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Ngày nhận bài: 05/12/2019; ngày chỉnh sửa: 15/12/2019; ngày duyệt đăng: 20/12/2019.
Abstract: Organizing teaching and education activities according to the orientation of forming,
developing students' qualities and competencies focused on general schools in order to promote
students' activeness, creativity and initiative. Within the scope of this article, we discuss the issue
of teaching plan and educational plan in the direction of developing students' qualities and
competencies based on the current curriculum and textbooks.
Keywords: Development, teaching plan, educational plan, quality development, competency
development, student.
1. Mở đầu
Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới được
Bộ GD-ĐT ban hành ngày 26/12/2018 nhằm hình thành
và phát triển cho học sinh (HS) những phẩm chất chủ
yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách
nhiệm); đồng thời, hình thành và phát triển cho HS
những năng lực (NL) cốt lõi (NL tự chủ và tự học; NL
giao tiếp và hợp tác; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo)
cũng như những NL đặc thù (NL ngôn ngữ, NL tính
toán, NL khoa học, NL công nghệ, NL tin học, NL thẩm
mĩ, NL thể chất). Bên cạnh việc hình thành, phát triển
các NL cốt lõi, NL đặc thù, chương trình GDPT mới
còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của HS.
Chương trình GDPT mới được triển khai bắt đầu ở lớp
1 từ năm học 2020-2021.
Để tiếp tục thực hiện chương trình GDPT hiện hành
theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL
HS, ngày 03/10/2017, Bộ GD-ĐT ban hành Công văn số
4612/BGDĐT-GDTrH, về việc hướng dẫn thực hiện
chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển
phẩm chất và NL HS từ năm học 2017-2018. Công văn
hướng dẫn cụ thể các cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu
quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; đổi mới
phương pháp dạy học (PPDH), hình thức tổ chức dạy
học; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS;
đổi mới công tác chỉ đạo, quản lí hoạt động dạy học, giáo
dục. Đây là hướng dẫn cụ thể, chi tiết giúp các cơ sở giáo
dục thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định
hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL của HS;
đồng thời, làm cơ sở để chuyển tiếp cho việc thực hiện
chương trình và sách giáo khoa hiện hành.
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập vấn
đề xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt
động giáo dục theo định hướng hình thành, phát triển
phẩm chất, NL của HS trên cơ sở chương trình GDPT
hiện hành.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy
học, tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng hình
thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
2.1.1. Khái niệm về phẩm chất, năng lực
Theo Từ điển tiếng Việt, phẩm chất là cái làm nên giá
trị của người hay vật, hoặc: Phẩm chất là những yếu tố
đạo đức, hành vi ứng xử, niềm tin, tình cảm, giá trị cuộc
sống; ý thức pháp luật của con người được hình thành
sau một quá trình giáo dục;
Cũng theo Từ điển tiếng Việt, NL là khả năng, điều
kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một
hoạt động nào đó; hoặc: NL là khả năng huy động tổng
hợp các kiến thức, kĩ năng để thực hiện thành công một
loại công việc trong một bối cảnh nhất định. NL gồm
có NL chung và NL đặc thù. NL chung là NL cơ bản
cần thiết mà bất cứ người nào cũng cần phải có để sống,
học tập và làm việc. NL đặc thù thể hiện trên từng lĩnh
vực khác nhau, được hình thành và phát triển do lĩnh
vực đó tạo nên.
2.1.2. Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức
hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành, phát
triển phẩm chất, năng lực học sinh
Đổi mới PPDH và giáo dục theo định hướng hình
thành phẩm chất, NL HS là yêu cầu cần thực hiện trong
đổi mới GDPT hiện nay. Dạy học và tổ chức hoạt động
giáo dục theo hướng hình thành, phát triển phẩm chất,
NL HS không có nghĩa là loại trừ PPDH truyền thống,
hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đã có mà đó là sự
kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn giữa PPDH truyền
thống, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đã có với
mục tiêu dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục nhằm phát
huy tính tích cực, chủ động, tự giác, độc lập, sáng tạo
của người học.
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Để thực hiện được mục tiêu đó, mỗi giáo viên (GV),
mỗi nhà trường, mỗi cơ sở giáo dục cần rà soát nội dung
dạy học trong chương trình GDPT hiện hành, tinh giảm
những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến
thức, kĩ năng của chương trình; điều chỉnh để tránh trùng
lặp nội dung dạy học giữa các môn học trong các hoạt
động giáo dục; bổ sung, cập nhật những nội dung kiến
thức mới phù hợp thay cho những nội dung kiến thức cũ,
lạc hậu; giảm tải những nội dung kiến thức, bài tập, câu
hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến
thức, kĩ năng của chương trình GDPT hiện hành. Trên cơ
sở chương trình GDPT hiện hành, lựa chọn các chủ đề,
rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa để sắp
xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học
hoặc liên môn, từ đó, xây dựng kế hoạch dạy học, kế
hoạch tổ chức hoạt động giáo dục cho từng bài học, từng
chủ đề, từng môn học theo định hướng hình thành, phát
triển phẩm chất, NL của HS phù hợp với cơ sở vật chất
của nhà trường, điều kiện KT-XH của địa phương và NL
sư phạm của GV.
Mỗi nhà trường, cơ sở giáo dục cần tăng cường tập
huấn, bồi dưỡng GV về hình thức, phương pháp, kĩ thuật
dạy học tích cực, xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch
tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng tăng cường phát
huy tính tích cực, chủ động, tự giác, độc lập, sáng tạo của
HS. Chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp tự học, tự
nghiên cứu tài liệu để tiếp nhận tri thức và vận dụng kiến
thức đã lĩnh hội thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập,
yêu cầu của hoạt động giáo dục đặt ra. Xây dựng kế
hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS phù hợp
với kế hoạch dạy học từng môn học và kết quả tổ chức
hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát
triển NL, phẩm chất của HS.
2.2. Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức
hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành, phát
triển phẩm chất và năng lực học sinh
2.2.1. Kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động
giáo dục
- Kế hoạch dạy học là một bản thiết kế và hướng dẫn
cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn
học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định
mục tiêu giảng dạy; dự kiến các nguồn lực học tập; thiết
kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra,
đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy - học.
- Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục là một bản
thiết kế và hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện hoạt
động giáo dục trong một năm học, một tháng, một học kì
hay một hoạt động giáo dục theo một chủ đề cụ thể. Nội
dung của một bản kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục
bao gồm: xác định mục tiêu giáo dục, các nội dung/hoạt

động/nguồn lực giáo dục; thời gian thực hiện; dự kiến kết
quả đạt được và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của
một hoạt động giáo dục.
2.2.2. Các bước xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ
chức hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành,
phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Bước 1: Nghiên cứu tài liệu, chương trình, sách giáo
khoa GDPT hiện hành và các điều kiện để xây dựng kế
hoạch.
Đối với việc xây dựng kế hoạch dạy học, cần nghiên
cứu nhiệm vụ trọng tâm của năm học theo chỉ đạo của
Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT; khung kế hoạch năm học; chuẩn
kiến thức, kĩ năng, chương trình của môn học; các nội
dung giảng dạy có thể tích hợp vào môn học, bài học, khả
năng dạy học phân hóa trong các đối tượng HS khác
nhau; cơ sở vật chất hiện có của nhà trường; điều kiện
KT-XH của địa phương; NL sư phạm của GV.
Đối với việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động
giáo dục, cần nghiên cứu nhiệm vụ trọng tâm của năm
học; khung kế hoạch năm học; nhiệm vụ tổ chức hoạt
động giáo dục từng tháng, từng học kì, cả năm học ở các
khối, lớp; đặc điểm nhận thức của HS; cơ sở vật chất hiện
có của nhà trường; điều kiện KT-XH của địa phương và
NL sư phạm của GV.
Bước 2: Xác định những phẩm chất, NL chung, NL
đặc thù cần hình thành và phát triển ở HS qua từng nội
dung dạy học và giáo dục.
Mỗi môn học, mỗi hoạt động giáo dục đều có thể góp
phần hình thành, phát triển phẩm chất, NL của HS, vì
vậy, khi xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức
hoạt động giáo dục cần xác định rõ những phẩm chất, NL
cần hình thành, phát triển qua từng tiết dạy, bài dạy, từng
chương, toàn bộ môn học, qua các hoạt động giáo dục
từng tuần, từng tháng, từng học kì, từng chủ đề và cả năm
học. Có như vậy, GV mới chủ động trong việc hình
thành, phát triển phẩm chất, NL cho HS.
Bước 3: Xác định các hoạt động học tập, hoạt động
tự giáo dục của HS.
Phẩm chất, NL của HS được hình thành, phát triển
trong hoạt động và bằng hoạt động của chính mình. Đối
với HS, phẩm chất, NL được hình thành, phát triển thông
qua việc tiếp nhận tri thức, vận dụng kiến thức, kĩ năng
vào các tình huống thực tiễn với những mức độ khác
nhau. Vì vậy, xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ
chức hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành,
phát triển phẩm chất, NL của HS phải xây dựng được các
hoạt động học tập, hoạt động thực hành, thí nghiệm, hoạt
động vận dụng kiến thức vào thực tiễn qua từng bài, từng
chương, từng môn học, liên môn, từng chủ đề hoạt động
và từng hoạt động giáo dục cụ thể.
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Bước 4: Triển khai xây dựng kế hoạch dạy học, kế
hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng hình
thành, phát triển phẩm chất, NL HS
Trong bước này có 2 công đoạn sau:
1) Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện hành, sắp xếp
lại nội dung dạy học, các hoạt động giáo dục theo định
hướng hình thành phẩm chất, năng lực học sinh
- Thứ nhất: Rà soát, sắp xếp lại nội dung dạy học, các
hoạt động giáo dục trong chương trình GDPT hiện hành,
nhằm loại bỏ kiến thức, nội dung giáo dục lạc hậu, không
phù hợp, đồng thời cập nhật bổ sung kiến thức, nội dung
giáo dục mới phù hợp với trình độ nhận thức, đặc điểm
phát triển tâm sinh lí của HS, điều kiện KT-XH của từng
vùng, miền.
- Thứ hai: Thiết kế nội dung dạy học, nội dung giáo
dục tích hợp theo chủ đề môn học hoặc chủ đề liên môn.
Chủ đề liên môn bao gồm các nội dung dạy học, giáo dục
tương đồng, có liên quan chặt chẽ với nhau trong các
môn học, bổ sung một số nội dung dạy học, nội dung giáo
dục cần thiết nhưng chưa có trong chương trình GDPT
hiện hành.
2) Tổ chức cho giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học,
kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng
hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
- Thứ nhất: Nghiên cứu nội dung bài học, nội dung
giáo dục. Mục đích của việc tìm hiểu nội dung dạy học,
nội dung hoạt động giáo dục nhằm xác định nội dung dạy
học, nội dung hoạt động giáo dục đóng góp gì cho việc
hình thành, phát triển phẩm chất, NL của HS? Hình
thành, phát triển ở HS những phẩm chất, NL gì?
- Thứ hai: Tìm hiểu đặc điểm nhận thức, phẩm chất,
NL của HS. Mỗi HS đều có khả năng nhận thức, phẩm
chất, NL khác nhau trong học tập và các hoạt động của
cá nhân. Vì vậy, giữa các em HS có sự khác biệt về nhận
thức, thực hiện nhiệm vụ học tập. Sự khác biệt này đòi
hỏi GV khi xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, kế
hoạch tổ chức hoạt động giáo dục đảm bảo phù hợp với
từng đối tượng HS.
- Thứ ba: Khảo sát điều kiện, cơ sở vật chất của nhà
trường, điều kiện KT-XH của địa phương. Điều kiện cơ
sở vật chất của nhà trường, điều kiện KT-XH của địa
phương không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục
mà còn ảnh hưởng đến việc vận dụng PPDH, hình thức
tổ chức dạy học, nội dung, phương pháp, hình thức tổ
chức các hoạt động giáo dục. Do đó, khi xây dựng và
thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động
giáo dục cần tìm hiểu kĩ về cơ sở vật chất, trang thiết bị
phục vụ dạy học của nhà trường, điều kiện KT-XH của
địa phương để đảm bảo cho việc tổ chức hoạt động dạy

học và giáo dục nhằm hình thành, phát triển phẩm chất,
NL của HS.
- Thứ tư: Xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ
chức hoạt động giáo dục mới. Kế hoạch dạy học, kế
hoạch tổ chức hoạt động giáo dục mới là bản kế hoạch
được xây dựng sau khi đã cấu trúc, sắp xếp lại nội dung
dạy học và giáo dục. Trên cơ sở kế hoạch dạy học, giáo
dục này, thực hiện phân phối lại chương trình các môn
học, hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng HS và
điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.
Bước 5: Triển khai thực hiện kế hoạch dạy học, kế
hoạch tổ chức hoạt động giáo dục đã được xây dựng theo
định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL của HS.
Sau khi có kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động
giáo dục theo định hướng hình thành, phát triển phẩm
chất, NL của HS, các trường có thể tổ chức thực hiện thí
điểm ở một lớp với một chương, một chủ đề nào đó vào
thời điểm thích hợp để đánh giá tính khả thi, tính hiệu
quả của bản kế hoạch dạy học, kế hoạch hoạt động giáo
dục đó. Điều chỉnh, bổ sung, triển khai nhân rộng bản kế
hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo
hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL của HS.
Bước 6: Tổ chức đánh giá hoạt động học tập, hoạt
động giáo dục của HS theo định hướng hình thành, phát
triển phẩm chất, NL HS. Đánh giá kết quả học tập, giáo
dục của HS theo định hướng hình thành, phát triển phẩm
chất, NL nhằm xác định được mức độ phát triển của HS
trong từng giai đoạn đồng thời góp phần hướng dẫn, điều
chỉnh cách dạy của thầy và cách học của trò.
Để đánh giá kết quả học tập, giáo dục của HS theo
định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL đạt hiệu
quả cao, GV cần phải:
- Thứ nhất: Xác định được mục tiêu đánh giá. Mục
tiêu đánh giá phản ánh mức độ đạt chuẩn trong chương
trình. Chuẩn ở đây không đơn thuần chỉ là kiến thức, kĩ
năng, thái độ mà chuẩn đó đã chuyển hóa thành phẩm
chất và NL HS.
- Thứ hai: Lựa chọn phương pháp, hình thức đánh
giá. Đặc trưng của đánh giá theo cách tiếp cận NL là sử
dụng nhiều phương pháp, hình thức đánh giá khác nhau,
trong đó có cả phương pháp đánh giá truyền thống lẫn
phương pháp, hình thức đánh giá khác như: đánh giá qua
quan sát, đánh giá qua phỏng vấn, đánh giá thông qua hồ
sơ học tập, đánh giá thông qua hoạt động thực hành, HS
tự đánh giá lẫn nhau…
- Thứ ba: Triển khai đánh giá. Khi triển khai đánh giá
cần phải xây dựng hệ thống bài tập theo định hướng hình
thành và phát triển phẩm chất, NL người học. Hệ thống
bài tập này là công cụ cho HS luyện tập để hình thành
phẩm chất, NL, đồng thời cũng là công cụ để GV đánh giá
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sự hình thành và phát triển phẩm chất, NL HS. Bài tập
đánh giá cần được xây dựng để đánh giá được các mức độ
hình thành, phát triển phẩm chất, NL khác nhau của HS.
Bài tập đánh giá theo định hướng hình thành, phát triển
phẩm chất, NL có nhiều dạng khác nhau, có thể là bài tập
vấn đáp, bài tập viết, bài tập ngắn hạn, bài tập dài hạn, bài
tập theo nhóm hoặc cá nhân, bài tập tự luận hay trắc
nghiệm… Khi xây dựng các bài tập cần đảm bảo sự phân
hóa các bậc trình độ nhận thức: tái hiện, hiểu, vận dụng
mức độ thấp, vận dụng mức độ cao… để có thể đánh giá
mức độ hình thành và phát triển phẩm chất, NL của HS.
- Thứ tư: Xử lí kết quả đánh giá. Mục đích của việc
xử lí kết quả đánh giá là xác định được mức độ hình
thành, phát triển phẩm chất, NL của HS sau mỗi giai
đoạn học tập, chỉ ra mối liên hệ giữa việc hình thành, phát
triển phẩm chất NL của HS với nhiệm vụ hoặc bài tập
mà HS đã hoàn thành.
- Thứ năm: Phản hồi kết quả đánh giá đến HS. Thông
qua kết quả đánh giá mà HS tự điều chỉnh hoạt động học;
GV tự điều chỉnh hoạt động dạy; phụ huynh HS điều chỉnh
sự quan tâm, giúp đỡ các con trong học tập, rèn luyện; cán
bộ quản lí giáo dục điều chỉnh hoạt động quản lí.
2.3. Ví dụ về xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng
hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trên
cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hiện hành
Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định
hướng hình thành, phát triển phẩm chất NL HS trên cơ
sở chương trình GDPT hiện hành, được Bộ GD-ĐT
hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 4612/BGDĐTGDTrH, ngày 03/10/2017.
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đưa ra gợi ý tổ
chức một số hoạt động trong việc xây dựng kế hoạch dạy
học theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất NL
HS (lớp 5) trên cơ sở chương trình GDPT hiện hành (từ
một ví dụ cụ thể).
Tên chủ đề: VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI
Hoạt động 1: Viết đoạn văn giới thiệu về đất nước
Việt Nam
Em hãy sử dụng tranh, ảnh và bài viết về Việt Nam
đã sưu tầm để:
- Viết đoạn văn giới thiệu về đất nước Việt Nam với
tên gọi: Việt Nam quê hương tôi
- Thuyết trình, giới thiệu đoạn văn đó cho các bạn
trong lớp cùng nghe.
Mục đích của hoạt động:
- HS phải sưu tầm, tìm hiểu về đất nước Việt Nam
như: Sơ lược về vị trí địa lí của đất nước; một số nét đặc
trưng về thiên nhiên Việt Nam, các danh lam thắng cảnh,
di tích lịch sử, truyền thống của quê hương đất nước…

Qua đó, bồi dưỡng cho HS tình yêu đối với quê hương
đất nước, NL tự học, tự nghiên cứu, NL hợp tác…
- HS viết được đoạn văn, rèn luyện kĩ năng, NL tạo
lập văn bản trong phân môn Tập làm văn; mở rộng được
vốn từ về quê hương đất nước.
- Thông qua thuyết trình đoạn văn trước lớp để hình
thành cho HS lòng tự tin, NL thuyết trình, phát triển NL
ngôn ngữ…
Hoạt động 2: Tổ chức trò chơi
- Em hãy cùng bạn thi nói nhanh những từ chỉ đặc
điểm của đất nước Việt Nam.
- Báo cáo với GV về việc em đã làm.
Mục đích của hoạt động:
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc nhóm, NL
ngôn ngữ, NL tìm tòi, khám phá phát hiện những đặc
điểm nổi bật của đất nước Việt Nam.
- Bồi dưỡng cho HS NL tự đánh giá và đánh giá các
bạn trong nhóm thông qua việc báo cáo kết quả cho GV
hoặc báo cáo kết quả trong nhóm.
Hoạt động 3: Tập làm hướng dẫn viên du lịch
- Em hãy đóng vai là một Hướng dẫn viên du lịch để
hướng dẫn bố, mẹ hoặc người thân, bạn bè khám phá đất
nước Việt Nam.
- Kể cho bố, mẹ hoặc người thân, bạn bè nghe em đã
tìm hiểu về đất nước Việt Nam bằng những cách nào và
cách nào em thấy thú vị nhất?
Mục đích của hoạt động:
- Phát triển, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước,
yêu gia đình;
- Phát triển NL thuyết trình, NL làm việc nhóm, NL
hợp tác, NL sáng tạo, NL phát hiện, giải quyết vấn đề…
3. Kết luận
Trên cơ sở Chương trình GDPT hiện hành, việc xây
dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức
hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành, phát
triển phẩm chất, NL HS là yêu cầu cần thiết đối với GV,
các nhà trường, các cơ sở giáo dục. Xây dựng kế hoạch
dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục cần đảm
bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động
giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và
xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu
của HS và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm
bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc
xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ
chức hoạt động giáo dục; tuân thủ các nguyên tắc,
phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ
động, tự giác, sáng tạo phù hợp với lứa tuổi HS.
(Xem tiếp trang 116)
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chuẩn thứ nhất về tư cách pháp nhân là một trong những
tiêu chuẩn ít có chuyển biến nhất. Mặc dù ý thức về việc
cần thiết lập tư cách pháp nhân cho cơ sở can thiệp đã hình
thành từ lâu nhưng do một số yếu tố cả chủ quan và khách
quan dẫn đến việc chậm trễ hoặc khó thực hiện. Như vậy,
khoá tập huấn đã bước đầu đạt được một số kết quả tích
cực trong việc hỗ trợ các cơ sở cung cấp dịch vụ can thiệp
cho trẻ có RLPTK ngày càng hoàn thiện hơn thông qua
việc nhấn mạnh vào việc làm tăng ý thức của lãnh đạo về
các tiêu chuẩn mà cơ sở cần/nên/phải có. Các nghiên cứu
tiếp theo cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch
vụ can thiệp ở từng khía cạnh cụ thể như nhân sự, phương
pháp can thiệp, kĩ năng của cán bộ can thiệp.
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học
Quốc gia Hà Nội qua đề tài mã số QG.17.51.
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XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC…
(Tiếp theo trang 139)
Xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động
giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục,
giúp HS hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của
chương trình; tạo điều kiện cho HS được học tập các môn
học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực
hiện mục tiêu giáo dục toàn diện HS. Tổ chức dạy học và
hoạt động giáo dục cần được bố trí, sắp xếp một cách khoa
học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các nội dung dạy học và hoạt
động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong
ngày học, tuần học phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS.
Ngoài ra, cần đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học,
gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống.
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