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MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
Phạm Đình Tâm - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Ngày nhận bài: 22/7/2019; ngày chỉnh sửa: 02/8/2019; ngày duyệt đăng: 09/9/2019.
Abstract: Managing physical education activities of students at the university not only helps the
management of physical education activities into a standardized process, but also helps learners
improve their bodies harmoniously and positively contribute to the goal of education and training.
In the past time, many universities has had many innovations in managing physical education
activities, such as: educating awareness, responsibility of pedagogical forces; Renovating the
curriculum content in order to be appropriate to the universities; Innovating methods of developing
learner competencies; Building teaching staffs; Strengthening facilities and conditions to ensure
physical education activities; Evaluating physical education activities according to the quality
assessment approach. In addition to pointing out the situation, we proposes a number of measures
to improve the effectiveness of managing physical education activities of students at Hanoi
University of Natural Resources and Environment.
Keywords: Management, physical education activities, students.
1. Mở đầu
Hoạt động giáo dục thể chất (GDTC) trong trường
đại học (bao gồm GDTC và hoạt động thể thao) là một
bộ phận quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu
GD-ĐT, phát triển con người toàn diện, góp phần nâng
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để đáp
ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, ở
Việt Nam, tất cả các trường đại học đã tổ chức hoạt
động GDTC trong nhà trường. Thực tế cho thấy, đây là
mục tiêu thiết thực đáp ứng định hướng phát triển của
giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay của nước ta.
Tuy nhiên, để thực hiện thành công mục tiêu này, công
tác quản lí hoạt động GDTC của các trường đại học cần
phải có nhiều đổi mới, trong đó, đổi mới quản lí hoạt
động GDTC của sinh viên (SV) là nhiệm vụ đang được
quan tâm.
Với yêu cầu đổi mới GD-ĐT trong giai đoạn hiện
nay, cùng với sự phát triển chung của Trường Đại học
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong thời gian qua,
Bộ môn GDTC của Trường đã có nhiều đổi mới về nội
dung, chương trình và chất lượng đào tạo. Ngoài những
ưu điểm đã đạt được, việc dạy học môn GDTC trong
Trường cũng còn một số bất cập. Trong khuôn khổ bài
viết này, chúng tôi chỉ ra thực trạng quản lí hoạt động
GDTC và phân tích một số biện pháp cơ bản dựa trên cơ
sở thực tiễn về thực trạng dạy học môn GDTC ở Trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Sơ lược về thực trạng quản lí hoạt động giáo dục
thể chất ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
Hà Nội
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Qua việc sử dụng các phương pháp điều tra khảo sát
khác nhau (điều tra bằng phiếu hỏi, sử dụng phương pháp
chuyên gia, phương pháp thống kê,...) về hoạt động
GDTC ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà
Nội, chúng tôi đã xác định được một số hạn chế còn thiếu
và yếu như: công tác tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực
hiện, kiểm tra, đánh giá hoạt động còn bị bỏ ngỏ; cơ sở
vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập ít được đầu tư,
thiếu thốn dụng cụ tập luyện, quỹ đất dành cho hoạt động
GDTC của Nhà trường ngày càng bị thu hẹp, cơ sở vật
chất đầu tư cho hoạt động GDTC còn thiếu thốn là do
những nguyên nhân và điều kiện hạn chế sau:
- Do nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, SV về
hoạt động GDTC.
- Sự chỉ đạo thực hiện của các phòng ban chức năng
chưa đồng bộ, còn chồng chéo giữa việc lập kế hoạch và
tổ chức thức hiện.
- Tính nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, giảng viên (GV)
làm công tác GDTC còn chưa cao.
- Chương trình đào tạo môn học GDTC chưa được
cải tiến phù hợp, nội dung còn nghèo nàn, không thay đổi
theo nhu cầu phát triển của Nhà trường.
- Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả của SV còn
mang tính đại khái, chưa đánh giá được thực chất về tiêu
chuẩn rèn luyện thân thể của SV.
- Cơ sở vật chất, diện tích mặt bằng chật hẹp không
đảm bảo cho việc học GDTC và tổ chức các hoạt động
thể dục thể thao.
2.2. Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục thể
chất cho sinh viên ở Trường Đại học Tài nguyên và
Môi trường Hà Nội
Email: dinhtam2013@gmail.com
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Quản lí hoạt động GDTC cho SV là quá trình tác
động có mục đích của chủ thể quản lí (cán bộ quản lí,
GV,... mà đứng đầu là Hiệu trưởng) lên đối tượng quản
lí (người học) bằng các hoạt động cụ thể như: Thay đổi
nhận thức về việc học, tinh thần trách nhiệm của các lực
lượng sư phạm; Đổi mới nội dung chương trình; Xây
dựng đội ngũ GV; Tăng cường cơ sở vật chất và các
điều kiện đảm bảo cho hoạt động GDTC; Đánh giá hoạt
động GDTC theo tiếp cận đánh giá chất lượng... nhằm
giáo dục cho SV thành những con người phát triển toàn
diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
Trên cơ sở thực trạng quản lí hoạt động GDTC cho
SV ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà
Nội hiện nay, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm
nâng cao hiệu quả của công tác này như sau:
2.2.1. Tổ chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các
lực lượng sư phạm về hoạt động giáo dục thể chất cho
sinh viên
Nội dung nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ
quản lí, SV về hoạt động GDTC trong nhà trường ngoài
việc tuyên truyền, quán triệt tới lãnh đạo các đơn vị, cán
bộ, GV và SV bằng những văn bản quy định của Nhà
nước và nội dung chương trình kế hoạch hoạt động
GDTC mà cần sự quan tâm đầu tư toàn diện của người
đứng đầu ngành và cán bộ quản lí các cấp, sự quan tâm
đó phải được thể hiện bằng hành động thiết thực, quan
trọng hơn phải xuất phát từ nhận thức.
Tổ chức thực hiện:
- Đối với cán bộ lãnh đạo Nhà trường: cần xác định
công tác GDTC là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm,
cần xây dựng chiến lược phát triển GDTC đồng thời
xây dựng các tiêu chí đảm bảo chất lượng cho hoạt động
GDTC, phù hợp với đặc điểm vùng miền, điều kiện học
tập của SV trong trường.
- Đối với các khoa giáo viên và đội ngũ GV: cần tổ
chức học tập, tập huấn một cách đầy đủ, nghiêm túc các
mục đích, yêu cầu và nội dung, chương trình về công
tác GDTC của SV bằng cách hội thảo, đánh giá sơ kết,
tổng kết các hoạt động cho mỗi đợt tuyên truyền.
- Đối với Đoàn Thanh niên, Hội SV: cần cung cấp
đầy đủ thông tin về vị trí, vai trò và các yêu cầu, nội
dung của hoạt động GDTC trong Nhà trường từ đầu
năm học thông qua chương trình học chính trị đầu
khóa, qua các giờ học GDTC nội khóa, các buổi sinh
hoạt chi đoàn; giúp cho SV nhận thức đầy đủ về vị trí,
vai trò của công tác quản lí hoạt động GDTC của SV
trong việc hình thành phát triển nhân cách con người
toàn diện sau này.

2.2.2. Thực hiện đổi mới chương trình, nội dung hoạt
động giáo dục thể chất gắn với kế hoạch tổng thể của
nhà trường
Nội dung chủ yếu của biện pháp này là tiến hành chỉ
đạo và tổ chức thực hiện xây dựng chương trình, nội
dung quản lí hoạt động GDTC dựa trên cơ sở kế thừa
có chọn lọc những yếu tố hợp lí của chương trình, nội
dung hoạt động GDTC đã có tại Trường; đồng thời,
chuẩn bị về chương trình, nội dung hoạt động GDTC tổ
chức thực hiện một cách khoa học, kiểm soát quá trình
thực hiện và đánh giá nội dung hoạt động có phù hợp
với đối tượng SV hay không, đây cũng là cơ sở để đối
mới chương trình nội dung quản lí hoạt động GDTC.
Tổ chức thực hiện:
- Thành lập tổ xây dựng chương trình gồm cán bộ
quản lí, GV có kinh nghiệm do trưởng khoa, bộ môn
GDTC làm trưởng ban.
- Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng, khoa liên quan làm
rõ các căn cứ để đổi mới chương trình, nội dung hoạt
động GDTC cần tính đến nhu cầu phù hợp với người
học; về nguồn nhân lực đội ngũ GV GDTC; điều kiện
cơ sở vật chất của Nhà trường.
- Tổ chức xây dựng đề án đổi mới chương trình, nội
dung hoạt động GDTC ở trong Trường phù hợp điều
kiện thực tế.
2.2.3. Đổi mới phương pháp hoạt động giáo dục thể
chất theo yêu cầu phát triển năng lực và tính tích cực,
sáng tạo của người học
Nội dung của biện pháp là chỉ đạo, tổ chức và thực
hiện tốt chủ trương “Chuyển mạnh quá trình giáo dục
chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện
năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành,
lí luận gắn với thực tiễn” bằng cách xóa bỏ thói quen
dạy học cũ “SV chỉ biết bắt chước làm theo”, đồng thời
thúc đẩy GV, SV vận dụng các phương pháp dạy học
tích cực, tăng cường tự học của SV.
Để thực hiện nội dung trên, Nhà trường cần triển
khai đổi mới phương pháp hoạt động GDTC theo các
phương thức chủ yếu sau đây:
- Tổ chức đánh giá hiệu quả triển khai “Đề án đổi
mới phương pháp dạy học” của Nhà trường, trên cơ sở
đó, Hiệu trưởng quyết định điều chỉnh, hoàn thiện Đề
án đáp ứng yêu cầu năng lực của người học.
- Tổ chức tập huấn GV GDTC về kĩ năng, phương
pháp dạy học nhằm tăng cường vận dụng phương pháp
dạy học tích cực vào dạy học thực hành, tiếp cận cách
thức hướng dẫn thực hành thao tác và sáng tạo khi tiếp
thu các kĩ xảo, kĩ năng vận động.
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- Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra hoạt động tự học,
tự rèn luyện của SV. Để hoàn thiện quá trình đổi mới
phương pháp dạy học, Nhà trường phải quan tâm đôn
đốc các khoa, bộ môn GDTC và GV về mặt này.

2.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện đảm
bảo cho hoạt động giáo dục thể chất
Cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho hoạt
động GDTC được căn cứ vào thực trạng về diện tích
mặt bằng sử dụng cho giờ học GDTC nội khoá và hoạt
động ngoại khoá, đảm bảo diện tích sân tập trên tổng số
SV toàn trường và những dụng cụ, trang thiết bị đảm
bảo cho hoạt động GDTC.
Tổ chức thực hiện:
- Khai thác các nguồn lực nhằm đảm bảo cho việc
đầu tư xây dựng và từng bước hiện đại hóa, hoàn thiện
cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao.
- Quản lí tốt cơ sở vật chất không chỉ là xây dựng kế
hoạch tăng cường trang thiết bị được hợp lí và phát huy
hiệu quả sử dụng mà còn cần xây dựng và thực hiện tốt
quy chế sử dụng, bảo quản trang thiết bị.
- Tổ chức đánh giá chất lượng cơ sở vật chất, trang
thiết bị dụng cụ thể thao một cách toàn diện, khai thác
triệt để có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Đồng thời,
có kế hoạch bổ sung, nâng cấp để đáp ứng được nhu cầu
đào tạo.
- Mở rộng và nâng cấp sân tập để phục vụ cho các
giờ học GDTC nội khóa và các hoạt động ngoại khóa.
- Từng bước hiện đại hóa khu vực giảng đường, đảm
bảo việc tổ chức học lí thuyết kết hợp với thực hành
nhằm giúp SV hiểu sâu về cơ sở lí luận thể dục thể thao.
- Hiện đại hóa phương tiện dạy học, trang bị máy trợ
giảng, máy chiếu, đảm bảo hệ thống thông tin truyền
thanh để có kế hoạch tuyên truyền về các hoạt động thể
dục thể thao trong Nhà trường.
- Nâng cấp thư viện, có đầy đủ các tài liệu tham khảo
về môn học để cập nhật những kiến thức mới cho SV.
- Có biện pháp huy động các nguồn tài chính trong
trường và các tổ chức ngoài trường thông qua các giải
thi đấu thể thao, thu hút nguồn tài trợ của các doanh
nghiệp..., đảm bảo tốt nguồn kinh phí cho hoạt động
GDTC của SV.
- Hàng năm có kế hoạch mua sắm, bổ sung các thiết
bị, dụng cụ hư hỏng nhằm trang bị tối thiểu cho các buổi
học thực hành, hoạt động của đội tuyển và các câu lạc
bộ thể thao.
Việc tăng cường cơ sở vật chất phải đảm bảo đúng
quy định, đúng mục đích, đúng nguyên tắc quản lí tài
chính; tránh lãng phí và những tiêu cực trong quá trình
thực hiện, cần thanh tra, giám sát, đánh giá hiệu quả
sử dụng thật cụ thể, thường xuyên. Có thể nói, việc
tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động
GDTC là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao chất

- Tổ chức rút kinh nghiệm, sơ tổng kết về phương
pháp hoạt động GDTC, các khoa, bộ môn GDTC;
thường xuyên tổ chức cho GV báo cáo các sáng kiến
cải tiến phương pháp dạy học thực hành. Trong tổng kết
nhiệm vụ đào tạo theo học kì, năm học, Nhà trường cần
chỉ đạo bộ môn GDTC đánh giá nghiêm túc những
thành công, hạn chế và phân tích nguyên nhân trong đổi
mới phương pháp hoạt động GDTC theo yêu cầu phát
triển năng lực và tính tích cực, sáng tạo của người học.
Trên cơ sở kết quả tổng kết đó, tiếp tục chỉ đạo đổi mới
phương pháp hoạt động GDTC của Trường.
2.2.4. Xây dựng đội ngũ giảng viên hoạt động giáo dục
thể chất trong Nhà trường
Lực lượng GV là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng
đến chất lượng đào tạo. Đổi mới chương trình, giáo
trình, phương pháp giảng dạy GDTC ở Nhà trường sẽ
không thể đạt kết quả mong muốn nếu thiếu đội ngũ
trực tiếp thực thi có chất lượng, tận tâm và có trách
nhiệm cao với nghề - đó là lực lượng GV.
Tổ chức thực hiện:
- Cần quy hoạch phát triển đội ngũ GV về số lượng,
cơ cấu và chất lượng một cách phù hợp; có chính sách
hợp lí thu hút người tài có trình độ chuyên môn giỏi để
tham gia giảng dạy và nghiên cứu; tăng cường mối liên
kết chặt chẽ giữa các trường đại học để tận dụng đội
ngũ có trình độ cao tham gia giảng dạy; có cơ chế và
chính sách để sử dụng lâu dài, ổn định đội ngũ GV kiêm
chức, tăng cường tuyển dụng đội ngũ GV trẻ, có trình
độ cao, có năng lực hoạt động GDTC trong Nhà trường.
- Quản lí hoạt động giảng dạy của GV phải phù hợp
với năng lực, sở trường và sở thích của GV. GV ngoài
nhiệm vụ giảng dạy còn phải tham gia nghiên cứu khoa
học và học tập nâng cao trình độ nên việc phân công
giảng dạy phải đảm bảo cho GV đồng thời thực hiện tốt
các nhiệm vụ trên. Để đảm bảo tính chuyên sâu trong
giảng dạy, không nên phân công GV giảng dạy đồng
thời nhiều nội dung. Cần thực hiện đúng nội quy, quy
chế giảng dạy, thực hiện đầy đủ mục đích, yêu cầu của
chương trình hoạt động GDTC cũng như các phong trào
thể dục thể thao trong Nhà trường. Việc quản lí giảng
dạy của GV được thực hiện thông qua nhiều hình thức
như: kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV, qua sổ đầu
bài của lớp học, qua kiểm tra của thanh tra đào tạo, qua
phiếu điều tra SV.
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lượng giáo dục con người toàn diện. Cho nên, người
quản lí nhà trường phải cần nhận thức và vận dụng
năng động, sáng tạo, tận dụng mọi nguồn lực để không
ngừng cải thiện các điều kiện học tập, giảng dạy và
các hoạt động trong trường.
2.2.6. Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục thể chất ở
các trường đại học theo tiếp cận đánh giá chất lượng
Nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động
GDTC là kiểm tra, đánh giá kết quả học tập GDTC nội
khoá, đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, kiểm
tra y tế định kì, kiểm tra nhu cầu tập luyện thể thao của
SV và kiểm tra hoạt động ngoại khoá của SV thông qua
các đợt hoạt động phong trào thể dục thể thao trong
trường và ngoài trường. Đây là về nội dung, phương
pháp, hình thức tổ chức và sử dụng kết quả kiểm tra
nhằm xác định, đánh giá mức độ đạt được của người
học trong quá trình học tập, rèn luyện và phát triển.
Kiểm tra, đánh giá là hai công việc có thể được tiến
hành có thứ tự hoặc đan xen với nhau và là hoạt động
được thực hiện thường xuyên trong quá trình đào tạo kể
từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc của khóa học.
Tổ chức thực hiện:
- Trong quá trình kiểm tra, đánh giá cần nắm vững
quy định, quy chế kiểm tra, đánh giá vì đây là căn cứ
pháp lí để phản ánh thành tích học tập của SV, vừa giúp
GV tự đánh giá vốn tri thức, trình độ chuyên môn, năng
lực sư phạm, uy tín của mình trước SV. Trên cơ sở đó,
GV không ngừng nâng cao và hoàn thiện bản thân.
- GV phải giúp SV thúc đẩy quá trình học tập, rèn
luyện không ngừng và SV tự đánh giá mức độ nhận
thức của bản thân và khả năng thực hiện mục tiêu đặt ra
cho môn học, từ đó tự hoàn thiện nội dung kiến thức
bằng các phương pháp tự học, tự rèn luyện của chính
mình. Do đó, kiểm tra, đánh giá không những là biện
pháp để hoàn thiện nội dung, kế hoạch đề ra mà còn là
điều kiện để SV rèn luyện và hình thành thái độ học tập
tích cực.
- Việc kiểm tra, đánh giá là biện pháp để đánh giá
hoạt động GDTC cả về định lượng và định tính; đó là
cơ sở để nhà quản lí xây dựng kế hoạch giáo dục về mục
tiêu, về đội ngũ GV, về vấn đề đổi mới nội dung,
phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động GDTC.
Tuy nhiên, để công tác kiểm tra, đánh giá có hiệu
quả, nhà quản lí cần phải tuân thủ những nguyên tắc
sau: + Kiểm tra, đánh giá phải công bằng, khách quan;
+ Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá phải rõ ràng, hợp lí;
+ Phải có sự đối chiếu với chỉ tiêu của kế hoạch để thấy
rõ kết quả và từ đó rút ra những kinh nghiệm cho kế
hoạch tiếp theo.

3. Kết luận
Biện pháp quản lí hoạt động GDTC có ý nghĩa rất
quan trọng trong công tác đào tạo ở các cơ sở giáo dục
đại học nói chung và Trường Đại học Tài nguyên và
Môi trường Hà Nội nói riêng vì GDTC không chỉ giúp
tăng cường sức khỏe cho học sinh, SV mà còn là nhân
tố tác động trực tiếp đến các mặt giáo dục khác, góp
phần tích cực vào mục tiêu giáo dục toàn diện.
Để thực hiện thành công việc quản lí hoạt động
GDTC cho SV một cách hiệu quả, cần có sự chỉ đạo
thống nhất của Hiệu trưởng, sự cố gắng, nỗ lực của các
tổ chức, lực lượng mà trước hết là đội ngũ cán bộ quản
lí và GV trực tiếp giảng dạy. Tuy nhiên, việc thực hiện
các biện pháp này cần linh hoạt đối với ngành học,
khóa học cụ thể để đạt được hiệu quả cao nhất. Khi tổ
chức thực hiện, cần chú ý đến mối liên hệ chặt chẽ,
không thể tách rời giữa các biện pháp để quá trình
quản lí hoạt động GDTC của SV được thực hiện một
cách có hiệu quả.
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