current situation, Khang Khay College of Education.
1. Mở đầu
Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân
dân (CHDCND) Lào đã xác định Chiến lược phát triển
nguồn nhân lực quốc gia đến năm 2025 của Bộ Giáo dục
và Thể thao Lào [1], Chính phủ sẽ tập trung vào việc phát
triển nguồn nhân lực. Dựa vào tầm nhìn và chiến lược trên,
Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã thiết lập tầm nhìn đến năm
2030 là: Đến năm 2030, mọi người dân Lào đều nhận được
một nền giáo dục có chất lượng, được phát triển bản thân
thành những công dân tốt của đất nước, có đạo đức tốt,
khỏe mạnh, có kiến thức để phát triển bền vững quốc gia và
có thể liên kết với các nước trong khu vực và quốc tế [2].
Giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải phát triển năng lực
đội ngũ giáo viên các cấp. Tổ chức thực hành dạy học
(THDH) trong quá trình đào tạo sinh viên (SV) sư phạm
là một nhiệm vụ quan trọng, cung cấp cho SV kinh
nghiệm giảng dạy và được trải nghiệm trong thực tiễn.
Do vậy, vấn đề tổ chức THDH cho SV ở các trường sư
phạm đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm.
Thực tiễn cho thấy, hiệu quả giáo dục ở nước
CHDCND Lào trong thời gian qua chưa được như kì
vọng; phương pháp dạy học (PPDH) của các thầy cô giáo
ít có sự đổi mới. Bài viết đề cập thực trạng và đề xuất một
số biện pháp nâng cao hiệu quả THDH cho SV Toán
Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy, tỉnh Xiêng
Khoảng, nước CHDCND Lào.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quan niệm về thực hành dạy học
THDH là thuật ngữ chủ yếu xuất hiện trong các công
trình viết bằng tiếng Anh. THDH là giai đoạn SV dành
thời gian giảng dạy tại trường như một phần trong quá
trình học tập của mình.
Theo chúng tôi, THDH là hoạt động tập giảng của
SV trước một nhóm, một lớp học sinh (có thể do SV đóng

thế) trên cơ sở kế hoạch dạy học vận dụng lí luận và
PPDH được trang bị ở trường sư phạm, phù hợp với điều
kiện giáo dục hiện có.
THDH có thể được các giảng viên (GV) thuộc bộ
môn PPDH lồng ghép trong các học phần “Rèn luyện
nghiệp vụ sư phạm thường xuyên”, “Lí luận dạy học”,
“PPDH” dưới hình thức thực hành vận dụng lí luận vào
thực tiễn. Việc lồng ghép này tùy thuộc vào mỗi GV, vào
từng điều kiện cụ thể.
2.2. Thực trạng về hoạt động thực hành dạy học của
sinh viên Toán Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng
Khẩy, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu
* Mục đích khảo sát: Khảo sát được tiến hành nhằm
đánh giá thực trạng hoạt động THDH của SV Toán
Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy, tỉnh Xiêng
Khoảng, nước CHND Lào, làm cơ sở cho việc đề xuất
một số biện pháp tổ chức THDH trong giai đoạn mới.
* Đối tượng, thời gian và nội dung khảo sát: Các nội
dung khảo sát thực trạng đã được xây dựng ở dạng các
câu hỏi trong phiếu lấy ý kiến GV và SV ngành sư phạm
Toán tại Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy, tỉnh
Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào với 29 SV, 21 GV
và cán bộ quản lí.
* Công cụ khảo sát: gồm các phiếu khảo sát để lấy ý kiến.
2.2.2. Kết quả khảo sát
- Kết quả khảo sát SV về việc tổ chức THDH. Tổng
hợp phiếu khảo sát từ 29 SV năm thứ III khoa Toán, hệ
12 + 4 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy, tỉnh
Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào năm 2019 về việc
THDH trong quá trình được đào tạo tại Trường. Kết quả
khảo sát được chúng tôi thống kê trong bảng sau (xem
bảng 1):
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Bảng 1. Tổng hợp phiếu khảo sát từ 29 SV
Số SV đã chọn theo số lần
Nội dung câu hỏi
0
1-2
3-5
6-10
Bạn đã được thực hành soạn bài bao nhiêu lần?
21
8
0
0
Bạn được tập giảng theo nhóm nhỏ hay không? 1 kì
15
14
0
0
bao nhiêu lần?
Bạn được luyện tập đặt câu hỏi để gửi vấn đề trong
20
9
0
0
dạy học môn Toán bao nhiêu lần?
Bạn được luyện tập hướng dẫn SV tìm cách giải bài
13
16
0
0
toán bao nhiêu lần?
Bạn được THDH khái niệm toán học bao nhiêu lần?
21
8
0
0
Bạn được THDH định lí toán học bao nhiêu lần?
18
11
0
0
Bạn được THDH quy tắc toán học bao nhiêu lần?
26
3
0
0
Bạn được THDH bài tập toán học bao nhiêu lần?
18
11
0
0
Bạn đã được dạy bao nhiêu tiết khi đi thực tập sư
14
15
0
0
phạm?

Kết quả từ bảng 1 cho thấy: Trong quá trình được
đào tạo tại Trường hiện nay, không có SV nào được
THDH từ 3 lần trở lên, hầu hết số SV được thực hành
từ 1 đến 2 lần.
- Kết quả khảo sát ý kiến của GV, cán bộ quản lí về
việc tổ chức THDH hiện nay. Nhằm tìm hiểu một số vấn
đề liên quan đến tổ chức THDH trong đào tạo giáo viên
Toán ở trung học phổ thông tại Trường Cao đẳng Sư
phạm Khăng Khẩy, chúng tôi sử dụng phiếu khảo sát 21
GV và cán bộ quản lí (xem bảng 2).
Kết quả từ bảng 2 cho thấy việc tổ chức THDH
trong quá trình đào tạo giáo viên Toán chưa tốt. Nhiều
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cán bộ quản lí giáo dục trong nhà trường cho rằng cần
tổ chức thực hành trong quá trình đào tạo GV Toán
nhiều hơn nữa.
- Kết quả khảo sát ý kiến của GV và cán bộ quản
lí về việc tổ chức THDH của SV. Chúng tôi đã phát
phiếu khảo sát 21 GV và cán bộ quản lí tại Trường
Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy, thu được 16 phiếu
hợp lệ. Kết quả như sau:
Câu hỏi 1: Theo thầy/cô điều gì SV đã thực hiện tốt
và những gì còn chưa được tốt?
* Những yếu tố SV đã làm tốt: SV có thể thiết kế bài
giảng, chuẩn bị phương tiện bài giảng kịp thời.

Bảng 2. Tổng hợp phiếu khảo sát từ 21 GV, cán bộ quản lí về tổ chức THDH
(Với các mức độ: 4: Không tốt; 3: Bình thường; 2: Khá tốt; 1: Rất tốt)
Số người chọn theo mức độ
Nội dung khảo sát
4
3
2
Chương trình đào tạo giáo viên Toán
3
15
3
Kế hoạch tổ chức THDH cho SV trong quá trình đào tạo
8
10
3
Phương pháp tổ chức THDH cho SV của GV
2
16
3
Nội dung tổ chức THDH cho SV của GV
5
10
6
Số lượng giờ học SV được THDH
4
9
8
Tổ chức THDH đặt câu hỏi để giải quyết vấn đề trong môn
7
10
4
Toán?
Tổ chức thực hành hướng dẫn học sinh tìm cách giải bài
2
13
5
Toán
Tổ chức THDH khái niệm Toán học
8
10
2
Tổ chức THDH định lí Toán học
7
9
3
Tổ chức THDH quy tắc Toán học
9
9
3
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* Những yếu tố còn chưa tốt: - Một số SV còn thiếu
tinh thần trách nhiệm, thể hiện thông qua giờ dạy chưa
đạt theo các bước bài giảng đã chuẩn bị, sử dụng phương
tiện dạy học chưa phù hợp; - SV chưa chú trọng trong
hoạt động nghiên cứu khoa học.
Câu hỏi 2: Theo thầy/cô, SV có tích cực với hoạt động
THDH hay không?
Kết quả cho thấy, SV rất tích cực với hoạt động
THDH, chỉ có một số SV không tích cực, hứng thú với
hoạt động này.
2.3. Định hướng xây dựng biện pháp nâng cao hiệu
quả thực hành dạy học cho sinh viên Toán Trường
Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy, tỉnh Xiêng Khoảng,
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Những biện pháp nâng cao hiệu quả THDH cho SV
Toán Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy, tỉnh
Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào được đề xuất dựa
trên các định hướng sau đây:
Định hướng 1: Các biện pháp phù hợp với:
- Chương trình đào tạo GV Toán ở trung học phổ
thông tại nước CHDCND Lào.
- Chiến lược và quy hoạch tổng thể để phát triển giáo
dục đại học đến năm 2020.
- Chiến lược giáo dục đến năm 2025, Tầm nhìn đến
năm 2030 và kế hoạch phát triển giáo dục lần thứ VIII
(2016-2020) của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.
Định hướng 2: Các biện pháp cần phù hợp với các cơ
sở vật chất của Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy,
tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDND Lào.
Định hướng 3: Các biện pháp phù hợp với năng lực
của đội ngũ GV, cán bộ quản lí đang làm việc liên quan
đến tổ chức THDH và SV tại Trường Cao đẳng Sư phạm
Khăng Khẩy, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDND Lào.
TT
Môn học
Chương trình, nội dung

Định hướng 4: Các biện pháp phù hợp với lí luận và
thực tiễn.
2.4. Một số biện pháp tổ chức thực hành dạy học cho
sinh viên Toán ở Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng
Khẩy, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào
2.4.1. Bổ sung cơ sở lí luận về phương pháp dạy học,
đồng thời tổ chức thực hành dạy học ngay trong quá
trình trang bị lí luận cho sinh viên
* Mục đích của biện pháp: Giúp SV được thực hành
ngay trong quá trình trang bị lí luận về PPDH. Qua đó,
vừa củng cố lí thuyết, vừa giúp SV được THDH những
tình huống cụ thể.
* Cách thức thực hiện biện pháp: Những lí luận dạy
học cần trang bị cho SV trong quá trình đào tạo ở nhà
trường bao gồm:
- Trong PPDH Toán 1, SV được trang bị lí thuyết dạy
học lấy SV làm trung tâm, 6 mức độ của Bloom, các
bước lên lớp.
- Trong PPDH Toán 2, SV được sử dụng những lí
thuyết về PPDH Toán 1 vào thực tiễn.
- Trong dạy môn Toán ở trung học cơ sở, SV được
ôn lại, trang bị PPDH những nội dung cụ thể và những
kiến thức Toán học cơ bản.
- Trong dạy học môn Toán ở trung học phổ thông,
SV được ôn tập, trang bị PPDH những nội dung kiến
thức toán học cụ thể.
Thực tế cho thấy, trong quá trình lên lớp, GV chủ yếu
giảng giải lí thuyết, ít chú trọng thực hành, SV chủ yếu
thực hành giải toán.
Giải pháp được chúng tôi đề xuất bổ sung THDH một
số bài dạy cụ thể như sau:
Triển khai trong thực tế

1

PPDH Toán 1 (2-00), có 2 tín chỉ, học
trong 16 tuần, có 2
tiết trình bày lí thuyết
mỗi tuần. Tất cả có 32
tiết.

- Học phần này gồm lí
thuyết về dạy học lấy HS
làm trung tâm.
- 6 mức độ nhận thức của
Bloom.

- GV trình bày lí thuyết
và chia sẻ kinh nghiệm
trong dạy học.
- SV chia sẻ kinh nghiệm
từ thực tiễn học tập ở
trường phổ thông.

2

PPDH Toán 2 có tín
chỉ, học trong 16
tuần, có 4 tiết thực
hành mỗi tuần kể cả

PPDH Toán 2 là một môn
học thực hành dựa trên lí
thuyết trong phương pháp
dạy Toán 1.

- Mỗi SV soạn 1 bài.
- Lớp chia thành các
nhóm, mỗi nhóm gồm
3-4 SV soạn 1 bài chung
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Đề xuất bổ sung THDH
- Trích ra 2 tuần THDH (4
tiết thực hành).
- Mỗi SV soạn bài và dạy
thử một pha khoảng 20
phút thể hiện rõ tư tưởng
dạy học lấy HS làm trung
tâm hoặc thực hiện các
mức độ nhận thức của
Bloom để giải quyết vấn
đề. GV chọn một số SV
THDH trên lớp.
- Đánh giá theo nhóm các
tiêu chí:
- Bài dạy có lấy HS làm
trung tâm hay không?
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quan sát và dự giờ.
Tất cả có 64 tiết.

và cử một người thử dạy
trong 10-25 phút.
- Cả nhóm có thể đặt câu
hỏi và trao đổi về bài
dạy.

3

Kiến tập nghề nghiệp
1 có 1 tín chỉ, học
trong 16 tuần, 2 tiết
thực hành mỗi tuần.
Tất cả có 32 tiết.

Lập kế hoạch dạy học,
xây dựng các tình huống
dạy học,…

4

Kiến tập nghề nghiệp
2 (2-0-0) có 1 tín chỉ,
học trong 16 tuần, 2
tiết trình bày lí thuyết
mỗi tuần. Tất cả có 32
tiết (kiến tập 15 tiết
trong 10 tuần)

SV được quan sát các
hoạt động chuyên môn
của GV: kĩ năng giảng
dạy thực tế, dẫn dắt vấn
đề, tổ chức các hoạt
động ngoại khóa,…

5

Kiến tập nghề nghiệp
3 có 1 tín chỉ, học
trong 16 tuần, 2 tiết
thực hành mỗi tuần.
Tất cả có 32 tiết.

6

Toán trung học cơ sở
có 2 (0-4-0) tín chỉ,
học trong 16 tuần, 4
tiết thực hành mỗi
tuần. Tất cả có 64 tiết
thực hành.

7

Toán trung học phổ
thông 1 (0-4-3) có 3
tín chỉ, học trong 16
tuần, 4 tiết thực hành
mỗi tuần, 3 tiết bài tập
về nhà. Tất cả có 64
tiết thực hành và 48
tiết bài tập

8

Toán trung học phổ
thông 2 có 3(0-4-3)
tín chỉ học trong 16

Mỗi SV được THDH
trong một số tiết trên lớp

Các nội dung kiến thức:
Lũy thừa - hằng đẳng
thức đáng nhớ, Hình
trong mặt phẳng, Vector
quay, Định lí Talét, Diện
tích và thể tích, Hàm số
bậc hai, Phương trình
Đường
thẳng,
Hệ
phương trình, Hệ tọa độ
trong mặt phẳng.
Những nội dung kiến
thức ở trung học phổ
thông như: Đạo hàm,
Nguyên hàm và tích
phân, Hình học giải tích
trong mặt phẳng, Quy
tắc đếm và phân phối các
số hạng, Hình học không
gian,…
Những kiến thức cơ bản
ở trường trung học phổ
thông như: Phương trình

334

- Có chú ý đến các mức độ
nhận thức của HS hay
không?

GV trình bày bài giảng

- GV giao cho SV tự soạn
giáo án và dạy thử trong
45 phút.
- GV tạo cơ hội cho SV
được thực hành nhiều lần.
- GV chỉ định một số SV
trình bày trên lớp, sau đó
hướng dẫn các em về cách
đánh giá bài dạy.

Kiến tập ở trường phổ
thông

Sắp xếp lại số tín chỉ từ 1
(2-0-0) thành 1 (1-1-0),
trong đó chỉ có 5 tuần kiến
tập, còn 5 tuần để SV được
THDH trên lớp.

- Dành 4 tuần đầu dạy
theo nhóm ở Trường
Cao đẳng Sư phạm
Khăng Khẩy.
- Có 6 tuần đi thực hành
ở trường phổ thông.
Số tín chỉ của môn học là
2, không có lí thuyết, chỉ
có thực hành (2 tiết thực
hành được tính bằng 1
tiết lí thuyết).
- GV cho SV ôn lại
những nội dung trong
sách giáo khoa.
- SV thảo luận về
phương pháp giải toán.

Tổ chức cho SV được
THDH trên lớp, ít nhất
phải có 1 tiết dạy thử cho
SV làm quen trước khi đi
kiến tập sư phạm.

Thay đổi từ 2 (0-4-0)
thành 2 (1-2-0), tức là
dành ra 1 tín chỉ để GV
trình bày về lí thuyết

- Số tín chỉ là 3(0-4-3)
nên không có giờ dạy lí
thuyết, có thực hành và
luyện tập ở nhà.
- GV cho SV ôn lại
những nội dung trong
sách giáo khoa lớp 1011.

Thay đổi từ 3(0-4-3) thành
3(1-4-2) để có 1 tín chỉ
cho GV trình bày về lí
thuyết

- Số tín chỉ là 3(0-4-3)
nên không có giờ dạy lí

Thay đổi từ 3(0-4-3) thành
3(1-4-2) để có 1 tín chỉ
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tuần, 4 tiết thực hành
mỗi tuần, 3 tiết bài tập
về nhà. Tất cả có 64
tiết thực hành và 48
tiết bài tập

bậc nhất, Dãy số, Hệ
phương trình tuyến tính,
Số phức, Xác suất thống
kê, Chuỗi số, Phương
trình vi phân và hình học
giải tích trong không
gian,…

Ví dụ 1: Trong học phần “Toán trung học phổ thông
2”, sau khi trang bị cho SV về PPDH các khái niệm, GV
tổ chức cho SV thực hành phân tích đoạn video trong phụ
lục 3 về dạy học khái niệm cấp số cộng.
Trong pha dạy học này, GV có thể đưa ra 4 dãy số,
trong đó có 3 dãy số là cấp số cộng:
1) 1, 3, 5, 7, ...
1
,
2
1
3) ,
2

2)

1
,
4
3
,
2

1
,
6
5
,
2

1
, ...
8
7
, ...
2

4) 2,  5,  8,  11, ...
Sau đó, SV phát hiện những dãy số nào có quy luật
sắp xếp các số hạng theo quy luật giống nhau :
SV đã đưa ra những ý kiến sau:
Các dãy số 1), 3) và 4) có quy luật sắp xếp các số
hạng tương tự như nhau. Đó là:
- Các số hạng cách đều nhau khi ta biểu diễn mỗi dãy
số trên trục số.
- Số đứng giữa là trung bình cộng của hai số liền trước
và liền sau nó.
- Mỗi số đứng sau bằng số đứng ngay trước nó cộng
với một số không đổi.
Từ đó, GV yêu cầu HS khái quát, tìm ra dấu hiệu đặc
trưng và định nghĩa của cấp số cộng.
2.4.2. Thực hành một số kĩ thuật dạy học trong các tình
huống dạy học môn Toán
* Mục đích của biện pháp: Biện pháp này giúp SV
sư phạm Toán được thực hành theo một số kĩ thuật trong
các tình huống dạy học, chẳng hạn: kĩ thuật đặt câu hỏi;
kĩ thuật tạo ra các hoạt động; kĩ thuật vận dụng quy trình
giải bài toán của Polya. Qua đó, vừa rèn luyện kĩ năng,
vừa giúp SV được THDH theo những tình huống cụ thể
trong dạy học môn Toán.
* Cách thực hiện biện pháp: Những kĩ thuật GV có thể
trang bị cho SV trong quá trình đào tạo ở nhà trường gồm:
- Kĩ thuật đặt câu hỏi trong đàm thoại phát hiện.
- Kĩ thuật tạo ra các hoạt động khám phá từ bảng
thống kê.
- Kĩ thuật vận dụng quá trình dạy Toán của Polya.
- Kĩ thuật vận dụng bảng gợi ý của Polya.

thuyết, có thực hành và
luyện tập ở nhà.
- GV cho SV ôn lại
những nội dung trong
sách giáo khoa lớp 12 và
các dạng toán.

cho GV trình bày về lí
thuyết

2.4.3. Tổ chức dạy học vi mô kết hợp với nghiên cứu
bài học
* Mục đích của biện pháp: Biện pháp này giúp SV
được THDH theo một số kĩ thuật trong những tình huống
dạy học, chẳng hạn: kĩ thuật đặt câu hỏi; kĩ thuật tạo ra
các hoạt động; kĩ thuật vận dụng của Polya. Qua đó, vừa
rèn luyện kĩ năng, vừa giúp SV được THDH, được tiếp
cận những tình huống cụ thể trong dạy học môn Toán.
* Cách thực hiện biện pháp:
Có thể hiểu, dạy học vi mô là PPDH được lập trình,
trong đó quá trình thực hành kĩ năng giảng dạy được chia
thành các phần để thực hiện và có được trải nghiệm thông
qua phương tiện trực quan, liên quan đến phản hồi tích
cực từ các thành viên tham gia.
PPDH vi mô là PPDH theo nhóm nhỏ, khoảng 6-10
người. Các SV trong nhóm cùng nhau thiết kế một nội
dung dạy học trong khoảng 15-20 phút. Sau đó một
người trong nhóm đóng vai trò giáo viên, những người
khác đóng vai trò học sinh, xem video ghi lại những hoạt
động của giáo viên và học sinh, chiếu lại để phân tích pha
dạy học đó xem những mặt nào đã làm tốt, mặt nào còn
chưa tốt. Từ đó, nhóm tiếp tục chỉnh sửa, rồi cử SV giảng
lại, rồi lại phân tích, chỉnh sửa,… cho đến khi nào cả
nhóm hài lòng. PPDH này giúp SV được THDH, mang
tính thực tiễn cao trong quá trình đào tạo, nhưng có hạn
chế là GV phải mất thời gian khá nhiều.
Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là hoạt
động GV cùng nhau thảo luận, học tập. GV cùng nhau
thiết kế kế hoạch bài học, dự giờ, quan sát và chia sẻ
(tập trung vào việc học của SV) về nội dung bài học. Đồng
thời, đưa ra những nhận xét về sự tác động của lời giảng,
các câu hỏi, nhiệm vụ học tập mà GV đưa ra,… có ảnh
hưởng đến việc học của SV như thế nào. Trên cơ sở đó,
GV được chia sẻ, học tập lẫn nhau, rút kinh nghiệm và
điều chỉnh nội dung, PPDH một cách hiệu quả.
Nghiên cứu bài học là một quá trình gồm 6 bước:
- Hợp tác lập kế hoạch một bài học; - Quan sát việc thực
hiện bài học; - Thảo luận về bài học; - Sửa đổi kế hoạch
bài học (tùy chọn); - Dạy các phiên bản sửa đổi của bài
học (tùy chọn); - Chia sẻ ý kiến và quan điểm về các
phiên bản sửa đổi của bài học.
(Xem tiếp trang 322)
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môn học GDQP-AN. Ngoài ra, cần bổ sung, hoàn thiện
hệ thống tài liệu, giáo trình, tập bài giảng. Trong thời gian
tới, để khắc phục vấn đề này, Bộ môn sẽ tiếp tục củng cố
và nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện
có, xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập. Cần có khu
vực riêng có đủ điều kiện để tổ chức huấn luyện các nội
dung về thực hành cho SV, tránh gây ảnh hưởng đến việc
giảng dạy, nghiên cứu của các khối học khác. Bên cạnh
đó, Bộ môn còn phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi
mới cơ sở vật chất, phát động phong trào sáng tạo mô
hình, học cụ để đáp ứng việc nâng cao chất lượng DHTH
môn GDQP-AN hiện nay.
3. Kết luận
Những biện pháp được trình bày ở trên là rất cần thiết
trong điều kiện DHTH hiện nay ở Bộ môn GDQP-AN
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Các biện pháp trước
hết phải tác động vào nhận thức, làm đổi mới tư duy,
nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành đối với công
tác GDQP-AN trong hệ thống giáo dục quốc dân. Biện
pháp tác động vào các nhân tố quan trọng nhất của quá
trình giáo dục là tác động vào nội dung, chương trình,
phương pháp giáo dục nhằm đổi mới nội dung chương
trình và phương pháp dạy học GDQP-AN cho SV trong
bối cảnh mới. Các biện pháp đã phát huy có hiệu quả vai
trò của các lực lượng sư phạm ở Bộ môn, đổi mới mục
tiêu nội dung, chương trình, đa dạng hóa phương pháp
dạy học, hình thức tổ chức DHTH, tăng cường cơ sở vật
chất, phương tiện đảm bảo cho quá trình DHTH đã kiểm
chứng được tính thiết thực, khả thi và phần nào nâng cao
được chất lượng DHTH môn GDQP-AN ở Bộ môn
GDQP-AN Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong giai
đoạn hiện nay.
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ…
(Tiếp theo trang 335)
Thông qua việc kết hợp như trên sẽ giúp SV không
những có tri thức mới mà còn học được cách tìm ra
những tri thức đó. Các tình huống này nảy sinh sẽ tạo cho
SV cơ hội tìm tòi, khám phá để chiếm lĩnh tri thức.
3. Kết luận
Từ thực tiễn cho thấy, để thực hiện thành công và
đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường sư phạm nước
CHDCND Lào, cần thay đổi một số cách tổ chức THDH
cho SV. Từ kết quả điều tra, nghiên cứu thực trạng hoạt
động THDH của SV Toán Trường Cao đẳng Sư phạm
Khăng Khẩy, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào,
các biện pháp được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả
THDH là những kết quả bước đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục
bổ sung các kết quả thực nghiệm sư phạm các biện pháp
đã đề xuất trong những nghiên cứu tiếp theo.
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