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Abstract: Developing school curriculum is one of the important tasks of the schools in the current
context. In order to effectively manage the development of school curriculum, it is necessary to
build the curriculum development process in an optimal way. The article focuses on clarifying the
basis of building a school curriculum and the process of building a school curriculum with
appropriate, closely related steps. At the same time, we highlight the role of the professional team
and the notes on the management of the school curriculum in the process of implementing the
curriculum after developing a successful school curriculum.
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thực của người học cũng như thực tiễn cuộc sống, thực
tiễn phát triển KT-XH [1].
2.1.2. Cơ sở tâm lí học
Dựa trên cơ sở tâm lí học hiện đại, việc xây dựng
chương trình học theo quan điểm “lấy người học làm trung
tâm” cần phải đảm bảo một số yêu cầu sau: - Đảm bảo
khối lượng kiến thức, phù hợp với yêu cầu người học và
xã hội, nội dung học phải được sắp xếp theo hệ thống, đảm
bảo tính logic; - Việc rèn luyện kĩ năng phải dựa trên
nguyên tắc thực hành hợp lí và đảm bảo tính hoạt động của
người học; - Phát huy được tính tích cực, chủ động của
người học, duy trì được động cơ học tập của người học.
2.1.3. Cơ sở lí luận dạy học hiện đại
Dựa trên cơ sở lí luận dạy học hiện đại, khi xây dựng
và phát triển chương trình đào tạo cũng như chương trình
môn học, cần chú ý các yêu cầu sau: - Đảm bảo chuẩn
kiến thức bậc học, chuẩn kiến thức ngành đào tạo và
chuẩn kiến thức môn học; - Đảm bảo tính cập nhật, hiện
đại về nội dung chương trình; - Đảm bảo các nguyên tắc,
quy luật của quá trình dạy học.
2.1.4. Cơ sở xã hội
Cơ sở xã hội yêu cầu việc xây dựng chương trình cần
phải: - Phân tích rõ nhu cầu xã hội hiện tại và nhu cầu của
thị trường lao động, yêu cầu của nhà sử dụng lao động;
- Phân tích nhu cầu của cá nhân người học, năng lực người
học cần có để đáp ứng yêu cầu của xã hội và thị trường lao
động; - Chương trình đảm bảo tính thực tế, phản ánh được
các nhu cầu xã hội; - Tham gia thiết kế và xây dựng
chương trình học gồm các nhà khoa học sư phạm, xã hội
học, tâm lí học, nhà sử dụng lao động, cựu HS.
Ngoài ra, cơ sở kiến thức về văn hoá, chính trị và kinh
tế cũng được xem là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng
chương trình. Nhiều nhà khoa học cho rằng, các cơ sở
của việc xây dựng chương trình là tạo ra ranh giới ngoài
của kiến thức về chương trình giáo dục, xác định những

1. Mở đầu
Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được xây
dựng bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung
giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh (HS) toàn
quốc; đồng thời, trao quyền chủ động và trách nhiệm cho
địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một
số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù
hợp với đối tượng HS, điều kiện của địa phương, của cơ
sở giáo dục, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà
trường với gia đình, chính quyền và xã hội. Do đó, việc
phát triển chương trình nhà trường phổ thông đòi hỏi cán
bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV) phải chủ động, linh
hoạt, vận dụng sáng tạo chương trình quốc gia, chương
trình địa phương cho phù hợp với đặc điểm HS và điều
kiện, bản sắc riêng của từng nhà trường nhằm đáp ứng
yêu cầu phát triển các phẩm chất, năng lực của người học,
thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục của bậc học, góp
phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn
diện GD-ĐT.
Vì vậy, việc xây dựng chương trình nhà trường và
quản lí (QL) phát triển chương trình nhà trường theo tiếp
cận phát triển năng lực HS là cấp thiết trong bối cảnh
chuẩn bị thực hiện chương trình và sách giáo khoa giáo
dục phổ thông năm 2018. Trong bài viết này, chúng tôi
bàn về việc QL phát triển chương trình nhà trường theo
tiếp cận phát triển phẩm chất và năng lực HS.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở xây dựng chương trình nhà trường
Thông thường, các cơ sở lí luận nền tảng của xây dựng
chương trình giáo dục cần được xem xét đến bao gồm:
2.1.1. Cơ sở triết học
Chương trình giáo dục của bất cứ bậc học nào cũng
cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: Phải có tính hệ
thống, có sự liên hệ, hỗ trợ, bổ sung cho nhau; Đảm bảo
tính kế thừa, mềm dẻo và phát triển; Gắn liền với yêu cầu
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nguồn thông tin giá trị lí luận cũng như các nguyên tắc,
ý tưởng để giúp các nhà thiết kế chương trình và là cơ sở
nền cho các lĩnh vực bên trong của chương trình như:
thiết kế, phát triển, thực thi, đánh giá, cải tiến chương
trình và chính sách về chương trình.
Khi xây dựng chương trình cần tính đến các cơ sở
trên và mối quan hệ giữa chúng. Việc phân tích, tổng hợp
các cơ sở lí luận để làm nền tảng cho việc thiết kế, thực
thi chương trình là rất cần thiết.
2.2. Quy trình quản lí phát triển chương trình nhà
trường phổ thông
Việc QL phát triển chương trình nhà trường phổ
thông được thực hiện theo quy trình 10 bước sau:
Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo và phân công thành
viên Ban chỉ đạo
- Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động phát triển chương
trình nhà trường: Việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển
chương trình nhà trường cần đảm bảo tính dân chủ, hệ
thống, hiệu quả, phù hợp với điều lệ nhà trường. Cần xem
xét kĩ mỗi thành viên có vị trí, vai trò, nhiệm vụ gì trong
Ban chỉ đạo để họ có điều kiện tham gia một cách tích
cực và hiệu quả nhất hoạt động phát triển chương trình
giáo dục nhà trường.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ
đạo: Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban
chỉ đạo cần đảm bảo yêu cầu rõ ràng, hợp lí, phù hợp với
quyền hạn và nhiệm vụ được giao của mỗi thành viên
trong nhà trường. Từng thành viên có nhiệm vụ riêng,
nhưng tất cả đều phải quán triệt nắm bắt kế hoạch tổng
thể để có sự phối hợp đồng bộ cho hoạt động phát triển
chương trình.
Trong Ban chỉ đạo phát triển chương trình, các thành
viên chủ lực cần thực hiện vai trò theo chức trách cụ thể:
+ Đối với hiệu trưởng: Hiệu trưởng phải là người đi
đầu trong hoạt động phát triển chương trình nhà trường;
phải hiểu biết đầy đủ các mục tiêu, nội dung, phương thức
phát triển chương trình; phải kiên trì tổ chức hướng dẫn
các GV trong nhà trường thực hiện phát triển chương trình;
đồng thời phải chăm lo các điều kiện, phương tiện trong
và ngoài nhà trường phục vụ phát triển chương trình.
Bên cạnh đó, hiệu trưởng phải thường xuyên tổ chức
lấy ý kiến của GV và HS về chất lượng giảng dạy, giáo
dục của từng GV trong trường; đánh giá sát, đúng trình
độ, năng lực và sự phù hợp trong phát triển chương trình
của từng GV trong trường; từ đó, kịp thời động viên,
khen thưởng những GV thực hiện phát triển chương trình
mang lại hiệu quả.
+ Đối với phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn:
Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn QL các hoạt động
chuyên môn theo dõi hoạt động dạy và học, bố trí sắp xếp
thăm lớp, dự giờ, thao giảng, thực hiện các chuyên đề về

phát triển chương trình, kiểm tra, đánh giá hoạt động phát
triển chương trình của GV...
+ Đối với tổ trưởng chuyên môn: Tổ trưởng chuyên
môn phải xây dựng đội ngũ GV cốt cán về phát triển
chương trình; chuẩn bị các chuyên đề, các hoạt động trải
nghiệm phục vụ hoạt động phát triển chương trình; lập
danh sách phân công GV đăng kí thao giảng, đi tiên
phong trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy
học, kiểm tra, đánh giá; phân công GV bộ môn dạy khối,
lớp có định hướng phát triển chương trình nhà trường cho
phù hợp với khả năng của từng GV và có định hướng bồi
dưỡng phát triển lâu dài.
Bước 2: Phân tích nhu cầu và bối cảnh nhà trường
Phân tích bối cảnh nhà trường là xem xét và phân tích
tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài trường; phân tích
nhu cầu của HS, nhu cầu của các bên liên quan để đưa ra
các quyết định về mục tiêu, cấu trúc, nội dung và việc
triển khai chương trình giáo dục của nhà trường.
* Phân tích các yếu tố bên trong, bao gồm: - Thực
trạng các hoạt động của nhà trường: Những nguồn lực
chưa sử dụng và khả năng dành nguồn lực cho các hoạt
động mới; tình hình tuyển sinh của nhà trường; chất
lượng đầu vào của HS; hoạt động dạy học; hoạt động của
tổ chuyên môn; thực trạng đội ngũ GV, nhân viên về số
lượng, cơ cấu, chất lượng; - Nguồn lực để thực hiện các
giải pháp mà nhà trường đã lựa chọn; điểm mạnh, điểm
yếu của đội ngũ cán bộ QL, GV, nhân viên; cơ sở vật
chất, thiết bị dạy học; tài chính; - Mức độ sáng tạo của
nhà trường; đánh giá sự sáng tạo theo quan điểm cá nhân
trong nhà trường; Kết quả sáng tạo của từng cá nhân;
Cách thức tổ chức sử dụng và bổ nhiệm cán bộ trong
trường diễn ra như thế nào? - Cán bộ, GV, nhân viên có
suy nghĩ về tương lai của nhà trường không;
- Thách thức của nhà trường; Nhà trường có sẵn sàng đối
mặt với thách thức không; - Quan điểm cạnh tranh của
nhà trường là gì? Nguồn lực của nhà trường được phân
bổ như thế nào; Cần phải đánh giá về cách thức phân bổ
nguồn lực hiện tại. Sau đó, hãy xem xét nếu chúng ta
muốn tiến hành các hoạt động đổi mới, hoạt động trải
nghiêm sáng tạo cho HS thì sẽ lấy nguồn lực từ đâu;
Nguồn lực đó sẽ được phân bổ như thế nào đối với các
chương trình, hoạt động mới; - Những thay đổi về cấu
trúc của trường; Văn hoá tổ chức của trường, bầu không
khí văn hoá của trường, hiệu suất công việc của trường,
điểm mạnh và điểm yếu; Sự hài lòng của cha mẹ HS; Họ
hiểu về nhà trường như thế nào?
* Phân tích các yếu tố bên ngoài: Cần thấy rõ rằng,
mỗi thay đổi trong môi trường bên ngoài có thể vừa là cơ
hội vừa là nguy cơ, thách thức đối với nhà trường, điều
này phụ thuộc vào những điểm mạnh và điểm yếu cụ thể
của nhà trường. Những thay đổi cần chú ý là: - Chủ
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trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới giáo
dục phổ thông; Chủ trương phát triển sự nghiệp giáo dục
của chính quyền địa phương...; - Các văn bản pháp quy
về giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục ở một cấp
học nói riêng. Nhà trường được tự chủ những gì? - Cần
xem xét những biến động như: Những thay đổi nào đang
diễn ra trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, ở các trường
phổ thông; Những đổi mới về mục tiêu, nội dung,
phương pháp dạy học ở giáo dục phổ thông nói chung và
giáo dục ở một cấp học nói riêng là gì; Phương pháp dạy
học và đánh giá theo tiếp cận phát triển năng lực HS là
gì; Những thay đổi từ phía người học, nhu cầu của HS,
cha mẹ các em, nhu cầu của cộng đồng, xã hội? - Những
trường khác họ tiến hành đổi mới giáo dục như thế nào;
- Hiện trạng và xu thế phát triển KT-XH, khoa học giáo
dục, giáo dục phổ thông ở các nước tiên tiến và khu vực;
- Đặc điểm vùng miền, địa phương nơi nhà trường triển
khai chương trình giáo dục về kinh tế, văn hóa, xã hội,
phong tục tập quán, truyền thống...
Bước 3: Xác định sứ mệnh của nhà trường và mục
tiêu của chương trình
Căn cứ vào kết quả phân tích bối cảnh để xác định
sứ mệnh, triết lí của nhà trường và mục tiêu cho
chương trình giáo dục của nhà trường. Xác định sứ
mệnh là tạo ra bối cảnh để nhà trường kiến tạo nên các
lĩnh vực hoạt động cụ thể. Việc xác định sứ mệnh
quyết định cách thức phân bổ nguồn lực và hình thức
phát triển cũng như định hướng tương lai của nhà
trường. Mục đích chủ yếu của việc xác định sứ mệnh
là làm cho từng cá nhân biết rõ hơn về nhà trường,
giúp họ hiểu rằng những gì họ làm đều gắn bó chặt chẽ
với mục đích to lớn của nhà trường.
Xác định sứ mệnh phải nêu lên được lí do tồn tại chủ
yếu của nhà trường. Nó phải cụ thể hoá vai trò và vị trí
của trường đối với môi trường bên ngoài. Xác định sứ
mệnh phải chỉ ra được phạm vi và định hướng các hoạt
động của nhà trường cũng như mức độ khả thi của chúng.
Khi xây dựng sứ mệnh phải nêu được lí do tồn tại của
nhà trường đối với xã hội, cộng đồng và HS một cách
hấp dẫn, thuyết phục. Nhà trường phải trả lời được các
câu hỏi sau: Nhà trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ
gì? Nhà trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó đối với
ai? Nhà trường sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó theo
cách nào? Tại sao nhà trường tồn tại?
Nội dung của mục tiêu chương trình giáo dục nhằm
xác định chương trình cần trang bị cho người học những
kiến thức, kĩ năng và phẩm chất gì để đáp ứng nguồn
nhân lực trong bối cảnh hiện nay và để phát triển lên các
trình độ cao hơn trong tương lai.
Bước 4: Xác định chuẩn đầu ra chương trình giáo
dục nhà trường

Chuẩn đầu ra nhằm cụ thể hóa, chi tiết hóa mục tiêu
của một chương trình giáo dục. Chuẩn đầu ra cũng nhằm
khẳng định chất lượng, năng lực của người học sau khi
hoàn thành chương trình. Chuẩn đầu ra góp phần định
hướng cụ thể cho các hoạt động phát triển chương trình
hướng đến người học, định hướng lựa chọn các giải pháp
chuyển tải chuẩn đầu ra đến người học và dựa vào đó
kiểm tra đánh giá xem người học đạt được chuẩn đầu ra
đến mức nào?
Có thể xây dựng chuẩn đầu ra theo quy trình sau:
1) Thành lập Tổ soạn thảo chuẩn đầu ra chương
trình nhà trường
Hiệu trưởng thành lập Tổ soạn thảo chuẩn đầu ra
chương trình nhà trường (sau đây gọi tắt là Tổ soạn thảo)
và chỉ định tổ trưởng. Tổ soạn thảo gồm các GV giỏi; cán
bộ QL (hiệu trưởng, hoặc phó hiệu trưởng, tổ trưởng
chuyên môn); cơ quan QL giáo dục; cựu HS. Ngoài ra,
có thể mời các chuyên gia từ các trường đại học sư phạm.
Tổ soạn thảo tổ chức thảo luận và thống nhất về mục
tiêu, nội dung, cấu trúc, kế hoạch thời gian, cách thức
triển khai, các nguồn lực và giao nhiệm vụ cho các cá
nhân và tập thể chịu trách nhiệm chính trong việc xây
dựng chuẩn đầu ra.
2) Xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra
Tổ soạn thảo nghiên cứu các chương trình giáo dục
hiện hành, tham khảo chuyên gia, đề xuất các kiến thức,
kĩ năng, phẩm chất đạo đức và năng lực dựa trên chuẩn
đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông và điều kiện
cụ thể của trường, nhu cầu của phụ huynh, HS để có danh
mục chuẩn đầu ra của trường (Dự thảo chuẩn đầu ra lần
thứ nhất).
3) Tổ chức khảo sát thu thập thông tin các bên liên quan
Ở bước này, Tổ soạn thảo thực hiện các nội dung sau:
- Thiết kế phiếu khảo sát các bên liên quan về các năng
lực người học cần đạt; - Lập kế hoạch, xác định các đối
tượng, dự toán kinh phí khảo sát, tổ chức thảo luận, xin
ý kiến chuyên gia về các công việc cần làm để thu thập
thông tin nhằm hoàn thiện chuẩn đầu ra.
- Tổ chức khảo sát thu thập thông tin: + Tổ soạn thảo
tập huấn cho cán bộ thực hiện khảo sát; + Tổ chức khảo
sát các bên liên quan; + Xử lí số liệu khảo sát.
Sản phẩm của bước này là Phiếu khảo sát thu thập
thông tin và Bảng tổng hợp kết quả khảo sát thu thập
thông tin của các bên liên quan.
4) Hoàn thiện Dự thảo chuẩn đầu ra
Dựa vào kết quả phân tích số liệu khảo sát các bên
liên quan, tổ chức hội thảo hoàn thiện Dự thảo chuẩn đầu
ra và báo cáo nhà trường.
Trường tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp cho dự
thảo chuẩn đầu ra Công bố dự thảo chuẩn đầu ra trên
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trang Website của trường để cán bộ QL, các nhà khoa
học, GV, HS, phụ huynh, cựu HS cho ý kiến đóng góp.
5) Hoàn thiện, phê duyệt và công bố chuẩn đầu ra
Sau khi hoàn thiện, chuẩn đầu ra được thông qua hội
đồng sư phạm nhà trường, trình hiệu trưởng phê duyệt,
kí ban hành và được công bố trên website của Trường.
Bước 5: Thiết kế chương trình nhà trường
Căn cứ vào mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương
trình nhà trường, triển khai lựa chọn nội dung và khối
lượng các môn học để đưa vào chương trình giáo dục nhà
trường. Trên cơ sở đó, thiết kế dự thảo khung kế hoạch
triển khai các môn học, hoạt động giáo dục, hoạt động
trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường để thực hiện
chương trình giáo dục đã thiết lập.
Sau khi thiết kế chương trình cần xác định các điều
kiện thực hiện chương trình. Xác định các nguồn lực:
nhân lực (đội ngũ cán bộ QL, GV, nhân viên); tài chính;
cơ sở vật chất nhà trường; sự tham gia đóng góp của cộng
đồng vào hoạt động giáo dục nhà trường; Ban hành các
văn bản nội bộ của nhà trường; Hoàn thiện Dự thảo
Chương trình nhà trường.
Bước 6: Tổ chức hội thảo góp ý
Sau khi Dự thảo Chương trình nhà trường được hoàn
thành, tổ chức hội thảo góp ý với sự tham gia của tất cả
GV, đại diện HS và đại diện cha mẹ HS, đại diện của
cộng đồng; Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của các cơ quan QL
nhà nước về giáo dục, của các cấp chính quyền. Trên cơ
sở các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh Dự thảo văn bản
Chương trình nhà trường.
Bước 7: Tổ chức thẩm định chương trình
Đây là hoạt động đảm bảo chất lượng cho việc triển
khai chương trình giáo dục nhà trường đáp ứng bối cảnh
mới, đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra đã được xác lập.
Tất cả các bên liên quan đến chương trình giáo dục nhà
trường cần có đại diện tham gia thẩm định. Kết quả thẩm
định góp phần chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình giáo
dục nhà trường trước khi triển khai thực hiện.
Bước 8: Hoàn thiện chương trình và ban hành
chương trình
Sau khi hoàn thiện, chương trình được trình lên cơ
quan QL nhà nước về giáo dục xem xét và phê duyệt.
Sau khi được phê duyệt, hiệu trưởng kí ban hành và tổ
chức triển khai.
Bước 9: Tổ chức thực hiện chương trình
Sau mỗi năm học, học kì và sau khi đã triển khai áp
dụng ở tất cả các lớp, chương trình được đánh giá và
được tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm sự phù
hợp của chương trình với đặc điểm và nhu cầu phát triển
của xã hội và của cá nhân HS, đảm bảo chương trình vừa
ổn định, vừa phát triển và đạt được hiệu quả cao nhất,

góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giáo dục phổ
thông mới.
Bước 10: Đánh giá chương trình nhà trường
Đánh giá chương trình nhà trường nhằm hoàn thiện
và nâng cao chất lượng chương trình. Vì vậy, hoạt động
đánh giá chương trình nhà trường cần được triển khai
ngay từ đầu, liên tục, theo từng khâu khi triển khai kế
hoạch thực hiện chương trình. Ngoài việc QL chặt chẽ
các hoạt động triển khai chương trình sao cho đúng mục
tiêu, đúng kế hoạch đã đề ra, định kì, tất cả các bên liên
quan cần có đại diện tham gia hoạt động đánh giá này.
Có như vậy mới đảm bảo chất lượng và hiệu quả của
chương trình nhà trường.
2.3. Chỉ đạo tổ chuyên môn phát triển chương trình
môn học
Tổ chuyên môn là đơn vị cơ sở trực tiếp tổ chức, QL
hoạt động phát triển chương trình nhà trường của GV. Vì
vậy, hoạt động chỉ đạo phát triển chương trình của hiệu
trưởng cần luôn luôn gắn chặt với chỉ đạo hoạt động của
tổ chuyên môn. Quy trình phát triển chương trình môn
học gồm 4 bước sau:
Bước 1: Phân tích tình hình
- Phân tích nhu cầu về môn học là quá trình phân
tích các yếu tố tác động đến việc xác định mục tiêu, cấu
trúc và nội dung của chương trình môn học. Mục đích
để nắm được thông tin của các bên liên quan về mức độ
cần thiết, ý nghĩa, vai trò môn học trong chương trình
giáo dục nhà trường.
- Phân tích nhu cầu môn học để tìm ra những ưu
điểm, hạn chế của môn học.
- Nhu cầu xã hội: dựa trên sự phát triển KT-XH, khoa
học - công nghệ,… của quốc gia, vùng miền để đưa
chương trình môn học sao cho phù hợp với sự phát triển,
nhu cầu của quốc gia, vùng miền.
Bước 2: Thiết kế
- Mục tiêu: Dựa vào mục đích của môn học đã được
tuyên bố, xác định mục tiêu của môn học. Mục tiêu về
kiến thức, kĩ năng và thái độ phải phù hợp và gắn với nội
dung, yêu cầu của môn học và mục tiêu chương của
chương trình giáo dục nhà trường.
- Thời gian: Tùy thuộc vào thời lượng học chung mà
nhà trường quyết định nội dung môn học, lớp học; đặc
điểm nhận thức và khả năng của HS trong lớp để phân
bố số tiết học trên một năm, một tuần cho phù hợp.
- Chuẩn đầu ra: dựa vào mục tiêu của môn học, cách
tiếp cận của nhà trường để đưa ra chuẩn tối thiểu cần đạt
của người học.
- Nội dung: Việc lựa chọn nội dung cho môn học căn
cứ vào mục tiêu môn học và các điều kiện thực thi của
nhà trường, khả năng của HS. Lựa chọn nội dung cho
môn học cần đảm bảo tính tích hợp kiến thức chuyên
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môn, các năng lực chung và năng lực chuyên biệt, và phù
hợp với chuẩn đầu ra của môn học.
- Phương pháp: các phương pháp truyền thống và
hiện đại, chú trọng việc coi “người học là trung tâm”.
- Cách thức thực hiện: dựa vào kế hoạch dạy học đã
thiết kế để lên lớp cho phù hợp với quy định.
- Cách đánh giá: đánh giá hoạt động giáo dục và hoạt
động dạy học theo quy định của Bộ GD-ĐT, kết hợp
đánh giá của GV, phụ huynh và HS.
Bước 3: Thực hiện
Dựa vào bản kế hoạch đã thiết kế, GV triển khai dạy
học, giáo dục cho HS theo đúng bản kế hoạch. Trong quá
trình tiến hành, GV quan sát, đánh giá, xem xét, cập nhật,
bổ sung và chỉnh sửa cho phù hợp với mục tiêu đề ra.
Bước 4: Đánh giá
Dựa vào quá trình thực hiện và kết quả đầu ra của HS,
xem xét chương trình môn học có phù hợp với HS không,
có hiệu quả hay không; từ đó rút ra kinh nghiệm và bổ
sung, điều chỉnh cho chương trình phù hợp hơn.
2.4. Những điểm lưu ý trong quản lí phát triển chương
trình nhà trường
Chú ý đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tổ
chức dạy học, giáo dục trên cơ sở nghiên cứu bài học và
các hoạt động phát triển nghề nghiệp. Tổ chức dạy học
phân hóa dựa trên nghiên cứu nhu cầu, sở trường, phong
cách học, năng lực HS, đặc điểm đặc thù của từng nhóm
HS. Đây là nội dung cần được nghiên cứu công phu để
tổ chức tham vấn, phát triển chương trình giáo dục cho
các nhóm HS có đặc thù về khả năng tư duy, khuyết tật,
học lực yếu các môn học, có các hành vi không mong
đợi, có khác nhau về văn hóa; phân nhóm học tập theo
trình độ, đặc thù của HS, tổ chức dạy học, phụ đạo;
khuyến khích các tiết học theo trình độ [2].
Mỗi trường có thể điều chỉnh thời gian quy định cho
mỗi môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm
địa phương, HS, điều kiện nhà trường; xây dựng kế hoạch
giáo dục hàng năm trên cơ sở đánh giá nghiêm túc kế
hoạch đã thực hiện để có những điều chỉnh phù hợp; đặc
biệt, trong kế hoạch phải thể hiện các hoạt động trải
nghiệm sáng tạo được tổ chức trong các hoạt động ngoài
lớp, ngoài trường, ngoại khóa, các nghiên cứu khoa học
phù hợp với HS,... Kế hoạch phải mô tả được các chủ đề
tích hợp đã được GV các môn học nghiên cứu, thống nhất.
Điều chỉnh cấu trúc nội dung dạy học các môn học,
hoạt động giáo dục trên cơ sở ma trận phát triển phẩm
chất, năng lực chung và năng lực đặc thù, giữa năng lực
với môn học, giữa các môn học và hoạt động giáo dục,
hoạt động trải nghiệm.
Tổ chức nhóm, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS, xây dựng các
ngân hàng câu hỏi, bài tập cho các môn học, hoạt động

giáo dục theo hướng phát triển năng lực thông qua tổ
chức kiểm tra, đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết.
Tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tập thể
sư phạm nhà trường và phát triển chương trình, phương
pháp dạy học, giáo dục; đặc biệt, cần lấy nghiên cứu bài
học là hoạt động thường xuyên để phát triển nghề nghiệp.
Nhà trường thành lập Ban xây dựng chương trình và
các tổ, nhóm chuyên môn vừa đủ tư vấn cho hiệu trưởng,
vừa chủ trì thực hiện các nội dung phát triển chương trình
đã nêu ở trên. Đặc biệt, cần kiện toàn các tổ chuyên môn
để mỗi tổ là một đơn vị học thuật thường xuyên sinh hoạt
chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp.
3. Kết luận
Phát triển chương trình nhà trường là một nhiệm vụ
trọng tâm của các trường phổ thông trong bối cảnh hiện
nay nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo
dục phổ thông 2018 bắt đầu triển khai dạy học từ năm
học 2020-2011 tới đây. Để QL phát triển chương trình
nhà trường có hiệu quả, đòi hỏi hiệu trưởng phải thực
hiện quy trình trên một cách linh hoạt, sáng tạo, đồng
thời, cần đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng năng lực phát
triển chương trình nhà trường cho CBQL, GV nhà
trường. Điều quan trọng nhất là sau khi hoàn thành việc
phát triển chương trình nhà trường theo hướng tiếp cận
năng lực HS, các nhà trường cần có biện pháp QL phù
hợp để triển khai thực hiện chương trình nhà trường một
cách có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học theo
yêu cầu đổi mới.
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thông. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[3] Nguyễn Văn Khôi (2011). Phát triển chương trình
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