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MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM TÍCH CỰC
Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ
Trần Công Hãn - Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Ngày nhận bài: 25/8/2019; ngày chỉnh sửa: 15/9/2019; ngày duyệt đăng: 04/10/2019.
Abstract: Based on theoretical research and survey, assessment of current status of managing the
building of positive pedagogical environment at secondary schools in Dong Ha city, Quang Tri
province, we propose a number of measures to improve the effectiveness of this management
activity to meet the requirements of current education renovation.
Keywords: Measures, management, positive pedagogical environment, secondary school.
1. Mở đầu
Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI đã ban hành 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”. Một trong những quan điểm chỉ đạo đã được đề ra
trong Nghị quyết là “GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, là
sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư
cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước
trong các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH” [1].
Để phát triển GD-ĐT có tính bền vững, luôn đáp ứng
được những yêu cầu của xã hội thì cần phải áp dụng
nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc xây dựng môi
trường sư phạm tích cực (MTSPTC) là một giải pháp
quan trọng.
Ở trường trung học cơ sở, việc xây dựng một
MTSPTC có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của
nhà trường. Trong thời đại công nghệ 4.0 và trong thời kì
đất nước ta đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ thì tri thức
ngày càng trở nên quan trọng. Chính vì vậy, MTSPTC
ngày càng có vai trò và ý nghĩa quyết định đối với chất
lượng giáo dục của nhà trường. MTSPTC là một nhân tố
quan trọng trong việc phát triển các phẩm chất và năng
lực cho học sinh (HS), góp phần đào tạo nguồn nhân lực
cho đất nước.
Môi trường sư phạm là điều kiện để mỗi cá nhân
trong môi trường đó phát triển toàn diện về phẩm chất và
nhân cách của mình. MTSPTC là nơi nuôi dưỡng bầu
không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng
lẫn nhau. Mỗi giáo viên (GV), cán bộ (CB), nhân viên
(NV) đều biết rõ công việc của mình phải làm, hiểu rõ và
luôn có ý thức chia sẻ trách nhiệm, tích cực tham gia vào
công việc chung, đem đến cho mỗi cá nhân những quan
hệ đa dạng, tốt đẹp giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với
tập thể (nhóm).
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đánh giá chung về thực trạng quản lí xây dựng
môi trường sư phạm ở các trường trung học cơ sở
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
2.1.1. Điểm mạnh và nguyên nhân
- Điểm mạnh:
Nhận thức, trách nhiệm của CB, GV, NV, HS và
cộng đồng ngày càng biến chuyển theo hướng tích cực.
Cảnh quan, khuôn viên ngày càng được hoàn thiện; hệ
thống cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng được đầu
tư, nâng cấp. Chất lượng đội ngũ CB quản lí, GV, NV
của các nhà trường đạt tỉ lệ trên chuẩn cao, có trình độ
chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt tình, yêu nghề.
Hầu hết đội ngũ CB quản lí đều xác định được tầm quan
trọng của công tác xây dựng MTSPTC ở các nhà trường.
Đa số HS chăm ngoan, luôn biết vâng lời thầy cô và thực
hiện nghiêm túc các nội quy, quy định. Nhà trường ngày
càng huy động tốt hơn sự tham gia của các lực lượng
trong và ngoài nhà trường để thực hiện công tác xây dựng
MTSPTC.
- Nguyên nhân:
Lãnh đạo nhà trường ngày càng quan tâm nhiều hơn
về công tác xây dựng MTSPTC và đã xây dựng được kế
hoạch hàng năm. Các văn bản hướng dẫn của cấp trên
ngày càng hướng dẫn rõ hơn về tiêu chuẩn trường học
thân thiện, MTSPTC là cơ sở để nhà trường xây dựng kế
hoạch thực hiện hàng năm. Các thông tư hướng dẫn quy
định về chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn GV, NV và quy chế
đánh giá xếp loại HS đã tác động nhiều đến ý thức phấn
đấu, rèn luyện của CB, GV, NV và HS.
2.1.2. Điểm yếu và nguyên nhân
- Điểm yếu:
Cảnh quan, khuôn viên, sân chơi, bãi tập vẫn còn chật
hẹp, thiếu hệ thống cây xanh, bóng mát; hệ thống cơ sở
vật chất; trang thiết bị dạy học dù được đầu tư, nâng cấp
song vẫn còn khiêm tốn, thiếu hiện đại, chưa đáp ứng
được yêu cầu trong tình hình mới.
Email: hanthddh@gmail.com
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Tập thể sư phạm của nhà trường chưa phải là một tổ
chức biết học hỏi: công tác lãnh đạo, quản lí chỉ tập trung
ở Ban Giám hiệu và trưởng các bộ phận; tầm nhìn, chiến
lược của nhà trường chưa được phổ biến đến mọi thành
viên; mọi công việc thực triển khai một chiều từ trên
xuống, sự chia sẻ thông tin với nhau, phối hợp với nhau
còn hạn chế; trách nhiệm chỉ gắn cho từng cá nhân, theo
từng công việc.
Chương trình giáo dục của nhà trường chưa bắt kịp
xu thế thời đại, một số hoạt động giáo dục còn hình thức,
chưa lôi cuốn được sự tham gia của CB, GV, NV và HS
trong nhà trường. Vẫn còn tình trạng thiếu thân thiện,
thiếu tôn trọng, thiếu sự đoàn kết trong các mối quan hệ.
- Nguyên nhân:
Việc xác định mục tiêu, lập kế hoạch, phân công trách
nhiệm và chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng MTSPTC
ở các trường chưa sát thực tế, còn hình thức, chưa có giải
pháp phù hợp, chưa được thực hiện thường xuyên và có
tính chiến lược. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc;
đánh giá, khen thưởng của CB quản lí nhà trường chưa
được thương xuyên và đôi khi còn qua loa, chiếu lệ.
Ban Giám hiệu đã quen với tư duy xây dựng một tập
thể ổn định theo truyền thống để dễ áp đặt mệnh lệnh từ
trên xuống, tránh những biến động trong tập thể; hạn chế
trao quyền cho cấp dưới. Bên cạnh đó, các thành viên
trong nhà trường cũng ngại thay đổi, mọi công việc hầu
như chỉ thực hiện theo kinh nghiệm cá nhân.
Ban Giám hiệu nhà trường chưa chỉ đạo quyết liệt
công tác đổi mới chương trình dạy học và giáo dục, đổi
mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra,
đánh giá theo định hướng phát triển HS. Một số CB, GV,
NV và HS chưa thực hiện đầy đủ các nội quy, quy chế
của nhà trường về nhiệm vụ xây dựng MTSPTC.
Việc huy động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác xây
dựng MTSPTC về nhân lực, tài lực, vật lực của nhà
trường còn gặp những khó khăn, vướng mắc; việc thực
hiện công tác xã hội hóa chưa xứng với tiềm năng sẵn có
từ phụ huynh, cộng đồng.
2.2. Một số biện pháp quản lí công tác xây dựng môi
trường sư phạm tích cực ở các trường trung học cơ sở
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
2.2.1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ
quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh và cộng đồng về
tầm quan trọng của công tác xây dựng môi trường sư
phạm tích cực
- Đối với CB quản lí:
Trước hết, CB quản lí cần phải nhận thức đầy đủ, sâu
sắc về mục đích, nội dung và ý nghĩa của công tác quản lí
xây dựng MTSPTC, họ đóng vai trò quyết định đối với chất
lượng, sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường và kết
quả công tác xây dựng MTSPTC trong mỗi nhà trường.
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CB quản lí bên cạnh việc tiếp nhận tất cả những văn
bản liên quan đến công tác quản lí xây dựng MTSPTC
thì cần phải tự tìm hiểu những mô hình thành công ở
những khác, tích cực học hỏi kinh nghiệm của đồng
nghiệp để từ đó xây dựng mô hình phù hợp cho đơn vị
mình.
Xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức sơ kết học
kì, tổng kết cả năm hoặc theo từng đợt để có sự theo dõi,
điều chỉnh kịp thời những suy nghĩ lệch lạc, từ đó nâng
cao nhận thức cho các thành viên tham gia. Phải làm cho
mọi người thấy được việc xây dựng MTSPTC không
phải là nhiệm vụ chung, là nhiệm vụ mang tâm chiến
lược lâu dài của một nhà trường.
Có kế hoạch nâng cao nhận thức cho đội ngũ CB,
GV, NV và HS đa dạng như thông qua các buổi họp cơ
quan, các hội thảo, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi
chào cờ, hoạt động tập thể,..., đẩy mạnh việc tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho đội ngũ CB, GV, NV, HS và
cộng đồng cùng hiểu rõ và tham gia một cách có ý thức.
Đưa các nội dung về vấn đề quản lí công tác xây dựng
MTSPTC vào trong các cuộc họp tập thể hoặc các buổi
sinh hoạt chuyên đề nhằm giúp CB, GV, NV, HS nhận
thức rõ tầm quan trọng và những ảnh hưởng của
MTSPTC đến hoạt động giáo dục.
Hiệu trưởng linh hoạt triển khai các cuộc thi hưởng
ứng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”, hưởng ứng phong trào “Mỗi thầy
giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,...
Hiệu trưởng phải khéo léo tìm hiểu điểm mạnh và
điểm yếu, kể cả đặc điểm tâm, sinh lí của từng cá nhân
CB, GV, NV, HS và làm tốt công tác tư tưởng trước khi
giao việc cho họ. Chú trọng đề cao vai trò của họ trong
công việc và giúp họ nhận thức rõ điều đó trước tập thể;
luôn tạo ra cơ hội để họ phấn đấu rèn luyện vươn lên.
- Đối với CB, GV, NV:
Tạo điều kiện thuận lợi để cho CB, GV, NV tích cực
tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng giải pháp
nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân trong công tác
quản lí xây dựng MTSPTC của nhà trường.
Quán triệt, yêu cầu mọi thành viên phải gương mẫu
chấp hành sự phân công của cấp trên; thực hiện và làm
tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết,
các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công
tác giáo dục. Qua đó, giúp mọi người nhận thức sâu sắc
nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của bản thân.
Tổ chức các hội thảo, toạ đàm, nhằm trang bị cho CB,
GV và NV những kiến thức quan trọng về vấn đề quản lí
xây dựng MTSPTC để họ có thể tự giác cống hiến khả
năng của mình.
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Ghi nhận những đóng góp những cá nhân tiêu biểu
để tạo động lực cho họ thực hiện tốt hơn, như: Tuyên
dương, khen thưởng đột xuất, đưa vào bình xét, xếp loại
thi đua,...
- Đối với HS:
Thông qua các buổi sinh hoạt tập thể đầu năm học,
buổi học tập nội quy đầu năm, phổ biến cho HS những
nội quy, quy định của nhà trường để các em nắm được
và thực hiện. Bên cạnh đó, nhà trường cần trang bị cho
các em những kiến thức về MTSPTC để các em nhận
thức và hiểu rõ về tầm quan trọng của MTSPTC. Trên cơ
sở đó, các em sẽ biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho
phù hợp với MTSPTC, góp phần nâng cao chất lượng
MTSPTC trong nhà trường.
Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà
trường quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết các chủ
trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác giáo
dục.
Chỉ đạo Chi đoàn, Liên đội tổ chức các hoạt động
thiết thực như: tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh, thu
gom rác, làm và trang trí các sản phẩm từ rác thải, tổ chức
các cuộc thi tìm hiểu về MTSPTC để nâng cao nhận thức
cho HS.
Kịp thời tuyên dương những HS có những việc làm
tốt, sáng kiến hay trong việc thực hiện xây dựng
MTSPTC, qua đó tạo ra những phong trào thi đua sôi nổi
trong HS.
- Đối với cộng đồng:
Nhà trường thường xuyên phối hợp với các tổ chức
chính trị, xã hội ngoài nhà trường; Đảng, chính quyền, các
ban ngành, đoàn thể của địa phương, các tổ chức từ thiện,
doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhũng hộ dân xung quanh
nhà trường, phụ huynh HS trong việc tổ chức các hoạt
động của nhà trường, đặc biệt nhân dịp các ngày lễ như:
Khai giảng năm học mới, hoạt động truyền thống ngày
Nhà giáo Việt Nam 20/11, các hoạt động ngoại khóa trong
kế hoạch giáo dục của nhà trường,... để giới thiệu, quảng
bá những thành tích tiêu biểu của nhà trường, để chia sẻ
mục tiêu giáo dục của nhà trường, qua đó tạo sự ủng hộ và
có thể kêu gọi họ cùng chung tay góp sức xây dựng
MTSPTC, đảm bảo các điều kiện học tập tốt nhất cho HS.
Đồng thời, cho mọi cá nhân, tổ chức thấy được sự nghiệp
giáo dục là sự nghiệp chung, không chỉ riêng của nhà
trường. Từ đó, lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương
xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện
cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu đề ra.
2.2.2. Kế hoạch hóa công tác quản lí xây dựng môi
trường sư phạm tích cực
Để xây dựng kế hoạch hoạt động, lãnh đạo nhà
trường phải xây dựng kế hoạch khảo sát thực trạng
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MTSPTC, kịp thời nắm bắt và phân tích thực trạng
MTSPTC của đơn vị để thấy được những thuận lợi, khó
khăn. Trên cơ sở đó xác định mục tiêu, đề ra kế hoạch và
lựa chọn các giải pháp tối ưu, phù hợp với tình hình thực
tế, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Đây là cơ sở vững
chắc cho việc lập kế hoạch xây dựng MTSPTC và quản
lí xây dựng MTSPTC đạt hiệu quả cao.
Hiệu trưởng cần xây dựng kế hoạch tổng thể, có tính,
chiến lược, định hướng đón đầu nhằm đảm bảo tính hệ
thống, hợp lí, khả thi giữa các lĩnh vực quản lí trong nhà
trường, điều này giúp hiệu trưởng dễ dàng triển khai kế
hoạch và trong quá trình thực hiện, có khả năng ứng phó
với những bất định và sự thay đổi có thể xảy ra, tránh
việc thực hiện mang tính hình thức, lãng phí thời gian
làm chậm tiến độ xây dựng MTSPTC.
Để triển khai tốt kế hoạch quản lí công tác xây dựng
MTSPTC và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch có
hiệu quả, việc đầu tiên hiệu trưởng nhà trường cần nắm
bắt được điểm mạnh, điểm yếu của từng cá nhân; bố trí,
phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, tổ chức trong nhà
trường phải phù hợp với năng lực cá nhân và chức năng
của tổ chức; kế hoạch phải được triển khai đúng thời
điểm, đúng tiến độ, đồng bộ và nhất quán.
Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch là khâu quan
trọng trong quá trình quản lí. Thông qua công tác chỉ đạo,
CB quản lí triển khai kế hoạch đến từng tổ chức, các nhân
trong đơn vị, giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của
vấn đề, xem đó là một nhiệm vụ trong tâm trong các mặt
công tác.
Để thực hiện tốt biện pháp này, CB quản lí cần nắm
vững các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà
nước, Bộ, ngành về công tác xây dựng MTSPTC. Trên
cơ sở đó, xây dựng phương án, lập kế hoạch tổng thể xây
dựng và quản lí xây dựng MTSPTC cho phù hợp với điều
kiện, tình hình cụ thể của nhà trường. Trong quá trình lập
kế hoạch cần phải có sự bàn bạc, thống nhất trong tập thể
sư phạm nhà trường. Dựa trên kế hoạch tổng thể, hiệu
trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch một cách có
hiệu quả, cụ thể:
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CB, GV, NV
và HS về công tác xây dựng MTSPTC.
- Triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí
đánh giá công tác thi đua xây dựng MTSPTC đến từng
cá nhân, tổ chức trong nhà trường.
- Tổ chức phân công nhiệm vụ sao cho đúng người,
đúng việc. Hướng dẫn các cá nhân, tổ chức trong nhà
trường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch một
cách đồng bộ.
- Huy động nguồn lực (tài lực, vật lực, nhân lực) để
thực hiện kế hoạch.
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- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các sân
chơi bổ ích, lí thú cho CB, GV, NV, HS để tăng cường
mối quan hệ giao lưu, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa
các thành viên trong nhà trường. Qua đó, lồng ghép việc
giáo dục ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ của mỗi
người đối với công tác xây dựng môi trường sư phạm.
- Phối hợp với các lực lượng ngoài nhà trường như:
phụ huynh, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội,
các doanh nghiệp,... xây dựng kế hoạch, phát huy công
tác xã hội hoá giáo dục và tranh thủ sự quản lí phối hợp
của họ đối với nhà trường.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế
hoạch của các cá nhân, tổ chức để kịp thời nắm bắt thông
tin từ CB, GV, NV và HS; phát hiện và uốn nắn các sai
lệch, thiếu sót trong quá trình thực hiện kế hoạch. Từ đó,
phân tích, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch nhằm mang
lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện.
2.2.3. Tăng cường quản lí xây dựng cảnh quan, khuôn
viên nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân
thiện”
Để xây dựng được cảnh quan, khuôn viên nhà trường
“Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện” thì nhà
trường cần phải lập được quy hoạch tổng thể hệ thống
dãy nhà dạy học, nhà thực hành, các phòng bộ môn, thư
viện (đặc biệt là thư viện xanh, thư viện ngoài trời), khu
hiệu bộ, các phòng chức năng, khu nhà vệ sinh; sân
trường, khu dạy học thể chất, sân bóng, khu vực vui chơi,
bồn hoa, cây bóng mát, cây cảnh,... đảm bảo liên hoàn,
hài hòa, cân xứng giữa các hạng mục, tiện ích sử dụng
cao, an toàn cho mọi người.
Phổ biến đến tận từng CB, GV, NV và HS của nhà
trường về mục tiêu và kế hoạch chi tiết của công tác xây
dựng được cảnh quan, khuôn viên nhà trường “Xanh Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện”, đồng thời niêm yết
công khai những nội dung này ở nơi thuận tiện để mọi
người thường xuyên theo dõi.
Thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, chào cờ, các
buổi ngoại khóa, sinh hoạt truyền thống thường xuyên
tuyên truyền cho CB, GV, NV và HS luôn có ý thức giữ
gìn và chăm sóc cảnh quan, khuôn viên nhà trường phải
luôn “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện”. Làm
tốt công tác giáo dục giữ gìn vệ sinh chung.
Tổ chức “Tết trồng cây” theo gương Bác Hồ vĩ đại
có đầy đủ sự tham gia của CB, GV, NV và HS. Thực hiện
tốt các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS
tích cực”, “Nói không với xả rác bừa bãi”, “Tìm hiểu về
những tác hại của môi trường ô nhiễm”, “Phong trào tự
quản chăm sóc bồn hoa của các lớp”,...
Thành lập các tiểu ban phụ trách như: tiểu ban tuyên
truyền, tiểu ban vệ sinh, tiểu ban chăm sóc bồn hoa, cây
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cảnh, tiểu ban trang trí,... Phân công cụ thể cho từng cá
nhân, từng lớp, từng tổ chức, đoàn thể trong nhà trường
phụ trách chăm sóc, giữ gìn vệ sinh theo từng khu vực cụ
thể. Định kì phát động phong trào trồng và chăm sóc cây;
làm đẹp bồn hoa, cây cảnh trong HS. Ban Giám hiệu nhà
trường thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nhắc nhở và kịp
thời tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có
nhiều đóng góp cho các hoạt động này.
Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà
trường để tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường.
Tranh thủ sự giúp đỡ của phụ huynh HS, chính quyền địa
phương, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để tăng
cường đầu tư xây dựng các hạng mục mới, ngày càng
hiện đại hơn.
Hiệu trưởng cần kiểm tra thường xuyên cảnh quan,
khuôn viên trường, chủ động xây dựng kế hoạch bảo
quản, duy tu, sửa chữa những hạng mục, công trình
xuống cấp hàng kì, hàng năm. Nhà trường thống nhất bộ
tiêu chí đánh giá “Nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp - An
toàn - Thân thiện” và tổ chức cho CB, GV, NV, HS và
phụ huynh đánh giá hàng năm để từ đó có hướng điều
chỉnh kế hoạch.
2.2.4. Chỉ đạo đổi mới hiệu quả chương trình dạy học và
giáo dục phù hợp theo xu thế phát triển
Quán triệt đến tận từng CB, GV, NV trong nhà
trường các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng
và Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các cấp về
yêu cầu đổi mới để mọi người nhận thức được nhiệm vụ
chính trị của mình và thấy được việc đổi mới chương
trình dạy học và giáo dục của nhà trường là phù hợp với
xu thế phát triển của thời đại.
Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của các cấp, tình hình
thực tế của nhà trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị,
đội ngũ, HS,... và những dự báo tương lai mà hiệu trưởng
chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn, tổ chức đoàn thể xây
dựng chương trình dạy học và giáo dục phù hợp theo xu
thế phát triển sao cho đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng
từng môn học, chương trình có phân hóa, chương trình
có tính giáo dục cao, chú trọng đến sự phát triển các
phẩm chất và năng lực của HS, đặc biệt kĩ năng thực
hành, sử dụng các phương tiện, thiết bị hiện đại thành
thạo; HS tự tin hòa nhập với cộng đồng và xu thế phát
triển của thời đại; HS tích cực, chủ động, sáng tạo và có
thói quen vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các
vấn đề thực tiễn.
Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra,
đánh giá HS thường xuyên, liên tục và nghiêm túc: thực
hiện thành thạo các phương pháp dạy học tích cực, hiện
đại, lấy người học làm trung tâm theo định hướng phát
triển năng lực HS; thực hiện kiểm tra, đánh giá quá trình
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học tập của HS nhằm động viên khuyến khích HS bằng
nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, cần chú trọng
hướng dẫn HS công tác tự học, làm việc theo nhóm, ứng
dụng công nghệ thông tin, giao tiếp ngoại ngữ, sáng tạo
khoa học kĩ thuật,...
Quán triệt đến tất cả các thành viên trong tập thể sư
phạm nghiêm túc thực hiện phương pháp giáo dục kỉ luật
tích cực để tránh gây mất niềm tin của HS, phụ huynh và
cộng đồng, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.
Triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình
giáo dục thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, ngoại khóa,
dã ngoại,... để giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức
lối sống, các kĩ năng sống, ý thức vì cộng đồng, giáo dục
bảo vệ môi trường, an toàn giao thông,...
Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia
đình và xã hội, phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể trong
nhà trường với các ban ngành, mặt trận các đoàn thể của
địa phương, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, phụ
huynh HS,...; đặc biệt mời các chuyên gia, người nước
ngoài, các trung tâm quốc tế để phối hợp thực hiện
chương trình dạy học và giáo dục của nhà trường.
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy
học hiện đại; thông qua các đợt tập huấn, tổ chức hội
thảo, tham gia các lớp nâng cao trình độ để đào tạo, bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB, GV nhằm đáp
ứng được yêu cầu đổi mới chương trình dạy học và giáo
dục phù hợp theo xu thế phát triển.
Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học để
kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp trong
quá trình thực hiện chương trình dạy học và giáo dục phù
hợp theo xu thế phát triển đã xây dựng.
2.2.5. Chú trọng quản lí xây dựng hiệu quả tập thể sư
phạm biết học hỏi
Để quản lí xây dựng hiệu quả tập thể sư phạm biết học
hỏi, trước hết hiệu trưởng nhà trường cần phải có kế hoạch
phát triển đội ngũ có tính chiến lược lâu dài, cụ thể:
- Kế hoạch hóa công tác phát triển đội ngũ phù hợp
với thực trạng đội ngũ và mục tiêu giáo dục của nhà
trường.
- Thực hiện công tác lựa chọn, tuyển dụng đội ngũ
đảm bảo đủ số lượng, đồng bộ cơ cấu, trình độ đạt chuẩn
và trên chuẩn cao; đặc biệt thu hút các chuyên gia về từng
lĩnh vực sẵn sàng về công tác tại trường.
- Sắp xếp, phân công công tác cho đội ngũ hợp lí,
đúng năng lực, sở trường của từng cá nhân và có thể phối
hợp tốt với nhau, giúp đỡ nhau để phát triển nghề nghiệp,
đây là khâu then chốt trong việc xây dựng thể sư phạm
biết học hỏi.
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- Quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng
đội ngũ, xây dựng kế hoạch tập huấn, hội thảo chuyên đề
có chất lượng; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về vật
chất và tinh thần để mỗi CB, GV, NV không ngừng học
tập nâng cao trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm.
- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đội ngũ theo từng vị
trí công tác đúng với các văn bản hướng dẫn cấp trên, tổ
chức đánh giá định kì hàng năm đảm bảo công khai, dân
chủ, công bằng, khách quan, phản ánh đúng phẩm chất
và năng lực của từng người. Phải lấy kết quả đánh giá để
xếp loại đội ngũ; khen thưởng, kỉ luật kịp thời; xây dựng
kế hoạch đào tạo, bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong nhà
trường, quy hoạch CB nguồn.
- Tạo động lực để phát triển đội ngũ như: phân công
nhiệm vụ đúng người, đúng việc; đối xử công bằng,
khách quan; biểu dương, khen thưởng kịp thời; cải thiện
môi trường làm việc; xét duyệt tăng lương trước thời hạn;
tạo điều kiện, cử đi học nâng cao trình độ; bổ nhiệm các
vị trí chủ chốt, quy hoạch CB nguồn;...
Để xây dựng tập thể sư phạm biết học hỏi thì lãnh đạo
nhà trường cần thực hiện quyết liệt những nội dung sau:
- Chia sẻ quyền lực cho cấp dưới, hướng dẫn, giúp đỡ
họ thực hiện; tăng cường vai trò quản lí cho từng cá nhân,
mỗi cá nhân phải tích cực chủ động trong công việc của
mình và phối hợp tốt với đồng nghiệp.
- Xây dựng bầu không khí tập thể, dân chủ, cởi mở
để mọi người thoải mái chia sẻ ý kiến của mình và tích
cực trao đổi thông tin (kể cả những thông tin cá nhân, thư
điện tử); lãnh đạo phổ biến và tạo điều kiện cho từng cá
nhân bàn bạc để đi đến thống nhất cao những mục tiêu
lớn, những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, tầm nhìn
chiến lược, sứ mệnh của nhà trường. Từ đó, mỗi thành
viên đều thấy được sự tồn tại, vai trò của mình trong tập
thể và như thế thông tin hai chiều giữa lãnh đạo và cấp
dưới luôn kịp thời, chính xác, điều này cũng được xem là
một đặc trưng quan trọng của tổ chức biết học hỏi.
- Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề
khoa học, các buổi sinh hoạt tập thể, có thể linh hoạt về
không gian (tập trung tại trường, online qua mạng,...), thời
gian (trong giờ hay ngoài giờ hành chính) để mọi thành
viên thuận lợi chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm cá nhân học
tập lẫn nhau, đề xuất các giải pháp làm việc nhóm/tập thể
và linh hoạt phối hợp giữa các nhóm/tập thể. Trên nền tảng
của học tập cá nhân, khi mô hình tinh thần và tầm nhìn
được chia sẻ, việc học tập nhóm sẽ thuận lợi hơn nhờ sự
lưu chuyển cởi mở của các dòng thông tin, tri thức trong
nội bộ nhóm và tổ chức. Với các cá nhân sẵn sàng học tập
và tổ chức khuyến khích học tập, việc học tập, chia sẻ
thông tin, hợp tác trong công việc diễn ra giữa các cá nhân
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và các nhóm trong mọi lĩnh vực/chức năng của tổ chức sẽ
được thúc đẩy và là một nguyên tắc thiết yếu, một đặc
trưng của tổ chức biết học. Như thế, học tập trở thành con
đường để đạt tới mục tiêu của tổ chức.
- Phát huy vai trò của cá nhân, khả năng làm chủ của
các cá nhân: Trong tổ chức biết học hỏi, các cá nhân
thường xuyên có thể và chủ động rèn luyện khả năng
sàng lọc, đào sâu quan điểm, suy nghĩ của chính mình,
khả năng hội tụ năng lực tiềm tàng của bản thân, phát
triển tính kiên nhẫn và nhìn nhận hiện thực một cách
khách quan. Nhờ đó, họ có thể làm chủ công việc cá
nhân, đẩy mạnh việc học tập của bản thân và thúc đẩy
quá trình học tập của cả tổ chức trở thành lợi thế cạnh
tranh trong tương lai. Đồng thời, khi một sai sót xảy ra,
thay vì tìm xem cá nhân nào gây ra sai sót để quy trách
nhiệm thì lãnh đạo nhà trường cần phải đánh giá kết quả
hoạt động của nhóm/tổ chức đã dẫn tới sai sót của cá
nhân đó. Nhờ vậy, các thành viên trong nhóm/tổ chức sẽ
sẵn sàng chia sẻ, sáng tạo tri thức vì họ hiểu rằng công
việc của họ sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động của
những người khác nếu những người đó không được chia
sẻ kinh nghiệm, kĩ năng,... phù hợp. Qua đó, các thành
viên cũng nhận ra rằng tổ chức khuyến khích họ sáng tạo,
học hỏi chứ không đe dọa các sáng kiến, cách làm mới
của họ bằng hình phạt. Chính vì vậy, lãnh đạo nhà trường
phải biết chấp nhận những mạo hiểm, những rủi ro, sai
sót trong quá trình xây dựng tập thể sư phạm biết học hỏi.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện
đại để tạo điều kiện cho đội ngũ tiếp cận với những sản
phẩm, phần mềm tiên tiến của khoa học công nghệ, làm
thỏa mãn sự đam mê yêu khoa học, yêu nghề và để họ
thường xuyên nghiên cứu đề tài khoa học sư phạm ứng
dụng và không ngừng sáng tạo trong công việc.
2.2.6. Thúc đẩy xây dựng, củng cố và phát triển các mối
quan hệ tốt đẹp trong và ngoài nhà trường
Trước hết, căn cứ vào những văn bản pháp quy của
Nhà nước, Bộ GD-ĐT và các hướng dẫn của cấp trên,
ngay từ đầu năm học, hiệu trưởng nhà trường cần phải tổ
chức thảo luận và đi đến thống nhất các nội quy, quy chế,
quy định chung trong nhà trường như: Nội quy nhà
trường; Quy chế làm việc của nhà trường; Quy định về
trang phục, tác phong, quy tắc ứng xử có văn hóa trong
nhà trường; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thi đua,
khen thưởng, kỉ luật;... Những văn bản này có vai trò hết
sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một tổ
chức vì đây là hệ thống văn bản mang tính quy định nhằm
thể chế hóa công tác quản lí, làm căn cứ để điều hành mọi
mặt hoạt động của nhà trường. Tuy vậy, cần phải định kì
điều chỉnh, bổ sung các văn bản sao cho phù hợp với thực
tiễn, đảm bảo tính khả thi, quyền và lợi ích hợp pháp của
CB, GV, NV và HS trong nhà trường.
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Để nâng cao hiệu quả công tác quản lí xây dựng
MTSPTC, lãnh đạo nhà trường cần nghiên cứu, xây dựng
và ban hành “Quy chế văn hóa nhà trường”. Quy chế này
quy định việc thực hiện văn hóa công sở của nhà trường,
nhằm xây dựng đội ngũ CB, GV, NV có tác phong, trình
độ, cách giao tiếp, ứng xử, lối sống văn hóa lành mạnh,
văn minh trong hoạt động, phù hợp với MTSPTC. Đối
với HS, quy chế này nhằm thiết lập, duy trì kỉ cương
trường học, giáo dục đạo đức, nhân cách và tính kỉ luật
học đường cho HS, đảm bảo chất lượng giáo dục và hiệu
quả giáo dục, là căn cứ để khen thưởng, kỉ luật HS.
Để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, trước hết lãnh đạo
nhà trường phải gương mẫu chấp hành đúng các nội quy,
quy chế, quy định của nhà trường; là tấm gương cho CB,
GV, NV và HS noi theo về bản lĩnh chính trị; về đạo đức,
tác phong và sự tận tâm trong công việc; về trình độ
chuyên môn và năng lực công tác; về kĩ năng giao tiếp
và hợp tác; về uy tín, tầm nhìn và sự quyết đoán;...
Hiệu trưởng nhà trường phải không ngừng xây dựng
bầu không khí dân chủ, thân thiện, cởi mở, chân thành
trong các cuộc họp, sinh hoạt tập thể để mọi người cảm
thấy vui vẻ, thoải mái nơi làm việc, tôn trọng lẫn nhau, nỗ
lực hơn trong công việc, cống hiến hết mình cho công việc.
Thường xuyên quan tâm đến nguyện vọng chính
đáng của cấp dưới, ân cần thăm hỏi khi cần thiết. Biết
khuyến khích và tích cực ủng hộ sự đổi mới để CB, GV,
NV phát triển tối đa khả năng của họ; khuyến khích mọi
người tích cực hợp tác với đồng nghiệp để trao đổi và học
hỏi kinh nghiệm. Tăng cường xây dựng tình đoàn kết, ý
thức tập thể trong đội ngũ GV, tập thể HS; phát hiện và
ngăn chặn kịp thời những biểu hiện ảnh hưởng không tốt
tới mối quan hệ tập thể, giải quyết kịp thời, khéo léo
những xung đột xảy ra.
Thông qua các buổi họp, hội nghị và sự phối hợp với
các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường như Chi bộ Đảng,
Công đoàn, Chi đoàn quán triệt đến tận từng CB, GV,
NV những nội dung cơ bản sau:
- Phải xác định đúng vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm
đối với việc dạy chữ và dạy người, có ý thức trau dồi
chuyên môn, làm cho HS thấy được cái hay, cái đẹp trong
kiến thức được lĩnh hội, cảm thấy yêu quý và trân trọng
người thầy của mình.
- Cần trang bị cho mình những phẩm chất và kĩ năng
cần thiết như: hết mình thương yêu HS, phục vụ tận tình
HS và nhân dân; cởi mở, khoan dung với chính mình, với
đồng nghiệp và HS; biết cách giải quyết và hướng dẫn
HS giải quyết những xung đột cá nhân, tập thể; có kĩ năng
tổ chức những hoạt động chung; biết tôn trọng và lắng
nghe ý kiến đóng góp của cấp trên, đồng nghiệp, của HS
để hoàn thiện bản thân.
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- Luôn thể hiện sự minh bạch, trong sáng, công bằng,
không thiên vị, không phân biệt đối xử với HS trong mọi
tình huống, không định kiến đối với HS trong quá trình
giảng dạy, kiểm tra, thi cử và đánh giá kết quả học tập
của HS; không ép buộc HS học thêm, mua tài liệu cá
nhân của GV dưới bất kì hình thức nào.
Phối hợp với Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội, Ban đại
diện cha mẹ HS, các tổ chức đoàn thể ngoài nhà trường
để tổ chức các hoạt động giáo dục cho HS để giúp các
em nhận thức đúng về truyền thống tôn sư trọng đạo,
kính trọng, lễ phép với thầy cô thể hiện trong cách giao
tiếp, chào hỏi, ứng xử với thầy cô; đối với bạn bè cần
phát huy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”, tinh
thần “lá lành đùm lá rách” giúp đỡ nhau cùng tiến bộ
trong học tập, thể hiện sự thân thiện với mọi người xung
quanh. Thông qua các hoạt động, tạo mọi điều kiện thuận
lợi để HS thể hiện bản thân, có kĩ năng làm việc tập thể
tốt. Qua đó, các em sẽ càng yêu quý trường lớp, thầy cô,
bạn bè, không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành con
ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong nhà trường,
ngoài các biện pháp nêu trên, lãnh đạo nhà trường cần
tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các
trường để tăng cường tình đoàn kết, tạo cơ hội để CB,
GV, NV và HS xích lại gần nhau hơn.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí xây dựng
MTSPTC, bên cạnh xây dựng và phát huy các mối quan
hệ trong nhà trường thì Hiệu trưởng cần phải xây dựng
vững chắc các mối quan hệ: nhà trường, gia đình và xã
hội; nhà trường với Đảng, chính quyền, mặt trận, các
đoàn thể của địa phương; nhà trường với các nhà hảo
tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện. Trong quá
trình giáo dục và phát triển nhân cách cho HS, nhà trường
cần duy trì và phát triển các mối quan hệ này thông qua
việc thường xuyên liên hệ với gia đình HS để thông báo
kết quả học tập cũng như những biến cố xảy ra với các
em trong quá trình học tập. Đối với xã hội, thông qua các
ban, ngành liên quan để phối hợp quản lí HS.
Lãnh đạo nhà trường phối hợp với cấp trên, hướng
dẫn Ủy ban kiểm tra Đảng, Ủy ban kiểm tra Công đoàn,
Ban Thanh tra nhân dân, Hội đồng Thi đua khen thưởng,
kỉ luật của nhà trường, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên
để thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các
nội quy, quy chế để kịp thời động viên, khen thưởng
những CB, GV, NV và HS thực hiện tốt và có biện pháp
xử lí thích đáng đối với những trường hợp vi phạm.
2.2.7. Huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trang
thiết bị phục vụ dạy học và giáo dục đảm bảo chất lượng
Hàng năm, trên cơ sở đánh giá thực trạng về cơ sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và giáo dục của nhà
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trường, điều kiện KT-XH của địa phương, Hiệu trưởng
xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
cho từng năm học; chỉ đạo các đơn vị trong trường căn
cứ chức năng, nhiệm vụ đề xuất bổ sung các trang thiết
bị cần thiết phục vụ công tác dạy học và giáo dục. Trên
cơ sở đó, Hiệu trưởng có kế hoạch huy động các nguồn
lực xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy
học và giáo dục đảm bảo chất lượng, cụ thể:
- Tham mưu, đề xuất với các cấp lãnh đạo tăng cường
hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường nhằm
đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Huy động sự đóng góp từ phía phụ huynh HS, nhân
dân; các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để tăng
cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là
các trang thiết bị hiện đại.
- Chỉ đạo CB, GV, NV của nhà trường thực hiện tốt
công tác quản lí, khai thác và sử dụng có hiệu quả các
trang thiết bị phục vụ dạy - học, có thói quen tự sửa chữa,
bảo dưỡng kịp thời các trang thiết bị hư hỏng. Tổ chức
cuộc thi “Tự làm đồ dùng dạy học” trong cả GV và HS
để làm phong phú thêm nguồn trang thiết bị phục vụ dạy
- học của nhà trường.
- Tham mưu với chính quyền địa phương, Sở GDĐT, các sở, ban ngành liên quan, phối hợp với các tổ
chức phi chính phủ để khai thác các nguồn kinh phí từ dự
án của nước ngoài, các chương trình mục tiêu của Chính
phủ, sự hợp tác hỗ trợ của các đối tác, cân đối từ việc tiết
kiệm chi để bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị kĩ thuật hiện
đại, tiên tiến nhằm phục vụ tốt công tác dạy học và giáo
dục của nhà trường.
- Hiệu trưởng nhà trường cần cân đối ngân sách để có
kế hoạch đầu tư trọng điểm hay ưu tiên những hạng mục
xây dựng mang tính cấp thiết theo điều kiện thực tế của
nhà trường như: thư viện xanh, căn-tin, nhà xe, khu dạy
học thể dục thể thao, sân bóng nhân tạo, bể bơi di động,...
phục vụ cho việc học tập, vui chơi giải trí lành mạnh của
GV và HS.
3. Kết luận
Trên đây là 7 biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu
quả công tác xây dựng MTSPTC ở các trường trung học
cơ sở TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Mỗi biện pháp đều
có vai trò, tác dụng ảnh hưởng khác nhau đến hiệu quả
công tác xây dựng MTSPTC trong trường trung học cơ
sở nhưng lại có quan hệ biện chứng với nhau; biện pháp
này là điều kiện, là tiên đề của biện pháp kia hoặc hỗ trợ
thúc đẩy lẫn nhau. Do đó, nếu áp dụng đồng bộ các giải
pháp trên thì sẽ mang lại hiệu quả cao trong công tác
quản lí xây dựng MTSPTC ở các trường trung học cơ sở
TP. Đông Hà nói riêng và toàn tỉnh Quảng Trị nói chung.
(Xem tiếp trang 98)
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* Mục đích của biện pháp: giúp SV có những điều kiện
cần thiết để rèn luyện các kĩ năng, nghiệp vụ sư phạm và
tự tổ chức các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
* Cách thực hiện biện pháp: - Trang bị đầy đủ các tài
liệu, giáo trình, sách chuyên khảo về khoa học GDMN,
video - băng đĩa về các tiết dạy mẫu, các hoạt động ở
trường mầm non; - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các
phòng thực hành như: phòng múa, phòng thực hành dinh
dưỡng, phòng thực hành bộ môn; - Xây dựng tủ tư liệu
trưng bày sản phẩm, rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp của
SV như: đồ dùng dạy học và đồ chơi của trẻ; sản phẩm
nghiên cứu khoa học; sản phẩm từ các hội thi nghiệp vụ
Sư phạm như (các mô hình, tranh ảnh theo các chủ đề,…).
Những biện pháp trên là yếu tố thúc đẩy SV ngành
GDMN chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, rèn
luyện để phát triển các kĩ năng và phẩm chất nghề
nghiệp; từ đó, các em có thể tự tin, vững bước vào nghề
trong quá trình thực hiện các hoạt động nghề nghiệp
trong tương lai.
3. Kết luận
Bài viết đã đưa ra 4 biện pháp giúp SV ngành
GDMN Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang phát
triển năng lực thích ứng nghề nghiệp như: Nâng cao
nhận thức về ngành nghề và hình thành tình cảm nghề
nghiệp cho SV ngay từ năm thứ nhất; Thường xuyên
đổi mới, cập nhật chương trình đào tạo; Đa dạng hóa
các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; Phối hợp
chặt chẽ với các trường thực hành/trường mầm non cơ
sở, phòng giáo dục, sở giáo dục trong tổ chức các hoạt
động đào tạo; Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất hỗ
trợ SV rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Trong quá trình
giảng dạy, giảng viên cần vận dụng linh hoạt các biện
pháp nêu trên trong quá trình phát triển năng lực thích
ứng nghề nghiệp cho SV ngành GDMN tại Trường để
có thể đạt hiệu quả tốt nhất.
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