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Abstract: On basis of theoretical research and survey of the current situation of the research
problem, the article proposes measures to manage the innovation of teaching methods in secondary
schools in Phan Thiet city, Binh Thuan province, which meet the requirements of general education
innovation today.
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1. Mở đầu
Ngành Giáo dục nước ta đang tập trung thực hiện
Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn
diện nền GD-ĐT với mục tiêu: “Tạo chuyển biến căn
bản mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD-ĐT; đáp
ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ
quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con
người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt
nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân;
yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và
làm việc hiệu quả” [1].
Nhiệm vụ cấp thiết của ngành Giáo dục nước ta luôn
đổi mới phù hợp và phát triển nhằm theo kịp xu thế giáo
dục chung của toàn thế giới. Ngày 15/6/2012, Thủ
tướng Chính phủ đã kí Quyết định số 711/QĐ-TTg phê
duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 với
mục tiêu phát triển giáo dục Việt Nam: “Đến năm 2020,
nền giáo dục nước ta được đổi mới căn bản và toàn diện
theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân
chủ hóa và hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục được
nâng cao một cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức,
kĩ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành,
năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân
lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp
CNH, HĐH đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức;
đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học
tập suốt đời cho mỗi người dân, từng bước hình thành
xã hội học tập” [2].
Đối với các trường trung học cơ sở (THCS), một
trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới mạnh
mẽ phương pháp dạy học (PPDH), đánh giá học sinh
(HS) nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và
rèn luyện phương pháp tự học của HS; tăng cường kĩ
năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải
quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học
tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, nghiên
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cứu khoa học của HS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin và truyền thông trong dạy và học.
Trong thời gian qua, ở các trường THCS TP. Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận, các cấp quản lí và giáo viên (GV)
đã nỗ lực trong việc đổi mới PPDH. Bên cạnh những kết
quả nhất định đã đạt được, vẫn còn một số bộ phận GV
chưa có những đổi mới mang tính hiệu quả, thiết thực. Vì
vậy, nghiên cứu thực trạng, từ đó tìm ra các biện pháp
quản lí hữu hiệu nhằm phát huy tối đa hiệu quả của việc
quản lí đổi mới PPDH ở THCS, góp phần thực hiện thành
công nhiệm vụ giáo dục của địa phương là cần thiết.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng quản lí đổi mới phương pháp dạy học
trường trung học cơ sở thành phố Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận
- Chúng tôi đã tiến hành khảo sát ý kiến hơn 300
người, gồm: cán bộ quản lí (15 người); GV bộ môn và
GV chủ nhiệm (327 người) và 426 HS của 06 trường
THCS TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Trần Phú,
Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Hà Huy Tập, Nguyễn Đình
Chiểu và Tiến Thành) để tìm hiểu về tình hình đổi mới
PPDH của GV và quản lí hoạt động này. Thời gian khảo
sát: từ tháng 5-10/2019. Kết quả khảo sát cho thấy, bên
cạnh những mặt đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế:
+ Đa số cán bộ quản lí, GV đều nhận thức đúng đắn
sự cần thiết phải đổi mới PPDH; việc đổi mới PPDH sẽ
góp phần nâng cao chất lượng học tập cho HS, tạo ra môi
trường dạy học mang tính tương tác cao, HS được
khuyến khích và tạo điều kiện để chủ động tìm kiếm tri
thức, sắp xếp hợp lí quá trình học tập.
+ Phương pháp được GV sử dụng nhiều nhất là
thuyết trình kết hợp với đàm thoại (72,8%), kĩ năng sử
dụng phương tiện hiện đại (77,4%). Qua đó ta thấy, đã
có những định hướng đổi mới, nhưng các PPDH được
các GV sử dụng trên lớp vẫn còn thiên về thuyết trình là
chủ yếu. Như vậy, vấn đề đặt ra là các nhà quản lí cần
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phải bồi dưỡng nhiều hơn các PPDH cụ thể cho GV để
có thể đổi mới cách dạy học của từng GV phù hợp với
nội dung từng bài học, từng loại đối tượng HS.
+ Việc đổi mới PPDH của GV bắt đầu từ khâu soạn
bài lên lớp (thiết kế bài dạy), song vẫn có 1,2% GV
không thực hiện rơi vào các bộ môn thiếu thiết bị dạy
hoặc các thiết bị dạy học không đồng bộ.
+ Về phương pháp học tập của HS, HS chọn nhiều
nhất là học và làm bài tập trong ngày và xem trước bài
học mới (41,3%); việc học, làm bài tập, xem trước bài
mới, đọc thêm sách tham khảo để bổ trợ, mở rộng, nâng
cao thêm kiến thức thì chỉ chiếm 15,3%. Các kĩ năng tìm
kiếm thông tin qua sách tham khảo, qua Internet, học tập
theo nhóm ít được HS thường xuyên sử dụng.
+ Tình hình sử dụng các phương tiện thiết bị hiện đại
vào dạy học ở các trường còn ít là do một số GV gặp khó
khăn trong sử dụng phương tiện kĩ thuật hiện đại như sử
dụng máy tính, khai thác các phần mềm môn học, soạn
giảng trình chiếu..., nhất là đối với GV lớn tuổi; hoặc việc
trang bị phương tiện thiết bị hiện đại ít, phần lớn việc sử
dụng các phương tiện thiết bị hiện đại chỉ diễn ra ở các
hội thi, hội giảng, hoặc các đợt thanh tra, kiểm tra.
- Nguyên nhân của những hạn chế:
+ Một số cán bộ quản lí, GV chưa nhận thức sâu
sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động đổi
mới PPDH. Trình độ và kĩ năng thực hiện đổi mới
PPDH của một số GV chưa phù hợp, thái độ chưa
nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định, quy chế
về đổi mới PPDH.
+ Độ lệch về kiến thức của HS ở trong một lớp và
HS của các lớp cùng khối lớp còn quá lớn, đặc biệt ở
một số trường trình độ tiếp thu kiến thức, hình thành
kĩ năng của HS còn thấp dẫn đến khó vận dụng các
PPDH phù hợp. Tình trạng “dạy chay, học chay” còn
khá nhiều, tâm lí sử dụng các thiết bị dạy học vì mất
nhiều thời gian.
+ Việc tổ chức thực hiện hoạt động đổi mới PPDH
đôi lúc còn lúng túng, chưa hợp lí. Sự phối hợp các
hình thức, phương pháp chưa phù hợp và chưa hiệu
quả, sự phối hợp giữa các bộ phận trong nhà trường
chưa đồng bộ. Công tác kiểm tra hoạt động đổi mới
PPDH còn chưa được chú trọng, thiếu đi sự nhắc nhở.
Những hạn chế và nguyên nhân này là cơ sở để
chúng tôi đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động đổi
mới PPDH ở các trường THCS TP. Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận.
2.2. Các biện pháp quản lí hoạt động đổi mới phương
pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
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2.2.1. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và xây dựng thái
độ tích cực về đổi mới phương pháp dạy học cho đội ngũ
cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh
- Mục tiêu của biện pháp: Tăng cường bồi dưỡng
nhận thức về đổi mới PPDH cho đội ngũ cán bộ quản lí
và GV, việc đổi mới PPDH chỉ có thể thành công khi tất
cả cán bộ quản lí và GV nhận thức đúng, hiểu rõ sự cấp
thiết phải đổi mới PPDH, thấy rõ đổi mới PPDH vừa là
yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, vừa là khâu đột
phá để nâng cao chất lượng giáo dục.
- Nội dung và cách thực hiện:
+ Hiệu trưởng tăng cường tuyên truyền, vận động,
bồi dưỡng nhận thức cho GV về tầm quan trọng và xu
thế tất yếu của việc đổi mới PPDH trong tình hình hiện
nay. Trước hết là các nghị quyết của Đảng, chỉ thị của
Ban Bí thư, các chế định GD-ĐT về đổi mới PPDH phải
được phổ biến sâu rộng đến tất cán bộ quản lí và GV
trong nhà trường, để họ nắm bắt và hiểu một cách sâu sắc
về các chủ trương, từ đó thay đổi nhận thức về đổi mới
PPDH hiện nay.
+ Hiệu trưởng triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo
chuyên môn của các cấp quản lí giáo dục về việc đổi mới
PPDH, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của GV, từ
việc dạy học trang bị kiến thức sang dạy học phát triển
năng lực và phẩm chất HS.
+ Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền thông qua các
chủ đề hoạt động chuyên môn trong năm học, các buổi
tập huấn về đổi mới PPDH trong nhà trường, việc phân
tích đánh giá rút kinh nghiệm các giờ thao giảng, hội
giảng, các buổi sinh hoạt chuyên môn, các hoạt động giáo
dục khác trong nhà trường. Đồng thời, hiệu trưởng tạo
điều kiện thuận lợi nhất cho GV trong việc tập huấn, bồi
dưỡng cung cấp đầy đủ các tài liệu, phương tiện giúp GV
có thể tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng.
2.2.2. Quản lí có hiệu quả hoạt động giảng dạy của giáo
viên và bồi dưỡng kĩ năng về đổi mới phương pháp dạy
học cho đội ngũ giáo viên
- Mục tiêu của biện pháp: Nâng cao năng lực dạy học
theo hướng đổi mới PPDH trên cơ sở cải tiến các PPDH
truyền thống và áp dụng các PPDH tích cực vào dạy học;
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV
để thực hiện tốt việc đổi mới PPDH.
- Nội dung và cách thực hiện:
Thực hiện đổi mới PPDH được xem là nhiệm vụ
trung tâm của hoạt động dạy học
+ Chú trọng đến việc đổi mới PPDH theo hướng phát
huy tính tích cực học tập của HS. Tăng cường quản lí giờ
dạy trên lớp, quản lí giờ dạy trên lớp hiện nay cần yêu
cầu GV chuyển từ việc truyền thụ kiến thức một chiều
sang việc dạy phương pháp học tập cho HS.
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+ Tăng cường công tác dự giờ, đánh giá, rút kinh
nghiệm giờ dạy theo hướng đổi mới PPDH: thực hiện
thường xuyên nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm giảng
dạy của đồng nghiệp. Đồng thời, có đánh giá, xếp loại
nhằm kịp thời điều chỉnh, thúc đẩy hoạt động chuyên
môn trong nhà trường, trong đó có việc đổi mới PPDH
đi theo đúng định hướng.
+ Xây dựng chuyên đề dạy học, tổ chức dạy học tích
hợp liên môn, giáo dục tích hợp bảo vệ môi trường,
phòng chống thiên tai, giáo dục an ninh quốc phòng, trải
nghiệm sáng tạo.
+ Bồi dưỡng kĩ năng về đổi mới PPDH cho đội ngũ
GV: Kĩ năng sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại
vào dạy học, kĩ năng sử dụng phần mềm dạy học trong
soạn giáo án điện tử, soạn đề kiểm tra, kĩ năng khai thác
Internet để tìm kiếm thông tin, kĩ năng đọc sách, nghiên
cứu tài liệu,...
+ Bồi dưỡng, rèn luyện kĩ năng soạn bài theo hướng
đổi mới PPDH cho GV như: Thiết kế các hoạt động; hệ
thống câu hỏi, bài tập; sơ đồ tư duy; tổ chức thảo luận
nhóm; thiết kế phiếu học tập...
+ Bồi dưỡng các kĩ năng dạy học trên lớp như: Kĩ
năng tổ chức, hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hoạt
động học của HS; kĩ năng hướng dẫn thực hành, thí
nghiệm; kĩ năng tạo tình huống có vấn đề, giải quyết vấn
đề; kĩ năng ra đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan...
+ Tăng cường quản lí giờ dạy trên lớp: Để thực hiện
giờ dạy theo hướng đổi mới PPDH, GV không cung cấp
tri thức sẵn có cho HS mà phải hướng dẫn, tổ chức, điều
khiển, điều chỉnh các hoạt động nhận thức cho HS, giúp
HS tự chiếm lĩnh tri thức. Vì vậy, quản lí giờ dạy trên
lớp hiện nay cần yêu cầu GV chuyển từ việc truyền thụ
kiến thức một chiều sang việc dạy phương pháp học tập
cho HS.
2.2.3. Tăng cường quản lí hoạt động của tổ chuyên môn
theo hướng đổi mới phương pháp dạy học
- Mục tiêu của biện pháp: Giúp hiệu trưởng quản lí
chặt chẽ hoạt động chuyên môn của GV như quản lí việc
thực hiện tiến độ chương trình; thực hiện đổi mới PPDH
gắn liền với đổi mới chương trình, nội dung sách giáo
khoa; xây dựng kế hoạch dạy học; thực hiện nghiêm túc
giờ dạy trên lớp; kiểm tra hồ sơ GV; dự giờ đánh giá thi
đua GV; kiểm tra, đánh giá HS.
- Nội dung và cách thực hiện:
+ Lập kế hoạch, xây dựng quy định nội bộ về hoạt
động của tổ chuyên môn nhằm đổi mới PPDH: Hiệu
trưởng cụ thể hóa thành văn bản quy định nội bộ về hoạt
động của tổ chuyên môn như: thực hiện chương trình,
xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục, soạn bài,
thực hiện giờ dạy trên lớp, sử dụng đồ dùng dạy học,
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kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS theo hướng đổi
mới PPDH.
+ Cải tiến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn: Hiệu
trưởng quy định rõ yêu cầu về nội dung, thời gian sinh
hoạt chuyên môn của tổ. Đối với tổ ghép, cần tổ chức
sinh hoạt riêng các nhóm chuyên môn do tổ phó cùng
chuyên môn hoặc nhóm trưởng chuyên môn phụ trách,
đổi mới PPDH, kiểm tra, đánh giá, đổi mới sinh hoạt
chuyên môn theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH
ngày 08/10/2014 của Bộ GD-ĐT; Công văn số
1081/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2015 và Công văn số
2331/SGDĐT-GDTrH ngày 17/10/2017 của Sở GD-ĐT
Bình Thuận.
+ Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn phải giảm nhẹ
nội dung hành chính, tăng cường nội dung hoạt động
chuyên môn thảo luận các chuyên đề đổi mới PPDH
trong năm học, trong từng học kì, phù hợp với từng
môn học.
+ Hiệu trưởng hướng dẫn các tổ chuyên môn xây
dựng kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, học kì và năm
học; phê duyệt kế hoạch hoạt động của tổ. Chỉ đạo GV
tăng cường sử dụng thiết bị dạy học và làm đồ dùng dạy
học, khai thác mạng Internet phục vụ cho việc dạy học.
+ Tiến hành xây dựng ngân hàng đề kiểm tra; đổi
mới hình thức kiểm tra, tăng cường đánh giá khả năng
vận dụng kiến thức, sự sáng tạo của HS trong đánh giá,
kiểm tra.
+ Ban Giám hiệu cùng tổ trưởng chuyên môn đột
xuất kiểm tra giờ lên lớp của GV, kiểm tra việc thực hiện
nền nếp ra vào lớp có đúng quy định. Tham gia dự giờ
để giúp GV bổ sung và điều chỉnh việc sử dụng các
PPDH tích cực phù hợp với mục tiêu của bài dạy và đặc
trưng bộ môn.
2.2.4. Quản lí có hiệu quả hoạt động của giáo viên chủ
nhiệm và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà
trường đối với việc đổi mới phương pháp dạy học
- Mục tiêu của biện pháp: Phát huy vai trò của chủ
nhiệm và các tổ chức đoàn thể trong việc giáo dục ý thức,
động cơ, thái độ học tập đúng đắn của HS.
- Nội dung và cách thực hiện:
+ Quản lí việc lập kế hoạch, xây dựng các quy định
nội bộ và hướng dẫn thực hiện các hoạt động của chủ
nhiệm và các đoàn thể: Các bộ phận lập kế hoạch phải
thật cụ thể, chính xác, cần đề ra các chỉ tiêu, biện pháp
bồi dưỡng, rèn luyện và kiểm tra phương pháp tự học của
HS ở nhà, phương pháp học tập trên lớp; đối với Đội
Thiếu niên Tiền phong, nêu rõ số lần hoạt động ngoại
khóa trong năm học, số đợt thi đua học tập tốt chào mừng
các ngày lễ lớn trong năm. Hiệu trưởng cung cấp đầy đủ
thông tin cần thiết như kế hoạch, nhiệm vụ năm học của
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nhà trường, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch hoạt động
ngoại khóa, hướng nghiệp... giúp GV chủ nhiệm và tổ
chức đoàn thể xây dựng kế hoạch phù hợp.
+ Hiệu trưởng cần theo dõi hoạt động của các tổ chức
này một cách thường xuyên để có sự chỉ đạo đúng hướng,
chú trọng đến việc đổi mới nội dung và hình thức hoạt
động tạo nên sự đa dạng, phong phú nhằm lôi cuốn HS
tham gia. Quan tâm đến việc tổ chức tham quan, dã
ngoại, các hoạt động đố vui để học, sinh hoạt câu lạc bộ,
chọn lọc một số chương trình giải trí trên truyền hình áp
dụng vào trường học để tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích
cho HS. Qua các hoạt động, HS rèn luyện được kĩ năng,
thái độ và vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế
nhằm hình thành phẩm chất, năng lực tự học.
+ Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá thi đua: Hiệu
trưởng chỉ đạo Tổng phụ trách Đội xây dựng được bộ
tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua tập thể, cá nhân HS,
trong đó nhấn mạnh trọng tâm tiêu chí đổi mới phương
pháp học tập của HS, khuyến khích tính tích cực, chủ
động, độc lập, sáng tạo của HS trong học tập.
2.2.5. Quản lí hoạt động học tập của học sinh theo hướng
phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo và rèn luyện
phương pháp tự học
- Mục tiêu của biện pháp: Giáo dục HS có động cơ
và thái độ học tập đúng đắn, giúp HS có khả năng tiếp
thu, củng cố, hệ thống hóa kiến thức, mở rộng, đào sâu
kiến thức. Phát huy tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo
trong học tập của HS.
- Nội dung và cách thực hiện:
+ Chỉ đạo GV hướng dẫn cho HS lập kế hoạch tự học,
nêu rõ mục tiêu phấn đấu, nội dung học tập hàng ngày,
hàng tuần, hàng tháng ở trường và ở nhà, chính khóa và
ngoại khóa, lập thời gian biểu tự học. Yêu cầu các em
dành thời gian thích đáng cho việc tự học, tự nghiên cứu
ở nhà.
+ Việc kiểm tra, đánh giá theo xu hướng trên cũng
phải được đổi mới. Khi đánh giá, GV chọn hình thức phù
hợp với các hoạt động tự học của HS. Kiểm tra, đánh giá
không chỉ dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, lặp
lại các kĩ năng đã học mà phải khuyến khích trí thông
minh, óc sáng tạo trong việc giải quyết những tình huống
thực tế. Thông qua giờ học trên lớp, các buổi sinh hoạt
ngoại khóa, sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm; các hoạt
động đoàn thể... yêu cầu GV kiểm tra đánh giá mức độ
tiếp thu, thực hiện các kĩ năng tự học mà nhà trường đã
hướng dẫn thông qua các báo cáo thu hoạch của HS để
có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế.
+ Sau mỗi đợt sinh hoạt ngoài giờ như tham quan,
cắm trại, tìm hiểu lịch sử văn hóa địa phương, cần cho
HS làm báo cáo, thu hoạch, trao đổi, thảo luận để rèn
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luyện những kĩ năng như: quan sát, phân tích, tổng hợp,
khả năng phán đoán, đánh giá một vấn đề và đảm bảo độ
sâu cần thiết về nhận thức các vấn đề nghiên cứu.
+ Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập một
cách nghiêm túc, nhằm kích thích sự nổ lực, lòng say mê
học tập và tạo niềm tin về sự công bằng trong phụ huynh
và HS.
2.2.6. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo
hướng phát triển năng lực của học sinh
- Mục tiêu của biện pháp: Đổi mới PPDH gắn liền
với việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học
tập của HS; trong đó, đánh giá năng lực HS là tiêu chí
quan trọng và là đích cuối cùng của đổi mới PPDH.
- Nội dung và cách thực hiện:
+ Để có sự thống nhất trong quá trình kiểm tra, đánh
giá mặt bằng về kiến thức và kĩ năng của HS ở từng khối
lớp trong mỗi trường, hiệu trưởng các trường THCS TP.
Phan Thiết chỉ đạo GV thực hiện nghiêm túc thực hiện
đổi mới kiểm tra, đánh giá HS theo nội dung Công văn
số 2050/SGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2016 của Sở GD
-ĐT tỉnh Bình Thuận.
+ Để quản lí việc thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh
giá HS của GV, hiệu trưởng cần chỉ đạo GV thay đổi
cách kiểm tra đánh giá từ khâu ra đề, duyệt đề, phản biện
đề đến hình thức kiểm tra và chấm điểm.
+ Chú trọng đến nội dung kiểm tra năng lực học tập,
sáng tạo của HS. Nội dung kiểm tra, đánh giá phải toàn
diện về các mặt tri thức, kĩ năng thực hành, tư duy sáng
tạo, năng lực thực tế và sáng tạo, chú trọng vào quá trình
tạo ra sản phẩm của HS.
+ Phối hợp nhiều hình thức kiểm tra khác nhau, sao
cho phù hợp với đặc trưng của từng môn học như kiểm tra
tự luận, trắc nghiệm khách quan, hoặc kết hợp tự luận với
trắc nghiệm khách quan, kiểm tra vấn đáp, kiểm tra viết,
kiểm tra thực hành, kiểm tra quá trình học tập của HS.
2.2.7. Đảm bảo các điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất,
thiết bị dạy học và tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin cho hoạt động đổi mới phương pháp dạy học
- Mục tiêu của biện pháp: + Tăng cường đầu tư, xây
dựng cơ sở vật chất trường học và mua sắm, bổ sung thiết
bị dạy học; huy động được các nguồn lực trong và ngoài
nhà trường phục vụ cho việc dạy học; + Giúp GV nhận
thức được việc sử dụng thiết bị dạy học không chỉ là
phương tiện giảng dạy của GV mà còn là công cụ, đối
tượng, nguồn tri thức cho HS, giúp HS phát triển năng
lực nhận thức và rèn luyện các kĩ năng.
- Nội dung và cách thực hiện:
+ Hiệu trưởng lập kế hoạch tài chính, trang bị cơ sở
vật chất, thiết bị dạy học, phục vụ cho đổi mới PPDH.
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Đồng thời, có kế hoạch huy động các nguồn lực xã hội
trong việc đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
+ Chủ động tham mưu các cấp có thẩm quyền trong
việc xây dựng đầy đủ phòng học, phòng học bộ môn,
phòng thực hành, thí nghiệm, phòng máy tính, phòng
LAB, phòng nghe nhìn đa phương tiện, đủ hệ thống sân
chơi, bãi tập, vườn trường... theo quy định của ngành.
+ Xây dựng thư viện có phòng đọc cho GV và HS
theo chuẩn; bổ sung đầy đủ các trang thiết bị dạy học tối
thiểu theo quy định của Bộ GD-ĐT; chỉ đạo GV sử dụng
hiệu quả thiết bị dạy học hiện có và làm thêm các đồ dùng
dạy học trong điều kiện thực tế, nhà trường chưa thể trang
bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
+ Chỉ đạo GV tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin vào dạy học, khai thác có hiệu quả Internet, ứng dụng
có hiệu quả phần mềm VN. Edu, phần mềm soạn giảng
E. Learning đã được trang bị tại các trường.
+ Tăng cường kiểm tra việc bảo quản, khai thác, sử dụng
thiết bị dạy học, kiểm tra các tiết thực hành, thí nghiệm được
quy định trong chương trình hoặc kiểm tra sổ theo dõi GV
mượn và trả thiết bị để kịp thời ngăn chặn tình trạng không
sử dụng hoặc sử dụng một cách đối phó, không hiệu quả.
Cuối học kì, cuối năm học kiểm tra, rà soát, đánh giá chất
lượng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch mua
sắm, bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu hoặc không đồng
bộ, sửa chữa các thiết bị dạy học hư hỏng.
2.2.8. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và các
lực lượng giáo dục khác trong việc đổi mới phương pháp
dạy học
- Mục tiêu của biện pháp: Giúp cha mẹ HS nhận thức
đúng về mục đích, yêu cầu, nội dung đổi mới PPDH, từ
đó gia đình tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, phương
tiện học tập, đặc biệt là có trách nhiệm trong việc quản lí,
đôn đốc, nhắc nhở HS học tập ở nhà, tạo cho HS ý thức
học tập, tự giác và hình thành kĩ năng tự học cho các em.
- Nội dung và cách thực hiện:
+ Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức
họp định kì với cha mẹ HS để báo cáo tình hình học tập
của HS tại trường, tư vấn phương pháp học tập, phương
pháp dạy con tự học cho cha mẹ HS; đồng thời, thông
qua cha mẹ HS để nắm bắt tình hình học tập của HS tại
nhà. Qua đó, xác định nội dung, biện pháp quản lí học
tập của HS một cách có hiệu quả.
+ Thông qua các cuộc họp với Ban đại diện cha mẹ HS,
hiệu trưởng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cha mẹ
HS thấy rõ về vị trí, vai trò của cơ sở vật chất, thiết bị dạy
học trong dạy học. Từ đó, giúp cha mẹ HS nâng cao nhận
thức và tạo sự đồng thuận trong việc huy động đóng góp
công sức, tiền của để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua
sắm trang thiết bị dạy học phục vụ cho việc đổi mới PPDH.
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+ Định kì, nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha
mẹ HS đến thăm gia đình những HS có hoàn cảnh khó
khăn, những HS cá biệt, các HS có nguy cơ bỏ học để
tìm hiểu, động viên, giúp đỡ các em vượt khó, vươn lên
trong học tập.
3. Kết luận
Các biện pháp đề xuất phù hợp với thực tiễn và đặc
trưng quản lí của trường THCS TP. Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận. Mỗi biện pháp có một vị trí và chức năng khác
nhau, song có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn
nhau. Các biện pháp đề xuất cần phải được triển khai thực
hiện một cách nhịp nhàng, đồng bộ, khả dĩ sẽ tạo được
bước chuyển quan trọng, có tính đột phá đối với việc tăng
cường quản lí hoạt động đổi mới PPDH ở các trường
THCS, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT của thành phố
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành
phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kì 2016-2021.
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