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QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG
- THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP
Nguyễn Minh Thuấn - Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngày nhận bài: 15/5/2019; ngày chỉnh sửa: 28/6/2019; ngày duyệt đăng: 12/7/2019.
Abstract: Managing innovation of teaching methods is a process of purposeful and organized
impact on how teachers and students work to achieve teaching goals. The article analyzes and
evaluates the current status of managing innovation of teaching methods in secondary schools in
Nga Bay town, Hau Giang province, thereby proposes a number of measures to manage innovation
teaching methods at secondary schools meet the current educational innovation requirements.
Keywords: Management, innovation, teaching method, secondary school.
1. Mở đầu
Xã hội đang thay đổi, do đó giáo dục (GD) cũng phải
thay đổi để đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong công cuộc đổi
mới GD Việt Nam hiện nay, đổi mới phương pháp dạy
học (PPDH) theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác
chủ động sáng tạo của học sinh (HS)… là một trong
những yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định đến việc
nâng cao chất lượng GD-ĐT. Song, để đổi mới căn bản
và toàn diện nền GD thì đổi mới quản lí (QL) quá trình
dạy học (DH) trong đó QL đổi mới PPDH là tất yếu.
Tuy nhiên, cho đến nay, trong các trường phổ thông,
lối dạy phổ biến vẫn là “truyền thụ một chiều”, người học
thụ động, học chưa đi đôi với thực hành, kiến thức ít được
vận dụng trong thực tiễn mà nguyên nhân là do chưa đổi
mới PPDH. QL đổi mới PPDH có vai trò quan trọng
trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường
hiện nay, nhưng trên thực tế, việc chỉ đạo đổi mới PPDH
ở các trường trung học cơ sở (THCS) còn nhiều bất cập,

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng quản lí đổi mới phương pháp dạy
học ở các trường trung học cơ sở thị xã Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang
Tháng 2/2018, chúng tôi sử dụng phương pháp điều
tra, phỏng vấn trực tiếp, quan sát giờ dạy và khảo sát ý kiến
của 200 cán bộ quản lí (CBQL) và giáo viên (GV) cùng
với phương pháp nghiên cứu hồ sơ QL đổi mới PPDH của
6 trường THCS thị xã Ngã Bảy, gồm các trường: Trường
THCS Nguyễn Trãi; Trường THCS Nguyễn Du, Trường
THCS Nguyễn Khuyến, Trường THCS Lê Hồng Phong,
Trường THCS Đại Thành, Trường THCS Hiệp Lợi. Trên
cơ sở đó phân tích số liệu, thống kê, tổng hợp báo cáo của
các trường THCS để tiến hành xử lí số liệu tính %, tính
điểm trung bình và xếp thứ bậc.
Cách quy ước điểm số cho bảng hỏi: Mỗi phiếu đều
có các lựa chọn và được quy ước bằng các mức điểm
khác nhau, thể hiện như sau:
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Bình thường
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việc QL chuyên môn (CM) DH theo những quan niệm
và cơ chế vừa cũ, chưa có những giải pháp khoa học để
QL có hiệu quả, trong đó QL đổi mới PPDH có vai trò
quan trọng nhất trong việc nâng cao chất lượng giáo dục
các nhà trường hiện nay. Do đó, cần phải có những giải
pháp phù hợp về QL đổi mới PPDH nhằm đáp ứng yêu
cầu đổi mới GD hiện nay.
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Cách tính điểm trung bình cho mỗi tiêu chí được thể
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số phiếu trưng cầu ý kiến, điểm trung bình chung sẽ cho
giá trị trung bình của các tiêu chí.
Khoảng phân biệt giữa các mức độ là 0,8 [theo công
thức (Max - Min)/ n], như vậy điểm trung bình (ĐTB)
quy ước cho các mức độ là: - Mức Tốt: 4,2 ≤ ĐTB ≤ 5; Mức Khá: 3,4 ≤ ĐTB < 4,2; - Mức Trung bình: 2,6 ≤
ĐTB < 3,4; - Mức Yếu: 1,8 ≤ ĐTB < 2,6; - Mức Kém
(thấp nhất): 1 ≤ ĐTB < 1,8.
2.1.1. Về phổ biến chủ trương, đường lối, văn bản quy
định đổi mới phương pháp dạy học
Qua khảo sát và trao đổi ý kiến với các hiệu trưởng,
CBQL và GV các trường THCS ở thị xã Ngã Bảy, chúng
tôi nhận thấy các trường đều tổ chức, quán triệt đầy đủ
các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành
GD-ĐT và địa phương về tầm quan trọng, nội dung đổi
mới PPDH đối với CBQL và GV. Tuy nhiên, mức độ tổ
chức, tuyên truyền nhằm tác động đến nhận thức của đội
ngũ CBQL và GV làm cho họ thấy rõ được trách nhiệm
của nhà giáo đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục trung
học nói chung, đổi mới PPDH nói riêng phụ thuộc vào
từng trường và trách nhiệm của từng hiệu trưởng. Để làm
rõ vấn đề này, chúng tôi khảo sát và tổng hợp kết quả
việc phổ biến chủ trương, đường lối, văn bản quy định
đổi mới PPDH theo bảng 1.
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khi đó, việc cụ thể hóa chủ trương đường lối nhiệm vụ
năm học thành các kế hoạch cụ thể chưa được thực hiện
tốt và chưa khả thi (xếp thứ 4). Từ đó cho thấy, một số
CBQL và GV đã nhận thức được về sự cần thiết phải đổi
mới PPDH và mong muốn phải đổi mới PPDH. Tuy
nhiên, vẫn còn một số GV chưa nhận thức đúng về sự
cần thiết phải đổi mới PPDH, GV cho rằng mình đang áp
dụng rất tốt các PPDH truyền thống, ngại thay đổi thói
quen giảng dạy và tiếp cận cái mới. Một số GV chưa biết
phải đổi mới PPDH như thế nào; chưa thể thay đổi một
thói quen đã tồn tại rất lâu vì cho rằng, đổi mới PPDH
cần có những điều kiện hỗ trợ khác mà thực tế chưa đáp
ứng yêu cầu đổi mới.
Nguyên nhân này là do nhà trường chưa triển khai
và tổ chức thảo luận về việc xây dựng kế hoạch thực
hiện việc đổi mới PPDH một cách nghiêm túc, xây
dựng kế hoạch sơ sài nên tổ trưởng CM không nắm
vững để triển khai. Phần lớn GV tuổi cao ngại thay đổi
giáo án và chưa tiếp cận với các thiết bị DH. Đây là
mặt hạn chế của GV, vấn đề đặt ra là các trường phải
tìm ra các biện pháp để nâng cao nhận thức cho GV về
việc đổi mới PPDH.
2.1.2. Quản lí việc lập kế hoạch đổi mới phương pháp
dạy học

Bảng 1. Phổ biến chủ trương, đường lối, các văn bản quy định về đổi mới PPDH
Mức độ thực hiện (%)
Điểm
Nội dung
trung bình
1
2
3
4
5
Tổ chức phổ biến, quán triệt cho CBQL,
GV, học sinh về chủ trương, định hướng, sự
cần thiết, ý nghĩa của đổi mới PPDH
Cụ thể hóa chủ trương đường lối, nhiệm vụ
năm học thành các kế hoạch cụ thể, khả thi
Đánh giá tầm quan trọng của đổi mới PPDH
đối với việc nâng cao chất lượng DH
Tinh thần quyết tâm, đồng thuận, ủng hộ sự
đổi mới
Đưa nội dung đổi mới PPDH vào Nghị
quyết của Đảng bộ, chi bộ và quán triệt với
từng đảng viên
Thống nhất quan điểm về đổi mới PPDH
Chỉ đạo các tổ CM sinh hoạt, thảo luận
chuyên đề về đổi mới PPDH
Trung bình

Thứ
bậc

7,5

17,5

17,5

22,5

35,0

3,60

1

9,5

16,5

19,0

23,0

32,0

3,52

4

12,5

15,0

19,0

25,0

28,5

3,42

7

11,0

15,5

17,5

24,0

32,0

3,51

5

8,5

17,5

16,5

23,5

34,0

3,57

2

10,0

16,0

17,0

23,5

33,5

3,55

3

9,5

16,5

21,0

22,5

30,5

3,48

6

9,8

16,4

18,2

23,4

32,2

3,52

Bảng 1 cho thấy: Các nội dung nhận thức của GV về
đổi mới PPDH ở mức khá (xếp thứ 3); GV và CBQL
được phổ biến, quán triệt về chủ trương, định hướng, sự
cần thiết, ý nghĩa của đổi mới PPDH (xếp thứ 1). Trong

Kết quả khảo sát thực trạng QL lập kế hoạch của các
tổ CM, GV của các trường thể hiện qua bảng 2:
Bảng 2 cho thấy, mức độ thực hiện QL xây dựng kế
hoạch đổi mới PPDH của trường, tổ và cá nhân đã được
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Bảng 2. QL việc lập kế hoạch, thiết kế đổi mới PPDH
Mức độ thực hiện (%)
Nội dung
1
2
3
4

5

Điểm
TB

Thứ
bậc

1

Lập kế hoạch đổi mới PPDH tổng thể cấp trường

13,0

12,0

17,0

30,5

27,5

3,48

7

2

Cụ thể hóa thực hiện đổi mới PPDH trong nhiệm vụ
năm học và nghị quyết hội đồng CM

12,0

11,0

17,5

30,0

29,5

3,54

6

11,0

11,5

18,5

28,5

30,5

3,56

5

10,0

12,5

15,0

27,5

35,0

3,65

1

9,5

13,5

16,5

28,0

32,5

3,61

3

10,0

12,5

18,0

28,0

31,5

3,59

4

8,5

16,0

14,5

26,5

34,5

3,63

2

10,6

12,7

16,7

28,4

31,6

3,58

3
4
5
6
7

Xây dựng những quy định cụ thể về kế hoạch của tổ
CM, GV thực hiện đổi mới PPDH
QL việc xây dựng kế hoạch DH của tổ CM và GV
trong thực hiện đổi mới PPDH
QL thiết kế hoạt động DH của GV theo hướng đổi
mới PPDH
Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của GV
theo định kì
Tư vấn, góp ý cho tổ bộ môn, GV thực hiện đổi mới
PPDH qua các kế hoạch
Trung bình

thực hiện ở mức trung bình khá. Số liệu khảo sát và báo
cáo tổng kết năm học của Phòng GD-ĐT cho thấy sức
mạnh trong chỉ đạo đổi mới PPDH của các trường THCS
chưa quyết liệt; bên cạnh đó, phần lớn GV luôn ngại khó,
ngại đầu tư thời gian, công sức cho việc thiết kế bài
giảng, tổ chức các hoạt động DH và chưa thực sự nhìn
thấy đổi mới PPDH đồng bộ với đổi mới kiểm tra, đánh
giá theo định hướng phát triển năng lực HS.
Qua trao đổi trực tiếp với các chuyên gia là CBQL
của Phòng GD-ĐT, với các GV lâu năm, các tổ trưởng
CM, chúng tôi nhận thấy, đầu năm học hiệu trưởng các
trường THCS thường tổ chức họp đề xuất các mục tiêu,
chỉ tiêu, biện pháp trong Hội đồng giáo dục nhà trường,
sau đó hướng dẫn tổ trưởng CM chỉ đạo GV xây dựng
kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ CM rồi xây dựng kế
hoạch của nhà trường. Việc xây dựng kế hoạch trường,
tổ CM có tổ chức bàn bạc, thảo luận, thống nhất các chỉ
tiêu và đưa đến hội nghị cấp tổ, cấp trường để thông qua
kế hoạch.
Qua thực tế khảo sát, các trường đều quan tâm đến
QL việc xây dựng kế hoạch DH của tổ CM và GV trong
thực hiện đổi mới PPDH (xếp thứ 1) và tư vấn, góp ý cho
tổ bộ môn, GV thực hiện đổi mới PPDH qua các kế
hoạch (xếp thứ 2). Việc cụ thể hóa thực hiện đổi mới
PPDH trong nhiệm vụ năm học và nghị quyết hội đồng
CM và lập kế hoạch đổi mới PPDH tổng thể cấp trường
của nhà trường chưa được quan tâm (xếp thứ 6 và thứ 7).
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Nhà trường có tổ chức tư vấn góp ý cho GV đổi mới
PPDH nhưng đánh giá việc xây dựng kế hoạch, chất
lượng kế hoạch, xây dựng những quy định, hướng dẫn
cụ thể, chuẩn đánh giá về đổi mới PPDH chưa được thực
hiện tốt.
Qua khảo sát ý kiến cho thấy, các trường chưa cụ thể
hóa thực hiện đổi mới PPDH trong nhiệm vụ năm học và
nghị quyết hội đồng CM. Nhà trường chỉ đề ra yêu cầu
đổi mới chung chung, đa số ý kiến đánh giá ở mức trung
bình. Nếu khắc phục được các hạn chế trên thì hoạt động
QL thiết kế hoạt động DH của GV theo hướng đổi mới
PPDH sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
2.1.3. Quản lí việc sử dụng các phương pháp dạy học tích
cực trong quá trình dạy học của giáo viên
Thành công trong đổi mới PPDH phụ thuộc trực tiếp
vào việc tổ chức thực hiện các PPDH tích cực trên lớp
của GV. Các trường THCS đã tổ chức sinh hoạt CM
góp ý giờ dạy về đổi mới PPDH, chia sẻ kinh nghiệm
thông qua trao đổi CM với đồng nghiệp, thông qua sinh
hoạt chuyên đề, sinh hoạt cụm CM liên trường về đổi
mới PPDH.
Tuy nhiên, đó là những hoạt động “bề nổi”, tập trung
ở một số GV giàu kinh nghiệm, có năng lực và tâm huyết
với các hoạt động đổi mới PPDH. Đa số GV chưa đầu tư
đúng mức trong việc thiết kế bài giảng theo hướng tổ
chức các hoạt động DH và chia sẻ kinh nghiệm DH theo
hướng phát triển năng lực HS; GV chưa năng động, chưa
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thật sự hòa mình vào môi trường đổi mới giáo dục nên
việc đổi mới PPDH còn chậm và mang tính hình thức.
Số liệu khảo sát ở bảng 3 cho thấy, các trường rất
quan tâm tới việc chỉ đạo các tổ bộ môn tổ chức dự giờ
đúng quy định đối với GV, quan tâm tới việc nâng cao
nhận thức về đổi mới PPDH, kĩ năng, kĩ thuật sử dụng
các thiết bị DH hiện đại cho GV và nhiều biện pháp khác.
Đây là những công việc rất cần thiết tạo tiền đề cho đổi
mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc chỉ đạo tổ CM
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xây dựng giáo án mẫu và tổ chức thao giảng về đổi mới
PPDH ở trường được thực hiện rất tốt (xếp thứ 1) nhưng
thực tế có chênh lệch trong công tác chỉ đạo các nội dung,
cải tiến PPDH ở các trường. Việc tổ chức tư vấn xây
dựng hoạt động DH theo tinh thần đổi mới PPDH của
GV tham gia thi GV giỏi các cấp thực hiện chưa tốt (xếp
thứ 4). Việc “QL thực hiện dự giờ trao đổi kinh nghiệm,
xây dựng tiết dạy theo tinh thần đổi mới PPDH định kì”
và “Chỉ đạo tổ CM và GV lựa chọn nội dung, thiết kế các

Bảng 3. QL việc sử dụng các PPDH tích cực trong quá trình DH trên lớp
Mức độ thực hiện (%)
Nội dung
1
2
3
4
5
Chỉ đạo tổ CM và GV lựa chọn nội dung, thiết kế các
10,0 13,5 21,0 21,0 34,5
hoạt động, soạn bài theo hướng đổi mới PPDH
QL thực hiện dự giờ trao đổi kinh nghiệm, xây dựng tiết
10,5 12,5 20,5 21,0 35,5
dạy theo tinh thần đổi mới PPDH định kì
Chỉ đạo tổ CM xây dựng giáo án mẫu và tổ chức thao
9,5 11,5 19,5 22,5 37,0
giảng về đổi mới PPDH ở trường
Tổ chức thao giảng về đổi mới PPDH trong sinh hoạt
11,5 10,0 19,5 22,0 37,0
của cụm CM
Chỉ đạo GV hướng dẫn HS đổi mới phương pháp học
10,5 10,5 20,0 23,0 36,0
trong quá trình DH
Tổ chức tư vấn xây dựng hoạt động DH theo tinh thần
11,0 11,5 19,5 21,5 36,5
đổi mới PPDH của GV tham gia thi GV giỏi các cấp
Trung bình
10,5 11,6 20,0 21,8 36,1
Bảng 4. QL việc kiểm tra, đánh giá kết quả đổi mới PPDH
Mức độ thực hiện (%)
Nội dung
1
2
3
4
Phổ biến cho GV các văn bản về quy định kiểm tra, đánh
10,5 12,5 16,5 23,0
giá, xếp loại giờ dạy
Tổ chức đổi mới kiểm tra, đánh giá quá trình DH của
11,0 12,5 18,0 22,0
GV theo hướng đổi mới PPDH
Xác định các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá quá trình DH
12,0 13,0 18,5 21,0
theo tinh thần đổi mới PPDH
Tổ chức đánh giá quá trình DH theo tinh thần huy động
11,0 12,0 17,5 22,5
trí tuệ tập thể trong thực hiện đổi mới PPDH
Xây dựng tiêu chí thi đua có việc thực hiện đổi mới
11,5 15,5 17,0 21,0
PPDH của mỗi GV
Dự giờ và đánh giá giờ thao giảng của GV ở các tổ CM 12,0 13,5 16,5 21,0
Kiểm tra, dự giờ đột xuất và đánh giá giờ dạy của GV
14,5 15,5 16,5 20,5
Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, soạn,
12,5 14,0 17,5 21,5
giảng, dự giờ, thao giảng của GV
Có chế độ khuyến khích, động viên kịp thời các GV tích
13,0 14,5 17,0 21,5
cực đổi mới PPDH và thực hiện đổi mới PPDH có hiệu quả
Trung bình
12,0 13,7 17,2 21,6
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hoạt động, soạn bài theo hướng đổi mới PPDH” xếp vị
trí thứ 5 và thứ 6 cho thấy, các nội dung này chưa được
thực hiện một cách nghiêm túc. Vì vậy, để các hoạt động
trên đi vào nền nếp, có hiệu quả, cần nghiên cứu sâu hơn,
đưa ra những biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình
thực tế các trường THCS thị xã Ngã Bảy.
2.1.4. Quản lí việc kiểm tra, đánh giá kết quả đổi mới
phương pháp dạy học
Để đánh giá tác động của công tác QL đổi mới PPDH
ở các trường THCS, chúng tôi đã tiến hành khảo sát việc
QL kiểm tra, đánh giá kết quả đổi mới PPDH ở các trường
THCS. Kết quả được thể hiện qua bảng 4 (trang trước).
Bảng 4 cho thấy, trong quá trình thực hiện kế hoạch,
nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá việc
thực hiện đổi mới PPDH. Tuy nhiên, Ban Giám hiệu ít
thực hiện việc kiểm tra, dự giờ đột xuất và đánh giá giờ
dạy của GV (xếp thứ 9).
Việc phổ biến cho GV các văn bản về quy định kiểm
tra, đánh giá, xếp loại giờ dạy cùng biết và thực hiện rất
tốt (xếp thứ 1). Công tác tổ chức đánh giá quá trình DH
theo tinh thần huy động trí tuệ tập thể trong thực hiện đổi
mới PPDH được quan tâm và thực hiện hiệu quả (xếp thứ
2); có tổ chức đổi mới kiểm tra, đánh giá quá trình DH
của GV theo hướng đổi mới PPDH (xếp thứ 3). Tuy
nhiên, nhà trường chưa thật sự quan tâm việc kiểm tra,
đánh giá việc thực hiện chương trình, soạn, giảng, dự giờ,
thao giảng của GV (xếp thứ 7). Để thực hiện đổi mới
PPDH hiệu quả các trường cần chủ động nghiên cứu điều
chỉnh tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá quá trình DH, quá
trình đổi mới PPDH phù hợp với điều kiện thực tế của
đơn vị. Nhiều trường chưa có chế độ khuyến khích động
viên GV tích cực đổi mới PPDH và thực hiện đổi mới
PPDH có hiệu quả (xếp thứ 8).
2.2. Các biện pháp quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở
các trường trung học cơ sở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
2.2.1. Nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học
Người dạy và PPDH là một trong những yếu tố quyết
định chất lượng giáo dục. Đổi mới PPDH được coi là
phương thức xuyên suốt trong quá trình DH được kế
thừa, phát triển PPDH truyền thống và vận dụng sáng tạo
PPDH hiện đại. Vì vậy, để nâng cao chất lượng đổi mới
PPDH theo định hướng phát triển năng lực HS, trước hết
hiệu trưởng cần quan tâm đến việc phổ biến, triển khai
các chủ trương đường lối, văn bản quy định về đổi mới
PPDH đến các CBQL và GV.
Để hoạt động đổi mới PPDH có hiệu quả, cần tập trung
thực hiện các nội dung như: Tổ chức học tập, bồi dưỡng và
thống nhất nhận thức về đổi mới PPDH theo tiếp cận phát
triển năng lực HS; Tổ chức bồi dưỡng các quan điểm và
PPDH theo tiếp cận phát triển năng lực HS; Tổ chức triển
khai việc thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm, văn bản
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quy định về đổi mới PPDH. Bên cạnh đó, cần tổ chức các
buổi trao đổi, các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Chi bộ
(Đảng bộ), Công đoàn, Đoàn Thanh niên về nội dung đổi mới
PPDH. Giới thiệu tài liệu về QL đổi mới PPDH và các tài liệu
về đổi mới PPDH để CBQL, GV tự nghiên cứu; tổ chức giao
lưu giữa các trường THCS trong địa bàn thị xã.
2.2.2. Cải tiến quản lí việc lập kế hoạch đổi mới phương
pháp dạy học
Kế hoạch hóa là khâu quan trọng của quá trình QL trên
cơ sở phân tích thực trạng, những thuận lợi, khó khăn,
thách thức, căn cứ vào những tiềm năng đã có và những
khả năng sẽ có để xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt
động, các biện pháp cần thiết; từ đó kế hoạch hóa hoạt
động QL đổi mới PPDH, phân công nhiệm vụ cho từng bộ
phận, cá nhân theo nhiệm vụ, chức năng và thời gian cụ
thể. Chính vì vậy, việc lập kế hoạch QL đổi mới PPDH ở
trường THCS là nhiệm vụ vừa thường xuyên, vừa lâu dài,
có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình đổi mới giáo dục phổ
thông theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW. Việc triển
khai chỉ đạo xây dựng kế hoạch chiến lược QL đổi mới
PPDH ở các trường THCS sẽ giúp công tác QL của hiệu
trưởng hiệu quả hơn, đồng thời chất lượng đổi mới PPDH
của GV sẽ được nâng lên đáng kể.
QL việc lập kế hoạch tốt sẽ giúp cho các hoạt động DH
được diễn ra một cách đồng bộ. Trong chỉ đạo GV thực hiện
đổi mới PPDH, cần quan tâm đến các khâu như: QL quy trình
lập kế hoạch đổi mới PPDH; QL việc xây dựng kế hoạch hoạt
động đổi mới PPDH của tổ CM; QL việc xây dựng kế hoạch
DH của GV theo tinh thần đổi mới PPDH; Chỉ đạo GV thực
hiện thiết kế bài học theo hướng đổi mới PPDH; Kiểm tra,
đánh giá, tư vấn thực hiện kế hoạch đổi mới PPDH của GV.
Để thực hiện việc lập kế hoạch đạt hiệu quả, cần nghiên cứu
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của ngành về
QL nhà trường, QL đội ngũ GV, QL đổi mới PPDH và phân
tích đúng thực trạng QL đổi mới PPDH trong trường THCS.
Ngoài ra, cần phải xây dựng sơ đồ khung của kế hoạch, trên
cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, điều kiện khách quan, chủ quan
tiến hành lập kế hoạch tổng thể, lấy ý kiến đóng góp của các
bộ phận liên quan, hoàn chỉnh và thông qua kế hoạch.
Để QL việc lập kế hoạch hiệu quả, hiệu trưởng cần tập
trung nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà
nước, của ngành về QL nhà trường, QL đội ngũ GV, QL
đổi mới PPDH; phân tích thực trạng QL đổi mới PPDH
trong trường THCS và kết hợp xây dựng sơ đồ khung của
kế hoạch. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, điều kiện khách
quan, chủ quan tiến hành lập kế hoạch tổng thể, lấy ý kiến
đóng góp của các bộ phận liên quan, hoàn chỉnh và thông
qua kế hoạch. Ngoài ra, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của
từng cấp, từng bộ phận, chỉ đạo các bộ phận xây dựng kế
hoạch của cấp mình. Các bộ phận, cá nhân căn cứ vào kế
hoạch chung để xây dựng kế hoạch của mình.
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2.2.3. Tăng cường việc sử dụng các phương pháp dạy
học tích cực trong quá trình dạy học của giáo viên
Không có một PPDH toàn năng phù hợp với mọi mục
tiêu và nội dung DH...; mỗi phương pháp và hình thức DH
có những ưu, nhược điểm và giới hạn sử dụng riêng. Vì
vậy, GV cần xác định được ưu thế cũng như hạn chế của
từng PPDH, cách sử dụng, phối hợp linh hoạt các PPDH
để lên chương trình, kế hoạch chỉ đạo cụ thể việc đổi mới
PPDH. Đây phương hướng quan trọng để phát huy tính
tích cực của học sinh và nâng cao chất lượng DH.
Để việc QL đổi mới PPDH đạt hiệu quả, hiệu trưởng
cần tập trung vào các nội dung sau: Chỉ đạo thực hiện
nâng cao chất lượng giờ lên lớp theo hướng đổi mới
PPDH; Chỉ đạo sử dụng linh hoạt các PPDH; Tăng
cường tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng cơ sở vật
chất - thiết bị DH; Chỉ đạo tổ chức thực hiện dự giờ, thao
giảng đổi mới PPDH; Chỉ đạo GV hướng dẫn HS đổi
mới phương pháp học.
Ngoài ra, hiệu trưởng cần yêu cầu GV chuyển từ việc dạy
kiến thức sang việc dạy phương pháp học tập tích cực, sáng
tạo cho HS, đồng thời chỉ đạo đổi mới PPDH tăng cường
luyện tập, thực hành, sử dụng đồ dùng DH để tạo hứng thú
học tập cho HS. Để thực hiện tốt điều đó, hiệu trưởng cần tổ
chức các chuyên đề nhằm trao đổi về nội dung và PPDH, xây
dựng các tiết dạy mẫu, tổ chức dạy mẫu, thao giảng, hội giảng
để qua đó GV cùng nghiên cứu về lí thuyết các PPDH, cùng
nghiên cứu sâu nội dung bài học; đồng thời, cần yêu cầu GV
bên cạnh nhiệm vụ truyền thụ tri thức cho HS, phải chú trọng
nêu các câu hỏi nhận thức để thu hút sự chú ý và kích thích tư
duy của HS, giao cho HS các bài tập nhỏ, vừa sức, giải quyết
nhanh trong thời gian ngắn ở trong lớp, tạo điều kiện cho các
em làm việc với phương tiện trực quan để hiểu nhanh hơn,
hiểu sâu thêm kiến thức bài giảng. GV chú trọng rèn luyện
cho HS phát triển năng lực tự học ngay trong giờ học ở lớp.
Hàng năm, lãnh đạo cần phát động phong trào làm đồ dùng
DH nhằm phát huy tính sáng tạo của GV, bổ sung trang thiết
bị cho trường cũng như của cá nhân, động viên khen thưởng
những GV có nhiều thành tích trong việc sử dụng, tự làm và
bảo quản tốt đồ dùng DH.
2.2.4. Cải tiến quản lí kiểm tra, đánh giá kết quả đổi mới
phương pháp dạy học
Kiểm tra, đánh giá là việc quan trọng trong công tác
QL đổi mới PPDH. Nhờ công tác kiểm tra, đánh giá mà
GV có ý thức nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành
các quy chế CM của nhà trường; giúp hiệu trưởng có
những phản hồi để đánh giá, điều chỉnh quá trình QL đổi
mới PPDH của các tổ CM và GV; giúp các tổ CM và GV
tự điều chỉnh hoạt động của mình. Nội dung kiểm tra,
đánh giá kết quả đổi mới PPDH tập trung vào việc: Xây
dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy đổi mới PPDH; Tổ chức
dự giờ, hội thi, hội giảng đổi mới PPDH; Tổ chức kiểm
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tra, đánh giá chất lượng sinh hoạt tổ CM; Chỉ đạo tổ kiểm
tra CM hoạt động hiệu quả; Chỉ đạo tổ chức kiểm tra,
đánh giá HS theo hướng đổi mới PPDH.
Để cải tiến QL kiểm tra, đánh giá kết quả đổi mới
PPDH, hiệu trưởng phải chỉ đạo xây dựng tiêu chí đánh
giá giờ dạy đổi mới PPDH đảm bảo các yêu cầu mục tiêu
bài học, lựa chọn nội dung DH, lựa chọn PPDH phù hợp
với đặc trưng bộ môn. Xây dựng quy chế kiểm tra chất
lượng sinh hoạt tổ CM kết hợp với kiểm tra việc thực
hiện quy chế soạn - giảng - chấm - trả bài của GV để so
sánh, đối chiếu với nội dung báo cáo của tổ CM.
3. Kết luận
QL đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng
lực HS là thực hiện các chức năng QL, đảm bảo trong
quá trình QL thể hiện được mối quan hệ giữa các thành
tố của quá trình DH là: Mục tiêu - Nội dung - PPDH Phương tiện DH - Tổ chức - Đánh giá. Trên cơ sở vận
dụng khung lí luận đã được hệ thống hóa và thực tiễn QL
để xác định nội dung QL đổi mới PPDH và các yếu tố
ảnh hưởng đến QL đổi mới PPDH theo định hướng phát
triển năng lực HS ở trường THCS. Trong nhà trường phổ
thông, QL hoạt động dạy - học có tầm quan trọng đặc
biệt, trong đó QL đổi mới PPDH là nội dung quan trọng
nhất. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng giáo dục của nhà
trường, nhà quản lí phải quan tâm QL đổi mới PPDH có
hiệu quả, đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp với xu thế
phát triển giáo dục của đất nước, khu vực và thế giới.
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