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 1. Đặt vấn đề 

 Hỗ trợ sinh viên (SV) dân tộc thiểu số ở những vùng khó khăn nâng cao kết quả học tập 

tại các Trường Đại học, Cao đẳng là một trong những vấn đề được ngành giáo dục nói riêng và 

toàn xã hội nói chung quan tâm. Tuy nhiên, tùy từng lĩnh vực mà những nhà giáo dục cần có 

những phương pháp khác nhau cũng như ứng dụng linh hoạt các phương pháp sẽ góp phần cải 

thiện các năng lực học tập của SV từ đó nâng cao kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu 

thị trường lao động trong thời đại mới, mở ra những cơ hội làm việc sau khi các em ra trường, 

góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội của đất nước. 

 2. Nội dung 

 2.1. Vì sao phải nâng cao chất lượng học tập của sinh viên dân tộc thiểu số 

Trường Đại học Tây Bắc là một trong những trường đại học vùng nằm tại khu vực Tây Bắc 

của Việt Nam. Phần lớn SV của trường là con em các đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh 

miền núi như: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai,…đời sống kinh tế - xã hội vẫn 

còn khó khăn. Đặc thù của SV dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Tây Bắc, về tính cách, SV 

dân tộc thiểu số vẫn còn hay dụt giè, e ngại trong quá trình trao đổi ý kiến với giảng viên (GV) 

cũng như với các bạn trong lớp. Tuy nhiên, SV dân tộc thiểu số lại có một số những ưu điểm nổi 

bật: hiền lành, chịu khó, đoàn kết, có nhiều kiến thức bản địa về cuộc sống tự nhiên,… 

Ngành Quản lý tài nguyên môi trường (QLTNMT) là một trong những chuyên ngành được 

nhiều SV lựa chọn. Trong những năm gần đây số lượng SV tuyển sinh trung bình mỗi năm vào 

khoảng 50 - 60 SV. Tuy nhiên phần lớn những SV vào học các ngành QLTNMT đều là con em 

dân tộc thiểu số (Thái, H’Mông, Dao) đến từ các tỉnh khu vực Tây Bắc, chiếm khoảng 80 - 85%, 

trình độ và khả năng tiếp cận với những kiến thức chuyên môn mang tính chất tổng hợp còn khá 

khó khăn. Trên thực tế điểm số bài kiểm thành phần và cuối học phần điểm F (7 - 8%) điểm D 

(khoảng 50%), điểm C (khoảng 30%), điểm B (10%), điểm A (2- 3%). Hơn nữa, với các SV dân 

tộc thiểu số thường có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề về tài nguyên - môi trường tại địa 

phương, dân tộc hay còn gọi là tri thức bản địa.Việc huy động vốn tri thức bản địa của SV là một 

trong những nhiệm vụ mà các GV giảng dạy học phần cần chú ý phát huy. Điều này không chỉ 



góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần ổn định an ninh - chính trị, kinh tế trong 

khu vực.  

Học phần Dân số - Tài nguyên - Môi trường bao gồm 03 phần: phần Dân số; phần Tài 

nguyên; phần Môi trường với 03 tín chỉ (45 tiết). Tất cả những nội dung trong học phần này GV 

đều có thể lồng ghép, hướng dẫn SV nâng cao kết quả học tập thông qua tri thức bản địa vốn có 

của các em hoặc áp dụng những phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy. 

 2.2. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số nâng cao chất lượng học tập phần Dân số 

 Phần Dân số bao gồm các kiến thức chung liên quan đến quy mô dân số thế giới, sự biến 

động mức sinh, mức tử, mức gia tăng tự nhiên của dân số, tác động của gia tăng dân số lên tài 

nguyên - môi trường,.... Trong phần này, GV nên cung cấp các khái niệm, cách hiểu về những 

vấn đề liên quan đến dân số một cách rõ ràng và dễ hiểu cho SV. GV có thể bổ sung các nguồn 

tài liệu thống kê hàng năm của World Population Data Sheet và hướng dẫn SV cách khai thác để 

các em có thể tự tìm hiểu khi có nhu cầu sử dụng. Việc áp dụng sự hỗ trợ của công nghệ thông 

tin (CNTT) trong phần này khá quan trọng, GV ngoài cung cấp các hình ảnh, bài bài, số liệu,… 

cần bổ sung các phóng sự, video liên quan đến các đơn vị kiến thức (chủ yếu các video về tác 

động của sự gia tăng dân số).  

 Xây dựng các bảng dạng infographic là một trong những phương pháp mà GV nên sử 

dụng để hỗ trợ các SV. Trên thực tế, các SV người dân tộc thiểu số năm thứ nhất và năm thứ hai 

khả năng khai thác hoặc tự đọc tài liệu thường khá kém. Việc hướng dẫn các em xây dựng các 

bảng infographic sẽ hỗ trợ cho các em cách tư duy logic và khai thác tài liệu hiệu quả. Ví dụ như 

các số liệu liên quan đến quy mô dân số thế giới, sự phân bố dân số theo nhóm nước, tác động 

của gia tăng dân số lên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, kinh tế. Những bảng infographic 

không cần quá phức tạp, chỉ cần thể hiện ngay trên bảng phấn hoặc để SV làm việc theo nhóm 

trên giấy A0. 

 Trong phần này, các SV dân tộc thiểu số sẽ có cơ hội để thể hiện những sự hiểu biết của 

mình về tâm lý sinh đẻ, tử vong của người dân địa phương mình đang sinh sống trong quá trình 

tìm hiểu xu hướng biến động mức sinh, mức tử và tỉ lệ gia tăng tự nhiên trên thế giới. Việc đưa 

những kiến thức chung về gần gũi với các em sẽ khiến việc tiếp thu bài học hiệu quả, chất lượng 

đào tạo sẽ tăng lên. 

 2.3. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số nâng cao chất lượng học tập phần Tài nguyên 



 Phần Tài nguyên là một trong những phần quan trọng liên quan nhiều đến kiến thức 

chuyên ngành của các SV ngành QLTNMT. Những loại tài nguyên như: tài nguyên đất, tài 

nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên sinh vật,… sẽ lần lượt được tìm hiểu về khái niệm, các 

nhân tố ảnh hưởng, hiện trạng phân bố và khai thác tài nguyên. Để phát huy tính tích cực, chủ 

động của SV, GV nên giao các nhóm SV chuẩn bị các chủ đề khác nhau rồi trình bày trên lớp 

dưới hình thức thuyết trình. Khuyến khích các em đưa ra những ví dụ cụ thể tại địa phương mình 

sinh sống hoặc những khu vực mà các em tìm hiểu. Hoạt động này không chỉ giúp phát huy 

những tri thức bản địa của SV dân tộc thiểu số mà còn nâng cao kỹ năng thuyết trình, trình bày 

vấn đề trước đám đông của SV, cải thiện tính cách e ngại, dụt dè của SV dân tộc thiểu số. 

 Trong phần về Tài nguyên, mỗi nhóm 5-6 SV sẽ có cơ hội được trình bày từ 1-2 lần (10 - 

15 phút/lần), cơ hội để nói về những tri thức bản địa như: cách lựa chọn đất đai canh tác của 

người Thái, hiểu biết của người Thái về những tài nguyên từ rừng, cách tìm nguồn nước của 

người Mông,…   Khi các SV trình bày kết quả thảo luận, GV nên lựa chọn một SV bất kỳ trong 

nhóm để tránh trường hợp SV ỷ lại cho một số bạn năng nổ. Về hình thức trình bày có thể linh 

hoạt cho các nhóm SV tự quyết định có thể dùng máy tính, máy chiếu hoặc đơn giản là trình bày 

trên khổ giấy A0 có hình ảnh minh họa. 

 Để phát huy và khuyến khích sự tích cực của SV, GV nên để cho các nhóm khác góp ý, 

đặt câu hỏi về phần trình bày. Nhóm SV trình bày cũng có cơ hội được phản hồi ý kiến, góp ý 

của các bạn khác, điều này sẽ tạo nên không khí tranh luận sôi nổi trong lớp học. Tăng cường sự 

tự tin của SV khi trình bày vấn đề trước đám đông. GV sẽ là người điều hành chung và đưa các 

em về đúng những vùng kiến thức cần lưu ý, tránh sa vào những lĩnh vực quá chi tiết hoặc xa rời 

bài học. 

 2.4. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số nâng cao chất lượng phần Môi trường 

 Trong phần này các SV sẽ được tiếp cận với các vấn đề liên quan đến vai trò, chức năng 

của môi trường, vấn đề ô nhiễm môi trường (nước, không khí, đất,…) trên thế giới và Việt Nam. 

Việc thiết kế cho SV có những giờ thực địa tại những địa điểm gần với trường học như: các khu 

dân cư, ao hồ bị ô nhiễm, khói bụi đường giao thông, nơi tập kết rác thải sinh hoạt, khu vực khai 

thác khoáng sản (nếu có),… sẽ mang lại cho SV những trải nghiệm thú vị về cách tiếp cận bài 

học. SV sẽ có những cái nhìn chân thực hơn về vấn đề môi trường tại chính địa bàn mà các em 

đang học tập và sinh hoạt, từ đó sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của bản thân cũng như xã 

hội. 



 Thông thường GV có thể thiết kế từ 2 - 3 đợt di chuyển thực địa (mỗi đợt  1- 1,5 giờ) để 

cho SV quan sát và theo dõi dựa trên những gợi ý cho trước. Trong phần này GV có thể cho SV 

làm những bài tập mang tính ứng dụng cao sau thời gian thực địa: Chia lớp thành các nhóm nhỏ 

và yêu cầu thực hiện những đoạn video về các vấn đề ô nhiễm môi trường. SV có thể tìm kiếm 

những thông tin, hình ảnh trên mạng internet cùng với những hình ảnh thu thập thực địa và sử 

dụng các công cụ tạo video thông thường để tạo nên những video theo đúng nội dung yêu cầu. 

SV có thể sử dụng máy tính cá nhân hoặc sử dụng máy tính tại Trung tâm Thông tin - Thư viện 

của Nhà trường. Đây là phương pháp vừa giúp cho SV rèn luyện kỹ năng ứng dụng CNTT vừa 

thúc đẩy khả năng sáng tạo và làm việc theo nhóm của SV. 

 


