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1.  
Đại học 

Giáo dục kỹ năng phòng chống 

nạn quấy rối tình dục cho học sinh 

khối 6 trường THCS Phú Long 

thành phố Thuận An tỉnh Bình 

Dương 

Phạm Thị Minh 

Phương  

D18GDH01 

Th.S Nguyễn 

Thị Hiền 

       Quấy rối cũng như bạo lực tình dục gây ra 

những tác động vô cùng lớn cho toàn xã hội nói 

chung và cho bản thân phụ nữ và trẻ em gái nói 

riêng - làm giảm hiệu quả công việc, gây mất tự 

tin và ảnh hưởng xấu tới thể chất và tinh thần của 

những người bị hại. Do đó, đảm bảo môi trường 

sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái khỏi các 

nguy cơ bị quấy rối và bạo lực tình dục là một 

việc làm hết sức cấp thiết. Đặc biệt cần chú ý đến 

lứa tuổi học sinh trung học cơ sở (THCS), vì lúc 

này nhận thức cơ thể của các em đã phần nào 

phát triển và cần có đủ kiến thức vững vàng 

trước sự việc xảy ra và có khả năng ứng phó kịp 

thời.  Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi chọn 



đề tài: “Giáo dục kỹ năng phòng chống nạn quấy 

rối tình dục cho học sinh khối 6 trường THCS 

Phú Long” làm đề tài nghiên cứu của mình. 

2.  
Đại học 

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh khối 9 tại trường 

THCS Tương Bình Hiệp  Thành 

phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị 

Trúc Linh 

D18GDH01 

Th.S Nguyễn 

Thị Hiền 

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà 

trường, về bản chất là hình thành và phát triển 

cho các em khả năng làm chủ bản thân, khả năng 

ứng xử phù hợp với những người khác và với xã 

hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình 

huống của cuộc sống. Kỹ năng sống giúp thúc 

đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân học sinh. Học 

sinh tiểu học thì non nớt, học sinh THCS ham 

hiểu biết, thích tìm tòi khám phá song còn thiếu 

quá nhiều những hiểu biết sâu sắc về xã hội, 

thiếu kinh nghiệm sống, dẽ bị lôi kéo, kích động. 

Với vai trò là một nhà giáo trong tương lai, tôi 

mong muốn tìm ra những biện pháp để giúp các 

em trang bị những kỹ năng sống cho học tập 

cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy tôi 



đã chọn đề tài "Biện pháp giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh khối 9 tại trường THCS Tương Bình 

Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương" là đề tài để làm báo cáo tốt nghiệp của 

mình. 

3.  
Đại học 

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng 

bảo vệ bản thân khỏi sự nguy hiểm 

cho học sinh khối 6, Trường 

THCS Phú Long 

Huỳnh Ngọc 

Gia Hân 

D18GDH01 

Th.S Nguyễn 

Thị Hiền 

Có thể nói tình trạng trẻ em bị xâm hại hiện nay 

đang ở mức báo động cấp thiết, đang là mối lo 

ngại, trăn trở của ngành giáo dục, cha mẹ học 

sinh và toàn xã hội. Xâm hại trẻ em ở Việt Nam 

diễn ra không chỉ ở các thành phố lớn mà còn có 

ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và  xảy 

ra với các em học sinh ở mọi độ tuổi. Học sinh 

trung học nhất là đối với các em lớp 6 còn rất 

non nớt về kinh nghiệm sống, kỹ năng sống 

(KNS). Nếu không được giáo dục KNS, các em 

sẽ thiếu mạnh dạn, thiếu tự tin (hoặc hiếu thắng); 

có thể sai lầm trong việc ra quyết định và giải 

quyết vấn đề, thiếu khả năng tự bảo vệ, do đó các 

em có thể sẽ bị lạm dụng, bị tổn thương, bị tai 

nạn thương tích, dễ bị lôi kéo vào những hành vi 

có hại cho sự phát triển thể chất và tinh thần của 

các em….Bản thân tôi là một nhà giáo trong 

tương lai, tôi mong muốn tìm ra những biện pháp 

tốt nhất để có thể giúp các em biết cách phòng 

ngừa bị xâm hại cũng như những thương tích 

không đáng có. Chính vì lẽ đó tôi đã lựa chọn đề 

tài: “Biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ bản 

thân khỏi sự nguy hiểm cho học sinh lớp 6, 



trường THCS Phú Long thành phố Thuận An 

tỉnh Bình Dương”, để làm đề tài cho bài báo cáo 

tốt nghiệp của mình. 

4.  
Đại học 

Phương pháp tự học của sinh viên 

ngành Giáo dục tiểu học Trường 

Đại học Thủ Dầu Một Tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Vũ 

Linh Đan 

D18GDH01 

Lê Thị Hồng 

Xuân 

Tự học là yếu tố quyết định chất lượng học tập, 

chất lượng đào tạo. Thực tế giảng dạy cho thấy 

dù giáo viên có dạy giỏi, có kiến thức sâu rộng 

và trình độ nghiệp vụ vững vàng đến mấy, nếu 

sinh viên không chịu khó học tập, đào sâu nghiên 

cứu, mở rộng thêm kiến thức bằng cách học tập 

độc lập thì chất lượng học tập cũng không thể 

cao. Nền giáo dục ở bậc đại học đang đổi mới 

trong mô hình đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

Trong quá trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ thời 

lượng dạy trên lớp cho mỗi tín chỉ là rất ngắn, 

trong khi nội dung tri thức cần truyền đạt thì quá 

nhiều, vì thế SV phải đổi mới phương pháp học 

tập nhằm phát huy khả năng tự học, chủ động, 

tích cực. Đa phần SV vẫn chưa có phương pháp 

tự học phù hợp, một số thì vẫn chưa quan tâm 

đúng mức đến vấn đề này, trong khi thời gian tự 

học thì rất ít. Để sinh viên có phương pháp tự 

học hiệu quả, chủ động sáng tạo không phải là 

một điều dễ dàng, do sinh viên mới làm quen với 

cách học mới nên tính thụ động còn cao, phương 

pháp tự học, tự nghiên cứu còn chưa tốt do đó họ 

rất lúng túng trong việc tự học. Xuất phát từ 

những lý do trên nên tôi chọn đề tài: “Phương 



pháp tự học của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu 

học trường Đại học Thủ Dầu Một tỉnh Bình 

Dương”. Với mong muốn tìm hiểu về văn hóa 

đọc sách của sinh viên trường Đại Học Thủ Dầu 

Một và tìm ra những nguyên nhân còn hạn chế 

của việc đọc sách. 

5.  
Đại học 

Biện pháp giáo dục kỹ năng tự học 

cho học sinh lớp 10 Trường THPT 

Tân Phước Khánh, Thị Xã Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Trần Thị Bích 

Tuyền 

D18GDH01 

Lê Thị Hồng 

Xuân 

  Hiện nay, học sinh lớp 10 THPT Tân Phước 

Khánh còn nhiều vướng mắc, khó khăn khi học 

tập, chưa thực sự dành nhiều thời gian cho việc 

tự học, chưa xây dựng và rèn luyện kĩ năng tự 

học hợp lí. Mặt khác, do nhiều nguyên nhân nên 

giáo viên đang công tác tại trường chỉ lo thực 

hiện chức năng giảng dạy của mình mà ít quan 

tâm đến rèn luyện kĩ năng toàn diện cho học sinh 

trong đó có kĩ năng tự học. Vì vậy, lãnh đạo nhà 

trường cần đưa phương pháp tự học vào mục tiêu 

dạy họ đúng đắn. Bởi lẽ, nó không chỉ cần thiết 

cho học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường 

mà cả khi học lên bậc đại học, ra trường hòa nhập 

với xã hội, trong suốt cuộc đời. Khi tự học, mỗi 

học sinh hoàn toàn có điều kiện để tự nghiền 

ngẫm những vấn đề nảy sinh trong học tập theo 

một cách riêng với những yêu cầu và điều kiện 

thích hợp. Điều đó không chỉ giúp bản thân học 

sinh nắm được vấn đề một cách chắc chắn và bền 

vững; chủ động bồi dưỡng phương pháp học tập 

và kĩ năng vận dụng tri thức mà còn là dịp tốt để 

rèn luyện ý chí và năng lực hoạt động độc lập 



sáng tạo. Đó là những phẩm chất mà chỉ có chính 

bản thân học sinh tự rèn luyện kiên trì mới có 

được, không một ai có thể cung cấp hay làm 

thay. Thực tế cũng đã chứng minh, mỗi thành 

công của học sinh trên con đường học tập không 

bao giờ là kết quả của lối học tập thụ động. 

 Xuất phát từ những lý do trên, tôi mạnh dạng 

chọn đề tài “Đề xuất một số biện pháp giáo dục 

kỹ năng tự học cho học sinh lớp 10 trung học phổ 

thông Tân Phước Khánh thị xã Tân Uyên”  và đi 

sâu vào việc tìm hiểu thái độ rèn luyện kĩ năng 

của học sinh khối 10 trường trung học phổ thông 

Tân Phước Khánh đối với giáo dục kĩ năng tự 

học với mong muốn góp phần nhỏ vào công cuộc 

giáo dục tại nhà trường. 

6.  
Đại học 

Thực trạng công tác quản lý Hoạt 

động tổ chuyên môn trong trường 

mầm non Tư Thục Bé Ngoan tại 

Tân Uyên Tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Tiểu 

Yến 

D17GDH01 

Lê Thị Hồng 

Xuân 

Với xã hội ngày càng phát triển hiện này, việc 

giáo dục con người được đưa lên hàng đầu trong 

quá trình vươn lên của Việt Nam. Việc giao dục 

phải được chú trọng từ thế hệ trẻ, đặc biệt là lứa 

tuổi mầm non. Đây được coi là giai đoạn bắt đầu 

hình thành nhân cách của con người. 

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ 

thống giáo dục quốc dân, đặt nề móng cho sự 

phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội 

và thẩm mỹ cho trẻ. Những kỹ năng mà trẻ được 

tiếp thu qua chương trình giáo dục mầm non sẽ 

là nền tảng cho việc học tập và thành công sau 



này cho trẻ. Vì vậy việc giáo dục đúng đắn, có 

khoa học từ bậc mầm non luôn được coi trọng.  

Để một trường mầm non hoạt động hiệu quả, 

trường đó phải có cách quản lý công tác tổ 

chuyên môn chuyên nghiệp, khoa học và phù 

hợp với xã hội đang đổi mới. Trong công tác 

quản lý tổ chuyên môn, có hoạt động lập kế 

hoạch, chỉ đạo và thực hiện phải liên kết hài hòa, 

khoa học tạo nên một hệ thống hoạt động có hiệu 

quả 

Tuy nhiên, tại một số trường mầm non tư thục và 

công lập, việc quản lý hoạt động tổ chuyên diễn 

ra vẫn chưa đạt được hiệu quả nhất định. Các 

bước quản lý vẫn còn nhiều bất cập chưa được 

giải quyết dẫn đến hoạt động tổ chuyên môn còn 

yếu, chưa phát huy hết khả năng của từng mặt.  

Trường mầm non tư thục Bé ngoan có chương 

trình giảng dạy đã cải tiền, tuy nhiên công tác 

quản lý hoạt động tổ chuyên môn của trường vẫn 

còn nhiều hạn chế khiến trường hoạt động chưa 

được hiệu quả. Vấn đề trên đã được nhân viên 

quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường chú ý, 

nhưng vẫn chưa có biện pháp nâng cao công tác 

quản lý hoạt động tổ chuyên môn của trường. Vì 

vậy, tôi chọn đề tài “ Thực trạng công tác quản 

lý hoạt động tổ chuyên môn trong trường mầm 

non tư thục Bé Ngoan tại Tân Uyên tỉnh Bình 

Dương” làm để tài nghiên cứu, với mong muốn 



góp phần cải thiện công tác quản lý hoạt động tổ 

chuyên môn cho trường. 

7.  
Đại học 

Biện pháp nâng cao kỹ năng tự học 

cho sinh viên ngành GDH trường 

Đại học Thủ Dầu Một 

Thân Phước 

Trung 

D18GDH01 

Đoàn Thị Mỹ 

Linh 
Tự học có một tầm quan trọng đặc biệt trong quá 

trình học tập của sinh viên, là hình thức học tập 

không thể thiếu của sinh viên. Tự học là hình 

thức tổ chức hoạt động nhận thức có tính chất cá 

nhân, là quá trình người học tự tổ chức hoạt động 

nhận thức và được tiến hành ở trên lớp hoặc 

ngoài lớp, theo hoặc không theo chương trình và 

giáo trình đã được ấn định. Nó diễn ra ngay khi 

còn ngồi trên ghế nhà trường và cả khi đã ra 

trường ở ngoài xã hội. Theo quan sát hàng ngày 

, một bộ phận sinh viên bây giờ thật đáng để suy 

nghĩ. Rất hiếm khi trong lớp có đủ sĩ số tham gia 

học tập, những bạn đi học thì phần lớn lại lơ là 

trong các bài giảng của giáo viên, có thể nói là 

các bạn tham gia cho có lệ và vì điểm danh. Vì 

vậy, hơn bao giờ hết, việc tự học của sinh viên 

chính là mấu chốt giúp các bạn đạt được hiệu quả 

trong học tập. 

Hiện nay do yêu cầu đổi mới về nội dung, 

chương trình, phương pháp đào tạo và giáo dục 



ở các trường Đại học đòi hỏi sinh viên phải tự 

học để tồn tại, tự khẳng định mình và phát triển 

một cách bền vững. Tổ chức hoạt động tự học 

một cách hợp lí, khoa học có chất lượng, hiệu 

quả là trách nhiệm không chỉ ở sinh viên mà 

cũng là sự nghiệp đào tạo của nhà trường. Hơn 

hết, khi tự học ta mới thấy cái hay cái đẹp của tri 

thức từ đó trở nên say mê, khám phá, học hỏi 

nhiều điều mới lạ hơn nữa. 

Chính vì những lí do trên nên tôi đã lựa chọn đề  

“BIỆN PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG TỰ 

HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC 

HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT” 

nhằm cải thiện và nâng cao khả năng tự học cho 

các bạn sinh viên. 

8.  
Đại học 

Biện pháp quản lý cơ sở vật chất 

và thiết bị dạy học ở Trường 

THPT Nguyễn Đình Chiểu, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương 

Đỗ Thị Kim 

Đoan 

D18GDH01 

Đoàn Thị Mỹ 

Linh 

Hiện nay các trường THPT: CSVC – TBDH 

chưa thực sự đảm bảo yêu cầu phát triển của nhà 

trường trong thời kỳ CNH - HĐH, kỷ năng sử 

dụng CSVC – TBDH của giáo viên - học sinh 

còn nhiều bất cập, hiệu quả không cao, đặt ra yêu 

cầu cấp thiết phải đổi mới công tác quản lý 

CSVC – TBDH theo quan điểm hiệu quả. Quản 

lý và sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục 



(CSVC - TBDH) trong các trường THPT hiện 

đang là một trong những vấn đề được các cấp, 

các ngành quan tâm; từ trung ương đến địa 

phương. Đặc biệt là các cấp lãnh đạo ngành Giáo 

dục - Đào tạo. Vì vậy, với vai trò là sinh viên 

ngành giáo dục học hay là một nhà quản lý, một 

nhà giáo trong tương lai, việc hoạch định các 

biện pháp quản lý hợp lý để phát huy hiệu quả 

sử dụng thiết bị dạy học là rất cần thiết. Từ thực 

tế đó, tôi chọn đề tài “Biện pháp quản lý cơ sở 

vật chất – thiết bị dạy học ở trường THPT 

Nguyễn Đình Chiểu - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh 

Bình Dương”. 
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Đoàn Thị Mỹ 

Linh 

    Văn hóa đọc có ý nghĩa thôi thúc con người 

tìm hiểu, mở mang kiến thức, nâng cao sự hiểu 

biết góp phần cải thiện nhân cách, đọc sách giúp 

chúng ta thư giãn và lĩnh hội những tri thức mới, 

tích lũy kiến thức một cách hiệu quả, nhưng hiện 

nay bạn đọc đang giảm dần, nhất là lớp trẻ đang 

ơ thờ với văn hóa đọc sách. Đọc sách có tác dụng 

biến đổi và hoàn thiện tư duy con người đối với 

sinh viên văn hóa đọc là một phần quan trọng 

không thể thiếu trong việc học tập và nghiên cứu 

khoa học, đọc sẽ giúp sinh viên hoàn thiện khả 

năng tư duy độc lập, và các kỹ năng trong xã hội. 

Phát triển văn hóa đọc dành được nhiều sự quan 

tâm của xã hội một nền giáo dục được khai 



phóng hướng đến năng lực tự học suốt đời của 

con người.  

    Xuất phát từ những lý do trên nên tôi chọn đề 

tài: “Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên 

Trường Đại học Thủ Dầu Một”. Với mong muốn 

tìm hiểu về văn hóa đọc sách của sinh viên 

trường Đại Học Thủ Dầu Một. 

a. 1

1

1 

Đại học 

Biện pháp giáo dục ý thức giữ gìn 

vệ sinh trường lớp cho học sinh 

Trường THCS Hòa Lợi, Thị Xã 

Bến Cát 

Phạm Thị Hồng 

Ngọc 

D18GDH01 

TS. Nguyễn 

Ngọc Quí 

Môi trường trường học là nơi tập trung đông trẻ 

em, tạm thời là cơ hội để lan nhanh các bệnh 

truyền nhiễm trong nhà trườg, cũng là nơi giáo 

dục toàn diện cho thế hệ trẻ em; cho nên làm tốt 

công tác chăm sóc sức khỏe cũng có nghĩa là làm 

tốt các nội dung giáo dục khác như: Đức – Trí - 

Thể - Mỹ - nghề nghiệp. 

Trong các năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo 

đã đưa nội dung: “Xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực”, trong đó có xây dựng 

trường lớp xanh – sạch – đẹp – an toàn. Giáo dục 

ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường là góp phần 

hình thành nhân cách người lao động mới, người 

chủ nhân tương lai đất nước, người lao động có 

thái độ thân thiện với môi trường. Nếu đội ngũ 

này có sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và 



hành vi tất yếu sẽ thay đổi lớn trong công tác vệ 

sinh môi trường. Tóm lại bảo vệ môi trường là 

bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. 

Chính vì những lí do trên nên em quyết định chọn 

đề tài: “Biện pháp giáo dục ý thức giữ gìn vệ 

sinh trường lớp cho học sinh trường trung học 

cơ sở Hòa Lợi thị xã Bến Cát”. 

11 
Đại học 

Biện pháp Quản lý giáo dục ý thức 

tự học của sinh viên Ngành Giáo 

Dục Học Trường Đại học Thủ Dầu 

Một  

Tô Huệ Mẫn 

D18GDH01 

TS. Nguyễn 

Ngọc Quí 

Tự học chính là cuộc hành trình của bản thân để 

chiếm lĩnh kiến thức, và những bước đi đầu tiên 

sẽ luôn có nhiều chông gai, thử thách nhưng 

chính những lúc bế tắc ấy lai là động lực thúc 

đẩy chúng ta tích cực tư duy để tìm ra hướng đi. 

Tự học sẽ giúp ta rèn luyện thói quen tích cực, 

chủ động hơn trong hoàn cảnh khó khăn. Hơn 

hết, khi tự học ta mới thấy được cái hay, cái 

đẹp của tri thức từ đó trở nên say mê khám phá, 

học hỏi nhiều điều mới lạ hơn nữa.  

 Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi tiến hành 

tìm hiểu về những biện pháp quản lý của sinh 

viên trường Đại học Thủ Dầu Một trong quá 

trình tự học, từ đó đề xuất một số giải pháp 

khắc phục nhằm giúp sinh viên tự tin hơn trong 

việc nâng tầm tri thức, vươn tới đỉnh cao của 

khoa học và hơn hết là học tập một cách hiệu 

quả nhất và đó cũng chính là lý do tôi: chọn đề 



tài: “BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ý 

THỨC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH 

GIÁO DỤC HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT”. Từ đó có phương pháp rõ ràng, 

thích hợp với hoàn cảnh cụ thể, khách quan. 

giúp các bạn sinh viên năm sau có hướng đi 

đúng đắn hơn và sẽ có một vài kinh nghiệm nhỏ 

nhằm điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn góp 

phần trở thành người thành công trong tương 

lai. 

12 

 

Đại học 

Biện pháp giáo dục kỹ năng giao 

tiếp cho sinh viên D18GD01- 

D19GD01 Ngành Giáo dục học 

Trường Đại học Thủ Dầu Một  

Phạm Mai Tố 

Trân 

D18GDH01 

TS. Nguyễn 

Ngọc Quí 

Không chỉ ở Việt Nam mà các nước trên thế giới 

đều xem Giáo dục là “Quốc sách hàng đầu” bởi 

vì Giáo dục không những góp phần nâng cao chỉ 

số phát triển con người mà còn là điều kiện tiên 

quyết góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính 

trị xã hội. Xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật 

càng hiện đại, càng ảnh hưởng đến hành vi, suy 

nghĩ và cuộc sống con người. Nên mối quan hệ 

giữa con người với con người càng được quan 

tâm. Vì thế, giao tiếp được xem là vấn đề thời sự 

trong nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực làm 

việc trực tiếp với con người như giáo dục. Giao 

tiếp không chỉ quan trọng đối với cuộc sống con 

người nói chung mà nó còn ảnh hưởng rất lớn 

đến việc hình thành nhân cách nghề nghiệp. Đối 

với giáo viên, giao tiếp vừa có vai trò quan trọng 

trong sự hình thành và phát triển nhân cách 

người giáo viên, vừa là một bộ phận cấu thành 



hoạt động sư phạm, là thành phần chủ đạo trong 

cấu trúc năng lực sư phạm của người giáo viên.  

Sinh Viên sư phạm Ngành Giáo dục học Trường 

Đại Học Thủ Dầu Một là những người giáo viên 

trong tương lai, họ cần được cung cấp những tri 

thức, kỹ năng về giao tiếp. Chính từ kiến thức về 

giao tiếp giúp họ có những mối quan hệ tốt đối 

với bạn bè, thầy cô. Điều này sẽ là nhân tố giúp 

tạo điều kiện tốt cho việc học tập, học hỏi, giao 

lưu, lĩnh hội tri thức. 

 Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài 

“Biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho sinh 

viên Ngành Giáo dục học, Trường Đại Học Thủ 

Dầu Một” làm đề tài nghiên cứu cho báo cáo tốt 

nghiệp. 

13. 

 

Đại học 

Thực trạng về ý thức học E-

Learning của sinh viên Khoa sư 

phạm Trường Đại học Thủ Dầu 

Một  

Phạm Thị Loan 

D18GDH01 

ThS. Võ 

Nguyễn 

Đoan Trinh 

   Hiện nay đất nước đang phát triển theo hướng 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nổi bật nhất là 

nền công nghệ 4.0 được áp dụng vào tất cả các 

lĩnh vực trong đó có giáo dục. Đặc biệt việc nâng 

cao hiệu quả chất lượng giáo dục, đào tạo sẽ là 

nhân tố sống còn quyết định sự tồn tại và phát 

triển của mỗi quốc gia. Trong những năm gần 

đây việc đổi mới phương pháp dạy học nói 

chung và phương pháp dạy học ở đại học nói 

riêng, đang là sự quan tâm của các cấp và nghành 

giáo dục với mục đích tạo ra những con người 

toàn diện, đáp ứng những yêu cầu đổi mới của 



xã hội. Thời đại bùng nổ công nghệ thông tin 

hiện nay, phương pháp đào tạo giảng dạy theo e-

learning tạo ra rất nhiều ưu thế để phát triển giảm 

chi phí, thời gian và công sức học tập, nâng cao 

hiệu quả tiếp thu kiến thức cho sinh viên, trên cơ 

sở sử dụng nền web và các công cụ đa phương 

tiện như: hình ảnh, âm thanh, video. Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong giáo dục đặc biệt là e-

learning, sẽ giúp ích cho việc đào tạo từ xa, tự 

học và là một trong những công cụ hữu ích cho 

việc học thường xuyên học suốt đời. Là xu thế 

tất yếu để đáp ứng nhu cầu học tập, tiến tới xây 

dựng xã hội học tập. Chính vì những lí do trên, 

tôi chọn nghiên cứu đề tài “Thực trạng về ý thức 

học e-learning của sinh viên khoa Sư phạm 

Trường Đại học Thủ Dầu Một”. 

14. 

 

Đại học 

Biện pháp Quản lý cơ sở vật chất 

tại Trường Đại học Thủ Dầu Một 

Tỉnh Bình Dương 

Lê Trần Thanh 

Thảo 

D18GDH01 

ThS. Võ 

Nguyễn 

Đoan Trinh 

CSVC trong trường đại học là bao gồm những 

phương tiện vật chất và các phần mềm, bản 

quyền sáng chế, phát minh, danh tiếng, uy tín… 

được huy động vận dụng vào việc dạy học và các 

hoạt động mang tính giáo dục khác để đạt được 

mục đích giáo dục. Với cương vị là một sinh viên 

ngành giáo dục, một nhà quản lý giáo dục trong 

tương lai nhìn thấy được tầm quan trọng của 

CSVC và việc quản lý CSVC, trong quá trình 

hình thành và phát triển giáo dục. Tôi đã chọn đề 

tài: “Biện pháp quản lý cơ sở vật chất tại trường 

Đại học Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương” để làm 



đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng 

quản lý CSVC trong nhà trường, mặc khác giúp 

tăng hiệu quả chất lượng giáo dục của Trường. 

15 

 

Đại học 

Biện pháp nâng cao kỹ năng quản 

lý thời gian của sinh viên ngành 

GDH Trường Đại học Thủ Dầu 

Một  

Lê Ngọc Thúy 

Hân 

D18GDH01 

ThS. Võ 

Nguyễn 

Đoan Trinh 

     Thời gian là một thuật ngữ dùng phổ biến, 

có thể hiểu một cách giản đơn thời gian chính 

là tài sản của mỗi người trong cuộc sống của 

mỗi người khi được tồn tại trên trái đất này. 

Tuy nhiên, mấy chục năm cuộc đời, mỗi người 

lại có các thành quả khác nhau. Thành quả ấy, 

không chỉ là danh tiếng, hay là khối tài sản 

khổng lồ đã tích lũy được mà đó là cách họ sử 

dụng thời gian của mình như thế nào.Trong 

thực tế, luôn có những người luôn dùng thời 

gian của mình rất lãng phí, không phải ai cũng 

biết coi trọng và tận dụng thời gian một cách 

khoa học. Vì thế, quản lý thời gian là một trong 

số các kỹ năng quan trọng mà mỗi người cần 

phải chuẩn bị luyện tập cho bản thân.. Cùng 

với đó, bản thân em nhận thấy kỹ năng quản lý 

của sinh viên ngành Giáo dục học còn nhiều 

hạn chế nên tôi đã quyết định chọn đề tài: 

“Biện pháp nâng cao kỹ năng quản lý thời gian 

của sinh viên ngành Giáo dục học, Trường Đại 

học Thủ Dầu Một". 

 

Bình Dương, ngày      tháng 6 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

TS. Nguyễn Quốc Cường 


