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1. Mở đầu
Giáo dục thể chất (GDTC) trong trường học là một
mặt giáo dục quan trọng không thể thiếu được trong sự
nghiệp GD-ĐT, góp phần thực hiện mục tiêu: “Nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” [1] cho
đất nước, để cho mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có
điều kiện “Phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể
chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức” [2].
Thể dục là môn học có vị trí quan trọng trong quá
trình GDTC cho học sinh ở các nhà trường nói chung và
các trường trung học phổ thông (THPT) nói riêng. Thông
qua môn học này, học sinh ý thức được trách nhiệm rèn
luyện thể lực để có sức khỏe tốt, làm tiền đề cho sự phát
huy năng lực lao động chân tay và trí óc, mang lại lợi ích
thiết thực cho bản thân và xã hội.
Thực tiễn dạy học môn Thể dục và quản lí (QL) dạy
học môn Thể dục tại các trường THPT trong những năm
qua đã có nhiều cố gắng, cải tiến nhưng trước yêu cầu
của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới được
Bộ GD-ĐT ban hành còn bộc lộ những bất cập. Điều đó
khiến chất lượng dạy học môn Thể dục khó đáp ứng được
một cách đầy đủ những yêu cầu phát triển năng lực học
sinh theo chương trình mới. Chính vì vậy, việc tiếp tục
nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống lí luận về QL dạy học
môn Thể dục ở các trường THPT theo tiếp cận năng lực
(TCNL), góp phần nâng cao chất lượng, từng bước đáp
ứng được yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông
tổng thể nói chung, phát triển năng lực học sinh nói riêng
là vấn đề có ý nghĩa cấp bách hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm cơ bản
Năng lực: Theo tác giả Meier và Nguyễn Văn Cường:
“Năng lực là khả năng thực hiện có hiệu quả và có trách
các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề thuộc các
lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trong những tình
huống khác nhau trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo và
kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động” [3].

Năng lực của học sinh: Theo tác giả Nguyễn Công
Khanh “Năng lực của học sinh là khả năng làm chủ những
hệ thống kiến thức, kĩ năng, thái độ... phù hợp với lứa tuổi
và vận hành (kết nối) chúng một cách hợp lí vào thực hiện
thành công nhiệm vụ học tập, giải quyết hiệu quả những
vấn đề đặt ra cho chính các em trong cuộc sống”. Như
vậy, nói đến năng lực là phải nói đến khả năng thực hiện,
là phải biết làm, chứ không chỉ biết và hiểu.
Dạy học: Theo tác giả Phan Thị Hồng Vinh cùng các
cộng sự “Dạy học là quá trình tác động qua lại giữa
người dạy và người học nhằm giúp cho người học lĩnh
hội những tri thức khoa học, phát triển năng lực tư duy
và năng lực hoạt động sáng tạo, trên cơ sở đó hình thành
thế giới quan và các phẩm chất nhân cách của người học
theo mục đích giáo dục” [5; tr 17].
Thể dục là một “bộ môn trong chương trình giáo dục
của trường phổ thông có nhiệm vụ cung cấp những kiến
thức về thể chất, sức khỏe và vệ sinh, hỗ trợ, thúc đẩy sự
phát triển và hoàn thiện thể chất cho học sinh phổ thông”
[4; tr 364].
Dạy học theo TCNL là chú ý đến việc hình thành năng
lực cho người học thông qua việc tổ chức hướng dẫn học
tập của giáo viên như cung cấp phần kiến thức được lựa
chọn phù hợp với đối tượng người học, rèn kĩ năng, từ
đó hình thành năng lực và năng lực sẽ hỗ trợ lại khả năng
tiếp thu kiến thức cho người học, phát triển kĩ năng và
năng lực người học tiếp tục được nâng lên.
Quản lí: Theo tác giả Bùi Minh Hiền thì “QL là sự tác
động của tổ chức, có hướng đích của chủ thể QL đến đối
tượng QL nhằm đạt được mục tiêu đề ra”. QL có bốn chức
năng cơ bản là: Kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra.
QL dạy học môn Thể dục theo TCNL là quản lí một quá
trình xã hội, một quá trình sư phạm đặc thù, nó tồn tại như
một hệ thống, bao gồm nhiều thành tố cấu trúc như: mục
đích và nhiệm vụ dạy học, nội dung dạy học, phương pháp
dạy học, phương tiện dạy học, thầy với hoạt động dạy, trò
với hoạt động học tập, kết quả học tập môn Thể dục.
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2.2. Hoạt động dạy học môn Thể dục ở các trường
trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực
Để thực hiện hoạt động dạy học môn Thể dục ở các
trường THPT theo TCNL cần xác định được các thành
tố cơ bản sau:
- Mục tiêu dạy học môn Thể dục ở các trường THPT
theo TCN: Dạy học môn Thể dục nhằm hình thành cho
học sinh ý thức và thói quen rèn luyện thân thể, tập luyện
thể dục, thể thao, giữ gìn sức khỏe, phòng chống bệnh
tật; giúp học sinh tăng cường sức khỏe, phát triển cân đối
về thể hình, chiều cao, cân nặng, bộ cơ xương và các
chức năng cơ thể hoạt động điều hòa; khắc phục hiện
tượng xương vẹo, lưng gù, mắt cận thị, thấp bé, nhẹ cân
hoặc béo phì mất cân đối; hình thành cho các em thói
quen ăn uống sạch sẽ, có chế độ học tập, lao động, nghỉ
ngơi, vui chơi hợp lí, có cuộc sống cá nhân lành mạnh,
có văn hóa; đồng thời giúp các em biết phòng chống các
bệnh xã hội, đặc biệt là các tệ nạn xã hội.

- Phương pháp dạy học môn Thể dục ở các trường
THPT theo TCNL: Trong dạy học môn Thể dục thường
áp dụng các phương pháp thị phạm, chỉ dẫn, giảng giải,
luyện tập thực hành cá nhân và đồng đội.
- Hình thức tổ chức hoạt động dạy học môn Thể dục
ở các trường THPT theo TCNL: Trong dạy học môn Thể
dục, hình thức cơ bản được sử dụng là hình thức lên lớp.
Hình thức tổ chức lên lớp Thể dục chủ yếu là trên sân
bãi, ngoài ra còn có nhiều hình thức rèn luyện khác như
tập thể dục đầu giờ, giữa buổi học, thi đấu cá nhân và tập
thể, cắm trại, du lịch... nhằm thu hút đông đảo học sinh
tham gia thường xuyên gây thành phong trào tự giác tập
luyện và thành thói quen hàng ngày.
- Hoạt động giảng dạy của giáo viên theo TCNL:
Hoạt động dạy của giáo viên nói chung trong dạy học
môn Thể dục là lãnh đạo, tổ chức, điều khiển hoạt động
nhận thức, rèn luyện của học sinh, giúp học sinh tìm tòi
khám phá tri thức, rèn luyện kĩ năng, thái độ có liên quan
đến môn học. Dạy học môn Thể dục ở các trường THPT
theo TCNL có các đặc trưng như: + Giáo viên tham gia
xây dựng và hoàn thiện chương trình chi tiết của môn
học, thiết kế giáo án (kế hoạch dạy học) và chuẩn bị các
điều kiện dạy học; + Thực hiện kế hoạch dạy học (các
hoạt động của giáo viên); + Đánh giá và hướng dẫn tự
đánh giá kết quả học tập theo TCNL.

- Hoạt động học tập của học sinh theo TCNL: Hoạt
động học tập môn Thể dục của học sinh các trường THPT
diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau như: tham gia giờ
học lí thuyết, thực hành môn học, tự học...Trong các hình
thức đó, giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, lãnh đạo,
hướng dẫn người học và hoạt động lĩnh hội kiến thức, rèn
luyện kĩ năng và thái độ có liên quan đến môn học. Học
sinh với tư cách là chủ thể hoạt động học tập tự giác, tích
cực, chủ động chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng và thái độ để
hình thành và phát triển năng lực có liên quan đến môn
học của mình. Hoạt động học tập môn Thể dục của học
sinh THPT diễn ra trên cơ sở nội dung học tập đa dạng
phong phú và thường xuyên phải đổi mới, cập nhật cho
phù hợp với sự phát triển khoa học và thực tiễn. Môi
trường học tập và phong cách giảng dạy của giáo viên
cũng rất đa dạng. Người dạy là chuyên gia của việc học,
người cố vấn cùng đồng hành với học sinh trong quá
trình học tập. Vì vậy, đòi hỏi học sinh phải có khả năng
thích nghi rất lớn; đồng thời, trong suốt quá trình học, họ
phải có tính tự giác, tính kế hoạch cao. Ngoài các đặc
điểm chung đó, hoạt động học tập của học sinh theo
TCNL còn có các đặc trưng như: + Tích cực chuẩn bị
hoạt động học tập của bản thân; + Thực hiện hoạt động
học tập các nội dung lí thuyết và thực hành một cách đầy
đủ; + Tham gia vào quá trình đánh giá kết quả học tập
theo tiêu chuẩn năng lực thực hiện; + Thực hiện hoạt
động tự học theo tiêu chuẩn năng lực thực hiện.
- Các điều kiện đảm bảo dạy học môn Thể dục ở các
trường THPT theo TCNL: Để đảm bảo tính hấp dẫn và
hiệu quả thiệt thực, phát triển tốt năng lực cho học sinh,
môn Thể dục đòi hỏi phải có những phương tiện và cơ sở
vật chất tối thiểu như dụng cụ thể dục thể thao, sân bãi
luyện tập... nếu không các phần lí thuyết đơn thuần sẽ trở
thành gánh nặng ảnh hưởng đến chính sức khỏe của học
sinh và khó phát triển năng lực cho các em.
2.3. Quản lí hoạt động dạy học môn Thể dục ở các
trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực
QL dạy học môn Thể dục ở các trường THPT theo
TCNL là tác động có mục đích, có kế hoạch của nhà quản
lí thông qua lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra hoạt
động dạy học nhằm đạt được mục tiêu dạy học môn Thể
dục theo TCNL đặt ra. Cụ thể:
- Lập kế hoạch dạy học môn Thể dục ở các trường
THPT theo TCNL là quá trình xác lập mục tiêu của dạy
học, chỉ rõ các bước đi, biện pháp thực hiện và đảm bảo
các bước đi, biện pháp thực hiện và đảm bảo các nguồn
lực để thực hiện mục tiêu dạy học môn Thể dục ở các nhà
trường theo TCNL đã đặt ra. Quá trình lập kế hoạch dạy
học môn Thể dục theo TCNL bao gồm: Phân tích hiện
trạng dạy học môn Thể dục để lập kế hoạch (về nhân lực,
vật lực, tài lực...); xác định các nguồn nhân lực cần thiết;
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xác định mục tiêu, thời gian hoàn thành môn học; lập kế
hoạch cụ thể cho môn học; xác định các biện pháp thực
hiện kế hoạch dạy học; lập các kế hoạch phụ trợ cho dạy
học (dự trù kinh phí, kế hoạch, thời gian...).
- Tổ chức hoạt động dạy học môn Thể dục ở các
trường THPT theo TCNL là quá trình sắp xếp, phân công
công việc cho các bộ phận tham gia hoạt động dạy học
và thiết lập cơ chế thích hợp làm việc giữa các bộ phận
nhằm đạt được hiệu quả của dạy học môn Thể dục trong
các nhà trường theo TNCL. Tổ chức dạy học môn Thể
dục ở theo TCNL bao gồm các công việc: Xác định các
bộ phận trong trường tham gia hoạt động dạy học môn
Thể dục (các bộ phận trực tiếp, gián tiếp); xác định nhiệm
vụ của từng bộ phận và phân công công việc cho các bộ
phận tham gia; thiết lập cơ chế phối hợp giữa các bộ phận
tham gia hoạt động dạy học; theo dõi, đánh giá điều chỉnh
việc thực hiện kế hoạch dạy học; tổ chức có vai trò hiện
thực hóa các mục tiêu, nội dung, chương trình kế hoạch
đề ra. Để tổ chức tốt các hoạt động cần có sự sắp xếp,
phân phối các nguồn lực, phân công trách nhiệm rõ ràng
cho từng thành viên trong tổ chức từ sự phân công cụ thể
trong ban lãnh đạo đến các tổ chức đoàn thể như Công
đoàn, Đảng ủy, Khoa, phòng ban chức năng, lực lượng
giáo viên và các thành viên khác trong nhà trường.
- Chỉ đạo hoạt động dạy học môn Thể dục ở các
trường THPT theo TCNL là quá trình tác động, tổ chức
liên kết các bộ phận tham gia hoạt động dạy học để thực
hiện mục tiêu dạy học môn học theo TCNL đã đặt ra. Nội
dung công việc chỉ đạo điều hành hoạt động dạy học môn
Thể dục theo TCNL bao gồm: Xác định thứ tự các công
việc ưu tiên cho hoạt động dạy học; tham mưu cho lãnh
đạo cấp trên ra các quyết định về dạy học môn Thể dục
theo TCNL; tổ chức, triển khai thực hiện các quyết định
dạy học môn Thể dục theo TCNL; đảm bảo các điều kiện
cho hoạt động dạy học; thực hiện các chế độ, chính sách
hỗ trợ cho hoạt động dạy học môn Thể dục. Chỉ đạo là
một chức năng mang tính điều hành, điều khiển khi hoạt
động đã diễn ra trong thực tế. Chỉ đạo bao gồm cả hướng
dẫn công việc, liên kết, liên hệ, động viên mọi thành viên
trong nhà trường thực hiện đúng mục tiêu, nội dung,
chương trình kế hoạch dạy học môn Thể dục đã đề ra.
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học môn Thể dục
ở các trường THPT theo TCNL là quá trình theo dõi giám
sát việc thực hiện kế hoạch dạy học môn học đã đặt ra.
Nội dung công tác kiểm tra hoạt động dạy học môn Thể
dục theo TNCL bao gồm: Xác định và quán triệt các tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng dạy học; tổ chức thực hiện
thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy học; tổng kết, rút kinh
nghiệm hoạt động dạy học; điều chỉnh những vấn đề cần
thiết trong thực hiện kế hoạch dạy học.

- QL các nguồn lực phục vụ hoạt động dạy học môn Thể
dục ở các trường THPT theo TCNL bao gồm: QL chương
trình, kế hoạch dạy học môn Thể dục; QL hoạt động dạy
học của GV; QL hoạt động học của học sinh; QL cơ sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học môn Thể dục.
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí dạy học môn
Thể dục ở các trường trung học phổ thông theo tiếp
cận năng lực
QL dạy học môn Thể dục ở trường THPT theo TCNL
chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan
khác nhau như các yếu tố thuộc về chủ thể QL (trình độ,
năng lực, phẩm chất của hiệu trưởng trường THPT); các
yếu tố thuộc về giáo viên và học sinh (trình độ, năng lực,
phẩm chất của đội ngũ giáo viên môn Thể dục; tính tích
cực học tập của học sinh...) và các yếu tố thuộc về môi
trường QL, môi trường giáo dục.
3. Kết luận
Dạy học môn Thể dục ở các trường THPT theo
TCNL có vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục thể
chất cho học sinh của các nhà trường. QL hoạt động dạy
học môn Thể dục theo TCNL ảnh hưởng trực tiếp đến
chất lượng và hiệu quả dạy học môn học này. Chính vì
vậy, những kết quả nghiên cứu về quản lí hoạt động dạy
học môn Thể dục ở các trường THPT theo TCNL sẽ là
cơ sở lí luận hết sức quan trọng để cán bộ QL các trường
THPT vận dụng, đổi mới công tác QL của mình, từng
bước nâng cao chất lượng dạy học môn Thể dục theo
TCNL, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của
học sinh nói riêng và yêu cầu của xã hội nói chung.
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