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Abstract: Based on theoretical research and surveys, assessing the status of managing the fostering
good students in secondary school in Dong Ha city, Quang Tri province, the article proposes a
number of measures in order to improve the effectiveness of managing the fostering good students
at secondary school in Dong Ha city, Quang Tri province to meet the current requirements of
educational renovation.
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1. Mở đầu
Trong thời đại khoa học và công nghệ hiện nay, nhân
lực có trình độ cao không chỉ là tiền đề mà còn là yếu tố
có tính quyết định cho sự phát triển của một đất nước. Để
tạo nguồn nhân lực có trình độ cao thì vấn đề phát hiện,
bồi dưỡng và sử dụng người tài có vai trò rất quan trọng.
Nhận thức rõ điều đó, Đảng và Nhà nước ta đã có những
chủ trương, chính sách để phát hiện và bồi dưỡng nhân
tài. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nêu rõ: “Giáo dục
là quốc sách hàng đầu. Phát triển GD-ĐT nhằm nâng
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” [1; tr
114]. Để góp phần thực hiện chủ trương đó, ngành Giáo
dục cần chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng học
sinh giỏi (BDHSG) ngay từ bậc học cơ sở, các nhà quản
lí phải đề ra được những biện pháp quản lí hoạt động
BDHSG để công tác này đạt kết quả cao nhất.
Các trường trung học cơ sở (THCS) ở TP. Đông Hà
luôn được xem là trung tâm giáo dục chất lượng của tỉnh
Quảng Trị. Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của người
lãnh đạo nhà trường là phải quản lí hoạt động dạy học và
BDHSG đạt kết quả cao nhất. Nhưng thực tế hiện nay cho
thấy, công tác BDHSG ở các trường THCS đang là một
vấn đề khó khăn, nhất là đối với những trường có đội ngũ
giáo viên (GV) chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, công tác quản
lí hoạt động BDHSG của các trường vẫn chỉ làm theo kinh
nghiệm. Việc tìm kiếm các biện pháp quản lí công tác này
một cách khoa học, có hệ thống là vấn đề cấp bách và cần
thiết để đáp ứng yêu cầu của xã hội, phù hợp với yêu cầu
của đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
2. Nội dung nghiên cứu
Công tác quản lí hoạt động BDHSG ở các trường
THCS TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua
vẫn còn bất cập, hạn chế trên nhiều phương diện. Nếu áp
dụng các biện pháp quản lí đồng bộ, khoa học, chặt chẽ,
phù hợp với đặc điểm trên địa bàn thì sẽ có tác động tích
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cực đến quá trình giảng dạy của GV và học tập của học
sinh (HS). Dựa trên thực tế đó, bài viết đề xuất một số
biện pháp quản lí hoạt động BDHSG ở các trường THCS
TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhằm nâng cao tính hiệu
quả của hoạt động BDHSG, góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục của thành phố và tỉnh nhà.
2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên,
học sinh và cha mẹ học sinh về hoạt động bồi dưỡng
học sinh giỏi
Đội ngũ cán bộ quản lí, GV phải nắm chắc và thông
suốt các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và
Nhà nước ta về vấn đề nguồn nhân lực, đào tạo và bồi
dưỡng nhân tài. Quán triệt mục tiêu “dân trí, nhân lực,
nhân tài” vào kế hoạch của nhà trường. Cần nắm vững
những cơ sở lí luận cơ bản về quá trình phát triển một tài
năng, để từ đó nhận thức được tầm quan trọng của học
sinh giỏi (HSG) trong việc GD-ĐT nhân tài, định hướng
cho HSG có sự phát triển tự nhiên, toàn diện. Từ đó, GV
ý thức được vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc xây
dựng nguồn nhân lực có chất lượng, tài giỏi cho đất nước.
Đối với cha mẹ HS, cần quan tâm tạo điều kiện cho
con em mình học tập và cần phải hiểu đúng chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước về chiến lược nhân tài
để hợp tác tích cực với nhà trường.
Đối với HS, việc nâng cao nhận thức chính là việc
bồi dưỡng động cơ, hứng thú và phương pháp học tập.
Bồi dưỡng động cơ học tập sẽ giúp HS xác định được
mục đích học tập của mình, từ đó tạo hứng thú. Nhận
thức đúng đắn về hoạt động tự học, mục đích học tập với
phương châm tự học, tự nghiên cứu để làm chủ tri thức.
Do đó, hiệu trưởng (HT) cần nghiên cứu đường lối
chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về
BDHSG, cụ thể hóa và phổ biến cho cán bộ quản lí, GV
và HS thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, hội nghị xây
dựng kế hoạch năm học, họp hội đồng, sinh hoạt chuyên
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môn, sinh hoạt đầu tuần (chào cờ), sinh hoạt lớp cuối
tuần,...
2.2. Xây dựng kế hoạch, đổi mới nội dung, chương
trình bồi dưỡng học sinh giỏi
Việc phát hiện HSG được triển khai hàng năm ở các
nhà trường và thực hiện ngay ở đầu năm học. Các trường
tổ chức khảo sát bằng nhiều hình thức khác nhau để lựa
chọn đội tuyển; từ đó, tổ chức xây dựng kế hoạch bồi
dưỡng. Trong kế hoạch phải thể hiện rõ mục tiêu, chỉ
tiêu, số lượng, thời gian, chương trình, cơ sở vật chất và
thiết bị dạy học, nội dung, cách thức, các lực lượng tham
gia bồi dưỡng đội tuyển, thời gian thực hiện, kết quả đạt
được. Đồng thời, đề ra chế độ bồi dưỡng cho GV, HS và
các quy định về tổ chức thực hiện. Việc có kế hoạch,
kiểm tra rồi đưa vào bồi dưỡng phải đảm bảo tính liên
tục, tính hệ thống.
Hiện nay, có rất nhiều loại sách tham khảo trên thị
trường, do đó việc chọn tài liệu và giao cho GV biên soạn
là hết sức quan trọng. Việc này đòi hỏi GV dạy HSG phải
có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong
dạy HSG để đảm bảo tính chính xác, khoa học của nội
dung giảng dạy. Vì vậy, để lập kế hoạch và đưa ra nội
dung, chương trình BDHSG, HT cần thực hiện các giải
pháp sau đây:
- Dựa trên các văn bản chỉ đạo thực nhiệm vụ năm
học của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT và tình
hình thực tế hàng năm (đối tượng HS, điều kiện cơ sở vật
chất, thiết bị dạy học, tài chính, lực lượng giáo dục...) để
xây dựng kế hoạch BDHSG của nhà trường.
- HT thành lập ban chỉ đạo xây dựng nội dung,
chương trình BDHSG gồm Ban Giám hiệu, tổ trưởng
chuyên môn và GV BDHSG có kinh nghiệm.
- Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch (dài hạn và
ngắn hạn), xây dựng nội dung, chương trình BDHSG. Tổ
chức thẩm định toàn bộ nội dung, chương trình đã soạn
thảo; tổ chức cho GV nghiên cứu, bàn bạc xác định rõ
yêu cầu cần đạt được về mặt kiến thức của từng khối lớp,
về nội dung, chương trình BDHSG của cả cấp học đối
với bộ môn được phân công giảng dạy. Sau mỗi năm,
ban chỉ đạo tổ chức hội nghị bàn riêng về nội dung,
chương trình BDHSG để rút kinh nghiệm.
2.3. Đẩy mạnh quản lí hoạt động dạy bồi dưỡng học
sinh giỏi của giáo viên
2.3.1. Tuyển chọn giáo viên tham gia bồi dưỡng
Thực tiễn ở các trường THCS TP. Đông Hà cho thấy,
trường nào có nhiều GV giỏi sẽ có nhiều trò giỏi và
ngược lại trường nào có nhiều HSG chắc chắn sẽ có
nhiều GV giỏi. Do đó, việc tuyển chọn, phân công đội
ngũ GV giỏi tham gia BDHSG chính là nhiệm vụ then
chốt để đảm bảo sự thành công của các trường.
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Việc tuyển chọn GV dạy BDHSG phải đảm bảo các
yêu cầu và điều kiện như: Có phẩm chất chính trị, đạo
đức tốt; có trình độ năng lực chuyên môn và sư phạm
giỏi; có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình say mê với
công việc; có kiến thức và hiểu biết sâu rộng; có kinh
nghiệm và phương pháp dạy học tốt; là người biết truyền
lửa tạo động cơ, hứng thú và biết rèn cho HS kĩ năng tự
học, tự nghiên cứu, luôn xứng đáng là “người dẫn đường
tin cậy” cho HS noi theo.
Do đó, để việc tuyển chọn GV dạy BDHSG có chất
lượng, HT nhà trường cần thực hiện các nội dung sau:
- Nghiên cứu hồ sơ của GV, nhằm giúp HT biết được
năng lực của GV từ đó để có sự phân công hợp lí.
- Trao đổi với tổ trưởng chuyên môn và thăm dò ý
kiến của GV có thâm niên BDHSG, đồng thời lấy ý kiến
của HS đã tham gia học bồi dưỡng.
- Đánh giá việc giảng dạy trên lớp và tham gia thi GV
dạy giỏi các cấp.
Khi phân công dạy bồi dưỡng, HT cần phân công một
môn từ 2 đến 3 GV, có cả GV kinh nghiệm chủ chốt lẫn
trẻ tuổi cùng dạy một lớp. Việc phân công này tạo điều
kiện cho những GV trẻ học tập GV có kinh nghiệm để tạo
nguồn lâu dài; đồng thời, chính những GV trẻ tuổi là người
năng động trong việc cập nhật những tri thức mới cũng
như khả năng tìm kiếm các tư liệu trên mạng Internet.
Mặc khác, HT cần trao đổi với GV để có sự phân
công thống nhất trong việc chia phân môn một cách hợp
lí. Chú ý tránh “quá tải” đối với GV BDHSG để họ có
thời gian đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu.
Ngoài ra, HT có thể mời các GV có kinh nghiệm dạy
bồi dưỡng ở các đơn vị khác tham gia dạy bồi dưỡng vào
từng giai đoạn hoặc từng chuyên đề.
2.3.2. Đổi mới phương pháp dạy bồi dưỡng học sinh giỏi
của giáo viên
Đầu năm học, HT cần tổ chức hội thảo nhằm thảo
luận, tìm kiếm, áp dụng các phương pháp dạy bồi dưỡng
mang lại hiệu quả cao, đồng thời rút kinh nghiệm những
nội dung chưa đạt trong thời gian qua.
Khi dạy HSG, GV cần chú ý các nội dung sau:
- Tạo động lực, niềm đam mê, khơi dậy tình yêu môn
học cho HS thông qua việc giới thiệu các tấm gương tiêu
biểu của nhà trường; có cơ hội phát huy năng lực học tập,
năng khiếu của cá nhân và có điều kiện tìm hiểu sâu rộng
kiến thức một môn học khi tham gia bồi dưỡng.
- Bước tiếp theo, GV cần lập kế hoạch cho mình một
cách cụ thể, tránh tình trạng dạy lan man. Dạy theo
chuyên đề là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất.
- Thực hiện phương châm “dạy chắc cơ bản rồi dạy
nâng cao”, thông qua những bài luyện cụ thể để dạy
phương pháp tư duy - dạy kiểu dạng bài có tính quy luật,
loại bài có tính đơn lẻ rồi luyện các dạng tổng quát.
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- Sau mỗi bài tập nâng cao, GV cần đưa ra phương
pháp giải hoặc những lưu ý nhằm giúp HS tự khắc sâu
kiến thức để cách trình bày, lập luận được logic hơn.
- Sau mỗi chuyên đề cần có bài kiểm tra, đánh giá
theo các mức độ để nắm ngay được tình hình HS bị hỏng
phần nào, bài nào chưa tốt để GV sửa và khắc phục.
- Mở rộng các tình huống dạy học có vấn đề để đánh
giá mức độ tư duy và khả năng vận dụng kiến thức linh
hoạt của HS.
- Ngoài ra, GV sưu tầm ngân hàng bộ đề thi cấp thành
phố, huyện và các tỉnh khác nhằm giúp HS tiếp xúc, làm
quen với các dạng đề có nhiều điểm mới, hay và hữu ích.
- Hướng dẫn HS nghiên cứu, tìm tòi tài liệu liên quan
đến nội dung bồi dưỡng nhằm phát triển khả năng tự học
của HS.
2.3.3. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động
dạy bồi dưỡng học sinh giỏi của giáo viên
Quản lí việc kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy
BDHSG của GV nhằm giúp HT kịp thời phát hiện những
ưu điểm và hạn chế, những nhân tố tích cực và những
nhân tố gây trở ngại trong quá trình thực hiện kế hoạch.
Từ đó, HT có sự chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung, phát huy,
khích lệ những nhân tố tích cực, xử lí khắc phục các mặt
hạn chế.
Công tác kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên
với các nội dung như: Kiểm tra việc thực hiện chương
trình, kế hoạch, thời khóa biểu BDHSG; kiểm tra mức độ
nhận thức, tích lũy kiến thức, kĩ năng vận dụng kiến thức
của HS sau khi tiếp thu một chuyên đề; kiểm tra trước
các kì thi HSG chính thức.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, HT chỉ đạo các nhóm
chuyên môn tổ chức họp rút kinh nghiệm và điều chỉnh.
Đồng thời, thông qua kiểm tra có hình thức khen thưởng,
biểu dương xứng đáng và kiên quyết xử lí các trường hợp
GV thực hiện không đúng quy chế chuyên môn trong
hoạt động BDHSG.
2.4. Đổi mới quản lí hoạt động bồi dưỡng của học sinh
2.4.1. Tổ chức tốt công tác phát hiện, tuyển chọn
Thông qua các tiết dạy chính khóa, dựa trên nền kiến
thức đại trà của HS, GV theo dõi sự nhạy bén của HS đối
với môn học thông qua những câu trả lời trên lớp, quan
tâm đến những HS có nhận thức tư duy thể hiện tính linh
hoạt, sáng tạo, mềm dẻo khi giải quyết nhiệm vụ học tập.
Kết hợp với ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng HS, phỏng
vấn để tìm ra những HS thông minh, trí tuệ, có khả năng
sáng tạo, tinh thần say mê ham học.
Việc tổ chức tuyển chọn HSG có thể qua các giai
đoạn như sau:
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- Vào đầu năm học (khoảng cuối tháng 9), nhà trường
tổ chức cho HS đăng kí các môn học nâng cao, môn học
năng khiếu, tổ chức làm một bài kiểm tra, từ đó xét duyệt
để biên chế các lớp học BDHSG.
- Ban Giám hiệu họp cùng tổ trưởng chuyên môn để
phân công GV tiếp nhận các lớp BDHSG, hướng dẫn HS
phương pháp học tập các bộ môn, giới thiệu chương trình
bồi dưỡng, tài liệu tham khảo, các chuyên đề nâng cao.
- GV hướng dẫn HS tiếp thu kiến thức đi từ cơ bản
đến nâng cao, giúp HS yêu thích môn học. Từ đó, tập cho
HS khả năng tư duy độc lập sáng tạo, logic, biết cách
phân tích, tổng hợp, khái quát hóa một số vấn đề kiến
thức của môn học.
- Đầu học kì 2, nhà trường tổ chức kì thi chọn đội
HSG lớp 8, lập đội tuyển khoảng 8-10 HS/môn để chuẩn
bị cho thi HSG các cấp.
- Số HS được chọn ngoài học chính khóa trên lớp còn
tham gia học các chuyên đề nâng cao từ 1 đến 2
buổi/tuần. Trong thời gian này, GV dạy BDHSG hướng
dẫn các em tự học, tự nghiên cứu tài liệu, giao cho HS
những chuyên đề và yêu cầu HS hoặc nhóm HS tự tìm
hiểu, viết thành tập tài liệu để GV thẩm định, đánh giá,
trao đổi nhằm giúp các em tiếp thu kiến thức một cách
chắc chắn nhất, đồng thời rèn luyện kĩ năng trình bày. HS
sẽ được kiểm tra sau mỗi chuyên đề để rút kinh nghiệm.
2.4.2. Tăng cường quản lí hoạt động trên lớp của học
sinh giỏi
Học tập trên lớp của HSG là một trong những hoạt
động giữ vai trò quyết định kết quả học tập của HS. Hoạt
động đó thực sự có hiệu quả khi bản thân HS có sự đam
mê, khát khao khám phá, muốn tự khẳng định mình. Do
đó, để quản lí hoạt động học trên lớp của HSG, HT cần
chú ý đến một số nội dung sau:
- HT ra quyết định thành lập ban quản lí dạy BDHSG,
phân công trách nhiệm của từng bộ phận rõ ràng nhằm
đưa HS vào khuôn khổ, nền nếp học tập.
- HT chỉ đạo GV dạy BDHSG hướng dẫn HS nắm
nội quy, lịch bồi dưỡng, phương pháp học, các nội dung
hay chuyên đề được học; yêu cầu HS nâng cao ý thức
chủ động tự học, tự nghiên cứu.
- HT chỉ đạo GV dạy BDHSG tăng cường kiểm tra,
đánh giá mức độ đạt được của HS, đồng thời chỉnh sửa
kịp thời những sai sót của các em.
- Để tạo động lực trong quá trình tham gia học
BDHSG của HS, HT có thể ưu tiên miễn các hoạt động
giáo dục khác cho đội tuyển trong thời gian cao điểm
trước các kì thi HSG và chỉ đạo GV có thể đánh giá cho
điểm thay cho bài kiểm tra thường xuyên của HS ở trên
lớp đối với môn học đó.
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2.4.3. Chú trọng quản lí hoạt động tự học của học
sinh giỏi
HT chỉ đạo GV đổi mới phương pháp dạy học, làm
cho HS yêu thích và say mê môn học bằng cách GV có
thể dùng tiết dạy để giới thiệu về môn học, về những giá
trị của môn học trong thực tiễn, đặt vấn đề bằng những
câu chuyện hay đơn giản chỉ là những câu hỏi thú vị,
những ví dụ minh họa cụ thể nhằm kích thích động cơ
học tập ở các em.
HT chỉ đạo GV dạy BDHSG ngay từ buổi đầu tiên
cần giới thiệu cho HS về chương trình, nội dung, phương
pháp học một cách khái quát nhất để HS hiểu và từ đó
GV hướng dẫn cho HS tự xây dựng cho mình kế hoạch
học tập phù hợp ở trên lớp và ở nhà. Muốn HS tự xây
dựng kế hoạch học tập thì GV phải là người cung cấp đầy
đủ kế hoạch dạy và học của bộ môn.
Chỉ đạo GV giao nhiệm vụ cụ thể cho HS ở tiết học
tiếp theo, khuyến khích HS tự tìm kiếm những kiến thức
tương tự và nâng cao phục vụ cho việc BDHSG. GV
cũng có thể giới thiệu địa chỉ một số trang web chuyên
ngành, các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tập để HS
tham khảo thêm hoặc thành lập địa chỉ chung của lớp để
trao đổi.
Động viên, khuyến khích HS tích cực tham gia đọc,
nghiên cứu và giải bài, tham gia viết bài đăng trên báo,
tạp chí chuyên ngành; khen thưởng, nêu gương những
HS có bài viết, bài giải được đăng trên các tạp chí chuyên
ngành.
2.5. Nâng cao công tác bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ
giáo viên
Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ GV là nhân
tố quyết định thành công của quá trình giáo dục nói
chung và chất lượng BDHSG nói riêng bởi vì năng lực
dạy BDHSG của mỗi GV là khác nhau và chỉ phát triển
khi bản thân GV thực sự có nhu cầu tự hoàn thiện mình,
có ý chí vươn lên, sự say mê nghề nghiệp.
Hiện nay, đối với nhiều nhà trường, việc sắp xếp thời
gian để đội ngũ GV theo học các lớp bồi dưỡng tập trung
là rất phức tạp. Chính vì vậy, một trong những giải pháp
tối ưu là nhà trường cần tổ chức bồi dưỡng kết hợp với
tự bồi dưỡng của GV để nâng cao trình độ chuyên môn.
2.5.1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng
Trên cơ sở rà soát các văn bản, tình hình thực tế về
GV và HS, HT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm đảm
bảo đạt chuẩn và nâng cao chất lượng của đội ngũ GV
dạy BDHSG.
HT phải nắm rõ số lượng cần bồi dưỡng, từ đó kết
hợp với tổ trưởng chuyên môn và GV có kinh nghiệm
trong dạy BDHSG; bồi dưỡng những GV trẻ để có sự kế
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cận và làm nòng cốt về sau nhằm xây dựng đội ngũ đảm
bảo chất lượng, chiều sâu.
Qua việc theo dõi đội ngũ GV, HT cùng GV dạy
BDHSG cốt cán phân tích từng mặt mạnh, mặt yếu của
từng GV để từ đó xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, khắc
phục những hạn chế.
2.5.2. Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng
Bồi dưỡng nhận thức về tư tưởng chính trị, phẩm chất
nghề nghiệp là nội dung quan trọng, giúp GV nhận thức
được đúng vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với
nghề nghiệp, đối với HS. Trên cơ sở đó, giúp GV xác
định được quan điểm, thái độ làm việc, trách nhiệm làm
việc nghiêm túc, đứng đắn. Những phẩm chất đó giúp
hình thành ở HS kiến thức chuẩn và niềm tin, lí tưởng
sống tốt đẹp.
Bồi dưỡng năng lực chuyên môn là yếu tố có tính chất
quyết định đến chất lượng và hiệu quả của công tác
BDHSG bởi vì người thầy có năng lực tốt, có chuyên
môn giỏi sẽ có đủ khả năng để bồi dưỡng, dẫn dắt HS
trong quá trình học tập và rèn luyện. GV cần tự bồi
dưỡng, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, tự soạn nội dung dạy học theo chuyên đề, hợp
tác, chia sẻ, trách nhiệm trong công việc, khắc phục khó
khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho GV là nội dung cơ
bản, quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy
và học trong nhà trường. Bồi dưỡng để giúp GV có khả
năng tổ chức các hoạt động học tập cho HS, kĩ năng giúp
HS tự học, tự nghiên cứu, truyền cảm hứng cho HS đam
mê khám phá và phát triển năng lực cá nhân. Ngày nay,
tự học là một kĩ năng quan trọng giúp HS tự mình trang
bị kiến thức và tự cập nhật kiến thức một cách hiệu quả
nhất, bền vững nhất.
Bồi dưỡng kinh nghiệm thực tế bằng hình thức tổ
chức tham quan và học tập với các trường THCS trọng
điểm chất lượng cao, có uy tín ở trong và ngoài tỉnh để
trao đổi kinh nghiệm về quản lí, tuyển chọn, bồi dưỡng,
phát triển năng lực HS, đồng thời tạo điều kiện bồi dưỡng
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho GV. Bên cạnh đó,
HT cần chỉ đạo cho GV trẻ được dự các buổi BDHSG
của GV có kinh nghiệm, tham dự các hội thảo, chuyên
đề, tập huấn nâng cao.
GV BDHSG cần có vốn hiểu biết rộng, do đó HT cần
tổ chức và tạo điều kiện cho GV bồi dưỡng kiến thức bổ
trợ như: Tin học, ngoại ngữ, kĩ năng sử dụng các thiết bị
dạy học hiện đại, kiến thức về tâm lí lứa tuổi HS, kĩ năng
khai thác mạng và công nghệ thông tin,... GV dạy
BDHSG là đối tượng có trình độ cao, có các đặc tính
chuyên biệt nên khi tác động đến GV đòi hỏi đội ngũ
quản lí phải có tầm nhìn chiến lược, có năng lực và hiểu
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biết sâu. Vì vậy, Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn
cần phải tự học, tự nghiên cứu, trau dồi phẩm chất đạo
đức, năng lực quản lí, đổi mới phương pháp nhằm quản
lí tốt nhà trường và thích nghi kịp với xu thế phát triển
của xã hội.
2.5.3. Đa dạng các hình thức bồi dưỡng
Ngoài việc được bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn
của Phòng, Sở và Bộ GD-ĐT, HT cần chủ động xây
dựng các hình thức bồi dưỡng như: cử GV đi học bồi
dưỡng ngắn hạn, dài hạn; tự bồi dưỡng tại chỗ; mời
chuyên gia về bồi dưỡng tại trường. Tổ chức tự bồi
dưỡng tại chỗ với các hình thức như: cá nhân tự học, tự
nghiên cứu, hoạt động chuyên môn của tổ, viết chuyên
đề bồi dưỡng, tham gia hội giảng, hội thi GV dạy giỏi.
HT chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn phân công GV
tham gia BDHSG viết chương trình, nội dung về
BDHSG, xây dựng những chuyên đề chuyên sâu về phân
môn mà tổ đảm nhiệm. Hằng năm, các chuyên đề này
được bổ sung, cập nhật qua quá trình giảng dạy và được
tập hợp lại thành tài liệu dùng chung của cả tổ chuyên
môn, làm tài liệu cho HS học tập. Thông qua hoạt động
này, GV trong nhóm bồi dưỡng được kế thừa kết quả làm
việc, công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của nhau.
HT nhà trường tạo điều kiện cho GV tham gia giao
lưu với đồng nghiệp của các trường có bề dày thành tích
trong hoạt động BDHSG của thành phố, từ đó mỗi GV
có cơ hội học tập, tự đánh giá, nâng cao ý thức tự giác,
lòng tự trọng của bản thân. Đồng thời, HT chỉ đạo các tổ
trưởng chuyên môn tổ chức cho GV tham gia học tập trên
các diễn đàn về giáo dục như “Trường học kết nối”, động
viên, khuyến khích GV tham gia viết bài đăng trên các
tạp chí như: Toán học và Tuổi trẻ, Vật lí và Tuổi trẻ, Văn
học và Tuổi trẻ, Hóa học ứng dụng,...
2.6. Đẩy mạnh đầu tư, quản lí cơ sở vật chất, thiết bị
dạy học
HT chỉ đạo ưu tiên đầu tư xây dựng các phòng bộ
môn đạt chuẩn, đặc biệt là các môn có thí nghiệm thực
hành cần đầu tư thiết bị thí nghiệm đủ về số lượng, đảm
bảo về chất lượng và tính đồng bộ. Đối với môn Ngoại
ngữ, quan tâm đầu tư thiết bị dạy học hiện đại, đổi mới
phương pháp dạy học và nội dung dạy học, đánh giá đủ
bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Đối với môn Tin học,
cần nâng cấp phòng dạy, trang bị hệ thống máy vi tính
hiện đại để HS luôn được học và thi trực tiếp trên máy vi
tính. Bên cạnh đó, cần đầu tư xây dựng đường truyền
Internet tốc độ cao, hệ thống wifi để tạo điều kiện cho
GV và HS truy cập, tìm kiếm tài liệu học tập; trang bị
máy chiếu đa năng, ti vi màn hình lớn, bảng tương tác
thông minh ở các phòng học, giúp GV và HS ứng dụng
công nghệ thông tin vào quá trình dạy và học.
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Ngoài ra, cần trang bị đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu
tham khảo, các tạp chí chuyên ngành; tổ chức cho GV
biên soạn các chuyên đề theo phân công của tổ chuyên
môn để trang bị tư liệu BDHSG cho thư viện; bổ sung
phần mềm hỗ trợ giảng dạy, tài liệu số,... Đặc biệt, cần
trang bị hệ thống thư viện điện tử để phục vụ tối đa nhu
cầu sử dụng của GV và HS.
2.7. Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, tạo động
lực cho đội ngũ giáo viên và học sinh giỏi
Xây dựng quy chế khen thưởng rõ ràng, cần quy định
hình thức khen thưởng cụ thể đối với GV bồi dưỡng và
HS dự thi HSG đạt giải từ khuyến khích cấp thành phố
trở lên. Tổ chức tuyên dương GV, HS đạt thành tích cao
trong công tác BDHSG một cách kịp thời, tôn vinh
những cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp trong hoạt
động BDHSG.
Trong công tác thi đua khen thưởng cần đề cao uy tín
của những GV có HSG và coi đây là một trong những tiêu
chuẩn để đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng
năm, có ưu tiên đãi ngộ phù hợp như: nâng bậc lương
trước thời hạn, ưu tiên trong phân công chuyên môn,...
Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường cần lựa
chọn, đề xuất với Phòng GD-ĐT những GV, HS có thành
tích xuất sắc để UBND thành phố, Sở GD-ĐT, UBND
tỉnh, Bộ GD-ĐT khen thưởng để nhân rộng các điển hình
tiên tiến.
Chỉ đạo đưa tin và cập nhật lên cổng thông tin điện tử
các hoạt động thi đua của nhà trường, đăng tải những bài
viết về GV và HS có thành tích xuất sắc trong các phong
trào thi đua, đặc biệt là HSG có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy
mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng quỹ khuyến
học, khuyến tài, quỹ thi đua khen thưởng để khen thưởng
cho những HS có thành tích xuất sắc trong các kì thi chọn
HSG các cấp.
3. Kết luận
Những biện pháp đề xuất nêu trên nhằm nâng cao
chất lượng BDHSG ở các trường THCS thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng Trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
hiện nay. Mỗi biện pháp đều có một ý nghĩa, một vai trò
nhất định trong quá trình quản lí hoạt động BDHSG ở
trường THCS. Những biện pháp trên không tồn tại độc
lập mà có mối quan hệ biện chứng và hỗ trợ nhau tạo
thành một chỉnh thể thống nhất trong quản lí hoạt động
dạy học. Do vậy, trong công tác quản lí hoạt động
BDHSG, chủ thể quản lí không được coi trọng hay xem
nhẹ biện pháp nào mà phải biết kết hợp và triển khai một
cách đồng bộ, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực
tế của nhà trường, của địa phương thì mới có thể đem lại
hiệu quả tốt nhất.
(Xem tiếp trang 191)
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của từ và của câu. Đây là một thuận lợi để GV có thể
giúp HS hiểu nghĩa trong quá trình dạy đọc hiểu. Từ
việc hiểu nghĩa, GV giúp HS rèn luyện kĩ năng viết. 4
kĩ năng này có quan hệ bổ sung, hỗ trợ và tác động
mạnh đến nhau.
- Đảm bảo quy trình dạy học đọc hiểu cho HS lớp
1. GV cần vận dụng quy trình đọc hiểu văn bản cho
HS lớp 1 một cách linh hoạt. GV cần thực hiện đúng
trật tự trong dạy học đọc hiểu nhưng không cứng nhắc.
Ví dụ, khi giúp HS đọc trôi chảy từ, câu, đoạn ngắn để
hiểu nghĩa đen của từ, câu, đoạn ngắn, GV có thể kết
hợp cho HS trình bày những hiểu biết, trải nghiệm của
bản thân các em về chủ đề của đoạn đó. Tiếp theo, HS
so sánh, phân tích và liên hệ thực tế với từng văn bản
để tìm ra nghĩa hàm ẩn. Từ dó, HS phân tích, đánh giá
để tiếp nhận thông tin dựa trên tư duy phê phán (ở mức
độ đơn giản) nhằm liên hệ thực tiễn để giải quyết một
nhiệm vụ cụ thể.
3. Kết luận
Phát triển NL đọc hiểu có vai trò quyết định đối
với HS lớp 1. Trước hết, có thể khẳng định rằng,
đọc hiểu là nền tảng, NL cốt lõi, cũng là công cụ để
HS lớp 1 phát triển các NL khác. Căn cứ vào các chỉ
số, chỉ báo trong cấu trúc NL đọc hiểu, GV có thể
đặt ra những mục tiêu, nội dung và lựa chọn những
phương pháp phù hợp để hình thành và phát triển
NL cho HS theo từng giai đoạn cụ thể. Phương pháp
được lựa chọn cũng phải phù hợp với từng đối tượng
HS, từng loại văn bản và căn cứ theo điều kiện thực
tiễn để có sự điều chỉnh phù hợp, nhằm đạt được
hiệu quả cao nhất.
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