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Một số vấn đề về đổi mới phương pháp gi ảng dạy và đánh giá nh ằm nâng cao ch ất lượng đào tạo
tại Khoa K ế toán - Tài chính đã được hội ngh ị thảo luận

Trong xu thế hội nhập giáo dục hiện nay, việc đổi mới  phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả

học tập của sinh viên tại các trường đại học là một xu hướng tất yếu, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển

đổi hình thức đào tạo niên chế sang hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, lấy người học làm trung tâm.

Để tạo môi trường tốt cho các giảng viên trong Khoa trao đổi những trải nghiệm cũng như đề xuất giải

pháp thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của sinh viên đào tạo

theo hệ thống tín chỉ một cách khoa học hơn, ngày 26/05/2012, Khoa Kế toán - Tài chính đã tổ chức hội

nghị Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá.

Tại Hội nghị, có 7 bài tham luận đã được trình bày. Các bài tham luận đã tổng hợp những kinh nghiệm

tổ chức giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại 2 trường Đại học ở Úc, cũng như đúc kết

kinh nghiệm giảng dạy các môn học chuyên ngành đã được triển khai giảng dạy theo hệ thống tín chỉ cho

khóa 52 và 53 tại Trường. Các tham luận cũng chỉ ra nhiều phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác

giảng dạy. Tuy nhiên, việc  lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp không chỉ dựa vào từng chủ đề của

môn học, khả năng của người học, người dạy mà còn phải hướng đến yêu cầu của xã hội đối với chất

lượng của người học được đào tạo. Trong đó, bản thân người dạy phải luôn cố gắng nỗ lực tìm tòi,

nghiên cứu các phương pháp ứng dụng trong giảng dạy. Sự thành công của một phương pháp giảng dạy

tích cực sẽ được thể hiện bằng sự thành công của những người học trong công việc sau này, bằng sự

công nhận của xã hội về chất lượng đào tạo. Ngoài các yếu tố trên, để nâng chất lượng giảng dạy, Nhà

trường cũng cần chú trọng hơn trong công tác bồi dưỡng, khuyến khích nâng cao kiến thức chuyên môn,

nghiệp vụ sư phạm thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, cần đầu tư trang thiết bị như hệ

thống giảng đường thoáng mát, phương tiện dạy học đầy đủ,  sĩ  số lớp học không quá đông... Đây là

những việc làm cụ thể, góp phần vào quá trình đổi mới hoạt động giảng dạy của Nhà trường.

Ngoài ra, các tham luận cũng khẳng định, việc đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá đã phát

huy được năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong học tập, giúp sinh viên tăng cường khả năng

tư duy và giải quyết vấn đề tốt hơn. Đồng thời, các phương pháp này cũng giúp sinh viên phát triển thêm

các kỹ năng mềm (như: thuyết trình, làm việc nhóm, tổ chức báo cáo trước đám đông, tham gia đánh giá

báo cáo…). Những kỹ năng này cũng là những yêu cầu bắt buộc trong hầu hết các đơn vị tuyển dụng lao

động ngày nay.

Như vậy, việc đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá góp phần phát huy tính tích cực, chủ động,

sáng tạo và tạo ra sự đánh giá công bằng giữa người học, đồng thời vai trò của giáo viên cũng được nâng

cao. Đổi mới phương pháp giảng dạy đòi hỏi giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đầu tư nhiều

thời gian cho việc nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo. Giá trị của người giáo viên được tôn trọng bằng chính

năng lực của bản thân góp phần vào sự phát triển của sinh viên.
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Tin bài: Võ Văn Cần, Khoa Kế toán - Tài chính

Các tin khác

  Lễ công b ố Quyết định tuy ển dụng viên ch ức năm 2012

  Hội th ảo về “Qu ản lý đàn cá bố mẹ và ch ọn giống trong Nuôi tr ồng th ủy
sản”

  Vòng chung k ết cuộc thi “Sinh viên v ới đào tạo theo h ệ thống tín ch ỉ”.

  GS. David Pickus, Tr ường ĐH Bang Arizona (Hoa K ỳ) thuy ết trình v ề chủ đề
“Toàn c ầu hóa và hành trang chu ẩn b ị cho t ương lai c ủa thế hệ trẻ”

  Đại học Nha Trang tham gia giao l ưu hữu ngh ị sinh viên Vi ệt Nam – Lào –
Campuchia t ại Trường s ĩ quan Không quân

  Gặp gỡ, giao l ưu giữa đoàn viên, thanh niên Phân hi ệu Kiên Giang v ới các
cán b ộ lão thành cách m ạng nhân k ỷ niệm 122 năm ngày sinh Ch ủ tịch Hồ Chí
Minh

  Hội ngh ị học tốt ngành Tài chính Ngân hàng n ăm 2012
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