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Abstract: Innovation of teaching methods at secondary schools in Thuong Xuan district, Thanh
Hoa province has been implemented so far and gained achievements. This innovation, however,
has not yet completed as well as not carried out systematically at secondary schools of the district.
In the article, author proposes measures to manage the innovation of teaching methods at secondary
schools in Thuong Xuan district, Thanh Hoa province with aim to improve quality of teaching at
secondary schools in the district.
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dưỡng nhân tài ngày càng được huyện quan tâm, đẩy
1. Mở đầu
Những năm gần đây, chất lượng GD-ĐT huyện mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu
Thường Xuân ngày càng được nâng cao. Cụ thể: Chất KT-XH của huyện đã đề ra.
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu chất lượng giáo
lượng giáo dục toàn diện được nâng lên rõ rệt, công tác
phổ cập giáo dục được giữ vững; công tác xã hội hóa giáo dục trung học cơ sở (THCS) ở các trường huyện Thường
dục có bước chuyển biến mạnh mẽ; công tác khuyến học, Xuân, tỉnh Thanh Hóa và đề xuất các biện pháp quản lí
khuyến tài mang tính hệ thống, rộng khắp và có hiệu quả hoạt động đổi mới phương pháp dạy học (ĐMPPDH).
trên toàn huyện. Trong những năm qua, số học sinh (HS) 2. Nội dung nghiên cứu
giỏi, giáo viên (GV) giỏi các cấp tăng rõ rệt. Số lượng 2.1. Chất lượng giáo dục trung học cơ sở ở các trường
HS thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng huyện Thường Xuân
cao (từ 2012-2016 có trên 5400 HS). Chất lượng Trung 2.1.1. Quy mô phát triển giáo dục (bảng 1)
tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn được nâng cao,
Bảng 1 cho thấy, từ năm học 2012-2013 đến 2016góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học
2017, số HS và số lớp hàng năm giảm.
tập suốt đời của nhân dân. Việc đào tạo nhân lực, bồi
Bảng 1. Quy mô phát triển giáo dục THCS
Năm học

Số trường

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

18
18
18
18
18

Năm học
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Tốt
79,03
79,14
79,8
80,96
82,14

Số lớp

Số HS

Số GV

Số cán bộ quản lí

Tỉ lệ HS
tốt nghiệp (%)

202
5281
490
52
200
5264
489
51
178
5290
485
51
172
5021
482
50
166
4797
480
49
(Nguồn: Phòng GD-ĐT huyện Thường Xuân)
2.1.2. Chất lượng giáo dục (bảng 2)
Bảng 2. Kết quả xếp loại chất lượng giáo dục
Xếp loại hạnh kiểm (%)
Xếp loại học lực (%)
Trung
Khá
Trung bình
Yếu
Giỏi
Khá
bình
18,32
2,5
0,15
4,6
32,1
58,4
18,26
2,46
0,14
4,8
33,1
57,2
17,8
2,29
0,11
5,7
33,4
56,1
16,64
2,28
0,12
5,9
35,2
55,4
15,86
1,94
0,06
6,1
35,9
55,4
(Nguồn: Phòng GD-ĐT huyện Thường Xuân)
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98,2
97,9
99,1
99,2
99,4

Yếu - Kém
4,9
4,9
4,8
3,5
2,6

Email: ledinhlanh2011@gmail.com

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 432 (Kì 2 - 6/2018), tr 16-21

Kết quả bảng 2 cho thấy, trong 5 năm học qua, chất
lượng giáo dục các trường THCS huyện Thường Xuân có
nhiều tiến bộ, chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn
từng bước được nâng cao.
2.1.3. Những mặt hạn chế
Bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế,
yếu kém cần khắc phục, đó là: - Chất lượng giáo dục toàn
diện đã được nâng lên song chưa thật sự có chuyển biến rõ
nét, chưa bền vững, ổn định, chưa có biểu hiện đột phá trong
chỉ đạo phát triển hoạt động giáo dục; - Trước năm học
2017-2018, đội ngũ giáo viên (ĐNGV), nhân viên trong
tình trạng thừa, thiếu cục bộ, gây khó khăn trong việc phân
công, bố trí công việc; - Cơ sở vật chất (CSVC) đã được
tăng cường, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới
giáo dục, nhất là điều kiện giáo dục chất lượng cao; phòng
học bộ môn, phòng chức năng, khu hoạt động giáo dục thể
chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu; - Một số cán bộ quản
lí (CBQL) chưa thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.
Trong công tác quản lí nhà trường, còn thiếu tính linh hoạt,
khoa học, mang nặng phong cách quản lí hành chính... Đây
là cơ sở để chúng tôi đề xuất một số biện pháp quản lí
(BPQL) hoạt động ĐMPPDH ở các trường THCS huyện
Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
2.2. Một số biện pháp quản lí hoạt động đổi mới phương
pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Thường
Xuân, tỉnh Thanh Hóa
2.2.1. Nâng cao nhận thức cho giáo viên về tầm quan trọng
và trách nhiệm phải đổi mới phương pháp dạy học
2.2.1.1. Mục tiêu
ĐMPPDH chỉ thành công khi có được sự nhận thức đúng
đắn của ĐNGV về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của việc
ĐMPPDH. Do đó, phải làm cho ĐNGV thấy rõ yêu cầu cấp
thiết của công cuộc đổi mới chương trình giáo dục THCS nói
chung và ĐMPPDH nói riêng để đáp ứng yêu cầu phát triển
của xã hội ngày nay và tiến kịp trào lưu chung của thế giới.
Trên cơ sở đó, GV có thái độ đúng đắn về ĐMPPDH, phải
nắm rõ được nhiệm vụ, vị trí, chức trách của mình trong việc
ĐMPPDH; từ đó, tạo động lực tích cực trong ĐMPPDH,
vượt qua được những khó khăn, thử thách đang gặp phải.
2.2.1.2. Nội dung
Để nâng cao nhận thức cho GV về tầm quan trọng, trách
nhiệm trong việc ĐMPPDH, Hiệu trưởng (HT) có thể triển
khai một số hoạt động: - Tăng cường công tác tuyên truyền
giáo dục về ý nghĩa, nội dung và mục đích ĐMPPDH trong
nhà trường; - Lập kế hoạch, sắp xếp nguồn nhân lực. Kế
hoạch phải tính đến nhu cầu của GV về việc nhận thức
ĐMPPDH, đồng thời xác lập việc thu thập và xử lí thông tin
có liên quan đến hoạt động nâng cao nhận thức cho GV; Đề ra các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá việc thực hiện kế
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hoạch. Qua kiểm tra, đánh giá, HT thu thập các thông tin
cần thiết để điều chỉnh hoạt động và khắc phục những tồn
tại, nhược điểm nếu có; - Kích thích, tạo động lực để ĐNGV
tích cực tham gia ĐMPPDH, xem việc đổi mới là nhu cầu
thiết yếu không thể thiếu được trong hoạt động giáo dục.
2.2.1.3. Cách thực hiện:
- Cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết liên quan đến giáo
dục nói chung, ĐMPPDH nói riêng cho GV như: + Chỉ thị,
Nghị quyết của Đảng, Nhà nước có tính pháp lí về giáo dục;
những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể về giáo dục của GV trong
thời kì mới, giúp GV xác định được nhiệm vụ và cách thức
thực hiện để đáp ứng yêu cầu của ĐMPPDH; + Cung cấp
đầy đủ tài liệu, giáo trình, sách hướng dẫn của ngành Giáo
dục về lí luận dạy học, nghiên cứu về tâm sinh lí HS, về
ĐMPPDH… cho ĐNGV. Khi tìm hiểu ở thư viện các
trường THCS huyện Thường Xuân cho thấy, những tài liệu
này rất ít và số GV tham khảo cũng không đáng kể. Vì vậy,
nếu cung cấp được các tài liệu này một cách đầy đủ và được
GV sử dụng thường xuyên thì sẽ là một thành công lớn của
HT trong việc nâng cao nhận thức cho GV về lí luận dạy
học hiện đại, về phương pháp dạy học cấp THCS.
- Tổ chức cho GV nghiên cứu, học tập các văn bản, nghị
quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT, Sở, Phòng GD-ĐT
về ĐMPPDH. Tổ chức thảo luận, trao đổi về ĐMPPDH để
GV nêu lên những điểm thuận lợi, khó khăn, những rào cản
gặp phải khi thực hiện ĐMPPDH. Có thể tổ chức thông qua
các hình thức như: họp hội đồng sư phạm; sinh hoạt tổ,
nhóm chuyên môn…
- Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao nhận thức
cho GV về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của ĐMPPDH. Cụ
thể: + Cử GV tham gia các buổi tập huấn của Sở, Phòng về
ĐMPPDH; + Tổ chức bồi dưỡng tại trường, tổ, nhóm
chuyên môn thông qua các tài liệu hướng dẫn ĐMPPDH;
+ Mời báo cáo viên hướng dẫn về ĐMPPDH;
- Tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện giờ
dạy mẫu mà trọng tâm là ĐMPPDH. Tổ chức cho GV tham
quan, dự giờ, trao đổi, học tập kinh nghiệm các trường
THCS trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả ĐMPPDH. Sau
tham quan học tập, GV sẽ thảo luận, phân tích các khía cạnh
của các mô hình được tham quan, xác định rõ những thuận
lợi, khó khăn thực tế của đơn vị để từ đó xây dựng các giờ
dạy ĐMPPDH hiệu quả.
2.2.2. Kế hoạch hóa hoạt động đổi mới phương pháp
dạy học
2.2.2.1. Mục tiêu: - Xây dựng kế hoạch ĐMPPDH giúp HT
và Tổ chuyên môn (TCM) chủ động trong việc ĐMPPDH;
- Chủ động trong việc phối hợp các nguồn lực phục vụ cho
ĐMPPDH nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc
ĐMPPDH.
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2.2.2.2. Nội dung: - Xác định mục đích, nội dung
ĐMPPDH, sắp xếp thời gian cho từng nội dung phù hợp với
chương trình giáo dục, điều kiện dạy học của nhà trường; Xác định vị trí, vai trò của từng lực lượng tham gia
ĐMPPDH; - Xác định các điều kiện phục vụ việc
ĐMPPDH; - Triển khai kế hoạch ĐMPPDH, thông báo đến
từng bộ phận trong trường để phối hợp thực hiện.
2.2.2.3. Cách thức thực hiện:
- HT xây dựng kế hoạch ĐMPPDH (xác định mục đích,
hướng ĐMPPDH, nhân sự theo dõi, kiểm tra). Thống nhất
về mục đích ĐMPPDH, cần làm cho CBQL, GV trong toàn
trường thấm nhuần quan điểm ĐMPPDH nhằm mục đích
phát huy cao độ tính tự giác, tích cực và độc lập của HS
trong học tập, qua đó nâng cao chất lượng dạy học nói riêng
và chất lượng giáo dục nói chung của nhà trường. Quan
điểm này cần thống nhất từ Ban Giám hiệu đến các Trưởng
bộ môn, trưởng phòng ban, toàn thể GV và cán bộ trong nhà
trường. Chủ trương này cần được phổ biến trong các buổi
sinh hoạt GV toàn trường, trong sinh hoạt TCM.
- Thống nhất về nội dung ĐMPPDH. Với mục đích nói
trên, việc ĐMPPDH cần tính đến đặc trưng của từng xu thế
ĐMPPDH, đặc điểm của từng PPDH, có sự kết hợp PPDH
truyền thống với PPDH hiện đại để vận dụng sao cho phù
hợp với đặc điểm của môn dạy và điều kiện dạy học của
trường THCS.
- Xác định rõ cá nhân và tổ chức tham gia ĐMPPDH,
đó là: Ban Giám hiệu, TCM, Đoàn thanh niên, Công đoàn
trường và GV; các phòng ban như Văn phòng trường, Ban
CSVC và thiết bị dạy học để thu hút, phân công nhiệm vụ
cụ thể trong việc ĐMPPDH.
- Xây dựng kế hoạch ĐMPPDH có sự đóng góp ý kiến
của TCM, GV. Trong kế hoạch phải nêu thực trạng tình
hình hiện nay về ĐMPPDH, đánh giá những mặt mạnh, mặt
yếu, tình hình nhân sự, CSVC, từ đó lên kế hoạch với những
biện pháp cụ thể.
- Phổ biến kế hoạch ĐMPPDH đến tổ trưởng chuyên
môn, dựa trên kế hoạch trường. HT định hướng cho tổ
trưởng xây dựng kế hoạch ĐMPPDH phù hợp với tình hình
đặc điểm của từng TCM.
2.2.3. Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học
2.2.3.1. Mục tiêu: Tổ chức việc ĐMPPDH nhằm phân công
hợp lí, chỉ đạo kịp thời phát huy mọi tiềm năng và sức mạnh
của cá nhân, bộ phận tham gia ĐMPPDH.
2.2.3.2. Nội dung: - Xác định rõ chức năng của từng bộ phận
trong trường để phân công nhiệm vụ; - Phân công nhiệm vụ
cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận thực hiện việc ĐMPPDH;
- Sử dụng tối đa, hiệu quả các nguồn lực trong trường thực
hiện việc ĐMPPDH.
2.2.3.3. Cách thực hiện: - Đưa việc ĐMPPDH thành một
trong những nội dung sinh hoạt của TCM; - HT cùng với

18

TCM xây dựng chuẩn đánh giá, xếp loại kế hoạch bài dạy
theo hướng ĐMPPDH. Chuẩn đánh giá thể hiện tính khoa
học, tính khả thi và hiệu quả khi đánh giá; - HT cùng TCM
xây dựng chuẩn đánh giá, xếp loại giờ dạy theo hướng
ĐMPPDH; - GV chuẩn bị bài dạy, triển khai bài dạy trên
lớp theo hướng lấy hoạt động học của HS làm trung tâm để
áp dụng các PPDH tương ứng; - Trường tổ chức dự giờ dạy
theo hướng ĐMPPDH, rút kinh nghiệm và nhân rộng trong
toàn thể GV; - HT chỉ đạo các bộ phận trong trường như
Công đoàn, Đoàn Thanh niên, phòng thiết bị dạy học, thư
viện hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho GV trong việc sử
dụng các nguồn vật lực phục vụ cho việc ĐMPPDH.
2.2.4. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên
đáp ứng nhu cầu đổi mới
2.2.4.1. Mục tiêu: GV luôn giữ vai trò quyết định trong việc
biến mục tiêu giáo dục trở thành hiện thực, đảm bảo hiệu
quả, chất lượng giáo dục. Để đạt được điều đó, ĐNGV phải
vững về chuyên môn nghiệp vụ, có tư cách đạo đức chuẩn
mực, có kĩ năng sư phạm, có năng lực thực hiện giáo dục
toàn diện. Những phẩm chất này có được phần nhiều là do
bản thân GV tự học, tự bồi dưỡng nhưng cũng có sự đóng
góp không nhỏ của nhà quản lí. Vì vậy, HT cần tăng cường
các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV
nhằm nâng cao trình độ và tay nghề cho GV đáp ứng yêu
cầu của ĐMPPDH hiện nay.
2.2.4.2. Nội dung:
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ĐNGV đáp ứng yêu
cầu của xã hội. Kế hoạch phải phù hợp với tình hình thực tế
của GV, nhà trường và ở từng thời điểm. Tổ chức chỉ đạo
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện kĩ năng dạy học.
Đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng. Tự học, tự bồi
dưỡng phải trở thành một nhu cầu thường xuyên không thể
thiếu của GV. Mỗi GV cần có ý thức tự học, biết lựa chọn
cho mình một số hình thức tự học phù hợp với điều kiện,
hoàn cảnh: học qua sách vở, đồng nghiệp, trên các phương
tiện truyền thông như báo chí, các chương trình GD-ĐT trên
sóng phát thanh, truyền hình, Internet,…
- Tạo điều kiện cho GV tham gia các chương trình bồi
dưỡng kiến thức. Việc tổ chức tham quan học hỏi, đi thực tế
sẽ giúp GV mở mang kiến thức, nâng tầm hiểu biết, góp
phần quan trọng nhằm nâng cao trình độ của GV. Bồi
dưỡng khả năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại
và khai thác tối đa hiệu quả của mỗi phương tiện dạy học đó
cho mỗi GV.
- Tổ chức phát động các phong trào thi đua như hội giảng,
viết sáng kiến kinh nghiệm, thi sử dụng đồ dùng dạy học…
giúp GV ĐMPPDH, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ. Tổ chức các hoạt động chuyên môn một cách nghiêm túc,
hiệu quả, tránh hình thức. Cần có chế độ khen thưởng hợp lí
để khích lệ các hoạt động này; đảm bảo đủ các trang thiết bị
cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy của GV.
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2.2.4.3. Cách thực hiện:
- Khuyến khích, tạo điều kiện để 100% GV được tham
gia học tập, tham dự các lớp tập huấn, các buổi chuyên đề
do ngành tổ chức. Đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ cho GV bằng nhiều hình thức khác nhau:
Học tại chức, học từ xa, học chuyên tu,…
- Tổ chức các buổi chuyên đề, quan tâm hơn với những
chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy (soạn
giáo án vi tính, dạy trên chương trình PowerPoint). Tổ chức
hội thi GV dạy giỏi các cấp tạo điều kiện để GV có cơ hội học
hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau về các hình thức tổ chức
cũng như PPDH tích cực, nâng cao trình độ nghiệp vụ.
- Chỉ đạo TCM nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt
chuyên môn bằng việc cải tiến nội dung và hình thức sinh
hoạt. Bồi dưỡng cho GV ý thức trao đổi, bàn bạc trong các
buổi sinh hoạt chuyên môn, các kinh nghiệm dạy học để
nâng cao năng lực như: kinh nghiệm bồi dưỡng HS giỏi,
phụ đạo HS yếu kém, tháo gỡ khó khăn nảy sinh trong quá
trình dạy học... Chỉ đạo cho tổ trưởng chuyên môn lập kế
hoạch cụ thể dựa theo kế hoạch chung của nhà trường và
dựa trên đặc điểm tình hình GV, tình hình HS trong khối
phối hợp với kế hoạch năm học của bộ phận chuyên môn.
- Đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục HS cũng như hoạt động bồi dưỡng tay nghề cho GV
thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt TCM, dự
giờ thăm lớp, thao giảng, phong trào viết sáng kiến kinh
nghiệm trong GV… Tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi
về kinh nghiệm giữa các tổ nhóm, giữa GV có nhiều kinh
nghiệm với GV mới ra trường, giữa GV trong trường với GV
ngoài trường. Tạo điều kiện cho một số cán bộ, GV cốt cán
giao lưu với các trường học khác trong và ngoài huyện theo
sự tổ chức của các cấp lãnh đạo Phòng, Sở về các hoạt động
dạy - học để triển khai cho đồng nghiệp cùng học tập.
- Khuyến khích GV tích cực làm đồ dùng dạy học, sử
dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào
giảng dạy, đây là cơ hội để GV được thể hiện ý tưởng, nâng
cao hiệu quả trong việc tổ chức hoạt động dạy học.
- Trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại, kết nối
Internet, bồi dưỡng kĩ năng sử dụng Internet để khai thác,
cập nhật thường xuyên những kiến thức mới cho GV, cung
cấp các loại sách báo về giáo dục có liên quan đến công tác
giảng dạy để họ tham khảo nghiên cứu tự học, tự bồi dưỡng.
- Tăng cường công tác sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
Đảm bảo nội dung chính trong các buổi sinh hoạt: + Đánh
giá, rút kinh nghiệm công tác đã thực hiện: Căn cứ vào tình
hình thực tế và kết quả đã đạt được theo kế hoạch đề ra, tổ,
nhóm tập trung đánh giá những ưu điểm, tồn tại của tổ,
nhóm trong thời gian qua và bàn bạc đề ra biện pháp khắc
phục những tồn tại trong thời gian tới xoay quanh các nội
dung: thực hiện chương trình; điều chỉnh dạy học (tiến độ,
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thuận lợi, khó khăn). Việc dự giờ, thăm lớp, tổ chức chuyên
đề, các hoạt động trọng tâm... đã thực hiện (lưu ý việc sử
dụng đồ dùng dạy học trong các tiết, ĐMPPDH); + Đi sâu
trao đổi, bàn bạc kĩ về việc ĐMPPDH, đổi mới soạn giảng;
+ Bồi dưỡng chuyên môn: Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo
chuyên môn của các cấp, bàn biện pháp thực hiện; thảo luận
các vấn đề nổi bật về chuyên môn.
- Quán triệt các tổ, nhóm trưởng cần có biện pháp để
buổi sinh hoạt tổ, nhóm trở thành nhu cầu thật sự đối với
GV, phải làm sao cho nội dung của buổi họp cần cụ thể,
thiết thực. Đồng thời, CBQL chuyên môn phải can thiệp
đúng lúc, gợi mở kịp thời để GV mạnh dạn chia sẻ, trao đổi
ý kiến. Thường xuyên dự giờ thăm lớp giúp đỡ GV (có báo
trước, đột xuất) tạo tâm lí ổn định cho GV đồng thời giải
quyết ngay những vướng mắc, khó khăn mà GV gặp phải
trong từng bài dạy cụ thể. Nhân rộng những tiết dạy hiệu
quả, đảm bảo tiêu chí “Dạy thật - Học thật”.
- Thực hiện chế độ kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của GV thông qua các hình
thức. Động viên, khen thưởng kịp thời. Đồng thời, phân tích
những nguyên nhân hạn chế còn mắc phải, tư vấn giúp đỡ
GV khắc phục. Xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại tay nghề
GV hàng năm, việc lấy kết quả lao động làm thước đo để
đánh giá năng lực GV để có ý thức phấn đấu vươn lên về
mọi mặt.
2.2.5. Tổ chức, chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả
giờ dạy, kết quả học tập của học sinh và kết quả đổi mới
phương pháp dạy học
2.2.5.1. Mục tiêu: ĐMPPDH không chỉ đổi mới ở một khâu
mà đòi hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ, đổi mới từ nội
dung chương trình sách giáo khoa, PPDH, cho đến kiểm tra,
đánh kết quả dạy học. Kiểm tra, đánh giá có vai trò rất quan
trọng bởi nó là công cụ để điều chỉnh quá trình dạy và học,
quản lí giáo dục, là động lực để ĐMPPDH, góp phần cải
thiện, nâng cao chất lượng đào tạo. Nếu kiểm tra, đánh giá sai
dẫn đến nhận định sai về chất lượng đào tạo, gây tác hại to lớn
trong việc sử dụng nguồn nhân lực. ĐMPPDH được chú
trọng để đáp ứng những yêu cầu mới của mục tiêu giáo dục
nên việc đổi mới kiểm tra, đánh giá (ĐMKTĐG) là một trong
những biện pháp quan trọng để đáp ứng những yêu cầu đó.
Đây cũng là khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng
dạy học của mỗi trường THCS ở huyện Thường Xuân.
2.2.5.2. Nội dung:
- HT cần nắm vững mục tiêu, nội dung, yêu cầu và
cách thức ĐMPPDH, ĐMKTĐG. Chỉ đạo, tập huấn, bồi
dưỡng cho GV nghiên cứu kĩ tài liệu về ĐMPPDH,
ĐMKTĐG để GV nắm vững quy trình, kĩ năng trong quá
trình kiểm tra, đánh giá.
- Giám sát, kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế
ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá HS
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trong việc thi và kiểm tra. Chuyển từ đánh giá tổng kết sang
đánh giá quá trình; đánh giá chủ yếu từ nhận biết, thông
hiểu,... sang đánh giá năng lực vận dụng, giải quyết những
vấn đề của thực tiễn. Đặc biệt, chú trọng đánh giá các năng
lực tư duy bậc cao như tư duy sáng tạo;
- Sử dụng phối hợp các hình thức, phương thức kiểm
tra, đánh giá khác nhau như kết hợp giữa trắc nghiệm tự luận
với trắc nghiệm khách quan, đánh giá trong giờ, ngoài giờ,
chính thức và không chính thức… Sử dụng phương tiện
đánh giá, kiểm tra bằng cách tăng cường sử dụng công nghệ
thông tin để đánh giá khách quan, chính xác, kịp thời.
- Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đánh giá giờ dạy của GV
theo hướng ĐMPPDH, ĐMKTĐG, đánh giá giờ dạy theo
chuẩn quy định.
2.2.5.3. Cách thực hiện:
* ĐMKTĐG giờ dạy của GV và kết quả ĐMPPDH:
- Tổ chức cho GV nghiên cứu kĩ tài liệu về ĐMPPDH,
ĐMKTĐG. Chỉ đạo Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế
hoạch hoạt động ĐMPPDH, ĐMKTĐG (sinh hoạt chuyên
môn, thi giảng, dự giờ).
- Đối với giờ dạy của GV theo hướng ĐMPPDH,
ĐMKTĐG cần đảm bảo: + Xác định mục tiêu bài học căn cứ
vào chuẩn kiến thức kĩ năng, yêu cầu về thái độ trong chương
trình; + Nghiên cứu sách giáo khoa, các tài liệu liên quan để
hiểu chính xác, đầy đủ nội dung của bài học; + Lựa chọn
PPDH, phương tiện, thiết bị hình thức tổ chức dạy học và
cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp HS học tập tích cực,
chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực tự học; + Xây dựng kế
hoạch bài học: Xác định mục tiêu, thiết kế nội dung, nhiệm
vụ, cách thức hoạt động, thời gian và yêu cầu cần đạt cho từng
hoạt động dạy học của GV, hoạt động học tập của HS.
- Tổ chức đánh giá giờ dạy: Đánh giá giờ dạy theo chuẩn
quy định gồm kiến thức, kĩ năng, thái độ, phương pháp/kĩ
thuật dạy học, mức độ tiếp thu và hoạt động của HS.
- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra: + Tổ chức kiểm tra theo định
kì, có sơ kết theo từng giai đoạn quy định; + TCM tổ chức kiểm
tra hồ sơ giáo án của GV trong quá trình thực hiện ĐMPPDH;
+ Kiểm tra hiệu quả thực hiện ĐMPPDH, ĐMKTĐG qua dự
giờ, thao giảng, kiểm tra vở, bài kiểm tra của HS; + Thực hiện
đánh giá GV một cách nghiêm túc, thẳng thắn chú trọng đánh
giá việc thực hiện ĐMPPDH; + Cuối năm học, tổ chức tổng
kết việc ĐMPPDH một cách trung trực, tìm ra những nguyên
nhân, bài học trong quá trình thực hiện ĐMPPDH để có hướng
bổ sung cho kế hoạch năm học sau.
* ĐMKTĐG kết quả học tập của HS:
- Căn cứ vào Chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng môn
học, ở từng lớp; yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức, kĩ năng,
thái độ của HS sau mỗi lớp, mỗi giai đoạn, mỗi cấp học.
- Phối hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì,
giữa đánh giá của GV và tự đánh giá của HS, giữa đánh giá
của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng.
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- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế
ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá HS
trong việc thi, kiểm tra. Đánh giá phải chính xác, khách
quan, công bằng, kịp thời và không bỏ sót, phải có tác dụng
giáo dục, động viên HS, giúp HS sửa chữa thiếu sót kịp thời.
- Kết hợp hợp lí các hình thức, phương thức đánh giá,
kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên
môn vào thực tiễn. Khi đánh giá phải có phần nhận xét, động
viên sự cố gắng, tiến bộ của HS. Việc cho điểm có thể kết
hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng,
tiến bộ của HS. Chú ý hướng dẫn HS đánh giá lẫn nhau, biết
tự đánh giá năng lực của mình.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra
theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách
quan theo nhiều hình thức với nhiều mức độ khác nhau.
Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng
phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của
trường. Tăng cường xây dựng “Nguồn học liệu mở” (thư
viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham
khảo có chất lượng trên website của bộ, của sở, phòng GDĐT và các trường học…
2.2.6. Tăng cường các điều kiện để đổi mới phương pháp
dạy học
2.2.6.1. Mục tiêu: ĐMPPDH là quá trình hoạt động thực
tiễn cần có nguồn lực, các điều kiện CSVC, trang thiết bị kĩ
thuật đảm bảo thì mới thực hiện có hiệu quả.
2.2.6.2. Nội dung: Các yếu tố liên quan trực tiếp tới việc nâng
cao hiệu quả ĐMPPDH đó là: - Chế độ đãi ngộ cho ĐNGV;
- Tăng cường CSVC, trang thiết bị (phòng thí nghiệm, máy
chiếu); - Trang bị đủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo; - Đầu
tư cho các nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm đổi mới dạy học,
hoạt động quản lí của HT nhà trường.
Biện pháp bổ sung, tăng cường điều kiện ĐMPPDH là
biện pháp rất cơ bản, toàn diện nhưng đồng thời cũng là biện
pháp mang tính lâu dài, khó triển khai đồng bộ dứt điểm,
nhất là đối với các trường THCS huyện Thường Xuân. Vì
vậy, yêu cầu đặt ra đối với mỗi nhà trường là cần xây dựng
thành những tiêu chí cụ thể để giúp GV thực hiện
ĐMPPDH:
+ Các trường THCS Thọ Thanh, Ngọc Phụng, Xuân
Dương có CSVC cơ bản theo kế hoạch xây dựng trường
THCS chuẩn quốc gia: Trong đó phải có tối thiểu 07 phòng
học bộ môn (Tin học; Tiếng Anh; Thực hành Lí - Công
nghệ; Hoá - Sinh vật; Phòng học chung; Phòng thí nghiệm
và một nhà thư viện).
+ Xét về thực lực và bước đầu cho phép cải tạo phòng
học thành phòng học bộ môn (chưa đạt chuẩn), kế hoạch
trên đây đối với các trường THCS huyện Thường Xuân là
thực hiện được. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc thực
hiện ĐMPPDH trong các trường này.
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+ Huy động kinh phí đầu tư cho xây dựng CSVC. Đây
là vấn đề khó khăn kéo dài trong nhiều năm đối với các
trường THCS huyện Thường Xuân (do kinh tế địa phương
phát triển chậm; nhân dân trong khu vực nói chung còn
nghèo, đời sống còn gặp nhiều khó khăn; các doanh nghiệp
đóng trên địa bàn ít, non trẻ). Tuy nhiên, nếu biết huy động
và tranh thủ được sự ủng hộ của các cơ quan trên địa bàn,
đặc biệt là hội cha mẹ HS thì vẫn có thể phát huy được sức
mạnh của cộng đồng xã hội với giáo dục trên tinh thần Nhà
nước và nhân dân cùng làm.
2.2.6.3. Cách thực hiện:
- Thông qua các Trung tâm học tập cộng đồng làng xã,
hội cha mẹ HS, các nhà trường cần tuyên truyền để mọi người
dân nhất là cha mẹ HS hiểu, ủng hộ ĐMPPDH. Thực tế cho
thấy, nhân dân Thường Xuân tuy còn nghèo nhưng khi có
nhận thức đúng, rõ, hiểu về giáo dục và vì sự tiến bộ của con
em mình, đồng thời thấy được nguồn kinh phí được sử dụng
hợp lí, có hiệu quả, họ sẵn lòng chung sức với các nhà trường.
- Công khai kinh phí Nhà nước cấp; kinh phí đóng góp
của HS theo quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, bên
cạnh đó, hàng năm các nhà trường đều có nguồn thu xây
dựng theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Có thể huy
động HS đóng kinh phí xây dựng trước một năm. Như vậy,
với nguồn thu huy động và cho phép theo đúng quy định
của Nhà nước, các nhà trường có nguồn kinh phí tập trung
cho cải tạo và xây dựng các phòng học bộ môn đáp ứng
được yêu cầu tối thiểu về phòng học bộ môn phục vụ cho
yêu cầu ĐMPPDH trong mỗi nhà trường. Đồng thời, trường
học là đơn vị sự nghiệp có thu (nguồn thu là học phí, tiền
xây dựng trường theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh).
Bởi vậy, để tập trung kinh phí giải quyết CSVC một cách
đồng bộ, HT nhà trường có thể đề xuất vay ngân hàng với
lãi suất ưu đãi để tập trung được nguồn lớn kinh phí. Việc
này nhiều nhà trường đã làm, có hiệu quả.
- Sử dụng nguồn lao động trong HS: HS THCS huyện
Thường Xuân phần lớn đã tiếp xúc với nhiều công việc lao
động, có sức khoẻ và các em hiểu được công việc và giá trị
việc làm. Bởi vậy, các trường có thể sử dụng nguồn lực lao
động tại chỗ vừa có tính chất giáo dục, vừa có giá trị kinh tế,
đồng thời tạo ra sản phẩm trong nhà trường phục vụ cho
dạy, học như: làm vườn ươm cây, làm vườn hoa, cây cảnh
giảm chi phí cho nhà trường, lao động của HS có thể tạo ra
ngân sách cho nhà trường từ chính nguồn lao động đó.
Bằng nguồn lực trên đây với địa bàn huyện Thường
Xuân, các trường THCS chắc chắn sẽ có điều kiện đầu tư
xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt
động dạy và học, đặc biệt là tạo điều kiện bổ sung phục vụ
yêu cầu ĐMPPDH.
2.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
Mỗi biện pháp đều giữ vai trò riêng trong việc thực hiện
ĐMPPDH. Tuy nhiên, các biện pháp này đều có mối quan
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hệ gắn bó chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau và đều cùng
mục đích góp phần giúp HT các trường THCS huyện
Thường Xuân thực hiện hiệu quả hoạt động ĐMPPDH.
Trong mối quan hệ đó, biện pháp nâng cao nhận thức, trách
nhiệm cho ĐNGV về ĐMPPDH có vai trò then chốt, bởi
đổi mới sẽ không thành công nếu không có sự nhận thức và
nỗ lực hết mình của ĐNGV trong nhà trường. Điều quan
trọng là tùy theo đặc điểm của mỗi nhà trường ở từng giai
đoạn mà ưu tiên áp dụng biện pháp cho hợp lí. Bên cạnh đó,
khi sử dụng các biện pháp cần phải phối hợp một cách đồng
bộ, linh hoạt sẽ tạo ra bước đột phá quan trọng góp phần
tăng cường quản lí ĐMPPDH của HT ở các trường THCS
huyện Thường Xuân, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay.
3. Kết luận
Từ cơ sở lí luận, thực trạng quản lí hoạt động ĐMPPDH
của HT các trường THCS huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh
Hóa, bài viết đã đề xuất được các biện pháp quản lí hoạt
động ĐMPPDH phù hợp với tình hình thực tế của các
trường THCS trên địa bàn huyện.
Kết quả bước đầu cho thấy, các biện pháp đề ra là có cơ
sở khoa học, có tính thực tiễn, khả thi cao. Vấn đề đặt ra ở đây
là cần vận dụng các biện pháp đó một cách linh hoạt, phù hợp
với điều kiện thực tế của từng trường; cần có sự năng động,
sáng tạo của HT trong việc chỉ đạo, tổ chức các biện pháp và
sự phối hợp nhiệt tình của ĐNGV cũng như các lực lượng
giáo dục khác thì việc ĐMPPDH mới đạt hiệu quả.
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