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MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trần Thị Thu Thảo - Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày nhận bài: 29/4/2019; ngày chỉnh sửa: 15/5/2019; ngày duyệt đăng: 24/5/2019.
Abstract: On the basis of research theory and current situation of managing innovation of teaching
methods of Vietnamese grade 4 in elementary schools in District 12, Ho Chi Minh city, we propose
a number of measures to manage the innovation of teaching methods of Vietnamese grade 4,
contributing to improve the quality of teaching Vietnamese in primary schools.
Keywords: Innovating teaching methods, Vietnamese grade 4, primary school.
1. Mở đầu
Phương pháp dạy học (PPDH) là yếu tố quan trọng
và có ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Một PPDH
khoa học, phù hợp sẽ tạo điều kiện cho người dạy và
người học phát huy khả năng của mình trong việc truyền
đạt, lĩnh hội kiến thức và phát triển tư duy, làm thay đổi
vai trò của người dạy, đồng thời tạo nên sự hứng thú, say
mê và sáng tạo của người học.
Luật Giáo dục năm 2005, Điều 28 khoản 2 có ghi
“Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính
tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh (HS);
phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi
dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo
nhóm; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực
tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú
học tập cho HS” [1].
Tiếng Việt là môn học không những giúp HS phát
triển nhận thức mà còn phát triển các đặc điểm nhân cách
để trở thành một người có ích cho xã hội. Đây là một môn
học nền tảng, quan trọng ở bậc tiểu học. Thực tế cho thấy,
không ít HS lớp 4 còn bị hạn chế trong các kĩ năng nghe,
nói, đọc, viết tiếng Việt. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến
kết quả học tập môn Tiếng Việt nói chung và các môn
học khác nói riêng cũng như ảnh hưởng đến việc hình
thành và phát triển nhân cách của các em.
Quận 12 là một quận vùng ven của TP. Hồ Chí Minh;
cũng như các quận, huyện khác của thành phố, hoạt động
giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 4 tại các trường tiểu học
được các cán bộ quản lí (CBQL) chỉ đạo thực hiện theo
khung chuẩn kiến thức kĩ năng do Bộ GD-ĐT ban hành,
phân bổ chương trình bám sát theo văn bản số
9832/BGD-ĐT ngày 01/9/2006 [2], tuy nhiên, vẫn còn
một số bất cập, hạn chế.
Bài viết trình bày một số biện pháp quản lí hoạt động
đổi mới PPDH môn Tiếng Việt lớp 4 ở các trường tiểu
học Quận 12, TP. Hồ Chí Minh nhằm góp phần nâng cao
chất lượng dạy môn Tiếng Việt ở các trường tiểu học.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Đổi mới phương pháp dạy học
Theo Trần Kiểm: “Đổi mới PPDH là con đường tốt
nhất để đạt chất lượng và hiệu quả dạy học cao. Đổi mới
PPDH theo định hướng của đổi mới mục tiêu giáo dục
hiện nay, về bản chất là sự đổi mới cách thức tổ chức dạy
học theo quan điểm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ
động, sáng tạo của HS” [3; tr 8].
Như vậy, mục đích cuối cùng của đổi mới PPDH là
làm thế nào để HS phải thực sự tích cực, chủ động, tự
giác, luôn trăn trở tìm tòi, suy nghĩ và sáng tạo trong quá
trình lĩnh hội tri thức và lĩnh hội cả cách thức để có được
tri thức ấy nhằm phát triển và hoàn thiện nhân cách của
mình. Đổi mới PPDH là tăng cường vận dụng những
thành tựu mới của khoa học, kĩ thuật, công nghệ thông
tin có khả năng ứng dụng trong quá trình dạy học nhằm
nâng cao chất lượng dạy học. Đổi mới PPDH thực chất
không phải là sự thay thế các PPDH cũ bằng một loạt các
PPDH mới. Về mặt bản chất, đổi mới PPDH là đổi mới
cách tiến hành các phương pháp, đổi mới các phương tiện
và hình thức triển khai phương pháp trên cơ sở khai thác
triệt để ưu điểm của các phương pháp cũ và vận dụng
linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát huy tối đa
tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.
2.1.2. Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn
Tiếng Việt lớp 4
Hoạt động đổi mới PPDH môn Tiếng Việt nói chung,
môn Tiếng Việt lớp 4 nói riêng thực chất cũng không
nằm ngoài quy định chung về đổi mới PPDH. Hoạt động
đổi mới PPDH là quá trình tổ chức các hoạt động của
giáo viên (GV) trong giảng dạy và sự tích cực phối hợp
của HS trong việc tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức một
cách nhẹ nhàng và có hệ thống. Hoạt động đổi mới
PPDH phải được tiến hành nhịp nhàng và khoa học bên
cạnh việc vận dụng các PPDH cũ kết hợp với các PPDH
Email: ngoctham99@gmail.com
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mới sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại trường và
đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định.
2.2. Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học môn
Tiếng Việt lớp 4 ở các trường tiểu học Quận 12, Thành
phố Hồ Chí Minh
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2.2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.2.1. Thực trạng đổi mới các phương pháp dạy học
tích cực của giáo viên trong quá trình dạy môn Tiếng Việt
lớp 4 (xem bảng 1)
Bảng 1 cho thấy, hầu hết GV đều sử dụng các PPDH

Bảng 1. Mức độ sử dụng các PPDH tích cực của GV trong quá trình dạy môn Tiếng Việt lớp 4
Mức độ sử dụng (tỉ lệ %)
Điểm trung
Các PPDH tích cực
bình (ĐTB)
5
4
3
2
1

1

Phương pháp phân tích ngôn ngữ

2
3
4
5
6
7
8
9

Phương pháp thực hành giao tiếp
Phương pháp rèn luyện theo mẫu
Phương pháp thảo luận nhóm
Phương pháp trò chơi
Phương pháp đóng vai
Phương pháp kể chuyện
PPDH dự án
Phương pháp phát hiện, giải quyết vấn đề

27
41
25
31
15
19
14
7
23

2.2.1. Địa bàn, khách thể và phương pháp nghiên cứu
- Địa bàn nghiên cứu: Quận 12 là một quận vùng ven
của TP. Hồ Chí Minh, có 21 trường tiểu học công lập trên
địa bàn quận. Trong đó có 01 trường đạt chuẩn quốc gia
mức độ 1; có 09 trường đạt kiểm định chất lượng giáo
dục, trong đó có 08 trường đạt cấp độ 1 và 1 trường đạt
cấp độ 3 [4].
- Khách thể nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành khảo sát
xin ý kiến của 18 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng
chuyên môn và 82 GV ở 06 trường tiểu học ở Quận 12,
TP. Hồ Chí Minh (Nguyễn Khuyến, Lý Tự Trọng,
Nguyễn Du, Hồ Văn Thanh, Nguyễn Thị Định, Quang
Trung) từ tháng 01/2019 đến tháng 03/2019.
- Phương pháp nghiên cứu: Trong nghiên cứu này
chúng tôi sử dụng phối kết hợp nhiều phương pháp
nghiên cứu như: Nghiên cứu lí luận, điều tra bằng bảng
hỏi, phỏng vấn sâu và thống kê toán học để xử lí kết quả
khảo sát.
Thang đánh giá mức độ sử dụng các PPDH tích cực
của GV trong quá trình dạy môn Tiếng Việt gồm 5 mức
độ: mức độ 5 = rất thường xuyên; mức độ 4 = thường
xuyên; mức độ 3 = thỉnh thoảng; mức độ 2 = hiếm khi;
mức độ 1 = không sử dụng.
Thang đánh giá mức độ hứng thú của GV và HS
trong quá trình dạy và học môn Tiếng Việt lớp 4 có vận
dụng các PPDH tích cực gồm 5 mức độ: mức độ 5 = rất
hứng thú; mức độ 4 = khá hứng thú; mức độ 3 = hứng
thú; mức độ 2 = không hứng thú; mức độ 1 = hoàn toàn
không hứng thú.
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58
54
51
64
60
51
60
25
62

13
5
24
5
25
30
26
48
14

1
0
0
0
0
0
0
13
1

1
0
0
0
0
0
0
7
0

4,09
4,36
4,01
4,26
3,90
3,89
3,88
3,12
4,08

Thứ
bậc
3
1
5
2
6
7
8
9
4

tích cực trong quá trình dạy học môn Tiếng Việt lớp 4.
Trong đó, phương pháp thực hành giao tiếp được sử dụng
nhiều nhất vì trong quá trình truyền thụ kiến thức cho HS
thì sự tương tác giữa thầy và trò diễn ra thường xuyên,
GV cần có sự khéo léo điều chỉnh, sửa sai cho HS khi
các em sử dụng từ ngữ chưa chính xác, tiếp đến là
phương pháp thảo luận nhóm. PPDH theo dự án ít được
GV sử dụng nhất; bên cạnh đó các PPDH như kể chuyện,
đóng vai, trò chơi thì cũng ít khi được GV sử dụng. Cô
N.T.L (GV Trường Tiểu học Nguyễn Du) chia sẻ:
“Trong quá trình dạy học môn Tiếng Việt lớp 4, chúng
tôi rất ít khi sử dụng PPDH dự án bởi đây là phương
pháp khó thực hiện bởi khi thực hiện sẽ mất nhiều thời
gian và sĩ số HS/lớp quá đông”. Tuy nhiên, tùy theo tình
hình thực tế tại trường mà GV linh hoạt vận dụng các
phương pháp sao cho phù hợp.
Đổi mới PPDH giúp cho GV và HS hứng thú trong
giảng dạy và học tập. Chúng tôi đã tìm hiểu mức độ hứng
thú của GV và HS khi giảng dạy và học tập có sử dụng các
PPDH tích cực. Kết quả cụ thể được thể hiện ở bảng 2.
Bảng 2 (trang bên) cho thấy, trong quá trình giảng
dạy, GV đều có hứng thú khi vận dụng các PPDH tích
cực, phương pháp đóng vai được GV đánh giá cao. Cô
N.M.H (GV Trường tiểu học Nguyễn Khuyến) cho biết:
“Cách đóng vai của các em làm cho GV cảm thấy rất
thích thú, hài lòng vì các em rất ngây thơ, trong sáng,
luôn thể hiện hết mình và các em rất thích được GV cho
mình sắm vai”. GV ít hứng thú với PPDH dự án bởi đây
là phương pháp mà GV cho là khó thực hiện với tình hình
thực tế do áp lực sĩ số. Kết quả khảo sát ở bảng 1 và bảng
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Bảng 2. Mức độ hứng thú của GV trong quá trình dạy môn Tiếng Việt lớp 4 có vận dụngcác PPDH tích cực
Mức độ hứng thú (%)
Thứ
TT
Nội dung
ĐTB
bậc
5
4
3
2
1
1 Vận dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ
14 50 34
2
0
3,76
7
2 Vận dụng phương pháp thực hành giao tiếp
28 56 14
2
0
4,10
3
3 Vận dụng phương pháp rèn luyện theo mẫu
10 45 40
2
3
3,47
8
4 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm
22 63 15
0
0
4,07
4
5 Vận dụng phương pháp trò chơi
34 52 10
4
0
4,16
2
6 Vận dụng phương pháp đóng vai
35 53 12
0
0
4,23
1
7 Vận dụng phương pháp kể chuyện
20 55 23
2
0
3,93
5
8 Vận dụng PPDH dự án
8
31 44 15
2
3,28
9
9 Vận dụng phương pháp phát hiện, giải quyết vấn đề
13 55 31
1
13
3,80
6
2 có mối quan hệ với nhau, đó là khi GV hứng thú với
việc vận dụng các phương pháp thì mức độ sử dụng sẽ
nhiều hơn.
2.2.2.2. Thực trạng đổi mới phương pháp học tập của
học sinh trong quá trình học môn Tiếng Việt có vận dụng
các phương pháp dạy học tích cực
Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự
thành công của phương pháp giảng dạy là mức độ hứng
thú của HS khi GV có sử dụng các PPDH tích cực một
cách linh hoạt và sáng tạo. Kết quả khảo sát được thể hiện
ở bảng 3.

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

các bạn trong nhóm. Tuy nhiên, những phương pháp này
ít được GV sử dụng.
2.2.2.3. Đánh giá chung
CBQL giáo dục tại các trường tiểu học Quận 12 đều
biết đến các PPDH tích cực và tầm quan trọng của đổi
mới PPDH. Hiệu trưởng nhà trường là những người có
kinh nghiệm quản lí nhiều năm, nên nhận thức đúng về
ý nghĩa tầm quan trọng của các nội dung quản lí hoạt
động đổi mới PPDH và đồng thời cũng nhận thức được:
hoạt động đổi mới PPDH là hoạt động chính của nhà

Bảng 3. Mức độ hứng thú của HS khi học môn Tiếng Việt lớp 4 có vận dụng các PPDH tích cực
Mức độ hứng thú (tỉ lệ %)
Nội dung
ĐTB
5
4
3
2
1
Vận dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ
9
49 39
3
0
3,64
Vận dụng phương pháp thực hành giao tiếp
27 61
9
3
0
4,12
Vận dụng phương pháp rèn luyện theo mẫu
9
55 35
1
0
3,70
Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm
30 58 12
0
0
4,18
Vận dụng phương pháp trò chơi
49 44
7
0
0
4,42
Vận dụng phương pháp đóng vai
40 51
7
2
0
4,29
Vận dụng phương pháp kể chuyện
23 58 17
2
0
4,02
Vận dụng PPDH dự án
7
21 45 23
4
3,04
Vận dụng phương pháp phát hiện, giải quyết vấn đề
10 60 27
2
1
3,76

Thứ
bậc
8
4
7
3
1
2
5
9
6

trường, là yêu cầu đầu tiên để mỗi nhà trường nâng cao
chất lượng dạy học. Các biện pháp để khuyến khích GV
sử dụng các PPDH tích cực: nhắc nhở, động viên GV sử
dụng các PPDH tích cực trong các buổi họp tổ chuyên
môn định kì hàng tuần, tổ chức thao giảng, chuyên đề;
khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực
trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng các PPDH mới một
cách thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều CBQL

Bảng 3 cho thấy HS rất hứng thú trong học tập khi
GV có sử dụng các PPDH tích cực. Đặc biệt, với những
tiết học có vận dụng phương pháp trò chơi, phương pháp
đóng vai, phương pháp thảo luận nhóm thì các em rất hào
hứng vì qua các phương pháp trên, các em có thể dễ dàng
lĩnh hội tri thức một cách tự nhiên, không gượng ép và
các em sẽ khắc sâu kiến thức một cách có hệ thống thông
qua nhiều kênh thông tin: trò chơi, đóng vai, trao đổi với
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chưa nhận thức đầy đủ về quan niệm đổi mới PPDH môn
Tiếng Việt lớp 4. Việc lập kế hoạch của CBQL chưa chú
trọng nhiều và cụ thể hóa ở nội dung quản lí hoạt động đổi
mới PPDH; hiệu trưởng chưa thường xuyên dự giờ các tiết
giảng dạy của GV có vận dụng các PPDH tích cực nên khi
đánh giá GV còn cảm tính. Ở một số trường, khi thực hiện
đổi mới PPDH, GV chỉ sử dụng các PPDH tích cực khi
được yêu cầu lên tiết dạy mẫu, thao giảng. Một số GV còn
lúng túng, không biết sử dụng các phương pháp dạy tích
cực như thế nào cho có hiệu quả mà không tốn quá nhiều
thời gian, cụ thể như PPDH dự án…
2.3. Đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động đổi
mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt lớp 4 ở các
trường tiểu học Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
2.3.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc
quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn
Tiếng Việt lớp 4 cho cán bộ quản lí, giáo viên các trường
tiểu học
2.3.1.1. Mục tiêu
Đảm bảo cho CBQL và GV nhận thức đúng đắn, đầy
đủ và sâu sắc về đổi mới PPDH và quản lí đổi mới PPDH
môn Tiếng Việt lớp 4. Từ đó cải tiến công tác quản lí dạy
học nhằm nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.
2.3.1.2. Nội dung
Làm cho CBQL và GV nhận thức đầy đủ và đúng
đắn về quan niệm đổi mới PPDH, mục đích của đổi mới
PPDH, xu thế đổi mới PPDH và định hướng đổi mới
PPDH cũng như tầm quan trọng của đổi mới PPDH môn
Tiếng Việt lớp 4 hiện nay.
Mỗi CBQL cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm
quan trọng của việc quản lí hoạt động đổi mới PPDH
môn Tiếng Việt lớp 4 trong giai đoạn hiện nay.
2.3.1.3. Cách thức thực hiện
Tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng cho CBQL và
GV là tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học trong
quận về nội dung quản lí, nguyên tắc quản lí trong trường
học, đặc biệt chú trọng quản lí sự thay đổi trong giai đoạn
hiện nay về PPDH.
Đưa nội dung nâng cao nhận thức của CBQL, GV về
đổi mới PPDH môn Tiếng Việt lớp 4 vào kế hoạch hoạt
động chung của nhà trường.
Tổ chức các khóa học bồi dưỡng cho CBQL và GV về
xu thế đổi mới PPDH và các PPDH tích cực giúp GV nắm
chắc PPDH mới để vận dụng có hiệu quả vào bài dạy.
Thông qua các buổi hội nghị, sinh hoạt tập thể, lãnh
đạo nhà trường tổ chức cho CBQL và GV thảo luận về
quan niệm đổi mới PPDH, mục đích của đổi mới, xu thế
đổi mới và định hướng đổi mới PPDH môn Tiếng Việt
nói chung và môn Tiếng Việt lớp 4 nói riêng. Từ đó nâng
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cao hiểu biết và tinh thần trách nhiệm của từng CBQL,
GV trong hoạt động này.
2.3.2. Quản lí chặt chẽ và cụ thể hóa mục tiêu đổi mới
phương pháp dạy học môn Tiếng Việt lớp 4
2.3.2.1. Mục tiêu
Tăng cường năng lực xác định mục tiêu đổi mới
PPDH của CBQL nhà trường. Tạo điều kiện cho CBQL
nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên
môn trong đó chú trọng việc xác định mục tiêu một cách
cụ thể, rõ ràng và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn
vị. Trong đó nội dung đổi mới phương pháp phải thể hiện
rõ ràng, cụ thể và khả thi.
2.3.2.2. Nội dung
Khi xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường, cần
chú trọng xác định mục tiêu cụ thể về kế hoạch triển khai
đổi mới PPDH. Xây dựng các chuyên đề đổi mới PPDH
và phân công người chịu trách nhiệm chính.
Kế hoạch đổi mới PPDH của nhà trường phải được
cụ thể hóa trong kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn
theo từng thời gian. Trong kế hoạch cần có các chỉ tiêu
phấn đấu cụ thể, có mục tiêu cần đạt trong từng giai đoạn.
Trong quản lí xây dựng kế hoạch chuyên môn và đổi
mới PPDH, hiệu trưởng cần xây dựng bộ máy giám sát
quá trình thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Các thông tin
phản hồi cần được phân tích, đánh giá một cách cẩn thận
để có hướng điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế.
2.3.2.3. Cách thức thực hiện
Hiệu trưởng cần thành lập một ban chỉ đạo đổi mới
PPDH. Ngay từ khi chuẩn bị vào năm học mới, ban chỉ
đạo cần sớm xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu đổi
mới PPDH. Để mục tiêu phù hợp với tình hình thực tế
nhà trường và mang tính khả thi cao, cần thiết phải: thu
thập thông tin; phân tích tình hình của nhà trường về
điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thuận lợi,… để từ đó xác
định mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể.
Khi xây dựng mục tiêu của kế hoạch cần đảm bảo
quy trình một cách nghiêm ngặt, tránh tình trạng đánh giá
tình hình nhà trường một cách hời hợt, qua loa hoặc đưa
ra các biện pháp thiếu tính thực tiễn, không phù hợp.
Mục tiêu thực hiện đổi mới PPDH trong nhà trường
là một mục tiêu bộ phận trong mục tiêu chung của kế
hoạch năm học, cần được cán bộ, GV trong trường góp
ý, điều chỉnh để đảm bảo tính đồng thuận cao khi thực
hiện, do đó cần được phổ biến rộng rãi đến GV.
Nếu cần thiết, đưa tiêu chí xây dựng và thực hiện mục
tiêu đổi mới PPDH thành một tiêu chí thi đua quan trọng,
quyết định đánh giá danh hiệu thi đua của mỗi cá nhân GV.
Cuối mỗi học kì và cuối năm học, hiệu trưởng cần
đánh giá về tình hình thực hiện mục tiêu đã đề ra trong

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 3 tháng 5/2019, tr 54-58; 48

kế hoạch tổ chuyên môn về đổi mới PPDH, đề xuất các
biện pháp và thời gian khắc phục các hạn chế nảy sinh
trong quá trình thực hiện mục tiêu.
2.3.3. Đẩy mạnh việc quản lí thực hiện đổi mới phương
pháp học tập môn Tiếng Việt lớp 4 của học sinh
2.3.3.1. Mục tiêu
Đảm bảo CBQL nhà trường và GV thực hiện tốt công
tác chỉ đạo quá trình đổi mới phương pháp học tập của HS.
Hình thành thói quen tự học, tự tìm tòi, khám phá
kiến thức mới thông qua sự hướng dẫn của GV. Phát huy
tối đa khả năng sáng tạo của HS trong hành trình đi tìm
kiến thức mới.
2.3.3.2. Nội dung
Tăng cường công tác quản lí hoạt động đổi mới
phương pháp học tập của HS thông qua các tiết dự giờ
thường xuyên; đột xuất; xây dựng nề nếp học tập; bồi
dưỡng động cơ, thái độ học tập đúng đắn; quản lí hoạt
động học của HS trên lớp; quản lí việc tự học của HS.
2.3.3.3. Cách thực hiện
- Hiệu trưởng sắp xếp thời gian dự giờ, thăm lớp
thường xuyên GV, thông qua đó, rút kinh nghiệm để GV
điều chỉnh phương pháp dạy của GV và phương pháp
học của HS nhằm phát huy được tính tích cực của HS
trong giờ học. Bên cạnh đó, hiệu trưởng cũng nên nhận
xét, khen ngợi, động viên HS sau tiết dự giờ để các em
có động lực cho những tiết học sau.
- Hiệu trưởng chỉ đạo GV chủ nhiệm cho HS học tập
nội quy của nhà trường. Từ đó, HS hiểu và thấy rõ trách
nhiệm của mình trong việc thực hiện nề nếp để đạt được
kết quả cao trong học tập. Chỉ đạo GV xây dựng đội ngũ
cán bộ lớp có năng lực, nhiệt tình và có khả năng hỗ trợ,
giúp đỡ các bạn học chưa tốt.
- Tổ chức cho HS tham quan phòng truyền thống của
nhà trường; nghe giới thiệu về sự phát triển của nhà
trường, thành tích học tập của các anh chị ở các khóa học
trước, những tấm gương vượt khó đạt thành tích xuất sắc
trong học tập.
- Hoạt động học tập của HS thực sự có hiệu quả khi
bản thân HS ý thức được sự cần thiết phải nỗ lực phấn
đấu, say mê hứng thú trong học tập. Bên cạnh đó, đổi mới
PPDH của GV là một điều rất quan trọng để phát huy
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS mang lại hiệu
quả cao trong học tập.
- Hiệu trưởng chỉ đạo GV chủ nhiệm triển khai quản
lí hoạt động học và tự học của HS trong buổi họp cha mẹ
HS đầu năm. Từ đó, phụ huynh nhận thức được trách
nhiệm của mình trong việc kết hợp với GV chủ nhiệm để
giáo dục HS, tạo điều kiện để các em tự học.
- Chỉ đạo hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch tự học.
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Trong mỗi giờ học, GV cần dành thời gian để kiểm tra
lại bài tập, kiến thức của bài học trước cho HS.
2.3.4. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo
viên đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn
Tiếng Việt lớp 4
2.3.4.1. Mục tiêu
Nhà trường xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng, tự
bồi dưỡng đối với đội ngũ GV của trường một cách khoa
học, khả thi. Đảm bảo đội ngũ GV nắm được kế hoạch
chung của nhà trường, biết cách xây dựng kế hoạch, tổ
chức thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ của bản thân phù hợp với điều kiện thực tế,
đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH, góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo.
2.3.4.2. Nội dung
Nhà trường cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi
dưỡng có tính tổng thể. Kế hoạch này phải đảm bảo tính
khoa học và tính khả thi. Qua đó giúp GV định hướng
trong việc xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng của bản thân
làm cơ sở cho việc thực hiện và theo dõi quá trình tự bồi
dưỡng, rèn luyện tay nghề, nâng cao hiệu quả, chất lượng
công việc.
Triển khai kế hoạch đến toàn thể cán bộ, GV, nhân
viên, có hướng dẫn, phân công và hỗ trợ thực hiện.
Triển khai các văn bản chỉ đạo đổi mới PPDH của
các cấp lãnh đạo.
Kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của cán bộ, GV
tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
2.3.4.3. Cách thực hiện
Để đảm bảo công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ của GV đạt được kết quả tốt, hiệu trưởng cần thực
hiện các công việc sau:
Lập kế hoạch các hoạt động quản lí trường học trong
đó có kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của cán bộ GV. Xác định mục tiêu, nội dung, hình thức và biện pháp
tổ chức thực hiện một cách thích hợp.
Xác định điều kiện thuận lợi giúp GV xây dựng và
thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng.
Khuyến khích tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh
hoạt tổ chuyên môn, tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng
một cách tự giác, tích cực và có hiệu quả.
Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện
kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, qua đó rút kinh
nghiệm và điều chỉnh kịp thời nội dung, phương pháp
thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp
ứng yêu cầu đổi mới.
(Xem tiếp trang 48)
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đó, GV tham gia các chương trình với tâm thế bị ép buộc,
tham gia vì đó là quy định của cơ quan/ đơn vị quản lí.
Điều này dẫn đến hiệu quả của các hoạt động phát triển
nghề nghiệp chưa được tốt.

[6] Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 31/2017/TTBGDĐT về hướng dẫn công tác tư vấn tâm lí cho
học sinh trong trường phổ thông.
[7] Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional
development. Corwin Press.

Nhìn chung kết quả khảo sát cho thấy sự đa dạng
trong các hình thức phát triển nghề nghiệp cho GV tiểu
học. Tuy nhiên, các nhà trường cần chú trọng nhiều vào
việc phát huy tính tích cực của các GV cũng như chất
lượng tổ chức và cần tăng cường các hình thức dựa vào
nhà trường để xây dựng nhà trường trở thành một cộng
đồng học tập hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp cho GV.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG…
(Tiếp theo trang 58)
3. Kết luận
Quản lí hoạt động đổi mới PPDH môn Tiếng Việt lớp
4 là một trong những hoạt động giáo dục của nhà trường,
là yêu cầu thiết thực và có ý nghĩa quan trọng trong việc
nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Qua nghiên
cứu lí luận và khảo sát thực trạng hoạt động đổi mới PPDH
môn Tiếng Việt lớp 4 và quản lí hoạt động đổi mới PPDH
môn Tiếng Việt lớp 4 tại các trường tiểu học Quận 12, TP.
Hồ Chí Minh, bài viết đã đề xuất một số biện pháp quản lí
hoạt động đổi mới PPDH môn Tiếng Việt lớp 4 nói riêng
tại địa bàn Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Các biện pháp này
có mối quan hệ biện chứng với nhau, tạo nên một thể thống
nhất. Kết quả khảo sát cho thấy, các biện pháp được đề
xuất đều cần thiết và mang tính khả thi cao.

3. Kết luận
Kết quả khảo sát cho thấy, CBQL và GV các trường
tiểu học ở TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã nhận thức
được tầm quan trọng của phát triển nghề nghiệp cho GV
tiểu học. Các nhà trường đã chú trọng bồi dưỡng các nội
dung phát triển nghề nghiệp theo chuẩn cho GV với các
hình thức đa dạng. Tuy nhiên, một số nội dung bồi dưỡng
chưa được các đối tượng khảo sát đánh giá cao như năng
lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin. “Tư vấn và hỗ trợ
HS”, “Sử dụng ngoại ngữ” được bồi dưỡng ít thường
xuyên hơn so với các nội dung khác. Một số hình thức
bồi dưỡng hiệu quả chưa được tổ chức thường xuyên
như: “Tham gia vào mạng lưới GV giữa các trường tiểu
học liên kết với nhau” và “Tham gia vào các nhóm đổi
mới”. Thêm vào đó, tính chủ động của GV trong phát
triển nghề nghiệp chưa cao.
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