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Abstract: The new educational curriculum focuses on developing students' competencies.
Therefore, the curriculum content requires teachers to enhance innovation in teaching methods. To
meet this innovation requirement, it is necessary to strengthen teaching facilities and equipments;
in which, developing classrooms has important meaning, contributing to improving the quality and
effectiveness of education. The article proposes a number of guiding measures in the development
of subject classrooms in secondary schools to meet the requirements of the general education
curriculum 2018.
Keywords: Subject classroom, teaching equipment, secondary school, education innovation.
1. Mở đầu
Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, về hệ
thống môn học, có một số môn học và hoạt động giáo
dục mới hoặc mang tên mới là: Lịch sử và Địa lí, Khoa
học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở (THCS); hoạt động
trải nghiệm, hướng nghiệp ở các cấp THCS, trung học
phổ thông. Ở cấp THCS, môn Khoa học tự nhiên được
xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức của các ngành vật
lí, hóa học, sinh học và khoa học trái đất; môn Lịch sử và
Địa lí được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức của
các ngành lịch sử, địa lí. Trong đó, chương trình môn học
ở THCS có rất nhiều điểm mới so với chương trình cũ.
Cùng với sự chuyển đổi về mục tiêu và chương trình giáo
dục, nội dung giáo dục cũng ngày càng phong phú và
mang tính thực tiễn cao; đòi hỏi các phương pháp dạy
học phải linh hoạt hơn, hình thức dạy học cần đa dạng,
năng động hơn nhằm hướng tới hình thành năng lực cho
học sinh (HS) thông qua tăng cường thực hành, trải
nghiệm với các nội dung bài học. Một trong những cách
giải quyết vấn đề này là phát triển hệ thống phòng học bộ
môn (PHBM) - bởi cho đến nay, chưa có một không gian
lớp học nào lại có thể giúp cho giáo viên (GV) hoạt động
tạo ra được các hình thức học tập phong phú hơn ở
PHBM. PHBM sẽ tạo ra không gian linh hoạt cho việc
tổ chức dạy và học, kích thích được tính tích cực học tập
của HS, tạo được niềm vui, hứng thú của HS. Do vậy,
phát triển PHBM ở trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi
mới giáo dục phổ thông là nhiệm vụ cần thiết của các
trường THCS nhằm góp phần thực hiện thành công mục
tiêu giáo dục đổi mới toàn diện hiện nay.
Bài viết đề xuất một số biện pháp mang tính định hướng
trong việc phát triển PHBM ở các trường THCS nhằm đáp
ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở phát triển phòng học bộ môn ở trường trung
học cơ sở tại Việt Nam
2.1.1. Lịch sử phát triển phòng học bộ môn
Thời kì Pháp thuộc, các môn khoa học tự nhiên bắt
đầu được đưa vào học trong nhà trường. Một số trường
đã có phòng thí nghiệm cho các môn Lí - Hoá - Sinh và
một số trường nghề đã có phòng học nghề.
Thời kì chống Mĩ, một số trường ở miền Nam cũng
có phòng thí nghiệm thực hành tương đương PHBM. Từ
sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, hệ thống giáo dục
mới dần được thống nhất trong cả nước, có điều kiện
nghiên cứu và áp dụng dạy học theo PHBM.
Những năm cuối của thập niên 80, Trần Doãn Quới
tiếp tục nghiên cứu về dạy học theo PHBM với đề tài
“Nghiên cứu xây dựng PHBM cho trường trung học phổ
thông phân ban. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: “Thực chất
của phương thức dạy học theo hệ thống PHBM là việc
dạy và học được tiến hành trong các phòng; mà ở đó, đã
được sắp đặt sẵn thiết bị giáo dục tương ứng với các môn
học khác nhau. HS không học trong các lớp học cố định
như trước mà thường xuyên đổi chỗ theo các môn học và
đến học tại các phòng học theo từng môn gọi là PHBM.
Có thể nói: PHBM = Phòng học + phòng thí nghiệm hay
phòng trang thiết bị theo từng môn học. Tất nhiên phòng
học (vỏ phòng) và đồ gỗ cũng có những đòi hỏi được
điều chỉnh theo yêu cầu mới này” [1].
Năm 1998, Dự án Phát triển Giáo dục THCS bắt đầu
được triển khai với việc xây dựng lại chương trình và viết
sách giáo khoa mới với nội dung giảm kiến thức hàn lâm,
tăng cường ứng dụng thực tiễn với tư tưởng đổi mới
phương pháp dạy học là đưa HS vào vị trí chủ thể của hoạt
động nhận thức. Việc dạy học, nhất là các môn khoa học
tự nhiên nhất thiết phải gắn với thí nghiệm, thực hành.
Email: letrungthanh@moet.edu.vn
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Từ năm 2000, giáo dục Việt Nam nói chung và giáo
dục THCS nói riêng bắt đầu có bước chuyển mình cơ bản
về nội dung chương trình và phương pháp dạy học. Nghị
quyết số 40/2000/QH 10 của Quốc hội khoá X đã nhấn
mạnh những yếu tố cần thiết trong đổi mới giáo dục lần
này là “xây dựng nội dung chương trình, phương pháp
giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu
phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH, HĐH đất
nước,... Đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa,
phương pháp dạy học phải được thực hiện đồng bộ với
việc nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học
(TBDH),...” [2].
Khoản 3, Điều 30 Luật Giáo dục mới cũng yêu cầu
“Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích
cực, tự giác, chủ động sáng tạo của HS; phù hợp với đặc
trưng từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự
học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng vận
dụng kiến thức vào thực hành; tác động đến tình cảm,
đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” [3].
Thực hiện các yêu cầu đó, giáo dục phổ thông đã tiến
hành đổi mới trên nhiều lĩnh vực; trong đó, có yêu cầu dạy
học theo PHBM. Ngày 24/9/2004, Bộ GD-ĐT đã ra Quyết
định số 32/2004/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế
công nhận PHBM trường trung học đạt chuẩn quốc gia [4].
Quyết định này chính là cơ sở pháp lí đầu tiên để giáo dục
Việt Nam thực hiện triển khai phương thức dạy học theo
PHBM. Mô hình dạy học theo PHBM đã dần dần rõ nét
tuy còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù, Việt Nam bắt đầu thí
điểm triển khai dạy học theo PHBM chậm nhưng đã có
những công trình nghiên cứu khoa học bước đầu đặt ra
những vấn đề có tính lí luận về PHBM. Dự án Phát triển
giáo dục THCS II (2004-2010) đã thực hiện nhiều nhiệm
vụ; trong đó, đã xây dựng hệ thống 6 PHBM (Tin học, Vật
lí, Hoá học, Sinh vật, Ngoại ngữ và Thư viện) cho 73
trường điểm cấp tỉnh thành và 9 trường phổ thông dân tộc
nội trú. Hệ thống các PHBM này đã được xây dựng theo
mô hình của nước ngoài nhưng phù hợp với điều kiện địa
lí và kinh tế và giáo dục của Việt Nam.
Quy chế này còn được điều chỉnh tại Quyết định số
37/2008/QĐ-BGDĐT; trong đó, chỉ rõ khái niệm về
PHBM cùng với những yêu cầu về diện tích, kĩ thuật,
quản lí và sử dụng PHBM [5].
Đây là những nền tảng pháp lí quan trọng để triển khai
dạy học theo PHBM ở trường THCS. Tuy còn nhiều vấn
đề cần tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn, song có thể nói
dạy học theo PHBM đã chính thức được thực hiện rộng rãi
và ngày càng phát triển vững chắc ở Việt Nam. Hiện nay,
cơ quan quản lí giáo dục đang tổng kết kinh nghiệm, tiếp
tục hoàn thiện thêm để ban hành quy định về PHBM đáp
ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
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2.1.2. Thực trạng phát triển phòng học bộ môn ở các
trường phổ thông
- Ưu điểm:
+ Điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất: Hiện nay,
phần lớn các trường trung học đều đã được quy hoạch
trong chiến lược phát triển giáo dục chung của cả nước.
Các Dự án phát triển giáo dục đã đầu tư khá bài bản cho
một số trường trong phạm vi cả nước. Không ít trường
được xây dựng khá hiện đại; trong đó, có đủ các khối
công trình phục vụ hoạt động dạy học. Đây là điều kiện
rất quan trọng cho việc hình thành hệ thống PHBM có
chất lượng. Mặc dù, một số trường tuy chưa có điều kiện
xây dựng mới, nhưng hàng năm vẫn có một nguồn kinh
phí đáng kể dành cho việc xây dựng, việc hình thành
PHBM. Đặc biệt, các trường đang trong giai đoạn thiết
kế xây dựng cần có kế hoạch xây dựng PHBM trong quy
hoạch kiến trúc tổng thể. Như vậy, hiện nay, điều kiện về
kinh phí và cơ sở vật chất có thể đáp ứng những điều kiện
tối thiểu để xây dựng PHBM. Đây sẽ là tiền đề quan
trọng cho việc phát triển PHBM cho trường trung học
trong cả nước.
+ Nhận thức về vai trò của PHBM: Các trường trung
học đã nhận thức được lợi ích của PHBM; GV và HS
thích được dạy học ở PHBM. PHBM cũng là nơi thuận
tiện cho những người say mê chuyên môn, tổ bộ môn
thực hiện nghiên cứu khoa học và sinh hoạt chuyên môn
nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp.
Phòng thí nghiệm thực hành, PHBM đóng vai trò quan
trọng trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học đáp
ứng mục tiêu giáo dục [6].
- Hạn chế: Theo số liệu thông kê của Bộ GD-ĐT vào
đầu năm 2018 thì PHBM cấp THCS mới chỉ đạt tỉ lệ
66,8% so với quy định, cấp trung học phổ thông là
72,8%; TBDH tối thiểu ở tiểu học mới chỉ đạt 56%, cấp
THCS đạt 55%, cấp trung học phổ thông đạt 58%; thiết
bị trong PHBM mới đáp ứng 68% yêu cầu [7].
PHBM cần một đội ngũ GV giỏi cả lí thuyết và thực
hành: Những kĩ năng dạy học của GV thích ứng với
PHBM phải được đào tạo rất cơ bản. Cho đến nay, các
trường cao đẳng và đại học sư phạm chưa quan tâm, trang
bị cho sinh viên kĩ năng dạy học ở PHBM trong khi các
trường phổ thông đang triển khai việc dạy học đó. Một
số GV đã quen dạy chay nên ngại làm thí nghiệm, HS
ban đầu chưa quen với phương thức dạy học theo
PHBM. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong các bài
dạy cũng là một khó khăn đối với GV ở các vùng tin học
chưa phát triển... Đội ngũ GV đáp ứng được yêu cầu dạy
học ở PHBM còn rất thiếu, cần phải có kế hoạch phát
triển lâu dài. Đối với việc quản lí, việc xếp thời khóa biểu
khoa học và phù hợp với điều kiện của từng trường cũng
là khó khăn cần tháo gỡ.
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Khó khăn về phân phối chương trình: Đổi mới nội
dung và phương pháp dạy học đòi hỏi sự chủ động, linh
hoạt của cả người dạy và người học nhưng với cách thức
thực hiện chương trình như hiện nay (phân phối theo tiết,
theo tuần rất chặt chẽ) khiến cho việc triển khai dạy học
thường bị gò bó, nhất là đối với những bài dạy học có thí
nghiệm phức tạp cần sự linh hoạt về thời gian.
Như vậy, mặc dù chưa đáp ứng được đầy đủ về số
lượng, nhưng gần đây, cơ sở vật chất, trang thiết bị các
trường THCS đã được nâng cao và đổi mới theo hướng
hiện đại hoá. Bộ GD-ĐT đã ban hành danh mục TBDH
tối thiểu bao gồm thiết bị dùng chung, thiết bị môn học
cho tất cả các môn học cùng với danh mục các TBDH
tương ứng. Cũng vì vậy mà yêu cầu về quản lí và sử dụng
đòi hỏi ở mức cao hơn mới có thể tránh được sự chồng
chéo, lãng phí. Xây dựng PHBM chính là một giải pháp
quản lí hiệu quả. Ở PHBM, TBDH sẽ được trang bị có
hệ thống đạt tới sự đồng bộ, có chiều sâu theo đúng đặc
trưng môn học. Cũng ở PHBM, TBDH sẽ được cả GV
và HS khai thác, sử dụng bằng nhiều hình thức, mức độ
khác nhau.
2.1.3. Yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018
là “giúp HS làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng
hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự
học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù
hợp, biết xây dựng và phát triển hài hòa các mối quan
hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn
phong phú, nhờ đó, có được cuộc sống có ý nghĩa và
đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và
nhân loại”. Trong đó, Chương trình giáo dục THCS
giúp HS “phát triển các phẩm chất, năng lực đã được
hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, tự điều chỉnh
bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội, biết vận
dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh
tri thức và kĩ năng nền tảng, có những hiểu biết ban đầu
về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp
tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham
gia vào cuộc sống lao động”.
Chương trình giáo dục THCS có các môn học và hoạt
động giáo dục bắt buộc là: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1,
Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên,
Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm
nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp;
Nội dung giáo dục của địa phương. Các môn tự chọn
gồm: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.
Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt
lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát
hiện, bồi dưỡng năng khiếu của HS [8].
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Để đáp ứng được các mục tiêu và chương trình giáo
dục mới, GV phải tích cực đổi mới các hình thức, phương
pháp và kĩ thuật dạy học. Phương pháp dạy học phải phát
huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS; phù
hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm HS, điều kiện của
từng lớp học. Trong các môn học thuộc lĩnh vực khoa
học tự nhiên, bên cạnh các phương pháp dùng lời, dạy
học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động nhận
thức của HS chú ý nhiều hơn đến phương pháp thí
nghiệm và phương pháp thực hành. Đây là các phương
pháp học tập chú trọng nhiều đến hoạt động học tập của
chính người học; dưới sự chỉ đạo của GV, HS sử dụng
thiết bị tiến hành các thí nghiệm và các chương trình thực
hành nhằm làm sáng tỏ, khẳng định những vấn đề lí
thuyết; qua đó, củng cố, đào sâu những tri thức đã lĩnh
hội được hoặc vận dụng lí luận để giải quyết những vấn
đề do thực tiễn đặt ra. Một số môn khoa học xã hội, yêu
cầu về phương pháp dạy học cũng có những sự thay đổi
theo hướng tăng cường sử dụng TBDH. Ví dụ, môn Lịch
sử và Địa lí yêu cầu: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin và truyền thông, sử dụng hợp lí và có hiệu quả
các TBDH như: mô hình hiện vật, tranh lịch sử, ảnh,
băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử,...; bản đồ,
sơ đồ, các bản thống kê, so sánh,...; phim video; các
phiếu học tập có các nguồn sử liệu; phần mềm dạy học,...
nhằm minh hoạ bài giảng của GV và hỗ trợ các hoạt
động học tập của HS” [9].
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khuyến khích
nhà trường thực hiện dạy học theo chủ đề, các module,
dạy học dự án, học trải nghiệm… để đảm bảo hình thành
năng lực tốt nhất cho HS. Những hình thức dạy học trên
cần được chuyển tải thành kế hoạch dạy học, thời khóa
biểu trong toàn trường và đảm bảo sự thống nhất trong
toàn cấp học. Do vậy việc sắp xếp thời khóa biểu của tổ
chuyên môn trong chương trình nhà trường cần hết sức
linh hoạt và phụ thuộc vào số lượng lớp học, số lượng
GV đứng lớp, điều kiện thực tế của nhà trường về cơ sở
vật chất, trang thiết bị, điều kiện địa phương…
Trong khi đó, với điều kiện cơ sở vật chất trong
phòng học hiện nay, GV sẽ gặp nhiều khó khăn trong
việc đổi mới hoạt động dạy học. Nhìn từ góc độ nội dung
chương trình và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học,
PHBM là điều kiện lí tưởng để thực hiện đổi mới phương
pháp dạy học theo yêu cầu tích hợp và phát huy tính tích
cực chủ động nhận thức của HS. Như vậy, dạy học theo
PHBM sẽ là một xu hướng tất yếu ở các nhà trường phổ
thông nói chung và các trường THCS nói riêng ở Việt
Nam. Do đó, để đáp ứng Chương trình giáo dục phổ
thông 2018, cần phải:
- Trang bị đầy đủ và đồng bộ các phương tiện cơ sở
vật chất - kĩ thuật cho PHBM để phục vụ cho việc GD-
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ĐT của nhà trường (đồng bộ giữa phương thức tổ chức
dạy học, chương trình, sách giáo khoa với thiết bị giáo
dục; trang thiết bị với điều kiện sử dụng; trang bị với bảo
quản; các thiết bị với nhau…).
- Bố trí hợp lí các yếu tố của cơ sở vật chất - kĩ
thuật trong các PHBM, phòng chức năng; bố trí hợp lí
địa điểm của các PHBM phù hợp với quy hoạch tổng
thể của nhà trường.
- Tạo ra môi trường vật chất mang tính sư phạm,
thuận lợi cho hoạt động dạy và học; các điều kiện về vệ
sinh sức khỏe, an toàn, thẩm mĩ, làm cho PHBM có bộ
mặt sạch đẹp, được trang bị đầy đủ các phương tiện hỗ
trợ dạy học cần thiết đáp ứng yêu cầu dạy và học.
- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất
- kĩ thuật PHBM trong việc nâng cao chất lượng giảng
dạy và giáo dục, tăng cường hoạt động dạy học để từng
HS được tham gia sử dụng hiệu quả các phương tiện đó.
2.2. Đề xuất một số biện pháp phát triển phòng học
bộ môn
2.2.1. Biện pháp về xây dựng
Quy mô của các trường trung học hiện nay không đồng
nhất, có trường lớn nhiều lớp, có trường nhỏ ít lớp. Vì vậy,
việc phát triển PHBM ở các trường là cần thiết. Tuy nhiên,
không nên quy định cứng nhắc trong việc xây dựng cũng
như trang bị. Nếu trường lớn, số HS đông, diện tích đủ
rộng, có thể xây dựng đủ 3 loại phòng: PHBM, phòng thí
nghiệm bộ môn và phòng thực hành bộ môn. Những
trường nhỏ, ít lớp, điều kiện đầu tư khó khăn, thay vì xây
dựng PHBM (vừa học lí thuyết vừa học thực hành), chỉ
nên xây dựng phòng thí nghiệm bộ môn hoặc phòng thực
hành bộ môn. Quy chế của Bộ GD-ĐT cũng cho phép
“Phòng thí nghiệm thực hành bộ môn được trang bị và sử
dụng như PHBM”. Như vậy, tuỳ theo điều kiện mà mỗi
trường THCS cần có đủ cả 3 loại phòng hoặc 1 trong 3 loại
phòng nói trên. Mục đích cuối cùng là GV và HS tổ chức
được những hoạt động dạy học theo hướng đổi mới nhưng
phù hợp với điều kiện đầu tư và khai thác sử dụng. Theo
chúng tôi, có thể có các biện pháp xây dựng PHBM ở
trường trung học hiện nay như sau:
* Xây dựng các PHBM riêng biệt cho các môn học:
Để việc dạy học đạt chất lượng cao, mỗi môn học cần
phải có phòng học riêng; tuy nhiên, điều kiện kinh phí
không cho phép thực hiện đầy đủ các yêu cầu đó. Mặt
khác, từ chương trình giáo dục trung học và thực tế số
lượng HS hiện nay, biện pháp xây dựng đầy đủ PHBM
trước hết là đáp ứng yêu cầu dạy học của những môn
khoa học đòi hỏi tính thực nghiệm cao như Khoa học tự
nhiên (Vật lí, Hoá học, Sinh học), Công nghệ và các môn
học phải có không gian hoạt động dạy học đặc biệt như
Âm nhạc, Giáo dục thể chất. Như vậy, biện pháp xây
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dựng đầy đủ PHBM cho trường trung học hiện nay là
mỗi trường phải có các PHBM sau: PHBM Khoa học tự
nhiên, PHBM Tin học, PHBM Ngoại ngữ, PHBM Công
nghệ, PHBM Mĩ Thuật, PHBM Âm nhạc, PHBM Giáo
dục thể chất.
Đặc điểm, yêu cầu hoạt động dạy học trong các
phòng chuyên dùng dưới góc độ sư phạm đòi hỏi không
gian các PHBM nói chung về nguyên tắc cần bao gồm
các khu vực sau:
- Các PHBM:
+ Khu vực làm việc của GV (với bàn làm việc thích
hợp: có thể được bổ sung bàn phụ, bàn vi tính và thiết bị
điều khiển của giáo viên;
+ Khu vực làm việc của HS (với bàn ghế có kích
thước và bố trí theo tiêu chuẩn);
+ Không gian của phương tiện kĩ thuật dạy học (chỗ
đặt, thao tác vận hành);
+ Khu vực trưng bày thiết bị môn học (có thể khai
thác các mặt tường);
+ Khu vực đặt tủ chứa TBDH (bên trong hoặc bên
cạnh PHBM);
+ Không gian tổ chức học, thực hành (bàn ghế dễ di
chuyển);
+ Khu vực chứa đồ dùng cá nhân của HS (hộc tủ, hộc
bàn);
+ Có thiết bị phòng chống cháy nổ; có tủ thuốc, dụng
cụ y tế để sơ cứu.
+ PHBM Tin học được trang bị máy chủ, hệ thống
máy tính nối mạng.
+ PHBM được bố trí hệ thống thông gió tự nhiên và
nhân tạo.
- Phòng hỗ trợ:
+ Phòng chuẩn bị: PHBM Công nghệ, Khoa học tự
nhiên phải có phòng chuẩn bị được bố trí liên thông với
PHBM;
+ Phòng thiết bị giáo dục: Những môn học không có
PHBM phải có phòng thiết bị giáo dục để đảm bảo hỗ trợ
tổ chức dạy học theo yêu cầu chương trình của môn học;
Hiện nay, nhiều trường trung học đã có nhà tập đa
năng, có thể coi đây là PHBM cho môn Giáo dục thể
chất. Môn Sinh học có thể xây dựng vườn trường làm nơi
thực hành. Nhiều địa phương còn kết hợp bố trí trong
vườn trường những sa bàn, mô hình,... phục vụ cho dạy
Địa lí hoặc Lịch sử,...
Tuỳ theo điều kiện kinh phí đầu tư và số lượng HS ở
mỗi trường mà các trường THCS nên xây dựng đồng thời
cả ba loại PHBM. Việc xây dựng đủ ba loại phòng trên
sẽ là điều kiện thuận lợi để bố trí giờ dạy cho các khối
lớp phù hợp với yêu cầu của chương trình.
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* Xây dựng PHBM kết hợp giữa các môn học:
Căn cứ để kết hợp các môn học trong việc xây dựng
PHBM: các môn học có kiến thức liên quan; những môn
học có sử dụng hệ thống TBDH tương đồng. Như vậy,
trong trường THCS có thể xây dựng các loại PHBM kết
hợp như sau: PHBM Khoa học nhiên và Công nghệ;
PHBM Tin học và Ngoại ngữ; PHBM Lịch sử, Địa lí và
Giáo dục công dân.
Về số lượng các PHBM kết hợp phải căn cứ dựa trên
kế hoạch dạy học của mỗi môn học, số lượng HS của mỗi
trường và yêu cầu dạy học của nhà trường để tính toán xây
dựng cho hợp lí. Những trường nhỏ hơn, chưa có điều kiện
đầu tư có thể chỉ xây dựng các phòng thí nghiệm và phòng
thực hành bộ môn. Các phòng truyền thống, thư viện của
nhà trường cũng có thể được sử dụng làm môi trường học
tập như các PHBM đối với một số môn.
Như vậy, sẽ không cần thiết phải có một quy định
cứng nhắc cho số lượng cũng như diện tích PHBM ở
trường trung học. Điều mà người thiết kế, sử dụng cần
quan tâm đó là diện tích tối thiểu (được quy định trong
quy chế về PHBM của Bộ GD-ĐT) của mỗi PHBM sao
cho HS có thể thực hiện được các hoạt động học tập một
cách dễ dàng. Việc xây dựng PHBM theo hướng kết hợp
các môn học phải được đặt ra ngay từ khi mới xây dựng.
Cách làm này giúp cho việc quy hoạch tổng thể và định
hướng phát triển tránh được sự lãng phí trong điều kiện
kinh phí đầu tư cho trường THCS còn hạn hẹp.
Những trường đã có các PHBM vật lí, hóa, sinh riêng
biệt trước đây, sử dụng các phòng này là Phòng học môn
Khoa học tự nhiên và đánh số thứ tự để phân biệt.
2.2.2. Biện pháp về trang bị
Ngoài những thiết bị dùng chung như bàn ghế, bảng,
các hệ thống vận hành phụ trợ cho hoạt động của PHBM,
TBDH của PHBM cần được trang bị đồng bộ với mức
độ tối đa nhưng không trùng lặp. Một số lưu ý về biện
pháp trang bị của hai hệ thống thiết bị: Thiết bị kĩ thuật
và TBDH:
- Thiết bị kĩ thuật dùng chung: PHBM được coi như
một nơi hoạt động nghiên cứu và thực nghiệm khoa học.
Việc trang bị các thiết bị kĩ thuật có chất lượng cao là cần
thiết. Trong điều kiện cụ thể của nhà trường và yêu cầu
dạy học của cấp THCS, đề xuất trang bị những thiết bị kĩ
thuật sau: máy thu hình cỡ lớn, máy chiếu qua đầu, máy
chiếu đa năng, màn ảnh cuộn được lắp cố định trên tường
hoặc có giá để cạnh bảng, máy chiếu slide có điều khiển
từ xa, máy vi tính, máy hút ẩm, máy hút bụi, bảng tương
tác,… Trong các thiết bị kĩ thuật đã nêu, bảng thông
minh, máy chiếu vật thể có thể chưa cần trang bị ngay;
nếu trường nào có điều kiện nên trang bị sớm cho PHBM
vì tính hiệu quả của nó.
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- TBDH môn học:
+ Các TBDH bộ môn: trang bị theo danh mục TBDH
đang được xây dựng theo chương trình và sách giáo khoa
mới do Bộ GD-ĐT ban hành; tăng số lượng thiết bị thực
hành để giảm số HS trong một nhóm; trang bị thêm các
thiết bị khác ngoài thiết bị quy định trong danh mục tối
thiểu do Bộ GD-ĐT ban hành; trang bị các phần mềm
dạy học.
+ TBDH môn học gồm nhiều loại hình như tranh, ảnh,
mô hình, mẫu vật, dụng cụ, đĩa film, băng (đĩa) ghi âm, ghi
hình, phần mềm dạy học. Tất cả các thiết bị theo danh mục
này các trường THCS đã được trang bị khá đầy đủ. Tuy
nhiên, đó là kiểu trang bị cho lối dạy học truyền thống, ở
phòng học truyền thống, còn nhiều điều bất cập với
PHBM. Các trường THCS cần tổ chức lại theo yêu cầu
dạy học ở PHBM. Việc trang bị TBDH môn học cho
PHBM đòi hỏi tính hệ thống, theo chủ đề, chuyên sâu và
có tính phát triển nên cần được sắp xếp, bố trí lại cho phù
hợp. Ví dụ: từ danh mục TBDH tối thiểu của Bộ GD-ĐT
ban hành, TBDH môn Vật lí nên trang bị theo các chủ đề
vật lí được học như: cơ, nhiệt, điện, quang. Các môn học
khác cũng có tình trạng tương tự, GV bộ môn phải có trách
nhiệm quy hoạch lại hệ thống TBDH trong môn học mà
mình phụ trách; từ đó, có kế hoạch bổ sung và phát triển
hệ thống TBDH ở mỗi PHBM.
Đối với thiết bị không có trong danh mục TBDH theo
quy định của Bộ GD-ĐT, cần căn cứ theo các nguyên tắc
sau: phù hợp với nội dung chương trình và hoạt động
giáo dục; theo định hướng phát triển của cơ sở giáo dục
để đạt được các mức độ đạt chuẩn về cơ sở vật chất và
thiết bị trong từng giai đoạn; quy mô HS, số lớp; đáp ứng
yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học; nhu cầu sử dụng
thực tế [10].
2.2.3. Sắp xếp, bố trí thiết bị dạy học trong phòng học
bộ môn
Cách sắp xếp bàn ghế trong PHBM cũng có vị trí khá
quan trọng; nó thể hiện các mối quan hệ học tập của HS
với TBDH, giữa GV và hoạt động học tập của HS.
PHBM hiện nay có hai kiểu sắp xếp bàn ghế. Mỗi kiểu
sắp xếp đều thích ứng với một loại hoạt động dạy học
nhất định, nhưng cũng có những hạn chế cần khắc phục.
Ví dụ, sắp xếp bàn theo hàng dọc sẽ thuận lợi cho các
hoạt động thí nghiệm thực hành nhưng khi học lí thuyết
lại không thuận lợi cho việc theo dõi bảng của HS.
Ngược lại, sắp xếp bàn theo hàng ngang có ưu thế cho
việc học lí thuyết kết hợp với việc kiểm chứng các thí
nghiệm minh hoạ nhưng lại khó khăn cho các hoạt động
thực hành, đặc biệt là khi tổ chức các hoạt động học tập
theo nhóm nhỏ hoặc trao đổi giữa các nhóm với nhau. Vì
vậy, việc bố trí bàn ghế phải phù hợp với điều kiện dạy
học của trường và đáp ứng các yêu cầu sau:
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- Bố trí khoảng cách bàn, ghế, tủ, giá trên cơ sở nhân
trắc học phù hợp với các hoạt động chức năng; đảm bảo
quy định về y tế học đường và yêu cầu thoát hiểm.
- Khoảng cách xa nhất từ chỗ ngồi cuối lớp của HS
đến bảng viết không được lớn hơn 10m.
- Khoảng cách từ dãy bàn đầu HS đến bảng viết
không được nhỏ hơn 2,1m.
- Khoảng cách giữa hai dãy bàn tối thiểu là 90cm.
- Khoảng cách từ mép sau của hàng bàn đầu đến bảng
phải đảm bảo cho HS ngồi ở vị trí trong cùng và vị trí
ngoài cùng của hàng bàn đầu có góc nhìn đến bảng
không nhỏ hơn 300.
Tùy thuộc vào loại bàn ghế mà sắp xếp hai, ba hoặc
4 dãy. Cách sắp xếp bàn ghế tùy thuộc vào hoạt động của
từng tiết học.
TBDH PHBM được sắp xếp, lắp đặt hợp lí, khoa học,
phù hợp về yêu cầu kĩ thuật, công năng sử dụng, nội dung
môn học nhằm đảm bảo thuận tiện khi sử dụng, bảo quản
và không làm giảm tính năng của từng PHBM. Ngoài ra,
cần chú ý bố trí, sắp xếp, bảo quản các loại hóa chất riêng
biệt để không làm ảnh hưởng, phá hủy các TBDH khác.
2.2.4. Biện pháp quản lí tổ chức hoạt động của phòng
học bộ môn
- Hiệu trưởng phân công phó hiệu trưởng phụ trách
trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng PHBM. Có kế
hoạch chỉ đạo sử dụng PHBM thường xuyên, sắp xếp
thời khóa biểu các môn, lớp để các tiết học Khoa học tự
nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Công nghệ, Mĩ thuật, Âm
nhạc được học ở các PHBM không trùng nhau.
- Tổ trưởng chuyên môn (cùng với Ban Giám hiệu)
có trách nhiệm lập kế hoạch, quản lí, theo dõi, kiểm tra,
đánh giá việc giảng dạy của GV, học tập của HS tại các
PHBM và báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường hàng tuần,
tháng, học kì, năm học. Trong điều kiện nhà trường chỉ
có một cán bộ thiết bị không thể thực hiện đầy đủ nhiệm
vụ ở các PHBM, lãnh đạo nhà trường giao cho tổ chuyên
môn phân công GV trực từng buổi tại PHBM do tổ mình
phụ trách.
- Cán bộ làm công tác thiết bị phối hợp với tổ trưởng
chuyên môn lập kế hoạch điều chỉnh kế hoạch hàng tuần
để hoạt động của PHBM có tần suất cao nhất.
- Cần có nội quy PHBM, lịch hoạt động theo thời khóa
biểu, cập nhật hồ sơ, sổ sách, mô tả, sắp xếp khoa học và
hệ thống các TBDH theo đúng chương trình môn học.
Ngoài ra, cần có kế hoạch kiểm tra định kì TBDH,
các yêu cầu đảm bảo kĩ thuật, an toàn sử dụng trong
PHBM để duy tu, bảo dưỡng hoặc đề xuất sửa chữa, mua
sắm bổ sung kịp thời. Bên cạnh đó, cần có kế hoạch đào
tạo, tổ chức tập huấn cho GV sử dụng PHBM.
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2.2.5. Tổ chức hoạt động và sử dụng phòng thí nghiệm
thực hành phòng học bộ môn đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục
- Hoạt động dạy học: Căn cứ vào mục đích dạy học
và tính chất của nội dung dạy học, hình thức dạy học trên
lớp ở trường phổ thông thường có các loại bài học sau:
bài học lĩnh hội tri thức mới; bài học hình thành kĩ năng,
kĩ xảo; bài học vận dụng tri thức, kĩ năng, kĩ xảo; bài học
khái quát và hệ thống hoá kiến thức; bài kiểm tra và hiệu
chỉnh tri thức kĩ năng, kĩ xảo; bài học hỗn hợp. Trên cơ
sở đó, đề xuất các hình thức dạy học ở PHBM: (1) Dạy
lí thuyết kết hợp với thực hành; (2) Dạy học thực hành,
các hoạt động thí nghiệm.
- Hoạt động nghiên cứu khoa học của GV và HS:
Hoạt động nghiên cứu khoa học ở PHBM là một hoạt
động do GV và HS thực hiện. Đây là hoạt động không
bắt buộc, song nên khuyến khích thực hiện. Kết quả
nghiên cứu chưa phải là vấn đề quan trọng nhất mà thông
qua hoạt động này, GV và HS có thể làm quen với môi
trường khoa học, nắm được quy trình của một đề tài
nghiên cứu khoa học, các bước thực hiện vấn đề nghiên
cứu. Qua việc thực hiện nghiên cứu khoa học, việc tự
giáo dục, tự rèn luyện sẽ rất có hiệu quả. Các đề tài khoa
học thường được HS phát hiện từ yêu cầu của cuộc sống
và PHBM sẽ giúp HS thử nghiệm các phương án giải
quyết vấn đề của mình. Ví dụ, PHBM Công nghệ có thể
giúp HS chế tạo robot, PHBM Khoa học tự nhiên có thể
nghiên cứu các đề tài về sự sống, về môi trường, các vấn
đề liên quan đến thực phẩm,...
- Hoạt động ngoại khoá: Hoạt động ngoại khóa là
một hoạt động thường được tổ chức ở mỗi nhà trường
nói chung, trường THCS nói riêng. Việc tổ chức các hoạt
động ngoại khóa ở PHBM có thiên hướng nghiên cứu
khoa học hơn. Các hình thức ngoại khóa sau có thể được
tổ chức ở PHBM: báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học;
báo cáo kinh nghiệm học tập; thi sử dụng TBDH; các trò
chơi có sử dụng TBDH.
- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: PHBM là nơi các
GV bộ môn có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau không
chỉ kiến thức mà cả phương pháp dạy học. PHBM có thể
giúp GV làm việc cá nhân trong quá trình chuẩn bị bài
dạy nhưng cũng là điều kiện để GV đề xuất những giải
pháp mới về kiến thức cũng như cách thức tổ chức hoạt
động nhận thức cho HS.
3. Kết luận
PHBM đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy học ở các trường phổ thông hiện nay. Để thực hiện đổi
mới chương trình giáo dục phổ thông thì việc phát triển
PHBM, tăng cường, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
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cần được quan tâm và thực hiện một cách bài bản,
nghiêm túc. Đồng thời, việc tổ chức hoạt động dạy - học
trong các PHBM cũng góp phần tăng cường năng lực cho
GV, HS trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng
công nghiệp 4.0. Do vậy, phát triển PHBM ở trường
THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông là
nhiệm vụ cần thiết của các trường THCS; góp phần thực
hiện thành công được mục tiêu đổi mới toàn diện giáo
dục hiện nay.
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THỰC TRẠNG MỘT SỐ KHÓ KHĂN TÂM LÍ...
(Tiếp theo trang 139)
Tóm lại, HS THCS đang phải đối mặt với nhiều khó
khăn, thách thức trong cuộc sống. Trong đó, khó khăn
lớn nhất là khó khăn về học tập, trong mối quan hệ giao
tiếp với bạn bè, thầy cô; khó khăn trước những biến đổi
của lứa tuổi dậy thì… Vì vậy, các nhà tham vấn tâm lí
cần có biện pháp hỗ trợ kịp thời để giúp các em giải tỏa
những khó khăn trên.
3. Kết luận
Như vậy, qua tìm hiểu thực trạng về KKTL của HS
THCS trên địa bàn TP. Thanh Hóa hiện nay, chúng tôi
nhận thấy đa số HS THCS đều cảm thấy không hài lòng,
còn băn khoăn về cuộc sống hiện tại của mình. Điều này
sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập, rèn luyện, hoàn
thiện nhân cách của các em. Vì thế, nếu những khó khăn
này không được giải quyết thì HS sẽ có nguy cơ cao dẫn
đến sự lo âu, trầm cảm và khủng hoảng tâm lí.
Các nội dung KKTL của HS THCS cũng có sự phân
hóa khác nhau nhưng chủ yếu các em gặp khó khăn trong
vấn đề học tập như: việc xác định mục đích, điểm mạnh,
điểm yếu cũng như việc thay đổi nội dung, phương pháp
giảng dạy... đều là những nguyên nhân dẫn đến KKTL
của HS THCS. Ngoài ra, vấn đề giao tiếp với bố mẹ, thầy
cô giáo, bạn bè khác giới; những thay đổi của tuổi dậy
thì; những tác động từ các tệ nạn xã hội... cũng tạo ra
KKTL cho các em HS THCS.
Sản phẩm nghiên cứu đề tài cấp cơ sở Trường Đại
học Hồng Đức.
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