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HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2022 

BÁO CÁO ĐỀ DẪN 

                                                                               GVC.ThS. Phạm Đức Giáp 

                                                                          Phụ trách Khoa Kế toán – Kiểm toán 

CHỦ ĐỀ HỘI THẢO: 

NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

Kính thưa Quý vị đại biểu, các nhà khoa học! 

Để có những chuyên gia được đào tạo ở bậc đại học đòi hỏi phải đổi mới căn 

bản chương trình, nội dung và phương thức đào tạo. Trong đó, trọng tâm là nâng cao 

chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.  

Về chất lượng giảng dạy, cần đa dạng hơn, linh hoạt hơn trong việc vận dụng 

các kỹ thuật dạy học tích cực, các kỹ thuật đánh giá cho quá trình học tập của người 

học. Nâng cao chất lượng đào tạo chính là làm cho sản phẩm của quá trình đào tạo có 

giá trị cao thể hiện qua tri thức sâu, kỹ năng và kỹ xảo nghề nghiệp tốt, đáp ứng được 

yêu cầu ngày càng cao của xã hội. 

Về nghiên cứu khoa học, cần phong phú về hình thức nghiên cứu vừa đảm bảo 

những kiến thức lý thuyết cơ bản, có tính nguyên lý, đạo lý và khoa học vừa có tính 

thực tiễn. Cùng với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học là thước đo năng lực 

chuyên môn của giảng viên vì việc tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ 

giúp giảng viên có điều kiện đào sâu, nắm bắt chặt chẽ hơn kiến thức chuyên môn mà 

mình đang trực tiếp giảng dạy nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung kiến 

thức chưa chuẩn xác trong bài giảng của mình, mặt khác, vừa có điều kiện mở rộng, 

hiểu biết nhiều hơn những kiến thức từ các chuyên ngành khác. Quá trình tham gia 

nghiên cứu khoa học sẽ góp phần phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, khả năng làm 

việc độc lập, trau dồi tri thức và các phương pháp nhận thức khoa học của giảng viên, 

đồng thời hình thành ở giảng viên những phẩm chất của nhà nghiên cứu. 

Thực tiễn và lý luận chứng minh rằng, nghiên cứu khoa học và giảng dạy có 

mối quan hệ hữu cơ với nhau, gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ cho nhau. Nghiên cứu khoa 

học tạo cơ sở, điều kiện, tiền đề nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, ngược lại, 

công tác giảng dạy sẽ phản ánh kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học. Như vậy, 
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nghiên cứu khoa học là hoạt động, là một trong những nhiệm vụ quan trọng không thể 

thiếu của đội ngũ giảng viên trong các trường Đại học, nhất là đối với đội ngũ giảng 

viên của Trường Đại học kinh tế Nghệ An hiện nay. 

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học 

kinh tế Nghệ An đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học của Giảng viên tại Trường Đại học kinh tế Nghệ An”. Hội 

thảo là diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các giảng viên, các nhà khoa học về thực trạng 

công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Giảng viên tại Trường Đại học kinh tế 

Nghệ An để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đối với 

nguồn nhân lực của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 

Sau 2 tháng chuẩn bị, Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các giảng viên 

trong toàn trường. Gần 30 bài viết đã được gửi đến Ban tổ chức Hội thảo. Trong quá 

trình biên tập, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 23 bài viết có chất lượng để in trong Kỷ 

yếu Hội thảo. Các bài viết tập trung khai thác những góc nhìn đa chiều về ba chủ đề 

lớn sau đây:  

(1) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các 

học phần;  

(2) Đánh giá thực trạng về đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu 

khoa học;  

(3) Chia sẻ kinh nghiệm đối quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại 

trường Đại học kinh tế Nghệ An. 

Hội thảo sẽ diễn ra trong một buổi chiều và chúng tôi mong muốn, Hội thảo sẽ 

tập trung thảo luận, bình luận về các chủ đề sau đây: 

- Chia sẻ kinh nghiệm kinh nghiệm về vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực 

vào quá trình giảng dạy cho quá trình giảng dạy trực tiếp và trực tuyến. Coi trọng việc 

xây dựng người học là trung tâm và là chủ thể của quá trình đào tạo. 

- Chia sẻ kinh nghiệm về công tác nghiên cứu Khoa học. Tập trung trọng tâm 

vào việc lựa chọn đề tài, sử dụng các phương pháp nghiên cứu và trình bày Báo cáo 

kết quả nghiên cứu. 

- Đánh giá thực trạng giảng dạy và nghiên cứu Khoa học của Giảng viên trường 

Đại học Kinh tế Nghệ An, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng 

dạy và nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 
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Các ý kiến tham gia thảo luận tại Hội thảo này sẽ được tổng hợp thành Báo cáo 

để Khoa báo cáo Nhà trường có những chỉ đạo, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. 

Sẽ có rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ, phải trao đổi từ nhận thức, quan điểm, 

cách làm để đổi mới căn bản hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Chắc chắn 

rằng, Hội thảo hôm nay sẽ đưa ra được nhiều giải pháp, nhiều ý kiến để công cuộc đổi 

mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học 

Kinh tế Nghệ An. Qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực có chất 

lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và xứng tầm trong khu vực. 

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban giám 

hiệu Nhà trường, sự phối hợp của các phòng, khoa chức năng để Hội thảo được diễn ra 

đúng kế hoạch. 

Đặc biệt, Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia 

trong toàn trường đã tâm huyết viết bài và dành thời gian quý báu để tham dự, phát 

biểu và đóng góp cho sự thành công của Hội thảo. 

Xin kính chúc quý vị đại biểu, các giảng viên, các nhà khoa học luôn mạnh 

khỏe, hạnh phúc và thành công!  

Xin trân trọng cảm ơn! 
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SỰ THÍCH ỨNG VỚI ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG 

VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng 

 Khoa Kinh tế - QTKD 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Xã hội ngày càng phát triển, với xu hướng xã hội hóa giáo dục, nhiều trường 

đại học mới đã được hình thành, điều này làm cho việc cạnh tranh trong việc thu hút 

sinh viên vào trường ngày càng trở nên gay gắt hơn. Một trong những yếu tố quyết 

định đến việc thu hút học sinh vào trường là chất lượng đào tạo. Để nâng cao chất 

lượng đào tạo theo xu hướng mới, các Trường Đại học, cao đẳng trên cả nước lấy đổi 

mới phương pháp giảng dạy làm nhiệm vụ trọng tâm. Bởi phương pháp giảng dạy 

truyền thống ngày càng bộc lộ nhiều khiếm khuyết.  

Một trong những thách thức đặt ra cho hệ thống giáo dục nói chung và các 

trường đại học nói riêng là cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy, sao cho có thể 

tạo ra những lớp người không chỉ đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động mà còn 

góp phần dẫn dắt xã hội. Thực ra, xét đến cùng thì tất cả các phương pháp giảng dạy 

đều có thể ẩn chứa những hoạt động mang tính tích cực của nó. Tuy nhiên, để trở 

thành một phương pháp mà yếu tố tích cực trở thành nét đặc trưng thì hầu hết các nhà 

nghiên cứu đều đề cập đến mức độ tham gia của sinh viên trong quá trình học tập. 

Định hướng đổi mới phương pháp dạy học đã được xác định từ lâu nhưng kết 

quả thu được không nhiều vì trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 

giảng viên còn gặp nhiều trở ngại tâm lý và chưa thích ứng với các phương pháp dạy 

học mới, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục.  

II. NỘI DUNG 

2.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

Năm 1981, tác giả Bùi Ngọc Dung với đề tài “Bước đầu tìm hiểu sự thích ứng 

nghề nghiệp của giáo viên tâm lý – giáo dục”. Trong đó tác giả đã đưa ra một số chỉ số 

khách quan và chủ quan để đánh giá khả năng thích ứng nghề nghiệp của giáo viên 

tâm lý – giáo dục [3]. 

Tác giả Nguyễn Văn Hộ đã có nhiều công trình nghiên cứu giá trị về giáo dục 

hướng nghiệp và thích ứng nghề, đặc biệt với tác phẩm “Thích ứng sư phạm”, tác giả 
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đã đưa ra các khái niệm về thích ứng, thích ứng sư phạm, phân tích các nội dung hình 

thành khả năng thích ứng về lối sống cho sinh viên sư phạm, hình thành khả năng 

thích ứng  tay nghề trong quá trình đào tạo cho sinh viên sư phạm: thích ứng với quy 

trình lên lớp, thích ứng với hoạt động giảng dạy trên lớp, thích ứng với hoạt động thiết 

kế nội dung công tác chủ nhiệm lớp, thích ứng với hoạt động ứng xử trong công tác 

giáo dục… bên cạnh đó tác giả cũng đã đề ra một số giải pháp giúp sinh viên đại học 

thích ứng với nghề dạy học [9]. 

Năm 2011, tác giả Nguyễn Chí Tăng nghiên cứu “Sự thích ứng của giáo viên 

trung học cơ sở với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy”, kết quả 

nghiên cứu của luận án: Hầu hết giáo viên trung học cơ sở thích ứng với ứng dụng 

công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy ở mức trung bình. Mức độ thích ứng của 

giáo viên trung học cơ sở đối với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng 

dạy có sự khác nhau giữa giáo viên trên ba địa bàn (thành thị, đồng bằng và trung du 

miền núi), giữa giáo viên dạy các môn học, giữa giáo viên thuộc các độ tuổi. Các yếu 

tố: trình độ tin học; ý chí của giáo viên; tính cách cá nhân; sự hỗ trợ, giúp đỡ của tập 

thể; quản lý của lãnh đạo nhà trường; điều kiện vật chất ảnh hưởng đến sự thích ứng 

của giáo viên với ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy. 

Biện pháp cung cấp kiến thức, tổ chức thực hành ứng dụng ứng dụng công nghệ thông 

tin vào hoạt động giảng dạy góp phần nâng cao được mức độ thích ứng của giáo viên 

THCS với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy [17]. 

Năm 2013, tác giả Dương Thị Thanh Thanh nghiên cứu “Mức độ thích ứng với 

hoạt động quản lý dạy học của Hiệu trưởng Tiểu học”. Kết quả nghiên cứu: tính tích 

cực, chủ động trong hoạt động quản lý dạy học chưa được thể hiện rõ, mức độ thích 

ứng của hiệu trưởng trường tiểu học với hoạt động quản lý dạy học trong nhà trường ở 

mức độ trung bình. Các biểu hiện mức độ thích ứng với hoạt động quản lý dạy học 

không đồng đều mà xếp thành thứ bậc, thứ nhất là Sự thừa nhận của tập thể nhà trường 

với hiệu trưởng Tiểu học, thứ hai là Hiểu biết của hiệu trưởng tiểu học về hoạt động 

quản lý dạy học, thứ ba là Kỹ năng quản lý dạy học của hiệu trưởng tiểu học, và cuối 

cùng là Sự hài lòng với hoạt động quản lý dạy học hiệu trưởng tiểu học. Có sự khác 

biệt về giới tính, thâm niên quản lý đối với mức độ thích ứng hoạt động quản lý dạy 

học. Có nhiều yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến sự thích ứng với hoạt 

động quản lý dạy học của hiệu trưởng tiểu học. Các yếu tố chủ quan là Kinh nghiệm 
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quản lý của hiệu trưởng tiểu học và Ý thức tự rèn luyện của hiệu trưởng tiểu học. Các 

yếu tố khách quan là Bầu không khí tâm lí tập thể sư phạm trong trường tiểu học và 

Điều kiện hoạt động quản lý của hiệu trưởng tiểu học. Các yếu tố chủ quan đóng vai 

trò quyết định đến sự thích ứng với hoạt động quản lý dạy học của hiệu trưởng tiểu 

học [19]. 

Năm 2014, Vương Thị Luận với đề tài thạc sỹ “Thực trạng sự thích ứng với đổi 

mới phương pháp giảng dạy của giáo viên trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng”. Kết 

quả nghiên cứu thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên trường 

Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng cho thấy giả thuyết mà đề tài đưa ra đã được khẳng định. 

Đánh giá chung nhất thì giáo viên trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng thích ứng ở 

mức khá với đổi mới phương pháp giảng dạy, tuy nhiên mức độ thích ứng ở các nội 

dung không đồng đều, nội dung thích ứng với thiết kế bài giảng là tốt còn thích ứng 

với quá trình lên lớp, kiểm tra - đánh giá và thích ứng với cơ sở vật chất, điều kiện 

giảng dạy của nhà trường ở mức độ khá. Sự thích ứng của giáo viên trên các mặt nhận 

thức, thái độ và hành động được thể hiện như sau: Về nhận thức: Nhìn chung, giáo 

viên đã nhận thức được bản chất, lý do và yêu cầu của đổi mới phương pháp giảng 

dạy, nhận thức được vai trò của các nội dung thích ứng đối với sự thích ứng chung với 

đổi mới phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên có một số giáo viên vẫn chưa nhận thức 

được đầy đủ.  Về thái độ: Có thái độ chủ động, tích cực, hứng thú với đổi mới phương 

pháp giảng dạy. giáo viên trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng thể hiện thái độ khi 

tham gia đổi mới phương pháp giảng dạy ở mức khá. Dựa trên mức độ biểu hiện để 

đánh giá giáo viên có sự thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy: tốt, khá, trung 

bình, yếu, kém. Về hành động: Phần lớn giáo viên thực hiện các nội dung trong thích 

ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy ở mức khá. Trong số các nội dung thích ứng 

thì giáo viên thực hiện tốt nhất là thích ứng với thiết kế bài giảng và giáo viên thực 

hiện chưa tốt ở việc thích ứng với quá trình kiểm tra đánh giá. Từ đó đề xuất một số 

giải pháp nâng cao sự thích ứng của giảng viên với đổi mới phương pháp giảng dạy tại 

Trường. [6] 

Như vậy, có rất nhiều các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về vấn đề 

thích ứng, thích ứng với hoạt động học tập và giảng dạy, quản lý. Đối với Trường Đại 

học Kinh tế Nghệ An, vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy đang trở nên bức 

thiết trong bối cảnh hiện nay, nhưng chưa có đề tài nào nghiên cứu về vấn đề này, do 
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đó, tác giả - với mong muốn tìm ra những giải pháp tích cực thúc đẩy sự thích ứng của 

giảng viên với đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực hóa hành vi trong xây dựng 

thương hiệu bản thân và Nhà Trường. 

2.2. Thực trạng sự thích ứng với đổi mới phƣơng pháp giảng dạy của giảng viên 

Trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ An 

2.2.1. Thực trạng nhận thức của giảng viên về đổi mới phương pháp giảng dạy 

Nhận thức của giảng viên về đổi mới phương pháp giảng dạy có ảnh hưởng đến 

thái độ và hành động của giảng viên trong quá trình họ thực hiện đổi mới phương pháp 

giảng dạy. 

Biểu hiện rõ nhất của thích ứng trong nhận thức với đổi mới phương pháp giảng 

dạy là giảng viên trả lời được câu hỏi: Thế nào là đổi mới phương pháp giảng dạy, vì 

sao phải đổi mới phương pháp giảng dạy; Hiểu biết và nắm vững bản chất của đổi mới 

phương pháp giảng dạy; Nắm được vai trò và sự cần thiết của việc đổi mới phương 

pháp giảng dạy đối với chất lượng giảng dạy; Nhận thức được vai trò cần thiết của sự 

thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy đối với hiệu quả dạy học; Hiểu biết và 

nắm vững ưu điểm và hạn chế, quy trình, thao tác của các phương pháp dạy học ra sao; 

Hiểu biết và nắm vững được yêu cầu của đổi mới phương pháp giảng dạy; Hiểu biết về 

đổi mới mục tiêu bài học, nội dung, chương trình, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra 

đánh giá, định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy; Nhận biết được những khó 

khăn trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy; Biết thiết kế nội dung 

bài giảng theo hướng chuyển trọng tâm từ thiết kế các hoạt động của thầy sang thiết kế 

các hoạt động của trò, tăng cường giao tiếp thầy - trò, mở rộng giao tiếp trò – trò…; 

Nhận thức đầy đủ về các điều kiện của bản thân và điều kiện giảng dạy của nhà 

trường. 

Tuy nhiên, trong thời gian hạn chế, tác giả chỉ đánh giá nhận thức của giảng 

viên về đổi mới phương pháp giảng dạy trên 3 nội dung cơ bản: Thế nào là đổi mới 

phương pháp giảng dạy; Vì sao phải đổi mới phương pháp giảng dạy; Nhận thức được 

vai trò cần thiết của sự thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy đối với hiệu quả 

dạy học. 

Theo kết quả điều tra của tác giả, đa số giảng viên có nhận thức đúng đắn và 

đầy đủ về đổi mới phương pháp giảng dạy. Các giảng viên đã nhận thức được bản chất 

của đổi mới phương pháp giảng dạy chính là thay đổi cách thức truyền đạt kiến thức 
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cho người học và thay đổi cách tổ chức hoạt động giữa giảng viên và sinh viên, giảng 

dạy hướng vào người học. Sở dĩ hầu hết giảng viên nắm rõ được đổi mới phương pháp 

giảng dạy là nhờ công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn giảng viên về đào tạo theo học 

chế tín chỉ, vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy được Nhà trường đặc biệt quan 

tâm.  

Bên cạnh hiểu được đổi mới phương pháp giảng dạy là gì, thì nhận thức được 

vai trò và sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy rất quan trọng. Đa số giảng 

viên cho rằng đổi mới phương pháp giảng dạy có vai trò quan trọng đối với chất lượng 

giáo dục. Có 55.23% đánh giá là rất quan trọng và 40.29% đánh giá là quan trọng. 

Như vậy có đến 95.52% giảng viên cho rằng đổi mới phương pháp giảng dạy là quan 

trọng đối với chất lượng giáo dục hiện nay chỉ có 4.48% lựa chọn phương án bình 

thường. Và không có ai phủ nhận vai trò của đổi mới phương pháp giảng dạy đối với 

chất lượng giáo dục. Điều đó cho thấy về mặt nhận thức, hầu hết giảng viên đều hiểu 

và về cơ bản là muốn đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, 

góp phần xây dựng nền giáo dục ngày càng phát triển.  

Cùng câu hỏi này, đánh giá của sinh viên về vai trò và sự cần thiết phải đổi 

mới phương pháp giảng dạy có sự tương đồng. Điểm trung bình chung đánh giá của 

giảng viên là 4.51, của sinh viên là 4.67. Điều này cho thấy sinh viên cũng nhận thức 

và mong muốn cao rằng giảng viên sẽ đổi mới phương pháp giảng dạy để dễ hiểu 

hơn, học thú vị hơn và đạt được kết quả cao hơn. Tuy nhiên, giữa nhận thức và thực 

hiện còn là một vấn đề lâu dài đòi hỏi phải có sự đồng bộ cao giữa các yếu tố, cũng 

như nỗ lực nhiều từ giảng viên và sinh viên. 

Bàn về lý do đổi mới phương pháp giảng dạy, tổng hợp ý kiến đánh giá của 

giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cho hầu hết giảng viên và 

sinh viên đều nhận thức rõ sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy là đòi 

hỏi của thực tế khách quan đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội và nguồn 

nhân lực nhằm phù hợp hơn với xu thế giáo dục hiện đại cũng như góp phần nâng 

cao chất lượng giáo dục, tích cực hóa hoạt động của người học. Bên cạnh đó, không 

ít giảng viên cho rằng phương pháp giáo dục cũ không phải hoàn toàn lạc hậu, 

không đáp ứng được mục tiêu giáo dục hiện đại, hay làm cho người học thụ động. 

Bởi vì các phương pháp giáo dục cũ có ưu điểm, nhược điểm của nó và vẫn phát huy 

tác dụng phù hợp với đối tượng, nội dung học phần giảng dạy.  
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Về điều này có sự khác biệt giữa đánh giá của sinh viên và giảng viên, sinh viên 

cho rằng phương pháp giảng dạy cũ quá lạc hậu, khiến sinh viên thụ động, cần thiết 

phải đổi mới để sinh viên chủ động tích cực hơn. Sở dĩ có sự khác biệt này là do sự e 

dè của giảng viên trong vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy. Người chủ động thực 

hiện đổi mới phương pháp giảng dạy là giảng viên, còn sinh viên là người học, dưới sự 

tổ chức, điều khiển của giảng viên, sinh viên sẽ chủ động, tự giác, tích cực hoạt động 

để chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Do đó, giảng viên thấy được những phức tạp 

trong quá trình đổi mới, và phương pháp cũ vẫn phát huy được tác dụng nhất định của 

nó trong giai đoạn hiện nay, còn sinh viên mong muốn giảng viên đổi mới phương 

pháp giảng dạy để phù hợp với nhu cầu của họ. 

Đối với giảng viên Trường Đại học kinh tế Nghệ An, vấn đề thay đổi quá trình 

lên lớp (tổ chức giảng dạy) rất quan trọng trong quá trình thích ứng đổi mới phương 

pháp giảng dạy, điều này là phù hợp với đòi hỏi của học chế tín chỉ được áp dụng hiện 

nay. Mọi phương thức đào tạo đều lấy quá trình dạy – học làm trọng tâm. Tuy nhiên, 

trong phương thức đào tạo truyền thống, vai trò của người dạy được coi trọng (lấy 

người dạy làm trung tâm). Ngược lại, trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, vai trò 

của người học được đặc biệt coi trọng (lấy người học làm trung tâm). Đường hướng 

lấy người học làm trung tâm được quán triệt từ khâu thiết kế chương trình, biên soạn 

nội dung giảng dạy và sử dụng phương pháp giảng dạy. Giảng viên có thể tự tin trong 

quá trình soạn giảng, nhưng khâu tổ chức giảng dạy đòi hỏi giảng viên cần nỗ lực và 

sử dụng nhiều kỹ năng hơn để có thể thích ứng được. 

2.2.2. Thực trạng thái độ của giảng viên với đổi mới phương pháp giảng dạy 

Sự thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy thể hiện ở mặt thái độ là: 

- Hứng thú với việc đổi mới phương pháp giảng dạy. 

- Chủ động tìm kiếm tài liệu về các phương pháp giảng dạy tích cực. 

- Tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp giảng dạy theo các 

PP giảng dạy tích cực. 

- Tích cực, tự giác, chủ động thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng tích 

cực hóa hoạt động của người học. 

- Mức độ tích cực của giảng viên khi sử dụng thường xuyên các phương pháp 

giảng dạy tích cực. 
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Bên cạnh nhận thức, thái độ rất quan trọng làm nên sự thành công của giảng 

viên trong quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

giảng viên có thái độ khá tích cực trong chủ động thay đổi phương pháp giảng dạy 

theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học. Tuy nhiên, việc đổi mới phương 

pháp giảng dạy là một quá trình khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nỗ lực nhiều từ phía bản 

thân giảng viên cũng như sinh viên, nhà trường. Đặc biệt với các giảng viên có thâm 

niên lâu năm trong nghề, đổi mới phương pháp giảng dạy dường như gặp nhiều vướng 

mắc hơn so với các giảng viên mới vào nghề, do đó việc hứng thú với đổi mới phương 

pháp giảng dạy còn đang ở mức thấp. Như vậy, việc đổi mới phương pháp giảng dạy 

còn mang tính bắt buộc, chưa phải là sự hứng thú từ bản thân. 

Do đó, việc tìm kiếm tài liệu về phương pháp giảng dạy cũng được đánh giá 

một cách dè dặt, chưa thể hiện tính chủ động của giảng viên trong nội dung này. Tự 

đánh giá thì giảng viên cũng đã nỗ lực tự chủ động tìm kiếm phương pháp giảng dạy 

tích cực, tuy nhiên sự tự mày mò và chưa bài bản đó lại hạn chế tính hiệu quả của 

phương pháp mới. 

2.2.3. Thực trạng hành động của giảng viên với đổi mới phương pháp giảng dạy 

Hành động của giảng viên với đổi mới phương pháp giảng dạy thể hiện ở: 

- Trong thiết kế bài giảng. 

- Quá trình lên lớp (tổ chức giảng dạy) 

- Trong quá trình kiểm tra, đánh giá 

- Trong việc thích ứng với cơ sở vật chất, điều kiện dạy học của nhà trường. 

2.2.3.1. Trong thiết kế bài giảng 

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết giảng viên đều rất quan tâm và thực 

hiện thường xuyên các nội dung đổi mới phương pháp trong thiết kế bài giảng, đặc 

biệt là tích cực, chủ động tìm những bài soạn hay, hấp dẫn và chất lượng cao, quan 

tâm đến việc xác định mục tiêu môn học, bài học và lựa chọn sử dụng mẫu giáo án 

điện tử. Điều này cho thấy mức độ thực hiện thường xuyên của các giảng viên trong 

việc soạn giảng. Kết quả này cũng phù hợp với kết luận của thanh tra qua các kỳ kiểm 

tra hồ sơ giảng viên. Bên cạnh đó, đề cương tín chỉ cũng là tài liệu tốt phục vụ giảng 

viên trong quá trình thiết kế bài giảng lên lớp. Tuy nhiên, trên thực tế chất lượng thực 

hiện của công tác soạn giảng đến mức độ nào, và hiệu quả của các bài giảng đó còn 

cần nhiều hơn nữa ở sự tự đánh giá bản thân và của tổ bộ môn. 
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Những khó khăn trong quá trình soạn giảng nằm ở mức vừa phải. Trong đó có 

khó khăn thiếu tài liệu tham khảo, tài liệu cập nhật mới và chế biến tài liệu học tập phù 

hợp trình độ nhận thức của sinh viên là khó khăn nổi lên hàng đầu. Hai khó khăn này 

có ảnh hưởng lớn đến quá trình giảng viên thích ứng với quá trình thiết kế bài giảng. 

Nếu thiếu tài liệu tham khảo và tài liệu mới cập nhật sẽ cản trở giảng viên rất nhiều 

trong lúc họ soạn giáo án. Muốn thiết kế được bài giảng hay và hấp dẫn thì đòi hỏi 

giảng viên phải tham khảo nhiều tài liệu, giáo trình khác nhau, đồng thời nên đưa 

những nội dung sát thực tế vào bài giảng của mình. Nhưng thực tế hiện nay trên thị 

trường, giáo trình và tài liệu tham khảo cũng có nhiều hạn chế, mức độ cập nhật nội 

dung còn thấp. Bên cạnh đó, giảng viên còn lười đọc sách, công việc gia đình, nội trợ 

của giảng viên nữ đã chiếm nhiều thời gian của họ (hầu hết đang ở độ tuổi còn trẻ, độ 

tuổi sinh đẻ nhiều). Mặt khác, hầu hết đội ngũ giảng viên trẻ chiếm đại đa số, tuổi 

nghề dưới 10 năm khá nhiều, nên năng lực liên hệ thực tiễn của giảng viên còn thấp, 

khiến họ gặp khó khăn trong quá trình đổi mới nội dung giảng dạy gắn với thực tiễn. 

2.2.3.2. Quá trình lên lớp (Tổ chức giảng dạy) 

Có thể nói thiết kế bài giảng là tiền đề cho đổi mới phương pháp giảng dạy thì 

quá trình lên lớp (tổ chức giảng dạy) là hiện thực của đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Bài giảng có thể đã được giảng viên chuẩn bị chu đáo nhưng quá trình lên lớp thực 

hiện không tốt thì hiệu quả của phương pháp giảng dạy mới không cao, thậm chí có 

thể có kết quả kém hơn so với phương pháp giảng dạy truyền thống. 

Kết quả tổng hợp cho thấy điểm trung bình của các nội dung đều nằm trong 

mức độ thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên một số giảng viên còn phân vân việc sử 

dụng thường xuyên các phương pháp giảng dạy tích cực, bởi theo giảng viên, họ lo 

lắng rằng các phương pháp giảng dạy tích cực không phải áp dụng được cho mọi đối 

tượng. 

Bên cạnh đó, việc giảng viên đánh giá cao mức độ thường xuyên rèn luyện cho 

SV kỹ năng làm việc nhóm. Điều này là phù hợp bởi kỹ năng làm việc nhóm được 

đánh giá rất quan trong trong mọi tình huống mà sinh viên có thể sử dụng trong và sau 

quá trình đào tạo. Đồng thời, việc tổ chức cho sinh viên làm việc nhóm được giảng 

viên đánh giá phát huy được tính tích cực, chủ động của sinh viên, dễ dàng thực hiện 

và phù hợp với xu thế đổi mới phương pháp giảng dạy hiện nay. 
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Do phương pháp đọc chép là phương pháp giảng dạy truyền thống không còn 

phù hợp với yêu cầu đổi mới hiện nay, còn phương pháp dạy học theo dự án phụ thuộc 

vào bộ môn giảng dạy, sự lựa chọn của giảng viên và điều kiện của nhà trường nên rất 

hiếm khi giảng viên sử dụng. Sinh viên cũng khá đồng tình với quan điểm này.  

Trong quá trình thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy GV gặp một số 

khó khăn trong quá trình giảng dạy đó là những khó khăn sau: Tổ chức các hoạt động 

trong phòng học chật hẹp, bàn ghế cố định, Chưa sử dụng thành thạo các thiết bị, 

phương tiện dạy học hiện đại. Về điều này, sinh viên cũng đồng tình cao với khó khăn 

đó của giảng viên. Thực tế hiện nay các phòng học vẫn thiết kế bàn ghế học theo lối 

truyền thống, do đó các hoạt động trong phòng học trở nên khó khăn, kém hiệu quả, và 

thậm chí giảng viên còn cho rằng đó là lí do mà họ không thể thực hiện các hoạt động 

giảng dạy mới. 

Về khó khăn không truyền cảm hứng, lôi cuốn SV vào bài giảng, giảng viên 

cho rằng họ đã rất nỗ lực trong việc truyền cảm hứng, lôi cuốn sinh viên vào bài giảng, 

nhưng ngược lại sinh viên lại không đồng ý với điều này, họ cho rằng một bộ phận 

giảng viên có lối truyền thụ nhàm chán, chưa lôi cuốn và có cảm hứng học tập cho 

sinh viên. Bên cạnh đó, vấn đề sợ cháy giáo án của giảng viên được sinh viên đồng ý 

cao, sinh viên cho rằng giảng viên của họ quá chăm chú vào nội dung của giáo trình, 

các nội dung giảng dạy một cách dàn trải, khó tiếp thu và khó xác định đâu là nội dung 

chính. Điều này thì giảng viên không đồng nhất ý kiến, họ cho rằng họ đã xác định rõ 

mục tiêu, nội dung bài học, thiết kế các bài giảng một cách hợp lý. 

2.2.3.3. Kiểm tra – đánh giá 

Hiện nay ở tất cả các trường đại học, cao đẳng đều đã chuyển sang đào tạo theo 

hệ thống tín chỉ, hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá khác so với đào tạo theo 

niên chế. Vì vậy, giảng viên phải thích ứng với cách kiểm tra, đánh giá mới. 

Nội dung thích ứng với quá trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên cũng là một nội dung mà giảng viên cần phải thích ứng trong thích ứng với đổi 

mới phương pháp giảng dạy. Để thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy thành công 

thì bắt buộc phải đổi mới đồng bộ tất cả các yếu tố của quá trình giảng dạy. Từ khâu 

thiết kế bài giảng đến quá trình lên lớp, quá trình kiểm tra - đánh giá. Đánh giá là khâu 

quan trọng trong quá trình giảng dạy, đặc biệt giảng dạy theo hệ thống tín chỉ. Có 

nhiều cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Song điều quan trọng, mỗi giảng 



13 

viên tìm cách đánh giá phù hợp nhằm vừa yêu cầu sinh viên tuân thủ đúng những quy 

định của Quy chế đào tạo vừa khuyến khích việc chủ động, tự giác học tập của sinh 

viên vừa thể hiện tính chính xác, khách quan. Tiêu chí đánh giá cần được giảng viên 

giới thiệu rõ ràng ngay từ buổi học đầu tiên của mỗi học phần. Sinh viên hiểu được các 

tiêu chí này và thực hiện trong suốt quá trình học tập. Đa số giảng viên đều nhận thức 

được vai trò của thích ứng với kiểm tra – đánh giá là quan trọng và rất quan trọng.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ thích ứng với đổi mới phương pháp 

giảng dạy trong quá trình kiểm tra đánh giá được thực hiện ở mức thường xuyên. 

Trong đó, kết hợp các hình thức kiểm tra, đánh giá để phát huy khả năng sáng tạo của 

sinh viên được thực hiện rất thường xuyên. Hầu hết các giảng viên đều cho rằng việc 

thực hiện quy chế nên hình thức kiểm tra đánh giá khá đa dạng, tổng hợp từ nhiều 

điểm số khác nhau trong quá trình học tập của sinh viên. Bên cạnh đó, thực tế thì giảng 

viên vẫn tự mình đánh giá kết quả học tập của sinh viên chứ không kết hợp với việc tự 

đánh giá của sinh viên. Có 67.7% giảng viên không thực hiện và thực hiện không 

thường xuyên việc đổi mới cách chấm bài, đánh giá kết quả của sinh viên. Có 38.3% 

giảng viên là thực hiện thay đổi cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Lý do là 

khi giảng viên tự đánh giá kết quả học tập của sinh viên thì sẽ thuận tiện hơn cho giảng 

viên và việc thực hiện nhanh chóng hơn khi phải kết hợp với tự đánh giá của sinh viên.  

Mặc dù vậy, quá trình kiểm tra - đánh giá, giảng viên không đánh giá cao việc 

đổi mới nội dung kiểm tra - đánh giá, hầu hết đều thực hiện theo truyền thống: đó là 

học thuộc và nhớ những nội dung đã học. Chưa đánh giá cao việc liên hệ thực tiễn, tư 

duy cao độ của sinh viên thể hiện qua nội dung đổi mới của đề thi, kiểm tra. 

2.2.3.4. Cơ sở vật chất 

Thích ứng với cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy của nhà trường là một nội 

dung mà giảng viên cần quan tâm và cần phải thích ứng. Vì điều kiện mỗi trường mỗi 

khác, không đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu của mọi giảng viên hoặc của mỗi 

phương pháp giảng dạy được, vậy nên giảng viên càng cần phải cố gắng để thích ứng 

tốt hơn với điều kiện thực tế của nhà trường, cố gắng tận dụng hết mọi cơ sở vật chất 

có thể dùng được của nhà trường để phục vụ cho công việc giảng dạy của mình. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy giảng viên chưa sử dụng có hiệu quả cơ sở vật 

chất, thiết bị dạy học hiện có ở trường, và mong muốn nhà trường bổ sung thêm các 

phương tiện dạy học hiện đại. Cụ thể giảng viên cho rằng chất lượng máy chiếu, màn 



14 

chiếu ở các phòng học đã xuống cấp, thường hay hư hỏng, các thiết bị khác phục vụ 

dạy và học trong các điều kiện thời tiết chưa đầy đủ, khiến cho việc dạy và học gặp 

nhiều khó khăn. 

Theo giảng viên, để tận dụng cơ sở vật chất hiện tại thì phương pháp giảng dạy, 

hình thức lên lớp khó có thể đổi mới. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy 

của nhà trường chưa đáp ứng đủ nhu cầu của cả người dạy và người học chính vì thế 

giảng viên gặp khó khăn trong quá trình thích ứng với đổi mới phương pháp giảng 

dạy. Mức độ khó khăn nhiều ở các nội dung như Số lượng máy tính, máy chiếu quá ít 

không đáp ứng được nhu cầu giảng dạy của giảng viên; Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

dạy học thiếu thốn; Phòng học chật hẹp, không đầy đủ tiện nghi (âm thanh, ánh sáng, 

quạt điện, bàn ghế, máy tính, máy chiếu...); Bàn ghế cố định khó tổ chức các hoạt 

động học theo nhóm; 

Cùng với cơ sở vật chất trường, lớp học thì thiết bị giảng dạy đầy đủ là một 

trong những điều kiện quyết định thành công của việc đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Nhất là việc sử dụng thiết bị giảng dạy sẽ tránh được tình trạng truyền thụ kiến thức 

một chiều; tạo động lực khuyến khích tư duy sáng tạo của đội ngũ giảng viên và sinh 

viên, bồi dưỡng năng lực tự học, phát triển năng lực thực hành. Có được các thiết bị 

giảng dạy thích hợp, người giảng viên sẽ phát huy hết năng lực sáng tạo của mình 

trong công tác giảng dạy, làm cho hoạt động nhận thức của sinh viên trở nên nhẹ 

nhàng và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, với thực tế hiện nay của nhà trường, số lượng máy 

chiếu ở các phòng học nhiều nhưng có dấu hiệu xuống cấp, tình trạng không sử dụng 

được, hoặc có nhiều hư hỏng. Sinh viên cũng rất đồng tình với các đánh giá này của 

giảng viên. 

2.3. Một số giải pháp đối với giảng viên nhằm nâng cao sự thích ứng với đổi mới 

phƣơng pháp giảng dạy của giảng viên Trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ An 

Giải pháp 1: Giảng viên phải đầu tư thời gian và công sức cho thiết kế bài giảng 

theo hướng phát huy tính tích cực của người học. 

Mục đích: Nâng cao chất lượng bài giảng  

Thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận nhỏ giảng viên còn sử dụng giáo án cũ 

để giảng dạy, không thiết kế lại giáo án theo phương pháp giảng dạy tích cực. Như vậy 

là khi GV vẫn sử dụng giáo án cũ thì tức là giảng viên vẫn có dạy theo phương pháp 

cũ. Đã gọi là đổi mới thì giảng viên phải đổi mới ngay từ đầu, từ khâu soạn giáo án. 
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Để có được một tiết dạy tốt, giảng viên cần phải đầu tư nhiều thời gian và công sức 

vào việc soạn giáo án, soạn án được chuẩn bị càng đầy đủ, càng cẩn thận bao nhiêu thì 

tiết dạy sẽ thành công bấy nhiêu. Khâu soạn giáo án có vai trò quan trọng đối với chất 

lượng của tiết dạy cũng như khả năng tiếp thu bài của sinh viên. Vì vậy, giảng viên cần 

phải đầu tư nhiều thời gian và công sức cho việc soạn giáo án.  

Về mặt tư duy, điều quan trọng nhất là giảng viên phải chỉ ra con đường mà 

sinh viên sẽ phải đi, cách đi trên con đường đó, còn người sinh viên bắt buộc phải đi 

trên con đường đó trong suốt quá trình học một học phần. Giảng viên cần đi sâu vào 

bản chất của các khái niệm ban đầu của từng chương, từng bài, nhắc lại những kiến 

thức là nền tảng để hình thành nên những khái niệm đó. Điều này sẽ làm cho sinh viên 

định hướng được cái mà họ phải phát triển từ những cái họ đã biết. Một nguyên lý 

quan trọng là những gì sinh viên tự làm được nên để họ tự làm, tự khám phá. Vì vậy, 

giảng viên cần phải đưa ra những vấn đề đòi hỏi sinh viên phải đầu tư công sức và thời 

gian để đọc, để tìm hiểu. Để đạt được mục tiêu đó, giảng viên cần thiết phải đầu tư xây 

dựng thiết kế bài giảng hoàn chỉnh. 

Cách thức thực hiện: 

- Luôn sẵn sàng thiết kế, xây dựng bài giảng trên cơ sở đổi mới phương pháp 

giảng dạy. 

- Chủ động tìm kiếm các bài giảng, tài liệu bổ trợ cho kiến thức phong phú và 

đa dạng. 

- Đặt ra cho mình một lịch trình cụ thể trong quá trình soạn giảng hoặc chỉnh 

sửa bài soạn giảng sao cho cập nhật nhất những nội dung mới nhất. 

Giải pháp 2: Thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về phương pháp giảng 

dạy tích cực và dự giờ các tiết dạy của đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho bản thân. 

Mục đích: Để có hiểu biết về các phương pháp giảng dạy tích cực như: nội 

dung, yêu cầu, cách thực hiện phương pháp đó. Đồng thời, khi đi dự giờ các tiết dạy 

của đồng nghiệp sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp và cũng qua 

tiết dạy đó bản thân giảng viên sẽ rút ra được nhiều bài học cho bản thân mình. 

Cách thức thực hiện: 

- Khi trường mở lớp tập huấn về các phương pháp giảng dạy tích cực phải tham 

gia đầy đủ. 
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- Giảng viên tự tìm kiếm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, diễn 

đàn trên mạng các thông tin về hội thảo, hội nghị, các buổi tập huấn về đổi mới 

phương pháp giảng dạy tích cực hoặc bồi dưỡng thêm về các phương pháp giảng dạy, 

nếu mình có thể tham gia thì nên tham gia. 

Giải pháp 3: Tự trau dồi/ bổ sung kiến thức và kỹ năng về các phương pháp 

giảng dạy tích cực để khi thực hiện đạt hiệu quả cao hơn. 

Mục đích: Để giảng viên có thêm hiểu biết về các phương pháp giảng dạy tích 

cực và rèn luyện các kỹ năng sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực một cách 

thành thạo. 

Cách thực hiện biện pháp: 

- Tự nâng cao nhận thức lợi ích của các phương pháp giảng dạy đối với người 

học và chất lượng giảng dạy. Từ đó, giảng viên mới tự giác rèn luyện, trau dồi, bổ 

sung thêm các kiến thức, kỹ năng về các phương pháp giảng dạy tích cực. 

Giải pháp 4: Thay đổi tư duy 

Mục đích: Giảng viên nhận thức được xu hướng mới về phương pháp giảng dạy 

trong đó quan niệm “người học là trung tâm của hệ thống giáo dục” làm thay đổi tiêu 

chí và cánh thức giảng dạy của giảng viên và phương pháp học của sinh viên. 

Cách thực hiện biện pháp: 

- Tác động vào nhận thức, tư tưởng của người dạy. Bởi vì, nhận thức đúng sẽ 

hành động đúng. Tư tưởng có thông suốt, có tiến bộ thì hành động mới tiến bộ. 

- Việc dạy cách học, học cách học để tạo thói quen, niềm say mê và khả năng 

học suốt đời là nội dung bao quát của việc dạy và học ở Đại Học. 

Giải pháp 5: Kiên trì, nhẫn nại khi áp dụng giảng dạy theo phương pháp mới. 

Mục đích: Giúp giảng viên rèn luyện, hoàn thiện bản thân để thích ứng tốt hơn 

với đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Cách thực hiện biện pháp: 

Khi gặp khó khăn trong quá trình thích ứng với các nội dung của thích ứng với 

đổi mới phương pháp giảng dạy giảng viên phải thật sự cố gắng khắc phục để vượt qua 

những khó khăn đó. 

Khi áp dụng các phương pháp giảng dạy mới giảng viên cần dự đoán trước 

những khó khăn mà mình sẽ gặp phải là gì, mình phải làm gì để có thể vượt qua nó. 

Cứ như vậy, dần dần giảng viên sẽ thích ứng tốt hơn. 
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III. KẾT LUẬN 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã và đang rất quan tâm đến đổi mới phương 

pháp giảng dạy, ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường. 

Trong thời gian tới, cần: 

Đối với Nhà trường: 

- Tiếp tục chỉ đạo quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy. 

- Nghiên cứu, thực thi các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả thích 

ứng của giảng viên với đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Đối với giảng viên: 

- Cần thiết phải thay đổi nhận thức về đổi mới phương pháp giảng dạy, luôn cập 

nhật những nội dung về đổi mới phương pháp giảng dạy. 

- Tự bản thân vượt qua các rào cản khó khăn để thích ứng tốt hơn với đổi mới 

phương pháp giảng dạy. 
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HỌC TẬP SUỐT ĐỜI ĐỂ TỰ HOÀN THIỆN NGHỀ  

ThS. Trần Cẩm Vân 

Khoa Kế toán – Kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tâm sự “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng 

phải học. Việc lớn, việc nhỏ, tôi phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi. Không học thì 

không theo kịp. Công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau”. Chính vì vậy, bất cứ nghề nào 

muốn tồn tại và phát triển thì bản thân mỗi người đều phải trau dồi nghề nghiệp, nâng 

cao trình độ chuyên môn. Đối với nghề giáo, nếu không rèn luyện về nghề thì người 

thầy, người cô sẽ bị tụt hậu và không đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội. Điều 

này càng đặc biệt hơn đối với giảng viên dạy nghề và càng đặc biệt hơn nữa đối với 

giảng viên giảng dạy chuyên ngành kế toán. Nghề kế toán là nghề thay đổi theo sự 

phát triển của xã hội, trong xu thế hội nhập như hiện nay các cơ quan Nhà nước có liên 

quan đang thay đổi các chính sách kế toán phù hợp với thông lệ của thế giới. Vì vậy, 

có thể những kiến thức mà giảng viên đã được học trước đây không còn phù hợp nữa, 

mà thay vào đó là những kiến thức mới.  

 Chính vì vậy, giảng viên muốn nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng được 

chuẩn đầu ra của ngành thì bắt buộc phải tự nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ, 

kỹ năng nghề nghiệp. Cho nên là một giảng viên thì phải học tập suốt đời để hoàn 

thiện nghề nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Sự cần thiết phải tự học tập suốt đời 

 Những kiến thức mà giảng viên ngành kế toán được trang bị là những kiến thức 

chuyên ngành gắn với chế độ và chính sách của Nhà nước theo từng thời kỳ. Nếu 

chúng ta áp dụng y nguyên những kiến thức đó vào bài giảng trong suốt quãng đời đi 

dạy thì không thể tưởng tượng được rằng sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ làm việc 

như thế nào và phản ứng của đơn vị tuyển dụng sẽ ra sao? Nghề giáo đã là nghề luôn 

luôn phải học tập nâng cao trình độ, và nếu là nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo 

dục đào tạo nghề thì ngoài việc nâng cao trình độ về mặt lý luận, còn phải tích lũy kinh 

nghiệm thực tế nghề nghiệp, rèn luyện đạo đức nghề,… Nếu giảng viên dạy nghề  

nghiệp nhưng thực tế không làm về nghề thì sẽ không thể truyền tải được công việc 

thực tế tới sinh viên, những giao dịch gắn liền với thực tế không được đưa vào bài 

giảng, bài tập, cũng như các chủ đề thảo luận. Và chắc chắn rằng giảng viên dạy nghề 

kế toán chỉ dạy trên lý thuyết thì khó có thể cập nhật văn bản, chính sách mới nhất vào 

giảng dạy. 
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 Giảng viên nghề kế toán giảng dạy dựa trên nguyên tắc chung, cơ bản của kế 

toán, nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ qua phần thực tế. Cách giảng dạy tích cực là 

hướng tới người học chủ động kiến thức và tăng sự tự học, tuy nhiên điều đó không có 

nghĩa rằng giảng viên để sinh viên “ tự bơi” với những kiến thức ngành nghề khác hẳn 

với kiến thức phổ thông. Sự tự học của sinh viên phải được giảng viên hướng dẫn để 

kết quả việc tự học của sinh viên đáp ứng được chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn 

đầu ra của chương trình đào tạo.  

 Bên cạnh hướng dẫn về kiến thức, để sinh viên hình dung và cảm nhận nghề 

mình đã chọn, thấy được sự đúng đắn khi đã chọn nghề và trường thì giảng viên còn 

phải truyền tải được niềm yêu thích, say mê về nghề đến sinh viên. Những thú vị về 

nghề, khó khăn trong nghề gặp phải và sự hạnh phúc khi đạt được kết quả, muốn sinh 

viên có thể cảm nhận những điều đó thì chỉ có khi làm việc thực tế giảng viên mới có 

thể chia sẻ được. Như vậy, đối với một giảng viên dạy nghề và đặc biệt là nghề kế toán 

thì việc dạy gắn với thực tế là một đòi hỏi tất yếu.  

Giảng viên kế toán không chỉ cần thực tế để chia sẻ với sinh viên khi giảng dạy 

mà thực ra giảng viên kế toán còn là điểm tựa cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đi làm. 

Sự bỡ ngỡ về nghề, những vướng mắc trong quá trình làm việc, cách áp dụng một văn 

bản mới cụ thể cho từng đơn vị,…nếu tất cả những khó khăn đó của sinh viên khi đi 

làm được giảng viên giải quyết khi sinh viên liên lạc để có được sự giúp đỡ thì lúc đó 

giảng viên mới thực sự hoàn thành vai trò của mình. 

 Như vậy có thể nói rằng, là một giảng viên thì luôn luôn phải học để hoàn thiện 

nghề cả về lý luận lẫn thực tiễn. 

2.2. Cách thức học tập đối với một giảng viên giảng dạy nghề kế toán 

 Trong giới hạn của bài tham luận, tác giả chỉ nêu lên những cách thức học tập 

mà bản thân đã và sẽ áp dụng để ngày càng hoàn thiện hơn về nghề, đáp ứng được sự 

phát triển của Nhà trường, của Khoa và thị trường lao động. 

2.2.1. Học tập nâng cao trình độ lý luận 

 Là một giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn về mặt lý luận là một yêu cầu 

cấp thiết. Giảng viên không chỉ dừng lại ở việc đủ điều kiện cứng để giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục đào tạo nghề, mà giảng viên luôn phải có ý thức nâng cao kiến 

thức. Nâng cao kiến thức lý luận thể hiện ở hai mặt: 

 - Thứ nhất: Về mặt trình độ: Điều kiện để giảng viên dạy nghề tại các trường 

đại học là ít nhất phải có trình độ thạc sỹ đúng chuyên ngành. Tuy nhiên, theo sự phát 

triển chung thì giảng viên phải có kế hoạch đi học tập nghiên cứu sinh. 
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 - Thứ hai: Tự học, tự nghiên cứu các chính sách, chế độ mới để đưa vào giảng 

dạy. Giảng viên phải tự có trách nhiệm thay thế các kiến thức đã lỗi thời bằng các kiến 

thức mới nhất, để sinh viên nắm bắt được các chế độ hiện hành. Nhưng đồng thời 

giảng viên phải hiểu về bản chất của vấn đề để dạy cho sinh viên biết cách áp dụng khi 

có những chính sách mới ra đời. Để có thể cập nhật những kiến thức mới giảng viên có 

thể tự tìm hiểu và nghiên cứu; hoặc tham gia các buổi học thuật, seminar, hội thảo của 

Bộ môn, Khoa và Nhà trường. Giảng viên tham gia các nhóm hội, câu lạc bộ về nghề 

kế toán, các tổ chức nghề nghiệp. Ngoài ra các giảng viên nên tham gia vào các buổi 

tập huấn chính sách của cơ quan thuế. 

2.2.2. Làm việc thực tế tại các đơn vị 

Giảng viên có kiến thức thực tế thì giảng viên sẽ tự tin hơn khi đứng trước sinh 

viên. Ngoài những câu hỏi về lý luận thì những câu hỏi về thực tế mà sinh viên thắc 

mắc giảng viên cũng cần phải giải đáp. Đứng về phía tâm lý của sinh viên thì sinh viên 

vẫn mong muốn và cảm thấy tin tưởng hơn đối với các giảng viên vừa đi dạy những 

vừa làm tại các đơn vị.  

Nếu giảng viên chỉ đi dạy thì mọi văn bản chính sách, chế độ đều thông suốt, 

nhưng trên thực tế, khi vận dụng vào cụ thể từng đơn vị thì mới thấy được những bất 

cập, bất hợp lý. Văn bản đưa ra thường mang tính chất hướng dẫn chung, vậy áp dụng 

cụ thể vào đơn vị sẽ như thế nào? Dạy nghề chính là dạy những điều đó, còn hiện nay 

nếu chỉ dạy lý thuyết về văn bản thực sự là không cần thiết vì với sự phát triển của 

công nghệ thông tin thì việc tìm kiếm một văn bản mới là cực kì đơn giản. Giảng viên 

càng tham gia làm việc thực tế ở nhiều loại hình đơn vị thì càng có kinh nghiệm thực 

tế phong phú, không chỉ đáp ứng cho việc giảng dạy mà còn đáp ứng cả về mặt nâng 

cao lý luận.  

2.2.3. Học từ sinh viên, bạn bè, đồng nghiệp 

 Như đã nói ở trên, giảng viên dạy nghề không chỉ giảng dạy khi sinh viên ra 

trường là kết thúc, nếu những câu hỏi sau khi sinh viên đi làm được giảng viên giải 

đáp thì mối liên kết đó sẽ còn mãi. Và một thực tế là, giảng viên làm việc thực tế tại 

các đơn vị chỉ có thể làm trong một vài lĩnh vực vì vậy còn rất nhiều loại hình đơn vị 

khác giảng viên chưa được tiếp cận thực tế. Chính vì vậy thông qua những câu hỏi của 

sinh viên, giảng viên sẽ biết thêm được nhiều bất cập, vướng mắc và tìm ra hướng giải 

quyết tôi ưu nhất. Học tập từ sinh viên là cả một nguồn kiến thức thực tế rất lớn cho 

giảng viên.  
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 Học tập từ bạn bè, đồng nghiệp là một “kênh” học tập sẵn có mà giảng viên có 

thể khai thác. Giảng viên sẽ có được những câu trả lời thỏa đáng nhất cho những thắc 

mắc và đó còn là nơi để giảng viên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của mình.  

2.2.4. Học kỹ năng 

 Thời đại phát triển hiện nay, giảng viên không chỉ gói gọn trong những kiến 

thức mà mình có. Sinh viên ra trường làm việc cần phải có kỹ năng, nhưng chính bản 

thân giáo viên cũng phải rèn luyện kỹ năng để đáp ứng sự phát triển của công nghệ. 

 Học kỹ năng ở đây không chỉ nói về kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình 

huống sư phạm, mà còn là việc sử dụng thành thạo các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, biết 

khai thác các ứng dụng phần mềm trong giảng dạy và nghiên cứu. Hơn nữa, nghề kế 

toán hiện nay chủ yếu chuyển sang công nghệ số. Phần mềm kế toán thay thế cho 

chứng từ, sổ sách kế toán viết tay; hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy,…Những 

kiến thức này giảng viên phải tiếp cận để theo đuổi sự phát triển, không tự đào thải 

mình. 

III. KẾT LUẬN 

  Thực hiện theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: “ Học – Học nữa – Học mãi”. 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm thu hút người học thì giảng viên 

phải tự mình thay đổi, ngoài việc cập nhật, tự nâng cao trình độ về kiến thức nghề 

nghiệp, giảng viên còn phải nâng cao kỹ năng, kiến thức trên nhiều khía cạnh. Với 

những yêu cầu đó, để duy trì và phát triển nghề thì giảng viên phải luôn có ý thức học 

tập để rèn luyện mình. Giảng viên không được bằng lòng với những kiến thức mà 

mình đã có và truyền tải những kiến thức đó từ thế hệ sinh viên này sang thế hệ sinh 

viên khác. Giảng viên chuyên ngành kế toán phải không ngại khó để học tập và thay 

đổi.  

 Một chương trình đào tạo có tốt đến mấy nhưng giảng viên – những người 

truyền tải kiến thức không chủ động để đổi mới, cập nhật kiến thức, phương pháp 

giảng dạy thì chất lượng dạy và học cũng không được nâng cao. Vì vậy, trách nhiệm 

của một người giảng viên là phải học tập suốt đời để hoàn thiện nghề.  
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CÁC PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC 

TỰ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

ThS. Lê Thị Mỹ Tâm 

Khoa Kinh tế quản trị kinh doanh 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Một trong những vấn đề có vai trò quan trọng về đổi mới phương pháp dạy và 

học ở trường Đại học kinh tế Nghệ An là nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho 

sinh viên. Đây là một nhiệm vụ được thể hiện trong từng bài giảng, từng học phần, 

từng bộ môn và cả trong khóa học của sinh viên. Vì vậy, việc nghiên cứu vận dụng 

một số phương pháp dạy học hiện đại vào giảng dạy của giảng viên trường Đại học 

kinh tế để tăng cường năng lực tự học tự nghiên cứu cho sinh viên là rất cần thiết. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Phƣơng pháp tự học có hƣớng dẫn theo module 

Khi sử dụng phương pháp này, sinh viên được dẫn dắt từng bước thông qua các 

module để đạt được mục tiêu dạy học. Nội dung dạy học được chia nhỏ ra từng phần, 

nhờ hệ thống mục tiêu chuyên biệt và hệ thống test, sinh viên có thể tự học và tự kiểm 

tra mức độ nắm vững kiến thức, kỹ năng của bản thân trong từng tiểu module. Từ đó, 

sinh viên có thể tự học theo khả năng riêng của mình. Trong phương pháp tự học có 

hướng dẫn theo module thì giáo viên chỉ giúp đỡ khi học sinh cần thiết, chẳng hạn 

như: giải đáp các thắc mắc, sửa chữa những sai sót của học sinh, động viên họ học tập. 

Kết thúc mỗi module giáo viên đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Nếu đạt sinh 

viên chuyển sang module tiếp theo, nếu không đạt sinh viên thảo luận với giảng viên 

về những khó khăn của mình và sẽ học lại một phần nào đó của module với nhịp độ 

riêng. 

Phương pháp tự học có hướng dẫn theo module đảm bảo tuân theo những 

nguyên tắc cơ bản của quá trình dạy học sau đây:Nguyên tắc cá thể hoá trong học 

tập;Nguyên tắc đảm bảo hình thành ở sinh viên kỹ năng tự học từ thấp đến 

cao;Nguyên tắc giảng viên thu thập thông tin về kết quả học tập của sinh viên sau quá 

trình tự học, giúp đỡ sinh viên khi cần thiết, điều chỉnh nhịp độ học tập. 

Ưu điểm:Phương pháp này giúp sinh viên học tập ở lớp và ở nhà có hiệu quả vì 

module là tài liệu tự học sinh viên có thể mang theo mình để học tập bất cứ ở đâu và 

bất cứ lúc nào có điều kiện, tạo điều kiện cho sinh viên học tập với nhịp độ cá nhân, 



24 

luyện tập việc tự đánh giá kết quả học tập, học tập theo cách giải quyết vấn đề, do đó 

nâng cao được chất lượng dạy học thực tế. Phương pháp tránh được sự tuỳ tiện của 

giảng viên trong quá trình dạy học vì nội dung và phương pháp dạy học đều đã được 

văn bản hoá, Giảng viên cập nhật được những thông tin mới về khoa học và công nghệ 

do đó có điều kiện thuận lợi trong việc bổ sung nội dung mới và tài liệu dạy học( nhờ 

các module phụ đạo).Cho phép sử dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy theo dõi kèm cặp 

một cách tối ưu tuỳ theo mức độ phức tạp của nhiệm vụ dạy học, đảm bảo tính thiết 

thực của nội dung dạy học, đảm bảo được tính vững chắc của tri thức, kỹ năng, kỹ xảo 

vì người học tự chiếm lĩnh nó, đồng thời hình thành và rèn luyện được thói quen tự 

học để họ tự đào tạo suốt đời. 

Nhược điểm:Việc thiết kế hệ thống module dạy học và biên soạn tài liệu dạy 

học theo module khá công phu và tốn kém cần khoảng 5 đến 7 giờ biên soạn module 

dạy học cho một giờ học. Phương pháp này đòi hỏi sinh viên phải có động cơ học tập 

tốt, có năng lực học tập nhất định. Có thể nảy sinh tâm lý buồn chán do tính đơn điệu 

của việc tự học. Không thích hợp với việc huấn luyện những kỹ năng làm việc theo kịp 

công tác. 

Các tình huống sử dụng:Với các ưu, nhược điểm nói trên có thể sử dụng 

phương pháp tự học có hướng dẫn theo module trong các trường hợp sau: Dạy học 

những nội dung quan trọng với nhiều đối tượng theo học (cần đặc biệt quan tâm tới 

môn chung, các môn cơ bản và cơ sở chuyên nghành). Dạy học những nội dung, kiến 

thức có liên quan nhiều đến nội dung đã được học ở lớp dưới, các kiến thức nâng cao 

cập nhật không nhiều và không quá khó. Dạy học những nội dung có tính biến động 

cao, thường xuyên phải đổi mới vì module có khả năng lắp ghép và tháo gỡ nên có 

nhiều thuận lợi trong việc thay đổi nội dung, chương trình dạy học. Khắc phục những 

nhược điểm của hệ thống dạy học cũ như: đồng loạt, không phân hoá, không tiến triển 

theo nhịp độ cá nhân. 

2.2. Phƣơng pháp dạy học tích hợp  

Theo Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam: “Dạy tích hợp là quá 

trình dạy học mà ở đó các nội dung, hoạt động dạy kiến thức - kỹ năng - thái độ được 

tích hợp với nhau trong cùng một nội dung và hoạt động dạy học để hình thành và phát 

triển năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp cho người học”. 



25 

Dạy học tích hợp trong đào tạo đại học theo hướng ứng dụng/thực hành là dạy 

học định hướng vào mục tiêu hình thành năng lực thực hiện cho người học, đảm bảo 

sự vận dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trong các hoạt động để giải 

quyết các nhiệm vụ học tập mang tính dự án.  

 

Mặt khác, sự hình thành năng lực thực hiện căn bản phải dựa trên các hoạt động 

học tập của người học để giải quyết nhiệm vụ học tập nên quá trình dạy học được thực 

hiện theo quan điểm dạy học định hướng năng lực, lấy người học làm trung tâm, trong 

đó vận dụng các phương pháp dạy học phức hợp là chủ yếu.  

Thiết kế bài giảng theo quan điểm dạy tích hợp 

- Thứ nhất: Lập kế hoạch dạy học các môn học chung và các mô-đun năng lực 

thực hiện đảm bảo mối liên hệ giữa chúng theo sơ đồ được mô tả trong chương trình 

đào tạo. 

- Thứ hai: Tiến hành nghiên cứu sơ đồ phân tích để thấy được những kiến thức, 

kỹ năng và các phẩm chất người học cần có để phối hợp giải quyết nhiệm vụ học tập, 

xác định chuẩn năng lực tương ứng với công việc, yêu cầu ở mỗi bước công việc để 

xây dựng các phương án và phương tiện kiểm tra đánh giá. 

- Thứ ba: Đa dạng hóa các kênh thông tin đặc biệt là sử dụng đa phương tiện 

trong truyền thông dạy học. 

Áp dụng các phương pháp dạy học định hướng vào tính tích cực của sinh viên 

như: dạy học nêu và giải quyết vấn đề, dạy học bằng tình huống điển hình, dạy học 
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bằng dự án và học tập theo nhóm...Cấu trúc bài giảng cần có sự linh hoạt và hài hòa, 

xen kẽ với các tình huống nhận thức mới là các tình huống củng cố, vận dụng để nâng 

cao sự chú ý tích cực và hình thành năng lực thực hiện cho sinh viên. 

Nhiều nghiên cứu và thực tế giáo dục trên thế giới đã chỉ ra rằng, có rất nhiều 

phương thức dạy học khác nhau để đạt được mục tiêu giáo dục đề ra trong đó dạy học 

tích hợp là phương thức dạy học duy nhất có thể đạt được mục tiêu giáo dục là phát 

triển năng lực cho người học nhằm phục vụ cho các quá trình học tập sau này hoặc 

giúp người học hòa nhập vào cuộc sống lao động. Như vậy, để dạy học tích hợp thành 

công chúng ta phải vận dụng quan điểm tích hợp từ khâu xây dựng chương trình, biên 

soạn sách giáo khoa đến khâu tổ chức dạy học (nhất là lựa chọn phương pháp và hình 

thức tổ chức dạy học) đưa sinh viên vào trong những tình huống thực để các em tìm tòi 

và tự phát hiện, giải quyết vấn đề qua đó phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho 

các em.  

2.3. Phƣơng pháp dạy học dự án 

Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó sinh viên dưới sự điều 

khiển và giúp đỡ của giảng viên tự lực giải quyết một nhiệm vụ học tập mang tính 

phức hợp không chỉ về mặt lý thuyết mà đặc biệt về mặt thực hành, thông qua đó tạo 

ra các sản phẩm thực hành có thể giới thiệu, công bố được. 

Các bước tổ chức dạy học dự án 

Bƣớc Hoạt động của giảng viên Hoạt động của sinh viên 

1. Chuẩn bị 

- Xây dựng ý tưởng, 

- Lựa chọn chủ đề, tiểu 

chủ đề 

- Lập kế hoạch các 

nhiệm vụ học tập 

- Xây dựng bộ câu hỏi 

định hướng: xuất phát từ 

nội dung học và mục tiêu 

cần đạt được. 

- Thiết kế dự án: xác 

định lĩnh vực thực tiễn ứng 

dụng nội dung học, ai cần, 

ý tưởng và tên dự án. 

- Thiết kế các nhiệm vụ 

cho sinh viên: làm thế nào 

để sinh viên thực hiện xong 

thì bộ câu hỏi được giải 

- Làm việc nhóm để lựa 

chọn chủ đề dự án. 

- Xây dựng kế hoạch dự 

án: xác định những công 

việc cần làm, thời gian dự 

kiến, vật liệu, kinh phí, 

phương pháp tiến hành và 

phân công công v iệc 

trong nhóm. 

- Chuẩn bị các nguồn 

thông tin đáng tin cậy để 

chuẩn bị thực hiện dự án. 
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quyết và các mục tiêu đồng 

thời cũng đạt được. 

Chuẩn bị các tài liệu hỗ 

trợ giảng viên và sinh viên 

cũng như các điều kiện 

thực hiện dự án trong thực 

tế. 

Cùng giảng viên thống 

nhất các tiêu chí đánh giá 

dự án. 

2. Thực hiện dự án 

- Thu thập thông tin 

- Thực hiện điều tra 

- Thảo luận với các 

thành viên khác 

- Tham vấn giáo viên 

hướng dẫn 

- Theo dõi, hướng dẫn, 

đánh giá sinh viên trong 

quá trình thực hiện dự án 

- Liên hệ các cơ sở, 

khách mời cần thiết cho 

sinh viên. 

- Chuẩn bị cơ sở vật 

chất, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các em thực hiện dự 

án. 

- Bước đầu thông qua 

sản phẩm cuối của các 

nhóm sinh viên. 

- Phân công nhiệm vụ 

các thành viên trong nhóm 

thực hiện dự án theo đúng 

kế hoạch. 

- Tiến hành thu thập, xử 

lý thông tin thu được. 

- Xây dựng sản phẩm 

hoặc bản báo cáo. 

- Liên hệ, tìm nguồn 

giúp đỡ khi cần. 

- Thường xuyên phản 

hồi, thông báo thông tin 

cho giảng viên và các 

nhóm khác. 

3. Kết thúc dự án 

- Tổng hợp các kết quả 

- Xây dựng sản phẩm 

- Trình bày kết quả 

- Phản ánh lại quá trình 

học tập 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất 

cho buổi báo cáo dự án. 

- Theo dõi, đánh giá sản 

phẩm dự án của các nhóm. 

- Chuẩn bị tiến hành 

giới thiệu sản phẩm. 

- Tiến hành giới thiệu 

sản phẩm. 

- Tự đánh giá sản phẩm 

dự án của nhóm. 

- Đánh giá sản phẩm dự 

án của các nhóm khác theo 

tiêu chí đã đưa ra. 
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Ưu điểm: Kích thích động cơ, hứng thú học tập, phát huy tính tự lực, chủ động, 

sáng tạo của sinh viên. Phát triển cho sinh viên các năng lực tự học giải quyết những 

vấn đề phức hợp, cộng tác làm việc, đánh giá. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tính bền bỉ, 

sự kiên nhẫn cho sinh viên 

Hạn chế: Đòi hỏi nhiều thời gian, không thích hợp trong việc giảng dạy những 

tri thức lí thuyết có tính hệ thống. Dạy học dự án không khuyến khích thực hiện những 

phần kiến thức trọng tâm của bài học. Giảng viên có thể chọn một số nội dung có 

nhiều ý nghĩa trong thực tiễn để dạy học theo mô hình này. Đòi hỏi phải có phương 

tiện dạy học và nguồn tài chính phù hợp. Dự án cần sự tích hợp công nghệ, đặc biệt là 

công nghệ thông tin nên sinh viên phải có những kiến thức nhất định về tin học. Giảng 

viên cần giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng. 

2.4. Phƣơng pháp dạy học hợp tác 

Trong dạy học hợp tác, giảng viên tổ chức chia lớp thành các nhóm nhỏ để cùng 

thực hiện một nhiệm vụ với một khoảng thời gian nhất định. Ở mỗi nhóm, dưới sự chỉ 

đạo của nhóm trưởng, các thành viên kết hợp giữa làm việc cá nhân và làm việc theo 

cặp, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cùng nhau giải quyết vấn đề 

Các bước thực hiện dạy học hợp tác:  

Bước 1: Làm việc chung cả lớp 

Giảng viên giới thiệu chủ đề thảo luận nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận 

thức.Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm, quy định thời gian và phân công 

vị trí làm việc cho các nhóm. 

Bước 2: Làm việc theo nhóm 

Các nhóm lập kế hoạch làm việc, thỏa thuận quy tắc làm việc. Phân công trong 

nhóm, từng cá nhân làm việc độc lập. Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm. Cử đại 

diện trình bày kết quả làm việc của nhóm. 

Bước 3: Thảo luận, tổng kết trước toàn lớp 

Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm. Các nhóm khác quan 

sát, lắng nghe, chất vấn, bình luận và bổ sung ý kiến.Giảng viên tổng kết và nhận xét, 

đặt vấn đề cho bài tiếp theo hoặc vấn đề tiếp theo. 

Ưu điểm: Sinh viên được học cách cộng tác trên nhiều phương diện. Sinh viên 

được nêu quan điểm của mình, được nghe quan điểm của bạn khác trong nhóm, trong 

lớp; được trao đổi, bàn luận về các ý kiến khác nhau và đưa ra lời giải tối ưu cho 
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nhiệm vụ được giao cho nhóm. Qua cách học đó, kiến thức của hs sẽ bớt phần chủ 

quan, phiến diện, làm tăng tính khách quan khoa học, tư duy phê phán của hs được rèn 

luyện và phát triển.Các thành viên trong nhóm chia sẻ các suy nghĩ, băn khoăn, kinh 

nghiệm, hiểu biết của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức, thái độ mới và học hỏi 

lẫn nhau. Kiến thức trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ và nhớ nhanh hơn do được giao 

lưu, học hỏi giữa các thành viên trong nhóm, được tham gia trao đổi, trình bày vấn đề 

nêu ra. Vốn hiểu biết và kinh nghiệm xã hội của sinh viên thêm phong phú; kĩ năng 

giao tiếp, kĩ năng hợp tác của sinh viên được phát triển.  Sinh viên hào hứng khi có sự 

đóng góp của mình vào thành công chung của cả lớp. 

Hạn chế: Dạy học hợp tác đòi hỏi thời gian cho sinh viên thảo luận để đưa ra ý 

kiến chung của cả nhóm. Nếu giảng viên thiếu khả năng tổ chức, quản lý, sinh viên 

chưa tự giác, tích cực học tập, chưa có kỹ năng hợp tác, chưa được tạo điều kiện về 

không gian, thời gian và nhiệm vụ không rõ rang… thì quá trình dạy học hợp tác sẽ 

tốn thời gian và đạt hiệu quả thấp. 

2.5. Phương pháp nghiên cứu trường hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm. 

 Là một phương pháp dạy học, trong đó, người học tự lực nghiên cứu một tình 

huống thực tiễn và giải quyết các vấn đề của tình huống đặt ra, hình thức làm việc chủ 

yếu là làm việc nhóm. Mục đích hàng đầu của các phương pháp nghiên cứu trường 

hợp không phải là việc truyền thụ tri thức lí thuyết mà là vận dụng tri thức vào giải 

quyết vấn đề trong những tình huống cụ thể, mang tính phức hợp. Người học được đặt 

trước những tình huống cần quyết định, họ phải xây các phương án giải quyết vấn đề 

cũng như đánh giá các phương án đó, để quyết định chọn một phương án giải quyết. 

 Các dạng nghiên cứu trường hợp: Có nhiều dạng trường hợp khác nhau được 

xây dựng, chúng khác nhau ở quy mô và tính chất được mô tả cũng như trọng tâm của 

nhiệm vụ khi nghiên cứu. Có trường hợp trọng tâm là việc phát hiện vấn đề, giải quyết 

vấn đề, hay đánh giá, phê phán cách giải quyết vấn đề trong thực tiễn. 

 Quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học  

 Thứ nhất: Xác định chủ đề và đặt tên cho hoạt động trải nghiệm  là một việc 

làm cần thiết vì bản thân tên hoạt động đã nói lên được chủ đề, mục tiêu, nội dung, 

hình thức của hoạt động. Tên hoạt động cũng tạo ra được sự hấp dẫn, lôi cuốn, kích 

thích tâm lí hứng khởi và tích cực của sinh viên. Vì vậy, cần phải tìm tòi, suy nghĩ để 

đặt tên hoạt động sao cho phù hợp và hấp dẫn. Việc đặt tên cho hoạt động cần rõ ràng, 
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chính xác, ngắn gọn; phản ánh được chủ đề và nội dung của hoạt động; tạo được ấn 

tượng ban đầu cho sinh viên. 

 Ví dụ như: Khám phá tài nguyên du lịch cộng đồng các huyện miền tây Nghệ 

An; Nghiên cứu giải pháp phục hồi và bảo vệ tài nguyên du lịch cộng đồng địa 

phương; Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch  cộng  đồng  của một điểm, khu du 

lịch,(địa phương). 

 Thứ hai: Xác định mục tiêu của hoạt động trải nghiệm: Mục tiêu của hoạt động 

là dự kiến trước kết quả  của hoạt động. Các mục tiêu cần phải được xác định rõ ràng, 

cụ thể và phù hợp, phản ánh được các mức độ cao, thấp của yêu cầu cần đạt về tri 

thức, kĩ năng, thái độ và định hướng giá trị. 

 Thứ 3: Xác định nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức của hoạt 

động trải nghiệm: Trước hết, cần căn cứ vào từng chủ đề, các mục tiêu đã xác định, 

điều kiện hoàn cảnh cụ thể của lớp, nhà trường và khả năng của sinh viên để xác định 

các nội dung phù hợp cho các hoạt động. Cần liệt kê đầy đủ các nội dung hoạt động 

phải thực hiện. Từ nội dung, xác định cụ thể phương pháp tiến hành, những phương 

tiện cần có để tiến hành hoạt động. Từ đó, lựa chọn những hình thức hoạt động tương 

ứng  như: tham quan thực tế; khảo sát địa phương; nghiên cứu trường hợp; tổ chức cho 

sinh viên hoạt động trải nghiệm với phương pháp dạy học theo dự án. 

 Thứ 4: Lập kế hoạch (thiết kế hoạt động trải nghiệm): Lập kế hoạch để thực 

hiện hệ thống mục tiêu tức là tìm các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài liệu) và thời 

gian, không gian…cần thiết cho việc hoàn thành mục tiêu. Chi phí về tất cả các mặt 

phải được xác định; hơn nữa, phải tìm ra phương án có chi phí ít nhất cho việc thực 

hiện mỗi một mục tiêu. Ngoài ra, tính cân đối của kế hoạch đòi hỏi giảng viên phải tìm 

ra đủ các nguồn lực và điều kiện để thực hiện mỗi mục tiêu. Cân đối giữa hệ thống 

mục tiêu với các nguồn lực và điều kiện thực hiện chúng, thấu hiểu từng mục tiêu và 

tính toán tỉ mỉ việc đầu tư cho mỗi mục tiêu theo một phương án tối ưu. 

 Thứ 5: Triển khai thực hiện hoạt động trải nghiệm: Trong bước này cần lưu ý: 

Hoạt động trải nghiệm theo lớp,  theo nhóm hay cá nhân.  Dù là hoạt động nhóm hay 

hoạt động cá nhân đều đòi hỏi các nhóm, cá nhân phải có kế hoạch thực hiện và giảng 

viên kiểm tra trước khi triển khai; Tiến trình và thời gian thực hiện kế hoạch đó như 

thế nào; Các công việc cụ thể cho các tổ,  nhóm, các cá nhân; Giảng viên sẵn sàng hỗ 

trợ khi sinh viên cần trong quá trình thực hiện. 
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 Thứ  6: Kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm: Sinh viên báo cáo kết quả và 

sản phẩm mà hoạt động trải nghiệm thu được; Sinh viên tự đánh giá kết quả  hoạt động 

trải nghiệm và các nhóm góp ý, đánh giá; Giảng viên phân tích kết quả, sản phẩm và 

đánh giá. 

III. KẾT LUẬN 

Ở trường Đại học kinh tế Nghê An, vấn đề trang bị phương pháp tự học đối với 

sinh viên là rất quan trọng, là cốt lõi của quá trình dạy học. Giảng viên cần hướng dẫn 

cho sinh viên cách tiếp cận, khai thác và xử lý thông tin. Khi sinh viên có được các 

phương pháp, kỹ năng, ý chí tự học sẽ khơi dậy hứng thú và năng lực vốn có của các 

em. Từ đó, sinh viên sẽ nâng cao dần kết quả học tập, dễ dàng thích ứng với thời đại 

công nghệ 4.0, công nghệ số, bùng nổ thông tin phát triển như hiện nay. 
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KINH NGHIỆM LỰA CHỌN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÙ HỢP VỚI 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

ThS. Võ Thị Thu Hương 

Khoa  Kế toán – Kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của giảng viên, là 

một trong những trải nghiệm tích cực, ý nghĩa của các sinh viên trên giảng đường đại 

học. 

Quá trình nghiên cứu khoa học cũng giống như quá trình nghiên cứu thống kê 

luôn trải các bước căn bản của nó bao gồm [03]: 

- Xác định vấn đề, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu 

- Xây dựng phương pháp nghiên cứu, hệ thống chỉ tiêu đo lường 

- Điều tra, thu thập dữ liệu 

- Xử lý, tổng hợp dữ liệu 

- Phân tích dữ liệu, tìm ra kết quả nghiên cứu 

- Đề xuất các giải pháp dựa vào kết quả nghên cứu 

Trong đó, vấn đề lựa chọn phương pháp nghiên cứu là một trong những điều 

kiện tiên quyết để nghiên cứu thành công với những mục tiêu đã đặt ra, và cũng là câu 

trả lời có căn cứ khoa học cho vấn đề nghiên cứu. Đây chính là sự khác biệt căn bản 

giữa nghiên cứu khoa học với câu hỏi thông thường. Chính vì vậy, tác giả muốn chia 

sẻ một số kinh nghiệm bản thân khi lựa chọn phương pháp nghiên cứu trong nghiên 

cứu khoa học. 

II. NỘI DUNG 

Để lựa chọn được phương pháp nghiên cứu phù hợp thì lưu ý những vấn đề sau: 

2.1. Đặc điểm, tính chất của các phƣơng pháp nghiên cứu 

Có nhiều cách phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học, trong đó trong 

nghiên cứu kinh tế, hai phương pháp nghiên cứu thường được nhắc tới nhiều nhất đó 

chính là: phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng [01]: 

- Phương pháp nghiên cứu định lượng: Chính là phương pháp tiếp cận đối 

tượng nghiên cứu theo cách có thể đo lường được. Nói cách khác chính là sử dụng các 

phương pháp lượng hóa được, đo lường, phản ánh và diễn giải được các mối quan hệ 

giữa các nhân tố (các biến độc lập) với biến phụ thuộc trong mô hình kinh tế lượng, 

mô hình toán mà nghiên cứu xây dựng. 

Phương pháp nghiên cứu định lượng tiếp cận logic, khoa học, thường gắn với 

kiểm định các giả thuyết, nhấn mạnh vào kiểm tra các bằng chứng, cách nhìn nhận chủ 
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quan của người trong cuộc có thể khác xa với kết quả phân tích dữ liệu. Chính vì vậy, 

phương pháp nghiên cứu định lượng thường tiềm ẩn nhiều sai số thống kê, khó kiểm 

tra chất lượng dữ liệu và tốn nhiều thời gian nếu gặp vấn đề về dữ liệu. 

- Phương pháp nghiên cứu định tính: Chính là phương pháp tiếp cận nhằm mục 

đích thăm dò, mô tả và thăm dò dựa vào các  phương pháp khảo sát kinh nghiệm, nhận 

thức, động cơ thúc đẩy, dự định, hành vi, thái độ. Chúng hướng chúng ta đến  xây 

dựng các giả thuyết và các giải thích. Như vậy, dữ liệu sử dụng trong phương pháp 

nghiên cứu định tính có thể ở dạng số lượng nhưng cũng có thuộc tính (không biểu thị 

bằng con số), phản ánh được tính chất đặc điểm của hiện tượng và không thể tính được 

số trung bình. Ví dụ: giới tính, quê quán, màu sắc,…. Và đặc biệt nghiên cứu định tính 

thì không sử dụng mô hình kinh tế lượng, mô hình toán. 

Phương pháp nghiên cứu định tính tiếp cận qua lý lẽ và giải thích, nhấn mạnh 

vào sự hiểu biết, quan điểm của người cung cấp thông tin, định hướng thăm dò, cách 

nhìn chủ quan của người trong cuộc gần gũi với số liệu. Chính vì vậy, phương pháp 

nghiên cứu định tính khó viết phần báo cáo, khó tiếp cận chuyên gia để khảo sát. 

2.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 

Mỗi một nghiên cứu khi đưa ra điều nhằm mục tiêu rõ ràng. Mỗi phương pháp 

nghiên cứu lại có ưu – nhược điểm riêng. Do vậy, người nghiên cứu phải thực sự hiểu 

rõ mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của mình để đánh giá tính khả thi của từng phương 

pháp, nhằm tìm ra phương pháp nghiên cứu thích hợp nhất.  

2.3. Tham khảo các công trình nghiên cứu khoa học khác 

Phần tổng quan nghiên cứu không chỉ góp phần giúp người nghiên cứu tìm ra 

khoảng trống nghiên cứu, tìm ra các giả thuyết nghiên cứu từ đó xây dựng khung 

nghiên cứu của mình. Mà phần tổng quan nghiên cứu giúp người nghiên cứu tham 

khảo cách các nhà nghiên cứu đi trước sử dụng phương pháp nghiên cứu. Có thể cùng 

một mục tiêu nghiên cứu, song họ có thể sử dụng hai phương pháp khác nhau, cho hai 

kết quả khác nhau, do vậy việc tham khảo các nghiên cứu đi trước giúp người nghiên 

cứu có cái nhìn đa chiều, hình dung rõ phương pháp để từ đó lựa chọn phương pháp 

nghiên cứu phù hợp cho nghiên cứu của mình [02]. 

2.4. Thích ứng với một số điều kiện hoàn cảnh cụ thể 

Việc thích ứng với một số điều kiện cụ thể ở đây tác giả muốn đề cập đến như: 

khả năng, năng lực của mỗi nhà nghiên cứu; điều kiện thời gian và kinh tế; khả năng 

tiếp cận nguồn dữ liệu; hiệu quả mà đề tài tác giả hướng tới; …. 
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2.5. Lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở hội tụ các về đề nêu trên các nhà nghiên cứu khoa học lựa chọn 

phương pháp nghiên cứu cho đề tài của mình: 

- Lựa chọn phương pháp nghiên cứu định lượng khi vấn đề nghiên cứu có tính 

chất mô tả và dự báo mối quan hệ giữa các biến độc lập lên biến phụ thuộc;  người 

nghiên cứu thực sự am hiểu, có khả năng phân tích và xử lý dữ liệu thống kê (ngày nay 

có rất nhiều phần mềm hỗ trợ như SPSS, Data, Eviews,….); và chú ý khả năng thu 

thập dữ liệu sơ cấp và thiết kế nghiên cứu của mình. 

- Lựa chọn phương pháp nghiên cứu định tính khi bản thân người nghiên cứu 

chưa thực sự am hiểu về các mô hình kinh tế lượng, mô hình toán và khả năng xử lý 

phân tích dữ thống kê chưa thực sự tốt; các vấn đề nghiên cứu tập trung khám phá một 

số kinh nghiệm, hành vi chứ không phải nhằm mục đích mô tả hay dự báo mối quan 

hệ; và chú ý tới khả năng tiếp cận và phỏng vấn chuyên gia hoặc thu thập dữ liệu thứ 

cấp. 

- Tuy nhiên trên thực tế có thể phối kết hợp giữa hai phương pháp nghiên cứu 

này trong nghiên cứu của mình. Bởi vì, nghiên cứu định lượng có thể khái quát hóa kết 

quả từ mô hình thì nghiên cứu định tính cho chúng ta những kết luận thuyết phục từ 

các chuyên gia hoặc tình hình thực tế từ dữ liệu thứ cấp. Ví dụ: Cùng nghiên cứu về 

hiệu quả sản xuất kinh doanh ngành chè tại tỉnh Nghệ An nhưng sự lựa chọn có thể 

khác nhau dựa vào các yếu tố: 

Bảng 1: Lựa chọn phƣơng pháp trong nghiên cứu hiệu quả SXKD chè tại 

tỉnh Nghệ An 

Chỉ tiêu Định tính Định lƣợng  

 

Tuy nhiên có thể 

kết hợp cả 2 

phương pháp trong 

nghiên cứu của 

mình để vừa tìm ra 

các yếu tố ảnh 

hưởng từ mô hình, 

vừa khẳng định tính 

thuyết phục từ 

chuyên gia 

Mục tiêu nghiên 

cứu 

Đánh giá hiệu quả Đánh giá hiệu quả 

và phân tích các 

nhân tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả 

Năng lực người 

nghiên cứu 

Chưa hiểu rõ mô 

hình kinh tế lượng, 

mô hình toán 

Hiểu rõ mô hình 

kinh tế lượng, mô 

hình toán 

Tổng quan nghiên 

cứu 

Đã có đề tài  Đã có đề tài 

Dữ liệu Thứ cấp và chuyên 

gia 

Sơ cấp và thứ cấp 

……   

(Nguồn: Tổng hợp từ kinh nghiệm tác giả) 
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III. KẾT LUẬN 

Phương pháp nghiên cứu khoa học là công cụ không thể thiếu trong quá trình 

thực hiện nghiên cứu của mình, là định hướng hết sức quan trọng và có tính tiên quyết 

để thực hiện mục tiêu nghiên cứu đề ra. Chia sẻ của tác giả chỉ dựa vào sự phân chia 

phương pháp nghiên cứu theo góc độ nghiên cứu kinh tế gồm phương pháp nghiên cứu 

định lượng và phương pháp nghiên cứu định tính; và kinh nghiệm của bản thân. Mong 

muốn đem đến cho các nhà nghiên cứu khoa học một cái nhìn tổng quát về hai phương 

pháp này và các nhà nghiên cứu khoa học có thể tham khảo khi quyết định lựa chọn 

phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp với nghiên cứu của mình. 
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NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

ThS. Nguyễn Anh Tuấn 

Khoa Tài chính - Ngân hàng 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nâng cao chất lượng đào tạo chính là làm cho cao hơn giá trị, phẩm chất của 

quá trình đào tạo, nói khác đi làm cho giá trị sản phẩm của đào tạo có giá trị phẩm chất 

cao hơn, có kỹ năng và kỹ xảo nghề nghiệp tốt nhất, đáp ứng được đòi hỏi thực tế và 

những vận động không ngừng của xã hội. Trường ĐH Kinh tế Nghệ An là một trong 

những trường trọng điểm, có bề dày lịch sử, chuyên đào tạo một số ngành học như Kế 

toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh và Nông Lâm Ngư. Cho nên nâng cao 

chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học không những là một yêu cầu cấp thiết, 

mà còn là mục tiêu hàng đầu của nhà trường hiện nay để nhằm mục đích nâng cao 

thương hiệu của Nhà trường và sự phát triển bền vững của trường trong tương lai. 

II.  NỘI DUNG 

2.1. Quan điểm chung 

Trong lĩnh vực đào tạo, chất lượng đào tạo có đặc trưng sản phẩm là “Con 

người lao động”, có thể hiểu là kết quả (đầu ra) của quá trình đào tạo và được thể hiện 

cụ thể ở các phẩm chất, giá trị nhân cách và giá trị sức lao động hay năng lực hành 

nghề của người tốt nghiệp, tương ứng với mục tiêu đào tạo của từng ngành đào tạo 

trong hệ thống đào tạo đại học. Với yêu cầu đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường 

lao động, quan niệm về chất lượng đào tạo đại học không chỉ dừng ở kết quả quá trình 

đào tạo trong nhà trường mà còn phải tính tới mức độ phù hợp và thích ứng của người 

tốt nghiệp với thị trường lao động như tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp, năng lực hành 

nghề tại các vị trí làm việc cụ thể v.v…Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng chất lượng đào 

tạo trước hết phải là kết quả của quá trình học tập và giảng dạy trên nhà trường.  

Trong điều kiện hiện nay, cuộc cách mạng Khoa học - Công nghệ phát triển như 

vũ bão, tạo cơ sở cho việc tăng năng suất lao động không ngừng, và do đó tác động 

trực diện, nhanh chóng tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đòi hỏi các trường 

đại học phải tiến hành nghiên cứu, đổi mới mục tiêu đào tạo, phương pháp giáo dục 

theo hướng phát triển con người toàn diện (đức, trí, thể, mỹ) đáp ứng yêu cầu của phát 
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triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Hơn nữa, chính do tác động sâu rộng của 

khoa học và công nghệ (trong bối cảnh một thế giới bùng nổ về thông tin và cạnh tranh 

để phát triển, lượng tri thức ngày càng tăng lên gấp bội, nhiều thay đổi đang diễn ra 

trong khi đó thời gian vật chất của con người chỉ có giới hạn) nên giáo dục cần phải 

đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt. Điều này được thể hiện ở phương thức tổ chức, 

ở phạm vi và quy mô, ở quan điểm và chương trình giảng dạy và ở cách định hướng, 

gợi mở tư duy cho người học. Tính tiên tiến và hiện đại thể hiện ở mức độ thường 

xuyên cập nhật tri thức trong nội dung giảng dạy, đào tạo lại và nâng cao trình độ cho 

đội ngũ giảng viên, hiện đại hóa các phương pháp giảng dạy, phương tiện và ngôn ngữ 

truyền đạt tri thức.  

Tính đa dạng thì thể hiện ở chỗ: giáo dục không chỉ là mối quan tâm của gia 

đình, nhà trường mà còn là mối quan tâm lớn và trực tiếp của mỗi cá nhân và đặc biệt 

là của các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng 

đào tạo trong các trường đại học là một yêu cầu khách quan hiện nay, nằm trong xu thế 

hình thành chương trình giáo dục toàn cầu. 

Trường ĐH Kinh tế Nghệ An là một trong những trường trọng điểm ở tỉnh 

Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung. Vì thế, việc nâng cao chất 

lượng đào tạo của trường là một yêu cầu cấp thiết hiện nay để góp phần thực hiện đào 

tạo nguồn nhân lực có chất lượng, thích ứng với yêu cầu đổi mới hoạt động của ngành. 

Sản phẩm của nhà trường phải là những sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có khả 

năng làm việc độc lập và giỏi nghề, góp phần thực hiện sự nghiệp xây dựng nền văn 

hóa tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tạo thế đứng vững chắc để nhà trường xứng với 

tầm vóc là một trường đại học có chất lượng hàng đầu. 

Ngoài ra, trong môi trường đại học thì nghiên cứu khoa học là một hoạt động vô 

cùng quan trọng cùng với hoạt động đào tạo. Giáo dục đại học là quá trình truyền thụ 

kiến thức, trong đó sự tham gia của đối tượng được truyền thụ có vai trò rất quan 

trọng. Và cùng với học trò, người thầy một lần nữa tiếp thu những kiến thức mà chính 

mình đang truyền thụ, nhìn nhận chúng qua những lăng kính vô tư của người học. Có 

thể nói, đó là quá trình truyền thụ-tiếp thu kiến thức một cách chủ động và sáng tạo. 

Chính vì vậy, để thực hiện được sứ mệnh của mình, người thầy dạy đại học (khác với 

người thầy trung học) không thể không gắn công việc giảng dạy với nghiên cứu nghiên 

cứu khoa học. Lịch sử nhân loại đã cho thấy, tuyệt đại đa số các phát minh khoa học 
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đã được thực hiện trong các phòng thí nghiệm của trường đại học và hầu như không 

một nhà khoa học lớn nào lại không phải là giáo sư đại học. Thông qua hoạt động 

nghiên cứu khoa học; đội ngũ giảng viên có điều kiện tự học, tự bồi dưỡng nâng cao 

kiến thức để khẳng định năng lực tổ chức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra 

điều này còn góp phần làm tăng thương hiệu của trường Đại học lên một tầm cao mới.  

2.2. Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại 

trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ An. 

2.2.1. Nâng cao chất lượng giảng dạy 

a. Đổi mới 

Trong bối cảnh một nền kinh tế phát triển dựa trên cơ sở tri thức, nguồn lực con   

người có trí tuệ và kỹ năng cao sẽ là yếu tố trung tâm và là mục tiêu cao nhất của 

ngành giáo dục và đào tạo. 4 cột trụ giáo dục như sau: 

- Cột trụ thứ nhất: học để biết 

Biết thu nhận thông tin, tiếp thu tri thức, tạo lập và sử dụng thành thạo tri thức 

như là các công cụ tâm lý, dạy đọc tài liệu, biết sử dụng đồ dùng thực nghiệm, có quan 

điểm khoa học trên cơ sở các tri thức khoa học cơ bản và văn hóa chung. 

          - Cột trụ thứ hai: học để làm 

Vấn đề này thường được giải quyết dưới góc độ lý thuyết gắn với thực hành. 

Tuy nhiên nhìn trên thực tế, cần chuyển từ đào tạo kỹ năng sang hình thành trình độ 

chuyên môn. Trình độ chuyên môn bao gồm tri thức, công nghệ (biết cách làm) và kỹ 

năng sống theo nghĩa rộng, nhất là khả năng giao tiếp, hợp tác, điều hành thực tế, bởi 

trong giai đoạn hiện nay, các ngành dịch vụ rất phát triển. Con người biết làm việc sẽ 

tự tin đi vào thị trường lao động, thị trường việc làm, thích nghi và sáng tạo cuộc sống, 

phát triển bản thân, phát triển kinh tế - xã hội. 

- Cột trụ thứ ba: học cùng chung sống, học cách sống với người khác 

Đó là khả năng làm việc theo nhóm và biết đánh giá khả năng của người khác 

- Cột trụ thứ tư: Học để tự khẳng định mình 

Một nguyên tắc cơ bản của giáo dục là phải phát triển mỗi cá thể về tâm lý và 

thể xác, trí tuệ và tình cảm, thái độ và đạo đức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, các giá 

trị tinh thần khác. Thực tế, với một thế giới có những biến đổi cực nhanh, với sự phát 

triển không ngừng về khoa học - kỹ thuật và công nghệ như hiện nay, một thế giới đầy 

sáng tạo và biến động, con người muốn tồn tại và phát triển tốt thì điều đầu tiên là phải 
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biết thích nghi, chủ động thích nghi. Trong quá trình thích nghi, biết phát triển sở 

trường, bản lĩnh của mình để chủ động tham gia sáng tạo.  

Để thực hiện được tốt/đúng/chuẩn những nguyên tắc này nhà trường cần tiến 

hành tổ chức hội thảo, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, đổi mới chương trình, tổ chức các 

lớp huấn luyện nghiệp vụ để triển khai, thực hiện chương trình đào tạo mới; tự đầu tư 

kinh phí để chỉnh lý chương trình cho phù hợp với mỗi ngành học,...; ngoài ra, cần 

khảo sát thực tế nhu cầu của các cơ sở tuyển dụng, đề nghị các cơ sở sử dụng nhân lực 

cùng tham gia xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa nội dung chương trình đào tạo. 

Nội dung, chương trình đào tạo cần theo định hướng của thị trường: mềm dẻo, 

nâng cao kỹ năng thực hành, năng lực tự tạo việc làm, năng lực thích ứng với những 

biến đổi của thực tế ngành nghề, tạo điều kiện cho các khoa nghiệp vụ chủ động gắn 

đào tạo với yêu cầu của xã hội, tạo thuận lợi cho người học.  

Phương pháp dạy học chính là phương pháp hỗ trợ cho sự khám phá, vì vậy cần 

tích cực hóa người học để khơi dậy năng lực sáng tạo và thích ứng với những biến 

động của thị trường. Đổi mới về phương pháp dạy học là con đường ít tốn kém nhất để 

mang lại hiệu quả cao trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế. Nhà trường nên khuyến 

khích, duy trì việc vận dụng giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành, tăng cường 

quan hệ giữa nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên 

gắn với thực tế. Giảng viên cần vận dụng các phương pháp dạy học tiên tiến để phát 

huy tính chủ động, tích cực của sinh viên, phát huy được năng lực sáng tạo của họ. 

Hiện nay, một thách thức mới đã xuất hiện, liên quan đến công nghệ truyền 

thông, đó là sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật truyền hình, internet, thiết bị điện 

tử…Truyền thông tức thời làm nảy sinh một hướng phổ cập mới về tri thức trong thời 

gian ngắn. Thông tin được truyền đi đồng thời với tri thức mới. Nhà trường phải biết 

khai thác thường xuyên các công nghệ này và dạy sinh viên sử dụng, đồng thời phải 

tìm ra những điểm cốt yếu của công nghệ mới trong lĩnh vực truyền thông. 

Cần giáo dục sinh viên phong cách làm việc theo kíp/đội/nhóm bởi phần lớn sự 

đánh giá từ các đơn vị sử dụng nhân lực hiện nay không liên quan đến việc thiếu kiến 

thức, mà liên quan đến thái độ/hành vi thực hiện công việc. Nhà trường cần giáo dục 

cho sinh viên thái độ làm việc cẩn thận, tôn trọng thời hạn hoàn thành, chuyên cần, có 

lương tâm nghề nghiệp, tự trọng, có ý thức cải tiến công việc, biết nghe và tôn trọng 
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người khác, có khả năng thích ứng với các tình huống, có ý thức tự lực. Đó là những 

phẩm chất cao mà thực tế đòi hỏi và cũng là mục tiêu mà nhà trường cần vươn tới. 

Vai trò của các tổ chuyên môn trong nhà trường cũng là một nhân tố quan 

trọng, cần được phát huy theo hướng: tổ chức sinh hoạt với nội dung chuyên môn 

phong phú, thiết thực, động viên tinh thần cầu thị trong quá trình tự bồi dưỡng của 

giảng viên, giáo dục giảng viên ý thức khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm và sẵn sàng chia 

sẻ với đồng nghiệp; thường xuyên tổ chức dự giờ, nghiêm túc rút kinh nghiệm; đánh 

giá đúng và kịp thời, khen thưởng những giảng viên tích cực đổi mới phương pháp dạy 

học và áp dụng những phương pháp dạy học mới có hiệu quả; tổ chức hợp lý việc lấy 

ý kiến của giảng viên và sinh viên về chất lượng giảng dạy, giáo dục của từng giảng 

viên trong trường.  

Ngoài ra các hình thức liên kết giữa cơ sở đào tạo và cơ sở tuyển dụng cần được 

tăng cường nhằm kết hợp đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản với đào tạo kỹ năng 

nghề nghiệp. 

b. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng 

Giảng viên đóng  vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, vì 

vậy cần phải tập trung nỗ lực vào việc đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng để “chuẩn 

hóa” đội ngũ giảng viên. Người giảng viên phải có năng lực về kiến thức chuyên môn, 

kỹ năng sư phạm, kỹ năng nghề, kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp. Họ phải được 

trang bị ngoại ngữ và tin học để tiếp cận với thông tin mới nhất có liên quan đến quá 

trình dạy học, phương pháp giảng dạy mới, có khả năng nghiên cứu để phát triển năng 

lực. Nhà trường cần tăng cường đầu tư để phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số 

lượng, đảm bảo về chất lượng, có trình độ kiến thức chuyên môn, sư phạm và kỹ năng 

nghề, nhất là trình độ thực hành; thực hiện luân phiên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ cho giảng viên theo chu kỳ. Đội ngũ giảng viên phải đáp ứng được chương trình 

đào tạo mới, phù hợp với những kỹ thuật và công nghệ mới. 

2.2.2. Nâng cao chất lượng hoạt động Nghiên cứu khoa học 

a. Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 

- Cải thiện các chính sách quản lý khoa học-công nghệ nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi và động lực để giảng viên, sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. 

Ở mức vĩ mô, theo thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành ngày 04/10/2007, số tiền mà Bộ 

Khoa học và Công nghệ phải hoàn trả cho ngân sách Nhà nước là 125 tỉ đồng (khoảng 
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7,9 triệu USD) vì không thể phân phối hết số tiền đó cho nghiên cứu khoa học. Năm 

2008, con số này là 321 tỉ đồng (khoảng 20 triệu USD). Vì vậy, đầu tư và phân phối 

ngân sách sao cho có hiệu suất cao là vấn đề đáng quan tâm hơn là tăng đầu tư mà 

phân phối không hợp lý, không hiệu quả.  

- Nhà trường phải xây dựng quy chế cụ thể về việc giảng viên tham gia nghiên 

cứu khoa học. Cụ thể mỗi giảng viên phải thực hiện hai nhiệm vụ song song là giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học, thậm chí phải có quy định bắt buộc như có tham gia 

nghiên cứu khoa học thì mới được giảng dạy. Hàng năm giảng viên phải có một bài 

viết nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước 

và gắn với các tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của nhà trường. 

- Cần có chế độ khuyến khích và ràng buộc hợp lý để tạo động lực cho cán bộ, 

giảng viên tự nguyện và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học theo nguồn kinh phí 

các cấphàng năm. Các đối tượng tham gia được phân loại thực hiện như sau: 

- Đề tài cấp trường: ưu tiên cho giáo viên trẻ, sinh viên nghiên cứu khoa học 

chủ trì. 

Cấp đề tài này người chủ trì không cần có học hàm, học vị. 

- Đề tài cấp bộ và địa phương: chủ nhiệm đề tài phải là người đã có kinh 

nghiệm và được nghiệm thu đề tài cấp trường, có kinh nghiệm giảng dạy và đăng được 

5 bài báo khoa học trở lên. 

- Đề tài cấp nhà nước: chủ nhiệm đề tài phải là người đã có kinh nghiệm và 

nghiệm thu đề tài cấp bộ hay cấp địa phương. Đã đăng được ít nhất 10 bài báo nghiên 

cứu khoa học trở lên. 

+ Nhà trường cần tạo động lực khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu 

khoa học bằng cách nâng cao mức thưởng cho sinh viên thông qua các hình thức: điểm 

thưởng học tập, điểm thưởng rèn luyện và vật chất. 

b. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học 

- Có chế độ, chính sách cân đối giờ dạy của giảng viên để họ có thời gian đầu tư 

vào nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức. 

- Tăng cường khả năng nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ bằng cách khuyến 

khích và bắt buộc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học do các cán bộ đầu đàn chủ 

trì, tham dự các lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học. 



42 

- Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ và khả năng sử dụng các phương tiện kỹ 

thuật hiện đại của cả giảng viên và sinh viên. 

- Nhà trường nên phát động phong trào thi đua sáng tạo, tổ chức các cuộc thi 

nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp và quy mô lớn. Kịp thời động viên tinh thần các 

tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, tạo sức lan tỏa rộng trong 

Nhà trường. 

- Tranh thủ sự hỗ trợ đắc lực của giảng viên trẻ trong việc cố vấn và tham gia 

các hoạt động học thuật, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. 

- Nâng cao nhận thức về hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên bằng các 

biện pháp sau: 

+ Làm tốt công tác tuyên truyền bằng những hoạt động hỗ trợ học tập như: tổ 

chức các buổi báo cáo khoa học, trao đổi kinh nghiệm học tập, kinh nghiệm nghiên 

cứu khoa học. Các buổi báo cáo, sinh hoạt chuyên đề phải thực sự hấp dẫn sinh viên 

và tiếp cận với công tác nghiên cứu khoa học, đưa ra được nhiều ý tưởng để sinh viên 

biết tư duy, giải quyết một vấn đề dưới lăng kính nghiên cứu khoa học. 

+ Các khoa chuyên môn cần có sự kết hợp/phối hợp chặt chẽ với phòng Quản lý 

đào tạo - Khoa học và hợp tác quốc tế, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên… 

trong nhà trường để tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về hoạt động nghiên cứu 

khoa học, tạo nền tảng cho chất lượng công trình nghiên cứu khoa học do sinh viên 

thực hiện. 

+ Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học như: hướng 

dẫn truy cập thông tin, các hội thi nghề nghiệp, thành lập các nhóm học thuật, câu lạc 

bộ nghiên cứu khoa học. Qua đó rèn luyện tính chủ động, tìm tòi, sáng tạo cho sinh 

viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học. 

c. Tăng cường kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học 

- Nhà trường cần xem xét nâng cao mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nghiên 

cứu khoa học. 

- Vận động các doanh nghiệp, công ty tài trợ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu 

khoa học gắng với thực tiễn tại doanh nghiệp. Muốn làm tốt công tác này, ban lãnh 

đạocác khoa chuyên môn phải tăng cường các mối quan hệ với doanh nghiệp trong 

lĩnhvực nghiên cứu và đào tạo. 
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- Tăng cường mối quan hệ, nắm bắt nhu cầu của các địa phương để vận động, 

khai thác nguồn kinh phí phục vụ cho nghiên cứu khoa học. 

- Củng cố và mở rộng hợp tác quốc gia/quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu để có 

dự án hợp tác nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu. 

d. Đầu tư vật liệu phục vụ nghiên cứu khoa học 

- Đề xuất Trung tâm Thông tin - Thư viện của các trường thường xuyên bổ sung 

tài liệu mới, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu tin của giảng viên và 

sinh viên dưới mọi hình thức: tài liệu dạng in, mạng thông tin, tóm tắt, thông báo 

nhanh… đảm bảo có đủ sách giáo khoa quan trọng, tạp chí các chuyên ngành. 

- Vận động giảng viên đóng góp tài liệu chuyên ngành vào tủ sách Khoa để các 

giảng viên khác và sinh viên có nguồn tài liệu tham khảo. 

- Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất tốt, mạnh để phục vụ cho nghiên cứu khoa 

họcnhư: Trung tâm Thông tin-Thư viện, Thư viện thực hành, phòng Internet… 

III. KẾT LUẬN 

Trên đây là một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Để có thể thực hiện các biện pháp 

này; không những cần phải có thời gian, vật chất mà còn cần có cả sự thay đổi trong 

nhận thức và tư duy về bản chất của hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở 

nhà trường. Với bề dày lịch sử nhà trường hơn 60 năm, việc “nhìn lại mình”, kiểm 

nghiệm lại những gì đã đạt được và những gì còn yếu kém để bước vào một chặng 

đường phát triển mới, những giải pháp này sẽ góp phần giúp cho nhà trường đi tới 

thành công. 
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SỬ DỤNG PHẦN MỀM KAHOOT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QỦA DAỲ HỌC 

TRỰC TUYẾN BỘ MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

NGHỆ AN 

ThS. Nguyễn Thị Hoài Ly 

Khoa Cơ sở 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Dạy học trực tuyến là một trong những hình thức dạy học rất phổ biến hiện nay 

tại nhiều quốc gia trên thế giới. Với những ưu điểm về thời gian và không gian học mà 

dạy học trực tuyến ngày càng được ưa chuộng hơn cho những người bận rộn hoặc 

không thể sắp xếp được các khoảng thời gian rảnh cố định để đến các lớp học truyền 

thống. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, khi dịch Covid - 19 đang ngày càng phức tạp 

thì dạy học trực tuyến được xem là giải pháp tối ưu nhất cho hoạt động đào tạo. Dạy 

học trực tuyến không chỉ là giải pháp tạm thời mà còn là xu thế giáo dục hiện đại. 

Game –based learning là một xu thế giáo dục hiện nay, góp phần giúp quá trình 

học tập thú vị hào hứng hơn. Một trong những ứng dụng trò chơi hóa nội dung học tập 

là kahoot. Kahoot không chỉ là kho trò chơi trắc nghiệm thú vị từ cộng đồng mà còn là 

công cụ để giúp giảng viên  tạo các câu hỏi trắc nghiệm và sử dụng trong giảng dạy 

cũng như học tập. Kahoot thúc đẩy quá trình học tập của sinh viên đồng thời là công 

cụ tạo bài thi trắc nghiệm nhanh, trực quan cho giảng viên hay các bậc phụ huynh. 

II. NỘI DUNG: 

2.1. Kahoot là gì? 

Kahoot! là một công cụ hỗ trợ dạy học miễn phí dựa trên nền tảng trò chơi (a 

free game-based learning plattform) và được nhiều trường trên thế giới sử dụng như 

một Hệ thống Lớp học Tương tác (Classroom Response System).  

Kahoot là công cụ hỗ trợ dạy học miễn phí dựa trên nền tảng trò chơi bao gồm 

các câu đố, thảo luận và khảo sát. Kahoot được phát hành vào năm 2013 và ngay lập 

tức trở thành thương hiệu giáo dục toàn cầu được sử dụng hơn 200 quốc gia trên thế 

giới, hơn 2 tỉ người đã tham gia chơi và được chọn sử dụng trong các hội thảo đào tạo 

quốc tế uy tín.  

Về bản chất, Kahoot là một website, vì vậy nó có thể sử dụng trên mọi thiết bị: 

laptop, tablet, smartphone, máy tính miễn là thiết bị đó kết nối mạng được. Kahoot hỗ 

trợ người dùng tạo các câu đố mà người học có thể truy cập, trả lời thông qua thiết bị 

https://download.com.vn/web-hoc-tap-tra-cuu
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di động (latop, máy btính bảng, smartphone,...). Kahoot bao gồm nhiều tính năng điển 

hình là biến lớp học thành một sân chơi có tính tương tác và cạnh tranh cao. Bên cạnh 

đó, Kahoot có thể giúp giảng viên (GV) tạo được bài kiểm tra đánh giá trực tuyến dưới 

dạng trò chơi bằng các thiết bị đi động có kết nối Internet. Ngoài ra, GV có thể sử 

dụng ứng dụng này để giao bài tập về nhà cho SV dưới định dạng một bài Quiz. 

Không những thế, GV còn có thể thêm video, hình ảnh, sơ đồ… vào nội dung các câu 

hỏi giúp bộ câu hỏi sinh động và thú vị hơn.  

 Hầu hết giảng viên (GV) đã bắt đầu tích hợp các ứng dụng trên thiết bị di động 

vào trong quá trình dạy học. Việc tích hợp này đã thu hút và thúc đẩy sự tham gia của 

sinh viên (SV) vào các hoạt động trong lớp. Kahoot là một trong những ứng dụng học 

tập dựa trên nền tảng trò chơi rất nổi tiếng và rất dễ sử dụng cho cả GV và SV. Các 

nghiên cứu của Martins (2019), Wang và Tahir (2020) cho thấy việc sử dụng Kahoot 

trong lớp học tạo môi trường học tập vui vẻ, thúc đẩy sự tham gia của SV vào trong 

quá trình học tập. Vì thế, để việc sử dụng Kahoot đạt hiệu quả cao đòi hỏi GV phải có 

các biện pháp sử dụng phù hợp nhằm đảm bảo nội dung bài học. 

Kahoot! thường được sử dụng cho việc đánh giá thường xuyên ( Formative 

assessment), theo dõi tiến độ học tập của từng sinh viên, xác định kiến thức đã biết, tạo 

động cơ học tập, ôn lại kiến thức cũ cho sinh viên, lấy ý kiến khảo sát hay thảo luận. 

Điểm nổi bật của Kahoot! so với các công cụ tạo và tương tác câu hỏi trắc nghiệm 

khác là Kahoot! dựa trên nền tảng trò chơi,  tạo ra nhiều sự hấp dẫn, hứng thú và tính 

cạnh tranh cho sinh viên khi tham gia. Kahoot! được mô tả như một “PlayStation dành 

cho giáo dục”. 

2.2. Ƣu điểm và nhƣợc điểm của Kahoot 

 Kahoot là công cụ hỗ trợ dạy học miễn phí, dùng để thiết kế những bài trắc 

nghiệm trực tuyến và được sử dụng như một hệ thống lớp học tương tác. Về bản chất 

Kahoot là một website ứng dụng trực tuyến, vì vậy nó có thể sử dụng trên mọi thiết bị: 

laptop, smartphone, máy tính miễn là thiết bị đó kết nối mạng được. 

Ƣu điểm 

- Có thể tích hợp các hình ảnh minh hoạ, sơ đồ, video … được tải từ máy tính 

hoặc từ Internet giúp gây sự chú ý, tạo hứng khởi cho người học hơn. 

- Mọi người học độc lập tham gia trả lời các câu hỏi. Giúp người học chủ động 

tương tác hơn. Tất cả sinh viên đều được tham gia trả lời các câu hỏi. 
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- Giúp GV ôn tập và nắm bắt kết quả nhanh, đặc biệt với những môn thi trắc 

nghiệm. 

Hạn chế 

- Chỉ làm việc với các câu hỏi trắc nghiệm 

- Vì đây là một trò chơi trực tiếp nên người chơi phải ở cùng một phòng trong 

cùng thời điểm. 

- Có tối đa 95 ký tự cho các câu hỏi và 60 ký tự cho các câu trả lời, tuy nhiên có 

thể khắc phục bằng cách nhập các câu hỏi dưới dạng văn bản và chụp ảnh để đăng tải 

lên. 

2.3. Các bƣớc sử dụng Kahoot để tạo trò chơi dạy học trực tuyến 

Đầu tiên, giảng viên hãy truy cập vào https://kahoot.com/. Tại màn hình trang 

chủ, giảng viên cần chọn sign up for free đăng ký tài khoản . Khi đó sẽ có một cửa sổ 

mới hiện lên. Tại đây các bạn có thể lựa chọn đăng ký tài khoản Kahoot mới theo 1 

trong 2 cách là đăng ký bằng tài khoản Google hoặc bằng Email. Sau khi nhập xong 

địa chỉ email thì ấn Next để chuyển đến màn hình tiếp theo. 

Tiếp theo, Kahoot sẽ hỏi các bạn rằng muốn sử dụng ứng dụng vào mục đích gì. 

Với vai trò là một người giáo viên nên chúng ta sẽ chọn as a teacher 

Ở cửa sổ kế tiếp ứng dụng sẽ hỏi về công việc của các bạn, hãy chọn mục địa 

điểm làm việc. Các lựa chọn bao gồm sử dụng trong trường học, doanh nghiệp hoặc 

cá nhân.Chúng ta lựa chọn trường học (School). 

2.    Tạo một bài Kahoot 

Chọn Tab New K → Nhấn Create new Kahoot! → Tùy theo thể loại câu hỏi 

định soạn mà chọn Quiz (Câu đố), Jumble (Sắp xếp ô chữ), Discussion (Thảo luận), 

hay Survey (Khảo sát). Các bạn phải chọn mình muốn tạo gì. Có 4 lựa chọn: 

Quiz (Câu đố): Tạo một bài quiz với các câu hỏi để cả lớp cùng làm. Cách này 

phù hợp để giúp cả lớp ôn lại những gì mình vừa thuyết trình xong, và để mọi người 

hào hứng vào bài thuyết trình hơn (vì được chơi game và thi đua với nhau xem ai trả 

lời đúng nhiều hơn). Hoạt động này thường được ứng   dụng vào luyện tập các câu hỏi 

trắc nghiệm 

Jumble (Sắp xếp ô chữ): là một câu đố chữ được chơi bằng cách xáo trộn các 

chữ cái để tạo ra một đảo chữ cái, dựa trên một số đầu mối. Jumble Solver là một giải 

pháp đơn giản, nhanh chóng và dễ sử dụng. Bạn nhập các từ bị xáo trộn / tranh giành 

https://quizizz.com/
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và nó sẽ cho bạn biết các từ hoặc câu trả lời có thể, có thể được làm từ những chữ cái 

đó (loại từ đảo chữ cái duy nhất)  

Discussion (Thảo luận): Đặt ra một câu hỏi để cả lớp cùng thảo luận. Cách này 

hợp để mở đầu bài thuyết trình. Các bạn có thể đưa ra một câu hỏi nhỏ cho cả lớp, để 

mọi người suy nghĩ, tranh luận, xong rồi mình bắt đầu bài thuyết trình nhằm đưa ra kết 

luận cho câu hỏi đó. 

Survey (Khảo sát): Tạo một bảng khảo sát để xem ý kiến số đông là gì. Cách 

này phù hợp trong lúc thuyết trình để cả lớp không bị nhàm chán vì bạn nói huyên 

thuyên mà không cho người ta đóng góp ý kiến. Bạn tạo một bảng khảo sát liên quan 

tới chủ đề bạn đang đề cập tới, sau đó bảo cả lớp vote rồi cho mọi người cùng xem kết 

quả khảo sát. 

2.  2 Tổ chức giảng dạy 

Giảng viên có thể chọn bộ câu hỏi do mình biên soạn (My Kahoots) hoặc bộ 

câu hỏi được chia sẻ từ cộng đồng (Public Kahoots) 

Ví dụ: Chọn My Kahoots → Chọn bộ câu hỏi Trắc nghiệm vui→ Nhấn 

nút Play 

Thiết lập Cài đặt & Tùy chọn.  

Nhấn nút Classic hoặc Team mode. Chọn tham số của bộ câu hỏi như có hiện 

số hiệu game-pin không, có hiện ngẫu nhiên câu hỏi không, hiện ngẫu nhiên câu trả lời 

không.Kahoot sẽ cho biết số hiệu game-pin để GV thông báo cho người học. 

Sinh viên đăng nhập: SV lần lượt nhập mã game-pin →  nickname 

→ Màn hình giao diện của GV sẽ hiện đầy đủ tên các SV. 

GV có thể loại những người chơi có những tên đăng nhập không hợp lệ ra khỏi 

trò chơi, điều này buộc người học phải tạo lại một tên đăng nhập  phù hợp thì mới 

được tham gia trò chơi. Sau đó, GV sẽ nhất nút START để kích hoạt các câu hỏi và 

người học sẽ sử dụng thiết bị của họ để trả lời. Sau mỗi câu hỏi, SV sẽ biết ngay kết 

quả của mình là đúng hay sai, đồng thời biết được ai là người trả lời câu hỏi nhanh 

nhất. (hình ảnh minh họa bảng kết quả). Sau khi trả lời hết các câu hỏi, SV cũng dc 

biết người trả lời suất xắc nhất. GV sẽ xem ngay được kết quả. GV cũng có thể lưu các 

kết quả này để sử dụng đánh giá sau 
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2.4. Sử dụng phần mềm Kahoot để nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến bộ môn 

tiếng Anh 

2.4.1. Sử dụng Kahoot thiết kế bài tập khởi động  

Trong giảng dạy, hoạt động khởi động (warm-up) thường chỉ chiếm một vài 

phút đầu giờ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kích hoạt sự tích cực của 

người học. Để có được một hoạt động khởi động tiết học hiệu quả, GV cần đa dạng 

hóa các hình thức tổ chức và tạo sự hứng thú ngay từ những phút học đầu tiên bằng 

cách tạo sử dụng tranh ảnh, video có liên quan đến bài học, bài tập hay câu hỏi tình 

huống có vấn đề,... Hiện nay, GV đã bắt đầu sử dụng trò chơi học tập trong hoạt động 

khởi động góp phần tạo không khí lớp học sôi nổi, cuốn hút SV hơn.  

Với Kahoot, GV có thể tạo ra tình huống, hiện tượng liên quan đến bài học 

nhằm khảo sát trước một chủ đề, một nội dụng để xác định xem SV có hiểu biết về chủ 

đề này không bằng cách thiết kế câu hỏi thăm dò ý kiến SV dưới dạng Poll (khảo sát). 

GV có thể kết hợp sử dụng chế độ Content Slide (Trang nội dung) với dạng slide cung 

cấp thông tin đa dạng cho SV dưới dạng video, hình ảnh, văn bản... Bên cạnh đó, GV 

thiết kế câu hỏi kiểm tra bài cũ dưới dạng Quiz (câu đố).  

Bài tập khởi động dạng Quiz (câu đố): GV kiểm tra bài cũ theo hình thức thiết 

kế bộ câu hỏi Quiz, sau khi kiểm tra, GV sẽ đồng thời khái quát những kiến thức đã 

học và những kiến thức liên quan tới bài mới để mở đầu bài học.  

Bài tập khởi động dạng Poll (khảo sát): GV thiết kế câu hỏi thăm dò ý kiến SV. 

Dạng này thích hợp khi đang trong giờ học hay giới thiệu chủ đề mới, để SV cả lớp 

cùng đóng góp ý kiến, tránh việc bị nhàm chán khi chỉ nghe GV giảng bài mà không 

được tham gia đóng góp ý kiến. Sau đó, GV cho cả lớp tham gia bình chọn và cùng 

xem kết quả.  

Bài tập khởi động dạng Content Slide (Trang thông tin): GV có thể tích hợp 

hình ảnh, video,... liên quan đến nội dung bài học để SV được trải nghiệm, phát hiện 

vấn đề, đồng thời kích thích hứng thú SV huy động vốn hiểu biết của mình để giải 

quyết vấn đề đó.  

Ví dụ: Khi dạy bài module 4 (hoc phần tiếng Anh 1), GV thiết kế bài tập khởi 

động dạng kahoot để kiểm tra từ vựng liên quan hoạt động hằng ngày (daily routines) 

cho SV ( hình vẽ 1) 
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Hình vẽ 1 

Việc sử dụng Kahoot để thiết kế bài tập trong hoạt động này chỉ chiếm thời gian 

ngắn nhưng mang lại hiệu quả rất cao, truyền tải được thông tin đến SV với hình thức 

đa dạng và hấp dẫn. GV thu thập được tất cả ý kiến của SV trong lớp học một cách 

nhanh chóng trên giao diện Kahoot, nghĩa là SV đều được bày tỏ quan điểm, ý kiến 

của mình về một vấn đề. Bên cạnh đó, khi sử dụng Kahoot, GV có thể kiểm tra cũ cả 

lớp thay vì so với hình thức cũ chỉ hai đến ba SV, nội dung kiến thức được bao quát và 

rộng khắp hơn. Từ đó, GV khơi gợi sự hứng thú, thu hút sự tập trung, kích thích tư duy 

của SV vào bài học mới.  

2.4.2. Sử dụng Kahoot thiết kế bài tập tìm hiểu kiến thức mới  

Để việc tìm hiểu kiến thức mới đạt hiệu quả bằng cách ra câu hỏi với hình thức 

trò chơi, GV sử dụng Kahoot tạo ra các nhiệm vụ, thử thách trên hệ thống thu hút SV 

tham gia, khuyến khích SV sử dụng công nghệ, SV cạnh tranh công bằng với nhau 

bằng cách trả lời câu hỏi nhanh nhất và đúng nhất. GV có thể sử dụng phiếu học tập, 

sơ đồ,... để chia nội dung kiến thức cần nghiên cứu thành những đơn vị nhỏ vừa sức 

với SV. Sau đó, GV tổ chức cho SV trao đổi, thảo luận theo nhóm.  

Để đánh giá kết quả hoạt động này, GV thiết lập chế độ Team mode (chế độ 

nhóm) để SV hoàn thành trực tuyến các câu hỏi bằng ứng dụng Kahoot trên điện thoại 

di động thông minh (smartphone). Sau mỗi câu hỏi, giao diện Kahoot hiển thị kết quả 
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và đáp án một cách nhanh chóng, đem lại thông tin phản hồi kịp thời, giúp SV tự đánh 

giá khả năng của mình. Từ đó, GV tổ chức một thảo luận ngắn về kiến thức liên quan 

đến câu hỏi để giúp SV nắm chắc lại kiến thức.  

Để giúp cho SV lĩnh hội được kiến thức, GV chèn các hình ảnh, video clip trên 

Youtube để minh họa hay hỗ trợ cho các câu hỏi hay chủ đề thảo luận trên Kahoot, từ 

đó giúp SV quan sát trực quan, sinh động hơn.  

Ví dụ: Để tìm hiểu sự khác nhau giữa thỉ hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn 

(Module 7), GV tổ chức hoạt động nhóm, giao cho các nhóm SV sơ đồ nội dung với 

các câu hỏi. Nhiệm vụ của nhóm SV là phải nghiên cứu video clip để hoàn thiện nội 

dung cho từng “điểm chốt” của sơ đồ. ( hình vẽ 2) 

 

Hinh vẽ 2 

2.4.3. Sử dụng Kahoot thiết kế bài tập sơ kết, tổng kết bài học  

Sơ kết, tổng kết bài học việc này có thể được tiến hành ở cuối từng mục hay 

cuối bài, song thường được thực hiện vào cuối giờ. Các câu hỏi và bài tập có thể được 

đặt ra ở đầu giờ hoặc trong suốt quá trình dạy học, nhằm xem xét mức độ hiểu bài hay 

lĩnh hội kiến thức của SV ra sao. Dựa trên cơ sở đó, GV sẽ điều chỉnh (chỉnh sửa, bổ 

sung, khái quát) bài dạy của mình sao cho phù hợp với trình độ SV và giúp SV vận 

dụng và nâng cao những kiến thức đã có.  
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Để củng cố bài học, GV có thể sử dụng Kahoot hỗ trợ trong việc khắc sâu lại 

kiến thức cơ bản cho SV một cách nhanh chóng và kịp thời.  

Với Kahoot, GV có thể xây dựng nhiều dạng câu hỏi khác nhau trên Kahoot 

như: trắc nghiệm nhiều lựa chọn, True or False, Poll, Content Slide ,.. để đánh giá kết 

quả học tập của SV trong hoạt động củng cố bài cho SV. Sau mỗi câu hỏi, giao diện 

Kahoot hiển thị đáp án, số lượng câu trả lời của SV. Điều này giúp GV đánh giá kết 

quả học tập của SV sau bài học một cách nhanh chóng và nhanh chóng. Dựa trên cơ sở 

đó, GV điều chỉnh bài dạy sao cho phù hợp với SV và giúp SV nâng cao những kiến 

thức đã có.  

2.4.4. Sử dụng Kahoot thiết kế bài tập tự học ở nhà  

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên lớp, GV tổ chức cho SV tự học ở 

nhà trên ứng dụng Kahoot. Để tổ chức tốt hoạt động tự học ở nhà, GV cần giao nhiệm 

học tập rõ ràng, cụ thể giúp cho SV dễ dàng hơn trong việc tự học ở nhà, từ đó nâng 

cao kết quả học tập.  

GV có thể dễ dàng kiểm tra mức độ hoàn thành của SV bằng công cụ Reports 

(báo cáo) trên Kahoot, bởi vì toàn bộ kết quả học tập của SV bao gồm mức độ hoàn 

thành, số câu chưa hoàn thành, số câu cần sợ trợ giúp, những câu hỏi khó được lưu lại. 

Với chức năng này, Kahoot rất tiện lợi cho SV tự đánh giá kết quả học tập của bản 

thân; ngoài ra còn giúp GV đánh quá trình học tập của SV để điều chỉnh kế hoạch, 

phương pháp dạy học phù hợp.  

Ngoài ra, Kahoot giúp SV tự tìm hiểu và tiếp thu kiến thức bài mới theo hướng 

dẫn của GV: GV cung cấp các video, bài giảng liên quan đến nội dung bài học để SV 

tự tìm hiểu. GV thiết kế câu hỏi kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức SV. 

Ví dụ: Sau khi kết thúc nội dung bài học GV sẽ giao nhiệm vụ về nhà cho SV 

thực hiện bằng việc cung cấp mã PIN hoặc chia sẽ đường link với sự hỗ trợ của 

Google classrom, Zalo, Facebook,… để SV đăng nhập và hoàn thành nhiệm vụ trên 

Kahoot . 

III. KẾT LUẬN  

Trong bài viết này, các bước sử dụng  Kahoot triển khai dạy học trực tuyến 

trong quá trình dạy học được đề xuất nhằm tạo một môi trường học tập vui vẻ và hấp 

dẫn hơn. Với ứng dụng Kahoot  trên thiết bị di động của mình, sinh viên  có thể tham 

gia học tập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, giúp sinh viên tiếp thu kiến thức một cách 
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dễ dàng và đa dạng hơn. Bên cạnh đó, Kahoot  giúp giảng viên đánh giá kết quả học 

tập của SV một cách nhanh chóng, chính xác. Vì vậy, Kahoot là một ứng dụng hữu ích 

để triển khai dạy học trực tuyến trong quá trình dạy học, góp phần nâng cao kết quả 

học tập của SV. 
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CHIA SẺ KINH NGHIỆM VIỆC THU THẬP THÔNG TIN 

TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC       

ThS. Hoàng Thị Lộc 

Khoa Kế toán – Kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Để thành công trong nghiên cứu khoa học, việc thu thập thông tin là bước rất 

quan trọng mà mỗi nhà nghiên cứu cần phải có kỹ năng và kiến thức để tập hợp thông 

tin theo những tiêu chí cụ thể, nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến lĩnh 

vực nghiên cứu. Quá trình thu thập thông tin phải làm rõ được thu thập để làm gì, phục 

vụ cho công việc gì đến vấn đề nghiên cứu, áp dụng các phương pháp, cách thức thu 

thập phù hợp từ các nguồn, kênh thông tin khác nhau, bảo đảm hiệu quả và đáp ứng 

mục tiêu nghiên cứu. Bên cạnh đó tìm kiếm nguồn tài liệu hay và đáng tin cậy sẽ giúp 

bạn trau dồi kiến thức nền và kiến thức chuyên sâu về đề tài muốn nghiên cứu, đồng 

thời giúp tư duy khoa học cũng như lập luận của bạn trở nên chặt chẽ, có tính thuyết 

phục hơn. 

 II. NỘI DUNG 

2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin 

Việc đầu tiên cần phải làm tốt trong một đề tài nghiên cứu là tìm kiếm tài liệu. 

Ban đầu tất cả còn đang rất lộn xộn, không có trật tự, các tài liệu, thông tin tìm được 

chưa giúp tìm thấy một hướng đi rõ ràng. Nhưng bạn có thể lọc dần, loại bỏ những tài 

liệu không cần thiết, những hướng không khả thi, để tập trung vào vấn đề trọng tâm và 

phù hợp nhất. Trong giai đoạn này, đừng mất thời gian đọc kỹ từng tài liệu tìm thấy 

được. Chỉ cần lưu trữ và sắp xếp trật tự, rõ ràng, ghi chú thông tin tham khảo đầy đủ 

để tiện dụng về sau. Cần huy động mọi nguồn lực có thể để thu thập số liệu, không nên 

chỉ tập trung những gì có sẵn. 

Người nghiên cứu cần thu thập các thông tin qua nguồn tài liệu thực tế để 

chứng minh cho giả thuyết khoa học đã đưa ra như sau: 

- Chủ trương và chính sách có liên quan đến nội dung nghiên cứu. 

- Cơ sở lý thuyết có liên quan đến nội dung và đối tượng nghiên cứu. 

- Thành tựu lý thuyết đã đạt được và kết quả nghiên cứu trước đã được công bố 

có liên quan đến chủ đề nghiên cứu. 
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- Các số liệu thống kê. 

- Kết quả quan sát hoặc thực nghiệm do bản thân người nghiên cứu thu thập. 

Để thu thập thông tin, người nghiên cứu thường sử dụng các hình thức: thu thập 

tài liệu từ các nguồn (tạp chí, báo cáo khoa học, tác phẩm khoa học, tài liệu lưu trữ, số 

liệu thống kê, thông tin đại chúng), phỏng vấn, tiến hành quan sát, tiến hành thực 

nghiệm... 

2.2. Nghiên cứu các nguồn tài liệu 

- Lập danh mục tư liệu cần theo hệ thống phân loại phù hợp để tương hợp với 

hệ thống thông tin tư liệu chung. 

- Lập phiếu thư mục: người nghiên cứu phải tự lập các phiếu thư mục để tiện tra 

cứu, trong đó ghi rõ: nguồn tư liệu, mã số của thư viện. 

- Tìm hiểu thực tại: Phát hiện thực trạng phát triển của đối tượng bằng các 

phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Các tài liệu thu thập được từ các phương pháp 

quan sát, điều tra, thí nghiệm, thực nghiệm qua xử lý bằng toán học thống kê cho ta 

những tài liệu khách quan về đối tượng. 

Những website tìm tài liệu NCKH đáng tin cậy 

Hiện nay, việc tra cứu thông tin không còn quá khó khăn khi Internet ngày càng 

phát triển, tuy nhiên để tìm được một nguồn tài liệu nghiên cứu khoa học đáng tin cậy 

thì lại không dễ dàng. Dưới dây là một số website giúp tìm tài liệu nghiên cứu khoa 

học tin cậy mà bạn có thể tham khảo: 

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online - 

VJOL) được quản lý và phát triển bởi Cục thông tin khoa học và công nghệ (Bộ Khoa 

học và Công nghệ) bao gồm các tạp chí khoa học đã được xuất bản ở Việt Nam trong 

nhiều lĩnh vực. Đây là một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy giúp bạn đọc tiếp cận được 

những kiến thức bổ ích, nâng cao hiểu biết, phục vụ cho quá trình học tập, giảng dạy, 

đặc biệt là quá trình nghiên cứu khoa học. Hiện nay website VJOL đã có 127 tạp chí 

tham gia đăng tải tài liệu và bạn đọc có thể tham khảo những nguồn tài liệu mình 

muốn. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Website
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Thƣ viện Quốc gia Việt Nam (National Library of Vietnam) do Bộ văn hóa, 

thể thao và du lịch Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý là một nguồn tài liệu nghiên 

cứu khoa học có độ chính xác cao mà bạn không nên bỏ qua.Thư viện Quốc gia là nơi 

lưu trữ các dữ liệu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, phục vụ mọi đối tượng bạn đọc. Thư 

viện được xây dựng với hệ thống bao gồm thư viện truyền thống tại Hà Nội và thư 

viện điện tử giúp bạn có thể tiếp cận thông tin dễ dàng, hiệu quả hơn. 

 

Tài nguyên số Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội: Trang web Tài nguyên số 

Trường đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội là nơi lưu trữ nhiều tài liệu điện tử 

như giáo trình, luận văn, luận án,... của trường và các nguồn tư liệu khác.Với bộ sưu 

tập tài liệu đáng tin cậy này, đây là một website giúp ích rất nhiều cho sinh viên trong 

quá trình học tập và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đối với sinh viên ngành Kinh tế.  
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2.3. Các giai đoạn chính để tìm kiếm và chọn lọc nguồn tài liệu: 

Giai đoạn  : Định hướng tìm kiếm nguồn tài liệu 

Định dạng ý tưởng: Là quá trình động não để xác định rõ ràng và chính xác 

những ý tưởng cho đề tài nghiên cứu.Quá trình này gồm ba bước lần lượt như sau: 

- Suy nghĩ tự do 

- Liệt kê các ý tưởng đã suy nghĩ ra một cách có trật tự 

- Lọc lấy những ý tưởng hợp lý với nghiên cứu của mình. 

Định vị nguồn: Sau khi đã có được những ý tưởng phù hợp với chủ đề nghiên 

cứu, tương ứng với từng nhóm ý tưởng khác nhau sẽ có nguồn cung cấp khác nhau để 

tìm hiểu. Hiểu rõ đặc điểm, ưu và nhược của các nguồn tài nguyên sẽ từ giúp lựa chọn 

công cụ tìm kiếm phù hợp. 

Tài liệu tham khảo thường có ở các nguồn như: Thư viện online (sách, tạp chí, 

tài liệu nghe nhìn, các văn bản nhà nước, các luận văn, luận án,...), trung tâm tài liệu 

và các tủ sách chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu, danh bạ mạng, bộ máy tìm 

kiếm(Google, Google Scholar, Scirus) 

 

http://www.google.com/
http://scholar.google.com/
http://www.scirus.com/srsapp/
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Các nguồn tài nguyên khác: Các nhà xuất bản khoa học, nhà trung gian cung 

cấp tài liệu (các website của các nhà xuất bản khoa học giới thiệu các ấn phẩm của 

mình và trực tiếp phân phối tài liệu), bách khoa toàn thư, từ điển thuật ngữ chuyên 

ngành, diễn đàn chuyên môn và website, blog cá nhân và đặc biệt là các nguồn tài liệu 

mở (Open Access)*. 

Giai đoạn 2: Tìm kiếm và chọn lọc nguồn tài liệu 

Khi đã biết được cần những loại tài liệu nào, chọn công cụ nào phù hợp rồi, thì 

cần biết cách khai thác các công cụ tìm kiếm làm sao cho hiệu quả, có chiến lược mà 

không phải dò dẫm may rủi, và làm sao để đánh giá và chọn lọc được những tài liệu có 

giá trị tham khảo về mặt khoa học qua hai bước: 

- Khai thác các công cụ tìm kiếm; 

- Đánh giá và chọn lọc kết quả tìm kiếm. 

Có hai phương thức chính để khai thác thông tin bằng các công cụ tìm kiếm, cụ 

thể như sau: 

Phương thức tìm kiếm thông tin bằng danh bạ mạng: 

- Tìm theo mục và phụ mục: người dùng chỉ cần nhấp chuột lên một mục mong 

muốn, sau đó đến một phụ mục, rồi phụ mục con, cho đến khi nào tìm 

thấy website phù hợp với nhu cầu tìm kiếm.  

- Tìm theo từ khóa: gõ từ cần tìm vào ô tìm kiếm, và danh bạ sẽ thực hiện việc 

tìm kiếm trong toàn bộ nội dung của nó, bao gồm cả các chuyên mục và nội dung mô 

tả (tên trang web, tóm tắt, v.v...). 

Phương thức tìm kiếm qua các bộ máy truy cập thông tin trên mạng Internet: 

Người dùng vào mạng Internet và thực hiện các bước sau đây để tìm kiếm thông tin 

hiệu quả: 

- Đánh từ khóa liên quan của nghiên cứu vào ô truy cập 

- Thêm dấu ngoặc kép để thu gọn kết quả tìm kiếm 

- Thêm dấu gạch nối trước một từ để loại chúng ra khỏi danh sách tìm kiếm (vd: 

Khó khăn trong tìm nguồn tài liệu nghiên cứu – không có internet) 

- Trong cụm từ khoá, kèm theo tên hoặc địa chỉ một trang web có chứa nội 

dung tương tự mà người nghiên cứu đã biết - Tìm kiếm nâng cao bằng các bộ máy 

chuyên ngành như Google Scholar hoặc Google Books. 
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Để đánh giá, chọn lọc kết quả, nhà nghiên cứu cần dựa trên các yếu tố quyết 

định giá trị khoa học của tài liệu như: 

- Tính chính xác và khách quan khoa học của tài liệu: Thường thì các tài liệu ở 

các trang học thuật như Google Scholar, các trang đuôi .gov, .edu, có phần “library” sẽ 

là lựa chọn tốt nhất 

- Quy trình công bố thông tin được tổ chức với sự phản biện khoa học chặt chẽ 

- Uy tín, kinh nghiệm xuất bản khoa học của đơn vị phát hành tài liệu. Có thể 

xem xét thứ hạng/ tiếng tăm của đơn vị phát hành tài liệu bằng Google Scholar hoặc 

Google. Đối với các tạp chí khoa học, chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) là một trong 

các tiêu chí tốt dùng để đánh giá uy tín. 

III. KẾT LUẬN 

Xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam đòi hỏi các nhà nghiên cứu 

cũng như những giảng viên, sinh viên có đam mê cần phải nâng cao yêu cầu về độ tin 

cậy, giá trị và tính khoa học của nguồn tại liệu một cách chuyên nghiệp hơn. Điều này, 

đòi hỏi các nhà nghiên cứu không chỉ quan tâm đến mỗi các nguồn tài nguyên dễ tìm 

kiếm ở trên mạng Internet mà còn phải biết đào sâu các nguồn tài nguyên truyền thống 

như thư viện trường, tủ sách… một cách khoa học và có trình tự để nghiên cứu một 

cách có hiệu quả. Thu thập thông tin là một bước quan trọng có tính quyết định đến sự 

thành công của đề tài. Khi đọc tài liệu nhà nghiên cứu phải dựa trên số lượng những 

nguồn tài liệu mình có được về hướng đề tài, lúc đó sẽ có một cái nhìn toàn cảnh về 

vấn đề mình sẽ nghiên cứu và xác định phạm vi nghiên cứu thích hợp. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Kỹ năng tìm kiếm tài liệu khoahoctre.com.vn 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIẢNG DẠY 

VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN 

HIỆN NAY 

ThS. Trần Thị Hương Trà 

Khoa Kế toán- Kiểm toán 

I.  ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trước yêu cầu thực tiễn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) tại các trường đại học nói chung và Trường Đại 

học kinh tế Nghệ An nói riêng cũng đòi hỏi phải nhanh chóng và thường xuyên đổi 

mới để đáp ứng và thích ứng. Để khoa học, công nghệ đáp ứng được nhu cầu phát triển 

của xã hội trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, các nhà nghiên cứu, nhất là 

giảng viên phải là lực lượng nòng cốt trong việc giảng dạy và nghiên cứu, ứng dụng 

các kết quả nghiên cứu đó vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong 

những năm qua, việc đổi mới phương pháp giảng dạy và hiệu quả hoạt động nghiên 

cứu khoa học chưa cao. Đặc biệt  công trình nghiên cứu khoa học không mang lại hiệu 

quả như mong muốn, thậm chí đề tài nghiệm thu xong chỉ để “xếp ngăn kéo” diễn ra 

phổ biến. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như hoạt động 

nghiên cứu khoa học với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp (cả vĩ mô và vi mô) để 

hướng đến mục tiêu “mỗi trường đại học là một viện nghiên cứu”, để những công trình 

nghiên cứu thực sự đem lại hiệu quả trong giảng dạy và ứng dụng thực tiễn là việc làm 

rất cần thiết. Bài viết đề xuất một số giải pháp trong việc đổi mới phương pháp giảng 

dạy và NCKH tại Trường đại học kinh tế Nghệ An để nhằm nâng cao chất lượng trong 

thời gian tới. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Các giải pháp nâng cao chất lƣợng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của 

giảng viên hiện nay 

Giảng dạy và NCKH là hai nhiệm vụ chính của giảng viên cũng là hai hoạt 

động có mối quan hệ hữu cơ, gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ cho nhau. Thông qua NCKH, 

đội ngũ giảng viên được củng cố kiến thức lý luận và tìm tòi, phát hiện ra những luận 

chứng phục vụ cho công tác giảng dạy; được rèn luyện kỹ năng tư duy khoa học, bổ 

sung thêm kiến thức thực tiễn phong phú, đa dạng. Chất lượng công tác giảng dạy 

chính là phản ánh năng lực NCKH của giảng viên. Nghiên cứu khoa học tốt sẽ góp 
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phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của 

Trường Đại học kinh tế Nghệ An.   

Phương châm của Trường Đại học kinh tế Nghệ An chính là chất lượng, hiệu 

quả đào tạo là mục tiêu hàng đầu, nguyên tắc và định hướng cho các hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường; Chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định cho 

sự mở rộng, hợp tác, phát triển và cạnh tranh của trường; Lấy người học làm trung tâm 

cho mọi hoạt động của nhà trường, lấy lợi ích người sử dụng sản phẩm đào tạo và 

nghiên cứu khoa học là lợi ích chính của nhà trường. Chính vì vậy mà Nhà trường luôn  

chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên. Về 

công tác giảng dạy hiện nay thì cơ bản cũng đã có nhiều sự thay đổi tích cực và chủ 

động tuy nhiên vẫn chưa hiệu quả. Về nghiên cứu khoa học của giảng viên hiện nay 

còn nhiều hạn chế, chưa được chú trọng đúng mức, chưa thật sự phát triển mạnh mẽ, 

diễn ra không đồng đều và gần như chỉ tập trung vào một số ít giảng viên. Ngoài ra, do 

áp lực phải thực hiện nên việc nghiên cứu còn mang tính hình thức, dựa trên áp dụng 

những thứ “có sẵn” nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí thực hiện, dẫn tới rất nhiều 

công trình sau khi nghiệm thu chỉ  xếp vào tủ kính. Số lượng giảng viên tham gia 

nghiên cứu không nhiều, một tỷ lệ khá lớn trong số đó chưa thật nhiệt tình và say mê 

nghiên cứu dẫn đến một số công trình nghiên cứu vẫn còn hạn chế về chất lượng với 

hàm lượng khoa học thấp. Vì thế, nhiều giảng viên chỉ thực hiện để cho đủ giờ, ít quan 

tâm đến chất lượng công trình mà mình công bố. Để khắc phục được các hạn chế đó 

thì các giảng viên cần thực hiện một số giải pháp sau: 

2.2.1. Đối với công tác giảng dạy 

Thứ nhất: Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống 

Các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại luôn quan 

trọng. Đổi mới không có nghĩa là loại bỏ phương pháp này mà cần bắt đầu bằng việc 

cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. Giảng viên trước hết 

cần nắm vững yêu cầu và sử dụng thành thạo các kỹ thuật trong việc chuẩn bị cũng 

như tiến hành bài lên lớp, làm sao phát huy tính tích cực và sáng tạo của người học. 

Thứ hai: Kết hợp đa dạng phương pháp dạy học 

Không có một phương pháp dạy học toàn năng phù hợp với mọi mục tiêu và nội 

dung. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhược điểm và giới hạn sử 

dụng riêng. Vì vậy việc phối hợp đa dạng phương pháp và hình thức trong toàn bộ quá 
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trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất 

lượng dạy học. Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, và dạy học cá thể cần được kết hợp 

linh hoạt.  

Thứ ba: Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề 

Dạy học giải quyết vấn đề là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư 

duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề. Học được đặt trong một tình huống có 

vấn đề, chứa đựng mâu thuẫn nhận thức. Thông qua việc giải quyết vấn đề, người học 

lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức. Dạy học giải quyết vấn đề là con 

đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của người học, có thể áp dụng trong 

nhiều hình thức dạy học với mức độ tự lực của người học. 

Thứ tư: Vận dụng dạy học theo tình huống 

Trong đó việc dạy được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình 

huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một 

môi trường tạo điều kiện cho người học kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối 

tương tác xã hội. Các chủ đề dạy học phức hợp thường liên quan đến nhiều môn hoặc 

lĩnh vực tri thức, gắn với thực tiễn. 

Thứ năm: Vận dụng dạy học định hướng hành động 

Là quan điểm dạy học nhằm làm cho các hoạt động trí óc và chân tay kết hợp 

chặt chẽ. người học thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành sản phẩm hành 

động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và tay chân. Đây là quan điểm dạy 

học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý 

nghĩa quan trọng cho việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, 

tư duy và hành động, nhà trường và xã hội. 

Thứ sáu: Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học 

Phương tiện có vai trò quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học, nhằm 

tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành. Hiện nay, việc trang bị các 

phương tiện dạy học mới từng bước được tăng cường. Các giảng viên cần am hiểu và 

thành thạo các công nghệ thông tin để hỗ trợ cho công tác giảng dạy của mình nhằm 

đem lại hiệu quả, chất lượng bài giảng. 

Thứ bảy: Sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo 

Kỹ thuật dạy học là cách thức hành động của giảng viên và người học trong các 

tình huống nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kỹ thuật là đơn vị 
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nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có kỹ thuật dạy học chung, có kỹ thuật đặc thù 

của từng phương pháp. 

Thứ tám: Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn 

Phương pháp có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Bên cạnh 

phương pháp chung có thể sử dụng cho nhiều bộ môn thì việc dùng phương pháp dạy 

học đặc thù có vai trò quan trọng trong dạy bộ môn.  

Thứ chín: Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho người học 

Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích 

cực hoá, phát huy tính sáng tạo của người học. Có những phương pháp nhận thức 

chung như thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, tổ chức làm việc, làm việc nhóm. Bằng 

nhiều hình thức, cần luyện tập cho người học các phương pháp học tập chung và 

phương pháp học tập bộ môn. 

Tuy nhiên có rất nhiều hướng đổi mới phương pháp dạy học với những cách 

tiếp cận riêng. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giảng 

viên với kinh nghiệm riêng cần xác định phương hướng  cải tiến phương pháp dạy học 

phù hợp với mục tiêu chung là mang lại chất lượng, hiệu quả bài giảng cho người học 

2.2.2  Đối với công tác nghiên cứu khoa học 

Thứ nhất: Tăng cường nhận thức của giảng viên 

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong các nhiệm vụ cơ bản, quan trọng 

không thể thiếu của đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên; là một trong các 

nhiệm vụ chính, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 

nhân lực trình độ cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu hoạt 

động nghiên cứu khoa học nhằm: Tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới; 

góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên, sinh 

viên; nâng cao chất lượng đào tạo. việc nghiên cứu khoa học có ảnh hưởng tích cực 

đối với việc giảng dạy và học tập. Nghiên cứu làm tăng chất lượng cho giảng dạy, đưa 

vào giảng dạy những hiểu biết mới.. Qua nghiên cứu, đội ngũ cán bộ giảng dạy luôn có 

cơ hội cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, góp phần làm cho bài giảng phù hợp với 

thực tế. 

Thứ hai:Tác động và nuôi dưỡng các yếu tố tạo nên thành công trong NCKH 

Để đạt được thành công trong NCKH yếu tố số một là: có năng lực nghiên cứu. 

Nghiên cứu khoa học là tìm tòi, phát hiện sáng tạo ra tri thức mới, công nghệ mới. Vì 
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thế, năng lực nghiên cứu là khả năng sáng tạo, phát hiện cái mới; tư duy thoáng không 

rập khuôn, sao chép; khả năng đưa ra các giải pháp độc đáo và hiệu quả để giải quyết 

một vấn đề khó. Tuy nhiên yếu tố có năng lực nghiên cứu chỉ là điều kiện cần nhưng 

chưa đủ. Nếu không có động lực nghiên cứu thì năng lực nghiên cứu sẽ không được 

kích hoạt, ngủ yên ở dạng tiềm năng. Có động lực nghiên cứu mới thôi thúc người ta 

nghiên cứu. Động lực càng mạnh mẽ thì năng lực nghiên cứu càng được phát huy tốt.  

Động lực nghiên cứu của một giảng viên, tùy thuộc vào mỗi người, có thể là: niềm 

đam mê, ham nghiên cứu tìm tòi cái mới, khát vọng muốn khẳng định bản thân, muốn 

hơn người khác, học hàm, học vị, lợi ích kinh tế,... 

Công thức để dẫn đến thành công trong NCKH là Năng lực nghiên cứu + Động 

lực nghiên cứu + Môi trường nghiên cứu tốt = Thành công trong NCKH. Vậy cần phải 

đầu tư vào ba yếu tố này như thế nào? 

Tạo động lực cho công tác NCKH: Hiện nay, vấn đề nan giải nhất và đau đầu 

nhất với Trường Đại học kinh tế Nghệ An nói riêng cũng như các đại học Việt Nam là: 

thu nhập của một giảng viên trẻ quá thấp, thấp hơn rất nhiều so với thu nhập của nhiều 

ngành nghề khác nên phải làm thêm công việc khác để tăng thu nhập, lo cơm áo gạo 

tiền, không có nhiều thời gian tập trung cho nghiên cứu khoa học. Nhà trường phải cố 

gắng tăng thu nhập cho các giảng viên với nguyên tắc: thu nhập tăng thêm nhiều hay ít 

phải tùy thuộc vào kết quả công tác nghiên cứu. Ngoài ra cần tăng kinh phí cho các đề 

tài đi đôi với việc đổi mới cơ chế xét duyệt và nghiệm thu, thanh quyết toán đề tài.  

Cải thiện môi trường NCKH: Môi trường nghiên cứu chính là cơ chế tổ chức 

NCKH. Ở những đại học đẳng cấp, NCKH thường được tổ chức làm việc theo nhóm 

(team working). Trong khi đó ở Trường Đại học kinh tế Nghệ An, mặc dù cũng đã 

hình thành những nhóm làm việc, nhưng về cơ bản vẫn là phương thức làm việc đơn 

độc, mỗi người theo đuổi một vấn đề riêng lẻ. Nghiên cứu được tổ chức theo nhóm là 

một xu thế chủ đạo trong NCKH hiện nay. Trong một nhóm nghiên cứu, mỗi thành 

viên có thể theo đuổi các bài toán khác nhau nhưng cùng hướng tới một mục tiêu, nằm 

trong một ngữ cảnh, một hướng nghiên cứu chung. Do đó, các thành viên trong nhóm 

có mối quan tâm gần gũi với nhau, từ đó có sự hợp tác, giao tiếp trao đổi, chia sẻ ý 

tưởng với nhau, học hỏi lẫn nhau. Tương tác và cộng tác, đó là phương thức làm việc 

của nhóm nghiên cứu. Thế mạnh của từng người sẽ được phát huy tối đa theo sự cộng 

hưởng lẫn nhau, còn điểm yếu thì lại được bù đắp. Năng suất, chất lượng hiệu quả 
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nghiên cứu của từng thành viên sẽ tăng lên rất nhiều so với làm việc theo mục tiêu của 

từng cá nhân và sẽ được lũy tiến theo thời gian. Để hình thành nên nhóm nghiên cứu, 

điều kiện tiên quyết là phải có nhà nghiên cứu có năng lực uy tín, vạch ra hướng 

nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu rồi tập hợp những đồng nghiệp cùng chí hướng. 

Ngoài ra một giải pháp nữa là kí hợp đồng với các nhà khoa học giỏi ở bên ngoài để 

xây dựng nhóm nghiên cứu. 

III.KẾT LUẬN 

Tóm lại, công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ cốt lõi của mỗi 

giảng viên. Chính vì vậy mà các giảng viên phải luôn không ngừng đổi mới phương 

pháp dạy học tích cực cũng như nhận thức được việc nghiên cứu khoa học sẽ bổ trợ 

làm tăng chất lượng cho công tác giảng dạy  

Chất lượng đào tạo không chỉ là uy tín, thương hiệu mà còn là yếu tố quyết định 

sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Để có chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã 

hội, hoạt động giảng dạy của người thầy phải gắn liền với hoạt động NCKH. Để đạt 

được điều đó nhà trường cần phải áp dụng đồng bộ các giải pháp cụ thể, phù hợp, vừa 

động viên khích lệ vừa rảng buộc trách nhiệm và quyền lợi đồng thời xây dựng một 

không gian khoa học trong nhà trường tạo động lực cho hoạt động NCKH phát triển. 
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KẾT HỢP PHƢƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM VÀ BẢN ĐỒ TƢ DUY 

TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 

ThS. Nguyễn Khánh Ly, ThS. Nguyễn Thị Lam 

Khoa Lý luận chính trị 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Triết học Mác – Lênin là môn học cho chúng ta một kiến thức rất rộng về đời 

sống con người trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, là nền tảng của con 

người trước khi đi vào nghiên cứu những thứ cụ thể như các bạn sinh viên vẫn đang 

học các môn chuyên ngành và hằng ngày các bạn vẫn phải vận dụng nó vào thực tiễn. 

Triết học mang lại cho con người thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận 

chung nhất để các bạn sinh viên có thể tiếp cận các môn chuyên ngành được đào tạo 

một cách gần gũi hơn. Xa hơn nữa, là sau khi ra trường nhờ triết học các bạn trải đời 

với những tình huống bất ngờ xảy đến sẽ không còn là khó khăn hay cản trở trong 

công việc cũng như cuộc sống. Vậy nên bất cứ giảng viên nào khi đến với môn học 

đều luôn tìm kiếm những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất, truyền đạt những kiến 

thức ngắn gọn nhất nhưng sinh viên tiếp thu và vận dụng được nhiều nhất, tạo không 

khí lớp học thật sự thoải mái lấy phương châm “học mà chơi, chơi mà học”. Các bạn 

sinh viên đến  mỗi buổi học sẽ không nặng nề và có một tâm thế khác khi chưa học. 

Trong bài viết này, nhóm tác giả  chia sẻ về việc kết hợp phương pháp thảo luận nhóm 

và sơ đồ tư duy được vận dụng trong giảng dạy môn Triết học Mác –Lênin hiện nay.  

II. NỘI DUNG 

 Có thể thấy phương pháp giảng dạy truyền thống “thầy nói, trò nghe” từ xưa 

tới nay vẫn được sử dụng rộng rãi và vẫn phù hợp với nhiều trường hợp, tuy nhiên 

phương pháp này vẫn là phương pháp giảng dạy một chiều, độc tôn của người thầy 

trong khi học trò rất thụ động và không phát huy được sự sáng tạo ở người học. Điều 

này rất dễ dẫn tới nhàm chám ở cả hai chiều dạy và học, lâu dần sẽ làm cho môn học 

chết cứng theo lối mòn. Đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân góp phần cho sinh 

viên cảm thấy không có hứng thú khi đến với môn học, thầy giảng bài còn trò làm việc 

riêng là điều dễ thấy trong các buổi học. Vậy nên, người thầy là người chủ động trong 

việc áp dụng kết hợp các phương pháp giảng dạy sao cho hiệu quả theo hướng tích cực 

“lấy người học là trung tâm” như hiện nay là điều hết sức cấp bách, nhằm phát huy sự 
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sáng tạo, tính năng động của người học trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư đang diễn ra hết sứ mạnh mẽ.  

Kết hợp phƣơng pháp thảo luận nhóm và bản đồ tƣ duy để giảng dạy môn 

Triết học Mác – Lênin. 

 Phương pháp thảo luận nhóm 

Thảo luận nhóm là một phương pháp không phải quá mới trong dạy học hiện 

nay mà trên thế giới đã được áp dụng từ rất lâu rồi, còn ở Việt Nam chúng ta đã sử 

dụng trong giảng dạy vào khoảng những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI. Đây là 

một phương pháp mang lại rất nhiều lợi ích mà bất cứ môn học nào chúng ta cũng có 

thể sử dụng được. Thảo luận nhóm là phương pháp mà giảng viên thực hiện chia nhóm 

nhỏ khoảng 5 tới 7 sinh viên thành 1 nhóm từ lớp học với số lượng sinh viên lớn tầm 

60 tới 80 sinh viên, để hình thành ý thức tự học ở các bạn sinh viên, tạo kỹ năng giao 

tiếp, khả năng tư duy và liên hệ thực tiễn trong sự sáng tạo của mỗi cá nhân. 

Tác giả Phan Trọng Ngọ cho rằng: “Thảo luận nhóm là phương pháp trong đó 

nhóm lớn (lớp học) được chia thành những nhóm nhỏ để tất cả các thành viên trong 

lớp đều được làm việc và thảo luận về một chủ đề cụ thể và đưa ra ý kiến chung của 

nhóm mình về vấn đề đó”[2, tr.223]. Hay tác giả Nguyễn Trọng Sửu cũng nhắc tới : 

“Dạy học nhóm là một hình thức của xã hội học tập, trong đó học sinh của một lớp 

được chia thành các nhóm nhỏ trong khoảng thời gian nhất định, mỗi nhóm tự lực 

hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc, kết quả 

làm việc của nhóm sau đó được trình bày và đánh giá trước lớp”[3, tr.7]. 

Như vậy, thảo luận nhóm là phương pháp giảng dạy tích cực “lấy người học là 

trung tâm”, đây là một phương pháp buộc người học phải năng động, hòa nhập vào 

công việc chung của cả nhóm, mỗi người mỗi việc để có một kết quả chung cho thật 

tốt. Nhưng để có được buổi thảo luận nhóm thành công thì không thể không nhắc tới 

người thầy dẫn dắt các buổi thảo luận đi đúng hướng. Vậy nên, cách thực hiện cũng 

phải có quy trình lần lượt qua các bước để có được kết quả tốt nhất.  

Bước 1: Giảng viên chia nhóm ngẫu nhiên hoặc để các bạn tự chọn nhóm cho 

mình (bản thân tôi thì thường là sẽ chia nhóm ngẫu nhiên tạo cơ hội cho các bạn có có 

người bạn mới, cách làm việc nhóm hiệu quả). 

Bước  2: Giảng viên đưa đề tài thảo luận cho từng nhóm (hoặc giảng viên chuẩn 

bị sẵn các đề tài tương ứng với số nhóm và để các bạn bốc thăm cho khách quan), 



67 

cùng với đó là giảng viên cung cấp thông tin, định hướng cho các bạn có cách đi đúng 

hướng, thời gian thực hiện. 

Bước 3: Các bạn sinh viên sẽ tìm tài liệu, thu thập thông tin chuẩn bị nội dung 

đã được chỉ định cho tốt. Nhóm trưởng phân công mỗi người một việc tương xứng với 

khả năng của bản thân sau đó nhóm trưởng tổng hợp ý kiến của từng người lại. 

Bước 4: Các nhóm sẽ cử đại diện hoặc giảng viên chỉ định bất cứ thành viên 

nào trong nhóm trình bày nội dung (như vậy sẽ tạo động lực cho các thành viên trong 

nhóm cùng làm việc chứ không tập trung vào một ai đó). Nếu cần thiết và có thời gian 

chúng ta có thể để các nhóm tranh luận, phản biện cho nhau vậy không khí lớp mới sôi 

nổi. 

Bước 5: Giảng viên tổng kết, nhận xét và khái quát hóa lại nội dung của bài học 

một cách ngắn gọn và dễ tiếp thu nhất. 

Với phương pháp và cách làm việc như trên buộc cả giảng viên và sinh viên 

phải làm việc hết mình. Bản thân giảng viên phải tìm nguồn tư liệu, cập nhật tin tức 

thường xuyên đang diễn ra trong thực tiễn. Với môn Triết học thì việc cập nhật tin tức 

mới đang diễn ra là hết sức cần thiết để bài giảng thêm sinh động. Các bạn sinh viên 

khi tham gia hoạt động nhóm sẽ phát huy được vai trò sáng tạo của bản thân, có tư duy 

tích cực, chủ động trong công việc, có cơ hội đi tìm hiểu tài liệu sau đó đưa ra quan 

điểm, ý kiến của bản thân. Và trong quá trình thảo luận có thể phản bác lại ý kiến của 

người khác nếu bạn không đồng tình với quan điểm đó.  

Cũng trong thảo luận nhóm đã hình thành và dần tạo cho các em sự tự tin khi 

đứng trước đám đông để thể hiện ý kiến của mình. Lâu dần các bạn sinh viên có kỹ 

năng làm việc nhóm, phát triển kỹ năng giao tiếp, biết chia sẻ, không còn mất tự tin 

khi trình bày một vấn đề gì trước đám đông. Trên cơ sở tự tìm nguồn tài liệu đó là 

cách học nhanh nhất và lâu quên nhất khi tiếp cận môn học. Các em sẽ phát huy sự 

năng động, sáng tạo vốn bị lu mờ nếu giảng viên không biết khai thác. Sau mỗi buổi 

thảo luận các bạn sinh viên lại có cơ hội để biết thêm nhiều bạn mới trong học tập, 

chia sẻ trong cộng sống sau này. Còn với giảng viên, khi nghe các bạn sinh viên tranh 

luận đưa ra vấn đề gì mới cũng là cách để giảng viên và sinh viên học tập lẫn nhau chứ 

không còn là cách học một chiều như phương pháp truyền thống. 

Trong môn Triết học Mác – Lênin nhiều câu từ khá trừu tượng, khô khan nên 

khi giảng viên biết vận dụng thực tiễn đưa vào bài học bằng những ví dụ sinh động, 
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thiết thực đang diễn ra hằng ngày để các em thảo luận sẽ tạo hứng thú cho các bạn sinh 

tìm nguồn tài liệu để dẫn chứng cho vấn đề đang đặt ra, các bạn khám phá kiến thức 

triết học qua câu chuyện đời thường để gạt đi cái ác cảm về môn học. Từ đó các bạn 

hiểu được bản chất của môn học không phải khô khan, trừu tượng đến không học được 

mà thực chất nó quá gần gũi với đời thường và đây là môn học có sự gắn kết cũng như 

định hướng rất lớn cho người học bước vào chuyên ngành. 

 Bản đồ tư duy 

 Cách học tốt (Mindmap), đây là phương pháp học được phát triển vào cuối thập 

niên 60 (của thế kỉ 20) bởi Tony Buzan. So với phương pháp truyền thống thì đây là 

phương pháp dạy và học khá hiệu quả, nó phát huy tối đa hiệu quả ghi nhớ về hình ảnh 

của bộ não. Nội dung của bài học có thể sẽ được phân tích hay tổng hợp theo kiểu lược 

đồ phân nhánh. Đây là một phương pháp được nhiều người Việt và giảng viên biết đến 

nhưng lại rất ít được sử dụng, bởi nếu chưa quen thì chúng ta hay sợ sai, sợ không làm 

được, sợ làm không tới nơi nên mọi người vẫn dùng những lối dạy và học truyền 

thống. Với bản đồ tư duy có thể được coi cách học có kỹ thuật ghi chép ở trình độ cao. 

Bởi bài học được giản đồ ý, các ý chính sẽ được thể hiện trên bản đồ và có sự liên hệ 

với nhau thông qua các đường nối nhau. So với cách học truyền thống thì cách học này 

không tốn nhiều thời gian và lại nhớ rất lâu nên thường được các bạn sinh viên sử 

dụng khi chuẩn bị vào mùa thi.  

Khi sử dụng sơ đồ tư duy, chúng ta dễ nhận thấy những ý chính của bài đã được 

thể hiện  giúp các em liên kết kiến thức vào tổng thể khung chung, như vậy sẽ rất dễ 

học, dễ nhớ. Với sơ đồ tư duy thì các ý chính, quan trọng được thể hiện bằng từ khóa 

nằm giữa trung tâm, kế đến các ý quan trọng thứ 2, 3 sẽ gần trung tâm hơn, cộng với 

đó nếu nảy sinh thêm ý tưởng gì nữa các em có thể tạo nên các nhánh nhỏ tiếp theo. 

Các hình ảnh, màu sắc khi thể hiện trên bản đồ cũng góp phần làm cho bài học thêm 

phần ấn tượng, não chúng ta tiếp nhận lại rất dễ dàng để khi hồi tưởng lại chúng ta đã 

có ngay trong đầu tránh tình trạng học vẹt. Với phương pháp này sẽ tạo cho các bạn 

sinh viên phát huy được sự sáng tạo, tính năng động của bản thân khi làm việc. 

Để phương pháp này trở nên hiệu quả thì người giảng viên cũng sẽ là người 

hướng dẫn, chỉ đường, đưa thông tin liên quan đến các bạn sinh viên. Khi kết hợp 

phương phương này vào giảng dạy hay thuyết trình của sinh viên đều mang lại hiệu 

quả nhất định. Khi sử dụng sơ đồ tư duy để các bạn sinh viên thực hiện thảo luận 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan
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nhóm hay thuyết trình nhằm phát triển tư duy của cả người dạy và người học thì chúng 

ta thực hiện các bước cơ bản sau: 

Bước 1: Giảng viên đưa đề tài cho các nhóm sau khi các bạn đã tự chọn nhóm 

cho mình, giảng viên hướng dẫn, gợi mở các tư liệu liên quan. 

Bước 2: Các bạn sinh viên sẽ chia nhau đọc tài liệu, tìm ra vấn đề hay nội dung 

trọng tâm để vẽ vào trung tâm của bản đồ. 

Bước 3: Tìm những nội dung được cho là quan trọng kế tiếp (nhánh cấp 1) để 

vẽ nhánh từ trung tâm kéo ra. 

Bước 4: Các bạn sẽ vẽ những nhánh phụ cấp 2,3… từ nhánh cấp 1, chúng phải 

có mối liên hệ với nhau và có mối liên hệ với trung tâm. Nên vẽ những đường cong để 

nối các nhánh với nhau, tạo sự thu hút và lôi cuốn người xem. 

Bước 5: Các bạn có thể thêm hình vẽ, màu sắc vào bản đồ để thêm phần sinh 

động, kích thích các giác quan, giúp bộ não ghi dấu ấn khó phai. Như vậy khi nhìn vào 

bản đồ khiến cho người xem cảm thấy vô cùng thích thú và rất ấn tượng. Lúc học bài 

hay các bạn thuyết trình rất dễ trình bày nội dung mà không lo học vẹt. 

Bước 6: Sau khi chuẩn bị xong nhóm cử một bạn hoặc giảng viên chỉ định bất 

cứ sinh viên nào lên thuyết trình về nội dung của nhóm. Các nhóm khác ngồi nghe và 

đặt câu hỏi nếu còn thắc mắc chưa rõ nội dung nào, nếu có thời gian giảng viên cho 

các bạn phản biện lẫn nhau tạo không khí sôi nổi cho lớp học. 

Bước 7: Sau khi hoàn tất mọi việc, giảng viên nhận xét, sửa các lỗi còn sai cho 

sinh viên. 

Với phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy, cả nhóm sẽ phải làm việc cho công việc 

chung của cả nhóm. Kết quả thu được có những bản đồ nhiều sinh viên vẽ rất đẹp, chi 

tiết từng ý chính, có sự sáng tạo, khoa học, các bạn có khi còn cắt dán rất tỉ mỉ. Sinh 

viên trong khi tham gia làm việc rất háo hức, phấn khởi, tạo không khí vui tươi trong 

buổi học. Như vậy, sau một thời gian nhất định giảng viên sẽ đánh giá được đâu là 

nhóm làm việc thật sự bằng cả tâm huyết, nhóm nào không chịu học hành, ghi chép 

bài vở. Mỗi buổi học trên lớp thêm phần sinh động với sự sáng tạo của các bạn sinh 

viên mỗi nhóm, sẽ không còn buổi học nhàm chán như các bạn từng nghĩ khi đến với 

môn Triết học Mác – Lênin.  
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Khi giảng viên kết hợp hai phương pháp làm việc nhóm và bản đồ tư duy trong 

giảng dạy triết học Mác – Lênin sẽ nhận thấy một kết quả ngoài mong đợi. Mỗi giờ 

học không còn là thầy nói trò nghe và ghi chép mà ngược lại giờ là lúc trò nói còn thầy 

cô và các bạn cùng nghe, thảo luận, phản biện lẫn nhau. Qua mỗi giờ lên lớp tạo sự 

hứng thú, tâm lý thoải mái, tinh thần tự học, say mê nghiên cứu trong học tập để giải 

quyết các tình huống xảy đến bất ngờ giờ đã không còn là vấn đề đáng sợ đối với sinh 

viên. Các bạn lại có những người bạn mới sau mỗi giờ học. Nhờ có sự linh hoạt trong 

sử dụng phương pháp giảng dạy của giảng viên mà sinh viên dần tạo cho mình tinh 

thần làm việc nhóm một cách hiệu quả nhất, rèn cho sinh viên kỹ năng diễn đạt, tự tin 

giao tiếp trước đám đông chuẩn bị làm quen với môi trường lớn sau khi ra trường. 

Ngoài ra, trong quá trình giảng dạy triết học Mác –Lênin, chúng tôi thường tìm 

hiểu các trò chơi có thể ứng dụng các công nghệ hiện nay vào giảng bài. Ví dụ sau mỗi 

bài học, chúng tôi thường tranh thủ dành mười phút cho sinh viên chơi trò chơi nhỏ 

bằng các câu trắc nghiệm tổng kết nội dung chính được cài sẵn trên phần ứng dụng 

như Kahoot, Đào Vàng, Hái Khế hay Ai là triệu phú… Ai trả lời nhanh và đúng sẽ 

được một phần thưởng nhỏ hoặc điểm cộng vào điểm quá trình tùy vào mỗi buổi. Có 

như vậy giờ đây đến với triết học sinh viên không cảm thấy buồn chán, hay khô khan, 

trừu tượng như các bạn từng nghĩ. Mỗi giờ học của các bạn sinh viên giờ không phải 

chỉ là đi học để chờ điểm danh hay kiểm tra như trước nữa. Hoặc khi các bạn sinh viên 

làm việc nhóm với các đề tài giảng viên đưa ra,chúng tôi thường yêu cầu sinh viên sau 

khi thuyết trình, làm việc nhóm các bạn sẽ phải chọn lọc ra ít nhất mười câu trắc 

nghiệm được đưa vào các trò chơi mang tính trí tuệ tạo sự giao lưu trong buổi học, 

nhằm thay đổi không khí, tạo sự hào hứng tham gia của các bạn trong lớp. 

Bằng sự kết hợp linh hoạt các phương pháp vào mỗi bài giảng, chúng tôi nhận 

thấy khi thay đổi cách dạy và cách học không dễ dàng như chúng ta nghĩ, nhưng khi đã 
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thực hiện và quen dần thì kết quả nhận về hơn cả mong đợi. Sinh viên đến với môn 

học có thái độ tự giác hơn, có sự gắn kết nhau hơn trong học tập, dần dần biết vận 

dụng những kiến thức đã được học, được nghiên cứu ứng dụng vào giải quyết những 

vấn đề của thực tiễn. Sau khi học xong những bài học trong môn Triết học Mác – 

Lênin, sinh viên đã trả lời được cho mình rằng môn học có mối liên hệ như thế nào với 

các môn học chuyên ngành khác. Qua 45 tiết học trên lớp không phải quá dài nhưng 

cũng đã đủ trang bị phần nào đó về thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện 

chứng khi luận giải những tình huống xuất hiện trong thực tiễn. Qua đó rèn luyện năng 

lực vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, cho phép tiếp cận và nắm bắt tri thức một 

cách tinh tế hơn, sâu sắc hơn, khắc phục tình trạng học máy móc, chỉ thuộc lòng câu 

chữ. Được học tập và làm việc nhóm qua mỗi buổi học đã trang bị phương pháp tư duy 

biện chứng duy vật, sinh viên không chỉ hình thành cho mình bản lĩnh khoa học, 

nguyên tắc, phương pháp nhận thức mà còn phát triển khả năng vận dụng tri thức 

chuyên môn vào cuộc sống, biết tu dưỡng và rèn luyện để phát triển toàn diện. 

III. KẾT LUẬN 

Để có một phương pháp là tối ưu, được vận dụng cho tất cả môn học và tất cả 

giảng viên là điều không thể nên cũng tùy môn học, tùy tình huống, tùy môi trường 

học tập, sĩ số lớp… giảng viên sẽ vận dụng linh hoạt các phương pháp vào giảng dạy 

để đạt hiệu quả. Khi vận dụng hai phương pháp thảo luận nhóm và bản đồ tư duy vào 

giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin, giảng viên có nhiều cơ hội để trau dồi kiến thức 

của bản thân qua nhiều cách tiếp cận khác nhau đến từ các bạn sinh viên, hỗ trợ rất 

nhiều trong giảng dạy. Với sinh viên, thông qua đó các bạn sẽ phát huy sự năng động, 

sáng tạo của bản thân trong học tập và lao động, các bạn sẽ có nhiều bài học bổ ích 

hơn sau khi đến với môn học. Trong giảng dạy, dần dần chúng ta sẽ thấy được vai trò 

trung tâm của người học đang nằm ngay trong cách thay đổi giảng dạy của giảng viên.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Bộ  Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Triết học Mác – Lênnin (Dành cho bậc 

đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[2]. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, Nxb 

Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội. 

[3]. Nguyễn Trọng Sửu (2008), „Dạy học nhóm, phương pháp dạy học tích cực‟, Tạp 

chí giáo dục,số 171. 
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TẠI KHOA 

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

ThS. Nguyễn Thị Song Hương 

  Khoa Kế toán – Kiểm toán 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường, như các lĩnh vực khác 

của đời sống kinh tế - xã hội, giáo dục cũng chịu sự tác động nặng nề, học sinh – sinh 

viên chịu nhiều thiệt thòi khi phải tạm dừng đến trường. 

Trước bối cảnh đó, ngành Giáo dục đã nỗ lực ứng phó, chủ động, tích cực điều 

chỉnh phương thức dạy học và kiểm tra đánh giá để thích ứng, nỗ lực thực hiện mục 

tiêu kép vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. 

Đối với  trường Đại học kinh tế Nghệ An, dạy học trực tuyến là giải pháp hữu 

hiệu để thực hiện phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”, 

giúp sinh viên vẫn tiếp thu được kiến thức cơ bản, hoàn thành chương trình năm học 

và vừa đảm bảo chống dịch an toàn. Bài viết này tác giả đề cập đến thực trạng cũng 

như đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học online tại khoa Kế 

toán – kiểm toán trường Đại học kinh tế Nghệ An. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Thực trạng dạy và học trực tuyến của Khoa Kế toán – Kiểm toán trƣờng Đại 

học kinh tế Nghệ An. 

2      Ưu điểm 

Đầu tiên là hình thức học trực tuyến rất đơn giản và dễ tiếp cận người học, linh 

hoạt, chủ động định hướng học tập và học mọi lúc, mọi nơi. Cả giảng viên và sinh viên 

đều có thể tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Người học có thể ngồi ở bất cứ đâu 

miễn là cảm thấy thoải mái cho việc tiếp thu kiến thức và có các thiết bị kết nối 

internet. 

Tiếp theo, không gian học tập thoải mái. Vì đặc thù của các lớp học online là 

chỉ cần có các thiết bị kết nối internet thông minh và kết nối mạng ổn định thì sinh 

viên có thể tham gia lớp học bất cứ lúc nào nên sinh viên có thể lựa chọn không gian 

học phù hợp nhất. Điều đó phần nào giúp nâng cao hiệu quả của việc học cho các em. 

Điều kiện quan trọng nhất mà nhà trường, giảng viên, sinh viên hướng đến khi 

triển khai thực hiện hình thức dạy và học online trong thời điểm mà dịch Covid-19 ở 
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thành phố Vinh trở nên phức tạp và khó lường là an toàn trước dịch bệnh. Việc học 

online sẽ đảm bảo an toàn cho các sinh viên trước dịch bệnh, giảm bớt lo lắng cho các 

em và gia đình. 

Hiện tại nhà trường đã có phần mềm Microsoft Team hỗ trợ cho việc học và 

dạy trực tuyến một cách ổn định hơn. Khi vào phần mềm theo từng tài khoản đã được 

cấp sẵn cho từng người, giảng viên và sinh viên có thể tiếp cận luôn với lớp học của 

mình.  

2   2  Hạn chế 

Thứ nhất, thay đổi hình thức học tập gây ảnh hưởng chất lượng dạy và học. 

Đối với sinh viên, việc học trực tiếp các môn chuyên ngành với giáo viên trên 

lớp sẽ hỗ trợ cho các em được rất nhiều trong việc trao đổi và tương tác trực tiếp. Nếu 

có bất kỳ vấn đề nào với bài giảng, sinh viên có thể hỏi lại và đưa ý kiến ngay lập tức. 

Ngược lại, giáo viên cũng có thể quan sát quá trình học tập, tiếp thu của sinh viên 

thông qua việc theo dõi bài giảng trên lớp. Với phương pháp dạy học online, việc 

tương tác, trao đổi này được thực hiện thông qua các công cụ hỗ trợ như tính năng 

chat, nhắn tin, hoặc gửi âm thanh,… nên bị hạn chế nhiều. 

Thứ hai, hình thức học online kém hiệu quả với những sinh viên thiếu chủ 

động, tự giác. Vì sinh viên nắm quyền chủ động nhiều hơn trong việc lựa chọn thời 

gian, không gian học tập nên nếu không có sự chủ động, việc học tập sẽ không đạt 

được hiệu quả. 

Thứ ba, cơ sở vật chất không đồng bộ cũng là một trong những hạn chế.  Tùy 

vào điều kiện và nhu cầu của từng sinh viên, việc đầu tư vào các trang thiết bị để học 

online như điện thoại, máy tính bảng, laptop cũng như dịch vụ internet là vô cùng khác 

biệt. Trong trường hợp tham gia vào những buổi dạy học trực tuyến chung, sẽ có 

những sinh viên không  thể theo kịp bài giảng vì lỗi kỹ thuật. Bởi vậy, đôi khi việc học 

online sẽ bị ngắt quãng, đứt đoạn nhiều lần trong quá trình giảng dạy, không được liền 

mạch như thông thường. Vấn đề này không chỉ làm giảm chất lượng bài giảng mà còn 

khiến sinh viên mất tập trung. 

2.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến tại khoa Kế toán – 

Kiểm toán trường Đại học kinh tế Nghệ An. 

2 2    Tạo sự chủ động từ cả hai phía người dạy – người học 

Để đảm bảo phương pháp dạy học trực tuyến (E-learning) đem lại hiệu quả thực 

tế, cả người dạy và người học đều cần sự chủ động, tự giác và có cái nhìn tích cực về 

E-learning. 
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Tầm quan trọng của việc giảng viên (GV) có thái độ tích cực đối với E-learning 

là cần thiết để giáo viên tiến hành bước tiếp theo của quá trình dạy học hiệu quả và 

truyền cảm hứng cho sinh viên (SV) trong việc chấp nhận sự thay đổi. Nếu dạy học 

trên lớp người GV phải chuẩn bị một thì có lẽ khi dạy học trực tuyến sự chuẩn bị đó 

phải được đầu tư lên gấp đôi. Người dạy cần quan tâm nhiều hơn đến việc nắm bắt bài 

học của SV, bởi trên thực tế khó đánh giá được sự theo dõi của người học như trên lớp 

dạy trực tiếp. Nếu không tự xây dựng cho mình tính chủ động, tích cực, tự giác thì có 

thể GV sẽ nhanh chóng thất bại với kế hoạch dạy trực tuyến của mình. 

Về phía sinh viên, cần xác định rõ mục tiêu học tập một cách rõ ràng, thiết lập 

cho mình thói quen tập trung, tham gia lớp học đúng giờ, tự ghi chép để gia tăng hiệu 

quả, tiếp thu kiến thức tốt hơn. 

2 2 2  Giảng viên cần sáng tạo trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số 

GV cần nhận thức được nhiều công cụ và ứng dụng cho E-learning có sẵn qua 

điện thoại di động và máy tính xách tay, có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm 

vụ giáo dục và đào tạo kỹ năng lý thuyết và thực hành. Sự sáng tạo cũng cần thiết để 

tìm ra những cách dạy mới đối với các môn học, nhất là các môn chuyên ngành khô 

khan và nhiều kiến thức. Các công cụ kỹ thuật số và cách tiếp cận giảng dạy sáng tạo 

có thể làm cho các bài học trở nên thú vị hơn và tạo ra sự tích cực cho E-learning. GV 

cũng cần có sự sáng tạo để sử dụng tốt nhất bất kỳ công cụ nào có sẵn cho sinh viên.  

Ở đây tôi sẽ nêu một số phần mềm để tăng cường trò chơi trực tuyến tương 

tác. Phần này không chỉ giúp SV hào hứng hơn hẳn mà còn học được kiến thức thông 

qua trò chơi: 

 Quizizz: Đây là trò chơi trên web, SV không phải cài đặt gì chỉ cần ấn vào 

link điền tên mình là chơi được. Có nhiều hình ảnh và dạng câu hỏi. SV thao tác trực 

tiếp lên màn hình. Đặc biệt, việc soạn 1 trò chơi trên quizizz rất nhanh. GV thiết kế 

câu hỏi ngắn liên quan nội dung bài học và đưa lên, có thể kèm hình ảnh. Khi chơi sẽ 

có nhạc, có thứ tự bảng điểm để kích thích thi đua giữa các SV với nhau. 

 Dùng Menti.com để tạo những câu hỏi tương tác tìm từ ngữ liên quan đến các 

khái niệm liên quan bài học. GV vào web, tạo câu hỏi xong gửi link. SV ấn vào link và 

chọn từ mình tìm được. Màn hình sẽ hiển thị tất cả các câu trả lời ngay tức thì của SV. 

GV và SV cùng nhận xét. 
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 Dùng Classskick để tạo bài tập tương tác. GV tạo 1 số bài tập như kéo thả, 

nối tranh với tiếng, từ. Đưa link vào ô chát cho SV ấn vào là dẫn tới câu hỏi, bài tập 

tương tác. GV có thể theo dõi trực tiếp SV nào đang làm câu nào, kết quả thế nào. 

 Dùng Word wall là 1 trang web cũng có thể tạo trò chơi trực tuyến. Họ đã tạo 

sẵn hot cảnh và nhân vật, mình chỉ cần thay nội dung. Tuy nhiên, nhược điểm là không 

nhìn thấy SV khi chơi thế nào và chỉ thấy kết quả cuối cùng khi SV thi xong. 

 Dùng Blocket, live word sheet Tương tự như quizizizz, classkick. 

2.3. Cần có phƣơng pháp đánh giá SV hiệu quả 

GV phải sử dụng các công cụ và phương pháp trực tuyến để đánh giá, xếp loại 

và cung cấp phản hồi cho SV, trong phạm vi hạn chế của các công cụ và công cụ công 

nghệ thông tin, truyền thông hiện có. Học cách làm thế nào để đào tạo trực tuyến hiệu 

quả đòi hỏi GV phải được đào tạo và thực hành. Ví dụ, sau mỗi giờ học trực tuyến cần 

lấy thông tin phản hồi bằng hình thức trực tuyến từ người học để GV có sự điều chỉnh 

và tương tác hiệu quả hơn trong các giờ học sau. 

Khi học trực tuyến, GV có các bài tập nhóm, các trò chơi và tiến hành đánh giá 

sơ bộ về tính chuyên cần, tinh thần học cũng như trình độ của SV. 

Sau mỗi buổi học, GV nên giao bài tập phù hợp liên quan đến nội dung bài 

giảng để đánh giá thêm về hiệu quả cũng như khả năng tiếp thu của SV.   

III. KẾT LUẬN: 

Trong bối cảnh hiện nay rất cần tinh thần chủ động, tích cực của các trường đại 

học, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cơ quan quản lý các cấp, sự tích cực tương tác của 

người học, sự hỗ trợ của gia đình và xã hội, đặc biệt là tinh thần tự học tập, bồi dưỡng, 

không ngừng vận dụng sáng tạo các kiến thức, kỹ năng số của đội ngũ GV trong dạy 

học trực tuyến, để E-learning sẽ trở thành công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo, tạo cơ hội cho người học, hình thành xã hội học tập, học tập suốt đời 

cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]https://sldtbxh.quangnam.gov.vn/webcenter/portal/soldtbxh/pages_tin-tuc/chi-tiet-

tin?dDocName=PORTAL172256 

[2]https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/lam-the-nao-de-day-hoc-truc-tuyen-mang-lai-

hieu-qua-nhat-1491885415 
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THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA  

NÔNG LÂM NGƢ, TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN VÀ MỘT SỐ 

GIẢI PHÁP 

ThS. Châu Thị Tâm 

Khoa Nông Lâm Ngư 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Để đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, con đường cơ bản để 

nâng cao chất lượng đào tạo ở trường đại học là phải đổi mới nội dung, phương pháp 

dạy học,. Trong đó, lĩnh vực khoa học kỹ thuật cần lấy nghiên cứu khoa học làm cơ sở 

cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần chuyên môn ở trường đại học. 

Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường đại học cho đến nay chưa thực 

sự đi vào chiều sâu, chưa giải quyết tốt nhu cầu đặt ra.  

Trước thực tế đó, tôi xin đưa ra một số nội dung về thực trạng và giải pháp 

nghiên cứu khoa học của khoa Nông Lâm Ngư trường Đại học Kinh tế Nghệ An hiện 

nay để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng hiệu quả hơn. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Thực trạng nghiên cứu khoa học của khoa Nông Lâm Ngƣ Trƣờng Đại học 

kinh tế Nghệ An  

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ hiện nay, kiến thức 

rất nhanh bị lạc hậu. Như tác động của truyền thanh, tuyền hình, báo mạng, Facebook, 

cách mạng công nghiệp 4.0,… Nếu giảng viên không tham gia nghiên cứu khoa học 

thì khó có thể cập nhật kiến thức mới, bài giảng sẽ khô khan thiếu tính thực tiễn. Vì 

vậy, thông qua thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học buộc giảng viên phải tìm kiếm 

nghiên cứu tài liệu, đọc rất nhiều, thực hiện các thử nghiệm để tìm ra những tri thức 

mới, ứng dụng khoa học mới vào sản xuất thực tiễn hiện nay. Nhận thức được tầm 

quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, tập thể giảng viên khoa Nông Lâm Ngư 

đã nỗ lực triển khai tích cực công tác này. Tuy nhiên, thực trạng công tác nghiên cứu 

khoa học ở đơn vị còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Về phía giảng viên, 100% cán bộ 

đều nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu khoa học, nhưng do tính chất 

đặc thù của khoa chủ yếu giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật nên 

việc làm  thí nghiệm rất tốn kém và khó khăn; đối với lĩnh vực này đòi hỏi một quá 
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trình thu thập tài liệu, chuẩn bị kinh phí và làm thí nghiệm mới đạt được hiệu quả 

trong nghiên cứu và đáp ứng được đòi hỏi của nghiên cứu khoa học trong bối cảnh hội 

nhập hiện nay.  

Năm học 2020-2021 có: 3 buổi sinh hoạt học thuật cấp tổ, 1 buổi sinh hoạt học 

thuật cấp khoa, 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. 

Năm 2021-2022 đã đăng ký: 4 buổi sinh hoạt học thuật cấp tổ (đã thực hiện 2), 

1 buổi sinh hoạt học thuật cấp khoa, bài đăng các tạp chí (3 bài quốc tế trong đó 1 bài 

đã đăng, 11 bài quốc gia trong đó 6 bài đã đăng, 1 bài cấp tỉnh, 4 bài tập san cấp 

trường), 7 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (đã được duyệt danh mục). 

Hiện nay ở trường ĐH Kinh tế Nghệ An, công tác nghiên cứu khoa học trong 

sinh viên còn khiêm tốn, mang tính phong trào, nặng tính hình thức, chưa đi vào thực 

chất. Nhiều sinh viên còn cảm thấy xa lạ với công tác nghiên cứu khoa học, thiếu thói 

quen nghiên cứu khoa học, chưa có kỹ năng cơ bản cho việc nghiên cứu khoa học. 

Chẳng hạn như việc chọn đề tài, lập đề cương, xây dựng cấu trúc, lựa chọn phương 

pháp, giải quyết vấn đề, cách trình bày văn bản báo cáo khoa học,...còn nhiều hạn chế. 

Nhiều sinh viên không định hình được thế nào là nghiên cứu khoa học, thế nào là 

phương pháp quy nạp, diễn dịch, phân tích, tổng hợp, điều tra, phỏng vấn,...  thậm chí 

viết tiểu luận có sinh viên còn viết thành một bài văn xuôi, không có cấu trúc của một 

tiểu luận có tính khoa học. Năm học 2014-2015 sinh viên trường ĐH Kinh Tế Nghệ 

An thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học trong đó Khoa Nông Lâm có 2 đề tài. 

Nhưng từ đó đến nay sinh viên của khoa chưa thực hiện được thêm đề tài nào. 

2.2. Một số giải pháp nhằm góp phần đ y mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học 

tại khoa Nông Lâm Ngƣ Trƣờng Đại học kinh tế Nghệ An  

Xuất phát từ thực trạng nghiên cứu khoa học của  khoa Nông Lâm Ngư trường 

đại học Kinh tế Nghệ An,  trong đó trực tiếp là giảng viên và sinh viên, tôi xin đưa ra 

một số giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục và đào tạo của trường trong thời gian tới.  

Thứ nhất, cần sớm xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, 

khuyến khích, tạo động lực để giảng viên, sinh viên, học viên cao học tham gia nghiên 

cứu khoa học các học phần khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Để hiện thực hóa điều này 

cần thực hiện các công việc sau:  
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Nâng cao nhận thức của giảng viên, sinh viên và cán bộ quản lý về tầm quan 

trọng  của hoạt động nghiên cứu khoa học gắn liền với bài giảng  . 

 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chiến lược khoa học công nghệ, các chủ 

trương chính sách của Đảng và Nhà nước và của Nhà trường về hoạt động khoa học 

công nghệ đến giảng viên, sinh viên và cán bộ quản lý kịp thời, có hiệu quả. Bên cạnh 

đó, cần xác định hoạt động NCKH có vị trí quan trọng, có liên quan trực tiếp đến chất 

lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường. Vì thế, giảng viên phải có nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học và kết quả của nghiên cứu khoa học phải được xem là một tiêu chí đánh 

giá về chất lượng chuyên môn của giảng viên.  

Thứ hai, tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của 

giảng viên, sinh viên 

Huy động kinh phí NCKH từ nhiều nguồn khác nhau. Các Bộ môn cần chủ 

động thành lập các nhóm nghiên cứu, tập hợp các nhà khoa học có năng lực nghiên 

cứu để tham gia xây dựng đề tài có kinh phí lớn; liên kết và hợp tác với trường bạn có 

cùng chuyên môn về lĩnh vực khoa học kỹ thuật vừa chia sẻ kinh nghiệm vừa tham gia 

cộng tác viên các đề tài khoa học cấp trường, cấp tỉnh, … Đẩy mạnh hợp tác NCKH 

với các doanh nghiệp, các địa phương, các tỉnh thành trong cả nước. Nhà trường cần 

đẩy mạnh ký kết hợp tác với sở khoa học và công nghệ các tỉnh trong việc thực hiện 

đấu thầu NCKH các đề tài mà giảng viên trường ĐH Kinh Tế Nghệ An có thể đảm 

đương được.  

Thứ ba, tăng cường công bố, ứng dụng kết quả, sản phẩm của hoạt động nghiên 

cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, xuất bản định kỳ các ấn phẩm khoa học 

như: Tài liệu hướng dẫn học tập các học phần, sach chuyên khảo, sách tham khảo,… 

Nâng cao nhận thức về hoạt động sở hữu trí tuệ cho cán bộ quản lý, giảng viên và sinh 

viên; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và 

quốc tế. Tích cực tham gia viết tin bài cho các tạp chí chuyên ngành để được tính giờ 

NCKH.  

Thứ tư, giảng viên cần hướng dẫn cho sinh viên và học viên cao học phương 

pháp nghiên cứu khoa học, mạnh dạn tham gia nghiên cứu khoa học với các hình thức 

và mức độ phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng luận văn, luận án cho người học. 

Đặc biệt phải định hướng người học đến việc xác định và lập kế hoạch để tiến hành 

nghiên cứu những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra, muốn vậy các phòng ban, khoa, 
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viện phải có kế hoạch, chương trình cụ thể, hỗ trợ thiết thực cho giảng viên và người 

học tham gia hoạt động nghiên cứu. 

 III. KẾT LUẬN 

Tóm lại, nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học là 

xu hướng tất yếu để nâng cao chất lượng dạy và học ở trường đại học. 

Chất lượng đào tạo không chỉ là uy tín, thương hiệu mà còn là yếu tố quyết định 

sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Để có chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã 

hội, hoạt động giảng dạy của người thầy phải gắn liền với hoạt động NCKH. Nhà 

trường cần phải áp dụng đồng bộ các giải pháp cụ thể, phù hợp, vừa động viên khích lệ 

vừa  ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi đồng thời xây dựng một không gian khoa học 

trong nhà trường tạo động lực cho hoạt động NCKH phát triển. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Kế hoạch hoạt động của khoa Nông Lâm Ngư năm học 2021-2022 

2. Quyết định số 104/QĐ-ĐHKTNA, ngày 14/2/2022 về việc Công nhận Đề tài nghiên 

cứu khoa học và công nghệ và SKKN cấp Trường năm 2021 

3. Quyết định số 218/QĐ-ĐHKTNA, ngày 23/2/2022 về việc Công nhận Danh mục Đề 

tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường thực hiện trong năm 2022  

4. https://phongdbcl.ntu.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG GIẢNG DẠY HỌC 

PHẦN  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH I NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP 

CỦA SINH VIÊN 

ThS. Trần Thị Bích Ngọc  

Khoa Kế toán - Kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Đổi mới phương pháp dạy học là một xu hướng và là yêu cầu tất yếu hiện nay, 

nhằm tạo ra những con người năng động, sáng tạo tiếp thu được những tri thức khoa 

học kĩ thuật hiện đại. Do vậy, đối với Việt Nam - một nước đang phát triển, việc phát 

triển GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ cấp thiết. 

Trong quá trình dạy học, việc sử dụng phiếu học tập (PHT)  sẽ hỗ trợ cho quá trình 

giảng dạy của giảng viên, đồng thời giúp sinh viên tiếp thu kiến thức được dễ dàng 

hơn. Các phương tiện dạy học có vai trò quan trọng, quyết định đến hiệu quả của quá 

trình tổ chức hoạt động nhận thức cho sinh viên. Tuy nhiên, thực tế dạy học hiện nay 

cho thấy, việc sử dụng các phương tiện dạy học còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được 

yêu cầu đặt ra.  

Từ thực tiễn giảng dạy môn Kế toán tài chính I cho sinh viên chuyên ngành kế 

toán; nhất là trong tình hình đổi mới nội dung, chương trình đào tạo hiện nay, bài viết 

này đề cập đến một số phương pháp thiết kế và sử dụng PHT trong dạy học. Thực tế, 

không có một phương pháp dạy học nào là tối ưu cho tất cả mọi người vì dạy học vừa 

là khoa học vừa là nghệ thuật. Nhưng sử dụng phương tiện dạy học phù hợp trong quá 

trình giảng dạy sẽ mang lại hiệu quả tối ưu. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Phiếu học tập 

2.1.1. Khái niệm phiếu học tập:  

Phiếu học tập là tờ giấy rời, trên đó ghi các câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ học tập... 

kèm theo các gợi ý, hướng dẫn của giảng viên, dựa vào nhiệm vụ đó học sinh thực 

hiện, hoặc ghi các thông tin cần thiết để  mở rộng kiến thức, bổ sung kiến thức, tìm 

hiểu nội dung hoặc củng cố bài học. 

2.1.2. Vai trò phiếu học tập:  

PHT có các vai trò sau:  
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- Giúp sinh viên hoạt động độc lập hoặc hoạt động theo nhóm trong quá trình 

nhận thức. Thông qua PHT, người học có thể tự khám phá tri thức mới cũng như củng 

cố kiến thức đã học. 

-  Các nội dung trong PHT cung cấp thông tin cho sinh viên một cách trực tiếp, 

là cơ sở cho hoạt động nhận thức của các em.  

- Là công cụ giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên thông qua các câu hỏi, bài 

tập, yêu cầu cần thực hiện và gợi ý cách làm.  

- Giúp người học chủ động trong các hoạt động tìm tòi, khám phá tri thức, qua 

đó rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên.  

- Với lượng kiến thức rất lớn của mỗi bài học, mỗi chương, việc sử dụng PHT 

giúp sinh viên có thể đạt được các mục tiêu dạy học.  

- Thông qua các PHT, có thể chuyển hoạt động của giảng viên từ trình bày, 

giảng giải, thuyết trình sang hoạt động hướng dẫn, sinh viên được tham gia các hoạt 

động tích cực, không còn hiện tượng thụ động nghe giảng.  

- Giảng viên có thể kiểm soát, đánh giá được khả năng nhận thức cũng như thái 

độ của sinh viên trong học tập, từ đó sẽ có biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm nâng 

cao hiệu quả dạy học. 

2.1.3. Phân loại phiếu học tập:  

- Căn cứ vào mục đích: Phiếu học bài, phiếu ôn tập, phiếu kiểm tra.  

- Căn cứ vào nội dung:  

+ Phiếu thông tin: Nội dung gồm các thông tin bổ sung, mở rộng, minh họa cho 

các kiến thức cơ bản của bài.  

+ Phiếu bài tập: Nội dung là các bài tập nhận thức hoặc bài tập củng cố.  

+ Phiếu yêu cầu: Nội dung là các vấn đề và tình huống cần phải giải quyết.  

+ Phiếu thực hành: Nội dung liên quan đến những nhiệm vụ thực hành, rèn 

luyện kĩ năng. 

2   4  Các bước thiết kế phiếu học tập:  

- Bước 1: Xác định các trường hợp cụ thể khi sử dụng PHT trong bài học.  

- Bước 2: Từ nội dung bài học và dụng ý sư phạm, giảng viên xác định những 

thời điểm, nội dung cần hỗ trợ hoạt động học tập của SV, bố trí hợp lí về thời điểm sử 

dụng PHT hỗ trợ cho hoạt động học tập của SV.  
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- Bước 3: Nội dung của PHT được xác định dựa vào một số yếu tố sau: mục 

tiêu bài học và mục tiêu của từng nội dung của bài học, mục đích sử dụng PHT, môi 

trường lớp học, phương pháp và phương tiện dạy học,... Qua đó, giảng viên thiết kế 

nội dung và hình thức thể hiện trong PHT.  

- Bước 4: Viết PHT, ghi ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, chính xác các thông tin, yêu 

cầu trên PHT. Nội dung và hình thức của PHT cần đảm bảo tính khoa học, thẩm mĩ.  

2.1.5. Quy trình sử dụng phiếu học tập:  

Phiếu học tập là công cụ để giảng viên tiến hành tổ chức hoạt động nhận thức 

cho học sinh, đồng thời là cơ sở để học sinh tiến hành các hoạt động một cách tích cực, 

chủ động. Việc sử dụng phiếu học tập nên được sử dụng trong dạy kiến thức mới, ôn 

tập, kiểm tra... và thường được diễn ra theo quy trình sau:  

- Giáo viên nêu nhiệm vụ học tập, giao phiếu học tập cho học sinh, tùy theo 

hình thức tổ chức dạy học mà giáo viên giao cho mỗi học sinh một phiếu hay mỗi 

nhóm một phiếu.  

- Tiến hành quan sát, hướng dẫn và giám sát kết quả hoạt động của học sinh.  

- Tổ chức cho một số cá nhân hoặc đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc 

với phiếu học tập. Hướng dẫn toàn lớp trao đổi, bổ sung hoàn thành phiếu học tập. 

Giảng viên có thể yêu cầu học sinh trao đổi chéo nhau để sửa chữa, đánh giá kết quả 

làm việc với phiếu học tập của nhau trên cơ sở các kết luận của giáo viên.  

2.2. Một số phƣơng pháp thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong giảng dạy môn 

Kế toán tài chính I tại trƣờng Đại học kinh tế Nghệ An 

Hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ giảng viên trong việc thiết kế phiếu học 

tập và kiểm soát kết quả cho sinh viên như các ứng dụng azota hay quizizz… Với 

những ứng dụng này điểm chung là có tính bảo mật cao, có thể làm trực tiếp trên ứng 

dụng và tùy theo ý tưởng thiết kế mà một số bài tập có thể có ngay kết quả đánh giá 

sinh viên cũng như thống kê mức độ điểm của sinh viên. Qua đó giúp giảng viên có 

thể lập tức điều chỉnh nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy để sinh viên có thể 

cải thiện mức độ hiểu biết. Tuy nhiên, để việc thiết kế phiếu học tập đem lại hiệu quả 

cao đòi hỏi mỗi giảng viên phải xác định được mục tiêu của phiếu học tập nhằm mục 

đích phân lọa sinh viên, củng cố kiến thức hay gợi mở vấn đề mới.  
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2.2.1. Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong quá trình gợi vấn đề, phát hiện và 

giải quyết vấn đề  

Mục đích của việc thiết kế và sử dụng PHT nhằm: 

 - Hỗ trợ giảng viên nắm được khả năng đọc hiểu vấn đề của sinh viên trong 

lớp, đồng thời có thể tham khảo ý kiến của nhiều sinh viên trong lớp ở cùng một thời 

điểm  

- Hỗ trợ sinh viên trong quá trình gợi vấn đề, phát hiện và giải quyết vấn đề, 

tăng cường tính hợp tác trong học tập.  

- Tập dượt cho sinh viên cách khám phá kiến thức mới, từ đó dẫn dắt sinh viên 

tổng hợp, phân tích và đưa ra kết luận về một vấn đề mới. 

Ví dụ, để kiểm tra việc đọc hiểu của sinh viên về các phương pháp tính giá nhập 

kho theo PP trực tiếp của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, giảng viên có thể thiết kế 

PHT theo hướng yêu cầu sinh viên tự tìm hiểu và tính toán để từ đó tổng hợp, gọi mở 

công thức tính. 

 

Bảng 1.1. Thiết kế PHT bằng ứng dụng Quizizz 

2.2.2. Thiết kế phiếu học tập nhằm phân hóa về năng lực học tập của học sinh, hỗ 

trợ quá trình luyện tập, củng cố kiến thức cho học sinh 

Trình độ nhận thức của SV trong mỗi lớp học thường là không đồng đều, có SV 

khá giỏi, trung bình và cũng có SV có học lực yếu kém. Do vậy, thiết kế PHT dựa trên 

sự phân hóa về năng lực học tập của SV nhằm giúp các em có thể giải quyết được các 

nhiệm vụ học tập phù hợp với khả năng của mình. 

Dựa vào năng lực, trình độ của từng SV, GV đưa ra các nhiệm vụ học tập phù 

hợp, sát với từng đối tượng SV. Chẳng hạn: có câu hỏi/ bài toán đặt ra cho những SV 
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yếu, kém thường ở mức biết, hiểu; có câu hỏi/ bài toán đặt ra cho những SV khá, giỏi 

thường ở mức vận dụng. 

Thông thường với dạng phiếu học tập này, giảng viên sẽ phải đưa ra nhiều câu 

hỏi theo mức độ từ dễ đến khó để phân loại và phiếu học tập này thường sẽ sử dụng 

khi kết thúc một bài giảng hoặc một chương, một học phần. Tuy nhiên, cũng cần phải 

đánh giá mức độ của sinh viên cho từng lớp để đưa ra gói câu hỏi phù hợp, tránh áp 

dụng chung cho tất cả các lớp. 

Ví dụ để đánh giá sinh viên sau khi học xong nội dung kế toán tiền mặt, giảng 

viên đưa ra các câu hỏi với mức độ phân loại từ dễ đến khó như sau: 

- Nhóm câu hỏi dễ 

 

Bảng 1.2. Thiết kế PHT bằng ứng dụng Azota đối với nhóm câu hỏi dễ 

- Nhóm câu hỏi vận dụng 

 

Bảng 1.3. Thiết kế PHT bằng ứng dụng Azota đối với nhóm câu hỏi vận dụng 
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Hoặc với mục đích cho sinh viên tự học, nghiên cứu, giảng viên có thể thiết kế 

phiếu học tập với nội dung như sau: 

 

Bảng 1.4. Thiết kế PHT bằng ứng dụng Azota đối với nhóm câu hỏi tự học, tự NC 

III. KẾT LUẬN 

 Trong thời gian gần đây, việc thiết kế và sử dụng PHT đã được giảng viên rất 

chú trọng. Tuy nhiên, kết quả thu được từ việc sử dụng PHT còn hạn chế, chưa phát 

huy hết vai trò của PHT, sinh viên đa phần chưa hứng thú với công cụ hỗ trợ này. Một 

trong những nguyên nhân của vấn đề này là do giảng viên chưa có nhiều kinh nghiệm 

trong thiết kế và sử dụng PHT sao cho hiệu quả. Trong khi đó, PHT được coi như là 

một phương tiện dạy học đơn giản mà giảng viên có thể sử dụng để phát triển năng lực 

sáng tạo của sinh viên và truyền đạt kiến thức đến các em một cách nhanh chóng và 

hiệu quả. Thông qua việc thiết kế và sử dụng PHT, giảng viên có thể linh hoạt trong 

việc xây dựng kế hoạch bài giảng của mình cho phù hợp với từng đối tượng sinh viên 

và nội dung giảng dạy. Đó là một quá trình lâu dài cần có sự hợp tác tích cực của 

giảng viên , sinh viên và của cả hệ thống giáo dục./. 
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CHIA SẺ CÁCH SOẠN THẢO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GÓP PHẦN NÂNG CAO  

HIỆU QUẢ TRONG DẠY HỌC 

       ThS. Hà Thị Hồng Nhung 

             Khoa Kế toán – Kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thời đại ngày nay - thời đại của thông tin và nền kinh tế tri thức đã tạo ra 

những biến đổi to lớn trong mọi mặt hoạt động của con người và xã hội. Đặc biệt sự 

phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã trở thành công cụ mạnh mẽ len lõi vào 

tất cả các mặt của đời sống xã hội. Trong giáo dục cũng không nằm ngoài điều đó, 

việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giáo dục đã được thực hiện hầu hết các 

quốc gia trên thế giới và cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Vai trò và hiệu 

quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin (sử dụng bài giảng điện tử) vào trong giảng 

dạy đã được chứng minh bằng thực tiễn giáo dục trong nước trong những năm qua, 

qua đó cũng cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin và quá trình giảng dạy cũng 

là xu hướng tất yếu trong giáo dục hiện nay. 

Nhằm giúp giảng viên có những tiết học sôi động, hấp dẫn, thuận tiện hơn, 

đồng thời tiết kiệm thời gian cho cả người dạy và người học, bài giảng điện tử ra đời 

như một xu thế tất yếu của thời đại công nghiệp mới. Loại bài giảng này đáp ứng được 

nhu cầu của người học từ trực quan, sinh động tới đa dạng trong sự kết hợp với 

phương pháp truyền thống. Chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin, soạn bài 

giảng điện tử vào trong giảng dạy ở các trường đại học cũng là vấn đề quan trọng, giúp 

cho người học lĩnh hội kiến thức, kỹ năng cơ bản, phát huy khả năng tư duy, khả năng 

nhận thức, xử lý thông tin, giải quyết tình huống. Qua đó, giúp cho người học dễ dàng 

nắm vững những kiến thức lý luận để áp dụng vào trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ được giao. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Thực trạng soạn bài giảng điện tử tại Trƣờng Đại học kinh tế Nghệ An 

Có thể khẳng định rằng, hiện nay hầu hết các cơ sở giáo dục đại học trên cả 

nước, các giảng viên đã sử dụng giáo án điện tử để làm phương tiện giảng dạy của 

mình. Qua đó cũng cho thấy việc sử dụng phương tiện giảng dạy bằng giáo án điện tử 

cũng là xu thế chung ở các trường học trong giai đoạn hiện nay. Trong hoạt động 

giảng dạy việc soạn giáo án điện tử để phục vụ giảng dạy cũng có mặt tích cực và hạn 
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chế của nó, cho nên đòi hỏi người giảng viên cần phải thường xuyên cập nhật kiến 

thức về tin học để nâng cao chất lượng soạn giáo án điện tử để phục vụ nâng cao chất 

lượng của mình.  

Hiện nay có rất nhiều phần mềm chuyên dùng để soạn bài giảng điện tử, nhưng 

thực tế tại Trường Đại học kinh tế Nghệ An tôi nhận thấy Microsoft Powerpoint được 

các giáo viên sử dụng nhiều nhất vì tính phổ biến, nhiều tính năng, dễ dùng và khả 

năng tùy biến cao của nó. Qua thực tiễn công tác, bản thân nhận thấy việc sử dụng 

giáo án điện tử (Power Point) để làm phương tiện giảng dạy có những mặt tích cực 

sau: 

- Thứ nhất, làm cho bài giảng trở nên sinh động, mang tính trực quan, sử dụng 

được những thước phim tư liệu. Sử dụng sơ đồ hóa giúp cho học viên hứng thú trong 

việc học và dễ dàng tiếp thu kiến thức. 

 - Thứ hai, sử dụng được nhiều thông tin hay, bổ ích, cung cấp được nhiều 

thông tin cho bài giảng, giúp cho học viên tiếp thu được nhiều kiến thức liên ngành. 

          - Thứ ba, giảng viên có nhiều thời gian để truyền tải nội dung bài giảng vì 

không phải mất nhiều thời gian cho việc ghi và xóa bảng. 

- Thứ tư, giảng viên dễ dàng cập nhật nội dung kiến thức mới liên quan đến bài giảng. 

 - Thứ năm, giảng viên có thể điều chỉnh nội dung trình chiếu phù hợp với từng 

đối tượng. 

- Thứ sáu, qua việc giảng bằng bài giảng điện tử (Power Point) giúp giảng viên 

nâng cao trình độ tin học, mở rộng được kiến thức, phát huy được sức sáng tạo của bản thân. 

Bên cạnh những ưu điểm của việc giảng dạy bằng giáo án điện tử (Power 

Point) thì việc sử dụng giáo án điện tử cũng còn một số vấn đề hạn chế như: 

         - Thứ nhất, việc quá lệ thuộc vào bài giảng điện tử (Power Point) cũng dễ dẫn 

đến giảng viên đôi khi bị động có những tình huống phát sinh mới từ sinh viên. 

        - Thứ hai, giảng viên còn lúng túng khi máy tính bị lỗi, dây dẫn nguồn từ máy 

tính sang máy chiếu không tương thích, bị cúp điện… 

- Thứ ba, nội dung đưa trên slide bài giảng quá nhiều, dẫn đến sinh viên chỉ lo 

ghi chép không tập trung vào nghe giảng. 

- Thứ tư, việc thiết kế bài giảng đôi khi còn quá nhiều màu sắc, hiệu ứng trình 

chiếu nhiều, nhanh dẫn đến tâm lý khó chịu cho người nghe và quá trình ghi chép của 

người học bị đứt đoạn… 
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2.2. Chia sẻ một số kinh nghiệm soạn bài giảng điện tử góp phần nâng cao hiệu 

quả trong dạy học 

Trên cơ sở những mặt tích cực và hạn chế, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm 

bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng soạn bài giảng điện tử (Power Point) ở trường 

Đại học kinh tế Nghệ An hiện nay: 

- Một là: lựa chọn những kiến thức cơ bản, trọng tâm, có tính khái quát và chắt 

lọc cao để sắp xếp chúng vào các slide. Trình chiếu nhằm hỗ trợ bài giảng, thể hiện nội 

dung tóm tắt và những điểm trọng tâm của bài giảng. Trên các slide không nên viết 

theo kiểu toàn văn, giảng viên không nên giảng theo kiểu đọc slide. 

- Hai là: Thông tin trên mỗi slide phải đơn giản, khái quát chủ yếu là các tiêu đề 

và dàn ý cơ bản để người học không bị mất nhiều thời gian vào việc đọc thông tin trên 

slide làm giảm chú ý đến nghe giảng từ giảng viên. Không được sử dụng quá nhiều 

slide trong một tiết học vì có thể gây lấn thời gian giảng trực tiếp và phân tán sự tập 

trung chú ý của sinh viên. Slide cuối cùng của mỗi bài trình chiếu nên chốt lại các nội 

dung về kiến thức của phần giảng tương ứng. Khi trình bày trên slide nên sử dụng các 

sơ đồ khối để học viên thấy ngay được cấu trúc logic của những nội dung cần trình bày 

và tăng hiệu quả ghi nhớ của sinh viên. 

- Ba là: Thiết kế slide nên lựa chọn phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, màu nền cho 

các Slide bài giảng cho sinh viên dễ theo dõi. Sử dụng các phông chữ đơn giản, rõ 

ràng, không chọn các phông chữ quá cầu kỳ, phức tạp. Chọn cỡ chữ phù  hợp, theo tôi, 

thiết kế cho mỗi Slide chỉ nên đặt cỡ chữ khoảng 30-40. Cần chọn màu chữ phù hợp 

với màu nền của các Slide, theo nguyên tắc tương phản, chỉ nên sử dụng chữ màu sẫm 

(đen, xanh đậm, đỏ đậm,) trên nền trắng hay nền màu sáng. Nên hạn chế sử dụng màu 

nền là các màu quá chói hoặc quá tương phản nhau vì dễ gây khó chịu, ức chế khi theo 

dõi. 

- Bốn là: khi xây dựng nội dung cho bài giảng điện tử (Power Point) phải căn 

cứ vào nội dung giáo án để tìm tòi, khai thác thế mạnh của giáo án điện tử nhằm tăng 

cường tính tích cực, trực quan hoá để nâng cao hiệu quả trong hoạt động học tập của 

sinh viên. Sử dụng hợp lý hình ảnh, âm thanh, các đoạn clip, lập sơ đồ, bảng biểu 

trong các Slide bài giảng. Bài giảng điện tử (Power Point) chỉ thực sự phát huy được 

vai trò của nó khi khai thác được các tài liệu đặc thù như hình ảnh, clip hoặc các sơ đồ, 
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bảng biểu gắn với nội dung bài giảng. Tuy nhiên, hình ảnh và âm thanh đưa vào bài 

giảng cần phù hợp với mục tiêu học tập, hướng đến trọng tâm kiến thức của bài. 

- Năm là: sử dụng tài liệu phải chọn lọc hình ảnh phải rõ, đẹp, làm nổi bật chủ 

đề; âm thanh rõ, tròn tiếng, không có tạp âm, có sức cuốn hút, video clip rõ ràng, sinh 

động, súc tích, phản ánh đúng nội dung, hình ảnh... Những tài liệu (đặc biệt là tài liệu 

tham khảo từ thực tiễn) khi giảng viên đưa vào bài giảng điện tử (Power Point) cần 

phải rõ ràng, có độ tin cậy, chính xác cao, có nguồn tài liệu trích dẫn. Điều đó đảm bảo 

tính khách quan, khoa học và tính thuyết phục của bài giảng điện tử mà giảng viên 

đang sử dụng. 

- Sáu là: Phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc trình chiếu nội dung, sơ đồ, hình 

ảnh… với phân tích nội dung trong bài giảng đồng thời có sự so sánh, bình luận, liên 

hệ thực tiễn để bài giảng đảm bảo sự lôgic. Trong khi trình diễn các slide không nên 

chuyển tiếp các slide quá nhanh, cần đảm bảo cho người học quan sát được hết nội 

dung trong mỗi slide. Đồng thời, giảng viên nên thường xuyên cập nhật, sưu tầm các 

tài liệu để bổ sung, mở rộng nguồn tài liệu từ sách báo, tạp chí, trang thông tin tham 

khảo có liên quan. Và lưu trữ hệ thống tài liệu nói trên một cách khoa học, có hệ thống 

để có thể sử dụng chúng lâu dài, hợp lý cho các bài soạn khác nhau. Hiệu quả việc xây 

dựng và sử dụng bài giảng điện tử phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm có được trong 

kho tài liệu. 

- Bảy là: lập dàn ý trình bày và liên kết hợp lý các slide nội dung bài giảng - đây 

là vấn đề quan trọng mà  giảng viên phải hình dung ra trên bản thảo bao gồm: 

phần kiến thức cốt lõi sẽ được trình bày một cách ngắn gọn và cô đọng. Các câu hỏi, 

hoạt động kích thích tư duy, suy nghĩ của người học. Các hình ảnh, âm thanh, sơ đồ, 

bảng biểu… sẽ sử dụng để minh họa kiến thức hay để giúp người học thực hiện hoạt 

động học tập. Trước hết, giảng viên trình bày phần kiến thức cốt lõi, để sinh viên theo 

dõi, ghi chép. Các hoạt động học tập và bài tập có thể thực hiện sau khi đã diễn giảng 

phần kiến thức hoặc làm song song với phần ấy. Việc thực hiện các liên kết giữa các 

slide một cách hợp lý, logic. Đây chính là công việc quan trọng tạo ra các ưu điểm của 

bài giảng điện tử do đó giúp chúng ta cần khai thác tối đa khả năng liên kết, nhờ khả 

năng liên kết này mà bài giảng được tổ chức một cách linh hoạt giúp người học nắm 

bắt được kiến thức bài học. 
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- Tám là: giảng viên cần nắm được kỹ năng sử dụng và khắc phục sự cố trình 

chiếu. Khi sử dụng bài giảng điện tử, giảng viên có thể gặp phải những sự cố nhất định 

như: sự không tương thích giữa máy tính và Projector hoặc Tivi, thiết kế đặt chế độ 

trình chiếu không đúng, góc chiếu, tiêu cự không hợp lý… Vì vậy, trước khi tiến hành 

giảng dạy bài giảng điện tử, cần phải có sự chuẩn bị trước hoặc được người có chuyên 

môn hướng dẫn cụ thể về kỹ năng sử dụng các thiết bị, máy móc và cách khắc phục 

các sự cố thông thường. Và để trình chiếu chuyên nghiệp bài giảng, giảng viên nên sử 

dụng cách trình chiếu Extend – màn hình mở rộng để không hiện các thao tác khi 

giảng viên sử dụng máy tính hay chuyển sang các  phần mềm, ứng dụng khác trong 

khi trình chiếu bài giảng cho người học. 

 

 

Minh hoạ cách chọn trình chiếu bài giảng điện tử 

- Chín là: giảng viên nên thường xuyên cập nhật các phiên bản mới nhất của 

PowerPoint dành cho Máy tính chạy Windows, cụ thể PowerPoint 365 là phần mềm 

ứng dụng phiên bản mới nhất trong bộ Office 365. Điểm mới nhất trong bản 

PowerPoint 365 chính là mục Export, tại đây bạn có thể xuất bản thiết kế ở nhiều định 

dạng khác nhau như video Full HD, định dạng Gift, một Template hay là bản 

PDF….ứng dụng phục vụ cho việc dùng cho các hệ đào tạo từ xa rất hữu ích. 
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 Ngoài ra, PowerPoint 365 còn có một số tính năng mới như: 

 + Tạo trang chiếu được thiết kế đẹp mắt, ấn tượng với sự trợ giúp của Trình 

thiết kế và Ý tưởng trong PowerPoint. 

 + Có thể dễ dàng chèn các đối tượng 3D và ảnh động đã nhúng trực tiếp vào 

bản trình bày PowerPoint từ tệp của chính bạn hoặc từ thư viện nội dung. 

 + Tương tác tự nhiên bằng giọng nói, cảm ứng và viết tay: viết tay dễ dàng trên 

trang chiếu, sau đó chuyển đổi ghi chú viết tay thành văn bản và nhanh chóng làm cho 

các hình vẽ tay trở nên hoàn hảo. 

 + Ghim bản trình bày mới của bạn: với Presenter Coach, hãy thực hành bài phát 

biểu và nhận lời khuyên về nhịp độ, lựa chọn từ ngữ và nhiều lời khuyên khác nhờ sức 

mạnh của AI. 

 + Thống nhất về thông tin: luôn biết bạn đang ở đâu trong quá trình chỉnh sửa. 

Với tính năng trong khi bạn vắng mặt, theo dõi các thay đổi gần đây mà người khác 

thực hiện trong bản trình bày của bạn. 

 + Tính năng Zoom trên PowerPoint: tính năng “Zoom” trong PowerPoint của 

Office 365 sẽ giúp bạn nhóm các chuyên mục trong bài thuyết trình thành 1 slide. Khi 
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cần nói chuyên mục nào bạn chỉ cần click chọn chuyên mục đó trên slide để phóng to 

lên và nói. Bạn dễ kiểm soát nội dung nói của mình và người nghe cũng hiểu cấu trúc 

bài thuyết trình hơn. 

 - Mười là: Giảng viên nên cập nhật thêm các công cụ soạn bài giảng đa tính năng 

Hiện nay có rất nhiều phần mềm chất lượng để soạn bài giảng điện tử như: 

Adobe Presenter, Articulate Studio, Violet, Lecture Maker, iSpring Suite, Novoasoft 

ScienceWord, PowerPoint, Avina Authoring…. 

Microsoft Powerpoint được các giáo viên sử dụng nhiều nhất vì tính phổ biến, 

nhiều tính năng, dễ dùng và khả năng tùy biến cao của nó. Trong khi Adobe Presenter 

cũng đang được nhiều người quan tâm vì nó có khả năng tương tác cao với người học. 

Thực tế, giáo viên dùng thiết bị ghi âm, ghi hình có sự giúp đỡ của phần mềm chuyên 

dùng, như Adobe Presenter, Captivate, Articulate, Camtasia. Mỗi bài giảng thường có 

âm thanh lời giảng, hình ảnh, video, được sắp xếp theo logic giúp người học thu được 

những kĩ năng, kiến thức nhất định. Giáo viên ban đầu có thể soạn bài giảng bằng 

Powerpoint, sau đó chuyển sang Authoring tools vì nó có chức năng chuyển đổi. 

Với bài giảng điện tử, người học có thể tự định thời gian học và nơi ngồi học, 

chỉ cần có kết nối Internet bằng máy tính hay bằng điện thoại thông minh. Giảng viên 

có thể chủ động tự ghi hình bài giảng mọi lúc mọi nơi với máy tính cá nhân hoặc nhờ 

sự hỗ trợ của máy quay phim và nhân viên kỹ thuật để chất lượng video tốt hơn, hoặc 

ghi hình tại chính lớp học của mình. Sau đó, các video bài giảng được biên soạn, cắt 

gọn hoặc thêm vào cho phù hợp với dung lượng bài học và cuối cùng được tải lên 

mạng. Loại bài giảng này ngày càng phổ biến; nhờ tốc độ truyền tải qua mạng Internet 

tăng lên nhanh. Các khóa học có thể cung cấp trọn gói bằng tập hợp các bài giảng loại 

này và được gọi là khóa học trực tuyến. 

Các trường đại học đang tận dụng hình thức này đối với nhiều môn học, đặc 

biệt những môn học mang nhiều tính lý thuyết để ngoài việc tiếp thu trên lớp, người 

học có thể xem lại ở nhà để nhớ bài hơn và nhờ tính linh động và được lưu trữ trực 

tuyến của loại hình bài giảng, chuỗi các bài học sẽ dùng được cho nhiều khóa học viên 

với số lượng là rất lớn. Ứng dụng nhất có thể thực hiện đối với học phần Kế toán máy 

tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, đó là giảng viên có thể sử dụng các phần mềm 

để xây dựng bài giảng điện tử trực tuyến, chính là các video thao tác thực hiện nghiệp 

vụ kế toán trên phần mềm kế toán MISA SME.NET và hướng dẫn cụ thể sinh viên 
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bằng cách ghi âm thanh kèm video. Người học có thể xem video bài giảng trực tuyến 

này và thực hiện các thao tác đó ở nhà với máy tính cá nhân, đảm bảo môn học vẫn có 

thể thực hiện trong điều kiện giảng dạy trực tuyến mà không cần phải chờ đến giảng 

dạy trực tiếp, có tính linh động cao đối với tình hình dịch bệnh Covid 19 hiện nay. 

III. KẾT LUẬN: 

Ứng dụng Công nghệ thông tin  vào dạy – học là một xu thế tất yếu của thời 

đại. Vì vậy, các nhà nghiên cứu không ngừng xây dựng, thiết kế phần mềm dạy học để 

phục vụ việc dạy – học trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, tuỳ theo điều kiện, nội 

dung từng bài học, đối tượng nghiên cứu cụ thể mà chúng ta có phương pháp ứng dụng 

CNTT với các mức độ và hình thức khác nhau sao cho khoa học và hiệu quả. Tại Việt 

Nam hiện nay, đưa CNTT vào dạy học là sự cần thiết bồi dưỡng kiến thức công nghệ 

cho giảng  viên để có đủ khả năng tham gia các hoạt động giáo dục điện tử trong tương 

lai gần, góp phần phát triển giáo dục Việt Nam đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho  

nền kinh tế tri thức như chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính Trị đã khẳng định : “…Đẩy 

mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo ở các cấp học, bậc học, 

ngành học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ cho nhu cầu học tập của toàn 

xã hội”. Bài viết này tôi chia sẻ một số kinh nghiệm cơ bản nhằm nâng cao chất lượng 

soạn bài giảng điện tử góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng tính 

linh hoạt và ứng dụng hiện nay. Bài viết mang tính chủ quan của tác giả, vì vậy rất 

mong nhận được sự góp ý của hội thảo để bài viết được hoàn thiện hơn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Văn phòng Trung ương, Chỉ thị số 58/CT-TW - Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển 

công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 2000. 

[2]https://khotrithucso.com/doc/p/nang-cao-chat-luong-bai-giang-bang-giao-an-dien-
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[4]https://support.microsoft.com/vi-vn/office/c%C3%B3-g%C3%AC 

m%E1%BB%9Bi-trong-powerpoint-cho-microsoft-365-e8ef980c-5b12-4fff-ae3f-
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[5]https://www.thegioididong.com/game-app/top-8-phan-mem-soan-giao-an-dien-tu-e-

learning-tot-nhat-1345832 
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VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG GIẢNG DẠY 

HỌC PHẦN MARKETING TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 

Khoa Kinh tế - QTKD 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đầu thế kỷ XX, các nhà sư phạm Mỹ đã xây dựng cơ sở lý luận cho phương 

pháp dự án (The Project Method) và coi đó là một phương pháp dạy học quan trọng để 

thực hiện quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm, nhằm khắc phục nhược 

điểm của dạy học truyền thống coi giáo viên là trung tâm. Ban đầu, phương pháp dự 

án được sử dụng trong dạy thực hành các môn kỹ thuật, về sau được dùng trong hầu 

hết các môn học khác. Với các môn học xã hội, nhất là các môn thuộc chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh, bên cạnh việc trang bị kiến thức thì người học cần được trau dồi 

thêm kỹ năng và thái độ đối với học tập. Để có thể đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp 

sau khi ra trường thì việc tham gia các dự án mang tính thực tế ngay trong quá trình 

học tập tại nhà trường là điều cần thiết. Việc đưa mô hình giảng dạy theo dự án vào 

học phần Marketing là một giải pháp phù hợp giúp người học có thể tiếp cận các tình 

huống thực tế tương tự như khi đi làm, đòi hỏi người học cần chủ động tham gia, 

nghiên cứu, tìm tòi và giải quyết vấn đề một cách bài bản, từ đó rút ra được những 

kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp cho bản thân.  

II. NỘI DUNG 

2.1. Giới thiệu phƣơng pháp dạy học theo dự án 

2.1.1. Khái niệm phương pháp dạy học theo dự án 

 Có nhiều quan niệm và định nghĩa khác nhau về phương pháp học theo dự án. 

 Theo K.Frey, học giả hàng đầu về dạy học dự án của Cộng hòa Liên bang Đức 

thì: "Dạy học theo dự án (Project Based Learning - PBL) là một hình thức của hoạt 

động học tập trong đó, nhóm người học xác định một chủ đề làm việc, thống nhất về 

một nội dung làm việc, tự lập kế hoạch và tiến hành công việc để dẫn đến một sự kết 

thúc có ý nghĩa, thường xuất hiện một sản phẩm có thể trình ra được. Học theo dự án 

nhấn mạnh vai trò của người học." 

 Theo định nghĩa của Bộ Giáo dục Singapore: “Học theo dự án (Project work) là 

hoạt động học tập nhằm tạo cơ hội cho học sinh tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực 

học tập, và áp dụng một cách sáng tạo vào thực tế cuộc sống”  
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 Từ các khái niệm trên, có thể hiểu dạy học theo dự án là một phương pháp dạy 

học lấy người học làm trung tâm, hướng người học đến việc lĩnh hội tri thức và kỹ 

năng thông qua các dự án có liên quan đến các vấn đề có thực trong cuộc sống gắn liền 

với nội dung dạy học. Hay nói cách khác dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, 

trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí 

thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được 

người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác 

định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá 

quá trình và kết quả thực hiện.  

2   2  Đặc điểm của phương pháp dạy học theo dự án 

 Dạy học theo dự án có ba đặc điểm là định hướng vào thực tiễn, định hướng 

vào người học và định hướng sản phẩm. Các đặc điểm này đã thể hiện rõ những ưu 

điểm vượt trội của hình thức dạy học này so với các hình thức dạy học truyền thống. 

 - Định hướng thực tiễn: chủ đề của dự án xuất phát từ những tình huống của 

thực tiễn xã hội, thực tiễn nghề nghiệp cũng như thực tiễn đời sống. Nhiệm vụ của dự 

án cần chứa đựng những vấn đề phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của người 

học. Các dự án học tập có ý nghĩa thực tiễn xã hội, góp phần gắn việc học tập trong 

nhà trường với thực tiễn đời sống, xã hội. Trong những trường hợp lí tưởng, việc thực 

hiện các dự án có thể mang lại những tác động xã hội tích cực. 

 - Định hướng hứng thú người học: Người học được tham gia chọn đề tài, nội 

dung học tập phù hợp với khả năng và hứng thú cá nhân. Ngoài ra, hứng thú của người 

học cần được tiếp tục phát triển trong quá trình thực hiện dự án. 

 - Định hướng sản phẩm: trong quá trình thực hiện dự án, các sản phẩm được tạo 

ra không chỉ giới hạn trong những thu hoạch lí thuyết, mà trong đa số trường hợp các 

dự án học tập tạo ra những sản phẩm vật chất của hoạt động thực tiễn, thực hành. 

Những sản phẩm này có thể sử dụng, công bố, giới thiệu. 

2.2. Vai trò của ngƣời dạy và ngƣời học trong phƣơng pháp dạy học theo dự án 

2.2.1. Vai trò của người dạy 

 Người dạy đóng vai trò là người hướng dẫn, tham vấn cho người học. Bản thân 

giảng viên không chỉ là những chuyên gia mà còn cùng tham gia tìm kiếm, xử lí thông 

tin cùng sinh viên. Giảng viên phải thúc đẩy được vai trò tự chủ của sinh viên và gắn 

sự chủ động của sinh viên trong việc giải quyết nội dung bài học. 
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2 2 2  Vai trò của người học 

 Trong các dự án, sinh viên được đưa ra nhiều quyết định, được cộng tác làm 

việc, được đưa ra sáng kiến, được trình bày trước đám đông, và trong nhiều trường 

hợp sinh viên được thiết lập kiến thức riêng cho bản thân. Mặc dù lúc đầu có thể là 

thách thức lớn, nhưng hầu hết sinh viên đều nhận thấy công việc dự án này rất có ý 

nghĩa, có liên quan thực tế đến cuộc sống và rất hấp dẫn.  

2.3. Lợi ích của phƣơng pháp dạy học theo dự án 

2.3.1. Dạy học dự án làm cho nội dung học tập trở nên có ý nghĩa hơn 

- Trong dạy học dự án, nội dung học tập trở nên có ý nghĩa hơn bởi vì nó được 

tích hợp với các vấn đề của đời sống thực, từ đó kích thích hứng thú học tập của người học. 

- Dạy học dự án gắn lý thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường 

và xã hội, giúp việc học tập trong nhà trường giống hơn với việc học tập trong thế giới thật. 

2.3.2. Dạy học dự án góp phần đổi mới phương pháp dạy học, thay đổi phương thức 

đào tạo 

- Học tập dự án chuyển giảng dạy từ "giáo viên nói" thành "học viên làm". 

Người học trở thành người giải quyết vấn đề, ra quyết định chứ không phải là người 

nghe thụ động. Họ hợp tác theo nhóm, tổ chức hoạt động, tiến hành nghiên cứu, giải 

quyết vấn đề, tổng hợp thông tin, tổ chức thời gian và phản ánh về việc học của mình. 

- Dạy học dự án yêu cầu học viên sự tư duy tích cực để giải quyết vần đề, kích 

thích động cơ, hứng thú học tập, khuyến khích việc sử dụng các kỹ năng tư duy bậc 

cao, giúp cho người học hiểu biết sâu sắc hơn nội dung học tập. 

- Dạy học dự án là hình thức quan trọng để thực hiện phương thức đào tạo con 

người phát triển toàn diện, học đi đôi với hành, kết hợp giữa học tập và nghiên cứu 

khoa học. 

2.3.3. Dạy học dự án tạo ra môi trường thuận lợi cho người học rèn luyện và phát triển 

- Dạy học dự án giúp người học học được nhiều hơn vì trong hầu hết các dự án, 

học viên phải làm những bài tập liên quan đến nhiều lĩnh vực. 

- Phát triển năng lực đánh giá. Dạy học dự án đòi hỏi nhiều dạng đánh giá khác 

nhau và thường xuyên, bao gồm đánh giá của giáo viên, đánh giá lẫn nhau của học 

viên, tự đánh giá và phản hồi. 

- Học viên có cơ hội lựa chọn và kiểm soát việc học của chính mình, cũng như 

cơ hội cộng tác với các bạn cùng lớp làm tăng hứng thú học tập. 
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- Dạy học dự án giúp học viên tự tin hơn khi ra trường do họ được phát triển 

những kỹ năng sống cần thiết: khả năng đưa ra những quyết định chính xác; khả năng 

giải quyết những vấn đề phức tạp; khả năng làm việc tốt với người khác; sự chủ động, 

linh hoạt và sáng tạo. 

2.3.4. Dạy học dự án phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của người học 

- Người học là trung tâm của dạy học dự án, từ vị trí thụ động chuyển sang chủ 

động, vì vậy dạy học dự án vừa tạo điều kiện, vừa buộc người học phải làm việc tích 

cực hơn. 

- Dạy học dự án cho phép người học tự chủ nhiều hơn trong công việc, từ xây 

dựng kế hoạch đến việc thực hiện dự án, tạo ra các sản phẩm. Nhờ thế dạy học dự án 

phát huy tính tích cực, tự lực, tính trách nhiệm, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết 

các vấn đề của người học. 

2.3.5. Dạy học dự án giúp người học phát triển khả năng giao tiếp 

- Dạy học dự án không chỉ giúp người học tiếp thu kiến thức, mà còn giúp họ 

nâng cao năng lực hợp tác, khả năng giao tiếp với người khác. 

- Dạy học dự án thúc đẩy sự cộng tác giữa các học viên và giáo viên, giữa các 

học viên với nhau, nhiều khi mở rộng đến cộng đồng. 

2.4. Đề xuất quy trình vận dụng phƣơng pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy 

học phần marketing  

2.4.1. Quy trình thực hiện dạy học theo dự án 

 Sau đây là một cách xây dựng tiến trình thực hiện dạy học theo dự án với 5 giai đoạn: 

 Giai đoạn 1: Chọn đề tài và xác định mục đích của dự án  

 Gỉang viên và sinh viên cùng nhau đề xuất, xác định đề tài và mục đích của dự 

án. Cần tạo ra một tình huống xuất phát, chứa đựng một vấn đề, hoặc đặt một nhiệm 

vụ cần giải quyết, trong đó chú ý đến việc liên hệ với hoàn cảnh thực tiễn xã hội và đời 

sống. Cần chú ý đến hứng thú của người học cũng như ý nghĩa xã hội của đề tài. Giảng 

viên có thể giới thiệu một số hướng đề tài để sinh viên lựa chọn và cụ thể hoá. Trong 

trường hợp thích hợp, sáng kiến về việc xác định đề tài có thể xuất phát từ phía sinh 

viên.  

Giai đoạn 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện 

 Trong giai đoạn này sinh viên với sự hướng dẫn của giảng viên xây dựng đề 

cương cũng như kế hoạch cho việc thực hiện dự án. Trong việc xây dựng kế hoạch cần 
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xác định những công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh phí, phương pháp 

tiến hành và phân công công việc trong nhóm. 

 Giai đoạn 3: Thực hiện dự án  

 Các thành viên thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề ra cho nhóm và cá 

nhân. Trong giai đoạn này, sinh viê thực hiện các hoạt động trí tuệ và hoạt động thực 

tiễn, thực hành, những hoạt động này xen kẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Kiến thức lý 

thuyết, các phương án giải quyết vấn đề được thử nghiệm qua thực tiễn. Trong quá 

trình đó sản phẩm của dự án và thông tin mới được tạo ra. 

 Giai đoạn 4: Trình bày dự án 

Kết quả thực hiện dự án có thể được viết dưới dạng thu hoạch, báo cáo, luận 

văn… Trong nhiều dự án, các sản phẩm vật chất được tạo ra qua hoạt động thực hành. 

Sản phẩm của dự án cũng có thể là những hành động phi vật chất, chẳng hạn việc biểu 

diễn một vở kịch, việc tổ chức một sinh hoạt nhằm tạo ra các tác động xã hội. Sản 

phẩm của dự án có thể được trình bày giữa các nhóm sinh viên, có thể được giới thiệu 

trong nhà trường, hay ngoài xã hội. 

 Giai đoạn 5: Tổng kết, đánh giá dự án 

 Giảng viên và sinh viên đánh giá quá trình thực hiện và kết quả cũng như kinh 

nghiệm đạt được. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện các dự án tiếp 

theo. Kết quả của dự án cũng có thể đuợc đánh giá từ bên ngoài. Hai giai đoạn cuối 

này cũng có thể được mô tả chung thành giai đoạn kết thúc dự án. 

 Việc phân chia các giai đoạn trên đây chỉ mang tính chất tương đối. Trong thực 

tế chúng có thể xen kẽ và thâm nhập lẫn nhau. Việc tự kiểm tra, điều chỉnh cần được 

thực hiện trong tất cả các giai đoạn của dự án. Với những dạng dự án khác nhau có thể 

xây dựng cấu trúc chi tiết riêng phù hợp với nhiệm vụ dự án. Giai đoạn 4 và 5 cũng 

thường được mô tả chung thành một giai đoạn (giai đoạn kết thúc dự án). 

2 4 2  Phương thức đánh giá 

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện dự án liên quan đến các nội 

dung sau: 

+ Sản phẩm của dự án: bài trình diễn Powerpoint, các ấn phẩm, website, 

video… 

+ Hiệu quả của làm việc nhóm và làm việc cá nhân 
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+ Quá trình thực hiện dự án: phân công nhiệm vụ, xây dựng đề cương, thu thập 

thông tin.. 

- Các nhóm đánh giá lẫn nhau dựa trên tiêu chí đánh giá đã thông qua 

- Giảng viên tổng kết đánh giá, cho điểm các nhóm.  

2.4.3. Gợi ý chủ đề trong học phần Marketing để vận dụng phương pháp dạy học 

theo dự án 

TÊN DỰ ÁN: Nghiên cứu nhu cầu sử dụng laptop của sinh viên Trƣờng 

Đại học Kinh tế Nghệ An 

Dự án được xây dựng từ nội dung: Nghiên cứu marketing (chương 2) 

Tóm tắt dự án:  Đối với sinh viên, laptop là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc 

nghiên cứu, tìm kiếm thông tin trong quá trình học tập. Đóng vai trò là các nhân viên 

Phòng marketing của công ty Thế giới di động, nhóm hãy thực hiện một cuộc điều tra 

để tìm hiểu nhu cầu sử dụng laptop của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và 

trình bày kết quả nghiên cứu trước Ban giám đốc công ty. 

Mục tiêu của dự án 

- Trình bày thực trạng về nhu cầu sử dụng laptop của sinh viên 

- Vận dụng được lý thuyết nghiên cứu marketing vào quá trình nghiên cứu 

- Trình bày được kết quả nghiên cứu bằng Powerpoint 

- Đưa ra một số kiến nghị, đề xuất đối với chiến lược kinh doanh các sản phẩm 

laptop của công ty 

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 

- Xác định nguồn dữ liệu, công cụ nghiên cứu, chọn mẫu nghiên cứu, phương 

thức tiếp xúc 

- Xây dựng bảng tiến độ thực hiện công việc 

- Tiến hành thu thập thông tin 

- Xử lý thông tin và trình diễn bằng Powerpoint 

Phân công nhiệm vụ 

- Nhóm trưởng: Phân chia, giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, theo 

dõi tiến trình thực hiện dự án của nhóm phụ trách 

- Điều tra viên: thu thập thông tin và xử lý số liệu 

- Giám đốc marketing: đưa ra các đề xuất đối với chiến lược kinh doanh của 

công ty cho dòng sản phẩm laptop dành cho đối tượng học sinh, sinh viên. 
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- Thiết kế viên: Thiết kế báo cáo bài trình chiếu Powerpoint  

- Báo cáo viên: Thuyết trình sản phẩm trước lớp 

- Thư kí: Tổng hợp thông tin, ghi lại nhật kí dự án 

Giảng viên theo dõi toàn bộ quá trình thực hiện dự án và có các buổi đánh giá 

kết quả thực hiện dự án nhằm rút ra những vấn đề đã đạt được và cần cải thiện đối với 

các nhóm. 

III. KẾT LUẬN 

 Với phương pháp học mới này đòi hỏi cả giảng viên và sinh viên cần có những 

thay đổi tích cực trong quá trình dạy và học. Sinh viên cần tích cực, chủ động hơn để 

trau dồi kiến thức, kỹ năng; giảng viên cần thiết lập các kênh liên lạc thường xuyên để 

nắm bắt quá trình làm việc của sinh viên nhằm đưa ra những đánh giá và điều chỉnh 

phù hợp. Đồng thời, giảng dạy dự án vẫn cần kết hợp với các hình thức giảng dạy 

truyền thống khác để giúp sinh viên hệ thống hoá kiến thức và phục vụ cho quá trình 

kiểm tra, đánh giá. 
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MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ TỔ CHỨC HỌC TẬP THEO NHÓM 

ThS. Ngô Thị Thương Huyền 

Khoa Kế toán – Kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Ngày nay, việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ 

động, tích cực, độc lập, khám phá chân lý khoa học của người học là xu thế đáp ứng 

nhu cầu hiện đại. Là giảng viên tham gia giảng dạy các học phần về chuyên ngành, tôi 

luôn ý thức trau dồi chuyên môn và kỹ năng giảng dạy để sinh viên nhanh chóng lĩnh 

hội, chiếm lĩnh tri thức, có được kết quả học tập tốt nhất. Một trong những phương 

pháp tôi sử dụng là tổ chức học tập theo nhóm. Việc tổ chức học tập theo nhóm, giảng 

viên có thể áp dụng trong suốt quá trình học tập hoặc cũng có thể áp dụng một phần 

trong quá trình học tập. Bài viết này sẽ trao đổi về kinh nghiệm bản thân khi sử dụng 

phương pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Tiến trình thực hiện 

2      Tổ chức nhóm 

Ngay buổi đầu của môn học, giảng viên thông báo cho sinh viên biết cách tổ 

chức nhóm và nội dung hoạt động học tập của nhóm. Việc tổ chức nhóm sao có thể 

bao quát được nhóm. Số lượng thành viên trong nhóm vừa đủ để làm việc được và 

phát huy được tính tích cực của mỗi thành viên trong nhóm. 

Thông thường, tôi sẽ chia lớp thành 2 hay 4 nhóm tùy vào số lượng sinh viên và 

nên có nhóm trưởng. Thành viên nhóm có thể phân ngẫu nhiên hoặc theo sự sắp xếp 

của giảng viên hoặc cũng có khi để tự sinh viên lựa chọn và tự kết nhóm (do có thể đã 

có sẵn nhóm làm việc ăn ý với nhau). Để tạo sự hứng thú của sinh viên, giảng viên sẽ 

đề nghị nhóm tự đặt tên không cần theo quy luật – miễn tên dễ nhớ, ấn tượng của 

nhóm 

Một nhóm có hoạt động hiệu quả cần có cơ cấu tổ chức: 

+ Trưởng nhóm có trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động của nhóm. 

Trưởng nhóm có thể do các thành viên trong nhóm bầu hoặc do giảng viên chỉ định. 

+ Thư ký để ghi chép các diễn biến công việc, thảo luận của nhóm. Thư ký có 

thể được thay đổi theo từng công việc hoặc cố định từ đầu đến cuối. 
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+ Thành viên còn lại: trưởng nhóm sẽ quy định rõ trách nhiệm cụ thể của từng 

vị trí. 

Trong hoạt động của một nhóm, trưởng nhóm đóng vai trò quan trọng, là người 

chịu trách nhiệm trước giảng viên, tập thể lớp về hoạt động của nhóm, là người điều 

hành và tổ chức công việc của nhóm, đảm bảo cho nhóm đi đúng hướng, là người 

động viên thôi thúc các thành viên học tập và tháo gỡ khó khăn khi cần thiết … Do đó, 

trưởng nhóm phải có năng lực, nhiệt tình và uy tín. 

2   2  Giao việc cho nhóm (giao đề tài) 

 Giảng viên có thể giao cùng một nội dung/đề tài công việc chung cho các nhóm 

hoặc 2  nhóm một nội dung. Đề tài thảo luận phải thuộc nội dung môn học, có thể có 

nhiều hướng khai thác khác nhau. Giảng viên phải đặt câu hỏi cụ thể, rõ ràng; hướng dẫn 

cụ thể và định hướng cách thức làm việc. Lựa chọn vấn đề thảo luận phải hấp dẫn, có tính 

chất kích thích tính tích cực chủ động làm việc của sinh viên. Có thể cho các nhóm về nhà 

chuẩn bị, hoặc cũng có thể thảo luận ngay tại lớp tùy theo chủ đề và yêu cầu. Thời điểm 

dịch covid-19, nhà trường linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp sang trực 

tuyến, giảng viên khi giao đề tài tiến hành chia lớp online thành các nhóm online nhỏ để 

các thành viên nhóm thảo luận. 

 2      Nhóm thảo luận và thuyết trình 

Giảng viên công bố cách thức thuyết trình bằng phương tiện gì? Người thuyết 

trình được chỉ định ngẫu nhiên hay cho nhóm chọn và đề cử (nếu nhóm đề cử thì mỗi 

lần thuyết trình sẽ phải thay người khác để mỗi cá nhân đều có cơ hội thuyết trình). Dù 

thực hiện bằng cách nào nhưng yêu cầu đặt ra là mỗi thành viên trong nhóm phải hiểu 

và nắm được nội dung bài thuyết trình của nhóm mình (có thể yêu cầu bất kỳ thành 

viên nào trong nhóm lên tóm tắt bài thuyết trình trước khi người khác thuyết trình). 

Giảng viên chỉ định nhóm nhận xét và phản biện cụ thể hoặc mời ngẫu nhiên bất kỳ 

trong những nhóm khác phản biện hoặc cũng có thể phản biện tự do (cho sinh viên 

xung phong). Nên để cho sinh viên được tự do phản biện trước, nếu không ai nhận xét 

và phản biện thì giảng viên mới chỉ định.  

Lúc này giảng viên nên đóng vai trò là người quan sát, qua đó ghi nhận đúng sai 

và đánh giá các nhóm. Giảng viên cũng có thể đặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình và 

cũng có thể hỗ trợ nhóm trả lời câu hỏi của các nhóm khác khi nhóm thuyết trình 

không trả lời được hoặc đặt thêm câu hỏi gợi mở để nhóm có thể trả lời. Trong quá 
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trình các nhóm thảo luận, giảng viên đi tới từng nhóm, lắng nghe, gợi ý và thăm dò 

xem nhóm nào làm việc tích cực, hiệu quả hơn. 

2   4  Đánh giá hoạt động của nhóm 

 Để việc đánh giá kết quả hoạt động của nhóm được chính xác, công bằng và 

minh bạch, cần thực hiện đánh giá qua nhiều khâu, nhiều phần: Giảng viên nhận xét, 

phân tích kết quả thực hiện của từng nhóm, so sánh với các nhóm khác để sinh viên 

nhận ra ưu điểm, khuyết điểm của nhóm mình. Từ đó, giảng viên chỉ ra ưu nhược điểm 

từng nhóm để sinh viên hiểu đúng vấn đề . 

 Sinh viên tự đánh giá kết quả làm việc của từng thành viên trong nhóm: 

Ngay từ buổi đầu, giảng viên công bố cách thức nhóm tự cho điểm các thành viên 

khi tham gia vào công việc nhóm theo từng chủ đề bằng cách cả nhóm sẽ thống nhất tỷ 

trọng điểm của từng thành viên sẽ được hưởng trong chủ đề (bài) đó. 

 Các nhóm đánh giá kết quả làm việc của nhau: 

Sau phần thuyết trình của các nhóm và phần nhận xét của giảng viên, giảng viên 

yêu cầu các nhóm bình chọn lẫn nhau (chỉ bình chọn, không chấm điểm), đây là việc 

làm phát huy tính dân chủ trong việc đánh giá đồng thời giúp cho giảng viên đưa ra kết 

quả cuối cùng một cách công bằng. 

Giảng viên chấm điểm:  

Giảng viên chấm điểm cho các nhóm sau khi đã có sự bình chọn giữa các nhóm 

với nhau. Phần chấm điểm của giảng viên nên bao gồm: phần nội dung thuyết trình 

của nhóm và phần phản biện (nếu nhóm phản biện hay). Ngoài ra, có thể chấm thêm 

phần kỹ năng thuyết trình. Tất cả những nội dung chấm điểm phải được công bố trước 

cho cả lớp biết và để khuyến khích sinh viên tích cực tham gia hoạt động nhóm, giảng 

viên sẽ cộng hoặc trừ 1 – 1,5 điểm trong điểm giữa kỳ. 

2.2. Một số nhận xét về tổ chức học tập theo nhóm cho sinh viên 

Quá trình vận dụng, tôi nhận thấy phương pháp làm việc nhóm có những điểm sau: 

2 2    Ưu điểm  

Việc ứng dụng phương pháp này đã tích cực hóa người học. Qua đó, giúp họ 

chủ động tìm tòi, khám phá kiến thức nên tạo được sự thích thú, khơi dậy niềm đam 

mê trong việc tìm kiến thức và từ đó sinh viên sẽ hiểu biết nhiều hơn. 
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Thông qua việc chủ động tìm tòi và khám phá kiến thức mới giúp sinh viên tư 

duy chủ động thay vì tư duy thụ động lối cũ chỉ nghe giảng, lĩnh hội kiến thức một 

chiều. 

Trong quá trình làm việc nhóm giúp sinh viên rèn luyện tính tự chủ trong công 

việc (nhóm phân công) và biết cách phối hợp với các thành viên khác trong nhóm 

(tổng hợp thành công việc chung), từ đó giúp sinh viên nâng cao kỹ năng làm việc 

nhóm, một kỹ năng mềm cần thiết cho công việc sau này. Giúp sinh viên rèn luyện kỹ 

năng trình bày (kỹ năng thuyết trình) trước đám đông thông qua thuyết trình bài thảo 

luận của nhóm. 

2 2 2  Nhược điểm  

Vẫn còn tạo kẽ hở cho một số đối tượng lười học, thiếu ý thức tự chủ trong học 

tập, chờ hưởng lợi từ thành tích của nhóm. 

Việc đánh giá khó có sự công bằng tuyệt đối giữa các thành viên trong nhóm, vì 

giảng viên không thể biết hết mức độ đóng góp của từng sinh viên, mặc dù nhóm đưa 

ra tỷ trọng điểm mỗi thành viên được hưởng. 

2 2    Thuận lợi 

Tài liệu học tập và tài liệu tham khảo phong phú và đa dạng giúp sinh viên tìm 

kiếm dễ dàng hơn. 

Các kênh thông tin và truyền thông phát triển nhanh chóng, tiện lợi hơn trong 

việc thu thập, thậm chí sinh viên ngồi tại lớp vẫn có thể thu thập thông tin qua internet 

một cách dễ dàng, nhanh chóng. 

Điều kiện cơ sở vật chất của trường như wifi, phòng máy chiếu… giúp sinh 

viên có nhiều phương tiện để học tập, để thuyết trình. 

Kỹ năng của sinh viên trong việc sử dụng các phương tiện, trình độ công nghệ 

thông tin, kỹ năng thuyết trình… của sinh viên tốt hơn trước nên thuận lợi trong việc 

áp dụng phương pháp này vào giảng dạy. 

2 2 4  Khó khăn 

Nhiều sinh viên chưa thành thạo trong một số kỹ năng liên quan đến phương 

pháp nên việc học của các em gặp khó khăn. Đồng thời cũng có một số sinh viên 

không tự chủ, không hợp tác trong học tập.  
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Thông tin trên các phương tiện truyền thông được đăng tải từ nhiều nguồn khác 

nhau nên có mức độ chính xác và tin cậy khác nhau làm cho người học khó phân biệt 

sự chính xác của kiến thức thu thập được….  

Khi giảng dạy online, việc áp dụng phương pháp dạy học nhóm hiệu quả chưa 

cao do chất lượng mạng và tinh thần học tập sinh viên. 

 Với những ưu điểm, nhược điểm, thuận lợi cũng như những khó khăn còn tồn 

tại, việc áp dụng phương pháp tổ chức cho sinh viên học tập theo nhóm đòi hỏi người 

dạy phải nỗ lực nhiều hơn để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm giúp 

sinh viên học tập tốt hơn. 

III. KẾT LUẬN 

“Cái lí tồn tại” của học tín chỉ là: thời gian “thầy giảng” phải rút ngắn lại để 

dành thời gian cho trò tự học. Mỗi học phần, môn học đều có đặc trưng riêng, đòi hỏi 

giảng viên cần nắm vững lí luận chung về dạy học tích cực để vận dụng sáng tạo vào 

chuyên môn của mình. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi nêu ra tiến trình tổ chức dạy 

học theo nhóm và nhận thấy hiệu quả khả quan, giúp sinh viên có thể nắm kiến thức và 

vận dụng kiến thức một cách linh hoạt và sáng tạo dựa vào năng lực của bản thân. 
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HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI DOANH NGHIỆP 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO TẠI  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

ThS. Trần Thị Thanh Hường 

Khoa Kinh tế - QTKD 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, các chương trình đào tạo của các ngành do trường Đại học Kinh tế 

Nghệ An đã được rà soát, điều chỉnh theo hướng giúp người học được thực hành, tiếp 

cận các nghiệp vụ cụ thể nhiều hơn. Chương trình đào có nhiều môn học tính ứng 

dụng cao nhưng vì thời lượng học tại trường nhiều nên sinh viên chưa có cơ hội thực 

hành thực tế được nhiều. Những chuyến đi thực tế với thời gian còn ít, sinh viên mới 

chỉ tìm hiểu được thông tin cơ bản về doanh nghiệp chứ chưa được trực tiếp cùng tham 

gia để tìm hiểu nội dung công việc cụ thể. Đến kỳ thực tập thì sinh viên có một thời 

gian ngắn chủ yếu để xin số liệu, tìm hiểu các nội dung thông tin làm báo cáo tốt 

nghiệp. Nhìn chung, trong quá trình học, sinh viên được thực hành ngay tại doanh 

nghiệp rất ít. Điều này một mặt không khuyến khích sinh viên nghiên cứu thực tế, tạo 

sự ỷ lại khi các em nghĩ rằng hầu hết là học trên lớp, không cần phải tự mày mò thực 

tế nhiều, không chỉ làm giảm đi năng lực thực hành của sinh viên, mà còn làm cho các 

sinh viên cũng bị hạn chế cơ hội tìm việc làm khi ứng viên tốt nghiệp khác có năng lực 

thực hành tốt hơn. 

 Một trong những giải pháp để giúp sinh viên tăng cường thêm năng lực thực 

hành sau khi đã được cung cấp kiến thức lý thuyết chính là tạo điều kiện cho sinh viên 

được thực tập tại các doanh nghiệp phù hợp với chuyên ngành mà sinh viên được học 

thông qua kết hợp với doanh nghiệp cùng đào tạo cho sinh viên, qua đó nâng cao chất 

lượng đào tạo. 

 Đào tạo là cách thức truyền dạy kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cho người 

khác, làm cho họ chuyển đổi thành một cấp bậc cao hơn với nhiều hiểu biết hơn. 

Nghĩa là đào tạo sẽ đề cập đến việc dạy các kỹ năng thực hành, nghề nghiệp hay kiến 

thức liên quan đến một lĩnh vực cụ thể, để người học lĩnh hội và nắm vững những tri 

thức, kĩ năng, nghề nghiệp một cách có hệ thống để chuẩn bị cho người đó thích nghi 

với cuộc sống và khả năng đảm nhận được một công việc nhất định. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BA%A1y&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%81_nghi%E1%BB%87p
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 Khái niệm đào tạo thường có nghĩa hẹp hơn khái niệm giáo dục, thường đào tạo 

đề cập đến giai đoạn sau, khi một người đã đạt đến một độ tuổi nhất định, có một trình 

độ nhất định.  

II. NỘI DUNG 

2.1. Một số hình thức hợp tác với doanh nghiệp 

2.1.1. Doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 

 Chuẩn đầu ra (CĐR) của các trường đại học sẽ là chuẩn đầu vào của các doanh 

nghiệp, do đó, các doanh nghiệp cần cử các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn tư 

vấn cho nhà trường trong việc xây dựng CĐR để đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng 

của mình. Thể hiện sự kỳ vọng đối với những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ 

của sinh viên sau khi được đào tao tại trường. Trên cơ sở đó, sẽ tư vấn cho nhà trường 

thiết kế chương trình đào tạo góp phần đạt CĐR đối với từng ngành đào tạo. Các ý 

kiến từ các doanh nghiệp sẽ là một trong những căn cứ để nhà trường thiết kế chương 

trình đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn. 

2.1.2. Doanh nghiệp hỗ trợ hướng dẫn thực hành, thực tập 

 Từ những kiến thức, kỹ năng, thái độ được học tập và đào tạo trong quá trình 

học tập, sinh viên cần được trải nghiệm trên công việc thực tế để vận dụng, rèn luyện 

thêm trong thực tế. Với sự tham gia của mình, các DN không chỉ cung cấp địa chỉ thực 

tập, mà còn trực tiếp tham gia hỗ trợ hướng dẫn thêm cho sinh viên để sinh viên biết 

thêm các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình làm việc, hướng dẫn họ cách thức xử lý 

vấn đề trực tiếp bằng các kiến thức đã được học, đồng thời bổ sung thêm những kiến 

thức, kỹ năng còn thiếu, rèn luyện thêm những kỹ năng khác trong quá trình tiếp xúc 

và làm việc cùng các nhân viên đã có kinh nghiệm trong doanh nghiệp. 

 Sau quá trình thực tập, DN sẽ đánh giá kết quả quá trình thực tập bao gồm: 

đánh giá kiến thức, kỹ năng, mức độ đáp ứng yêu cầu đối với công việc, thái độ làm 

việc. Bản đánh giá này sẽ là căn cứ để giúp SV tự nhìn nhận lại bản thân mình, tìm ra 

các giải pháp để khắc phục các hạn chế, hoàn thiện mình hơn để sau khi tốt nghiệp ra 

trường sẽ có cơ hội tiếp cận việc làm tốt hơn. 

2.1.3. Doanh nghiệp tham gia vào hội thảo, giảng dạy 

 Các hội thảo, báo cáo chuyên đề có sự tham gia của DN sẽ cung cấp thêm các 

thông tin thực tế cho cả giảng viên và sinh viên.Giúp GV và SV có thêm các vấn đề 

thực tiễn để có thể tìm hiểu, nghiên cứu. Việc bổ sung kiến thức thực tế sẽ làm phong 
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phú bài giảng, đồng thời cũng là một cách giúp người học tiếp cận được với thực tếtừ 

khi còn trên giảng đường. Thông qua hội thảo, DN cũng sẽ có cơ hội được trao đổi, 

thảo luận cùng các giảng viên, sinh viên: tiếp cận với những kiến thức được cập nhật 

mới góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

2.1.4. Hợp tác trong đào tạo nhân sự cho DN 

 Hình thức hợp tác này còn được gọi là đào tạo theo địa chỉ. Và trong xu thế 

hiện nay, các doanh nghiệp đặc biệt là các DN có quy mô lớn thường sẽ lựa chọn các 

cơ sở đào tạo để đặt hàng đào tạo theo yêu cầu của các DN. 

2.1.5. Hợp tác trong nghiên cứu 

 Với hình thức đào tạo này, DN sẽ là bên hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho nhà 

trường, và sau quá trình nghiên cứu đó, DN sẽ sử dụng kết quả nghiên cứu đó. Có thể 

nói đây là hình thức hợp tác thể hiện được sự tin tưởng cao của DN đối với nhà 

trường, về phía nhà trường lại có điều kiện để vận dụng các lợi thế trong nghiên cứu, 

giảng dạy, có cơ hội để khảo nghiệm các kết quả nghiên cứu của mình trên thực tế, qua 

đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của mình trong nghiên cứu, giảng dạy. 

2.2. Khái quát hoạt động đào tạo gắn với doanh nghiệp của Trƣờng Đại học 

Kinh tế Nghệ An 

 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có lịch sử hình thành xây dựng và phát triển 

từ năm 1960, tiền thân từ các trường trung cấp của Nghệ An và Hà Tĩnh sáp nhập lại. 

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trở 

thành một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ hàng đầu Việt Nam 

về Kinh tế, kỹ thuật nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh 

miền Trung và cả nước cũng như nước bạn Lào. Đây là cơ sở giáo dục đại học công 

lập, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An. Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực về 

kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, nông lâm nghiệp cho tỉnh Nghệ An và các tỉnh 

khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.  

 Mục tiêu của Nhà trường là xây dựng trường trở thành một cơ sở đào tạo theo 

hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng, uy tín 

hàng đầu của khu vực Miền Trung; là nơi tập trung các chuyên gia, cán bộ, giảng viên 

trình độ cao; có các chương trình đào tạo hợp tác và liên kết quốc tế sâu rộng; có cơ sở 

vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của trường. 

Công tác đào tạo nguồn nhân lực phải hướng đến mục tiêu đào tạo theo nhu cầu xã 

hội, định hướng đầu ra rõ ràng cho quá trình học tập và nâng cao chất lượng đào tạo. 

Trong đó, hoạt động đào tạo gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp là giải pháp rất 
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thiết thực để nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay. Doanh nghiệp kết hợp chặt chẽ với 

nhà trường và cùng tham gia quá trình đào tạo sẽ mang lại lợi ích cho các bên. 

 Hiện nay, các ngành học của Nhà trường đều có hợp tác với các doanh nghiệp 

để cùng hợp tác đào tạo cho sinh viên trong quá trình học. 

 Các khoa chuyên môn của Nhà trường đều đã bắt đầu có sự chủ động xây dựng 

kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp, dựa trên các kế hoạch hợp tác đó để có sự điều 

chỉnh và xây dựng chương trình đào tạo, tăng tính thực tiễn của các học phần giảng 

dạy, gắn lý thuyết với thực hành. Đưa SV đi trải nghiệm, thực hành nghiệp vụ cụ thể 

tại doanh nghiệp để SV thực hành được những kiến thức đã được học. Hoạt động hợp 

tác điển hình ở một số khoa như: Ở Khoa Nông – Lâm – Ngư: đã ký kết hợp tác với 

nhiều công ty, vừa là nơi để sinh viên thực tế, thực tập, vừa có thể giới thiệu việc làm 

cho sinh viên khoa sau khi tốt nghiệp: doanh nghiệp Chăn nuôi Hòa Phát, Tập đoàn 

Green Food Việt Nam, Công ty Dinh dưỡng Quốc tế Việt Đức, Công ty Cổ phần 

Thuốc Thú y Marfaret Đức Hạnh, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitracol, Tập đoàn 

DeHues… Ngoài ra, còn có một số công ty dù chưa kývăn bản hợp tác nhưng đã tổ 

chức đưa sinh viên đi thực tế, như: Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây(Hà 

Nội), Trung tâm nghiên cứu và sản xuất Tinh đông lạnh Mocada (thuộc Trung tâm Gia 

súc lớn Trung ương), Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Như Thanh, Trang trại 

chăn nuôi Bò sữa TH- True milk, Trang trại chăn nuôi Bò sữa ở Hương Sơn Công ty 

MTV Bò sữa Việt Nam Vinamilk – Chi nhánh Hà Tĩnh). Trong đào tạo, Khoa đã thực 

hiện mô hình liên kết hai trong một “Đào tạo tại trường một phần, đào tạo tại doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất hai phần”. Chương trình đào tạo đã được khoa và tổ chuyên 

môn thiết kế theo định hướng thực hành nhằm nâng cao khả năng đáp ứng được đòi 

hỏi yêu cầu của công việc trên thực tế. Bên cạnh đó, Khoa cũng đã thực hiện hợp tác 

với một số doanh nghiệp và tìm cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp được 

tuyển dụng đi Isarel, Nhật Bản. 

 Với sự chỉ đạo thường xuyên của Nhà trường về việc hợp tác với doanh nghiệp 

để đào tạo, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động để 

làm tăng tính thực tế của đào tạo kế toán. Thời gian qua, khoa đã liên kết tuyển dụng 

với Cty Office 360 , Cty Tư vấn Thuế MT, Cty TNHH Dũng Diệu (Misa),…Cho sinh 

viên đi thực tế Cty Xi măng Hoàng Mai, Cty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan, Cty 

giống cây trồng hoa quả Phủ Quỳ, Cty TNHH Nhựa Tiền Phong… Theo đánh giá của 

Khoa Kế toán – Kiểm toán, việc hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp của Khoa thời 

gian qua đã thông qua các chương trình hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng với doanh nghiệp 

để bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán thực tế cho các sinh viên, phần nào hỗ trợ các sinh 
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viên sớm được tiếp cận với các nghiệp vụ cụ thể, qua đó làm tăng cơ hội nghề nghiệp 

cho các em sau khi tốt nghiệp. Khoa đã đẩy mạnh hoạt động tìm và phối hợp với các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kế toán, cùng ký kết các biên bản ghi nhớ để tổ 

chức tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ để tạo ra các cử nhân kế toán có kiến thức, kỹ 

năng, thái độ làm việc đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp. Ngoài ra, Khoa 

cũng đã cùng phối hợp với các doanh nghiệp để giới thiệu các sinh viên đến thực tập, 

thử việc để giúp người học tiếp cận với tình huống, nghiệp vụ phát sinh thực tế, tích 

lũy kinh nghiệm, có thêm thu nhập, tạo động lực thúc đẩy sinh viên trong học tập. 

 Trong 2 năm học 2020- 2021, 2021- 2022 để tăng thêm nội dung và phạm vi 

liên kết trong hợp tác đào tạo với doanh nghiệp, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế- Quản 

trị kinh doanh đã thực hiện ký Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo với các doanh 

nghiệp như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông chi nhánh thành phố Vinh; Ngân hàng 

Thương mại cổ phần quân đội Chi nhánh Nghệ An;  Khách sạn Mường Thanh Vinh; 

Công ty Cổ phần công nghệ SAPO, Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Nghệ An, 

VNPT Nghệ An, Công ty TNHH IDP Lào tại Việt Nam, Công ty Hải Nguyên. Theo 

đó, Khoa sẽ cử sinh viên hoàn thành đủ các học phần chuyên môn, trên tinh thần tự 

nguyện đến các đơn vị này để tiếp nhận thực tập. Các đơn vị sẽ kết hợp quản lý sinh 

viên và hướng dẫn thực tập dựa trên nhiệm vụ đơn vị giao và nội quy, quy chế của đơn 

vị thực tập quy định. Như vậy, bằng việc ký thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo với các 

đơn vị này, Khoa đã tạo nên sự chặt chẽ trong liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, 

quy định rõ vai trò, nhiệm vụ của các bên. SV đi thực tập cũng sẽ được hướng dẫn, 

tiếp cận với các nghiệp vụ cụ thể tại DN dưới sự hướng dẫn của các nhân viên lành 

nghề, điều này là tiền đề quan trọng để góp phần làm tăng hiệu quả trong quá trình 

học, thực hành của sinh viên, giúp các em nhanh tiếp nhận nghiệp vụ hơn, nghiêm túc, 

tự tin hơn trong quá trình thực hành, thực tập. 

2.3. Một số kết luận và kiến nghị 

2      Đối với Nhà trường 

Thứ nhất, Nhà trường cần có cơ chế để có thể mời các doanh nghiệp được cùng 

tham gia vào quá trình giảng dạy, biên soạn, phản biện chương trình đào tạo cùng 

Khoa và Nhà trường, tham gia phản biện đề tài tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học. 

Đây là cách thức hiệu quả để Khoa, Nhà trường nắm bắt được các yêu cầu thực tiễn, 

những yêu cầu các doanh nghiệp cần để từ đó có thiết kế chương trình, bài giảng cập 

nhập, phù hợp. Ngoài rasẽ làm tăng tính liên kết giữa Nhà trường, Khoa và doanh 

nghiệp, tăng thêm cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. 
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Thứ hai, định kỳ tiếp xúc tìm để hiểu nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, qua 

đó góp phần xây dựng chuẩn đầu ra cho quá trình đào tạo. Với tốc độ thay đổi của nền 

kinh tế thị trường, việc đánh giá và thay đổi nội dung chương trình giảng dạy cho kịp 

theo yêu cầu thực tế là điều cần phải thực hiện. Thông tin liên quan từ các doanh 

nghiệp sẽ là nguồn tham khảo quan trọng để khoa, bộ môn, giảng viên sử dụng trong 

việc đối chiếu, so sánh, đánh giá với chương trình đào tạo, làm căn cứ để đề xuất thay 

đổi, điều chỉnh cần thiết, qua đó giúp SV nắm bắt được thực tế nhanh hơn, hiệu quả 

hơn. 

Thứ ba, Nhà trường cần tạo điều kiện để đội ngũ doanh nhân trực tiếp tham gia 

giảng dạy những nội dung cần thiết có thiên hướng thực hành. Hiện nay, Nhà trường, 

các khoa có mời được đại diện các doanh nghiệp đến tham gia, trao đổi tại các buổi 

hội thảo, chưa có hoạt động các doanh nhân trực tiếp đứng lớp các tiết giảng ở các bộ 

môn. Vì vậy, các tổ bộ môn, Khoa có thể đề xuất một số tiết giảng cần có sự tham gia 

của đại diện các doanh nghiệp để đề xuất lên Ban giám hiệu để xét duyệt, làm căn cứ 

mời và xử lý các vấn đề về tiết giảng, hoặc tài chính liên quan. 

2.3.2. Nhóm giải pháp từ phía doanh nghiệp 

Thứ nhất, cần nhận thức đầy đủ hơn về ích lợi cũng như xu thế tất yếu của mối 

liên kết doanh nghiệp- trường đại học, từ đó hoạch định chiến lược nhân sự trong 

tương lai.Về dài hạn, các doanh nghiệp nên chú trọng đến hoạt động hợp tác với các 

cơ sở đào tạo, xây dựng kế hoạch, nội dung hợp tác, đóng vai trò vừa là đối tác, vừa là 

khách hàng của các cơ sở đào tạo. Không chỉ hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động, 

mà còn đặt hàng nhà trường để cùng giải quyết các bài toán về nhân lực, về thị trường, 

về công nghệ … 

Thứ hai, để hạn chế, khắc phục tình trạng đào tạo lại sau khi tuyển dụng, doanh 

nghiệp cũng cần thiết lập bộ phận chuyên trách phản biện để góp phần xây dựng, điều 

chỉnh chương trình đào tạo cho trường đại học hướng theo nhu cầu sử dụng lao động 

từ phía doanh nghiệp. 

Thứ ba, có chiến lược nuôi dưỡng, ươm mầm tài năng tại các trường đại học 

bằng các hình thức cung cấp học bổng, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, tuyển dụng 

trước và sau tốt nghiệp; đặt hàng cơ sở đào tạo những đề tài, vấn đề khó mà doanh 

nghiệp đang có nhu cầu... 

Thứ tư, chủ động phối hợp với trường đại học trong việc biên soạn giáo trình, 

nội dung và phương pháp giảng dạy, bảo vệ luận văn tốt nghiệp... để chương trình đào 

tạo “ăn khớp” với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Chủ trương đưa các doanh 
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nhân vào hội đồng trường đại học thời gian gần đây được nhìn nhận là một bước tiến 

trong chiến lược xã hội hóa giáo dục cũng như đào tạo theo nhu cầu xã hội. 

2.3.3. Về phía các Khoa  

 Các khoa chuyên môn cần đôn đốc các giảng viên cần tiếp tục nỗ lực nâng cao 

trình độ, nâng cao chất lượng giảng dạy, khẳng định được chất lượng đào tạo, nghiên 

cứu của khoa. Xây dựng nội dung, kế hoạch hợp tác đào tạo cùng doanh nghiệp phù 

hợp với chuyên ngành. Tăng cường xây dựng và kết nối với mạng lưới cựu SV, những 

cựu SV hiện đang là quản lý của các DN. Họ sẽ là những cầu nối tích cực giữa Nhà 

trường – DN – Khoa nói chung, có hợp tác đào tạo, hợp tác nghiên cứu … nói riêng. 

III. KẾT LUẬN 

 Với tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực thực tiễn cho sinh viên, tham 

luận “Hợp tác đào tạo với doanh nghiệp, giải pháp nâng cao chất lượng tại Trường Đại 

học Kinh tế Nghệ An” đã khảo sát hoạt động hợp tác đào tạo cùng doanh nghiệp của 

một số khoa, qua đó tác giả đề xuất một số giải pháp từ phía Nhà trường, doanh nghiệp 

và các khoa để hoạt động hợp tác đào tạo với doanh nghiệp trong thời gian tới mang 

lại nhiều lợi ích hơn nữa cho sinh viên nói riêng và nâng cao hiệu quả trong quá trình 

đào tạo của nhà trường nói chung. 
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MỘT SỐ ĐỔI MỚI TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ 

MINH Ở CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HIỆN NAY 

ThS. Nguyễn Khánh Ly 

Khoa Lý luận chính trị 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Triển khai Kết luận 94-KL/TW ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư về “Tiếp tục 

đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”, năm 2019, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành xây dựng 

bộ chương trình, giáo trình 5 môn lý luận chính trị giảng dạy trong các trường đại học, 

cao đẳng, đưa vào giảng dạy từ năm học 2019-2020. Đây là một bước quan trọng 

nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường 

đại học, cao đẳng. Trong nội dung bài viết, tác giả tập trung đề cập đến đổi mới nội 

dung trong chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các bậc đại học hiện nay.  

II.  NỘI DUNG  

2.1. Yêu cầu đổi mới chương trình các môn lý luận chính trị 

Các môn lý luận chính trị (LLCT) được tổ chức giảng dạy và học tập trong hệ 

thống giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam có tính chất bắt buộc. Việc giảng dạy các 

môn LLCT đã trải qua nhiều giai đoạn với những điều chỉnh, đổi mới nhằm đáp ứng 

yêu cầu của thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

Trước đây, việc tổ chức dạy học các môn lý luận chính trị theo hướng tích hợp 

gồm 3 môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (5 tín chỉ); Tư tưởng 

Hồ Chí Minh (2 tín chỉ); Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 tín 

chỉ) đã góp phần nâng cao nhận thức cho sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân 

trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, dạy học các môn lý luận chính trị tích hợp theo 3 

môn cũng bộc lộ một số hạn chế như: 

Thứ nhất, sự hợp nhất trong nội dung môn học không đạt được sự thống nhất 

như mong muốn, bởi vì đã là một môn khoa học phải có đối tượng, phạm vi và phương 

pháp nghiên cứu riêng của nó. Mỗi bộ phận trong chủ nghĩa Mác - Lênin có tính khu 

biệt về đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu cũng như phương pháp nghiên cứu 

của mình. Như vậy, không làm rõ đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 

riêng, thì rất khó có thể coi mônNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là 

một môn khoa học. 

Thứ hai, khi thay đổi kết cấu nội dung chương trình thì các khoa, bộ môn lý 

luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng tiến thoái lưỡng nan trong việc bố trí 

giảng viên giảng dạy sao cho đúng chuyên ngành được đào tạo và bảo đảm chất lượng 
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đào tạo. Đối với môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, có trường cho sinh 

viên học trong 1 kì và giao cho 1 giảng viên đảm nhiệm; có trường cho học trong 1 kỳ, 

và cử 3 giảng viên giảng dạy từng phần theo chuyên môn được đào tạo. Hầu hết các 

trường chia môn học thành 2 phần: Nguyên lý 1 (phần 1: 2 tín chỉ), nguyên lý 2 (phần 

2 và 3: 3 tín chỉ). Nhìn chung, việc bố trí giảng viên giảng dạy lý luận chính trị ở hầu 

hết các trường đều xáo trộn. Một giảng viên có thể phải dạy cả phần Triết học, Kinh tế 

chính trị, Chủ nghĩa xã hội, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư 

tưởng Hồ Chí Minh. Điều này, gây ra một mâu thuẫn lớn là giảng viên dạy các môn lý 

luận chính trị thường chỉ được đào tạo chuyên sâu một chuyên ngành, nay họ phải dạy 

cả những môn trái chuyên ngành. 

Thứ ba, mặc dù đã có sự thay đổi nhưng trong nội dung các môn lý luận chính 

trị có sự chồng chéo giữa các nội dung, các cấp học, bậc học; vẫn nặng tính hàn lâm, ít 

có sự bổ sung, phát triển, nhiều vấn đề về kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, 

dân chủ, nhân quyền, hội nhập quốc tế, kinh tế tri thức... còn rất mờ nhạt, làm cho sinh 

viên cảm thấy khô khan, khó hiểu, xa rời thực tiễn. Điều đó dẫn tới việc sinh viên đã 

ngại học càng trở nên “nản học” các môn lý luận chính chị. 

Trước những bất cập, khó khắc phục trong việc dạy học các môn lý luận chính 

trị theo chương trình tích hợp và để thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đổi mới 

nội dung, chương trình giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 

phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đổi mới hệ thống 

chương trình, giáo trình, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên. Gắn lý luận với thực tiễn, cập 

nhật kiến thức mới, khắc phục sự trùng lắp, khép kín, thiếu liên thông giữa các chương 

trình, các cấp học, bậc học. Bộ GD&ĐT ban hành công văn 3056 Hướng dẫn thực 

hiện chương trình, giáo trình các môn LLCT áp dụng cho chương trình đào tạo 

(CTĐT) trình độ đại học chuyên và không chuyên về LLCT.  

Sau khi rà soát, cấu trúc lại, chương trình, giáo trình các môn LLCT mới đã 

được biên soạn và được Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua bao gồm 5 môn: Triết 

học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.Đặc biệt, chương trình mới đã tăng 

cường thời lượng, số lượng tín chỉ và có sự phân biệt về thời lượng, số lượng tín chỉ 

giữa CTĐT ngành không chuyên và ngành chuyên về LLCT, đây là điểm mới so với 

chương trình cũ. 

Cụ thể, chương trình các môn LLCT trong các CTĐT của ngành không chuyên 

về LLCT sẽ bao gồm 11 tín chỉ: Triết học Mác - Lênin: 3 tín chỉ; Kinh tế chính trị Mác 
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- Lênin: 2 tín chỉ; Chủ nghĩa xã hội khoa học: 2 tín chỉ; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam: 2 tín chỉ; Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 tín chỉ; 

Chương trình các môn LLCT trong các CTĐT của ngành chuyên về LLCT sẽ 

bao gồm 14 tín chỉ: Triết học Mác - Lênin: 4 tín chỉ; Kinh tế chính trị Mác - Lênin: 

3 tín chỉ; Chủ nghĩa xã hội khoa học: 2 tín chỉ; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 3 

tín chỉ; Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 tín chỉ. 

Như vậy, việc biên soạn chương trình mới các môn LLCT trong đó nhấn mạnh 

về đổi mới kết cấu nội dung chương trình là phù hợp với tình hình thực tiễn của xã hội 

và phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chương trình 

các môn LLCT mới đã được cơ cấu lại, bổ sung, phát triển và cập nhật nhiều nội dung 

mang tính thực tiễn cao, dung lượng kiến thức phải giảng dạy và học tập nhiềuphù hợp 

cho từng đối tượng học, từng cấp học, bậc học từ thấp đến cao. Phân định rõ nội dung 

học tập LLCT ở từng cấp học, bậc học, tránh trùng lắp, học đi học lại nhiều lần ở 

nhiều cấp học; đồng thời, bảo đảm tính liên thông. 

2.2. Một số điểm mới trong Chương trình học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay 

Xác định được mục tiêu của quá trình giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh cho 

các em sinh viên là học để vận dụng chứ không phải học lý luận vì lý luận; truyền bá 

tư tưởng Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc làm sáng tỏ chủ trương, đường lối của 

Đảng; hình thành và hoàn thiện lý tưởng, đạo đức cách mạng; củng cố niềm tin trong 

sinh viên về tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tăng cường định hướng dư luận xã hội trước những vấn 

đề mới nảy sinh.  

Trên tinh thần đổi mới đó, Giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đã có 

những điều chỉnh nội dung theo hướng vừa bảo đảm những vấn đề có tính nguyên lý, 

vừa bổ sung thêm những vấn đề lý luận mới trong quá trình nghiên cứu trước tác của 

Người và đã được thực tiễn kiểm nghiệm và đúc kết qua 35 năm đổi mới của Đảng 

trên cơ sở giảm tải về chương trình đối với các môn LLCT nói chung. 

Hiện nay, học phần tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học có 02 (tín chỉ), thời 

lượng là 30 tiết. Điều này giữ nguyên so với chương trình trước đây. Để đáp ứng yêu 

cầu của thực tiễn, học phần tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay có những điểm mới trong 

nội dung chương trình: 

Thứ nhất, trước đây chương trình học phần tư tưởng Hồ Chí Minh được dùng 

chung cho tất cả các hệ đại học nhưng hiện nay có sự phân biệt giữa chương trình đào 

tạo ngành không chuyên và ngành chuyên về lý luận chính trị cụ thể: Đối với sinh viên 

không chuyên giáo trình có kết cấu 6 chương và 7 chương đối với sinh viên chuyên 
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ngành. Điều này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện 

nội dung chương trình, phương thức đào tạo ở các cấp học.  

Chương trình dành cho sinh viên không chuyên sẽ được tinh lọc, học các kiến 

thức cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này sẽ giúp giảm tải được thời lượng học tập, 

giúp các em có điều kiện tăng cường học chuyên ngành mà vẫn đảm bảo đạt được mục 

tiêu học tập LLCT trong nhà trường. Chương trình dành cho sinh viên chuyên ngành 

sẽ được đào tạo chuyên sâu những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, vận 

dụng sáng tạo hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong lý luận 

và thực tiễn, có kỹ năng phân tích, đánh giá có phản biện các quan điểm, tư tưởng, quá 

trình, sự kiện chính trị-xã hội theo hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh… 

Thứ hai,bố cục nội dung các chương có sự thay đổi. Trước đây, ngoài chương 

mở đầu, các nội dung lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai từng chương như: 

Chương I: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;  

Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng 

dân tộc;  

Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;  

Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam;  

Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế;  

Chương VI: Tư tưởng hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân;  

Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con 

người mới.  

Hiện nay, theo chương trình mới nội dung kết cấu các chương trong học phần 

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã có sự thay đổi. Đây không phải là sự tách, ghép ngẫu nhiên, 

cơ học mà có sự chuẩn bị kỹ ghép các chương theo nhóm chủ đề.  

Ghép nội dung chương II và chương III thành một chương là tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Trong tư tưởng của Người, độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội đều vì một mục tiêu ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đây là 

nội dung cốt lõi xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc là mục tiêu 

trực tiếp, trước hết, là cơ sở tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội là 

con đường củng cố vững chắc độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc một cách hoàn toàn 

triệt để. Hiện nay, chúng ta thấy rằng dù nhân loại đang ở là hình thái kinh tế nào thì 

mục tiêu cuối cùng đều muốn đạt đến hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy, đây không phải 

là sự cắt, ghép ngẫu nhiên mà có sự cân nhắc và lựa chọn. Điều này không chỉ phù hợp 
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với tư tưởng Hồ Chí Minh mà tình hình thực tiễn của Việt Nam và quy luật phát triển 

của nhân loại.  

Ghép nội dung chương IV và chương VI thành một chương là tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trong tư 

tưởng của Người, Đảng và Nhà nước có vai trò rất lớn, Đảng là người lãnh đạo, Nhà 

nước quản lý, nhân dân làm chủ, tất cả các hoạt động của Đảng và Nhà nước Việt Nam 

cùng chung một mục đích đều vì nhân dân. Vì thế, ghép hai chương lại một, ngoài 

mục đích giảm tải thời lượng và tránh sự trùng lặp cho sinh viên trong quá trình tiếp 

thu thì giúp cho sinh viên thấy được giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng 

Đảng và Nhà nước ta hiện nay.  

Thứ ba, chương trình học phần tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay được xây dựng 

là “hệ thống mở”. Đây được đánh giá là điểm đổi mới quan trọng nhất trong chương 

trình mới học phần tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay.  

Nếu trước đây, chương trình cũ sinh viên khi học xong chỉ nắm ý nghĩa của 

việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là giúp người học tiếp cận, hiểu rõ hơn về con 

người vĩ đại Hồ Chí Minh. Hiểu rõ hơn những phẩm chất, quan niệm sâu sắc của 

Người, cũng là qua đó tìm ra cho mình một tấm gương sáng để noi theo và những bài 

học bổ ích để vận dụng trong cuộc sống. Nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về công lao 

to lớn của Người đối với nhân dân, đất nước Việt Nam và nhân dân của các nước 

thuộc địa trên thế giới… 

Nhưng hiện nay, chương trình mới không chỉ dừng lại ở ý nghĩa học tập môn 

học mà chương trình mới còn xây dựng là hệ thống mở, giúp cho sinh viên có đánh 

giá, liên hệ trong công tác và hằng ngày. Sinh viên không chỉ nhận thức đúng đắn vai 

trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại trong giai đoạn hiện 

nay mà còn bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng; rèn luyện bản lĩnh chính trị, 

phát triển tư duy lý luận, năng lực tư duy sáng tạo, chủ động đấu tranh phê phán những 

quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, qua nghiên cứu, học tập môn 

học tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên có điều kiện vận dụng tốt hơn những kiến thức 

và kỹ năng đã nghiên cứu, học tập vào việc xây dựng phương pháp học tập, tu dưỡng, 

rèn luyện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng người, từng địa bàn. Sinh viên có thể 

vận dụng xây dựng phong cách tư duy, phong cách diễn đạt, phong cách làm việc, 

phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt phù hợp với từng lúc, từng nơi, theo phương 

châm mà Hồ Chí Minh đã nêu: Dĩ bất biến ứng vạn biến. 
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Tuy nhiên, trước những thay đổi về kết cấu nội dung trong chương trình môn 

học Tư tưởng Hồ Chí Minh, để giúp sinh viên thấy được sự liên kết giữa các nội dung, 

và giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là vấn đề đơn giản. Vì thế, trong quá 

trình giảng dạy,người giảng viên ngoài có phông kiến thức rộng, nắm chắc về chuyên 

môn thì cần cần phải bảo bảo tính xuyên suốt và tính hệ thống giữa các nội dung kiến 

thức, mới truyền tải hết những nội dung mà chương trình mới đang cố gắng xây dựng. 

Ngoài ra, giảng viên cần phải cho sinh viên hiểu những vấn đề lý luận trong nội dung 

môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là lạc hậu, lỗi thời mà còn mang tính thời 

sự và thực tiễn cao. Có như thế mới truyền tải hết nội dung và làm rõ được những 

điểm mới mà chương trình học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh đã biên soạn hiện nay.  

III. KẾT LUẬN 

Như vậy, việc ban hành mới chương trình các môn lý luận nói chung và học 

phần Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, trong đó nhấn mạnh đến kết cấu lại nội dung 

các môn học là một chủ trương đúng đắn. Điều này sẽ giúpngười sinh viên tiếp cận, 

hiểu rõ hơn về những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Đây là cơ hội giúp chúng ta 

rà soát nội dung lý luận, loại bỏ những nội dung đã lạc hậu, điều chỉnh, đổi mới, bổ 

sung những thành tựu lý luận mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra; góp phần 

nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường đại học, cao đẳng 

hiện nay.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Giáo dục Đào tạo, Chương trình học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho đối 

tượng khối không chuyên ngành Lý luận chính trị, Quyết định số 4890/QĐ-BGDĐT 

ngày 23 tháng 12 năm 2019.  

2. Bộ Giáo dục Đào tạo, Chương trình học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho đối 

tượng khối chuyên ngành Lý luận chính trị, Quyết định số 4891/QĐ-BGDĐT ngày 23 

tháng 12 năm 2019.  

3. Kết luận số 94-KL/TW, ngay-28-3-2014 của Bộ Chính trị/Ban Bí thư về việc tiếp 

tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.  

4.  Nghị quyết số 37/NQ-TW, ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và 

định hướng nghiên cứu đến năm 2030./. 

 

 

 

 



119 

NÂNG CAO GIỜ TỰ HỌC CÁC HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

ThS. Trần Thị Thanh Tâm 

Khoa Kế toán Kiểm toán  

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đào tạo theo học chế tín chỉ là phương thức đào tạo tiên tiến trên thế giới. Bản 

chất của phương pháp đào tạo này là phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên 

trong đó tự học là hình thức đặc biệt quan trọng của sinh viên đang học tập trong các 

trường đại học. Việc nâng cao giờ tự học của sinh viên sẽ góp phần tạo động lực cho 

giảng viên dễ dàng triển khai các phương pháp dạy học tích cực, từ đó góp phần nâng 

cao chất lượng giờ giảng. Dưới góc độ là giảng viên giảng dạy bộ môn, ở bài viết này 

tôi có một số chia sẻ để nâng cao giờ tự học của sinh viên trong các giờ tự học của các 

học phần kế toán tài chính tại trường Đại học kinh tế Nghệ An. 

II. NỘI DUNG 

Theo quy định hiện hành về đào tạo theo hình thức tín chỉ thì một tín chỉ lý 

thuyết bằng tổng 50 tiết trong đó học trên lớp 15 tiết, tự học 35 tiết. Kế toán tài chính 

tại trường đại học kinh tế Nghệ An đào tạo cho chuyên ngành Kế toán được chia thành 

3 học phần Kế toán tài chính 1 ( 4 tín chỉ), kế toán tài chính 2 ( 4 tín chỉ), kế toán tài 

chính 3 ( 3 tín chỉ). Như vậy với 385 tiết tự học cho học phần Kế toán tài chính, đây là 

một lượng thời gian khá nhiều trong thời lượng học của sinh viên. Tuy nhiên thực 

trạng triển khai, kiểm tra, đánh giá giờ tự học của sinh viên chưa được chú trọng. 

Thông qua việc tìm hiểu phương thức triển khai giờ tự học ở các trường đại học khác, 

tôi xin chia sẻ một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giờ tự học các học phần kế 

toán tài chính tại Trường đại học kinh tế Nghệ An như sau: 

- Thông báo đầy đủ cho sinh viên về đề cương chi tiết học phần: Khi bắt đầu 

một học phần, giảng viên cần giới thiệu và cung cấp cho sinh viên đề cương chi tiết 

của học phần đó. Quá trình hướng dẫn sinh viên hiểu đúng và đầy đủ về đề cương chi 

tiết môn học để các bạn biết những nội dung mình cần phải thực hiện được là gì, tìm 

hiểu vấn đề nào để đáp ứng được chuẩn đầu ra của từng môn học. Khi hiểu rõ mình 

cần phải học gì, làm gì sinh viên mới có thể tối ưu được quá trình tự học của mình. Từ 

đó tạo cho sinh viên sắp xếp thời gian, nội dung học tập của mình, sinh viên chủ động 
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lên kế hoạch tự học, tự nghiên cứu để thực hiện các mục tiêu của học phần. Giảng viên 

cần phải tuân thủ theo đúng kế hoạch trong đề cương và yêu cầu sinh viên nghiêm túc 

thực hiện đề cương này.  

- Giảng viên đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và kích thích ý thức 

tự học của sinh viên cả trong giờ trên lớp và giờ tự học. Trong vai trò này giảng viên 

giúp sinh viên tìm kiếm tài liệu, theo dõi, kiểm tra kết quả tự học của sinh viên: 

+ Hướng dẫn cho sinh viên chuẩn bị bài học: Giảng viên thông báo nội dung 

vấn đề sẽ được tìm hiểu trong buổi học tới, yêu cầu sinh viên đọc giáo trình, tài liệu 

tham khảo trên cơ sở các câu hỏi gợi ý của giảng viên. Công việc hướng dẫn sinh viên 

chuẩn bị bài giữ một vai trò quan trọng trong tự học của sinh viên, giúp sinh viên có 

kiến thức cơ bản về bài học,  Khi lên lớp nội dung sinh viên đã tìm hiểu được, giảng 

viên sẽ hướng dẫn để các bạn đào sâu vấn đề, hiểu rõ về nó khi có quá trình trao đổi 

với giảng viên, hiệu quả hơn rất nhiều lần so với việc giảng viên chỉ truyền thụ một 

chiều và một kiến thức hoàn toàn mới lạ cho sinh viên. 

+ Hướng dẫn sinh viên làm các bài tập nghiên cứu: Đây là việc nhằm phát huy 

cao nhất ý thức tự học của sinh viên, đồng thời tạo hứng thú và óc sáng tạo. Công việc 

này thường được thực hiện trong cả quá trình học. Giảng viên sẽ chọn trong chương 

trình học phần những nội dung, vấn đề (ngoài những vấn đề đã được thảo luận tại lớp) 

và chỉ rõ mục đích, yêu cầu, cách thức thực hiện để giao cho sinh viên tự nghiên cứu, 

tự học. 

+ Kiểm tra, đánh giá hoạt động tự học của sinh viên: Giảng viên thường xuyên 

đánh giá sinh viên trong suốt quá trình của học phần thông qua các hình thức kiểm tra 

như: phiếu bài tập, bài tập nhóm,…. Trước mỗi bài học mới, giảng viên cần dành thời 

gian để kiểm tra hoạt động chuẩn bị bài của sinh viên. Giảng viên cần nhận xét kết quả 

tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (nhóm sinh viên) và công bố điểm số, những ưu và 

nhược điểm của từng bài, từng nhóm để sinh viên rút kinh nghiệm cho những lần tự 

học, tự nghiên cứu tiếp sau.  

- Rèn luyện cho sinh viên một số kĩ năng tự học: Để hoạt động tự học của sinh 

viên đạt kết quả cao, sinh viên cần được rèn luyện các kĩ năng tự học hiệu quả. Một số 

kĩ năng giúp sinh viên nâng cao năng lực tự học hiệu quả như:  

+ Kĩ năng lập kế hoạch học tập  
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Việc tự học sẽ có hiệu quả khi có kế hoạch học tập được xây dựng cụ thể, rõ 

ràng, phù hợp với từng sinh viên. Trong lập kế hoạch, sinh viên phải xác định mục tiêu 

cụ thể để cụ thể hóa các hoạt động học tập. Giảng viên yêu cầu sinh viên xây dựng kế 

hoạch học tập cá nhân cho mỗi học phần dựa trên đề cương chi tiết học phần. Kế 

hoạch đó là cụ thể hóa cách thức thực hiện và thời gian thực hiện nhằm đạt được các 

yêu cầu được đề ra trong đề cương chi tiết học phần. Giảng viên có thể kiểm tra kế 

hoạch học tập cá nhân một cách thường xuyên hoặc đột xuất nhằm giúp sinh viên duy 

trì hoạt động tự học thường xuyên và liên tục.  

+ Kĩ năng đọc hiểu và nghiên cứu tài liệu  

Giảng viên cần chỉ rõ nguồn tài liệu, địa chỉ tìm kiếm tài liệu cho sinh viên đọc, 

nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu tài liệu, sinh viên cần xác định kiến thức cơ 

bản thuộc mỗi nội dung, chủ đề đang nghiên cứu. Trong quá trình đọc và tìm hiểu tài 

liệu, sinh viên tự mình chắt lọc, hệ thống hóa được những nội dung chính của tài liệu.  

+ Kĩ năng ghi chép, tổng hợp kiến thức.  

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên có thể hướng dẫn sinh viên cách ghi 

chép, hệ thống hóa kiến thức một cách khoa học bằng việc sử dụng bản đồ tư duy , kẻ 

bảng, vẽ sơ đồ… 

III. KẾT LUẬN 

 Tự học là một năng lực quan trọng và cần thiết với mỗi cá nhân, việc nâng cao 

năng lực tự học cho sinh viên là điều thiết yếu. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên 

cần luôn tạo điều kiện cho mỗi sinh viên có thêm cơ hội để rèn luyện và phát triển 

năng lực tự học. 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.https://camautech.vn/blogs/news/giai-phap-nang-cao-nang-luc-tu-hoc-tu-nghien-cuu-

trong-sinh-vien-tinh 

2. Nguyễn Thị Bích Thuận, thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tự học 

cho sinh viên khoa tiểu học, trường cao đẳng sư phạm Hà Tây, Tạp chí Giáo dục, Số 

459 (Kì 1 - 8/2019) 
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ĐƢA THỰC TIỄN VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CỦA GIẢNG VIÊN, 

SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

        ThS. Nguyễn Thị Xuân 

                                              Khoa Kế toán - kiểm toán 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, không thể thiếu sự kết nối 

giữa lý luận và thực tiễn.  

Trong hoạt động dạy và học, thực tiễn chính là các minh chứng sinh động trong 

từng bài giảng, là yếu tố thu hút sự chú ý và tích cực của sinh viên, là một trong những 

yếu tố giúp nâng cao chất lượng đầu ra cho giáo dục theo định hướng "thực tiễn - đón 

đầu - hội nhập". 

Ở nhiều trường đại học, giảng viên thường gắn việc chuyên môn với việc giảng 

dạy. Ví dụ như giảng viên trường đại học Y khoa có thể là bác sỹ ở các bệnh viện, 

giảng viên trường đại học Luật có thể là cộng tác viên hoặc thành viên của các đoàn 

luật sư, giảng viên Học viện ngoại giao có thể là tham tán, đại sứ,... Đó là cách tốt nhất 

để đưa thực tiễn vào trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trên thế giới, 

đây là việc rất phổ biến. Ở Việt nam, tuy còn có một số quy định hạn chế trong những 

lĩnh vực nhất định nhưng việc kết hợp này cũng đã không còn là hiếm. 

Ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An, ngành nông lâm, ngành thú y có trại thực 

nghiệm, phòng thí nghiệm,... đó là những điều kiện rất tốt về thực tiễn, đã được phát 

huy và góp phần không nhỏ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của nhà 

trường. 

Vậy thực tiễn của ngành kế toán là gì? Đó là các hoạt động tài chính, kế toán, 

kiểm toán,.... đang diễn ra ở các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế. Muốn tiếp cận được 

thông tin, tài liệu thực tiễn thì ngoài việc thu thập, nghiên cứu tài liệu, số liệu còn đòi 

hỏi người dạy, người học phải tham gia vào quá trình thực hiện số liệu tài liệu đó, xử 

lý tất cả các vấn đề, các nghiệp vụ chuyên môn phát sinh trong thực tế tại đơn vị. Điều 

này có nghĩa là giảng viên, sinh viên ngành kế toán cũng rất cần được trải qua công 

việc kế toán ở các đơn vị, giúp họ có thêm những kinh nghiệm thực tiễn để dạy và học 

tốt hơn, tránh việc học chay, dạy chay. 

II. NỘI DUNG 

2.   Vấn đề đưa thực ti n vào hoạt động dạy và học tại Khoa kế toán kiểm toán  

Hiện nay ở Khoa kế toán - kiểm toán cũng như nhiều khoa khác, phần lớn các 

giảng viên đều bắt đầu sự nghiệp giảng dạy ngay từ sau khi tốt nghiệp đại học, vì vậy 
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việc gắn lý luận với thực tiễn trong bài giảng luôn là một thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực 

tự cập nhật của từng giảng viên ngoài giờ lên lớp.  

Trong điều kiện giảng dạy ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An trước đây, khối 

lượng công việc rất lớn do sinh viên nhiều, các giảng viên phải lên lớp hàng ngày, thời 

gian dành cho nghiên cứu khoa học eo hẹp, riêng thời gian ngoài giờ giảng để tham gia 

hoạt động thực tiễn thì hầu như không có. Do đó, để giải quyết vấn đề liên hệ thực tiễn 

trong từng bài giảng, các giảng viên đều phải tự tìm kiếm qua Internet. Dù nó cũng 

giúp ích khá nhiều nhưng cũng chỉ mới dừng lại ở những tình huống minh họa nhất 

định chứ chưa phải là "thực tiễn", và chính bản thân giảng viên chưa thực sự được trải 

nghiệm. 

Thời gian gần đây, số lượng sinh viên ngày càng giảm, thời gian lên lớp ngày 

càng ít hơn, các giảng viên đã có điều kiện dành nhiều thời gian hơn cho công tác 

nghiên cứu khoa học. Số lượng các bài viết tập san, bài báo khoa học, đề tài nghiên 

cứu khoa học ngày một tăng. Cùng với đó, đã có không ít giảng viên dành thời gian 

ngoài giờ để tham gia vào một số công việc liên quan đến kế toán ở doanh nghiệp, 

nhằm tích luỹ những trải nghiệm thực tiễn, làm tăng thêm bề dày trong lĩnh vực 

chuyên môn.  

Đối với sinh viên ngành kế toán, những năm gần đây Khoa đã cố gắng tổ chức 

được một số đợt đi tham quan, tìm hiểu về hoạt động ở doanh nghiệp, tuy nhiên việc 

này cũng còn gặp nhiều khó khăn. Đó là: 

Việc thực hiện liên kết với doanh nghiệp còn đang ở mức độ hẹp, chủ yếu là 

thông qua các mối quan hệ của giảng viên, cựu sinh viên, và gần đây là ở cấp Khoa. 

Do đó, nội dung của các mối liên kết này cũng chưa đáp ứng được yêu cầu mong đợi, 

chủ yếu là đón tiếp giảng viên, sinh viên, giới thiệu về hoạt động sản xuất kinh doanh, 

giới thiệu về mô hình kế toán của đơn vị... Riêng việc tiếp cận số liệu, tài liệu, đặc biệt 

là các nghiệp vụ kế toán thì còn hạn chế.  

Đối với giảng viên, do phải tranh thủ thời gian ngoài giờ chuyên môn (theo quy 

định của Luật viên chức), việc tham gia vào công tác kế toán ở các doanh nghiệp cũng 

gặp nhiều khó khăn. 

2.2. Một số giải pháp nhằm đ y mạnh quá trình đưa thực ti n vào hoạt động dạy và 

học tại Khoa Kế toán - Kiểm toán. 

Để khắc phục hạn chế trong quá trình đưa thực tiễn vào hoạt động dạy và học, 

từ những nguyên nhân đã phân tích ở trên, tác giả đưa ra một số giải pháp như sau: 

- Về phía nhà trường: Để giúp giảng viên và sinh viên ngành kế toán có điều 

kiện tiếp cận nhiều hơn các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn tại các đơn 
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vị, rất mong Nhà trường đẩy mạnh hoạt động liên kết với doanh nghiệp và các đơn vị 

một cách sâu rộng, có chất lượng. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho sinh viên trong quá 

trình kiến tập, thực tập nghề nghiệp, tự trải nghiệm thực tiễn để thực sự làm chủ kiến 

thức, rèn luyện kỹ năng và thái độ nghề nghiệp, tự tin hơn khi ra trường.  

Ngoài ra, có thể có thêm những cơ chế nhằm khích lệ giảng viên tham gia vào 

hoạt động chuyên môn ở doanh nghiệp. 

- Về phía Khoa: Trên cơ sở các mối liên kết với doanh nghiệp, xây dựng và 

hoàn thiện các chương trình hoạt động thực tiễn, chương trình kiến tập, thực tập cho 

giảng viên và sinh viên tại các doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất. 

- Về phía giảng viên: Luôn đánh giá đúng mức tầm quan trọng của việc đưa 

thực tiễn vào hoạt động giảng dạy. Từ đó khắc phục khó khăn, dành thời gian cập nhật 

thông tin thực tế, tích cực tham gia vào hoạt động tại doanh nghiệp để có trải nghiệm 

thực tiễn về công tác kế toán, kiểm toán. 

III. KẾT LUẬN 

Việc tham gia vào thực tiễn của giảng viên và sinh viên ngành kế toán là một 

việc khó. Tuy nhiên đây lại là một việc vô cùng cần thiết nhằm củng cố kỹ năng nghề 

nghiệp, đặc biệt đối với mục tiêu của sinh viên ngành kế toán là học để làm việc, để 

cạnh tranh trên thị trường lao động. 

Với quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học của giảng viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An nói chung và khoa Kế toán - 

Kiểm toán nói riêng, chúng ta sẽ từng bước nỗ lực vượt qua khó khăn chung cũng như 

khó khăn của bản thân, đem đến cho sinh viên những bài giảng bổ ích, tạo nên những 

năng lực tốt nhất cho xã hội. 

Trên đây là một số giải pháp nhằm góp phần đưa thực tiễn vào hoạt động dạy 

và học của giảng viên và sinh viên ngành kế toán. Rất mong nhận được nhiều hơn 

những góp ý từ Hội thảo để có thể vận dụng tốt hơn trong thời gian tới. 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội: Luật viên chức 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT, Hà Nội, ngày 27 tháng 

07 năm 2020: chế độ làm việc của giảng viên đại học. 
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SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG 

VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

                                                               ThS. Lê Thị Vân Hà 

                                                               Phó trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chúng ta biết, một trong những nguyên tắc cơ bản để nâng cao chất lượng đào 

tạo chính là nâng cao chất lượng dạy học các học phần, bao gồm nâng cao chất lượng 

dạy và học, trong đó người giảng viên giữ vai trò vô cùng quan trọng. Giảng viên là 

người tham gia vào quá trình xây dựng chương trình dạy học; là người đóng vai trò 

định hướng nội dung môn học cũng như định hướng nội dung từng bài học cho người 

học. Trên cơ sở định hướng của giảng viên, việc tự nghiên cứu, tự học của người học 

sẽ được trọng tâm hơn, giải quyết được những nội dung cơ bản của học phần cũng như 

đạt được mục tiêu của học phần và từng bài học. Chính vì vậy, chăm lo đổi mới 

phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy là nhiệm vụ thường xuyên của 

người giảng viên để đáp ứng tốt yêu cầu của mục tiêu đào tạo của nhà trường. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Thực trạng về hoạt động giảng dạy  tại Trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ An 

Để bắt kịp được sự vận động , phát triển không ngừng của xã hội, đáp ứng nhu 

cầu của người học, khẳng định chất lượng đào tạo, giữ vững và phát huy thương hiệu 

hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường Đại học kinh tế Nghệ An đã xác định sứ 

mệnh của mình: Cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư 

vấn ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao. Trong những năm vừa 

qua, Trường Đại học kinh tế Nghệ An đã tổ chức phát động nhiều phong trào cụ thể về 

đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

Nhiều chương trình, kế hoạch về việc tổ chức đổi mới phương pháp dạy học; nhiều hội 

thảo, học thuật được tổ chức đã mang lại hiệu quả cao. Nhà trường thường xuyên chỉ 

đạo rà soát, cập nhật và xây dựng đổi mới chương trình đào tạo cho phù hợp với từng 

giai đoạn phát triển và yêu cầu cần thiết, thực tế của xã hội và cộng đồng doanh 

nghiệp. Việc rà soát CTĐT được thực hiện theo đúng quy định của Bộ GDDT và có 

tính thực tế cao, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người học. Chúng ta biết, trong 

quá trình dạy học, giảng viên  là người chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình đào tạo 

và là người có vai trò động viên, khuyến khích, định hướng nhu cầu đào tạo của người 
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học. Giảng viên không chỉ đơn thuần là người làm công tác giảng dạy, người “truyền 

thụ” mà còn đóng nhiều vai trò khác trong môi trường đào tạo bồi dưỡng hiện đại, như 

“tư vấn” cho người học, “tạo điều kiện” cho người học học tập, cũng như các vai trò 

quan trọng khác. 

Nhà trường đã tổ chức nhiều đợt thi đua trong khối giảng viên bằng các hình 

thức tổ chức các hội giảng về đổi mới phương pháp giảng dạy, các đợt dự giờ định kỳ 

hàng năm theo kế hoạch của trường được tổ chức đúng quy định. Các kết quả của Hội 

thảo, học thuật, hội giảng đã giúp cho giảng viên đúc rút được nhiều kinh nghiệm 

trong quá trình giảng dạy của mình. 

Một hoạt động của giảng viên cũng được Nhà trường chú trọng trong thời gian 

gần đây, đó là hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên. Hoạt động NCKH được 

xem là một chức năng, hoạt động cơ bản của người giảng viên trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo tại trường đại học. NCKH giúp giảng viên có điều kiện 

đào sâu hơn, nắm bắt chặt chẽ hơn kiến thức chuyên môn mà mình đang trực tiếp 

giảng dạy, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung kiến thức chưa chuẩn xác 

trong bài giảng của mình. Người giảng viên tham gia NCKH một mặt vừa củng cố lại 

kiến thức chuyên môn của mình, mặt khác vừa có điều kiện mở rộng, hiểu biết nhiều 

hơn từ những kiến thức từ các chuyên ngành khác; NCKH sẽ góp phần phát triển tư 

duy, năng lực sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, trau dồi tri thức và các phương 

pháp nhận thức khoa học. Tuy nhiên, trong những năm qua, trường chưa phát huy cao 

nội dung này. Phong trào nghiên cứu khoa học và chất lượng của đề tài còn chưa cao. 

Số lượng giảng viên yêu thích, hăng say NCKH, tham gia nghiên cứu khoa học còn 

thấp; nhiều giảng viên còn e ngại NCKH, chưa thật sự nắm được phương pháp nghiên 

cứu khoa học, chưa tiếp cận được các phương pháp nghiên cứu khoa học mới; số 

lượng giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH cũng rất hạn chế; kinh phí dành 

cho hoạt động NCKH còn thấp,... 

Tuy nhiên, trước sự phát triển ngày càng vũ bão của công nghệ thông tin, của 

khoa học kỹ thuật; trước những yêu cầu đòi hỏi của xã hội và trước sự khắt khe của 

các doanh nghiệp ngày càng cao trong tuyển dụng lao động, đòi hỏi mỗi trường Đại 

học phải có sự quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, trong 

đó cần chú trọng trước hết cho nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

của giảng viên. 
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2.2. Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy của giảng viên tại 

Trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ An. 

Hiện nay, khi mà giáo dục đã trở thành nhân tố quyết định đối với sự phát triển 

kinh tế - xã hội và sự dịch chuyển để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng hơn nữa 

nhu cầu của xã hội trong giai đoạn mới, thì việc tiếp tục đổi mới về nội dung, phương 

pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của xã hội là cách tiếp cận phát triển, phù hợp xu thế, khuynh hướng phát triển của 

thế giới. Chỉ có đổi mới phương pháp giảng dạy mới góp phần khắc phục những biểu 

hiện trì trệ trong giáo dục. Điều này, cần chú trọng một số giải pháp như: 

Thứ nhất, Thường xuyên quán triệt đến các giảng viên khẳng định nguyên tắc, 

để nâng cao đào tạo, thì cần phải năng cao chất lượng giảng dạy các học phần. Để làm 

được điều này, người giảng viên cần có sự say mê, sáng tạo, nhiệt huyết và đặc biệt, 

cần phải luôn có sự đầu tư cho bài giảng; luôn khơi gợi ở người học niềm say mê, 

hứng thú trong từng bài giảng, niềm yêu thích khi đến giảng đường; Chú trọng động 

viên, giáo dục người học phát triển thêm về kỹ năng, thái độ và phẩm chất. 

Thứ hai, Cần tăng cường tổ chức các hội thảo cấp khoa, cấp trường, các học 

thuật cấp bộ môn để các giảng viên được bàn về đổi mới phương pháp giảng dạy, bàn 

về các nội dung cập nhật các kiến thức mới trong thời đại mới, phù hợp với từng điều 

kiện thực tế. 

Thứ ba, Định kỳ rà soát CTĐT, thực hiện khảo sát các bên liên quan để làm cơ 

sở thống nhất về khối lượng nội dung giảng dạy đưa vào chương trình đào tạo cho hợp 

lý trong từng giai đoạn cụ thể;  không quá ôm đồm về lượng kiến thức; cân đối hài hòa 

giữa kiến thức lý thuyết và thực hành, giữa kiến thức chuyên môn và khối lượng các 

học phần kỹ năng.  

Thứ tư, Động viên, khuyến khích các giảng viên tham gia học tập nâng cao 

trình độ, các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, cập nhật kiến thức chuyên môn mới, 

đổi mới phương pháp giảng dạy,… của các trung tâm bồi dưỡng, của các trường 

bạn,…  

Thứ năm, Chú trọng hoạt động NCKH của giảng viên bằng cách tận dụng 

nguồn nhân lực có trình độ và thâm niên công tác NCKH trong nhà trường để tổ chức 

các buổi bồi dưỡng chuyên đề cho giảng viên trẻ, chưa có kinh nghiệm NCKH để nâng 

cao đồng bộ cho mọi giảng viên. Đồng thời có hướng dẫn cụ thể theo các hướng: 
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nghiên cứu ứng dụng trong công tác quản lý, nghiên cứu ứng dụng trực tiếp vào quá 

trình đào tạo: nội dung, mục tiêu, phương pháp phương tiện dạy học. Cụ thể, tổ chức 

bồi dưỡng chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học trong trường tối thiểu 1 năm 

tổ chức 1 lần để cập nhật kiến thức phương pháp NCKH cho cán bộ giảng viên. Đồng 

thời, cũng cần chú trọng đề xuất các chế độ khen thưởng kịp thời đối với giảng viên 

tham gia NCKH. 

III. KẾT LUẬN 

Muốn nâng cao thương hiệu của một trường Đại học, thì cần phải nâng cao chất 

lượng đào tạo của trường - Đó là nguyên tắc mà mỗi một trường Đại học nào cũng cần 

phải nắm rõ. Mà muốn nâng cao chất lượng đào tạo thì nâng cao chất lượng giảng dạy 

của giảng viên là một trong những điều kiện tiên quyết cần phải thực hiện. Trong điều 

kiện mới, tất cả các trường Đại học đã và đang hướng đến một môi trường tự chủ toàn 

phần thì việc giữ vững thương hiệu, trong đó chất lượng đào tạo luôn được đảm bảo là 

mục tiêu số một mà các trường đại học luôn hướng đến, trong đó, trường Đại học Kinh 

tế Nghệ An cũng  không nằm trong ngoại lệ./.   

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 1. http://dlib.huc.edu.vn/bitstream.  

 2.https://tcnn.vn/news/detail/47241/Nang-cao-chat-luong-doi-ngu-giang-vien-dai-

hoc-o-Viet-Nam-dap-ung-yeu-cau-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4.0.html. 

 3. PGS. TS Đặng Xuân Hải, kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ, NXB 

Bách Khoa HN (2011). 

 4. Trường Đại học giáo dục (2016),Đường lối chiến lược, chính sách phát triển 

GDDH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc tế. 

 5. Đặng Xuân Hải ( 2016) Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. 

 

  

http://dlib.huc.edu.vn/bitstream
https://tcnn.vn/news/detail/47241/Nang-cao-chat-luong-doi-ngu-giang-vien-dai-hoc-o-Viet-Nam-dap-ung-yeu-cau-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4.0.html
https://tcnn.vn/news/detail/47241/Nang-cao-chat-luong-doi-ngu-giang-vien-dai-hoc-o-Viet-Nam-dap-ung-yeu-cau-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4.0.html


129 

CHIA SẺ MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY SINH VIÊN KẾ TOÁN 

CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

  ThS. Nguyễn Thanh Vân 

Khoa Kế toán – Kiểm toán 

I.  ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Kế toán là một ngành luôn thu hút đông đảo sinh viên theo học. Lý do đơn giản 

là nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này rất cần thiết trong bất cứ cơ quan, doanh 

nghiệp, các tổ chức xã hội nào. Thị trường việc làm của ngành ngày càng rộng lớn, cơ 

hội tìm việc cho sinh viên kế toán dễ dàng hơn và mức thu nhập cũng khá ổn định. Tốt 

nghiệp ra trường, sinh viên có thể đảm nhận rất nhiều vị trí khác nhau mà hầu hết các 

lĩnh vực đều cần từ sản xuất, kinh doanh đến bảo hiểm, ngân hàng, từ cơ quan quản lý 

tài chính Nhà nước, các doanh nghiệp đến các tổ chức phi lợi nhuận như các đơn vị 

hành chính sự nghiệp, các trường học, bệnh viện,… Vì thế, nhu cầu nhân lực ở ngành 

này luôn ở mức cao và cơ hội nghề nghiệp luôn ổn định trong xã hội. Yếu tố quan 

trong nhất quyết định đến chất lượng nguồn nhân  lực này là giảng viên, là người trang 

bị kiến thức chuyên ngành cho sinh viên kế toán khi còn đang ngồi trên ghế nhà 

trường. 

II. NỘI DUNG 

 Trong nền kinh tế đang phát triển, sinh viên chuyên ngành kế toán đang có rất 

nhiều cơ hội việc làm. Tuy nhiên, thực tế thì sinh viên khi mới tốt nghiệp, có thể đáp 

ứng được nhu cầu của tuyển dụng để tự tìm kiếm cơ hội việc làm hay không còn phụ 

thuộc nhiều yếu tố trong đó có vai trò của giảng viên. Dưới đây là một số kinh nghiệm 

giảng dạy sinh viên kế toán chuyên ngành mà bản thân rút ra được qua quá trình giảng 

dạy và học hỏi từ đồng nghiệp tại Trường đại học kinh tế Nghệ An. 

 Trước tiên, giảng viên phải có kiến thức vững vàng. Đây là cái nền, yếu tố cơ 

bản tạo nên một tiết dạy thành công. Giảng viên vững vàng trong kiến thức thì sẽ cung 

cấp được những thông tin chính xác, tin cậy với sinh viên. Ngoài ra, giảng viên cũng 

cần chuẩn bị tốt nội dung lên lớp. Chủ động về nội dung chính là nền tảng để giảng 

viên có thể tự tin triển khai giờ giảng.  

 Thứ hai, khả năng truyền đạt lưu loát của giảng viên cũng rất quan trọng. Nó 

giúp sinh viên lĩnh hội và tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng, giúp sinh viên có 

hứng thú trong học tập hơn và cũng có phần ảnh hưởng tới cách nói, cách diễn đạt của 

sinh viên. 

 Thứ ba, trong mỗi giờ học giảng viên cần cố gắng tạo không khí nghiêm túc 

nhưng thân thiện. Sự nghiêm túc xác định cho sinh viên ý thức, tư thế đúng mực trong 

quá trình tiếp nhận tri thức. Tuy nhiên, sự thân thiện đem đến cảm giác gần gũi, vui vẻ, 

không căng thẳng giữa sinh viên và giảng viên. Từ đó, sinh viên tìm thấy niềm vui 

trong học tập, có sự kết nối với giảng viên để dễ dàng đạt hiệu quả trong học tập. 
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Giảng viên cũng cần quan tâm tới cả những sinh viên học yếu hơn, động viên khuyến 

khích các em để đảm bảo tất cả sinh viên trong lớp đều nắm được kiến thức cơ bản 

nhất. 

 Thứ tư, cần chú ý đổi mới phương pháp dạy phù hợp. Sự phù hợp về phương 

pháp dạy học không phải nhất thiết từ bỏ những phương pháp dạy học truyền thống để 

lựa chọn các phương pháp mà nhiều người cho là mới, là hiện đại. Sự phù hợp ở đây là 

phù hợp với đối tượng sinh viên, phù hợp với nội dung bài dạy. Không có phương 

pháp dạy học nào là tối ưu, vấn đề cốt lõi là làm sao, mỗi giảng viên phải dựa vào tình 

hình lớp học để vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học để giúp sinh viên tiếp thu 

bài nhanh và dễ hiểu. 

Ngoài ra, giảng viên cũng cần có kiến thức thực tế. Đào tạo đội ngũ sinh viên 

làm nghề kế toán thì giảng viên kế toán không chỉ là người nắm vững lý thuyết mà còn 

phải là người làm được kế toán thực tế. Có như vậy mới đào tạo ra những thế hệ sinh 

viên có chuyên môn cao, có kỹ năng nghề nghiệp tốt đáp ứng được yêu cầu của nhà 

tuyển dụng, điều này hoàn toàn phù hợp và cần thiết trong dạy học sinh viên ngành Kế 

toán hiện nay.       

III. KẾT LUẬN 

 Việt Nam đang trong tiến hình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế 

toàn cầu và lĩnh vực kế toán không thể nằm ngoài xu thế đó. Dưới sự tác động của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi nhân lực ngành Kế toán phải có trình độ 

chuyên môn cao, kỹ năng tốt và thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và toàn cầu 

hóa. Để tạo ra nguồn nhân lực như vậy, đội ngũ giảng viên Kế toán phải là những 

người có chuyên môn sâu rộng, không ngừng cập nhật để kiến thức luôn được đổi mới, 

có kỹ năng truyền tải tốt đồng thời phải có những am hiểu tình hình thực tế về lĩnh vực 

kế toán để bên cạnh tính hàn lâm còn phải có tính thực tiễn sâu sắc trong nội dung 

giảng dạy. 
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PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ TRONG HOẠT ĐỘNG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

TS. Lê Phương 

Khoa Kế toán- kiểm toán 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tài nguyên giáo dục mở và truy cập mở đóng vai trò rất quan trọng trong việc 

nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói chung và hoạt động nghiên cứu khoa 

học nói riêng. Tài nguyên giáo dục mở ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng nghiên cứu 

khoa học trong trường đại học cũng như có mối quan hệ chặt chẽ với giảng viên, sinh 

viên. Đã có rất nhiều trường đại học, cao đẳng ở khắp nơi trên thế giới thành công với 

mô hình truy cập mở đến các tài nguyên giáo dục mở phục vụ cho hoạt động giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học. Nắm bắt được xu thế chủ đạo đó, chúng ta cần có những đổi 

mới mạnh mẽ hơn nữa để hoà vào dòng chảy tri thức của nhân loại và nâng cao chất 

lượng hoạt động nghiên cứu khoa học. 

II. NỘI DUNG  

2.1. Khái quát về tài nguyên giáo dục mở 

Tài nguyên giáo dục mở là “các tư liệu dạy, học và nghiên cứu trong bất kỳ 

phương tiện nào, dù là số hay không, nằm trong miền công cộng hoặc đã được phát 

hành theo một giấy phép mở cho phép những người khác truy cập, sử dụng, tuỳ biến 

thích nghi và phân phối lại không mất phí, không có các giới hạn hoặc có các giới hạn 

được hạn chế. Việc cấp phép mở được xây dựng trong khuôn khổ các quyền sở hữu trí 

tuệ hiện hành như được các quy ước quốc tế thích hợp xác định và tôn trọng vị thế tác 

giả của tác phẩm” [3]. Đồng thời, UNESCO kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới 

công khai giấy phép tài liệu giáo dục, công khai tài trợ cho công chúng sử dụng. 

Tuyên bố này được coi là một bước ngoặt lịch sử của phong trào phát triển tài nguyên 

giáo dục mở [1]. 

Tài nguyên giáo dục mở có thể được hiểu là bất kỳ tài nguyên nào được thiết kế 

để sử dụng trong việc dạy và học (bao gồm các chương trình giảng dạy, các tư liệu của 

khoá học, các sách giáo khoa, các ứng dụng đa phương tiện…) sẵn có, cho phép các 

giảng viên và sinh viên sử dụng mà không đòi hỏi phải trả các khoản phí bản quyền 

hoặc giấy phép 
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Nguồn tài nguyên, học liệu là một phần không thể thiếu trong giáo dục nghề 

nghiệp. OER đã xuất hiện như một khái niệm mới khơi dậy tiềm năng to lớn để thay 

đổi giáo dục, đặc biệt là giáo dục hiện đại [2]. Tính chất truy cập dễ dàng của các tài 

nguyên giáo dục mở đã trở thành một trong số những yếu tố tối quan trọng. Tài 

nguyên giáo dục mở thường tồn tại ở dạng số hoá và có thể được chia sẻ dễ dàng qua 

Internet.  

Tài nguyên giáo dục mở tạo cơ hội để các nước đang phát triển tiếp cận đến 

nguồn tài liệu khoa học chất lượng cao. UNESCO là tổ chức cổ vũ cho việc phát triển 

tài nguyên giáo dục mở trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển [3]. 

2.2. Một số đề xuất giải pháp nhằm phát triển tài nguyên giáo dục mở trong hoạt 

động nghiên cứu khoa học. 

2.2.1. Về phía nhà trường 

Nhà trường đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ đội ngũ giảng viên 

tạo lập môi trường học tập, nghiên cứu và giảng dạy hiệu quả, đồng thời cung cấp cho 

họ cơ hội phát triển chuyên môn của mình. Xây dựng và phát triển tài nguyên học tập, 

nghiên cứu khoa học đều là những phần không thể thiếu của quá trình này. Nhà trường 

cần chủ động tạo ra tài nguyên giáo dục mở, đồng thời tích cực sử dụng tài nguyên bên 

ngoài. Nhà trường cần có các chiến lược và chính sách khuyến khích phát triển và sử 

dụng tài nguyên giáo dục mở, công nhận chính thức nguồn học liệu này, xem xét đưa 

ra các chính sách bản quyền linh hoạt với các tài liệu nội sinh, và đảm bảo cơ sở hạ 

tầng cần thiết để giảng viên và sinh viên khai thác tài nguyên giáo dục mở thuận lợi 

2.2.2. Về phía giảng viên 

Đội ngũ giảng viên là nhân tố quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, 

chất lượng của tài nguyên giáo dục mở phục vụ cho hoạt động này chủ yếu phụ thuộc 

vào tài nguyên nào giảng viên chọn để sử dụng, họ điều chỉnh chúng thế nào cho phù 

hợp với bối cảnh cụ thể và họ tích hợp chúng thế nào vào các hoạt động giảng dạy, đào 

tạo và nghiên cứu khoa học. 

Giảng viên hợp tác với đồng nghiệp (bao gồm cả việc đánh giá đồng nghiệp) để 

công bố công khai nguồn tài nguyên do mình tạo ra và khai thác các tài liệu hiện đang 

được soạn thảo cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Việc giảng viên chấp nhận chia 

sẻ nguồn học liệu của họ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tài nguyên giáo 

dục mở. 

2.2.3. Về phía sinh viên 

Trong cộng đồng người dùng của tài nguyên giáo dục mở, sinh viên sẽ là nhóm 

sử dụng chính, vì vậy vai trò của họ là rất quan trọng. Nhà trường, giảng viên cần có 
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hướng dẫn cụ thể cho việc sinh viên tham gia sử dụng, đánh giá và đóng góp cho tài 

nguyên giáo dục mở. 

Sinh viên cần được yêu cầu sử dụng nguồn học liệu này vào việc nâng cao hiểu 

biết, làm các bài nghiên cứu khoa học, cũng như hoàn thành các bài tập trong từng 

môn học. Đồng thời họ cần trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cơ bản về 

việc đánh giá các nguồn tài liệu, họ cần tôn trọng tri thức của sáng tạo và ý thức được 

việc cần phải tránh đạo văn. 

2.2.4. Về phía thư viện 

Thư viện trong các nhà trường là đơn vị quản lý và cung cấp tài nguyên giáo 

dục mở. Với chức năng cơ bản của mình là cung cấp học liệu cho hoạt động giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu khoa học, thư viện là nơi tốt nhất cho việc thu thập, lưu trữ, 

phân phối và chia sẻ nguồn tài nguyên giáo dục mở của nhà trường 

Với nghiệp vụ và cơ sở hạ tầng của mình, thư viện sẽ tổ chức nguồn học liệu, 

kết nối và cung cấp nguồn học liệu cho cộng đồng sử dụng. Thư viện làm việc với 

giảng viên và nhà nghiên cứu trong nhà trường để khuyến khích họ công bố mở, bên 

cạnh đó tích cực tìm kiếm các nguồn học liệu mở bên ngoài để giới thiệu cho người 

dùng. Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở, tạo lập cộng đồng người dùng và 

hướng dẫn sử dụng là những nhiệm vụ chính của các thư viện nhà trường. 

III. KẾT LUẬN 

Trong xu thế đổi mới giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học thì vấn đề khai 

thác tài nguyên giáo dục mở mang ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Các trường đại 

học cần khai thác tài nguyên giáo dục mở phục vụ cho các hoạt động đào tạo, học tập 

và nghiên cứu khoa học của nhà trường, giảng viên và sinh viên.  
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NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRONG 

GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ 

TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

 

                                                                  TS. Trần Thị Bình  

                                                                           Trưởng khoa Lý luận Chính trị  

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong đào tạo đại học hiện nay, tự học của sinh viên có vai trò vô cùng quan 

trọng, được xem là chìa khóa quyết định hiệu quả của kết quả học tập. Bởi tự học, tự 

nghiên cứu là phát huy tính tự chủ, tự giác, tính tích cực chủ động trong chiếm lĩnh tri 

thức của sinh viên. 

Tự học không chỉ giúp người học nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, hình 

thành thái độ nghề nghiệp đúng đắn mà còn giúp người học rèn luyện nhân cách, hình 

thành thói quen, đam mê trong am hiểu tri thức đời sống xã hội và nhân loại. Chỉ có tự 

học mới giúp sinh viên có được vốn kiến thức tổng hợp về chuyên ngành cũng như 

vốn hiểu biết về đời sống thực tiễn đa dạng, phong phú,  giúp sinh viên tự tin trong 

cuộc sống, công việc bằng chính năng lực toàn diện của mình. Tuy nhiên, hiện nay 

hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên đối với các học phần nói chung và học 

phần Lịch sử các học thuyết kinh tế nói riêng ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An hiện 

nay đạt kết quả chưa cao, thể hiện ở thái độ, kỹ năng, kết quả học tập chưa đáp ứng sự 

mong đợi của giảng viên, của nền giáo dục 4.0.  

 Vì vậy, việc tìm ra giải pháp tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong giảng 

dạy học phần này là yêu cầu cấp thiết trong chương trình đào tạo của trường Đại học 

Kinh tế Nghệ An hiện nay. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Thực trạng năng lực tự học học phần Lịch sử các học thuyết kinh tế  

Học phần Lịch sử các học thuyết kinh tế là học phần tiên quyết của sinh viên 

trong chương trình đào tạo của các ngành Kinh tế. 

Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học xã hội, nghiên cứu quá trình 

phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh 

tế của các giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau. Nội dung 

môn học bao gồm hệ thống các quan điểm kinh tế của tác giả thuộc các hình thái 
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kinh tế - xã hội khác nhau ở các giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử. Nó chỉ 

ra những cống hiến, những giá trị khoa học, cũng như phê phán có tính lịch sử 

những hạn chế của các trường phái kinh tế học trên thế giới. 

Xuất phát từ đối tượng nghiên cứu của nó, Lịch sử các học thuyết kinh tế là cần 

thiết cho mọi đối tượng sinh viên các trường kinh tế, kể cả các ngành kinh tế và kinh 

doanh như tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và các ngành về quản lý sản xuất 

kinh doanh. Những ai nghiên cứu khoa học về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, hay nói 

cách khác là nghiên cứu khoa học quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý sản xuất 

kinh doanh thì những kiến thức về Lịch sử các học thuyết kinh tế là không thể thiếu 

được. Chỉ có thể hiểu một cách sâu sắc và hoàn chỉnh các tư tưởng, học thuyết kinh tế 

trong lịch sử, các nhà khoa học và quản lý tương lai ở cả tầm vĩ mô và tầm vi mô mới 

có cơ sở đầy đủ hơn, vững vàng hơn để hoạch định chính sách cũng như để quản lý 

sản xuất kinh doanh. 

Với tính chất môn học hấp dẫn và gắn với thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội 

nên nếu có phương pháp tự học, tự nghiên cứu khoa học sẽ tạo không khí, lôi cuốn 

sinh viên vào nhìn nhận, đánh giá, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của thế giới 

cũng như Việt Nam ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau. 

Nhìn chung sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã và đang áp dụng rất 

nhiều phương pháp tự học khác nhau như học nhóm, cá nhân tự nghiên cứu, mỗi sinh 

viên luôn tự tìm cho mình các phương pháp tự học đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, 

bên cạnh đó, hoạt động tự học vẫn còn mang tính hình thức, đối phó, nhiều sinh viên 

chưa có thói quen chuẩn bị bài trước khi đến lớp hoặc có thì chiếu lệ, qua loa để khỏi 

bị nhắc nhở. Đa phần sinh viên hiện nay rất lười đọc giáo trình và sách tài liệu tham 

khảo, chưa lập được kế hoạch tự học, còn trông chờ vào sự hướng dẫn của giảng viên. 

Vì vậy, để tự học có hiệu quả, cần phải có giải pháp thiết thực để giúp sinh viên nâng 

cao khả năng tự học, tự nghiên cứu của mình. 

2.2. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực tự học cho sinh viên trong giảng dạy học 

phần Lịch sử các học thuyết kinh tế  

Thứ nhất, Thông báo đầy đủ nguồn học liệu chính cho sinh viên. 

Để sinh viên chủ động tiếp cận môn học, giảng viên phải thông tin đến sinh 

viên: giáo trình, đề cương chi tiết, nội dung giảng trên lớp, nội dung thảo luận, nội 

dung tự học, tự nghiên cứu trong giáo trình. Nếu là học trực tuyến, giảng viên phải làm 
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theo đúng quy trình đó bằng cách cấp file mềm cho sinh viên qua Group lớp bằng zalo, 

messenger, youtube, Facebook… giúp sinh viên sắp xếp được thời gian, nội dung học 

tập khoa học. Quan trọng hơn nữa, hướng dẫn cho sinh viên phương pháp tiếp cận 

từng học thuyết kinh tế, hiểu, biết phân tích, đánh giá và liên hệ với nền kinh tế cũng 

như vai trò của nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường hiện nay hoặc giảng viên cần 

minh họa, hướng dẫn cụ thể cho sinh viên bằng cách thiết kế các mẫu để sinh viên hệ 

thống, phân loại kiến thức một cách dễ nhớ, dễ học.  

Ví dụ: Chương 2 (tự nghiên cứu): “Chủ nghĩa trọng thương”, giảng viên thiết 

kế mẫu sau:  

 Đặc điểm 

Trọng thƣơng sơ kỳ 

Đặc điểm 

Trọng thƣơng chính thống 

Thời gian   

Đại biểu chính   

Đặc điểm   

Vai trò của nhà nước   
 

Thứ hai, Phải định hướng cho sinh viên đối với các vấn đề tự học, hướng 

dẫn sinh viên tìm và nghiên cứu các tài liệu tham khảo phù hợp. 

Đây là một việc làm có thể phát huy cao nhất ý thức tự học của sinh viên,  tạo 

hứng thú, yêu thích, quan tâm môn học đồng thời giảng viên cung cấp tài liệu tham 

khảo, giới thiệu địa chỉ tìm tài liệu cho sinh viên đọc, học, tự nghiên cứu. Hướng dẫn 

sinh viên cách thức tìm kiếm, xử lý thông tin khi tự học. 

Chẳng hạn, trong Chương 4 (tự nghiên cứu): “Tìm hiểu học thuyết kinh tế của 

các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng thế kỷ XIX ở Tây Âu”. 

Để hình thành ở các em nhu cầu học tập nghiêm túc, biết gắn lý luận với thực 

tiễn, giảng viên phải định hướng với những yêu cầu cụ thể để tránh sự lười biếng, 

không tiếp cận tri thức của sinh viên, giảng viên đã thiết kế phiếu học tập như sau, 

đồng thời đưa ra các tiêu chí đánh giá, yêu cầu thời gian nộp báo cáo kết quả sản phẩm 

của sinh viên. Cụ thể: 
 

Dựa vào chƣơng 4. “Học thuyết kinh tế của các nhà XHCN không tƣởng thế 

kỷ XIX ở Tây Âu”, Anh (chị) hãy tìm hiểu những nội dung sau: 

I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời và đặc điểm của CNXHKT ở Tây Âu đầu thế kỷ 

XIX 

……………..………………………………………………..………………… 
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II. Học thuyết kinh tế của Saint Simon (Pháp) Charles Phurie (Pháp), 

Robert Owen (Anh) 

Tác giả 

Đặc điểm 

(Năm sinh, năm 

mất, con ngƣời, 

tác ph m chính, 

phƣơng pháp 

luận...) 

Phê phán 

CNTB  

(Những điểm 

nổi bật) 

Dự đoán xã 

hội tƣơng lai 

(Những điểm 

nổi bật) 

Dự án tiền lao 

động, sự trao đổi 

công bằng và 

khoa học hợp tác 

hóa) 

1     

2     

3     

 

Anh (chị), hãy dùng kiến thức cả lý luận và thực tiễn để phân tích vấn đề 

sau: 

Câu 1: Dù phê phán chủ nghĩa tư bản ở đầu thế kỷ XIX, song trong xã hội tư 

bản hiện nay còn có những tồn tại nào giống như dự đoán của 3 ông? Hãy chứng minh. 

Câu 2: Cả 3 ông đều dự đoán về xã hội tương lai. Những dự đoán nào đã trở 

thành hiện thực ở các nước xã hội chủ nghĩa? (Ví dụ: Việt Nam, Trung Quốc, 

CHDCND Triều Tiên, Cu Ba, Venezuela…). 

Lưu ý: Anh (chị) có thể lựa chọn một vấn đề mình tâm đắc nhất để phân tích. 

Ví dụ:  

- “Vấn đề khủng hoảng kinh tế trong XHTB, gây ra sự tàn phá mọi cơ sở xã hội, 

làm cho các dân tộc phải chịu nhiều tai họa” (Saint Simon). 

- “Sự nghèo đói chính là do sự thừa thãi sinh ra” (C.phurie). 

- “Xã hội tương lai là một nền sản xuất công bằng và hấp dẫn” (C.phurie). 

- “XH tương lai không có sự đối lập giữa thành thị và nông thôn, giữa LĐTO và 

LĐCT” (R.Owen). 

Và để trả lời được những câu hỏi trên, giảng viên cung cấp nguồn tài liệu tham 

khảo sau: 

1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Tuấn (2009), C.Mác, V.I.Lênin với chủ nghĩa xã hội 

trong thời đại ngày nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

2. Nguyễn Ngọc Long ( 2009), Chủ nghĩa Mác - Lênin với vận mệnh và tương 

lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 
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3. La Văn Đông (2006), Chủ nghĩa tư bản đế quốc siêu quốc gia: Phân tích lý 

luận đối với chủ nghĩa tư bản đương đại, Tạp chí Thế giới đương đại và chủ nghĩa xã 

hội. 

4. Nguyễn Văn Thanh (2010), Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và chủ nghĩa tư 

bản nước lớn G-20. 

5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII, NXB Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội. 

Để những hình thức học tập này có hiệu quả cao, giảng viên phải tâm huyết, 

tạo điều kiện trao đổi bài, tương tác, hướng dẫn sinh viên hoàn thành bài tập, nghiên 

cứu đúng định hướng, nhằm tạo sự hứng khởi và niềm tin cho sinh viên.  

Thứ ba, Phải kiểm tra, đánh giá khi giao chủ đề cho sinh viên nghiên cứu. 

Đây là một trong những động lực thôi thúc sinh viên tự nghiên cứu, tự học, tìm 

tòi để giải quyết vấn đề. Theo kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, nếu giao chủ đề 

nhưng giảng viên không kiểm tra hoặc đánh giá thì rất ít có kết quả nghiêm túc từ sinh 

viên. Vì vậy phải kiểm tra, đánh giá nội dung, bài làm của sinh viên, có khen, động 

viên khích lệ những sinh viên có kết quả bài tốt và phê bình những sinh viên không 

thực hiện chủ đề, có thể là bằng điểm số, cũng có thể bằng các nhận xét khách quan, 

công bằng nhất. 

Trong quá trình đánh giá các nội dung tự học, tự nghiên cứu cũng đồng nghĩa 

với việc giảng viên kiểm tra kiến thức sinh viên về nội dung của môn học ở nhiều góc 

độ sâu và rộng hơn, việc mở rộng đào sâu kiến thức cũng như tìm hiểu các vấn đề thời 

sự, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, gắn với thực 

tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và trình độ cho giảng viên, đồng thời 

sinh viên cũng yêu thích môn học hơn. Đặc biệt, trong đề thi kết thúc học phần phải 

đảm bảo tính hệ thống logic, toàn diện, khách quan. Trong kiểm tra cần bao quát - cả 

kiến thức lẫn kỹ năng để tránh tình trạng học tủ, đặc biệt trong đề thi luôn có một phần 

yêu cầu trong kiến thức tự học, tự nghiên cứu (có thể trong phần thi trắc nghiệm chẳng 

hạn…). 

Đánh giá công bằng, khách quan cũng chính là yếu tố quyết định thành công 

trong phương pháp tự học, tự nghiên cứu của sinh viên bởi vì nó nằm trong quy trình 

đào tạo: Mục tiêu - nội dung - phương pháp - đánh giá.  
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Thứ tư, Giảng viên phải có vốn kiến thức thực ti n (kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội   ) phong phú và đa dạng. 

Do yêu cầu nhận thức của sinh viên ngày càng cao, cùng với tốc độ phát triển 

thông tin, công nghệ nhanh như vũ bão, đòi hỏi người giảng viên phải thường xuyên 

cập nhật những đường lối đổi mới của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước. 

Nắm bắt được các thông tin đổi mới kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, những biến 

động của tình hình quốc tế,... thì trong bài giảng của môn học mới sinh động, hấp 

dẫn được. Đồng thời cũng khẳng định bản thân giảng viên cũng là người tự hoc, tự 

nghiên cứu thì mới thành công trong mỗi bài giảng.  

Ví dụ: Khi giảng viên giảng; Lý thuyết về sự can thiệp của nhà nước trong nền 

kinh tế thị trường (cụ thể là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế) của J. M. Keynes, 

ngoài việc làm rõ những nội dung chính, giảng viên phải liên hệ và gợi ý, gợi mở cùng 

với sinh viên làm rõ vai trò của nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cụ 

thể giảng viên làm rõ giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 2008 đến năm 

2013, những giải pháp cụ thể của nhà nước ta là gì? Trong giải quyết việc làm cho 

người lao động; đưa ra các gói kích cầu,  giải pháp giải quyết việc làm cho người lao 

động, tăng, giảm lãi suất, sử dụng hệ thống tín dụng, giảm thuế cho doanh nghiệp, tín 

dụng tiêu dùng.v.v… Đồng thời giảng viên cũng liên hệ trong giai đoạn hiện nay, cụ 

thể trong giai đoạn đại dịch covid-19, chính phủ đã có những giải pháp gì để hỗ trợ 

người lao động và doanh nghiệp, cùng nhiều giải pháp để hoàn thiện các loại thị 

trường ở nước ta hiện nay v.v…, điều đó cho thấy giảng viên luôn cập nhật những vấn 

đề mới của thực tiễn vào bài giảng - đó cũng là quá trình tự nghiên cứu, tự học để nâng 

cao trình độ của giảng viên. 
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