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Giới thiệu 

QUỸ HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VIỆT NAM (VIGEF) 

VÀ KHAI MẠC HỘI THẢO  

Nguyễn Vinh Hiển  

Chủ tịch Quỹ,   Nguyên Thứ trƣởng Bộ GD&ĐT  

Kính thưa:  

Trước hết thay mặt Hội đồng quản lí Quỹ Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông 

Việt Nam (HTĐMGDPTVN), tôi trân trọng cảm ơn các Quý vị đã dành thời gian quý 

báu để viết bài và đến dự để Hội thảo có thể thành công tốt đẹp.  

Thưa Quý đại biểu, 

Quỹ HTĐMGDPTVN (tên viết tắt bằng tiếng Anh là VIGEF) đã chính thức ra 

mắt tại Hội nghị của Bộ GD&ĐT về Tổng kết năm học 2017–2018 và triển khai nhiệm 

vụ năm học 2018–2019 của giáo dục Tiểu học ngày 18/8/2018. Nhân dịp này, Quỹ xin 

được bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ 

GD&ĐT và các ban ngành ở Trung ương; đã được một số nhà tài trợ ủng hộ, các tình 

nguyện viên giúp đỡ nhiệt tình để Quỹ được hoạt động và Hội thảo hôm nay là hoạt 

động mở đường của Quỹ.  

Kính thưa Quý đại biểu, tôi xin giới thiệu về 3 nhân vật đứng ra vận động sáng 

lập và hiện là các thành viên Hội đồng quản lí Quỹ. Tôi – Nguyễn Vinh Hiển; anh 

Đặng Tự Ân; chị Phạm Vũ Thanh Giang – đồng tổng giám đốc Công ty đầu tư tài 

chính MeKong Capital, làm việc chuyên môn về tài chính nhưng rất yêu và nhiệt tình 

cổ vũ các hoạt động đổi mới của Giáo dục nước nhà. Cảm hứng của chúng tôi khi 

đứng ra vận động sáng lập Quỹ chính là bắt nguồn từ những thành công và cả những gì 

mong muốn nhưng chưa làm được của mô hình Trường học mới. Hiện nay chúng ta 

đang đổi mới giáo dục theo NQ29 của TƯ Đảng và đổi mới CT, SGK theo NQ88 của 

Quốc hội. Các bài viết gửi về Hội thảo đã cho thấy là các định hướng đổi mới của mô 

hình Trường học mới đang được triển khai cụ thể và sinh động, góp phần tích cực 

cùng nhiều hoạt động đổi mới khác đang được Bộ GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn.  

Quỹ HTĐMGDPTVN là quỹ xã hội, phi chính phủ và không vì lợi nhuận, hoạt 

động trên toàn quốc theo cơ chế xã hội hoá, công khai minh bạch về quản lí tài chính, 

nguồn tài trợ và đối tượng được hỗ trợ, hình thức, nội dung và kết quả hoạt động; chịu 

sự quản lí nhà nước về tổ chức bởi Bộ Nội Vụ, quản lí về chuyên môn bởi Bộ 

GD&ĐT, quản lí về tài chính bởi Bộ Tài Chính. Kính mong Quý vị sẽ dành một ít thời 

gian xem tài liệu để biết cụ thể hơn về các nội dung hoạt động của Quỹ. 

Đúng như tên gọi, Quỹ xác định mục đích hoạt động là góp phần vào thành 

công và ngày càng hoàn thiện quá trình đổi mới GDPT bằng nguồn nhân lực và tài lực 
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từ các nhà tài trợ xã hội trong và ngoài nước. Quỹ có tư cách pháp nhân độc lập nhưng 

người thực hiện phải chính là các nhà khoa học giáo dục, các CBQLGD và các thầy cô 

giáo, trước hết là đội ngũ các nhà giáo, các giáo viên cốt cán của các nhà trường phổ 

thông Việt Nam.  

Hoạt động chính của Quỹ là phát hiện và nhân rộng các mô hình, sáng kiến, 

cách làm hay trong giáo dục phổ thông.  

Với mỗi mô hình, sáng kiến, quy trình hoạt động của Quỹ thường gồm 5 nhóm 

hoạt động sau:  

 Tìm kiếm, đánh giá những mô hình, sáng kiến tốt; tìm kiếm nguồn lực 

(kinh phí, nhân lực) để nhân rộng; 

 Kết nối nơi xuất xứ và nơi nhân rộng; 

 Chuyển giao – nhân rộng bằng hình thức chủ yếu là tập huấn để giới 

thiệu cho số đông, nhưng chỉ lựa chọn số ít đơn vị và cá nhân cốt cán 

làm nòng cốt để cùng nhau triển khai, cùng nhau trao đổi rút kinh 

nghiệm trên thực tế; 

 Giám sát, đánh giá quá trình và kết quả triển khai nhân rộng; 

 Khuyến nghị chính sách, giải pháp đối với các cấp quản lí để hỗ trợ cho 

việc triển khai. 

Có thể nói, hiện nay chúng ta đang quan tâm triển khai đổi mới từ trên xuống: 

chú trọng chỉ đạo và hướng dẫn, chưa coi trọng đúng mức việc tổ chức thực hiện, phát 

hiện và giải quyết các khó khăn phát sinh, rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm, 

sáng kiến từ các nhà trường. Cách làm của Quỹ sẽ là coi trọng cả 2 chiều đổi mới: từ 

dưới lên và từ trên xuống. Chiều từ trên xuống sẽ tăng cường sự hỗ trợ kịp thời của các 

chuyên gia; chiều từ dưới lên sẽ rất coi trọng vai trò và các hoạt động triển khai, cộng 

tác, trao đổi kinh nghiệm (cả thành công và chưa thành công) của các giáo viên cốt 

cán, các hiệu trưởng cốt cán. Gắn kết 2 chiều bằng cả hình thức trực tiếp (gặp mặt) và 

gián tiếp (qua internet). 

Quỹ coi trọng tính hiệu quả và thiết thực của các đề tài, dự án. Do đó Quỹ chỉ 

phối hợp và hỗ trợ những hoạt động do chính các cơ quan quản lí giáo dục hoặc nhà 

trường tự nguyện đề xuất và chủ động khai thác, tổ chức các nguồn lực tại chỗ để triển 

khai thực hiện. Sự hỗ trợ của Quỹ chủ yếu là bằng chất xám thông qua các hoạt động 

tổ chức tập huấn, theo dõi và hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia, cố vấn; về kinh phí 

(nếu có) thì không nhiều, chỉ là phần góp thêm của Quỹ nhưng có ý nghĩa thật sự về 

những khía cạnh cụ thể nhất định. 

Với tinh thần đó, Quỹ xác định giá trị chính của mình là: “Hợp tác, Tận tâm, 

Truyền cảm hứng”. 
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Chúng tôi kính đề nghị các sở GD&ĐT, các nhà trường phổ thông trong cả 

nước hãy hỗ trợ Quỹ bằng việc chủ động giới thiệu, đề xuất và tích cực triển khai các 

hoạt động áp dụng hoặc nhân rộng các mô hình, các cách làm hay, hiệu quả về đổi mới 

GDPT mà Quỹ tham gia hỗ trợ; giới thiệu và tạo điều kiện để các giáo viên cốt cán, 

hiệu trưởng cốt cán của địa phương tham gia tích cực vào mạng lưới hoạt động của 

Quỹ trên địa bàn cả nước.  

Quỹ cũng là đầu mối gắn kết giữa các nhà tài trợ về chuyên môn, tài chính và 

cơ sở vật chất với các đơn vị được thụ hưởng. Quỹ sẽ hỗ trợ các thủ tục kết nối để dự 

án được thực hiện với hiệu quả cao nhất. thông qua 2 hình thức chính: 

 Giới thiệu dự án của các cơ quan quản lý, nhà trường để tìm nhà tài trợ. 

 Khi các cơ quan, nhà trường chủ động tìm kiếm các nhà tài trợ cho chính 

mình thì Quỹ cùng tham gia các hoạt động xây dựng và thuyết minh dự án, 

giám sát và hỗ trợ triển khai, báo cáo kết quả thực hiện với nhà tài trợ. 

Với mong muốn các đề tài, dự án được trình bày một cách sáng rõ, thu hút được 

sự quan tâm của các nhà tài trợ, tại Hội thảo này Quỹ xin gửi tới các Quý vị tài liệu 

minh hoạ cho một Dự án được đề xuất xin tài trợ để tham khảo trong quá trình tìm tòi 

ý tưởng và trình bày dự án. 

Trong trường hợp các địa phương muốn thông qua Quỹ để chủ động thu hút 

nhiều và nhanh các nguồn tài trợ thì có thể đề xuất thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện của Quỹ tại địa phương mình; đó sẽ là đơn vị trực thuộc của Quỹ; hoạt động theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quỹ chịu trách nhiệm về hoạt động của chi 

nhánh, văn phòng đại diện. 

Chúng tôi tin tưởng rằng nếu (và chỉ khi) chúng ta cùng nhau cộng tác hoạt 

động có hiệu quả thật sự, mang lại niềm vui và sự tiến bộ cho các em học sinh, sự 

thành công của các nhà trường thì sẽ có thêm nhiều nhà tài trợ thông qua Quỹ để đưa 

tài trợ đến cho các nhà trường của các địa phương.  

Thưa các Quý đại biểu, Bộ phận tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 50 bài viết 

với nội dung tập trung vào các lĩnh vực sau: 

 Phát huy vai trò tự chủ của nhà trường, giáo viên và học sinh để xây dựng 

chương trình giáo dục nhà trường, các mô hình nhà trường gắn với điều kiện 

thực tiến kinh tế, xã hội của địa phương, đa dạng hoá các hình thức hoạt 

động giáo dục, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu học sinh. 

 Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của giáo viên dựa trên nghiên cứu bài học. 
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 Phát triển văn hoá đọc trong học sinh và giáo viên thông qua việc xây dựng 

và đổi mới tổ chức hoạt động của các thư viện nhà trường, thư viện lớp học. 

 Giáo dục trải nghiệm, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục STEM, giáo 

dục khởi nghiệp. 

 Xã hội hoá giáo dục để tăng cường các điều kiện cho hoạt động giáo dục. 

 Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, giáo dục theo định hướng phát 

triển năng lực, rèn luyên phương pháp tự học của học sinh. 

Đó là những tài liệu có giá trị rất cao về thực tiễn và khoa học vì đều được rút 

ra từ các sáng kiến, giải pháp, đề tài, dự án có địa chỉ thật; được các tập thể, cá nhân 

tâm huyết làm thật viết ra. Mặc dù vậy, do khuôn khổ của tập tài liệu, chúng tôi chỉ 

chọn một số trong các bài viết đã nhận được và một số bài báo để in lại, phục vụ các 

đại biểu.  

Mặt khác, vì điều kiện để tổ chức hội thảo như hôm nay là không nhiều nên sau 

Hội thảo này, chúng tôi mong muốn sẽ thường xuyên nhận được các bài viết, các đề 

tài, dự án được đề xuất từ các địa phương, đơn vị gửi về cho Quỹ. Đối với những đề 

tài, dự án được Quỹ lựa chọn hỗ trợ thì sẽ có cần có thêm sự thảo luận của Quỹ với các 

địa phương, đơn vị để quyết định phương án triển khai cụ thể. Các bài viết cũng sẽ dần 

được đăng tải trên website của Quỹ. Chúng tôi cho rằng tất cả những bài viết được 

đăng tải đều có tác dụng tham khảo, trao đổi hoặc kết nối giữa các địa phương, đơn vị 

với nhau, đồng thời đề xuất các khuyến nghị với các cơ quan quản lý cấp trên; đó cũng 

là một đóng góp của Quỹ cho sự nghiệp chung. 

Tại Hội thảo hôm nay chúng tôi đề nghị Quý vị cùng tìm thảo luận để hiểu sâu 

thêm một số giải pháp, sáng kiến đã được in trong tập tài liệu; đề xuất những gì mà 

Quỹ có thể hỗ trợ cho các đơn vị, các nhà trường và cách thức phối hợp giữa các bên 

liên quan để sự phối hợp đạt được hiệu quả cao nhất. Sau Hội thảo các sở GD&ĐT, 

các nhà trường sẽ chọn vấn đề để viết thành dự án triển khai và gửi về Quỹ để đề xuất 

phối hợp, hỗ trợ. 

 Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các tập thể và cá nhân đã gửi bài và trình 

bày báo cáo tại Hội thảo. 

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ các Quý đại biểu và chúc Hội thảo 

thành công!  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  571/TB-BGDĐT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Thứ trƣởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp 

với Quỹ Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Việt Nam  

Ngày 25 tháng 5 năm 2018 tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), thứ 

trưởng Nguyễn Hữu Độ đã chủ trì cuộc họp về việc phối hợp với Quỹ Hỗ trợ đổi mới 

Giáo dục phổ thông. Tham dự cuộc họp có đại diện Quỹ Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ 

thông, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Dự án RGEP. 

Tại cuộc họp, sau khi nghe Quỹ Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông báo cáo về 

cơ sở pháp lí trong thành lập, cơ sở pháp lí để Quỹ hoạt động, tôn chỉ mục đích, 

nguyên tắc hoạt động, chức năng của Quỹ, hình thức hỗ trợ, nguồn lực và dự kiến kế 

hoạch hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2018 của Quỹ, các vấn đề xin ý kiến của Bộ 

GDĐT về việc phối hợp; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Nguyễn 

Hữu Độ đã kết luận như sau: 

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Bộ GDĐT để xây dựng kế hoạch, lựa 

chọn nội dung và hình thức hoạt động, đối tượng hỗ trợ cho phù hợp. Chú trọng đến 

nâng cao chất lượng của các nội dung hỗ trợ và đánh giá được kết quả cuối cùng. 

2. Lựa chọn đội ngũ chuyên gia làm cộng tác viên của Quỹ ngoài thành phần là 

lãnh đạo chuyên viên các đơn vị chức năng của Bộ GDĐT, cần có cộng tác viên của 

các địa phương và giáo viên cốt cán. 

3. Về tổ chức Lễ công bố Quyết định và ra mắt Quỹ, tổ chức vào thời điểm tổng 

kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 510/TB- BGDĐT ngày 06/7/2018./. 

Nơi nhận 
       TL. BỘ TRƯỞNG 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

    Nguyễn Viết Lộc (đã kí) 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- TT Nguyễn Hữu Độ (để báo cáo); 

- Vụ GDTH; Vụ GDTrH (để thực hiện); 

- Dự án RGEP; 

- Quỹ Hỗ trợ đổi mới GDPTVN (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VP. 
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VNEN SẼ KHÔNG BỊ LÃNG PHÍ 

Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh,  

ra ngày 10/10/2018 

Trao đổi với Tuổi Tr , ông Nguy n  inh Hi n, nguyên Th  trưởng  ộ   - T, 

 hủ tịch Quỹ H  trợ đổi mới giáo dục phổ thông đ  kh ng định như vậy. 

Theo ông Hi n, n i cho đ ng thì    án trư ng h c mới  N   N N  đ  kết th c 

vào cuối năm h c 2015-2016, nhưng những ưu đi m của  N N đang được tiếp tục áp 

dụng và nhân rộng ra ở các trư ng ngoài d  án. Nếu ở những trư ng d ng áp dụng 

 ộ S K của d  án  g i là Tài liệu Hướng d n h c  thì không c  ngh a là ở đ  đ  kết 

th c vai tr  và tác dụng của d  án, đây ch  là một trong những nội dung của mô hình. 

Thậm chí không d ng S K của d  án nhưng v n c  th  vận dụng được những ưu đi m 

về phương pháp dạy h c. Không nên coi đ  là s  l ng phí khi d  án kết th c. 

                    

Theo ông Hiển, VNEN có 4 thành tố mới sau đây: 

 Phương pháp dạy học đề cao và rèn luyện năng lực tự học cho học sinh (HS) 

thông qua phối hợp học cá nhân và học tương tác theo cặp đôi hoặc theo nhóm, 

lớp. SGK của dự án có thêm nội dung hướng dẫn học. Thư viện lớp học, góc 

học tập, góc cộng đồng... được xây dựng ở lớp, ở trường cũng là những giải 

pháp hỗ trợ cho phương pháp dạy học của Trường học mới. 

 Rèn luyện cho HS năng lực tự chủ, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng xã hội và 

kỹ năng làm việc thông qua việc xây dựng và hướng dẫn hoạt động của các tập 

thể HS tự quản, xây dựng các câu lạc bộ, môi trường học tập thân thiện... 

 Phát triển năng lực chuyên môn của giáo viên thông qua sinh hoạt tổ chuyên 

môn dựa trên nghiên cứu bài học. Qua đó phát huy năng lực tự chủ, phát huy 

tính sáng tạo của giáo viên và nhà trường theo hướng coi hoạt động học là trung 

tâm, gắn nội dung dạy học với thực tiễn cuộc sống của cộng đồng, tạo điều kiện 

cho HS được trải nghiệm thực tế. 

 Đổi mới đánh giá HS theo tinh thần đánh giá vì sự tiến bộ của người học, kết 

hợp đánh giá thường xuyên trong quá trình giáo dục với đánh giá kết quả học 

tập và rèn luyện của HS. Thông tư 30, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 22, 

về đánh giá HS tiểu học chính là kết quả của việc thể chế hóa phương pháp 

đánh giá HS của dự án này. 

Ngoài ra, được biết Bộ GD-ĐT cũng đang tổ chức nghiên cứu, xây dựng lại 

Điều lệ trường phổ thông, trong đó sẽ vận dụng các thử nghiệm đã thành công của dự 

án VNEN. 
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Với 4 đặc điểm chính ở trên thì điểm nào cũng cần phải và có thể tiếp tục áp 

dụng. Nói riêng về phương pháp dạy học, một trong những đặc trưng quan trọng nhất 

của phương pháp dạy học phát triển năng lực HS là phối hợp tốt giữa học cá nhân và 

học tương tác (cặp đôi, theo nhóm hay cả lớp), việc đổi mới chương trình và SGK yêu 

cầu phải triển khai các phương pháp này, do đó tùy điều kiện mà giáo viên hướng dẫn 

HS thực hiện hoạt động học ở những mức độ, hình thức phù hợp. Việc “quây HS học 

theo nhóm nhỏ” chỉ là một hình thức cụ thể, nếu không thể “quây” được thì vẫn có 

nhiều hình thức khác, ví dụ trao đổi với bạn bên cạnh hay với bạn ngồi phía trước - 

phía sau. 

Không nên hiểu máy móc VNEN là một mô hình riêng khi mà dự án đã kết 

thúc. Đó chỉ là một cách triển khai cụ thể và đã đem đến những kết quả cụ thể khác 

nhau ở các trường khác nhau. Vấn đề bây giờ là cần phải biết rút kinh nghiệm từ đó để 

tiếp tục vận dụng vào từng nhà trường như thế nào. Nhưng dù thế nào thì khâu tập 

huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản lý và giáo viên hiểu rõ và biết làm cũng là một trong 

những giải pháp quan trọng nhất. Như đã trao đổi ở trên, không thể nói là “ngừng 

VNEN” mà chỉ là ngừng tạm thời những nội dung nào đó “của VNEN”. Theo tôi thì 

ch ng có nội dung nào phải ngừng mà nên là vận dụng đến mức nào và như thế nào, 

kể cả “SGK của VNEN” mà hiện nay đã được NXBGDVN hoàn thiện hơn trong năm 

học này. Nói vậy cũng là nói đến yêu cầu về tính chủ động và sáng tạo của mỗi tập thể 

nhà trường, mỗi giáo viên và sự sâu sát trong chỉ đạo thực hiện. 

                            

Phụ huynh lo lắng về việc HS học hai chương trình nhưng thi là có thật - ông 

hiển thừa nhận. Nhưng thực tế thì nội dung “SGK của VNEN” không bớt x n chút nào 

so với SGK hiện hành, chỉ có phương pháp dạy học được hướng dẫn tốt hơn theo định 

hướng phát triển năng lực HS. Mặt khác, mấy năm gần đây, thi tuyển sinh ThPT và thi 

ThPT quốc gia cũng đã bước đầu đổi mới theo hướng này. Tuy nhiên vẫn có thực tế là 

sự đổi mới đó chưa thật đồng bộ nên phụ huynh và một số giáo viên còn băn khoăn. 

Nhưng cũng phải nói thêm rằng mô hình VNEN hoàn toàn đáp ứng được mục tiêu của 

các k  thi chuyển cấp và thi THPT quốc gia và HS lại được phát triển hơn về các kỹ 

năng khác như trên đã nêu. 

Nói chung, có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan gây khó cho quá 

trình áp dụng các kết quả của dự án như sự hạn chế về tính chủ động và quyết tâm của 

cán bộ, giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất... cần phải từng bước khắc phục. Trong đó 

quan trọng nhất là cần trách nhiệm của các cấp quản lý, chỉ đạo và sự vận dụng linh 

hoạt, phù hợp với hoàn cảnh của từng trường. Vì vậy, không thể nói là có đủ điều kiện 

mới triển khai, chỉ là nhiều hay ít và quyết tâm đến mức độ nào.  

VĨNH HÀ ghi 
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Bà Nguyễn Thị Kim Chi, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, chương 

trình VNEN ở Nghệ An đã kết thúc. Ngành giáo dục Nghệ An đã không áp dụng hoàn 

toàn “trọn gói” VNEN một cách máy móc ở các trường mà vận dụng linh hoạt, sáng 

tạo những hiệu quả mới, chọn lọc ưu điểm của VNEN với mục tiêu nâng cao chất 

lượng dạy học. 

Theo bà Chi, qua đánh giá thì mô hình trường học mới VNEN có những mặt 

được như phương pháp dạy học của giáo viên được nâng lên, HS nhanh nhẹn chủ động 

hơn, nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống của HS và có sự chuyển biến thực sự. 

“Hiện nay các trường đã và đang thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo 

hướng lấy hoạt động của HS làm trung tâm. Các trường chưa triển khai VNEN thì chủ 

động lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới VNEN để đổi mới 

phương thức giáo dục”, bà Chi nói.  

DOÃN HÒA 

                                  

 ng Văn Đức Phương, hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (huyện Bảo 

Lâm) cho biết, trường bắt đầu triển khai mô hình VNEN từ năm học 2015-2016. Sau 

nhiều nỗ lực, việc triển khai mô hình trường học mới tại trường đạt được kết quả rất 

tốt. Theo ông Phương, HS năng động và mạnh dạn hơn trong học tập, biết cách tự học, 

tự trình bày ý kiến của mình. Giáo viên cũng không còn bỡ ngỡ như trước đây, biết 

cách dạy, cách quản lý lớp học, biết cách thiết kế bài học sao cho phát huy tính tích 

cực, năng động sáng tạo của HS. Tuy nhiên, giáo viên của trường dựa vào Tài liệu 

Hướng dẫn học để thiết kế lại bài giảng của mình, để phù hợp hơn với HS và đặc thù địa 

phương. Việc đánh giá ở mô hình VNEN cũng quá cao so với chương trình hiện hành. 

Ch ng hạn ở khối 6, HS có 3 môn dưới 5 điểm là không hoàn thành trong khi mô hình 

cũ vẫn được lên lớp. Đây là yếu tố khiến phụ huynh lo lắng”, ông Phương nói thêm. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Thái, trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức 

Trọng cho biết, hầu hết các trường triển khai VNEN trong huyện đều nằm ở vùng sâu 

vùng xa và đã khá thành công. Bà Lê Thị Tuyết, hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa 

Hiệp (huyện Đức Trọng) cho rằng, cá nhân bà nhận thấy mô hình VNEN là một mô 

hình chuyển tiếp rất tốt cho giáo viên khi chuyển sang chương trình giáo dục phổ 

thông mới. 

MINH GIẢNG 

                               

 ng Đỗ Văn Phu, giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: “Khi sử dụng phương pháp 

này, ở tỉnh rất tán thành, không nhận được bất k  phản ứng nào từ phía HS, phụ 
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huynh, giáo viên, tình hình chung là rất ổn định. Điều ghi nhận thêm ở chương trình 

này đối với phạm vi tỉnh là HS miền núi được học tăng cường tiếng Việt, song song 

tiếng đồng bào. Lãnh đạo tỉnh có dự giờ và đánh giá tốt một cách khách quan". 

                            

 ng Nguyễn Bá Hảo, trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Quảng 

Nam cho biết, hệ tiểu học áp dụng VNEN có hiệu quả, là mô hình rất thích hợp với 

Quảng Nam, phụ huynh đồng tình, HS năng động tích cực hơn.  

TH.THƯ NG 

    N                            

 ng Nguyễn Văn Toàn, giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Nông cho biết, trong năm 

học này (2018-2019), Sở chỉ giữ lại 8 trường học để triển khai mô hình VNEN. Đây là 

những nơi có đầy đủ điều kiện để áp dụng mô hình. “Đặc biệt, những nơi này từ cán 

bộ quản lý, giáo viên đến phụ huynh và HS rất hào hứng với mô hình trường học mới 

này nên chúng tôi quyết định tiếp tục cho áp dụng từ năm học này và những năm tiếp 

theo”, ông Toàn cho biết. 

Trước đó, cuối năm 2017, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở GD&ĐT 

phải có đợt khảo sát để đánh giá hiệu quả việc triển khai mô hình VNEN một cách 

khách quan. Sở đã tiến hành khảo sát thực tế tại 14 trường và có nhiều trường có 100  

cán bộ quản lý, giáo viên đồng ý tiếp tục thực hiện mô hình này vì có hiệu quả. Nhiều 

giáo viên đề nghị để triển khai hiệu quả hơn, cần nâng cao năng lực, sự nhiệt huyết của 

giáo viên đối với mô hình... Các trường khác, khuyến khích sử dụng SGK hiện hành 

để soạn bài giảng, dạy học theo mô hình (không quay bàn ghế).  

TR. TÂN  
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PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG 

VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÀ TRƢỜNG  

GẮN VỚI SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐỊA PHƢƠNG  

Ma Quang Hiếu  

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang    
I. Đ T VẤN ĐỀ 

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường (xây 

dựng chương trình môn học) tại văn bản số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 và hằng 

năm đều chỉ đạo việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các nhà trường, xây 

dựng mô hình nhà trường gắn liền với sản xuất kinh doanh tại địa phương. Nhằm 

chuẩn bị tâm thế tốt cho CBQL (CBQL), GV (GV) trong việc thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông mới, từ năm học 2013-2014 và tiếp tục thực hiện trong các năm học 

tiếp theo cho đến nay Sở GD&ĐT Tuyên Quang mạnh dạn gắn việc thực hiện Phát 

triển Chương trình giáo dục nhà trường với xây dựng mô hình nhà trường gắn liền với 

sản xuất kinh doanh tại địa phương, phát triển NL dạy học cho GV thông qua sinh hoạt 

tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, từ đó đưa ra các phương pháp dạy học tích cực, 

hình thức tổ chức dạy học phong phú, phù hợp với đối tượng HS, thay đổi phương 

pháp kiểm tra đánh giá, chuẩn bị những bước đi ban đầu trong những năm bản lề trước 

khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.  

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1. Sở  Giáo dục và Đào tạo 

a) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện (Công 

văn số 1225/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2013). 

Chỉ đạo trường THPT Chuyên Tuyên Quang và trường PTDTNT THPT Tuyên 

Quang thực hiện thí điểm, đồng thời khuyến khích các trường phổ thông khác trên địa 

bàn tỉnh (đặc biệt là các trường PTDTNT THCS) tự nguyện tham gia từng phần hoặc 

toàn bộ các hoạt động thí điểm từ năm học 2013-2014. 

Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai hướng dẫn 791 và hội thảo về thí điểm 

xây dựng mô hình trường phổ thông gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương.  

Tổ chức hội nghị về thí điểm phát triển chương trình nhà trường, trong đó có 

mời lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo  và chuyên viên Vụ GDTrH dự hội thảo tư vấn và 

chỉ đạo, giải đáp những thắc mắc của CBQL, GV các nhà trường. Sở GD&ĐT triệu tập 

CBQL, GV của 02 trường tham gia thí điểm và hiệu trưởng, GV một số trường THCS, 

THPT tại các trung tâm huyện, thành phố. 

b) Hướng dẫn các trường tham gia thí điểm thực hiện các nội dung: 



Chia s   inh nghiệm v  nh n rộng th nh công đổi mới GDPT       15 

 

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thí điểm các hoạt động phát triển 

chương trình giáo dục nhà trường;  

+ Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ/nhóm chuyên môn và GV trong quá trình triển khai 

thực hiện kế hoạch. Khuyến khích các tổ, nhóm chuyên môn lựa chọn nội dung, xây 

dựng các chủ đề dạy học của môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn; đồng thời xây 

dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề đó để nhà trường phê duyệt trước khi 

thực hiện. 

+ Hiệu trưởng ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch giáo dục theo định 

hướng phát triển năng lực HS của nhà trường, báo cáo Sở GDĐT; 

+ Chỉ đạo các trường tham gia thí điểm phát triển chương trình nhà trường thực 

hiện nội dung, kế hoạch dạy học do Hiệu trưởng phê duyệt. 

+ Khuyến khích các đơn vị có điều kiện thực hiện phát triển chương trình theo 

tinh thần Công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GD&ĐT về Hướng 

dẫn thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông và mô hình trường 

học gắn liền với sản xuất kinh doanh tại địa phương. 

c) Ban hành Kế hoạch số 12/KH-SGDĐT ngày 26/02/2014 về thí điểm xây 

dựng mô hình nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương: 

+ Chỉ đạo 04 trường THPT (Tháng 10, Sơn Dương, Hòa Phú, Kim Xuyên) 

tham gia thí điểm xây dựng mô hình nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh 

doanh tại địa phương.  

+ Trên cơ sở triển khai thực hiện thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà 

trường, hướng dẫn các trường triển khai thực hiện các hoạt động thí điểm xây dựng 

mô hình nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương với 4 hoạt 

động chính: (1) Khảo sát thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; (2) xây dựng 

và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, 

kinh doanh tại địa phương; (3) Biên soạn tài liệu phục vụ dạy học nghề, lĩnh vực 

kinh doanh nhà trường đã chọn; (4) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới 

phương pháp, hình thức giáo dục và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS gắn 

với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. 

d) Sở GD&ĐT có Công văn số 208/SGDĐT-GDTrH ngày 26/4/2014 đề nghị 

các công ty trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện một số hoạt động thí điểm.  

2. Các trƣờng tham gia thí điểm 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thí điểm các hoạt động phát triển 

chương trình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh của địa phương; phổ 

biến, tổ chức các hội nghị quán triệt trong Đảng bộ, chi bộ, toàn thể cán bộ GV, HS, 

cha mẹ HS nhà trường, và Chính quyền địa, phương, các Công ty trên địa bàn; xây 

dựng kế hoạch thực hiện thí điểm chi tiết,   

b) Thành lập Ban Chỉ đạo thí điểm.  
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c) Xây dựng Quy chế phối hợp giữa nhà trường và cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực hiện thí điểm . 

d) Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt các chuyên đề về thí điểm phát triển 

chương trình giáo dục nhà trường và mô hình nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, 

kinh doanh tại địa phương.  

3. Công tác kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh 

Trong quá trình triển khai thực hiện, định kì Sở GD&ĐT kiểm tra lồng gh p 

trong các đợt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học trong học kì I, học kì II. Từ năm 

học thí điểm 2013-2014, các cuộc Hội thảo của nhà trường đều có chuyên viên của 

Sở GD&ĐT tham dự và đóng góp ý kiến, sau đó khi hoàn thiện phân phối chương 

trình môn học thì trường gửi về Sở để chuyên viên bộ môn và lãnh đạo phòng 

GDTrH thẩm định một lần nữa trước khi thực hiện.  

Từ năm học 2014-2015 cho đến nay, hằng năm các trường rút kinh nghiệm 

trong quá trình thực hiện của năm học trước để hoàn thiện hơn trong việc điều chỉnh 

bộ phân phối chương trình các môn học và HĐGD, trong phương pháp giảng dạy của 

mình; chuyên viên Sở GD&ĐT đến trường cùng tham dự các buổi học thực hành của 

HS (THPT Tháng 10). Thường xuyên nắm bắt và tư vấn với các nhà trường thực hiện 

mô hình trường gắn liền với sản xuất kinh doanh tại địa phương trong cách thức 

giảng dạy và lưu giữ các sản phảm của GV và HS. Định kì trong sinh hoạt tổ chuyên 

môn các GV phải đề xuất những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp để tiếp tục 

thực hiện điều chỉnh phân phối chương trình và liên hệ với các doanh nghiệp trên địa 

bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ.  

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

1. Về thí điểm phát triển chƣơng trình giáo dục nhà trƣờng 

a) Trong năm học 2013-2014 có 14 trường tham gia thí điểm phát triển 

chương trình giáo dục nhà trường
(1)
. Năm 2014-2015 có 14 trường, năm 2015-2016 

có 16 trường; năm 2016-2017 có 17 trường, năm 2017-2018 có 17 trường, năm 

2018-2019 có 20 trường thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường.  

b) Các trường tham gia thí điểm đã triển khai các hoạt động thí điểm theo 

hướng dẫn của Bộ và Sở. Cụ thể: 

-  ề việc xây d ng kế hoạch giáo dục mới theo định hướng phát tri n NL HS 

của nhà trư ng:  

Có 10 trường (THPT Chuyên Tuyên Quang, PTDTNT THPT Tuyên Quang và 

08 trường THCS) đã ban hành và thực hiện được Kế hoạch giáo dục mới từ năm học 

2013-2014. Cụ thể:  

                                                 
 (1) Bao gồm: THPT Chuyên Tuyên Quang, PTDTNT THPT Tuyên Quang, THPT Tháng 10, THPT Hòa Phú, 

THPT Kim Xuyên, THPT Sơn Dương, PTDTNT ATK Sơn Dương, PTDTNT THCS Na Hang, PTDTNT 

Chiêm Hóa, PTDTNT Hàm Yên, PTDTNT Yên Sơn, THCS Lê Quý Đôn, THCS Toàn Thắng và THCS Hồng 

Thái (Sơn Dương). 
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+ Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Đã thực hiện rà soát ở các môn học: 

Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, Tin học, Giáo 

dục công dân, Tiếng Anh; các hoạt động giáo dục: Hoạt động tập thể, Ngoài giờ lên 

lớp, Hướng nghiệp, Nghề Phổ thông; cấu trúc lại nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch 

giáo dục theo định hướng phát triển NL HS và thực hiện bắt đầu từ lớp 10; xây dựng 

và triển khai thực hiện khá tốt đối với 14 chủ đề liên môn và 19 hoạt động giáo dục.  

+ Trường PTDTNT THPT Tuyên Quang: Xây dựng kế hoạch dạy học, phân 

phối chương trình mới của các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng 

HS nội trú và điều kiện thực tế nhà trường. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, dành 

nhiều thời gian cho bổ trợ kiến thức, luyện tập; các môn đều tăng thời lượng so với 

chương trình cũ nhưng nội dung dạy học không tăng.  

+ 8 trường thực hiện rà soát, sắp xếp lại nội dung dạy học của các môn học  như 

(Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Công nghệ, Tin học) xây 

dựng được các chủ đề liên môn: "Bảo vệ môi trường" trong các môn Ngữ văn, Địa lý, 

Hóa học, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật; chủ đề "Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức của Bác Hồ" đối với môn Giáo dục công dân, Ngữ văn.  

Các trường: THPT Tháng 10, Hòa Phú, Sơn Dương, Kim Xuyên ban hành kế 

hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực HS và bắt đầu thực hiện từ năm 

học 2014-2015.  

Trường THPT Xuân Huy, THPT Đông Thọ bắt đầu thực hiện Phát triển 

chương trình từ năm học 2015-2016, năm học 2017-2018 có thêm THPT Đầm Hồng, 

năm học 2018-2019 có thêm 03 trường THPT; Ỷ La, Hà Lang, Hòa Phú . 

-  ề vận dụng các phương pháp, hình th c tổ ch c dạy h c, hoạt động giáo 

dục tích c c nhằm phát tri n năng l c HS 

+ Các trường đã tích cực triển khai áp dụng các phương pháp dạy học tích cực 

trong quá trình thực hiện thí điểm: áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong dạy 

học các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học.... Coi trọng dạy thực hành, thí nghiệm.  

+ Tổ chức dạy học thông qua di sản: các trường đã lồng gh p nội dung dạy học 

di sản văn hóa vào các môn học và hoạt động giáo dục. Tổ chức cho HS đi thăm quan, 

thực địa tại các khu di tích lịch sử.  

+ Kết quả: Các trường đã thực hiện khá tốt và bước đầu có hiệu quả phương 

pháp "Bàn tay nặn bột" và dạy học thông qua di sản, điển hình như trường THPT 

Chuyên, PTDTNT THPT.  

+ Các nhà trường tích cực tham gia các cuộc thi Khoa học kỹ thuật; cuộc thi 

Dạy học theo chủ đề tích hợp và cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các 

vấn đề thực tiễn dành cho HS trung học. Các trường tham gia thí điểm đều là các đơn 

vị dẫn đầu và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Đa số HS 

hứng thú học tập hơn, kết quả học tập của HS bước đầu có sự tiến bộ.  
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-  ề đổi mới ki m tra, đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát tri n NL HS:  

+ Các nhà trường vận dụng các hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng coi 

trọng phát triển năng lực HS. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ tập trung vào kiến thức 

mà coi trọng kiểm tra cách học và khả năng vận dụng của HS; đánh giá sự tiến bộ của 

HS, coi trong việc động viên, khuyến khích tính tích cực và vượt khó trong học tập, rèn 

luyện của HS.   

+ Các tổ/nhóm chuyên môn của các nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của HS phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học và phân 

phối chương trình các môn học theo định hướng phát triển năng lực HS.  

+ Kiểm tra, đánh giá không chỉ thông qua bài kiểm tra của HS mà có thể qua các 

bài viết, báo cáo qua bài học, dự án nghiên cứu của HS. 

-  ề đổi mới quản lý hoạt động dạy h c, giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả phát 

tri n chương trình giáo dục nhà trư ng:  

+ Trong quá trình triển khai thực hiện các nhà trường và các tổ chuyên môn 

thường xuyên rà soát, điều chỉnh phân phối chương trình trong quá trình thực hiện kế 

hoạch để tiếp tục sàng lọc, lựa chọn các nội dung dạy học phù hợp hơn. 

+ Các nhà trường thường xuyên chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo 

tổ/nhóm chuyên môn thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu 

trúc nội dung, phân phối chương trình các môn học, phương pháp và hình thức tổ chức 

dạy học, cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả của HS. Ghi hình các tiết dạy và các 

buổi thảo luận, rút kinh nghiệm để làm tư liệu chia sẻ cho đông đảo GV trong và ngoài 

trường tham khảo.  

+ Riêng trường THPT Chuyên tổ chức họp với cha mẹ HS để thông báo và bàn 

biện pháp phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát 

triển năng lực HS, được cha mẹ HS đồng tình ủng hộ và có nhiều biện pháp giúp đỡ, 

phối hợp với nhà trường thực hiện 

2. Về thí điểm xây dựng mô hình nhà trƣờng gắn với thực tiễn sản xuất, 

kinh doanh tại địa phƣơng 

a) Trong năm học 2015-2016 có 05 trường vừa tham gia phát triển chương 

trình giáo dục của nhà trường vừa tham gia xây dựng mô hình nhà trường gắn với 

hoạt động thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương
(2)
. Các trường này đã tham 

gia thí điểm từ năm học 2013-2014. 

b) Các trường này đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của nhà trường 

theo Kế hoạch 12 của Sở. Cụ thể: 

                                                 

(2) Bao gồm: THPT Tháng 10, THPT Sơn Dương, THPT Hòa Phú, THPT Kim Xuyên, PTDTNT ATK Sơn Dương.  
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-  ề khảo sát th c ti n sản xuất, kinh doanh tại địa phương  

+ Các trường tiến hành thành lập tổ công tác (có GV, HS), liên hệ với chính 

quyền địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan; 

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khảo sát; 

+ Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát và lựa chọn hoạt động sản xuất thực tiễn 

gắn với phát triển chương trình giáo dục nhà trường; 

+ GV và HS các trường đều tích cực, tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh cây trồng mà nhà trường định hướng. Sản phẩm thu được là các báo 

cáo về Dự án nghiên cứu của từng nhóm HS. 

+ Kết quả: các trường đã chọn được nghề gắn với chương trình giáo dục nhà 

trường. Trường THPT Tháng 10 và THPT Sơn Dương với mô hình "Trư ng h c cây 

Chè"; Trường THPT Hòa Phú, THPT Kim Xuyên, PTDTNT ATK Sơn Dương với mô 

hình "Trư ng h c cây Mía". 

-  ề xây d ng và tổ ch c th c hiện Kế hoạch giáo dục của nhà trư ng gắn với 

th c ti n sản xuất, kinh doanh tại địa phương  

Đến tháng 8/2014 trường THPT Tháng 10 và THPT Kim Xuyên đã xây dựng 

hoàn toàn mới nội dung nghề phổ thông lớp 11 để triển khai thực hiện từ đầu năm học 

2014-2015 (trường THPT Tháng 10 dạy nghề trồng chè, trường THPT Kim Xuyên dạy 

nghề trồng mía).  

Các trường THPT: Sơn Dương, Hòa Phú và PTDTNT ATK Sơn Dương đang 

hoàn thiện nội dung dạy học môn nghề phổ thông cho HS lớp 11 về cây chè và cây 

mía hoàn thành trong tháng 10/2014, và triển khai thực hiện từ tháng 11/2014. Tiếp tục 

thực hiện từ năm học 2015-2016. 

-  ề việc  iên soạn tài liệu các nghề, l nh v c kinh doanh đ  được nhà trư ng 

l a ch n  

+ Các trường chỉ đạo GV tìm nguồn cung cấp từ các Công ty, chính quyền địa 

phương, khai thác mạng internet về lĩnh vực cây chè và cây mía mà các trường đã chọn.  

+ GV bộ môn dự thảo tài liệu,sau đó tham khảo và trao đổi với đội ngũ cán bộ, 

kỹ sư đã và đang công tác tại các Công ty, hoàn thiện dự thảo;  

+ Nhà trường tổ chức họp, góp ý dự thảo tài liệu (có mời lãnh đạo, cán bộ, kỹ 

sư của các Công ty, đại đại diện chính quyền, địa phương nơi trường đóng, đại diện 

cha mẹ HS), sau đó sửa chữa, hoàn thiện tài liệu.  

+ Kết quả: các trường THPT Tháng 10, Kim Xuyên đã biên soạn tài liệu dạy 

nghề trồng Chè, trồng Mía và thực hiện dạy ngay từ đầu năm học 2014-2015. Các 

trường THPT Sơn Dương, THPT Hòa Phú, Nội trú ATK Sơn Dương hoàn thiện trong 

tháng 9 và tháng 10, bắt đầu thực hiện từ tháng 11/2014 đến nay. 
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- Xây d ng và tổ ch c th c hiện Kế hoạch đổi mới phương pháp và hình th c 

giáo dục; ki m tra, đánh giá kết quả h c tập của HS gắn với th c ti n sản xuất, kinh 

doanh tại địa phương  

+ Về phương pháp giáo dục: Đổi mới theo hướng dạy lý thuyết gắn với các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh thực tiễn mà trường đã chọn; chủ yếu để HS được trải 

nghiệm, sáng tạo trong quá trình học tập, GV đóng vai trò là người chỉ đạo, hướng dẫn; 

+ Hình thức tổ chức giáo dục: Đổi mới theo hướng đa dạng hóa, linh hoạt trong 

lựa chọn, kết hợp các hình thức tổ chức giáo dục.  

+ Kiểm tra, đánh giá: Đổi mới theo hướng đánh giá HS trên cơ sở: Thái độ, sự 

tích cực, chuyên cần và tiến bộ khi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh; Kiểm tra 

kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành;  

Sau khi thực hiện thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường và mô hình 

trường gắn liên với sản xuất kinh doanh tại địa phương, các nhà trường đã xây dựng kế 

hoạch giáo dục mới theo định hướng phát triển năng lực HS của nhà trường, tạo điều 

kiện thuận lợi cho HS được học tập tốt hơn. Khi bắt đầu thí điểm phát triển chương 

trình nhà trường chỉ có 02 đơn vị THPT, đến năm học 2018-2019 có 10 trường 

THPT (Chuyên, Nội trú tỉnh, Tháng 10, Đông Thọ, Xuân Huy, Đầm Hồng, Tân Trào, 

Ỷ La, Hà Lang, Hòa Phú) trường tham gia thực hiện, ban đầu có 04 trường THPT 

tham gia mô hình sản xuất kinh doanh tại địa phương đến nay có 06 trường tham gia 

(Tháng 10, Sơn Dương, Kim Xuyên, ATK Tân Trào, Hòa Phú, Phù Lưu).  

3. Đánh giá tác động của việc triển khai thực hiện thí điểm  

a) Đối với HS 

 Tác động tích cực 

 Phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong quá trình học tập. 

Các em được tiếp thu lượng tri thức vừa sức, có tính thực tiễn và chủ động tìm hiểu 

kiến thức thông qua hoạt động thực tiễn dưới sự định hướng của GV. 

Hầu hết HS hứng thú với hình thức học tập ngoài thực địa: tại các di sản, tại cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, nông trường, nhà máy… Giảm áp lực trong các giờ học lý 

thuyết căng th ng, trừu tượng trên lớp.  

HS được học thực hành nhiều hơn, tạo điều kiện cho HS tìm tòi, sáng tạo cũng 

từ việc thực hiện phát triển chương trình và mô hình trường này mà các em HS rất 

sáng tạo và có nhiều sản phẩm dự thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. 

 Khó khăn, thách thức 

HS phải dành thời gian nhiều hơn để tham gia vào các hoạt động thực tiễn; HS 

chưa thật sự tin tưởng vào sự thay đổi hiện nay trong kế hoạch giáo dục của nhà 

trường vì vẫn còn tâm lý "ứng thí" trong thi cử: Thi tốt nghiệp/thi đại học cái gì thì 

chỉ tập trung học cái nấy. 
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 Biện pháp khắc phục 

Tăng cường giáo dục tư tưởng, chú ý tạo hứng thú cho HS khi tham gia hoạt 

động, giúp các em biết yêu lao động, vui mừng trước các thành quả lao động mà mình 

có thể làm ra, trân trọng các sản phẩm lao động và người lao động… 

b) Đối với GV 

 Tác động tích cực 

Phát huy được tính chủ động sáng tạo của GV trong quá trình dạy học. GV 

được chủ động lựa chọn nội dung dạy học phù hợp với trình độ của HS và điều kiện 

dạy học của nhà trường; được tiếp cận và thực hiện nhiều hơn các phương pháp dạy 

học, kiểm tra đánh giá, phương pháp học tập tích cực mang lại hiệu quả cao trong 

quá trình dạy học và định hướng cho HS trong quá trình lĩnh hội kiến thức mới và 

kiến thức thực tế; phấn khởi trước hứng thú học tập và sự tiến bộ trong học tập của 

HS. GV đã sử dụng nhiều hình thức tổ chức dạy học hơn, tích cực đổi mới PPDH, và 

hình thức kiểm tra đáng giá cũng được thay đổi; có thể kiểm tra đánh giá qua các bài 

báo cáo chuyên đề của HS….;  

 Khó khăn, thách thức 

Việc xây dựng lại kế hoạch giáo dục ban đầu còn gặp nhiều khó khăn do GV 

chưa nhận thức đầy đủ về tính linh hoạt của kế hoạch giáo dục; thói quen phụ thuộc 

vào sách giáo khoa và chương trình giáo dục phổ thông đã được biên soạn sẵn nên có 

lúc còn cứng nhắc, thiếu linh hoạt. 

Còn có GV băn khoăn, ngại khó, ngại mất nhiều thời gian, ngại quản lý HS 

khi tham gia hoạt động ngoài nhà trường, chưa thật sự tin tưởng vào hiệu quả của 

cách làm mới. 

 Biện pháp khắc phục 

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho GV, giúp họ nhận thức được việc 

phát triển năng lực của người học, nhất là khả năng vận dụng kiến thức và tham gia 

các hoạt động thực tiễn là đòi hỏi mang tính tất yếu, đáp ứng yêu cầu của đổi mới 

căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Có cơ chế, chính sách hỗ trợ GV khi triển khai thực hiện các hoạt động ngoài 

thực tiễn, tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

c) Đối với CBQL giáo dục 

 Tác động tích cực 

Lãnh đạo nhà trường có thêm kinh nghiệm, cơ sở lý luận và thực tiễn để chuẩn 

bị cho việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau năm 2018. 

Các cấp quản lý giáo dục tiếp tục điều chỉnh và chỉ đạo theo hướng mở, giao 

quyền chủ động về xây dựng kế hoạch giáo dục cho các nhà trường thực hiện, khuyến 

khích nhân rộng các mô hình trường thực hiện tốt. 
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 Khó khăn, thách thức 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động mới còn thiếu, nguồn 

kinh phí hạn hẹp nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện các hoạt động thí 

điểm và việc bố trí kinh phí để tiến hành các hoạt động giáo dục (chi phí thực hiện 

hoạt động, hỗ trợ GV, kỹ thuật viên của cơ sở sản xuất, chi phí phát sinh....) 

 Biện pháp khắc phục 

Cung cấp tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn về qui trình, phương pháp, cách 

thức xây dựng và thực hiện các khâu bước trong kế hoạch; tổ chức cho tham quan, học 

tập kinh nghiệm ở những nơi đã áp dụng hiệu quả các mô hình… 

Tổ chức diễn đàn trao đổi kinh nghiệm qua mạng, để các đơn vị học tập lẫn 

nhau và cùng rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Tranh thủ sự giúp 

đỡ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại địa phương và cha mẹ HS. 

d) Đối với xã hội và gia đình HS 

 Tác động tích cực 

Chính quyền địa phương, các cơ quan doanh nghiệp, cha mẹ HS nhận thức 

đầy đủ hơn về chủ trương đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục và đào tạo của 

Đảng; tích cực ủng hộ nhà trường, con em mình trong quá trình dạy học và tham gia 

các hoạt động thực tiễn tại địa phương. 

Góp phần làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng cho HS lựa 

chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân, nhu cầu sử dụng lao động và điều 

kiện thực tiễn địa phương, thúc đẩy việc phân luồng HS sau THCS và THPT. 

 Khó khăn, thách thức 

Một số cha mẹ HS băn khoăn, lo ngại con em mất nhiều thời gian, ảnh hưởng 

đến chương trình học tập chính khóa tại nhà trường hoặc chưa thật sự tin tưởng vào 

hiệu quả của cách làm mới. 

 Biện pháp khắc phục 

Tăng cường tuyên truyền vận động, giải thích cho cha mẹ HS hiểu về ý nghĩa 

và yêu cầu của đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 

Đảm bảo cho HS tham gia đầy đủ các kế hoạch và nội dung dạy học của nhà 

trường, quan tâm đến nguyện vọng và phát huy năng lực sở trường của các em, động 

viên khuyến khích kịp thời đối với những sáng tạo của HS.  

IV. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

1. Đề nghị Bộ GDĐT tổ chức Hội thảo, tập huấn về Phát triển chương trình 

giáo dục nhà trường và mô hình nhà trường gắn liền với thực tiễn sản xuất, kinh 

doanh tại địa phương cho các Sở và các trường tham gia thí điểm. 
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2. Cung cấp tài liệu về mô hình trường học gắn liền với thực tiễn sản xuất, 

kinh doanh tại địa phương. 

3. Ưu tiên đầu tư, bố trí kinh phí từ các chương trình, dự án, đề án để hỗ trợ 

xây dựng cơ sở vật chất, trang cấp thiết bị dạy học, kinh phí hoạt động cho các 

trường tham gia thí điểm. 

4. Phối hợp với các ngành hữu quan xây dựng và ban hành cơ chế phối hợp 

giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh với các trường học trên địa bàn để tổ chức thực 

hiện các hoạt động giáo dục, tăng cường trách nhiệm của xã hội đối với giáo dục và 

với nhà trường. 

 

* Địa chỉ liên hệ 

Họ và tên: Ma Quang Hiếu 

Địa chỉ: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang 

Số điện thoại liên hệ: 0273.818326 

Email: mqhieu@tuyenquang.edu.vn  
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PHÁT HUY VAI TRÕ TỰ CHỦ CỦA NHÀ TRƢỜNG VÀ GIÁO VIÊN, 

BỒI DƢỠNG NĂNG KHIẾU VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 

THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

PHONG PHÖ VÀ SÁNG TẠO 

TS. Nguyễn Thị Thu Anh  

Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội    

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Trường Bán công Nguyễn Tất Thành được thành lập ngày 4/7/1998 theo quyết 

định của Bộ GD&ĐT, là trường thực hành sư phạm thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội, 

được giao hai nhiệm vụ chiến lược là giáo dục, đào tạo HS phổ thông và góp phần đào 

tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên.  

Từ tháng 1/2013, UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định cho trường được 

chuyển sang mô hình trường công tự chủ về tài chính và đổi tên thành trường 

THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (Trường Nguyễn Tất Thành). Ngay sau khi được 

chuyển đổi thành trường công tự chủ về tài chính, GS. TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu 

trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đã chỉ đạo xây dựng và triển khai đề án “Xây 

dựng trường phổ thông thực hành Nguyễn Tất Thành theo mô hình phát triển năng 

lực của học sinh” là cơ sở định hướng về chiến lược phát triển của Nhà trường trong 

giai đoạn tiếp theo.  

Cơ chế trường công tự chủ tài chính tạo điều kiện để Trường Nguyễn Tất Thành 

phát huy quyền tự chủ của nhà trường trên nhiều phương diện: tổ chức, nhân sự và 

hoạt động, tuyển sinh và đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), hợp tác quốc 

tế…trong đó quan trọng nhất là tự chủ về chương trình nhà trường. Cơ chế tự chủ giúp 

nhà trường  phát huy được tinh thần trách nhiệm và khả năng sáng tạo của đội ngũ cán 

bộ, giáo viên (GV), nhân viên nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả 

giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHÁT HUY QUYỀN TỰ CHỦ Ở TRƢỜNG 

1. Tự chủ về tổ chức và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trƣờng 

Ngày 25/6/2013, Bộ GD&ĐT ban hành công văn 791, Hướng d n thí đi m phát 

tri n chương trình giáo dục nhà trư ng phổ thông. Trường Nguyễn Tất Thành được 

chọn là một trong 8 trường thí điểm, đó là hành lang pháp lí quan trọng để nhà trường 

tiến hành chỉ đạo tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo mô hình phát 

triển năng lực HS. Nhà trường đã phát huy tối đa năng lực sáng tạo của đội ngũ GV để 
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xây dựng kế hoạch môn học theo hướng phát triển năng lực HS. Trên cơ sở đảm bảo 

yêu cầu chung của chương trình quốc gia, các tổ chuyên môn cùng nhau lựa chọn, xây 

dựng nội dung các môn học và xác định cách thức thực hiện, phù hợp với thực tiễn nhà 

trường, đáp ứng yêu cầu phát triển các phẩm chất, năng lực của người học,…  

  Dựa vào chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông, tất cả 

các tổ chuyên môn tiến hành rà soát chương trình và sách giáo khoa để xây dựng kế 

hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS. Ví dụ: Chương trình môn Ngữ 

văn 10 được xây dựng thành các chủ đề để hình thành và rèn luyện các kĩ năng cơ bản 

như:   c- hi u, viết sáng tạo, nghe đ ng, n i hay, từ đó góp phần vào việc bồi dưỡng 

các năng lực ngữ văn cho HS THPT.   

+ Chủ đề “Hành trình văn học”: bao gồm các bài văn học sử với mục đích HS 

nắm được một số nội dung cơ bản về lịch sử văn học và vai trò, tác dụng của các nội 

dung ấy trong việc đọc hiểu các văn bản cụ thể, thuộc từng giai đoạn.  

+ Chủ đề “Lí luận văn học”: bao gồm các bài lí thuyết về văn học, qua đó HS 

biết cách đọc văn bản thuộc lĩnh vực lí luận văn học và vận dụng kiến thức lí thuyết 

như một công cụ để đọc hiểu các văn bản khác. 

+ Chủ đề “Tôi là độc giả”: hình thành và rèn luyện kĩ năng đọc (đọc diễn cảm, 

đọc hiểu, đọc sáng tạo).  

+ Chủ đề “Tôi là ngƣời viết”: hình thành và rèn luyện kĩ năng viết (viết đúng, 

viết hay, viết sáng tạo).  

+ Chủ đề “Tôi nói tiếng Việt”: hình thành và rèn luyện kĩ năng nói (với ba yêu 

cầu nói đúng, nói hay, hùng biện).  

+ Chủ đề “Tiếng Việt tôi yêu”: hình thành và rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng 

Việt ở các lĩnh vực như: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ.            

 Các tổ chuyên môn phối hợp xây dựng và triển khai các chủ đề tích hợp liên 

môn. Nội dung các chủ đề hướng tới phát triển khả năng, huy động tổng lực kiến thức, 

kỹ năng,... thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong 

học tập và trong cuộc sống. Ví dụ: nhóm Sinh – Địa – GDCD đã xây dựng và tổ chức 

chủ đề “Tìm hiểu đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Ba Vì, Khu du lịch sinh thái 

Đầm Long” cho HS khối lớp 6; nhóm Sinh – Địa – Sử đã xây dựng và tổ chức cho HS 

lớp 10 học chủ đề “Bảo tồn cốm Làng Vòng, quận Cầu Giấy, Hà Nội”.      

 Nhà trường đã xây dựng, triển khai kế hoạch dạy Nghệ thuật và Thể thao để 

phát huy tối đa năng khiếu và năng lực của từng cá nhân HS. Mỗi HS được đăng kí 

tham gia một câu lạc bộ (CLB) Thể thao (bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, Yoga, 

võ thuật) và 01 câu lạc bộ Nghệ thuật (ghita, organ, hội họa tạo hình, dancesport, sáo 

và các nhạc cụ dân tộc), HS ở các lớp khác nhau được học cùng nhau khi có cùng sở 

thích, năng khiếu.  
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Sau mỗi năm học, kế hoạch dạy học lại được bổ sung, hoàn thiện nhằm nâng 

cao chất lượng dạy học. Nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng 

về hình thức tổ chức dạy học. Học sinh được tạo điều kiện để bày tỏ quan điểm của 

bản thân trước tập thể, trong các giờ học; đổi mới kiểm tra theo hướng đánh giá năng 

lực HS; chú trọng đánh giá quá trình dạy học, đánh giá qua phiếu đánh giá, thống nhất 

các yêu cầu về ma trận đề kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn cuộc sống; Tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm (HĐTN). Mỗi HĐTN được xác 

định rõ các mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, năng lực. Học sinh được phổ biến các 

nhiệm vụ học tập cụ thể và các tiêu chí đánh giá để định hướng việc thực hiện nhiệm 

vụ. Giáo viên sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh kế hoạch hoạt động và rút kinh 

nghiệm để tổ chức các hoạt động tốt hơn trong năm học tiếp theo. Năm học 2017–

2018, nhà trường đã tổ chức nhiều HĐTN có sự tham gia của các nguồn lực xã hội 

như: Học kĩ năng sống tại Trung tâm IOGT – Sóc Sơn, Hà Nội, mỗi lớp học 2 

ngày/đợt; Học trải nghiệm tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; Học trải nghiệm tại 

Trạm bảo tồn đa dạng sinh học Mê Linh, Hà Nội; Học trải nghiệm tại Bảo tàng Tài 

nguyên rừng, Thanh Trì, Hà Nội; Học trải nghiệm tại vườn Quốc gia Tam Đảo; Học 

trải nghiệm tại khu Di tích Lịch sử Đền Đô, Bắc Ninh, tại Côn Sơn, Kiếp Bạc, Hải 

Dương; Học trải nghiệm tại Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam. 

2. Tự chủ trong công tác tuyển sinh  

Trường Nguyễn Tất Thành được chủ động trong công tác tuyển sinh. Vì vậy, 

HS được tuyển vào trường luôn có chất lượng tốt. Hằng năm, nhà trường chủ động xây 

dựng kế hoạch tuyển sinh dựa theo chỉ tiêu đã được Sở GD&ĐT Hà Nội phê duyệt.  

* Đối với HS khối 10, tuyển sinh bằng ba hình thức :  

+ Tuyển th ng đối với những HS đạt giải trong các kì thi HSG quốc gia, 

cấp tỉnh hoặc thành phố. 

+ Thi tuyển trực tiếp tại trường. 

+ X t tuyển bằng điểm thi do Sở Giáo đào tạo Hà Nội tổ chức. 

* Đối với HS khối 6, tuyển sinh bằng hai hình thức : 

+ Tuyển th ng: Đối với những HS đạt giải trong các kì thi HSG. 

+ Thi tuyển trực tiếp tại trường. 

Khi tổ chức thi tuyển, nhà trường chủ động hoàn toàn từ việc ra đề thi, coi thi, 

chấm thi, đảm bảo tính bảo mật, tổ chức thi chuyên nghiệp, công bằng, tạo được uy tín 

đối với cha mẹ HS trong địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Năm học 2018-2019, có 

2943 HS dự thi vào lớp 6; có 5326 HS dự thi vào lớp 10. Do đó, nhà trường tuyển sinh 

được nhiều HS giỏi vào học tập tại trường. 
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3. Tự chủ trong công tác tuyển dụng nhân sự, xây dựng và phát triển đội ngũ 

Chất lượng cán bộ, GV, công nhân viên là nhân tố quan trọng nhất, làm nên 

chất lượng giáo dục và sự phát triển bền vững của nhà trường. Nhận thức sâu sắc về 

vai trò của công tác xây dựng đội ngũ, nhà trường đã tuyển GV theo các bước sau: (1) 

Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin (website, bảng tin) về nhu cầu tuyển 

dụng; tới các khoa thuộc các trường đại học sư phạm để mời các sinh viên xuất sắc 

tham gia tuyển dụng; (2) Các GV dự tuyển sẽ phải làm bài test về kiến thức chuyên 

môn và dạy trực tiếp trên lớp học. Giám khảo là giảng viên, các chuyên gia giáo dục, 

các nhà sư phạm giàu năng lực và kinh nghiệm. Với quan điểm nhất quán, khoa học, 

chúng tôi đã tuyển chọn được nhiều Thủ khoa, Á khoa của nhiều trường đại học. Hiện 

nay, nhà trường đã có đội ngũ GV giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề, được HS 

và phụ huynh tín nhiệm. Năm học 2018-2019, đội ngũ GV của Trường gồm: 03 PGS,  

15 Tiến sĩ, 75 Thạc sĩ, 55 cử nhân.  

Bên cạnh việc quan tâm tới tuyển chọn nhân sự, động viên, khích lệ đội ngũ 

làm việc có trách nhiệm, Nhà trường chú trọng đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, 

GV, nhân viên thông qua nhiều hoạt động như: 

- Tích cực tham gia các chương trình bồi dưỡng của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT 

Hà Nội, Phòng GD&ĐT Cầu Giấy. Sau khi dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các GV, 

nhân viên báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả học tập, chia sẻ với tổ chuyên môn và các 

đồng nghiệp về những điều bổ ích thu hoạch được.  

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học là giải pháp 

quan trọng nâng cao chất lượng GV. Quy trình của “Nghiên cứu bài học” được áp 

dụng linh hoạt, tùy vào bối cảnh cụ thể để đạt được hiệu quả cao nhất. Các Tổ chuyên 

môn tổ chức rất nhiều giờ học nghiên cứu nhằm chia sẻ, góp ý, rút kinh nghiệm giữa 

các đồng nghiệp để nâng cao hiệu quả dạy học. Ngoài tổ chức nghiên cứu bài học 

trong nội bộ một tổ chuyên môn, nhà trường còn tổ chức nghiên cứu bài học giữa các 

tổ chuyên môn với nhau. Khi có điều kiện, Trường Nguyễn Tất Thành mở rộng 

“Nghiên cứu bài học” tới nhiều trường phổ thông khác như: Trường THPT Phan Huy 

Chú (Hà Nội); Trường THPT Nguyễn Huệ (Thành phố Huế), Trường THCS Lí Tự 

Trọng (Vị Xuyên, Hà Giang), Trường Raffles (Singapore),… nhằm phát triển “cộng 

đồng học tập”. Hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học” đáp 

ứng mong muốn được nâng cao năng lực nghề nghiệp của mỗi GV, thúc đẩy tinh thần 

chia sẻ tối đa của đồng nghiệp trong toàn trường.  

- Tổ chức đồng thời nhiều hoạt động đào tạo tại chỗ theo nhu cầu và nguyện 

vọng của GV nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực bản thân vượt qua các thách thức của yêu 

cầu đổi mới giáo dục Việt Nam và các yêu cầu dạy học hướng tới phát triển năng lực 

HS. Nhà trường đã mời các chuyên gia đến tập huấn, trao đổi nâng cao trình độ nghiệp 

vụ cho GV bộ môn và GV chủ nhiệm.Tổ chức phổ biến kinh nghiệm của những cá 

nhân làm việc hiệu quả để các đồng nghiệp khác học tập. Ban Giám hiệu trực tiếp tập 

huấn cho các nhóm GV, các Tổ chuyên môn. Nội dung tập huấn và trao đổi bắt đầu từ 
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nhu cầu thực tiễn của Nhà trường. Các hoạt động bồi dưỡng đã giúp GV nhận ra 

những vấn đề cần phải học để nâng cao trình độ bản thân, qua đó hình thành ý thức tự 

học, tự bồi dưỡng cho mỗi GV trong nhà trường, ví dụ như: Tập huấn về phương pháp, 

kĩ thuật dạy học tích cực, về đánh giá quá trình, đánh giá năng lực HS,...; Tổ chức 

nghiên cứu bài học về nội dung phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực và việc tổ chức 

các chuyên đề dạy học; Hướng dẫn GV xây dựng và triển khai các chủ đề trải nghiệm 

sáng tạo, các chủ đề dạy học tích hợp liên môn; Mời chuyên gia dự giờ và trao đổi rút 

kinh nghiệm với từng cá nhân sau mỗi bài giảng;… 

Thực tiễn ở trường Nguyễn Tất Thành cho thấy, công tác tập huấn, bồi dưỡng 

có giá trị định hướng ban đầu. Điều quan trọng là mỗi GV phải tiếp tục nghiên cứu, 

rèn luyện bản thân để đạt được hiệu quả thực sự sau bồi dưỡng. Ban Giám hiệu luôn 

chủ động tìm hiểu và phát hiện, động viên kịp thời những tiến bộ của GV, nhân viên 

và tạo động lực để mỗi cá nhân cố gắng thông qua việc xây dựng cộng đồng học tập 

trong nhà trường.  

4. Tự chủ trong công tác tài chính 

Thực tế cho thấy, một số trường được quyền tự chủ về tài chính nhưng không 

nâng cao được hiệu quả giáo dục, không tạo được niềm tin của cha mẹ HS nên vẫn gặp 

khó khăn trong công tác tuyển sinh. Trong khi ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, được 

giao tự chủ về tài chính, trường Nguyễn Tất Thành luôn chủ động để tạo động lực đột 

phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tạo điều kiện để nhà trường phát 

triển bền vững, xây dựng được uy tín trong xã hội, được cha mẹ HS tin tưởng.  

Trong thời gian qua, phát huy quyền tự chủ về tài chính, nhà trường đã quan 

tâm thực hiện một số việc cơ bản sau: 

- Nhà trường thỏa thuận với cha mẹ HS để xây dựng mức học phí của từng khối 

lớp và trình Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Hà Nội phê duyệt.  

- Quyết định việc chi trả lương cho GV, cán bộ, nhân viên theo nguyên tắc: Không 

cào bằng mà dựa vào năng lực giảng dạy, năng lực công tác và hiệu quả công việc. 

- Áp dụng chính sách khuyến học thông qua việc cấp học bổng Nguyễn Tất 

Thành cho những HS có thành tích xuất sắc trong học tập; miễn, giảm học phí cho 

những HS có hoàn cảnh khó khăn. 

- Xây dựng chính sách động viên cán bộ GV, công nhân viên thông qua việc 

giảm học phí cho con đang học tập tại trường. 

- Quyết định việc đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho công tác dạy và học 

trong trường. 

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tiễn của nhà trường.  

Năm học 2017-2018, từ ngân sách tiết kiệm được, Nhà trường đã tiến hành cải 

tạo sân trường, trang bị bàn ghế mới cho các phòng học. Trường học ngày càng khang 

trang, sạch đẹp. 
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5. Tự chủ trong nghiên cứu khoa học 

a) Phát triển  hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên 

Nghiên cứu khoa học (NCKH) giúp GV củng cố và nâng cao kiến thức chuyên 

môn và các kiến thức chuyên ngành khác. Tham gia NCKH giúp phát triển tư duy, 

năng lực sáng tạo, khả năng làm việc độc lập cho GV. Kết quả của mỗi nội dung 

nghiên cứu không chỉ làm tăng thêm sự hiểu biết, chủ động hơn trong công việc, nâng 

cao năng lực nghiên cứu, làm tăng uy tín cá nhân mà còn giúp GV thêm tự tin, yêu 

nghề và gắn bó với nghề dạy học. Hoạt động NCKH cũng sẽ góp phần kh ng định uy 

tín của nhà trường trong xã hội. Chính vì vậy, trường Nguyễn Tất Thành rất quan tâm 

phát triển hoạt động NCKH của GV. 

Thực tế cho thấy, GV phổ thông thường ít quan tâm tới NCKH vì đó là một 

hoạt động khó, cần có đam mê, cần được hướng dẫn, hỗ trợ. Trường Nguyễn Tất 

Thành đã tiến hành đồng thời nhiều giải pháp nhằm phát triển hoạt động NCKH: 

+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của GV và cán bộ quản lý chủ động ứng 

dụng các thành tựu mới của khoa học giáo dục vào các hoạt động thực tiễn nhằm nâng 

cao hiệu quả giáo dục. Thư viện nhà trường đã đặt các tạp chí về khoa học giáo dục để 

GV tham khảo như: Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học của trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội. Khi phát hiện các nghiên cứu mới về giáo dục, nhà trường đã mời các giảng 

viên của trường Đại học Sư phạm phổ biến các nghiên cứu tới toàn thể GV. 

+ Xây dựng môi trường NCKH, khuyến khích, tạo động lực để GV luôn tìm tòi, 

nghiên cứu nâng cao hiệu quả công việc. Sau mỗi hoạt động giáo dục được tổ chức, 

Nhà trường tiến hành tổ chức họp rút kinh nghiệm về những việc đã làm tốt, những 

hạn chế, khó khăn và đề xuất các giải pháp làm tốt hơn. Các hoạt động giáo dục phong 

phú đang diễn ra ở trường Nguyễn Tất Thành giúp GV tìm ra các ý tưởng nghiên cứu 

hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả làm việc. 

+ Hỗ trợ kinh phí cho GV học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh, tạo điều kiện bố 

trí công việc và Thời khóa biểu dạy học thuận lợi để các GV tham dự các khóa học. 

Năm học 2018-2019, trường Nguyễn Tất Thành đang có 5 GV học thạc sĩ và 6 

GV đang làm nghiên cứu sinh.  

+ Động viên, lôi cuốn, giúp đỡ GV tham gia NCKH. Thực tiễn giáo dục ở 

trường Nguyễn Tất Thành là một môi trường nghiên cứu rất tốt. Ngoài hỗ trợ kinh phí, 

nhà trường còn tạo rất nhiều thuận lợi để GV nghiên cứu tại trường. Ban Giám hiệu 

thường xuyên động viên và tạo điều kiện để GV tích cực NCKH. Nhiều sáng kiến kinh 

nghiệm của GV được Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá 

cao về chất lượng.  

+ Nhà trường đã tiến hành tổ chức nhiều hội thảo khoa học về giáo dục. Sau 

mỗi Hội thảo là rất nhiều vất vả nhưng giúp phát triển khả năng nghiên cứu và tổng kết 

các công việc đã làm từ tất cả các thành viên nhà trường. Câu chuyện viết bài báo khoa 

học không còn là câu chuyện khó nhọc đối với nhiều GV trường Nguyễn Tất Thành. 
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b) Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh 

Nghiên cứu khoa học là một HĐTN rất bổ ích, giúp HS có cơ hội được sáng 

tạo, rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, tự kiểm chứng kết quả bằng thực nghiệm, 

biết cách giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống. Nhà trường đặc biệt chú 

trọng phát triển hoạt động NCKH dành cho HS với mục đích: 

- Tập hợp các HS có niềm đam mê NCKH; Khuyến khích HS vận dụng kiến 

thức của các môn học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; Phát hiện và bồi dưỡng 

những HS có khả năng trong lĩnh vực sáng tạo kĩ thuật, công nghệ, góp phần bồi 

dưỡng nhân tài cho đất nước.  

- Tạo cơ hội để HS giới thiệu kết quả nghiên cứu NCKH tới tất cả các HS trong 

toàn trường, với cha mẹ HS, tăng cường trao đổi, giao lưu khoa học giữa Trường 

Nguyễn Tất Thành với các trường quốc tế. 

- Mở rộng không gian lớp học, đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới cách 

thức đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực (năng lực tự học, năng lực hợp tác, 

năng lực sáng tạo,…) và phẩm chất của HS, nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản 

toàn diện giáo dục.  

- Thúc đẩy GV tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng 

cao chất lượng dạy học, quan tâm tới NCKH và tham gia NCKH như là những tấm 

gương để HS noi theo. 

- Huy động sự đóng góp của các nhà khoa học thuộc các trường đại học, các 

viện NCKH, các nhà khoa học là người thân của HS hướng dẫn HS NCKH, tạo mối 

quan hệ gắn bó giữa Nhà trường với gia đình và xã hội.  

Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động như cuộc thi “Tên lửa nước”, thi “Thả 

trứng trong không gian”, thi “Robothon’’, thi “Nhà sáng tạo trẻ”, “ Hội nghị NCKH kĩ 

thuật”,… các cuộc thi đó là những bước đệm để HS đi tới cuộc thi “Khoa học kĩ thuật 

cấp Quốc gia dành cho HS phổ thông” và tham dự “Hội nghị và triển lãm khoa học” 

tại Singapore.  

Trong những năm qua, trường Nguyễn Tất Thành đã phát hiện và bồi dưỡng 

được nhiều HS có khả năng, đam mê NCKH. Để phát triển một đề tài nghiên cứu của 

HS từ ý tưởng đến kết quả hoàn chỉnh, chúng tôi triển khai khi theo các bước sau:  

 ước 1: Hình thành ý tưởng và lựa chọn hướng nghiên cứu. 

 Các tổ chuyên môn phát động các GV hướng dẫn HS tìm hiểu về cuộc thi 

KHKT, nắm được quy trình nghiên cứu, thực hiện một dự án NCKH và đề xuất các ý 

tưởng nghiên cứu. GV cùng HS chọn lựa, các ý tưởng tốt, xây dựng nhóm nghiên cứu 

theo ý tưởng đã lựa chọn. Tổ chuyên môn sàng lọc ý tưởng và quyết định lựa chọn các 

đề tài nghiên cứu dự thi NCKH cấp Trường. 
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 ước 2: Lập kế hoạch triển khai dự án NCKH.  

Trên cơ sở nội dung nghiên cứu, GV hướng dẫn các nhóm nghiên cứu viết đề 

cương nghiên cứu, triển khai dự án, viết báo cáo và trình bày, bảo vệ kết quả nghiên 

cứu. GV trang bị thêm cho HS các kiến thức khoa học, kỹ năng thực hành cần thiết. 

GV chủ động kết nối với các nhà khoa học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội để 

cùng hướng dẫn HS nghiên cứu.  

 ước 3: Triển khai nghiên cứu.  

HS triển khai các khảo sát thực tiễn (các đề tài KH xã hội hành vi) hoặc nghiên 

cứu tại các phòng thí nghiệm (các đề tài Hóa học, môi trường)…để bắt đầu thực hiện 

từng nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra. GV Trường Nguyễn Tất Thành và các nhà khoa 

học trực tiếp hướng dẫn, đánh giá các kết quả nghiên cứu để kịp thời góp ý, điều chỉnh 

hướng nghiên cứu. 

 ước 4: Kiểm chứng đề tài. 

Sau khi thu được kết quả nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu gửi sản phẩm đến 

các Trung tâm, Viện nghiên cứu,… để tiến hành phân tích sản phẩm để tìm những 

hướng đi mới cho đến khi hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu. 

 ước 5: Báo cáo và trình bày sản phẩm nghiên cứu.  

Bố cục của một bản báo cáo phải đáp ứng đúng các yêu cầu của cuộc thi 

NCKHKT, bao gồm: Đặt vấn đề, kết quả nghiên cứu, giải pháp, kết luận và kiến nghị. 

Sản phẩm nghiên cứu còn được trình bày trên bản Poster gồm các nội dung: Tên đề tài, 

quy trình nghiên cứu, cách thức tiến hành, kết quả và kết luận. 

Thành tích NCKH trong nước và Quốc tế của HS Trường Nguyễn Tất Thành 

trong những năm gần đây khá tốt: 

Năm học 2016 -2017 2017 - 2018 

Cuộc thi KHKT cấp 

Trường 

 

+ 90 HS tham dự 

+ 15 đề tài thi chung kết 

+ 70 HS tham dự 

+ 11 đề tài thi chung kết 

Cuộc thi KHKT cấp Quốc 

Gia (VISEF) 

+ 05 đề tài tham gia 

+ 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 

01 giải Ba, 01 giải KK 

+ 07 đề tài tham gia 

+ 01 giải Nhất, 04 giải Tư 

NCKH tại Singapore 

(trường Anderson College) 

05 Huy chương Vàng,  

01 Huy chương Bạc 

02 Huy chương Vàng;  

02 Huy chương Bạc,  

01 Huy chương Đồng 
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 * Kết quả tham gia cuộc thi Robothon và Wecode 

Năm học 2016 - 2017 2017 - 2018 

Cấp Quốc 

gia 

03 giải Nhất,  

01 giải Nhì,  

02 giải Khuyến khích 

01 giải Vô địch;  

01 giải Nhất;  

01 giải Nhì;  

02 giải Ba,  

04 giải KK 

Cấp Quốc tế 01 giải Nhì,  

03 giải Khuyến khích 

02 giải Vinh danh 

6. Tự chủ trong các hoạt động hợp tác quốc tế: Trường Nguyễn Tất Thành 

chủ động kết nối và mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế. 

 Tham gia SEAMEO 

Tháng 9, năm 2015, Nhà trường gửi hồ sơ xin gia nhập SEAMEO (Tổ chức các 

Bộ trưởng Bộ giáo dục Đông Nam Á). Ngày 9/10/2015 Trường Nguyễn Tất Thành 

chính thức trở thành thành viên của SEAMEO, mở ra cơ hội tham gia cộng đồng học 

tập với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tháng 10/2015, Nhà trường thành lập 

nhóm GV phụ trách các hoạt động của SEAMEO để triển khai hiệu quả các hoạt động 

cùng SEAMEO.  

Tháng 10/2015 và tháng 3/2016, SEAMEO đã cử các chuyên gia đến trường tập 

huấn cho GV về phương pháp dạy học mới, về lớp học kĩ thuật số của Thế kỉ 21, 

hướng dẫn GV sử dụng Edmodo hỗ trợ dạy học. Các chuyên gia của SEAMEO đánh 

giá cao tinh thần ham học và tâm huyết của GV Trường Nguyễn Tất Thành. 

Nhà trường đã tạo tài khoản trên mạng giáo dục trực tuyến  Edmodo cho HS 

toàn trường. HS các lớp được làm các bài kiểm tra môn Toán, môn Tiếng Anh của 

Indonesia và so sánh kết quả các nước trong khu vực. GV Trường Nguyễn Tất Thành 

có cơ hội học tập về cách ra đề kiểm tra ở các nước Đông Nam Á. Trên các lớp học, 

HS Trường Nguyễn Tất Thành đã dần quen với việc sử dụng tài khoản Edmodo để làm 

bài tập, thực hiện nhiệm vụ học tập và xem hướng dẫn của GV. 

Thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn và cô giáo Lê Thị Thu đã được cấp giấy chứng 

nhận tham gia cuộc thi“Dạy văn hóa các nước Đông Nam Á và Hàn Quốc thông qua 

một số loại hình nghệ thuật và trò chơi” do SEAMEO tổ chức.  

Tháng 4/2016, cô giáo Đặng Thị Hiền tham gia khóa học ngắn hạn tại 

Indonesia 2 tuần và được cấp giấy chứng nhận của SEAMEO là một trong hai học viên 

xuất sắc nhất khóa tập huấn. 
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Trong thời gian tới, trường Nguyễn Tất Thành sẽ tham gia nhiều hoạt động hơn 

nữa với tư cách là thành viên của SEAMEO như: hướng dẫn sử dụng học liệu trên 

Edmodo; tiếp tục đưa đề kiểm tra các môn học bằng tiếng Anh để chia sẻ với HS của 

các nước thành viên SEAMEO; tăng cường các hoạt động trao đổi chuyên môn về 

phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ trong dạy học để hội 

nhập cùng các nước trong khu vực. 

 Tổ chức các hoạt động cho tình nguyện viên nƣớc ngoài 

Thu hút tình nguyện viên nước ngoài (TNVNN) đến dạy tiếng Anh là một trong 

những giải pháp nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh cho HS. Trường Nguyễn 

Tất Thành may mắn nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm nghiên cứu phát triển bền 

vững (CSDS), phòng Quan hệ Quốc tế trường ĐHSP Hà Nội,… giới thiệu các TNV 

đến từ các nước sử dụng tiếng Anh. Hiện nay, Nhà trường đã đón rất nhiều TNVNN. 

Các TNVNN tham gia vào nhiều hoạt động giáo dục khác nhau như: giảng dạy tiếng 

Anh, dạy Mỹ Thuật, Thể dục, tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Cách làm của Nhà trường là kết nối với các tổ chức có mối liên hệ với các 

TNVNN; Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, giúp TNVNN nhanh 

chóng thích nghi với các hoạt động của Nhà trường; linh hoạt khi thiết kế hoạt động 

cho TNVNN; tạo điều kiện để TNVNN tham gia nhiều hoạt động; cử GV tâm huyết, 

có năng lực phụ trách các hoạt động TNVNN;… 

Huy động hiệu quả sự tham gia của các TNVNN đã góp phần nâng cao năng 

lực sử dụng Tiếng Anh, tiết kiệm chi phí học tiếng Anh cho HS. GV của Nhà trường 

được học hỏi và trau dồi thêm vốn ngoại ngữ, nâng cao trình độ chuyên môn của bản 

thân. Rất nhiều TNVNN đã lan tỏa nhiệt huyết của mình tới các GV, nhân viên, HS. 

Hoạt động“tình nguyện”ở trường Nguyễn Tất Thành đã thực sự trở thành “t  

nguyện”, các TNVNN đã trở thành những người bạn, là thành viên của nhà trường. 

Lòng tốt, việc tốt được lan tỏa và tặng cảm xúc tích cực cho tất cả mọi người. Trong 

năm học 2017 – 2018, có 17 TNVNN làm việc tại trường, đó là các TNV đến từ nước 

Anh, Mỹ, Úc, Hà lan, Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha, Đức (tăng so với năm học 

2016–2017 là 4 TNV). 

 Tăng hiệu quả các hoạt động thực hành sƣ phạm cho sinh viên quốc tế 

Trường ĐHSPHN có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều trường quốc tế. Vì 

vậy có cơ hội đón nhiều đoàn sinh viên đến thực hành sư phạm, đó là các SV đến từ 

Thụy Điển, Đan Mạch, từ ĐH Chiba, ĐH Aichi (Nhật Bản). Năm học 2016-2017 và 

2017-2018 Trường Nguyễn Tất Thanh đã đón 12 sinh viên đến từ Bỉ thực tập tại 

trường. Nhà trường đã lập kế hoạch chi tiết để SV quốc tế được trải nghiệm các hoạt 

động dạy học và các hoạt động giáo dục (dự giờ, tham gia các HĐTN, tổ chức dạy học 

tích hợp,...). Các giờ dạy của thực tập sinh quốc tế giúp HS có cơ hội giao tiếp bằng 

tiếng Anh, hiểu thêm về văn hóa, con người của các nước trên thế giới.  
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 Tăng cƣờng hợp tác với các trƣờng phổ thông quốc tế  

Thiết lập mối quan hệ hợp tác với các trường có nền giáo dục tiên tiến trên thế 

giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Nguyễn Tất Thành trong tiến 

trình hội nhập quốc tế. Ngoài các trường đã có mối quan hệ hợp tác với Trường 

Nguyễn Tất Thành từ trước (Học viện Raffles và trường Anderson), Nhật Bản 

(Miyazaki) và Thụy Điển (Spyken). Năm học 2017 – 2018, Nhà trường đã kí biên bản 

ghi nhớ hợp tác thêm với trường Gymnasium (Đan Mạch), đưa số  trường quốc tế hợp 

tác tăng thành 5 trường. Nhà trường đã học nhiều điều bổ ích từ điểm mạnh nổi bật của 

mỗi trường quốc tế. 

Các trường quốc tế đánh giá cao chương trình trải nghiệm cho HS quốc tế do 

Trường Nguyễn Tất Thành thiết kế. GV phụ trách mỗi hoạt động sẽ lập kế hoạch chi 

tiết (mục tiêu hoạt động, các hoạt động cụ thể, đối tượng tham gia,..). Sự đón tiếp ân 

cần, chu đáo, chương trình hoạt động đa dạng giúp HS các trường quốc tế được trải 

nghiệm và học tập là những dấu ấn quan trọng duy trì mối quan hệ hợp tác giữa 

Trường Nguyễn Tất Thành với các trường quốc tế.  

III. MỘT SỐ ĐIỀU KIẾN NGHỊ 

 Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

+ Xây dựng hành lang pháp lí và có hướng dẫn cụ thể hơn nữa để tạo điều kiện 

cho các trường phổ thông được chủ động xây dựng, thực hiện và chịu trách nhiệm về 

kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông.  

+Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá để phát hiện các mô hình điển hình 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam để nhân rộng trong cả nước.  

+ Bổ sung các chính sách khuyến khích HS (cộng điểm thi đại học cho những 

HS tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng đã được các tổ 

chức xã hội hoặc nhà trường cấp giấy chứng nhận). 

+ Bộ GD&ĐT cần có các văn bản chỉ đạo hướng dẫn cụ thể hơn nữa về quy chế 

hoạt động của các trường công lập tự chủ để trợ giúp các trường phổ thông thực hiện 

hiệu quả kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông. 

+ Cần có các chế tài phù hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra để giám sát 

được các trường tự chủ, khích lệ, đề cao tính tự chịu trách nhiệm của Ban giám hiệu 

các nhà trường tự chủ. 

 Tổng cục Thống kê cần cung cấp các số liệu dự báo về nhu cầu sử dụng nhân 

lực trong thời điểm hiện tại và dự đoán tương lai để các trường phổ thông có tư liệu 

hoạt động định hướng chọn nghề, chọn trường cho HS phổ thông. 
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Trong bối cảnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, việc 

giao và phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nói chung, 

các nhà trường phổ thông nói riêng có ý nghĩa rất lớn, tạo động lực để phát huy tính chủ 

động, năng động và sáng tạo của các nhà trường, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại 

hóa, phù hợp xu hướng hội nhập quốc tế của giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 

Mặc dù còn những khó khăn khi triển khai thực hiện quyền tự chủ, nhưng 

trường Trường Nguyễn Tất Thành quyết tâm phát huy tối đa quyền tự chủ của đội ngũ 

cán bộ GV và HS để xây dựng và phát triển ngôi trường mang tên Bác trở thành điểm 

sáng của giáo dục Thủ đô. 
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MỘT SỐ MÔ HÌNH  

ĐỔI MỚI TRƢỜNG TIỂU HỌC CỦA TỈNH LÀO CAI  

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai    
 

I. Đ T VẤN ĐỀ  

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, Tỉnh ủy Lào Cai đã sớm ban hành chương trình hành động 153-CT/TU ngày 

06/01/2014 thực hiện Nghị quyết 29, trong đó nêu rõ “Xây d ng các mô hình giáo dục 

đặc th  đ  nâng cao chất lượng” và Đề án số 06  “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao giai đoạn 2016-2020”, trong đó có yêu cầu:  ánh giá, tổng kết và nhân 

rộng các mô hình trư ng h c, mô hình tổ ch c các hoạt động giáo dục, đổi mới 

phương pháp giáo dục, mô hình quản lý giáo dục hiệu quả của giáo dục Lào  ai. 

Lào Cai là một tỉnh có nhiều học sinh dân tộc thiểu số (trên 70%), với hầu hết 

các em, tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai, chưa thông thạo, nên các em chưa thực sự tự 

tin tham gia các hoạt động giáo dục và còn gặp rất nhiều khó khăn trong học tập. Vì 

vậy, tỉnh Lào Cai đã xác định, muốn nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục toàn diện 

cho học sinh Tiểu học thì cần phải xây dựng được các mô hình giáo dục phù hợp với 

tình hình thực tế.  

Mặt khác, xuất phát từ tình hình thực tế của các cơ sở giáo dục về diện tích đất, 

khí hậu, thổ nhưỡng, n t văn hóa, nghề truyền thống của các dân tộc miền núi phía 

Bắc; đồng thời, thực hiện phương châm: Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực 

tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội; Dạy học 

gắn với thực tiễn; tăng cường thực hành, thực học, thực nghiệm, Sở GD&ĐT đã chỉ 

đạo và định hướng các cơ sở giáo dục xây dựng các mô hình giáo dục ti u h c ph  hợp 

cho t nh Lào  ai. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu 5 mô hình đã được áp dụng từ năm 

2013 đến nay, đã có những thành công nhất định, đó là các mô hình: “Trường học Du 

lịch”, “Trường học Nông trại”, “Trường học sinh thái”, “Trường học đa văn hóa và 

cộng đồng thân thiện”, “Trường học thông minh”. Các mô hình này đã được nhiều tỉnh 

bạn đến tham quan, học tập, và được Bộ GD&ĐT quay băng đĩa hình giới thiệu trong 

toàn quốc.  

II. CĂN CỨ PHÁP LÍ 

Để xây dựng các mô hình giáo dục cho bậc Tiểu học, chúng tôi đã căn cứ trên 

một số văn bản mang tính pháp lí sau:  

1. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 có nội dung “Hoạt động giáo dục phải được 

thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý 
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luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo 

dục xã hội”; 

2. Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội khóa X ngày 09 tháng 12 năm 

2000 về Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đã nêu rõ “Đổi mới nội dung chương 

trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học phải được thực hiện đồng bộ với việc 

nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học”; 

3. Nghị quyết số 29-NQ/TW Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI ngày 4 

tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo; 

4. Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư khóa IX về 

việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục kh ng 

định “Đổi mới mạnh mẽ và cơ bản phương pháp giáo dục nhằm khắc phục kiểu truyền 

thụ một chiều, nặng lý thuyết, ít khuyến khích tư duy sáng tạo; bồi dưỡng năng lực tự 

học, tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề, phát triển năng lực thực hành sáng tạo cho 

người học…Tích cực áp dụng một cách sáng tạo các phương pháp tiên tiến, hiện đại, 

ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học”; 

5. Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn gọi là CMCN 

4.0) Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cho Bộ GD&ĐT thúc đẩy triển khai giáo 

dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức thí điểm tại một số trường 

phổ thông ngay từ năm học 2017 – 2018.  

6. Chỉ thị Số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu 

năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục yêu cầu đổi mới nội dung giáo dục, hình thức 

giáo dục gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương, từng bước nâng cao hiệu 

quả công tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh có nhận thức rõ về định hướng nghề 

nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển các 

chuyên ngành khoa học cơ bản, các ngành học liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ 

thuật và toán học (STEM)…Thông báo kết luận số 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 

2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 2 (Khoá VIII), 

phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020;  

7. Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 

8. Chương trình hành động số 153-CTr/TU ngày 6 tháng 01 năm 2014 của tỉnh 

ủy Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

9. Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 27/11/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
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Lào Cai về 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Lào Cai 

khóa XV, nhiệm k  2015-2020; 

10. Đề án số 6 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm k  

2015-2020 về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; 

11. Kế hoạch số 126/KH-SGD&ĐT ngày 9/8/2016 của Sở GD&ĐT Lào Cai về 

xây dựng trường tiểu học theo định hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, hiện đại hóa và Hội 

nhập quốc tế giai đoạn 2016-2021. 

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

1. Mô hình trƣờng học nông trại  

 Tiêu chí: 

+ Trường có diện tích đất rộng, khu học tập và khu làm nông trại được tách riêng. 

+ Khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho việc trồng trọt và chăn nuôi. 

+ Huy động được sự tham gia của cộng đồng trong việc hướng dẫn học sinh về 

kiến thức chăn nuôi, trồng trọt; tham gia lao động, cùng học sinh, giáo viên chăm sóc, 

trồng trọt để phát triển mô hình. 

+ Đội ngũ CBQL, GV nhiệt tình, tâm huyết. 

 Các bƣớc thực hiện và sản phẩm 

+ Kế hoạch thực hiện mô hình; 

+  Kế hoạch giáo dục nhà trường; 

+ Nhà trường đã xây dựng được khu thực nghiệm gồm khu vực chăn nuôi và 

trồng trọt; 

+ Bộ tài liệu dạy học mô hình; 

+ Tổng kết bài học kinh nghiệm.  

 Kết quả cụ thể:  

Mô hình trường học nông trại được thực hiện ở Trường Tiểu học Bản Xen. Tại 

đây học sinh được học, được cùng nhau làm việc để học những điều liên quan mật 

thiết đến cuộc sống của các em bên cạnh sự giúp đỡ hướng dẫn và cổ vũ của thầy cô 

giáo, của cha mẹ và cộng đồng trong việc lĩnh hội kiến thức cũng như thực hành nghề 

chăn nuôi, trồng trọt bởi lẽ Trường tiểu học Bản Xen nằm giữa khu dân cư sống chủ 

yếu bằng nghề trồng trọt và nuôi cá, gia cầm, gia súc. Nhà trường đã bàn bạc với  cộng 

đồng xây dựng khu Nông trại trong trường học gồm ao cá, chuồng nuôi chim bồ câu 

Pháp, chuồng nuôi ngỗng, gà và khu nuôi dê, vườn rau xanh. Hằng ngày, các lớp học 

được phân công luân phiên chăm sóc khu nông trại đảm bảo cho khu chăn nuôi luôn 

sạch sẽ. Các gia đình chăn nuôi, trồng trọt giỏi ở địa phương được nhà trường mời đến 

để hướng dẫn các cháu cách chăm sóc vật nuôi, cách trồng trọt và thu hoạch rau xanh. 
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Từ thực tế triển khai, Trường Tiểu học Bản Xen xây dựng được cuốn tài liệu của mô 

hình gồm 4 bài (4 tiết/bài): Bài 1: Chăm sóc dê; Bài 2: Chăm sóc gà, ngỗng, chim bồ 

câu; Bài 3: Trồng và chăm sóc rau, hoa; Bài 4: Chăm sóc cá. Cuốn tài liệu đã được 

nhiều trường Tiểu học tham khảo và áp dụng. 

Một điều đặc biệt là từ khi triển khai thực hiện mô hình, nhiều học sinh đã 

mạnh dạn đề xuất ý tưởng đóng góp cho sự phát triển của mô hình, như: em Lò Văn 

Đức (lớp 4) đề nghị dùng dê ăn cỏ thay dao cắt cỏ trên sân trường, em Lưu Thị Huê 

(lớp 3) đề nghị làm máng đựng phân dạng ngăn k o dưới chuồng chim bồ câu để vừa 

dễ lấy phân vừa giữ vệ sinh…  Mô hình trường học Nông trại của Trường Tiểu học 

Bản Xen đã được đánh giá là một mô hình giáo dục kết hợp hài hòa giữa học kiến thức 

nhà trường và học kiến thức có từ cha mẹ, cộng đồng. 

Mô hình Trường học Nông trại đã và đang được các trường PTDTBT Tiểu học 

và các trường thuộc vùng nông thôn trong tỉnh Lào Cai có diện tích đất rộng quan tâm 

và thực hiện. Sản phẩm từ mô hình này sẽ cung cấp nguồn rau sạch, thực phẩm sạch 

cho các bữa ăn của học sinh bán trú và hơn cả, các em có được ít nhiều kinh nghiệm 

thực tế để khi học xong chương trình phổ thông, ra cuộc sống, các em sẽ không khỏi 

bỡ ngỡ với những công việc thường nhật của gia đình. 

2. Mô hình trƣờng học Sinh thái 

 Tiêu chí:  

+ Trường có diện tích đất rộng, có vườn rừng, trồng được nhiều cây lấy gỗ, cây 

ăn quả, cây dược liệu, các loại cây hoa,... 

+ Chính quyền địa phương, cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ 

môi trường. 

 Các bƣớc thực hiện và sản phẩm 

+ Kế hoạch thực hiện mô hình; 

+  Kế hoạch giáo dục nhà trường; 

+ Nhà trường đã quy hoạch và trồng theo khu vực: cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây 

hoa, cây rau,...; 

+ Bộ tài liệu dạy học mô hình; 

+ Tổng kết bài học kinh nghiệm.  

 Kết quả cụ thể:  

Mô hình Trường học sinh thái được triển khai thành công tại trường Tiểu học 

Lùng Vai huyện Mường Khương và hiện nay đã được nhiều trường áp dụng triển khai. 

Mô hình được xây dựng gắn với việc xây dựng cảnh quan trường học xanh – sạch – 

đẹp, nhiều trường đã tạo được môi trường thoáng mát, không gian đẹp và rợp bóng cây 
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xanh, cây cảnh và cây hoa. Những ô cỏ được trồng xen kẽ những vườn hoa và cây 

xanh tỏa bóng mát là nơi học sinh vui chơi, thư giãn sau những giờ học. 

Mô hình Nông trại được xây dựng với mục đích giúp học sinh phát huy tính 

sáng tạo, đưa ra ý tưởng về xây dựng vườn trường phục vụ cho học tập của mình; gắn 

kết chặt chẽ giữa việc học lý thuyết trên lớp với thực tiễn sinh động, trực quan cho các 

em học sinh, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh… Qua 

đó giúp các em hiểu thêm về mồ hôi công sức của người nông dân để có được hạt gạo, 

nhành rau, miếng thịt mà các em ăn mỗi ngày, để từ đó biết yêu thương và quý trọng 

giá trị sức lao động, biết quý trọng hơn những sản phẩm nông nghiệp do người nông 

dân làm ra, biết quý trọng những gì mà gia đình và nhà trường đang mang lại cho các 

em. Giáo dục cho học sinh biết kết nối kiến thức học trên nhà trường vận dụng vào 

cuộc sống. 

Qua quá trình xây dựng và triển khai mô hình, trường Tiểu học Lùng Vai đã 

biên soạn cuốn tài liệu “Mô hình trư ng h c Sinh thái của em”. Cuốn tài liệu gồm 04 

bài với thời lượng 04 tiết, dành cho học sinh lớp 2, 3, 4, 5 của trường Tiểu học Lùng 

Vai và các trường có mô hình trường học Sinh thái: Bài 1: Em tìm hiểu về trường học 

Sinh thái; Bài 2: Sự đa dạng về các loài cây trong trường em; Bài 3: Mô hình trường 

học Sinh thái gắn với môn học và hoạt động giáo dục; Bài 4: Mô hình trường học Sinh 

thái gắn với cuộc sống. 

3. Mô hình trƣờng học du lịch 

 Tiêu chí:  

+ Trường đóng trên địa bàn có tiềm năng về du lịch, du lịch phát triển. 

+ Có nghề truyền thống, có những n t văn hóa đặc trưng của vùng miền và sản 

vật địa phương. 

 Các bƣớc thực hiện và sản phẩm 

+ Kế hoạch thực hiện mô hình; 

+  Kế hoạch giáo dục nhà trường; 

+ Nhà trường đã xây dựng được góc bản sắc; các câu lạc bộ như khâu thêu, 

hướng dẫn viên du lịch, ...; 

+ Bộ tài liệu dạy học mô hình; 

+ Tổng kết bài học kinh nghiệm.  

 Kết quả cụ thể: 

Xuất phát từ việc nhiều gia đình học sinh làm nghề du lịch và Trường Tiểu học 

Tả Phìn xã Tả Phìn cũng thuộc địa phận một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng 

của huyện Sa Pa, căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường đã xây dựng mô hình trường 

học Du lịch tại đây. Hiện nay, Trường Tiểu học Tả Phìn đang có các câu lạc bộ: 
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Hướng dẫn viên du lịch, Khâu thêu thổ cẩm, Lá tắm người Dao. Nhà trường đã mời 

các nghệ nhân đến dạy nghề, dạy các làn điệu dân ca, dân vũ của người Mông, người 

Dao cho học sinh và mời các hướng dẫn viên du lịch của các Công ty Du lịch trên địa 

bàn huyện Sa Pa đến tập huấn các kĩ năng giao tiếp tiếng Việt, tiếng Anh và kĩ năng 

giới thiệu với khách du lịch về cảnh đẹp, sản vật, con người Sa Pa. 

Các du khách khi đến với khu du lịch Tả Phìn của huyện Sa Pa đều muốn vào 

thăm trường, không chỉ để ngắm cảnh mà được xem các em học sinh người Mông hát, 

múa các bài hát dân gian, xem những mảnh vải thổ cẩm do chính các em tự khâu thêu 

bằng nguyên vật liệu của địa phương. Được các em học sinh trao tặng vòng nguyệt quế 

do chính các em tết từ hoa, cỏ dại và cành nguyệt quế, khiến các du khách cảm động và 

thích thú. 

4. Mô hình trƣờng học đa văn hóa và cộng đồng thân thiện 

 Tiêu chí:  

+ Trường thuộc vùng DTTS. 

+ Có nghề truyền thống, có những n t văn hóa đặc trưng của vùng miền và sản 

vật địa phương. 

+ Cộng đồng tích cực tham gia vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa 

phương. 

 Các bƣớc thực hiện và sản phẩm 

+ Kế hoạch thực hiện mô hình; 

+  Kế hoạch giáo dục nhà trường; 

+ Nhà trường đã xây dựng được góc bản sắc; các câu lạc bộ như khâu thêu, múa 

sinh tiền, múa khèn,...; 

+ Bộ tài liệu dạy học mô hình; 

+ Tổng kết bài học kinh nghiệm.  

 Kết quả cụ thể: 

Mô hình trường học đa văn hóa và cộng đồng thân thiện thực hiện ở Trường 

Tiểu học số 1 Sín Ch ng huyện Si Ma Cai. Trường có 100  HS là người DTTS (trong 

đó, 76% học sinh là người dân tộc Mông, 22  là người Nùng, 02  dân tộc khác).  VVớớii  

mmụụcc  ttiiêêuu  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục cho học sinh niềm tự hào về 

bản sắc văn hóa dân tộc, có ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc Mông, 

Nùng; huy động sự tham gia của cộng đồng để học sinh có môi trường học tập tốt, 

Trường TH số 1 Sín Ch ng đã xây dựng mô hình trường học đa văn hóa và cộng đồng 

thân thiện. Kết quả đạt được từ mô hình trong những năm qua: 

Về học sinh: Tỉ lệ ra lớp và tỉ lệ chuyên cần cao, học sinh thích đi học; Học 

sinh tích cực hơn trong việc tiếp thu kiến thức, biết hỗ trợ nhau trong học tập; Tham 
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gia các hoạt động học tập và vui chơi sôi nổi hơn, có ý thức tự học; Học sinh có ý thức 

rèn luyện về mọi mặt , tham gia các hoạt động của trường mạnh dạn, tự tin, tích cực có 

hiệu quả, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự phục vụ, vệ sinh của các em có nhiều 

chuyển biến. 

Về phía giáo viên và nhà trường: Bảo vệ, tôn trọng và lắng nghe học sinh; hiểu, 

thực hiện và khuyến khích tuyên truyền quyền trẻ em; được tập huấn theo phương pháp 

dạy học tích cực và bảo vệ trẻ em, quan tâm và thu hút được cha mẹ học sinh; Sử dụng 

có hiệu quả tài liệu, đồ dùng dạy học phù hợp với môi trường học tập của học sinh, bài 

học luôn khuyến khích sự tìm tòi khám phá để học sinh dễ tìm hiểu bài, kích thích học 

sinh tranh luận nhằm phát triển ngôn ngữ, khuyến khích học sinh làm việc theo nhóm 

nhằm rèn luyện kỹ năng hợp tác; Luôn tạo nên không khí vui vẻ trong giờ học để học 

sinh chủ động và có hứng thú với công việc mà chúng làm, có nhiều trò chơi dân gian 

cho học sinh chơi, giáo viên và học sinh được đánh giá kết quả học tập. 

Về phía cộng đồng: Nhận thức của cộng đồng về giáo dục có nhiều thay đổi; 

thường xuyên tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường, tích cực trong việc 

hỗ trợ giáo viên làm đồ dùng dạy học bằng nguyên vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm; Hướng 

dẫn học sinh chơi các trò chơi dân gian: Đánh cầu lông gà, đánh quay..., dạy tri thức 

địa phương cho học sinh; dạy học sinh lưu giữ bản sắc văn hóa: Dạy khâu thêu, múa ô, 

múa khèn, múa sinh tiền,...; Tham gia xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, tu sửa 

trường lớp, bàn ghế; trồng cây xanh, cây hoa, làm khu vui chơi như: xích đu, đu quay, 

cầu bập bênh,… 

Về phía lãnh đạo xã, huyện: Hiểu, thực hiện và ủng hộ, tích cực thực hiện 

quyền trẻ em ; xây dựng kế hoạch hành động dựa trên quyền trẻ em ; xây dựng và cải 

thiện dịch vụ cho trẻ em ; tham khảo ý kiến của trẻ em  để có quyết định ảnh đến trẻ; 

Tham gia xây dựng kế hoạch, giám sát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực của 

mình ; VD phòng Y tế cung cấp thuốc và dịch vụ khám sức khỏe. 

5. Mô hình trƣờng học thông minh 

 Tiêu chí:  

+ Trường thuộc vùng phát triển; có cơ sở vật chất tốt, thiết bị, ĐDDH hiện đại. 

+ Cộng đồng có trình độ dân trí cao, tham gia đóng góp về vật lực, trí lực cho 

các hoạt động giáo dục của nhà trường. 

+ Đội ngũ CBQL, GV năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

vững vàng. 

 Các bƣớc thực hiện và sản phẩm 

+ Kế hoạch thực hiện mô hình; 

+  Kế hoạch giáo dục nhà trường; 
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+ Các tiết học kết nối trong và ngoài nước; GV được tham gia các cuộc tập 

huấn chuyên sâu về PP và công nghệ thông tin; triển khai thí điểm 3 lớp học thông 

minh thuộc khối 3, 4, 5. 

+ Đánh giá, tuyên truyền mô hình thông qua các bài báo; họp phụ huynh,...  

 Kết quả cụ thể: 

Xác định việc thực hiện mô hình “Trường học thông minh” là một trong những 

giải pháp để đẩy mạnh hội nhập quốc tế và tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh Lào Cai, Sở GD&ĐT Lào Cai tham mưu với UBND tỉnh thực hiện mô hình giáo 

dục thông minh theo hình thức lựa chọn và kết hợp các giải pháp tinh hoa nhất của các 

mô hình mà các quốc gia đã thực hiện thành công như Nhật Bản, Hàn Quốc, Isarael 

nhằm rút ngắn thời gian và kinh phí. Liên kết với các doanh nghiệp lớn để hình thành 

và triển khai mô hình, việc hỗ trợ tài chính cho các trường thực hiện mô hình theo 

nguyên tắc: nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp. 

Theo đó, các nội dung được ngành giáo dục Lào Cai ưu tiên lựa chọn là: Công 

cụ quản lý thông minh; Trường học thông minh, lớp học thông minh, phòng học trực 

tuyến; Phần mềm dạy học, ôn tập, đánh giá, thi trực tuyến; Các phần mềm tự học cho 

giáo viên và học sinh; Trung tâm học liệu thông minh, thư viện điện tử; Mô hình Stem 

Vinaponics và mô hình Stem Robotics. 

Trong đó, Steam Vinaponics và Stem Robotics là hai mô hình học trải nghiệm 

sáng tạo tích hợp các môn khoa học tự nhiên (Science), công nghệ (Technology), cơ 

khí (Engineering), nghệ thuật (Art), toán học (Math) dành cho các đối tượng là học 

sinh, giáo viên ở tất cả bậc học. Hai mô hình này nếu được triển khai tại các cơ sở giáo 

dục sẽ tạo động lực mới cho giáo viên và học sinh đam mê khám phá khoa học, năng 

động và sáng tạo; giúp cho học sinh hình thành kiến thức mới, phát triển kỹ năng mềm, 

kỹ năng sống, kỹ năng xã hội và kỹ năng hội nhập; học sinh có ý thức bảo vệ môi 

trường, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện và sống có trách nhiệm với cộng đồng. 

Năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT Lào Cai đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT thành 

phố triển khai thí điểm mô hình “lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Hoàng Văn 

Thụ. Nhà trường đã tiến hành cài đặt và đưa vào khai thác, sử dụng phần mềm office 

365, phần mềm lớp học gmail, kết nối Hangouts. Cùng với đó là việc triển khai một số 

phần mềm dạy học như: dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh, tiếng Anh Phonic, kỹ 

năng sống PoKi, phần mềm thi trực tuyến, Trạng Nguyên tiếng Việt, IOE. Tiến hành 

tổ chức các tiết học với các ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối với các lớp học 

trong, ngoài tỉnh và nước ngoài. Các tiết học kết nối đã đem lại sự hấp dẫn và tạo cơ 

hội cho giáo viên, học sinh được trải nghiệm thực tế qua “màn ảnh nhỏ”.  
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Đơn cử, khi dạy tiết học Địa lý lớp 5 với chủ đề “Một số nước Đông Nam Á”, 

nhà trường đã liên hệ và kết nối trực tuyến với một lớp học của trường tiểu học 

Anubannongkhai school, thành phố Nongkhai của Thái Lan. Như vậy tiết học không 

còn bó hẹp trong phạm vi của một lớp, hay một trường học. Các em học sinh được tìm 

hiểu những thông tin về đất nước Thái Lan và giới thiệu được với các bạn trường tiểu 

học Anubannongkhai về đất nước, con người Việt Nam và trường học của mình. Qua 

đó, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đặt câu hỏi và khả năng nói tiếng Anh của 

thầy và trò. 

IV. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

1. Hỗ trợ về nhân lực, trí lực 

Các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục, giảng viên các trường đại học, các 

viện nghiên cứu hỗ trợ nghiên cứu theo các mô hình “Trường học Du lịch”, “Trường 

học Nông trại”, “Trường học sinh thái”, “Trường học đa văn hóa và cộng đồng thân 

thiện”, “Trường học thông minh”. 

Hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, hỗ trợ biên soạn tài liệu, chỉ đạo 

nhân rộng mô hình. 

2. Hỗ trợ kinh phí 

Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đề xuất được hỗ trợ kinh phí để triển khai nhân rộng 

các mô hình đã triển khai thành công tại Lào Cai trong thời gian qua, dự kiến: 45 

trường (trong đó, 15 trường thực hiện mô hình Nông trại; 10 trường thực hiện mô hình 

sinh thái; 5 trường thực hiện mô hình Du lịch; 10 trường thực hiện mô hình trường học 

đa văn hóa và cộng đồng thân thiện; 5 trường thực hiện mô hình trường học thông 

minh). Dự kiến 6.414.300.000 VNĐ, cụ thể: 

 Mô hình trường học Nông trại, trường học Sinh thái: Dự kiến 2.017.500.000đ: 

- Kinh phí xây dựng khu thực nghiệm (khu chăn nuôi, khu trồng trọt): 

50.000.000đ/năm x 25 trường = 1.250.000.000đ. 

- Hội thảo, tập huấn về kĩ thuật chăm sóc, nuôi trồng, thu hoạch:  

2 cuộc/năm/trường x 15.000.000đ x 25 trường = 750.000.000đ. 

- Kinh phí in tài liệu mô hình (500 cuốn):  

35.000đ/cuốn x 500 cuốn = 17.500.000đ. 

 Mô hình trường học Du lịch: Dự kiến 631.800.000đ: 

- Kinh phí đầu tư phần mềm tự học tiếng Anh và máy tính bảng:  

4.000.000đ x 30 máy/trường x 5 trường = 600.000.000đ 

- Vật liệu khâu thêu thổ cẩm: 5.000.000đ x 5 trường = 25.000.000đ 
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- Kinh phí in tài liệu: 35.000đ x 200 cuốn = 6.800.000đ 

 Mô hình trường học đa văn hóa và cộng đồng thân thiện: Dự kiến 97.500.000đ: 

 - Kinh phí làm góc bản sắc, vật liệu cho CLB khâu thêu, múa - hát dân ca, dân vũ:  

8.000.000đ x 10 trường = 80.000.000đ 

- Kinh phí in tài liệu: 35.000đ x 500 cuốn = 17.500.000đ 

 Mô hình trường học thông minh: Dự kiến 3.667.500.000đ: 

- Kinh phí tập huấn giáo viên:  

15.000.000đ/cuộc x 2 cuộc x 5 trường = 150.000.000đ 

- Phần mềm dạy học: 100.000.000đ/trường x 5 trường = 500.000.000đ 

- Phòng máy (học trực tuyến):  

                  600.000.000đ/phòng x 5 trường = 3.000.000.000đ 

- Kinh phí in tài liệu: 35.000đ x 500 cuốn = 17.500.000đ 

 

3. Cơ chế phối hợp 

Phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Quỹ VIGEF. 

 

 

Địa chỉ liên hệ 

Họ và tên: Trần Thị Minh Thu 

Địa chỉ: Phòng GDTH, Sở GD&ĐT Lào Cai 

Số điện thoại liên hệ: 0976776522 

Email: thutieuhoc@gmail.com  
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NHỮNG NÉT MỚI HƢỚNG VỀ NGƢỜI HỌC  

CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Nguyễn Đình Vĩnh,  

Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng 

Thời gian qua, bám sát Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, ngành GD&ĐT thành phố Đà 

Nẵng đã xác định những mục tiêu, giải pháp phù hợp, quyết tâm thực hiện thắng lợi 

công cuộc đổi mới. Trên hành trình đổi mới của mình, ngành GD&ĐT đã thực hiện 

những chủ trương mang tính đột phá, được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc 

– đại diện đoàn công tác liên ngành của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ GD&ĐT 

khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI về Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT kh ng định: “Đà Nẵng đã đầu tư rất 

đúng hướng cho giáo dục”. Trong tham luận này, chúng tôi xin điểm lại những n t mới 

hướng về người học của ngành GD&ĐT thành phố trong thời gian qua. Đặc biệt, là 

Chương trình phổ cập bơi cho trẻ em thành phố. 

1. Chủ trƣơng trả lại mùa hè 

Được nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè là một mong muốn rất chính đáng của học sinh 

(HS). Tuy nhiên, trong một thời gian dài, việc học trước, khai giảng sau đã tạo ra 

nhiều áp lực cho HS và nhà trường. 

Từ năm học 2016–2017, Sở GD&ĐT thành phố quyết định cho HS nghỉ hè từ 

ngày 1/6 đến 31/8 hằng năm. Quyết định này đã trả lại trọn vẹn 3 tháng hè cho HS; 

giảm rất nhiều áp lực cho nhà trường; tao sự chủ động về khung thời gian cho giáo 

viên, nhân viên và HS. Trong thời gian 3 tháng hè, các em HS được vui chơi, được đi 

du lịch với gia đình nếu có điều kiện, được tham gia các hoạt động tình nguyện, 

chương trình ánh sáng văn hóa hè, được học các môn năng khiếu thể thao, tham gia 

các câu lạc bộ, rèn luyện kĩ năng sống… 

Cũng từ năm học đó, Sở GD&ĐT quyết định ngày tựu trường ngày 1/9, khai 

giảng vào Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường – ngày 5/9. Quyết định này đã làm sống 

lại bầu không khí nô nức, háo hức, hồi hộp… trong ngày khai giảng năm học mới, 

trong “buổi đầu đi học” trường mới của các em HS đầu cấp. Lễ khai giảng diễn ra 

ngắn gọn, trang trọng, lãnh đạo không phát biểu, tất cả đều vì HS… đã giảm đi nhiều 

áp lực, phiền hà, nặng nề trước đây. 

2. Mở cổng trƣờng học, thƣ viện, xây dựng tủ sách mở 

Ý thức được sứ mệnh phụng sự xã hội của mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục, 

trước những bức xúc của dư luận, của nhân dân về tình trạng thiếu sân chơi cho HS 
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trong hè. Từ đó, các em dễ sa vào các trò chơi không lành mạnh trên internet và với 

quyết tâm xây dựng thói quen đọc sách, hình thành văn hóa đọc trong trường học, 3 

năm qua, Sở GD&ĐT đã phát động chương trình mở cổng trường học, thư viện, các 

khu tập thể dục thể thao, các tủ sách mở các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, Chủ 

nhật) để HS, nhân dân vùng lân cận đến vui chơi, đọc sách, tập luyện thể dục thể thao, 

tham gia các câu lạc bộ âm nhạc, võ thuật… học tập các bộ môn năng khiếu, kĩ năng 

sống… Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng đã phối hợp với Sở Xây dựng triển khai Chương 

trình trường học sáng ánh đèn, lắp đặt nhiều đèn cao áp kết nối với hệ thống điện chiếu 

sáng thành phố tại nhiều trường học để phục vụ HS, nhân dân vào ban đêm. 

Chương trình này của ngành GD&ĐT thành phố thực sự đã đem lại một không 

khí mới, một hơi thở mới, làm cho trường học rộn ràng hơn, vui vẻ hơn, sôi động hơn 

trong những tháng nghỉ hè chứ không hề im lìm đóng cổng như trước đây. 

3. Đƣa trò chơi dân gian vào trƣờng học  

Trước thực trạng ngày các ít HS biết và chơi các trò chơi dân gian, đặc biệt 

trước những tác hại đáng báo động của trò chơi trực tuyến, mạng xã hội đối với HS, 

Sở GD&ĐT thành phố phát động tổ chức các trò chơi dân gian trong trường học. Với 

thông điệp: “ Hãy ngăn chặn các trò chơi vô bổ bằng việc phát huy tốt trò chơi dân 

gian trong trường học”, lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị, trường 

học nhận thức rõ trò chơi dân gian không đơn thuần là một trò chơi mà nó chứa đựng 

các yếu tố văn hóa dân tộc độc đáo và giàu bản sắc. Trò chơi dân gian không chỉ nâng 

cánh cho tâm hồn trẻ, giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, sự kh o l o mà còn 

giúp các em hiểu về tình bạn, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước. Vì thế, bắt đầu 

từ mùa hè 2018, các trường học xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tổ chức trò chơi 

dân gian trong trường học, xem đây là một việc nhiệm vụ quan trọng cần được tổ chức 

thường xuyên, liên tục. 

4. Chƣơng trình “Ngày yêu thƣơng”  

Nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, giáo dục lòng nhân ái, tinh 

thần chia sẻ, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng cho HS; đẩy mạnh  thực hiện Chỉ thị 24-

CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình “Thành phố 4 an” và kết luận số 26-

KL/TUQN-TUĐN ngày 27/4/2016 của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam về 

nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ năm học 2016-

2017, Sở GD&ĐT đã xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình “Ngày yêu thương”.  

Từ Kế hoạch của Sở GD&ĐT, các đơn vị, trường học đã tổ chức tuyên truyền 

phát động trong toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên HS toàn ngành và các 

mạnh thường quân hỗ trợ thực phẩm, áo quần, chăn mền, đồ chơi, vở, bút, dụng cụ học 

tập, áo quần, áo ấm, sách giáo khoa cũ, sách tham khảo, truyện… để giúp đỡ HS ở các 

trường, các điểm trường khó khăn và HS các trường miền núi với tinh thần: quan tâm – 

trách nhiệm – sẻ chia.  
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Chương trình “Ngày yêu thương” đã được các đơn vị, trường học hưởng ứng 

tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS, các mạnh thường quân 

tham gia. Trên cơ sở vật phẩm do các đơn vị, trường học gửi về, Sở GD&ĐT đã tiến 

hành rà soát, chọn lọc, phân loại để chuyển đến HS các trường, các điểm trường khó 

khăn trên địa bàn huyện  Hòa Vang, HS đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi 

của tỉnh Quảng Nam và HS các trường tiểu học Nam Lào.  

Từ Chương trình này, nhiều trường học vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng khó 

khăn, trung tâm nuôi trẻ mồ côi đã được các đơn vị, trường học thành lập các đoàn 

công tác đến thăm, chia sẻ, động viên, tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm, sách vở, áo 

quần, dụng cụ học tập. Đồng thời, với chương trình này, các đơn vị, trường học đã 

giáo dục HS về tình thương, trách nhiệm, sự quan tâm, chia sẻ; đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý có điều kiện trải nghiệm thực tế, chia sẻ những khó khăn với đồng 

nghiệp để nhận thức sâu hơn, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp “trồng người”. 

Hơn thế nữa, để Ngày yêu thương tiếp tục được lan tỏa, với mong muốn các em 

HS miền núi sẽ bớt giá lạnh khi mùa đông sắp về, Sở GD&ĐT phát động phong trào 

“Áo quần sạch đẹp tặng bạn mùa đông” đối với giáo viên trẻ và HS các trường THPT. 

Theo đó, Các trường THPT được phân công nhận áo quần, áo ấm cũ được các đơn vị, 

trường học quyên góp chuyển về tổ chức chọn lựa phát động phong trào mỗi giáo viên 

trẻ, mỗi HS nhận giặt, ủi, xếp, đóng gói ni lông cẩn thận, xây dựng kế hoạch tổ chức 

tặng HS các trường vùng sâu, miền núi trước khi mùa đông đến. 

5. Chƣơng trình dạy học bơi hè 

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai, phòng, trách 

tai nạn thương tích cho HS được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan 

trọng của ngành GD&ĐT thành phố. Nó tác động trực tiếp đến khả năng học tập, sáng 

tạo, sự phát triển, cũng như tương lai của mỗi cá nhân HS. Nâng cao thể chất, rèn 

luyện kĩ năng, chăm sóc, bảo đảm sức khoẻ tốt cho các em là một mục tiêu quan trọng 

của giáo dục toàn diện trong nhà trường. Đầu tư cho các hoạt động ngoại khóa, giáo 

dục kĩ năng ứng phó trước thiên tai, thảm họa, phòng tránh tai nạn thương tích... là 

một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; bảo đảm an 

toàn trường học, phát triển bền vững và thực hiện an sinh xã hội. Trong thời gian qua, 

các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho HS luôn được ngành GD&ĐT chú trọng 

triển khai ở các cấp học, bậc học, các nội dung lồng gh p giáo dục phòng ngừa thảm 

họa, rủi ro thiên tai đã được triển khai từ mầm non đến THPT. Đặc biệt, ngành 

GD&ĐT phố đã và đang triển khai mạnh mẽ, sâu rộng và có hiệu quả phong trào 

dạy học bơi, phòng chống đuối nƣớc cho HS. 

Nhận thức được hiệu quả, tầm quan trọng, cũng như tính cấp thiết của việc 

trang bị kĩ năng bơi và phòng, chống đuối nước cho HS, ngành GD&ĐT thành phố 

Đà Nẵng đã tham mưu Hội đồng nhân dân thành phố đưa vào Nghị quyết kì họp lần 
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thứ V, khóa VIII nội dung “phổ cập bơi cho HS tiểu học”. Triển khai Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân thành phố, thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo phối hợp chặt chẽ 

với Sở Văn hóa Thể thao, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Tài chính… xây dựng nhiều đề án, kế hoạch triển khai; đầu tư cơ sở hạ tầng, xã 

hội hóa và kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ công tác dạy 

học bơi, phòng, tránh đuối nước và cứu đuối. Nhờ đó, số bể bơi được đầu tư xây dựng 

mới và số trẻ em biết bơi ngày một tăng lên. 

Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn ngành, năm 2016, đã có gần 50 hồ bơi đang 

hoạt động để dạy bơi cho HS với số lượng hơn 17.000 HS theo học; năm 2017, ngành 

GDĐT thành phố đang trực tiếp vận hành 57 bể bơi trong trường, số HS được dạy bơi 

là: 27.000 em; năm 2018, con số này là gần 30.000 em. Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng 

đã chỉ đạo các đơn vị, trường học khuyến khích phụ huynh có điều kiện cho con mình 

học bơi ở các bể bơi dịch vụ tại các khách sạn, các trung tâm thể thao, đẩy mạnh công 

tác xã hội hóa... để việc dạy học được mở rộng và tăng số lượng HS biết bơi. 

Đặc biệt, trong hè 2018, Sở GD&ĐT phối hợp với Tổ chức AOG, trung tâp 

người điếc tại Đà Nẵng tổ chức dạy kĩ năng bơi, phòng tránh đuối nước cho các trẻ em 

khiếm thích để giúp các em phòng tránh những rủi ro khi bản thân sinh ra đã thiệt thòi 

hơn nhiều bạn cùng trang lứa. 

 Kết thúc mỗi khóa học bơi (15 buổi với 15 bài tập), HS sẽ phải trải qua bài 

kiểm tra cuối khóa, HS nào đảm bảo bơi được 25 m t, nổi được 9 giây sẽ được cấp 

chứng chỉ hoàn thành khóa học bơi, HS nào không vượt qua sẽ phải đào tạo lại. Ngành 

GD&ĐT thành phố đặc biệt chú trọng quá trình kiểm tra giám sát công tác dạy học 

bơi, yêu cầu các trường học phân công lãnh đạo trực quản lí, theo dõi, giám sát hoạt 

động dạy học bơi tại trường trong từng buổi học; niêm yết lịch dạy học bơi, số điện 

thoại liên hệ khi cần ở những nơi dễ quan sát; quán triệt giáo viên dạy bơi và nhân viên 

tham gia quản lí thực hiện nghiêm túc quy trình chuyên môn, quan sát kĩ tất cả các khu 

vực dạy học bơi (sân khởi động, hồ bơi, khu vệ sinh, thay quần áo…) trước, trong và 

sau ca học; thực hiện nghiêm túc việc điểm danh HS trước và sau khi sau kết thúc ca 

học để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho HS trong quá trình dạy bơi. 

Việc đào tạo một HS biết bơi và duy trì, nâng cao kĩ năng bơi cho HS có mối 

liên hệ mật thiết với nhau. Nếu không duy trì, không thường xuyên tập luyện thì kĩ 

năng bơi đã học được sẽ dần mất đi. Vì thế, ngành GD&ĐT thành phố thường xuyên 

động viên phụ huynh HS tiếp tục cho con em đi bơi tại các bể bơi dịch vụ để nâng cao 

kĩ năng; ngành GD&ĐT thành phố đã xây dựng kế hoạch để đưa môn bơi thành một 

môn thể thao tự chọn trong nhà trường để góp phần tích cực trong việc duy trì, nâng 

cao kĩ năng bơi cho HS. 

Kĩ năng bơi là một kĩ năng cơ bản của kĩ năng phòng, trách đuối nước. Rất 

nhiều người nhầm lẫn chỉ cần biết bơi là không đuối nước. Chính vì thế, song song với 
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dạy kĩ năng bơi, ngành GD&ĐT thành phố cũng hết sức chú trọng kĩ năng phòng, 

tránh đuối nước, dạy cho các em biết cách xử lí các tình huống, biết tìm kiếm sự giúp 

đỡ khi bản thân và người khác gặp nguy hiểm… Hơn nữa, một người biết bơi không  

phải là một người biết cứu đuối nước. Rất nhiều trường hợp kĩ năng bơi rất tốt nhưng 

phải thiệt mạng khi cứu người. Chính vì thế, trong quá trình dạy học bơi, kĩ năng 

phòng, tránh đuối nước, ngành GD&ĐT thành phố cũng hết sức lưu ý dạy kĩ năng cứu 

đuối nước cho HS. 

Thành quả lớn nhất trong công tác phổ cập  ơi cho HS của thành phố  à Nẵng 

chính là s  chuy n  iến trong nhận th c của toàn x  hội về một chủ trương c  giá trị 

x  hội - nhân văn cao, c  tác dụng lớn về an sinh x  hội; g p phần rất lớn vào việc 

 ảo vệ các quyền cơ  ản của tr  em.  ặc  iệt, nhiều năm qua, trong khi rất nhiều địa 

phương trên cả nước nh c nhối tình trạng nhiều HS đuối nước thương tâm thì  à 

Nẵng không xảy ra trư ng hợp đau l ng trên. 

6. Những khó khăn  

Lực lượng bảo vệ tại các trường học quá ít, có nơi là nữ kiêm nhiệm, vì thế gặp 

nhiều khó khăn, trở ngại trong việc triển khai mở cổng trường học, trường học sáng 

ánh đèn. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với 

tổ dân phố, UBND, công an các xã, phường, quận, huyện làm tốt công tác đảm bảo an 

ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan môi trường, cơ sở vật chất trong quá trình mở cổng 

trường, các khu tập luyện thể dục thể thao phục vụ HS và nhân dân khu vực gần trường. 

Khó khăn lớn nhất vẫn là sự thiếu quyết tâm của một số hiệu trưởng nhà trường. 

Những chủ trương, quyết sách, k  vọng của lãnh đạo ngành sẽ không trở thành hiện 

thực tại các trường học nếu thiếu tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của Hiệu trưởng 

tại mỗi trường học. Thời gian qua, lãnh đạo Sở, phòng GD đã thường xuyên đôn đốc, 

động viên, khích lệ thủ các thầy cô hiệu trưởng nhà trường thực hiện một cách hiệu 

quả, sáng tạo những chủ trưởng chỉ đạo của Sở. 

7. Bài học kinh nghiệm 

Từ thực tế triển khai thực hiện, từ những kết quả ban đầu của việc dạy bơi cho 

HS, chúng tôi rút ra những bài học kinh nghiệm sau: 

 - Từ công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động đến việc tự giác đưa con em 

mình đi học bơi để phòng, tránh đuối nước là một khoảng cách không ngắn, vì thế, đòi 

hỏi những người đảm nhiệm công tác này phải nhiệt tình, kiên trì, thực hiện nhiệm vụ 

một cách thường xuyên, liên tục. Ngoài ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cần 

nhận thức sâu hơn về công việc của mình đang làm như một niềm vui, một hạnh phúc, 

một cách để mình sống vì người khác, vì sức khỏe và tính mạng của trẻ em thì hiệu 

quả công việc sẽ cao hơn.  
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- Việc đầu tư cho con em học bơi với các gia đình có điều kiện là đơn giản 

nhưng đối với những gia đình có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn thì gần như đó là 

một gánh nặng. Vì thế, ngành GD&ĐT đã tham mưu UBND thành phố ưu tiên xây 

dựng bể bơi cho các trường vùng khó khăn, đảm bảo kinh phí hoạt động để đào tạo 

miễn phí cho HS.  

- Một yếu tố đóng vai trò quyết định trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận 

động nâng cao tỉ lệ HS biết bơi, có kĩ năng phòng, tránh đuối nước đó là sự quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát của Bộ GD&ĐT, của lãnh đạo thành phố; phối kết hợp chặt 

chẽ, nhiệt tình giữa ngành GD&ĐT các Sở, ngành liên quan, sự vào cuộc hết sức tích 

cực của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nếu không có sự phối kết hợp này thì mọi 

công tác tuyên truyền, giáo dục đều khó mang lại kết quả như mong muốn. Sở 

GD&ĐT đã huy động được sự phối hợp tham gia chặt chẽ của các sở, ngành, các hội, 

đoàn thể, các tổ chức quốc tế...; sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, HĐND, 

UBND thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của ủy ban nhân dân các quận, huyện; sự ủng 

hộ, chung tay góp sức của cha mẹ HS, các tổ chức chính trị - xã hội và của toàn xã hội. 

Vì vậy, công tác này đã tạo được diện mạo mới, không còn mang tính tự  phát như giai 

đoạn trước mà dần đi vào chiều sâu.  

8. Những đề xuất  

Công tác dạy học bơi, thực hiện phổ cập bơi cho HS tiểu học là một điểm mới, 

điểm sáng của ngành GD&ĐT thành phố gắn với những kết quả đáng trân trọng. Tuy 

nhiên, ngành GD&ĐT thành phố cũng gặp không ít khosd khăn về đảm bảo tất cả các 

trường tiểu học đều được trang bị bể bơi, đặc biệt là kinh phí vận hành, đào tạo miễn 

phí cho HS khó khăn, HS khiếm thính, HS khuyết tật... Vì vậy, chúng tôi mong muốn 

được đón nhận sự hỗ trợ tích cực của quý cơ quan, tổ chức, quý mạnh thường quân để 

công tác dạy học bơi, phòng, tránh đuối nước cho HS, đặc biệt là HS khuyết tật, HS có 

hoàn cảnh khó khăn ngày càng mang lại hiệu quả cao hơn.  

    

Địa chỉ liên hệ 

Họ và tên: Nguyễn Đình Vĩnh 

Địa chỉ: Sở GD&ĐT Đà Nẵng 

Số điện thoại liên hệ: 0905128445 

Email: dinhvinhlqd@gmail.com  
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THÀNH CÔNG BƢỚC ĐẦU VỀ ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP      

TRONG TRƢỜNG PHỔ THÔNG             

Junior Startup Vietnam    
 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Khái niệm “khởi nghiệp” không còn mới mẻ tại Việt Nam trong những năm gần 

đây. Theo một nghiên cứu vừa được công bố tại Diễn đàn Khởi nghiệp trẻ 2017 cho 

biết: Việt Nam đang đứng đầu thế giới về tinh thần khởi nghiệp, đứng thứ 2 về thái độ 

tích cực với khởi nghiệp. Tuy nhiên, có đến hơn 80% công ty khởi nghiệp không có cơ 

hội mừng sinh nhật lần 2. Nguyên nhân được nhiều chuyên gia phân tích là do đa số 

các Start-up non trẻ thiếu các kiến thức và kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp, những kỹ 

năng mà theo nhiều chuyên gia nhận định cần trang bị cho học sinh (HS) ngay từ cấp 

Trung học phổ thông.  

Trong hội thảo “Phát triển mô hình đào tạo khởi nghiệp từ giáo dục phổ thông”, 

TS. Nguyễn Trung Dũng (Tổng giám đốc BKHoldings – Đại học Bách Khoa Hà Nội) 

cho biết: hằng năm ĐH Bách khoa Hà Nội có khoảng 4.000 sinh viên ra trường và 

khoảng 1  trong số sinh viên đó (khoảng 40 sinh viên) thành lập các Doanh nghiệp 

khởi nghiệp. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1/3 trong số đó (khoảng 13 công ty) “sống” 

được sau 3 năm. Từ khóa “khởi nghiệp” xuất hiện ở khắp nơi; nhưng câu hỏi lớn đặt ra 

là chúng ta đã chuẩn bị hành trang gì cho những người chuẩn bị khởi nghiệp. Chuẩn bị 

khởi nghiệp là từ cấp độ đại học là quá muộn. Chuẩn bị hành trang từ gốc, tức là khơi 

nguồn cảm hứng, trang bị kiến thức cho HS từ bậc phổ thông mới là lời giải căn cơ và 

hiệu quả cho bài toán khởi nghiệp. 

Hơn nữa, hiện nay các công ty tuyển dụng hàng đầu đang tìm kiếm các ứng 

viên có kỹ năng giao tiếp đọc và viết; tư duy phản biện và giải quyết vấn đề; tính 

chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; thái độ hợp tác; khả năng làm việc nhóm; 

thành thạo công nghệ thông tin và kỹ năng lãnh đạo, quản lý dự án. Bởi vậy, ngoài học 

kiến thức chúng ta cần trang bị cho HS những kỹ năng có thể đáp ứng với sự thay đổi 

trong tương lai để đi tới thành công. Các kỹ năng đó gồm bộ 16 năng lực thế kỷ 21; Kỹ 

năng về nhận thức (tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề, các kỹ năng học tập, 

thi cử); Kỹ năng về tính cách (kiểm soát áp lực, tự tạo động lực, chú tâm, kiên cường, 

chính trực, can đảm và kiên định…). 

Theo báo cáo mới nhất về chỉ số khởi nghiệp tại Việt Nam do một số tổ chức 

nước ngoài tham gia hội thảo phân tích, hệ sinh thái khởi nghiệp có 12 tiêu chí. Việt 

Nam có ba tiêu chí trên mức trung bình của thang điểm 5, còn chín tiêu chí dưới mức 

trung bình, trong đó có ba tiêu chí ở mức thấp nhất. Đó là (1) chính sách hỗ trợ của 

nhà nước đối với hệ sinh thái khởi nghiệp, (2) tài chính trong khởi nghiệp, (3) giáo dục 

về kinh doanh ở phổ thông. Chỉ số thứ ba chỉ đạt 1,57/5 điểm. 
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Nhiều người quan niệm trường đại học là môi trường tạo ý tưởng, trang bị kiến 

thức cho những người khởi nghiệp. Để khởi nghiệp thành công, các kiến thức về kinh 

doanh, tư duy tài chính, khả năng thích ứng và ứng dụng công nghệ thông tin, các kỹ 

năng mềm… cần được trang bị từ gốc và hình thành ngay từ khi các em còn ở cấp phổ 

thông. Kiến thức có thể chuyển hóa thành kỹ năng khi HS có cơ hội thực hành liên tục 

và nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm. 

Hiểu được tầm quan trọng của việc trau dồi các kiến thức và kỹ năng về tư duy 

khởi nghiệp, Junior Sartup Vietnam được thành lập theo chủ trương của Bộ GD&ĐT 

trên cơ sở Đề án 1665QĐ/TTg, đã kết hợp với các tổ chức đào tạo hàng đầu thế giới 

như Cisco, JA Worldwide để đưa ra ý tưởng và xây dựng các chương trình phù hợp 

với từng cấp độ HS, trong đó kết hợp học kiến thức về công nghệ song song với đào 

tạo các kỹ năng quản lý tài chính, định hướng kinh doanh và hướng nghiệp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA JUNIOR STARTUP VIETNAM 

1. Các dự án của Junior Startup Vietnam  

Hiện nay, phát triển và nhân rộng mô hình đào tạo các khóa học về khởi nghiệp 

đang được Junior Startup Vietnam đẩy mạnh nhờ việc liên kết với các quỹ hỗ trợ và 

nhà tài trợ để đưa chương trình thực hiện trong các trường phổ thông. Một trong số 

những ví dụ điển hình đã và đang áp dụng thành công đó là sự kết hợp giữa Junior 

Startup Vietnam với BK - Holding phát triển các khóa đào tạo về tư duy khởi nghiệp 

trong trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu.  
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THPT Tạ Quang Bửu có thuận lợi là trường nằm trong trường Đại học. HS học 

được làm việc trong môi trường học tập giàu tính khoa học, sớm có điều kiện tiếp cận 

khoa học công nghệ và được sử dụng hệ thống cơ sở vật chất như phòng thí nghiệm, 

thư viện của trường ĐH Bách Khoa.  

Dựa trên những lợi thế sẵn có, cùng tinh thần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ngay 

từ khi thành lập nhà trường đã lựa chọn và đưa chương trình giáo dục tư duy khởi 

nghiệp thông qua việc giảng dạy STEM, giúp các em có được trải nghiệm sáng tạo, 

qua đó tạo sự tự tin, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. 

Nhà trường bố trí mỗi tuần 1 tiết khám phá khoa học vào trong chương trình 

chính khoá nhằm giúp cho HS hiểu biết, nắm bắt các phát minh khoa học, những 

nguyên lý cơ bản của khoa học và thực hành chế tạo các thiết bị, đồ dùng đơn giản. 

Nhà trường tổ chức các câu lạc bộ để HS được tham gia nghiên cứu khoa học. 

Được BK – Holdings hỗ trợ xây dựng Fablab, đào tạo các chương trình về công 

nghệ thông tin và JA Vietnam hỗ trợ phát triển, đào tạo các chương trình về tư duy tài 

chính, hướng nghiệp, nhà trường đã tổ chức cho HS tham gia các đề tài nghiên cứu 

khoa học, kích thích sáng tạo. Đến nay, đã có khoảng 20 dự án triển khai như: Dự án 

trồng rau mầm sinh học; Dự án sử dụng phần bón hoá học có hiệu quả; Dự án làm xà 

phòng từ dầu dừa; Dự án hệ thống đèn cầu thang tự động; Chương trình toán ứng dụng 

thiết kế thùng nước… 

Năm 2017, trường đã có HS đạt giải 3 Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp thành 

phố dành cho HS trung học (HASEF). Năm 2016 trường có 2 HS tham gia Cuộc thi 

thách thức thương mại quốc tế tổ chức tại Hồng Kong và IoT (Internet of Things) vào 

Top 3. 

 Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, chúng tôi hiểu rằng việc trau dồi 

kiến thức về tư duy khởi nghiệp ngay từ khi còn nhỏ sẽ giúp các em HS sống tự tin, tự 

lập và có trách nhiệm hơn với bản thân và xã hội. Chính vì vậy, bên cạnh việc đầu tư 

các chương trình học cho HS THCS và THPT, Junior Starup Vietnam còn phối hợp 

với TW Hội Phụ nữ Việt Nam phổ cập chương trình tư duy Tài chính Cha – Ching cho 

HS Tiểu học với mục tiêu giúp trẻ tiếp thu và hình thành những thói quen tốt về tài 

chính một cách tự nhiên và hứng khởi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp cho phụ 

huynh các kiến thức thiết thực nhất để có thể hỗ trợ con em mình nhằm thúc đẩy sự 

phát triển tốt nhất cho trẻ em Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại trong dự án này 

chúng tôi đã: 

 Tiếp cận 20 trường dân lập trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Tiếp cận với khoảng hơn 3000 HS lớp 4.  
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Ngoài ra, Junior Starup Vietnam còn liên kết với HSBC để đưa những kỹ năng 

cơ bản về kinh doanh tới các em HS tiểu học qua chương trình More than Money 

nhằm giúp các em HS:  

 Nhận thức được vai trò của đồng tiền trong cuộc sống hàng ngày 

 Tư duy như một doanh nhân và định hình về một công ty nhỏ mà các em có 

thể thành lập và điều hành. 

 Phân tích ưu điểm và nhược điểm của việc mượn tiền. 

 Khám phá vô vàn cơ hội của thị trường quốc tế. 

2. Các cuộc thi dành cho HS 

Để giúp HS được ứng dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống, Junior Startup 

Vietnam đã kết hợp với nhiều đơn vị khác nhau tổ chức các cuộc thi lớn nhằm khuyến 

khích các em tự tin thể hiện ý tưởng và thế mạnh bản thân, đồng thời cũng tạo sân chơi 

giúp các em được trải nghiệm với những bài học khởi nghiệp thực tế. Do đó, trong quá 

trình học tập các em HS trong độ tuổi THCS và THPT có thể tham gia các cuộc thi 

mang tầm cỡ quốc tế như: 

a) Cuộc thi ITC (Internatinal Trade Challenge)  

Đây là một cuộc thi thường niên của JA nhằm nuôi dưỡng tinh thần và kỹ năng 

kinh doanh. HS sẽ được thực hành và nâng cao kiến thức về thương mại quốc tế cũng 

như được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống. Cuộc thi được tổ chức 

trên cơ sở mỗi đội tham gia phải xây dựng kế hoạch thâm nhập thị trường quốc tế cho 

các sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Lần lượt các em sẽ trải qua 02 vòng thi loại để 

chọn ra những đội xuất sắc thi đấu tại vòng Quốc gia. 03 đội thắng cuộc sẽ được tham 

dự cuộc thi ITC Châu Á - Thái Bình Dương để cọ sát với các đội thi thành viên. 

 Mục tiêu của cuộc thi: 

Fed x  xpress/JA IT  nhằm trang  ị cho HS: 

 Kiến thức và các khái niệm trong thương mại quốc tế; 

 Các kỹ năng mềm cần thiết đối với một công dân toàn cầu; 

 Nghiên cứu và phân tích thông tin để xây dựng chiến lượng thâm nhập thị 

trường quốc tế cho một sản phẩm/dịch vụ cụ thể. 

 Sau khi tham gia chương trình, HS sẽ đạt được những kết quả sau: 

- Về kiến thức 

 Hiểu được các kiến thức, khái niệm về kinh doanh trong môi trường 

quốc tế… 

 Kiến thức về lập kế hoạch, chiến lược, cạnh tranh, phân phối sản phẩm, 

khuyến mại, bán hàng, quản lý rủi ro trong thương mại quốc tế… 
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- Về kỹ năng: 

 Có khả năng áp dụng các kỹ năng kinh doanh vào hoạt động kinh 

doanh thực tế 

 Được trang bị và rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết đối với một 

công dân toàn cầu như: Kỹ năng làm việc nhóm, thương lượng, giao 

tiếp, quản lý thời gian, quản lý sự thay đổi, trình bày dự án kinh 

doanh, ứng dụng công nghệ… 

 HS được giao lưu, cọ sát với những HS các nước khác trong khu vực. 

 Lợi ích của việc tham gia cuộc thi: 

 Được trang bị kiến thức về thương mại quốc tế, rèn luyện các kỹ năng mềm, 

làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình... 

 Được giao lưu, cọ xát với các HS đội bạn đến từ các quốc gia khác nhau. 

 Được gặp gỡ và chia sẻ từ các Cựu thành viên JA hoặc các CEO, lãnh đạo có 

tầm ảnh hưởng. 

 Được nhận những phần thưởng giá trị trong nước và Quốc tế 

 Được cấp chứng chỉ tham gia chương trình của tổ chức JA Việt Nam 

b) Cuộc thi COY (Company of the Year) 

Cuộc thi là cơ hội cho những người trẻ 15-18 tuổi thực hành kiến thức và phát 

triển kỹ năng kinh doanh thông qua sự cạnh tranh và thách thức với các công ty (đội 

thi) trong khu vực và toàn cầu. Chương trình đòi hỏi những doanh nhân trẻ phải đưa ra 

được các ý tưởng, chiến lược kinh doanh cho sản phẩm (hoặc dịch vụ) của họ nhằm 

giải quyết các vấn đề xã hội. Ban giám khảo (là đại diện của các tổ ch c x  hội và các 

doanh nghiệp c  uy tín  sẽ đánh giá dựa trên các phương pháp tiếp cận, làm việc 

nhóm, cách giải quyết vấn đề, kế hoạch kinh doanh, hệ thống quản lý tài chính – nhân 

sự và đặc biệt là sự đổi mới và tính bền vững. Đây cũng là cơ hội để HS phổ thông 

được trực tiếp hỗ trợ kinh doanh và tiếp cận thông tin toàn cầu. Một phần lợi nhuận t  

các nh m  doanh nghiệp  tham gia cuộc thi sẽ được trích ra đ  đ ng g p cho các quỹ 

t  thiện. 

c) Cuộc thi IOT Hackathon Việt Nam 

Cuộc thi IOT Hackathon Việt Nam 2017 do Cisco và Học viện CNTT Bách 

Khoa (BKACAD) phối hợp tổ chức. Cuộc thi được thiết kế nhằm khuyến khích HS, 

sinh viên áp dụng kiến thức và kỹ năng công nghệ trong việc giải quyết những vấn đề 

của xã hội. Với chủ đề là "Thành phố thông minh", cuộc thi là nơi để các bạn sinh viên 

thể hiện những ý tưởng sáng tạo, giải pháp đột phá và thiết thực cho cuộc sống hiện 

đại ngày nay.  
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Tại cuộc thi, các đội thi sẽ có cơ hội trau dồi và vận dụng những hiểu biết về 

IoT vào việc giải quyết vấn đề của xã hội. Với từng vòng thi đầy cam go và mang tính 

thách thức, đội thi sẽ được cung cấp thêm những kiến thức về IoT chuyên sâu thông 

qua các buổi Workshop, Training xuyên suốt cuộc thi, được làm việc trực tiếp với các 

chuyên gia trong ngành giàu kinh nghiệm, được mài giũa, rèn luyện, phát triển và hoàn 

thiện bản thân trong một môi trường áp lực. 

 Từ đó HS, sinh viên sẽ có cơ hội:  

 Nắm giữ chiếc chìa khóa tiên phong trong cuộc cách mạng 4.0. 

 Thử thách và bức phá giới hạn bản thân để vượt qua các thử thách trong cuộc 

thi. 

 Mở rộng mối quan hệ cùng các doanh nghiệp và các bạn thí sinh tài năng 

khác. 

 Và đặc biệt, HS có cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng của bạn.  

III. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

Với sứ mệnh nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, khám phá cùng với việc phát 

triển các hoạt động trải nghiệm, chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra các chương trình 

học phù hợp với các đối tượng HS cùng với phương pháp học tập chủ động nhằm giúp 

các em tiếp cận với kiến thức một cách thoải mái và hào hứng nhất. Ví dụ như giáo 

trình More than Money cho ph p các em từng bước tiếp cận khái niệm về thu nhập, chi 

tiêu, chia sẻ, tiết kiệm và khởi sự kinh doanh, thông qua các buổi HS động và nhiều trò 

chơi tương tác mang tính thực tế. 

Trong năm nay, giáo trình More than Money được cải tiến, với sự góp mặt của 

những nhân vật ngộ nghĩnh như cô Thắt Lưng Buộc Bụng, ngài Thích Tiêu Tiền, anh 

Kế Hoạch, chị Ngàn Ý Tưởng... giúp các em hứng thú hơn với các bài học. Cuối khóa 

học, các em có cơ hội thuyết trình về dự án kinh doanh của mình với bạn bè, thầy cô 

và bố mẹ. 

Không dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, mục tiêu giáo dục lớn nhất của More 

than Money là nhận thức đúng đắn của các em HS đối với tiền bạc, sức lao động, thái 

độ sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với gia đình và mọi người xung quanh. Là việc 

giúp cho các em phát triển kỹ năng bản thân trong suốt quá trình học tập 

Khung chương trình bao gồm 9 buổi x 35 phút (có 1 buổi báo cáo cuối chương 

trình). 
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BUỔI 
NỘI 

DUNG 
KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

1 

Những 

ngƣời bạn 

mới 

- Gặp gỡ thế giới nhân vật - Giới thiệu bản thân 

2 
Ngôi vƣờn 

mọc lên tiền 

- Xác định vai trò của tiền 

trong cuộc sống hàng ngày. 

- Làm việc nhóm, ghi nhớ. 

- Kĩ năng tổng hợp thông 

tin 

- Giải thích các lợi ích của việc 

sử dụng tài khoản tiết kiệm. 

- Kĩ năng giỏi toán, tiết 

kiệm tiền. 

3 
Tạo cơ sở 

kinh doanh 

- Định nghĩa doanh nghiệp, 

hàng hoá, và dịch vụ 

- Kĩ năng tổng hợp thông 

tin 

- Kĩ năng lắng nghe và 

phân tích 

- Xác định doanh nghiệp các 

em muốn bắt đầu phù hợp với 

sở thích, và kỹ năng cá nhân 

của các em. 

- Ca ngợi vai trò doanh nhân 

của các em ảnh hưởng đến 

cộng đồng và thế giới 

- Kĩ năng sáng tạo 

- Kĩ năng tổng hợp thông 

tin 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

- Kĩ năng giỏi toán 

4 

Phát triển 

cơ sở kinh 

doanh (Phần 

1) 

- Xác định các bước cơ bản để 

phát triển một doanh nghiệp 

nhỏ 

- Kĩ năng lắng nghe và 

tổng hợp thông tin. 

- Kĩ năng thuyết trình; 

phân tích dữ liệu 

5 

Phát triển 

cơ sở kinh 

doanh 

(Phần 2) 

- - Phát triển một kế hoạch kinh 

doanh cơ bản 

- Kĩ năng tổ chức và lập kế 

hoạch kinh doanh. 

- Kĩ năng tư duy nhạy b n, 

sáng tạo, giỏi toán 

6 

Điều hành 

cơ sở kinh 

doanh 

(Phần 1) 

- Nhận biết được tầm quan 

trọng của Uy tín 

- Mô tả các đặc điểm của người 

đi vay đáng tin cậy và các tình 

huống thực tế 

- Kĩ năng liên tưởng, giải 

quyết vấn đề 

- Kĩ năng lắng nghe, phân 

tích và tổng hợp thông tin 

- Kĩ năng xác định rủi ro 

- Kĩ năng ra quyết định 

7 Điều hành 

cơ sở kinh 

- Định nghĩa lợi nhuận, lỗ lãi, 

tiền lời 
- Kĩ năng lắng nghe 
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doanh 

(Phần 2) 
- Ghi lại và theo dõi tiền lời lỗ 

trong một môi trường mô 

phỏng 

- Kĩ năng đặt mục tiêu 

- Kĩ năng phân tích, giỏi 

toán 

- Kĩ năng vượt qua khó 

khăn 

8 
Thành công 

toàn cầu 

- Khám phá lý do tại sao doanh 

nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu 

hàng hoá 

- Mô tả những vấn đề kinh tế 

liên quan đến việc bán hàng 

trong một thị trường toàn cầu 

- Kĩ năng học hỏi 

- Kĩ năng phân tích, ra 

quyết định 

- Định nghĩa chi phí cơ hội 

- Kĩ năng liên tưởng, phân 

tích và tổng hợp thông tin 

- Kĩ năng giúp đỡ người 

khác 

9 
Báo cáo sản 

phẩm 

- HS có thể báo cáo kế hoạch 

chi tiêu ngân sách trong kế 

hoạch kinh doanh. 

- Kỹ năng ghi nhớ và mô 

phỏng lại. 

Ngoài những kiến thức học tập trên lớp, Junior Startup Vietnam còn khuyến 

khích tổ chức các hoạt động thực tế như kiếm tiền, hội chợ, trải nghiệm kinh doanh, 

tham quan doanh nghiệp… với mục đích tạo ra các sân chơi bổ ích giúp các em HS có 

thể ứng dụng những kiến thức được học vào cuộc sống. 

Bên cạnh đó, để theo dõi được quá trình phát triển của HS trong suốt quá trình 

học tập, Junior Startup Vietnam luôn có những bài đánh giá người học trước và sau 

khóa học. Đây cũng là căn cứ giúp cho Junior Startup Vietnam đưa ra được những 

phương pháp tốt nhất trong việc triển khai các chương trình học tới các em HS. 

Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn tạo ra sợi dây kết nối giữa nhà trường, HS 

và phụ huynh thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm nhằm chia sẻ kiến thức về tài chính 

tới các phụ huynh và lắng nghe ý kiến từ các phía để hoàn thiện chương trình ngày 

một tốt hơn. 

IV. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI  

1. Tính đến thời điểm này, JSV đã triển khai các chương trình đào tạo tại hơn 

30 trường phổ thông, tiếp cận gần 40,000 HS trên toàn quốc . 

2. Để đạt được hiệu quả và truyền cảm hứng tốt nhất về tư duy khởi nghiệp cho 

các em HS phổ thông, chúng tôi hiểu rằng giáo viên, tình nguyện viên là thành phần 

rất quan trọng trong việc giữ và truyển lửa đam mê. Chính vì thế, chúng tôi luôn đặt 
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vấn đề chất lượng đào tạo lên hàng đầu. Trong đó, JA Việt Nam trực tiếp đào tạo giáo 

viên, tình nguyện viên tham gia giảng dạy các chương trình tài chính bao gồm kiến 

thức, kỹ năng, phẩm chất cũng như trau dồi các phương pháp dạy học tích cực. 

Chúng tôi luôn có các khóa tập huấn thường xuyên với giáo viên các trường 

trong việc triển khai chương trình. Thực hiện các bài giảng demo, đánh giá trực tiếp 

trong các buổi tập huấn. 

Thực hiện các hoạt động dự giờ, hỗ trợ các trường trong quá trình triển khai các 

chương trình. 

Tính đến thời điểm này, JSV đã đào tạo gần 300 giáo viên trên phạm vi cả nước 

trong khuôn khổ các chương trình đào tạo về tư duy tài chính, hướng nghiệp, khởi 

nghiệp và công nghệ. 

V. ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG MÔ HÌNH 

Trang bị các kỹ năng, kiến thức cho HS làm nền tảng thúc đẩy đổi mới, sáng 

tạo và khởi nghiệp trong trường phổ thông là rất cần thiết. Vì vậy, phát triển giáo dục 

khoa học, công nghệ, tư duy tài chính và các kỹ năng mềm trong chương trình mới là 

tất yếu. Tuy nhiên, để đưa mô hình giáo dục khởi nghiệp vào chương trình phổ thông 

có hệ thống, hiệu quả, cần giải pháp đồng bộ. 

Trong điều kiện hội nhập hiện nay, để phát triển mô hình giáo dục khởi nghiệp 

trong phổ thông, các nhà trường cần chuẩn bị tốt về mọi mặt bao gồm cả cơ sở vật chất 

và tinh thần như: 

- Với Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên: Cần chuẩn bị tốt về tâm lý với 

một tinh thần sẵn sàng tham gia vào các hoạt động phát triển mô hình. Ban 

giám hiệu hiểu được giá trị của việc ứng dụng mô hình đối với HS, quyết 

tâm tạo điều kiện để việc triển khai diễn ra hiệu quả nhất. Giáo viên cần 

được tập huấn, tham gia các buổi hội thảo để nhận thức rõ tầm quan trọng 

của việc giáo dục khởi nghiệp cho HS phổ thông. 

- Với HS: các em cần được tạo động lực với một tâm thế hứng khởi trước 

khi tham gia vào các chương trình đào tạo, chuẩn bị tốt về mặt ý thức, đạo 

đức để nắm được giá trị mà chương trình đem lại.  

- Về cơ sở vật chất: nhà trường cần trang bị những thiết bị nghe nhìn tốt 

phục vụ cho các buổi học diễn ra hiệu quả như máy chiếu, loa đài, các 

không gian rộng để tổ chức hoạt động thực tế (có thể trong nhà hoặc ngoài 

trời).  

Bởi vậy, thứ nhất để thay đổi tư duy nhận thức về khởi nghiệp trong nhà 

trường, nhà trường và HS dưới nhiều hình thức khác nhau cần tổ chức: hội thảo giáo 

dục dành cho Ban giám hiệu, giáo viên nhà trường, hội thảo phụ huynh và hội thảo 
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HS, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, chia sẻ của các chuyên gia, đặc biệt là chuyên 

gia quốc tế… 

Thứ hai, trang bị kiến thức về khởi nghiệp cho các trường phổ thông bằng cách 

triển khai bàn giao chương trình, địa phương hóa chương trình dưới hình thức tham gia 

hỗ trợ sửa đổi chương trình cùng các nhà trường sao cho phù hợp với cách thức giảng 

dạy của giáo viên và nhận thức của HS; tổ chức các khóa đào tạo giáo viên, đánh giá, 

dự giờ nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng tốt nhất cho đội ngũ đào tạo. 

Thứ ba, thường xuyên kiểm soát chất lượng bằng cách đánh giá kết quả thực 

hiện và hiệu chỉnh lại nội dung và đưa ra phương pháp tối ưu trong quá trình triển 

khai. 

Thứ tƣ, thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp trong các 

trường phổ thông xây dựng đội ngũ tình nguyện viên, cựu HS cùng tham gia hoạt 

động. Từ đó xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường, gắn kết giữa ban 

giám hiệu, HS và phụ huynh. 

Cuối cùng, trong bối cảnh điều kiện cơ sở vật chất chung của các trường PTTH 

còn thiếu thốn, cần thiết lập được các mô hình liên kết với các trường đại học. Hiện 

nay, các tỉnh đều có trường đại học, vì vậy nên chăng cùng với phát động triển khai 

giáo dục khởi nghiệp trong các trường phổ thông cũng cần huy động trường đại học 

vào cuộc để hỗ trợ về ý tưởng, về cơ sở vật chất và cả đội ngũ nhân lực nhằm tạo 

thành sức mạnh tổng hợp. Bên cạnh đó là sự tham gia của các doanh nghiệp tại địa 

phương có trường học trong việc chia sẻ kinh nghiệm, tham quan, học hỏi thực tế, 

thậm chí là đầu tư cho các ý tưởng tốt. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                

 

Địa chỉ liên hệ 

Họ và tên: Đoàn Bích Ngọc  

Địa chỉ: 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội  

Số điện thoại liên hệ: 097 904 5563 

Email: ngoc.db@javietnam.org  
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TỰ CHỦ TRƢỜNG PHỔ THÔNG – HÀNH TRÌNH KHÓ KHĂN 

Báo Tuổi tr  Th nh phố Hồ Chí Minh  

Bài 1: Tự chủ kế hoạch giáo dục 

Tương t  như ở  ậc đại h c, t  chủ trư ng phổ thông ở một số trư ng đang n  

l c tri n khai giống như chìa kh a đ  thay đổi cách quản trị, d n tới chuy n  iến về 

chất lượng. Nhưng khác với đại h c, t  chủ ở trư ng phổ thông lại kh  khăn gấp 

nhiều lần. 

 Những “dịch chuyển” ở một trƣờng công lập 

Khi nhắc đến “tự chủ” nhiều người đều hiểu đơn giản là “bị cắt một khoản tiền 

chi thường xuyên từ ngân sách” và nhiệm vụ của trường là tự lo một khoản tương tự 

để bù đắp. 

Thực chất tự chủ là câu chuyện dài, nhưng ở bậc phổ thông, muốn tự chủ, trước 

hết phải tự chủ về kế hoạch dạy học. Hướng dẫn 791 của Bộ GD&ĐT ban hành từ 

năm 2013 cho ph p các nhà trường chủ động xây dựng chương trình nhà trường (nay 

gọi là kế hoạch giáo dục).  Đã hơn 5 năm trôi qua nhưng những trường thực hiện được 

việc này không nhiều. Đáng nói các trường thành công hầu hết là các trường tư thục, 

trường công lập tự chủ chất lượng cao… 

Hệ thống trường công lập luôn mang lại niềm tin cho xã hội về một độ an toàn 

nhất định trong mọi mặt, nhưng cùng với đó cũng là sự trì trệ, ỉ lại, thói quen được 

“cầm tay, chỉ việc”. Người ta không có động lực cũng không có bản lĩnh để bứt phá, 

thay đổi. Và đây là cản trở lớn nhất cho sự đổi mới nói chung và cho việc triển khai 

chủ động về kế hoạch giáo dục. 

Nhưng trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã và đang triển khai để 

hướng tới mốc đầu tiên là tự chủ về kế hoạch dạy học theo những bước đi “chậm 

nhưng chắc chắn”. 

“Kết thúc mỗi năm học chúng tôi có ngay kế hoạch xây dựng kế hoạch giáo dục 

cho năm học mới, thành lập hội đồng xây dựng kế hoạch giáo dục của toàn trường, 

trong đó mỗi bộ môn là một ban xây dựng kế hoạch giáo dục. Chủ  tịch hội đồng (là 

hiệu trưởng) và các phó chủ tịch hội đồng (là các phó hiệu trưởng) chịu trách nhiệm 

kiểm duyệt kế hoạch giáo dục của bộ môn được phân công trước khi gửi lên cấp trên 

phê duyệt”- Cô Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng cho biết. 

Sáu nguyên tắc đã được đặt ra khi thực hiện xây dựng một kế hoạch giáo dục - 

nói cách khác là chương trình dạy học được thiết kế dựa trên cốt lõi là chương trình 

GD hiện hành của Bộ GD&ĐT. Đó là việc xây dựng phải đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ 

năng theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; phù hợp với điều kiện của 
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nhà trường, địa phương; không giảm bớt số giờ và đầu điểm theo quy định của Bộ 

GD&ĐT; đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất của mỗi môn học, 

giữa các môn học và các hoạt động giáo dục; đảm bảo đổi mới phương pháp dạy học 

đa dạng, các hình thức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đảm bảo đổi mới kiểm tra đánh 

giá chú trọng đến quá trình học tập của học sinh. 

Theo cô Nhiếp thì cách triển khai là rà soát nội dụng dạy học theo chương trình 

hiện hành để tinh giản những nội dung vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng, 

những nội dung bị trùng lặp giữa các môn học, hay trong cùng một môn học ở các lớp 

khác nhau, bổ sung cập nhật những thông tin mới phù hợp thay thế cho các thông tin 

cũ, lạc hậu trong SGK hiện hành. Dựa vào chương trình hiện hành để lựa chọn các chủ 

đề, rà soát nội dung bài học trong SGK theo chủ đề để xây dựng các bài học tích hợp 

của từng môn hoặc liên môn…Các ban xây dựng kế hoạch dạy học ở từng môn cũng 

đề xuất phương pháp, cách tổ chức dạy học đối với các chủ đề, môn học và hoạt động 

trải nghiệm phục vụ cho mục tiêu dạy học của bộ môn 

 “Tôi cần kinh nghiệm của những giáo viên lâu năm nhưng cũng cần sự mạnh 

dạn, sáng tạo và thành thạo ứng dụng các công nghệ dạy học hiện đại của giáo viên trẻ. 

Vì thế trong các ban xây dựng kế hoạch dạy học, tôi bố trí cả giáo viên kì cựu và giáo 

viên trẻ. Điều đáng mừng không chỉ là kết quả xây dựng kế hoạch mà ở những thay 

đổi trong tư duy, cách làm và động lực của mỗi giáo viên. Kế hoạch giáo dục của nhà 

trường được rà soát, xây dựng hàng năm, ban đầu là sự thay đổi cơ học nhưng sau mỗi 

năm chất lượng ngày càng kh ng định ”- cô Nguyễn Thị Nhiếp trao đổi. 

Theo kế hoạch này của trường Yên Hòa, các bộ môn Sinh học, Lịch sử, Địa lí, 

Giáo dục quốc phòng& An ninh, GDCD, Công nghệ đều có ít nhất 02 chuyên đề được 

tổ chức hoạt động dạy học ngoài lớp theo hướng trải nghiệm. Các môn Toán, Vật lí, 

Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí có ít nhất 02 chủ đề tự chọn 

được tổ chức dạy học ngoài lớp. Đặc biệt môn Tin học ở cả ba khối lớp đều học 2 tiết/ 

tuần sẽ tích hợp chương trình Tin học của Bộ GD&ĐT với chương trình Tin học MOS 

và chương trinh Tin học nghề phổ thông với mục tiêu học sinh ra trường đạt được 3 

chứng chỉ quốc tế Tin học MOS.  

Yên Hòa là trường công lập truyền thống, nguồn ngân sách cấp cho chi thường 

xuyên chỉ đủ để duy trì các hoạt động dạy học, không có điều kiện và cơ chế để “tăng 

lương” cho giáo viên thực hiện đổi mới. Nên theo cô Nguyễn Thị Nhiếp, “Để đổi mới, 

sáng tạo các hoạt động giáo dục tôi đề ra các hình thức khen thưởng để ghi nhận công 

sức, năng lực của giáo viên. Các hình thức “cộng điểm thi đua” công bằng và công 

khai để đánh giá xếp loại viên chức bước đầu tạo động lực cho giáo viên” 

Nhưng rõ ràng, đó chỉ là những giải pháp trước mắt trong hoàn cảnh khó khăn 

mang tính đặc thù của trường công.  
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Cũng chia sẻ về “chương trình nhà trường”, thầy Nguyễn Mạnh Cường, Phó 

hiệu trưởng trường THPT số 1 Lào Cai (huyện Văn Bàn, Lào Cai), một trường  ở tỉnh 

khó khăn cũng triển khai tự chủ về kế hoạch dạy học chia sẻ “nhờ  có chương trình nhà 

trường, chúng tôi chủ động hơn, có điều kiện áp dụng các phương pháp dạy học mới, 

nên khi trở thành một nơi thí điểm thực hiện chương trình GD phổ thông mới, giáo 

viên không cảm thấy lúng túng”. 

Nhưng dù sao, so với các trường ở Hà Nội, việc xây dựng kế hoạch dạy học chủ 

động ở nhiều địa phương mới chỉ dừng lại ở mức độ ban đầu. Những nỗ lực đó, cần 

phải có hỗ trợ nhiều hơn, mạnh hơn về từ các cấp quản lý Nhà nước thì cỗ máy mới 

thực sự chuyển. 

 Tự chủ 99%... 

Nói vui như hiệu trưởng một số trường đã thực hiện tự chủ kế hoạch dạy học thì 

có nâng mức tự chủ cũng chỉ đạt đến ngưỡng 99  vì vẫn không thể xa rời mục tiêu 

“thi THPT quốc gia” và chịu một số những chỉ đạo về tư tưởng chính trị. Có lẽ đây 

cũng là đặc thù mà các trường tự chủ phải kh o l o khi phải “làm dâu trăm họ”. 

Bởi thế tìm sự đồng thuận với cha mẹ học sinh và đi đúng “hành lang pháp lý” 

cho ph p là hai yếu tố các trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học luôn phải ghi 

nhớ để không “x  rào”. 

Nhìn vào các bản kế hoạch dạy học từng môn học ở trường THPT Phan Huy 

Chú, nhiều  người sẽ thấy ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Họ là giáo viên đứng lớp hay tổ 

trưởng bộ môn, giám hiệu thì việc đầu tư chất xám cho việc thiết kế, kiến trúc lại kế 

hoạch dạy học một cách hợp lý, hiệu quả cũng là khối lượng công việc lớn đòi hỏi tâm 

huyết và kiên trì. Thay vì dạy xong ở trường quầy quả đi đâu đó dạy thêm, giáo viên 

phải dành thời gian suy nghĩ cho “kế hoạch”, cho các chuyên đề dạy học,  dạy học dự 

án, hoạt động trải nghiệm. 

Nhưng khó nhất vẫn là công việc của “tổng công trình sư”. Cô Ngô Thị Thành, 

Phó hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú chia sẻ: Kế hoạch giáo dục của nhà 

trường đáp ứng đa mục tiêu. Cụ thể là đáp ứng yêu cầu của cha mẹ học sinh và đáp 

ứng yêu cầu cá nhân hóa học sinh, phát huy tối đa những khả năng và sở thích của cá 

nhân mỗi học sinh.Vì vậy, chương trình giáo dục của trường được xây dựng dựa trên 

những nguyên tắc đảm bảo chương trình giáo dục hiện hành, còn có những chuyên đề 

dạy học dự án, dạy học trải nghiệm liên môn, đơn môn, những chuyên đề tự chọn cho 

học sinh. 

Ít có trường phổ thông nào “đi trước đón đầu”  tinh thần của chương trình mới 

sắp triển khai bằng xu thế “ dạy học phân hóa, tăng cường tự chọn” như ở trường Phan 

Huy Chú. Một ngày học có 9 tiết thì đã có 2 tiết học sinh được tự chọn. Có thể chọn 

theo định hướng nghề nghiệp, có thể chọn môn học, hoạt động theo sự yêu thích. “ Khi 
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xếp thời khóa biểu tự chọn, đồng nghĩa với việc xếp thời khóa biểu cho 1000 học sinh, 

tương ứng khoảng 4000 nguyện vọng khác nhau”- Cô Thành cho biết. 

Và với cách tỉ mỉ xếp thời khóa biểu cho 4000 học sinh, trường Phan Huy Chú 

cũng phải chú ý đến nhu cầu “thi đại học”, đến những thay đổi của kì thi THPT quốc 

gia. Theo chia sẻ của một hiệu trưởng trường công lập chưa thực hiện tự chủ thì cái 

khó mà những trường tự chủ thực hiện là vừa phải hướng tới những mục tiêu thực chất 

hơn trong giáo dục, nhưng đồng thời vẫn phải thỏa mãn tâm lý “học gì thi nấy”. Đây là 

hai vế tưởng rất mâu thuẫn, nhưng buộc các trường phải hòa trộn lại. Khó khăn này 

cũng là nỗi sợ của nhiều trường công khi đứng trước việc nên hay không đi theo 

hướng mà các trường tự chủ đã làm. 

Câu chuyện chỉ “tự chủ 99 ” cũng là bài toán phải giải ở trường THCS&THPT 

Nguyễn Tất Thành-HN. Cô Lê Thu, một giáo viên cho biết môn Lịch sử của trường 

cũng đã đổi mới rất nhiều với cách tổ chức dạy học đa dạng trong đó có những chuyên 

đề liên môn cho học sinh hoạt động, học tại bảo tàng, học tại di tích lịch sử, văn 

hóa…Và đề kiểm tra cũng có những phần câu hỏi mở, để học sinh có hứng thú tìm 

hiểu lịch sử. Nhưng việc kiểm tra cũng là vấn đề khiến tổ bộ môn phải bàn bạc, thảo 

luận vì động chạm đến thi cử. Nếu sáng tạo quá có thể học sinh thích, nhưng lại rủi ro 

khi các em vẫn phải thi. Vì thế việc “đi bằng hai chân” trong các thiết kế bài giảng và 

kiểm tra đánh giá vẫn phải tuân thủ. 

 Box:  5 năm với Hƣớng dẫn 791 

Năm 2013, Hướng dẫn 791/HD-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành thực sự tạo 

nên một luồng gió mới cho một số trường mạnh dạn đi đầu trong việc xây dựng 

Chương trình nhà trường (nay gọi là Kế hoạch giáo dục nhà trường). 

Hướng dẫn này xuất phát từ việc thực hiện thành công một đề án thí điểm của 

trường ĐH Sư phạm Hà Nội với trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành- cơ sở thực 

hành của trường ĐH Sư phạm Hà Nội. 

Việc thiết kế một “chương trình nhà trường” dựa trên chương trình của Bộ 

GD&ĐT giúp lược bớt những kiến thức trùng lặp, sắp xếp thời lượng dạy học từng bộ 

môn hiệu quả, dành thời gian cho đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức dạy học theo 

chủ đề. Những khái niệm như “dự án học tập”, chủ đề dạy học tích hợp liên môn, mở 

rộng không gian lớp học bằng các hoạt động trải nghiệm, học ở khu di sản, bằng 

nghiên cứu khoa học…cũng xuất hiện khi có “chương trình nhà trường”. Hướng dẫn 

791 trong khoảng hai năm đầu tiên mới ban hành đã được một số trường phổ thông ở 

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Tuyên Quang, Ninh Bình…triển khai tùy theo mức 

độ và ít, nhiều có những chuyển biến cả trong cách quản trị, quản lý chuyên môn, chất 

lượng dạy học. 

Nhưng những năm gần đây, “chương trình nhà trường” lụi dần do việc chỉ đạo 

từ Bộ GD&ĐT không đủ sức nặng để bẩy cỗ máy trì trệ ở hệ thống công lập. 
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Bài 2: Tự chủ chớ quên trách nhiệm 

 ám chịu trách nhiệm, coi tr ng việc giải trình trách nhiệm v n được xem như 

cái “phanh” đ  ki m soát các trư ng được giao t  chủ. Nhưng ở  ậc phổ thông khi t  

chủ c n là vấn đề quá mới m  thì “trách nhiệm” lại là  ản lề của cánh cửa t  chủ, n  

gi p cho cánh cửa đ  rộng mở đến đâu. 

 Trách nhiệm về tiền 

Cô Nguyễn Thị Thu Anh, Hiệu trưởng trường THCS&THPT Nguyễn Tất 

Thành Hà Nội cho biết khi thực hiện tự chủ, đòi hỏi người đứng đầu nhà trường phải 

giải tốt bài toán về tài chính.  

Hiểu một cách sơ đ ng nhất là trường tự chủ bị cắt một khoản và bù đắp bằng 

một khoản khác thu của người học. Đây cũng là điều mà cơ quan Nhà nước lo sợ chưa 

dám buông. Thực tế rất nhiều trường phổ thông ch ng “tự chủ” vẫn lạm thu.  Vậy thì 

được tự chủ, rộng đường thu thì người học sẽ phải gánh chịu học phí nặng đến đâu? 

“Nếu không đặt ra trách nhiệm giải trình, nếu bỏ h n đi vế phải công khai, minh 

bạch và sẵn sàng chịu trách nhiệm thì  tình trạng bội thu có thể sẽ xảy ra và tự chủ sẽ 

thất bại”- Cô Thu Anh kh ng định  

Trường Nguyễn Tất Thành thu của học sinh một tháng gần 3 triệu đồng/học 

sinh cho học phí học 2 buổi/ngày, tiền ăn bán trú, tiền học tiếng Anh với chuyên gia 

nước ngoài và các phí quản lý…Đây là một mức thu không cao đối với một trường 

chất lượng cao đang thực hiện tự chủ. 

“Vì phải tự trang trải, đảm bảo yêu cầu chất lượng giáo dục, phải chịu trách 

nhiệm về việc quản lý, sử dụng, hiệu quả của nguôn tài chính nên chúng tôi buộc phải 

thực hiện công khai, minh bạch và đặc biệt là tiết kiệm. Nếu không tiết kiệm sẽ không 

có dự trữ, không kh o sử dụng sẽ không có tiền để chi cho nhiều hoạt động mà về 

nguyên tắc thi không thể cứ có việc là lại thêm “phụ phí” như nhiều trường công 

khác”- cô Thu Anh trao đổi. 

Kể một câu chuyện về tiết kiệm, cô Thu Anh cho biết “Có một loạt bàn ghế bị 

xộc xệch, thay vì thuê cơ sở bên ngoài vào sửa với mức phí cao, trường có dụng cụ và 

có nhân viên nhận làm, chi phí cho sửa chữa bớt đi cả chục lần so với bình thường. 

Hay khi trường có công trình phải cải tạo, không cào bằng thu tiền của cha mẹ học 

sinh, nhưng trường tiếp nhận sự giúp đỡ của phụ huynh làm việc trong lĩnh vực xây 

dựng bằng cách nhờ họ tư vấn, tính toán, giới thiệu những địa chỉ để thi công đảm bảo 

chất lượng nhưng tiết kiệm.  

Trường THPT Phan Huy Chú hàng năm xây dựng đề án học phí. Trong đó, 

trường giải trình minh bạch các nội dung sẽ thực hiện trong năm học, bao gồm tất cả 

các hoạt động, cả các chương trình ngoại khóa, học trải nghiệm cho học sinh trong 

năm học cũng được đưa vào kế hoạch. Kế hoạch năm học và học phí sau khi  thông 

qua hội đồng trường và được phê duyệt được công khai từ trước khi năm học bắt đầu 

và cam kết không tăng học phí trong cả khóa học. 
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“Nhiều người lo “thả” ra các trường tự chủ sẽ lạm thu, nhưng với trường chúng 

tôi điều này không xảy ra. Chúng tôi có đề án, kế hoạch và thực  hiện đúng nội dung 

đó. Nếu sai phạm  thì chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Tương tự tất cả việc bố trí giáo 

viên, trả lương, kế hoạch dạy học, cam kết chất lượng đều rõ ràng, công khai, có sự 

giám sát không chỉ của cấp quản lý mà của cả phụ huynh, học sinh, người lao động 

trong trường-Thầy Hà Xuân Nhâm, hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú chia sẻ. 

Nhưng thầy Nhâm cũng cho rằng “tự chủ” vẫn có nguy cơ lạm thu, nếu không duy trì 

các nguyên tắc, thể hiện trách nhiệm của trường tự chủ trong việc giải quyết bài toán 

tài chính. 

Nói câu chuyện tiền như ở trên có thể thấy không chỉ là chuyện “lo có tiền” mà 

sử dụng tiền thế nào. Việc tự chủ tạo cho các trường một thuận lợi trong việc bố trí lao 

động hợp lý, điều chỉnh mức lương theo hiệu suất lao động, vị trí công việc. 

“Trường tôi có người hưởng 2-3 lương vì họ làm nhiều đầu việc khác nhau, 

hiệu suất công việc khác nhau. Việc xóa dần sự “cào bằng” tạo nên môi trường làm 

việc năng động. Người trì trệ, không đổi mới mình sẽ cảm thấy bị tụt lại”- Thầy Nhâm 

cho biết. 

Tuy nhiên, khó khăn ở các trường đang trên hành trình tự chủ là điều khó tránh, 

cả với những trường đã thành công. 

“Nếu ví ngân sách nhà nước như bầu sữa mẹ thì chúng tôi đã cai sữa từ đầu, 

nên không có thái độ ngóng đợi ngân sách. Khi phát biểu hay kiến nghị gì với cấp 

trên chúng tôi cũng quen tự nhủ xin gì thì xin, không xin tiền để chi lương và chi 

thường xuyên”- Đây là tâm sự của thầy Hà Xuân Nhâm. Nhưng thầy Nhâm cũng cho 

rằng, dù “phải lo tiền” nhưng trường tự chủ vẫn đang bị ràng buộc quá nhiều bởi các 

quy định, vốn chỉ phù hợp với trường được bao cấp. Ví  dụ lẽ ra trường tự chủ phải 

được chủ động chọn mời thầy giỏi, được ph p chấm dứt hợp đồng với giáo viên 

không đáp ứng được yêu cầu. 

“Hiện nay còn nhiều quy định cứng cả trong quản lý chuyên môn, quy định 

thời gian thực hiện kế hoạch dạy học khiến cho trường tự chủ nhưng chưa được làm 

chủ”- cô Thu Anh trao đổi. 

 Trách nhiệm với việc rời “sƣ phạm quyền uy”  

Trong khi hệ thống trường công lập “bội thực”các khẩu hiệu, phong trào mà 

phần lớn đều bị rơi vào hình thức, đối phó thì ở một số trường phổ thông đang tự chủ 

lại nỗ lực xây dựng một môi trường sư phạm khác. 

Thầy Hà Xuân Nhâm cho rằng việc rời “sư phạm uy quyền” về “sư phạm dân 

chủ” là hành trình cần hướng đến. Ở một số trường phổ thông đang thực hiện tự chủ 

thì việc này có thể thấy rõ ràng. 

Hiện nay các trường thực hiện định kì các cuộc “đối thoại” giữa lãnh đạo 

trường và giáo viên, giữa nhà trường và phụ huynh, giữa thầy, cô giáo và học sinh 

chưa có nhiều. 
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Trường Nguyễn Tất Thành, Phan Huy Chú, trường THCS&THPT Nguyễn 

Siêu-Hà Nội đã nhiều năm thực hiện việc tổ chức để hoc sinh đánh giá giáo viên, học 

sinh đánh giá nhận x t về môn học do các giáo viên giảng dạy... 

“Chính vì không ngại những ý kiến trái chiều và một khi đã cùng bàn, cùng 

tìm cách tháo gỡ thì chúng tôi có sự đồng thuận sâu và sức lan tỏa rộng của sự nhất 

trí, đồng lòng. Chính vì thế việc thực thi dân chủ khi tổ chức cho học sinh góp ý, nhận 

x t, bình chọn từ Hiệu trưởng, giáo viên, đến các bác bảo vệ, lao công hằng năm đã 

giúp mỗi người cần vươn lên, không ngừng làm mới, không ngừng cố gắng”- Thầy 

Hà Xuân Nhâm cho biết. 

Còn ở trường Nguyễn Siêu, theo  cô giáo  Doãn Tuyết Mai thì trưng cầu ý kiến 

học sinh cho những kết quả rất bất ngờ. Ví như  trong lần lấy ý kiến năm học trước, 

môn Lịch sử lại là môn có đông học sinh của trường yêu thích nhất. Từ kế quả này, 

ban giám hiệu soi lại cách đổi mới dạy học của tổ Lịch sử và thấy rõ, việc đổi mới đã 

tạo nên những chuyển biến thật. 

Không ngại trưng cầu ý kiến, sử dụng các kênh thông tin khác nhau để điều 

chỉnh việc quản trị, quản lý chuyên môn là một “văn hóa khác” mà một số trường tự 

chủ đang làm. 

Môi trường dân chủ và công bằng tạo động lực, nuôi dưỡng tâm huyết. Về điều 

này, khá nhiều giáo viên ở các trường THPT Phan Huy Chú, Nguyễn Tất Thành hay 

Nguyễn Siêu đều có chung một nhận x t là “cảm giác hạnh phúc ở môi trường làm việc”. 

Văn hóa mang đậm bản sắc riêng của các ngôi trường này cũng hình thành từ 

một môi trường làm việc mang lại cho người lao động sự thoải mái, tự tin và hết mình 

với vị trí công việc của mình. 

“Có những giáo viên đã từ bỏ biên chế, chấp nhận làm hợp đồng ở trường Nguyễn 

Tất Thành, vì họ được làm việc, sáng tạo và ghi nhận, đó là một trong những cái đích trên 

hành trình tự chủ mà chúng tôi hướng đến”- cô Nguyễn Thị Thu Anh chia sẻ. 

Tuy vậy, ngay ở vấn đề “tự chủ” trong việc thay đổi cách quản trị, xây dựng 

quy định nội bộ để hướng tới một nền “sư phạm dân chủ” như ý kiến của thầy Hà 

Xuân Nhâm cũng không phải việc dễ dàng, đặc biệt là với hệ thống trường công lập 

truyền thống. 

“Trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhưng  khi thanh tra giáo dục đi 

kiểm tra vẫn áp những quy định như trước, vẫn yêu cầu việc kiểm tra học sinh theo 

cách truyền thống. Việc đó  rất khó cho các trường tự chủ”- Một giáo viên trao đổi. 

Rất nhiều những cái mới sẽ phải được mạnh dạn thực hiện nhưng như thế rủi ro 

cũng xuất hiện bất cứ lúc nào. Bởi thế với tư  tưởng an toàn trên hết, đa phần hiệu 

trưởng các trường phổ thông công lập không muốn tự chủ. 

Khi nhiều quy định bất cập, cứng nhắc trong ngành GD-ĐT còn tồn tại thì 

không riêng các trường đã và sẽ thực hiện tự chủ mà việc đổi mới, sáng tạo của các 

nhà trường, của giáo viên cũng  dễ bị thui chột.  

Vĩnh Hà    
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NHỮNG TIẾT HỌC… XANH NGẮT  

Bài 1: Sôi động giờ học trên vườn mía, đồi chè 

B i đăng trên giaoducthoidai.vn, ng y 21/9/2018 

 h ng tôi hỏi TS. Nguy n Minh Anh Tuấn - Trưởng ph ng  iáo dục Trung h c, 

Sở   & T Tuyên Quang - về những l nh v c nổi  ật của giáo dục phổ thông Tuyên 

Quang, anh hào h ng giới thiệu về mô hình trư ng h c gắn liền với sản xuất kinh doanh. 

Những “trường học cây mía”, “trường học cây chè”… ở tỉnh miền núi Tuyên 

Quang đã đưa trải nghiệm sáng tạo vào quá trình học tập của học sinh, khơi gợi khả 

năng tư duy sáng tạo và ứng dụng thực tiễn của các em, nhưng các thầy cô vẫn khiêm 

tốn tự nhận mới chỉ “chạm tay” phương pháp giáo dục STEM tiên tiến. 

Giờ học thực hành ở đồi chè nông trường, nữ sinh Đỗ Hải Như – lớp 12C2 – 

Trường THPT Sơn Dương - đặt câu hỏi với cô giáo môn Sinh học Vũ Hường: “Cô ơi, 

ở nhà em bố mẹ hái chè không giống như cô dạy. Thế cách nào đúng ạ?”. Và cô 

Hường cùng Như và các học sinh trong lớp hào hứng trao đổi về lợi thế, đặc điểm cách 

thức hái chè bằng máy, bằng tay… Giữa xanh biếc đồi chè, tiết học của học sinh Sơn 

Dương mở đầu sôi nổi như vậy 

Học trên lớp, về thực h nh ngay vƣờn nh . 

Trường THPT Sơn Dương (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) triển 

khai mô hình trƣờng học gắn liền với sản xuất kinh doanh đến nay đã được 5 năm. 

Cây chè vốn là cây trồng chủ lực của huyện Sơn Dương, học sinh đa phần là con em 

nông trường chè, gia đình cũng trồng loại cây này nên nhà trường đã gắn việc học tập 

với phát triển, kinh doanh cây chè. Học sinh lớp 11 có nhu cầu sẽ đăng ký học trồng 

chè, được học nghề một cách bài bản, khoa học, thu nhận kiến thức trên lớp, học 

các kỹ thuật mới với thầy cô giáo và chuyên gia trên vườn chè nông trư ng và các 

doanh nghiệp, về phổ biến kiến thức cho gia đình, có thể thực hành ngay tại vườn nhà. 

Thầy Nguyễn Chí Thức - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Nhà trường có khó 

khăn về diện tích đất nên đã phải mượn vườn chè của dân và vườn chè nông trường để 

làm nơi thực hành cho học sinh. Bên cạnh đó, trường đầu tư một vườn ươm giống chè 

để học sinh tự ươm cành, chăm sóc cho tới khi được đem trồng. Trường phối hợp với 

Công ty cổ phần Chè Tân Trào và một số công ty tư nhân, được đội ngũ cán bộ kỹ 

thuật hỗ trợ rất nhiệt tình trong quá trình thực hành, chế biến chè làm sao để đạt hiệu 

quả cao nhất. 
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Thầy Hiệu phó Nguyễn Mạnh Hà cùng các thầy cô giáo tổ Sinh học tự nghiên 

cứu tìm hiểu tài liệu, nhờ sự tư vấn của các kỹ sư nông nghiệp của nông trường soạn 

bộ giáo trình môn học. Các giờ học được tổ chức linh hoạt, tạo sự hứng thú cho học 

sinh. Đặc biệt, học sinh rất thích học theo nhóm: Nhóm điều tra, khảo sát về thổ 

nhưỡng phù hợp với cây chè; nhóm tìm hiểu lịch sử hình thành những nhà máy chè, 

lịch sử cây chè đến với Sơn Dương; nhóm tìm hiểu thị trường cây chè… Rồi tổng hợp 

thông tin, làm báo cáo, tổng hợp và đưa ra bài học kinh nghiệm. 

Bên cạnh những giờ học thực hành ở vườn chè, học sinh Trường THPT Sơn 

Dương còn được đến công ty chè quan sát dây chuyền sản xuất, tham gia lao động ở 

các xưởng tư nhân có kinh nghiệm làm chè lâu năm để có trải nghiệm từ khâu hái chè, 

bảo quản, chế biến, đóng gói, quảng cáo tiêu thụ, sáng tạo. Từ các kiến thức lý thuyết 

trên lớp, học sinh hiểu được giá trị của cây chè và những ngóc ngách kỹ thuật trồng 

chè, đưa vào sản xuất của gia đình, tự tin hòa nhập thị trường, trở thành một nông dân 

trồng chè 4.0 ! 

Pha chè, búp nở hoa 

 Cô giáo Vũ Hường chia sẻ: “Dạy học sinh Sơn Dương về trồng chè thích lắm, 

các em đã quen thuộc với cây chè rồi nên cô giáo nói đến đâu, học sinh hiểu ngay đến 

đó. Học được kiến thức khoa học, các em lại tư vấn cho các bác chủ vườn chè mà lớp 

đến thực hành, phổ biến lại cho gia đình cách thức chăm sóc cây chè, chế biến chè, và 

hơn cả, các em còn có những sáng tạo rất tuyệt vời từ cây chè khiến thầy cô rất bất ngờ”. 

Cuộc thi trải nghiệm sáng tạo về chè được tổ chức năm học trước giờ vẫn ghi 

dấu ấn trong lòng các thầy cô giáo và các vị khách đến tham quan, từ vị thơm ngon và 

màu sắc đẹp mắt của những chiếc bánh chè đến những bức tranh thể hiện tình cảm yêu 

trường lớp, thầy cô với nguyên liệu từ cây chè, hoa khô từ chè, cả nghiên cứu sáng tạo 

của em Thúy Hiền – học sinh lớp 12 của nhà trường, tạo hình búp chè khi pha sẽ nở ra 

thành một bông hoa cúc đẹp lộng lẫy.  

Vốn là một trường có bề dày thành tích nghiên cứu khoa học trong tốp đầu của 

tỉnh, học sinh của trường cũng không thể bỏ qua đối tượng quen thuộc của địa phương: 

Cây chè. Thời điểm nghiên cứu năm 2017, Đàm Gia Minh và Tống Việt Hà – hai học 

sinh lớp 11 với sự hỗ trợ của thầy cô giáo đã sáng chế máy chăm sóc cây đa năng, thực 

nghiệm ngay trên vườn chè, k o dài thời gian sinh trưởng của cây chè. Sản phẩm được 

đem đi dự thi Hội thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia và vinh dự đoạt giải Ba. Hiện 

nhà trường đang đề nghị huyện Sơn Dương và công ty chè giúp cho trường có được 

bản quyền sáng chế này. 

B i học quý từ sản xuất, lao động 

Theo thầy Hiệu phó Nguyễn Mạnh Hà, sau 5 năm triển khai, có thể thấy những 

tác động toàn diện của việc gắn học tập với sản xuất kinh doanh. Ngoài những hiểu 
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biết về kỹ thuật trồng chè, chế biến chè, học sinh còn được định hướng một tư duy 

khoa học, logic, không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn vận dụng kiến thức vào thực tiễn, 

hình thành suy nghĩ làm việc gì cũng có ý thức thử nghiệm, nghiên cứu. Đặc biệt, từ 

những giờ thực hành trên nông trường, học sinh hiểu được giá trị lao động, trân trọng 

công việc của các bác nông dân, hiểu được giá trị thương hiệu chè của địa phương.  

“Nói vui một số học sinh có khi chả bao giờ cầm chổi qu t nhà, nhưng khi tham 

gia cùng các bạn đã nhiệt tình nhổ cỏ, bón phân, hái chè, thông qua sự hướng dẫn của 

các kỹ thuật viên, chỉ một buổi thôi các em đã phân loại được từng loại chè, về nhà 

biết giúp đỡ bố mẹ. Thực tiễn lao động chính là bài học hiệu quả nhất cho các em học 

sinh” - thầy Nguyễn Mạnh Hà phấn khởi chia sẻ. 

Các thầy cô mong muốn thời gian tới, mô hình trường học gắn liền với sản xuất 

kinh doanh được đầu tư một cách bài bản, được phối hợp cùng những chuyên gia mở 

rộng hướng phát triển tương lai cho học sinh. Để tốt nghiệp THPT, bên cạnh con 

đường quay về gia đình trồng chè, học sinh có thể là những doanh nhân chè Sơn 

Dương thành công trên thương trường. 

Bài 2: Trường học bên đồi mía   

B i đăng trên giaoducthoidai.vn, ng y 22/9/2019 

  &T  -    sau Tết Âm lịch, vào ngày đầu tiên đi h c, Trư ng THPT Hòa 

Ph   x  H a Ph , huyện  hiêm H a, t nh Tuyên Quang  vui như ngày hội. Hơn 500 

giáo viên, h c sinh, cả thầy Hiệu trưởng, Hiệu ph  đều xắn tay ra đồi thu hoạch mía. 

Ngư i chặt, ngư i vác mía, ngư i    mía…  ả trư ng xôn xao tiếng g i nhau, gặp ai 

cũng thấy nụ cư i. Mía  ội thu, nụ cư i của thầy và tr  c n rạng rỡ hơn nữa…. 

C u hỏi học sinh học nghề hỏi thầy giáo nhiều nhất  

Thầy giáo Lê Ngọc Duy dạy môn Sinh học và dạy nghề trồng mía cho học sinh 

học nghề ở Trường THPT Hòa Phú. Thầy kể, câu hỏi học sinh đưa ra khi thầy bắt đầu 

lên lớp đầu năm cho học sinh lớp 11 chính là: “Thầy ơi, trồng mía, học nghề trồng mía 

để làm gì?”. Và thầy Duy chia sẻ chân tình với học sinh: Huyện Chiêm Hóa quỹ đất 

lớn, phù hợp với việc trồng mía. Đặc biệt, huyện gần với Nhà máy đường Tuyên 

Quang, trồng mía sẽ cung cấp nguyên liệu cho nhà máy, tăng thu nhập cho gia đình. 

Cây mía lại không cần chăm sóc nhiều như những cây khác. Mức thu nhập từ cây mía 

tương đối ổn định. Chính vì thế nên ở gia đình các em cũng trồng mía là thế! Học 

trồng mía một cách khoa học vừa giúp đỡ gia đình thêm thu nhập, vừa giúp cho các 

em có thêm hiểu biết. 
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Lời chia sẻ của thầy Duy cũng chính là mục đích của Trường THPT Hòa Phú 

khi triển khai mô hình trường học gắn liền với sản xuất kinh doanh, gắn việc học tập 

với kinh doanh phát triển cây mía. Chương trình học có 105 tiết, ngoài những tiết 

học lí thuyết trên lớp, học sinh sẽ được tham gia trải nghiệm thực tế tìm hiểu về cây 

mía, cách trồng và chế biến mía. Trong 5 lớp khối 11, nhà trường chọn ra 2 lớp với 

khoảng 70 học sinh có nguyện vọng học xong ở nhà phát triển nông nghiệp hoặc hết 

lớp 12 làm công nhân để dạy nghề trồng mía. 

Những giờ học về cây mía của Trường THPT Hòa Phú rất sôi nổi. Học sinh 

càng học lại càng thích vì môn học gần gũi, gắn liền với sản xuất của gia đình, của địa 

phương. Cứ 1 – 2 tiết lý thuyết sẽ có 1 tiết thực hành ngay tại đồi mía rộng gần 

2.000m2 phía sau trường. Mía lên xanh đến đâu là in dấu công sức chăm xới, vun gốc 

của học sinh đến đó. Ở nhà các em trồng mía không theo các bước, các quy trình sản 

xuất. Ở trường các em biết được từng thời điểm của cây mía thì cần làm gì, chăm sóc 

cây mía như thế nào vào từng giai đoạn, thời điểm nào bón phân xới cỏ, thời điểm nào 

bóc lá tỉa cây. Có học sinh chia sẻ với thầy Duy: “Ở nhà bố mẹ em làm theo kinh 

nghiệm, khi nào bận bịu quá thì cứ kệ cho mía lớn, rảnh rỗi thì ra bới cỏ. Giờ theo 

đúng như thầy dạy, em chăm mía tùy theo giai đoạn, mía nhanh lớn h n, cây nào cây 

nấy tròn lắn, căng bóng, nhìn thích lắm thầy ạ…”. 

Không chỉ có thầy cô giảng dạy, Trường THPT Hòa Phú còn liên kết với Nhà 

máy đường Tuyên Quang, được nhà máy cung cấp giống, phân bón, bao tiêu đầu ra 

của sản phẩm, hỗ trợ về mặt kỹ thuật, hướng dẫn học sinh và giáo viên về kỹ thuật 

trồng mía, giúp học sinh có kiến thức, thực hành khoa học. Không chỉ học nghề, học 

sinh còn được học tích hợp liên môn qua các nhiệm vụ tự nghiên cứu, xuống cả nhà 

máy đường tham khảo thực địa, khảo sát diện tích trồng mía trong xã/huyện, đi phỏng 

vấn… “Chạm” vào STEM chính là đây, khi các học sinh được thầy cô khuyến khích, 

tạo điều kiện để làm việc như một nhà khoa học. 

“3 đƣợc” từ trồng mía  

Theo thầy Hiệu trưởng Nông Minh Hưng, từ khi triển khai mô hình trường học 

gắn với sản xuất kinh doanh, học sinh nhà trường được học hỏi thêm kiến thức khoa 

học, được thực hành ngay trong thực tiễn ở đồi mía, và nhà trường thì được thêm 

nguồn thu khi thu hoạch mía. Tính ra, trường nhận “3 được” từ những cây mía. 

Ngày đông vui nhộn nhịp nhất ở Trường THPT Hòa Phú có lẽ là ngày thu 

hoạch mía. Toàn trường đều tham gia thu hoạch, vận chuyển mía trong xôn xao tiếng 

nói cười. Nhà máy đường Tuyên Quang cử xe đến tận trường để thu mua. Thu nhập từ 

mía đều được đưa vào quỹ khen thưởng cho học sinh, giúp đỡ gia đình học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Học sinh vui, thầy cô giáo vui, và 

phụ huynh còn đến giúp sức cho thầy trò. Kết nối giữa gia đình và nhà trường càng 

thêm chặt chẽ. 
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Cách đây 3 năm, cũng vào ngày thu hoạch mía, xe nhà máy đường lên trường 

muộn, 5 giờ 30 mới tới nơi. Khi đó, cả trường đã thu hoạch mía xong, tập kết gần 30 

tấn mía ngổn ngang khắp sân. Thời điểm sau Tết, trường chỉ thuê được 3 người bốc 

vác, nên giáo viên cũng phải xắn tay làm cùng. 

Có một lớp 29 học sinh với 25 em là nam, bảo nhau ở lại giúp thầy cô dọn dẹp 

cho kịp ngày mai sinh hoạt ngoại khóa ở sân trường. Thấy học sinh vác mỗi bó mía 

nặng 20 - 30kg, ai cũng khuyên các em về nhà nghỉ ngơi để hôm sau có sức khỏe đi 

học nhưng cả lớp kiên quyết không nghe. “Chúng em làm việc này quen rồi! Thầy cô 

cứ để em giúp!” – Nhóm học sinh nói nhỏ. 

Gần 9 giờ tối hôm đó, không cả ăn cơm, cả lớp đi về nhà ngay. Từ cây mía, từ 

lao động, từ những buổi học, tình cảm thầy trò thêm đậm sâu, lấp lánh. 

Có một điểm rất đặc biệt là Bộ tài liệu dạy học trồng mía do chính thầy Hiệu 

phó Phạm Văn An biên soạn, đi theo học sinh Hòa Phú 5 năm nay. Thầy An xây dựng 

bộ tài liệu dựa trên các tài liệu trên mạng, sách chuyên khảo của trường ĐH chuyên 

ngành và xin tư vấn, tham khảo từ các chuyên gia của Nhà máy đường Tuyên Quang. 

Có lẽ đây là bộ giáo trình dạy học trồng mía đầu tiên trong các nhà trường ở Việt Nam, 

chỉ có ở Hòa Phú, Tuyên Quang. 

Gia Hân 
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SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC            

Ở CẤP TIỂU HỌC TỈNH BẮC GIANG  

Phòng GDTH, Sở GD&ĐT Bắc Giang    
 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Tỉnh Bắc Giang triển khai sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học 

(SHCM theo NCBH) thí điểm từ năm học 2006-2007. Quá trình thực hiện thí điểm, Sở 

GD&ĐT đã luôn quan tâm chỉ đạo, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết thực tiễn 

hằng năm. Năm 2010, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo nhóm cán bộ giáo dục của tỉnh viết hệ 

thống lý thuyết về SHCM theo NCBH và chính thức áp dụng đại trà mô hình này ra tất 

cả các trường tiểu học trong tỉnh. Đến nay, mô hình này được thực hiện hiệu quả ở tất 

cả các trường tiểu học trong tỉnh và trở đã thành hình thức bồi dưỡng quan trọng nhất 

cho đội ngũ giáo viên trong việc nâng cao năng lực chuyên môn tại trường.   

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

Trước hết hoạt động SHCM theo NCBH là hoạt động giáo viên cùng nhau học 

tập từ thực tế việc học của học sinh. Ở đó, giáo viên cùng nhau thiết kế kế hoạch bài 

học, cùng dự giờ quan sát, suy ngẫm và chia sẻ (tập trung chủ yếu vào việc học của 

học sinh) bài học. Đồng thời đưa ra những nhận x t về sự tác động của cách tổ chức 

hoạt động học, các câu hỏi, các nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra,... có ảnh hưởng 

đến việc học của học sinh. Trên cơ sở đó, giáo viên được học tập lẫn nhau, rút kinh 

nghiệm và điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học vào bài học hàng ngày một cách 

hiệu quả.    

SHCM theo NCBH ở các trường tiểu học tỉnh Bắc Giang nhằm mục đích phát 

triển năng lực chuyên môn cho mỗi giáo viên trên cơ sở mối quan hệ bình đ ng và hợp 

tác giữa các thành viên. Vì vậy, các bài dạy minh họa không đánh giá hay xếp loại 

giáo viên, mà coi đó là cơ hội để các giáo viên nghiên cứu học tập, phát triển năng lực 

chuyên môn cho bản thân và đồng nghiệp. Trong dự giờ, giáo viên tập trung quan sát 

việc học của học sinh, vì thế giáo viên luôn có thói quen chọn vị trí dự giờ phù hợp để 

quan sát được n t mặt, cử chỉ và hành động của học sinh. Hạn chế việc ghi ch p các 

hoạt động của giáo viên mà ghi ch p những vấn đề lưu ý trong hoạt động học của học 

sinh. Sau dự giờ, mỗi giáo viên trả lời các câu hỏi: Khi nào học sinh tập trung học? 

Khi nào học sinh không tập trung học? Lí do vì sao học sinh học hay không học? Cần 

phải làm gì để giúp các em học tập thực sự?....Khi thảo luận về giờ dạy, giáo viên tập 

trung thảo luận chi tiết về thực tế việc học của học sinh. Các ý kiến của giáo viên tập 

trung làm rõ từng tình huống, từng thời điểm em nào tập trung học, em nào chưa tập 

trung học. Từ đó phân tích nguyên nhân dẫn đến việc học hay không học của học sinh 

và nêu suy nghĩ làm thể nào để giúp các em học tập thực sự. Người dự giờ không đưa 

ra gợi ý cách dạy hay chỉ ra hạn chế về thời gian, nội dung, kiến thức, tiến trình lên 

lớp… mà chỉ trao đổi những gì mình đã học được qua dự giờ học đó. Người chủ trì 
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trong buổi SHCM luôn tạo cơ hội cho mọi giáo viên được phát biểu ý kiến th ng thắn 

và cụ thể về bài dạy, hạn chế việc gợi ý hoặc tóm tắt các ý kiến phát biểu, chính vì vậy 

giáo viên học tập được nhiều hơn cho việc phát triển chuyên môn cho bản thân.  

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

1. Nội dung triển khai 

Sở GD&ĐT xác định thực hiện mô hình SHCM theo NCBH là nhiệm vụ trọng 

tâm, ưu tiên để bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.   

Tiếp tục nghiên cứu cơ chế, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các nhà 

trường về nhiều mặt, trong đó nêu cao tính tự chủ và linh hoạt hơn nữa về nội dung, 

chương trình, sách giáo khoa. 

Sở GD&ĐT tổ chức viết tài liệu và tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về 

SHCM theo NCBH định hướng tiếp cận năng lực học sinh. Nội dung cốt lõi là cán bộ 

quản lý, giáo viên nhà trường nghiên cứu xây dựng chuyên đề sư phạm: sắp xếp, cấu 

trúc lại hệ thống các bài học theo chủ đề định hướng phát triển năng lực học sinh; tiến 

hành dạy thử nghiệm; phân tích bài học; điều chỉnh bài học và áp dụng vào dạy học 

hằng ngày trên lớp.    

Tiếp tục duy trì hệ thống trường điểm SHCM mới, mời chuyên gia trong và 

ngoài nước, cán bộ Sở/Phòng GD&ĐT, giáo viên và cán bộ quản lý tham gia và chia 

sẻ kinh nghiệm. 

2. Kết quả đạt đƣợc 

Sở GD&ĐT tổ chức viết tài liệu và tập huấn cho 100  cán bộ quản lý, giáo 

viên, do vậy đội ngũ đã nắm chắc hệ thống lý thuyết về SHCM theo NCBH. 

Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 1166/SGDĐT-GDTH ngày 08/10/2012 về 

việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở cấp Tiểu học. 

Một số trường tiểu học có máy quay, máy ảnh và có đội ngũ giáo viên được tập 

huấn kỹ năng cắt gh p hình ảnh và sử dụng thành thạo hình ảnh trong việc phân tích 

bài học. 100  trường tiểu học trong tỉnh đã triển khai thực hiện thường xuyên, định k  

SHCM theo NCBH tại trường, cụm trường, cụm huyện.  

Mỗi huyện có ít nhất 01 trường điểm về sinh hoạt chuyên môn làm nòng cốt để 

các trường khác đến chia sẻ  và học tập kinh nghiệm. 

Mỗi huyện, thành phố thành lập tổ cốt cán thường xuyên đến các trường, cụm 

trường hướng dẫn, tham gia sinh hoạt chuyên môn với giáo viên.  

Sở GD&ĐT thường xuyên đến các trường, cụm trường hướng dẫn, giúp đỡ và 

tham gia sinh hoạt chuyên môn cùng với giáo viên.  

Hiện nay, SHCM theo NCBH đã trở thành một hoạt động có sức hấp dẫn, thu 

hút được tất cả cán bộ quản lý, giáo viên trong trường tiểu học trong tỉnh tham gia tích 
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cực. Cán bộ quản lý hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của SHCM, mạnh 

dạn thay đổi và điều chỉnh những thói quen của giáo viên trong SHCM truyền thống. 

Trong dự giờ, thảo luận giáo viên có thói quen quan sát, chia sẻ ý kiến về việc học của 

học sinh nên có nhiều kinh nghiệm để thao tác, điều chỉnh linh hoạt chương trình, sách 

giáo khoa, sách giáo viên và tài liệu, giáo viên biết được khi nào hỗ trợ và hỗ trợ như 

thế nào với việc học của học sinh. Giáo viên sẵn sàng tham gia vào việc dạy minh họa, 

biết thiết kế các hoạt động học tập có ý nghĩa và lược bớt các hoạt động không cần 

thiết, có khả năng quan sát và bao quát lớp học, điều chỉnh cách dạy thích hợp trên lớp 

để giúp học sinh học tập thực sự… Giáo viên đã mạnh dạn vận dụng các kinh nghiệm 

học hỏi trong SHCM vào dạy học hằng ngày. Học sinh hứng thú tham gia học tập và 

học tập sâu, biết lắng nghe và chia sẻ với bạn bè trong lớp, thói quen học nhóm, học 

tập cộng tác được hình thành, phát triển một cách tự nhiên điều này rất phù hợp với 

đánh giá của Thông tư 22. Các em đã quen với việc giáo viên dự giờ, ghi hình trong 

các giờ học mà không rụt rè, sợ sệt, nhút nhát. 

IV. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

1. Khó khăn, hạn chế cần vƣợt qua khi triển khai SHCM theo NCBH 

SHCM theo NCBH là cách tiếp cận mới, khác nhiều so với cách SHCM truyền 

thống, lại đòi hỏi tính thực hành cao và khả năng phân tích bài học tinh tế, nên khi 

thực hiện cán bộ quản lý, giáo viên thường hay lảng tránh hoặc còn hoài nghi về tính 

hiệu quả.   

Chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, quy trình dạy học hiện hành tiếp 

cận theo hướng nội dung nên ảnh hưởng đến sự sáng tạo của mỗi giáo viên. Vì thế khi 

tham gia vào SHCM giáo viên thường mất nhiều thời gian trải nghiệm dự giờ, phân 

tích tiết dạy thì mới có thể sáng tạo trong dạy học.   

Đối với giáo viên dạy các môn chuyên ít có cơ hội tham gia SHCM mới nên 

việc nâng cao năng lực chuyên môn còn chậm.  

Các trường khi mới thực hiện SHCM theo NCBH cần có sự hỗ trợ trực tiếp từ đội 

ngũ cốt cán về kỹ thuật quay video, chọn cắt gh p hình ảnh và phân tích bài học thông 

qua hình ảnh. Tuy nhiên vì đội ngũ cốt cán phải vừa làm việc ở trường, vừa tham gia tổ tư 

vấn nên không thường xuyên đến các trường hướng dẫn SHCM. Việc bố trí kinh phí mua 

sắm trang thiết bị như máy camera, máy ảnh, máy tính, máy chiếu, xây dựng phòng 

SHCM,… để hỗ trợ điều kiện cho SHCM mới còn gặp khó khăn.  

Một số trường cán bộ quản lý năng lực còn hạn chế nên ngại thay đổi cach SHCM.  

Một số trường khi tiến hành SHCM chỉ tập trung chủ yếu vào bước dự giờ và phân tích 

bài dạy mà bỏ qua các khâu bước khác, chính vì vậy việc chất lượng nghiên cứu bài 

học bị đơn lẻ, rời rạc, thiếu hấp dẫn đối với giáo viên.    

Yêu cầu về đổi mới giáo dục hiện nay là chuyển hướng từ tiếp cận nội dung 

sang hướng tiếp cận năng lực đặt ra cho mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần phải có một 
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cách tiếp cận mới để SHCM theo NCBH đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bồi dưỡng 

tại trường cho giáo viên. 

Để triển khai nhân rộng mô hình nhà kính và lớp học STEM, cần có một số 

điều kiện cụ thể như: hệ thống cơ sở vật chất (nhà kính, phòng học STEM, các trang 

thiết bị…), giáo viên có chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, thực tế các bộ môn: Vật 

lý, Hóa học, Sinh học. 

2. Các bài học cần rút kinh nghiệm  

Thứ nhất, Sở/Phòng/Trường cần xác định SHCM theo NCBH là nhiệm vụ trọng 

tâm trong mỗi nhà trường. Tham gia SHCM mới sẽ giúp giáo viên có nhiều kinh 

nghiệm để nâng cao chất lượng các bài học cho học sinh.   

Thứ hai, trong SHCM nhà trường không đánh giá, xếp loại giờ dạy mà phải 

tăng cường hỗ trợ giáo viên cách quan sát học sinh, tìm nguyên nhân vì sao học sinh 

chưa đạt kết quả và tìm biện pháp khắc phục, có như vậy năng lực chuyên môn của 

giáo viên  được nâng cao và phát triển.  

Thứ ba, tổ chức thường xuyên và chất lượng các lớp tập huấn cho cán bộ quản 

lý và giáo viên về cách thức, kĩ thuật tổ chức SHCM. Trong quá trình triển khai thực 

hiện phải kịp thời rút kinh nghiệm, tháo gỡ các khó khăn cho nhà trường. 

Thứ tư, thực hiện SHCM theo NCBH phải song song với xây dựng văn hóa của 

nhà trường, trong đó mọi thành viên được tôn trọng, tin tưởng, giáo viên có hiểu biết 

sâu sắc về học sinh thì sẽ nâng cao được năng lực giảng dạy.    

 Thứ năm, SHCM theo NCBH là hoạt động mất nhiều thời gian, đòi hỏi sự kiên 

trì, cần có sự vào cuộc của các cấp quản lý giáo dục, đồng thời cần thường xuyên phải 

cập nhật các tư tưởng chỉ đạo mới của ngành vào nội dung SHCM.  

Thứ sáu, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên thường xuyên thăm quan học tập 

kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn ở các trường điểm về SHCM. 

Thứ bảy, phối hợp với các chương trình, dự án hỗ trợ cho các trường về kinh 

phí mua sắm máy camera, máy ảnh, máy tính, máy chiếu,... có như vậy mới đảm bảo 

các điều kiện cho triển khai SHCM mới. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                

Địa chỉ liên hệ 

Họ và tên: Hà Huy Giáp  

Địa chỉ: Phòng Giáo dục Tiểu học Bắc Giang  

Số điện thoại liên hệ: 091 2288 766  

Email: phongth@bacgiang.edu.vn   
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỰC HIỆN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN  

THEO HƢỚNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH 

Nguyễn Thị Thanh Thảo, THPT Thanh Bình 1, Đồng Tháp 
 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Vấn đề đội ngũ vẫn là vấn đề lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng GD 

trong giai đoạn hiện nay. Đội ngũ GV trước nay được đào tạo theo cách dạy định 

hướng nội dung nên chưa quen với cách dạy định hướng hình thành phát triển năng lực 

và phẩm chất người học và vận dụng kiến thức đã học giải quyết các tình huống thực 

tiễn. Để cải thiện những hạn chế của đội ngũ GV trong giai đoạn này thì hiệu quả nhất 

là tổ chức SHCM theo hướng nghiên cứu hoạt động học của HS. Bản thân tôi thì rất 

tâm đắc với mục tiêu đổi mới toàn diện của GD, đối với những chỉ đạo của ngành tôi 

đều tích cực thực hiện, và do có thực hiện nên tôi mới gặp những khó khăn, vướng 

mắc từ đó tôi phải tìm biện pháp khắc phục, khi thực hiện thấy hiệu quả thì muốn chia 

sẻ cho đồng nghiệp cùng làm.  

Từ năm học 2014-2015, BGDĐT đã ban hành công văn 5555/BGDĐT-GDTrH 

ngày 08/10/2014 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn (SHCM) về đổi mới phương pháp 

dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn 

của trường trung học. Tuy công văn 5555 đã ban hành nhiều năm, các trường đều có 

thực hiện nhưng mức độ hiệu quả nhìn chung chưa cao, tâm thế của GV chưa thật sự 

sẵn sàng cho đổi mới, mỗi trường, mỗi GV mỗi cách làm. Để thực hiện hiệu quả tinh 

thần công văn này theo tôi thì GV phải thực hiện đồng bộ và hiệu quả 3 nội dung sau: 

- Đổi mới PPDH, sử dụng các PPDH tích cực trong đó chủ yếu là việc xây dựng các 

chủ đề dạy học theo định hướng hình thành phát triển năng lực và phẩm chất người học. 

- SHCM theo hướng phân tích bài học minh hoạ (phân tích hoạt động học của HS).  

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá: Chuyển từ đánh giá qua bài kiểm tra kiến thức 

sang đánh giá kết hợp kiểm tra kiến thức và việc đánh giá quá trình học tập của HS… 

Từ năm 2015 đến nay tôi đã thực hiện được nhiều SKKN, tuy sáng kiến của tôi 

là những giải pháp không phải thật sự mới mẻ nhưng đều là những giải pháp đơn giản, 

dễ làm và đạt được những hiệu quả bước đầu trong đổi mới GD ở đơn vị mình. Ví dụ 

như: SKKN về dạy học theo chủ đề, SKKN về một số giải pháp trong đổi mới SHCM 

theo hướng phân tích hoạt động học của HS. Việc đổi mới SHCM theo hướng phân 

tích hoạt động học của HS theo chỉ đạo của ngành là rất quan trọng và thiết thực trong 

các chỉ đạo đổi mới. Qua SHCM theo hướng nghiên cứu bài học minh hoạ giúp đội 

ngũ GV có cái nhìn sâu sắc, tin tưởng hơn về mục tiêu đổi mới, nâng cao năng lực 

chuyên môn cho từng GV. Qua SHCM theo hướng đổi mới, tất cả GV đều có cơ hội tự 

hoàn thiện bản thân qua những chia sẻ từ đồng nghiệp của mình, GV sẽ dễ dàng phát 
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hiện những hạn chế của bản thân trong giảng dạy qua thực hiện giờ dạy minh hoạ cuối 

cùng sẽ rút ra cho mình PPGD và kỹ thuật tổ chức hoạt động học cho HS mình một 

cách hiệu quả, phù hợp nhất. Ngoài ra SHCM theo hướng nghiên cứu bài học minh 

hoạ còn tạo được môi trường sư phạm thân thiện, cởi mở, hoà đồng giữa các GV trong 

tổ với nhau góp phần tạo cho GV thêm động lực để tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ 

của mình, giải quyết trọn vẹn những vấn đề được GV phát hiện khi quan sát hoạt động 

học của HS, từ đó có giải pháp khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy 

của mình và kết quả học tập của HS.  

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1. Tính tất yếu phải đổi mới SHCM theo hƣớng phân tích hoạt động học 

của HS trong đổi mới căn bản toàn diện GD  

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt là thực hiện nghị quyết 

Trung ương số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục 

và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giáo dục phổ thông, từ năm học 

2014-2015 đến năm học 2017-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều văn bản chỉ 

đạo rất cụ thể việc thực hiện đổi mới giáo dục như: Công văn số 5555/BGDĐT-

GDTrH ngày 08/10/2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH 

và kiểm tra đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung 

học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng, công văn số 141/BGDĐT-GDTrH 

ngày 12/01/2015 về tổ chức SHCM dựa trên “Nghiên cứu bài học” và đánh giá giờ dạy 

của GV, công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực 

hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực 

và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2017-2018.  

2. Thực trạng việc SHCM ở Đồng Tháp và trƣờng THPT Thanh Bình 1  

Từ năm học 2014-2015 đến nay, Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã triển khai rất nhiều 

công văn chỉ đạo cho GV toàn tỉnh từ việc tiếp cận mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện 

GD đến việc thực hiện đổi mới nội dung, PPGD, hình thức, kỹ thuật tổ chức, kiểm tra 

đánh giá…, Sở GD&ĐT liên tục tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, hội thảo chia 

sẻ kinh nghiệm, tổ chức các cuộc thi như: Hướng dẫn HS nghiên cứu khoa học, xây 

dựng chủ đề dạy học theo hướng tích hợp liên môn… Nhưng qua các khóa tập huấn do 

Sở GD&ĐT tổ chức, từ những quan sát của bản thân và tham khảo thêm ý kiến của 

GV nhiều trường bạn thì tôi biết GV đều có tiếp cận và thực hiện đổi mới PPDH và 

đổi mới SHCM, các trường đều có thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Sở GD&ĐT 

nhưng còn bỡ ngỡ và chưa quyết tâm, chưa đặt niềm tin vào mục tiêu đổi mới. Tôi, với 

vai trò là tổ trưởng chuyên môn cũng cố gắng thực hiện tốt chỉ đạo của ngành và đem 

những gì mình tiếp thu được thực hiện cho tổ bộ môn của mình. Do tôi cũng là thành 

viên trong Hội đồng Bộ môn của tỉnh nên tôi có điều kiện hơn trong việc trao đổi với 
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thầy cô ở nhiều trường trong tỉnh, qua đó tôi thấy việc thực hiện đổi mới mục tiêu GD 

trong giai đoạn này còn vướng một số khó khăn. Một số GV chưa thực sự hiểu rõ mục 

tiêu chung đổi mới, chưa tích cực trong thay đổi, đội ngũ GV hầu hết được đào tạo 

theo hướng dạy tiếp cận nội dung, GV chưa nghiên cứu thật kỹ nội dung của công văn 

4612/BGDĐT-GDTrH và công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT, đa phần 

thầy cô còn hiểu khá mơ hồ về mục tiêu đổi mới, một số GV còn nhầm xem đây là 

“Bình mới rượu cũ”. Một số GV thì cảm thấy quá nhiều khó khăn khi thực hiện vì cơ sở 

vật chất không đáp ứng được, chưa có SGK mới,… thầy cô cho rằng việc thực hiện đổi 

mới giảng dạy theo hướng xây dựng chủ đề và SHCM không đủ thời gian thực hiện. 

SHCM thì đa phần thực hiện như cũ, tuy cũng có xây dựng chuyên đề nâng cao chất 

lượng GD nhưng mang tính đối phó là nhiều, trong các buổi SHCM chưa đi sâu vào 

phân tích hoạt động dạy và học mà phần lớn thời gian dùng cho những thông báo và chỉ 

đạo của nhà trường, chất lượng, chiều sâu đúng nghĩa của buổi SHCM chưa thể hiện 

rõ… Tôi thiết nghĩ, GV cần phải nỗ lực rất nhiều, hơn nữa, đa phần các khóa tập huấn là 

đại trà và ngắn hạn (ít dần ngày so với thời gian tập huấn từ Bộ), nội dung tập huấn chưa 

sát thực, nên khi về đơn vị thực hiện hiệu quả chưa cao, việc thực hiện chưa đồng bộ, 

chưa có sự thống nhất chung, mỗi người làm mỗi cách, học sinh chưa quen tự học… GV 

chưa thấy được hiệu quả của SHCM theo hướng nghiên cứu hoạt động học của HS do 

thực hiện chưa đúng. BGH có chỉ đạo thực hiện nhưng ít kiểm tra sâu về nội dung thực 

hiện, chưa có một buổi thảo luận mẫu nào để tổ trưởng CM và GV tham khảo. 

Trong các năm qua theo chỉ đạo của BGH trường THPT Thanh Bình 1, tôi cũng 

thực hiện đổi mới SHCM ở tổ bộ môn mình, ban đầu tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn 

do chưa nắm rõ quy trình thực hiện, chưa được tập huấn cụ thể. Sau đó, qua các đợt 

tập huấn tôi kết hợp với nghiên cứu thêm tài liệu của Bộ và tiếp tục thực hiện, tôi đã 

nỗ lực rất nhiều để từng bước khắc phục những khó khăn xuất hiện khi thực hiện. Hiện 

tại, tổ bộ môn chúng tôi cũng thực hiện được nhiều chủ đề dạy học và tổ chức SHCM 

dựa trên phân tích hoạt động học của HS nhiều lần, khi làm rồi mới thấy xuất hiện 

những vướng mắc, tồn tại. Khó khăn lớn nhất mà tôi gặp phải khi SHCM là vấn đề 

thời gian thực hiện (thời gian một buổi thảo luận để thiết kế tiến trình dạy một bài 

minh hoạ hay thời gian cho một buổi thảo luận giờ dạy minh hoạ của GV) các buổi 

thảo luận thường không đủ thời gian nên k o dài lê thê hoặc nội dung chưa thảo luận 

tới đâu thì hết thời gian họp. Tôi cũng suy nghĩ tìm cách khắc phục, rồi tiếp tục làm, 

cách nào hiệu quả thì chọn áp dụng mở rộng, tuy tôi thực hiện chưa thật sự hoàn chỉnh 

nhưng tôi cũng không nản lòng và rất muốn việc SHCM của tổ bộ môn mình phụ trách 

hoạt động ngày càng chất lượng hơn. Bản thân cũng rất chân thành muốn được sự hỗ 

trợ, chia sẻ kinh nghiệm của quý đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo của ngành để tôi có 

thể thực hiện tốt hơn công việc điều hành SHCM ở tổ bộ môn của mình. 

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 
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1. Giải pháp 1: Đề xuất đối với lãnh đạo nhà trƣờng và ngành 

GV trong tỉnh rất cần đến sự chỉ đạo chặt chẽ và quyết tâm của lãnh đạo trường, 

cần sự đồng bộ trong chỉ đạo và thực hiện của các cấp lãnh đạo, cần sự tâm huyết của 

người lãnh đạo GD, cần sự quan tâm hơn nữa trong kiểm tra việc thực hiện và tham 

gia các đợt tập huấn CM, hội thảo. 

Đổi mới SHCM như hiện nay là việc làm tuy không hoàn toàn mới nhưng rất 

khó thực hiện, cần phải đầu tư nhiều về nội dung và thời gian do đó từ GV đến tổ 

trưởng CM thường ngán ngại khi làm, phần lớn thực hiện mang tính đối phó. Vì vậy 

sự chỉ đạo chặt chẽ và quyết tâm của lãnh đạo trường sẽ tạo động lực cho GV thực 

hiện mạnh mẽ và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên bản thân lãnh đạo cũng cần phải 

nghiên cứu thật rõ về các nội dung này và nghiên cứu kỹ hơn nội dung công văn 

5555/BGDĐT-GDTrH và 4612/BGDĐT-GDTrH để có sự hỗ trợ tích cực cho tổ trưởng 

chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ, ngoài ra còn có những khen thưởng động viên 

kịp thời đối với những tổ bộ môn làm tốt. 

Trong các đợt tập huấn về CM của ngành ở tỉnh cũng như ở cụm, trường lãnh 

đạo nên chỉ đạo điểm danh ở cuối buổi học, không nên để GV ký thay đồng nghiệp của 

mình. Trong chia nhóm hoạt động nên chia nhóm nhỏ, sản phẩm lớp học sẽ nhiều, mọi 

người đều có cơ hội (hoặc bắt buộc) hợp tác làm việc. Kết quả tập huấn sẽ tốt hơn. 

BGH nhà trường ngoài năng lực quản lý cũng cần trau dồi thêm năng lực CM 

của bản thân, nghiên cứu thật tốt các công văn chỉ đạo của nghành để tạo được uy tín 

và sự tin tưởng của GV trường, theo tôi lãnh đạo có năng lực CM tốt sẽ hỗ trợ và tạo 

động lực rất tốt cho GV trong giai đoạn đổi mới còn gặp rất nhiều khó khăn như hiện 

nay. BGH hiểu rõ vấn đề sẽ biết được GV mình hoàn thành công việc ở mức độ nào, 

thực hiện đúng hay chưa đúng, hiệu quả ra sao, ai làm tốt hơn, tránh được sự đánh giá 

đánh đồng trong nhà trường, nhà trường đánh giá đánh đồng, khen thưởng không đúng 

người đúng việc sẽ đi lùi lại sự tiến bộ, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục nhất 

là trong thời gian sắp tới.   

BGH có thể nghiên cứu sắp xếp lại thời gian dành cho SHCM cho phù hợp, các 

chỉ đạo, thông báo của trường. Nên triển khai một phần qua hộp thư của tổ bộ môn sao 

cho một buổi họp tổ phải dành cho thảo luận CM khoảng 90  thời gian buổi họp.   

2. Giải pháp 2: Phát huy vai trò tổ trƣởng chuyên môn trong SHCM theo 

hƣớng phân tích hoạt động học của HS  

SHCM theo hướng đổi mới thành công hay không thì tính quyết định ở khả 

năng điều hành, dự trù thời gian cho các hoạt động và năng lực chuyên môn của tổ 

trưởng gần như chiếm 70 .  

Để tổ chức được buổi sinh hoạt tổ chuyên môn có hiệu quả thì vai trò tổ trưởng 

chuyên môn rất quan trọng. Tổ trưởng chuyên môn phải có phẩm chất đạo đức tốt, có 
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uy tín đối với đồng nghiệp, HS, có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết và hợp tác tốt 

với đồng nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, công bằng, trung thực, 

kiên trì và có sức khỏe tốt, có tầm nhìn sâu sắc, toàn diện bối cảnh đổi mới của GD 

hiện nay. Sử dụng tốt các PPDH tích cực, có năng lực  quản lý tốt (tập hợp nhóm tốt, 

có khả năng điều hành các buổi thảo luận, có khả năng lập kế hoạch thực hiện các buổi 

thảo luận cụ thể, chi tiết. Tổ chức thực hiện đúng qui trình, hiểu đúng về sự đổi mới 

trong kiểm tra đánh giá …). Có kinh nghiệm trong giảng dạy, biết lắng nghe, có khả 

năng gắn kết các thành viên trong tổ gần lại với nhau, luôn đi đầu trong mọi hoạt động 

chuyên môn của trường, của tổ, kh o l o trong giao tiếp, ứng xử, có khả năng kiểm tra 

đánh giá chuyên môn, có năng lực tư vấn chuyên môn cho lãnh đạo trường … 

Tổ trưởng chuyên môn có khả năng hướng dẫn tốt các thành viên của tổ bộ môn 

nắm được SHTCM theo phương pháp nghiên cứu bài học minh hoạ, thực hiện được 

dạy học chủ đề nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh (cách nghiên cứu, 

cách xây dựng chủ đề dạy học, cách viết báo cáo, nộp báo cáo, nhận x t đồng nghiệp, 

nhận x t làm sao để họ vui vẽ tiếp nhận và điều chỉnh cách dạy còn hạn chế của bản 

thân và có sự tôn trọng đồng nghiệp). 

Giải pháp về thời gian trong thực hiện SHCM theo hướng phân tích hoạt động 

học của HS: 

 Tổ chọn chủ đề để dạy minh hoạ, tổ trưởng phân công GV soạn, xây dựng kế 

hoạch họp tổ, ấn định thời gian họp tổ. 

 - Khi chuẩn bị buổi SHCM theo hướng phân tích hoạt động học của HS, tổ 

trưởng chuyên môn phải dự kiến trước công việc sẽ thực hiện và phân công trước 

nhiệm vụ cụ thể và phù hợp cho từng GV trong tổ (Cô C hoàn thành chủ đề minh hoạ, 

gởi vào email của tổ trước ngày họp tổ 1 tuần, thầy A, B xem chủ đề minh hoạ cô C 

soạn trên email của tổ, nghiên cứu hoạt động khởi động xem tình huống, nhiệm vụ mở 

đầu của kế hoạch dạy học về mục tiêu, nội dung, kỹ thuật tổ chức dạy học, sản 

phẩm… phù hợp chưa, vấn đề đặt ra cho toàn bài học hay chỉ cho một phần kiến thức 

của bài học, hoạt động được đánh giá ở mức độ nào theo cv 5555/BGDĐT-GDTrH, 

thầy D xem toàn chủ đề có mang tính thực tiễn chưa, nếu có thì được thể hiện ở nội 

dung nào? Nếu chưa thì thầy sẽ bổ sung ở nội dung nào? Thầy E xem thí nghiệm cô C 

đề xuất có chính xác khoa học chưa?… Thầy cô sẽ viết trước góp ý ở nhà, gợi ý giải 

pháp thay đổi nếu thấy chưa phù hợp) tránh việc phân công chung chung thì khi vào 

họp sẽ mất nhiều thời gian, buổi họp sẽ thiếu tính tập trung, k o dài không cần thiết. 

Tổ trưởng phải tránh được giao việc buông tay, thiếu đôn đốc, giúp đỡ, phải kiểm tra 

tiến độ thực hiện. Quan tâm nhiều đến GV chưa thật sự tích cực trong tổ. 

- Khi họp tổ thảo luận chủ đề minh hoạ, tổ trưởng sẽ thực hiện đúng theo kế 

hoạch dự định có dự trù thời gian cụ thể cho từng hoạt động của buổi họp, mọi việc đã 



Chia s   inh nghiệm v  nh n rộng th nh công đổi mới GDPT       83 

 

được cả tổ bộ môn chuẩn bị trước ở nhà thảo luận sẽ đỡ tốn thời gian hơn, nội dung 

thảo luận tập trung hơn, tổ trưởng chỉ cần định hướng tốt nội dung thảo luận và mạnh 

dạn, kh o l o chốt lại kết quả thảo luận của tổ, không để quá nhiều ý kiến tranh luận, 

tránh lan man về nội dung, k o dài thời gian buổi họp, tổ trưởng thống nhất chung về 

kế hoạch dạy học của chủ đề minh hoạ với cả tổ. Để làm tốt hoạt động này thì năng lực 

CM của tổ trưởng phải vững vàng, sản phẩm hoàn thành là kết quả chung nên GV rất 

tích cực và hài lòng thân thiện, gắn kết sau khi thực hiện nhiệm vụ. 

- Khi GV dự giờ dạy minh hoạ, tổ trưởng cũng phải định hướng, gợi ý trước 

những vấn đề cụ thể mà GV phải tập trung quan sát, góp ý. Tổ trưởng nhắc nhở GV dự 

giờ ghi ch p ý kiến phải rõ ràng, tập trung, tránh ghi ch p chung chung, GV đặc biệt 

quan sát xem có HS bị bỏ quên trong lớp học không, yêu cầu GV về nhà viết báo cáo 

góp ý trước khi họp tổ rút kinh nghiệm giờ dạy minh hoạ.  

- Khi họp tổ rút kinh nghiệm giờ dạy minh hoạ, tổ trưởng chuyên môn cũng 

thực hiện giải pháp thời gian như buổi họp trước (ý kiến đã được chuẩn bị trước, họp 

rút kinh nghiệm cho chủ đề dạy học, tìm ra những mạnh, yếu phát triển được những 

năng lực và phẩm chất gì. Đưa ra những giải pháp khắc phục các hạn chế, hoàn thành 

kế hoạch và tiếp tục cử giáo viên khác dạy ở lớp khác. Tiếp tục thực hiện đến khi kế 

hoạch giảng dạy hoàn chỉnh. Tiếp tục chủ đề mới. Trong buổi họp rút kinh nghiệm cần 

chú ý những đồng nghiệp ít phát biểu cho phát biểu trước để anh em tự tin hơn, mạnh 

dạn hơn trong sinh hoạt tổ chuyên môn). 

- Nếu sự chuẩn bị cho buổi thảo luận chu đáo, mọi thành viên đều tích cực tham 

gia thì việc khắc phục được thời gian cho buổi họp sẽ đạt hiệu quả hơn. Việc các nhóm 

nộp sản phẩm để những nhóm khác tham khảo và bổ sung ý kiến buộc giáo viên phải 

tập trung nghiên cứu và từ đó nâng cao chuyên môn của bản thân. Bản thân người 

được chọn soạn chuyên đề cũng nỗ lực nhiều, tránh đi những hạn chế mà đồng nghiệp 

sẽ góp ý (nghiên cứu kỹ hơn về kiến thức kỹ năng, chương trình giảm tải, nội dung 

học sinh tự khám phá…).     

3. Giải pháp 3: Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ tổ trƣởng giao, đánh 

giá kết quả thực hiện, tạo động lực cho GV khi thực hiện nhiệm vụ 

Tổ trưởng phải kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của từng GV trong tổ xem tiến 

độ thực hiện, kết quả thực hiện, nhắc nhở GV chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nếu tất cả 

GV trong tổ đều hoàn tất phần công việc được giao đúng thời gian quy định thì buổi 

thảo luận sẽ không bị xảy ra tình trạng cả tổ chờ đợi GV nghiên cứu (ở nhà chưa làm). 

Tổ trưởng có thể yêu cầu nộp sản phẩm trên email của tổ từ đó tổ trưởng dễ dàng kiểm 

tra, đôn đốc GV tổ mình thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian quy định. 
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Khi nhận x t thành quả của các thành viên trong tổ bộ môn, tổ trưởng phải nhận 

xét trên tinh thần chân thành, cởi mở, mang tính giúp đỡ, làm cho người thực thi 

nhiệm vụ cảm thấy vui vì mình được quan tâm chia sẻ, động viên khích lệ. GV sẽ tích 

cực hơn trong công việc và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn của mình. 

3. Kết quả triển khai thực tế  

Trường được SGD cử tham gia k  thi Olympic tháng 04 TPHCM, ở năm học 

2016 -2017 môn vật lý chỉ đạt 1 HCĐ. Năm học 2017 -2018 thì tỉ lệ đạt cao hơn nhiều 

do tổ đã thực hiện mạnh về đổi mới SHCM theo hướng nghiên cứu hoạt động học của 

HS qua đó Xây dựng được nhiều chủ đề dạy học, HS đã quen dần với việc vận dụng 

kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn mà đề thi Olympic tháng 04 ra theo hướng 

đổi mới GD. 

Bảng số liệu thực hiện của tổ Lí -KTCN 

Năm học  Số lần 

SHCM 

Số lần 

SHCM theo 

hướng phân 

tích bài học 

minh hoạ 

Số chủ đề 

xây dựng 

được 

Số tiết 

dạy học 

theo chủ 

đề 

Số lớp đã 

được dạy 

học theo 

chủ đề 

Kết quả HS tham gia 

Olympic tháng 4 

(giải bài toán gắn 

thực tiễn) 

2016-

2017 

17 5 03 14 7 1 Đồng 

2017-

2018 

18 12 06 30 15 2 vàng 2 Đồng 

Việc tổ chức SHCM theo hướng nghiên cứu bài học áp dụng các biện pháp nêu 

trên mang lại hiệu quả cụ thể như sau: 

- Khắc phục khá tốt vấn đề thiếu thời gian của buổi SHCM. 

- Sinh hoạt tổ chất lượng hơn, thầy cô dự họp tổ có sản phẩm theo mong đợi (kế 

hoạch giảng dạy một chủ đề được cả tổ cùng xây dựng và góp ý và đưa ra nhiều 

phương pháp trong giảng dạy) 

- GV trong tổ gắn kết, thân thiện, s n lòng chia sẻ với nhau hơn trong công việc. 

- Năng lực chuyên môn và kỹ thuật tổ chức hoạt động học cho HS của thầy cô 

trong tổ bộ môn được nâng cao, dạy học theo chủ đề tốt hơn. 

- Kết quả học tập của học sinh cao hơn, học sinh tự tin hơn, tự tìm tòi sáng tạo 

hơn, khả năng tự học của các em được nâng cao. 

- Khả năng thực hành và vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tượng tự 

nhiên và thực tế cuộc sống tốt hơn nhiều, HS có ý thức hơn trong việc tìm hiểu về tự 

nhiên và xã hội, biết nghiên cứu, học tập bằng nhiều nguồn học liệu khác nhau… 
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IV. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

Trong quá trình thực hiện tôi thấy những giải pháp của mình thực hiện cũng khá 

hiệu quả ở trường mình dạy và cũng có chia sẻ cho một số đồng nghiệp trong tỉnh 

cùng thực hiện nhưng cũng là do chúng tôi có quan hệ bạn bè với nhau và thường chia 

sẻ kinh nghiệm cùng nhau trong giảng dạy mà thôi. Tôi chỉ mới chia sẻ trên quan điểm 

cá nhân mình chưa được sự chỉ đạo, phối hợp từ cấp lãnh đạo. Hiện tại nếu được sự 

đồng ý của lãnh đạo ngành tôi s n sàng và tự tin hơn trong việc chia sẻ cùng đồng 

nghiệp trong tỉnh. Nhưng tôi cũng rất mong được sự góp ý của lãnh đạo ngành và quý 

thầy cô để cùng nhau thực hiện được tốt hơn trong những năm học tới. Xin chân thành 

cảm ơn!. 
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PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN         

THEO HƢỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC                                   

Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH ĐIỆN BIÊN   

Vũ Mạnh Cương  

Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Điện Biên    
I. Đ T VẤN ĐỀ 

“Nghiên cứu bài học” (NCBH) là một mô hình phát triển năng lực nghề nghiệp 

của giáo viên (GV) thông qua việc cải tiến chất lượng dạy và học của từng bài học cụ 

thể, qua đó cải tiến chất lượng học của học sinh (HS). Trong bài viết này, chúng tôi 

giới thiệu những hiểu biết cơ bản về NCBH, bao gồm khái niệm, nguồn gốc, ưu điểm 

và các bước của quá trình NCBH. Việc áp dụng mô hình NCBH cho GV các trường 

THCS tỉnh Điện Biên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng của việc đào tạo và bồi 

dưỡng GV, dẫn tới kết quả cuối cùng là nâng cao kết quả học tập của HS. 

Thuật ngữ NCBH (tiếng Anh là Lesson Study hoặc Lesson Research) được 

chuyển từ nguyên nghĩa tiếng Nhật (jugyou kenkyuu) [1-3]. Thuật ngữ NCBH có 

nguồn gốc trong lịch sử giáo dục Nhật Bản, từ thời Meiji (1868-1912), như một biện 

pháp để nâng cao năng lực nghề nghiệp của GV thông qua nghiên cứu cải tiến các hoạt 

động dạy học các bài học cụ thể, qua đó cải tiến chất lượng học của HS. Cho đến nay 

NCBH được xem như một mô hình và cách tiếp cận nghề nghiệp của GV và vẫn được 

sử dụng rộng rãi tại các trường học ở Nhật Bản. Hình thức này đã được áp dụng trên 

nhiều nước, bước đầu được áp dụng ở Việt Nam [4,5].  Hiện nay một số trường THCS 

tỉnh Điện Biên đang thực hiện theo mô hình trường học mới nên cũng bước đầu tích 

cực thực hiện sinh hoạt chuyên môn (SHCM) theo NCBH. Trong quá trình nghiên cứu 

dạy học tích cực các bộ môn tại các trường THCS, chúng tôi có tìm hiểu và thực 

nghiệm tại trường THCS Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Qua những buổi SHCM theo NCBH, chúng tôi nhận thấy SHCM theo NCBH là một 

mô hình đào tạo, bồi dưỡng GV các bộ môn rất hiệu quả của các trường THCS trong 

tỉnh Điện Biên.  

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1. Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là gì ? 

SHCM theo NCBH là hoạt động GV cùng nhau học tập từ thực tế việc học của 

HS. Ở đó, GV cùng nhau thiết kế kế hoạch bài học, cùng dự giờ, quan sát, suy ngẫm 

và chia sẻ (tập trung chủ yếu vào việc học của HS) bài học. Đồng thời đưa ra những 

nhận x t về sự tác động của lời giảng, các câu hỏi, các nhiệm vụ học tập mà GV đưa 

ra,… có ảnh hưởng đến việc học của HS. Trên cơ sở đó, GV được chia sẻ, học tập lẫn 
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nhau, rút kinh nghiệm và điều chỉnh nội dung, PPDH vào bài học hằng ngày một cách 

hiệu quả. 

Triết lí SHCM dựa trên NCBH là đảm bảo cơ hội học tập cho từng HS. Thông 

qua SHCM theo NCBH nhà trường, GV và HS đều tiến bộ. NCBH tạo ra những cơ hội 

như sau: 

– Tạo ra một phong cách học tập, giao tiếp và hợp tác mới. 

– Đảm bảo sự phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho từng GV. 

– Xây dựng cộng đồng học tập để đổi mới nhà trường. 

– Mỗi HS đến trường đều phải được học và học được. 

– GV phải chấp nhận mọi em HS với đặc điểm riêng của HS. 

2.  Điều kiện đảm bảo cho SHCM theo NCBH  

Quá trình sinh hoạt chuyên môn theo NCBH rất cần sự ủng hộ của hiệu trưởng, 

tổ trưởng chuyên môn, GV và sự hưởng ứng tích cực của HS trong nhà trường. Đặc 

biệt khi thực hiện tiến trình dạy học theo mô hình NCBH, cách tổ chức lớp học và dự 

giờ phải thay đổi so với cách dự giờ cũ, tạo không khí lớp học sôi nổi, thoải mái. Thay 

vì quan sát GV, người dự giờ cần quan sát và suy ngẫm việc học của HS. 

3. Yêu cầu đối với giáo viên khi tham gia NCBH 

Khi tham gia NCBH, các giáo viên sẽ họp thành từng nhóm nhỏ 4-6 người có 

thể khác nhau về trình độ chuyên môn, về chuyên ngành thậm chí có thể khác 

trường. Tuy nhiên, để thuận lợi cho quá trình thực hiện bài học, thông thường các 

nhóm NCBH là các giáo viên cùng trường và cùng chuyên ngành. Trong quá trình 

tiến hành bài học nghiên cứu, có thể có sự tham gia của các giáo viên khác ngoài 

nhóm hoặc có thể mời những học giả, những giáo sư tiến sĩ đến từ các trường đại 

học, những chuyên viên của Bộ GD&ĐT… Các chuyên gia này sẽ đóng góp những ý 

kiến chuyên môn, quan sát bài học và đưa ra những ý kiến, nhận x t, góp ý để quá 

trình trở nên hiệu quả hơn. 

Các giáo viên cùng nhau nghiên cứu, xây dựng mục tiêu học tập cho học sinh. 

Sự tham gia của các thành viên phải mang tính chất tự nguyện trên cơ sở muốn nâng 

cao hiệu quả học tập của học sinh. Trong nhóm, các thành viên cùng nhau hợp tác 

hướng đến mục tiêu chung của bài học, cùng chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhận x t, bổ 

sung giúp nhau hoàn thiện hơn về chuyên môn nghiệp vụ. Cần tránh những biểu hiện 

tiêu cực như sự phê phán nhau về năng lực chuyên môn hay phẩm chất nghề nghiệp 

của các giáo viên với nhau. Các nhóm sẽ làm việc trung bình từ 2-3 bài học/năm do 

việc nghiên cứu có cường độ cao và chiếm khá nhiều thời gian. 
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4. Chu trình nghiên cứu bài học 

Chu trình NCBH bao gồm 4 bước được lặp đi lặp lại như sau: (1) Thiết kế bài 

học nghiên cứu (do cả nhóm); (2) Dạy minh họa bài học nghiên cứu (một đại diện của 

nhóm); (3) Phân tích, suy ngẫm, thảo luận về bài học nghiên cứu; (4) Vận dụng cho 

dạy học hàng ngày.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN SHCM THEO NCBH 

1. Ứng dụng “nghiên cứu bài học” trong đào tạo, bồi dƣỡng GV các bộ 

môn trƣờng THCS  

Áp dụng mô hình NCBH cho các bộ môn ở các trường THCS tỉnh Điện Biên 

một cách thường xuyên như một biện pháp quan trọng để nâng cao nghiệp vụ, đổi mới 

phương pháp dạy học cho GV các bộ môn trường THCS.  

Áp dụng NCBH trong dạy học các bộ môn trường THCS cho GV các trường 

THCS trong tỉnh Điện Biên có ý nghĩa to lớn trong việc đổi mới SHCM và đổi mới 

PPDH. Khi đã biết cách áp dụng NCBH vào quá trình dạy học, GV cảm thấy tự tin 

hơn, học hỏi được nhiều kinh nghiệm tốt từ các GV khác. Từ đó giúp họ dần nâng cao 

năng lực chuyên môn của mình. Có thể áp dụng mô hình NCBH cho GV ở môn thực 

hành thí nghiệm, các chuyên đề lý thuyết. 

Các GV tham gia nhóm NCBH cần thực hiện với một tinh thần bình đ ng, hợp 

tác, đoàn kết, tôn trọng, học hỏi lẫn nhau và theo đúng tinh thần trọng tâm của NCBH: 

 Nhóm GV hợp tác xây dựng giáo án. 

 Tiết học minh họa là tiết học như bình thường hàng ngày. 

 Phát giáo án của tiết học cho các GV dự giờ. 

 GV dự giờ quan sát từ phía trước để có thể thấy n t mặt của HS. 

 Các GV cần học cách quan sát: nhận ra HS gặp khó khăn (biểu hiện trên n t 

mặt), nhận ra HS cần được quan tâm, sai sót các em mắc phải, cách giải 

quyết vấn đề… 

 Nêu lại những ấn tượng của mình khi quan sát HS đang học. 

 Chỉ ra thực tế và có bằng chứng: chỉ chia sẻ thực tế bằng lời thì vẫn trừu 

tượng và khó, chia sẻ cần có bằng chứng và vì thế việc sử dụng máy quay 

video rất quan trọng. 

 Không đánh giá cách dạy của GV. 

 Sự ủng hộ từ phía lãnh đạo: quyết tâm, thuyết phục GV… 

Tiếp tục tiến hành: thời gian tối thiểu muốn thay đổi trường học ít nhất là một 

năm với ít nhất là 30 lần sinh hoạt chuyên môn. 
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 2. Vận dụng NCBH để thiết kế một bài giảng trƣờng Trung học cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động thảo luận xác định chủ đề nghiên c u và c ng nhau xây d ng kế hoạch dạy h c 

 của GV trư ng TH S Mư ng Thanh -  iện  iên Phủ -  iện  iên 

 

Thảo luận và phản ánh 

Chỉnh sửa kế hoạch 

bài học 

2.Thực hiện một số 

bài học nhằm khám 

phá chủ đề 

Lập kế hoạch bài học 

Dạy và quan sát bài 

học 

1.Xác định chủ đề 

nghiên cứu 

3.Chia sẻ kết quả và 

viết báo cáo 
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Hoạt động dạy và quan sát  ài h c theo N  H  

của GV và HS lớp 8 trư ng TH S Mư ng Thanh 

IV. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

Bước đầu thực nghiệm SHCM theo NCBH tại trường THCS tỉnh Điện Biên đã 

nhận thấy tính ưu việt của NCBH so với các hình thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ khác. NCBH xuất phát từ thực tiễn, cần giải quyết những khó khăn trong lớp học 

của GV. Thông qua NCBH, các GV được th ng thắn trình bày ý kiến của mình về bài 

học trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau chứ không phải là để phê phán; được cùng nhau chia 

sẻ và học tập những kinh nghiệm tốt của nhau, không phân biệt người nhiều kinh 

nghiệm hay ít kinh nghiệm, GV đứng lớp lâu năm hay GV mới ra trường, giáo sinh 

thực tập. Tất cả tập hợp trong một nhóm nghiên cứu khoa học cùng bổ sung và đóng 

góp cho nhau những thiếu sót, giải quyết những khó khăn trong quá trình dạy học với 

tinh thần bình đ ng, thân ái, hợp tác, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau. Các GV đứng lớp 

cũng không phải lo lắng về sự chú ý của những GV khác bởi sự quan sát trong NCBH 

là hướng vào các HS, cách HS phản ứng với bài học. Từ đó có thể kh ng định NCBH 

là một mô hình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hiệu quả cho GV các trường 

THCS trong tỉnh Điện Biên. 

V. ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

SHCM theo NCBH là một mô hình có thể áp dụng đại trà cho các trường THCS 

trong địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh khác, đặc biệt là các trường đang thực hiện 
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theo mô hình trường học mới, đáp ứng kịp thời dạy học theo hướng tăng cường năng 

lực và phẩm chất cho HS, đáp ứng đổi mới dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, góp 

phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. 
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PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG NHÀ TRƢỜNG  

THÔNG QUA VIỆC CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP THƢ VIỆN TRƢỜNG HỌC  

THEO MÔ HÌNH “MỞ - HIỆN ĐẠI - THÂN THIỆN”  

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình 

 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

1. Sách và việc đọc sách hiện nay  

Sách là kho báu tri thức của nhân loại, là chìa khóa vạn năng mở mang tri thức. 

Đọc sách chính là một trong những phương tiện đơn giản và hiệu quả nhất để nâng cao 

tri thức và nhân cách của con người. Đọc sách là một thói quen có mục đích, là một 

cách thưởng thức văn hóa có chiều sâu, là phương cách tốt nhất để làm giàu vốn liếng 

ngôn từ, tri thức, góp phần lớn vào sự phát triển và hoàn thiện nhân cách. Theo 

UNESCO, trên thế giới hàng năm có khoảng 2,5 tỷ cuốn sách được ra đời. Ở nước ta, 

hiện nay hàng năm xuất bản khoảng xấp xỉ 25.000 tên sách, gần 400 tên báo, tạp chí, 

nhiều báo có số lượng xuất bản mỗi số lên tới 500.000 bản.  

Ở nước ta, hệ thống thư viện công cộng đã phát triển từ tỉnh tới huyện và đang 

vươn tới nhiều xã khắp từ Bắc vào Nam, bao gồm 64 thư viện tỉnh, 587 thư viện huyện 

và khoảng 10.000 thư viện và tủ sách cơ sở ở xã. Quy mô của các thư viện tỉnh và 

huyện ngày càng được mở rộng về số lượng bản sách, nhân viên phục vụ, trụ sở thư 

viện và kinh phí hoạt động... 

Tuy nhiên, theo thống kê của Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 

thì 26  dân số hiện nay hoàn toàn không đọc sách, 44  dân số thỉnh thoảng mới cầm 

một cuốn sách lên để đọc; những người đọc sách thường xuyên chỉ chiếm 30  dân số. 

Số liệu thống kê của Thư viện quốc gia cũng cho thấy: Bạn đọc của thư viện chỉ chiếm 

8-10  dân số; Thư viện quốc gia Việt Nam có khoảng 50.000 bạn đọc thường xuyên; 

thư viện cấp tỉnh chỉ có khoảng: 1.000-2.000 bạn đọc; cấp huyện 500-600 bạn đọc… 

Từ những số liệu thống kê trên cho thấy, người Việt Nam chưa hình thành được 

thói quen đọc sách một cách thường xuyên và có mục tiêu. Tình trạng lười đọc sách ở 

tất cả các thành phần, lứa tuổi ngày một tăng, dẫn đến sự thiếu hụt tri thức đối với tầng 

lớp sinh viên, công chức. Việc dành thời gian quá ít ỏi cho việc đọc đã khiến họ không 

có chiều sâu tri thức, lười vận động, thiếu tìm tòi, và đây là một nguy cơ xấu đối với 

sự phát triển của một xã hội… Bình quân mỗi người dân Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn 

sách/năm trong khi các phát triển như Israel, Nhật Bản, Pháp trung bình một người dân 

đọc 20 cuốn sách/năm; các nước trong khu vực như Singapore là 14 cuốn/ năm, 

Malaysia là 10 cuốn sách/năm. 
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2. Vai trò của thƣ viện trƣờng học trong việc xây dựng thói quen đọc sách 

cho HS 

 Thư viện trường học là một trong những yếu tố cấu thành chất lượng giáo dục, 

là bộ phận không thể thiếu trong việc hình thành môi trường văn hóa học đường. Thư 

viện trường học sẽ khơi nguồn và thỏa mãn những nhu cầu về thông tin, tri thức của 

thầy cô giáo và học sinh (HS). Trong giai đoạn hiện nay, thư viện trường học cần phải 

là trung tâm thông tin văn hóa của trường học, là nơi tổ chức các hoạt động của các 

CLB, các sự kiện phục vụ cho chương trình học tập như: CLB Khoa học, CLB Toán 

học, CLB Văn học…  

Thư viện trường học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của 

giáo viên và HS, xây dựng thói quen tự học cho HS. Mặt khác, thư viện trường học 

còn tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, xây dựng nếp sống văn hóa 

cho các thành viên trong nhà trường. 

Thư viện trường học giúp HS tự bổ sung kiến thức, tạo môi trường để các em tự 

rèn luyện tính độc lập, tư duy và thói quen tự học. Qua các tác phẩm mà các em đã 

đọc, sẽ hình thành cho các em tình cảm đúng đắn, giúp các em hiểu thêm về con 

người, về đất nước, về cuộc sống. 

Được tiếp xúc với sách, các em HS được tiếp cận với trí tuệ, công sức của các 

nhà khoa học, các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục. Qua đó, hình thành ở 

các em đức tính khiêm tốn, thấy được ý nghĩa to lớn của lao động trí óc, sự kiên nhẫn 

và cần cù của nhiều thế hệ trong và ngoài nước. Chính điều này sẽ dần hình thành cho 

các em chí hướng phấn đấu để đạt được ước mơ trong cuộc đời mình. 

Đối với các thầy giáo, cô giáo thì thư viện trường học càng có vị trí quan trọng. 

Đây là nơi lưu giữ, cung cấp, bổ sung, cập nhật kiến thức để cho những bài giảng thêm 

phong phú và sinh động, giúp các thày cô giáo tiếp cận với những phương pháp giảng dạy 

tiên tiến, tích cực. Qua những buổi sinh hoạt của thư viện, tình cảm giữa thầy và trò thêm 

gắn bó, không khí trường học trở nên sôi nổi, sống động.  

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

1. Cơ sở pháp lí 

Đề tài phát triển văn hóa đọc trong nhà trường thông qua việc cải tạo và nâng 

cấp hệ thống thư viện trường học theo mô hình “Mở - Hiện Đại - Thân thiện” cho các 

trường phổ thông trong tỉnh được xây dựng phù hợp với các chính sách và quy định cụ 

thể như sau: 

+ Văn bản chỉ đạo số 42 ngày 24/3/2015 của Ban bí thư TW Đảng về tăng 

cường, công tác giáo dục, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ;  

+ Pháp lệnh Thư viện của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 31/2000/PL-

UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000; 
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+ Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện; 

+ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định ngày 21- 4 hằng năm là ngày Sách Việt Nam;  

+ Quyết định số 329/QĐ- TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030;   

+ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

+ Công văn số 6841 ngày 31/12/2015 của Bộ GD- ĐT về đổi mới thư viện và 

phát triển văn hóa đọc trong nhà trường; 

+ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ngày 02/01/2003 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn Thư viện trường Phổ thông. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Tại thời điểm xây dựng đề tài, ở tỉnh thái Bình, cấp Tiểu học có 295 trường, với 

4.324 lớp, 131.506 HS. Cấp THCS có 267 trường THCS (trong đó có 20 trường THCS 

liên xã), với 2.847 lớp, 93.878 HS. Cấp THPT có 39 trường THPT (trong đó có 29 

trường công lập, 10 trường tư thục), với 1.209 lớp, 54.154 HS (công lập 1.059 lớp, 

46.905 HS; ngoài công lập 150 lớp, 7.249 HS). 

Cấp Tiểu học: Các nhà trường đã bố trí được 307 phòng làm kho sách, phòng 

đọc (kiên cố 247 phòng, bán kiên cố 60 phòng); 100  số trường có thư viện; 198/295 

trường có thư viện đạt chuẩn theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT; 294/295 trường 

đã bố trí được cán bộ làm công tác thư viện (chuyên trách 207 cán bộ, kiêm nhiệm 87 

cán bộ). Trong giai đoạn, đã làm tốt công tác xã hội hóa để tăng cường trang thiết bị, 

mua sắm tài liệu bổ sung cho thư viện với tổng kinh phí 11,1 tỷ đồng; trong đó kinh 

phí từ ngân sách nhà nước 7,5 tỷ đồng, xã hội hóa 3,6 tỷ đồng; Hiện nay toàn cấp học 

có 1.061.317 bản sách, tài liệu, đạt bình quân 8bản/HS.  

Cấp THCS: Toàn tỉnh có 283 phòng làm kho sách, phòng đọc (kiên cố 231 

phòng, bán kiên cố 52 phòng); có 265/267 trường có thư viện; 178/267 trường có thư 

viện đạt chuẩn theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT; 265/267 trường đã bố trí được 

cán bộ làm công tác thư viện (chuyên trách 126 cán bộ, kiêm nhiệm 139 cán bộ). 

Trong giai đoạn, đã đầu tư 8,5 tỷ đồng; trong đó kinh phí từ ngân sách nhà nước 4,7 tỷ 

đồng, xã hội hóa 3,8 tỷ đồng để tăng cường trang thiết bị, mua sắm tài liệu bổ sung 

cho thư viện; Hiện nay, toàn cấp học có 920.563 bản sách, tài liệu, đạt bình quân 

9,8bản/HS.  

Cấp THPT: Có 44 phòng thư viện (kiên cố 40 phòng, bán kiên cố 4 phòng); 

100  số trường có thư viện, trong đó có 18/39 trường có thư viện đạt chuẩn theo 
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Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT; 100  số trường đã bố trí được cán bộ làm công tác 

thư viện (chuyên trách 26 cán bộ, kiêm nhiệm 13 cán bộ). Trong giai đoạn, cấp học đã 

làm tốt công tác xã hội hóa để tăng cường trang thiết bị, mua sắm tài liệu bổ sung cho 

thư viện với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng; trong đó kinh phí từ ngân sách nhà nước 1,3 tỷ 

đồng, xã hội hóa 0,5 tỷ đồng; Hiện nay, toàn cấp học có 438.750 bản sách, tài liệu, đạt 

bình quân 8,1bản/HS. 

3. Những thuận lợi và khó khăn ở trƣờng phổ thông tại Thái Bình 

a) Thuận lợi 

Được sự quan tâm thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào 

cuộc nhiệt tình của cha mẹ HS, sự nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo 

dục nên hoạt động thư viện đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần vào thành 

tích chung của Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Sự thay đổi tích cực trong hoạt động 

thư viện thể hiện ở các nội dung: 

+ Cơ sở vật chất dành cho thư viện ngày càng được quan tâm đầu tư; Sách, báo, 

tạp chí bổ sung cho thư viện được gia tăng cả về số lượng và chất lượng; 

+ Cơ bản đã bố trí đủ đội ngũ cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác 

thư viện; 

+ Phong trào đọc sách của giáo viên, HS sôi nổi. Nhiều trường đã phát triển 

thêm được “thư viện lớp học”, “tủ sách phụ huynh” ngay tại lớp học để phục vụ nhu 

cầu đọc của các em HS, đến nay Thái Bình đã phát triển được hơn 3.000 tủ sách theo 

mô hình này (riêng huyện Qu nh Phụ và huyện Thái Thụy có trên 1.000 tủ sách).   

Bên cạnh đó, nhận thức được sự tác động của sách đối với đời sống xã hội, các 

nhà trường và các địa phương đã chú trọng đến xây dựng tủ sách phụ huynh; các mô 

hình khác đáp ứng nhu cầu đọc sách lần lượt được xây dựng như: tủ sách gia đình, tủ 

sách dòng họ, tủ sách thôn làng, tủ sách trung tâm học tập cộng đồng … tương thích 

với các mô hình mà hội Khuyến học phát động đó là gia đình học tập, dòng họ học tập 

và cộng đồng học tập. Các loại hình thư viện này đã tạo ra không gian mới, một mạng 

lưới thư viện lớn, chính quy và không chính quy liên hoàn giúp cho việc học tập ở mọi 

nơi, mọi lúc, cho mọi người đúng với tinh thần một xã hội học tập. Quá trình xây dựng 

là công sức đóng góp tâm huyết của rất nhiều người trong đó có những tình nguyện 

viên với phương châm truyền bá tri thức, kết nối cộng đồng. Với mạng lưới thư viện 

như vậy, hàng năm thu hút được trên 60  số HS đến với thư viện. 

b) Khó khăn và tồn tại 

Mặc dù đã được quan tâm và đầu tư, song thực trạng các phòng thư viện còn 

hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị, số lượng đầu sách chưa nhiều, đại đa số là 

sách cũ, các hoạt động thu hút HS đến với thư viện nhà trường chưa thường xuyên, 

chưa sinh động, chưa phong phú. Cụ thể: 



96   Quỹ Hỗ trợ đổi mới GDPT 

 

+ Nhiều trường chưa có phòng thư viện riêng; Diện tích một số phòng thư viện 

hiện có còn nhỏ hẹp, bàn ghế cũ, hỏng, mục, mọt hoặc tận dụng, sửa chữa lại nên 

không tiện dụng, không phù hợp với không gian và công năng sử dụng; có trường còn 

chưa có bàn ghế đọc sách dành riêng cho thư viện;  

+ Do khó khăn về kinh phí, việc tu bổ, nâng cấp chưa được quan tâm thường 

xuyên nên hệ thống giá, kệ, tủ sách đều đã cũ, xuống cấp và hỏng; Truyện, sách báo, 

tài liệu tham khảo mặc dù đã được bổ sung nhưng danh mục còn nghèo nàn, thiếu tính 

cập nhật nên chưa thỏa mãn và hấp dẫn người đọc;   

+ Không gian đọc chưa có sự bắt mắt, thuận lợi, tiện nghi, tạo sự lôi cuốn độc 

giả ngay từ bước đầu; 

+ Việc giới thiệu sách đã được triển khai nhưng chưa thường xuyên, chưa hiệu 

quả; Thư viện xanh, góc đọc ngoài trời được ngành giáo dục phát động nhiều năm nay 

nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu như: chưa có bàn ghế, số lượng sách – 

báo còn ít, ý thức quản lý và sử dụng của HS chưa cao; 

+ Theo thống kê, hàng năm thu hút được trên 60  số HS đến với các loại hình 

thư viện, nhưng tỷ lệ HS đến với thư viện trong các nhà trường vẫn còn thấp; thời gian 

sử dụng sách – báo – tài liệu tại thư viện, tại nhà trường còn ngắn (chủ yếu là giờ ra 

chơi); chưa có phần mềm quản lý thư viện; chưa có đủ cán bộ phụ trách thư viện 

chuyên trách nên hạn chế về thời gian và chuyên môn nghiệp vụ; một số cán bộ thư 

viện chưa năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.  

4. Đề xuất các biện pháp cần thực hiện  

a) Cải tạo không gian đọc, thu hút HS đến với thư viện 

Cần tạo cho các em một không gian đọc sách mở, thân thiện, gần gũi và hấp 

dẫn. Mục tiêu quan trọng nhất của Đề án là tập trung cho việc tạo ra không gian đọc 

sách hấp dẫn đối với HS. 

Để thu hút và hấp dẫn các em đến với thư viện nhà trường, ngoài các đầu sách 

phong phú trong thư viện, phòng thư viện cần phải được đầu tư, được trang trí, bài trí 

thoáng mát, mát mẻ, bắt mắt, thân thiện và gần giũ, có như vậy mới thu hút được các 

em bước chân vào thư viện. 

Một không gian thư viện tốt chắc chắn sẽ giữ chân được các em đến thường 

xuyên với thư viện; thường xuyên đến với thư viện các em sẽ thường xuyên đến với 

sách, thường xuyên đọc sách các em sẽ dần hình thành một thói quen đọc sách, yêu 

sách và thích sách. Như vậy, thông qua một không gian thư viện đẹp đủ để hấp dẫn các 

em, thói quen đọc sách sẽ được hình thành từ đây.  

Từ nhỏ các em đã được hình thành thói quen đọc sách, thích sách thông qua các 

phòng học thư viện của nhà trường, chắc chắn rằng các em sẽ dần mất đi cảm giác 
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ngại đọc sách kể cả cho đến khi trưởng thành. Vì vậy, một không gian đọc sách tốt sẽ 

hình thành nên một thói quen đọc sách tốt, một thói quen để góp phần nâng cao nhận 

thức, mở mang kiến thức, hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp cho trẻ em từ khi 

còn nhỏ mang một giá trị, một ý nghĩa cộng đồng hết sức lớn lao đối với mỗi gia đình 

và sự phát triển của xã hội. 

Một quốc gia mạnh là một quốc gia có tỉ lệ người dân có trình độ dân trí cao, 

với nhiều phát minh, nhiều ý tưởng sáng tạo thúc đẩy các ngành khoa học, công 

nghệ… phát triển. Muốn nâng cao nhận thức và dân trí cho người dân, ngoài việc học 

trong chương trình nhà trường, việc tự học tham khảo và nghiên cứu tài liệu … đều 

phải thông qua con đường duy nhất là đọc. 

Một không gian thư viện chật chội và kín mít, nóng bức chắc chắn sẽ không thu 

hút được các em đến với sách, không đến với sách thường xuyên là đồng nghĩa với 

việc các em không có thói quen đọc sách từ nhỏ. Không xây dựng được thói quen đọc 

sách cho các em từ nhỏ, lớn lên các em sẽ ngại đọc, lười đọc. 

b) Bổ sung sách – tài liệu có chất lượng, phù hợp với lứa tuổi 

Để tạo thói quen cho các em ham mê đọc sách, các đầu sách trong phòng thư 

viện phải phong phú, đa dạng, giá trị và phù hợp với các em ở từng cấp học.   

Các đầu sách hay, đầu sách hấp dẫn sẽ thu hút và giữ chân các em lưu lại trong 

thư viện nhiều hơn, các em sẽ rất thích thú và phấn khởi khi được khám phá ra rất 

nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn các em từ trong sách. Nhu cầu tưởng tượng và sáng tạo 

của các em rất cao và phong phú. Làm được điều này, thư viện chắc chắn sẽ là một 

điểm đến cho các em không chỉ là những giờ ra chơi mà còn là những giờ mơ ước 

được đến của các em trong những tiết học của chương trình. 

Một thư viện đẹp, hấp dẫn về không gian đọc nhưng số lượng đầu sách nghèo 

nàn, cũ kĩ sẽ không thu hút được các em đến với thư viện. 

c) Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phong phú trong hoạt động thư viện của 

các nhà trường 

Thư viện luôn là nơi tổ chức một số các hoạt động, phong trào để ảnh hưởng và 

tác động đến các em thói quen đam mê đọc sách như:  

Thư viện phải là nơi thường xuyên tổ chức các cuộc thi kể chuyện về sách, thi 

đọc sách hay, thi thuyết trình giỏi… chắc chắn sẽ khuyến khích và khích lệ các em thi 

đua đọc sách. Các cuộc thi sẽ là một sân chơi, bổ ích và yêu thích để các em đến với 

sách một cách tự nhiên. 

Thư viện phải là nơi tổ chức thường xuyên các cuộc thi, các Câu lạc bộ về Khoa 

học, về Toán học, về Văn học… để các em có nhu cầu tìm tòi các nội dung có trong 

sách phục vụ các chương trình Câu lạc bộ, các cuộc thi… Từ đó, thói quen tìm tòi tài 

liệu, tìm tòi đọc sách sẽ được hình thành và phát triển. 
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 Thư viện phải là nơi thường xuyên tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng tác theo 

các chủ đề mang tính giáo dục cao để các em được bày tỏ những quan điểm, được thể 

hiện những ý tưởng và được thể hiện mình như vậy, chắc chắn các em sẽ được động 

viên khích lệ nhiều trong việc phát huy không ngừng đọc sách. 

d) Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thư viện trường học 

Để có một sân chơi và tổ chức được thường xuyên các Cuộc thi ở trên đòi hỏi 

cán bộ nghiệp vụ thư viện ngoài việc phải là người có chuyên môn, thường xuyên 

được cập nhật những chương trình, những thông tin những đầu sách hay, sách mới để 

kịp thời đưa ra những khung chương trình, kịch bản của cuộc thi đáp ứng được tính 

thời sự của những chủ đề hấp dẫn với các em. Làm được điều này thư viện sẽ như là 

một sân khấu cho các chương trình của cuộc thi, thúc đẩy các em cần phải tìm kiếm 

thông tin trong sách. Một thói quen đọc sách sẽ được dần hình thành từ đây. 

Như vậy, một thư viện đẹp rất cần cán bộ thủ thư giỏi, có nghiệp vụ và cần 

được tập huấn chuyên môn thường xuyên để nâng công tác phục vụ các em HS đến 

với thư viện. 

e) Linh hoạt – thuận tiện trong hoạt động mượn trả sách thư viện 

Phải có kế hoạch cho các em mượn sách về nhà đọc. Trên thực tế còn có rất 

nhiều các bậc phụ huynh còn chưa có điều kiện để mua các đầu sách hay, các đầu sách 

giá trị cho các con. Vì vậy, thư viện nhà trường cần phải linh hoạt, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các em được mượn sách để mang về nhà đọc vào những ngày cuối tuần. 

Đọc sách cuối tuần ở nhà không chỉ giúp các em nâng cao kiến thức mà còn 

giúp các con sẽ giảm bớt các đam mê không bổ ích khác như chơi Game hoặc những 

trò chơi vô bổ khác ảnh hưởng đến sức khỏe và việc phát triển hình thành nhân cách 

cho trẻ. 

g) Hướng dẫn cách đọc sách nhanh, hiệu quả cho HS 

Thư viện trường học phải là nơi tổ chức các buổi hướng dẫn, giới thiệu về 

phương pháp đọc sách cho HS. Một trong những lí do tỉ lệ đọc sách hiện nay của nước 

ta nói chung và trong các trường học nói riêng còn thấp so với các nước trong khu vực 

là do người dân hầu như chưa được tiếp cận và được hướng dẫn về các phương pháp 

đọc sách nhanh, hiệu quả nên dẫn đến rất nhiều người có quỹ thời gian khổng lồ nhưng 

lại rất ngại đọc sách. 

Để khắc phục tình trạng này, thư viện cần phải là nơi trang bị cho các em những 

phương pháp đọc sách nhanh, phương pháp đọc sách hiệu quả để các em làm chủ được 

thời gian, đảm bảo cân bằng giữa thời gian học tập trên lớp và đọc sách ở thư viện hay 

ở nhà. 
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Thư viện nhà trường cần tổ chức các chương trình diễn thuyết, thuyết trình về 

phương pháp đọc sách mang tính cộng đồng nên kết hợp mời các diễn giả này về thư 

viện nhà trường tọa đàm, trao đổi, hội thảo... giải tỏa các tâm lý ngại đọc sách cho trẻ 

từ khi còn nhỏ. 

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

1. Nội dung  

– Sau khi Đề tài được nghiên cứu, khảo sát trong phạm vi toàn tỉnh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Thái Bình đã báo cáo, trình UBND tỉnh. Nhận thấy tính cấp thiết của 

Đề tài, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí là 15 tỷ đồng để thực hiện thí điểm cho năm 

2017. Với nguồn kinh phí được phân bổ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn 16 

trường Tiểu học, 16 trường Trung học cơ sở (mỗi cấp học 2 đơn vị/huyện), 5 trường 

Trung học phổ thông làm thí điểm trong năm 2017.  

– Tiêu chí lựa chọn đơn vị làm thí điểm:  

+ Có phòng kiên cố bố trí xây dựng thư viện “Mở - Hiện đại - Thân thiện”, diện 

tích từ 50m2 trở lên; có cán bộ phụ trách công tác thư viện nghiệp vụ tốt; cán bộ quản lý 

nhiệt tình, tâm huyết với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. 

+ Ngoài ra, với cấp Tiểu học và THCS còn phải là trường đã đạt chuẩn Quốc 

gia mức độ 2 (Tiểu học) và đạt chuẩn Quốc gia (THCS);   

– Dự án triển khai thực hiện từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2018 hoàn thành 

các hạng mục đầu tư. Tháng 1/2018 thư viện các trường mở cửa đón các độc giả. 

– Tổng mức đầu tư và các hạng mục đầu tư được tóm tắt như sau: 

Cấp 

học 

Diện 

tích 

phòn

g 

Thư 

viện 

(bình 

quân) 

Thiết kế + 

Nội thất  thư 

viện, giá kệ, 

sàn gỗ 

Sơn sửa, cải 

tạo trần, 

tường  + lắp 

đặt điều hòa 

+ ánh sáng 

Bổ sung 

sách + Phần 

mền thư 

viện + Tập 

huấn nghiệp 

vụ thư viện 

Thành tiền/ 

trường 

Số 

trư

ờn

g 

Tổng tiền 

Tiểu 

học 

60 

m2 
165.000.000 50.000.000 120.000.000 335.000.000 16 5.360.000.000 

THC

S 
80m2 215.000.000 85.000.000 135.000.000 435.000.000 16 6.960.000.000 

THP

T 

100 

m2 
260.000.000 120.000.000 150.000.000 530.000.000 5 2.650.000.000 

Tổng cộng 37 14.970.000.000 

Mư i  ốn tỷ, chín trăm  ảy mươi triệu đồng 
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2. Kết quả  

– Cả 37 trường được đầu tư, nâng cấp cải tạo phòng thư viện theo hướng “Mở - 

Hiện đại - Thân thiện” đều có lượng độc giả đến với thư viện tăng đột biến, HS đến 

với thư viện bởi có không gian đẹp, điều kiện phục vụ tốt, lượng sách phong phú, đa 

dạng. Nhiều trường phải bố trí lịch đọc cho từng khối lớp thì mới đáp ứng được nhu 

cầu của HS, giáo viên và cha mẹ HS. 

– Nhận thấy hiệu quả khi triển khai thực hiện Đề tài, năm 2018, UBND tỉnh 

tiếp tục phân bổ kinh phí là 15 tỷ đồng để đầu tư cho 18 trường Tiểu học, 16 trường 

THCS trong tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, đã 

tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu, đến nay nhà thầu trúng thầu đang tiến hành cải 

tạo, nâng cấp thư viện cho các trường, dự kiến hoàn thành trước tháng 12/2018. 

– Trong trao đổi dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Sở Giáo dục và Đào 

tạo sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí 

để thực hiện Đề tài, dự kiến 30 tỷ đồng. 

IV. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

+ Có phòng kiên cố riêng biệt, diện tích tối thiểu phải đạt từ 50m
2
. 

+ Có cán bộ phụ trách công tác thư viện;  

+ Cán bộ quản lý nhiệt tình, tâm huyết với việc xây dựng và phát triển văn hóa 

đọc trong nhà trường. 
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MÔ HÌNH TỦ SÁCH LỚP HỌC VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC Ở 

TRƢỜNG THCS MỸ TÀI  

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định 

 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Có bao giờ bạn thử đặt cho mình câu hỏi xem trung bình một năm mình đã đọc 

được bao nhiêu cuốn sách chưa? Theo thống kê, hiện nay ở các nước phát triển như: 

Israel, Pháp, Nhật Bản, trung bình 1 người dân đọc từ 20 cuốn sách/năm và  học sinh 

Nhật luôn có trong túi xách một cuốn sách nhỏ để đọc trong lúc đi xe điện ngầm, đi 

tàu. Mỗi ngày đọc một hoặc hai trang, vài ba tháng đọc xong một cuốn sách. Các nước 

trong khu vực như: Singapore, số sách người dân đọc trung bình là 14 cuốn/năm; 

Malaysia là 10 cuốn/năm. Còn ở Việt Nam, trung bình 1 người chỉ đọc 4 cuốn 

sách/năm, trong đó 2,8 cuốn là sách giáo khoa, 1,2 cuốn là sách khác. Như vậy, văn 

hóa đọc sách của người dân Việt Nam nói chung và học sinh chúng ta còn rất hạn chế.  

Ngày 15/03/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề 

án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, 

trong đó kh ng định quan điểm phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung 

quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước.  

Việc phát triển văn hóa đọc để làm phong phú vốn kiến thức cho học sinh là 

một việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa. Hiện nay hầu hết các trường học đều được 

đầu tư hệ thống phòng đọc, thư viện tương đối đồng bộ. Tuy nhiên, xu hướng lười đọc 

sách, ngại đọc sách và mất dần thói quen đọc sách trong học sinh chúng ta đang là 

thực trạng báo động. Làm thế nào để hoạt động đọc sách trở thành hoạt động thường 

xuyên, hàng ngày đối với học sinh? Làm thế nào để sách, báo đến gần hơn, nhanh hơn 

mang lại hiệu quả thiết thực đối với các em?  

Từ năm học 2017 – 2018 thư viện trường THCS Mỹ Tài đã áp dụng phương 

pháp nâng cao hiệu quả thư viện thông qua mô hình “Tủ sách lớp học” đã và đang 

mang lại nhiều khởi sắc đáng kể cho hoạt động thư viện trường. Tôi tin rằng mô hình 

này có thể áp dụng tất cả các trường tiểu học và THCS. Xuất phát từ những lí do trên, 

bản thân muốn chia sẻ việc thực hiện đổi mới hoạt động thư viện “Phát triển văn hóa 

đọc trong trường học”  với ý tưởng “Xây dựng tủ sách lớp học”. 

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

1. Nghị Quyết TW 5 khóa VIII của Đảng kh ng định: “Văn hóa là nền tảng tinh 

thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội”. 

Văn hóa đọc, một bộ phận của văn hóa, là một trong những động lực thúc đẩy sự hình 
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thành nên con người mới, những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng 

với sự phát triển của xã hội hiện đại, một xã hội phát triển dựa trên nền tảng của nền 

kinh tế tri thức.  

+ Thông qua văn hóa đọc, định hướng cho mọi người dân, tu  thuộc vào trình 

độ dân trí, nghề nghiệp và điều kiện sống, có thể tiếp cận được với thông tin, tri thức 

phù hợp, hữu ích nhất cho cuộc sống của mình. Văn hóa đọc có thể giúp cho mỗi cá 

nhân có một cuộc sống trí tuệ hơn, đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc và hài hòa hơn. Chính 

vì vậy, phát triển văn hóa đọc luôn là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược của mọi 

quốc gia trong việc nâng cao dân trí, góp phần phát triển bền vững nguồn nhân lực,  

nhân tố quyết định mọi thành công.  

+ Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2020 đã đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ 

của ngành Văn hóa là phải “Xây d ng, phát tri n phong trào đ c sách trong x  hội, 

g p phần xây d ng c  hiệu quả thế hệ đ c tương lai”. 

2. Công văn số 6841/BGDĐT-GDTX của Bộ GD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 

2015 “V/v đổi mới thư viện và phát tri n văn h a đ c trong nhà trư ng phổ thông”, 

nhằm phát huy hiệu quả hệ thống thư viện trường học, thúc đẩy phong trào đọc, hình 

thành thói quen đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng; 

đồng thời khuyến khích học sinh tìm hiểu, thực hành các hoạt động nghiên cứu khoa 

học và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. 

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

1. Tổ chức tốt hoạt động chung của thƣ viện  

Được thành lập vào năm 1990, Thư viện trường THCS Mỹ Tài đặt ở vị trí khá 

thuận lợi, thoáng mát có cảnh quang sư phạm đẹp. Với tổng diện tích 54m
2, 

 một  

không gian không lớn nhưng trật tự và rất ngăn nắp, đây là không gian văn hóa sư 

phạm để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh học tập, nghiên cứu hàng ngày. Dưới 

sự chỉ đạo, quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ mà trực tiếp là 

Ban giám hiệu trường, thư viện nhà trường đã được tăng cường đầu tư về mọi mặt.  

Năm 2006, thư viện nhà trường vinh dự đạt danh hiệu thư viện chuẩn quốc gia. Từng 

bước cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, vốn tài liệu phong phú với tổng số sách 

4626 quyển (trong đó sách giáo khoa: 738 quyển, sách giáo viên: 390 quyển, sách 

tham khảo: 2820 quyển và 678 quyển sách thiếu nhi) đã đáp ứng nhu cầu đọc của đông 

đảo cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường.  Để phát triển văn hóa đọc trong 

nhà trường thì nhân viên thư viện (cầu nối giữa kho sách và bạn đọc) thực hiện các 

giải pháp kích thích thị hiếu đọc sách, xây dựng “văn h a đ c” trở thành thói quen 

không thể thiếu của học sinh trong nếp sinh hoạt, học tập ở nhà trường. Qua đó, học 

sinh thêm “yêu sách” và “say mê” đọc sách. Muốn có được thành công đó nhân viên 
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thư viện không những là người biết cách quản lý thư viện mà cần phải biết cách giao 

tiếp, giới thiệu sách, “d n dụ” học sinh  đến với sách, khơi gợi ở các em niềm say mê 

đọc sách. Nhân viên thư viện  đồng thời thực hiện tốt các biện pháp sau : 

 Xây dựng kế hoạch phối hợp, sáng tạo các hình thức hoạt động để phát huy vai 

trò, nhiệm vụ của thư viện, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hình thành thói 

quen đọc, nghiên cứu sách báo với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học; 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các giờ chào cờ đầu tuần, lễ khai mạc 

tuần lễ học tập suốt đời, ngày sách Việt Nam… nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh về tác dụng, ý nghĩa, lợi ích của 

việc đọc; nêu gương những điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân thành đạt nhờ 

đọc nhiều; 

  Nhân viên thư viện không ngừng trau dồi, học hỏi các trường trong và ngoài 

huyện, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ  chuyên môn  đáp ứng yêu cầu đổi 

mới công tác tổ chức các hoạt động và quản lý thư viện, góp phần tham gia đổi mới 

các hoạt động dạy học của nhà trường; 

 Phối hợp với Đoàn, Đội, GVCN xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi ngoại 

khóa hướng dẫn cách lựa chọn, giáo dục kỹ năng, phương pháp đọc hiệu quả, phù hợp 

từng loại sách, báo, tài liệu;  

 Tham gia cùng với giáo viên tin học hướng dẫn bạn đọc phương pháp truy 

cập Internet để tìm kiếm thông tin hữu ích phục vụ dạy và học; 

 Tổ chức thảo luận trong trường, trao đổi với phụ huynh học sinh để thống 

nhất áp dụng quy định về thời gian đọc sách tại trường (thư viện), ở nhà, trong đó có 

thời gian cha mẹ đọc sách cùng con; lựa chọn, giới thiệu những cuốn sách thiết thực, 

phù hợp với tâm lý lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục; 

 Lồng gh p việc đọc sách trong chương trình môn Lịch sử, Ngữ Văn, Địa lí 

địa phương: giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu qua sách, báo ở thư 

viện. Một trong những hình thức góp phần thúc đẩy văn hóa đọc phát triển được học 

sinh rất hào hứng tham gia; 

 Tìm hiểu qua giáo viên chủ nhiệm, học sinh các lớp nắm bắt được một số em 

hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thư viện có kế hoạch hỗ trợ bằng cách cho các em 

mượn bộ sách giáo khoa để học. Ngoài nguồn sách giáo khoa có sẵn, thư viện còn huy 

động từ việc vận động các em học sinh nhường hoặc tặng sách giáo khoa cũ vào cuối 

năm học trước cho thư viện nhà trường.   

2. Phát huy hiệu quả của “Tủ sách lớp học” 

Cần xây dựng thư viện sao cho bất cứ lúc nào học sinh vào thư viện cũng có thể 

mượn sách để đọc, không bị gò vào khuôn mẫu như trước đây. Cải thiện thư viện 
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trường học theo hướng thân thiện, nhằm đáp ứng quyền và sự tham gia của học sinh 

trong hoạt động của trường học. Nâng cao cơ hội tiếp cận thông tin, xây dựng thói quen 

đọc sách, phát huy mọi tiềm năng của học sinh. Hỗ trợ dạy và học tích cực, góp phần cải 

thiện môi trường tâm lý, xã hội trong nhà trường, tăng cường sự tham gia của học sinh, 

giáo viên, phụ huynh và thành viên cộng đồng. Xuất phát từ những lý do trên nhân viên 

thư viện ngoài phương pháp phục vụ bạn đọc theo truyền thống đã xây dựng ý tưởng 

phục vụ sách, báo cho các em tại lớp học với việc xây dựng “Tủ sách lớp học”. 

 Là hoạt động có ý nghĩa và sáng tạo, “Tủ sách lớp học” đã góp phần không 

nhỏ trong việc định hướng phát triển văn hóa đọc cho học sinh trong thời đại bùng nổ 

thông tin hiện nay. Mô hình “Tủ sách lớp học” của trường được bắt đầu từ năm học 

2017-2018, lấy ý tưởng từ chương trình “Tủ sách nhân ái”, nguồn sách được trường  

huy động từ các nhà hảo tâm. Chương trình “Tủ sách nhân ái” đã trao tặng 12 tủ sách 

đặt tại lớp với tổng giá trị gần 18 triệu đồng, với 358 đầu sách có giá trị, gồm đầy đủ 

các thể loại: khoa học, văn học, lịch sử, danh nhân, giáo dục kỹ năng sống, Ngoại ngữ, 

thể thao, từ điển bách khoa... Đây là một món quà hết sức ý nghĩa và mang tính nhân 

văn cao cả, nhưng ý nghĩa hơn cả là chương trình đã mang đến và khơi dậy cho học 

sinh trường THCS Mỹ Tài tinh thần đọc sách, văn hóa đọc sách. Chương trình cũng 

góp phần mở ra một hướng đi mới cho hoạt động của thư viện nhà trường trong thời 

gian tới;  có sức lan tỏa mạnh mẽ và nhận được nhiều tình cảm của giáo viên, học sinh. 

Với mong muốn “Xây d ng th i quen đ c sách, duy trì văn h a đ c cho h c sinh, thế 

hệ tương lai của quê hương, đất nước”.  

 Sau khi xây dựng tủ sách từng lớp, nhằm kích thích thị hiếu đọc sách nhân 

viên thư viện phối hợp với Đội, Đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm tổ chức hội 

thi “Trang trí tủ sách lớp h c”.  Qua hội thi sách, báo được sắp xếp một cách khoa 

học, trang trí sáng tạo, có nét độc đáo riêng của mỗi lớp, có tính thẩm mỹ và đẹp mắt 

gây hứng thú cho bạn đọc. Ngoài ra, nội dung thuyết trình giới thiệu về tủ sách gồm 

những loại tài liệu nào, có bao nhiêu sách, báo, ý nghĩa và tầm quan trọng của tủ sách 

đối với lớp học cũng là một trong những tiêu chí chấm giải của cuộc thi. Kết thúc hội 

thi nhà trường tuyên dương, khen thưởng các lớp đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến 

khích. Phần thưởng trao cho các lớp đạt giải bằng hiện vật là sách và đây cũng là cách 

làm tăng số lượng đầu sách của lớp. 

 Cái hay của “Tủ sách lớp học” là mỗi lớp có một tủ sách riêng, có ban thư viện 

lớp quản lý, có hồ sơ quản lý tủ sách gồm sổ danh mục, sổ theo dõi mượn sách, nội quy 

tủ sách… Sau mỗi tháng, nhân viên thư viện trường đổi sách giữa các lớp với  nhau. 

Việc mượn sách có quy định, thực hiện tốt theo đúng nội quy. Cùng với ban thư viện, tất 

cả học sinh trong lớp vừa là người sử dụng đồng thời là người tự quản lý, bảo vệ tủ sách. 

Từ ý nghĩa của “Tủ sách lớp h c”, nhân dịp chào mừng ngày sách Việt Nam lần thứ 5 
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năm 2018, nhà trường đã nhân rộng ý tưởng, phát động phong trào quyên góp sách, 

báo trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường để làm  phong phú 

thêm tủ sách của lớp. Kết quả đã quyên góp được gần 500 cuốn sách trị giá gần 

10.000.000 đồng với đầy đủ các môn loại. 

 Có sách tại lớp, các em sẽ tiết kiệm được thời gian đến thư viện, dành thời 

gian để đọc tại lớp, thảo luận trong giờ nghỉ giải lao, trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ 

hoặc mượn về nhà đọc… Nếu mượn sách về nhà thì sau 3 ngày học sinh phải đem trả 

sách và được mượn sách khác. Mỗi tuần tổ chức 20 phút đọc, thảo luận về những cuốn 

sách hay. Để phát huy hiệu quả, khích lệ, động viên tinh thần hàng tuần, tháng, học kì  

nhân viên thư viện phối hợp ban thi đua học sinh theo dõi, nhận x t, đánh giá, biểu 

dương cộng điểm thi đua các tập thể lớp, cá nhân có ý thức tốt trong việc đọc sách, bảo 

quản giữ gìn sách. 

 Bên cạnh đó, để phát huy tốt hiệu quả tủ sách lớp học, khơi dậy phong trào 

đọc sách, bộ phận thư viện đã xây dựng kế hoạch phối hợp các bộ phận trong nhà 

trường tổ chức hội thi viết cảm nhận về sách với chủ đề “Quy n sách em yêu”, thi 

tuyên truyền giới thiệu về cuốn sách mà em tâm đắt nhất, thi kể lại nội dung câu 

chuyện bằng cách đóng vai các nhân vật trong truyện,… Tất cả các sách mà các em 

tham gia thi đều phải có trong tủ sách lớp học.  

Thông qua các hội thi này, ngoài việc thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, khai thác 

triệt để vốn tài liệu tủ sách còn mang lại các em nhiều điều bổ ích như:  

 + Tạo được tinh thần đoàn kết, học hỏi, giao lưu giữa các lớp với nhau; 

 + Phát huy tinh thần tập thể để cả lớp cùng đọc, thảo luận, chọn sách tham gia  

hội thi; 

+ Rèn luyện kỹ năng đọc, cảm nhận, kỹ năng viết văn… cho học sinh THCS; 

+ Tạo cơ hội cho các em bộc lộ năng khiếu văn chương, kỹ năng về thuyết trình 

trước đám đông. 

+ Bộc lộ khả năng diễn xuất, biểu diễn của các em. 

 Ngoài thời gian phục vụ bạn đọc trong năm học, thư viện duy trì tốt các hoạt 

động tủ sách lớp học trong thời gian nghỉ hè với lịch cụ thể. Với mục đích vừa phát 

triển văn hóa đọc, vừa giúp các em có thời gian giải trí bổ ích sau một năm học đầy 

căng th ng. Kiến thức em lĩnh hội từ sách, báo sẽ là hành trang tốt cho năm học tới. 

 Muốn  duy trì tốt hoạt động, nâng cao hiệu quả tủ sách  lớp  học, xây dựng 

văn hóa đọc trong trường cần :  

+ Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tốt việc quản lý, bảo quản, tu bổ sách, báo;   

+Triển khai các hoạt động thư viện có sử dụng sách, báo,  
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+ Bổ sung thêm vốn tài liệu tủ sách là điều rất cần thiết. Ngoài số lượng sách 

báo tăng cường thường xuyên từ thư viện trường, tranh thủ sự hỗ trợ  của các nhà hảo 

tâm, phát động phong trào quyên góp từ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ 

huynh trong toàn trường. Cần tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thư viện, phần 

thưởng mà các em nhận được đều bằng hiện vật là những cuốn sách hay, bổ ích do nhà 

trường lựa chọn mua để trao.  

+ Bên cạnh việc bổ sung vốn tài liệu cần có sự phối hợp giữa ban giám hiệu, 

nhân viên thư viện, tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm và ban quản lý thư viện 

lớp để quản lý hoạt động các tủ sách hiệu quả. Chịu trách nhiệm chính là giáo viên chủ 

nhiệm và ban quản lý lớp học. Nhân viên thư viện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, 

hướng dẫn ban thư viện lớp sắp xếp, ghi sổ mượn, sổ nhật ký tủ sách, tiến hành cho 

bạn đọc mượn sách. Vào thứ 7 hàng tuần, nhân viên thư viện tiến hành họp ban quản 

lý thư viện các lớp đánh giá công tác thư viện trong một tuần để rút kinh nghiệm cho 

tuần tới. 

3. Kết quả triển khai thực tế  

 Phát triển được văn hóa đọc trong trường học, thư viện đã làm thay đổi nhận 

thức đối với bạn đọc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những lợi ích mà thư viện 

mang lại. Đó là cơ sở huy động các nguồn lực xây dựng vốn sách báo, cơ sở vật chất, 

kỹ thuật và kinh phí tổ chức các hoạt động thư viện. Và đầu tư cho thư viện là việc làm 

cần thiết, kịp thời và cũng là trách nhiệm chung của mọi người, mọi tổ chức.  

 Phát triển văn hóa đọc trong trường học phần nào nâng dần hiệu quả hoạt 

động thư viện trường. Thư viện không những đảm bảo cơ sở vật chất, số lượng và chất 

lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ của giáo viên, sách tham khảo dùng chung mà 

còn là nơi sinh hoạt văn hoá khoa học của giáo viên và học sinh trong những buổi 

ngoại khoá. Hoạt động của thư viện thực sự đã góp phần quyết định chất lượng và 

nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên, mở rộng kiến thức và xây dựng thói quen 

tự nghiên cứu cho học sinh đồng thời tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng 

chính trị, xây dựng nếp sống văn hoá mới trong nhà trường. Bên cạnh hoạt động chung 

của thư viện thì hoạt động tủ sách lớp học đã giúp các em học sinh biết quản lý, sử 

dụng và khai thác sách báo phù hợp với trình độ và nhận thức của mình.  

 Tổ chức và hoạt động tốt mô hình “Tủ sách lớp học” là đồng hành với  quá 

trình xây dựng thư viện trường học thân thiện. Tất cả mọi hoạt động “Tủ sách lớp học” 

đều đem lại niềm vui, sự sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào là ngọn lửa nhỏ thắp sáng 

niềm tin trong mỗi học sinh. Và chính hoạt động đó đã nuôi dưỡng sự thân thiện cởi 

mở giữa thầy và trò, giữa lớp với trường, giữa học sinh với quyển sách, báo. Đồng thời 

là tiền đề để xây dựng thư viện trường học tiên tiến và thư viện trường học xuất sắc 
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trong các năm tới. Khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đó trở thành 

hiện thực và ngày càng sáng rõ trong tâm hồn học sinh. 

IV. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

1. Đối với tổ chuyên môn, trƣờng  

Phát động phong trào xã hội hóa các hoạt động thư viện nhằm quyên góp sách 

báo, kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất... cho thư viện trường. 

Động viên, khích lệ giáo viên đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy 

học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, 

ham thích tìm tòi tư liệu phục vụ học tập của học sinh; tập trung dạy cách học và rèn 

luyện năng lực tự học, tự cập nhật kiến thức thông qua sách báo, tạo nền tảng cho học 

tập suốt đời. 

 Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức gắn kết trách nhiệm của từng thành 

viên với bộ phận và tập thể trong nhà trường, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân 

trong việc tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa thư viện. 

Chỉ đạo kịp thời, sát với thực tế, sự đôn đốc, nhắc nhở, động viên, những định 

hướng sẽ tạo động lực tốt giúp cho nhân viên thư viện và các bộ phận thực hiện tốt 

nhiệm vụ. 

2. Đối với nhân viên thƣ viện   

Để bắt nhịp cùng với xu thế đổi mới hoạt động thư viện trường, phát triển văn 

hóa đọc hiện nay, đòi hỏi mỗi nhân viên thư viện phải thật sự trăn trở với trách nhiệm 

mà ngành yêu cầu, đó là định hướng, hình thành và phát triển văn hóa đọc cho học 

sinh. . Mục tiêu đạt được là học sinh thích và say mê đọc sách biết và vận dụng được 

điều gì mình đã đọc vào việc học và thực tế cuộc sống. Để đạt được điều đó thì việc 

nghiên cứu, đổi mới phương pháp phục vụ bạn đọc, tìm ra con đường ngắn nhất để đưa 

học sinh tiếp nhận tri thức, sách, báo một cách nhanh, dễ dàng nhất. 

Tích cực thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức và hoạt động của thư viện 

trường học; luân chuyển sách, báo trong thư viện nhà trường xuống các tủ sách trên 

lớp; thường xuyên tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức tốt phong trào thi đọc sách, 

xây dựng ý thức, thói quen đọc sách cho học sinh. 

Cần phối hợp tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động ngoại khóa thư viện, các cuộc 

thi, giao lưu... liên quan đến hiệu quả của việc đọc sách nhằm khuyến khích học sinh 

đọc sách.  Đồng thời phối hợp với Ban giám hiệu có các hình thức khen thưởng, động 

viên kịp thời các lớp, cá nhân tham gia đọc sách báo tích cực góp phần thúc đẩy sự 

phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. 
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3. Đối với học sinh và phụ huynh  

Tích cực hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các buổi ngoại khóa về thư viện 

do trường phát động. 

Tham gia bảo quản, tu bổ, giữ gìn, sử dụng có hiệu quả tủ sách của lớp mình . 

Phụ huynh cần động viên và dành nhiều thời gian rảnh rỗi để đọc sách cùng con 

em mình. 
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XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG TIẾNG VIỆT                                    

CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai    
 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Tiếng Việt là tiếng phổ thông, là ngôn ngữ chính được dùng trong nhà trường 

“Tiếng Việt được coi là phương tiện ngôn ngữ chính thức dùng trong hệ thống giáo 

dục (GD) của Việt Nam” (Điều 7, Luật GD). Tiếng Việt cũng là phương tiện tối quan 

trọng để giao tiếp và chiếm lĩnh tri thức. Để nắm bắt được kiến thức do giáo viên (GV) 

truyền thụ, đối với HS ở cấp tiểu học, phải biết nói và sử dụng tiếng Việt thành thạo 

bởi HS không phân biệt dân tộc, vùng, miền sẽ phải tiếp nhận một chương trình học 

mang tính quốc gia.  

Trên thực tế, Tiếng Việt lại không phải là tiếng mẹ đẻ của HS dân tộc thiểu số, 

ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa ngôn ngữ được dùng trong sinh hoạt cộng đồng, hội 

họp, người địa phương chỉ sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, ít sử dụng và không sử dụng tiếng 

Việt. Ở các trường mầm non, nhiều nơi mới chỉ dừng lại ở việc trông nom mà chưa 

chú trọng nhiều đến việc cho trẻ có những tiếp xúc ban đầu với tiếng Việt. Đây là một 

thiệt thòi lớn của HS miền núi so với HS vùng đồng bằng, thành phố. Khi vào học tiểu 

học, do không nói được tiếng phổ thông, nhiều HS tỏ ra e dè, nhút nhát, thiếu tự tin. 

Nhận định của UNESCO năm 2003: “Một sự thật hiển nhiên nhưng thường chưa được 

công nhận là nếu người học phải học bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ thì 

những khó khăn đối với họ sẽ nhân lên gấp đôi: không những phải học một ngôn ngữ 

mới mà còn phải học kiến thức mới có trong ngôn ngữ ấy. Những thách thức này càng 

tăng bội phần nếu như người học thuộc nhóm cộng đồng đang chịu nguy cơ hay sức  p 

về GD, ch ng hạn: Dân tộc bị thất học, nhóm dân tộc thiểu số, nhóm tị nạn”. 

Trong khi đó rất ít GV tiểu học và THCS  biết tiếng dân tộc thiểu số, bởi phần 

lớn trong số họ đều từ những nơi khác tới. Số GV này cũng chưa từng được tiếp cận 

với chương trình đào tạo liên quan đến ngôn ngữ dân tộc thiểu số, hoặc phương pháp 

dạy học Tiếng Việt như ngôn ngữ thứ 2 tại các trường Sư phạm. Tình trạng bất đồng 

ngôn ngữ  giữa người học và người dạy, GV nói HS không hiểu diễn ra khá phổ biến. 

HS không sử dụng thành thạo tiếng Việt sẽ khó nắm được kiến thức từ chương trình 

học. Chất lượng GD vì vậy mà bị ảnh hưởng dẫn đến HS lưu ban hoặc bỏ học. 

Xuất phát từ thực tế GD Tiểu học của tỉnh Lào Cai với 72,6  HS tiểu học là 

người dân tộc thiểu số, trong đó có những dân tộc rất ít người như Bố Y, Pa Dí, (chiếm 

đến 60   các em ở những thôn bản vùng cao khó khăn), dân cư sống dàn trải, phân 

tán, điều kiện học tập và giao tiếp ngôn ngữ tiếng Việt còn hạn chế.  Công tác dạy học 

và quản lý hoạt động GD ngôn ngữ Tiếng Việt, đặc biệt là dạy học môn Tiếng Việt 
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cho HS tiểu học dân tộc thiểu số tại tỉnh Lào Cai đã được quan tâm và đạt được một số 

kết quả nhất định. Tuy nhiên, để đảm bảo một nền tảng tiếng Việt tốt cho HS tiểu học 

người dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều thách thức; chất lượng GD tiểu học thực sự chưa 

được như mong đợi. Chúng tôi thấy rằng, việc xây dựng một môi trường Tiếng Việt 

cho HS Tiểu học người dân tộc thiểu số thật sự là cần thiết, giúp các em học Tiếng 

Việt được tốt hơn rất nhiều.  

II. CƠ SỞ THỰC HIỆN 

1.Cơ sở lý luận  

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã có nhiều công trình nghiên cứu về 

ngôn ngữ như: Đề tài Nghiên c u ngôn ngữ tr  em trước tuổi h c đư ng (1971-1974) 

trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Xây dựng chuẩn về tâm lí, sinh lí trẻ em Việt 

Nam” do Uỷ ban bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em Trung ương chủ trì (với sự tham gia của 

Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Thiện Giáp, Lê Quang Thiêm…); đề tài Nghiên c u th c 

hành tiếng  iệt trong nhà trường (1972 -1974) với kết quả là công trình Hỏi và đáp về 

Ngữ pháp tiếng  iệt hiện đại (Nguyễn Tài Cẩn chủ biên và các đồng tác giả là Bùi 

Khánh Thế, Đinh Văn Đức, Đoàn Thiện Thuật); đề tài  iữ gìn s  trong sáng của tiếng 

 iệt (1972) với kết quả là công trình  huẩn hoá tiếng  iệt (1979) và nhiều bài báo về 

vấn đề này (Mấy vấn đề về chuẩn hoá tiếng Việt, Nguyễn Hàm Dương, 1975; Một số 

vấn đề lí thuyết và thực tiễn của việc chuẩn hoá tiếng Việt, 1979; Đề tài Thực trạng 

GD ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh phía Bắc Việt Nam của Trần Trí Dõi 

(NXB ĐHQG Hà Nội 2004); Tính thực tiễn trong chính sách GD ngôn ngữ của Đảng 

và Nhà nước ta đối với vùng dân tộc thiểu số, Ngôn ngữ và đời sống của Trần Trí Dõi 

và Nguyễn Văn Thiện (2001); Mấy vấn đề về GD ngôn ngữ và phát triển văn hóa ở 

vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của Việt Nam hiện nay của Hoàng Văn Hành 

(1994) hay các đề tài nghiên cứu về tâm lý HS dân tộc thiểu số như các đề tài: Cần 

hiểu tâm lý của HS dân tộc thiểu số khi dạy học tiếng Việt của thạc sĩ Lê Hoàng  

Giang, Trung tâm nghiên cứu GD Phổ thông - Viện Nghiên cứu GD. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2014, văn phòng Chính phủ có công văn 10512/VPCP-

V.III về việc thực hiện chương trình công tác năm 2014, trong đó Thủ tướng Chính 

phủ đã giao Bộ GD và Đào tạo xây dựng Đề ăn Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm 

non, HS tiểu học vùng dân tộc thiểu số, trình Thủ tướng xem x t, ban hành tháng 12 

năm 2015, nhằm thực hiện chương trình hành động Chiến lược công tác dân tộc đến 

năm 2020 [dẫn theo 10]. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Lào Cai là một tỉnh vùng cao, biên giới, có trên 203 km đường biên giới với 

Trung Quốc; diện tích tự nhiên 6.360,76 km
2
, gồm 8 huyện, 01 thành phố với 164 xã, 

phường, thị trấn, trong đó có 1103/2205 thôn và 113/164 xã đặc biệt khó khăn theo 

quy định của chính phủ; dân số hơn 60 vạn người với 25 dân tộc, dân tộc thiểu số 
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chiếm 64,09  dân số toàn tỉnh (dân tộc Mông chiếm 21,7 ; Tày 13,36 , Dao 12,3 , 

Giáy 4 , các dân tộc Phù Lá, Hà Nhì, Mường, Bố Y, Hoa, La Chí, Sán Dìu, Khơme, 

Lô Lô, Pa Cô, Êđê, Giẻ Triêng, Giarai, Chăm, Cơtu Chỉ… Do cùng sinh tụ trên một 

khu vực địa lý, lại cộng cư lâu dài bên nhau, nên văn hóa Lào Cai vừa có n t riêng của 

văn hóa tộc người, vừa có sự giao thoa, tiếp thu, chọn lọc văn hóa từ bên ngoài. 

Các dân tộc thiểu số chủ yếu sống tập trung ở những vùng có địa hình đồi núi 

cao, chia cắt, thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình năm thấp, phổ biến khoảng 15-

20
o
C; có nơi dưới 10

o
C; r t đậm, kèm theo sương muối, nguy cơ lũ qu t, sạt lở đất 

thường xuyên xảy ra. Đời sống của đồng bào các dân tộc rất khó khăn, tỷ lệ hộ đói 

nghèo toàn tỉnh là 26,3 , một số huyện có tỷ lệ hộ đói nghèo cao trên 50  như Si Ma 

Cai, Mường Khương; Sa Pa, một số phong tục, tập quán lạc hậu chưa xóa bỏ được. 

Năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 667 trường, trong đó có: 201 trường Mầm 

non, 212 trường Tiểu học, 36 trường THPT, 10 trung tâm DN&GDTX; số HS tiểu học 

toàn tỉnh là 76.256, trong đó có: 55.392 HS tiểu học dân tộc thiểu số chiếm 73%. Toàn 

tỉnh có 920 điểm trường thì trong đó có đến 673 điểm trường lẻ có HS là người dân tộc 

thiểu số, thường sống ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. 

Tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm tăng cường tiếng Việt 

cho HS tiểu học dân tộc thiểu số, trong đó có giải pháp  “Xây dựng môi trường tiếng 

Việt cho HS tiểu học dân tộc thiểu số” đã phát huy được hiệu quả rất tốt. 

Xây dựng môi trường tiếng Việt cho HS tiểu học dân tộc thiểu số đồng nghĩa 

với việc đảm bảo cho các em HS một điều kiện học tập tiếng Việt tốt hơn, nâng cao 

năng lực ngôn ngữ giúp các em nắm bắt, tiếp thu các môn học khác đạt hiệu quả cao 

nhất, phát triển nhân cách một cách toàn diện. 

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

Mục đích của việc xây dựng môi trường tiếng Việt cho HS tiểu học dân tộc 

thiểu số nhằm tạo được môi trường giàu tiếng nói và chữ viết tiếng Việt trong nhà 

trường để ngôn ngữ tiếng Việt được thấm vào HS người DTTS từng ngày, giúp cho 

các kĩ năng tiếng Việt được tăng cường.  

Xây dựng môi trường tiếng Việt trong nhà trường tiểu học được tiến hành bằng 

nhiều hình thức khác nhau:  

1. Xây dựng môi trƣờng giàu chữ viết tiếng Việt: các nhà trƣờng tiểu học 

thực hiện các nội dung sau: 

Cây từ vựng: Cây từ vựng là GV thiết kế biểu tượng một hình cây, sau đó giáo 

viện treo các thẻ từ lên đó để cung cấp âm, tiếng, từ ngữ mới cho HS. Từ đó tổ chức 

cho HS viết các tiếng, từ câu chứa âm vần đó, Cây từ vựng được các em đọc, chia sẻ 

mỗi ngày sẽ tăng cường vốn tiếng Việt và rất yêu thích. 

Góc toán, góc tiếng Việt, góc tự nhiên xã hội, góc lịch sử… chính là để trưng 
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bày sản phẩm, kết quả học tập, cảm nhận của các em HS sau mỗi môn học, là nơi GV 

có chuẩn bị sẵn các phiếu bài tập cho phù hợp với từng đối tượng HS nhằm phát huy 

năng lực của mỗi em. 

Xây dựng hộp thư “Điều em muốn nói” “hộp thư vui” “hộp thư chia sẻ” để HS 

có thể viết bày tỏ suy nghĩ, mong muốn, đề xuất những tâm tư nguyện vọng của mình 

với thầy cô, bè bạn, hiệu trưởng… (trong thư HS có thể viết tên hoặc không viết tên 

của mình). 

Góc trưng bày kết quả học tập: Tùy vào điều kiện cụ thể của không gian lớp học để 

chọn lựa và trưng bày các sản phẩm cho phù hợp. Có những sản phẩm được trưng bày cố 

định cả năm học nhưng có những sản phẩm cần được thay đổi theo tuần, tháng cho phù 

hợp với chủ đề, và khả năng tiếng Việt của HS. Khuyến khích các em trưng bày sản phẩm 

hành tuần (Lưu ý: Không nhất thiết phải là sản phẩm tốt nhất mà sản phẩm của tất cả các 

em đều được tôn trọng bằng cách trưng bày luân phiên các sản phẩm). 

Môi trường ngoài lớp học: Trong khuôn viên trường học thì nhà trường cần 

trang hoàng trường lớp để luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện và hấp 

dẫn HS. Có các biểu bảng, nội quy quy định, các câu danh ngôn, tục ngữ, bảng cửu 

chương, công thức toán học được treo, dán, viết ở hành lang, cầu thang, ghế đá, hàng 

cây giúp các em nhìn thấy, đọc ở mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ. 

Xây dựng môi trường tiếng Việt khu bán trú của HS: Quy định về trang trí 

phòng ở, nội quy phòng ở, nội quy khu nội trú, các nội quy khu vệ sinh, phân công 

trực nhật, bảng thông tin,... bằng tiếng Việt. 

2. Xây dựng văn hóa đọc  

Đọc sách là một thói quen rất bổ ích, đặc biệt là đối với HS nói chung và HSDT 

nói riêng. Tổ chức ngày hội đọc sách là một hoạt động đầy thiết thực và có ý nghĩa nhằm 

tôn vinh các giá trị của sách, hướng tới việc củng cố, xây dựng và phát triển văn hóa đọc 

sách trong nhà trường. 

Thư viện trường học thân thiện là một nơi hữu hiệu để xây dựng môi trường 

học tập tăng cường tiếng Việt cho HS và tạo cơ hội cho HS được tiếp cận với kiến 

thức, thông tin một cách tích cực, được vui chơi, khám phá. Thư viện thân thiện 

khuyến khích HS chủ động đọc các loại sách, truyện, báo phù hợp, đặc biệt là đối với 

HS dân tộc thiểu số, các em vốn ngại đọc sách do vốn tiếng Việt còn ít. Đọc chính là 

cách học tốt nhất. Thư viện thân thiện được tổ chức khác với thư viện truyền thống, 

có nhiều mô hình thư viện đó là: thư viện đa năng, thư viện cây xanh, thư viện góc 

lớp, thư viện di động… 

+ Thư viện đa năng: Đây là loại hình thư viện linh hoạt, tận dụng các không 

gian khác nhau như phòng học, nhà chòi, phòng hoạt động chung thường có ở các 

trường vùng cao… Thư viện đa năng thường có:  
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  c nghệ thuật: HS có cơ hội trình bày những ý tưởng cũng như thể hiện lại 

các nhân vật và sự kiện trong các câu chuyện thông qua đóng kịch phân vai, sử dụng 

mặt nạ, con rối, vẽ hoặc nặn... Qua các hoạt động góc nghệ thuật, HS sẽ tự phảt triển 

kĩ năng sử dụng tiếng Việt khi tình diễn một đoạn kịch, hay vẽ tranh theo nội dung câu 

chuyện... 

  c viết: HS có cơ hội để thể hiện sự sáng tạo, các em có thể viết lại điều tâm 

đắc trong truyện, ch p thơ, sáng tác truyện tranh khổ to, khổ nhỏ, các em có thể viết về 

thầy cô giáo, bạn bè, về làng quê, về dân tộc mình, hoặc các em cũng có thể luyện viết 

và hoàn thành các bài viết của mình vì “ai ghi ch p, người đó đọc hai lần”. Sản phẩm 

tốt của HS được trưng bày trong phòng thư viện. 

  c đ c: giúp HS có cơ hội đọc sách để giải trí, nâng cao kĩ năng đọc đồng thời 

học cách đọc sách đề phục vụ các mục đích khác như tìm thông tín, tìm câu đố vui, 

xem lại công thức toán hay cách tính một dạng toán nào đó… GD các em “Đọc muôn 

quyển sách, đi muôn dặm đường”. 

  c nghe nhạc: HS có thể nghe các câu chuyện và các bài hát, bản nhạc yêu 

thích, HS cũng có thể thu băng các câu chuyện và các bài hát, các làn điệu, câu đố của 

dân tộc mình... 

  c  ản sắc văn h a: GV cùng HS sưu tầm và trưng bày các nhạc cụ, trang 

phục, các phong tục tập quán, món ăn đặc trưng, các lễ hội truyền thống của ngư i dân 

tộc, giúp HS có thể hỉểu nhiều hơn về cộng đồng dân tộc 

+ Thư viện lưu động: Đó là các tủ sách HS có thể đẩy đi, đẩy lại được khắp 

trong khuôn viên trường giúp HS dễ dàng tiếp cận sách, báo. Tạo cho HS có thói quen 

đọc sách, báo thường xuyên nhằm tăng cường tiếng Việt cho các em. Tạo cho HS tính 

tự giác, cẩn thận, ham học hỏi, có tính đoàn kết, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. 

Mỗi điểm trường lẻ đều có một tủ sách như vậy để đảm bảo 100  HS được đọc sách 

thường xuyên. 

+ Thư viện ngoài tr i: là giải pháp dành cho các trường không có phòng dành 

cho thư viện hoặc phòng thư viện không đủ rộng. Thư viện ngoài trời được nhà trường 

cùng phụ huynh HS làm từ nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương như gỗ, lá cọ, tre, 

nứa tạo ra các lán đọc trong khuôn viên trường nhằm tạo môi trường đọc thân thiện, 

thoải mái, gần gũi với HS. Nhóm hỗ trợ thư viện sẽ thường xuyên thay đổi sách báo. 

+ Thư viện thôn  ản: Là các thư viện được đặt tại các nhà văn hóa thôn, bản, 

nhà của trưởng thôn. Do trưởng thôn quản lý. Các thư viện thôn bản không chỉ giúp 

HS mà còn giúp cha mẹ HS tại cộng đồng có thêm sách, báo, tư liệu để học tập và 

tham khảo. 

* Điều kiện để hình thành văn hóa đọc cho HS là:  

Th  nhất: xây dựng thói quen đọc sách, việc làm này hình thành ngay từ khi 
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các em học lớp 1, nhà trường phải giới thiệu thư viện, GV hàng ngày hướng dẫn các 

em mượn và đọc sách, giới thiệu các sách phù hợp với lứa tuổi và khả năng ngôn ngữ 

của các em. 

Th  hai: Tổ chức các hoạt động sách như ngày học sách, câu lạc bộ sách, thi kể 

chuyện sách. 

Th   a: GV tổ chức các tiết học trong thư viện nhằm giúp các em có kĩ năng khai 

thác tri thức trong sách, truyện liên kết với bài học và vận dụng vào cuộc sống. 

3. Tăng cƣờng giao tiếp tiếng Việt 

+ Giao tiếp với bạn bè: HS ở khu nội trú có cơ hội giao tiếp với bạn bè nhiều 

hơn so với HS không nội trú. Tuy nhiên, thực tế HS nội trú thường sử dụng tiếng mẹ 

đẻ dể giao tiếp với nhau theo từng nhóm dân tộc, vì vậy việc giao tiếp bằng tiếng Việt 

của HS có thể bị hạn chế. Nhà trường nên có những biện pháp, yêu cầu HS tăng cường 

giao tiếp bằng tiếng Việt. 

+ Tổ chức các hoạt động sinh hoạt nội trú với nội dung theo chủ đề, chủ điểm 

và da dạng các hình thức như: câu lạc bộ, thi kể chuyện, hùng biện, xem ti vi... để HS 

có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Việt. 

+  iao tiếp với cán  ộ, nhân viên trong trư ng hoặc với khách: tạo các cuộc 

gặp gỡ, giao tiếp giữa HS với GV, nhân viên nhà trường bằng cách: tổ chức, hướng 

dẫn từng nhóm HS, cả lớp đến gặp gỡ và trò chuyện với thầy cô giáo, nhân viên, phân 

công GV, nhân trong trường đến phòng ở, khu nội trú dể giao tiếp với HS trong những 

giờ sinh hoạt tập thể, sinh hoạt nội trú... Hướng dẫn HS giao tiếp với khách khi khách 

đến thăm phòng ở, khu nội trú. Có thể tạo ra tình huống giả định (GV đóng vai là 

khách để giao tiếp với HS); mời khách (cha mẹ HS, cán bộ xã, bộ đội... ở địa phương) 

đến thăm và giao tiếp với HS cùa trường và HS nội trú. HS giới thiệu về nhà trường, 

bạn bè, khu nội trú cho các vị khách. Việc giao tiếp nhiều với khách sẽ giúp HS tự tin, 

mạnh dạn và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt. 

+ Nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, mời 

các nghệ nhân của địa phương đến trường dạy cho GV và HS các điệu múa, hát, trò 

chơi dân gian... 

+ Xây dựng nhà trường với các mô hình đặc thù để phù hợp với đặc điểm thực tế 

nhằm GD kĩ năng sống và phát huy phẩm chất và năng lực của HS. Như mô hình trường 

HS thái, mô hình trường học nông trại, mô hình trường học du lịch… Nhà trường cần 

tạo điều kiện dưới mọi hình thức để HS được tham gia tích cực vào các hoạt động do 

đoàn thể địa phương tổ chức trong các dịp lễ hội dân tộc hay tổ chức sự kiện Sau lễ hội 

đó HS sẽ viết bài văn cảm nhận về lễ hội đó nhằm tăng cường tiếng Việt. 
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4. Xây dựng môi trƣờng tiếng Việt tại gia đình và cộng đồng 

 - Thông qua các hình thức và mức độ khác nhau, tạo cơ hội để HS được sử 

dụng tỉếng Việt như trên đường đi, trung tâm xã có các pa-nô, áp-phích; các xã, thôn tổ 

chức các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, thường xuyên phổ biến học tập 

các chính sách, luật pháp, tổ chức các lễ hội, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, dạy 

nghề truyền thống cho HS dân tộc. Các hoạt động đọc sách, báo tại thư viện cộng 

đồng. Tổ chức các trò chơi dân gian, văn nghệ, thể thao tạo cộng đồng. 

- Tại gia đình: Gia đình có góc học tập dành cho con. Có nơi treo các sản phẩm 

của các con. 

5. Tổ chức các cuộc thi, giao lƣu bằng tiếng Việt cho HS  

- Hội thi dành cho cộng đồng: gia đình học tập, gia đình song ngữ (tiếng Việt và 

tiếng mẹ đẻ), cán bộ thủ thư thôn bản giỏi... 

- Cuộc thi dành cho HS: tài năng tiếng Việt, em yêu tiếng Việt, thi kể chuyện.... 

IV. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

Để triển khai nhân rộng việc xây dựng môi trường Tiếng Việt cho học sinh dân 

tộc thiểu số, cần có những khoản kinh phí nhất định. Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đề xuất 

Quỹ hỗ trợ đổi mới GD phổ thông hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Sở. Cụ thể 

kinh phí của các hoạt động đó như sau: 

+ Xây dựng thư viện mới: 2.000.000.000 vnđ/thư viện 

+ Mua tài liệu, sách, báo cho các thư viện đã có: 10.000.000 vnđ/thư viện/năm 

+ Kinh phí tập huấn CBQL, GV, thủ thư: số lượng 500 người, mỗi năm 2 khóa, 

dự kiến: 1.000.000.000 vnđ/năm 

+ Kinh phí tổ chức các hoạt động: 20 triệu đồng/trường/năm. 

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO  
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LÀM TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC  

ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 

 CỦA NHÀ TRƢỜNG  

Trường THPT số 3 An Nhơn, Bình Định    
 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Xã hội hoá không phải là một hiện tượng mới đối với giáo dục (GD). Trước khi 

đặt ra chính sách xã hội hoá thì bản thân nó đã tồn tại trong thực tế làm GD ngay từ 

trong lịch sử xa xưa đến những năm đầu lập nước, như phong trào diệt giặc dốt, xoá 

nạn mù chữ, bình dân học vụ,... và ngay cả trong chiến tranh, chính quyền và người 

dân vẫn duy trì sự phát triển GD trong điều kiện hết sức khó khăn. Ngày nay, xã hội 

hóa giáo dục (XHHGD) đã trở thành một nội dung quan trọng của cải cách GD. 

XHHGD không chỉ là những đóng góp vật chất mà còn là những ý kiến đóng góp của 

người dân cho quá trình đổi mới GD. Đẩy mạnh công tác XHHGD là một biện pháp 

hữu hiệu để thực hiện mục tiêu quản lý GD, đem lại nguồn sức mạnh tổng hợp giúp 

cho nhà trường đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực phát triển toàn diện về đức, trí, thể, 

mỹ, lao động, làm nên sức mạnh nội sinh của dân tộc, góp phần hiện đại hoá GD, đáp 

ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.   

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

1. Xã hội hóa giáo dục  

Theo Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII, 

XHHGD là “huy động toàn xã hội làm GD, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức 

xây dựng nền GD quốc dân dưới sự quản lý của nhà nước”.  

Như vậy XHHGD không chỉ là công việc của ngành GD mà là sự nghiệp của 

toàn dân, của mọi tổ chức kinh tế xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà 

nước. XHHGD không chỉ là một giải pháp ngắn hạn trong lúc ngân sách nhà nước 

dành cho GD còn hạn hẹp mà là một giải pháp lâu dài, mang tính chiến lược.  

2. Vai trò của XHHGD với sự phát triển GD 

Thứ nhất, chúng ta cần làm cho xã hội nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của 

GD, thực trạng của GD và trách nhiệm của xã hội đối với GD. Vấn đề này được đặt ra 

ở nhiều nước trên thế giới vì GD là một hoạt động mang tính xã hội cao. GD liên quan 

đến mọi người, mọi cộng đồng. Đối với gia đình, đó là lợi ích của đứa con và của cả 

gia đình. Đối với xã hội, đó là lợi ích của công dân và của cả xã hội. 

Thứ hai, phải xác định mục tiêu GD xuất phát từ mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội. Nhiều nước trên thế giới bước vào giai đoạn phát triển gặp phải hiện tượng GD 

không phù hợp với nền kinh tế-xã hội. Đối với nước ta, XHHGD trong giai đoạn hiện 

nay là hết sức cần thiết. 
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Thứ ba, XHHGD tạo ra nhiều nguồn để làm GD, mở ra một con đường để 

chúng ta làm GD không thuần túy ở trong nhà trường, phá thế đơn độc của nhà trường, 

thực hiện việc kết hợp GD trong và ngoài nhà trường, kết hợp các lực lượng GD: Nhà 

trường, gia đình, xã hội, tạo ra môi trường GD tốt, thuận lợi cho việc thực hiện các 

mục tiêu GD.  

Thứ tư, XHHGD nhằm mục tiêu GD cho mọi người. Muốn thực hiện GD cho 

mọi người thì mọi người phải làm GD. XHHGD và dân chủ hóa GD là hai khái niệm 

gắn bó chặt chẽ với nhau. Ở nước ta, đã và đang thực hiện dân chủ hóa nhà trường, 

dân chủ hóa quá trình quản lý GD, còn XHHGD là một con đường để thực hiện dân 

chủ hóa GD. XHHGD tạo tiền đề để mọi người trong xã hội tham gia quản lý, xây 

dựng nhà trường, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của nhân dân đối với thế hệ trẻ.   

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

1. Biện pháp 1 - Xây dựng và củng cố tổ chức trong nhà trƣờng 

 Mục tiêu 

Các tổ chức trong nhà trường hoạt động một cách đồng bộ, nhịp nhàng có hiệu quả. 

 Nội dung tiến hành 

Trong sinh hoạt chi bộ, đề xuất ý kiến cần chỉ đạo, củng cố tổ chức lại hoạt 

động của nhà trường như ban giám hiệu, các đoàn thể, ban đại diện CMHS, hội cựu 

học sinh (HS) của nhà trường và lịch trình sinh hoạt trong hàng tháng, cụ thể chi tiết, 

rõ ràng, đưa ra bàn bạc thống nhất trong chi bộ về vấn đề xây dựng cơ sở vật chất, 

phương tiện dạy học bằng nguồn kinh phí cựu HS. 

Hằng tháng, chi bộ chỉ đạo lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể xây dựng kế 

hoạch hoạt động chặt chẽ, sát thực tế, chú trọng hàng đầu đến chất lượng GD.  

 Kết quả 

Sau khi củng cố được khá tốt về công tác tổ chức, nhà trường dưới sự lãnh đạo 

của chi bộ đảng, vị trí nhà trường càng được củng cố như được tiếp nhận thêm sức 

mạnh, tăng thêm sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo. Chất lượng dạy và học đi vào thế 

ổn định và phát triển;  

Công tác xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện dạy học đang được tạo đà và 

phát triển;  

Hội cựu HS nhà trường được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh, hằng năm 

vào ngày 16/11 là ngày kỷ niệm truyền thống của hội và hội cựu HS hoạt động có hiệu 

quả, thường xuyên liên hệ và hỗ trợ kinh phí, phương tiện dạy học cho nhà trường.  

2. Biện pháp 2 - Lập sổ vàng của nhà trƣờng 

 Mục tiêu 

Hỗ trợ kinh phí cho HS nghèo vượt khó học giỏi. 
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 Nội dung tiến hành 

Sau khi tiếp nhận chủ trương của chi bộ đảng, tôi đã nhận nhiệm vụ và bàn bạc 

trong ban giám hiệu nhằm vận động các lực lượng xã hội ủng hộ kinh phí để hỗ trợ 

cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS nghèo vượt khó học giỏi và chúng tôi 

đã tiến hành lập sổ vàng của nhà trường với lời ngỏ“ ì lợi ích mư i năm ta phải trồng 

cây,  ì lợi ích trăm năm ta phải trồng ngư i. Lời dạy ấy của Bác không chỉ dành riêng 

cho những người làm công tác GD mà còn là lời dặn dò chung cho toàn xã hội. Những 

suất “học bổng Nguyễn Thái Bình”, quỹ HS nghèo vượt khó… hiện đang là n t đẹp 

văn hóa trong xã hội ta hiện nay. Nó là bằng chứng về sự quan tâm của toàn xã hội đối 

với GD, đồng thời là nguồn động viên cả về tinh thần lẫn vật chất cho những tài năng 

của đất nước đang gặp phải những khó khăn trong đời thường. 

Trường THPT Số 3 An Nhơn chúng tôi xây dựng ở một vùng quê nghèo của 

huyện An Nhơn (nay là thị xã An Nhơn). Ở đây, có hơn 90  là những người nông dân 

chân lấm tay bùn. HS trường chúng tôi đến lớp trong những bộ đồng phục giản dị, trên 

những chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng với một lòng hiếu học và sự thông minh, cần cù, 

chăm chỉ rất đáng yêu. Trường chúng tôi không thiếu những đội HS giỏi mà mỗi lần 

tham gia dự thi đều mang về những kết quả đáng khích lệ. Đó là những hạt giống tốt 

của đất nước trong tương lai. Thế nhưng những tài năng ấy đang gặp những khó khăn 

của đời thường: Cơm ăn, áo mặc, sách vở, phương tiện học tập… Những HS đáng yêu 

ấy đang cần sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng vàng ở khắp mọi miền Tổ quốc. 

Với cuốn sổ vàng này, chúng tôi muốn ghi nhận nơi đây tấm chân tình của 

những tấm lòng gần xa. Những người đang góp phần ươm mầm cho hạt giống tốt hôm 

nay sẽ trở thành quả ngọt trái sai của ngày mai. Cuốn sổ vàng này cũng là nơi lưu giữ 

những kỷ niệm ngọt ngào trong cuộc đời HS của các em. Để khi những HS ấy thành 

đạt trở về trường xưa, giở lại sổ vàng nhà trường, các em sẽ biết rằng mình phải làm gì 

để xứng đáng với những gì xã hội đã trao tặng cho các em. 

 Kết quả cụ thể:  

Năm 1997, tôi đã vận động xin được từ chính quyền địa phương, các cơ quan 

doanh nghiệp trên địa bàn số tiền là 4.200.000 VNĐ. Số tiền này đã được hỗ trợ kịp 

thời cho HS gặp khó khăn đột xuất, HS nghèo vượt khó học giỏi từ năm học 1997-

1998 đến năm học 2000-2001. 

3. Biện pháp 3 - Tổ chức các hoạt động cho cựu HS nhân ngày họp mặt 

truyền thống 

 Mục tiêu 

Sau những ngày tháng học tập và công tác trên khắp mọi miền của đất nước, 

cựu HS nhà trường được trở về thăm mái trường, thăm thầy cô giáo, gặp lại bạn bè và 

có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp GD của nhà trường bằng nhiều hình thức 

khác nhau cả về vật chất và tinh thần. 
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 Cách tiến hành 

- Hàng năm trong khoảng thời gian từ 22/05 đến 27/05 ban đại diện CMHS lớp, 

trường cùng với HS lớp 12 tổ chức lễ tri ân cho HS 12 ra trường. Hiệu trưởng nhà 

trường đã căn dặn: Qua theo dõi HS ra trường trong những năm học trước cho thấy, 

HS chúng ta luôn luôn có tinh thần đoàn kết, học hỏi giúp dỡ lẫn nhau, đó là một 

truyền thống tốt dẹp của HS chúng ta. Đến nay đã có rất nhiều HS trưởng thành, sinh 

sống ở khắp mọi miền đất nước đang đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. Nhưng dù sinh sống ở đâu và đang làm công việc gì các HS cũ của 

trường vẫn luôn dõi theo từng bước phát triển của nhà trường và đã có những đóng 

góp thiết thực cho sự nghiệp GD của nhà trường bằng nhiều hình thức khác nhau cả về 

vật chất lẫn tinh thần như: Họp mặt cựu HS vào ngày mùng bốn Tết hàng năm; Xây 

dựng quỹ thắp sáng tài năng, góp phần mua sắm phương tiện dạy học phục vụ cho 

công tác dạy, học và xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. 

“Ngày mai tung cánh muôn phương 

Ơn thầy, ngh a  ạn, tình trư ng không quên!” 

- Hàng năm cứ mỗi độ Tết đến xuân về, mái trường An Nhơn 3 lại thêm ấm áp. 

Sau những ngày tháng học tập trên khắp mọi miền đất nước, cựu HS của nhà trường 

lại trở về dưới mái trường thân yêu để họp mặt đầu năm mới. Tình cảm trường xưa, 

bạn cũ lại trở về trong lòng của bao lớp HS đã có những tháng ngày học tập ở nơi đây. 

Do đó cựu HS đã thành lập ban tổ chức giao lưu theo từng khóa học (cứ mỗi khóa học 

tổ chức một năm) kinh phí từ nguồn cựu HS. 

- Các hoạt động giao lưu giữa các khóa học, hay các lớp cùng với HS nhà 

trường diễn ra trước Tết Nguyên đán (từ 24 đến 28 tháng Chạp) đó là các môn bóng đá 

nam, bóng chuyền nữ, cầu lông…, các hoạt động này chung kết vào mùng bốn Tết, tối 

mùng bốn Tết giao lưu văn nghệ, trao giải thưởng và trao cờ luân lưu của ban tổ chức 

cho khóa sau. 

 Kết quả cụ thể:  

Ngày hội truyền thống hàng năm của nhà trường luôn diễn ra thành công tốt đẹp. 

4. Biện pháp 4 - Vận động cựu HS hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà trƣờng 

 Mục tiêu 

- Xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp 

dạy học trong nhà trường. 

- Hỗ trợ HS nghèo vượt khó học giỏi. 

 Nội dung tiến hành 

- Vận động cựu HS trong ngày truyền thống mùng bốn Tết hàng năm; 

- Vận động các lớp, các khóa học nhân kỷ niệm: 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 

năm, 25 năm ra trường. 
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- Vận động các em cựu HS đã thành đạt. 

- Vận động Hội cựu HS của nhà trường. 

 Kết quả cụ thể:  

 Quỹ thắp sáng tài năng 

Trong thời gian qua, với bao tình cảm đối với mái trường thân yêu, cựu HS nhà 

trường đã tạo điều kiện giúp đỡ các em HS khá, giỏi trong học tập nhưng có hoàn cảnh 

khó khăn: “Quỹ thắp sáng tài năng” đã ra đời. Từ năm 2005 đến 2015, “Quỹ thắp sáng 

tài năng” đã đón nhận sự ủng hộ của cá nhân, tập thể cựu HS nhà trường khóa học 

1995-1998 số tiền là: 72.200.000 VNĐ. Quỹ còn đang hoạt động có hiệu quả. Nhà 

trường đã kịp thời hỗ trợ ngay HS nghèo vượt khó học giỏi và có khả năng đỗ Đại học 

nguyện vọng 1, cụ thể như sau:  

Năm học Số HS Số tiền (VNĐ) Năm học Số HS Số tiền (VNĐ) 

2005-2006 4 3.200.000 2010-2011 5 8.000.000 

2006-2007 4 4.000.000 2011-2012 5 9.000.000 

2007-2008 5 6.000.000 2012-2013 5 10.000.000 

2008-2009 5 7.000.000 2013-2014 5 12.000.000 

2009-2010 5 7.000.000 2014-2015 4 6.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh trao tặng năm h c 2008-2009 

 Ủng hộ kinh phí mua sắm phương tiện dạy học 

Để ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và các 

hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhà trường đã vận động cựu HS ủng hộ kinh phí mua sắm 
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phương tiện dạy học. Tổng kinh phí đã nhận được từ năm 2010 đến năm 2014 là 

76.600.000 VNĐ và 15 chiếc tivi. 

 Xây dựng cột cờ 

Để GD lòng yêu nước, yêu Tổ quốc và sự cống hiến của các anh hùng liệt sỹ đã 

hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tạo cảnh quan nhà 

trường đẹp, cựu HS khóa học 1989-1992 đã xây dựng một cột cờ trị giá 52.000.000 

VNĐ, kính tặng cho trường nhân kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Cột cờ đã hoàn 

thành vào tháng 06/2014 (ảnh dưới). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Biện pháp 5 - Ban giám hiệu có kế hoạch kịp thời, nhạy bén để mua sắm 

trang thiết bị, phƣơng tiện dạy học trong nhà trƣờng 

 Mục tiêu 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học và công tác 

quản lý. 

 Nội dung tiến hành: Hiệu trưởng nhà trường đã xác định: 

- Công nghệ thông tin là công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng 

dạy, học tập và hỗ trợ đổi mới quản lý GD, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và chất 

lượng GD. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong GD, là một nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định sự phát triển 

công nghệ thông tin của đất nước. 

- Để thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học Hiệu trưởng nhà trường đã 

mua sắm phương tiện dạy học để giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới 

phương pháp dạy học trực tiếp trên các phòng học bằng màn hình Tivi 42inch. Đồng 
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thời phát động trong cán bộ giáo viên tự học tin học và mua sắm phương tiện máy vi 

tính nối mạng internet trong gia đình, đồng thời tập huấn soạn thảo bài giảng điện tử, 

soạn bài trình chiếu power point, trao đổi kinh nghiệm qua giảng dạy qua website nhà 

trường, của Sở GD&ĐT và qua diễn đàn GD trên website của Bộ GD&ĐT. 

 Kết quả cụ thể:  

- Số màn hình tivi 42inch mà cựu HS kính tặng, thì nhà trường kịp thời giao 

ngay cho các lớp để giáo viên sử dụng vào việc giảng dạy. 

- Tính đến tháng 02 năm 2013, bằng nguồn vốn cựu HS nhà trường và các lực 

lượng xã hội, nhà trường đã trang bị 30 màn hình tivi  42inch và 30 bảng khẩu hiệu 

“Tiên học lễ, hậu học văn” cho 30 phòng học. 

- 100% giáo viên có máy tính xách tay (laptop) để giảng dạy (trình chiếu .ppt). 

- Có mạng Internet phủ kín nhà trường (04wi-fi). 

5. Biện pháp 6 - Công tác mua sắm đi đôi với bảo quản, tu sửa 

 Mục tiêu 

- GD HS biết quý trọng của công. 

- Các trang thiết bị, cơ sở vật chất phải được bảo quản, tu sửa kịp thời. 

 Nội dung tiến hành: 

- Khi cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường đã ổn định, nhà trường lồng gh p 

việc bảo quản tu sửa với các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm GD các em có tinh thần 

giữ gìn và bảo vệ trường lớp, tạo cảnh quan cho môi trường xanh, sạch, đẹp. 

- Cuối năm học nhà trường kiểm kê tài sản trước khi nghỉ hè, bàn giao cho bảo 

vệ có trách nhiệm bảo quản trông coi. 

- Với phương châm hàng đầu, sửa lấy, xây dựng đi đôi với bảo vệ. Cụ thể nhà 

trường đã hợp đồng với giáo viên Tổ bộ môn Lý - Tin - Công nghệ sửa chữa kịp thời 

các thiết bị hư hỏng của từng lớp một cách kịp thời (giáo viên dạy ở lớp nào chịu trách 

nhiệm ở lớp đó. 

 Kết quả cụ thể:  

- Hạn chế được các thiết bị hư hỏng; 

- Tiết kiệm được kinh phí mua sắm, sửa chữa hàng năm; 

- Chất lượng GD được nâng cao hàng năm; 

- Tăng thu nhập hàng năm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cho nên đời sống 

được ổn định hơn. 

IV. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

1. Người cán bộ quản lý phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám 
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chịu trách nhiệm và có tinh thần quyết đoán để huy động cộng đồng nói chung và cựu 

HS nhà trường nói riêng, thể hiện trong việc làm rõ các vấn đề sau trong việc xây dựng 

kế hoạch: Mục tiêu huy động là gì? Đối tượng nào? Thời gian? Phân công ai là vai trò 

chủ thể huy động? 

2. Nâng cao uy tín, năng lực của người Hiệu trưởng: Uy tín của Hiệu trưởng, 

trong công tác xây dựng XHHGD nói chung, trong vận động cựu HS nói riêng là rất 

quan trọng; vì vậy phải thường xuyên tự bồi dưỡng để làm tốt vai trò đầu mối của 

mình trong môi trường xã hội đại phương. Hiệu trưởng có uy tín, có năng lực là nguồn 

kích thích cho sự tham gia của cộng đồng trong công tác XHHGD. Hơn nữa, Hiệu 

trưởng phải luôn biết cách tạo đà, thúc đẩy công việc làm lợi cho nhà trường. 

3. Biết xử lý các nguồn vốn vận động được sát với yêu cầu thực tế. Tài chính 

phải công khai rõ ràng trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Thường xuyên kết hợp hài hòa giữa xây dựng, mua sắm với tu sửa, bảo quản. 

Giao quyền tự quản cơ sở vật chất, phương tiện dạy học của trường, của lớp tới mọi 

thành viên trong nhà trường. Có như vậy cơ sở vật chất, thiết bị và phương tiện dạy 

học của nhà trường mới được khai thác hết công suất, được bảo quản, được phát triển 

và có chất lượng tốt hơn, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra. 

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO  

1. Chỉ thị 3008/CT-BGD&ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2014-2015. 

2. Giúp hiệu trưởng điều hành quản lý công việc đạt hiệu quả cao. 

3. Tham khảo kinh nghiệm xây dựng cơ sở vật chất ở các trường bạn. 

4. Luật GD năm 2005, sửa đổi năm 2009 

5. Thông tư về xã hội hóa GD. 

6. Tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường THPT đạt 

chuẩn Quốc gia. 

7. Tổ chức và hoạt động của hội khuyến học Việt Nam. 

 

Địa chỉ liên hệ 
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NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC  

CỦA NHÀ TRƢỜNG TIỂU HỌC  

Nguyễn Trần Mai Trang  

Trường tiểu học thị trấn Lấp Vò 2, Đồng Tháp 

 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho quá trình dạy – 

học, là tiền đề quan trọng của việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, góp  một 

phần cho định hướng phát triển nền giáo dục nước nhà theo hướng đổi mới căn bản và 

toàn diện.. Có thiết bị dạy học tốt thì chúng ta mới có thể tổ chức được quá trình dạy 

học khoa học, người học tự khai thác và tiếp nhận tri thức từ thiết bị dạy học dưới sự 

hướng dẫn của người dạy một cách tích cực. Thiết bị dạy học là bộ phận quan trọng 

của nội dung và phương pháp, chúng có thể vừa là phương tiện để nhận thức, vừa là 

đối tượng chứa nội dung cần nhận thức. Việc đánh giá thực trạng những vấn đề đã làm 

được và những khó khăn đặt ra, cần phải có những giải pháp cụ thể để nhà trường làm 

tốt hơn nữa công tác quản lý, đồng thời phát huy có hiệu quả về CSVC - TBDH hiện 

có chính là nhiệm vụ quan trọng mà mỗi nhà quản lí phải hết sức quan tâm.  

Ở trường Tiểu học Thị trấn Lấp Vò 2, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chưa 

thực sự đảm bảo được yêu cầu nhà trường trong thời k  công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa. Kĩ năng sử dụng cở sở vật chất và thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh còn 

nhiều bất cập, dẫn đến hiệu quả giáo dục chưa cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết  phải đổi 

mới công tác quản lý CSVC - TBDH theo quan điểm hiệu quả.  

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1. Thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của trƣờng 

Trường Tiểu học Lấp Vò đã được đầu tư, mua sắm và trang bị cơ sở vật chất và 

TBDH để phục vụ cho việc giảng dạy. Song so với nhu cầu sử dụng trong giảng dạy 

thực tế thì còn thiếu nhiều, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng trong công 

tác giảng dạy của trường. 

Bảng thống kê  

TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 

TT Danh mục 
Số lƣợng đƣợc cấp  

và mua sắm 
Ghi chú 

1 Bảng  các lớp học 17 chiếc  

2 Bàn ghế HS 265 bộ  

3 Sách GK 705 quyển  

4 Sách GV 225 quyển  
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5 Sách tham khảo 1250quyển  

6 Tạp chí-các loại sách khác 654 quyển  

7 Máy tính để bàn 05 bộ Dùng văn phòng 

8 Máy tính xách tay 02 chiếc  

9 Máy chiếu 01 chiếc  

10 TBDH tối thiểu 10 bộ Không đầy đủ 

11 Ti vi 01 chiếc  

12 Âm li 01 chiếc  

13 Loa 02 chiếc  

14 Đầu DVD 01 chiếc  

15 Phòng tin học 01 phòng 11 máy 

16 Phòng Anh văn 01 phòng 

01 bảng tương tác, 

máy chiếu, máy 

tính. 

Về cơ bản nhà trường có đủ các phòng học theo quy định của ngành, các phòng 

học trang bị đầy đủ đèn chiếu sáng, quạt, bảng chống loá, bàn ghế học sinh đúng 

chuẩn, trong đó có một số phòng học bộ môn như: phòng tin học, phòng dạy học tiếng 

Anh được đưa vào sử dụng; một số thiết bị hiện đại được trang bị để giáo viên giảng 

dạy như máy chiếu, toàn bộ hệ thống máy tính trong trường được kết nối hệ thống 

đường truyền internet với tốc độ khá cao. Tuy nhiên, các trang thiết bị đã qua sử dụng 

nhiều năm nên xuống cấp, hư hỏng nặng; số lượng thì thiếu nhiều, chưa đủ đáp ứng 

nhu cầu dạy học tối thiểu cho giáo viên.  

2. Công tác sử dụng TBDH ở trƣờng  

Nhà trường đã có những biện pháp cụ thể như: lập kế hoạch, kiểm tra đột xuất, 

thanh tra chuyên môn, việc đánh giá giờ dạy của giáo viên được dựa trên nhiều tiêu 

chí, trong đó có tiêu chí sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học; có biện pháp khuyến 

khích các tổ khối chuyên môn, giáo viên bộ môn tự làm đồ dùng dạy học có giá trị sử 

dụng lâu dài để bổ sung vào kho thiết bị dùng chung của nhà trường. Một số giáo viên 

đã tích cực học hỏi, rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác 

giảng dạy nhằm khai thác có hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học đã được trang cấp.  

Tuy nhiên, công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản thiết bị, đồ dùng dạy 

học cũng còn một số hạn chế như: nhân viên phụ trách thiết bị của nhà trường còn 

thiếu kinh nghiệm, chưa được đào tạo đúng chuyên môn  nghiệp vụ. Nhiều thiết bị  đã 

cũ và hư hỏng, số lượng thiết bị cấp phát còn thiếu, chất lượng TBDH chưa đảm bảo 

sử dụng lâu dài, tính khoa học và tính chính xác chưa cao. 

Giáo viên nhà trường còn xem nhẹ việc áp dụng công nghệ thông tin và sử dụng 

TBDH vào công tác dạy và học, sử dụng chưa thường xuyên, lượng giáo viên đăng kí 

mượn và sử dụng TBDH khi lên lớp còn ít, chưa đúng quy định; một bộ phận giáo 

viên chưa nhận thức đầy đủ hiệu quả sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học, nên chưa 
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tích cực sử dụng TBDH vào bài giảng khi lên lớp. Đại đa số giáo viên chưa được tập 

huấn cách sử dụng TBDH. 

Nhân viên phụ trách thiết bị của các trường còn thiếu kinh nghiệm và nghiệp vụ 

chuyên môn. Cán bộ quản lý nhà trường đang còn xem nhẹ việc áp công nghệ thông 

tin vào công tác dạy và học, chưa thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát sao việc quản lý, 

sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học nên dẫn đến tình trạng công tác bảo quản thiết bị, 

đồ dùng dạy học chưa đúng quy định; ý thức tự bảo quản chưa cao nên các thiết bị, 

tranh ảnh sử dụng rất mau hư hỏng. 

Ý thức bảo quản và sử dụng TBDH của một số học sinh còn chưa tốt. CSVC 

còn thiếu, việc sắp xếp thiết bị cho một tiết dạy chưa khoa học ảnh hưởng đến giờ dạy 

của giáo viên. 

Việc tuyên truyền, công tác xã hội hóa giáo dục chưa có biện pháp hữu hiệu nên 

nguồn kinh phí đầu tư cho CSVC-TBDH của nhà trường không hiệu quả. 

3. Một số vấn đề rút ra trong quản lý và sử dụng CSVC-TBDH. 

- Phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của giáo 

viên và nhân viên trong việc quản lý, sử dụng CSVC-TBDH. 

- Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng sử dụng TBDH, kỹ năng thực hành cho 

giáo viên. 

- Phân công và bố trí giáo viên giảng dạy đúng chuyên môn, chuyên ngành 

được đào tạo, giáo dục ý thức học sinh trong việc bảo vệ và sử dụng TBDH. 

- Chỉ đạo và phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận: Ban giám hiệu, tổ chuyên 

môn, tổ hành chính, giáo viên và học sinh trong quản lý và sử dụng CSVC-TBDH. 

- Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, nhân viên chuyên trách công 

tác TBDH. 

- Ban giám hiệu phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn, động viên giáo 

viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc công tác bảo quản, sử dụng CSVC-TBDH. 

- Ban giám hiệu phải xây dựng kế hoạch cụ thể, kiểm tra đánh giá CSVC-

TBDH để từ đó tu sửa và mua sắm kịp thời phục vụ cho công tác dạy và học. 

- Xây dựng nội quy chặt chẽ về việc quản lý và sử dụng CSVC-TBDH. 

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

1. Những công việc đã làm 

Nhà trường phân công 01 Giáo viên  kiêm nhiệm phụ trách công tác CSVC-

TBDH, quản lý sổ sách theo dõi việc mượn TBDH của giáo viên. 
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Nhà trường chọn cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn về sử dụng thiết bị dạy 

học do Sở GD&ĐT tổ chức, các đồng chí giáo viên này có trách nhiệm tập huấn lại 

cho các đồng nghiệp trong trường. 

Ban chuyên môn nhà trường thường xuyên dự giờ thăm lớp, kiểm tra đánh giá 

các giờ dạy của giáo viên, hầu hết  giáo viên đều sử dụng TBDH trong các tiết học có 

quy định và đạt kết quả khá-giỏi. 

2. Kế hoạch hành động trong việc quản lí và sử dụng thiết bị dạy học 

Hoạt động 
Kết quả 

cần đạt 

Ngƣời 

phối 

hợp 

thực 

hiện 

Điều kiện 

thực hiện 

Khó khăn/ 

rủi ro 

Hƣớng 

khắc phục 

I. Các hoạt động sẽ thực hiện sau khi kết thúc khoá bồi dƣỡng 2 tuần : 

- Rà soát việc 

quản lý và sử 

dụng các thiết bị 

cũng như nhu cầu 

thực tế của nhà 

trường. 

 

 

 

 

 

- Lập kế hoạch và 

Ban kiểm kê chịu 

trách nhiệm kiểm 

kê số lượng tài 

sản theo từng 

chủng loại, đối 

chiếu với sổ sách; 

đồng thời đánh 

giá chất lượng còn 

lại của tài sản. 

- Nắm 

chắc được 

số liệu 

toàn bộ cơ 

sở vật chất, 

thiết bị của 

nhà trường 

và toàn bộ 

hồ sơ quản 

lý về cơ sở 

vật chất và 

thiết bị. 

- Có số 

lượng rõ 

ràng cụ thể 

để tu sửa, 

đầu tư mua 

sắm. 

- Phó Hiệu 

trưởng. 

- Nhân 

viên  thư 

viện. 

 

 

 

 

 

 

- Phó 

Hiệu 

trưởng 

- Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

lớp. 

- Tổng 

phụ trách 

đội. 

-Kinh phí 

thực hiện: 

theo quy chế 

chi tiêu nội 

bộ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các biểu 

mẫu: theo 

quy định. 

 

 

-Tham gia 

kiểm kê 

không 

đúng thành 

phần, 

không đủ 

số lượng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV Tham 

gia không 

đúng thành 

phần. 

Tập trung quán 

triệt trước tính 

chất công việc, 

cách thức tiến 

hành kiểm kê để 

các bộ phận, cá 

nhân biết và có 

bước chuẩn bị. 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự kiến cụ thể 

các việc cần làm, 

các phương tiện 

hỗ trợ. 

II. Các hoạt động sẽ thực hiện sau khi kết thúc khoá bồi dƣỡng 3 tháng : 

Hoàn tất các loại 

hồ sơ kiểm kê 

 

Chính xác 
Ban cơ 

sở vật 

chất 

-PHT (phụ 

trách) 

Quy chế chi 

tiêu nội bộ 

-Tài chính 

hạn hẹp, 

chi nhiều 

cho các 

hoạt động 

chuyên 

môn 

-Huy động các 

nguồn lực về tài 

chính. 
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Kiểm tra sửa 

chữa,bàn ghế, 

điện, quạt, các 

Phòng học bộ 

môn và phòng 

TV-TBDH 

Toàn bộ 

các phòng 

học 
GVCN, 

NV 

PBM 

 

Quy chế chi 

tiêu nội bộ 

-Thiết bị 

có nhiều 

hư hỏng. 

 

-Sửa chữa và nâng 

cấp các trang thiết 

bị 

 

Bảo trì và sửa 

chữa máy tính, 

sắp xếp 

lại phòng máy vi 

tính 

Quản lí số 

liệu 

Thiết bị 

hỏng 

HT,PHT

,Kế toán 

Thanh 

tra, 

CTCĐ 

Quy chế chi 

tiêu nội bộ 

  

Chuẩn bị CSVC 

Phòng máy phục 

vụ thao giảng 

chào mừng  

20/11/2018 

Gọn 

gàng,khoa 

học, 20 

máy tính 

sử dụng 

được 

 

-CB phụ 

trách 

Phòng học 

bộ môn 

  Xem x t những 

việc còn tồn tại, 

chưa làm tốt, rút 

kinh nghiệm và có 

hướng khắc phục. 

Kiểm tra sử dụng 

TBDH. 

Sử dụng 

được 
Ban 

CSVC 

nhà 

trường 

- 

 

 Đưa vào tiêu chí 

thi đua việc làm 

đồ dùng dạy học 

hàng tháng; 

Thi làm TBDH 

cấp 

trường. 

 

-Đánh giá 

ý thức 

Sử dụng 

của  

Giáo viên. 

-Phục vụ 

cho  

Công tác 

dạy 

Và học 

 

-Ban 

giám 

hiệu 

 

 

-Ban 

chuyên 

môn 

Nhà 

trường 

Quỹ thi đua 

khen thưởng 

- Giáo viên 

chưa nhiệt 

tình tham 

gia làm đồ 

dùng dạy 

học để 

giảng dạy. 

 

 

Sử dụng các văn 

bản chỉ đạo của 

ngành để làm cơ 

sở, gắn việc tự 

làm đồ dùng dạy 

học với xếp loại 

thi đua, tổng kết 

cuối năm. 

 

III. Các hoạt động sẽ thực hiện sau khi kết thúc khoá bồi dƣỡng 1 năm: 

- Kiểm kê, kiểm 

tra đánh giá các 

TBDH. 

- Đánh giá 

đúng hiện 

trạng 

TBDH 

hiện có. 

- Có kế 

hoạch tu 

sửa, đầu tư 

mua sắm. 

Phó 

Hiệu 

trưởng; 

kế toán; 

tất cả 

nhân 

viên 

trong 

trường; 

giáo 

- Thời gian: 

đầu tháng 

09/2017; 

- Kinh phí 

thực hiện: 

theo quy chế 

chi tiêu nội 

bộ; 

- Các biểu 

mẫu: theo 

- Tham gia 

kiểm kê 

không đúng 

thành phần, 

không đủ số 

lượng. 

 

 

- Thời gian 

kiểm kê k o 

- Tập trung quán 

triệt trước tính 

chất công việc, 

cách thức tiến 

hành kiểm kê để 

các bộ phận, cá 

nhân biết và có 

bước chuẩn bị. 

- Phân công từng 

nhóm kiểm kê 
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viên chủ 

nhiệm. 

quy định. dài do chưa 

quen với 

việc kiểm 

kê. 

phải có thành 

phần cốt cán, có 

kinh nghiệm 

trong công tác 

kiểm kê hàng 

năm để hướng 

dẫn chung. 

Tổ chức tu sửa, tự 

làm mới TBDH. 

- Đáp ứng 

được các 

yêu cầu 

giảng dạy 

tối thiểu 

cho giáo 

viên. 

- Kích 

thích sự 

sáng tạo 

trong giáo 

viên. 

- Phụ 

huynh 

học sinh. 

- Học 

sinh các 

lớp. 

- Địa điểm: 

tại trường 

học. 

- Kinh phí: từ 

ngân sách và 

vận động 

mạnh thường 

quân. 

 

- Thiếu các 

phương tiện 

tổ chức thực 

hiện. 

 

 

- Giáo viên 

không tích 

cực tham 

gia tự làm 

đồ dùng dạy 

học. 

 

- Dự kiến cụ thể 

các việc cần làm, 

các phương tiện 

hỗ trợ (nẹp, giấy 

bao, keo dán, 

kim bấm,...). 

- Đưa vào tiêu 

chí thi đua việc 

làm đồ dùng dạy 

học hàng tháng; 

có chế độ khen 

thưởng các 

TBDH có hiệu 

quả cao và dự thi 

các cấp đạt giải. 

- Mua sắm các 

TBDH mới. 

- Đúng 

danh mục, 

đẹp, hiện 

đại.  

- Các 

mạnh 

thường 

quân 

 

- Kinh phí: từ 

ngân sách và 

vận động 

mạnh thường 

quân. 

- Kinh phí 

từ ngân sách 

hạn hẹp 

hoặc Phòng 

GD chưa 

cho chủ 

trương mua 

sắm; vận 

động mạnh 

thường quân 

gặp khó 

khăn. 

- Thiết bị 

không chất 

lượng. 

- Đầu tư vào các 

thiết bị ưu tiên và 

có kế hoạch dùng 

chung; tìm nguồn 

tạm ứng để mua 

sắm trước, để khi 

có chủ trương sẽ 

quyết toán và trả 

sau. 

- Chọn nhà phân 

phối uy tín; có 

thể tham khảo 

các sản phẩm từ 

các trường đã 

mua và sử dụng 

có hiệu quả. 

- Tổ chức tập 

huấn kỹ năng bảo 

quản, sử dụng 

TBDH. 

- Nâng cao 

kỹ năng về 

bảo quản, 

sử dụng 

TBDH cho 

giáo viên, 

nhân viên. 

- Giáo 

viên tin 

học; 

- 

Chuyên 

viên 

Phòng 

GD phụ 

trách 

- Địa điểm: 

tại Hội 

trường nhà 

trường; 

phòng tin 

học. 

- Kinh phí: 

nước uống, 

tài liệu; bồi 

- Sẽ có một 

số giáo viên 

cho là 

không cần 

thiết phải sử 

dụng TBDH 

khi dạy học. 

- Sẽ có một 

số GV lớn 

- Quán triệt văn 

bản các cấp có 

liên quan đến 

việc sử dụng triệt 

để TBDH sẵn có 

trong quá trình 

dạy học. 

- Phân công giáo 

viên đã có kinh 
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công tác 

thiết bị. 

dưỡng cán bộ 

tập huấn. 

- Phương 

tiện: máy vi 

tính học sinh, 

lap top, máy 

chiếu. 

tuổi tiếp cận 

chậm. 

nghiệm, thành 

thạo hỗ trợ trực 

tiếp các giáo viên 

lớn tuổi này. 

- Theo dõi việc sử 

dụng TBDH của 

GV 

- Đánh giá 

ý thức 

chấp hành; 

kỹ năng sử 

dụng của 

giáo viên; 

việc quản 

lý của 

nhân viên. 

 + Thống kê 

sử dụng: cuối 

mỗi tháng (từ 

tháng 01/ 

09/2017) 

 

- Không thể 

dự giờ hết 

giáo viên 

toàn trường. 

 

 

- Số lượng 

sử dụng ít. 

- Tập trung dự 

giờ những giáo 

cần phải quan 

tâm nhiều để 

giúp đỡ. 

 

- Đưa vào tiêu 

chí x t thi đua 

cuối năm để kích 

thích giáo viên 

sử dụng. 

- Tổ chức Hội thi 

ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong soạn giảng. 

- Phát huy 

năng lực 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

vào giảng 

dạy của 

GV; 

- Đánh giá 

về việc sử 

dụng hiệu 

quả TBDH 

hiện đại. 

- Giáo 

viên tin 

học; 

- Ban 

giám 

khảo do 

Hiệu 

trưởng 

ra quyết 

định 

thành 

lập. 

- Thời gian: 

đầu tháng 

11/2017. 

- Địa điểm: 

Phòng Tin 

học của 

trường. 

 

- Kinh phí: 

bồi dưỡng 

Ban tổ chức, 

ban coi thi, 

khen thưởng. 

- Ban giám 

khảo khó 

chấm chọn 

sản phẩm do 

giáo viên 

thiết kế. 

 

- Máy vi 

tính bị sự 

cố. 

- Cần định hướng 

trước về phương 

án chấm chọn, 

thang điểm cụ 

thể cho từng 

phần (hình thức, 

nội dung, 

phương pháp tổ 

chức, hiệu 

quả,..). 

- Tổ chức kiểm 

tra máy vi tính 

trước ngày thi 

diễn ra đảm bảo 

vận hành tốt; mỗi 

ca thực hành đều 

phải có máy dự 

phòng. 

- Sơ kết công tác 

tăng cường quản 

lý và sử dụng 

TBDH trong năm 

2017-2018 

- Đánh giá 

những việc 

đã thực 

hiện tốt, 

phát huy 

và nhân 

rộng. 

- Xem xét 

những việc 

còn tồn tại, 

chưa làm 

- Các 

nhà 

cung cấp 

TBDH. 

- Kinh phí tổ 

chức: nước 

uống, dự 

thảo sơ kết; 

khen thưởng 

- Hội trường 

nhà trường. 

- Thời gian: 

cuối tháng 

04/2018 

- Kinh khí 

khen thưởng 

hạn chế. 

 

 

 

 

- Một số cán 

bộ giáo viên 

– nhân viên 

ít tích cực 

- Cần tranh thủ 

các nguồn từ 

mạnh thường 

quân, các nhà 

cung cấp sản 

phẩm để tăng 

kinh phí khen 

thưởng. 

- Hiệu trưởng 

cần chuẩn bị định 

hướng một số nội 
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tốt, rút 

kinh 

nghiệm và 

có hướng 

khắc phục. 

trong buổi 

thảo luận – 

nói chuyện 

riêng. 

 

dung cụ thể. thiết 

thực để buổi thảo 

luận sôi nổi hơn. 

 

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT cần quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên 

chuyên trách TBDH cũng như bồi dưỡng giáo viên đứng lớp và bố trí đủ, đúng nhân 

viên chuyên trách cho các trường. 

Hàng năm tổ chức thi tay nghề cho nhân viên phụ trách công tác thiết bị nhà 

trường, giáo viên sử dụng giỏi TBDH. 

  

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

 

Địa chỉ liên hệ 

- H  tên: Nguyễn Trần Mai Trang  

-  ơ quan: Trường Tiểu học Thị trấn Lấp Vò 2,  

                   huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

- Email: maitrangtt2@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maitrangtt2@gmail.com


132   Quỹ Hỗ trợ đổi mới GDPT 

 

XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM      

NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT HỌC SINH 

TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC  

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình   

 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Coi trọng tính trải nghiệm là một yêu cầu quan trọng của dạy học/giáo dục theo 

định hướng phát triển năng lực học sinh (HS). Chương trình Giáo dục phổ thông mới 

yêu cầu có các hoạt động trải nghiệm (HĐTN) trong từng môn học và HĐTN tổng hợp 

(ngoài các môn học, gọi chung là HĐTN nhưng ở THCS và THPT thì gọi là HĐTN, 

hướng nghiệp). Như vậy, kế hoạch giáo dục bao gồm các môn học và HĐTN, trong đó 

HĐTN chiếm số lượng tiết khá nhiều (105 tiết/ khối lớp/năm học).  

Nội dung HĐTN rất đa dạng và mang tính tích hợp, tổng hợp kiến thức, kĩ năng 

của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học tập và giáo dục như: giáo dục đạo đức, giáo 

dục trí tuệ, giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống, giáo dục nghệ thuật, thẩm mĩ, giáo dục 

thể chất, an toàn giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục phòng chống HIV/AIDS… 

Nội dung giáo dục của HĐTN thiết thực và gần gũi với cuộc sống thực tế, đáp ứng 

được nhu cầu hoạt động của HS, giúp các em vận dụng những hiểu biết của mình vào 

trong thực tiễn cuộc sống một cách dễ dàng, thuận lợi. 

Hình thức tổ chức hoạt động: Sinh hoạt Đoàn - Đội, dự án, trò chơi, giao lưu, 

diễn đàn, hội thảo, tổ chức sự kiện, câu lạc bộ, cắm trại, tham quan, khảo sát thực địa, 

thực hành lao động, hoạt động thiện nguyện,... Có 4 loại hoạt động chính sau: sinh 

hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động theo chủ đề (HĐTN thường xuyên, HĐTN định 

kì), hoạt động câu lạc bộ. 

HĐTN có thể tổ chức theo những quy mô khác nhau: theo nhóm, theo lớp, theo 

khối, theo trường hoặc liên trường. Tuy nhiên, tổ chức theo quy mô nhóm, lớp có ưu 

thế hơn về nhiều mặt như tổ chức đơn giản, không tốn k m, mất ít thời gian, HS tham 

gia nhiều hơn, có nhiều khả năng phát triển kĩ năng hơn. HĐTN có thể tổ chức tại 

nhiều địa điểm khác nhau ở trong và ngoài nhà trường: lớp học, thư viện, phòng đa 

năng, phòng truyền thống, sân trường, vườn trường, viện bảo tàng, di tích lịch sử, danh 

lam thắng cảnh, nhà các nghệ nhân, làng nghề, cơ sở sản xuất... liên quan đến chủ đề 

hoạt động. HĐTN có khả năng thu hút sự tham gia, phối hợp, liên kết nhiều lực lượng 

giáo dục trong và ngoài nhà trường như: giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, 

cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách đội, Ban Giám hiệu nhà trường, cha mẹ HS, chính quyền 

địa phương các Hội, tổ chức, doanh nghiệp, các nghệ nhân,… Tùy nội dung và tính chất 

từng hoạt động mà sự tham gia của các lực lượng có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp; có 
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thể là chủ trì hoặc phối hợp, có thể là những mặt khác nhau: kinh phí, phương tiện, địa 

điểm tổ chức, đóng góp về chuyên môn, trí tuệ, chất xám hay ủng hộ tinh thần.  

Thực tế lâu nay các trường trung học trong cả nước nói chung, ở tỉnh Ninh Bình 

nói riêng vẫn thường tổ chức các HĐTN, chủ yếu là hoạt động ngoài giờ lên lớp nhưng 

hình thức chưa đa dạng; nội dung các HĐTN gắn với các môn học rất ít và chưa có 

hiệu quả; thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục nếu có thường vào các dịp lễ, tết… 

và cách thức tổ chức chủ yếu theo kinh nghiệm, chưa có những cơ sở lý thuyết, mô 

hình thực tiễn nào chỉ dẫn cụ thể những cách làm hiệu quả. Trong báo cáo này, chúng 

tôi xin đề xuất một số mô hình HĐTN có thể áp dụng ở trường trung học, không chỉ 

riêng Ninh Bình mà có thể áp dụng cho các địa phương khác. 

Một số khó khăn hiện nay khi tổ chức các HĐTN ở trường phổ thông: (1) Năng 

lực, kiến thức, kinh nghiệm của giáo viên và cán bộ quản lí về HĐTN; (2) thói quen 

dạy – học của giáo viên và HS; (3) các vấn đề khác về kinh phí, an toàn của học sinh 

khi tổ chức các HĐTN; (4) chưa có các mô hình HĐTN mẫu đã hoạt động có hiệu quả 

để học tập. 

II. ĐỀ XUẤT 8 MÔ HÌNH HĐTN TRONG CÁC TRƢỜNG THCS VÀ THPT 

1. Mô hình 1: Câu lạc bộ tiếng Anh 

+ Mục tiêu: Câu lạc bộ tiếng Anh tập hợp những người yêu thích ngoại ngữ nói 

chung, tiếng Anh nói riêng nhằm mục đích chia sẻ, trao đổi, trau dồi những kiến thức, 

kĩ năng, phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, tạo sân chơi bổ ích để các em học sinh 

có điều kiện rèn luyện, trải nghiệm, nhằm kích hoạt sự phát triển đa dạng các khả năng 

về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.   

+ Thời lượng: tổng chương trình 15 tiết/năm học (5 hoạt động x 3 tiết). 

+ Địa điểm thực nghiệm: tại trường THCS Lê Hồng Phong, TP. Ninh Bình. 

+ Nội dung và phương pháp tổ chức:  

Thành lập câu lạc bộ: thành lập Ban cố vấn; Ban chủ nhiệm, thăm dò khảo sát 

nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng học sinh, tuyên truyền vận động; xác định quyền lợi và 

nghĩa vụ; tổ chức ra mắt câu lạc bộ… 

Tổ chức các hoạt động: Chuẩn bị nội dung và hình thức hoạt động; Thành lập 

kế hoạch triển khai; Tổ chức thực hiện kế hoạch; Tổ chức giám sát, đánh giá và điều 

chỉnh hoạt động; Nội dung các hoạt động: gồm thử tets tiếng Anh, thi kể chuyện bằng 

tiếng Anh, giao lưu học qua bài hát; thi kỹ năng dịch thuật qua sưu tầm tư liệu; thuyết 

trình/ hùng biện vấn đề tiếng Anh; Lễ hội Hallowen; Hội chợ (sách hoặc ẩm thực…), 

tổ chức hướng dẫn viên giỏi. 

+ Đánh giá: Qua công cụ bảng đánh giá năng lực từng hoạt động cụ thể; đánh 

giá qua nhận x t và cho điểm… 
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2. Mô hình 2: Giờ chào cờ lồng ghép dạy tiếng Anh 

+ Mục tiêu: Đổi mới hình thức tổ chức của các buổi chào cờ đầu tuần/tháng ở các 

trường trung học ở Ninh Bình nhằm tạo được sự hứng thú, hứng khởi ngày đầu tuần đi 

học, bổ sung kiến thức thực tế, qua đó rèn luyện được nhiều kĩ năng mềm cho HS. 

+ Thời lượng: 5 lần tổ chức trong một năm học (mỗi lần từ 1-2 tiết). 

+ Địa điểm thực nghiệm: tại trường THPT Yên Khánh A. 

+ Nội dung và phương pháp: Ngay từ đầu năm học, nhà trường có kế hoạch cụ 

thể về chủ đề mỗi tuần/tháng cho tổ chuyên môn tiếng Anh. Tổ chuyên môn theo đó tổ 

chức cho HS sân khấu hóa nội dung chủ đề, qua tổ chức các trò chơi, văn nghệ, cuộc 

thi và truyền đến cho các em thông điệp giáo dục, thông điệp cuộc sống. 

+ Đánh giá: Qua công cụ bảng/phiếu đánh giá năng lực từng hoạt động cụ thể; 

đánh giá qua nhận x t và cho điểm… 

3. Mô hình 3: Giờ sinh hoạt lớp theo chủ đề 

+ Mục tiêu: đổi mới sinh hoạt lớp nhằm trang bị cho HS những kiến thức, giá 

trị, thái độ và kĩ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho HS những hành vi, thói 

quen lành mạnh, tích cực, giúp đỡ lẫn nhau, loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực 

trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày. Mặt khác, tạo cơ hội 

để HS thực hiện tốt quyền, bổn phận của HS và phát triển hài hòa về đạo đức, trí tuệ, 

thẩm mỹ, thể chất. 

+ Thời lượng: 3 lần trong một năm học (mỗi lần từ 1-2 tiết). 

+ Địa điểm thực nghiệm: tại trường THCS Lý Tự Trọng. 

+ Nội dung và phương pháp hoạt động: Ngay từ đầu năm học, nhà trường cho 

giáo viên chủ nhiệm từng lớp lên kế hoạch cụ thể về chủ đề mỗi tuần/tháng cho lớp 

mình phụ trách. GV chủ nhiệm giao cho các nhóm học sinh chuẩn bị trước theo các 

chủ đề theo đó tổ chức cho HS: sân khấu hóa nội dung chủ đề, qua tổ chức các trò 

chơi, văn nghệ, cuộc thi, xem phim và truyền đến cho các em thông điệp giáo dục, 

thông điệp cuộc sống. Cụ thể: dưới hình th c thảo luận chuyên đề  như: “tình bạn khác 

giới – tình yêu tuổi học trò”; hình th c thi h ng  iện với chủ đề: “Lí tưởng của thanh 

niên ngày nay” trong tháng 3/2019 dành cho khối 9. 

+ Đánh giá: Qua công cụ bảng đánh giá năng lực từng hoạt động cụ thể; đánh 

giá qua nhận x t và cho điểm… 

4. Mô hình 4: HĐTN có ứng dụng công nghệ thực tế ảo 

+ Mục tiêu: Học tập các môn học dưới dạng HĐTN là chìa khóa thực hiện việc 

học đi đôi với hành, học qua làm, học cách giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc 

sống ngay trong lớp, trong trường. Đây là phương pháp ưu việt cho sự phát triển năng 
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lực sáng tạo, giúp các em tự chiếm lĩnh kiến thức, hình thành các kĩ năng, giá trị và 

phẩm chất của bản thân học sinh. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) trong 

tổ chức các hoạt động giáo dục trong các môn học. AR được phát triển dựa trên 

"computer vision" - một công nghệ cho ph p thiết bị "hiểu" về thế giới thực xung 

quanh, từ đó có thể "đặt" các vật thể ảo kỹ thuật số đúng vào vị trí phù hợp trong 

không gian. Các thiết bị AR còn có thể theo dõi vị trí từ trong ra ngoài mà không cần 

tới vị trí người dùng làm vật mốc quy chiếu. Hay nói theo cách khác, nó không cần 

hiển thị cho người dùng thấy nhưng vẫn có thể sử dụng các thông tin về môi trường 

xung quanh. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho các hoạt 

động học của học sinh trung học. 

+ Thời lượng: 5 môn (Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử), một chủ đề dạy 

học (từ 2-3 tiết)/môn học ở lớp 10 cấp THPT. 

+ Địa điểm thực nghiệm: trường THPT Hoa Lư A. 

+ Nội dung và phương pháp: Tổ chức theo chủ đề dạy học (trên lớp, dạy theo 

dự án, dạy trải nghiệm) có ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường một phần trong 

một số hoạt động của chủ đề dạy học (như hoạt động luyện tập, củng cố và tìm tòi mở 

rộng – học sinh làm việc ở nhà). 

+ Đánh giá: Qua công cụ bảng/phiếu đánh giá năng lực từng hoạt động cụ thể; 

đánh giá qua nhận x t và cho điểm… 

5. Mô hình 5: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề 

+ Mục tiêu: Qua các hoạt động nhằm củng cố và khắc sâu những kiến thức của 

các môn học; mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống 

xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh; 

rèn luyện cho học sinh các kĩ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi như kĩ năng gia tiếp 

ứng xử có văn hóa, kĩ năng tổ chức quản lí và tham gia các hoạt động tập thể…  

+ Thời lượng: một chủ đề trong tháng (3 – 5 tiết) cấp THPT. 

+ Địa điểm thực nghiệm: trường THPT Nho Quan B. 

+ Ngay từ đầu năm học, nhà trường lên kế hoạch cụ thể về chủ đề mỗi tháng 

theo các ngày lễ lớn trong năm của dân tộc cho từng khối lớp. GV các tổ phối hợp giáo 

viên chủ nhiệm, Đoàn trường giao cho các nhóm học sinh chuẩn bị trước theo các chủ 

đề theo đó tổ chức cho HS: sân khấu hóa nội dung chủ đề, qua tổ chức các trò chơi, 

văn nghệ, cuộc thi, xem phim và truyền đến cho các em thông điệp giáo dục, thông 

điệp cuộc sống. Cụ thể: thi kể chuyện, diễn tiểu phẩm, tổ chức văn nghệ, tổ chức trò 

chơi, cắm trại gắn với hoạt động theo chủ điểm tháng. 

+ Đánh giá: Qua công cụ bảng/phiếu đánh giá năng lực từng hoạt động cụ thể; 

đánh giá qua nhận x t và cho điểm… 
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6. Mô hình 6: HĐTN về khoa học kĩ thuật ứng dụng 

+ Mục tiêu: Nâng cao chất lượng của việc dạy học ở các nhà trường, đặc biệt 

học sinh đã mạnh dạn vận dụng kiến thức, kĩ năng đã được học ứng dụng vào thực tiễn 

cuộc sống sản xuất, khoa học kĩ thuật, tạo ra những sản phẩm khoa học phục vụ học 

tập và nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo.  

+ Thời lượng: 6 tháng. 

+ Địa điểm thực nghiệm: tại trường THPT Nguyễn Huệ.  

+ Lĩnh vực nghiên cứu: một trong các lĩnh vực nghiên cứu KHKT theo quy 

định của Bộ GDĐT.  

+ Nội dung và phương pháp: Lựa chọn chủ đề nghiên cứu; Hoàn thành các tài 

liệu cần thiết cho dự án; Nghiên cứu tổng quan; Đưa ra giả thuyết khoa học hoặc đặt 

mục tiêu; Thiết kế thí nghiệm; Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu; Phân tích dữ liệu thí 

nghiệm; Tìm ra quy luật và đưa ra kết luận; Viết báo cáo; Chuẩn bị Poster và các hình 

ảnh; Thuyết trình.  

7. Mô hình 7: Giáo dục hƣớng nghiệp cho HS trung học qua hoạt động ngoại khóa, 

tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

+ Mục đích: thông qua HĐTN giáo viên làm tốt công tác hướng nghiệp cho HS 

lớp 9 và lớp 12. Tạo cho các em HS bộc lộ năng lực, sở trường và hứng thú của mình đối 

với một lĩnh vực, một ngành nghề và một công việc nào đó. Qua đó giáo viên định hướng 

cho HS xác định con đường phát triển sau khi tốt nghiệp phổ thông như chọn ngành học 

CĐ, ĐH hoặc chọn ngành nghề trong học nghề hoặc trực tiếp tham gia sản xuất kinh 

doanh tại địa phương. 

+ Thời lượng, đối tượng: dành cho HS lớp 9 (4 tiết) và lớp 12 (4 tiết). 

+ Địa điểm thực nghiệm: Trường THCS Ninh Vân và THPT Gia Viễn C. 

+ Nội dung và phương pháp hoạt động: Nhà trường lập kế hoạch, tổ chức thực 

hiện tại thực địa, báo cáo kết quả tại đơn vị nhà trường dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Cụ thể: Tổ chức của trường THCS Ninh Vân ở Làng đá mỹ nghệ Ninh Vân (Hoa Lư); 

Trường THPT Gia Viễn C cho học sinh lớp 12 học theo dự án tại các làng nghề truyền 

thống (đan nón, làm mắm t p, cơm cháy) ở huyện Gia Viễn. 

+ Đánh giá: Qua công cụ bảng/phiếu đánh giá năng lực từng hoạt động cụ thể; 

đánh giá qua nhận x t và cho điểm… 

8. Mô hình 8: Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cƣờng trong tổ chức các hoạt 

động giáo dục tại thƣ viện và phát triển văn hóa đọc thƣ viện 

+ Mục tiêu: Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) trong tổ chức các 

hoạt động giáo dục tại thư viện và phát triển văn hóa đọc thư viện. AR được phát triển 

dựa trên "computer vision" - một công nghệ cho ph p thiết bị "hiểu" về thế giới thực 
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xung quanh, từ đó có thể "đặt" các vật thể ảo kỹ thuật số đúng vào vị trí phù hợp trong 

không gian. Các thiết bị AR còn có thể theo dõi vị trí từ trong ra ngoài mà không cần 

tới vị trí người dùng làm vật mốc quy chiếu. Hay nói theo cách khác, nó không cần 

hiển thị cho người dùng thấy nhưng vẫn có thể sử dụng các thông tin về môi trường 

xung quanh. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho các hoạt 

động của thư viện trường học, qua đó học sinh được ứng dụng công nghệ, được trải 

nghiệm, giao lưu, giúp HS có cơ hội tiếp xúc với những phương pháp đọc sách hiệu 

quả qua đó bổ sung kiến thức đã học và kiến thức bổ ích thực tế trong cuộc sống. 

+ Thời lượng 6 hoạt động/chủ đề (6 x 3 tiết =18 tiết). 

+ Địa điểm thực nghiệm: tại trường THPT Đinh Tiên Hoàng. 

+ Nội dung và phương pháp hoạt động: Ứng dụng một phần trong các hoạt 

động thư viện của nhà trường như thi kể chuyện, triển lãm sách, giới thiệu sách mới 

theo chủ đề, tổ chức quyên góp sách,…  

+ Đánh giá: Qua công cụ bảng/phiếu đánh giá năng lực từng hoạt động cụ thể; 

đánh giá qua nhận x t và cho điểm… 
 

III. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đề xuất được áp dụng triển khai đại trà nhân 

rộng trong việc tổ chức các mô hình HĐTN trên cho HS trung học ở tỉnh Ninh Bình 

phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương. 

1. Nhân lực 

Các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục, giảng viên các trường đại học, các 

viện nghiên cứu hỗ trợ nghiên cứu theo các mô hình…  

2. Kinh phí 

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đề xuất được hỗ trợ kinh phí để triển khai 

nhân rộng 142 trường THCS, 26 trường THPT trong tỉnh. 

3. Cơ chế phối hợp 

Phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Quỹ VIGEF.  

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Hội thảo “Tổ ch c hoạt động giáo dục trải nghiệm 

sáng tạo khoa h c k  thuật trong trư ng trung h c”. Tổ chức ngày 7-3-2014 tại TP. 

Cần Thơ; 

2. Bộ KH-KT và GD Hàn Quốc, H TN sáng tạo, 2001; 
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MÔ HÌNH GIÁO DỤC STEM, CHỦ ĐỀ “KHƠI NGUỒN YÊU THƢƠNG”  

Trần Thị Thùy Dung  

Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai    

I. Đ T VẤN ĐỀ 

“ iáo dục      ST M là một cách tiếp cận liên ngành trong quá trình h c, 

trong đ  các khái niệm h c thuật mang tính nguyên tắc được lồng ghép với các  ài 

h c trong thế giới th c, ở đ  các h c sinh (HS) áp dụng các kiến th c trong khoa h c, 

công nghệ, kỹ thuật và toán vào trong các  ối cảnh cụ th , gi p kết nối giữa trư ng 

h c, cộng đồng, nơi làm việc và các tổ ch c toàn cầu, đ  t  đ  phát tri n các năng l c 

trong l nh v c ST M và c ng với đ  c  th  cạnh tranh trong nền kinh kế mới”. 

Đổi mới GD hiện nay là phải biết vận dụng và tiếp thu các nội dung mới phù 

hợp với xu thế phát triển của xã hội, vì vậy nhà lãnh đạo phải có tầm nhìn vĩ mô, luôn 

trăn trở suy nghĩ làm thế nào để HS vừa học được kiến thức khoa học, vừa biết cách 

vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn; được quan sát, được thực hành, rèn luyện kỹ 

năng nhiều hơn đồng thời biết yêu thương, đồng cảm, chia sẻ với những người có hoàn 

cảnh khó khăn; trân trọng, yêu quý lao động.  

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Nghị quyết số 29 - NQ/TW đã chỉ rõ  " huy n mạnh quá trình GD t  chủ yếu 

trang  ị kiến th c sang phát tri n toàn diện năng l c và phẩm chất  ngư i h c. H c đi 

đôi với hành; lý luận gắn với th c ti n; GD nhà trư ng gắn với GD gia đình và x  

hội".  

Theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 về Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn gọi là cách mạng công nghiệp 4.0), cần phải 

thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp GD và dạy nghề nhằm tạo ra 

nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, trong đó cần 

tập trung vào thúc đẩy đào tạo về STEM bên cạnh ngoại ngữ, tin học trong chương 

trình GD phổ thông:  

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

1. Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho đội ngũ, HS, cha mẹ HS và 

cộng đồng về hoạt động GD khơi nguồn yêu thƣơng 

a) Đối với cán bộ, GV, nhân viên 

- Căn cứ vào Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng, Nghị quyết 

số 88/2014/NQ-QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, kế hoạch chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ năm học, trong mỗi cuộc họp Chi bộ, họp hội đồng GD, sinh hoạt chuyên 

môn, họp toàn thể cha mẹ HS,... lãnh đạo nhà trường dành thời gian phù hợp (15 đến 
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20 phút) để  tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc GD cho HS 

về đạo đức, lối sống, ý thức tiết kiệm, quý trọng sức lao động, biết yêu thương, chia sẻ. 

Giúp giáo viên (GV) hiểu, việc thực hiện mô hình nhằm giúp HS được tăng cường 

thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn để tạo ra sản phẩm có giá trị, biết 

lao động phù hợp với lứa tuổi; biết tính toán tạo ra lợi nhuận và sử dụng lợi nhuận vào 

việc làm có ý nghĩa nhân văn, vừa tạo điều kiện cho HS có môi trường học tập thực tế, 

trải nghiệm bằng việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, vừa giúp HS có kĩ năng ứng xử tốt 

hơn, GD tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ đồng cảm giúp các bạn k m may mắn 

vươn lên trong học tập và trong cuộc sống; Huy động sự tham gia của cộng đồng, các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay thực hiện hoạt động GD HS. 

- Tích hợp thực hiện mô hình thông qua các môn học (Toán, Tiếng Việt, Khoa 

học, GD đạo đức lối sống, Kỹ thuật) và các hoạt động ngoại khóa (Chào cờ, Sinh hoạt 

lớp). Việc này, được tiến hành từng bước, đầu tiên làm điểm ở một vài lớp sau đó nhân 

rộng ra các lớp. 

b) Đối với cha mẹ HS và cộng đồng 

- Ngay từ đầu năm học 2017 - 2018, trong cuộc họp cha mẹ HS, nhà trường tổ 

chức cho cha mẹ HS thảo luận, góp ý kiến bản dự thảo kế hoạch thực hiện mô hình mà 

nhà trường đã xây dựng; Cha mẹ HS từng lớp bàn bạc, thống nhất lựa chọn sản phẩm 

cho HS tập làm, "tập kinh doanh"; Thống nhất mục đích kinh doanh: tiền lãi để ủng hộ 

vào quỹ hỗ trợ HS nghèo; HS có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Nhà 

trường giới thiệu các “Địa chỉ đỏ” là những HS có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, ốm 

đau bệnh tật, bị bỏ rơi... để cha mẹ HS cùng chung tay với nhà trường ủng hộ, giúp đỡ 

thông qua thực hiện mô hình.   

- Sau mỗi hoạt động tổ chức theo tháng, nhà trường tổ chức đánh giá để rút kinh 

nghiệm, đồng thời nắm bắt tâm tư, những điều hài lòng, chưa hài lòng của cha mẹ HS 

và cộng đồng. Đây là cách để khuyến khích cha mẹ HS đóng góp trí tuệ, công sức 

tham gia các hoạt động của trường một cách tự nguyện không bị gò  p đồng thời tranh 

thủ tiếp thu những cách làm hay, sáng tạo của các bậc cha mẹ HS. 

c) Đối với HS 

- Nâng cao nhận thức cho HS thông qua các chương trình phát thanh măng non, 

qua giờ chào cờ, lồng gh p vào hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền trên website, viết 

tin bài, qua báo, đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố đặc biệt HS chính là nhân 

vật trong các tiểu phẩm được trải nghiệm về mô hình trong các chương trình sự kiện.  

- Tổ chức cho HS viết cảm xúc, ấn tượng của mình khi thực hiện mô hình và 

trưng bày sản phẩm trên các pa nô và áp phích của nhà trường. 

Trong năm học, đã tổ chức tuyên truyền 04 lượt tới 1262 bậc cha mẹ HS về mô 

hình; Phát thanh măng non 12 lần; 15 bài viết về hoạt động mô hình được đưa tin lên 
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góc truyền thông; có 422.821 lượt truy cập trên mạng Website của nhà trường về mô 

hình (riêng tháng 6 có 4.999 lượt truy cập). Tuyên truyền dưới cờ tới 1262 em với 8 

lượt; Tuyên truyền thông qua các tiểu phẩm mà chính HS là người thực hiện trong các 

hoạt động lớn 03 lần; Đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố đưa tin 5 lần. Báo 

Lào Cai, Bản tin thành phố đăng 02 lần.  

Việc sử dụng phong phú, linh hoạt các hình thức tuyên truyền đã tạo được sự 

đồng thuận và ủng hộ tích cực của đội ngũ cán bộ GV, nhân viên, HS và cha mẹ HS 

trong nhà trường. HS rất hứng thú, chủ động tham gia các hoạt động.  

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình gắn với kế hoạch nhiệm 

vụ năm học. 

- Chỉ đạo GV: 

+ Hệ thống hóa kiến thức, kĩ năng các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, GD 

đạo đức lối sống, Kỹ thuật để xây dựng chương trình trải nghiệm đảm bảo tích hợp 

kiến thức liên môn; tăng cường thực hành rèn kĩ năng. 

+ Cùng HS lựa chọn sản phẩm để kinh doanh sao cho phù hợp với khả năng, 

lứa tuổi, phương pháp tiếp cận của HS mà đạt hiệu quả cao. Khi đưa ra lựa chọn các 

sản phẩm, mỗi khối tự cho HS đăng kí kinh doanh ít nhất một loại sản phẩm. Ví dụ: 

Khối 1-2, HS b , các em chọn mô hình làm bánh trôi, bánh chay; khối 3 làm xôi, rán 

xúc xích; khối 4 làm giá đỗ, làm nước  p trái cây, hoa quả dầm; khối 5 làm bánh 

Trung thu (khối này thực hiện đầu tiên, vào đúng dịp Trung thu).  

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, trên cơ sở kế hoạch của các GV đã xây dựng:  

+ Tổ chức thảo luận, lựa chọn các nhánh kiến thức kỹ năng để tích hợp khi thực 

hiện mô hình; giới thiệu các “địa chỉ đỏ”, là những HS có hoàn cảnh khó khăn trong và 

ngoài nhà trường; Sưu tầm các câu chuyện kể về gương các HS có hoàn cảnh khó khăn 

vươn lên trong học tập; lồng gh p GD đạo đức lối sống và khơi dậy tình cảm yêu 

thương với các bạn HS có hoàn cảnh khó khăn.  

+ Lựa chọn hoạt động cho phù hợp với đối tượng HS của lớp mình, khối mình sau 

đó mỗi khối sẽ đăng ký đứng ra tổ chức hoạt động trải nghiệm cho toàn trường ít nhất hai 

lần trên một năm; khối và lớp tự chọn hoạt động riêng cho khối theo tháng; đăng ký với 

Ban giám hiệu nhà trường để sắp xếp thời gian cho hợp lý, tránh bị chồng ch o. 

- Phân công đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách công tác trải nghiệm hướng dẫn 

GV lựa chọn hoạt động trải nghiệm của lớp cho phù hợp; khảo sát nhu cầu của HS; rà 

soát toàn bộ nội dung đăng kí các hoạt động trải nghiệm của các khối lớp.  

- Họp toàn thể nhà trường để thống nhất kế hoạch thực hiện. Ban giám hiệu 

hướng dẫn GV tài liệu hóa mô hình, sắp xếp thời khóa biểu để thực hiện kế hoạch phù 

hợp; thẩm định kế hoạch GD của các khối lớp theo nội dung đăng ký; Gắn hoạt động 

của từng khối đã đăng ký vào các tháng và thực hiện. 
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- Khi đã lựa chọn được sản phẩm kinh doanh, từng bộ phận bổ sung vào kế 

hoạch tháng, cụ thể hóa nhiệm vụ đến từng tuần và chủ động lập kế hoạch hoạt động 

cho khối gắn với hoạt  động trải nghiệm “Khơi nguồn  yêu thương”. 

- Sau đợt trải nghiệm thứ nhất, nhà trường quyết toán, đánh giá hiệu quả hoạt 

động của từng khối lớp. Qua kết quả của các lớp, nhận thấy mô hình làm giá đỗ tuy 

HS kinh doanh lãi không lớn nhưng rất ý nghĩa vì 100  HS được tham gia. Thông qua 

hoạt động, HS được trải nghiệm, thực hành các kiến thức môn Toán, Kỹ thuật, GD đạo 

đức lối sống. Hoạt động này dễ thực hiện và mang tính lâu dài, có thể thực hành 

thường xuyên; không tốn k m; Qua việc làm giá đỗ, HS được tích hợp các kiến thức 

nhiều môn; HS hiểu thêm về các điều kiện nảy mầm của hạt, nhu cầu về nước, nhiệt 

độ, ánh sáng của hạt nảy mầm. Môn Toán: HS ước lượng tỷ lệ, tính toán số lượng 

nước cần cung cấp cho hạt nảy mầm; thời gian đủ để mầm phát triển; Tính lượng giá 

đỗ thu được, tính tiền gốc mua hạt, công chăm sóc (Tưới, ủ, rỡ giá đỗ, đãi bỏ phần vỏ, 

công đóng gói tiêu thụ sản phẩm và tính toán lợi nhuận - tiền lãi…). Môn Kỹ thuật: HS 

biết thực hiện đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hiểu ích lợi của sản 

phẩm. Môn GD đạo đức lối sống: HS yêu quý lao động, có tinh thần đoàn kết, biết 

quan tâm chia sẻ yêu thương; biết giao tiếp khi giới thiệu sản phẩm, biết nói lời cảm 

ơn và đặc biệt từ việc tự tạo được sản phẩm từ tự tay mình, HS biết trân quý sản phẩm 

có được từ lao động; biết sử dụng đồng tiền vào việc có ý nghĩa. Từ sự phân tích đó, 

HS khối 4,5 quyết định thay đổi sản phẩm kinh doanh là từ bánh Trung thu sang làm 

giá đỗ. Đối tượng cung cấp là chính cha mẹ HS, thầy cô, và mở rộng ra tới công dân 

phố 18, tổ 20 phường Kim Tân. 

Trong năm học, nhà trường đã xây dựng được kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của 

trường mang tính khả thi cao; 5 tổ chuyên môn đều xây dựng được kế hoạch mô hình 

lồng gh p với kế hoạch chuyên môn của tổ khối. Đã xây dựng được 05 bộ tài liệu cho 

05 khối; Xây dựng được hệ thống kế hoạch thực hiện các hoạt động và kịch bản sự 

kiện. Sưu tầm được các câu chuyện kể, bài viết về nghị lực vượt khó vươn lên của 

những HS có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo để từ đó giúp các em HS 

trong trường có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, có trách nhiệm với chính mình, biết quan 

tâm, chia sẻ với cộng đồng. 

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong việc triển khai, thực 

hiện hoạt động 

- Ban chỉ đạo phân công cho các bộ phận và các tổ khối chuyên môn xây dựng 

kế hoạch thực hiện hoạt động GD gắn với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. 

- Hiệu trưởng liên hệ về kinh phí, vay vốn cho quỹ thực hiện mô hình; lập kế 

hoạch tổ chức hoạt động hàng tháng cho HS trải nghiệm mô hình đảm bảo phân  bổ 

hợp lý và không nhàm chán. Quá trình thực hiện kế hoạch năm học có rà soát bổ sung 

và điều chỉnh các biện pháp để thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế của nhà 

trường để GD HS đạt hiệu quả.  
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- Phó Hiệu trưởng nhà trường thường xuyên kiểm soát việc thực hiện mô hình 

của các lớp, tổng hợp đánh giá rõ những ưu điểm và hạn chế của từng lớp trong triển 

khai thực hiện, báo cáo kịp thời để có thể điều chỉnh, bổ sung kế hoạch khi cần thiết.  

- Giao cho kế toán nhà trường và thủ quỹ mở sổ sách thu- chi, cùng với đại diện 

cha mẹ HS từng lớp, GV chủ nhiệm, tổ trưởng chuyên môn quyết toán tiền hoạt động 

theo tháng (kiểm soát tiền quỹ trước và sau khi tổ chức hoạt động trải nghiệm cho 

HS); Công khai tài chính; Khi tiêu thụ sản phẩm bán hàng đã đủ tiền gốc, có tích lũy 

thì trả "chân quỹ" cho cha mẹ HS và dùng vốn tích lũy được đầu tư cho các khối khác 

hoạt động. 

- Hiệu trưởng cùng với tổng phụ trách đội kiểm soát các hoạt động ngoài giờ 

lên lớp, hướng dẫn GV hệ thống hóa kiến thức; lập kế hoạch GD tích hợp; lựa chọn 

kiến thức để tích hợp cho phù hợp; Phối hợp với cha mẹ HS để liên hệ các tổ chức, cá 

nhân để tặng sản phẩm và ủng hộ kinh phí qua đấu giá và bán sản phấm mà HS các lớp 

tạo ra. 

Với việc phân công nhiệm vụ cụ thể, các thành viên trong nhà trường rất chủ 

động trong thực hiện nhiệm vụ: HS hứng thú, phấn khởi khi tham gia hoạt động; GV 

chủ động, nhiệt tình, phối hợp tốt với cha mẹ HS để thực hiện. Mọi hoạt động đều rõ 

ràng, công khai, minh bạch nên tạo được sự đồng thuận, tham gia tích cực của cha mẹ 

HS. Đặc biệt kỹ thuật làm giá đỗ đã được chuyển giao cho các em HS trường tiểu học 

Dền Thàng (Bát Xát); trường Hoàng Thu Phố 2 (Bắc Hà), để các em tự làm giá đỗ cải 

thiện bữa ăn bán trú cho chính các em HS vùng cao.  

4. Làm tốt công tác xã hội hóa GD để huy động nguồn lực 

- Báo cáo với lãnh đạo UBND phường Kim Tân, Phòng GD&ĐT thành phố 

Lào Cai, Phòng GD Tiểu học- Sở GD Lào Cai xin ý kiến chỉ đạo các chương trình sự 

kiện lớn trong năm, tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên và các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp. 

- Thu hút sự tham gia vào cuộc của cộng đồng: Mời các đồng chí Bí thư, tổ 

trưởng tổ dân phố tại khu vực địa bàn, Hội khuyến học phường,... đến dự, chứng kiến 

các chương trình lớn của trường để họ tư vấn, thúc đẩy, tuyên truyền đến người dân.  

- Huy động các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ về nhân lực, vật lực, tài lực và 

kinh phí cho mô hình; mời cha mẹ HS có kinh nghiệm, kiến thức nghề nghiệp ở từng 

lĩnh vực đến để tư vấn về nội dung, hình thức tổ chức.  

- Trong mỗi đợt trải nghiệm, mời cha mẹ HS tham gia quản lý và trải nghiệm 

cùng HS: cha mẹ HS cùng làm sản phẩm, đấu giá sản phẩm của HS làm ra để ủng hộ 

theo các địa chỉ đã giới thiệu... 

- Mời đầu bếp Aristo trợ giúp kỹ thuật làm bánh dẻo, bánh nướng. 

Với cách làm trên, lãnh đạo chính quyền địa phương và Phòng GD thành phố, 

Phòng GD Tiểu học - Sở GD&ĐT Lào Cai rất ủng hộ về việc triển khai, thực hiện mô 

hình của nhà trường; cha mẹ HS cho vay tiền “chân quỹ” (không tính lãi); hỗ trợ 
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nguyên vật liệu như: đỗ xanh, đỗ đen, rau sạch; ủng hộ bột làm bánh, sữa chua, gạo 

nếp cẩm; đường, nhân bánh… 

Số tiền lãi mà HS bán sản phẩm tự làm ra trong ngày tổng kết mô hình là 

57.503.000 đồng, đã ủng hộ 10 HS có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường (trong đó 

tạo được 03 sổ tiết kiệm, tặng cho 03 em: Chảo Duy Tuấn, trường Tiểu học Nam 

Cường - TP Lào Cai: 10 triệu đồng; Phạm Như Qu nh, trường Tiểu học Bình Minh: 7 

triệu đồng; Giàng  Ly, trường Tiểu học số 2 Chiềng  Ken, Văn Bàn: 7 triệu đồng). 

Mô hình của nhà trường có sức lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng. Các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân ủng hộ tiền cho mô hình để giúp đỡ cho HS (khi nhà trường giới thiệu 

các địa chỉ cần hỗ trợ) là 30 triệu đồng. Cha mẹ HS khối 5 ủng hộ vật liệu cho các em 

làm 250 cái bánh dẻo, bánh nướng để đem tặng các em HS trường Tiểu học và THCS 

số 1 Tả Phời trong dịp tết trung thu và 4.000.000 đồng; tặng quà cho trường Tiểu học 

Hoàng Thu Phố 2.000.000 vnđ tiền mặt và hàng chục loại thực phẩm tổng trị giá 

23.000.000 vnđ. 

Cha mẹ HS ủng hộ xe đưa đón HS, kinh phí để HS tham gia trải nghiệm, chia 

sẻ với HS vùng cao Hoàng Thu Phố 2 Bắc Hà và trường TH&THCS số 1 Tả Phời; Và 

gần như 100  cha mẹ các em đã đến góp công sức cùng trải nghiệm và hướng dẫn các 

con một các hào hứng. 

5. Làm tốt công tác thi đua, khen thƣởng và sơ kết, tổng kết hoạt động GD 

“Khơi nguồn yêu thƣơng” 

- Sau mỗi sự kiện hay mỗi hoạt động trải nghiệm, nhà trường đều có đánh giá 

cụ thể, rút kinh nghiệm những ưu điểm, tồn tại của từng cá nhân, từng tập thể và chỉ ra 

biện pháp khắc phục, cũng như đề xuất cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả. Để phù 

hợp với thực tế của trường, các tiêu chí đánh giá thi đua và đánh giá GV, HS gắn với 

hiệu quả thực hiện và tham gia các hoạt động của mô hình, đồng thời biểu dương, khen 

thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nội dung này. Trong từng tuần, 

tháng, k  và cuối mỗi năm học, nhà trường đổi mới khâu đánh giá, xếp loại GV và HS 

cho phù hợp với thực tế của đơn vị. Ví dụ: Ngoài đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp, 

đánh giá chuyên môn còn căn cứ vào ý thức, mức độ tham gia và hiệu quả các hoạt 

động của mô hình.  

- Chấm điểm thi đua các lớp trong việc thực hiện mô hình vào cuối học kì I và 

cuối kì II.  

- Phân tích kĩ các khâu thực hiện; tổng hợp, đánh giá những ưu điểm, cách làm 

hay, sáng tạo và hiệu quả trong việc thực hiện mô hình của các lớp. Đặc biệt lưu ý đến 

hiệu quả của việc HS được tham gia thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào thực 

tiễn. Chỉ rõ những nội dung thực hành, trải nghiệm chưa phù hợp, còn mang tính hình 

thức (chỉ chăm chú kinh doanh kiếm tiền, chưa chú trọng hướng dẫn HS được thực 

hành rèn kĩ năng). Khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện. 
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- Cuối năm học, Ban thi đua cộng điểm thưởng cho GV phụ trách mô hình hiệu 

quả nhất; khối thực hiện hoạt động thực hành nhiều nhất.  

Với việc đánh giá chính xác những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện mô hình 

của các lớp đã giúp cho đội ngũ GV cũng như cha mẹ HS thấy rõ việc lựa chọn hoạt 

động cho HS phải phù hợp với lứa tuổi, điều kiện thực tế, có hiệu quả kinh tế cao. 

Việc tuyên dương, khen thưởng các tổ khối có hiệu quả thiết thực. Đây là một trong 

những biện pháp tích cực nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, là động lực phấn đấu, 

cống hiến cho tập thể GV và HS trong thực hiện nhiệm vụ đổi mới GD. Đã có 4 tập 

thể được khen trong việc thực hiện hiệu quả mô hình. Có 22 cá nhân được cộng điểm 

thi đua thực hiện tốt mô hình. 

 Nhưng ở đây có n t khác biệt: Nội dung GD này đã được tài liệu hóa đưa vào 

giảng dạy hiệu quả. HS được vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, được tự tay tạo 

sản phẩm; hạch toán để thu lợi nhuận từ các sản phẩm và dùng lợi nhuận đó để gây 

quỹ ủng hộ các bạn HS có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo; được tham gia 

lao động phù hợp với độ tuổi. Thông qua hoạt động, HS được trải nghiệm, thực hành 

các kiến thức môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, GD đạo đức lối sống và Kỹ thuật. Đặc 

biệt kỹ thuật làm giá đỗ đã được chuyển giao cho các em HS trường tiểu học Dền 

Thàng (Bát Xát); trường Hoàng Thu Phố 2 (Bắc Hà), để các em tự làm giá đỗ cải thiện 

bữa ăn bán trú cho các bạn HS trong trường. Với trường TH Lê Văn Tám và các 

trường trên địa bàn TP Lào Cai đây là việc làm hết sức ý nghĩa. Trong điều kiện ở 

thành phố, các em ít được thực hành, việc lựa chọn hoạt động GD “Khơi nguồn yêu 

thương” đã tạo được môi trường học tập cho HS, các em thường xuyên rèn kỹ năng, 

kiến thức thái độ qua trải nghiệm. 

Mô hình này đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề 

cho  học sịnh. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, các em HS, được đặt trước một 

tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học. 

IV. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

Tích hợp giảng dạy các môn học, nhà trường chủ động trong hướng dẫn thực 

hiện chương trình GD (không gò bó bởi phân phối chương trình). Làm tốt được công 

tác phối kết hợp với các tổ chức xã hội trong hoạt động GD.  

1. Đối với GV  

- GV rất thích thú, thay đổi  không khí, cách dạy học,... GV cảm thấy thoải mái, 

giảm strets. Đặc biệt hơn nữa là khi làm việc cùng HS, CMHS đã tạo nên mối quan hệ 

gần gũi, thân thiện,...    

- Được tự chủ về chương trình, được bồi dưỡng bổ sung về kiến thức và dạy 

học tích hợp theo hướng liên môn và liên thông; Nhiều GV đã quan tâm đến không 

gian môi trường, nhằm tạo tâm thế hứng thú cho HS; nuôi dưỡng được ý tưởng sáng 

tạo cho HS. 
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2. Đối với HS 

- Ngoài việc được rèn một số kĩ năng sống khi tham gia trải nghiệm, các em còn 

biết được việc kiếm ra được đồng tiền không phải dễ. Hơn nữa các em còn biết yêu 

thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn,... với một số bạn cùng lứa tuổi đến trường như 

mình nhưng không may gặp khó khăn.  

- HS tích cực, tự giác, hào hứng tham gia hoạt động của mô hình. 

- Yêu quý sức lao động và sản phẩm làm ra từ lao động; biết áp dụng kiến thức 

đã học, đặc biệt là môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học vào thực tế; sáng 

tạo trong lao động học tập, năng động tự tin khi tham gia các hoạt động. 

- Trong kết quả bài kiểm tra Tiếng Việt cuối năm học của các em HS khối 5 đã 

có rất nhiều bài viết xúc động. Các em đã nói lên được tình cảm của bản thân dành cho 

các bạn và mong muốn ở tương lai không xa như: “Khi lớn lên em muốn sẽ kiếm được 

nhiều tiền để giúp đỡ các bạn để không còn ai phải khổ nữa”,...  

- 100% HS được rèn kĩ năng, hình thành năng lực phẩm chất (phù hợp với 

chương trình GD phổ thông mới) qua các tiết học mô hình là 522 tiết.  

- Xây dựng được kế hoạch GD cho 5 khối áp dụng giảng dạy. 

 - Mô hình triển khai tới 83 GV dạy lớp 5 thuộc các trường tiểu học trên địa bàn 

thành phố Lào Cai trong dịp bồi dưỡng hè 2018. 

    HS tạo sản phầm thu lãi tổng số 262.923.000đ trong đó: 

- Chi cho bữa ăn sáng của chính mình: 10.000  x 1262 x  2 = 25.240.000 vnđ 

 Chi cho bữa ăn trưa của chính mình (từ món giá đỗ xào):  

600.000 x 9 bữa = 5.400.000 vnđ 

- Chi cho nước giải khát giữa buổi phục vụ chính mình:  

10.000 x 4 x 1262 = 50.480.000 vnđ 

- Đã ủng hộ cho HS có hoàn cảnh khó khăn: 181.803.000 cho 76 lượt HS bằng 

quà, tiền mặt và 5 sổ tiết kiệm (trị giá 57.000.000đ). Nhà trường nhận hỗ trợ 8 HS bán 

trú của trường TH Tả Phời và nhận nuôi đỡ đầu 1 em HS huyện Văn Bàn mồ côi cha 

mẹ; 2 bạn mắc bệnh hiểm nghèo của trường TH Lê Văn Tám, trường TH Nam Cường 

và TH Bình Minh.  

    Các kĩ năng xã hội của HS 

- HS có khả năng tự lập, thích ứng với môi trường; có tình cảm với những HS 

có hoàn cảnh khó khăn; từ đó hình thành và có xúc cảm yêu thương; tạo được động lực 

cho HS lao động và học tập. Qua hoạt động học tập và lao động, HS có ý tưởng mới 

mẻ, sáng tạo. HS được tham gia lao động sẽ biết yêu quý sức lao động, trân trọng sản 
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phẩm do con người tạo ra, từ đó biết sống có tiết kiệm, biết yêu quý, trân trọng người 

lao động. 

- Cha mẹ HS ủng hộ, tin tưởng vào chất lượng của mô hình. Rất nhiều cha mẹ 

HS đã đến để hỗ trợ, hướng dẫn HS khi tham gia trải nghiệm mô hình. Nhiều CMHS 

đã ủng hộ, chia sẻ cho mô hình bằng vật chất, tiền mặt, ngày công,... Các bậc  cha mẹ 

HS thấy được con em của họ đã biết làm những việc tuy nhỏ nhưng cũng góp phần nào 

để chia sẻ với các bạn HS có hoàn cảnh khó khăn. 

- Biện pháp đã góp phần đáp ứng được mong đợi của cha mẹ HS về sự hình 

thành phát triển nhân cách cho HS tiểu học. HS được học qua trải nghiệm thực tế sẽ 

nhớ kiến thức lâu hơn, kỹ năng thảo luận nhóm được củng cố. HS sẽ có tâm thế để học 

các giờ học, buổi học tiếp theo. 

- Thu hút được các tổ chức xã hội đoàn thể và nhân dân; cha mẹ HS, cộng đồng, 

tham gia vào các hoạt động của nhà trường. Điều đặc biệt quan trọng là cha mẹ rất 

đồng tình về biện pháp GD HS vận dụng kiến thức đã học để tạo ra sản phẩm bằng 

việc làm cụ thể phù hợp với độ tuổi, có ý thức lao động từ nhỏ; yêu quý, trân trọng và 

chi tiêu tiết kiệm, hợp lý đồng tiền mà bố mẹ tạo ra; biết quan tâm chia sẻ với những 

người gặp khó khăn hoạn nạn, từ đó cố gắng tu dưỡng học tập và rèn luyện.  - 

Tổ chức được 02 lần hội thảo 01 lần cấp tỉnh (chia sẻ kinh nghiệm mô hình tiêu biểu 

cấp tỉnh (có 82 đại biểu gồm các cán bộ thuộc trung tâm hướng dẫn hoạt động thanh 

thiếu nhi Trung ương, Hội đồng đội tỉnh  đoàn Lào Cai) các đồng chí  Bí thư Chi đoàn 

và Tổng phụ trách đội các xã phường các trường TH, TH&THCS TP Lào Cai. 

 

 

Địa chỉ liên hệ 

Họ và tên: Trần Thị Thùy Dung 

Địa chỉ: Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai 

Số điện thoại liên hệ: 0971975999 – 0915192619 

Email: tranthithuydung@elc.vn  
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ỨNG DỤNG MÔ HÌNH NHÀ KÍNH VÀ LỚP HỌC STEM  

TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

Trần Thị Tân  

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc    
 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

STEM là phương pháp học được áp dụng đầu tiên tại Mỹ với đặc điểm cung 

cấp kiến thức toàn diện của các lĩnh vực, môn học. Điểm nổi bật của STEM là kết nối, 

liên hệ thông tin giữa các lĩnh vực vào trong thực tế. Trong dạy học STEM, các thí 

nghiệm, hoạt động thực tiễn thường xuyên diễn ra để các em có thể thảo luận, tự rút ra 

kết luận và ghi nhớ sâu sắc.  

Vinaponics là một trong những thương hiệu hàng đầu cung cấp mô hình giáo 

dục (GD) STEM gồm nuôi cá – trồng cây, dự báo thời tiết, năng lượng sạch, xử lý 

nước thải, hệ thống vạn vật kết nối (Internet of Things) giúp học sinh (HS), giáo viên 

(GV) ở tất cả bậc học (mẫu giáo, tiểu học, trung học) được trải nghiệm và ứng dụng lý 

thuyết đã học vào thực tiễn cuộc sống. Đây là mô hình đem đến các giải pháp về tái sử 

dụng năng lượng và tạo ra nguồn thực phẩm sạch bằng cách áp dụng những phương 

pháp tiên tiến trên thế giới.  

Từ năm học 2016-1017 đến nay, trường THPT Nguyễn Viết Xuân đã áp dụng 

mô hình này vào quá trình dạy – học, và đã thu được một số kết quả nhất định. Chúng 

tôi xin mạnh dạn chia sẻ những kinh nghiệm đã thu được trong hai năm qua cùng Hội 

thảo, mong nhận được những ý kiến góp ý để các nội dung này ngày càng được hoàn 

thiện hơn.   

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Giá trị của mô hình GD STEM là giúp HS và GV tiếp cận với phương thức dạy 

học đảo ngược, dạy học theo chủ đề, tích hợp liên môn. Ngoài ra, STEM còn giúp các 

em có cơ hội ứng dụng khoa học vào đời sống thông qua việc trải nghiệm học tập với 

Vinaponics. 

* Đối với GV 

- Tạo môi trường mở để GV chủ động hơn trong việc tổ chức các hoạt động học 

tập gắn liền với thực tiễn. 

Ví dụ: Trong mô hình Aquaponics (Nuôi cá trồng cây), HS có thể trực tiếp theo 

dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của cây và cá theo từng giai đoạn; đánh giá 

được sự tác động của các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh vật.  

- GV tận dụng được tối đa các phương tiện để đa dạng hóa các phương pháp 

dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động cho HS.  

- GV tự nâng cao ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.  
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* Đối với HS 

- Có cơ hội tiếp cận các phương tiện, kỹ thuật khoa học công nghệ hiện đại và 

tiên tiến; ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày trải nghiệm thực tiễn.  

- Có cơ hội phát huy các năng lực về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. 

- Dần dần định hướng nghề nghiệp cho mình thông qua quá trình tham gia vào 

các hoạt động của dự án. 

- Phát triển và trau dồi các tố chất của một nhà khoa học thực thụ.  

- Nâng cao ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân đã áp dụng hiệu quả công trình nhà kính và 

lớp học STEM vào các hoạt động dạy và học cũng như các hoạt động GD trong và 

ngoài nhà trường, đã đạt được kết quả tốt. Từ những kết quả đó nhà trường đã được sự 

đồng tình, ủng hộ của toàn thể các thế hệ GV, HS nhà trường, lãnh đạo các cấp, ngành.  

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

1. Ban đầu Hiệu trưởng và các GV đi thăm quan thực tế các mô hình trồng cây 

thủy canh, các mô hình trồng cây - nuôi cá và các mô hình có liên quan tại các địa 

phương khác. 

2. GV các bộ môn được nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến hệ thống - mô 

hình nhà kính, lớp học Stem, tập huấn sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho 

lớp học STEM như:  

+ Hệ thống sử dụng năng lượng sạch (năng lượng Mặt Trời); 

+ Hệ thống dự báo thời tiết; 

+ Hệ thống xử lý nước (lọc nước); 

+ Hệ thống nuôi cá trồng cây; 

+ Hệ thống trồng rau thủy canh sử dụng công nghệ màng mỏng dinh dưỡng (NFT). 

3. GV trực tiếp triển khai sử dụng các trang thiết bị này, áp dụng trực tiếp vào 

thực tế và rút ra các bài học kinh nghiệm từ thực tế. 

4. Sau khi các thầy cô giáo đã nắm chắc công nghệ, cách thức hoạt động, cách 

sử dụng các thiết bị, nhà trường bắt đầu triển khai đến việc cho các em HS trải nghiệm. 

Ban đầu thử nghiệm áp dụng cho 1 lớp 45 HS dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, 

các em HS được làm, được trải nghiệm những công việc sau:  

+ Đối với hệ thống sử dụng năng lượng sạch (năng lượng Mặt Trời): HS phải 

hiểu cơ chế chuyển quang năng thành điện năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của pin 

Mặt Trời, từ đó kiểm chứng lý thuyết đã học và thực tế đang có.  
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+ Đối với hệ thống dự báo thời tiết: HS phải thu thập các số liệu thực tế (lượng 

mưa, độ ẩm, nhiệt độ, hướng gió, tốc độ gió…) bằng các thiết bị đo đã có, rồi đưa vào 

máy tính sử dụng phần mềm vẽ biểu đồ diễn biến của các ngày và từ đó đưa ra dự báo 

thời tiết cho các ngày tiếp theo. 

+ Hệ thống xử lý nước (lọc nước): HS biết đánh giá mức độ ô nhiễm của nước 

thông qua các dấu hiệu bên ngoài như màu sắc của nước (đục, vàng, vẩn) bằng các 

thiết bị đo như đo độ PH, ảnh hưởng của ô nhiễm nước đối với cuộc sống của con 

người và nắm được cơ chế hoạt động của hệ thống lọc nước 3 thùng hiện có và sử 

dụng các nguyên liệu để lọc như cát thạch anh, than hoạt tính, xơ dừa… 

+ Hệ thống nuôi cá trồng cây (Aquaponics): HS tìm hiểu về thực trạng an toàn 

thực phẩm, chủ động được nguồn rau sạch, cá tươi. HS vận hành hệ thống, nghiên cứu, 

điều chỉnh các yếu tố tác động sao cho cây trồng/cá nuôi đạt năng suất cao nhất. Theo 

dõi và ghi ch p sự sinh trưởng, phát triển của cây, cá theo từng giai đoạn để từ đó hoàn 

thành bài báo cáo dự án trên Power point hay Active Inspire, đưa ra được những giải 

pháp giúp tăng năng suất cây trồng và cá nuôi.   

+ Hệ thống trồng rau thủy canh sử dụng công nghệ màng mỏng dinh dưỡng 

(NFT - Nutrient Film Technique). Tại sao lại gọi là “màng mỏng”? Đó là do hệ thống 

này có đặc trưng chỉ sử dụng một dòng dung dịch rất nông, có hai tác dụng: thứ nhất, 

cây con ở trong chậu ươm có thể đứng trong máng và rễ cây nhanh chóng mọc trong 

dung dịch; thứ hai, tỷ lệ cao giữa diện tích bề mặt với khối lượng dung dịch nên cho 

ph p thông khí tốt. Do chỉ có một lớp dung dịch nông nên không cần đến những luống 

trồng sâu nặng và chúng ta cũng dễ dàng thay đổi xếp đặt khi cần thiết. Ưu điểm của 

kỹ thuật thủy canh:   

* Trồng quanh năm không phụ thuộc vào thời tiết.  

* Cho năng suất cao và rút ngắn thời gian thu hoạch.  

* Hạn chế được sâu bệnh hại do không mang mầm bệnh từ trong đất trồng.  

* Sản phẩm sạch, đồng nhất và có giá trị kinh tế.  

* Ít tốn công chăm sóc như nhổ cỏ, xịt thuốc… 

5. Ở đây HS được trải nghiệm tất cả các quy trình từ ươm cây từ hạt, cho cây 

lên giàn, hàng ngày phải kiểm tra, ghi ch p lại tất cá các thông số (nồng độ dinh 

dưỡng, nhiệt độ), các biểu hiện khác thường của các giai đoạn của cây, cây có bị 

nhiễm bệnh không, bệnh gì, cách phòng, chống ra sao… Tùy theo từng giai đoạn phát 

triển của cây mà bổ sung chất dinh dưỡng cho hợp lý. 

Mỗi lớp học được trải nghiệm 1 chu trình từ khi ươm hạt đến khi thu hoạch và 

được thưởng thức thành quả do chính các bạn HS làm ra (cá, rau trồng thủy canh, rau 

mầm).  
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Sau mỗi đợt trải nghiệm của HS các nhóm phải viết báo cáo và trình bày báo 

cáo trước các thầy cô và cùng các thầy cô cùng thảo luận, rút kinh nghiệm, đưa ra các 

đề xuất để cho đợt trải nghiệm sau được tốt hơn. 

IV. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC SAU KHI TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

Từ khi lớp học STEM và khu vực nhà kính được đưa vào hoạt động đã đạt được 

những kết quả như sau: 

1. Có 20 GV + 09 lớp học (320 HS) + 7 nhóm HS đăng ký (70 HS) đã được trải 

nghiệm lớp học STEM và khu vực nhà kính trồng rau, nuôi cá. 

2. Nhiều loại cây trồng đã được GV và HS ươm, trồng và thu hoạch   

+ 10 vụ ươm, trồng và thu hoạch rau xà lách thủy canh bằng kĩ thuật màng 

mỏng dinh dưỡng NFT. 

+ 15 vụ ươm rau mầm; 

+ 6 vụ rau xu hào + xúp lơ + cà chua; 

+ 4 vụ thả cá và thu hoạch cá, rau trong hệ thống Aquaponics. 

3. Nhà trường đã đón nhiều đoàn tham quan, học hỏi lớp học STEM và khu vực nhà 

kính cụ thể: 

+ Đoàn đại sứ đặc nhiệm toàn quyền của Isaren; 

+ Đoàn cán bộ trường tiểu học, trường mầm non Vinschool (thuộc tập đoàn 

Vingroup); 

+ Đoàn cán bộ sở GD&ĐT Cần Thơ; 

+ Đoàn cán bộ sở GD&ĐT Thanh Hóa; 

+ Các lãnh đạo sở GD&ĐT Vĩnh Phúc; 

+ Các trường THPT trong tỉnh Vĩnh Phúc; 

+ Đoàn cựu HS khóa 1974-1977 trường THPT Nguyễn Viết Xuân. 

4. Lớp học STEM và nhà kính đã được các đài truyền hình Tỉnh Vĩnh Phúc, VTC 14 

làm các phóng sự về tính  hiệu quả của mô hình, phương pháp dạy học mới, tiên tiến 

trên thế giới (lớp học STEM). 

5. HS đã tận dụng các đồ dùng phế thải (chai nhựa, ống nhựa) để tạo ra các lẵng để 

trồng hoa, rơm, rạ, phân trâu bò để trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường.  

6. HS đã được các thầy cô giáo cho quan sát các loại sâu bệnh thông thường của cây 

trồng qua kính hiển vi điện tử và biết cách phòng, chống các loại sâu này qua các tiết 

học thuộc lớp học STEM. 
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7. Mô hình lớp học STEM và nhà kính đã và đang mang lại những trải nghiệm thực tế 

tuyệt vời cho các em HS, giúp các em bước đầu lí giải, áp dụng các kiến thức lý thuyết 

đã học của các môn học vào thực tế, các em được tiếp cận với các trang thiết bị hiện 

đại như labdis để đo các thông số như độ PH, nồng độ dinh dưỡng ppm, độ ẩm.., biết 

phân phối nồng độ chất dinh dưỡng cho từng giai đoạn phát triển của cây. Bước đầu 

giúp các em có cảm giác như mình đang là một nhà nghiên cứu khoa học, giúp các em 

biết đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong công việc và nó cũng 

giúp cho các thầy cô nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiên cứu 

khoa học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. 

 Đặc biệt khi phát triển mô hình lớp học Stem và nhà kính nhà trường đã nhận 

được sự ủng hộ nhiệt tình từ tình cảm đến vật chất  của các bậc phụ huynh HS thông 

qua hiệu quả mà nó đem lại cho con em họ. 

V. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

Để triển khai nhân rộng mô hình nhà kính và lớp học STEM, cần có một số 

điều kiện cụ thể như: hệ thống cơ sở vật chất (nhà kính, phòng học STEM, các trang 

thiết bị…), GV có chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, thực tế các bộ môn: Vật lý, 

Hóa học, Sinh học. 

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Tìm hiểu về GD STEM  (http://megastudy.edu.vn/chia-se/tim-hieu-ve-

giao-duc-stem-la-nhung-khong-moi-sh180.html) 

2. STEM là gì và triển khai vào chương trình GD phổ thông như thế 

nào?(http://ictnews.vn/cntt/cach-mang-40/stem-la-gi-va-trien-khai-vao-

chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-nhu-the-nao-163618.ict) 

3. GD STEM tại Mỹ và tầm quan trọng (http://vnis.edu.vn/vi/tin-tuc/giao-duc-

stem-tai-my-va-tam-quan-trong)  

 

Địa chỉ liên hệ 

Họ và tên: Trần Thị Tân 

Địa chỉ: Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc 

Số điện thoại liên hệ: 0986423656  
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TỔ CHỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 

THAM GIA CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT 

Phạm Đức Khương  

THCS Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu    

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học được Bộ 

GD&ĐT phát động từ năm học 2011- 2012, thực sự đã mang lại rất nhiều giá trị cho 

HS, trong đó có giải thưởng mà các em nhận được. Bà Rịa Vũng Tàu là đơn vị phát 

động cuộc thi này từ năm học 2013- 014. Đây là cuộc thi mà học sinh có thể thỏa sức 

đam mê ở nhiều lĩnh vực mà mình yêu thích, là cơ hội gắn liền giữa lý thuyết và thực 

hành mà các em được tiếp thu được, qua phần hướng dẫn bồi đưỡng thêm của các thầy 

cô, các em có cơ hội biến những ước mơ còn dang dở trở thành hiện thực. 

Có thể nói đây là cuộc thi tính đến thời điểm hiện tại  mà học sinh THCS có thể 

tham dự cuộc thi ở mức cấp quốc gia và quốc tế nếu sản phẩm các em đạt được nhiều 

thành tựu nổi bật, có cống hiến đặc sắc và mang lại giá trị cao cho loài người. Kết thúc 

cuộc thi còn đọng lại trong tâm trí các em sự đam mê, sự thôi thức phát hiện và tìm tòi 

những điều còn xa xôi bí ẩn của thế giới tự nhiên và loài người. 

Bản thân tôi đã được tham gia hướng dẫn học sinh lựa chọn lĩnh vực dự thi 

trong 5 năm, đã có một số kinh nghiệm nhất định, xin chia sẻ với Hội thảo. 

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Căn cứ thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ GD&ĐT. 

Thực hiện kế hoạch số 1201/SGDĐT-GDTrH ngày 14/09/2015 của Sở GD&ĐT 

Bà Rịa Vũng Tàu về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi 

KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016. 

Công văn 1143/SGDĐT-GDTrH ngày 29/08/2016 của Sở GD&ĐT Bà Rịa 

Vũng Tàu về việc hướng dẫn triển khai cuộc thi KHKT cấp Tỉnh năm học 2016-2017.  

Công văn số 1567/SGDĐT-GDTrH ngày 13/09/2017 của Sở GD&ĐT Bà Rịa 

Vũng Tàu về việc hướng dẫn và triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi 

KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học  năm học 2017-2018.  

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

1. Một số lƣu ý về nội dung  

Trong quá trình hướng dẫn học sinh nghiên cứu tìm tòi các dự án, bản thân tôi 

nhận thấy, đây là một cuộc thi đòi hỏi rất nhiều sự hỗ trợ của người làm công tác 
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hướng dẫn, ở trình độ THCS, kiến thức và kĩ năng của các em còn hạn chế rất nhiều. 

Các ý tưởng các em đưa ra thường khá xa vời, khó thực hiện, nhưng trên cương vị là 

người hướng dẫn chúng ta cần :  

+ Dẫn dắt các em từ những ý tưởng ban đầu, đơn giản hóa các sự việc phù hợp 

với kiến thức và trình độ của các em ( Xây dựng ý tưởng ). 

+ Lựa chọn lĩnh vực phù hợp với dự án đang nghiên cứu. 

+ Tìm hiểu tất cả các nguồn thông tin hiện có, liên quan đến dự án sắp nghiên 

cứu để làm cơ sở dữ liệu cho việc thực hiện dự án. 

+ Bước đầu cơ bản hình thành cách các em tiếp xúc và thực hiện dự án như thế 

nào, thực hiện dự trù trong khoảng thời bao lâu. 

+ Dự đoán các khó khăn có thể xảy ra liên quan đến quá trình thực hiện dự án, 

cách khắc phục các khó khăn như thế nào. 

+ Trên cơ sở những thông tin ban đầu thu thập được nếu một dự án mới hoàn 

toàn, chưa có thông tin thì cần sự hỗ trợ của những cơ quan, đơn vị, các thầy cô giáo 

nào. Nếu một dự án đã có những thông tin mà vẫn muốn tiếp tục thực hiện tiếp dự án 

này thì cần cho thấy tiềm năng của dự án và cho biết những sự khác biệt giữa các dự 

án đồng thời minh chứng được hiệu quả và lợi ích của dự án đang thực hiện (sự tối ưu 

và hiệu quả như thế nào trong cuộc sống nếu được áp dụng ). 

+ Dự trù kinh phí để thực hiện một dự án (nếu kinh phí dự trù quá lớn thì sẽ 

không làm được trong phạm vi ở trường), cần cân nhắc kĩ lưỡng trước khi bắt tay vào  

thực hiện dự án. 

 2. Kết quả triển khai thực tế và hiệu quả đã đạt đƣợc  

Trường THCS Hòa Hiệp là trường đầu tiên của huyện Xuyên Mộc tham gia sân 

chơi này (năm học 2014-2015) với 02 sản phẩm đầu tiên. Đó là “Tận dụng những sản 

phẩm bỏ đi của các thiết bị thực hành bộ môn Vật lí và Sinh học để chế tạo kính thiên 

văn” và “Mạch điện phục vụ trong trò chơi”. Sau đó, năm 2015-2016 lại tiếp tục tham 

gia 02 dự án về lĩnh vực Vật lí. 

Bản thân tôi nhận thấy, các dự án nghiêng về các lĩnh vực Môi trường, Y sinh, 

hệ thống nhúng, robot và máy thông minh thường là những lĩnh vực có thể đạt được 

thành công và được ban giám khảo đánh giá kết quả tốt. 

Kết quả thực hiện của huyện Xuyên Mộc sau 04 năm tham gia liên tục:  

 Về lĩnh vực Hóa Sinh : đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì,  01 giải ba, 01 giải tư.  

 Về lĩnh vực tự động, robot và máy thông minh : đạt 02 giải ba (năm học 

2016- 2017 và 2017-2018), 01 giải tư. 

 Các lĩnh vực khác : cơ khí 01 giải ba, 01 giải tư, 02 giải khuyến khích. 

Như vậy có thể thấy lĩnh vực hiện đang đạt được thành tích cao của huyện 

Xuyên Mộc nói chung và trường THCS Hòa Hiệp nói riêng là : lĩnh vực hóa – sinh, 

Robot và máy thông minh. 
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3. Một số kinh nghiệm rút ra từ cuộc thi  

a) Đối với Giáo viên  

- Người Giáo viên cần là người đam mê, truyền lửa, có kiến thức tốt ở nhiều 

lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đang hướng dẫn các em thực hiện dự án. 

- Cần có tầm nhìn xa, sự dự đoán và quyết đoán trong công việc dựa trên vốn 

hiểu biết và kinh nghiệm của cá nhân đã từng trải. 

- Cần có chút kiến thức về Ngoại ngữ để khai thác các tài liệu nước ngoài, đây 

có thể xem là 1 chìa khóa giúp các dự án có những bước tiến mới khi tìm tòi các tài 

liệu trong nước liên quan không có. 

- Cần có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin thành thạo, từ khai thác thông tin 

đến thiết kế poster trưng bày phục vụ đúng theo ý tưởng và cách bố trí trình bày của 

dự án. 

- Người giáo viên cần tôn trọng ý tưởng và biến ý tưởng của các em thành hiện 

thực trong khả năng hướng dẫn. 

- Cần có quyết tâm cao trong việc hướng dẫn các dự án. Người giáo viên chùn 

bước rất dễ làm cho học sinh chán nản, bế tắc và từ bỏ dự án. 

- Cần có kĩ năng và kinh nghiệm trong việc phán đoán các câu hỏi mà ban tổ 

chức cuộc thi (Ban giám khảo)  có thể hỏi. Đây là bước vô cùng quan trọng giúp các 

em học sinh bước đầu hình thành kĩ năng giao tiếp, kĩ năng trình bày trước đám đông, 

kĩ năng lựa chọn và khai thác thông tin hợp lí, chọn lọc để báo cáo cho phù hợp. 

- Người hướng dẫn cần có mối quan hệ tốt với các cơ sở, với các câu lạc bộ, các 

trung tâm nghiên cứu và ứng dụng…. để tìm được sự chia sẻ, hỗ trợ có như thế khi bắt 

tay thực hiện hướng dẫn dự án cho các em sẽ có nhiều thành công hơn. 

b) Đối với việc lựa chọn các lĩnh vực   

- Lĩnh vực chọn trong cuộc thi nên gần gũi thực tế với đời sống nơi các em 

đang học tập và nghiên cứu (lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực Hóa Sinh, môi trường… 

vì các em đang sống ở khu vực nông thôn). 

- Dự án cần đơn giản, dễ làm nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc thực hiện, 

nếu nhân rộng thì bất kể cá nhân nào cũng có thể làm được nếu đọc qua tài liệu. 

- Lĩnh vực đang được mọi người quan tâm, có ý nghĩa tích cực cải thiện chất 

lượng và đời sống con người (lĩnh vực y Sinh và khoa học sức khỏe, kĩ thuật y sinh, 

Robot và máy thông minh, y học, kĩ thuật môi trường….).  

c) Đối với học sinh: Để đạt được kết quả cao trong cuộc thi KHKT học sinh 

cần phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Học lực: ít nhất loại Khá trở lên, lĩnh vực các em lựa chọn cần có học lực Giỏi 

đó là nền tảng kiến thức giúp người giáo viên hướng dẫn nhẹ nhàng hơn trong việc 

truyền đạt các kiến thức cơ bản, chỉ tập trung cao vào các kiến thức ở mức độ khó, 

những kiến thức các em chưa được tiếp thu.  
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- Tác phong phải thực sự nhanh nhẹn, làm việc phải nhanh nhẹn. Để kiểm tra 

độ nhạy của các em người giáo viên có thể chuẩn bị 1 bài test để tìm thấy được độ 

nhạy này .  

- Cần có 1 sự tư duy tốt đó là cơ sở quyết định sự thành hay bại của một dự án. 

- Cần có sự phán đoán nhanh nhạy, sức tưởng tượng phải cao, có thể dự đoán 

được kết quả thực hiện như thế nào, tiến trình thực hiện sẽ ra sao khi dự án chưa có 

phát hiện mới.  

- Khả năng thuyết trình phải thật tốt, đây là cơ sở giúp các em lấy điểm cao nhất 

từ ban giám khảo, từ trong quá trình thực hiện dự án các em phải biến nó thành kiến 

thức của chính bản thân mình và vận dụng đúng cách, đúng chỗ, đúng mục đích trong 

thời gian 5 phút khi được Ban giám khảo chất vấn. 

- Cần có kĩ năng hoạt động nhóm, có sự phân công nhiệm vụ đây vừa thể hiện 

hiệu quả của nhóm đồng thời mỗi cá nhân cần phải thấy được trách nhiệm của mình 

trong việc thực hiện dự án. 

- Tự giải quyết vấn đề (khả năng làm việc độc lập ).  

- Kĩ năng xử lí số liệu, lập bảng số liệu thống kê và dự đoán.  

d) Đối với nhà trường  

- Tạo mọi điều kiện về mặt kinh phí để thực hiện.  

- Có chính sách khuyến khích, động viên, thưởng cho các em học sinh và người 

hướng dẫn khi đạt kết quả cao trong cuộc thi.  

- Cần có kế hoạch nói chuyện trao đổi với toàn thể học sinh khối 8,9 để bước 

đầu các em hình dung thi Khoa học kĩ thuật như thế nào, có làm được hay không, ý 

tưởng như thế nào phù hợp và đăng kí ý tưởng với giáo viên hướng dẫn nào, phân 

công người hướng dẫn phù hợp với thế mạnh của từng Giáo viên.  

e) Đối với các cấp lãnh đạo (Phòng giáo dục) 

- Tạo mọi điều kiện để các trường triển khai và thực hiện tốt cuộc thi KHKT.  

- Có sự hỗ trợ, giới thiệu khi các đơn vị yêu cầu được trợ giúp (các trung tâm 

nghiên cứu, các trường Cao Đ ng, Đại học có liên quan đến các dự án thực hiện...). 

- Tổ chức thi cấp huyện để lựa chọn các dự án có tiềm năng tham gia cuộc thi 

cấp tỉnh, đồng thời tư vấn, hỗ trợ thêm về mặt kiến thức, góp ý thêm những mặt mạnh 

và hạn chế của các sản phẩm. 

g) Đối với gia đình  

- Cần tạo điều kiện cho con em được tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo.  

- Hỗ trợ về mặt tư tưởng, kinh tế… tạo tâm lí thoải mái cho các em mạnh dạn 

tham gia sân chơi.  

IV. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

1. Để triển khai và nhân rộng các dự án cần chuẩn bị các điều kiện sau:  
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- Cơ sở vật chất kĩ thuật trang bị phù hợp với nội dung thực hiện dự án. 

- Tài liệu cần cung cấp ngắn gọn, đủ, xúc tích. 

- Người hướng dẫn và các em học sinh thực hiện dự án phải có cùng niềm đam 

mê, cùng có sự quyết tâm cao và cần có thêm 1 chút tiềm lực về kinh tế. 

- Nếu giáo viên hướng dẫn về mảng lập trình thì cần tạo 1 tài khoản khi điều 

khiển các thiết bị từ điện thoại thông minh.  

2. Với lĩnh vực Robot và máy thông minh trường THCS Hòa hiệp lập trình trên 

nền tảng ngôn ngữ lập trình C, giao tiếp bằng ngôn ngữ phổ biến hiện nay lập trình là 

Arduino. 

Có thể nói hiện nay Arduino là 1 phần mềm được ứng dụng khá nhiều, rất nhiều 

các sinh viên không chuyên ngành cũng có thể thực hiện được các dự án của mình. 

3. Là một người làm công tác hướng dẫn học sinh tham gia sân chơi khoa học 

kĩ thuật dành cho học sinh trung học, bản thân tôi nhận thấy có thể áp dụng và chia sẻ 

kinh nghiệm với tất cả mọi người tuy nhiên để thực hiện được điều này người hướng 

dẫn cần :  

- Truyền được đam mê với bộ môn lập trình đến các em đang thực hiện dự án. 

- Có kiến thức điện tử cơ bản. Đây là bước khá quan trọng đó là bước khởi đầu 

của việc thực nghiệm 01 dự án, cần xác định chính xác những linh kiện điện tử còn 

hoạt động được hay không, cách nối dây và tác dụng của những linh kiện trong 01 

bảng vi mạch điện tử chung, làm được điều này các em phải nắm bắt được toàn bộ lí 

thyết của vật lí lớp 8 và lớp 9 và người hướng dẫn cần dạy và chỉ thêm các em cách đo 

các linh kiện trong thực tế bằng đồng hồ vạn năng hoặc đồng hồ số. 

- Có khả năng khai thác các thông tin liên quan từ mạng internet khổng lồ. 

- Khả năng làm việc độc lập. 

- Biết kết hợp các tác dụng của các linh kiện để hoàn thiện 01 sản phẩm phù 

hợp với nhu cầu và ý tưởng của dự án. 

- Có mối quan hệ với những người cùng đam mê để cùng nhau hỗ trợ và phát triển. 

- Có khả năng truyền đạt nội dung kiến thức và lập trình cho học sinh. 

- Tìm tòi và mạnh dạn thực hiện các ý tưởng dựa trên cơ sở tư duy, phân tích và 

tưởng tượng được vấn đề. 

- Sử dụng hoặc biết cơ bản những phần mềm mô tả vẽ mạch điện, biết cách làm 

mạch in và hàn các linh kiện điện tử. 

- Có mối liên hệ với những đại lí bán các linh kiện điện tử. 

Với những dự án liên quan đến lĩnh vực hóa sinh và trong nông nghiệp cần :  

- Có mối liên hệ tốt với bà con nông dân đó là cơ sở giúp chúng ta thực hiện 

thực nghiệm được các dự án trên các loại cây trồng phù hợp với nội dung đang nghiên 

cứu của dự án. 
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- Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con nông dân, cần giải quyết những 

công đoạn nào là cần thiết phù hợp với môi trường, khí hậu, điều kiện kinh tế… của 

mỗi gia đình. 

- Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm bà con đã áp dụng, trên cơ sở đó cải tiến 

và mạnh dạn đề xuất các giải pháp mang lại lợi ích đặc biệt là kinh tế cho mọi người. 

- Nhờ mọi người theo dõi và ghi lại kết quả trong tiến trình thực hiện khi chúng 

ta không có mặt tại nơi thực nghiệm. 

- Trao đổi chia sẻ với những lương y, thầy thuốc khi làm về các dự án thuốc trừ 

sâu sinh học hoặc từ các thảo dược để biết được đặc tính của các chất. 
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NHÂN RỘNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT 

DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Nguyễn Thị Dạ Ngân  

THPT Đồng Dậu, Vĩnh Phúc 
 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Bằng tầm nhìn rộng mở, UNESCO đã đưa ra định hướng tốt nhất cho hoạt 

động học tập của mỗi học sinh (HS), sinh viên. Người học không chỉ tiếp thu kiến 

thức (học được gì) mà phải luôn có ý thức thực hành vận dụng kiến thức, áp dụng 

vào thực tiễn, phục vụ cuộc sống (làm được gì). Trong kỉ nguyên số hóa, có thể nói, 

khoa học là nền tảng của sự phát triển xã hội. Do vậy nghiên cứu khoa học là hoạt 

động vô cùng quan trọng. 

Đối với HS trung học, nghiên cứu khoa học là hoạt động khá mới mẻ, đòi hỏi tư 

duy sáng tạo, thúc đẩy quá trình phát triển toàn diện của HS. Tuy nhiên đây cũng là 

một nhiệm vụ học tập khiến các em thấy bỡ ngỡ và gặp khó khăn. Phát biểu trong Hội 

thảo nghiên cứu khoa học của HS trung học tại Huế ngày 23/10/2012, Thứ trưởng 

Nguyễn Vinh Hiển đã xác định: “Nghiên cứu khoa học dành cho HS nói chung và thi 

khoa học kĩ thuật dành cho HS trung học nói riêng là một vấn đề mới, khó nhưng rất 

hấp dẫn và tất yếu phải làm.” 

Theo các chuyên gia về giáo dục, thi HS giỏi quốc gia các môn văn hóa là HS 

làm theo ý tưởng của người khác, nặng về lí thuyết, không có tương tác; còn trong 

cuộc thi khoa học kĩ thuật, ý tưởng là của các em, vận dụng kiến thức của các môn học 

vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cũng do các em chủ động. Các em được tương 

tác, được thực hiện trọn vẹn cả quá trình sáng tạo đó. Các thầy cô giáo, các nhà khoa 

học chỉ đóng vai trò hướng dẫn, cố vấn. Khi làm được như vậy, mối quan hệ giữa lí 

thuyết và thực hành sẽ được giải quyết một cách tích cực nhất. Rõ ràng, nghiên cứu 

khoa học dành cho HS tại trường trung học là hoạt động góp phần tích cực vào đổi 

mới giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS. 

Hoạt động này chính là môi trường để HS nuôi dưỡng các ý tưởng sáng tạo, khơi dậy 

sự nhiệt tình, tính chủ động say mê nghiên cứu khoa học; giúp HS phát huy được tính 

sáng tạo, phát triển năng lực nghiên cứu, phong cách làm việc khoa học, sự tìm tòi, ý 

thức mong muốn cải tiến và đổi mới trong chính mỗi sản phẩm nghiên cứu của mình. 

Đây cũng là cơ hội cho HS thể hiện các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ 

năng tổ chức, kỹ năng thuyết trình,… Lúc này, HS thực sự trở thành trung tâm trong 

hoạt động giáo dục. Các em được giáo dục toàn diện, biết ứng dụng lý thuyết vào thực 

hành, có khả năng chủ động trong cuộc sống, tăng kĩ năng hợp tác, đánh giá và thúc 

đẩy quá trình tự hoàn thiện của mỗi cá nhân. 
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Với hiệu quả tích cực đạt được tại trường THPT Đồng Đậu, chúng tôi thấy 

rằng, việc triển khai nhân rộng hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho HS trung học 

bằng cách tổ chức ngày hội/hội thi/triển lãm sản phẩm nghiên cứu khoa học của HS 

trung học trong mỗi nhà trường theo định kì hằng năm là việc làm mang lại hiệu quả 

rất thiết thực.  

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1. Cơ sở lý luận của hoạt động nghiên cứu khoa học trong trƣờng trung học  

Nghiên cứu khoa học là sự phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa 

học về thế giới, hoặc sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kĩ thuật mới để làm 

biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con người. 

Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho HS trung học là cuộc thi dành cho các cơ 

sở giáo dục có HS trung học cơ sở, HS trung học phổ thông (gọi tắt là HS trung học) 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Mục đích của cuộc thi được xác định : 

a) Khuyến khích HS trung học NCKH; sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận 

dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. 

b) Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức và phương 

pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của HS; thúc đẩy giáo 

viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy 

học trong các cơ sở giáo dục trung học. 

c) Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định 

hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS. Triển khai giáo dục về khoa học, 

công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục phổ thông theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4. 

d) Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đ ng, cơ sở nghiên cứu, các tổ 

chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của HS trung học. 

e) Tạo cơ hội để HS trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng 

cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế. 

2. Cơ sở thực tiễn  

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới giáo dục, từ năm học 2012-2013 đến nay, trường 

THPT Đồng Đậu đã tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học thường niên cho HS toàn 

trường. Xuất phát từ những ý tưởng của các em cùng sự giúp sức, cố vấn tận tình của 

các thầy cô giáo hướng dẫn, các em HS trong trường cảm thấy rất thích thú khi được 

trải nghiệm một sân chơi mới bổ ích và lý thú. Trong những năm học qua, BGH 
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trường THPT Đồng Đậu rất quan tâm và chú trọng tới công tác phát triển ngiên cứu 

khoa học trong HS toàn trường ngay từ đầu năm học. Có những ý tưởng được ấp ủ từ 

nhiều năm, những trăn trở tìm ra lời giải khoa học của vấn đề khiến các em muốn được 

tìm tòi và khám phá. HS của trường tham gia thuyết trình về ý tưởng khoa học rồi hoàn 

thiện báo cáo, thực nghiệm tích cực để đánh giá hiệu quả của đề tài khoa học mà mình 

theo đuổi. Nhà trường cũng đã đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào trong các kì thi 

nghiên cứu khoa học dành cho HS trung học cấp tỉnh và cấp quốc gia. Sau đây là bảng 

tổng hợp kết quả thi KHKT của HS trường THPT Đồng Đậu qua các năm học: 

STT Năm học Tên dự án HS       thực hiên 
GV      

hƣớng dẫn 

Kết quả     

dự thi 

1 

2013-2014 

Xây dựng hệ thống 

điện gió để đun nóng 

nước vào mùa đông 

- Đào Văn Trung 

(Lớp 11A1) 

- Nguyễn Văn 

Hiếu (Lớp 11A1) 

Phạm Văn 

Nam 

Giải khuyến 

khích lĩnh 

vực cấp tỉnh 

2 

Hệ thống tưới nước tự 

động trong nhà lưới, 

nhà kính trong trồng 

trọt 

- Đào Văn Trường 

(Lớp 12A1) 

- Nguyễn Xuân 

Cương (Lớp 

12A1) 

Trần Văn 

Nam 

Giải ba quốc 

gia 

3 

Xử lí chất thải chứa 

chất hữu cơ bằng vi 

sinh vật 

- Phạm Văn Hoàng 

(Lớp 11A2) 

- Nguyễn Văn 

Tiến (Lớp 11A2) 

Đỗ Văn 

Vương 

Giải khuyến 

khích lĩnh 

vực cấp tỉnh 

4 

2015-2016 

Hiện tượng “không 

dám nói” của HS 

THPT – Thực trạng và 

giải pháp 

- Nguyễn Lan Anh 

(Lớp 11A7) 

- Tạ Thị Bích 

Hạnh (Lớp 11A7) 

Nguyễn Thị 

Năm Nhớ 

Giải ba quốc 

gia 

5 

Xử lí nước thải bằng 

mùn cưa, đất s t và đá 

ong 

- Đỗ Thị Lan Anh 

(Lớp 11A1) 

- Vũ Đình Phong 

(Lớp 11A1) 

Nguyễn Thị 

Quyên 

Giải khuyến 

khích lĩnh 

vực cấp tỉnh 

6 2016-2017 

“Căn bệnh” lãng phí 

của HS THPT – Thực 

trạng và giải pháp 

- Nguyễn Lan Anh 

(Lớp 12A7) 

- Nguyễn Thị Anh 

(Lớp 12A7) 

Nguyễn Thị 

Năm Nhớ 

Giải khuyến 

khích quốc 

gia 
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7 

Xác định hàm lượng 

nitrit trong rau ở khu 

vực thị trấn Yên Lạc 

- Nguyễn Văn Tài 

(Lớp 12A4) 

- Nguyễn Văn 

Hiếu (Lớp 12A4) 

Tạ Thị 

Thúy Lưu 

Giải nhì lĩnh 

vực cấp tỉnh 

8 

2017-2018 

Xác định hàm lượng 

saponin trong quả bồ 

hòn 

- Nguyễn Thị Bích 

Linh (Lớp 10A1) 

- Nguyễn Thị Như 

Mây (Lớp 12A1) 

Tạ Thị 

Thúy Lưu 

Giải khuyến 

khích lĩnh 

vực cấp tỉnh 

9 

Một số liệu pháp tâm 

lí hành vi hỗ trợ trẻ em 

mắc hội chứng TIC 

(Chứng máy giật) 

- Lê Thị Hoài (Lớp 

12A1) 

- Lê Thị Phương 

Anh (Lớp 10A7) 

Nguyễn Thị 

Năm Nhớ 

Giải nhì lĩnh 

vực cấp tỉnh 

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

Để nhân rộng hoạt động nghiên cứu khoa học ở HS trung học, trường THPT 

Đồng Dậu đã thực hiện tốt các việc sau: 

1. Lập kế hoạch khả thi triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học 

Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch 

tổng thể về hoạt động giáo dục HS nghiên cứu khoa học và triển khai đến HS, giáo 

viên. Tổ chức hội thảo để tập huấn phương pháp nghiên cứu, định hướng xây dựng kế 

hoạch thực hiện và thành lập ban cố vấn khoa học. 

Kế hoạch luôn phải có sự định lượng thời gian dài, không gây áp lực cũng như 

quá trình thực hiện quá gấp rút khiến HS lúng túng khi thực hiện. Trong kế hoạch của 

nhà trường về triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong HS, cần phân định rõ 

HS cần làm những gì và giáo viên sẽ hỗ trợ HS như thế nào, tránh những trường hợp 

HS quá ỷ lại và trông chờ vào sự giúp sức của thầy cô khiến hiệu quả của quá trình 

nghiên cứu không cao. 

2. Nâng cao nhận thức và hiểu biết 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác NCKH 

của HS trung học và các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về cuộc thi khoa học 

kỹ thuật  đến cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ HS. Giúp giáo viên nhận thức đúng 

hơn về nhiệm vụ NCKH và hướng dẫn NCKH của HS trong mỗi năm học để không 

ngừng nâng cao số lượng và chất lượng các đề tài nghiên cứu. Nhà trường cần chú 

trọng phát triển từ ý tưởng của các em, có những ý tưởng dù “ngô nghê” nhưng cũng 

vẫn khuyến khích động viên và định hướng cho các em tiếp cận với khoa học kĩ thuật. 

Đó chính là tiền đề để các em biết vận động tri thức của mình giải quyết những vấn đề 

nảy sinh trong thực tiễn. 
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Tại trường, các buổi x t duyệt và bảo vệ đề tài trong cuộc thi KHKT cấp trường 

đều có sự tham gia quan sát, trải nghiệm của HS. Trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ 

nghiên cứu khoa học, các em được tự do trình bày ý tưởng, dự định mà mình sẽ làm. Sau 

đó các ý tưởng sẽ nhận được sự đóng góp của thầy cô và các bạn HS trong toàn trường.  

Tổ chức cho HS tham gia trải nghiệm tham quan hoạt động cuộc thi KHKT cấp 

tỉnh, giúp HS có thêm những hiểu biết về yêu cầu của cuộc thi. 

Nhà trường tổ chức họp phụ huynh, HS có tham gia đề tài theo kế hoạch. Trong 

quá trình triển khai NCKH cho HS có nhiều vấn đề vướng mắc (kinh phí, thời gian để 

HS tập trung thực nghiệm…), phụ trách nhà trường bàn bạc với tổ quản lý NCKH để 

tháo gỡ và tạo điều kiện cho HS an tâm hoàn thành dự án. 

3. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tìm kiếm ý tƣởng và tổ chức các 

cuộc thi cấp trƣờng 

Duy trì việc xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức cuộc thi KHKT cấp 

trường, bắt đầu bằng việc phát động xây dựng "Ý tưởng sáng tạo" trong HS. Ý tưởng 

phải xuất phát từ chính bản thân HS trong quá trình học tập và nhu cầu vận dụng kiến 

thức, kỹ năng đã biết vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống. HS hiện thực 

hóa ý tưởng một cách tự nguyện, đam mê và nghiêm túc kiên trì thực hiện. 

Động viên khích lệ HS tham gia sáng tạo. Mỗi giáo viên, kể cả các giáo viên 

không trực tiếp tham gia hướng dẫn cũng cần nhận thức về vai trò của NCKH đối với 

đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS. Ngoài ra còn 

có sự tận tâm, sự đam mê nghiên cứu khoa học, trách nhiệm và khả năng tìm kiếm vận 

dụng các kiến thức chuyên ngành liên quan trong lĩnh vực nghiên cứu. 

Tổ chức thường xuyên các buổi thảo luận để định hướng ý tưởng. Tổ chức cho   

HS quan sát và trải nghiệm thực tế các cơ sở, công trình khoa học, các đơn vị có hoạt 

động NCKH nhằm giúp cho HS có ý thức về hoạt động NCKH và tìm kiếm ý tưởng 

hay những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cần giải quyết. 

Nhà trường thực hiện kế hoạch này với phương châm đầu tư cho các đề tài có 

hàm lượng khoa học để đi sâu vào cuộc thi KHKT cấp quốc gia, khuyến khích nuôi 

dưỡng các đề tài thuộc lĩnh vực xã hội với mục tiêu đạt giải cấp tỉnh và qua đó để mở 

rộng đối tượng nghiên cứu, chủ thể nghiên cứu và hình thành kĩ năng NCKH trong đội 

ngũ giáo viên và HS. 

Tổ chức cuộc thi cấp cơ sở, những đề tài đạt giải cao đạt được các tiêu chí khoa 

học sẽ đề nghị tham gia dự thi cấp cao hơn. Trước khi tham gia các cuộc thi, mỗi dự 

án đều được thẩm định và góp ý của hội đồng khoa học mà thành viên là các thầy cô 

có trình độ chuyên sâu về nghiên cứu tại trường hoặc các cơ quan ban ngành khác. 

4. Giải quyết vấn đề kinh phí và cơ sở vật chất đầu tƣ cho hoạt động NCKH 

Kinh phí cho thực nghiệm của các dự án khoa học thường khá cao. Ban giám 

hiệu có kế hoạch phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS ngay từ đầu năm học để dự 



164   Quỹ Hỗ trợ đổi mới GDPT 

 

toán hỗ trợ nguồn kinh phí cho các đề tài. Đồng thời làm tốt công tác vận động các 

mạnh thường quân huy động nhiều nguồn kinh phí để hỗ trợ công tác NCKH. 

5. Tăng cƣờng công tác phối hợp 3 trụ cột: Gia đình – nhà trƣờng – chuyên gia 

Trên cơ sở từ việc chọn ý tưởng, xác định tính khả thi của ý tưởng, kế hoạch 

nghiên cứu nhà trường mới xây dựng kế hoạch đưa nội dung của vấn đề NCKH mà HS 

đang tiến hành lồng gh p vào hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn của các bộ môn liên 

quan hay là tổ chức cho các tổ bộ môn tham gia thảo luận hay phản biện cho nhóm 

nghiên cứu. 

Gia đình là nguồn động viên tinh thần cổ vũ cho hoạt động nghiên cứu của con 

em mình. Việc thực hiện dự án của HS có thuận lợi hay không cũng nhờ sự hỗ trợ và 

ủng hộ từ chính gia đình của các em. Trong thực tế, chính mỗi HS và gia đình HS chịu 

áp lực rất lớn trong việc phân chia quỹ thời gia cho việc học chương trình chính khóa, 

học thêm tại nhà trường, học thêm ngoài nhà trường, áp lực của thi cử. Do đó, các em 

đôi khi có phần e ngại khi phải chia sẻ quỹ thời gian của mình cho một hoạt động khác 

mặc dù rất hấp dẫn nhưng cũng chứa nhiều rủi ro, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi 

mà quy chế thi đại học, cao đ ng đang có những sự thay đổi mới trong khi đó tâm lí 

của các em chưa vững chắc để có thể đối diện và cân bằng giữa hoạt động học tập và 

hoạt động NCKH. Đây là lý do mà giáo viên hướng dẫn và gia đình cần có mối liên hệ 

thường xuyên để tạo niềm tin và tìm kiếm sự đồng tình, chia sẻ và ủng hộ cho việc 

thực hiện dự án của các em. 

Nhà trường làm tốt công tác phối hợp và huy động lực lượng tư vấn khoa học: 

Mở rộng mối quan hệ với các nhà khoa học, các giáo sư tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm 

(trong nước và trong tỉnh) nhằm tham vấn trong lĩnh vực NCKH. 

Tìm kiếm chuyên gia hỗ trợ cho việc thực hiện dự án: Dự án xuất phát từ chính 

ý tưởng của HS, cách thực hiện sản phẩm là do HS đưa ra và chọn lựa, liên quan nhiều 

đến kiến thức chuyên ngành, đây chính là khó khăn lớn nhất của giáo viên hướng dẫn. 

Cũng chính vì điều này, giáo viên hướng dẫn lại là người chủ động tìm và thuyết phục 

các chuyên gia hỗ trợ cho các em. Qua việc học và tham khảo từ các chuyên gia, HS 

không chỉ được bù đắp các kiến thức đang thiếu hụt cho dự án mà các em cũng đồng 

thời ảnh hưởng từ họ tác phong, tính kiên nhẫn, tư duy của người làm công tác NCKH.  

Liên hệ các cơ quan ban ngành, trường đại học, viện nghiên cứu..., hỗ trợ khâu 

thực hành, thí nghiệm. Tạo cơ sở pháp lý để các giáo viên và HS thực hiện thực 

nghiệm, khảo sát phục vụ cho đề tài. 

6. Làm tốt công tác thi đua khen thƣởng 

Ngoài việc duy trì trao giải thưởng cho các đề tài đạt giải trong cuộc thi cấp 

trường, tuyên dương, khen thưởng HS, giáo viên hướng dẫn, hằng năm, nhà trường 

tổng kết đánh giá và tuyên dương khen thưởng công tác NCKH. Nhà trường  đưa nội 

dung NCKH và hướng dẫn HS nghiên cứu khoa học là một tiêu chuẩn  trong đánh giá, 

xếp loại thi đua của cán bộ, giáo viên và tổ chuyên môn hàng năm. 
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Sau mỗi cuộc thi KHKT, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo Tổ quản lý NCKH 

cũng như các bộ phận có liên quan tổng kết rút kinh nghiệm để làm tốt hơn ở những 

cuộc thi sau. 

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

1. Một số dự báo tác động tích cực khi triển khai 

Nghiên cứu khoa học nói chung và cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho HS 

trung học nói riêng là một hoạt động hữu ích, hỗ trợ tích cực cho hoạt động chuyên 

môn trong nhà trường. 

NCKH khi còn học tại trường THPT không phải vì mục đích là đi thi và thi đậu 

trong k  thi quốc gia hay trong k  thi quốc tế để được tuyển th ng vào đại học hay tìm 

kiếm cơ hội du học ở nước ngoài. Việc thành công hay thất bại khi thực hiện dự án đều 

mang lại một giá trị nhất định cho chính HS. Do đó, làm rõ mục đích của NCKH tại 

nhà trường là hoạt động ươm mầm cho tương lai, hình thành và phát triển cho HS tố 

chất và năng lực của người làm công tác nghiên cứu sau này và những lợi ích mà chỉ 

trải qua thực hiện dự án khoa học thì các em mới có cơ hội được tiếp cận, được rèn 

luyện trong thực tiễn, được trải nghiệm trong nhiều cung bậc khó khăn khác nhau. Đây 

là môi trường để các em cọ sát, các em sẽ trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong 

tương lai. Từ những em còn khá nhút nhát, rụt rè nhưng khi được tham gia nghiên cứu, 

được thuyết trình đề tài nghiên cứu khoa học kĩ thuật của mình trước hội đồng chuyên 

gia, bản thân các em như trở thành một con người khác. Cuộc thi rèn cho các em sự tự 

tin, khả năng giao tiếp, sự tư duy động não và hơn hết là thấy yêu thích, đam mê với 

việc học của mình hơn. 

Giúp HS biết vận dụng kiến thức trong sách vở vào giải quyết các vấn đề thực 

tiễn cuộc sống, làm quen với nghiên cứu khoa học. 

Tạo ra sân chơi bổ ích, trí tuệ và khoa học cho HS trung học. 

Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của giáo viên và HS trong các nhà 

trường, tạo sân chơi bổ ích để các em không bỡ ngỡ khi bước chân vào cổng trường 

đại học và bắt đầu việc nghiên cứu của mình một cách tự tin, chuyên sâu hơn. 

Góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục 

trong các trường trung học. Dạy học giờ đây không còn chỉ là dạy học một cách thụ 

động mà hơn hết người thầy chỉ đóng vai trò định hướng cho HS. Chính các em là 

những người trực tiếp chủ động trong quá trình học tập của mình. 

Góp phần xã hội hóa giáo dục, thu hút sự tham gia mạnh mẽ từ các tổ chức xã 

hội, các cơ sở nghiên cứu khoa học… đối với các trường trung học. 

2. Một số khó khăn thách thức triển khai 

Nghiên cứu khoa học là hoạt động chưa thực sự phổ biến trong trường trung 

học, do đó còn thiếu hụt trong nhận thức và lúng túng trong cách làm. 
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Việc phối hợp giữa các trường với các cơ quan nghiên cứu khoa học chưa chặt 

chẽ, nhiều trường còn thụ động hoặc không có động thái về việc này. 

Giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm, ngại khó, sợ thêm việc nên thiếu sự nhiệt 

tình. Bản thân nhiều thầy cô còn khá bỡ ngỡ, lúng túng trong công tác nghiên cứu 

khoa học nên rất “ngại” hướng dẫn, giúp các em tìm tòi vấn đề. 

Nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học đòi hỏi kĩ thuật phức tạp, sự tỉ mỉ và 

cần ứng dụng nhiều khoa học công nghệ nên rất khó cho các em HS trong quá trình 

nghiên cứu. 

Khả năng trình bày dự án bằng tiếng Anh của HS còn hạn chế. 

Còn xảy ra tình trạng giáo viên ôm đồm làm cả dự án, HS chỉ việc “diễn sâu” 

những gì được hướng dẫn mà không thực sự nghiên cứu, trải nghiệm. 

Nhiều HS không biết chủ động để xin được sự tư vấn tích cực từ các nhà khoa 

học trong các trường đại học, các viện nghiên cứu. Bản thân các em tự mày mò nên 

nhiều khi sẽ đi sai định hướng ban đầu cần nghiên cứu hoặc quá trình thực nghiệm khó 

khăn nên không đạt được kết quả. 

Thiếu rất nhiều các điều kiện để nghiên cứu, đặc biệt là các phòng thí nghiệm, 

dẫn đến nhiều dự án không thành công như mong đợi.  

Nguồn kinh phí để nghiên cứu các dự án khoa học dường như quá hạn hẹp. Gia 

đình các em chủ yếu làm nông không có điều kiện vật chất hỗ trợ các em từ công tác 

mua vật tư đến kinh phí làm thực nghiệm. Nhiều dự án chỉ dừng lại ở mặt ý tưởng bởi 

khả năng thực thi là không thể và vượt ra ngoài tầm khả năng của HS, phụ huynh và 

nhà trường. 
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MỘT SỐ NỘI DUNG BỒI DƢỠNG KĨ NĂNG SƢ PHẠM CHO GIÁO VIÊN 

VỀ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

Nghiên cứu Nghị quyết số 29 của Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI về Đề án đổi 

mới căn bản, toàn diện GD&ĐT chúng ta thấy nổi lên một số vấn đề cần đặc biệt quan 

tâm: Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng 

của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất nước; 

có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân, sống tốt và làm 

việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản 

lý tốt; có cơ cấu và phương thức hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các 

điều kiện nâng cao chất lượng; hệ thống giáo dục được chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân 

chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và 

mang đậm bản sắc dân tộc... Hướng tới mục tiêu đó, trong thời gian qua, giáo dục 

trung học thực hiện đổi mới đồng bộ về mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục, 

phương pháp giáo dục, cách thức kiểm tra, đánh giá và công tác quản lí giáo dục. Cụ 

thể như sau: 

1. Về mục tiêu giáo dục: Chuyển từ định hướng nội dung, nhấn mạnh việc trang 

bị kiến thức - kĩ năng - thái độ cho học sinh sang định hướng năng lực, trang bị kiến 

thức, kĩ năng, thái độ đ  phát tri n phẩm chất và năng l c của h c sinh. 

2. Về chương trình giáo dục: Từ chương trình quốc gia do Bộ GD&ĐT ban 

hành áp dụng chung cho toàn quốc, chú trọng phát triển chương trình nhà trường trên 

cơ sở chương trình quốc gia. 

3. Về nội dung giáo dục: Chuyển từ việc chú trọng lôgic nội dung của môn học 

(dẫn tới tính hàn lâm, thiếu tính thực tiễn, thiếu tính liên môn, nặng về lí thuyết, thiếu 

về thực hành) sang chú ý tích hợp, liên môn (có thể giảm bớt tính lôgic của bộ môn để 

tăng tính thực tiễn và liên môn, tăng cường hoạt động thực hành, thực tế của học sinh); 

dạy học theo chủ đề (có thể được thực hiện trong thời gian dài, nhiều tiết học). 

4. Về phương pháp giáo dục: Chuyển từ nặng về thuyết trình, truyền bá kiến 

thức từ thầy sang trò, hạn chế trong phương pháp thực nghiệm, chưa chú trọng rèn 

luyện các phương pháp tự học cho học sinh sang sử dụng các phương pháp và kĩ thuật 

dạy học tích cực. Giáo viên đóng vai trò là người tổ ch c, ki m tra, định hướng hoạt 

động học của học sinh. 
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5. Về hình thức tổ chức dạy học: Chuyển từ chủ yếu là dạy học "mặt giáp mặt" 

trên lớp, ít thực hành, thực tế sang phối hợp tổ chức hoạt động học trong/ngoài lớp học 

và ở nhà của học sinh; phối hợp giữa dạy học giáp mặt và dạy học trên mạng; phối hợp 

giữa dạy học trong trường và ngoài trường. 

6. Về điều kiện dạy học: Chuyển từ chủ yếu khai thác các điều kiện trong phạm 

vi nhà trường sang phối hợp khai thác các điều kiện trong trường như phòng thí 

nghiệm, thư viện với việc khai thác các điều kiện bên ngoài nhà trường như các trường 

đại học, cao đ ng; các cơ sở nghiên cứu; các di tích lịch sử, di sản văn hóa địa phương 

và trung ương; các nguồn lực trên máy tính và mạng internet như thí nghiệm ảo, bài 

giảng điện tử, elearning. 

7. Về kiểm tra đánh giá: Chuyển từ chú trọng đánh giá sự ghi nhớ, vận dụng 

kiến thức; kĩ năng thực hành, chủ yếu là đánh giá kết quả học tập (đánh giá tổng kết) 

sang chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Tăng cường đánh giá quá 

trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận x t. Tăng cường 

hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; tăng cường hình thức 

đề mở. 

8. Về công tác quản lí: Chuyển từ cơ chế bao cấp, áp đặt mệnh lệnh, chương 

trình giáo dục được thực hiện thống nhất toàn quốc theo theo quy định của cấp trên: 

Bộ - Sở - Trường - Tổ chuyên môn - Giáo viên, hạn chế khả năng sáng tạo của giáo 

viên và học sinh sang cơ chế phân quyền, tăng cường sự chủ động, sáng tạo của cơ sở. 

Giáo viên, tổ chuyên môn, nhà trường chủ động phát triển chương trình nhà trường; 

xây dựng kế hoạch giáo dục; chủ động tổ chức thực hiện chương trình và kế hoạch 

giáo dục trên cơ sở chương trình quốc gia. Đổi mới công tác quản lí chuyên môn, tổ 

chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học để phát triển chuyên môn, 

nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. 

II. QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 

Trong một xã hội đang phát triển nhanh theo cơ chế thị trường, cạnh tranh gay 

gắt đòi hỏi con người phải có nhiều năng lực như: quan sát, tư duy, tự quản lý, giao 

tiếp, hợp tác, sử dụng CNTT và truyền thông, sử dụng ngôn ngữ, tính toán... nhằm 

hình thành và phát triển một năng lực đảm bảo sự thành công trong cuộc sống là phát 

hiện sớm và giải quyết hợp lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Vì vậy, tập dượt 

cho học sinh biết phát hiện, đặt ra và giải quyết những vấn đề gặp phải trong học tập, 

trong cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng không chỉ có ý nghĩa ở tầm 

phương pháp dạy học mà phải được đặt ra như là một mục tiêu GD&ĐT. Có thể chia 

ra bốn mức độ dạy học giải quyết vấn đề như sau: 
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Mức 1: Giáo viên đặt vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề. Học sinh thực hiện 

cách giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên đánh giá kết quả làm 

việc của học sinh. 

Mức 2: Giáo viên nêu vấn đề, gợi ý để học sinh tìm ra cách giải quyết vấn đề. 

Học sinh thực hiện cách giải quyết vấn đề với sự giúp đỡ của giáo viên khi cần. Giáo 

viên và học sinh cùng đánh giá. 

Mức 3: Giáo viên cung cấp thông tin tạo tình huống có vấn đề. Học sinh phát 

hiện và xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất các giả thuyết và lựa chọn giải pháp. Học 

sinh thực hiện cách giải quyết vấn đề. Giáo viên và học sinh cùng đánh giá. 

Mức 4: Học sinh tự lực phát hiện vấn đề nảy sinh trong hoàn cảnh của mình 

hoặc cộng đồng, lựa chọn vấn đề giải quyết. Học sinh giải quyết vấn đề, tự đánh giá 

chất lượng, hiệu quả, có ý kiến bổ sung của giáo viên khi kết thúc. 

Như vậy, dù ở mức độ nào, dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực học 

sinh là tổ chức cho học sinh hoạt động học. Trong quá trình dạy học, học sinh là chủ 

thể nhận thức, giáo viên có vai trò tổ ch c, ki m tra, định hướng hoạt động học tập của 

học sinh theo một chiến lược hợp lý sao cho học sinh tự chủ chiếm lĩnh, xây dựng tri 

thức. Hoạt động học của học sinh bao gồm các hành động với tư liệu dạy h c, s  trao 

đổi, tranh luận với nhau và s  trao đổi với giáo viên. Hoạt động của giáo viên bao 

gồm hành động với tư liệu dạy h c và s  trao đổi, định hướng tr c tiếp với h c sinh. 

Trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực, học sinh vừa nắm được tri thức 

mới, vừa nắm được phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư duy tích cực, sáng 

tạo, được chuẩn bị một năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và 

giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh. 

III. MỘT SỐ KĨ NĂNG SƢ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 

ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

1. Xây dựng chuyên đề dạy học 

Thay cho việc dạy học được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa 

như hiện nay, giáo viên cần có khả năng căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa 

hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử 

dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường; có kĩ năng 

rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành, xác định các 

hoạt động học sẽ tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, từ đó xác 

định được các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong mỗi chuyên 

đề đã xây dựng. 

2. Biên soạn câu hỏi/bài tập 

Từ các chuyên đề dạy học, giáo viên có khả năng xác định và mô tả được 4 mức 
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độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài 

tập có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy 

học; biên soạn được các câu hỏi/bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu đã mô tả để sử 

dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá, luyện tập 

theo chuyên đề đã xây dựng. 

3. Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học 

Giáo viên cần có kĩ năng thiết kế và tổ chức thực hiện các tiến trình dạy học 

theo chuyên đề thành các hoạt động học của học sinh theo yêu cầu như sau: 

-  huy n giao nhiệm vụ h c tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả 

năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi 

thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng 

thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực 

hiện nhiệm vụ. 

- Th c hiện nhiệm vụ h c tập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực 

hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện 

pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên". 

-  áo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập 

và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo 

luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách 

hợp lí. 

-  ánh giá kết quả th c hiện nhiệm vụ h c tập: nhận x t về quá trình thực hiện 

nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận x t, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đã 

học được thông qua hoạt động. 

Mỗi chuyên đề được thực hiện ở nhiều tiết học nên một nhiệm vụ học tập có thể 

được thực hiện ở trong và ngoài lớp học. Vì thế, trong một tiết học có thể chỉ thực hiện 

một số bước trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật dạy học được sử dụng. 

4. Phân tích, rút kinh nghiệm bài học 

Trong sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, mỗi giáo viên cần có kĩ năng quan sát, 

phân tích, rút kinh nghiệm bài học theo các tiêu chí phù hợp với phương pháp và kĩ 

thuật dạy học tích cực. Cụ thể là: quá trình dạy học mỗi chuyên đề được thiết kế thành 

các hoạt động học của học sinh dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể 

được thực hiện trên lớp hoặc ở nhà; học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Phân tích, rút kinh 

nghiệm giờ dạy theo quan điểm đó là phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, 

đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của 

giáo viên. Các tiêu chí cụ thể như sau: 
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Nội dung Tiêu chí 

1. Kế hoạch và 

tài liệu dạy học 

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động h c với mục tiêu, nội dung 

và phương pháp dạy học được sử dụng. 

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản 

phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ h c tập. 

Mức độ phù hợp của thiết  ị dạy h c và h c liệu được sử dụng để 

tổ chức các hoạt động học của học sinh. 

Mức độ hợp lí của phương án ki m tra, đánh giá trong quá trình 

tổ chức hoạt động học của học sinh. 

2. Tổ chức hoạt 

động học cho 

học sinh 

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình 

thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn 

của học sinh. 

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các  iện pháp h  trợ và khuyến 

khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học 

tập. 

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, 

phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của 

học sinh. 

3. Hoạt động 

của học sinh 

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của 

tất cả học sinh trong lớp. 

Mức độ tích c c, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình  ày, trao đổi, 

thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Mức độ đ ng đắn, chính xác, ph  hợp của các kết quả thực hiện 

nhiệm vụ học tập của học sinh. 

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BỒI DƢỠNG KĨ NĂNG SƢ PHẠM TRONG ĐÀO 

TẠO VÀ BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN  

1. Rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm trong đào tạo và bồi dƣỡng giáo viên 

Nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của giáo dục phổ thông, công tác đào tạo và 

bồi dưỡng giáo viên cấn đặc biệt chú trọng rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh 

viên sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho 
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học sinh phổ thông. Muốn vậy, cần phải đổi mới việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

cho giáo sinh sư phạm nh m tăng cường “kỹ năng nghề" trong đào tạo giáo viên bằng 

cách xây dựng một chương trình "Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm" để thực hiện theo 

hình thức sau: 

- Kiến tập: Quá trình kiến tập của sinh viên được tổ chức thường xuyên, ngay 

sau mỗi nội dung lí thuyết có liên quan đến hoạt động giáo dục ở trường phổ thông 

(trong mạng lưới trường phổ thông được trường sư phạm thiết lập). Có thể kiến tập 

theo 2 hình thức: trực tiếp đến trường hoặc qua cầu truyền hình. Để không mất nhiều 

thời gian đi lại và không gây ảnh hưởng quá nhiều đến trường phổ thông, các trường 

sư phạm có thể xây dựng một website để thực hiện việc này. Sinh viên tập trung ở 

trường sư phạm để quan sát hoạt động ở trường phổ thông qua video. 

- Luyện tập: Tổ chức cho sinh viên luyện tập tại trường sư phạm. Đối với mỗi 

môn học/hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, sinh viên phải được giao nhiệm vụ tự 

luyện tập theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Trường sư phạm cần phải tổ 

chức địa điểm cho sinh viên được sử dụng các thiết bị dạy học, tập giảng... (trong quá 

trình tự luyện tập, sinh viên có thể yêu cầu ghi hình và phân tích, rút kinh nghiệm). 

Kết thúc mỗi bài học/hoạt động giáo dục được giao để tập luyện, mỗi sinh viên đều 

phải ghi hình phần thực hiện của mình để nộp cho giảng viên đánh giá. Để thực hiện 

điều đó, mỗi trường cần xây dựng một Trung tâm thực hành sư phạm có đầy đủ trang 

thiết bị phục vụ dạy học phổ thông và hệ thống camera ghi hình để sinh viên luyện tập. 

- Thực tập: Sinh viên được phân công đến các trường phổ thông trong mạng 

lưới để thực nghiệm sư phạm với sự hướng dẫn của giáo viên phổ thông (những giáo 

viên này đang được các giảng viên trường sư phạm tập huấn, bồi dưỡng, tư vấn, hỗ trợ 

theo hình thức nêu trên). Cách thức tiến hành là: ban đầu sinh viên tham gia làm trợ 

giảng cho giáo viên trong quá trình tổ chức hoạt động học cho học sinh trong lớp, sau 

đó giáo viên chuyển giao dần công việc điều hành lớp học cho sinh viên. 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đào tạo và bồi dƣỡng 

giáo viên 

Công tác bồi dưỡng giáo viên cần phải được thực hiện thường xuyên theo tinh 

thần "bồi dưỡng tại công việc". Mọi nội dung tập huấn, bồi dưỡng phải được đưa đến 

từng tổ/nhóm chuyên môn trong các nhà trường. Mỗi Sở GD&ĐT cần phải tham gia tổ 

chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Mỗi cơ 

sở giáo dục và giáo viên phải là những thành viên tích cực tham gia các hoạt động 

chuyên môn qua mạng. 

Giáo viên là người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong 

các khóa học/bài học/chuyên đề. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, giáo 

viên có thể tham khảo các tài liệu điện tử trên mạng hoặc/và các tài liệu truyền thống; 

trao đổi tài liệu và thảo luận với các thành viên trong tổ/nhóm chuyên môn (trực tiếp 
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và qua mạng); trao đổi với giảng viên/ban tổ chức về những vấn đề có liên quan (theo 

sơ đồ dưới đây). 

 

(Sơ đồ tổ ch c và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng  

Để hỗ trợ hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh, cần phát triển hệ thống học 

liệu điện tử trên mạng cho giáo viên và học sinh tham khảo. Hệ thống học liệu cần có: 

- Kho học liệu điện tử, bao gồm kênh hình, kênh chữ, hình ảnh, âm thanh, phần 

mềm mô phỏng…, kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng theo phương pháp và kĩ thuật 

dạy học tích cực. Giáo viên có thể sử dụng những tư liệu đó để thiết kế tiến trình dạy 

học các nội dung cụ thể theo hướng tổ chức hoạt động học tích cực, chủ động và sáng 

tạo của học sinh (được thiết kế thành các hoạt động học của học sinh). Tư liệu có thể 

được tải về để sử dụng trong dạy học trên lớp, cũng có thể được giao cho học sinh sử 

dụng để thực hiện các nhiệm vụ dạy học ở nhà. 

- Kho bài học minh họa, bao gồm các bài học cụ thể được thiết kế theo phương 

pháp và kĩ thuật dạy học tích cực (tổ chức thành các hoạt động học của học sinh) với 

việc sử dụng các tư liệu dạy học trong kho học liệu điện tử nói trên. Các bài học này 

có thể đã được thử nghiệm với học sinh và ghi hình để cho giáo viên phân tích, tham 

khảo, trên cơ sở đó hoàn thiện bài học đó và xây dựng các bài học khác để sử dụng 

trong quá trình dạy học của mình. 

- Kho bài học tương tác dành cho học sinh tự học và luyện tập, bao gồm các bài 

học được thiết kế kiểu dạy học chương trình hóa để học sinh có thể tương tác trên mạng. 

BÀI HỌC TRỰC TUYẾN 

(Tổ chức và quản lí hoạt động 

học của người học bằng các 

nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể) 

NGƯỜI DẠY NGƯỜI HỌC 

NGƯỜI HỌC 

NGƯỜI HỌC 

HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN 

- Sách giáo khoa, tài liệu dạy 

học (chữ, hình, tiếng) 

- Video bài học minh họa 

HỌC LIỆU TRUYỀN THỐNG 

- Sách giáo khoa, tài liệu dạy 

học (chữ, hình, tiếng) 

- Video bài học minh họa 
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- Ngân hàng câu hỏi, bài tập để kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học theo định 

hướng phát triển năng lực của học sinh. 

Để tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong các trường; tạo môi 

trường chia sẻ, thảo luận, hỗ trợ lẫn nhau giữa các trường phổ thông, trung tâm giáo 

dục thường xuyên trên phạm vi toàn quốc; tổ chức các hoạt động học tập và hỗ trợ 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh trên mạng, Bộ GD&ĐT tổ chức "Trường 

học kết nối" trên mạng tại địa chỉ website: http://truonghocketnoi.edu.vn. Mỗi Sở 

GD&ĐT được cấp 01 tài khoản cấp sở để tham gia tổ chức và quản lí các hoạt động 

chuyên môn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Sở GD&ĐT cấp tài khoản cho các 

trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên để qua đó cấp tài khoản cho cán bộ 

quản lí, giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động chuyên môn qua mạng. Các cơ 

sở đào tạo giáo viên cần chủ động đưa nội dung đổi mới phương pháp dạy học và kiểm 

tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh vào chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên tham gia các hoạt động 

chuyên môn qua mạng./. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI (nghị quyết 

số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. 

2. Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014, về việc hướng 

dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh 

giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung 

tâm giáo dục thường xuyên qua mạng. 

3. Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc thực 

hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển 

năng lực học sinh từ năm học 2017-2018. 

Địa chỉ liên hệ 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thành 

Địa chỉ: Phó Vụ trưởng Vụ GDTrH, Bộ GD&ĐT  

Số điện thoại liên hệ: 0913563341 

Email: xuanthanh@moet.edu.vn  
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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG MÔN VẬT LÍ  

Bùi Ngọc Nhân - Sở GD&ĐT Quảng Bình    

 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Vật lí là môn học khoa học có nhiều nội dung gắn liền với cuộc sống hàng ngày 

của HS. Khi dạy học môn Vật lí ở trường THPT giáo viên (GV) cần tạo điều kiện cho 

học sinh (HS) vận dụng vốn kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng trong việc giải quyết các 

vấn đề thực tiễn.  

Vật lí là môn khoa học thực nghiệm có liên quan chặt chẽ với nhiều ngành khoa 

học khác, song do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan trong hệ thống giáo dục 

nên việc dạy học môn Vật lí hiện nay ở các nhà trường phổ thông còn xa rời thực tiễn 

làm cho HS không cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị đích thực của môn học này. Vì vậy 

việc đưa các hoạt động trải nghiệm (HĐTN) vào trường phổ thông là rất cần thiết, đặc 

biệt đối với bộ môn vật lí lại càng trở nên quan trọng.  

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

1. Về HĐTN 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, "trải nghiệm theo nghĩa chung nhất là bất 

kì một trạng thái có màu sắc xúc cảm nào được chủ thể cảm nhận, trải qua, đọng lại 

thành bộ phận (cùng với tri thức, ý thức…) trong đời sống tâm lí của từng người. Theo 

nghĩa hẹp hơn, chuyên biệt hơn của tâm lí học, là những tín hiệu bên trong, nhờ đó 

nghĩa của các sự kiện đang diễn ra đối với cá nhân được ý thức, chuyển thành ý riêng 

của cá nhân, góp phần lựa chọn tự giác các động cơ cần thiết, điều chỉnh hành vi của 

cá nhân”.  

Như vậy, HĐTN không thể tách rời khỏi thực tiễn cuộc sống, không thể tách rời 

khỏi các hoạt động của con người, đặc biệt là điều kiện, hoàn cảnh mà con người được 

trải qua. Hoạt động trải nghiệm được coi là hoạt động giáo dục khi mà dưới sự hướng 

dẫn của nhà giáo dục, từng cá nhân HS được tham gia trực tiếp vào các hoạt động khác 

nhau của đời sống nhà trường cũng như ngoài xã hội với tư cách là chủ thể của hoạt 

động, qua đó phát triển năng lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng 

sáng tạo của mình. Nhà giáo dục không tổ chức, không phân công HS một cách trực 

tiếp mà chỉ hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát cho tập thể hoặc cá nhân HS tham gia trực tiếp 

hoặc ở vai trò tổ chức hoạt động, giúp HS chủ động, tích cực trong các hoạt động. 
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Nội dung hoạt động được tiến hành theo chủ đề của từng cấp học khác nhau, đòi 

hỏi người tham gia phải tự giác, tích cực chủ động tham gia vào quá trình hoạt động mới 

có hiệu quả. Các hoạt động được kết nối với nhau theo một chương trình hoạt động và 

được thể hiện thông qua kịch bản. Sự thành công của kịch bản lại phụ thuộc vào người 

dẫn chương trình và tính tích cực của người tham gia. Phương pháp và hình thức tổ chức 

hoạt động khá đa dạng và phong phú, nhằm tạo hứng thú cho người học và hướng vào 

người học. “Trong HĐTN, HS được hoạt động thực hành trải nghiệm những kiến thức, 

kĩ năng đã học trong các môn học; đồng thời qua đó tiếp tục tìm tòi, mở rộng kiến thức 

và khả năng ứng dụng của kiến thức vào thực tiễn. Từ việc tham gia HĐTN, HS sẽ 

được vận dụng kiến thức được học ở trong trường, qua đó HS được mở rộng, tìm tòi, 

sáng tạo hơn. Khi đặt ra một yêu cầu trải nghiệm, HS phải hoạt động, phải hoàn thành 

một sản phẩm, và sản phẩm đó chính là kết quả HĐTN. Sản phẩm đó không theo 

khuôn mẫu nào, đó chính là sự sáng tạo của HS khi giải quyết vấn đề được đặt ra. Với 

nội dung và hình thức nêu trên, HĐTN có vai trò quyết định đối với việc hình thành và 

phát triển năng lực, phẩm chất của HS” [2]. 

Địa điểm HĐTN có thể tổ chức tại nhiều nơi khác nhau trong hoặc ngoài nhà 

trường như: lớp học, thư viện, phòng đa năng, phòng truyền thống, sân trường, vườn 

trường, công viên, vườn hoa, viện bảo tàng, các di tích lịch sử và văn hóa, các danh 

lam thắng cảnh, các công trình công cộng, nhà các nghệ nhân, các làng nghề, cơ sở sản 

xuất,... hoặc ở các địa điểm khác ngoài nhà trường có liên quan đến chủ đề hoạt động. 

Hình thức HĐTN rất đa dạng như: hoạt động câu lạc bộ, tổ chức trò chơi, diễn 

đàn, sân khấu tương tác, tham quan dã ngoại, các hội thi, hoạt động giao lưu, hoạt 

động tình nguyện, hoạt động cộng đồng, lao động công ích, sân khấu hóa, tổ chức các 

ngày hội,...  

Đặc điểm chính của HĐTN là: Con người được trực tiếp tham gia vào các loại 

hình hoạt động và các mối quan hệ giao lưu phong phú đa dạng một cách tự giác, Bản 

thân được thử nghiệm, thể nghiệm trong thực tế, tích cực chủ động, sáng tạo trong 

tương tác, giao tiếp với tập thể, cá nhân và cộng đồng, từ đó hiểu mình hơn, tự phát 

hiện những khả năng của mình. Trải nghiệm luôn chứa đựng hai yếu tố không thể tách 

rời, đó là: hành động và xúc cảm, thiếu một trong hai yếu tố đó đều không mang lại 

hiệu quả. Kết quả của trải nghiệm là hình thành được kinh nghiệm mới, năng lực mới, 

thái độ, giá trị mới… 

Như vậy  HĐTN đề cao vai trò chủ động tích cực của chủ thể con người, quá 

trình hoạt động con người phải toàn tâm, toàn ý vào công việc, khi tham gia giải quyết 

vấn đề bản thân không những phải phát huy hết khả năng hành động mà còn bộc lộ 

những cảm xúc của mình. Học qua làm là nhấn mạnh về quy trình, thao tác kỹ thuật và 

kết quả chung cho mọi người học còn học qua trải nghiệm giúp người học không 

những có được năng lực thực hiện gắn với kinh nghiệm mà còn có những trải nghiệm 

về cảm xúc, ý chí và nhiều trạng thái tâm lý khác. 
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2. Phƣơng pháp học qua trải nghiệm 

Phương pháp học qua trải nghiệm có thể xem là một quy trình tổng thể gồm 5 

bước kh p kín như sau: 

 
Vòng tuần hoàn “Học tập qua trải nghiệm” 

 ước 1 – Trải nghiệm 

HS làm, thực hiện một hoạt động tuân theo các hướng dẫn cơ bản về an toàn, tổ 

chức hoặc quy định về thời gian, HS làm trước khi được chỉ dẫn cụ thể về cách làm. 

 ước 2 –  hia s  

HS chia sẻ lại các kết quả, các chú ý và những điều quan sát, cảm nhận được 

trong phần hoạt động đã thực hiện của mình. HS học cách diễn đạt và mô tả lại rõ ràng 

nhất các kết quả của trải nghiệm và mối tương quan của chúng. 

 ước 3 – Phân tích 

HS cùng thảo luận, nhìn lại cả quá trình trải nghiệm, phân tích và phản ánh lại. 

HS sẽ liên hệ trải nghiệm với chủ đề của hoạt động và các kỹ năng sống học được. 

 ước 4 – Tổng quát 

Liên hệ những kết quả và điều học được từ trải nghiệm với các ví dụ trong cuộc 

sống thực tế. Bước này thúc đẩy HS suy nghĩ về việc có thể áp dụng những điều học 

được vào các tình huống khác như thế nào. 

 ước 5 – Áp dụng 

HS sử dụng những kỹ năng, hiểu biết mới vào cuộc sống thực tế của mình. HS 

trực tiếp áp dụng những điều học được vào tình huống tương tự hoặc các tình huống 

khác - thực hành [6]. 

3. HĐTN với việc phát triển năng lực trong dạy học Vật lí 

Năng lực là “khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ 

và sự đam mê để hành động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống đa 

dạng của cuộc sống” [5]. 
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Trong Chương trình tổng thể giáo dục phổ thông thì những năng lực cơ bản cần 

hình thành là: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực 

giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

Tự chủ là khả năng xử lý kh o l o ngay khi xảy ra những tình huống bất lợi. Để 

phát triển năng lực tự chủ, bạn phải nhận biết ngay cảm xúc của chính mình, sự nhận 

thức từng khoảng khắc này giúp bạn nhận định vấn đề, định vị suy nghĩ, có ngay ý 

thức hành động phù hợp trước các tình huống. 

Hợp tác là cùng nhau làm việc, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc hay 

một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. 

Giải quyết vấn đề là khả năng của một cá nhân hiểu và giải quyết tình huống 

vấn đề khi mà giải pháp giải quyết chưa rõ ràng. Nó bao gồm sự sẵn sàng tham gia vào 

giải quyết tình huống vấn đề đó, thể hiện tiềm năng là công dân tích cực và xây dựng  

Như vậy HĐTN với các ưu thế đề cao tính tự giác, tự thể nghiệm sẽ phát triển 

được năng lực tự chủ, trải nghiệm trong sự tương tác với nhiều người sẽ phát triển 

được năng lực giáo tiếp và hợp tác, trải nghiệm với tư cách là chủ thể hoạt động sẽ 

phát triển được năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Hơn thế nữa HĐTN còn là môi 

trường rất thuận lợi mà qua đó con người phát triển được năng lực quan sát, dự báo, 

tính toán là những năng lực rất cần thiết trong dạy học môn vật lí. 

III. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HĐTN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƢỚNG 

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC 

1. Nguyên tắc và các bƣớc xây dựng mô hình  

Từ mục đích của HĐTN, có thể đề ra một số nguyên tắc như sau: 

 HS phải xác định rõ nhiệm vụ học tập, chủ động, sáng tạo trong quá trình 

thực hiện. 

 Xây dựng được chủ đề phù hợp với nội dung học tập, khả năng của HS và 

điều kiện thực tiễn. 

  Đối với mỗi hoạt động cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương thức hoạt 

động và đặc biệt là phải mô tả rõ sản phẩm học tập mà mỗi HS phải hoàn thành. 

 Môi trường tổ chức HĐTN cần phong phú, đa dạng và chứa đựng các thách 

thức đối với người học. 

 Người học có cơ hội trải nghiệm dưới nhiều vai trò khác nhau trong môi 

trường này như người quản lí, người đồng hành với người khác, người học tích cực, 

người quan sát, nhà báo, nhà nhiếp ảnh, người làm thuê... 

 Người học được trải nghiệm tập trung không những trên cơ sở lí thuyết, lí 

luận mà phải tính cả đến sự trải nghiệm trong cảm giác, cảm xúc, tri giác. 
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Trên cơ sở các nguyên tắc trên c  th  đề xuất các  ước tiến hành như sau 

Bước 1. Xây dựng ý tưởng; 

Bước 2. Xây dựng kế hoạch; 

Bước 3. Công tác chuẩn bị thực hiện; 

Bước 4. Tổ chức thực hiện; 

Bước 5. Đánh giá kết quả thực hiện. 

Việc các em được tham gia đầy đủ từng bước sẽ giúp hình thành và rèn luyện 

các phẩm chất năng lực cần thiết: năng lực tổ chức, năng lực giao tiếp, tự giải quyết 

vấn đề... Do đó, GV không nên coi nhẹ một bước nào. Thời điểm tổ chức HĐTN có 

thể trước, hoặc sau khi tổ chức hoạt động trên lớp học, cũng có thể tổ chức song hành 

với quá trình hình thành kiến thức trên lớp học tùy theo nội dung, yêu cầu bài học và 

điều kiện hoàn cảnh thực tế của nhà trường. Mỗi GV phải giúp đỡ, hỗ trợ các em tuân 

thủ các nguyên tắc xây dựng mô hình, từ đó lập các bước thực hiện 

2. Một số mô hình HĐTN trong Vật lí 

Theo các nhà nghiên cứu giáo dục có nhiều mô hình HĐTN: Trải nghiệm vật 

chất (Physical Experiences), Trải nghiệm tinh thần (Mental Experiences), Trải nghiệm 

mô phỏng (Virtual and Simulation Experiences). 

Trải nghiệm vật chất xảy ra bất cứ khi nào đối tượng hay môi trường thay đổi, 

nói cách khác, trải nghiệm vật chất liên quan đến những trải nghiệm có thể quan sát 

được, nó là hình thức bên ngoài của hoạt động để chiếm lĩnh đối tượng. Triết lí “trăm 

nghe không bằng một thấy” hay “Đi một đàng học một sàng khôn” là đề cao trải 

nghiệm của con người và có thể xếp vào loại Trải nghiệm vật chất.  

Trải nghiệm tinh thần liên quan đến các khía cạnh trí tuệ và ý thức, là sự kết 

hợp giữa tư duy, nhận thức, trí nhớ, cảm xúc, ý chí và tưởng tượng. Nó bao gồm cả các 

quá trình nhận thức vô thức.  

Trải nghiệm mô phỏng là trải nghiệm có tính chất mô phỏng cuộc sống thực, 

loại trải nghiệm này thể hiện phương thức trải nghiệm, còn nội dung trải nghiệm là các 

tình huống giả định với cuộc sống thực nhằm giúp HS giải quyết các vấn đề đặt ra. Sử 

dụng máy tính cũng có thể giúp con người có trải nghiệm. Đóng vai cũng giúp ta trải 

nghiệm. Sử dụng trò chơi video cũng giúp trải nghiệm, [7]. 

3. Một số HĐTN cụ thể trong dạy học Vật lí 

 Trải nghiệm vật chất: Quan sát tính chất chuyển động của vật thể và sự biến đổi 

vận tốc của nó. 

Hình thức trải nghiệm: Trên cơ sở các dụng cụ học tập rời rạc được trang bị ngay 

tại lớp, HS tiến hành lắp ráp, tự tạo các tình huống chuyển động của vật, trao đổi thảo 

luận thực hiện các nhiệm vụ học tập đã đề ra, qua đó hình thành các năng lực cần thiết. 
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Bƣớc 1. Xác định nhiệm vụ học tập: Đây là kiến thức khi HS bắt đầu tiếp cận 

về phần động học, HS tự mình tạo ra các tình huống chuyển động khác nhau của vật 

thể, từ quan sát từng bước hiểu được khái niệm gia tốc.  

Bƣớc 2. Xây dựng kế hoạch học tập: Xác định tên chủ đề:  ia tốc chuy n động 

của vật; thời lượng 2 tiết, tổ chức hoạt động nhóm, báo cáo kết quả 

Bƣớc 3. Chuẩn bị đồ dùng thiết bị học tập: gồm ô tô, máng tạo đường chuyển 

động và bộ phận tạo lực tác động và dụng cụ hỗ trợ tạo ra sự chuyển động nhanh chậm 

khác nhau. 

Bƣớc 4. Tổ chức thực hiện: Lớp học được chia thành các tổ, mỗi tổ được trang 

bị mỗi bộ thiết bị. HS trong tổ tự phân công nhau nhiệm vụ, tự tổ chức tiến hành hoạt 

động, tự tập hợp xây dựng và công bố kết quả hoạt động của tổ mình. Từng nhóm thực 

hiện, thảo luận và trả lời câu hỏi: Vật tốc của vật  khi chuyển động trên từng quảng 

đƣờng nằm ngang, lên dôc, xuống dốc thay đổi nhƣ thế nào? 

Bƣớc 5. Đánh giá kết quả thực hiện: Sau khi trình bày, các tổ nhận x t đánh giá 

kết quả lẫn nhau. 

Có 3 trạng thái chuyển động nhƣ các hình ảnh sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Chuyển động th ng (có thể coi vận tốc không thay đổi) 
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Hình 2: Chuyển động lên dốc (vận tốc chuyển động chậm dần) 

 

 
 

Hình 3: Chuyển động xuống dốc (vận tốc chuyển động nhanh dần) 

 

Như vậy qua thực hiện các trải nghiệm trên HS không những được hình thành 

năng lực tự chủ, năng lực hợp tác, năng lực tự giải quyết vấn đề mà còn phát triển 

được kỹ năng quan sát, kỹ năng phân tích, tổng hợp và kỹ năng trình bày kết quả hoạt 

động của mình. 

 Trải nghiệm mô phỏng: Đề xuất phương án xác định vận tốc chuyển động 

của các phương tiện qua ngã tư đường  



182   Quỹ Hỗ trợ đổi mới GDPT 

 

Hình thức trải nghiệm: Thay vì HS quan sát các loại phương tiện ô tô, xe lửa, tàu 

điện đang chuyển động trên đường tại một ngã tư thì ngay tại lớp, HS sẽ quan sát 

chuyển động của các loại phương tiện đó trên màn hình mô phỏng 

GV hướng dẫn HS thực hiện các bước sau: 

Bƣớc 1. Xây dựng ý tưởng: Trên cơ sở quan sát trên màn hình sự chuyển động 

khác nhau của các phương tiện tham gia giao thông như ô tô, xe lửa tàu điện qua ngã 

tư, HS đề xuất phương án xác định vận tốc chuyển động của các phương tiện đó. 

Bƣớc 2. Xây dựng kế hoạch: xác định tên chủ đề: Xác định vận tốc chuy n 

động của vật; thời lượng 2 tiết, tổ chức hoạt động nhóm, báo cáo kết quả  

Bƣớc 3. Công tác chuẩn bị thực hiện: Phần mềm, máy tính cho các nhóm hoạt 

động, đồng hồ bấm dây, thước đo chiều dài 

Bƣớc 4. Tổ chức thực hiện: Từng nhóm thực hiện, quan sát, thảo luận và trả 

lời câu hỏi: (1) Nếu các vật chuyển động có cùng vận tốc, nhƣng kích thƣớc khác 

nhau thì thời gian qua ngã tƣ khác nhau nhƣ thế nào? (2) Nêu phƣơng án xác 

định vận tốc của ô tô, tàu hỏa khi chuyển động  qua ngã tƣ? 

Bƣớc 5. Đánh giá kết quả thực hiện: Sau khi trình bày, các tổ nhận x t đánh 

giá kết quả lẫn nhau. 

Các hình sau thể hiện 3 tình huống hoạt động: 

 
 

Hình 4: (Chuyển động khá hỗn độn nên khó xác định vận tốc của vật, HS cần phải 

quan sát qua nhiều tình huống khác nhau) 
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Hình 5: Quan sát chuyển động của một ô tô qua 2 rào chắn có thể xác định được 

vận tốc của nó nhờ đồng hồ bấm giây và thước đo chiều dài quảng đường 

 
 

Hình 6: Vận tốc của tàu điện qua ngã tư có thể xác định bằng dùng thước đo chiều 

dài đoàn tàu và dùng đồng hồ bấm giây 

Với hình thức trải nghiệm mô phỏng như trên có thể rèn luyện cho HS được kỹ 

năng quan sát, phân tích và đề xuất lựa chọn được các phương án xác định vận tốc của 

vật chuyển động, hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, đặc biệt HS rất 

hào hứng yêu thích môn học. 
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IV. KẾT LUẬN 

HĐTN trong quá trình dạy học môn vật lí là rất cần thiết, giúp trang bị cho HS 

không những về kiến thức, niềm đam mê khoa học mà còn hình thành phát triển các 

năng lực hết sức cần thiết cho HS đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục hiện nay. 

Việc tổ chức các HĐTN với tinh thần làm cho giáo dục gắn bó chặt chẽ hơn 

nữa với cuộc sống, nên có thể tổ chức linh hoạt dưới nhiều hình thức khác nhau và 

diễn ra trong suốt quá trình dạy học. 
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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN  

Nguyễn Thị Phụng 

THPT Tam Dương - Vĩnh Phúc   

 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Hiện nay giáo dục (GD) phổ thông nước ta đã và đang chuyển từ chương trình  

GD tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. Để thực hiện  

được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp 

dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến 

thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất, đồng thời phải chuyển 

cách đánh giá kết quả GD từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực 

vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết quả học tập với 

kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập để có tác động kịp thời nhằm nâng cao chất 

lượng của hoạt động dạy học và GD. Trước bối cảnh đó, việc dạy học và kiểm tra, 

đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của người học là cần thiết.Trong những 

năm qua, việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá  đã đạt được những 

thành công bước đầu. Đó là những tiền đề vô cùng quan trọng để chúng ta tiến tới việc 

dạy học và kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển năng lực của người học.  

Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy của bản thân cũng như việc đi dự giờ đồng 

nghiệp tôi thấy rằng sự sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học, phát huy 

tính tích cực, tự lực của HS chưa nhiều. Dạy học vẫn nặng về truyền thụ kiến thức. 

Việc rèn luyện kỹ năng cho HS chưa được quan tâm. Hoạt động kiểm tra, đánh giá 

chưa thực sự khách quan, chính xác (còn nặng về tái hiện kiến thức), chú trọng đánh 

giá cuối kì hơn là đánh giá quá trình. Tất cả những điều đó dẫn tới HS học thụ động, 

lúng túng khi giải quyết các tình huống trong thực tiễn. 

Vì những lí do trên, tôi chọn nội dung: “Phát triển các năng lực cho HS thông 

qua dạy học môn Ngữ văn” làm đối tượng nghiên cứu. Đề tài này chúng tôi đã đưa vào 

thực tiễn áp dụng dạy học ở trường THPT Tam Dương. Chúng tôi đã áp dụng những 

điều này ở học kì  II năm học 2017-2018 và chỉ sau một học kì đã thu được những kết 

quả đáng kể. Chúng tôi xin chia sẻ vấn đề này, mong muốn nhận được sự góp ý của 

các đồng nghiệp để hoạt động dạy học của chúng ta thành công hơn.  

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

1. Về các năng lực của HS 

a) CTGDPT quy định 5 phẩm chất (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, 

trách nhiệm) và 10 năng lực cốt lõi (3 năng lực chung và 7 năng lực chuyên môn).  Tất 
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cả các môn học và hoạt động GD đều góp phần hình thành, phát triển 5 phẩm chất và 3 

năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo). 

Bảy năng lực chuyên môn (ngôn ngữ, tính toán, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, tin học, 

công nghệ, thẩm mĩ, thể chất) được hình thành và phát triển chủ yếu thông qua một số 

môn học và hoạt động GD nhất định.  

b) Dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực nghĩa là thông qua bộ 

môn, HS có khả năng kết hợp một cách linh hoạt, có tổ chức kiến thức, kỹ năng 

với thái độ, tình cảm, động cơ cá nhân… nhằm đáp ứng hiệu quả một số yêu cầu 

phức hợp của hoạt động trong một số hoàn cảnh nhất định. Qua quá trình dạy học 

chúng tôi đã xác định các năng lực mà môn học Ngữ văn hướng đến: 

+ Năng lực giải quyết vấn đề.  

+ Năng lực sáng tạo.  

+ Năng lực hợp tác  

+ Năng lực tự quản bản thân. 

+ Năng lực giao tiếp tiếng Việt.  

+ Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mĩ. 

Để phát triển năng lực cho HS trong dạy học môn Ngữ văn, chúng tôi đã vận 

dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Xin trình bày ở đây 2 phương 

pháp và 2 kĩ thuật mà chúng tôi sử dụng thường xuyên nhất. 

2. Các phƣơng pháp dạy học đặc thù của bộ môn 

a) Dạy học đọc - hiểu  

Dạy học đọc - hiểu là một trong những nội dung cơ bản của đổi mới phương 

pháp dạy học Ngữ văn trong việc tiếp nhận văn bản. Vậy thế nào là dạy học đọc hiểu? 

Dạy học đọc - hiểu không nhằm truyền thụ một chiều cho HS những cảm nhận của 

giáo viên về văn bản được học, mà hướng đến việc cung cấp cho HS cách đọc, cách 

tiếp cận, khám phá những vấn đề về nội dung và nghệ thuật của văn bản, từ đó hình 

thành cho HS năng lực tự đọc một cách tích cực, chủ động có sắc thái cá nhân. Hoạt 

động đọc - hiểu cần được thực hiện theo một trình tự từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, 

trải qua các giai đoạn từ đọc đúng, đọc thông đến đọc hiểu, từ đọc tái hiện sang đọc 

sáng tạo. Khi hình thành năng lực đọc - hiểu của HS cũng chính là hình thành năng lực 

cảm thụ thẩm mỹ, khơi gợi liên tưởng, tưởng tượng và tư duy. Năng lực đọc - hiểu còn 

là sự tích hợp kiến thức kỹ năng của các phân môn cũng như kinh nghiệm sống của HS. 

– Quan niệm và phương pháp dạy đọc - hiểu của ta khá tương đồng với cách 

tiếp cận đọc - hiểu của PISA. Nhưng dạy đọc - hiểu của ta nhấn mạnh đến việc hình 

thành cho HS cách đọc văn bản theo các kiểu loại và phương thức biểu đạt. 



Chia s   inh nghiệm v  nh n rộng th nh công đổi mới GDPT       187 

 

– Môn Ngữ văn không chỉ hình thành năng lực đọc - hiểu ngôn ngữ mà còn 

hướng dẫn HS cách đọc  hiểu các loại văn bản có hình thức biểu hiện phi ngôn ngữ(sơ 

đồ, bản biểu…). 

+ Các nhiệm vụ cơ bản của người học khi đọc - hiểu: 

+ Tìm kiếm thông tin từ văn bản. 

+ Giải thích, cắt nghĩa, phân loại, so sánh, kết nối…thông tin để tạo nên hiểu 

biết chung về văn bản. 

+ Phản hồi và đánh giá thông tin trong văn bản. 

+ Vận dụng những hiểu biết về các văn bản đã đọc vào việc đọc các loại văn 

bản khác nhau, đáp ứng những mục đích học tập và đời sống. 

b) Dạy học tích hợp  

Để đáp ứng với yêu cầu dạy học Ngữ văn theo hướng hình thành và phát triển 

năng lực, cần chú ý đến việc tổ chức dạy học môn Ngữ văn theo hướng tích hợp. Quá 

trình dạy học tích hợp lấy chủ thể người học làm xuất phát điểm và đích đến, trong đó 

tích hợp là việc tổ chức nội dung dạy học của giáo viên sao cho HS có thể huy động 

nội dung, kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các 

nhiệm vụ học tập, thông qua đó lại hình thành những kiến thức, kĩ năng mới, từ đó 

phát triển được những năng lực cần thiết. Trong môn học Ngữ văn, dạy học tích hợp là 

việc tổ chức các nội dung của các phân môn văn học, tiếng Việt, làm văn trong các bài 

học, giúp HS từng bước nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong việc tiếp nhận và 

tạo lập các văn bản thuộc các kiểu loại và phương thức biểu đạt. Bởi tác phẩm văn học 

vẫn luôn được coi là nghệ thuật của ngôn từ, việc tiếp nhận văn bản văn học trước hết 

là tiếp xúc với phương tiện biểu đạt là ngôn ngữ; mặt khác, việc thực hành tạo lập các 

văn bản thông dụng trong nhà trường và xã hội cũng sử dụng ngôn ngữ làm công cụ. 

Như vậy, cả ba nội dung văn học, tiếng Việt và tập làm văn trong môn học này đều có 

điểm đồng quy là tiếng Việt và đều có mục đích là hình thành cho HS năng lực sử 

dụng tiếng Việt trong tiếp nhận và tạo lập văn bản.  

Mặt khác, tính tích hợp của chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn còn thể 

hiện ở mối liên thông giữa kiến thức sách vở và kiến thức đời sống (qua việc tìm hiểu 

các văn bản văn học, đặc biệt là các văn bản nhật dụng, văn bản hành chính, qua 

chương trình dành cho địa phương), liên thông giữa kiến thức, kĩ năng của môn Ngữ 

văn với các môn học thuộc ngành khoa học xã hội nhân văn và các ngành học khác, 

nhằm giúp HS có được kiến thức và kĩ năng thực hành toàn diện, góp phần GD đạo 

đức công dân, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội,… Tích hợp trong môn học Ngữ văn 

không chỉ là phối hợp các kiến thức và kĩ năng của tiếng Việt và văn học mà còn là sự 

tích hợp liên ngành để hình thành một “phông” văn hoá cho HS trong việc đọc – hiểu 

tác phẩm văn học và tạo lập những văn bản theo các phương thức biểu đạt khác nhau, 



188   Quỹ Hỗ trợ đổi mới GDPT 

 

có nghĩa là để thực hiện các mục tiêu đặt ra trong môn học Ngữ văn, HS cần vận dụng 

tổng hợp những hiểu biết về ngôn ngữ, văn hoá, văn học, lịch sử, địa lí, phong tục, vốn 

sống, vốn tri thức và kinh nghiệm của bản thân. Điều này cũng thể hiện rõ một trong 

những nhiệm vụ của môn học là hướng đến việc cá thể hoá người học. 

Quan điểm dạy học tích hợp còn gắn với dạy học theo phân hóa. Phân hoá là 

việc phân chia HS thành các nhóm khác nhau, mỗi nhóm học theo một chương trình 

phù hợp với đặc điểm tâm lý, khả năng học tập, nhịp độ học tập, phù hợp nhu cầu học 

tập của HS, trên cơ sở đó phát triển tối đa năng lực của từng HS. Trong môn học Ngữ 

văn, dạy học phân hóa thể hiện ở việc tạo điều kiện để mỗi HS bộc lộ thế mạnh và khả 

năng và sở thích cá nhân trong việc tự kiến tạo kiến thức cho mình, thông qua các hoạt 

động thảo luận nhóm, khuyến khích các tìm tòi cá nhân, các hướng tư duy và lập luận 

theo các góc độ khác nhau trong quá trình học tập. Quá trình tổ chức dạy học này sẽ 

tạo cho HS một nền tảng kiến thức, kĩ năng, phương pháp học tập bộ môn, đáp ứng với 

những thử thách được đặt ra trong học tập và trong cuộc sống. 

c) Các kĩ thuật dạy học tích cực 

Bên cạnh những phương pháp dạy học theo đặc trưng của bộ môn Ngữ văn, 

việc phát huy các phương pháp dạy học tích cực cũng góp phần vào việc đổi mới 

phương pháp dạy học Ngữ văn đạt hiệu quả như: Thảo luận nh m,   ng vai, Nghiên 

c u tình huống,… Các kĩ thuật dạy học tích cực thường được thực hiện trong các hoạt 

động dạy học. 

- Thảo luận nh m 

Thảo luận nhóm là một trong những phương pháp dạy học tạo được sự tham gia 

tích cực của HS trong học tập. Trong thảo luận nhóm, HS được tham gia trao đổi, bàn 

bạc, chia sẻ ý kiến về một vấn đề mà cả nhóm cùng quan tâm. Thảo luận nhóm còn là 

phương tiện học hỏi có tính cách dân chủ, mọi cá nhân được tự do bày tỏ quan điểm, 

tạo thói quen sinh hoạt bình đ ng, biết đón nhận quan điểm bất đồng, hình thành quan 

điểm cá nhân giúp HS rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề khó khăn. 

-   ng vai 

Đóng vai là phương pháp tổ chức cho HS thực hành để trình bày những suy 

nghĩ, cảm nhận và ứng xử theo một “vai giả định”. Đây là phương pháp giảng dạy 

nhằm giúp HS suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách đứng từ chỗ đứng, góc nhìn 

của người trong cuộc, tập trung vào một sự kiện cụ thể mà các em quan sát được từ vai 

của mình. Phương pháp đóng vai giúp HS rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử 

và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn; Gây 

hứng thú và chú ý cho HS; HS hình thành kĩ năng giao tiếp, có cơ hội bộc lộ cảm xúc; 

Tạo điều kiện làm phát triển óc sáng tạo của HS; Khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi 

của HS theo hướng tích cực; Có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc 

việc làm của các vai diễn. 
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Ngoài những phương pháp kể trên, còn một số phương pháp và kỹ thuật dạy 

học tích cực khác như: nghiên cứu tình huống, dạy học theo dự án; các kỹ thuật dạy 

học tích cực như kĩ thuật chia nhóm, kỹ thuật phòng tranh… nhưng trong phạm vi đề 

tài này chúng tôi không có điều kiện đề cập hết, chỉ xin đưa ra những thu hoạch cá 

nhân về 2 phương pháp và 2 kĩ thuật kể trên.  

 

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

Qua bài giảng cụ thể:  hiếc thuyền ngoài xa – Nguy n Minh  hâu 

1. Phát triển năng lực qua Đọc hiểu  

– Hoạt động chuẩn bị: đọc, tóm tắt văn bản, tìm hiểu bối cảnh xã hội đất nước 

và trào lưu đổi mới văn học nghệ thuật những năm 1980… 

– Hoạt động trên lớp: 

+ Tìm kiếm thông tin: xác định ý chính của văn bản mối quan hệ giữa cuộc đời 

và nghệ thuật, xác định một cách tiếp cận đời sống đúng đắn cho người nghệ sĩ. Chú ý 

các chi tiết quan trọng: hai phát hiện của Phùng, câu chuyện của người đàn bà, tấm ảnh 

trong bộ lịch năm ấy… 

+ Giải thích, cắt nghĩa, phân loại, so sánh, kết nối… thông tin để tạo nên hiểu 

biết chung về văn bản: các từ ngữ, câu văn, các biện pháp tu từ trong văn bản như: 

hình ảnh đẹp như mơ mà Phùng chụp được, cảnh bạo lực gia đình, những câu nói của 

người đàn bà, suy nghĩ của Phùng và Đẩu… chỉ ra được mối quan hệ giữa các thông 

tin này: sự thực và nghệ thuật, cái đẹp và cái xấu… khó mà thấy hết nếu ta chỉ nhìn “từ 

xa”. Các ý chính của văn bản: hai phát hiện trái ngược của Phùng, câu chuyện của 

người đàn bà và bức ảnh trong bộ lịch năm ấy. Thấy được sự giống nhau giữa Phùng 

và Đẩu đều có sự chuyển biến về nhận thức, còn người đàn bà và lão chồng đều là nạn 

nhân của cái đói, cái nghèo, chị em thằng Phác – nạn nhân của bạo lực gia đình. Phân 

tích được mô hình tổ chức của văn bản: các lí do/tổng hợp – kết luận. Đưa ra được kết 

luận chung về văn bản: Qua hai phát hiện nghịch lí, qua câu chuyện của người đàn bà 

vùng biển, qua sự chuyển đổi nhận thức của Phùng và Đẩu, nhà văn định hướng cách 

tiếp cận cuộc đời cho người nghệ sĩ, cách nhìn đời cho con người nói chung. 

+ Phản hồi và đánh giá các thông tin trong văn bản: Cảm xúc của tác giả: luôn 

trăn trở về cuộc đời, cuộc sống của từng con người; ta còn thấy rõ tư tưởng nhân đạo 

sâu sắc. Kết luận ở mức phê bình được rằng đây là tác phẩm  tiêu biểu cho khuynh 

hướng thế sự trong phong cách Nguyễn Minh Châu: tình huống độc đáo, ngôn ngữ 

điêu luyện, giọng kể khách quan… 

+ Ứng dụng: Tìm đọc các văn bản ngoài chương trình, giải quyết được các vấn 

đề trong cuộc sống như: vấn đề bạo lực gia đình, tìm được những giải pháp nâng cao 

đời sống (tinh thần) cho con người, hoàn cảnh gia đình và sự hình thành nhân cách của 

những đứa con… 
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Với những văn bản trên, chúng ta đều có thể yêu cầu HS viết đoạn văn ngắn để 

giải quyết những tình huống có thể gặp trong đời sống. Qua đó, nâng cao kỹ năng viết 

sáng tạo cho HS. 

2. Phát triển năng lực qua dạy học tích hợp 

– Cho đoạn văn: “Ngay l c ấy, chiếc thuyền đâm th ng vào trước ch  tôi đ ng, 

Một ngư i đàn ông và một ngư i đàn  à r i chiếc thuyền. H  phải lội qua một qu ng 

   phá nước ngập đến quá đầu gối.  ất giác tôi nghe ngư i đàn ông n i chõ lên 

thuyền như quát: “   ngồi nguyên đấy.  ộng đậy tao giết cả mày đi  ây gi ”.  hắc 

chắn h  không thấy tôi. Ngư i đàn  à trạc ngoài  ốn mươi, một thân hình quen thuộc 

của đàn  à v ng  i n, cao lớn với những đư ng nét thô kệch. Mụ r  mặt. Khuôn mặt 

mệt mỏi sau một đêm th c trắng kéo lưới. tái ngắt và dư ng như đang  uồn ngủ. 

Ngư i đàn ông đi sau. Tấm lưng rộng và cong như một chiếc thuyền. Mái t c tổ quạ. 

L o đi chân chữ  át,  ước t ng  ước chắc chắn, hàng lông mày cháy nắng rũ xuống 

hai con mắt đầy v  độc dữ l c nào cũng nhìn dán vào tấm lưng áo  ạc phếch và rách 

rưới, nửa thân dưới ướt sũng của ngư i đàn  à”. 

– Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau để củng cố kiến thức tiếng Việt và làm 

văn:  Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn văn trên? Xác định phương thức biểu 

đạt được sử dụng trong đoạn văn trên? Đoạn văn trên được viết theo giọng kể của ai? 

Người đàn bà trong đoạn trích trên được miêu tả như thế nào? Nhận x t về ngoại hình 

và tính cách của bà ta? … 

– Với bài học này, ta cũng có thể yêu cầu HS vận dụng những hiểu biết về hoàn 

cảnh lịch sử xã hội nước ta những năm 1980 (trước đổi mới) – cuộc sống nhân dân còn 

nghèo nàn, lạc hậu; hậu quả chiến tranh còn nặng nề để hiểu một phần đời sống của 

nhân vật trong truyện. Đồng thời cũng thấy được sự cấp thiết trong việc đổi mới đề tài, 

cách tiếp cận đời sống đối với văn học nghệ thuật. 

3. Phát triển năng lực hợp tác qua thảo luận nhóm 

Cho HS thảo luận nhóm về các nội dung: hai phát hiện của Phùng, những 

chuyển biến về nhận thức của Phùng và Đẩu, mỗi nhóm thảo luận một nhân vật. 

4. Phát triển năng lực giao tiếp qua phƣơng pháp  đóng vai 

Tổ chức cho HS nhập một vai giả định để trình bày những suy nghĩ và cảm 

nhận của mình, giúp các em suy nghĩ sâu sắc hơn. 

IV. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

1. Giải pháp 1: Làm tốt khâu chuẩn bị cho bài dạy 

+ Chuẩn bị kiến thức dạy học: 

Do yêu cầu mở rộng hiểu biết để thấm thía các chủ đề nhật dụng đặt ra 
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trong từng văn bản, từ đó tăng cường ý thức công dân của mỗi HS, đã khiến việc 

chuẩn bị kiến thức hỗ trợ cho bài học văn bản nhật dụng mang một ý nghĩa tích hợp 

rộng hơn, đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn của cả hai chủ thể dạy và học văn bản nhật 

dụng. Yêu cầu đó sẽ là giáo viên thu thập, giao cho các nhóm HS cùng sưu tầm các tư 

liệu ngoài văn bản liên quan đến chủ đề văn bản trên các nguồn thông tin đại chúng 

(phát thanh, truyền hình, mạng Internet, báo chí, sách vở, tranh ảnh, âm nhạc...) làm 

chất liệu cho dạy học văn bản nhật dụng gắn kết với đời sống.  

+ Chuẩn bị phương tiện dạy học: 

Yêu cầu truyền thông cập nhật của các chủ đề nhật dụng đòi hỏi các phương 

 pháp dạy học đáp ứng cung cấp và khai thác thông tin nhanh và phong phú tới người 

học. SGK, bảng đen, phấn trắng, bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ… các phương tiện dạy 

học truyền thống ấy là cần thiết nhưng chưa thể đáp ứng hết các yêu cầu dạy học văn 

bản nhật dụng theo tinh thần nói trên. Ở đây hệ thống tư liệu bồi đắp trực tiếp cho chủ 

đề văn bản nhật dụng và mở rộng chủ đề đó bên ngoài văn bản (báo chí, mĩ thuật, điện 

ảnh) và những câu hỏi trắc nghiệm nếu được thu thập, thiết kế và trình chiếu trên 

phương tiện dạy học điện tử (sử dụng phần mềm powerpoint, Violet) sẽ là các phương 

tiện tạo hiệu ứng tích cực nhất trong dạy học. 

2. Giải pháp 2. Thực hiện giờ dạy học theo hƣớng mở, vận dụng linh hoạt 

các phƣơng pháp dạy học tích cực 

Tính chất của văn bản nhật dụng là tính thời sự do vậy việc dạy học văn bản 

này giáo viên không nên quá đặt nặng vấn đề về nghệ thuật mà cần làm cho HS  

hiểu được “vấn đề” mà văn bản đề cập đã và đang diễn ra như thế nào? nó có tác  

động gì đến cuộc sống xã hội nói chung và đối với bản thân HS nói riêng từ  

đó HS có thể hình thành được những quan điểm đánh giá riêng của mình. Do  

vậy để thực hiện một giờ dạy học văn bản nhật dụng phát huy được tính tích cực cả HS 

và làm cho một tiết học trở nên sinh động, nhẹ nhàng giáo viên cần làm tốt các nội 

dung sau: 

+ Mở đầu bài học một cách hấp dẫn. Muốn dạy tốt phần văn bản này, giáo viên 

phải luôn luôn tìm tòi qua thực tế, lịch sử, qua tin tức thời sự quốc tế, trong nước cập 

nhật, để từ đó áp dụng vào từng bài cụ thể qua cách giới thiệu bài (mở bài), cách liên hệ 

hợp lý ngay từng phần trong bài học mới có thể tạo và gây hứng thú cho HS khi học. 

+ Tổ chức giờ dạy bằng sự kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp: phương pháp 

thuyết trình, phương pháp đàm thoại, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp 

đóng vai… 

3. Giải pháp 3. Thực hiện dạy học tích hợp, liên môn 

Có thể tích hợp ba phân môn hoặc tích hợp môn Ngữ văn với các phân 

môn khác như Lịch sử, Địa lý, GD công dân; tích hợp giữa kiến thức trong sách vở với 

kiến thức thực tế ngoài cuộc sống. dụng với các tri thức ngoài văn bản liên quan đến 

chủ đề văn bản nhật dụng (tích hợp đọc văn với kiến thức liên quan). Đặc biệt gắn kết 
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chủ đề nhật dụng gợi lên từ văn bản với phạm vi tương ứng của đời sống xã hội của cá 

nhân và cộng đồng hiện đại.  

4. Giải pháp 4. Tăng cƣờng ứng dụng CNTT hỗ trợ các phƣơng pháp dạy 

học theo đặc thù môn Ngữ văn 

Sử dụng tranh ảnh tư liệu phục vụ cho bài dạy. Phần mềm trình 

chiếu Powerpoin. Có thể nói sự thành công của phương pháp dạy học mới là nhờ có 

sự hỗ trợ tích cực từ CNTT. Có thể mất nhiều thời gian hơn trong khâu chuẩn bị 

song chính CNTT làm cho công việc của người giáo viên nhẹ đi rất nhiều khi lên 

lớp. mặt khác việc khai thác thông tin cập nhật, các hình ảnh minh họa làm cho 

HS như là được “mắt thấy, tai nghe” về những vấn đề được đề cập. 

5. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp trên 

 Cơ sở vật chất, phương tiện hỗ trợ dạy học phải đảm bảo nhất là về 

CNTT, đường truyền mạng, một số phần mềm hỗ trợ dạy học. 

 HS chủ động trong học tập, tích cực tham hợp tác nhóm (có phương pháp học 

tập phù hợp). 

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO  

8. T  đi n tiếng  iệt, NXB Đà Nẵng, 1998. 

9. 150 thuật ngữ văn học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, H. 1999. 

10. Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng 

phát triển năng lực HS môn Ngữ văn cấp THPT. H. 2014. 

11. Sách giáo viên Ngữ văn 12 tập 2, NXBGDVN, H. 2008. 

 

Địa chỉ liên hệ 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phụng 

Địa chỉ: Trường THPT Tam Dương, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 

Số điện thoại liên hệ: 01666548709 

Email: nguyenphunggctg@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:nguyenphunggctg@gmail.com


Chia s   inh nghiệm v  nh n rộng th nh công đổi mới GDPT       193 

 

HƢỚNG DẪN HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 

Cao Phạm Thùy Trang, THPT Lai Vung 1, 

 Đồng Tháp 
 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Dạy học có nhiều phương pháp, và một trong những phương pháp dạy học tích 

cực đó chính là phương pháp làm việc với sách giáo khoa (SGK). Đây là phương pháp 

tích cực lấy học sinh (HS) làm trung tâm, mà trong đó vai trò chỉ đạo của người thầy là 

thật cần thiết. Nếu sự chỉ đạo của giáo viên (GV) không trực tiếp và không cụ thể thì 

phương pháp làm việc với SGK sẽ bị hạn chế rất nhiều. 

Phương pháp làm việc với SGK có thể hiểu là: HS tự khai thác nội dung của bài 

học hoặc một thành phần nội dung kiến thức nào đó của bài học trong SGK dưới sự 

hướng dẫn của GV.  

Trong quá trình giảng dạy, nhận thấy học sinh ít quan tâm đến SGK, đi đến 

trường có khi không mang theo SGK, rất ít sử dụng SGK để nghiên cứu kiến thức mới, 

ít tìm hiểu thông tin trong SGK để bổ trợ trong quá trình học, nhất là những lớp có 

nhiều học sinh yếu.  

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

Ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, có rất nhiều kênh thông tin 

để giải trí, mạng internet, mạng xã hội, báo điện tử đã thu hút giới trẻ nên một số bộ 

phận học sinh quen dần với việc đọc tin tức trên mạng mà dần quên với việc đọc sách 

giáo khoa trước khi đến lớp và tại lớp học. HS chưa tạo được thói quen đọc sách ngay 

từ lúc nhỏ, vì ngay từ nhỏ gia đình các em thường sắm cho các em những món đồ chơi 

hiện đại mà quên việc cho các em tiếp cận với sách, báo. Nhiều HS khi mang SGK ra 

đọc nhưng còn chưa biết cách đọc, chưa biết làm thế nào để có thể nắm được kiến thức 

từ việc đọc SGK của mình. Một số nội dung SGK cần học sinh phải đọc SGK  để nắm 

bắt thêm, bổ trợ cho bài học hiệu quả hơn. 

Muốn hình thành được việc đọc thường xuyên, chúng ta cần có các yếu tố sau: 

thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc. Thói quen và kỹ năng đọc mang tính chất 

đồng loạt, còn sở thích đọc lại phụ thuộc hoàn toàn vào từng cá nhân cụ thể. Ví dụ: có 

người thích đọc thơ, có người thích đọc tiểu thuyết, có người thích đọc sách nghiên 

cứu...Vì vậy tạo nên sự đa dạng, phong phú, giàu màu sắc cho nền văn hóa đọc trong 

xã hội. Còn đối với các em HS thì chúng ta khuyến khích các em dành nhiều thời gian 

cho việc đọc sách giáo khoa, bổ trợ cho việc học tập. Phát triển văn hóa đọc là phát 

triển thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc cho mọi thành viên trong xã hội. 

Sau một thời gian “ngủ quên” và mải mê với các giá trị vật chất, người Việt đã 
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giật mình nhận ra giá trị đích thực của văn hóa đọc. Nhiều thư viện cộng đồng dành 

cho người dân đến đọc sách nhưng chắc h n đều chứng kiến cảnh tượng “đìu hiu” ở 

đây. Lượng người đọc đến thư viện không nhiều và hoạt động văn hóa đọc ở đây chưa 

sôi nổi. Người Việt chúng ta có trên 90  dân số biết chữ mà chỉ có rất ít người đọc 

sách, một nghịch lý đáng suy ngẫm. Đọc sách chưa trở thành sinh hoạt tự nhiên 

thường ngày của mọi người. Chúng ta hiếm thấy cảnh người dân đọc sách trong công 

viên, trên xe buýt, các không gian công cộng. Sự hiện diện của tủ sách, giá sách trong 

các gia đình cũng không phổ biến bằng sự có mặt của các thiết bị hiện đại. 

Ngay chính trong trường học, nơi lẽ ra văn hóa đọc phải đóng vai trò thống soái 

thì sự hiện diện của văn hóa đọc ở đây cũng rơi vào tình trạng cầm chừng. Ngoại trừ 

những trường hợp đặc biệt, đa phần các trường học chưa khuyến khích được giáo viên 

và học sinh đọc sách vì lối dạy và học lệ thuộc vào sách giáo khoa, thi cử đã triệt tiêu 

động lực đọc sách. Giáo viên không đọc sách – một nghịch lý khó chấp nhận trên thực 

tế đang tồn tại. Không ít giáo viên không đọc gì ngoài các cuốn sách giáo khoa, sách 

tham khảo phục vụ luyện thi hay thiết kế bài giảng.  

Ngoài ra, việc đưa sách lại gần với mọi người hơn, ch ng hạn như nên tặng 

sách cho người thân, thầy cô, bạn bè trong những ngày lễ, Tết thay cho các món quà 

khác cũng là một cách thiết thực để khuyến khích người khác đọc sách và lan tỏa các 

giá trị mà nội dung cuốn sách đem lại. Trong trường học cũng nên đặt thư viện ở nơi 

thuận tiện để giáo viên và học sinh đến đọc sách, hoặc bố trí giá sách nhỏ tại phòng 

giáo viên để họ có thể đọc trong lúc nghỉ tiết. 

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

Từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi thấy rất cần để phổ biến văn hóa đọc đến 

mọi người, nhất là đối với các em học sinh. Để giúp các em đọc sách thì hãy cho các 

em làm quen với sách giáo khoa. Sau đây là một số cách cho các em tiếp cận việc đọc 

sách, và đã thực hiện đối với học sinh của năm học 2017 – 2018 . 

1. Đọc sách giáo khoa ở nhà 

Đây là hình thức học sinh tự đọc SGK đơn giản nhất. Theo đó học sinh luôn 

đọc bài trước ở nhà. Nếu tổ chức tốt hình thức này sẽ tập cho học sinh làm quen với 

việc tự nghiên cứu tài liệu viết, làm cơ sở tốt cho việc tiếp tục thực hiện phương pháp 

làm việc với SGK ở các hình thức cao hơn. 

Bước đầu chỉ cho HS đọc trước một đoạn ngắn nào đó và trả lời một số câu hỏi 

cho trước. Câu hỏi cần được soạn kĩ, có yêu cầu tư duy, có hướng đích rõ ràng để HS 

hiểu hoàn toàn đoạn ấy. 

Bài chuẩn bị sẽ được giáo viên sử dụng trên lớp như: kiểm tra sự chuẩn bị ở 

nhà, giảng nhanh đoạn đã chuẩn bị, cập nhật, mở rộng thêm kiến thức. 

 Ví dụ 1: Yêu cầu HS đọc bài 1“ Điện tích. Định luật Cu-lông”  (Vật lí 11 – 

trang 6) và trả lời các câu hỏi sau: 
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+ Câu 1: Thế nào là điện tích điểm?  

+ Câu 2: Lực Cu-lông là lực gì? Lực này có tác dụng như thế nào? 

+ Câu 3: Trong định luật Cu-lông môi trường đặt điện tích là môi trường nào? 

Nếu đặt các điện tích ở môi trường điện môi thì lực tương tác thay đổi như thế nào? 

HS được GV giao nhiệm vụ về nhà đọc SGK, từ kiến thức vừa đọc xong, HS sẽ 

trả lời được những câu hỏi mà GV yêu cầu: 

+ Câu 1: Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với 

khoảng cách tới điểm mà ta x t. 

+ Câu 2: Lực Cu-lông (lực điện) là lực tương tác giữa các điện tích điểm. Lực 

điện là lực hút nếu hai điện tích trái dấu, là lực đẩy nếu hai điện tích cùng dấu. 

+ Câu 3: Trong định luật Cu-lông môi trường đặt điện tích là chân không. Nếu 

đặt các điện tích ở môi trường điện môi thì lực tương tác sẽ giảm đi   lần so với trong 

chân không.  

Từ những nội dung HS nghiên cứu và tự trả lời được giúp HS tiếp thu tốt bài 

học mới hơn. 

 Ví dụ 2: Yêu cầu HS đọc bài 13 “Từ trường” (Vật lí 11– trang 118). GV gợi ý 

HS trả lời được các câu hỏi sau: 

+ Câu 1: Cho biết nam châm là gì? 

+ Câu 2: Lực từ có thể tác dụng lên dòng điện, nam châm không ? 

+ Câu 3: Từ trường là gì? 

Từ nội dung đọc sách giáo khoa và hướng dẫn của giáo viên, học sinh sẽ có thể 

trả lời các câu hỏi như sau: 

+ Câu 1: Nam châm là loại quặng sắt có khả năng hút được sắt vụn. 

+ Câu 2: Lực từ là lực tác dụng giữa hai dòng điện với nhau, hoặc nam châm 

tác dụng lên dòng điện; hoặc dòng điện tác dụng lên nam châm.          

+ Câu 3: Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện 

cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt 

trong nó. 

 Ví dụ 3: Yêu cầu HS đọc bài 31“ Mắt”  (Vật lí 11– trang 196). GV gợi ý cho 

HS trả lời các câu hỏi sau: 

+ Câu 1: Nêu sơ lược về cấu tạo quang học của mắt. 

+ Câu 2: Trình bày các hoạt động và các đặc điểm của mắt như sau: sự điều tiết, 

điểm cực cận, điểm cực viễn, khoảng nhìn rõ của mắt. 

+ Câu 3: So sánh mắt có tật và mắt bình thường. 

Từ nội dung đọc sách giáo khoa và hướng dẫn của GV, HS sẽ có thể trả lời các 

câu hỏi như sau: 
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+ Câu 1: Sơ lược về cấu tạo quang học của mắt: màng giác (giác mạc); thủy 

dịch; lòng đen; thể thủy tinh; dịch thủy tinh; màng lưới (võng mạc). Ngoài ra, trên 

võng mạc còn có điểm vàng và điểm mù. 

+ Câu 2: HS trình bày các hoạt động và các đặc điểm của mắt.  

+ Câu 3: HS so sánh được mắt có tật và mắt bình thường. 

Từ những nội dung HS nghiên cứu và tự trả lời được giúp HS tiếp thu tốt bài 

học mới hơn. Ngoài ra, hình thức chuẩn bị ở nhà còn có thể làm một số việc khác, như: 

lí giải một định nghĩa, một kết luận trong bài học, lí giải một hình vẽ trong SGK, công 

thức trong bài học sắp tới… 

2. Nghiên cứu SGK tại lớp 

 Hình thức này có sự ràng buộc của thời gian. Vì vậy việc chọn bài nào, chọn 

đoạn nào phải được giáo viên cân nhắc kĩ. Cần tập cho học sinh thực hiện theo từng 

mức độ: 

+ Mức độ 1: thực hiện 1 hoặc 2 đoạn – chọn đoạn đơn giản dễ thực hiện. 

+ Mức độ 2: thực hiện cả bài – chọn bài dễ, nội dung không phân tán ra nhiều vấn 

đề, không có nhiều khái niệm hoặc nhiều ví dụ khó hiểu. Tăng dần độ khó của bài đọc. 

 Khi thực hiện đọc sách giáo khoa tại lớp cần lưu ý một số vấn đề sau: 

+ Đảm bảo thời gian trên lớp. 

+ Các câu hỏi và chỉ dẫn phải đảm bảo liên kết thành hệ thống để học sinh đi 

từng bước đến yêu cầu cuối cùng. Có thể có hệ thống các câu hỏi liên quan như sau: Bài 

này đem đến cho chúng ta những kiến thức gì? Có bao nhiêu vấn đề được trình bày 

trong bài? Đoạn này nói gì? Điều gì mới mà em tiếp thu được từ nội dung đã đọc SGK? 

 Ví dụ 1: Cho học sinh đọc đoạn II của Bài 14 “Dòng điện trong chất điện 

phân”  (Vật lí 11 – trang 79)  

Sau khi HS đã đọc SGK, nội dung các em cần nắm được là: chất điện phân gồm 

các hạt mang điện tích gì? Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có 

hướng như thế nào? Khi nào gọi là cation, khi nào là anion? 

 Ví dụ 2: Cho học sinh đọc đoạn I, II bài 26 “Khúc xạ ánh sáng” (Vật lí 11 – 

trang 162) 

Cho HS đọc đoạn I, II. Sau khi đọc xong HS biết được hiện tượng khúc xạ ánh 

sáng; mối liên hệ giữa góc tới và góc phản xạ, tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ; 

thế nào là chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối; mối quan hệ giữa chiết suất tuyệt đối 

và chiết suất tỉ đối. 

 Ví dụ 3: Cho học sinh đọc đoạn I bài 33 “Kính hiển vi” (Vật lí 11 – trang 209) 

Sau khi HS đọc đoạn I sẽ nắm được: kính hiển vi được cấu tạo gồm những bộ 

phận nào; tác dụng của các bộ phận đó; kính hiển vi khác kính lúp như thế nào… 
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 Ví dụ 4: Cho HS đọc đoạn II bài 34 “Kính thiên văn” (Vật lí 11 – trang 213) 

Sau khi HS đọc đoạn II sẽ tìm hiểu: Tại sao khi điều chỉnh kính thiên văn, ta 

không phải dời toàn bộ kính như với kính hiển vi? (Khoảng cách giữa vật kính và thị 

kính của kính thiên văn thay đổi được). 

3. Kết quả triển khai thực tế  

 Qua thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này vào các lớp đã dạy năm trước, bản 

thân nhận thấy học sinh có sự thay đổi cách học tập, học sinh yêu thích hơn đối với 

môn học. Học sinh có kĩ năng tự học qua quá trình giáo viên rèn luyện kĩ năng thực 

hiện các câu hỏi ở SGK, vì SGK không chỉ cung cấp kiến thức có sẵn mà còn hướng 

dẫn HS thông qua các câu hỏi trong bài. Từ những câu hỏi để giúp HS chuẩn bị kiến 

thức bài học, HS có thể hiểu bài hơn trong quá trình GV giảng dạy trên lớp. Mặt khác 

từ việc cho HS đọc SGK sẽ rèn luyện các kĩ năng phát âm, lỗi chính tả và khơi gợi 

niềm yêu thích đọc sách của học sinh. 

 Kết quả quan sát cho thấy, lúc đầu HS chưa hứng thú với việc đọc SGK, chưa 

thấy được tầm quan trọng của việc đọc tài liệu ở nhà và trên lớp. Tuy nhiên, sau thời 

gian thực hiện HS cũng dần làm quen và hứng thú hơn trong giờ học.  

 Đây là quá trình tự lực nghiên cứu SGK mà GV là người lên kế hoạch cho HS 

thực hiện. Từ phương pháp học tập đơn giản, một số HS yếu đã cố gắng vươn lên học 

tốt hơn, HS tập trung học tập và chịu khó nghiên cứu SGK.  

IV. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

 Để thực hiện phương pháp làm việc với SGK thì GV cần lưu ý cách tổ chức 

lớp học, có thể chọn các cách tổ chức lớp theo các phương pháp đàm thoại, khám phá, 

thảo luận nhóm. Thông thường thì nên chia nhóm thảo luận rồi đưa ra kết quả.  

 Để có thể thực hiện tốt phương pháp này cần thực hiện ba điểm sau: chọn nội 

dung bài phù hợp; chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp; chuẩn bị tốt hệ thống câu 

hỏi dẫn dắt HS. 
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DẠY CÁC BÀI ĐỌC VĂN  

BẰNG PHƢƠNG PHÁP HƢỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC  

THÔNG QUA KÊNH CHỮ SÁCH GIÁO KHOA  

Lê Trung Liệt, THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu,  

Đồng Tháp 
 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Đổi mới PPDH là một nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo. Song hiện nay, điều kiện cũng như nhu cầu học tập của học 

sinh (HS) ngày càng đòi hỏi cao hơn và cũng đang đứng trước một viễn cảnh mới “HS 

được tiếp nhận nhiều nguồn thông tin đa dạng, phong phú từ nhiều mặt của cuộc sống, 

có hiểu biết nhiều hơn, linh hoạt và thực tế hơn so với các thế hệ cùng lứa tuổi trước 

đây mấy chục năm, đặc biệt là HS trung học. Trong học tập, họ không thỏa mãn với 

vai trò của người tiếp thu thụ động, không chỉ chấp nhận các giải pháp đã có sẵn được 

đưa ra” [3, tr.7]. 

Muốn tiết học đạt được hiệu quả cao, GV có thể sử dụng nhiều phương pháp, 

cách thức và kỹ thuật dạy học khác nhau. Riêng đối với môn Ngữ văn, linh hồn của 

chương trình là dạy học các giờ đọc văn. Vì vậy, GV phải biết làm thế nào để giờ đọc 

văn có hiệu quả. Tuy nhiên, một trong những phương pháp mà tôi đã vận dụng mang 

lại hiệu quả cao, đó là phương pháp hướng dẫn HS tự học thông qua kênh chữ sách 

giáo khoa. Đây là một trong những PPDH tích cực, gây hứng thú học tập, tạo sự thân 

thiện trong hoạt động dạy và học. Qua đó, GV giảm được áp lực trong cải tiến PPDH 

cũng như việc nâng cao chất lượng bộ môn. 

Hiện nay, phương pháp hướng dẫn HS tự học thông qua kênh chữ SGK chưa 

được GV thực hiện một cách nhất quán và đồng bộ. Có lẽ đi vào đề tài  ạy các  ài 

đ c văn  ằng phương pháp hướng d n HS t  h c thông qua kênh chữ S K, chúng tôi 

hy vọng góp một phần nhỏ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nói trên, đồng thời 

thiết lập một hướng giải quyết mà lâu nay GV chúng ta đang băn khoăn, lo lắng.  

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1. Cơ sở lí luận  

Đổi mới PPDH, lấy HS làm trung tâm là một yêu cầu của xu thế dạy học hiện 

đại. nhiệm vụ của người học là phải tiến tới tương tác hóa và cá thể hóa với sự trợ giúp 

các phương tiện, công nghệ hiện đại, nhằm phát huy tối đa tiềm năng của mình. Việc 

HS tự vận động theo khả năng sẽ tạo điều kiện cho các em tự bộc lộ và phát triển tiềm 

năng của mình.  
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“Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện 

cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ 

lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được 

nhân lên gấp bội. Vì vậy, ngày nay người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trong quá 

trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, 

đặt vấn đề phát triển tự học ở nhà sau bài lên lớp mà cả tự học trong tiết học có sự 

hướng dẫn của GV” [1, tr.19]. 

Ngữ văn là môn học tự luận, vừa nhận biết, thông hiểu, vừa vận dụng và vận 

dụng cao. Do đó, tính chủ động và sáng tạo của HS cũng được đặt ra và cần được phát 

huy nhiều hơn. Trong các năm gần đây, các đề thi THPT Quốc gia đã ra dạng nhận biết, 

thông hiểu, vận dụng tổng hợp kiến thức và tính sáng tạo cao. Với cách ra đề như vậy, 

PPDH theo cách truyền thụ để HS học thuộc lòng, học vẹt không còn phù hợp nữa, 

chúng tôi mạnh dạn nghĩ đến phương pháp hướng dẫn HS tự học. HS được rèn luyện 

cách tự học, hợp tác với nhau trong học tập, sáng tạo trong việc phát hiện và giải quyết 

vấn đề. Những kiến thức bài học không phải tự GV áp đặt mà chính ngay HS đã tự phát 

hiện. Về phía GV cũng cảm thấy không nặng nề, mệt nhọc trong giờ lên lớp. Sử dụng 

triệt để phương pháp này, GV thật sự là người tổ chức chỉ đạo, thiết kế, điều khiển, ủy 

thác toàn bộ quá trình nhận thức cho HS. Người GV cần nắm vững phương pháp hướng 

dẫn HS tự học, chuẩn bị hệ thống những câu hỏi gợi mở từ cơ sở của những câu hỏi kiến 

thức trọng tâm của SGK, nhằm giúp HS tìm hiểu, khám phá được bản chất của mọi vấn 

đề. Từ đó, các em dựa vào những hiểu biết mà độc lập suy nghĩ, vận dụng sao cho đạt 

hiệu quả cao nhất. Để cách thức này được tiến hành thuận lợi, GV và HS cần có sự phối 

hợp tích cực, đồng bộ đa chiều: giữa GV với HS, giữa HS với HS.  

2. Cơ sở thực tiễn 

Việc dạy và học Ngữ văn hiện nay luôn là nỗi trăn trở của nhiều giáo viên. Bởi 

lẽ, môn Ngữ văn đang đứng trước một viễn cảnh hết sức khó khăn. Tác phẩm văn học 

(TPVH) không đến với các em như là một nhu cầu giải trí, bởi vì các hình thức giải trí 

ở ngoài xã hội hấp dẫn hơn nhiều so với việc đọc một TPVH, hay một bài báo có liên 

quan đến văn học... Thực tế, một số phụ huynh và HS có suy nghĩ rất thực dụng về vấn 

đề chọn ngành nghề. Mà môn Ngữ văn chỉ thi vào một số ngành của ban KHXH-NV, 

các ngành này không phải là mũi nhọn kinh tế. Vả lại, học các môn tự nhiên thì việc 

chọn ngành nghề được rộng mở hơn. Do đó, đối với một số HS, môn Ngữ văn và các 

môn KHXH khác không còn là một môn trọng yếu nữa. Điều quan trọng đối với GV là 

phải cho các em biết được ý nghĩa và giá trị của bộ môn, không chỉ chiếm lĩnh tri thức, 

bồi dưỡng tâm hồn mà còn giúp các em hoàn thiện về nhân cách. 

Qua khảo sát tình hình chung của các lớp mình đã dạy, chúng tôi thấy rằng HS 

học lệch các môn KHTN (như việc chọn lớp chuyên của các em). Đối với môn Ngữ 

văn, các em chỉ học bằng hình thức tiếp thu thụ động. Nghĩa là các em không tự học, 

không đọc trước các văn bản, không chuẩn bị trước các câu hỏi trong SGK, hoặc là các 

em ít hợp tác, biết cũng không chủ động phát biểu. Xem bảng khảo sát sau : 
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TSHS                                                    

SL % SL % 

1 111 43 38,7 26 23,4  

2 111 54 48,6 50 45,0  

Đứng trước thực trạng vô cùng khó khăn này bản thân tôi nhận thấy rằng cần 

làm thay đổi sự nhận thức của các em. Con đường gần nhất mà GV có thể vực dậy lại 

bộ môn của mình, chính là hướng dẫn tự học cho các em. Việc sử dụng phương pháp 

hướng dẫn HS tự học sẽ giảm bớt được nhiều áp lực về phía người giảng dạy. Bởi các 

em chỉ có tự nghiên cứu mới có thể hoàn thành các PHT mà GV đã cung cấp. Cũng 

qua việc các em tự học, các em mới thấy hết được giá trị của việc học, kiến thức được 

khắc sâu hơn. Đồng thời, tiết học cũng bớt đi sự hoạt động tẻ nhạt của riêng người 

thầy như một thời gian trước đây. 

3. Phƣơng pháp hƣớng dẫn HS tự học với kênh chữ SGK Ngữ văn 12   

 Sử dụng câu hỏi để khai thác kiến thức 

 Hệ thống câu hỏi phải được chuẩn bị trước. Dựa vào những câu hỏi trong 

SGK, GV phải chuẩn bị những câu hỏi gợi mở được xem là bản chất của vấn đề nhằm 

gợi hứng thú HS trong học tập, thể hiện :  

+ Định hướng hoạt động tự lực nghiên cứu từ SGK của HS. 

+ Phát huy năng lực tự nghiên cứu SGK, phát triển năng lực tư duy sáng tạo của 

HS và hình thành kiến thức một cách hệ thống, lô-gic.  

 Để phát huy năng lực chủ động, tự lực của HS, người thầy phải thật sự xem 

tài liệu SGK là nguồn cung cấp thông tin chính yếu. Bởi SGK vừa là công cụ, vừa là 

phương tiện, giúp GV chuyển từ vai trò trung tâm truyền thụ sang vai trò hướng dẫn, 

tổ chức HS chủ động, tích cực lĩnh hội tri thức mới. Do đó : 

+ Câu hỏi không chỉ tạo được sự hứng thú nhận thức mà còn kích thích sự tìm 

tòi, sáng tạo của HS. Vì vậy, câu hỏi phải vừa sức, có hệ thống, lôgic, buộc HS luôn ở 

trong tình trạng giải quyết vấn đề.   

+ Câu hỏi đưa ra không nên mang tính chất đơn thuần là trình bày lại nội dung 

SGK, cần có yêu cầu cao : phân tích, so sánh, giải thích, chứng minh cho những kiến 

thức mà HS đọc được từ sách. GV cần định hướng rõ vấn đề tự nghiên cứu cho HS.  

+ Những câu hỏi đưa ra phải nhằm vào việc rèn luyện cho HS một số kĩ năng : 

sàng lọc thông tin, liên tưởng, hình dung vấn đề, liên hệ được những vấn đề từ thực 

tiễn đời sống và của thế giới nghệ thuật, … 
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 Sử dụng phiếu học tập để khai thác kiến thức 

 Trong quá trình dạy học, phiếu học tập (PHT) được xem là công cụ trong hoạt 

động giao tiếp giữa thầy và trò. Cho nên trong tiết dạy, GV đặt ra nhiệm vụ học tập, 

yêu cầu HS thực hiện thông qua PHT.  

 Sử dụng PHT thường xuyên sẽ tạo cho HS một phong cách học tập mới, 

chống thói quen thụ động, tạo thói quen tự học. Đặc biệt trong giờ đọc văn, việc sử 

dụng PHT giúp HS tự lực khai thác được nội dung yêu cầu của bài học dựa vào chính 

năng lực của bản thân mình.  

 Những yêu cầu cần chuẩn bị khi sử dụng PHT : 

+ PHT phải được GV thiết kế sẵn và được in trên giấy A4, A3,… sao cho phù 

hợp vào mục đích, yêu cầu mà GV dự định cho HS khai thác kiến thức từ kênh chữ có 

trong SGK.  

+ Nhiệm vụ đặt ra trong PHT phải vừa đủ (1 đơn vị kiến thức hoặc từng mục 

nội dung kiến thức), tránh đặt quá nhiều nhiệm vụ trong một PHT. Điều này sẽ mang 

hiệu quả không cao, trái lại còn gây sức  p đối với các em.  

+ Sử dụng PHT cần kết hợp với những phương pháp, kĩ thuật dạy học như : 

hoạt động cá nhân (động não, đàm thoại gợi mở, nêu vấn đề) ; hoạt động nhóm với kỹ 

thuật khăn trải bàn, góc học tập, …  

+ GV cũng cần phải xây dựng một PHT hoàn chỉnh để sau khi HS trình bày kết 

quả PHT của từng cá nhân (hoặc của nhóm), giáo viên có thể đối chiếu so sánh và 

đánh giá được kết quả tự học của HS 

 Diễn đạt nội dung đọc đƣợc từ SGK 

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

1. Nội dung  

Có 5 bước để tiến hành thực hiện phương pháp nêu ở trên, tuy nhiên GV có thể 

thực hiện bước này mà không thực hiện bước kia, hoặc hoán chuyển các bước cho 

nhau (có khi là 4 bước). Vì trên thực tế, phần đọc văn bản, các em đã đọc trước ở nhà. 

Hoặc khi thực hiện yêu cầu ở lớp, các em cũng có thể tự đọc thầm hay đọc to trước lớp 

những phần liên quan, sau khi GV cung cấp gói câu hỏi. Về cơ bản, có thể mô tả các 

bước của phương pháp này như sau : 

 Bước  : GV cung cấp hệ thống câu h i và định hướng HS làm việc 

+ Khi cung cấp câu hỏi, GV có thể phân công cụ thể cho từng đối tượng hoặc 

nhóm cụ thể. Nội dung câu hỏi cũng tương ứng cho từng đối tượng hoặc nhóm cụ thể. 

Nhóm nào có nhiều HS khá, giỏi thì sẽ nhận gói câu hỏi tương đối khó. Ngược lại 
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nhóm có HS trung bình, yếu thì sẽ nhận gói câu hỏi tương đối dễ. Như thế sẽ kích 

thích tinh thần học tập, đồng thời sẽ tránh thói ỷ lại, trông chờ vào người khác của HS. 

+ GV định hướng chung cho tất cả các gói câu hỏi. 

 Bước  : Đọc (sách giáo khoa, ho c tài liệu tham khảo) để giải đáp câu 

h i ho c tìm ra kiến thức mới 

+ Đọc được xem là một hoạt động không thể thiếu trong những giờ đọc văn. 

Bởi đọc để tiếp nhận thông tin, đọc để suy nghĩ, đọc để vận dụng,…  

+ HS đọc trước ở nhà: tác phẩm, tài liệu tham khảo, chuẩn bị nội dung trả lời 

cho những câu hỏi từ SGK và biết trang bị kiến thức dự đoán cho những câu hỏi gợi ý 

của GV khi đến lớp. 

+ Trước lớp, các em có thể đọc thầm, hoặc GV chỉ gọi HS đọc những phần 

thuộc về bản chất của vấn đề trước lớp. 

+ HS phải tư duy, động não, tổng hợp, so sánh,… để tìm ra tri thức mới. 

 Bước  : GV tổ chức cho HS thảo luận (nếu thấy c n thiết – thực hiện 

kĩ thuật khăn trải bàn) ho c hoạt động cá nhân 

+ Để đánh giá được khả năng tự học của các em, GV cho HS hoạt động nhóm 

với kĩ thuật “khăn trải bàn”. Khi thực hiện kĩ thuật dạy học này, mỗi HS đều có tiếng 

nói riêng của mình, sau đó là phần hội ý thảo luận đi đến thống nhất của nhóm. Tất cả 

đều được thể hiện qua PHT theo vị trí chỗ ngồi của từng thành viên. Có thể biểu diễn 

bằng mô hình minh họa như sau: 

 

 

 

 

  

 

 

 

+ GV bắt buộc từng HS phải thể hiện được trên PHT vào đúng vị trí của mình. 

Nếu GV không quan tâm đến việc này, thì HS có em cũng sẽ không thực hiện mà chỉ 

trông chờ vào phần ý kiến chung của tập thể. Như vậy phần tự học sẽ không khả thi.  

+ Đối với hoạt động cá nhân, mỗi HS phải tự hoàn thành PHT của mình. 

Trường hợp này, PHT sẽ giống nhau. Thời gian kết thúc mà em nào chưa hoàn thành 

PHT, GV phải theo dõi cho những lần hoạt động sau và phải chú ý nhiều hơn. 

                 Ý kiến                      Ý kiến 

               cá nhân 1                cá nhân 2 

 

 

 

     Ý kiến                                           Ý kiến  

   cá nhân 6                                        cá nhân 3 

 
                  

                Ý kiến                     Ý kiến 

             cá nhân 5                 cá nhân 4 

Ý kiến 

thống nhất  

của nhóm 
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+ Nhiệm vụ của GV phải theo dõi và hướng dẫn đồng bộ cho hoạt động nhóm 

cũng như hoạt động cá nhân. Khác với thảo luận nhóm, thời gian thực hiện cho bước 

này có thể nhiều hơn.                   

 Bước   : Trình bày nh ng hiểu biết của mình về vấn đề tự lực làm 

việc ho c qua thảo luận nhóm 

+ Đối với cá nhân, GV phải biết chọn những cá nhân yếu, TB trình bày trước để 

các em có dịp thể hiện mình. Lần lượt gọi HS yếu, TB nhận x t trước, sau đó mới gọi 

HS khá, giỏi. Sau mỗi phần trình bày, GV yêu cầu cả lớp khích lệ bằng những tràng 

pháo tay để cổ vũ hay khen thưởng kịp thời bằng hình thức khen ngợi trước lớp hoặc 

cho điểm cộng, đối với cá nhân hoặc nhóm trình bày đúng và hay. 

+ Đối với hoạt động nhóm, nội dung trình bày của từng nhóm đều thể hiện qua 

bảng phụ hoặc ĐDDH, tất thảy đều được dán lên bảng. Đại diện từng nhóm lên trình 

bày. Trước phần nhận x t của các nhóm, nhóm trình bày có quyền điều chỉnh, bổ sung 

cho nhóm của mình. Nếu thời gian có giới hạn, GV không cần cho các nhóm khác 

nhận x t mà GV chuyển sang bước cuối cùng là chuẩn hóa kiến thức. 

+ Để thuyết trình không mang tính hình thức, HS còn lại theo dõi việc trình bày 

có quyền đặt câu hỏi chất vấn, tranh luận, phản bác hoặc thống nhất cao.     

+ GV lưu ý HS chỉ đi vào những vấn đề cốt lõi và trình bày ngắn gọn, tránh dài 

dòng, lan man. 

 Bước 5: GV kết luận, chuẩn hóa kiến thức 

+ Đây là bước cuối cùng hoạt động tự lực của HS. GV là người đưa ra những 

nhận x t cuối cùng sau phần nhận x t của các nhóm khác. 

+ Kiến thức chuẩn này có thể viết trên một đồ dùng của GV hoặc trình chiếu 

trên một slide để HS quan sát hoặc ghi ch p. 

+ Sau phần trình bày của từng nhóm, GV động viên, khích lệ và biểu dương kịp 

thời nhằm làm tăng không khí của tiết học. Sau đó hướng dẫn thêm cho phần tự học ở 

nhà của các em.  

Ví dụ minh họa: Tổ chức hoạt động dạy học bài R ng xà nu [6, tr.50-62] để 

khai thác một kiến thức hình tượng cây xà nu. (Gom lại thành 4 bước tiến hành) 

 ước 1: GV yêu cầu HS đọc đoạn đầu “Làng ở trong tầm đại  ác…nối tiếp tới 

chân tr i” và đoạn cuối “Tn   lại ra đi… đến chân tr i" để trả lời câu lệnh sau : Truyện 

R ng xà nu được mở đầu và kết thúc bằng hình ảnh cây xà nu. Hãy phân tích vẻ đẹp và 

ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh ấy. GV cho HS xem tranh minh họa, nếu có. 

 ước 2: GV phát phiếu và gợi ý HS trả lời bằng phiếu học tập hoặc ĐDDH theo 

nhóm (khăn trải bàn): rừng xà nu dưới tầm đại bác, sức sống man dại của nó, ảnh 
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hưởng của rừng đối với làng Xô Man,… Ý kiến cá nhân và sự thống nhất của nhóm 

được thể hiện qua phiếu hoặc bảng phụ.   

 ước 3: GV gọi cá nhân hoặc từng nhóm trình bày, nhóm bổ sung và nhóm 

khác nhận x t. Có thể dán một lượt lên bảng, bỏ qua phần trình bày. 

 ước 4: GV nhận x t, chuẩn kiến thức, HS ghi vào tập. 

2. Kết quả triển khai thực tế  

  ề mặt đổi mới phương pháp: 

+ Tạo được môi trường học tập vui tươi, thân ái, HS tích cực. Thầy và trò có 

mối quan hệ gần gũi, thân thiết. Thông qua đó, GV có điều kiện đánh giá chính xác 

năng lực của từng cá nhân HS, dễ dàng điều chỉnh mối quan hệ và PPDH phù hợp với 

tất cả đối tượng HS. 

+ Phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS trong khâu chuẩn 

bị và quá trình tham gia xây dựng bài học, ở đó người học làm trung tâm. 

+ HS có được tư duy độc lập, khoa học và có khả năng diễn đạt một vấn đề văn 

học trước tập thể lớp bằng ngôn ngữ nói. Cũng qua đó, các em có thêm sự tự tin trong 

học tập, trong hoạt động giao tiếp. Hầu hết các em HS đều được thể hiện mình trước 

lớp một cách mạnh dạn và tự tin. 

+ Trong một giờ học, các em vừa là người trực tiếp tham gia xây dựng bài cũng 

vừa là người phản biện. Từ đó, giúp các em khắc sâu kiến thức hơn, dễ vận dụng hơn.  

+ Phương pháp này giúp các em chủ động trong học tập, có thể lĩnh hội tri thức 

dễ dàng, chứ không phải tiếp nhận thụ động. Tiết học không còn nặng nề và không còn 

nhàm chán như trước nữa, kết quả học tập cũng được nâng lên một cách rõ rệt.  

  ề chất lượng giáo dục:  

+ Kết quả đạt được từ kết quả thi THPT QG  

 

    

h c 

TSHS 

(L p dạy) 

Gi i Khá TB Trên TB 

SL % SL % SL % SL % 

2015-

2016 

68 

(12V+12AV) 
19 28 29 42,6 30 44,1 68 100 

2016-

2017 

44 

(12SD+12P) 
9 20,5 16 36,4 19 43,2 44 100 

2017-

2018 

35  

(12L) 
7 20 12 34,3 16 45,6 35 100 
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+ Kết quả đạt được từ kết quả thi HSG các cấp 

    

    
h c 

Quốc gia OLP 30.4 Tỉnh 

TSHS 
Tham 

gia 

SL % TSHS 
Tham 

gia 

SL % TSHS 
Tham 

gia 

SL % 

2015-
2016 

02 02 100 03 02 66,7 11 10 90,1 

2016-
2017 

01 01 100 03 03 100 11 09 81,8 

2017-
2018 

01 01 100 03 02 66,7 11 09 81,8 

   Kết luận: Việc áp dụng phương pháp hướng dẫn HS tự học trong những giờ 

đọc văn lớp đã thật sự mang lại kết quả có nghĩa rất đặc biệt, không chỉ về điểm số mà 

còn ở tinh thần, chính là sự thắng lợi của việc đổi mới phương pháp dạy học trong giai 

đoạn hiện nay. 

IV. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

– Muốn thực hiện tốt phương pháp này, GV phải tận tụy với nghề, luôn quan 

tâm sâu sắc đến tinh thần và thái độ học tập của HS. Đồng thời, GV phải biết tôn trọng 

ý kiến cá nhân, tập thể để tổ chức những tiết học sinh động, hấp dẫn và có chất lượng 

chuyên môn cao. Thông qua các giờ đọc văn, các em thấy yêu thích và say mê với bộ 

môn hơn.  

– Áp dụng phương pháp này không phải là cơ bản và chủ yếu trong giờ đọc văn 

mà GV phải biết vận dụng một cách linh hoạt các PPDH để góp phần nâng cao hiệu 

quả tiết học. Những giờ đọc văn dạy theo phương pháp này có thể xem như một “món 

ăn lạ” trong “bữa tiệc mới” nhằm kích thích sự hứng thú của HS trong quá trình chiếm 

lĩnh tri thức mới. 

– Đối với GV đang trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn ở cấp THPT cần quan tâm 

nhiều hơn đến tinh thần và thái độ học tập của HS, để kịp thời phát hiện và có những 

cải tiến trong việc chọn lựa PPDH thích hợp. Đồng thời, mỗi GV dạy Ngữ văn phải 

luôn biết tự bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ sư phạm, tự biết làm mới mình khi đứng 

trên bục giảng. 

– Thư viện nhà trường nên trang bị thêm nhiều sách nghiên cứu chuyên môn 

cũng như tài liệu tham khảo (chủ yếu là sách Giáo học pháp) để GV nâng cao nghiệp 

vụ chuyên môn. 

– Sở GD-ĐT nên tổ chức một hội thảo thật sự có chiều sâu bàn về PPDH, ứng 

với việc đổi mới PPDH trong toàn ngành. Cần có sự thống nhất và đồng thuận cao  

trong thực hiện đổi mới PPDH hiện nay.  



206   Quỹ Hỗ trợ đổi mới GDPT 

 

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO  

1. Nguyễn Hải Châu (chủ biên) (2006), Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy 

h c và ki m tra đánh giá môn Ngữ văn 10, NXB Hà Nội. 

2. Trần Đình Sử (chủ biên) 2006, Tài liệu  ồi dưỡng giáo viên th c hiện chương 

trình S K lớp 10 THPT, NXB Hà Nội. 

3. Bộ GD-ĐT (2007), Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THPT môn Ngữ 

văn, NXBGD. 

4. Trần Đình Sử (Tổng chủ biên) (2008), Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập 1, NXBGDVN. 

5. Trần Đình Sử (Tổng chủ biên) (2008), Ngữ văn 12 Nâng cao – Sách   , Tập 1, 

NXBGDVN. 

6. Trần Đình Sử (Tổng chủ biên) (2008), Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập 2, 

NXBGDVN. 

7. Trần Đình Sử (Tổng chủ biên) (2008), Ngữ văn 12 Nâng cao – Sách   , Tập 2, 

NXBGDVN. 

8. Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên) (2009), Ngữ văn 12, Tập 1, NXBGDVN. 

9. Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên) (2009), Ngữ văn 12 – Sách   , Tập 1, 

NXBGDVN. 

10. Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên) (2009), Ngữ văn 12, Tập 2, NXBGDVN. 

11. Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên) (2009), Ngữ văn 12 – Sách   , Tập 2, 

NXBGDVN. 

12. Đỗ Ngọc Thống (2012), Tài liệu chuyên văn, Tập 1, NXBGDVN. 

13. Đỗ Ngọc Thống (2012), Tài liệu chuyên văn, Tập 2, NXBGDVN. 

14. Đỗ Ngọc Thống (2012), Tài liệu chuyên văn, Tập 3, NXBGDVN.     

 

Địa chỉ liên hệ 

H  và tên: ThS. Lê Trung Liệt  

 ơn vị công tác: Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Tháp 

 T di động: 0917.123.870     

Email: lietndc@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:lietndc@gmail.com


Chia s   inh nghiệm v  nh n rộng th nh công đổi mới GDPT       207 

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO HƢỚNG HỘI NHẬP 

TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC                                      

Trần Thị Minh Chung  

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Lào Cai    

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Qua thực tế giảng dạy và khảo sát ở trường tiểu học Lê Ngọc Hân, tôi thấy 

nhiều học sinh còn hạn chế khi sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh trong các hoạt động giáo 

dục tại nhà trường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng theo chúng 

tôi, có thể quy về 4 nguyên nhân chủ yếu sau: (1) Môn tiếng Anh là một môn học kiến 

thức nhưng lại đòi hỏi người học có năng khiếu; (2) Học sinh chưa đảm bảo được 4 kĩ 

năng “ nghe - nói - đọc - viết” khi học môn Tiếng Anh; (3) Học sinh chưa có môi 

trường để luyện tập và giao tiếp Tiếng Anh; (4) Giáo viên và cha mẹ các em mới quan 

tâm đến nội dung bài học, kiến thức mà chưa quan tâm đến việc ôn luyện, rèn kĩ năng 

cho học sinh. Chúng tôi cho rằng, sử dụng một số biện pháp thích hợp để tổ chức các 

hoạt động giáo dục (HĐGD) theo hướng hội nhập khi dạy học tiếng Anh trong trường 

tiểu học sẽ nâng cao được chất lượng dạy học. Sáng kiến kinh nghiệm này đã được 

chúng tôi áp dụng tại trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, thành phố Lào Cai từ năm học 

2016-2017 đến nay. 

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Khi sử dụng một số biện pháp thích hợp để tổ chức các HĐGD theo hướng hội 

nhập trong dạy học tiếng Anh ở trường tiểu học thì sẽ:  

+ Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môn Tiếng Anh trong trường Tiểu 

học cho cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh trước yêu cầu của xã hội hiện nay. 

+ Giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo trong nhà trường được bài bản, khoa học, 

thống nhất và có hiệu quả.  

+ Giúp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên, từ đó giáo viên có sự tương 

tác với học sinh trong quá trình học tiếng Anh và không ngừng tự học, tự bồi dưỡng 

tiếng Anh để đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và đáp ứng đòi hỏi giáo dục trong thời đại 

mới, tạo thói quen chuẩn bị nội dung tích hợp và thói quen sử dụng câu lệnh tiếng Anh 

trong giảng dạy.  

+ Giúp cho quá trình đánh giá học sinh được hoàn thiện hơn, phát hiện sớm và 

bồi dưỡng  học sinh có năng khiếu về tiếng Anh. Đưa tiếng Anh trở thành công cụ giao 

tiếp cần thiết trong nhà trường và ngoài xã hội, là phương tiện thông tin nhạy b n 

phong phú. 
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III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

1. Đổi mới công tác quản lí và chỉ đạo 

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ngay từ đầu 

năm học theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho từng thành viên trong 

nhà trường để phát huy sự sáng tạo và trách nhiệm trong công việc.   

Đổi mới tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường như: Dạy hát múa bằng 

Tiếng Anh hoặc ra các câu mệnh lệnh bằng tiếng Anh cho học sinh thay thế việc tập 

thể dục chuyển tiết thông thường; Tổ chức các tiết học tập ngoài trời như những tiết 

học môn thể dục hoặc các hoạt động đội, sao nhi đồng… Từ những hoạt động đó 

chúng tôi cho học sinh được trải nghiệm tiếng Anh, giúp cho các em khắc sâu hơn các 

từ, các câu, phản xạ tốt hơn với các hoạt động thực tế trong cuộc sống, từ đó các em 

thực sự được sử dụng những vốn kiến thức Tiếng Anh đã có vào thực tế. 

2. Tổ chức tốt các hoạt động chào cờ, ngoại khóa bằng Tiếng Anh  

Giáo viên Tiếng Anh kết hợp với Tổng phụ trách đội xây dựng nội dung chào 

cờ theo tuần, trong đó có lồng gh p các hoạt động bằng Tiếng Anh như: bản tin Tiếng 

Anh, hát múa, đóng kịch, chơi trò chơi… Tổ chức cho học sinh giao tiếp thực tế với 

người nước ngoài ở khu ga Lào Cai để học sinh làm quen với tiếng Anh, giúp học sinh 

tự tin, hứng thú thích giao tiếp tiếng Anh. Tạo ra sự đa dạng về sân chơi mang tính 

giáo dục cao, để học sinh được tham gia hoạt động và trải nghiệm, biến những ý tưởng 

sáng tạo của học sinh thành hiện thực. Qua các hoạt động trong thực tiễn hình thành ý 

thức, phẩm chất, kĩ năng sống và năng lực cho học sinh. Trong năm học 2017 – 2018, 

nhà trường  đã tổ chức được 10 buổi giao lưu tiếng Anh với khách du lịch tại ga Lào 

Cai với 720 lượt học sinh. Biện pháp này học sinh được rèn kỹ năng nghe, nói, giao 

tiếp bằng tiếng Anh, cách phát âm chuẩn. Cách học này học sinh rất hứng thú học và 

cha mẹ học sinh đồng lòng ủng hộ. 

3. Kiện toàn hoạt động của tổ chuyên môn  

Ban giám hiệu phân công, sắp xếp hợp lý trình độ, năng lực giáo viên dạy 

chương trình Tiếng  Anh các khối lớp trong nhà trường ngay từ cuối mỗi năm học để 

giáo viên chủ động nội dung bồi dưỡng hè cho năm học sau (trường hiện nay có 4/4 

đồng chí giáo viên đạt chuẩn trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu). 

Xây dựng nhóm bộ môn dạy tiếng Anh trong nhà trường: Do đặc điểm của 

chương trình dạy học trong  trường Tiểu học, nên tổ chuyên môn được xây dựng theo 

khối lớp chứ chưa có tổ chuyên môn theo môn học. Thường cán bộ quản lý, tổ trưởng 

tổ chuyên môn không phải là chuyên môn sâu về Tiếng Anh, do đó việc chỉ đạo 

chuyên môn phần nào mang tính chỉ đạo định hướng. Do vậy, nhà trường đã xây dựng 

nhóm bộ môn Tiếng Anh, phân công giáo viên có trình độ, năng lực tốt làm trưởng 

nhóm bộ môn để tham mưu đắc lực cho nhà trường trong việc chỉ đạo chuyên môn về 

dạy môn học này.   
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4. Xây dựng kế hoạch chƣơng trình dạy học môn tiếng Anh hợp lý, hiệu quả 

Nhà trường tổ chức cho giáo viên tiếng Anh tự chủ xây dựng chương trình tiếng 

Anh cho cả năm học cụ thể: số tiết dạy trên lớp, số tiết tích hợp, số tiết thực hành 

ngoại khóa. Giáo viên chủ động đề xuất những địa điểm để trải nghiệm (ga Lào Cai, 

chợ Sa Pa, chợ Bắc Hà…), cùng phụ huynh lên kế hoạch trải nghiệm cụ thể. Ban giám 

hiệu tiến hành kiểm tra kỹ đối tượng hoc sinh giao tiếp (là ai, từ đâu đến), định hướng 

các câu hỏi để học sinh có thể giao lưu, chia sẻ.  

Trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện việc dạy học tiếng Anh có hiệu 

quả, nhà trường chỉ đạo cho các giáo viên dạy các môn chuyên biệt phối hợp xây dựng 

kế hoạch tích hợp giữa môn tiếng Anh và các môn học khác như: Mĩ thuật, Kể 

chuyện… với các hoạt động dạy học được tổ chức thông qua môi trường giao tiếp đa 

dạng phong phú, với các hoạt động tương tác (trò chơi, kể chuyện, vẽ tranh,…). Các 

hoạt động này giúp học sinh ghi nhớ từ, cụm từ, cách đánh vần, suy đoán nghĩa của từ 

hoặc cụm từ dựa vào ngữ cảnh giao tiếp, sử dụng tài liệu đơn giản như từ điển, tranh… 

5. Đổi mới phƣơng pháp dạy học môn tiếng Anh trong nhà trƣờng 

Để tổ chức các HĐGD trong trường tiểu học theo hướng hội nhập, thông qua 

chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, việc đổi mới phương pháp dạy và 

phương pháp học rất quan trọng. Đầu năm học 2017 – 2018, Ban giám hiệu yêu cầu 

giáo viên đăng ký các tiết dạy có sử dụng câu lệnh tiếng Anh, tiết dạy đối với giáo 

viên tiếng Anh, các tiết dạy kết nối tiếng Anh với người nước ngoài, tiết dạy song ngữ 

Toán – Khoa học, tiết dạy thực tế. Trên cơ sở đăng ký, Ban giám hiệu xây dựng kế 

hoạch cho từng lớp để thực hiện những mục tiêu đã đưa ra. 

6. Bồi dƣỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, CBQL trong nhà  

trƣờng, đổi mới kiểm tra đánh giá 

* Về công tác bồi dƣỡng:   

Ban giám hiệu thường xuyên tự nghiên cứu các văn bản có liên quan đến công 

tác chỉ đạo môn học Tiếng Anh trong trường Tiểu học như: Nội dung, chương trình 

dạy học của từng khối lớp; mục tiêu môn học (chung của bậc học) và mục tiêu cần đạt 

của từng khối lớp (Ví dụ: Mục tiêu cấp độ A1.1 đối với học sinh lớp 3; Mục tiêu cấp 

độ A1.2 đối với học sinh lớp 4; Mục tiêu cấp độ A1.3 đối với học sinh lớp 5).   

Tổ chức các các chuyên đề cụ thể, ví dụ như: Đánh giá năng lực tiếng Anh qua 

hoạt động trải nghiệm. Chuyên đề này mời 10 trường trong nhóm hội nhập, 100  cán 

bộ giáo viên trong trường dự và tham gia đóng góp ý kiến; hầu hết đều cho rằng cách 

đánh giá theo hình thức đánh giá công nhận năng lực tại thời điểm như vậy là hợp lý 

và tiết kiệm được thời gian, học sinh hứng thú và nỗ lực học tập. 

* Về công tác tự bồi dƣỡng:   

Tăng cường công tác chỉ đạo giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ  
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bằng nhiều hình thức. Cụ thể giao cho tổ Tiếng Anh mỗi tuần 1 buổi bồi dưỡng tiếng 

Anh giao tiếp cho cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên. Có kiểm tra, đánh giá, xếp 

loại tự bồi dưỡng chuyên môn hàng tháng, kì, năm học. Tạo động lực cho cán bộ giáo 

viên tích cực, tự giác học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi.  

7. Mua sắm các thiết bị, xây dựng CSVC đảm bảo dạy học chƣơng trình  

theo yêu cầu:  

Nhà trường đã tham mưu xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ, mua sắm thiết bị dạy 

học hiện đại đảm bảo chất lượng phục vụ việc dạy học môn học Tiếng Anh như:   

+ Tham mưu thành phố bổ sung ngân sách mua sắm máy cattsetes vừa dùng 

được cả băng, đĩa và USB, đĩa CD, máy đọc tiếng Anh Easy - talk, tai phôn; mua máy 

chiếu, ti vi màn hình lớn phục vụ dạy học cho học sinh trên lớp.   

+ Mua tranh ảnh, phần mềm dạy học Tiếng Anh, đĩa có hình ảnh phục vụ dạy 

học từ  vựng, đĩa có hình ảnh và lời hội thoại bằng Tiếng Anh ngắn để hỗ trợ cho việc 

dạy học phần nghe - nói, …   

Nối mạng Internet toàn bộ hệ thống máy tính trong phòng máy tính học tập của 

học sinh, hỗ trợ cho các em việc khai thác các thông tin trên mạng.   

Chỉ đạo thư viện mua sắm đầy đủ các tài liệu tham khảo, SGK cho học sinh và 

giáo viên dạy học chương trình Tiếng Anh các khối lớp đầy đủ.   

Phối hợp giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh mua sắm đầy đủ SGK, vở 

bài tập, vở ghi cho học sinh học tập.   

8. Bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học tiếng Anh cho học sinh qua việc tổ chức 

câu lạc bộ năng khiếu Tiếng Anh trong nhà trƣờng. 

Nhà trường tổ chức câu lạc bộ dạy học tiếng Anh cho học sinh, các khối lớp tự 

đăng ký tham gia. Tổ chức theo các chủ điểm, chủ đề sinh hoạt theo tháng, theo tuần. 

Mỗi một tháng có một chủ đề để học sinh khai thác và nắm bắt. Các chủ đề có thể đan 

xen nhau và tự giáo viên bố trí sao cho phù hợp.Việc thành lập câu lạc bộ được công 

khai. Ban chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức hoạt động nghiêm túc, 

hiệu quả. Tổ chức câu lạc bộ năng khiếu Tiếng Anh phải có mục đích rõ ràng: thứ nhất 

là nhằm nâng cao chất lượng học sinh môn Tiếng Anh góp phần đào tạo nhân lực; thứ 

hai là bồi dưỡng học sinh năng khiếu như MC, Tài năng nhí, Em làm doanh nhân nhí, 

Kể chuyện, Tuyên truyền viên nhỏ tuổi, tham gia các hội thi các cấp góp phần đào tạo 

nhân  tài cho đất nước. Do vậy, nội dung dạy ở câu lạc bộ phải là kiến thức nâng cao, 

kết hợp dạy lý thuyết và thực hành trong từng nội dung, 100  thành viên trong câu lạc 

bộ tự nguyện tham gia và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mọi quy định, nội quy, 

yêu cầu của câu lạc bộ đề ra. Thường xuyên, kiểm tra đánh giá dưới nhiều hình thức 

khác nhau như thường xuyên, định k ,… để nắm được chất lượng, hiệu quả sinh hoạt 

câu lạc bộ. Sau khi  kiểm tra, giáo viên đánh giá cụ thể về chất lượng, phân tích kỹ 
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những điểm mạnh, điểm yếu của từng kỹ năng, chỉ ra nguyên nhân tồn tại và có hướng 

khắc phục, điều chỉnh trong chỉ đạo. Kết thúc năm học, câu lạc bộ tổ chức hội thi để 

các thành viên tự đánh giá năng  lực học tập của mình, đồng thời Ban chỉ đạo tổ chức 

đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động của mình. 

Hàng năm nhà trường đều tổ chức giao lưu tiếng Anh cấp trường một hoặc hai 

lần cho học sinh. Tổ chức theo khối lớp để học sinh các lớp, các khối lớp có cơ hội 

giao lưu học hỏi lẫn nhau như “English idol”, “ Speaking day”. Bên cạnh đó, tổ Tiếng 

Anh thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia thi các phần thi tìm hiểu kiến thức 

tiếng Anh thông qua các trò chơi. Học sinh sẽ tham gia thi các phần thi tìm hiểu kiến 

thức tiếng Anh bằng cách trả lời các câu hỏi giống như các chương trình giải trí trên 

truyền hình: Chiếc nón kì diệu, Ai là triệu phú, Tam sao thất bản, Đường lên đỉnh 

Olympia, Rung chuông vàng, Hộp quà bí ẩn…  

Ngoài các đội tham gia thi, các thành viên tham gia thi còn có phần tham gia 

của khán giả, việc này khích lệ các em quan tâm và tham gia học tập, khắc sâu hơn 

những kiến thức đã học, bổ sung những kiến thức còn thiếu sót. 

Lồng gh p vào chương trình là phần thi năng khiếu gồm các năng khiếu: hát, 

múa, ngâm thơ, diễn kịch, hùng biện bằng tiếng Anh. Giúp học sinh mạnh dạn hơn khi 

giao tiếp bằng tiếng Anh. 

9. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trƣờng - xã hội, tạo cho học sinh có 

điều kiện và môi trƣờng học Tiếng Anh tốt 

Nhà trường đã phối hợp với Cha mẹ học sinh lựa chọn và hợp tác với các trung 

tâm Tiếng Anh có uy tín như :trung tâm Gel, Việt – Mỹ. Các trung tâm này có giáo 

viên nước ngoài, là những giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy tiểu học, 

tham gia giảng dạy ở các lớp mà học sinh có nhu cầu tự nguyện học tập. Trong năm 

học 2017 - 2018 đã có 15 lớp với hơn 540 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia các tiết 

học với giáo viên người nước ngoài đến giảng dạy với thời lượng 1 giờ/tuần/lớp học, 

các môn Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh. Cha mẹ HS hoàn toàn thống nhất tự nguyện 

ủng hộ về kinh phí để mời GV người nước ngoài, giáo viên đủ trình độ dạy song ngữ 

tham gia giảng dạy và tổ chức các hoạt động cho HS. 

Phối hợp với cha mẹ HS làm các ngành nghề liên quan đến du lịch, nhà hàng, 

khách sạn  mời các đoàn khách nước ngoài đến giao lưu với các em. Tổ chức cho các 

em trải nghiệm đóng vai thành người phục vụ nhà hàng, lễ tân khách sạn. Phối hợp với 

cha mẹ HS cho các em đi học trải nghiệm ở Sa Pa, Bắc Hà để thực hành kĩ năng nghe, 

nói Tiếng Anh. 

Tổ chức cho cha mẹ HS đến dự giờ, tham gia các hoạt động mang tính ngày hội để 

huy động sự chung tay của họ như: English show, English Idol, The Voice, English is fun.  

Thường xuyên trao đổi với phụ huynh những vấn đề khó khăn cần hợp tác của  
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gia đình trong dạy học môn học này để được chia sẽ, hiến kế của các bậc phụ huynh.  

Phối hợp với phụ huynh mua sắm đầy đủ sách, vở, đồ dùng học tập, các tài liệu tham  

khảo cần thiết. Đối với những học sinh có năng khiếu giáo viên động viên gia đình 

mua sắm máy vi tính tạo điều kiện cho các em tự tham khảo kiến thức, luyện 

thực hành qua mạng Internet trong thời gian ở nhà để trau dồi thêm kiến thức.  

Trang bị các phương tiện nghe, nhìn phục vụ việc tự học tiếng Anh cho các 

em.  Ban giám hiệu nhà trường đã tham mưu với các tổ chức xã hội, chính quyền địa  

phương,… hỗ trợ kinh phí để tăng trưởng cơ sở vật chất, xây dựng các điều kiện 

cho việc dạy học môn Tiếng Anh đạt hiệu quả cao. Giáo viên cũng thường xuyên trao 

đổi với phụ huynh kết quả học tập của học sinh để phụ huynh nắm bắt và cùng nhà 

trường phối hợp trong việc nâng cao chất lượng học tập của các em. 

IV. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

Nhận được sự cổ vũ, ủng hộ của cha mẹ học sinh. Phụ huynh quan tâm hơn đến 

việc học ngoại ngữ của con em mình đồng thời bước đầu đáp ứng được nhu cầu học 

tập tiếng Anh thông qua môn học của bộ phận Cha mẹ mẹ học sinh. Từ đó tạo điều 

kiện cho các em được học tập ở môi trường tốt nhất. Huy động được kinh phí xã hội 

hóa giáo dục từ cha mẹ học sinh vì vậy tiết kiệm được kinh phí ngân sách. Bên cạnh 

đó, cũng thu hút được nguồn nhân lực miễn phí cho việc tổ chức các hoạt động giáo 

dục NGLL, trải nghiệm, các sân chơi trí tuệ...  từ phía khách du lịch và các trung tâm 

tiếng Anh. 

Đã tạo được môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh đơn giản trong đội ngũ nhà 

giáo; góp phần thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và 

học Tiếng Anh cho 100  học sinh Tiểu học. Qua đó bồi dưỡng và nâng cao năng lực 

cho giáo viên tiếng Anh, giáo viên Tiểu học; 100  giáo viên tích cực tự bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong 

nhà trường.  

Chất lượng môn tiếng Anh được nâng cao rõ rệt; kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

của các em tiến bộ vượt trội được thể hiện thông qua hoạt động giao tiếp tiếng Anh, 

các em học sinh tự tin giao tiếp, đón khách và giới thiệu về nhà trường bằng tiếng 

Anh. Các em đề xuất việc vận dụng trang trí trong và ngoài lớp học, các bản tin hàng 

ngày, hàng tuần bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh nhằm giúp các em có cơ hội ôn luyện 

kiến thức đồng thời cũng giúp các em có thêm vốn từ vựng mới. 

Năm học 2017-2018, nhà trường có trên 300 lượt học sinh đạt giải các sân chơi, 

kì giao lưu cấp thành phố đến cấp Quốc gia trong đó có trên 200 lượt học sinh đạt giải 

các môn liên quan tới kiến thức tiếng Anh, OSE, Olympic tiếng Anh, giải Toán bằng 

tiếng Anh qua mạng, Toán Úc, câu lạc bộ toán tuổi thơ các cấp… mang lại hiệu quả 

cao. Đặc biệt, điều này duy trì bền vững kiến thức cho học sinh bước vào lớp 6 đạt 

chuẩn đầu ra A1. 
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V. ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

Để triển khai nhân rộng các biện pháp trên, cần có những điều kiện nhất định: 

+ Có đủ giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn theo cấp học. 

+ Có đủ tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học môn tiếng Anh 

+ Sự đồng thuận của phụ huynh học sinh 

. 

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO  

 

Địa chỉ liên hệ 
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HỌC NGOẠI NGỮ CÙNG DU KHÁCH NƢỚC NGOÀI  

B i đăng trên giaoducthoidai.vn, ng y 5/9/2018 

  &T  - Những gi  dạy và h c tiếng Anh gi  đây không ch  di n ra ở hoạt 

động trên lớp truyền thống. N  đ  vượt khỏi giới hạn không gian. Tại các đi m tham 

quan du lịch, h c sinh đ  được trải nghiệm h c tiếng Anh  ằng cách tr c tiếp giao 

tiếp với khách nước ngoài.  ách h c mới m  này đ  gi p cho các em vận dụng linh 

hoạt, vận dụng giỏi kiến th c đ  h c vào th c hành, g p phần nâng cao khả năng 

ngoại ngữ cho  ản thân. 

Hứng thú với giờ học trải nghiệm 

Ngày nay, trong môi trường hội nhập toàn cầu thì ngoại ngữ càng có vai trò 

quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Chính vì lẽ đó, việc dạy và học ngoại 

ngữ càng trở nên cần thiết trong nhà trường. Các bậc phụ huynh cũng đã quan tâm hơn 

đến việc học hành của con cái. 

Tuy nhiên, bên cạnh việc học ở trường, ở trung tâm, học cùng gia sư thì việc 

đưa học sinh đến các điểm tham quan du lịch có đông du khách nước ngoài để các em 

cọ xát, sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp đang được vận dụng khá nhiều. 

Hình ảnh những em h c sinh, sinh viên mạnh dạn trò chuyện với khách Tây khá 

phổ biến quanh khu vực tham quan nổi tiếng như Hồ Gươm, Đại nội Huế, thành phố 

Đà Nẵng, Hội An, Sa Pa hay Đà Lạt… Thậm chí, ngay cả khách Việt mỗi lần đến Sa 

Pa ai cũng đều thán phục khi thấy các em b  dân tộc thiểu số đang độ tuổi học lớp 2, 3 

đã sử dụng lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp để giao tiếp bán hàng lưu niệm. 

Những ngày đầu tháng 8, tại chùa Thiên Mụ, cố đô Huế, du khách dễ dàng bắt 

gặp những tốp 30 em học sinh trong trang phục áo phông vàng nổi bật, khoảng hơn 10 

tuổi vây quanh du khách, tự tin chuyện trò. Các em sử dụng tiếng Anh thành thạo và 

khá trôi chảy.  

Các em học sinh này đến từ Câu lạc bộ Tiếng Anh Kite, thị xã Quảng Trị. 

Nguyễn Văn Quý, học sinh lớp 7A, trường THCS Thành Cổ, Quảng Trị cho biết: “Ba 

năm qua em được bố mẹ cho theo học tiếng Anh ở Kite English Club, với thời lượng 3 

buổi/tuần. Học phí mỗi tháng chỉ hết 350.000 đồng. Đây là lần thứ 2 em được câu lạc 

bộ cho vào Huế để giao lưu tiếng Anh với khách nước ngoài. Em rất thích cách học 

này vì nó mang lại nhiều điều bổ ích”. Quý thích học tiếng Anh để lớn lên được đi 

nhiều nơi, vì đây là thứ tiếng phổ thông trên thế giới. Tiếng Anh sẽ làm cầu nối ngôn 

ngữ giúp cho em sau này thực hiện ước mơ của em là đi du học. Vì vậy, Quý luôn đặt 

mục tiêu học thật tốt môn ngoại ngữ. Hiện điểm tổng kết môn học này của em mới hơn 

8 phảy. Em đang phấn đấu đạt kết quả học tập cao hơn trong năm học 2018-2019 này. 

Quý đã giải thích với tôi như vậy. 
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Giờ học trải nghiệm sáng tạo  

Đến các điểm tham quan du lịch, được sử dụng ngoại ngữ đã học để nói chuyện 

với du khách nước ngoài là một trải nghiệm sáng tạo và thú vị, rất cuốn hút học sinh 

tham gia. Chính những lớp học “thực hành không giới hạn ấy” được coi là giải pháp 

nâng cao khả năng ngoại ngữ tốt nhất cho học sinh, tránh được lối mòn giáo dục 

truyền thống. 

Cô Hồ Thị Trang Thư, người sáng lập và cũng là chủ nhiệm Kite English Club, 

thị xã Quảng Trị chia sẻ: Các điểm du lịch ở Quảng Trị chủ yếu là du lịch tâm linh, do 

đó người nước ngoài ít lưu tới. Do đó, Kite English Club với mục tiêu phát triển giao 

tiếp và phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho học sinh, hàng tháng sẽ tổ chức cho 

học sinh ra Huế, Đà Nẵng hoặc Hội An trực tiếp giao lưu với khách nước ngoài. Đây 

là phương pháp dạy học chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh, tránh 

được lối dạy truyền thống chỉ chú trọng ngữ pháp. Do đó, giúp học sinh nhớ nhanh, 

biết vận dụng kiến thức được học vào hoạt động giao tiếp hiệu quả nhất. 

Nhà ở gần khu vực Văn Miếu (Hà Nội), mấy năm nay tuần nào chị Đặng Thị 

Xuân cũng đưa các con của mình ra đây học tiếng Anh bằng cách giao tiếp với du 

khách nước ngoài. Người nước ngoài rất thích trẻ em. Do đó, khi các cháu lại gần trò 

chuyện cùng, họ rất vui. Thậm chí họ nói chậm, giải thích cho các cháu hiểu hoặc 

hướng dẫn cho cách phát âm tiếng Anh hay như người bản địa. 

Cách học này theo chị Xuân không hề tốn k m, bởi không mất tiền học mà chỉ 

mất thời gian đưa đón con. Nhưng nó lại đem đến hiệu quả cao bởi thông qua giờ học 

trải nghệm này, con của chị Xuân có học lực tiếng Anh rất tốt ở trường. Thêm vào đó, 

từ một đứa trẻ nhút nhát, ngại giao tiếp với người lạ, phát âm tiếng Anh “tệ” nhưng giờ 

đây, các con sống cởi mở, tự tin, thân thiện, nói tiếng Anh rất chuẩn và lưu loát.  

Những lớp học tiếng Anh di động, không còn giới hạn trong khuôn khổ bốn bức 

tường mà nó đã trở thành không gian mở dành cho học sinh tại bất cứ điểm tham quan 

du lịch có khách nước ngoài. Việc thực hành tiếng như vậy giúp cho học sinh nâng cao 

khả năng ngoại ngữ của bản thân thông qua hoạt động giao tiếp với du khách. 

Trải nghiệm sử dụng tiếng Anh để học sinh giao lưu cùng du khách tại các điểm 

tham quan du lịch giờ đây trở thành hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng 

dạy và học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông, giúp cho thế hệ trẻ sau này sử dụng 

thành thạo ngoại ngữ trong môi trường hội nhập toàn cầu.  

Vũ Kiên  
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KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM  

Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC  

Nguyễn Đồng Trang 

Trường Tiểu học Trần Phú, Đắk Ru, ĐắkR’Lấp, Đắk Nông 

 

I. Đ T VẤN ĐỀ 

Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình giáo 

dục học sinh (HS). Muốn làm tốt nhiệm vụ, trước hết người GVCN phải không ngừng 

học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, 

phải nắm được đường lối, quan điểm, lí luận giáo dục và cần nắm vững chức năng, 

nhiệm vụ và nội dung của công tác chủ nhiệm.  

Thực tế cho thấy có rất nhiều HS có phẩm chất tốt, có ý thức, chăm chỉ học tập 

và rèn luyện nhưng số HS có phẩm chất chưa tốt cũng không phải là ít. Lớp học do tôi 

chủ nhiệm cũng không ngoại lệ. Bên cạnh đó, trong quá trình làm công tác chủ nhiệm, 

tôi nhận thấy vẫn còn không ít số HS trong lớp do tôi chủ nhiệm chưa phát huy được 

vai trò trung tâm, khả năng tự chủ, chưa giúp Hội đồng tự quản của lớp hoạt động hiệu 

quả,…Vì vậy, không tạo được sức mạnh, không phát huy hết được vai trò của Hội 

đồng tự quản. 

Sau một thời gian áp dụng sáng kiến, tôi nhận thấy chất lượng lớp chủ nhiệm 

dần được cải thiện và nâng cao, là một trong những lớp dẫn đầu trong học tập và nề 

nếp của trường. Từ đó, tôi đã đúc kết được một số kinh nghiệm để làm tốt công tác của 

một người GVCN lớp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có những kết quả 

đáng tự hào.  

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

Giáo dục là một quá trình lâu dài như Bác Hồ đã nói: “Vì lợi ích mười năm 

trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Trong đó, người làm công tác giáo dục 

phải áp dụng nhiều biện pháp, từ khâu tổ chức giáo dục, đến tác động vào từng cá 

nhân cũng như tập thể. Quá trình đó cũng không phải chỉ diễn ra trong một ngày hay 

hai ngày mà là cả một quá trình tác động lâu dài, có như vậy mới đạt được hiệu quả 

như mong muốn, như dân gian thường nói “Mưa dầm thấm lâu”. 

 

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ 

1. Nội dung  

Được Ban Giám hiệu giao trọng trách làm công tác chủ nhiệm, giáo viên phải 

thấy rằng đó là trách nhiệm lớn, phải xem lớp chủ nhiệm là ngôi nhà thứ hai của mình. 
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Ở đó HS là em, là con trong gia đình của mình. Từ nhận thức đó, tôi đã dành hết tâm 

trí, tình cảm của mình vào công việc quan trọng này. Từ đó, tôi xây dựng được những 

phương pháp chủ nhiệm có hiệu quả, áp dụng cho tất cả các đối tượng HS. Sau đây, tôi 

xin trình bày những giải pháp cụ thể mà tôi đã và đang áp dụng để làm tốt công tác chủ 

nhiệm của lớp mình. 

a) Ổn định tổ chức khi mới nhận lớp chủ nhiệm 

Giáo viên phải nắm được tình hình của lớp: Tổng số, nam, nữ, đối tượng HS 

thông qua danh sách nhận lớp và qua GVCN năm học trước, giáo viên tổng phụ trách 

Đội… Khâu ổn định tổ chức lớp thực hiện càng sớm càng tốt để lớp đi vào nề nếp. 

Việc bầu Hội đồng tự quản lớp cần hết sức cẩn trọng, nhất là bầu Chủ tịch Hội 

đồng tự quản của lớp. Chủ tịch Hội đồng tự quản phải có bản lĩnh, năng lực và được 

sự tín nhiệm của cả lớp. GVCN cần phân tích kĩ để HS nhận thức rõ vai trò của Chủ 

tịch Hội đồng tự quản, từ đó bầu chọn được một bạn có đủ năng lực cũng như phẩm 

chất để làm tốt công việc. Nếu làm tốt việc này, các thành viên của lớp sẽ tôn trọng và 

làm theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng tự quản. 

Việc tiếp đến là sắp xếp chỗ ngồi của các em sao cho trong một nhóm học có đủ 

các đối tượng có lực học khác nhau để các em có thể hỗ trợ được cho nhau trong học 

tập và rèn luyện. Các em làm trong Ban tự quản lớp ngồi ở các vị trí sao cho có thể 

bao quát được lớp, được nhóm của mình. Ngoài ra, chỗ ngồi cũng có tác động tâm lý 

rất lớn đến các em và nên đổi chỗ định kì khoảng 2 lần/năm học để các em đều được 

thay đổi vị trí phù hợp, đảm bảo phát triển cân đối về thể chất và mắt. 

Không nên để các em hay nói chuyện, hay làm việc riêng ngồi bên cạnh nhau. 

Những em này cũng không nên cho ngồi bên cửa lớp hoặc cửa sổ mà cần sắp xếp các 

em ngồi cạnh các bạn có uy tín để được nhắc nhở, kèm cặp, giúp đỡ kịp thời. 

Chú ý xây dựng được đôi bạn cùng tiến ở trường cũng như ở nhà. 

b) Xây dựng Ban tự quản lớp 

Ban tự quản lớp là một yếu tố rất quan trọng đảm bảo duy trì tốt mọi hoạt động 

của lớp vì vậy người GVCN phải tư vấn, định hướng và bầu ra các bạn có đủ năng lực 

và uy tín để điều hành mọi hoạt động của lớp. Việc bầu Ban tự quản của lớp phải được 

diễn ra một cách dân chủ và công khai, GVCN không được tự ý lựa chọn một cách chủ 

quan theo ý mình.  

Sau khi đã xây dựng xong Hội đồng tự quản, GVCN cần phải giao nhiệm vụ cụ 

thể cho Chủ tịch Hội đồng tự quản, các phó Chủ tịch Hội đồng tự quản, các ban và 

trưởng ban. 

c) Xây dựng tổ chức lớp tự quản 

Xây dựng lớp tự quản là một việc làm vô cùng quan trọng nhưng làm thế nào để 
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xây dựng được một tập thể lớp tự quản theo đúng nghĩa. Tức là các em tự quản lý lớp 

từ hành vi, đạo đức, tác phong, nề nếp đến các hoạt động của lớp khi có hoặc không có 

giáo viên. Điều này người GVCN phải tạo cho các em ý thức tự giác và việc quản lý 

theo dõi hoạt động của đội ngũ Hội đồng tự quản của lớp phải được thực hiện ngay từ 

đầu năm học. Muốn vậy, ngay từ đầu năm học GVCN phải cho tiến hành việc theo dõi 

thi đua giữa các tổ, các ban. Các trưởng ban phải tự quản lý thành viên của ban mình, 

phân công theo dõi trực ch o nhau giữa các tổ học tập dưới sự giám sát của các bạn 

trong Hội đồng tự quản sao cho mỗi thành viên của Hội đồng tự quản phụ trách một 

mảng tương ứng với chức trách của mình.  

 í dụ:  

+ Khi truy  ài 15 ph t đầu  uổi h c, các tổ trưởng sẽ ki m tra việc h c ở nhà 

và s  chuẩn  ị  ài các môn h c trong  uổi hôm đ  của các  ạn trong tổ của mình như 

thế nào.  ác  ạn trong  an h c tập sẽ ki m tra việc h c ở nhà và chuẩn  ị của các tổ 

trưởng.  ác  ạn trong Hội đồng t  quản sẽ giám sát các hoạt động chung, đ c  áo 

 ội hoặc t  ôn  ài… Những vi phạm của các thành viên của các tổ n i riêng và các 

thành viên trong lớp n i chung được ghi tên và nêu ra trong tiết sinh hoạt cuối tuần. 

+ Tiết sinh hoạt lớp là tiết rất quan tr ng với th i lượng ch  c  35 đến 40 ph t 

mà công việc của lớp trong tuần c  rất nhiều thì làm sao giải quyết hết.  iều này, 

ngư i GVCN phải tập cho các  ạn trong Hội đồng t  quản, các trưởng  an của lớp 

việc tổng hợp, đánh giá, xếp thi đua thật tốt. M i  an phải c  sẵn  ản tổng hợp  áo 

cáo trong tuần của  an mình.  ến tiết sinh hoạt các em t  thông  áo kết quả thi đua 

theo kế hoạch, các nội dung được th c hiện trong một tuần: những việc đ  làm được 

và những việc c n chưa làm được với lý do cụ th , tình hình lớp trong tuần, số  ạn vi 

phạm trong h c tập  không chuẩn  ị  ài, không h c  ài… , vi phạm việc rèn luyện đạo 

đ c tác phong  không đồng phục, mất đoàn kết, làm việc riêng trong gi  h c, không 

đội mũ  ảo hi m khi tham gia giao thông,… , vi phạm về các hoạt động khác. GVCN 

cần theo dõi, t ng nội dung sinh hoạt của lớp trong tuần thông qua  áo cáo của t ng 

 ộ phận. Theo dõi hoạt động của  uổi sinh hoạt xem cách giải quyết của Hội đồng t  

quản đ  rồi c   iện pháp h  trợ cho các em về t ng việc, tìm lý do sai phạm, đưa ra 

 iện pháp xử lý. GVCN ch  tham gia khi Hội đồng t  quản không giải quyết được vấn 

đề của lớp trong  uổi sinh hoạt. 

Trong bất cứ hoạt động phong trào nào thì việc động viên hay khen thưởng vẫn 

luôn là yếu tố không thể thiếu được. Tùy theo tình hình của lớp mà có thể áp dụng 

những tiêu chí thi đua thích hợp. 

Để tạo được lớp tự quản tốt thì bước đầu phải tập cho các em cách tự quản lớp 

trong buổi sinh hoạt đầu giờ, trong những tiết vắng giáo viên… Có thể buổi đầu các em 

chưa quen dẫn đến kết quả chưa đạt theo mong muốn nhưng dưới sự cố gắng hướng dẫn 

của giáo viên và của HS thì chắc chắn các em sẽ quen. Từ đó, việc tự quản sẽ đi vào nề 



Chia s   inh nghiệm v  nh n rộng th nh công đổi mới GDPT       219 

 

nếp, trở thành thói quen trong công việc của mình. Nhưng một điều thật quan trọng là 

trong những buổi đầu sinh hoạt, việc theo dõi, nhắc nhở của người GVCN là rất cần 

thiết, giúp các em hiểu, quen và thành thục hơn trong công việc của mình. 

Một tập thể đoàn kết và tham gia tốt tất cả các hoạt động phong trào trong và 

ngoài nhà trường không phải tự nhiên có mà là kết quả của quá trình đầu tư làm công 

tác tư tưởng, xóa bỏ các hành vi của các đối tượng HS cá biệt thường hay gây rối phá 

vỡ tinh thần đoàn kết trong tập thể lớp. Thường thì sự chia rẽ nội bộ tập thể lớp hay 

xảy ra ở các bạn khác xóm, khác thôn, khác dân tộc hoặc giữa các nhóm HS khác nhau 

về sở thích cá nhân, sức học của bản thân… Điều này người GVCN cần nắm bắt để có 

biện pháp cụ thể. 

 í dụ:  m  i u  i thư ng n i chuyện trong gi  h c, không hợp tác với các  ạn 

trong các hoạt động h c tập hay các hoạt động khác.  ên cạnh đ , em thư ng xuyên 

không h c  ài và chuẩn  ị  ài ở nhà trước khi đến lớp… ằng  iện pháp của mình, tôi 

gặp riêng và nhắc nhở em, gặp phụ huynh đ  trao đổi kết quả h c tập cũng như rèn 

luyện của em trong th i gian qua. Kết quả là em đ  tiến  ộ một cách trông thấy.  m 

đ  tích c c h c  ài cũ, chuẩn  ị  ài trước khi đến lớp. Ở lớp, em đ  tích c c hợp tác 

với các  ạn, đ  phát  i u ý kiến xây d ng  ài. T  đ , tôi đ  nêu gương của em đ  tiếp 

tục giáo dục một số em khác. Nh  vậy, đến nay các em đều c  những tiến  ộ trong h c 

tập cũng như trong rèn luyện của mình, được các giáo viên  ộ môn và các  ạn trong 

lớp th a nhận. 

Không dừng ở đó, vai trò động viên của người GVCN cũng góp phần to lớn vào 

kết quả hoạt động phong trào và thi đua của lớp. Phải khích lệ bằng cách nêu gương 

điển hình,… nhưng sao cho đúng lúc, đúng chỗ và kịp thời thì sẽ có tác dụng tích cực. 

d) Tạo sự thân thiện với HS lớp chủ nhiệm 

GVCN phải tiếp xúc thường xuyên với HS mới thấy được các em cần gì, biết gì 

và các em là người như thế nào. Cần tiếp xúc, gần gũi thường xuyên với các em thì 

mới tạo được sự thân thiện giữa thầy và trò. Từ đó, các em không còn rụt rè hay e 

ngại, các em chắc chắn sẽ tự tin hơn và mạnh dạn thổ lộ những thiếu sót của bản thân 

hay việc của lớp,… 

Khi gần gũi, tiếp xúc với các em, với vai trò là người GVCN, có những việc có 

thể làm và có những việc không thể làm: 

+ Kh o l o thăm hỏi về hoàn cảnh gia đình HS, từ đó, biết được những điều kiện 

thuận lợi hay khó khăn gây ảnh hưởng đến học tập cũng như năng lực và phẩm chất của 

các em. Đối với đối tượng HS được gia đình quan tâm, GVCN cần tận dụng và phát huy 

thế mạnh này. Vì thường đối với HS được quan tâm tốt, được chăm lo thì thường chăm 

ngoan hơn. Chính các em lại là nhân tố tích cực của lớp. Ngược lại, với HS mà gặp phải 

những khó khăn về hoàn cảnh gia đình như: kinh tế khó khăn, cha mẹ là người thường 
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say xỉn, lười lao động,… thì GVCN cần phối hợp với tập thể lớp luôn có sự quan tâm, 

giúp đỡ. Đối tượng HS này thường mặc cảm, tự ti trước bạn bè nên cần phải tế nhị, kh o 

l o trong cách đối xử cũng như có biện pháp giúp đỡ các em kịp thời.  

+ Cùng lao động với HS. Trong những buổi lao động vệ sinh trường lớp, sinh 

hoạt Đội, làm báo tường, sinh hoạt trải nghiệm sáng tạo,… rất dễ để tạo điều kiện cho 

thầy và trò gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn. GVCN cần hướng dẫn chi tiết công việc 

để các em tự tin hơn phát huy được khả năng của mình. Khi các em thực hiện công 

việc được giao, GVCN nên nhẹ nhàng giúp đỡ, hướng dẫn để giúp cho các em tránh 

được những khó khăn có thể xảy ra. Làm được như vậy, GVCN mới giúp các em rút ra 

được những kinh nghiệm cho bản thân và tự tin hơn nữa. Đặc biệt, trong giờ lao động 

thì ngoài việc theo dõi hướng dẫn, phân công công việc cho các em thì sự tham gia 

cùng làm của người GVCN cũng là một việc quan trọng. Chắc chắn khi thấy thầy làm, 

HS sẽ không đứng chơi. Chúng ta cùng lao động với HS không những tạo được không 

khí sôi nổi trong buổi lao động mà còn giáo dục được tính tích cực trong lao động cho 

các em. Như vậy có nghĩa là GVCN đã cùng san sẻ nỗi buồn, niềm vui,… với các em. 

+ Tiếp xúc với các em trong Ban tự quản để biết được các hoạt động của lớp là 

một việc làm rất cần thiết. Vì những thông tin về lớp chủ yếu là do các em trong Ban 

tự quản cung cấp. Tuy nhiên việc làm này cũng cần phải cẩn trọng vì nó giống như con 

dao hai lưỡi, nếu không kh o l o xử lý thì sẽ biến HS thành những kẻ mách lẻo, xoi 

mói người khác. 

e) Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lớp và giờ sinh hoạt lớp 

Với một tập thể lớp học, việc nảy sinh các vấn đề trong mỗi buổi học là điều 

khó tránh khỏi, người GVCN cần phải có mặt với lớp vào mười lăm phút đầu buổi, 

nếu buổi nào GVCN không có tiết dạy cũng cần phải đến lớp. GVCN đến lớp để giúp 

HS ôn bài và chuẩn bị bài mới hoặc nếu có vấn đề gì xảy ra ở buổi học trước thì kịp 

thời chấn chỉnh… Nếu thực hiện tốt và thường xuyên việc sinh hoạt đầu buổi, HS sẽ 

ổn định tâm lí để bước vào buổi học được tốt. 

Sau mỗi buổi học, nếu thấy có việc gì cần phải giải quyết ngay thì giáo viên yêu 

cầu các em ở lại để làm việc và hàng tuần cũng cần có cuộc họp với các thành viên 

Ban tự quản lớp. Tuy rằng đã có Chủ tịch Hội đồng tự quản, các phó Chủ tịch Hội 

đồng tự quản, …nhưng giáo viên không được giao lớp hoàn toàn cho các em mà cần 

phải để ý đến lớp một cách thường xuyên và kịp thời nhắc nhở, động viên các em.  

Trong quá trình làm công tác chủ nhiệm, người GVCN cần phải biết phát huy 

khả năng làm việc của các thành viên trong Hội đồng tự quản, nhất là Chủ tịch Hội 

đồng tự quản. Định hướng cho Hội đồng tự quản làm việc, tôn trọng ý kiến đề xuất và 

cách làm việc của các em, giáo viên giúp các em trong Hội đồng tự quản làm việc là 

chính, thay vì làm tất cả. Hội đồng tự quản là những HS gần gũi, sát với lớp nhiều hơn 

GVCN nên các em có thể giúp giáo viên giải quyết các vấn đề của lớp một cách nhanh 

hơn, có hiệu quả hơn và GVCN cũng nắm bắt được tình hình của lớp hơn. 
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Có một số HS thường không thích giờ sinh hoạt lớp, thậm chí còn có trường 

hợp vài em bỏ trốn. Sở dĩ có hiện tượng này là vì nội dung của giờ sinh hoạt lớp chủ 

yếu là để kiểm điểm về những sai sót của một số em vi phạm nội quy của trường, của 

lớp. Để khắc phục tình trạng này, GVCN phải tạo được không khí vui vẻ và thoải mái 

trong giờ sinh hoạt lớp. GVCN cho lớp HS nhận x t, đánh giá các hoạt động trong 

tuần của lớp với thời gian ngắn mà dành thời gian nhiều hơn cho việc vạch ra phương 

hướng của tuần tới, sinh hoạt văn nghệ, … Có như vậy, các em vi phạm nội quy sẽ tự 

nhận thấy sai sót của mình, sẽ tự thấy xấu hổ, hối hận và kể cả HS cá biệt cũng tự 

mình có thể sửa chữa. Đặc biệt cần tránh trường hợp trong các buổi sinh hoạt, cả tập 

thể lớp cứ tập trung vào những sai sót của bạn mà phê bình, chỉ trích hay nặng lời. 

Điều đó, sẽ có tác dụng ngược lại các em sẽ không tiến bộ, sẽ xa rời tập thể và có khi 

cố tình phá sự đoàn kết của lớp cũng như các hoạt động, các phong trào. 

Đối với HS nghịch ngợm, và khó bảo, GVCN cần phối hợp với  tập thể lớp 

quan tâm theo dõi, giúp đỡ thay vì nghiêm khắc phê bình các em trước tập thể lớp. Đôi 

lúc cũng cần phê bình đối tượng này nhưng phải tránh tình trạng làm căng th ng giữa 

HS đó với giáo viên, với tập thể lớp. Điều đó có thể dẫn đến HS phản ứng mạnh khi bị 

phê bình, … Cho nên, GVCN cần phải gặp riêng lấy tình thương yêu, lời lẽ hợp tình, 

hợp lí để phân tích, giảng giải nhẹ nhàng sao cho các em nhận ra việc làm sai của mình 

và sửa lỗi là tốt nhất. Dẫu là HS cá biệt thì các em vẫn sống có tình, cá nghĩa. Thực tế 

đã chứng minh những HS này thể hiện tinh thần tập thể cao trong những buổi lao 

động, ... Còn gì bằng khi thấy những học trò cũ của mình đến thăm mà trong đó có 

nhiều em đã từng là HS thường bị thầy la ngày nào. 

Trong quá trình làm công tác, người GVCN cần chú ý đến việc khen chê một 

cách kịp thời đối với HS. Giáo viên cần phải công bằng, không thiên vị, phải công 

minh trong khi khen cũng như chê các em. Việc này sẽ làm cho các em thực sự tâm 

phục, khẩu phục. 

f) Kết hợp gi a GVCN và các lực lượng giáo dục khác 

 Phối hợp với gia đình HS 

Với tôi đến thăm gia đình HS là rất cần thiết. Trước khi đến thăm gia đình phụ 

huynh HS, tôi đã phân loại đối tượng HS: Năng lực-phẩm chất, kiến thức-kĩ năng để 

có kế hoạch đi thăm. Tốt nhất là nên đi thăm đối với gia đình những em có năng lực-

phẩm chất chưa đạt trước hoặc những trường hợp đặc biệt khác của HS. 

Đến với gia đình những em chăm ngoan nhằm để biết thêm về hoàn cảnh gia 

đình, phương pháp học tập ở nhà, …của các em. Nhân thể nói chuyện với gia đình biết 

về: Kiến thức-kĩ năng, năng lực-phẩm chất của em đạt được ở lớp. Thường thì phụ 

huynh của những HS  này hay lo lắng, quan tâm đến con cái mình nhiều hơn khi biết 

thêm tình hình về con mình từ GVCN. 
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Đến với HS hay nghịch ngợm, lơ là việc học tập, thì việc GVCN đến nhà thăm 

gia đình là hết sức cần thiết. Vì có những em gia đình lao động nghèo, cha mẹ ít có 

thời gian chỉ bảo, quản lý chuyện học hành của con cái, có thể nói là họ khoán trắng 

con mình cho thầy cô. Cho đến khi được giáo viên chủ  nhiệm báo cho biết về tình 

hình học tập, rèn luyện của con em họ mới vỡ lẽ. Có những gia đình thực sự khổ tâm 

vì con, nhưng cũng có những gia đình thì xem như ch ng có chuyện gì, thậm chí ch ng 

cần nghe thông tin từ giáo viên. Nhưng GVCN không được nản lòng, thậm chí cần 

phải tác động nhiều lần để cùng bàn bạc, tìm phương pháp về việc giáo dục HS đến 

khi nào có kết quả mới thôi. Và điều cần lưu ý là khi GVCN trao đổi cùng phụ huynh 

HS thì cần phải có mặt các con. 

Với phụ huynh HS cá biệt, thì cũng có thể lần đầu đến thăm gia đình mà không 

cần bàn đến chuyện giáo dục HS. Nhưng nếu bàn chuyện giáo dục các em thì phải thật 

bình tĩnh, trao đổi một cách ôn hoà, đừng để phụ huynh có cảm nhận là mình chê kh o. 

Việc đến thăm gia đình các em sẽ giúp cho phụ huynh biết một cách tường tận 

về con em mình. Từ đó, họ chú ý hơn đến việc dạy bảo, nhắc nhở các em. Bản thân HS 

thường thì cũng sợ việc làm này của thầy cô nên sẽ sửa chữa những sai sót của mình. 

Đến thăm gia đình, cùng trao đổi về việc giáo dục HS là một việc làm thường 

xuyên. Tuy mất nhiều thời gian nhưng sau mỗi lần được đến thăm, bản thân HS cũng 

có tiến bộ dù ít hay nhiều, dần dần sẽ tốt. 

Tóm lại, GVCN phải là người huy động được tiềm năng, trí tuệ của các bậc phụ 

huynh vào việc giáo dục toàn diện HS, đặc biệt là vấn đề năng lực, phẩm chất của các 

em. Muốn có sự phối hợp này, cần giúp phụ huynh nhận thức một cách đầy đủ về trách 

nhiệm của chính mình và bản thân người GVCN phải thể hiện được tình yêu nghề, 

mến trẻ. 

 Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường 

Ở trường nào cũng vậy, mỗi tháng sẽ tổ chức họp Hội đồng sư phạm một lần. 

Trong đó, bao giờ cũng có phần đánh giá công tác GVCN và đề ra kế hoạch chủ nhiệm 

cho GVCN của trường trong tháng kế tiếp. Kế hoạch chủ nhiệm của Ban giám hiệu 

chính là kim chỉ nam cho mỗi người GVCN, đồng thời trong cuộc họp này, Ban giám 

hiệu cũng được nghe phản ánh từ phía GVCN về những thuận lợi, khó khăn trong quá 

trình thực hiện để Ban giám hiệu có thể điều chỉnh kế hoạch của nhà trường cho phù 

hợp. Những khó khăn thắc mắc tôi đều xin ý kiến chỉ đạo và nhận được sự giúp đỡ từ 

phía Ban giám hiệu nhà trường. 

 Phối hợp với các giáo viên bộ môn 

Bên cạnh việc phối hợp với nhà trường thì cũng cần phải phối hợp tốt với các 

thầy cô giáo viên bộ môn, thường xuyên thông báo, trao đổi với các thầy cô giáo viên 

bộ môn về tình hình học tập của lớp cũng như của từng HS để từ đó nắm bắt được về 
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tình hình các em và có phương pháp giảng dạy phù hợp. Tôi cũng đề nghị với giáo 

viên bộ môn có kế hoạch để phụ đạo thêm những em chưa hoàn thành về kiến thức kĩ 

năng, giúp các em lấy lại kiến thức cơ bản. Tôi cũng xin ph p giáo viên bộ môn được 

dự giờ để biết được thực lực từng môn học của HS như thế nào. Từ đó, đề ra biện pháp 

giúp đỡ các em cho phù hợp. Còn trong các tiết học tôi cũng đề nghị với giáo viên bộ 

môn thường xuyên kiểm tra bài vở, gọi các em trao đổi ý kiến để giúp các em phát 

triển một cách toàn diện hơn.  

 Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

Bên cạnh đó, GVCN cũng phải thường xuyên phối hợp với tổng phụ trách Đội, 

nhằm thường xuyên nắm bắt được tình hình rèn luyện của HS lớp mình cũng như phối 

hợp giáo dục HS cá biệt của lớp. 

Ngoài việc học kiến thức, thì việc tham gia các hoạt động Đội cũng là một hoạt 

động không thể thiếu đối với các em. Qua đó, các em sẽ được rèn luyện thêm nhiều 

năng lực và phẩm chất của người HS cần có như là: tính đoàn kết, lòng nhân ái, tinh 

thần cầu tiến, … GVCN phải luôn phối hợp với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh để hiểu biết hơn về hoạt động Đội của các em, luôn động viên, khuyến khích, 

nhắc nhở các em trong các hoạt động của Đội.  

2. Kết quả  

Từ năm học 2016-2017 đến nay, bằng việc áp dụng kinh nghiệm làm công tác 

chủ nhiệm của mình, tôi đã có được những thành công đáng khích lệ cả về phía bản 

thân và của cả lớp tôi chủ nhiệm. Đồng thời, Tôi cũng như đồng nghiệp cũng đã thấy 

được sự thay đổi rất lớn của nhiều cá nhân HS nói riêng và của tập thể lớp do tôi chủ 

nhiệm nói chung. Cụ thể, từ năm học 2016 – 2017 tới nay, tập thể lớp do tôi chủ nhiệm 

đạt được những thành tích và những sự thay đổi đáng kể như sau: 

+ Tỉ lệ chuyên cần đạt 99  trở lên. 

+ Chấp hành nội quy trường lớp, đạt 100 . 

+ Điểm học tập các môn học của các em, lực học của đa số HS có nhiều tiến bộ 

và tỉ lệ hoàn thành chương trình lớp học đạt 100 . 

+ Đa số HS đã ngoan hơn, biết nghe lời thầy cô, cha mẹ 

+ Nhiệt tình và tích cực hơn trong các hoạt động phong trào và đã có nhiều 

thành tích cao trong các hoạt động phong trào. 

+ Thái độ và ý thức học tập tốt của HS được nâng lên một cách rõ rệt, HS cảm 

nhận được tầm quan trọng của việc học và rèn luyện ở trường, lớp. 

+ Đa số HS đã chủ động hơn, tích cực hơn và hăng say hơn khi tham gia các 

hoạt động phong trào của lớp, của trường hay của cấp trên. 
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+ Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và trong sinh hoạt của HS 

được thể hiện trông thấy. 

+ Tỉ lệ HS vi phạm nội quy của trường, của lớp đã giảm rất nhiều, số HS được 

coi là cá biệt đã biết tự thay đổi, tham gia vào hoạt động chung của lớp. 

+ Đa số HS có lối sống lành mạnh, ngoan ngoãn và có tinh thần tự giác, tự học 

cao, tự lập cao, không để giáo viên phải nhắc nhở nhiều lần. 

+ HS đã mạnh dạn và tự tin hơn trong giao tiếp cũng như đứng trước tập thể. 

IV. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG 

1. Đối với GVCN: Luôn quan tâm, theo dõi và gần gũi các đối tượng HS của 

mình. Đánh giá được khả năng nhận thức về học tập và ý thức tham gia các hoạt động 

của HS. Tìm hiểu điều kiện sống, sự quan tâm của mỗi gia đình đối với HS. Thấy được 

sự thay đổi trong tâm, sinh lí của các em HS để từ đó có phương pháp giáo dục hợp lí. 

Tranh thủ được sự động viên, giúp đỡ của Ban Giám hiệu nhà trường, của các đoàn thể 

và của đồng nghiệp trong công tác chủ nhiệm của mình. 

2. Đối với phụ huynh HS: Luôn phải có sự quan tâm đến việc học tập, rèn luyện 

của con em mình. Cần quan tâm, theo dõi sự phát triển của con cái mình để hiểu được 

tâm, sinh lí con cái và đáp ứng được các nhu cầu cần thiết trong học cũng như rèn 

luyện của con em mình. Luôn gần gũi, biết lắng nghe ý kiến con cái để tạo mọi điều 

kiện thuận lợi nhất về vật chất cũng như tinh thần cho con cái học tập tốt. Thường 

xuyên tìm hiểu thông tin về con cái mình bằng cách liên lạc với GVCN để có biện 

pháp giáo dục con cái một cách tốt nhất. 

3. Đối với cá nhân HS: Luôn xác định được nhiệm vụ học tập và rèn luyện của 

mình trong một môi trường, một tập thể là quan trọng nhất. Có phương pháp học tập 

một cách khoa học, có nhận thức rõ ràng và đúng đắn về tầm quan trọng của việc học 

và rèn luyện. Luôn có lối sống lành mạnh, học tập những chuẩn mực đạo đức đúng đắn 

để có cách ứng xử đúng với mọi người. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt 

động phong trào. Luôn biết lắng nghe lời dạy của thầy cô, gia đình, và sự góp ý của 

các bạn. Biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và tự giác chấp hành nội quy trường, lớp và 

cần nhiệt tình để hoàn thành tốt mọi kế hoạch của lớp đề ra. 

4. Trong các cuộc họp đề nghị ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho các 

đồng chí GVCN có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để giúp nhau làm tốt 

hơn nữa công tác chủ nhiệm lớp của mình. Nhà trường tạo điều kiện để mọi giáo viên 

đều được làm công tác chủ nhiệm. 
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CẢM NHẬN TỪ  HỘI THẢO QUỐC TẾ  

“ƢƠM MẦM VÀ TỎA SÁNG” 

Đặng Tự Ân 

Giám đốc VIGEF 

 

Trong các ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2018, tại  Tp Hồ Chí Minh, tập đoàn 

Giáo dục Embassy Education, phối hợp với các diễn giả của các tổ chức Quốc tế tổ 

chức Hội thảo “Seed and Spark”  (Ươm mầm và Tỏa sáng). Tới dự Hội thảo có gần 

200 đại biểu đến từ các quốc gia, tổ chức đang nghiên cứu, làm việc trong các  lĩnh 

vực liên quan tới Giáo dục trên toàn thế giới, trong đó đại biểu Việt Nam có khoảng 

40  số người tham dự (chủ yếu là các tổ chức phi Chính phủ và hệ thống trường học 

tư ở Việt Nam). Ngôn ngữ trong Hội thảo bằng  tiếng Anh và tiếng Ý và  được dịch ra 

tiếng Việt thông qua cabin. Hội thảo đã cùng nhau phân tích và làm rõ hơn lời giải đáp 

cho câu hỏi “ Định hướng Giáo dục trong tương lai là gì?”. Điều này là rất hữu ích cho 

chúng ta khi đang tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo Việt Nam. 

Các diễn giả chính của Hội thảo là những chuyên gia và nhà khoa học hàng đầu, 

bao gồm:  

 GS. Claudia, Chủ tịch của Reggio Children , Ý;  

 TS. Veronica, Viện trưởng Dự án, Đại học Harvard, Hoa K ;  

  ng Per, Giám đốc sáng kiến cấp cao của tổ chức Lego, Đan Mạch;  

  ng Sam, Giám đốc điều hành và nghiên cứu chương trình K12, Đại học 

Stanford, Hoa K ;  

 GS. Kalervo, Hiệu trưởng Đại học Turku, Phần Lan;  

 GS. Paivi, Nghiên cứu viên chính, Đại học Turku, Phần Lan;  

 GS. Jaana, Nhà nghiên cứu khoa học mỹ thuật, thiết kế và giáo dục công nghệ, 

Đại học Turku, Phần Lan;  

  ng Trung Lê, Đồng sáng lập công ty thiết kế các công trình giáo dục 180 

Studio, Tp Chicago, Hoa K ;  

 ThS. Sarah, Giám đốc điều hành học viện công dân toàn cầu (AGC), Đại học 

Cambridge, Vương quốc Anh;  

 TS. Stephannie, Chủ tịch Học viện Toán và Khoa học bang Illinoi, Hoa K ;  

 ThS. - TS. danh dự  Matt, Nhà sáng lập Blue Schcool, Đại học Clark, Hoa K ;  

 TS. Nguyễn Thị Qu nh Lâm, Chủ tịch Embassy Education. Việt Nam. 
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Tuy chưa có thể nói hết và đề cập một cách đầy đủ về đổi mới Giáo dục phổ 

thông, nhưng  qua Hội thảo đã cho ta  bước đầu hiểu được và chỉ ra la bàn Giáo dục 

của thế giới đang quay theo định hướng nào. Rất tiếc vì lý do bản quyền của ban tổ 

chức, nên nội dung Hội thảo không có lưu hành kỷ yếu, kể cả quay phim và chụp ảnh. 

Tuy vậy, bằng sự cố gắng và khả năng nhận biết của bản thân, dưới đây là những cảm 

nhận sâu sắc của tôi về Hội thảo. 

Mở đầu Hội thảo GS. Kalervo có nói: Giáo dục thế giới, nhất là giai đoạn Giáo 

dục cơ bản, đang đối mặt với nhiều thách thức, đó là: Giáo dục cần toàn diện hơn, nhà 

trường không chỉ là dạy cung cấp tri thức đơn thuần hay là sự hiểu biết theo cách dạy 

truyền thống; Hãy dạy cách học, cách nghĩ và cách làm việc cho học sinh; Tìm cách 

triển khai dạy kỹ thuật số như thế nào trong các hoàn cảnh, môi trường khác nhau của 

các nước trên thế giới; Đề cao tính tự chủ trong từng trường học theo hướng quản trị 

nhà trường. 

1. Chuyển từ giáo dục chủ yếu trang bị kiến thức và dức tính sang giáo dục năng 

lực, trải nghiệm và giá trị, cần phải dựa trên các nguyên lý giáo dục cơ bản 

Dạy học truyền thống là chủ yếu dạy kiến thức, cung cấp kiến thức  trong sách 

giáo khoa cho học sinh theo các giáo án nguyên mẫu. Kết quả học tập là kết quả của sự 

chăm chỉ, vâng lời và làm theo giáo viên của học sinh. Còn giáo viên giỏi là giáo viên 

có nhiều kinh nghiệm, lâu năm trong nghề và biết đúc rút, đánh giá các bài dạy mẫu và 

làm phong phú hơn các chuyên đề đã được tổng kết hay phân loại. Dạy học và giáo 

dục  đổi mới, tức là chuyển từ giáo dục chủ yếu trang bị kiến thức và đức tính sang 

giáo dục năng lực, trải nghiệm và giá trị, luôn phải dựa trên các nguyên lý giáo dục. 

Tức là giáo viên phải được học lại những nguyên lý giáo dục cơ bản trước khi tiến 

hành đổi mới giáo dục. Cũng có nghĩa là làm giáo dục đổi mới phải theo “sách” dạy và 

phải  học. Những nguyên lý cơ bản của giáo dục, chủ yếu dựa theo các thuyết sau: 

Thuyết Kiến tạo nhận thức của Giăng Piagiê (1896-1980) nói về Học tập là quá 

trình kiến tạo tri thức và xử lý thông tin; 

Thuyết Kiến tạo xã hội của L p Xemiônôvích Vưgốtski (1896-1934) nói về 

Nhận thức là kết quả của kiến tạo tinh thần, Kiến thức mới được xây dựng và mở rộng 

trên nền kiến có trước; 

Thuyết Đa trí tuệ của Hauuốt Gátnơ  (sinh năm 1943)  nói về con người có 9 

miền trí tuệ (thông minh) chứ không phải chỉ có Toán và Ngôn ngữ; 

Thuyết Học tập xã hội và kỹ thuật thay đổi hành vi con người của Anbet  

Banđura  (sinh năm 1925) nói về Học tập cần tập trung vào trẻ nhưng rất cần các yếu 

tố ngoại lai đó là các môi trường xã hội xung quanh trẻ; 

Thuyết Phân tâm học của Xaiman Phrớt  (1859-1952) nói về mỗi học sinh phải 

hình thành và phát huy giá trị của chính mình; 
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Thuyết Lấy học sinh làm trung tâm của Giôn  Điuây  (1859-1952) nói về Dạy 

học sao cho lý thuyết luôn gắn với thực hành, học sinh biết tự tìm tòi kiến thức thông 

qua tự tư duy và trải nghiệm thực tế; 

Thuyết Học trẻ để dạy trẻ tốt hơn của Mairia Môngtessori  (1870-1952) nói về 

Coi trọng tính chủ động, tự lập và khêu gợi các tiềm năng của trẻ; 

2. Những quan điểm và định hƣớng Giáo dục cho hiện tại và tƣơng lai 

2.1. Hãy tôn trọng trẻ. Mỗi đứa trẻ là một thực thể độc đáo và đ y tài năng 

GS Kalervo, có nói : Dạy học hiệu quả là dạy học gây được cảm hứng, hiếu k  

cho học sinh. Cần tôn trọng trẻ, mỗi em là sự hứa hẹn tươi sáng cho tương lai. Mỗi đứa 

trẻ chứa đựng một nền Giáo dục tốt nhất. 

Thúc đẩy và phát triển hệ thống Giáo dục đáp ứng nhu cầu cá nhân từng học 

sinh. Trẻ em không phải học theo những chương trình giáo án khuôn mẫu truyền 

thống. Thế giới đang không ngừng chuyển động, trong lúc còn quá nhiều hệ thống 

trường công vẫn chưa thoát ra được phương pháp giảng dạy lạc hậu và cũ kỹ. 

TS. Stephannie nói: Cần nghiên cứu, làm ra một hệ thống giáo dục phát triển, để  

khơi dạy được sự tử tế và tiềm năng của mỗi trẻ. Thắp sáng và nuôi dưỡng tiềm lực và 

tư duy sáng tạo của con người trên thế giới. Do vậy, chương trình học tập phải tập trung 

vào từng cá thể trong lớp. Trong một gia đình, tuy cùng một cha mẹ, nhưng tính cách 

mỗi người con có khác nhau. Rộng ra trong một lớp học, một trường học cũng đa dạng 

phong cách, cùng khả năng nhận thức và sự hứng thú mỗi em cũng không giống nhau. 

Cách tiếp cận như thế nào? : Đầu tiên là tạo cảm xúc cho học sinh. Sau đấy, là 

học sinh có sự chuyển hóa tâm lý cảm xúc Giáo dục, rồi các em bắt đầu hành động  và 

tiếp tục tư duy sáng tạo. Hãy dạy học sinh cách học và cần tôn trọng mỗi em có cách 

học, cách suy nghĩ  khác nhau. 

Mỗi trẻ tự tạo cho mình có một bài hát góp vào hợp ca của cuộc đời. Ta không 

thể hát thay cho trẻ nhưng ta có thể khuyến khích giúp các em hát và hát hay hơn. 

Không thể bắt trẻ thành những con chim hàng ngày tích hạt là những điểm số. Các em 

phải là những con sơn ca hót rất hay trong tiếng hát chung của cả đàn hay của cả thế hệ 

. Đó là thế hệ của những lớp người có đầy đủ sự tử tế và đầy tiềm năng sáng tạo. 

Trẻ em có nhiệm vụ cao cả là làm thay đổi tương lai. Người lớn phải lắng nghe 

và tôn trọng các em. Khuyến khích các em được phát triển mọi khả năng sẵn có. Mọi 

trẻ em đều có sẵn tiềm năng, kinh nghiệm thiên phú đặc biệt. Mọi trẻ đều thông minh. 

Ở Phần Lan khi giáo viên tương tác với học sinh họ thường cúi thấp cho gần 

học sinh hơn, tạo ra sự thân thiện, chú ý lắng nghe và tôn trọng trẻ. Đây là nội dung 

dạy cho giáo sinh  trong các trường Sư phạm 
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2.2. Giáo dục trẻ biết đương đ u với thách thức của thiên nhiên và mong 

muốn có được năng lực công dân toàn c u 

Theo TS. Veronica : Năng lực toàn cầu là khả năng tự  đưa ra và hành động để 

giải quyết những vấn đề trọng yếu đang xảy ra trên toàn cầu.  

Bà đưa ra, những nguyên tắc để giáo dục mỗi người trở thành công dân toàn 

cầu, bao gồm: Hợp tác thế giới và làm cho chúng ta tốt đẹp; Truyền cảm hứng để có 

thể học hỏi suốt cuộc đời; Học tập lấy học sinh làm trung tâm; Sống khỏe để tồn tại và 

học tập tốt hơn; Tạo ra cuộc sống tinh thần lành mạnh; Yêu thiên nhiên để biết cách 

giải quyết những thách thức từ môi trường;  Hãy làm cho thế giới này bền vững hơn. 

Một trong những điều quan trọng mà chúng ta thực sự phải dạy con cái nhiều 

hơn, đó là học về thế giới xung quanh và suy nghĩ về việc tương lai có thể sẽ rất khác 

so với nơi mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Nếu chúng ta có thể xây dựng trên 

nền tảng đó và tiếp tục nhìn ra thế giới. Xác định vị trí của mình và mối quan hệ với 

thế giới. Khi xây dựng được chiến lược dài hạn thì chúng ta có thể xây dựng được tiềm 

năng chiến lược và phản ứng chiến lược với nhiều thách thức và cơ hội phía trước. 

Mục tiêu của giáo dục là phát triển học sinh thành những công dân tốt ngay 

trong hiện tại, khi đang đi học và không chỉ vì phục vụ cho tương lại. Công dân phải 

mang đặc sắc tinh thần văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia và theo xu hướng tiếp cận 

toàn cầu. 

2.3. Dạy học sinh luôn biết khám phá và chấp nhận rủi ro trong học tập 

GS. Kalervo, nói: giáo dục tiểu học là tất cả, quan trọng hơn cả giáo dục đại 

học. Giáo dục tiểu học là tạo tiền đề, cơ sở cho học sinh các bậc học cao hơn. Cái gì đã 

định hình ở tiểu học sẽ rất khó thay đổi, thậm chí suốt cuộc đời của trẻ. Ngay từ bậc tiểu 

học cần giáo dục cho các em luôn biết khám phá và chấp nhận  rủi ro trong học tập. 

Nhà trường và xã hội cần giáo dục cho trẻ kỹ năng biết chấp nhận thất bại trong 

học tập, trong cuộc sống vì đó là kỹ năng không thể thiếu trong xã hội hiện nay. Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục Singapore, có nói: Cần khuyến khích cho học sinh, sinh viên chấp 

nhận và không sợ thất bại trong suy nghĩ và nghiên cứu khoa học. 

Thay đổi nhận thức là thay thay đổi hành vi và sẽ thay đổi giáo dục,  sau cùng  

là thay đổi xã hội. giáo dục cần thay đổi nhiều nhất nhưng bản thân nó lại sợ thay đổi 

nhất. Đây là nghịch lý đáng tiếc. Bản chất giáo dục có tính bảo thủ, còn giáo viên lại là 

người có bản chất bảo thủ nhất. Điều đó rất nguy hiểm vì mô hình giáo dục cũ tạo ra 

cách suy nghĩ cũ, từ đó có cách làm cũ, dẫn đến không tạo ra cái mới, không thay đổi 

được xã hội . 

Ngày nay thế giới vừa kết nối, liên kết chặt chẽ nhưng lại vừa lỏng lẻo, dễ tan 

vỡ. Đặc trưng này cần được dạy cho trẻ. 
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2.4. Rộng mở môi trường lớp học ra ngoài nhà trường, trong cộng đồng và 

trong xã hội 

GS. Claudia đã nói: Môi trường học tập đóng vai trò quan trọng trong việc thúc 

đẩy niềm yêu thích đối với việc học và nhu cầu học tập của từng trẻ, Điều này giúp các 

em kết nối tốt hơn với các bài học và khám phá được nhiều điều, tạo cảm hứng cho trẻ 

tiếp tục học hỏi.  

 ng Sam đã nói: Cách ứng dụng các khía cạnh thiết kế vào xây dựng môi 

trường và phương pháp dạy học, tạo ra trải nghiệm học tập, giúp học sinh giải phóng 

tiềm năng sáng tạo và khả năng  ứng dụng vào cuộc sống. 

 ng Trung Lê đã nói: Việc thiết kế những không gian lớp học, không gian học 

tập sẽ giúp tạo nên những ảnh hưởng tích cực trong giáo dục. Tại sao chúng ta chỉ tiến 

hành giáo dục quẩn quanh trong bốn bức tường lớp học mà không thể là cả thế giới 

ph ng, rộng lớn, bao la. Hãy nhúng học sinh của chúng ta vào môi trường cuộc sống 

thiên nhiên phong phú và k  diệu, để các em tự do suy nghĩ, tìm cảm hứng để tự do 

sáng tạo. 

Từng lớp học riêng biệt. Nhưng cả trường sẽ là lớp học mở rộng. Còn cả trường 

cùng với môi trường ngoài trường lại là lớp học rộng lớn để các em có điều kiện được 

trải nghiệm và được phát triển một cách sáng tạo (hình dưới minh họa). 

 

 

 

 

 

Học ngoài nhà trường với chủ đề tích hợp sẽ cho các em sự liên kết chặt chẽ 

hơn, giữa các em với nhau và giữa các em với  giáo viên, qua đó lưu giữ được lâu và 

được nhiều sự trải nghiêm cho các em. Cảm xúc được hòa mình vào thiên nhiên là rất 

quan trọng cho mỗi đứa trẻ.                                                     

2.5. Tư duy và học tập bao giờ cũng được bắt đ u từ nh ng cảm xúc 

GS. Kalervo đã nói:  Học sinh sẽ học tập có kết quả khi các em được kích thích 

sự tò mò và tạo ra cho các em niềm cảm hứng . 

Học tập bao giờ cũng có hai mặt và luôn đan xen nhau, đó là : Học tập là quá 

trình khám phá, phát hiện và học tập là sự thúc giục của tính ham muốn/thích thú, mà 

ham muốn chính là một trong những bản năng của con người. Có thể nói đó là quá 

trình như thế này : 
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Học sinh có sự ham muốn  Tiến hành hành động khám phá và phát hiện  

Học tập đem về kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân Phát hiện và nhận thấy tiềm 

năng của mình và tự vui sướng, vì điều đó  Qua đó học sinh bị kích thích và có thêm 

sự ham muốn mạnh mẽ hơn  Tiến thêm một bước trong học tập. 

“Câu chuyện có giá trị nhiều hơn số liệu”. Nếu giáo viên biết kể ra, dẫn dắt qua 

các câu chuyện trong cuộc sống, nhất là khi kể bằng  ngôi thứ nhất số ít sẽ gây tác 

động mạnh tới cảm xúc của học sinh, tập trung sự hưng phấn rất tốt cho trẻ và dễ vào 

lòng nhiều đứa trẻ. 

2.6. “Con đường âm nhạc” là phương pháp dạy trẻ biết sáng tạo và biết cảm xúc 

GS. Paivi và GS. Jaana, đã nói: Phương pháp dạy học và giáo dục môn Nghệ 

thuật có vai trò quan trọng trong việc phát triển và áp dụng cho nền giáo dục sáng tạo. 

Sáng tạo là vốn quý, nó là tài sản vô giá của thế hệ trẻ.  

Có dạy cho học sinh sáng tạo được không? Và bằng cách nào ? Có. Giáo viên 

hãy cho học sinh những vấn đề khó trong “Vùng phát triển gần nhất” theo nguyên lý 

của Vưgốtski. 

Tại Mỹ có hàng trăm trường phổ thông học theo mô hình STEM (S-Khoa học, 

T-Công nghệ, E-Kỹ thuật,T-Toán). Thực chất đây là loại hình trường học liên môn và 

thực hành. Bản chất STEM là trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng (nhóm 4 

môn), tạo sự gắn kết, tích hợp một mô hình học tập liên môn dựa trên các ứng dụng 

thực tế. Tuy nhiên cần tránh cực đoan hóa STEM mà cần coi trọng cả các môn học 

nhân văn trong nội dung và quá trình giáo dục. 

Dạy học, mong muốn và hướng tới mỗi học sinh phải vừa là một khoa học gia 

vừa là một nghệ sĩ. Dạy học theo “Con đường âm nhạc” sẽ cho ta thành công k p trên 

cùng một học sinh và theo mong muốn đó. 

Chúng ta bắt đầu dạy từ đâu? Hãy theo thứ tự các bước chỉ dẫn sau: 

Một nhóm nhỏ học sinh. Mỗi em có sẵn một nhạc cụ loại phổ thông. Giáo viên 

hướng dẫn các em và lãnh đạo để các em đi đúng mục tiêu bài học. 

Mỗi em sáng tạo để xác định điểm đầu và điểm cuối con đường âm nhạc; 

Mỗi em sáng tạo để xác định đường đi của con đường âm nhạc; 

Mỗi em sáng tạo để xác định các tình huống, ngữ cảnh trên đường đi âm nhạc; 

Mỗi em sáng tạo để xác định biểu tượng theo trí tưởng tượng của riêng mình 

theo bước kế trước; 

Mỗi em sáng tạo để xác định âm điệu của nhạc cụ của mình theo biệu tượng 

theo bước kế trước; 

Cả nhóm cùng hòa đồng bằng nhạc cụ của mình theo con đường âm nhạc do cả 

nhóm đã hợp tác sáng tạo xây dựng nên. Hãy biểu diễn bản nhạc được sáng tác 

theo“Con đường âm nhạc”  trong lớp học và ngoài cộng đồng. 
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3. Về những mô hình và kỹ thuật giáo dục đổi mới. 

 . . Dạy học tiếp cận qua hiện tượng và ng  cảnh 

Dạy học tiếp cận qua hiện tượng và ngữ cảnh là cách dạy học hiện đại, hiệu quả 

và được triển khai ở các nước có nền kinh tế phát triển.  Đặc biệt ở đó có trình độ giáo 

viên và khả năng quản trị nhà trường tốt, mới có thể áp dụng mô hình Giáo dục này. Ở 

Phần Lan, quy định giáo viên phải được học phương pháp và lồng gh p dạy học tiếp 

cận hiện tượng và ngữ cảnh vào kế hoạch dạy học chung của trường. 

Trước tiên là dạy theo năng lực, qua tích hợp sau đó là dạy qua hiện tượng hay 

ngữ cảnh. 

Chỉ có môn học chuyên ngành được duy trì theo nội dung và cách dạy truyền 

thống. Nội dung dạy học được xây dựng theo hiện tượng và theo ngữ cảnh. Tức là dạy 

học tích hợp theo nhu cầu sự phát triển  của địa phương, quốc gia và quốc tế. Như dạy 

tinh thần kinh doanh; dạy khởi nghiệp; dạy năng lượng tái tạo; dạy bảo vệ môi trường 

trong toàn cầu hóa; dạy chống biến đổi khí hậu; dạy phòng chống thiên tai… 

Khả năng lưu giữ tri thức của con người là quá nhỏ b  so với kho tri thức vô tận 

của nhân loại. Dạy cho học sinh cách tư duy để tăng  tri thức cho bản thân. Ta đã biết, 

tư duy là hoạt động tập thể và hành động có trước tư duy. Do đó muốn có tư duy thì  

rất cần cho học sinh thực hiện trước các hoạt động. Nghĩa là tiếp cận dạy học qua hiện 

tượng và ngữ cảnh sẽ tăng khả năng tư duy trừu tượng cho học sinh. 

 . . Dạy học qua Dự án 

Dạy qua Dự án (Project Work) là hoạt động học tập nhằm tạo cơ hội cho học 

sinh tích hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập khác nhau và áp dụng một cách  sáng 

tạo vào thực tế cuộc sống. 

Dự án ở đây là một bài tập tình huống  mà người học phải giải quyết bằng các 

kiến thức theo nội dung bài học. Dạy qua Dự án là mang vấn đề thực tế vào môi 

trường lớp học với một hệ thống các kiến thức được kết nối với nhau. Hoạt động trong 

Dự án gồm các hành động học tập và được tham gia của cả nhóm học sinh. Khi bắt đầu 

Dự án, học sinh có xu hướng khám phá, tạo tình huống giải quyết vấn đề. Mỗi vấn đề 

của Dự án đều bắt đầu từ thực tế, gần với môi trường thực tế các em sống. Thế giới của 

trẻ em rất giàu trí tưởng tượng và được định hình thông qua xã hội mà các em sống. Học 

qua Dự án là một cách học độc đáo đa dạng và mang lại kết quả học tập cao. 

 . . Dạy học qua lego 

 ng Per nói: Các cách phát triển những kỹ năng khác nhau thông qua phương 

pháp học tập kết hợp vui chơi. Từ đó phát triển kỹ năng sáng tạo, tương tác xã hội, tư 

duy nhận thức, thể chất và cảm xúc. Chỉ tập trung vào kiến thức học thuật sẽ không đủ 

để đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của thế hệ trẻ trong tương lai. 
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Dạy học hay giáo dục qua lego (Lego Education ) giúp việc học trở nên thú vị 

và gần gũi hơn đối với học sinh. Các em học sinh đã quen thuộc với các sản phẩm đồ 

chơi lego nên khi học với lego sẽ không có cảm giác gò  p mà sẽ hứng thú, tò mò 

khám phá lắp ráp mô hình. Hứng thú là yếu tố tạo nên tính tích cực, tự giác. Tính tích 

cực sản sinh nếp tư duy độc lập. Suy nghĩ độc lập là mầm mống của sáng tạo. Học qua 

lego sẽ giúp học sinh tích cực học tập  và rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh.  

Phương pháp dạy học qua lego, giúp học sinh biết tự quản bản thân; tự quản lý 

được cảm xúc; nhớ lại những gì bản thân đã có trong cuộc sống; phát triển trí tưởng 

tượng. Đồng thời xây dựng các biểu tượng, phát triển các kỹ năng tưởng tượng và liên 

hệ với thực tiễn. 

“Tôi muốn học sinh sau buổi học sẽ có thêm cả kiến thức và kĩ năng tự suy 

nghĩ, tự tìm bằng chứng để củng cố cho ý kiến của mình, tự đứng lên giải quyết vấn 

đề. Tôi muốn nuôi dưỡng sự cần cù, tò mò, trí tưởng tượng của học sinh và lego là 

công cụ giúp tôi thực hiện điều đó”. Giáo viên Breigh Rhodes đã nói. 

4. Giáo dục của Việt Nam khi nhìn qua thấu kính đổi mới giáo dục của thế giới. 

Từ những cảm nhận của tôi ở Hội thảo “Ươm mầm và tỏa sáng”, tôi nhận thấy 

nhiều điểm khác biệt so với những gì đã có và đang diễn ra hàng ngày ở giáo dục phổ 

thông của chúng ta. Tôi muốn có đôi điều bình luận. 

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 25-9-2018, phát biểu khai 

mạc phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73, Tổng Thư ký Liên hợp 

quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: Cuộc khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng đang lan 

rộng trên toàn cầu. 

Giáo dục Việt Nam không thể nằm ngoài những nhận định nêu trên. Do mất 

niềm tin vào nhiều vấn đề, nên một bộ phận xã hội nghi ngờ, khó chấp nhận những gì 

đổi mới Giáo dục đang làm. Một mô hình hay phương pháp giáo dục chúng ta triển 

khai đúng, phù hợp xu thế giáo dục đang diễn ra rộng rãi trên thế giới, nhưng có thể 

vẫn bị “n m đá”. Mạng xã hội là phản ánh dư luận cộng đồng, là tiếng  nói của đa tạp 

con người, nên khó kiểm chứng đúng hay sai. Trách nhiệm của khoa học, của nhà 

quản lý là dựa trên cảnh báo của mạng xã hội mà tìm ra hướng đi  đúng. Tuy vậy, cơ 

quan công quyền không thể chỉ dựa vào một số ý kiến trái chiều, thông tin trên mạng 

xã hội để đưa ra kết luận hay đánh giá đổi mới Giáo dục. 

Diễn giả quốc tế tại hội thảo cũng đưa ra nhận định, đôi khi những người có 

quyền nhưng không thật sự hiểu giáo dục, không công tâm thì  rất có thể sẽ có những 

quyết sách sai lầm. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore đã nói: Điểm yếu của giáo dục Việt Nam 

chính là sự cứng nhắc trong dạy và học. Học sinh muốn đạt điểm cao trong k  thi thì 

phải cố gắng nhắc lại càng chính xác càng tốt tất cả những gì giáo viên đã dạy. Trong 

khi đó, chúng ta cần khuyến khích mọi học sinh đưa ra chính kiến của mình, dù ý kiến 

đó trái ngược với những người khác. 
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Giáo dục Việt Nam muốn mềm mại trong dạy và học thì phải thay đổi đột phá 

trong thi cử và đánh giá. Cách thi chuyển cấp, cách thi học sinh giỏi đã biến quá trình 

học tập của học sinh thành sự khổ luyện. Đó không thể là kết quả của chất lượng giáo 

dục như ý kiến nêu trên của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore. 

Chúng ta nên có cái nhìn và lòng trắc ẩn tới những gì đang diễn ra hàng ngày ở 

một số nơi, một số nhà trường. Học sinh không được học hai buổi trên ngày, không có 

khu vệ sinh sạch sẽ cho trò. Sĩ số lớp học quá đông, vượt chuẩn quy định, có nơi tới 

trên hai lần. Mỗi học sinh như những cỗ máy bị gông lại chỗ ngồi, giương mục kỉnh và 

chỉ biết yên lặng ghi ch p những bài giảng, đã thành  khuôn mẫu của giáo viên. Tan 

trường là tới lớp học thêm, để học tiếp buổi thứ ba… 

Để đổi mới giáo dục thành công chúng ta phải có chính sách thay đổi Giáo dục 

từ thượng tầng, ở cấp quốc gia. Điều này chúng ta đã có, đó là Nghị quyết 29-NQ/TW. 

Vấn đề bây giờ là trách nhiệm của Bộ GD&ĐT có cụ thể hóa, có nhúng giáo dục Việt 

Nam vào giáo dục tương lai của thế giới, có hòa nhập giáo dục toàn cầu được hay 

không? Phải coi những thành công và cả những thất bại, bất cập xảy ra trong quá khứ 

là bài học để tiếp tục đổi mới giáo dục bây giờ. Sự ủng hộ và trực tiếp tham gia tích 

cực, nhiệt huyết vào tiến trình đổi mới Giáo dục của từng địa phương và các cơ sở giáo 

dục sẽ quyết định rất lớn tới sự thắng lợi công cuộc canh tân giáo dục nước nhà. 

Một bộ phận phụ huynh khá giả đã rời bỏ trường công cho con du học hoặc vào 

học các trường tư. Khác biệt ở Việt Nam là thực hiện đổi mới giáo dục theo xu hướng 

thế giới lại đang nở rộ ở khối trường học tư. Trong khi đó, hiện tại giáo dục phổ thông, 

tỷ lệ 600/29.000 trường tư cùng với 310.000/15.500.000 học sinh trường tư, tỷ lệ này 

là quá nhỏ để có thay đổi nhanh chóng và hiệu quả đổi mới giáo dục phổ thông. Những 

điểm sáng nhỏ khó trở thành bình minh. Đôi khi nhiều điểm sáng đó lại bị chính thế 

lực bảo thủ, truyền thống có sức mạnh lớn hơn che khuất. 

Tôi muốn và cùng mỗi chúng ta hãy là những vì sao lấp lánh, cùng sáng lên trên 

bầu trời giáo dục tương lai của toàn cầu.  
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