
NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH GIÁO
DỤC THỂ CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TỔNG QUAN 
MỤC TIÊU 
Đổi mới cơ bản chương trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục thể chất (nội dung, phương pháp,
hình thức giảng dạy, hình thức kiểm tra và thi đánh giá kết quả học tập), tập trung phát triển phẩm
chất và năng lực của sản phẩm đào tạo. Sản phẩm đào tạo đáp ứng được chuẩn đầu ra, đáp ứng
nhu cầu sử dụng của xã hội và có khả năng chuyển dịch chuyên môn cao.
NỘI DUNG 
- Nghiên cứu lý luận về xây dựng chương trình đào tạo.
- Nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực về cán bộ và giáo viên thể dục thể thao ở các tỉnh Trung du
và miền Núi phía Bắc.
- Rà soát chương trình đào tạo chuyên ngành GDTC hiện tại. So sánh với chương trình đào tạo
của các trường trong và ngoài nước.
- Nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ năng lực sinh viên và chuẩn đầu ra của chuyên ngành giáo dục thể
chất.
- Đề xuất khung chương trình mới và đề cương chi tiết của các môn học trong chương trình.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
- Phương pháp nghiên cứu lý luận
- Phương pháp phỏng vấn tọa đàm
- Phương pháp quan sát sư phạm
- Phương pháp toán học thống kê
HIỆU QUẢ KTXH 
Chương trình mới sẽ được áp dụng vào đào tạo từ khóa đại học K51 (2016-2020). Nội dung
chương trình sẽ được giảm tải về kiến thức, tăng tính thực tiễn và phù hợp với phổ thông. Sử dụng
phương pháp và phương tiện dạy học tiên tiến, hình thức thi và kiểm tra sẽ linh hoạt hơn, phát huy
được tính chủ động và sáng tạo của người học. Việc tổ chức, quản lý và giảng dạy trong đào tạo
của Nhà trường, phòng đào tạo,  Khoa TDTT và giảng viên sẽ hiệu quả và thuần tiện hơn.
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