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TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
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Ngày nhận bài: 13/5/2019; ngày chỉnh sửa: 22/5/2019; ngày duyệt đăng: 26/5/2019.
Abstract: In this article, w present the current situation of teaching Physics at secondary
schools in Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province. Based on that, we propose measures
to overcome the limitations of the situation and improve the quality of education at the
secondary schools in the city.
Keywords: Management, teaching and learning activities, Physics, secondary school, Vung Tau
city, Ba Ria - Vung Tau Province.
1. Mở đầu
Cùng với lịch sử phát triển của ngành Giáo dục, việc
nâng cao chất lượng dạy học được coi là nhiệm vụ cơ
bản, quan trọng nhất trong nhà trường, đây là điều kiện
để nhà trường tồn tại và phát triển. Quản lí hoạt động dạy
học trở thành nội dung quản lí cơ bản nhất của hiệu
trưởng nhà trường. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 khóa
VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ghi rõ:
“GD-ĐT hiện nay phải có một bước chuyển nhanh về
chất lượng và hiệu quả đào tạo, về số lượng và quy mô
đào tạo, nhất là chất lượng dạy học trong các nhà trường
nhằm nhanh chóng đưa GD-ĐT đáp ứng yêu cầu đổi mới
của đất nước” [1].
Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về GD-ĐT đều
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới, coi đây là
yêu cầu nhiệm vụ cấp bách. Đổi mới phương pháp giảng
dạy là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao
chất lượng giáo dục. Việc cải thiện phương pháp quản lí
giảng dạy phải được thực hiện trước tiên trong nhà
trường. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa VIII đã
khẳng định: “Giáo dục nước ta vẫn còn nhiều yếu kém,
bất cập cả về quy mô lẫn cơ cấu và nhất là chất lượng ít
hiệu quả, chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao về
nhân lực và công cuộc đổi mới kinh tế xã hội, xây dựng
bảo vệ tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” [2].
Chất lượng dạy học không chỉ phụ thuộc vào chuyên
môn của giáo viên (GV) mà còn phụ thuộc vào điều kiện
hỗ trợ khác như: cơ sở vật chất (CSVC), quy mô lớp học,
sĩ số học sinh (HS) trong lớp học, sự hợp tác giữa cha mẹ
học sinh với GV bộ môn, chế độ chính sách cũng như
việc quan tâm, chỉ đạo của cấp trên.
Thực tế, các trường trung học cơ sở (THCS) ở TP.
Vũng Tàu ổn định về CSVC, về chất lượng, song chưa
đồng đều giữa các trường. Đặc biệt, việc quản lí dạy học

trong nhà trường còn có nhiều bất cập, đòi hỏi ngành giáo
dục TP. Vũng Tàu có những biện pháp quản lí đồng bộ
mang tính khả thi hơn. Tuy nhiên, sau 6 năm triển khai
thực hiện theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013
về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu
CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế thì tỉ lệ các
trường về chất lượng đạt kết quả chưa thật sự mong muốn
[3]. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả nghiên cứu về
thực trạng giảng dạy môn Vật lí ở các trường THCS trên
địa bàn TP. Vũng Tàu và đưa ra một số giải pháp nâng
cao chất lượng giảng dạy.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện ở 16 trường THCS TP.
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua phương
pháp điều tra bằng phiếu hỏi kết hợp phỏng vấn. Khách
thể khảo sát là cán bộ quản lí (CBQL) (37 người), GV
dạy bộ môn Vật lí (50 người) và HS (345 em). Thời gian
từ tháng 10/2018 đến 12/2018.
Kết quả khảo sát được xử lí bằng phần mềm Excel,
các nội dung khảo sát được đánh giá bằng điểm số theo
các mức độ thực hiện: Kém:1, Yếu: 2, Trung bình (TB):
3, Khá: 4, Tốt: 5.
Kết quả khảo sát được xử lí bằng các phép toán theo


hai thông số là tỉ lệ % và điểm trung bình cộng ( X ) theo

1 5
công thức X   i 1 x i n i
N
Với: xi là điểm nội dung cho tương ứng với từng nội
dung xi {1, 2,3, 4,5}
ni là số người cho điểm, xi nội dung tương ứng.
N là tổng số người cho điểm từng nội dung.
Điểm trung bình cộng được đánh giá theo 5 mức quy
ước như sau:1,0  X  1,8: Kém; 1,81  X  2,6: Yếu;
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2,61  X  3,4: TB; 3,41  X  4,2: Khá; 4,21  X 
5,0: Tốt.
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Thực trạng năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên
Vật lí ở các trường trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu

lí vào thực tiễn còn hạn chế, phần nào đã ảnh hưởng tới
chất lượng dạy học nói chung trong nhà trường và chất
lượng bộ môn Vật lí nói riêng. Năng lực ứng dụng kiến


thức Vật lí vào thực tiễn ( X = 3,2) và năng lực phân loại

Bảng 1. Về năng lực chuyên môn của GV Vật lí THCS TP. Vũng Tàu
Mức độ lựa chọn (%)
STT
Nội dung đánh giá
Kém
Yếu
TB
Khá
Tốt
1
Nắm vững mục tiêu dạy học môn Vật lí
0
8,0
14,0
40,0
38,0
2
Nắm vững nội dung, chương trình môn Vật lí
0
6,0
10,0
18,0
66,0
3
Nắm vững phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
8,0
12,0
16,0
38,0
26,0
4
Năng lực xây dựng kế hoạch giảng dạy
2,0
10,0
8,0
50,0
30,0
5
Năng lực thực hiện kế hoạch giảng dạy
0
6,0
4,0
48,0
42,0
6
Năng lực sử dụng đồ dùng dạy học
8,0
14,0
6,0
46,0
26,0
7
Năng lực ứng dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn
16,0
12,0
14,0
40,0
18,0
8
Tự học để nâng cao trình độ
0
8,0
4,0
52,0
36,0
9
Phân loại đối tượng HS
16,0
18,0
8,0
36,0
22,0
Bảng 2. Đánh giá về hình thức, phương pháp giảng dạy bộ môn Vật lí
của CBQL và tự đánh giá của GV THCS TP. Vũng Tàu
Mức độ thực hiện (%)
Hiệu quả thực hiện (%)
Hoàn
Tương

Rất
toàn Không đối Phù
Nội dung đánh giá
X Kém Yếu TB Khá Tốt
phù
không phù hợp phù hợp
hợp
phù hợp
hợp
8,0
38,0 22,0 28,0 3,6
6,0 14,0 20,0 34,0 26,0
Sử dụng phối hợp các GV 4,0
PP truyền thống
QL 10,8
18,9 13,5 37,8 18,9 3,4
8,1 13,5 16,2 45,9 16,2
Vận dụng các phương GV 6,0
14,0 30,0 36,0 14,0 3,4
6,0 16,0 18,0 38,0 22,0
pháp hiện đại phát huy
tính tích cực chủ động QL 16,2
10,8 10,8 54,1 8,1
3,3
8,1 13,5 16,2 43,2 18,9
và sáng tạo của HS
20,0 38,0 18,0 16,0 3,1 12,0 14,0 28,0 24,0 22,0
Kết hợp phương pháp GV 8,0
truyền thống và hiện đại QL 13,5
18,9 21,6 29,7 16,2 3,2
5,4 13,5 21,6 40,5 18,9
Dạy lồng ghép, tích
GV 16,0
16,0 30,0 20,0 18,0 3,1 14,0 18,0 28,0 22,0 18,0
hợp liên môn trong bộ
QL 16,2
13,5 27,0 24,3 18,9 3,2 10,8 16,2 29,7 24,3 18,9
môn Vật lí
16,0 40,0 26,0 14,0 3,3
8,0 18,0 14,0 36,0 24,0
Đa dạng các hình thức GV 4,0
học tập
QL 10,8
13,5 21,6 37,8 16,2 3,4 13,5 10,8 18,9 45,9 10,8
Ứng dụng hợp lí công GV 6,0
20,0 28,0 26,0 20,0 3,3 10,0 14,0 18,0 30,0 28,0
nghệ thông tin vào
QL 13,5
18,9 24,3 18,9 24,3 3,2 10,8 16,2 18,9 27,0 27,0
hoạt động dạy học
Thường xuyên sử
GV 18,0
12,0 26,0 34,0 10,0 3,1
8,0 22,0 20,0 30,0 20,0
dụng máy chiếu,
QL 16,2
21,6 27,0 21,6 13,5 2,9
8,1 13,5 35,1 24,3 18,9
video trong giảng dạy
Kết quả khảo sát cho thấy, GV nắm vững mục tiêu, nội
dung, chương trình cũng như việc thực hiện kế hoạch dạy
học môn Vật lí trong nhà trường khá tốt. Tuy nhiên,
phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, năng lực xây
dựng kế hoạch giảng dạy, năng lực ứng dụng kiến thức vật





X
4,1
4,4
3,5
3,9
4,3
3,6
3,2
4,2
3,1



X
3,6
3,5
3,5
3,5
3,3
3,5
3,1
3,2
3,5
3,3
3,5
3,4
3,3
3,3

đối tượng HS ( X  3,1 ) chỉ đạt chỉ đạt ở mức trung bình.
Do vậy, các nhà quản lí và GV cần quan tâm đến nội dung
này, cần có những buổi tập huấn, thực tế hoặc giao lưu với
trường khác để cải tiến, nâng cao chất lượng dạy học.
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2.2.2. Thực trạng hoạt động dạy học môn Vật lí ở các
trường trung học cơ sở
Bảng 2 (trang trước) cho thấy, CBQL và GV có tỉ lệ
đánh giá ở các nội dung tương đồng nhưng mức độ khá
tốt không cao, đánh giá đúng thực trạng hiện nay. Việc
kết hợp phương pháp truyền thống và hiện đại chưa đạt
yêu cầu, việc sử dụng máy chiếu, video trong giảng dạy
chưa thường xuyên đặc biệt việc lồng ghép, tích hợp
liên môn trong bộ môn Vật lí còn nhiều hạn chế. Như
vậy, các nhà quản lí và GV cần quan tâm hơn việc lồng
ghép, tích hợp liên môn trong bộ môn Vật lí nhằm đổi
mới phương pháp giảng dạy.

STT
1
2
3
4
5
6

2.2.3. Thực trạng năng lực học tập môn Vật lí ở các
trường trung học cơ sở (bảng 3)
- Với kiến thức nền: tỉ lệ HS được đánh giá yếu kém
là 16,8% và từ TB trở lên là 83,2%. Có thể đánh giá kiến
thức nền là yếu tố quan trọng để HS có thể tiếp thu tốt
kiến thức mới trong quá trình học. Từ số liệu trên cho
thấy, kiến thức nền và khả năng tiếp thu bài của HS chỉ


đạt ở mức khá X = 3,6, khả năng vận dụng kiến thức
vào thực tiễn: chỉ có 44,4% HS thực hiện khá, tốt; số còn
lại là TB, yếu, kém. Điều này dẫn tới sự khó khăn trong
quá trình đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát
triển tư duy, sáng tạo của HS. Qua kết quả thống kê cho

Bảng 3. Thực trạng năng lực học tập môn Vật lí của HS ở các trường THCS TP. Vũng Tàu
Mức độ thực hiện (%)
Nội dung
Kém Yếu
TB
Khá
Tốt
Nắm kiến thức cơ bản
11,0
5,8
22,0 34,2 27,0
Việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp
23,8
4,6
19,7 24,3 27,5
Khả năng tiếp thu bài
10,4
8,7
15,9 36,2 28,7
Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn
13,3 11,9 30,4 28,7 15,7
Mức độ tư duy sáng tạo
10,7 15,1 38,3 22,0 13,9
Vận dụng kiến thức đã học vào các dạng bài tập
18,8
4,1
18,6 31,3 27,2
Bảng 4. Phương pháp và hình thức dạy học môn Vật lí của GV
Mức độ thực hiện (%)

TB

Khá

3,2

5,2

11,6 35,7

44,3

4,1

5,8

4,3

11,9

31,6 46,4 4,1

7,0

7,5

12,5 36,8

36,2

3,9

7,0

9,6

11,3

36,5 35,7 3,8

9,9

6,7

8,1

34,8

40,6

3,9

10,1

9,6

7,8

33,9 38,6 3,8

14,5

9,9

11,6 28,4

35,7

3,6

11,6

8,1

9,3

27,8 43,2 3,8

10,1

8,4

10,4 33,0

38,0

3,8

9,0

5,2

10,7

37,4 37,7 3,9

12,5

8,7

16,2 39,4

23,2

3,5

11,3

8,1

16,8

37,1 26,7 3,6

23,2

17,4

11,0 29,9

18,6

3,0

18,8 11,3

11,0

33,0 25,8 3,4
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X

Tốt

7

Yếu

6

Kém

5

Đàm thoại giữa HS
với HS, HS với GV
Sử dụng phương tiện
dạy học tích cực đúng
với đặc thù bộ môn
Hướng dẫn cách tự
học và tự nghiên cứu
bài ở nhà
Giao nhiệm vụ cụ thể,
làm việc theo nhóm

Rất
thường xuyên

4

Thường xuyên

3

Sử dụng phương pháp
hiện đại và phương
pháp truyền thống
Các phương pháp dạy
học tích cực

Ít Thường Xuyên

2

Thuyết trình của GV

Hiệu quả thực hiện (%)

Không
thường xuyên

1

Nội dung đánh giá

3,6
3,3
3,6
3,2
3,1
3,4

Không bao giờ

STT



X

X
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thấy, khả năng tư duy sáng tạo của HS chỉ đạt mức trung


bình ( X = 3,1). Như vậy, GV cần phải cũng cố kiến thức
nền cho HS trong quá trình dạy học để HS tiếp thu được
kiến thức tốt hơn.
- Việc chuẩn bị bài học Vật lí trước khi đến lớp: Số
liệu khảo sát cho thấy 51,8% số HS chuẩn bị bài ở nhà là
khá tốt, còn lại 48,2% HS coi việc chuẩn bị bài ở nhà là
không cần thiết vì thế mà khi lên lớp các em tiếp thu bài
rất chậm và không đạt được mục tiêu đề ra.
- Việc vận dụng kiến thức đã học vào các dạng bài
tập của các em chỉ đạt từ trung bình trở lên là 77,1%, số
còn lại là yếu, kém. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến
chất lượng học tập bộ môn Vật lí của HS cũng như không
thực hiện tốt mục tiêu dạy học của GV.

theo nhóm cũng như việc chuẩn bị bài, làm bài ở nhà của
các em chưa tốt. Mức độ thực hiện chỉ đạt trung bình




(X  3, 0) , hiệu quả thực hiện đạt ở mức khá (X  3, 4)
. Qua khảo sát HS ở 8 trường thì các em đều cho rằng, thầy,
cô dạy bộ môn Vật lí chủ yếu thuyết trình. Có 80% GV dạy
chủ yếu là thuyết trình, trong đó 78% GV thực hiện việc
thuyết trình khá tốt. Nội dung kiểm tra còn bám sát kiến thức
trong sách, chưa phong phú, đa dạng, chưa có nhiều hình
thức đánh giá và cũng chưa có nội dung kiểm tra theo hướng
phát huy năng lực sáng tạo của HS.
2.2.4. Thực trạng quản lí hoạt động giảng dạy môn Vật
lí ở các trường trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu
CBQL trong các trường THCS TP. Vũng Tàu quản lí

Bảng 5. Quản lí chuyên môn của GV bộ môn Vật lí đang giảng dạy tại các trường THCS TP. Vũng Tàu
Hiệu quả thực hiện (%)
STT
Nội dung đánh giá
Kém Yếu
TB
Khá
Tốt
1
Công khai chất lượng giảng dạy của GV
2,7
10,8 24,3 29,7 32,4
2
Điều hòa chất lượng GV giữa các khối, lớp
10,8 16,2 16,2 35,1 21,6
Chỉ đạo thống nhất các bước lên lớp, quy định hồ sơ sổ
3
0,0
8,1
10,8 24,3 56,8
sách
4
Tổ chức kiểm tra hồ sơ GV theo định kì
5,4
5,4
18,9 27,0 43,2
5
Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn
0,0
8,1
24,3 29,7 37,8
Xây dựng và phổ biến tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy
6
0,0
5,4
10,8 40,5 43,2
môn Vật lí cho GV
7
Quản lí ngày giờ công và đánh giá hàng tháng
2,7
8,1
10,8 16,2 62,2
8
Chỉ đạo việc thực hiện quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại HS
0,0
8,1
18,9 27,0 45,9
Chỉ đạo việc ra đề thi, kiểm tra phù hợp với chuẩn kiến
9
8,1
2,7
2,7
45,9 40,5
thức kĩ năng, đảm bảo tính vừa sức
10 Chỉ đạo việc đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá
0,0
10,8 16,2 35,1 37,8
Kiểm tra tiến độ việc thực hiện bài kiểm tra HS theo phân
11
5,4
5,4
5,4
40,5 43,2
phối chương trình
Nguyên nhân chính là do một bộ phận HS yếu kiến
thức nền, khả năng tự giác trong học tập chưa cao ảnh
hưởng tới hoạt động dạy học trong nhà trường nói chung,
bộ môn Vật lí nói riêng. Do vậy, CBQL và GV cần quan
tâm hơn quá trình dạy học để nâng cao chất lượng thực
trong nhà trường.
GV chưa thật sự đổi mới phương pháp dạy học mà
vẫn dạy theo phương pháp cũ, chưa kết hợp tốt các
phương pháp truyền thống và hiện đại, do đó các em càng
chán học, chưa hăng say học bộ môn Vật lí.
HS đánh giá về phương pháp và hình thức dạy học
của GV môn Vật lí ở bảng 4 (trang trước).
Theo các em, GV chưa hướng dẫn cách tự học và tự
nghiên cứu bài ở nhà, chưa giao nhiệm vụ cụ thể, không
hướng dẫn cách làm việc theo nhóm dẫn tới việc học tập



X
3,8
3,4
4,3
4,0
4,0
4,2
4,3
4,1
4,1
4,0
4,1

chuyên môn của GV bộ môn Vật lí khá tốt, bên cạnh đó
việc công khai chất lượng chưa thật tốt dẫn đến việc điều
hòa GV trong các khối lớp chưa đạt yêu cầu. Đa số CBQL
các trường đã chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương
trình, việc kiểm tra, đánh giá HS theo đúng Công văn số
5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về việc hướng
dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy
học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt
động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo
dục thường xuyên qua mạng của Bộ GD-ĐT.
2.2.5. Thực trạng quản lí hoạt động học tập môn Vật lí ở
các trường trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà
Rịa Vũng Tàu
Kết quả thống kê cho thấy: GV hướng dẫn HS mục


đích học tập môn Vật lí đạt trung bình ( X =3,1), xây
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Bảng 6. Thực trạng quản lí hoạt động học tập môn Vật lí của HS ở các trường THCS TP. Vũng Tàu
Hiệu quả thực hiện
STT
Nội dung đánh giá
1
2
3
4
5
1
Giáo dục HS ý thức, động cơ học tập môn Vật lí
8,1
13,5 24,3 32,4 21,6
2
Hướng dẫn HS dựng mục đích học tập môn Vật lí
13,5
18,9 24,3 27,0 16,2
3
Hướng dẫn HS xây dựng nội dung học tập môn Vật lí
8,1
13,5 21,6 32,4 24,3
Hướng dẫn HS xây dựng phương pháp học tập môn Vật lí
4
18,9
16,2 24,3 24,3 16,2
hiệu quả
Xây dựng những quy định về việc học trên lớp và ở nhà
5
8,1
13,5 18,9 45,9 13,5
của HS
Giúp HS rèn luyện được kĩ năng - kĩ xảo trong học tập
6
13,5
18,9 10,8 35,1 21,6
môn Vật lí
7
Rèn kĩ năng làm việc theo nhóm, tự học
18,9
13,5 16,2 29,7 21,6
8
Phát huy được mức độ tư duy, sáng tạo của HS
8,1
24,3 13,5 35,1 18,9
dựng phương pháp học tập chỉ đạt mức trung bình


(X  30), rèn luyện kĩ năng - kĩ xảo trong học tập, kĩ
năng năng làm việc theo nhóm cũng như khả năng tự học,
phát huy mức độ tư duy, sáng tạo của HS trong môn Vật lí

3,5
3,1
3,5
3,0
3,4
3,3
3,2
3,3

Nhìn chung, CSVC và thiết bị dạy học bộ môn còn
nhiều hạn chế, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm bộ


môn Vật lí đạt mức trung bình ( X = 2,9-3,0), việc kết
nối máy tính, máy chiếu, Internet, Wifi còn nhiều hạn chế



chỉ đạt trung bình ( X =3,2-3,3). Tất cả các nội dung để
hình thành cho HS kiến thức nền đều chưa đạt yêu cầu.
Chính vì thế việc giảng dạy cũng như việc ra đề của GV
không thể đổi mới theo hướng phát huy năng lực, sáng tạo
của HS trong dạy học nói chung với bộ môn Vật lí nói riêng.
2.2.6. Thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy
học bộ môn Vật lí tại các trường trung học cơ sở
Hiện nay, chúng ta đang đổi mới về phương pháp dạy
học, CSVC và thiết bị dạy học là tiền đề quan trọng nhất
trong việc giảng dạy đặc biệt là đối với bộ môn Vật lí, lí
thuyết phải gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành nhằm
đảm bảo chất lượng dạy học. CSVC theo đánh giá chỉ đạt
mức yếu (X  2,5). Để đảm bảo điều kiện về CSVC,
thiết bị còn tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng địa
phương, từng trường học. Ngoài ra, còn tùy thuộc vào
phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong từng nhà trường.



X



đạt mức yếu ( X = 2,2), dẫn tới hiệu quả thực hiện đạt


mức trung bình ( X = 3,1), dụng cụ thí nghiệm chưa đa


dạng, chưa đáp ứng tốt trong các tiết dạy ( X = 3,0), hiệu
quả sử dụng dụng cụ thí nghiệm đạt trung bình


(X  3,3). Kết quả khảo sát đó cho thấy Ban Giám
hiệu các trường THCS TP. Vũng Tàu cần quan tâm hơn
về CSVC, trang thiết bị trong nhà trường để theo kịp sự
phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0.
2.3. Đánh giá chung về thực trạng
2.3.1. Mặt mạnh
Về mặt nhận thức: Nhìn chung CBQL, GV đã nhận
thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của
hoạt động dạy học môn Vật lí đối với việc nâng cao chất
lượng giáo dục trong các nhà trường. Thông qua các đợt

Bảng 7. Thực trạng về CSVC, thiết bị phục vụ dạy học bộ môn Vật lí tại các trường THCS TP. Vũng Tàu
Cơ sở vật chất
Mức độ thực hiện (%)
Hiệu quả thực hiện (%)
và các loại thiết bị
Tương
Rất
Rất Không
Đầy


đối
đầy X Kém Yếu TB Khá Tốt X
thiếu đầy đủ
đủ
đầy đủ
đủ
Phòng học bộ môn Vật lí
20
22
16
24 18
3
22
26 14 18 20 2,9
Phòng thí nghiệm Vật lí
24
20
18
16 22 2,9
20
22 16 26 16 3,0
Máy vi tính, máy chiếu
24
18
18
24 16 2,9
16
14 30 22 18 3,1
Kết nối Internet, wifi
34
32
18
10
6
2,2
18
16 20 26 20 3,1
Dụng cụ thí nghiệm
16
24
20
20 20
3
14
12 26 24 24 3,3
Sách giáo khoa, sách tham khảo 12
16
20
28 24 3,4
12
16 20 26 26 3,4
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tập huấn CBQL, GV đã tiếp cận và nắm được mục tiêu,
nội dung, chương trình, phương pháp nâng cao chất lượng
giáo dục trong nhà trường, thực hiện được việc hướng dẫn
HS cách tự học, tự nghiên cứu, phát huy tính tự giác, sáng
tạo của HS, nêu được điểm mạnh, điểm yếu; đề xuất được
kế hoạch cải tiến phương pháp giảng dạy phù hợp, khả thi.
Về công tác quản lí: Tất cả các nội dung quản lí đã
được Hiệu trưởng các nhà trường thực hiện một cách bài
bản, đúng quy trình hơn. Trong đó nổi bật là việc xây
dựng kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ
chức thực hiện kế hoạch.
Việc quản lí các điều kiện đảm bảo đã được quan tâm
thực hiện đạt hiệu quả. Bằng chứng là nhiều kết quả thi
các cấp ở các trường có nhiều tiến bộ, việc bố trí phòng
học, phân công chuyên môn cho GV có nhiều chuyển
biến, số GV dạy chéo phân môn giảm rõ rệt, CBQL thể
hiện tính chủ động ngày càng cao.
2.3.2. Hạn chế
Về mặt nhận thức: một số CBQL, GV và nhân viên
ở các nhà trường nhận thức chưa đúng sự cần thiết của
hoạt động dạy học bộ môn Vật lí trong nhà trường.
Về công tác quản lí: hạn chế lớn nhất là việc chỉ đạo,
kiểm tra, giám sát, đánh giá đến từng đối tượng đối với
hoạt động giảng dạy của GV, hoạt động học của HS trong
nhà trường.
Việc tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên môn còn
mang tính hình thức, tính hành chính, chưa đi sâu vào
chuyên môn.
Việc thực hiện chế độ ưu tiên khuyến khích, đối với
GV, và HS còn hạn chế, do hạn hẹp về kinh phí, chưa
quan tâm thực hiện.
3. Kết luận
Tổng hợp kết quả nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực
trạng quản lí công tác hoạt động dạy học môn Vật lí ở
các trường THCS TP. Vũng Tàu cho thấy, công tác quản
lí hoạt động dạy học môn Vật lí ở các trường THCS TP.
Vũng Tàu có những chuyển biến tích cực về đổi mới căn
bản, toàn diện theo định hướng của Bộ GD-ĐT. Tuy
nhiên, một số CBQL còn coi nhẹ vai trò quản lí hoạt động
dạy học nói chung và dạy học môn Vật lí nói riêng và
chưa có những biện pháp quản lí phù hợp nên hiệu quả
quản lí còn thấp.
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, chúng tôi
đã đề xuất 8 biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn
Vật lí ở các trường THCS TP. Vũng Tàu nhằm đáp ứng
yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay:
- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt
động dạy học môn Vật lí ở trường THCS.
- Tăng cường tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao năng lực cho đội ngũ GV Vật lí ở trường THCS.

- Chỉ đạo Tổ chuyên môn đổi mới nội dung, chương
trình, kế hoạch dạy học môn Vật lí phù hợp điều kiện
thực tiễn của mỗi nhà trường.
- Tăng cường chỉ đạo GV đổi mới phương pháp và
hình thức dạy học môn Vật lí ở trường THCS theo định
hướng “lấy HS làm trung tâm”.
- Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật
lí của HS ở trường THCS.
- Tăng cường quản lí hoạt động tổ chuyên môn.
- Tổ chức các điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học môn
Vật lí ở trường THCS.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi
mới phương pháp dạy học.
Hiệu trưởng các trường cần thực hiện đồng bộ, linh hoạt
các biện pháp. Tuỳ hoàn cảnh, điều kiện thực tế nhà trường
mà lựa chọn các biện pháp phù hợp có tính khoa học, khả
thi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
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