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BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
THỊ XÃ GIA NGHĨA, TỈNH ĐĂK NÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Lê Thị Như Hương - Trường Đại học Vinh
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Abstract: Teaching management is an important task of educational managers to continuously
improve the quality of education in the context of education reform. In this paper, author proposes
some solutions for teaching management at primary schools in Gia Nghia town, Dak Nong
province in the current period.
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bám trường; xác định đúng vai trò, trách nhiệm của mình
để nỗ lực, tích cực, sáng tạo trong công việc, chủ động,
linh hoạt trong quản lí HĐDH và dạy học, biết tìm ra các
giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục.
2.1.2. Nội dung biện pháp: Phân tích thực trạng của việc
quản lí HĐDH theo định hướng phát triển NL, PC của
HS, sau đó lựa chọn nội dung tuyên truyền nhằm nâng
cao nhận thức cho CBQL và GV về đổi mới quản lí
HĐDH và dạy học theo định hướng phát huy NL, PC của
HS; nâng cao năng lực hành động theo nhận thức đúng
cho đội ngũ CBQL và GV theo định hướng đổi mới căn
bản, toàn diện GD-ĐT hiện nay.
2.1.3. Cách thức thực hiện biện pháp:
- Đối với CBQL các trường tiểu học: CBQL các
trường tiểu học gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ
trưởng chuyên môn cần phải nhận thức rõ vấn đề quản lí
HĐDH ở các trường tiểu học trong bối cảnh đổi mới căn
bản, toàn diện GD-ĐT hiện nay, nhận thức rõ cần phải
đổi mới công tác quản lí HĐDH; phải trang bị cho mình
những lí luận về quản lí hoạt động giáo dục, phải thường
xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lí,
hăng hái tham gia vào các hoạt động thực tiễn và không
ngừng học tập trong xã hội, học tập suốt đời; không
ngừng học tập trau dồi kiến thức xã hội, kiến thức chuyên
môn gắn liền với thực tiễn công tác quản lí HĐDH đáp
ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục nói chung,
giáo dục tiểu học nói riêng.
CBQL các trường phải tự nghiên cứu, đồng thời tổ
chức chỉ đạo cán bộ, GV nghiên cứu và nắm vững đầy
đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các
văn bản chỉ thị, hướng dẫn của ngành, của cơ quan quản
lí cấp trên; thường xuyên tham gia đầy đủ các lớp tập
huấn bồi dưỡng, nâng cao về chuên môn, nghiệp vụ do
các cấp tổ chức và làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền
chủ trương, đường lối về yêu cầu đổi mới trong giáo dục
đến toàn thể cán bộ, GV, nhân viên, HS trong nhà trường
cũng như phụ huynh HS và các lực lượng xã hội khác
cùng hiểu biết về chủ trương đổi mới của ngành giáo dục

1. Mở đầu
Để nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới hoạt động
dạy học đòi hỏi cần đổi mới hoạt động quản lí. Thực chất
công tác quản lí của nhà trường và quản lí hoạt động dạy
học là công việc được tiến hành thường xuyên, liên tục
trong- năm học. Đây là điều kiện đầu tiên quyết định đến
việc đảm bảo chất lượng của nhà trường đáp ứng yêu cầu,
mục tiêu đào tạo.
Hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng
lực, phẩm chất (NL, PC) của học sinh (HS) hiện nay đã
trở thành xu hướng chung của giáo dục, nhằm đảm bảo
chất lượng đầu ra của quá trình dạy học, thực hiện mục
tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất, nhân cách, năng
lực vận dụng tri thức và giải quyết tình huống thực tiễn
trong công việc, cuộc sống. Nghị quyết số 29-NQ/TW
ngày 04/11/2023 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đã nêu rõ: “... Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các
yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo theo hướng coi
trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học ...”. Trước
những yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới giáo
dục tiểu học nói riêng, nhiệm vụ hoạt động dạy học
(HĐDH) có thực hiện được tốt hay không phụ thuộc vào
biện pháp quản lí HĐDH của cán bộ quản lí (CBQL),
giáo viên (GV), đặc biệt là đối với các trường tiểu học thị
xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, tác giả bài
viết đề xuất một số biện pháp quản lí HĐDH ở các trường
tiểu học thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lí,
giáo viên về hoạt động dạy học ở trường tiểu học
2.1.1. Mục tiêu của biện pháp: Nâng cao nhận thức cho đội
ngũ CBQL, GV về công tác quản lí HĐDH ở trường tiểu
học trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Từ
đó, giúp họ nhiệt tình, tận tâm, tận tụy với nghề, bám lớp,
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hiện nay, trên cơ sở đó vận dụng có hiệu quả vào công
tác quản lí HĐDH tại đơn vị mình.
CBQL các trường phải lập kế hoạch cụ thể cho công
tác tuyên truyền về mục đích nội dung và ý nghĩa của
việc dạy học theo định hướng phát huy NL, PC của HS;
phải hiểu rõ về lí luận dạy học, các chế định xã hội, các
chế định của phòng GD-ĐT, những quan niệm dạy học
hiện đại; dự kiến bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực, thời gian
thực hiện kế hoạch. Kế hoạch phải tính đến thực trạng
của đội ngũ giáo viên (ĐNGV), HS, phụ huynh HS về
việc nhận thức đổi mới phương pháp dạy học (PPDH)
theo định hướng phát triển NL, PC của HS và thực trạng
cơ sở vật chất (CSVC) của nhà trường.
Trong quá trình chỉ đạo, CBQL các trường cần phải
phát huy được những thế mạnh của đội ngũ nhà trường
trong công tác tuyên truyền, giúp đội ngũ CBQL, GV,
nhân viên thấy được tầm quan trọng và cần thiết phải đổi
mới PPDH theo định hướng phát huy NL, PC của HS
trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT hiện
nay. Để thực hiện tốt, trước hết đội ngũ CBQL phải thống
nhất quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chuyên môn thực
hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của mình; chỉ đạo các tổ
chuyên môn tăng cường và nâng cao chất lượng sinh hoạt
chuyên môn, tích cực chia sẻ, thảo luận về đổi mới
PPDH. Đồng thời tích cực hướng dẫn, giúp đỡ, động viên
những cá nhân thực hiện chưa tốt để họ biết cụ thể hóa lí
luận vào hoạt động thực tiễn; cần phối hợp tốt với tổ chức
Công đoàn nhà trường trong việc vận động thực hiện tốt
các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành
như cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi
thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và
sáng tạo”, cuộc vận động “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua “Dạy tốt Học tốt”... CBQL phải là người truyền lửa, tạo được
động lực mạnh mẽ để khơi dậy tinh thần ham học hỏi, ý
thức tự giác của GV, làm cho họ thấy được chất lượng
dạy học chính là uy tín, là danh dự, là thương hiệu của
nhà trường.
- Đối với ĐNGV: Trong các nhà trường, GV là lực
lượng trực tiếp dạy học, chịu trách nhiệm đối với chất
lượng giáo dục. ĐNGV chính là khâu cuối cùng có trách
nhiệm thực hiện chủ trương về quản lí dạy và học. GV
còn là nơi trực tiếp tạo ra sản phẩm của giáo dục, sản
phẩm của HĐDH, đó chính là hình thành nên phẩm chất,
năng lực của HS. Vì vậy, ĐNGV quyết định chất lượng
dạy và họ.
CBQL cần phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để
GV được tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng để nâng
cao trình độ chuyên môn, nâng cao nhận thức về các vấn

đề kinh tế, văn hóa, xã hội trong bối cảnh đổi mới căn
bản, toàn diện GD-ĐT hiện nay.
Ngoài ra, công tác bồi dưỡng thường xuyên cũng
đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ
chuyên môn và nhận thức cho mỗi GV. Do đó, CBQL
phải xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện tốt kế hoạch
bồi dưỡng thường xuyên trong năm học; tích cực tổ
chức cho GV dự giờ, thăm lớp, trao đổi, chia sẻ, học tập
với đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường nhằm nâng
cao tay nghề.
2.1.4. Điều kiện thực hiện biện pháp: CBQL cấp trường
phải có sự đồng thuận, nhất quán trong nhận thức và lãnh
đạo về quản lí HĐDH ở nhà trường; phải tạo điều kiện
thuận lợi cho việc tổ chức HĐDH theo quan điểm sư
phạm tương tác nhằm đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản,
toàn diện GD-ĐT hiện nay. Cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo
chặt chẽ, sâu sát của các cấp quản lí giáo dục trực tiếp
(cấp phòng, cấp sở); sự quan tâm của các cấp ủy Đảng,
chính quyền địa phương. Cung cấp đủ cho CBQL, GV
về tài liệu cần thiết liên quan đến giáo dục, quản lí hoạt
động giáo dục như các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà
nước, các thông tư, văn bản hướng dẫn của ngành để họ
được nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện. Đồng
thời nội dung triển khai phải đảm bảo yêu cầu sát với tình
hình thực tế và nhu cầu cụ thể của GV; thông tin truyền
đạt cần phải đầy đủ, ngắn gon, súc tích và dễ hiểu.
2.2. Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế
hoạch dạy học ở trường tiểu học
2.2.1. Mục tiêu của biện pháp: Nhằm giúp cho CBQL
chỉ đạo tổ chuyên môn và GV xây dựng kế hoạch dạy
học (KHDH) ở nhà trường theo định hướng phát triển
NL, PC của HS; nhằm giúp CBQL cấp trường kiểm tra,
giám sát công việc của GV một cách thực tế, khách quan
và khoa học nhất, tránh sự tùy tiện cắt xén chương trình
dạy học hoặc đưa nội dung dạy học không đúng với mục
tiêu dạy học.
2.2.2. Nội dung biện pháp: Để thực hiện tốt biện pháp
này, yêu cầu tất cả CBQL cấp trường và GV phải nắm
vững nội dung, yêu cầu của đổi mới chương trình và sách
giáo khoa; tự xây dựng kế hoạch công tác, KHDH dựa
trên kế hoạch của nhà trường và phù hợp với từng tổ
chuyên môn. CBQL cấp trường phải duyệt KHDH và có
kế hoạch quản lí việc thực hiện KHDH của GV trong nhà
trường một cách hiệu quả. Đồng thời, CBQL cấp trường
cần tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá việc thực hiện
chương trình theo đúng KHDH. Từ đó đặt ra các chỉ tiêu
và các giải pháp thực hiện quản lí HĐDH theo định
hướng phát triển NL, PC của HS; có biện pháp phù hợp
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- Chỉ đạo GV xây dựng KHDH theo định hướng phát
triển NL, PC của HS: Trên cơ sở kế hoạch chuyên môn
của nhà trường, CBQL cần chỉ đạo GV xây dựng KHDH
cá nhân phù hợp với mục tiêu giáo dục cụ thể phù hợp
với từng đối tượng HS. KHDH theo định hướng phát
triển NL, PC của HS đảm bảo yêu cầu là phải đáp ứng
được các yêu cầu: Trang bị cho HS đầy đủ những kiến
thức trong nội dung chương trình dạy học, phát triển
năng lực của HS (tự học, tự rèn, giao tiếp, ...), phát triển
phẩm chất của HS (tự tin, tự trọng, trung thực, trách
nhiệm,...); giúp HS hứng thú học tập; nội dung phát triển
năng lực phải phù hợp với từng đối tượng HS ở từng lớp
học, từng môn học, từng bài học.
2.2.4. Điều kiện thực hiện biện pháp
Điều kiện thực hiện biện pháp này là đội ngũ CBQL
phải có sự đồng thuận, nhất quán trong công tác quản lí,
chỉ đạo GV thực hiện nhiệm vụ đổi mới PPDH theo định
hướng phát huy NL, PC của HS trong bối cảnh đổi mới
căn bản, toàn diện GD-ĐT hiện nay; CBQL cấp trường
phải có kĩ năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lí việc xây dựng
KHDH; tổ chuyên môn phải có kĩ năng xây dựng KHDH
theo định hướng phát huy NL, PC của HS.
GV cần xem xét việc đổi mới PPDH và đổi mới kiểm
tra, đánh giá HS là một việc làm thường xuyên và được
thể hiện cụ thể ngay trong tất cả các khâu của quá trình
dạy học; phải có ý thức tự học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, phải nắm vững phương pháp
đánh giá HS, tổ chức các HĐDH, quản lí HS, giao tiếp
và ứng xử sư phạm tốt.
2.3. Tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo giáo viên đổi
mới phương pháp dạy học
2.3.1. Mục tiêu của biện pháp: Nhằm tăng cường quản lí
ĐNGV đổi mới PPDH theo định hướng phát huy NL, PC
của HS.
2.3.2. Nội dung biện pháp: CBQL cần hướng dẫn cho
GV đổi mới trong soạn bài, xây dựng và tổ chức HĐDH
và kiểm tra theo định hướng phát triển NL, PC của HS;
thống nhất quy trình dạy học theo quan điểm sư phạm
tương tác; đồng thời cung cấp tư liệu cho GV soạn bài
theo hướng đổi mới.
2.3.3. Cách thức thực hiện biện pháp: Cần làm thay đổi
nhận thức cho ĐNGV về sự cần thiết phải đổi mới PPDH
trong bối cảnh hiện nay. CBQL cấp trường phải chỉ đạo
thật kĩ yêu cầu của chương trình, xác định rõ những kĩ
năng, kĩ xảo cần rèn luyện cho HS; cần xác định rõ PPDH
phát huy nhận thức, phát triển năng lực trí tuệ cho HS;
cần chỉ đạo thể hiện nội dung bài học cụ thể trong bài
soạn, nêu rõ hoạt động tương tác của thầy - trò - môi

trong việc xử lí những cá nhân thực hiện sai kế hoạch
hoặc không đạt chỉ tiêu kế hoạch.
2.2.3. Cách thức thực hiện biện pháp: Để tổ chức thực
hiện tốt biện pháp này, ngoài việc quán triệt tốt các nội
dung đến GV, bản thân CBQL cấp trường cũng phải có
kế hoạch cho bản thân mình, có định hướng chi tiết để
hướng dẫn GV. Đồng thời phân công CBQL cấp dưới
giúp GV xây dựng KHDH. Cụ thể như sau:
- Chỉ đạo tốt việc xây dựng kế hoạch chuyên môn của
nhà trường:
Kế hoạch chuyên môn là kế hoạch bộ phận trong hệ
thống kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch chuyên môn
trong quản lí HĐDH theo định hướng phát huy NL, PC
của HS cần được cụ thể hóa trên cơ sở những nhiệm vụ
chung của nhà trường và thực tế của tổ chuyên môn nhà
trường. Từ việc phân công cụ thể dựa trên cơ sở kế hoạch
của ngành, của trường và của các tổ chuyên môn, CBQL
và GV phải xây dựng kế hoạch quản lí HĐDH và KHDH
chi tiết, phù hợp. Cần chú trọng đến việc xác định những
nội dung kiến thức cơ bản của từng bài, từng chương, các
phương tiện và hình thức HĐDH, PPDH.
Xây dựng KHDH cần phải đảm bảo các nguyên tắc:
Nâng cao mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục
phổ thông, HS được cung cấp kiến thức, kĩ năng theo
chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; HS
được hình thành và phát triển các NL, PC cần thiết; đảm
bảo tính loogic của mạch kiến thức và tính thống nhất
giữa các môn học và hoạt động giáo dục.
Để đảm bảo các yêu cầu trên, KHDH của GV phải
được phân bố theo quy định phân phối chương trình của
Bộ GD-ĐT thể hiện theo từng tuần, từng tháng, từng học
kì và cho phép điều chỉnh phù hợp để GV thực hiện
KHDH. Đây còn là cơ sở, là căn cứ pháp lí cho sự kiểm
tra, giám sát việc thực hiện KHDH của GV.
- Chỉ đạo tốt việc xây dựng thời khóa biểu: Việc xây
dựng thời khóa biểu chính là việc thực hiện hóa KHDH
theo phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT. Chất lượng
thời khóa biểu chi phối mạnh mẽ đến kết quả dạy học vì
nó có ảnh hưởng đến nhịp độ hoạt động của nhà trường
và nó ảnh hưởng đến tâm sinh lí lứa tuổi của HS tiểu học.
Hiện nay các trường tiểu học trên địa bàn thị xã đều dạy
học 2 buổi/ngày với các môn học bắt buộc ở chương trình
tiểu học và HS được học thêm 2 môn tự chọn (Tiếng Anh
và Tin học). Vì vậy, một số trường sắp xếp thời khóa biểu
chưa phù hợp, dồn ép tiết học khiến cho HS quá tải, gây
mệt mỏi cho HS. Vì vậy, việc chỉ đạo xây dựng thời khóa
biểu phù hợp, hợp lí là hết sức quan trọng cần phải được
triển khai ngay từ đầu năm học.
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trường dạy học, xác định kiến thức trọng tâm cần truyền
đạt, sáp xếp theo một trình tự logic, khoa học.
Đồng thời, cập nhật hóa tri thức, minh họa bằng các
thông tin, số liệu, hình ảnh, những câu chuyện lịch sử gắn
với thực tế nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của HS
trong việc chiếm lĩnh kiến thức và nhằm phát triển NL,
PC của HS. CBQL cấp trường cần phải chỉ đạo GV hiểu
từng đối tượng HS, “GV là người dạy 30 HS một lớp chứ
không phải dạy một lớp 30 HS”. Mặt khác, cần phải nắm
chắc những điều kiện thuận lợi mà truyền thống nhà
trường đã có như tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ cùng
nhau phát triển chất lượng giáo dục của nhà trường... Có
thể so sánh PPDH theo định hướng đổi mới với PPDH
truyền thống để tìm ra những ưu điểm, những hạn chế
của mỗi PPDH nhằm phối hợp linh hoạt, tiết chế những
điểm hạn chế của từng phương pháp để lựa chọn PPDH
phù hợp nhất với từng đối tượng HS.
Làm tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn GV soạn giáo án
theo nội dung đã thống nhất trong tổ, nhóm chuyên môn,
gắn với điều kiện thực tế giảng dạy và điều kiện của nhà
trường. Đồng thời, quản lí việc trao đỏi bài soạn theo
quan điểm sư phạm tương tác giữa các GV nhằm trao đổi
kinh nghiệm, học hỏi, góp ý lẫn nhau giữa các GV. Giáo
án khi đã soạn xong cần được trình bày trong các buổi
sinh hoạt chuyên môn của tổ, được mọi thành viên trong
tổ thảo luận, bàn bạc, thống nhất những nội dung chính,
yêu cầu GV sử dụng tối đa các phương tiện sẵn có để
phục vụ bài giảng đạt kết quả cao nhất nhằm phát huy
tính tích cực của HS trong học tập và rèn luyện. Nội dung
thảo luận cần được ghi chép và lưu trữ đầy đủ làm minh
chứng cho việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong tổ.
Thực hiện tốt việc quản lí HĐDH theo định hướng
phát huy NL, PC của HS. Theo đó, GV phải là người chủ
đạo tổ chức các hoạt động học, hướng dẫn, gợi mở, đưa
HS vào các tình huống có vấn đề, tổ chức cho HS thực
hành, thảo luận nhóm, sử dụng các trò chơi học tập để
HS tự giải quyết vấn đề. CBQL phải yêu cầu GV chuyển
từ PPDH truyền thụ một chiều sang PPDH tích cực. Đó
là việc GV phải tổ chức dạy học phân hóa được năng lực
của HS trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học;
dạy học sát đối tượng, chú trọng công tác bồi dưỡng HS
có năng lực và phụ đạo HS chưa đạt yêu cầu; hướng dẫn
HS tự học và phối hợp làm việc nhóm có hiệu quả; tăng
tính chủ động và thái độ học tập tích cực của HS, tạo môi
trường học tập thân thiện, tạo được hứng thú của HS đối
với môn học; khuyến khích HS tự tin, thể hiện năng lực
của bản thân một cách tự nhiên nhất.
CBQL cần phải chỉ đạo tốt việc đổi mới đánh giá giờ
dạy của GV. Việc đánh giá giờ dạy của GV một cách đầy
đủ, trung thực, khách quan và tiến bộ không những giúp
cho CBQL nắm rõ được thực trạng việc đổi mới PPDH

mà còn là động lực để GV tiến bộ hơn trong hoạt động
giảng dạy của mình. Đánh giá giờ dạy của GV là hết sức
quan trọng, là minh chứng cho việc đánh giá, phân loại
ĐNGV đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng hợp lí để GV
phát triển hơn về chuyên môn, nghiệp vụ. Đổi mới đánh
giá giờ dạy của GV là động lực để GV đổi mới PPDH.
Rõ ràng không thể có việc đổi mới PPDH triệt để nếu
CBQL cứ đánh giá, nhận xét giờ dạy của GV theo cách
truyền thống như: Các bước lên lớp đã đầy đủ chưa, HS
có ngoan không, lớp học có ồn ào không... Đổi mới
phương pháp đánh giá giờ dạy theo định hướng phát triển
NL, PC của HS là phải chú trọng vào việc đánh giá như:
KHDH của GV có đạt được mục tiêu phát huy NL, PC
của HS trong việc chiếm lĩnh kiến thức; GV linh hoạt sử
dụng PPDH thế nào, có dẫn dắt, lôi cuốn HS vào các
nhiệm vụ học tập một cách tích cực không; GV có biết
điều chỉnh HĐDH phù hợp với tình hình thực tế của lớp
học không, HS có được trải nghiệm để tự chiếm lĩnh kiến
thức không, HS có thể vận dụng kiến thức học tập để ứng
dụng vào thực tiễn không, việc phát triển các NL, PC của
HS như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng
hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề... HS thực hiện có hiệu
quả không...
2.3.4. Điều kiện thực hiện biện pháp: CBQL cấp trường
phải có sự đồng thuận, nhất quán trong nhận thức và chỉ
đạo, quản lí GV thực hiện đổi mới PPDH theo định
hướng phát huy NL, PC của HS; tạo điều kiện thuận lợi
cho việc tổ chức giờ lên lớp của GV theo quan điểm sư
phạm tương tác nhằm đáp ứng mục tiêu đổi mới PPDH
theo định hướng phát huy NL, PC của HS trong bối cảnh
đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.
GV cần có kiến thức chuyên môn, có kĩ năng sư
phạm tốt; luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong lựa
chọn nội dung, PPDH phù hợp với đối tượng HS. CSVC
đảm bảo, có đầy đủ phòng học, phòng chức năng; bàn
ghế, lớp học đúng chuẩn quy định; sĩ số HS/lớp đảm bảo
đúng theo Điều lệ trường tiểu học.
2.4. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của các trường tiểu học
2.4.1. Mục tiêu của biện pháp: Nhằm nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQLvà GV các
trường tiểu học.
2.4.2. Nội dung biện pháp: Nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, GV ở các trường
tiểu học chính là việc đảm bảo và nâng cao hiệu quả hoạt
động quản lí và hoạt động đổi mới PPDH ở các trường
tiểu học. Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ
CBQL và GV để họ có điều kiện, phương tiện nhận thức
và hành động đúng đắn hơn, hiểu sâu và hiểu rõ hơn về
hoạt động quản lí HĐDH của mình. Vì chính năng lực
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này mới làm nên chất lượng HĐDH, hay ngược lại chính
chất lượng HĐDH tiểu học sẽ đánh giá chất lượng năng
lực nghề dạy học của GV tiểu học. CBQL phải có chuyên
môn vững, sâu thì mới thực hiện tốt vai trò quản lí của
mình, mới có khả năng hướng dẫn, thúc đẩy GV thực
hiện tốt nhiệm vụ HĐDH.
2.4.3. Cách thức thực hiện biện pháp: Thường xuyên tạo
điều kiện cử CBQL và GV các trường học tham gia các
lớp tập huấn, bồi dưỡng về đổi mới công tác quản lí, đổi
mới PPDH. Hướng mục tiêu nâng cao chuyên môn,
nghiệp vụ là nhiệm vụ yêu cầu và bắt buộc đối với mọi
CBQL và GV ở các trường tiểu học, làm cho đội ngũ
CBQL và GV trong nhà trường hiểu đúng, hiểu sâu, thấy
rõ tầm quan trọng của chất lượng đội ngũ đối với chất
lượng quản lí HĐDH và chất lượng dạy học. Để từ đó,
mỗi GV có ý thức cao trong việc tự phấn đấu hoàn thiện
năng lực hoạt động chuyên môn của bản thân, đáp ứng
yêu cầu phát triển chất lượng dạy học hiện nay.
Việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho
CBQL và GV ở các trường học là cần tạo điều kiện
thuận lợi để học được tham gia các lớp học nâng cao
chuyên môn, đạt trình độ trên chuẩn; tổ chức cho
CBQL, GV được tham gia các lớp học tập về lí luận
chính trị; tổ chức có chất lượng các hội thi: GV dạy giỏi,
GV chủ nhiệm lớp giỏi, hội giao lưu CBQL giỏi ở bậc
học học. Đồng thời khuyến khích CBQL, GV tự học, tự
nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức, trình độ về kĩ
năng sư phạm.
Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn tại trường là mục tiêu
hết sức quan trọng trong việc bồi dưỡng, nâng cao năng
lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và GV các trường
học. Thông qua hoạt động dự giờ, đánh giá tiết dạy, thông
qua hội giảng, hội thảo (sinh hoạt) chuyên đề chuyên môn
tiểu học... CBQL và GV sẽ được nâng cao về chuyên môn,
nghiệp vụ. Việc tham gia dự giờ cũng là một trong những
con đường học tập để nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ
cho CBQL và GV. CBQL và GV được tự bồi dưỡng ngay
trong quá trình dạy học và dự giờ. Đây là quan điểm học
qua trải nghiệm thực tế. Trải nghiệm thực tế tại lớp học, tại
trường học, ngay trên HS của mình. Vì vậy nên GV có
nhiều cơ hội thử nghiệm những kiến thức về chuyên môn,
về sư phạm, về PPDH mới theo quan điểm sư phạm tương
tác để tự GV so sánh và rút ra nhiều bài học quý báu từ
thực tiễn sau khi đối chiếu với lí luận. Từ đó, CBQL và
GV có cách suy nghĩ đúng đắn với việc quản lí HĐDH và
dạy học theo định hướng đổi mới hiện nay.
Căn cứ kết quả tham gia học tập, bồi dưỡng của
CBQL, GV các trường học làm căn cứ để bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, để xét thi đua, khen thưởng, luân chuyển, điều
động trong công tác quản lí và sử dụng đội ngũ.
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2.4.4. Điều kiện thực hiện biện pháp: Phải có sự đồng
thuận, nhất quán trong nhận thức và chỉ đạo về quản lí
bồi dưỡng đối với CBQL và GV các trường học; tạo điều
kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng GV nhằm đáp ứng mục
tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.
2.5. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy
học ở các trường tiểu học
2.5.1. Mục tiêu của biện pháp: Giúp CBQL cấp phòng
và cấp trường đánh giá chính xác trình độ, năng lực của
ĐNGV các trường tiểu học trong đổi mới HĐDH theo
định hướng phát huy NL, PC của HS.
2.5.2. Nội dung biện pháp: CBQL cấp phòng và cấp
trường đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của GV tiểu học
định kì và đột xuất theo nội dung sau: đánh giá kiến thức
chuyên môn, nghiệp vụ; đánh giá kĩ năng sư phạm; đánh
giá hiệu quả giảng dạy, giáo dục.
2.5.3. Cách thức thực hiện biện pháp: CBQL cấp phòng
và cấp trường cần xác định rõ mục đích, yêu cầu của từng
đợt kiểm tra, cần đánh giá dựa trên yêu cầu nhiệm vụ cụ
thể, kế hoạch của nhà trường, của năm học. Khi xác định
mục tiêu kiểm tra, phải luôn chú ý tới các phương hướng
chủ yếu, các mục tiêu chủ yếu mà nhà trường có nhiệm
vụ giải quyết; quán triệt quan điểm và thái độ đối với việc
kiểm tra, đánh giá GV; làm cho cán bộ, GV nhận thức
đúng đắn công tác kiểm tra, giúp họ phát huy những mặt
mạnh, khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm sau khi
được kiểm tra.
Kế hoạch kiểm tra phải được xây dựng ngay từ đầu
năm học. Nội dung kiểm tra phải xác định rõ mục đích,
yêu cầu, cách thức tiến hành kiểm tra, đánh giá; giao
quyền kiểm tra cho CBQL cấp trường chủ động trong
việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ; đa dạng hóa các
hình thức kiểm tra như: kiểm tra trực tiếp, kiểm tra gián
tiếp, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định
kỳ, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất... Cụ thể:
- Đánh giá kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của
GV: Đánh giá mức độ nắm được mục tiêu chương trình,
yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng các môn học,
nội dung dạy các môn học theo chương trình, sách giáo
khoa; đánh giá mức độ nắm đặc điểm tâm lí lứa tuổi HS
tiểu học, các PPDH, giáo dục, kiểm tra kết quả học tập
của HS nhằm phát triển PC, NL của HS; kiến thức giáo
dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học; đánh giá mức độ
hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước liên quan đến công tác giáo dục nói chung và giáo
dục tiểu học nói riêng; đánh giá mức độ nắm yêu cầu,
nội dung và PPDH về việc tích hợp nội dung dạy học
như kiến thức về an toàn giao thông, phòng chống tai
nạn thương tích, bảo vệ môi trường, quyền trẻ em, y tế
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học đường...; đánh giá mức độ hiểu biết về tình hình
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, phong tục,
tập quán, ngôn ngữ...
CBQL cấp phòng, cấp trường đánh giá kiến thức
chuyên môn, nghiệp vụ với các nội dung trên là đánh giá
một cách toàn diện về hiểu biết của GV dựa trên mức độ
nắm kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức nghiệp vụ sư
phạm, sự am hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách
của Nhà nước đối với giáo dục, những kiến thức cập nhật
về các vấn đề xã hội và nhân văn, những hiểu biết về tình
hình địa phương nơi trường đóng.
Việc tổ chức đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp
vụ GV ở trường tiểu học được thực hiện theo các bước:
Trước tiên là GV tự đánh giá theo nội dung và tự xếp loại
theo tiêu chuẩn đã được quy định; Tổ chuyên môn và
đồng nghiệp tham gia góp ý và nhận xét cho GV; CBQL
cấp trường và cấp phòng thực hiện đánh giá, xếp loại trên
cơ sở xem xét kết quả các tiết dạy dự và xếp loại, kết quả
tự đánh giá của GV, nghiên cứu hồ sơ chuyên môn của
GV và ý kiến nhận xét của tổ chuyên môn. CBQL cấp
phòng, cấp trường có thể phỏng vấn GV trước khi có
quyết định đánh giá, xếp loại để phù hợp với điều kiện
và hoàn cảnh thực tế của GV. CBQL cấp phòng, cấp
trường trao đổi với GV về những ưu, khuyết điểm chính,
xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và khả năng phát
triển chuyên môn, nghiệp vụ của GV và công khai kết
quả đánh giá đó. Trong trường hợp GV không thống nhất
với CBQL cấp phòng, cấp trường về kết quả đánh giá,
xếp loại của mình, GV có quyền trình bày ý kiến, bảo lưu
ý kiến nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của cơ quan
quản lí giáo dục trực tiếp.
- Đánh giá kĩ năng sư phạm: CBQL cấp phòng và
cấp trường đánh giá GV qua kĩ năng xác định được cấu
trúc chương trình tiểu học mới, xác định sự phát triển nội
dung dạy học của các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 để từ đó xây
dựng KHDH (đối với các môn), bài soạn (đối với các tiết)
theo hướng đổi mới, phù hợp với các đối tượng HS nhằm
phát triển NL, PC của HS; đánh giá kĩ năng vận dụng các
hình thức, PPDH, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của
HS, sử dụng thiết bị dạy học theo hướng tích cực hóa vai
trò của HS, phát triển phẩm chất, năng lực HS, phù hợp
với từng đối tượng HS; đánh giá kĩ năng quản lí, giáo dục
HS, như: lập kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch giáo dục HS
cá biệt, kế hoạch tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho HS;
đánh giá kĩ năng giao tiếp, ứng xử của GV với HS, cha
mẹ HS, đồng nghiệp và cộng đồng.
- Đánh giá hiệu quả giảng dạy, giáo dục: CBQL cấp
phòng và cấp trường đánh giá mức độ tiến bộ của HS về
kiến thức, NL, PC; kết quả công tác chủ nhiệm lớp và các
hoạt động giáo dục. Kết quả xếp loại tiết dạy: 1 tiết Tiếng
Việt, 1 tiết Toán, 1 tiết Tự chọn trong các môn còn lại;

kiểm tra lí thuyết, xây dựng một giờ giảng theo phương
pháp mới, cải tiến PPDH hoặc thiết kế một bài mẫu. Qua
đó, đánh giá kiến thức, kĩ năng phối hợp các PPDH qua
giờ giảng và việc tự rèn luyện tay nghề.
2.5.4. Điều kiện thực hiện biện pháp: CBQL cấp phòng
chỉ đạo CBQL cấp trường có sự đồng thuận, nhất quán
về nhận thức và chỉ đạo đổi mới về quản lí kiểm tra,
đánh giá GV trước yêu cầu đáp ứng mục tiêu đổi mới
căn bản, toàn diện GD-ĐT; tạo điều kiện thuận lợi cho
việc đổi mới kiểm tra, đánh giá GV theo quan điểm đổi
mới về PPDH.
2.6. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị
dạy học và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học
2.6.1. Mục tiêu của biện pháp:
Mục tiêu của biện pháp này là giúp CBQL thấy rõ
được vai trò của CSVC, thiết bị dạy học (TBDH) và công
nghệ thông tin (CNTT) đối với HĐDH theo định hướng
phát triển NL, PC của HS để chỉ đạo tăng cường CSVC,
TBDH và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lí
HĐDH và dạy học trong các nhà trường.
Đồng thời, giúp GV hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của
các giác quan tới quá trình tiếp thu kiến thức của HS, từ
đó chủ động lựa chọn CSVC, TBDH phù hợp trong từng
bài dạy nhằm đem lại hiệu quả cao cho các giờ dạy học,
hình thành ở GV kĩ năng sử dụng các TBDH hiện đại và
khả năng ứng dụng CNTT cao trong dạy học.
2.6.2. Nội dung biện pháp: Quản lí khai thác, sử dụng
hiệu quả CSVC, các TBDH hiện có; quản lí xây dựng
mua mới, mua sắm bổ sung CSVC, trang thiết bị đáp ứng
yêu cầu của quá trình đổi mới PPDH nhằm phát triển PC,
NL của HS.
2.6.3. Cách thức thực hiện biện pháp: Để quản lí khai
thác, sử dụng hiệu quả CSVC, TBDH hiện có, CBQL
cấp phòng và cấp trường cần làm tốt công tác tư tưởng
về thực hành tiết kiệm đối với toàn thể cán bộ, GV và
HS, làm cho CBQL và GV thấy được giá trị và ý nghĩa
của cơ sở vật chất cùng các TBDH trong nhà trường.
Làm tốt công tác tham mưu với các cấp quản lí giáo
dục và cha mẹ HS, vận động các mạnh thường quân
trong và ngoài nhà trường để mua sắm, sửa chữa CSVC,
TBDH phù hợp với chuẩn quy định; căn cứ vào quy định
của ngành và điều kiện cụ thể của trường, xây dựng các
quy định của nhà trường về trang bị, sử dụng CSVCTBDH và tổ chức thực hiện các quy định đó.
Xây dựng nội quy, quy chế, nguyên tắc cụ thể trong
việc sử dụng, bảo quản CSVC và các trang thiết bị phục
vụ dạy và học nhằm ngăn ngừa những sai phạm; thường
xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng CSVC, các trang
thiết bị để có phương án sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hoặc
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kênh hình, kênh tiếng,... đến quá trình tiếp nhận và vận
dụng các kiến thức, kĩ năng của HS.
2.6.4. Điều kiện thực hiện biện pháp: CBQL cấp phòng
và cấp trường phải có sự đồng thuận, nhất quán nhận thức
và chỉ đạo về tăng cường quản lí CSVC, TBDH trong bối
cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; phải tạo điều
kiện thuận lợi cho việc phát huy môi trường dạy học bên
trong nhằm đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện
GD-ĐT.
3. Kết luận
Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng
với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, tác giả
đã đề xuất 6 biện pháp quản lí HĐDH ở các trường
tiểu học thị xã Gia Nghĩa. Đó là: Nâng cao nhận thức
cho đội ngũ CBQL, GV về quản lí HĐDH; tăng cường
chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện KHDH ở trường
tiểu học; tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo GV đổi
mới PPDH; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, GV các trường tiểu học;
đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá HĐDH ở các
trường tiểu học và tăng cường các điều kiện về CSVC,
TBDH và đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao
chất lượng dạy học. Hi vọng các biện pháp này nếu
được áp dụng đồng bộ sẽ góp phần nâng cao chất
lượng và hiệu quả giáo dục tiểu học thị xã Gia nghĩa,
tỉnh Đăk Nông trong giai đoạn hiện nay.

chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những trang thiết
bị không đáp ứng được yêu cầu.
CBQL cấp phòng và cấp trường cần đẩy mạnh phong
trào thi đua trong GV về bảo quản, sử dụng TBDH và tự
làm đồ dùng dạy học, coi đó là một trong những tiêu chí
đánh giá thi đua, không để xảy ra tham ô, lãng phí, hoặc
công trình không đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.
Chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ các yếu tố hiện đại của
CNTT vào hoạt động quản lí và dạy học. Để chỉ đạo công
tác ứng dụng CNTT trong dạy học, CBQL các trường
học phải biết huy động nguồn lực xã hội hóa để mua sắm
thêm TBDH phù hợp với mục tiêu dạy học trong các nhà
trường TH.
Vì CSVC, TBDH và CNTT có ảnh hưởng rất lớn đến
chất lượng giáo dục như phòng chức năng, các thiết bị
nghe nhìn phục vụ cho học tập như tiết bị học tiếng Anh,
Tin học đòi hỏi phải có máy vi tính, bảng tương tác,
projector, nâng cấp mạng Internet kết nối wifi, website,...
nên việc đầu tư xây dựng, bổ sung CSVC, TBDH và khả
năng ứng dụng CNTT là hết sức cần thiết trong điều kiện
đổi mới công tác quản lí, đổi mới PPDH hiện nay trong
các nhà trường.
Chỉ đạo GV tăng cường ứng dụng CNTT vào quá
trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS.
Các hình thức ứng dụng CNTT cần chỉ đạo GV là: dạy
trình chiếu với cách thiết kế các slide bài dạy; sử dụng
máy chiếu hỗ trợ cung cấp kênh hình, âm thanh, video.
Vận dụng những thành tựu của CNTT vào HĐDH theo
định hướng phát triển năng lực HS là một xu thế thời đại
vì nó phát huy được tính tích cực học tập của người học
nhờ quá trình tương tác giữa GV - HS - Nội dung Phương pháp - Phương tiện - Hình thức dạy học. Trong
dạy học tiểu học, việc vận dụng những thành tựu của
CNTT có nhiều mức độ khác nhau. Đơn giản là để chuẩn
bị giáo án điện tử và trình diễn bài dạy của GV hoặc
chuẩn bị bài tập và trình diễn kết quả học tập của HS; tích
cực hơn là để tìm kiếm, khai thác thông tin trên mạng.
Hiện nay, trong các giờ học những ứng dụng của CNTT
đã thực sự đem lại cho GV, HS những giờ học hứng thú
qua các hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lí, mô phỏng và
trình diễn một lượng thông tin lớn bằng nhiều dạng: văn
bản, hình ảnh, âm thanh, mô hình, đồ thị,... Tuy nhiên, để
việc dạy và học có hiệu quả, việc thiết kế các nội dung
dạy học bằng các ứng dụng của CNTT phải có ý tưởng
sư phạm tốt, vừa đảm bảo các yêu cầu về chuẩn kiến
thức, kĩ năng của các bài học vừa đảm bảo các yêu cầu
kĩ thuật. Khi sử dụng các thiết bị hỗ trợ việc dạy và học,
GV phải lưu ý tới tác dụng tích cực của các kênh chữ,
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