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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Giáo dục - đào tạo giữ vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và 

phát triển của mỗi quốc gia cũng như của toàn nhân loại. Trong bối cảnh hiện

nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, cùng với quá trình toàn 

cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt là xu thế tất yếu của nền kinh

tế tri thức đã tác động mạnh đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có 

giáo dục. Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đặt ra yêu cầu 

cho mỗi quốc gia phải không ngừng đổi mới, cải cáchhệ thống giáo dục quốc 

dân để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Đổi mới giáo dục cần được thực hiện đồng bộ ở nhiều nội dung, một 

trong những nội dung quan trọng và cần thiết nhất là đội ngũ giáo viên, “khi 

giáo dục là quốc sách hàng đầu thì theo đó, xây dựng, phát triển đội ngũ giáo 

viên là quốc sách của quốc sách đó”[1,10]. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần 

thứ XI xác định “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng 

chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong 

đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ 

quản lý là khâu then chốt” [18]. Mặt khác, muốn phát triển đội ngũ giáo viên 

một cách hiệu quả và đồng bộ thì việc đổi mới cần phải được thực hiện ngay 

từ khâu đào tạo, cụ thể là ở hệ thống các trường sư phạm. Chiến lược phát 

triển giáo dục 2011-2020 đã xác định một trong những nội dung quan trọng 

nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo là “củng cố, hoàn thiện hệ thống đào tạo 

giáo viên, đổi mới căn bản, toàn diện nội dung và phương pháp đào tạo, bồi 

dưỡng nhằm hình thành đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ sức 

thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015” [14].
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Tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục đã trở thành xu thế 

trong việc xác định nội dung dạy học trong nhà trường phổ thông và trong 

xây dựng chương trình môn học ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có 

Việt Nam. Nghị quyết 88 Quốc hộikhóa 13đưa ra định hướng về đổi mới 

nội dung giáo dục THCS như sau: “cấp trung học cơ sở thực hiện lồng 

ghép những nội dung liên quan với nhau của một số lĩnh vực giáo dục, 

một số môn học trong chương trình hiện hành để tạo thành môn học tích 

hợp” [34].Quan điểm dạy học tích hợp cũng được chú trọng trong xây 

dựng các chủ đề tích hợp, liên môn gắn với thực tiễn. Định hướng này đặt 

ra yêu cầu cần có những thay đổi tương ứng về phương pháp, hình thức tổ 

chức dạy học, cách thiết kế bài học…từ phía giáo viên

Với vai trò là một trong các cơ sở đào tạo giáo viên THCS, trường 

CĐSP Hà Giang đã có những điều chỉnh nhất định về phương pháp và 

hình thức đào tạo nhằm giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp 

ứng phần nào yêu cầu dạy học tích hợp ở phổ thông. Tuy nhiên, việc thực 

hiện những điều chỉnh này chưa đồng bộ và nhất quán, dẫn đến chất lượng 

và hiệu quả đào tạo chưa cao, điều này đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới 

công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu mới 

của giáo dục phổ thông.

Xuất phát từnhững lý do trên, tác giả chọn vấn đề “Quản lý hoạt động 

đào tạo giáo viên THCS trường CĐSP Hà Giang đáp ứng yêu cầu dạy học 

tích hợp" làm đề tài nghiên cứu của mình.

2. Mục đích nghiên cứu

Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động đào tạo giáo viên THCS ở

trường CĐSP Hà Giang đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp.
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3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

Hoạt động đào tạo giáo viên THCS ở Trường CĐSP Hà Giang

3.2. Đối tượng nghiên cứu

Quản lý hoạt động đào tạo giáo viên THCS ở Trường CĐSP Hà Giang

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý hoạt động đào tạo giáo viên

THCS ở trường CĐSP đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp.

- Tìm hiểu, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đào tạo giáo 

viên THCS ở trường CĐSP Hà Giang đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp.

- Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động đào tạo giáo viên THCS ở 

trường CĐSP Hà Giang đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp.

5. Phạm vi nghiên cứu

- Về nội dung: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu công tác quản lý của 

Hiệu trưởng đối với hoạt động đào tạo ban đầu GV THCS nhằm đáp ứng yêu 

cầu DHTH về mặt chất lượng

- Về mẫu điều tra: Đề tài tiến hành điều tra trên mẫu khảo sát gồm 137

sinh viên khoa THCS năm thứ 3 và 62 giảng viên trường CĐSP Hà Giang.

6. Phương pháp nghiên cứu

6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết

- Phân tích, tổng hợp tư liệu, khái quát hóa những vấn đề lý luận có liên 

quan đến đề tài nhằm xây dựng khung lý thuyết của đề tài.

- Nghiên cứu các văn bản, tài liệu của trường về chương trình đào tạo, 

việc tổ chức hoạt động đào tạo nhằm phân tích, đánh giá thực trạng quản lý 

hoạt động đào tạo của nhà trường.
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6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

6.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi

Dùng phiếu hỏi để trưng cầu ý kiếnnhằm đánh giá mức độ nhận thức của 

giảng viên, sinh viên về dạy học tích hợp, đồng thời đánh giá thực trạng quản 

lý hoạt động đào tạo cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt 

động đào tạo đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp.

6.2.2. Phương pháp phỏng vấn

Luận văn sử dụng phương pháp phỏng vấn nhằm lấy ý kiến đánh giá của 

các nhà quản lý, các nhà giáo có kinh nghiệm trong quản lý và giảng dạy

6.2.3. Phương pháp thống kê

Sử dụng phương pháp này để xử lý số liệu, kết quả điều tra, phân tích 

vấn đề và đánh giá độ tin cậy của số liệu điều tra.
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Chương1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THCS Ở 

TRƯỜNG CĐSP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DẠY HỌC TÍCH HỢP

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Dạy học tích hợp

Trên thế giới, DHTH đã trở thành một trào lưu sư phạm hiện đại bên 

cạnh các trào lưu như: dạy học theo mục tiêu, dạy học giải quyết vấn đề, dạy 

học phân hóa, dạy học tương tác…Ở Việt Nam, tích hợp môn học còn đang 

được nghiên cứu thử nghiệm trong phạm vi hẹp mà chưa được triển khai đại 

trà, đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề DHTH dưới góc độ lý luận dạy học nói 

chung, lý luận dạy học bộ môn nói riêng.Có thể điểm qua một số nghiên cứu 

về dạy học tích hợp ở Việt Nam như sau [7]:

- Cuối những năm 90, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tiến hành 

hội thảo “Định hướng phát triển chương trình Giáo dục Việt Nam cho thế kỷ 

21”.Trong kỷ yếu hội thảo đã có một số báo cáo về xu hướng tích hợp ở một 

số nước như Pháp, Malaixia…và bước đầu đề xuất định hướng tích hợp các 

môn Vật lý và Hóa học hoặc Vật lý, Hóa học và Sinh học, tích hợp môn Lịch 

sử và Địa lý để tạo thành một số môn học mới ở THCS.

- Trên cơ sở nghiên cứu so sánh chương trình của 18 nước theo INCA và 

nghiên cứu chương trình, SGK của một số nước, tác giả Cao Thị Thặng với đề 

tài “Nghiên cứu xu hướng tích hợp các môn KHTN và KHXH trong nhà trường 

phổ thông ở một số nước trên thế giới” [36] đã đưa ra kết luận như sau:

+ Tích hợp là một trong những quan điểm trong việc xây dựng chương 

trình, viết SGK và hướng dẫn dạy học của nhiều nước.

+ Mỗi nước, mỗi nhóm nước có cách tích hợp riêng của mình. Mỗi môn 

học có những đặc điểm riêng về xu hướng tích hợp
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- Đề tài “Đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học ở trường 

THCS” (1991) ở Dự án Hỗ trợ kỹ thuật thuộc dự án phát triển THCS pha 1, 

nhóm các chuyên gia trên quan điểm đổi mới nội dung, phương pháp dạy học 

đã dự thảo chương trình khung các môn tích hợp gồm môn Khoa học tự 

nhiên, môn Sử - Địa và môn Ngữ văn (trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa việc 

dạy ba phân môn: Tiếng Việt, Giảng văn, Tập làm văn). Như vậy, đề tài đã 

thực hiện ba mức độ tích hợp: Tích hợp nội môn, liên môn và đa môn

- Trong những năm 1998 - 2000, đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm bước 

đầu tích hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội ở trường THCS” do 

Cao Thị Thặng làm chủ nhiệm đã được triển khai nhằm thử nghiệm bước đầu 

về xây dựng phương án tích hợp môn KHTN và môn KHXH để xem xét tính 

khả thi, hiệu quả và điều kiện để thực hiện tích hợp. Đề tài đã tổng kết kinh 

nghiệm tích hợp các môn Khoa học và Khoa học xã hội ở THCS một số nước 

như Pháp, Anh, Đức, Mỹ, Nhật…đồng thời xây dựng tài liệu thử nghiệm ở 

một số chủ đề, trên cơ sở đó đề xuất môn Khoa học và môn Sử - Địa ở THCS

- Để có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến chủ đề tích hợp liên 

môn, với đề tài “Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm bước đầu một số chủ đề 

tích hợp liên môn Vật lý, Hóa học, Sinh học ở trường THCS” [37]tác giả Cao 

Thị Thặng đã nghiên cứu xây dựng một số chủ đề có nội dung tích hợp liên 

môn ở cấp THCS, đồng thời áp dụng phương pháp dạy học theo dự án nhằm 

xác định khả năng tích hợp và thực hiện các PPDH tích cực, từ đó thăm dò 

khả năng vận dụng định hướng tích hợp trong việc phát triển chương trình 

THCS các môn Khoa học tự nhiên sau năm 2015.

- Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình giáo dục phổ 

thông Việt Nam sau 2015, dưới sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Viện Khoa học 

Giáo dục Việt Nam đã triển khai đề tài “Vận dụng quan điểm tích hợp trong 

việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015” [38]. Đề 
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tài đã nghiên cứu hệ thống hóa và cập nhật thông tin cơ sở lý luận liên quan 

tới vận dụng quan điểm tích hợp trong việc phát triển chương trình GDPT sau 

2015, đề cập đến thực trạng tích hợp các môn KHTN và KHXH ở trường phổ 

thông, năng lực của đội ngũ chuyên gia GD, đội ngũ GV, chương trình bồi 

dưỡng và đào tạo GV phổ thông, cơ sở vật chất và thiết bị trường học với việc 

đáp ứng vận dụng quan điểm tích hợp trong việc phát triển chương trình 

GDPT Việt Nam sau 2015. Có thể nói, đề tài này đã tổng kết lại tất cả các kết 

quả nghiên cứu trước đây về tích hợp.

- Tại hội thảo “Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa trong chương trình 

giáo dục phổ thông sau năm 2015” do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 27/11/2012

[8], nhiều tác giả đưa ra mô hình dạy học tích hợp và phân hóa cho giáo dục 

phổ thông nước nhà dựa trên kinh nghiệm một số nước như Hàn Quốc, 

Pháp…và đề xuất xu hướng tích hợp trong chương trình. Bậc THCS, ngoài 

các môn bắt buộc sẽ có các môn tự chọn. Nhiều nhà nghiên cứu đề xuất cần 

chú trọng đến việc tích hợp trong nhiều môn học và giảm các môn học bắt 

buộc, tăng môn học tự chọn, ngoài các môn học Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, 

Công nghệ, Giáo dục công dân sẽ xây dựng hai môn học mới gồm Khoa học 

Tự nhiên (trên cơ sở các môn Lý, Hóa, Sinh trong chương trình hiện hành) và 

môn Khoa học Xã hội (trên cơ sở môn Sử, Địa trong chương trình hiện hành 

cùng các vấn đề xã hội)

1.1.2. Đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp

Để thực hiện chương trình tích hợp hay dạy học tích hợp có hiệu quả, 

một trong những điều kiện quan trọng là phải có đội ngũ giáo viên đáp ứng 

được yêu cầu dạy học tích hợp. Do đó, việc nghiên cứu các kỹ năng, yêu cầu

cần thiết đối  với GV, từ đó đề xuất giải pháp đào tạo giáo viên đáp ứng yêu 

cầu dạy học tích hợp rất được quan tâm.Có thể liệt kê một số công trình 

nghiên cứu về vấn đề này như sau:
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- Tác giả Đinh Quang Báo trong bài viết “Phẩm chất nghề nghiệp và 

định hướng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT” [2] đã xác 

định: Trong bối cảnh GD hiện nay, đặc biệt trong xu thế đổi mới GDPT, vai 

trò và đặc điểm lao động sư phạm của GV có những thay đổi theo hướng đa 

dạng, phức tạp hơn; theo đó, để đáp ứng yêu cầu mới của GDPT, GV cần có 

các năng lực mới tương ứng, trong đó có năng lực DHTH. Đồng thời, tác giả 

cũng khẳng định các trường sư phạm cần xác định mục tiêu đào tạo căn cứ 

vào các nhóm năng lực đó, xem đó là chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo; 

đồng thời đưa ra định hướng đào tạo GV, trong đó để hình thành năng lực 

DHTH, cần thực hiện các định hướng như: đào tạo GV có nền tri thức rộng, 

đào tạo GV trong bối cảnh tác nghiệp ở trường phổ thông…

- Đề tài “Phát triển kỹ năng dạy học theo hướng tích hợp ở trường Tiểu 

học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” (2007) củatác giả Đào Thị Hồng[25] 

đã phân tích khái niệm, ý nghĩa của DHTH và khẳng định “Muốn tiến hành có 

hiệu quả, cần chú trọng đến việc bồi dưỡng GV. GV phải hiểu được thế nào là 

tích hợp, phải nghiên cứu chương trình, tài liệu xem nó dựa trên môn khoa 

học xác định nào, có thể mở rộng quan hệ tương tác với các khoa học khác 

như thế nào, mức độ tích hợp thể hiện ra sao...”. Đề tàicũng tiến hành nghiên 

cứu, xác định những kỹ năng cần thiết để dạy học theo hướng tích hợp ở 

trường tiểu học, đồng thời đề xuất một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng GV 

tiểu học nhằm phát triển những kỹ năng đó.

- Trong đề tài “Hình thành năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên các 

trường trung học phổ thông” (2012) [15] tác giả Nguyễn Phúc Chỉnh đã

nghiên cứu cơ sở lý luận của DHTH và khả năng vận dụng DHTH trong dạy 

học một số môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý…đồng 

thời điều tra thực trạng dạy học tích hợp ở một số trường THPT. Nhóm tác giả 

cũng tiến hành hội thảo, tổ chức tập huấn nhằm hình thành năng lực dạy học 
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tích hợp cho GV, đồng thời biên soạn một số tài liệu hướng dẫn dạy học tích 

hợp trong môn Sinh học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Tác giả Lê Thùy Linh với đề tài “Phát triển kỹ năng dạy học tích hợp 

các môn xã hội cho GV THCS khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam” (2015) 

[30] đã tiến hành nghiên cứu một số đặc điểm nhân cách của GV THCS khu 

vực miền núi phía Bắc, chỉ ra các kỹ năng cần có đối với GV THCS nhằm 

đáp ứng dạy học tích hợp như: Kỹ năng lựa chọn chủ đề, thiết kế kế hoạch 

dạy học, lựa chọn và sử dụng các PPDH, tiến hành dạy học và kiểm tra đánh 

giá kết quả. Đồng thời, đề tài cũng tiến hành khảo sát thực trạng, từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm phát triển kỹ năng dạy học tích hợp các môn xã hội 

cho GV THCS ở khu vực miền núi phía Bắc.

- Định hướng dạy học tích hợp không chỉ được vận dụng trong GDPT 

mà còn trong cả lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, theo tác giả Ngô Thị Nhung 

[33] DHTH trong đào tạo nghề “có thể hiểu là một hình thức kết hợp giữa dạy 

lý thuyết và dạy thực hành”. Do đó, trong đề tài “Phát triển năng lực dạy học 

tích hợp cho GV dạy nghề”, tác giả đưa ra kết luận: để thực hiện DHTH, GV 

dạy nghề “cần phải có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cao ở cả tay 

nghề thực hành và lý thuyết”, từ đó đề xuất một số giải pháp đào tạo, bồi 

dưỡng năng lực DHTH cho GV dạy nghề nhằm đáp ứng yêu cầu DHTH trong 

đào tạo nghề

1.1.3. Quản lý đào tạo giáo viên

Vấn đề quản lý trường Sư phạm nói chung, quản lý đào tạo nói riêng 

được nhiều tác giả quan tâm. Trong đó có một số đề tài nghiên cứu, bài viết 

nổi bật như sau:

- Trong đề tài “Quản lý đào tạo GV đáp ứng nhu cầu GD THCS vùng 

Đông Nam Bộ” [21], tác giả Hồ Cảnh Hạnhsử dụng các cách tiếp cận: Phân 

cấp quản lý, tiếp cận cung – cầu và tiếp cận quản lý chất lượng, theo đó, 
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“quản lý đào tạo GV đáp ứng nhu cầu GD THCS là quản lý “cung” đáp ứng 

“cầu” GV THCS về số lượng theo cơ cấu môn học và đảm bảo chất lượng 

theo chuẩn quy định”; công tác quản lý đào tạo ở các trường sư phạm vùng 

Đông Nam Bộ được đánh giá dựa trên mức độ đáp ứng nhu cầu về số lượng, 

chất lượng và cơ cấu ngành đào tạo; cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và 

các cơ quan quản lý, các trường phổ thông, các chế độ, chính sách liên quan 

tại vùng Đông Nam Bộ.

- Sử dụng một cách tiếp cận khác, tác giả Nguyễn Thị Bích Lợi trong đề 

tài “Những giải pháp tăng cường công tác quản lý đào tạo tại trường cao 

đẳng sư phạm Nhạc - Họa trung ương”[32] đã tiến hành khảo sát, đánh giá 

hiệu quả công tác quản lý đào tạo dựa trên các nội dung: Mục tiêu, nội dung 

đào tạo; giáo viên, sinh viên và các yếu tố khác (cán bộ quản lý, cơ sở vật 

chất, mối quan hệ giữa nhà trường và các đơn vị hữu quan).

- Tại hội thảo “Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các trường, khoa sư 

phạm với các trường phổ thông và mầm non trong công tác đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục sau 2015”[9] 

nhiều tác giả thống nhất một trong những biện pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý đào tạo trong trường sư phạm là xây dựng mối quan hệ thường xuyên, gắn 

bó chặt chẽ giữa trường sư phạm với trường phổ thông - nơi trực tiếp tiếp 

nhận và sử dụng sản phẩm đào tạo của trường. Trong đó, mỗi tác giả đề xuất 

nội dung, mức độ và hình thức phối hợp khác nhau:

+ Tác giả Nguyễn Thị Tính đề xuất trường sư phạm cần kết hợp chặt chẽ 

với trường phổ thông trong việc xác định chuẩn đầu ra của các chương trình 

đào tạo nhằm đảm bảo khả năng sinh viên ra trường có thể đáp ứng một cách 

phù hợp nhất với các yêu cầu của thực tiễn giáo dục phổ thông. [9, 34]

+ Quan điểm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa trường sư phạm với 

trường phổ thông được tác giả Tôn Quang Cường sử dụng trong việc đề xuất 
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mô hình kết nối trong thực tập sư phạm, theo đó, hoạt động thực tập sư phạm 

ở trường sư phạm được đổi mới theo hướng tiến hành 4 giai đoạn (Kết nối, 

trải nghiệm, ứng dụng và phát triển nghề nghiệp), trong đó mỗi giai đoạn đều 

đặt ra yêu cầu có sự liên kết chặt chẽ với trường phổ thông trong việc tổ chức, 

giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện… [9, 18]

Tóm lại, các nghiên cứu trên nhìn chung mang tính phổ quát, đề cập đến 

nhiều lĩnh vực của dạy học tích hợp, đào tạo GV đáp ứng yêu cầu DHTH và 

quản lý đào tạo GV. Tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu một cách hệ thống 

về quản lý đào tào GV THCS đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp. Do đó, luận 

văn sẽ tiến hành nghiên cứu nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn, đề ra 

giải pháp quản lý đào tạo GV THCS ở trường CĐSP Hà Giang nhằm đáp ứng 

yêu cầu DHTH

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài

1.2.1. Đào tạo

Từ điển bách khoa Việt Nam định nghĩa: “Đào tạo là quá trình tác động 

đến một con người nhằm làm cho người đó lĩnh hội và nắm vững những tri 

thức, kỹ năng, kỹ xảo một cách có hệ thống nhằm chuẩn bị cho người đó thích 

nghi với môi trường sống và làm việc ở xã hội sau này” [39]

Theo Nguyễn Minh Đường, “Đào tạo là quá trình hoạt động có mục 

đích, có tổ chức nhằm hình thành và phát triển có hệ thống các kiến thức, kỹ 

năng và thái độ để hoàn thiện nhân cách cho mỗi cá nhân, tạo điều kiện tiền 

đề để cho họ có thể vào đời một cách có năng suất và hiệu quả” [20]

Theo Nguyễn Văn Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, đào tạo được hiểu là 

các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện hiệu 

quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Nó chính là quá trình học tập làm 

cho người lao động nắm vững hơn về công việc, nâng cao trình độ, kỹ năng 

của người lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động có hiệu quả hơn [19]
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Trong giáo dục, khái niệm đào tạo thông thường được sử dụng ở các bậc 

học cao (giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) với chức năng chủ yếu là 

“nghề nghiệp hóa” – Tạo cho con người một năng lực hoạt động nghề nghiệp 

nhất định để làm việc, duy trì cuộc sống bản thân và đóng góp cho xã hội

Theo Luật GD đại học, đào tạo ở bậc ĐH, CĐ là “đào tạo người học 

có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề 

nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ 

tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và 

trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức 

phục vụ nhân dân” [35].

Luận văn sử dụng khái niệm: Đào tạo là làm cho cá nhân trở thành 

người có năng lực theo những tiêu chuẩn nhất định; là hoạt động giảng dạy 

và học tập gắn với việc giáo dục đạo đức, nhân cách nhằm đáp ứng nhu cầu 

nhân lực cho xã hội [21]

Đào tạo có nhiều hình thức nhưng phổ biến là ba hình thức: Đào tạo mới, 

đào tạo nâng cấp và đào tạo lại. Đào tạo mới áp dụng đối với những người 

chưa có nghề, nhằm tăng thêm lao động cho xã hội; đào tạo lại là đào tạo đối

với những người đã có nghề nhưng vì một lý do nào đó nghề của họ không 

phù hợp nữa, đào tạo lại thường được hiểu là quá trình nhằm tạo cho người 

lao động có cơ hội để học tập một lĩnh vực chuyên môn mới để thay đổi nghề; 

đào tạo nâng cấp (còn gọi là bồi dưỡng) là quá trình cập nhật hóa kiến thức 

còn thiếu, đã lạc hậu, đào tạo thêm hoặc củng cố các kỹ năng nghề nghiệp 

theo từng chuyên môn nhằm nâng cao trình độ lành nghề.

Đào tạo ở trường Cao đẳng sư phạm là quá trình hoạt động nhằm tạo ra 

nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực giáo dục, chủ yếu làm nhiệm vụ giảng 

dạy ở các trường mầm non, tiểu học hoặc THCS. Đào tạo ở trường Cao đẳng 

sư phạm thường gồm đào tạo mới và đào tạo nâng cấp.
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1.2.2. Quản lý đào tạo

Quản lý là một hiện tượng xã hội xuất hiện từ rất sớm, ngày nay khi 

quản lý đã trở nên phổ biến, thuật ngữ quản lý cũng trở nên hết sức phổ biến. 

Tùy từng lĩnh vực, từng quan điểm khác nhau mà có các định nghĩa khác 

nhau về quản lý:

K.Marx viết về vai trò của quản lý như sau: “Tất cả mọi lao động xã hội 

trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên quy mô tương đối lớn, thì ít 

nhiều cũng đều cần đến một sự chỉ đạo để điều hòa những hoạt động cá nhân 

và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ 

thể sản xuất khác với sự vận động của những khí quan độc lập của nó. Một 

người độc tấu vĩ cầm thì tự điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần 

phải có nhạc trưởng” [29, 480]

Harold Koontz khẳng định: “Quản lý là một hoạt động thiết yếu bảo 

đảm sự hoạt động nỗ lực của cá nhân nhằm đạt được các mục tiêu của tổ 

chức” [22, 33]

Theo Trần Kiểm: “Quản lý là những tác động của chủ thể quản lý trong 

việc huy động, phát huy, kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều phối các nguồn 

lực (nhân lực, vật lực, tài lực) trong và ngoài nước (chủ yếu là nội lực) một 

cách tối ưu nhằm đạt mục đích của tổ chức với hiệu quả cao nhất” [28, 15]

Một cách khái quát hơn, tác giả Đặng Quốc Bảo cho rằng: “Quản lý là 

quá trình tác động gây ảnh hưởng của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý 

nhằm đạt được mục tiêu chung” [3,17]

Trên cơ sở phân tích các quan niệm trên, đồng thời xét quản lý với tư 

cách là một hành động, có thể khái quát như sau: Quản lý là sự tác động có tổ 

chức, có tính hướng đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt 

mục tiêu đề ra

Có thể thấy, một hệ thống quản lý bao giờ cũng gồm hai hệ liên kết nhau 

là chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. Trong đó:
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- Chủ thể quản lý trả lời cho câu hỏi “Ai quản lý?” Chủ thể quản lý có 

thể là một cá nhân, một nhóm hay một tổ chức.Đối tượng quản lý được xác 

định bởi câu hỏi “Quản lý ai? Quản lý cái gì?”. Đối tượng quản lý có thể 

là một cá nhân, một nhóm, một tổ chức, hoặc cũng có thể là một vật thể, 

một sự việc…

- Chủ thể quản lý và đối tượng quản lý có mối quan hệ mật thiết với 

nhau, khi chỉ ra chủ thể quản lý thì phải chỉ ra đối tượng quản lý và ngược lại. 

Trong thực tiễn, một người, một nhóm hay một tổ chức có thể là chủ thể quản 

lý của nhiều đối tượng quản lý, hay có thể là đối tượng quản lý của nhiều chủ 

thể quản lý, hoặc có thể đồng thời vừa là chủ thể quản lý (đối với đối tượng 

này), vừa là đối tượng quản lý (đối với đối tượng khác). Ví dụ như ở một 

trường ĐH, CĐ thì Trưởng khoa là đối tượng quản lý của Hiệu trưởng nhưng 

cũng là chủ thể quản lý của Trưởng môn…Điều đó có nghĩa là khi nói chủ thể 

quản lý hay đối tượng quản lý phải đặt trong mối quan hệ tổ chức cụ thể.

Để đạt được những mục tiêu đã định, quản lý phải thực hiện bốn chức 

năng cơ bản: Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra. Trong đó kế hoạch 

hóa là chức năng cơ bản nhất, định hướng cho toàn bộ hoạt động quản lý

Có thể thấy, quản lý đào tạo thực chất là quản lý quá trình đào tạo tại sơ 

cở đào tạo, là hệ thống các tác động có mục đích của chủ thể quản lý tới quá 

trình đào tạo nhằm hoàn thành các mục tiêu đào tạo đặt ra.

Theo quan điểm hệ thống, quản lý đào tạo bao gồm việc quản lý các 

thành tố của quá trình đào tạo: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, người dạy, 

người học, quá trình kiểm tra - đánh giá, kết quả…

Theo cách tiếp cận quá trình, quản lý đào tạo trong cơ sở giáo dục là 

quản lý toàn bộ các hoạt động đào tạo từ đầu vào, đến quá trình dạy học và 

đầu ra (kết quả đầu ra)
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1.2.3. Dạy học tích hợp

Tích hợp (Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp: Intergration) có nguồn gốc 

từ tiếng Latinh với nghĩa: Xác lập cái chung, cái toàn thể, cái thống nhất trên 

cơ sở những bộ phận riêng lẻ

Theo Từ điển Tiếng Anh, Intergration có nghĩa là kết hợp những phần, 

những bộ phận với nhau trong một tổng thể.

Như vậy có thể hiểu “Tích hợp là sự hợp nhất hay nhất thể hóa các bộ 

phận khác nhau để đưa tới một đối tượng mới như là một thể thống nhất dựa 

trên những nét bản chất của các thành phần đối tượng” [11]

- Về dạy học tích hợp, Hội nghị phối hợp trong chương trình của 

UNESCO, Paris 1972 đưa ra định nghĩa như sau: “DHTH là một cách trình 

bày các khái niệm và nguyên lý khoa học cho phép diễn đạt sự thống nhất cơ 

bản của tư tưởng khoa học, tránh nhấn quá mạnh hoặc quá sớm sự sai khác 

giữa các lĩnh vực khoa học khác nhau.” [Trích qua 30]

- Theo từ điển Giáo dục học, “Dạy học tích hợp là hành động liên kết các 

đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh 

vực khác nhau trong cùng một kế hoạch dạy học” [24]

- Xavier Roegiers sử dụng khái niệm sư phạm tích hợp với định nghĩa 

như sau: “Sư phạm tích hợp là một quan niệm về quá trình học tập, trong 

đó toàn bộ các quá trình học tập góp phần hình thành ở HS những năng lực 

cụ thể có dự tính trước những điểu kiện cần thiết cho HS, nhằm phục vụ 

cho các quá trình học tập sau này hoặc nhằm hòa nhập HS vào cuộc sống 

lao động” [40]

- Theo Nguyễn Thị Kim Dung, “DHTH là một quan niệm dạy học nhằm 

hình thành ở HS những năng lực giải quyết hiệu quả các tình huống thực tiễn 

dựa trên sự huy động nội dung, kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác 

nhau” [8,13]
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- Đỗ Ngọc Thống trong một phát biểu có nêu: “Dạy học tích hợp là tổ 

chức, hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng 

thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập; 

thông qua đó hình thành những kiến thức, kỹ năng mới; phát triển được 

những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề trong học tập 

và trong thực tiễn cuộc sống”

Có thể thấy, dạy học tích hợp là một quan điểm dạy học nhằm hình thành 

và phát triển ở HS những năng lực cần thiết trong đó có năng lực vận dụng 

kiến thức để giải quyết có hiệu quả các tình huống thực tiễn. Nghĩa là đảm 

bảo cho mỗi HS biết vận dụng kiến thức học được trong nhà trường vào các 

hoàn cảnh cụ thể. Tính tích hợp thể hiện qua sự huy động, kết hợp, liên hệ các 

yếu tố có liên quan với nhau của nhiều lĩnh vực để giải quyết có hiệu quảmột 

vấn đềvà thường đạt được nhiều mục tiêu khác nhau, do đó, dạy học tích hợp 

đòi hỏi việc học tập ở nhà trường phổ thông phải được gắn với các tình huống 

của cuộc sống sau này mà học sinh có thể phải đối mặt và chính vì thế nó trở 

nên có ý nghĩa đối với HS.

Trên cơ sở phân tích các quan điểm trên, luận văn sử dụng khái niệm 

sau: “Dạy học tích hợp là định hướng dạy học giúp học sinh phát triển khả 

năng huy động tổng hợp 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.” [6]

1.3. Định hướng dạy học tích hợp ở THCS và các yêu cầu đặt ra đối 

với GV

1.3.1. Một số vấn đề lý luận về dạy học tích hợp

1.3.1.1. Đặc điểm của dạy học tích hợp

Quá trình DHTH bao gồm những hoạt động tích hợp giúp HS biết cách 

phối hợp các kiến thức, kỹ năng và thao tác một cách có hệ thống để giải 

quyết và ứng dụng trong các tình huống cụ thể, với mục đích phát triển năng 

lực người học. Có thể thấy, DHTH có những đặc điểm sau đây:
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- Bản chất của năng lực là khả năng kết hợp một cách linh hoạt, có tổ 

chức, hợp lý các kiến thức, kỹ năng với thái độ, giá trị, động cơ, nhằm đáp 

ứng những yêu cầu phức hợp của một hoạt động, bảo đảm cho hoạt động đó 

đạt kết quả tốt đẹp trong một bối cảnh (tình huống) nhất định. Như vậy, biểu 

hiện của năng lực là biết sử dụng các nội dung và kỹ năng trong một tình 

huống có ý nghĩa chứ không phải tiếp thu lượng tri thức rời rạc. Do đó, có thể 

thấy DHTH là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để hình thành và phát triển 

năng lực của học sinh, đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề.

- Đối với dạy học, tích hợp vừa được xem là mục tiêu, vừa là công cụ và 

phương tiện giáo dục:

+ Trước hết, tích hợp hình thành ở HS biểu tượng toàn vẹn về thế giới 

xung quanh cũng như hiểu được quan hệ giữa các hiện tượng trong thiên nhiên, 

xã hội một cách tổng thể (ở đây tích hợp được xem là mục tiêu giáo dục)

+ Tích hợp là sự tìm kiếm một nền tảng chung để hội tụ các chủ đề kiến 

thức (tích hợp là công cụ và phương tiện giáo dục)

- DHTH còn được hiểu là sự tổ hợp theo một cách thức nào đấy một số 

nội dung cần thiết cho việc hình thành năng lực người học thành một môn học 

mới, hoặc tạo môn học mới từ một số nội dung của các môn học khác, hay có 

thể lồng ghép thêm các nội dung cần thiết vào nội dung vốn có của môn học.

Dù là phương thức nào thì việc tích hợp giữa các nội dung giáo dục cũng 

không phủ nhận cấu trúc hệ thống của môn học mà còn là một con đường có 

thể đem tới sự hoàn thiện từng môn học, khắc phục các nhược điểm và làm 

sâu sắc thêm mối liên kết giữa các môn học.

- Trong DHTH, GV không đặt ưu tiên truyền đạt kiến thức, thông tin 

đơn lẻ, mà phải lựa chọn kết hợp những thông tin, kiến thức cần thiết có liên 

quan, thiết lập mối liên hệ giữa các khái niệm đã học trong cùng một môn học 

và giữa các môn học với nhau. Như vậy, DHTH là cải cách nhằm giảm tải 
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kiến thức không thực sự có giá trị sử dụng để có điều kiện tăng tải các kiến 

thức có ích, là cách thức hiệu quả giúp tránh những kiến thức, kỹ năng, nội 

dung trùng lặp khi nghiên cứu riêng rẽ từng môn học nhưng lại có được 

những nội dung, kỹ năng mà nếu theo môn học riêng rẽ sẽ không có được. Do 

đó vừa tiết kiệm thời gian, vừa có thể phát triển năng lực xuyên môn cho HS 

thông qua giải quyết các vấn đề phức hợp.

1.3.1.2. Các mức độ và hình thức tích hợp trong chương trình GDPT

Tích hợp trong trường phổ thông hiện nay có thể đi theo nhiều hướng và 

ở các cấp độ khác nhau [7]

Theo Đỗ Xuân Hội có các hướng tích hợp như sau:

- Tích hợp đa môn - “cường độ yếu”: Mỗi môn học độc lập, chú ý phần 

ứng dụng liên hệ đến các môn học khác

- Tích hợp liên môn - “cường độ trung bình”: Mỗi môn học độc lập, 

them phần “chủ đề tích hợp” chung cho các môn học

- Tích hợp xuyên môn - “cường độ mạnh”: Phối hợp các môn học

Phạm Đức Quang cũng đề cập đến các dạng tích hợp: Tích hợp nội môn, 

tích hợp đa môn, tích hợp liên môn, tích hợp xuyên môn.

Một số tác giả khác lại có quan điểm chia tích hợp thành 5 cấp độ: Nội 

môn, lồng ghép, đa môn, liên môn, xuyên môn.

Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích các quan điểm trên, luận văn đồng ý với 

quan điểm và cách giải thích về 4 mức độ tích hợp như sau:

- Tích hợp nội môn

Thể hiện ở việc hệ thống hóa kiến thức trong một môn học, trong đó các 

kiến thức hoặc các yếu tố riêng rẽ được liên kết, móc xích lại với nhau và 

được nén ép theo những cách khác nhau để tao thành từng khối, qua đó làm rõ 

tư tưởng chủ đạo hay quy luật mà môn học phản ánh, cuối cùng dẫn đến sự 

phát triển của cấu trúc nội dung bên trong của môn học
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-Tích hợp đa môn

Các môn học là riêng biệt nhưng có những liên kết có chủ đích giữa các 

môn học và trong từng môn học bởi các chủ đề hay các vấn đề chung. Khi 

học hay nghiên cứu một vấn đề nào đó HS đồng thời được tiếp nhận từ nhiều 

bộ môn khác nhau, thậm chí một vấn đề dạy ở nhiều môn cùng một lúc. Điều 

đó cho phép HS giải quyết vấn đề dựa trên kiến thức thu được ở nhiều bộ môn 

khác nhau, tạo ra những kết nối giữa các môn học và lĩnh vực giáo dục.

-Tích hợp liên môn

Trong tích hợp liên môn, các môn học được liên hợp với nhau và giữa 

chúng có những chủ đề, vấn đề, những khái niệm lớn và những ý tưởng 

chung. Ngoài ra, các khái niệm hoặc kỹ năng liên môn được nhấn mạnh giữa 

các môn chứ không phải trong từng môn riêng biệt, HS cần huy động kiến 

thức của nhiều môn học để giải quyết vấn đề đặt ra.

-Tích hợp xuyên môn

Là mức độ tích hợp cao nhất, trong đó nội dung các môn học riêng rẽ 

được hòa vào nhau hoàn toàn và được trình bày thành những bài, những chủ 

đề trong một môn học mới

Dựa vào những phân tích trên có thể thấy tích hợp nội môn và đa môn là 

các hình thức tích hợp mức độ thấp và trong thực tiễn GV đã và đang vận 

dụng hình thức này với các mức độ khác nhau. Do đó, nội dung luận văn chủ 

yếu đề cập đến quy trình, các yêu cầu đối với GV khi thực hiện day học tích 

hợp ở hình thức liên môn hoặc xuyên môn

1.3.2. Định hướng dạy học tích hợp ở cấp THCS

Tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông là một xu thế quốc tế đã 

xuất hiện từ lâu. Nghiên cứu chương trình khung, sách giáo khoa phổ thông 

của 18 nước [36] cho thấy: Tích hợp là một quan điểm cơ bản được quán triệt 

trong việc xây dựng chương trình, sách giáo khoa các môn Khoa học tự nhiên 
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và Khoa học xã hội ở tất cả các nước từ Tiểu học đến THCS và THPT. Ở cấp 

THCS, xu hướng chung của các nước là tích hợp các môn học thuộc lĩnh vực 

Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc các môn học thuộc lĩnh 

vực Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Kinh tế, Chính trị…) lại với nhau. Tuy 

nhiên, mức độ và hình thức tích hợp không hoàn toàn giống nhau. Theo thống 

kê, thông thường có hai mức độ tích hợp như sau:

- Tích hợp tạo thành môn học mới. Ở mức độ này có hai hình thức: Tích 

hợp liên môn hoặc tích hợp xuyên môn

+ Tích hợp liên môn: Hai hay nhiều môn học truyền thống tích hợp với 

nhau tạo thành môn học mới. Môn học mới này gồm những phần chung của 

các môn học và có cả những phần riêng đặc trưng cho mỗi môn học.

Ví dụ: Ở Pháp, môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân được kết hợp 

thành một môn song vẫn gồm ba phần và giữa chúng có sự phối hợp chặt chẽ

+ Tích hợp xuyên môn: Các môn học truyền thống được kết hợp với 

nhau và cấu trúc thành những chủ đề nhất định trong một môn khoa học mới. 

Môn học mới này chỉ gồm những chủ đề chung, không có những phần riêng

của mỗi môn học.

Ví dụ: Môn Tìm hiểu Xã hội ở Singapore tích hợp kiến thức các lĩnh vực 

địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa…trong 6 chủ đề lớn. Hoặc 

môn Khoa học của Austraylia, Singapore, Thái Lan cũng gồm những chủ đề 

nhất định mà không có tên phân môn riêng.

- Mức độ thứ hai là việc thực hiện quan điểm tích hợp nhưng không tạo 

thành môn học mới. Đại diện cho xu hướng này là Đức, Thụy Điển và Hà 

Lan. Các hình thức tích hợp trong xu hướng này thường gồm:

+ Tích hợp nội dung các môn thành các chủ đề: Một số nội dung của các 

môn học được lựa chọn và tích hợp thành các chủ đề tự chọn
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Ví dụ: Ở Đức, các chủ đề tự chọn: Năng lượng, ô nhiễm không 

khí…được xây dựng tích hợp từ các môn học khác nhau: Vật lý, Hóa học, 

Sinh học…HS sẽ lựa chọn các chủ đề để tiến hành nghiên cứu theo dự án

+ Tích hợp trong nội bộ môn học: Việc tích hợp được thực hiện ở chỗ 

loại bỏ những nội dung trùng lặp, khai thác sự hỗ trợ giữa các môn, lồng ghép 

các nội dung môn học khác có liên quan

Ở Việt Nam, trên thực tế tích hợp không phải là một vấn đề mới, quan 

điểm này đã được vận dụng ít nhiều trong việc thực hiện một số môn học với 

những mức độ khác nhau trong giáo dục phổ thông miền Nam giai đoạn 1954 

– 1975 và ở lần đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2000 theo Nghị 

quyết 40 Quốc hội khóa X.

Hiện nay, nước ta đang tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo, trong đó, đối với giáo dục phổ thông, chủ trươngđặt ra là đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa theo hướng phát huy tối đa năng lực của 

HS.Được xác định là một trong những cách thức hiệu quả nhất nhằm phát huy 

năng lực người học, do đó, việc đổi mới chương trình, SGK lần này chủ 

trương tiếp tục kế thừa, đồng thời phát huy kết quả tích hợp trong chương 

trình giáo dục phổ thông hiện hành. Chủ trương này được thể hiện cụ thể 

trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là của ngành giáo dục:

- Nghị quyết 29 của Ban chấp hành trung ương lần thứ 8 khóa XI xác 

định: “Xây dựng và chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiện 

đại, tinh gọn, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học 

trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục 

tự chọn” [4]

- Sau đó, nghị quyết 88 Quốc Hội 13 đã cụ thể hóa hơn định hướng tích 

hợp ở Tiểu học và THCS: “Ở cấp tiểu học và cấp THCS thực hiện lồng ghép 

những nội dung liên quan với nhau của một số lĩnh vực giáo dục, một số môn 

học trong chương trình hiện hành để tạo thành môn học tích hợp…” [34]
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- Trong dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể [6],chủ 

trương dạy học tích hợp được thể hiện tương đối rõ nét: “Tăng cường tích 

hợp nhiều nội dung trong cùng một môn học, xây dựng một số môn hoc 

tích hợp mới ở các cấp học, tinh thần chung là tích hợp mạnh ở các lớp học 

dưới…” (cụ thể là cấp Tiểu học và THCS). Chương trình giáo dục phổ 

thông được xây dựng gồm 8 lĩnh vực giáo dục: Ngôn ngữ và văn học; Toán 

học; Đạo đức - Công dân; Thể chất; Nghệ thuật; Khoa học Xã hội; Khoa 

học Tự nhiên; Công nghệ - Tin học. Tương ứng với các môn học (cả bắt 

buộc và tự chọn) ở THCS gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc, 

Giáo dục công dân, Thể dục, Thể thao, Âm nhạc, Mỹ thuật, Khoa học xã 

hội, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học, Hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo, Nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Theo đó, ở cấp THCS định hướng tích hợp được thể hiện như sau:

+ Tất cả các môn học đều phải thực hiện tích hợp, lồng ghép các vấn đề 

thời sự mang tính quốc gia và toàn cầu (như: Môi trường, biến đổi khí hậu, kỹ 

năng sống, dân số, sức khỏe sinh sản…) phù hợp với đặc trưng của mỗi môn học

+ Thực hiện tích hợp trong nội bộ môn học đối với hầu hết tất cả các môn:

Kiến thức văn học được tích hợp trong quá trình dạy học đọc, viết, nói

và nghe thông qua các văn bản văn học và văn bản thông tin

Môn Toán được xây dựng dựa trên sự phối hợp cả cấu trúc tuyến tính 

với cấu trúc “xoáy trôn ốc" (đồng tâm, mở rộng và nâng cao dần), xoay quanh 

và tích hợp ba mạch kiến thức: Số và Đại số; Hình học và Đo lường; Thống 

kê và Xác suất

Môngiáo dục công dân được cấu trúc xoay quanh các mối quan hệ với 

bản thân, với người khác, với gia đình và nhà trường, với công việc, với cộng 

đồng, đất nước…; được xây dựng trên cơ sở kết hợp các giá trị truyền thống 

và hiện đại, xoay quanh các trục giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng dân tộc 

và giá trị toàn cầu
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Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được thiết kế theo nguyên tắc tích hợp, 

hoặc đồng tâm kết hợp với tuyến tính. Nội dung được xây dựng thành các chủ 

đề mang tính chất mở và tương đối độc lập với nhau dựa trên các lĩnh vực của 

đời sống kinh tế, sản xuất, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hoá, chính trị xã 

hội,... của địa phương, vùng miền, đất nước và quốc tế…

+ Xây dựng hai môn học tích hợp mới, gồm:

MônKhoa học tự nhiên: Được tích hợp từ các lĩnh vực kiến thức Vật lý, 

Hoá học, Sinh học…đồng thời có thêm một số chủ đề liên phân mônđược sắp 

xếp sao cho vừa bảo đảm liên hệ theo logic tuyến tính vừa tích hợp đồng tâm, 

hình thành các nguyên lý, quy luật chung của thế giới tự nhiên.

Môn Khoa học xã hội: Được hình thànhtrên cơ sở tích hợp chủ yếu các 

lĩnh vực kiến thức về Lịch sử, Địa lý, đồng thời lồng ghép tích hợp các kiến 

thức ở mức độ đơn giản về kinh tế, văn hoá, khoa học, tôn giáo,....

+ Cùng với việc thay đổi chương trình qua các môn học, các chủ đề tích 

hợp, chương trình giáo dục phổ thông mới cũng nhấn mạnh yêu cầu: Cần thấy 

mối quan hệ và sự tác động qua lại giữa các môn học trong và ngoài lĩnh vực. 

Theo tinh thần này, yêu cầu giáo dục của một lĩnh vực sẽ được thực hiện bởi 

rất nhiều môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ví dụ: Nội dung Giáo 

dục thể chất được thực hiện ở một số môn học như Thể dục, Sinh học, Công 

nghệ, các hoạt động thể thao, trải nghiệm sáng tạo; nội dung giáo dục Lịch sử 

không chỉ mình môn Lịch sử gánh vác mà còn có các môn như Ngữ văn, Địa 

lý, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục công dân và các hoạt động trải nghiệm…

1.3.3. Các yêu cầu đối với giáo viên THCS trong dạy học tích hợp

Xét cho cùng DHTH là một cách thức dạy học, không nằm ngoài hoạt 

động dạy học thông thường, do đó, yêu cầu trước hết đối với GV THCS là cần 

có đầy đủ những năng lực đã được qui định trong chuẩn nghề nghiệp GVtrung 

học đã được ban hành.
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Bên cạnh đó, để đảm bảo DHTH có hiệu quả cao, GV THCS cần đáp 

ứng một số yêu cầu sau đây:

- Có hiểu biết sâu về dạy học tích hợp.Muốn thực hiện DHTH có hiệu 

quả, trước hết GV phải là người hiểu rõ về DHTH, chỉ khi nhận thức đúng và 

đầy đủ, GV mới có thể áp dụng một cách tích cực và hiệu quả quan điểm 

DHTH trong dạy học. Việc hiểu rõ về DHTH thể hiện ở việc:

+ Hiểu rõ bản chấtvà vai trò của DHTH; nhận thức được ý nghĩa và tầm 

quan trọng của DHTH đối với việc phát triển năng lực HS

+ Phân biệt được các mức độ tích hợp, các cách tích hợp, khả năng vận 

dụng, những thuận lợi, khó khăn và các điều kiện cần thiết để thực hiện các 

cách tích hợp đó trong môn học mà mình đảm nhiệm.

+Có khả năng xây dựng chủ đề hoặc nội dung tích hợp, thiết kế được các 

kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

- Có năng lực chuyên môn sâu, kiến thức liên ngành rộng. Để thực hiện 

dạy học nói chung, DHTH nói riêng, điều kiện tiên quyết là GV phải có kiến 

thức chuyên môn sâu, có hiểu biết cặn kẽ về môn học mà mình đảm nhiệm, có 

khả năng nhận biết những nội dung kiến thức nào có thể, cần và sẽ được làm 

rõ hơn nếu sử dụng thêm kiến thức chuyên ngành khác. Do đó, bên cạnh việc 

trang bị kiến thức chuyên môn, người GV còn cần có hiểu biết nhất định về 

các lĩnh vực, chuyên ngành gần, đây là yếu tố nền tảng rất quan trọng, bởi 

thiếu nó GV sẽ không thể lựa chọn, liên kết được những nội dung kiến thức 

có liên quan.

- Có khả năng phân tích chương trình học, phát hiện, tổng hợp, liên hệ 

và lựa chọn vấn đề. Trong điều kiện chương trình, sách giáo khoa chưa 

được thiết kế theo hướng tích hợp, để xây dựng được bài học tích hợp, GV 

cần có khả năng phân tích chương trình, phát hiện và lựa chọn các nội dung 

có thể tích hợp
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- Có kỹ năng phối hợp tốt với đồng nghiệp. Hiện nay, việc áp dụng 

DHTH còn khá mới mẻ, mặt khácviệc đào tạo GV THCS vẫn đang thực hiện 

theo hướng đào tạo chuyên ngành đơn (hoặc kép: Toán-Lý, Hóa-Sinh…), GV 

chưa được trang bị các kiến thức liên môn cần thiết…Do đó, để đảm bảo vận 

dụng phù hợp, chính xác kiến thức các chuyên ngành khác trong bài dạy, các 

GV cầncó khả năng phối hợp tốt với đồng nghiệp trong việc lựa chọn nội 

dung, phương pháp dạy học phù hợp

- Thực hiện tốt quá trình tổ chức dạy học, có khả năng vận dụng hiệu quả 

các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, lựa chọn và tổ chức đa dạng các 

hình thức dạy học, tận dụng tốt các phương tiện dạy học

- Ngoài ra, để xây dựng và tổ chức hiệu quả bài dạy tích hợp, GV phải có 

khả năng hiểu đối tượng, nắm bắtkịp thời tâm lý, nhu cầu, hứng thú, phân loại 

được trình độ của HS để lựa chọn nội dung, hình thức tích hợp, phương pháp 

dạy học, hình thức tổ chức dạy học phù hợp

1.3.4. Các yêu cầu đối với hoạt động đào tạo giáo viên THCS

Chương trình đào tạo giáo viên THCS hiện nay chỉ nhằm đào tạo giáo

viên dạy một hoặc hai môn, mới chú trọng kiến thức và kỹ năng, chưa coi

trọng đào tạo năng lực. Chính điều này đã làm giảm khả năng phát triển và

thích ứng của giáo viên trong thực tiễn hoạt động dạy học khi chương trình

GD thay đổi. Để đào tạo GV đáp ứng yêu cầu DHTH, cần thực hiện các yêu

cầu sau:

- Phối hợp chặt chẽ với các trường phổ thông trong việc xác định các

tiêu chuẩn, tiêu chí trong chuẩn đầu ra; lựa chọn nội dung, phương pháp, hình

thức đào tạo cũng như tổ chức hoạt động đào tạo GV THCS.

- Thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo GV theo hướng tích hợp. Để

DHTH, giáo viên cần có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức liên ngành và

kiến thức xã hội rộng, vì thế, chương trình đào tạo GV cần trang bị cho người
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học kiến thức sâu về các phân môn khoa học, nhưng đồng thời cũng cần

được bổ sung các chuyên đề liên môn, các môn học liên quan, đảm bảo

SVđược đào tạo theo các chương trình trên có khả năngdạy tích hợp một số

môn học cùng lĩnh vực của chương trình phổ thông. Điểu này đòi hỏi các

khoa, các tổ bộ môn phải liên kết sâu trong xây dựng chương trình và biên

soạn nội dung môn học.

- Chú trọng hình thành và phát triển năng lực cho sinh viên sư 

phạm. Hướng tiếp cận của chương trình giáo dục đổi mới chuyển từ mục tiêu

kiến thức sang mục tiêu phát triển năng lực người học, cho nên, bên cạnh kiến

thức chuyên môn và xã hội, sinh viên sư phạm cần được hình thành và phát

triển các năng lực: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực thiết kế các giáo

án tích hợp; năng lực tổ chức các hoạt động dạy học; năng lực giải quyết vấn

đề một cách chủ động, sáng tạo; năng lực hợp tác…

- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm có vai trò quan trọng trong việc rèn

luyện và phát triển kỹ năng dạy học nói chung, năng lực DHTH cho SV nói

riêng. Trong trường sư phạm, nghiệp vụ sư phạmchủ yếu được rèn luyện

thông qua bộ môn nghiệp vụ sư phạm, qua các học phần phương pháp dạy

học bộ môn, và qua thực tập sư phạm…Để SV sau khi ra trường đáp ứng tốt

yêu cầu DHTH, chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cần chú trọng bổ

sung kiến thức về DHTH, rèn luyện các kỹ thuật, phương pháp dạy học tích

cực, các phương pháp dạy học đặc trưng của từng bộ môn…thay đổi hoạt

động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và thực tập sư phạm theo hướng kéo dài

thời gian, phối hợp chặt chẽ với trường PT trong việc hướng dẫn, giám sát

nhằm đảm bảo nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm phù hợp với chương

trình hiện hành, đồng thời thích ứng kịp thời những thay đổi của chương trình

giáo dục phổ thông.

- Trong thực hiện chương trình đào tạo, bản thân giảng viên phải là

người tích hợp được các lĩnh vực kiến thức liên quan đến nội dung trong cùng
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một bài giảng, một học phần; tích hợp giữa dạy lý thuyết với thực hành, tích

hợp được các phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học. Chính

cách dạy tích hợp của người giảng viên sư phạm sẽ trực tiếp là phương tiện, là

khuôn mẫu để rèn kỹ năng dạy tích hợp cho SV-người GV tương lai sau này.

Tóm lại, tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục đã trở thành xu

thế trong việc phát triển chương trình GDPT ở nhiều nước trên thế giới. Ở

Việt Nam, định hướng đổi mới chương trình giáo dục cũng thể hiện quan

điểm dạy học tích hợp và phân hóa rõ nét. Vì vậy, để hội nhập giáo dục quốc

tế và dạy học theo chương trình giáo dục đổi mới, việc trang bị những lý luận

và năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên và sinh viên là cần thiết

1.4. Quản lý đào tạo GV THCS đáp ứng yêu cầu DHTH

1.4.1. Một số cách tiếp cận

1.4.1.1. Tiếp cận quá trình (CIPO)

Có thể tiếp cận quá trình đào tạo và hoạt động quản lý đào tạo theo nhiều 

cách khác nhau. Ở đây, tác giả lựa chọn cách tiếp cận thuận lợi và phù hợp 

với nội dung đề tài – tiếp cận quá trình.

Theo cách tiếp cận quá trình (CIPO), quá trình đào tạo có thể được mô tả 

như một chu trình khép kín của các thành tố: Bối cảnh (Context), Đầu vào 

(Input), Quá trình (Process) và Đầu ra (Output)

Tác giả Nguyễn Tiến Hùng mô hình hóa quá trình đào tạo theo cách tiếp 

cận CIPO như sau [26]:
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Từ mô hình trên, có thể thấy để quản lý quá trình đào tạo một cách có 

hiệu quả, cần quản lý tốt các thành tố sau:

- Đầu ra thường gồm: Đầu ra (Output), kết quả đầu ra (Outcome) và tác 

động (Impact). Trong đó Đầu ra chủ yếu liên quan đến kết quả học tập của 

học sinh, các kiến thức, kỹ năng, thái độ mà sinh viên có được sau quá trình 

đào tạo; Kết quả đầu ra là yếu tố quan trọng nhất, là kết quả học tập của sinh 

viên thể hiện qua khả năng tìm được việc làm, khả năng đáp ứng và mức độ 

phù hợp về năng lực của sinh viên tại nơi họ làm việc; còn Tác động thường 

thể hiện qua những đóng góp của sinh viên sau khi ra trường cho cộng đồng 

và xã hội

- Đầu vàochủ yếu đề cập đến chất lượng và đặc điểm của giảng viên 

(Kiến thức, tư duy, kinh nghiệm, nhân cách, các kỹ năng, mức độ sẵn sàng 

đổi mới…); đặc điểm của sinh viên (Lứa tuổi, giới tính, động cơ, nhân cách, 

tư duy, khả năng lĩnh hội kiến thức…); chương trình đào tạo; các điều kiện cơ 

sở vật chất, tài chính…của nhà trường
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- Quá trình gồm hai thành tố chính: Hành vi của giảng viên và hành vi 

của sinh viên. Trong đó, giảng viên trên cơ sở nghiên cứu và sử dụng các 

yếu tố đầu vào cũng như các thông tin phản hồi từ người học, thông qua 

quá trình giao tiếp, tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp nhằm cung cấp 

kiến thức (thông tin) cho người học; sinh viên căn cứ vào đặc điểm, năng 

lực và động cơ của cá nhân, tiến hành tổ chức hoạt động học tập có hiệu 

quả nhằm lĩnh hội tri thức (thông tin) đồng thời cung cấp các thông tin 

phản hồi cho giảng viên.

- Bối cảnh bao gồm các nhân tố bên ngoài lớp học (Chính sách của nhà 

nước, thị trường lao động…) và các đặc điểm của nhà trường (cấu trúc tổ 

chức, quy mô, các chính sách…) có ảnh hưởng đến đặc điểm của giảng viên 

và sinh viên cũng như các quá trình giảng dạy và học tập của nhà trường.

1.4.1.2. Tiếp cận cung – cầu

Để quản lý quá trình đào tạo nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu 

thực tiễn nói chung, yêu cầu của DHTH nói riêng, có thể sử dụng cách tiếp 

cận cung – cầu. Theo đó, giáo dục được coi là một thị trường trong đó nhà 

trường đóng vai trò là bên cung ứng “sản phẩm”, người học và các cơ sở giáo 

dục phổ thông là thị trường.

Theo Phan Văn Kha [27]:

- Cầu về nhân lực là nhu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu cho 

những loại công việc nào đó trong xã hội theo yêu cầu của thị trường lao 

động, cơ sở sử dụng lao động và nhu cầu của mỗi cá nhân

- Cung về nhân lực là khả năng cung ứng đúng thời điểm của hệ thống 

đào tạo nhân lực cho thị trường lao động và các đơn vị sử dụng lao động về số 

lượng, cơ cấu và chất lượng lao động.

Quy luật cung – cầu được xác định trên nguyên tắc cầu nhân lực quyết 

định cung nhân lực và cung phải đáp ứng cầu. Theo đó, nếu đào tạo không 
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gắn với yêu cầu của sản xuất, với nhu cầu của thị trường lao động, đào tạo 

không đủ cung cho nhu cầu của thị trường lao động về cả chất lượng cũng 

như số lượng thì kinh tế - xã hội không phát triển được. Ngược lại, nếu đào 

tạo vượt quá nhu cầu của thị trường thì sẽ làm cho thị trường lao động mất 

cân bằng và một số lao động được đào tạo sẽ thất nghiệp. Mặt khác, nếu đào 

tạo chỉ quan tâm đến số lượng mà không phù hợp về cơ cấu, không đảm bảo 

về chất lượng sẽ dẫn đến tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhân lực.

Trên thực tế, quy luật cung cầu được hình thành dựa trên mối quan hệ 

giữa các (nhóm) đối tượng. Trong hoạt động đào tạo nhân lực tồn tại một số

quan hệ cơ bản sau: Quan hệ giữa người học và cơ sở đào tạo, giữa cơ sở đào 

tạo với đơn vị sử dụng lao động, giữa đơn vị sử dụng lao động với đội ngũ 

nhân lực sau đào tạo. Trong đó, luận văn tập trung nghiên cứu quan hệ giữa 

cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động. Theo đó, có thể thấy quy luật cung 

– cầu trong đào tạo giáo viên như sau:

- Cung trong đào tạo giáo viên là khả năng đào tạo về số lượng, chất 

lượng và cơ cấu ngành học của các trường sư phạm.

Khả năng cung ứng giáo viên của các trường sư phạm phụ thuộc cơ bản 

vào năng lực của trường, cụ thể như đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, 

chương trình đào tạo, cơ sở vật chất trang thiết bị…

- Cầu đối với đào tạo giáo viên là sự đòi hỏi của ngành giáo dục, của các 

địa phương, cụ thể là của các cơ sở giáo dục phổ thông về chất lượng và số 

lượng giáo viên các môn.

Nhu cầu về đội ngũ giáo viên phụ thuộc cơ bản vào trình độ và quy mô 

phát triển của hệ thống giáo dục, chuẩn giáo viên, cũng như những thay đổi 

của thực tiễn giáo dục.

- Quy luật cung – cầu trong quản lý đào tạo giáo viên thể hiện ở việc 

quản lý phải đảm bảo “cung” đáp ứng “cầu”, nghĩa là các trường sư phạm 
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đảm bảo đào tạo đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng giáo viên từng bộ 

môn theo nhu cầu của ngành giáo dục, của địa phương và các cơ sở giáo dục 

phổ thông. Quy luật này chỉ có thể được vận dụng thực hiện trên cơ sở dự 

báochính xác, kịp thời, khoa học nhu cầu đội ngũ giáo viên về số lượng cho 

từng môn học, xác định các yêu cầu về trình độ, năng lực thông qua đánh giá 

đúng thực trạng đội ngũ hiện có với tốc độ phát triển giáo dục các cấp học, 

bậc học cũng như những thay đổi, cải cách mới của giáo dục.

Căn cứ vào phạm vi đề tài đã xác định, luận văn chỉ nghiên cứu hoạt 

động quản lý đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu về mặt chất lượng. Do 

dó, theo cách tiếp cận cung - cầu, có thể đưa ra định nghĩa sau: Quản lý đào 

tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp là hoạt động quản lý nhằm 

đảm bảo đào tạo giáo viên có đủ năng lực thực hiện yêu cầu dạy học tích hợp 

ở giáo dục phổ thông

1.4.2. Nội dung của quản lý hoạt động đào tạo ở trường CĐSP

Một cách khái quát, có thể hiểu quản lý đào tạo đáp ứng yêu cầu dạy học 

tích hợp là việc quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đào tạo nhằm đảm 

bảo sinh viên ra trường có đủ khả năng dạy học tích hợp, đáp ứng được yêu 

cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Muốn vậy, bên cạnh việc nắm bắt đầy đủ, 

kịp thời các đặc điểm và yêu cầu của dạy học tích hợp, trường sư phạm cần 

xác định chính xác thực trạng đào tạo của nhà trường hiện nay, thể hiện qua 

khả năng đáp ứng yêu cầu DHTH của SV đã tốt nghiệp

Mặt khác, trường sư phạm cần thiết lập mối liên kết chặt chẽ với các cơ 

quan liên quan, đặc biệt là các trường phổ thông. Với vai trò là cấp thực hiện, 

trường phổ thông là nơi hiểu rõ nhất những đặc điểm của dạy học tích hợp, 

cách thức áp dụng phù hợp, những khó khăn, thuận lợi cũng như các điều kiện 

để có thể tổ chức tốt nhất hoạt động dạy học theo hướng tích hợp. Do đó, khi 

có sự tham gia của trường phổ thông trong việc xây dựng chương trình, tổ 
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chức hoạt động đào tạo giáo viên thì tất yếu sản phẩm đào tạo sau khi tốt 

nghiệp sẽ đáp ứng và thích nghi nhanh chóng với những yêu cầu của thực tiễn 

giáo dục.

Dựa trên những phân tích trên, có thể thấy để đáp ứng yêu cầu dạy học 

tích hợp ở THCS, công tác quản lý đào tạo GV THCS cần tập trung vào 

những nội dung chính sau đây:

1.4.2.1. Quản lý kết quả đầu ra các ngành đào tạo GV THCS đáp ứng 

yêu cầu DHTH

Kết quả đầu ra là kết quả học tập thể hiện qua khả năng tìm được việc 

làm, khả năng đáp ứng và mức độ phù hợp về năng lực của sinh viên sau khi 

tốt nghiệp; là minh chứng quan trọng giúp nhà quản lý xác định, đánh giá

chính xác chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường.

Có thể thấy, kết quả đầu ra chỉ có thể được đánh giá một cách chính xác 

nhất bởi các cơ sở sử dụng lao động và các SV đã trải qua quá trình đào tạo 

tại nhà trường. Với vai trò là “sản phẩm đào tạo” và đơn vị sử dụng “sản 

phẩm đào tạo”, SV nhà trường và các cơ sở sử dụng lao động là những người 

nắm bắt chính xác nhất năng lực hiện có của SV, các yêu cầu thực tiễn của 

công việc cũng như khả năng đáp ứng của SV đối với các yêu cầu đó.

Do đó, để quản lý tốt kết quả đầu ra các ngành đào tạo GV THCS đáp 

ứng yêu cầu DHTH, trường sư phạm cần có mối liên hệ chặt chẽ, thường 

xuyên với các SV, cựu SV và các trường THCS – nơi trực tiếp tiếp nhận sản 

phẩm đào tạo của nhà trường; trong đó, một trong những phương thức liên kết 

hiệu quả nhất là thu thập và sử dụngcác thông tin phản hồi về khả năng đáp 

ứng yêu cầu DHTH của SV. Việc thu thập các thông tin phản hồi có thể được

thực hiện như sau:
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- Đối với thông tin phản hồi từSVvà cựu SV

SV là những người trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo, là đối tượng 

chính của hoạt động đào tạo, do đó, năng lực có được của SV sau các khóa 

đào tạo chính là bằng chứng thể hiện chất lượng đào tạo của nhà trường.

Để thu thập thông tin phản hồi từ SV và cựu SV về năng lực DHTH, 

trường sư phạm có thể tiến hành các hoạt động sau:

+ Tiến hànhcác hoạt động kiểm tra, khảo sát hoặc các dự án điều tra 

nhằm đánh giá năng lực DHTH của SV cuối khóa.

+Duy trì thường xuyên các hình thức liên hệ với cựu SV nhằm nắm bắt tình 

trạng việc làm cũng như khả năng đáp ứng các yêu cầu DHTH của cựu SV.

- Đối với các thông tin phản hồi từ các trường THCS

Trong hoạt động đào tạo GV THCS, trường sư phạm và các trường 

THCS có mối liên hệ mật thiết với nhau, trường THCS là môi trường để SV 

học nghề thông qua hoạt động thực tập sư phạm, cũng là nơi trực tiếp tiếp 

nhận và sử dụng SV sau khi tốt nghiệp. Do đó, trường sư phạm cần căn cứ 

trên điều kiện thực tiễn mà lựa chọn cách thức tiến hành thu thập thông tin 

hiệu quả, cụ thể như sau:

+ Tiến hành khảo sát, điều tra giáo viên các trường THCS có SV tham 

gia thực tập sư phạm, đặc biệt là các giáo viên tham gia hướng dẫn thực tập 

sư phạm, về khả năng thực hiện DHTH của SV

+ Trên cơ sở nghiên cứu, xác định các trường THCS có SV được nhận 

vào làm sau khi tốt nghiệp, trường sư phạm tiến hành điều tra, phỏng vấn 

CBQL các trường THCS này nhằm đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu công 

việc nói chung, yêu cầu DHTH nói riêng, của SV

1.4.2.2. Quản lý xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp

Đểhoạt động đào tạo của nhà trường đáp ứng và phù hợp vớiyêu cầu của 

giáo dục, trường sư phạm cần xác định khung năng lực giáo viên, hay còn gọi 

là chuẩn đầu ra
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“Chuẩn đầu ra thể hiện mục tiêu đào tạo trong đó bao gồm các nội dung 

và mức độ về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức; công việc mà người học 

có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng 

chương trình và ngành đào tạo” [16].

Chuẩn đầu ra đối với GV THCS có thể hiểu như là một bản cam kết của 

trường sư phạm về năng lực của giáo sinh nhằm đáp ứng các yêu cầu của thực 

tiễn giáo dục THCS.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT [10],việc xây dựng chuẩn đầu ra cho 

các ngành đào tạo có thể được giao cho các Khoa trực tiếp quản lý ngành đó.

Quá trình xây dựng chuẩn đầu ra cần được thực hiện công khai, đồng thời 

đảm bảo có sự tham gia của các nhà quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, 

các nhà tuyển dụng lao động, cựu sinh viên….

Tuyên bố chuẩn đầu ra cho một chương trình đào tạo chính là tuyên bố 

trách nhiệm về chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường đối với người học,

xã hội và những người thụ hưởng, sử dụng sản phẩm đào tạo của nhà trường. 

Thông thường, chuẩn đầu ra đối với giáo viên THCS được xây dựng dựa trên 

chuẩn nghề nghiệp GV. Tuy nhiên, với mục tiêu đào tạo giáo viên THCS đáp 

ứng yêu cầu DHTH, ngoài các yêu cầu chung, chuẩn đầu ra cần thể hiện được 

các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, những năng lực cần thiết đối với 

GV THCS khi thực hiện DHTH.

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu DHTH, việc xây dựng chuẩn đầu ra các 

ngành đào tạo GV THCS cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Chuẩn đầu ra cần được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề một cách 

nghiêm túc và chính xác,nhằm xác định các hoạt động thực tiễn của GV 

THCS khi thực hiện dạy học tích hợp. Từ kết quả phân tích nghề, xác định

các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần có của sinh viên nhằm đáp ứng

yêu cầu DHTH.
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- Quá trình xây dựng chuẩn đầu ra cần được tiến hành công khai trên cơ 

sở lấy ý kiến đóng góp của chuyên gia và các đối tượng liên quan. Đặc biệt, 

cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa trường sư phạm với các trường phổ thông 

trong việc xác định các tiêu chuẩn, tiêu chí…của chuẩn đầu ra.

- Nhà trường cần liên hệ chặt chẽ với Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và 

các trường THCS nhằm nắm bắt kịp thời những thay đổi và yêu cầu mới của 

giáo dục phổ thông, trong đó có DHTH.

- Chuẩn đầu ra cần được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hàng 

năm nhằm đảm bảo nắm bắt chính xác, kịp thời những thay đổi về yêu cầu 

nghề nghiệp đối với GV

1.4.2.2. Quản lý xây dựng chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần

a) Chương trình đào tạo

Trên cơ sở chuẩn đầu ra đã xác định, cần xây dựng chương trình đào tạo 

phù hợp nhằm đạt được chuẩn đầu ra đó.

“Chương trình đào tạo là hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được 

thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học 

tập để đảm bảo người học tích luỹ được kiến thức và đạt được năng lực cần 

thiết đối với mỗi trình độ của giáo dục đại học.”[12].Trong đó:

-Mục tiêu đào tạolà phạm trù định hướng cho hoạt động đào tạo, là cái 

đích mà toàn bộ quá trình đào tạo phải hướng tới. Với cách tiếp cận năng 

lực, mục tiêu đào tạo được thiết kế nhằm hướng tới đạt được chuẩn đầu ra, 

hình thành ở người học hệ thống các năng lực và giá trị nghề nghiệp cần có để 

đáp ứng những đòi hỏi của xã hội, của ngành nghề và người tuyển dụng

Do đó, để GV sau khi ra trường đáp ứng được yêu cầu DHTH, bên cạnh 

các yêu cầu chung, mục tiêu đào tạo GV THCS cần đề cập đến việc đảm bảo 

giáo sinh tốt nghiệp dạy được, tiến tới dạy tốt chương trình THCS theo định 

hướng DHTH.



36

- Nội dung đào tạo: Là thành phần cơ bản của chương trình đào tạo, bao 

gồm hệ thống các môn học, học phần và các hoạt động giáo dục tương ứng 

với ngành học và loại hình đào tạo.Nội dung đào tạo trong chương trình đào 

tạo GV thường được chia thành 3 lĩnh vực: Kiến thức chung, kiến thức 

chuyên ngành và kiến thức nghiệp vụ sư phạm.Nội dung các lĩnh vực được 

xác định một cách phù hợp nhằm đảm bảo hình thành các giá trị, các năng lực 

nghề nghiệp đã xác định trong mục tiêu và chuẩn đầu ra.

Để thực hiện mục tiêu đào tạo GV THCS đáp ứng yêu cầu DHTH, cần 

cấu trúc nội dung đào tạo theo hướng tích hợp, bổ sung các môn học thuộc 

chuyên ngành gần và các kiến thức có liên quan nhằm đảm bảo sinh viên 

không chỉ có tri thức sâu về một chuyên ngành mà còn có tầm nhìn toàn diện 

về các khoa học, ít nhất là trong một lĩnh vực, từ đó có khả năng tổ chức học 

sinh tích hợp kiến thức, kỹ năng, hình thành các khái niệm, nguyên lý chung 

cho các nhóm chuyên ngành thuộc lĩnh vực đó.

Về cơ cấu thời gian đào tạo cho các lĩnh vực: Cần nâng tỷ trọng khối 

kiến thức nghiệp vụ sư phạm, đặc biệt là thời gian dành cho thực tập sư phạm 

trong tổng số đơn vị học trình của chương trình đào tạo.

* Có thể hiểu, quản lý xây dựng chương trình đào tạo GV THCS đáp 

ứng yêu cầu DHTH là hoạt động quản lý nhằm đảm bảotất cả các thành tố 

của chương trình đào tạo đều phù hợp với định hướng DHTH ở phổ thông. 

Theo đó, việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp cần đáp ứng các yêu 

cầu sau:

- Để xây dựng nội dung đào tạo, trường sư phạm cần nắm chắc chương 

trình giáo dục phổ thông, tiến hành phân tích nội dung dạy học ở các trường 

THCS, từ đó xác định các học phần, chương trình đào tạo, hình thức đào 

tạo…phù hợp nhằm hình thành năng lực DHTH cho sinh viên.
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- Chương trình đào tạo cần được xây dựng trên cơ sở nắm bắt kịp thời 

thông tin phản hồi và ý kiến đóng góp của sinh viên, cựu sinh viên, các cơ 

quan QLGD, các trường phổ thông.

-Cần có sự liên kết và phối hợp chặt chẽ giữa giảng viên các học phần, 

các khoa, giữa các giảng viên sư phạm với giáo viên phổ thông trong việc lựa 

chọn và xây dựng nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo…

b) Đề cương chi tiết học phần

Để tổ chức đào tạo, cần chia nội dung đào tạo thành các học phần. Việc 

tổ chức giảng dạy các học phần cần căn cứ vào đề cương môn học hay đề 

cương chi tiết học phần.

Đề cương chi tiết học phần là tài liệu chứa những thông tin cần thiết về 

một học phần cụ thể để các cấp quản lý đào tạo, giảng viên và sinh viên biết 

để thực hiện quá trình tổ chức giảng dạy và học tập.Nội dung đề cương chi 

tiết học phần là những thông tin cụ thể về tên học phần, số tín chỉ (hay số đơn 

vị học trình), mục tiêu, tóm tắt nội dung học phần, tài liệu học tập và tham 

khảo, phương pháp đánh giá kết quả học tập…

Đề cương chi tiết học phần thông thường do giảng viên xây dựng, là 

công cụ tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

trong việc triển khai kế hoạch dạy và học của mình. Để đào tạo GV THCS 

đáp ứng DHTH, đề cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo GV 

cần đảm bảo thiết kế theo định hướng tích hợp, cụ thể như sau:

- Mục tiêu của học phần phải nhằm chuyển tải hoặc góp phần thực hiện 

mục tiêu chung và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, tức là phải hướng 

tới việc hình thành và rèn luyện năng lực DHTH cho sinh viên.

- Về nội dung học phần: Cần lựa chọn và tích hợp các nội dung cần thiết

hoặc các kiến thức từ các học phần khác một cách phù hợp.Bổ sung nội dung 

về DHTH trong các học phần thích hợp như: Giáo dục học, phương pháp dạy 
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học bộ môn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm…nhằm trang bị kiến thức và rèn 

luyện năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên.

Theo đó, để xây dựng đề cương chi tiết cần đổi mới cơ cấu, hình thức 

sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên 

giữa giảng viên các khoa, các bộ môn trong việc thống nhất nội dung học 

phần theo hướng tích hợp, tránh chồng chéo, trùng lặp nội dung; xác định 

phương pháp dạy học, cách thức kiểm tra - đánh giá phù hợp.

1.4.2.3. Quản lý bồi dưỡng năng lực DHTH cho giảng viên

Đội ngũ giảng viên là yếu tố chủ đạo của quá trình đào tạo, số lượng, 

trình độ và năng lực của đội ngũ giảng viên có vai trò quan trọng, là một trong 

những tác nhân trực tiếp quyết định chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Để sinh viên sau khi ra trường có khả năngDHTH một cách hiệu quả,

quá trình đào tạo ở trường sư phạm cần có những thay đổi theo hướng tăng 

cường hoạt động giảng dạy theo phương thức tích hợp.Theo đó, ngoài các yêu

cầu chung về phẩm chất và năng lực, giảng viên cần được trang bị các kiến 

thức và năng lực liên quan đến DHTH, cụ thể như sau:

- Có hiểu biết đầy đủ, chính xác về DHTH, những thuận lợi, khó khăn và 

khả năng áp dụng DHTH trong thực tiễn giáo dục phổ thông

- Có khả năng thiết kế và tổ chức bài giảng theo định hướng DHTH

- Có khả năng sử dụng hiệu quả các phương pháp và kỹ thuật dạy học 

phát triển năng lực tích hợp như: Dạy học theo dự án, dạy học nêu và giải 

quyết vấn đề, bàn tay nặn bột…

Để giảng viên nhà trường thực hiện được yêu cầu trên, trường sư phạm 

cần có các hoạt động hỗ trợ, bồi dưỡng cho giảng viên, cụ thể như sau:

-Liên kết chặt chẽ với Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và các trường phổ 

thông nhằm nắm bắt kịp thời các yêu cầu của thực tiễn giáo dục phổ thông, 

trong đó có DHTH.
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Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT là các cơ quan quản lý giáo dục phổ 

thông trên địa bàn, là đơn vị nắm bắt nhanh và đầy đủ nhất những thay đổi về 

chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của ngành đối với giáo dục 

phổ thông địa phương, trong đó có định hướng DHTH. Do đó, ngoài các 

trường THCS, trường Sư phạm cần liên hệ chặt chẽ với Sở GD&ĐT và Phòng 

GD&ĐT nhằm nắm bắt định hướng triển khai cũng như các yêu cầu đối với 

GV trong việc thực hiện DHTH.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan (Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các 

trường đại học, viện nghiên cứu…) tổ chứccác lớp tập huấnhoặc tạo điều kiện 

cho giảng viên tham giacác chương trình hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về 

DHTHdo các cơ quan liên quan tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và bồi 

dưỡng năng lực DHTH cho giảng viên.

- Có thể nói, cách thức rèn luyện năng lực DHTH hiệu quả nhất chính là 

thường xuyên thực hiện dạy học theo hướng tích hợp. Do đó, để nâng cao 

năng lực DHTH cho giảng viên, trường Sư phạm cần từng bước triển khai áp 

dụng định hướng DHTH, coi đó như là một yêu cầu bắt buộc trong hoạt động 

giảng dạy, đồng thời có thể tổ chức các Hội giảng, các phong trào thi 

đua…nhằm tạo động lực cho giảng viên trong việc thực hiện DHTH

1.4.2.4. Quản lý quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo có thể hiểu làviệc thực hiện chương trình đào tạo và đề 

cương môn học, là quá trình tương tác giữa giảng viên và sinh viên nhằm thực 

hiện mục tiêu đào tạo. Với đặc thù riêng, có thể phân chia quá trình đào tạo 

của trường sư phạm thành: Hoạt động giảng dạy (được tiến hành chủ yếu tại 

trường sư phạm với các nội dung kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành) 

và hoạt động thực hành, thực tập sư phạm(với kiến thức nghiệp vụ sư phạm, 

được tiến hành chủ yếu ở các trường phổ thông)
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a) Quản lý quá trình giảng dạy

Quá trình giảng dạy ở trường đại học nói chung, trường sư phạm nói 

riêng, có thể phân chia thành:

- Tổ chức giảng dạy (Bao gồm việc thực hiện mục tiêu, nội dung, 

phương pháp và hình thức đào tạo)

- Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên (Bao gồm kiểm tra 

đánh giá học phần và thi tốt nghiệp)

* Quản lý việc tổ chức giảng dạy

Để sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năngDHTHmột cách tốt nhất, quá 

trình giảng dạy ở trường sư phạm nên được tiến hành theo phương thức tích 

hợp, cụ thể như sau:

- Quán triệt mục tiêu hình thành năng lực DHTH cho sinh viên ở tất cả 

các học phần.

- Tích cực thực hiện tích hợp giữa các lĩnh vực tri thức (kiến thức chuyên 

ngành và kiến thức nghiệp vụ sư phạm), giữa các học phần, giữa lý thuyết và 

thực hành...

- Trong quá trình giảng dạy, cần bổ sung các bài tập tình huống, chủ yếu 

là các tình huống sư phạm thực tiễn mà sinh viên phải vận dụng tổng hợp kiến 

thức để giải quyết; đồng thời áp dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học 

tích cực nhằm phát huy tính tích cực và rèn luyện năng lực tích hợp ở người 

học: Phương pháp dạy học theo dự án, dạy học giải quyết vấn đề…

Để giảng dạy theo phương thức này, việc tổ chức giảng dạy cần đảm bảo 

các yêu cầu sau:

- Phải có sự tham gia và hợp tác chặt chẽ giữa giảng viên các học phần, 

các khoa/tổ bộ mônvới nhau trong quá trình giảng dạy

- Liên kết chặt chẽ với trường phổ thông theo hướng khuyến khích sự 

tham gia của giáo viên phổ thông vào quá trình đào tạo.
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-Lớp/nhóm sinh viên được tổ chức ổn định với quy mô nhỏ, đồng thời, 

cùng với sự ổn định của nhóm sinh viên là sự ổn định của nhóm giảng viên, 

giáo viên phổ thông tham gia đào tạo, giảng dạy.

*Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Trong lĩnh vực giáo dục, kiểm tra là một thuật ngữ chỉ sự đo lường, thu 

thập thông tin để có được những phán đoán, xác định xem mỗi người học sau 

khi học đã nắm được gì, làm được gì và bộc lộ thái độ ứng xử ra sao, qua đó 

có những thông tin phản hồi để hoàn thiện quá trình dạy học, giáo dục.

Đánh giá là quá trình thu thập thông tin, chứng cứ về đối tượng cần đánh 

giá và đưa ra những nhận xét, nhận định về mức độ đạt được theo các thang 

đo hoặc các tiêu chí đã được đưa ra trong các tiêu chuẩn hay chuẩn mực

Thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là một trong những khâu quan 

trọng nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường. Việc kiểm tra, đánh 

giá cho phép xác định sự phù hợp và mức độ đạt được của mục tiêu giáo dục, 

mức độ thành công của việc giảng dạy cũng như sự tiến bộ của sinh viên.

Để đánh giá đúng chất lượng đào tạo cần lựa chọn nội dung và hình thức

thi, kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo. 

Theo đó, với mục tiêu đào tạo GV đáp ứng yêu cầu DHTH, việc kiểm tra 

đánh giá cần thực hiện như sau:

- Nội dung kiểm tra đánh giá phải chuyển từ kiểm tra kiến thức là chính 

sang kiểm tra năng lực

- Về phương pháp đánh giá: chuyển sang cách đánh giá trực tiếp trong 

đó các câu hỏi và bài tập đưa ra dựa trên các tình huống có thực ở ngoài đời 

hay các tình huống nghề nghiệp và yêu cầu sinh viên vận dụng các kiến thức, 

kỹ năng đã học để giải quyết các tình huống đó.

b) Quản lý hoạt động thực hành, thực tập sư phạm.

Đặc trưng của đào tạo giáo viên là tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

thường xuyên và thực tập sư phạm.
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*Thông thường, việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm được thực hiện tại 

trường sư phạm thông qua các học phần: Giáo dục học, tâm lý học, rèn 

luyện nghiệp vụ thường xuyên, phương pháp dạy học bộ môn…Kiến thức 

nghiệp vụ sư phạm bao gồm những nội dung chính như: tri thức về người 

học; tri thức về bối cảnh giáo dục, dạy học; tri thức về tổ chức quá trình 

dạy học, giáo dục; tri thức về phát triển chương trình dạy học, giáo dục; tri 

thức đánh giá kết quả; tri thức tư vấn, tham vấn học đường…các tri thức 

này có vai trò hết sức quan trọng, tạo nền tảng hình thành năng lực dạy học 

và giáo dục ở giáo viên. Do đó để SV sau khi ra trường đáp ứng được yêu 

cầu DHTH ở THCS,hoạt độngrèn luyện nghiệp vụ sư phạm đối với các 

ngành đào tạo GV THCS cần đảm bảo các yêu cầu sau:

-Bổ sungnội dung DHTH ở THCS vào các học phần thích hợp trong 

chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nhằm giúp SV có nhận thức đầy 

đủ về DHTH.

- Chú trọng rèn luyện các kỹ năng góp phần hình thành năng lực 

DHTH, đặc biệt là kỹ năng phân tích chương trình học, kỹ năng xây dựng 

kế hoạch dạy học tích hợp và khả năng sử dụng hiệu quả các phương pháp 

dạy học tích cực

- Việc tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nên có sự phối hợp, liên 

kết chặt chẽ với các trường phổ thông, việc liên kết có thể được thực hiện 

tại trường sư phạm (giáo viên phổ thông trực tiếp tham gia vào quá trình 

đào tạo tại trường sư phạm với vai trò trợ giảng) hay tại trường phổ thông 

(tổ chức cho SVthường xuyên đến các trường phổ thông thực hiện các bài 

tập về nghiệp vụ sư phạm)

* Thực tập sư phạm là hoạt động đi sâu tìm hiểu trực tiếp hoạt động 

của trường phổ thông nhằm nhằm củng cố, hệ thống hóa các kiến thức, kỹ 
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năng đã học được của SV, từ đó hình thành và rèn luyện năng lực dạy học 

nói chung, năng lực DHTH nói riêng.

Trường phổ thông là nguồn tri thức thực tiễn, sinh động về nghề. Ở đây, 

rất nhiều yếu tố khách quan như: Chương trình giáo dục phổ thông, phụ 

huynh, học sinh, tập thể giáo viên, các hoạt động giáo dục…đang diễn ra hàng 

ngày trong những điều kiện cụ thể mà trường sư phạm không có được. Khi 

tham gia thực tập sư phạm, SV được trải nghiệm công việc thực sự của một 

GV; thông qua việc quan sát, tìm hiểu và tiến hành các hoạt động dạy học 

cũng như việc sinh hoạt trong tập thể sư phạm nhà trường phổ thông, SV

được rèn luyện, kiểm nghiệm và phát triển những kỹ năng, kinh nghiệm, cảm 

xúc nghề nghiệp. Từ đó có ý thức xác định và trang bị các kiến thức, kỹ năng 

cần có để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp tương lai.

Để rèn luyện năng lực dạy học nói chung, năng lực DHTH nói riêng cho 

SV, hoạt động thực tập sư phạm cần được thực hiện như sau:

- Lập kế hoạch thực tập sư phạm nhằm tạo điều kiện cho SV được tiếp 

xúc với thực tế GD phổ thông sớm nhất, với thời gian lâu nhất.

+ Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, trường sư phạm có thểbố trí cho SV 

được tiếp xúc với thực tiễn GD phổ thông ngay từ năm thứ nhất, tăng thời 

lượng dành cho thực tập, đồng thời chia đều thời gian thực tập cho tất cả các 

học kỳ.

+ Địa điểm thực tập cần được lựa chọn trên nguyên tắc phù hợp, đặc 

trưng và đa dạng nhằm giúp SV có cái nhìn toàn diện nhất về thực tiễn GD

+ Nhóm sinh viên, giảng viên phụ trách và giáo viên hướng dẫn nên 

được giữ cố định trong suốt khóa học nhằm tạo sự ổn định trong việc tổ chức 

và tạo điều kiện cho giảng viên, giáo viên phụ trách nắm bắt đầy đủ đặc điểm 

cũng như sự tiến bộ của từng SV.
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+ Giảng viên hướng dẫn nên lựa chọn từ các giảng viên dạy kiến thức 

chuyên ngành, đặc biệt là giảng viên dạy các học phần PPDH bộ môn nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp hướng dẫn, dự giờ, đánh giá SV

- Trường Sư phạm liên hệ, phối hợp chặt chẽ với trường phổ thông trong 

việc thống nhất nội dung, hình thức thực tập, thời gian tiến hành thực 

tập…nhằm đảm bảo hoạt động thực tập đạt được các mục tiêu đặt ra của 

trường Sư phạm đồng thờiphù hợp với yêu cầu của thực tiễn GD.

- Đảm bảo sự tham gia và phối hợp chặt chẽ, tích cực của giảng viên 

trường CĐSP Hà Giang, đặc biệt là giảng viên bộ môn phương pháp dạy học,

với giáo viên trường phổ thông trong việc hướng dẫn, dự giờ, đánh giá SV.
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Kết luận chương 1

Chương 1 luận văn đã tổng quan các công trình nghiên cứu về DHTH, 

đào tạo giáo viên; làm rõ một số khái niệm liên quan: quản lý, quản lý đào 

tạo, tích hợp, dạy học tích hợp.

Luận văn cũng hệ thống hóa và xây dựng được cơ sở lý luận của quản lý 

đào tạo GV THCS đáp ứng yêu cầu DHTH, phân tích một số vấn đề lý luận 

về định hướng DHTH ở phổ thông, trên cơ sở đó xác định các yêu cầu đối với 

GV THCS và hoạt động đào tạo GV THCS nhằm đáp ứng yêu cầu DHTH.

Sử dụng cách tiếp cận CIPO và tiếp cận cung – cầu, luận văn đã xây 

dựng khung lý luận về quản lý đào tạo GV THCS đáp ứng yêu cầu DHTH 

gồm những nội dung sau:Quản lý kết quả đầu ra và phản hồi thông tin, Quản 

lý xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu DHTH, Quản lý xây dựng chương 

trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần, Quản lý bồi dưỡng năng lực 

DHTH cho giảng viên, Quản lý quá trình đào tạo (gồm hoạt động giảng dạy 

và hoạt động thực hành, thực tập sư phạm). Đây là những nội dung cơ bản cần 

tập trung nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo đáp ứng yêu cầu DHTH 

ở phổ thông.
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Chương 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THCS Ở

TRƯỜNG CĐSP HÀ GIANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU

DẠY HỌC TÍCH HỢP

2.1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu

2.1.1. Tổng quan về Hà Giang

Tỉnh Hà Giang được thành lập ngày 20/8/1891 và tái thành lập ngày 

1/10/1991, có diện tích tự nhiên là 7.914,8892 km2, bao gồm 10 huyện và 1 

thành phố. Hà Giang nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam. Địa hình chủ yếu là 

đồi núi, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), phía Đông giáp tỉnh 

Cao Bằng, phía Tây giáp Yên Bái và Lào Cai, phía Nam giáp Tuyên Quang.

Về dân số: Theo báo cáo thống kê năm 2014, dân số trung bình của Hà 

Giang là 792.472 người, mật độ dân số 100 người/Km2 tuy nhiên phân bố 

không đồng đều giữa khu vực thành phố, thị trấn và nông thôn. Trình độ dân 

trí của người dân nhìn chung khá thấp, thành phần dân tộc đa dạng, bao gồm 

22 dân tộc, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều nét văn 

hóa, phong tục tập quán riêng biệt.

Về kinh tế: Hiện nay, Hà Giang vẫn là một trong những tỉnh nghèo nhất 

cả nước, thu nhập bình quân đầu người của toàn tỉnh vào cuối năm 2015 chỉ 

đạt 19,2 triệu đồng/người/năm. Trong số 11 huyện, thành phố, có tới 6 huyện 

thuộc diện đặc biệt khó khăn theo nghị quyết 30a của Chính phủ.

Về giáo dục: Năm học 2015 - 2016,toàn tỉnh có 850 cơ sở giáo dục với 

gần 220.000 học sinh, sinh viên và trên 20.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trong đó, cấp THCS có 201 trường (171 trường THCS và 30 trường PTCS) 

với 4.437 giáo viên và 47.479 học sinh, tỷ lệ bình quân 26,6 HS/lớp, tỷ lệ giáo 

viên trên lớp đạt 2,5 GV/lớp. Đối với định hướng DHTH, hiện nay, sở 
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GD&ĐT tỉnh Hà Giang đã có chỉ đạo khuyến khích dạy học theo định hướng 

tích hợp ở tất cả các trường THCS trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc triển khai DHTH trong thời gian tới.

2.1.2. Khái quát về trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

Trường CĐSP Hà Giang nằm ở trung tâm thành phố Hà Giang, tiền thân 

là trường Trung học sư phạm 7+3 Hà Giang, được thành lập vào tháng 

10/1969.

Ngày đầu thành lập, trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp II. Từ 

năm 1980, trường được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp I hệ 12+2 và bồi 

dưỡng chuẩn hóa giáo viên 7+2, đào tạo hệ dự bị cho con em các dân tộc tỉnh 

Hà Tuyên (cũ), từ đây trường mang tên là trường Trung học sư phạm 12+2. 

Sau khi chia tách tỉnh Hà Tuyên thành hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, 

trường được đổi tên thành trường Trung học Sư phạm cấp I Hà Giang. Đến 

năm 1994, trường được đổi tên thành trường Trung học Sư phạm Hà Giang và 

năm 2000 nâng cấp thành trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Nhiệm vụ chính của Trường hiện nay là đào tạo giáo viên mầm non và 

giáo viên tiểu học trình độ trung cấp, cao đẳng; đào tạo giáo viên THCS trình 

độ cao đẳng; liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sỹở nhiều ngành nghề, lĩnh 

vực (trong đó chủ yếu là đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp 

vụ giáo dục ở bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) phục vụ cho nhu 

cầu phát triển KT- XH địa phương.

* Về cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của trường CĐSP Hà Giang gồm:

Ban giám hiệu, các khoa/tổ trực thuộc, các phòng chức năng và các tổ chức 

phục vụ.

- Căn cứ vào đối tượng đào tạo, nhà trường xây dựng cơ cấu tổ chức 

gồm 3 khoa tương ứng với 3 cấp học ở phổ thông. Các Khoa chịu trách nhiệm 

quản giảng viên, sinh viên và các ngành đào tạo tương ứng theo sự phân công 

của nhà trường. Cụ thể:

+ Khoa Mầm non chịu trách nhiệm quản lý đào tạo giáo viên mầm 
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non,chuyên ngành Giáo dục Mầm non

+ Khoa Tiểu học chịu trách nhiệm quản lý đào tạo giáo viên Tiểu học, 

chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

+ Khoa THCS chịu trách nhiệm quản lý đào tạo giáo viên THCS các 

ngành: Sư phạm Toán học, SP Vật Lý, SP Hóa học, SP Sinh học, SP Văn, SP 

Địa Lý, SP Lịch sử...Ngoài các chuyên ngành đơn, nhà trường còn đào tạo 

một số chuyên ngành kép như: SP Lý - Tin, SP Văn - Sử, SP Hóa - Sinh...

- Ngoài ra, để quản lý chất lượng giảng dạy các học phần, nhà trưởng tổ 

chức các bộ môn trực thuộc các Khoa, Tổ, như:

+Bộ môn Mầm non (trực thuộc khoa Mầm non)

+ Bộ môn Nhạc – Họa (trực thuộc khoa Tiểu học)

+ Các bộ môn:Toán, Văn, Sử - Địa, Lý – Tin, Hóa – Sinh (trực thuộc 

khoa THCS)

+ Các bộ môn: Chính trị, Tâm lý – Giáo dục, Ngoại ngữ, Thể dục –

Đoàn đội, Giáo dục quốc phòng (Trực thuộc Tổ bộ môn chung)

*Về quy mô đào tạo:Mỗi năm, trường CĐSP Hà Giang chịu trách 

nhiệm đào tạo khoảng 1000 – 1500 học sinh, sinh viên thuộc 3 trình độ: Đại 

học (liên kết đào tạo), cao đẳng và trung cấp.

Biểu đồ 2.1: Quy mô đào tạo của trường CĐSP Hà Giang
(Nguồn: Báo cáo công khai của trường CĐSP Hà Giang)
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Năm học 2015 - 2016 trường CĐSP Hà Giang đào tạo 997 học sinh, sinh 

viên thuộc 8 chuyên ngành đào tạo. Trong đó Khoa THCS có 237 sinh viên, 

chia thành 7 lớp, thuộc 6 chuyên ngành (Toán - Tin, Hóa - Sinh, Văn – Sử, 

Sinh, Sử - Giáo dục công dân, Lý – Tin)

2.2. Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo giáo viên THCS ở trường 

CĐSP Hà Giang đáp ứng dạy học tích hợp

Để đánh giá thực trạng quản lý đào tạo giáo viên THCS ở trường CĐSP 

Hà Giang đáp ứng yêu cầu DHTH, luận văn tiến hành nghiên cứu các tài liệu 

liên quan đến quá trình đào tạo như: Chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề 

cương chi tiết môn học, đề thi học phần…

Đồng thời để đảm bảo tính khách quan của kết quả đánh giá, trên cơ sở 

khung lý thuyết xây dựng ở chương 1, đặc biệt căn cứ vào các nội dung quản 

lý đào tạo đã xác định, tác giả tiến hành điều tra, khảo sát bằng phiếu hỏi kết 

hợp với trao đổi và tham khảo ý kiến chuyên gia nhằm xác định điểm mạnh, 

điểm yếu của công tác quản lý đào tạo GV THCSở trường CĐSP Hà Giang.

2.2.1. Thực trạng quản lý kết quả đầu ra đáp ứng yêu cầu DHTH

2.2.1.1. Thực trạng kết quả đầu ra đáp ứng yêu cầu DHTH

Kết quả đầu ra có vai trò quan trọng góp phần đánh giá chất lượng đào 

tạo của nhà trường. Kết quả đầu ra không chỉ bao gồm kiến thức, kỹ năng của 

người học biểu hiện qua kết quả xếp loại cuối khóa mà còn thể hiện ở khả 

năng đáp ứng của người học đối với các yêu cầu của thực tiễn công việc.
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Biểu đồ 2.2: Kết quả xếp loại tốt nghiệp của trường CĐSP Hà Giang

(Nguồn: Thông báo công khai chất lượng đào tạo của trường CĐSP Hà Giang)

- Đối với kết quả xếp loại SV: Dựa vào biểu đồ trên, có thể thấy chất 

lượng đào tạo của trường CĐSP Hà Giang chưa cao: Tỷ lệ SV tốt nghiệp đạt 

loại Giỏi hàng năm tương đối thấp, chỉ từ 4.96% (năm 2015) đến 6.67% (năm 

2014), đặc biệt năm 2013 không có SV đạt loại Giỏi; SV xếp loại Khá ở mức 

tương đối ổn định (khoảng 30 – 40%); Tỷ lệ SV tốt nghiệp xếp loại Trung 

bình thường chiếm đa số (năm 2013 là 70%, năm 2014 là 52.8% và năm 2015 

là 63.12%),

- Để đánh giá kết quả đầu ra đối với yêu cầu DHTH, tác giả tiến hành 

điều tra, khảo sát sinh viên khoa THCS năm thứ 3 và CBQL một số trường 

THCS về khả năng đáp ứng của SV đối với một số yêu cầu trong DHTH

Biểu đồ dưới đây thể hiện tỷ lệ % các mức độ đồng tình về khả năng 

thực hiện các nội dung tương ứng của SV.Trong đó: Mức 1 - Hoàn toàn 

không đồng ý, Mức 2 - Không đồng ý, Mức 3 - Đồng ý, Mức 4 - Hoàn toàn 

đồng ý.
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Biểu đồ 2.3. Mức độ đáp ứng của SV đối với yêu cầu DHTH

+ Dựa vào biểu đồ trên, có thể thấy SV trường CĐSP Hà Giang chưa 

được trang bị tốt các kiến thức liên ngành, chưa có hiểu biết sâu sắc về 

DHTH, kỹ năng xây dựng chương trình DHTH cũng chưa được đánh giá cao: 

Trong các nội dung khảo sát, nội dung “có kỹ năng phối hợp hiệu quả với 

đồng nghiệp”được đánh giá ở mức cao nhất với38.41% ý kiến Đồng ý và

31.79% Hoàn toàn đồng ý; tiếp theo đó là các nội dung “có khả năng sử dụng 

hiệu quả các PPDH”, “có kiến thức chuyên môn sâu”; nội dung được đánh giá 

thấp nhất là “có hiểu biết sâu sắc về DHTH” với chỉ 19.2% ý kiến Đồng ý và 

Hoàn toàn đồng ý.

+ Đánh giá một cách tổng thể về khả năng DHTH: Có 27.82% người 

được hỏi cho rằng SV trường CĐSP Hà Giang sau khi ra trường có thể DHTH 

Khá tốt, 50.99% lựa chọn mức độ Trung bình, 21.19% chọn mức độ Không 
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tốt; đặc biệt, không ai trong số những người được hỏi cho rằng kết quả đào 

tạo ở trường CĐSP Hà Giang giúp SV DHTH ở mức độ Rất tốt.

2.2.1.2. Thực trạng quản lý kết quả đầu ra đáp ứng yêu cầu DHTH

Thông tin phản hồi là một công cụ quan trọng giúp các nhà quản lý xác 

định chính xác kết quả đầu ra của nhà trường, từ đó có giải pháp điều chỉnh 

hoạt động đào tạo hợp lý. Hoạt động quản lý thông tin phản hồi ở trường 

CĐSP Hà Giang được thực hiện như sau:

- Đối với thông tin phản hồi từ SV

Hàng năm, trường CĐSP Hà Giang thành lập các tổ điều tra tiến hành 

điều tra theo dấu vết nhằm thu thập thông tin về tỷ lệ sinh viên có việc làm 

sau khi ra trường 1 năm. Kết quả điều tra được công bố hàng năm trong Báo 

cáo công khai chất lượng đào tạo thực tế của nhà trường.

Tuy nhiên, kết quả phân tích tài liệu cho thấy việc điều tra tình trạng việc 

làm của sinh viên còn nhiều hạn chế.Nội dung điều tra và báo cáo chỉ đề cập 

đến tỷ lệ SV đã đi làm, chưa thể hiện được việc đi làm của SV có đúng 

chuyên ngành đào tạo hay không, chưa chú trọng đến việc đánh giá mức độ 

phù hợp và khả năng đáp ứng của sinh viên đối với các yêu cầu thực tiễn công 

việc, chưa đề cập đến yêu cầu DHTH

-Đối với thông tin phản hồi từ các trường THCS.

Việc thu thập thông tin phản hồi từ các trường THCS về kết quả đào tạo 

và khả năng đáp ứng của SV đối với yêu cầu DHTH chưa được chú trọng.

+ Khảo sát từ các trường THCS cho kết quả như sau: Chỉ 21.43% số 

trường THCS được hỏi cho biết trường CĐSP Hà Giang Thường xuyêntiến 

hành thu thập thông tin phản hồi, 64.28% đánh giá mức độ Không thường 

xuyên và 14.29% trường THCS được hỏi cho biết trường CĐSP Không tiến 

hành thu thập thông tin phản hồi về kết quả đào tạo và khả năng đáp ứng 

của SV.
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+ Trong số các trường THCS được tiến hành thu thập thông tin, nội dung 

về khả năng đáp ứng yêu cầu DHTH của SV hầu hết không được đề cập đến

+ Kết quả phỏng vấn CBQL trường CĐSP Hà Giang cũng cho biết nhà 

trường chưa có điều kiện tiến hành thu thập thông tin phản hồi từ các trường 

THCS một cách thường xuyên, nguồn thông tinnhà trường thu thập được từ 

các trường THCS chủ yếu qua kết quả nhận xét thực tập sư phạm. Hơn nữa, 

trên thực tế, các trường THCS được nhà trường lựa chọn để SV đi thực tập 

thông thường là những trường ở thành phố và các khu vực thuận lợi, có nhiều 

điều kiện khác biệt với đa số các trường mà SV sẽ làm việc.

Như vậycó thể thấy,ngay cả trong điều kiện lý tưởng nhất, khi mà các 

nhận xét thực tập sư phạm đều khách quan và chính xác thì thông tin phản hồi 

thu được từ các trường THCS cũng không thể hiện hết được thực trạng khả 

năng đáp ứng của SV đối với yêu cầu của giáo dục THCS nói chung, yêu cầu 

DHTH nói riêng.

2.2.2. Thực trạng quản lý xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu DHTH

2.2.2.1. Thực trạng chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu DHTH

Chuẩn đầu ra có thể coi như một cam kết về chất lượng đào tạo của nhà 

trường, là cơ sở để xây dựng chương trình và tổ chức các hoạt động đào tạo. 

Do đó, để “sản phẩm” của quá trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu DHTH, 

chuẩn đầu ra của ngành đào tạo đó cần được xây dựng với mục tiêu đáp ứng 

yêu cầu DHTH.

Qua phân tích chuẩn đầu ra các ngành đào tạo GV THCS của trường 

CĐSP Hà Giang trong 3 năm (các khóa 2013 - 2016, 2014 - 2017, 2015 -

2018), có thể thấy trường CĐSP Hà Giang đã chủ động trong việc xây 

dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo. Nội dung chuẩn đầu ra nhìn chung 

được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, ngoài các yêu cầu về 

kiến thức, kỹ năng, thái độ và các chương trình/tài liệu tham khảo, chuẩn 
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đầu ra đã xác định được vị trí việc làm và khả năng học tập nâng cao trình 

độ của SV sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, đối với yêu cầu DHTH, chuẩn đầu ra các ngành đào tạo GV 

THCS của trường CĐSP Hà Giang còn bộc lộ một số nhược điểm sau đây:

- Yêu cầu về kiến thức mới chỉ đề cập đến việc nắm vững kiến thức của 

1 chuyên ngành (đối với các ngành đào tạo đơn), hoặc 2 chuyên ngành (đối 

với các ngành đào tạo kép như: Ngữ văn - Lịch sử, Hóa học - Sinh học, Toán 

học - Tin học…) nhưng chưa đề cập đến yêu cầu về khả năng tích hợp kiến 

thức có liên quan trong cùng một chuyên ngành hoặc giữa các chuyên ngành 

khác nhau.

- Ở hầu hết tất cả các chuyên ngành, các kỹ năng cứng được xác định 

thường bao gồm kỹ năng phân tích chương trình, nhưng ít đề cập đến kỹ 

năng xây dựng chương trình. Kỹ năng tổ chức dạy học tích hợp không 

được đề cập đến.

2.2.2.2. Thực trạng quản lý xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu DHTH

- Hàng năm, trường CĐSP Hà Giang lập kế hoạch xây dựng và điều 

chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, trong đó xác định rõ quy trình xây 

dựng và điều chỉnh chuẩn đầu ra gồm 8 bước theo hướng dẫn của Bộ 

GD&ĐT.

- Việc triển khai quy trình xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo GV 

THCS ở trường CĐSP Hà Giang được thực hiện như sau:
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Bảng 2.2: Kết quả đánh giá về việc xây dựng chuẩn đầu ra

S
TT Nội dung

Mức độ đánh giá (%)
Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý

Không 
đồng

ý
Đồng ý

Hoàn 
toàn 
đồng ý

Không 
rõ

1 CĐR được bổ sung hàng năm phù 

hợp với yêu cầu của GDPT
3.23 9.68 59.68 27.42

2 Để xây dựng CĐR, nhà trường tiến 

hành phân tích hoạt động của GV
0 16.13 45.16 34.48 3.23

3 Trong xây dựng CĐR, việc phân 

tích hoạt động của GV có tính đến 

yêu cầu DHTH

27.42 41.94 12.90 9.68 8.06

4 Việc xây dựng CĐR có sự tham 

gia của GV trường phổ thông
37.1 29.03 20.97 8.06 4.84

+ Để xây dựng chuẩn đầu ra, nhà trường đã tiến hành phân tích hoạt 

động thực tiễn của GV THCS, trên cơ sở đó xác định các kiến thức, kỹ 

năng cần có của sinh viên sau khi ra trường. Tỷ lệ giảng viên được hỏi 

Đồng ý với nội dung này là  45.16%, tỷ lệ Hoàn toàn đồng ý là 34.48%, 

Không đồng ýlà 16.13%.

+ Tuy nhiên, việc phân tích hoạt động của GV THCS ít tính đến yêu 

cầu DHTH, chỉ 22.58% giảng viên được hỏi cho rằng trong quá trình xây 

dựng chuẩn đầu ra, việc phân tích hoạt động của GV THCS có đề cập đến 

yêu cầu DHTH.

+ Việc xây dựng chuẩn đầu ra hầu hết chỉ được thực hiện bởi giảng viên 

trường CĐSP Hà Giang, ít có sự tham gia, phối hợp của các trường THCS. 

Với nội dung “Việc xây dựng chuẩn đầu ra có sự tham gia của GV phổ 

thông”, chỉ 29.57% giảng viên được hỏi đồng ý và hoàn toàn đồng ý, còn lại 

37.1% giảng viên Hoàn toàn không đồng ý, 29.03% giảng viên Không đồng ý
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+ Về việc liên hệ, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Bảng 2.3: Thực trạng quản lý xây dựng chuẩn đầu ra của

trường CĐSP Hà Giang

T

Nội dung

Mức độ đánh giá (%)

Th

ường 

xuyên

Kh

ông 

thường 

xuyên

K

hông

Trường CĐSP Hà Giang phối hợp với 

Sở/Phòng GD&ĐT nhằm nắm bắt những thay đổi 

của GDPT

60 40 0

Trường CĐSP Hà Giang liên hệ với trường 

THCS nhằm nắm bắt những thay đổi của GD 

THCS

20.

69

48.

28

31

.03

Trường CĐSP Hà Giang phối hợp với 

trường THCS xác định các yêu cầu đối với GV 

THCS

17.

24

58.

62

24

.14

Dựa vào bảng tổng hợp kết quả đánh giá của CBQL trường CĐSP Hà 

Giang và một số trường THCS trên đây có thể thấy:Trường CĐSP Hà Giang 

chưa thường xuyên, chủ động trong việcphối hợp với Sở GD&ĐT, Phòng 

GD&ĐT và các trường THCS nhằm nắm bắt những thay đổi cũng như xác 

định các yêu cầu đối với giáo dục phổ thông. Việc liên hệ với các cơ quan 

quản lý giáo dục (Sở/Phòng GD&ĐT) hầu hết được thực hiện một chiều từ 

phía các cơ quan quản lý.

2.2.3. Thực trạng quản lý xây dựng CTĐT và đề cương chi tiết học 

phần

2.2.3.1. Thực trạng quản lý xây dựng chương trình đào tạo
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Việc xây dựng chương trình đào tạo ở trường CĐSP Hà Giang được thực 

hiện căn cứ trên chương trình khung do Bộ GD&ĐT ban hành. Trong đó, hầu 

hết chương trình đào tạo GV THCS được xây dựng theo hướng ngành kép 

(Toán – Tin, Văn – Sử, Hóa – Sinh…) với khối lượng kiến thức khoảng 177 -

178 ĐVHT (chưa kể phần nội dung giáo dục thể chất và giáo dục quốc 

phòng).

Kết quả nghiên cứu, phỏng vấn và khảo sát cho thấy nội dung và quy 

trình xây dựng chương trình đào tạo GV THCS của trường CĐSP Hà Giang 

nhằm đáp ứng yêu cầu DHTH có một số đặc điểm sau:

- Về chương trình đào tạo: Về cơ bản, chương trình đào tạo GV THCS 

của trường CĐSP Hà Giang được xây dựng căn cứ theo hướng dẫn của Bộ 

GD&ĐT. Mục tiêu đào tạo được xác định rõ ràng, gồm: mục tiêu chung và 

mục tiêu cụ thể (kiến thức, kỹ năng, thái độ); Nội dung chương trình gồm 2 

phần: Giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp, trong đó việc xác định 

các học phần bám sát theo chương trình khung do Bộ GD&ĐT đưa ra. Tuy 

nhiên, đối với yêu cầu DHTH chương trình đào tạo ở trường CĐSP Hà Giang 

bộc lộ một số vấn đề như sau:

+ Mục tiêu đào tạo chưa đề cập đến yêu cầu DHTH ở cả kiến thức, kỹ 

năng và thái độ. Một số chuyên ngành kép có đưa ra yêu cầu nắm vững kiến 

thức và phương pháp dạy học của cả 2 ngành nhưng chưa thể hiện rõ yêu cầu 

tích hợp các ngành đó với nhau hoặc tích hợp kiến thức 2 ngành đó với các 

ngành/các nội dung kiến thức khác

+ Chưa thực hiện môđun hóa nội dung đào tạo theo hướng tích hợp đào 

tạo chuyên môn với đào tạo phương pháp cũng như tích hợp các chuyên 

ngành có liên quan với nhau. Phần kiến thức tự chọn còn khá hạn chế và hầu 

hết mang tính hình thức, SV có ít cơ hội lựa chọn môn học.

- Về việc quản lý xây dựng chương trình đào tạo:
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+ Chương trình đào tạo GV THCS ở trường CĐSP Hà Giangít có sự đổi 

mới. Kết quả nghiên cứu chương trình đào tạo một số ngành cho thấy mục 

tiêu đào tạo và nội dung các học phần trong 3 năm gần đây không có sự thay 

đổi. Điều này một mặt tạo ra sự ổn định trong quá trình đào tạo, nhưng mặt 

khác, trước sự đổi mới khá lớn của giáo dục phổ thông trong những năm gần 

đây, việc ổn định một cách cứng nhắc chương trình đào tạo có thể khiến hoạt 

động đào tạo của nhà trường không phù hợp với yêu cầu của thực tiễn

+ Ngoài các học phần đã được Bộ GD&ĐT quy định, các học phần khác 

trong chương trình đào tạo GV THCS ở trường CĐSP Hà Giang đều được lựa 

chọn trên cơ sở phân tích nội dung dạy học ở trường THCS nhằm đảm bảo 

phù hợp nhất với thực tiễn giáo dục. Tuy nhiên, việc phân tích nội dung dạy 

học nói riêng, xây dựng chương trình đào tạo nói chung, ít có sự tham gia của 

giáo viên phổ thông. Kết quả điều tra cho thấy chỉ 10.53% giảng viên được 

hỏi đồng ý rằng “có sự tham gia của GV phổ thông trong việc xây dựng 

chương trình đào tạo”, tỷ lệ Không đồng ý là 48.68%, Hoàn toàn không đồng 

ý 35.53%

+ Việc xây dựng chương trình đào tạo chủ yếu do Khoa chịu trách nhiệm 

quản lý ngành đào tạo đó thực hiện, ít có sự liên kết, hợp tác giữa các Khoa, 

các tổ bộ môn trong việc cân nhắc, lựa chọn các học phần; việc thu thập ý 

kiến đóng góp của SV và các trường THCS cũng ít được chú trọng

Thực trạng quản lý xây dựng chương trình đào tạo của trường CĐSP Hà 

Giang có thể được thể hiện qua Bảng sau

Bảng 2.4. Thực trạng quản lý xây dựng chương trình đào tạo ở trường 

CĐSP Hà Giang

Nội dung

Mức độ đánh giá (%)

H

oàn 

K

hông 

Đ

ồng ý

H

oàn 

K

hông rõ
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T toàn 

không 

đồng

ý

đồng

ý

toàn 

đồng 

ý

CTĐT được điều chỉnh kịp 

thời, phù hợp với những thay đổi 

của GD phổ thông

2

7.42

19

.36

4

3.54

9

.68

Có sự tham gia của GV trường 

phổ thông trong xây dựng CTĐT

3

5.53

48

.68

1

0.53

0 5.

26

Các khoa, tổ bộ môn kết hợp 

chặt chẽ trong việc xây dựng CTĐT

3

7.1

33

.87

1

6.13

1

2.9

0

2.2.3.2. Thực trạng quản lý xây dựng đề cương chi tiết học phần

Qua kết quả nghiên cứu tài liệu và khảo sát giảng viên nhà trường, có thể 

đưa ra một số nhận xét về nội dung và quy trình xây dựng đề cương chi tiết 

học phần của trường CĐSP Hà Giang như sau:

- Cấu trúc đề cương chi tiết học phần được xây dựng theo hướng dẫn của 

Bộ GD&ĐT, bao gồm các nội dung chính sau: Mục tiêu học phần (kiến thức, 

kỹ năng, thái độ), tài liệu học tập, nội dung chi tiết học phần, tiêu chuẩn đánh 

giá SV... Trong đó:

+ Mục tiêu các học phần hầu hết chưa chú trọng đến việc hình thành 

năng lực DHTH cho sinh viên: Các học phần giáo dục đại cương và giáo dục 

chuyên nghiệp thường chỉ đề cập đến việc nắm vững nội dung tri thức thuộc 

học phần đó, ít đề cập đến yêu cầu tích hợp với các nội dung kiến thức khác; 

Học phần phương pháp dạy học của một số bộ môn đã bổ sung mục tiêu nắm 

vững nguyên tắc và nội dung DHTH (ví dụ: Học phần Phương pháp dạy học 

ngữ văn 1 trong chương trình đào tạo chuyên ngành Văn – Sử), tuy nhiên việc 

bổ sung nội dung này chưa được thực hiện một cách đồng đều ở các chuyên 
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ngành đào tạo.

+ Nội dung các học phần hầu hết chưa được xây dựng theo hướng tích 

hợp: Các học phần với những nội dung kiến thức có liên quan vẫn được xây 

dựng thành các môn độc lập, chưa được cấu trúc thành các mođun tích hợp; 

Nội dung DHTH đã được đưa vào một số học phần phương pháp dạy học 

nhưng chỉ ở một số chuyên ngành;Học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

thường xuyên chưa đề cập đến việc rèn luyện năng lực DHTH cho sinh viên.

- Về việc xây dựng đề cương chi tiết học phần:

+Thông thường, việc xây dựng đề cương chi tiết học phầnở trường 

CĐSP Hà Giangđược giao cho giảng viên và Bộ môn phụ trách học phần đó 

đảm nhiệm. Các giảng viên và Bộ môn hằng năm được giao nhiệm vụ rà soát, 

điều chỉnh nội dung đề cương chi tiết học phần cho phù hợp với yêu cầu thực 

tiễn. Tuy nhiên, kết quả phân tích đề cương chi tiết một số học phần trong 3

năm liên tiếp cho thấy hầu hết giảng viên không có sự đổi mới trong việc xác 

định mục tiêu cũng như nội dung học phần.

+ Sự liên kết, phối hợp giữa các Bộ môn, các giảng viên của những học 

phần khác nhau trong việc thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy ít 

được chú trọng. Nội dung khảo sát “Có sự phối hợp giữa giảng viên các Bộ 

môn trong việc xây dựng đề cương chi tiết” có 38.71% giảng viên được hỏi 

Hoàn toàn không đồng ý, 41.94% Không đồng ý, chỉ 19.35% giảng viên Đồng 

ý và Hoàn toàn đồng ý.

2.2.4. Thực trạng quản lý bồi dưỡng năng lực DHTH cho giảng viên

Đội ngũ giảng viên có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nâng cao 

chất lượng đào tạo. Để hoạt động đào tạo GV THCS của nhà trường đáp ứng 

tốt yêu cầu DHTH, ngoài các yêu cầu về phẩm chất đạo đức, nhân cách, lòng 

yêu nghề…đội ngũ giảng viên cần không ngừng nâng cao trình độ đào tạo và 

đặc biệt là năng lực DHTH.
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- Trong những năm qua, trường CĐSP Hà Giang đã có nhiều cố gắng 

trong việc gia tăng cả về số lượng và trình độ giảng viên. Tuy nhiên, tỷ lệ 

giảng viên đạt trình độ trên chuẩn, đặc biệt là tỷ lệ giảng viên trình độ Tiến sĩ 

còn khá thấp

Biểu đồ 2.4: Cơ cấu số lượng và trình độ giảng viên cơ hữu trường 

CĐSP Hà Giang

(Nguồn: Báo cáo thông tin về đội ngũ giảng viên trường CĐSP Hà 

Giang)

Dựa vào biểu đồ trên, có thể thấy:

+ Về số lượng: Năm học 2012 - 2013 nhà trường có 103 giảng viên, đến 

năm 2015 - 2016 số giảng viên nhà trường tăng lên 114 người.

+ Tỷ lệ giảng viên có trình độ trên chuẩn tăng dần từ 40,78% (năm 2012) 

lên 57,90% (năm 2015), trong đó số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ là 2 

giảng viên, tương đương với 1,7%.

Hiện nay, trường CĐSP Hà Giang đã và đang thực hiện nhiều giải pháp 

nhằm từng bước nâng cao trình độ giảng viên: Tính đến cuối năm học 2015 -
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2016, nhà trường có 15 giảng viên đang tham gia các khóa đào tạo thạc sĩ, 03 

giảng viên đang học tiến sĩ

- Đối với năng lực DHTH, kết quả phỏng vấn và khảo sát cho thấy đa số 

giảng viên nhà trường đều có nhận thức đúng về vai trò của DHTH, xác định 

được các môn học/lĩnh vực có thể tích hợp trong chuyên ngành giảng dạy của 

mình. Tuy nhiên khả năng thiết kế và tổ chức bài giảng theo định hướng 

DHTH còn nhiều hạn chế. Với nhận định “Thầy/cô có khả năng thiết kế và tổ 

chức bài giảng theo định hướng DHTH”, chỉ có 24.19% giảng viên được hỏi 

cho rằng mình có thể thực hiện Tốt, 38.71% giảng viên lựa chọn mức độ Bình 

thường, 37.1% giảng viên cho rằng mình không thể thực hiện tốt.

- Các hoạt động quản lý bồi dưỡng năng lực DHTH cho giảng viên của 

trường CĐSP Hà Giang được thực hiện như sau:

+ Theo phân cấp quản lý hiện nay, trường CĐSP Hà Giang chịu sự quản 

lý trực tiếp của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, điều này đem đến những thuận lợi 

nhất định cho nhà trường trong việc nắm bắt kịp thời những thay đổi của giáo 

dục phổ thông. Tuy nhiên, kết quả phỏng vấn cho thấy trường CĐSP Hà 

Giang chưa tận dụng tốt mối quan hệ này: Nhà trường chưa chủ động trong 

việc liên kết, phối hợp với Sở GD&ĐT; đối với những thay đổi của giáo dục 

phổ thôngviệc truyền thông tin hầu hết chỉ được thực hiện một chiều từ Sở 

GD&ĐT.

+ Hàng năm, trường CĐSP Hà Giang triển khai nhiều hoạt động, chính 

sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ giảng viên nâng cao trình độ, năng lực dạy 

học như: Tổ chức thao giảng các cấp; thi nghiệp vụ sư phạm; phối hợp với 

các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho giảng viên; khuyến khích, 

tạo điều kiện cho giảng viên học tập nâng cao trình độ…

Tuy nhiên, việc bồi dưỡng năng lực DHTH cho giảng viên nhà trường 

chưa được chú trọng: Các chương trình thao giảng, thi nghiệp vụ sư phạm hầu 
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hết không đề cập đến yêu cầu DHTH;Kết quả điều tra về nội dung tập huấn 

cho thấyđa số giảng viên trường CĐSP Hà Giang chưa được tập huấn về 

DHTH (77.42%). Kết quả điều tra sâu 22.58% giảng viên trả lời có tham gia

tập huấn về DHTH cho biết:Nội dung về DHTH mà giảng viên được tập huấn 

chủ yếu là các kiến thức lý thuyết được giới thiệu lồng ghép vào các chương 

trình tập huấn khác, chưa đi sâu vào quy trình, thao tác và cách thực hiện.

2.2.5. Thực trạng quản lý quá trình đào tạo

Bảng 2.5. Thực trạng quản lý quá trình đào tạo tại trường CĐSP Hà 

Giang

T

Nội dung

Mức độ đánh giá (%)

H

oàn 

toàn 

không 

đồng

ý

K

hông 

đồng

ý

Đ

ồng ý

H

oàn 

toàn 

đồng 

ý

Giảng viên thường xuyên tích hợp các 

nội dung/môn học liên quan vào bài giảng

2

9.93

3

5.04

1

7.52

1

5.33

Giảng viên thường xuyên áp dụng có 

hiệu quả các PPDH tích cực

8.

03

4

8.91

2

4.09

1

8.98

Có sự hợp tác giữa giảng viên các 

khoa/bộ môn khác nhau

2

0.97

5

1.61

2

7.42

0

GV phổ thông tham gia vào quá trình 

giảng dạy tại trường CĐSP Hà Giang

2

5.54

7

5.46

0 0

Chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm có bổ sung kiến thức về DHTH

2

5.54

3

4.31

3

5.04

5

.11

GV phổ thông tham gia rèn luyện 1 3 3 1
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nghiệp vụ sư phạm cho SV 6.79 2.85 7.23 3.14

Nội dung thi, kiểm tra chú trọng khả 

năng vận dụng kiến thức để giải quyết các 

tình huống thực tiễn

3

6.18

3

0.65

2

1.11

1

2.06

2.2.5.1. Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy

a) Thực trạng việc tổ chức giảng dạy

* Về quá trình giảng dạy

- Kết quả điều tra tại Bảng 2.5. cho thấy: Quá trình giảng dạy ở trường 

CĐSP Hà Giang chưa chú trọng đúng mức đến việc tích hợp các lĩnh vực tri 

thức liên quan vào bài giảng, việc kết nối về nội dung trong một học phần 

cũng như giữa các học phần khác nhau còn hạn chế. Có 29.93% sinh viên 

Hoàn toàn không đồng ý, 35.04% sinh viên Không đồng ý, 17.52% Đồng ý, 

15.33% Hoàn toàn đồng ý với nội dung “Trong quá trình giảng dạy, giảng 

viên thường xuyên tích hợp các môn học/nội dung liên quan”.

- Hầu hết tất cả giảng viên nhà trường đều xác định chính xác các môn 

học có thể tích hợp trong chuyên môn của mình; trong số đó, đa số giảng viên 

có thực hiện tích hợp trong quá trình giảng dạy.

Về mức độ sử dụng các hình thức DHTH, kết quả khảo sát được tổng 

hợp và thể hiện trong biểu đồ sau:
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Biểu đồ2.5: Tỷ lệ sử dụng các hình thức DHTH của giảng viên trường 

CĐSP Hà Giang

+ Hình thức tích hợp chủ yếu được giáo viên sử dụng là tích hợp nội 

môn (100%) và tích hợp đa môn (87.10%)

+ Có thể do tính chất phức tạp của việc vận dung mà các hình thức tích 

hợp liên môn và xuyên môn được sử dụng rất hạn chế: Chỉ 29.03% giảng viên 

được hỏi sử dụng hình thức tích hợp liên môn và 17.74% giảng viên sử dụng 

hình thức tích hợp xuyên môn.

- Mặt khác, mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong việc đổi mới phương pháp 

dạy học, tuy nhiên các phương pháp được giảng viên trường CĐSP Hà Giang 

vận dụng chủ yếu là thuyết trình, vấn đáp và thảo luận nhóm; việc vận dụng 

các phương pháp và kỹ thuật dạy học giúp rèn luyện năng lực tích hợp như: 

Phương pháp dạy học dự án, dạy học giải quyết vấn đề…chưa được thực hiện 

thường xuyên. Có tới 48.91% sinh viên được hỏi Không đồng ý, 8.03% Hoàn 

toàn không đồng ý với nhận định “giảng viên thường xuyên áp dụng có hiệu 
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quả các phương pháp dạy học tích cực”.

* Về việc tổ chức quá trình giảng dạy

Ở trường CĐSP Hà Giang, việc tổ chức quá trình giảng dạy đối với các 

ngành đào tạo được thực hiện lần lượt bởi: Phòng Đào tạo, khoa, bộ môn và 

giảng viên. Cụ thể như sau:

+ Hàng năm, phòng Đào tạo lập kế hoạch đào tạo năm học cho toàn 

trường, bao gồm các khóa, các ngành đào tạo của tất cả các khoa.

+ Các khoa căn cứ trên kế hoạch đào tạo năm học và chương trình đào 

tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu cho từng khóa học của từng 

ngành học trong phạm vi quản lý.

+ Các bộ môn căn cứ trên kế hoạch đào tạo từng ngành học và thời khóa 

biểu của từng Khoa, tiến hành phân công các giảng viên phụ trách các học 

phần thuộc nhiệm vụ quản lý.

+ Các giảng viên trên cơ sở phân công giảng dạy, tiến hành tổ chức hoạt 

động giảng dạy

Dựa vào kết quả tổng hợp ở Bảng 2.5 có thể đưa ra một số nhận xét về 

việc tổ chức hoạt động giảng dạy ở trường CĐSP Hà Giang nhằm đáp ứng 

yêu cầu DHTH như sau:

- Việc tổ chức giảng dạy một học phần ở trường CĐSP Hà Giang thông 

thường chỉ được thực hiện bởi một bộ môn có nhiệm vụ phụ trách trực tiếp 

học phần đó.

Một trong các yêu cầu cơ bản của việc tổ chức giảng dạy theo định 

hướng DHTH là các giảng viên ở các bộ môn khác nhau hợp tác với nhau 

nhằm lựa chọn, thống nhất nội dung và tổ chức các hoạt động giảng dạy. Tuy 

nhiên, kết quả điều tra cho thấy việc phối hợp giữa các giảng viên trong quá 

trình giảng dạy còn rất hạn chế, chỉ có 27.42% giảng viên được hỏi lựa chọn 

phương án Đồng ýrằng“Có sự hợp tác giữa giảng viên các khoa/bộ môn khác 
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nhau trong quá trình giảng dạy”,trong khi đó có 51.61% giảng viên Không 

đồng ý và 20.97% Hoàn toàn không đồng ý với nội dung này.

- Giáo viên THCS là những người nắm rõ nhất phương pháp, hình thức 

tổ chức dạy học và những kỹ năng mà người GV THCS tương laicần cóđể 

tiến hành DHTH một cách hiệu quả. Do đó, việc huy động sự tham gia của 

giáo viên phổ thông vào quá trình giảng dạy ở trường sư phạm, đặc biệt là quá 

trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, là rất cần thiếtnhằm đảm bảo hoạt động 

đào tạo đáp ứng yêu cầu DHTH.

Tuy nhiên, kết quả điều tra giảng viên ở Bảng 2.5 cho thấy việc tham gia 

của giáo viên phổ thông vào quá trình giảng dạy ở trường CĐSP Hà Giang 

hiện nay còn rất hạn chế, dù là với vai trò thỉnh giảng hay chỉ là khách mời tại 

các buổi hội thảo. Hình thức tham gia thường xuyên nhất của giáo viên phổ 

thông vào quá trình giảng dạy, đào tạo của trường CĐSP Hà Giang là hướng 

dẫn, đánh giá, nhận xét giáo sinh trong quá trình thực tập sư phạm

b) Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Để nhận xét thực trạng việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở trường 

CĐSP Hà Giang, tác giả tiến hành khảo sát ngẫu nhiên 30 đề thi các học phần 

thuộc kiến thức chuyên ngành các ngành Văn, Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh. Kết 

quả cho thấy:

- Hình thức thi được nhà trường sử dụng chủ yếu để đánh giá học phần là 

tự luận và vấn đáp, trong đó hình thức thi vấn đáp được sử dụng phổ biến hơn 

(56,67%). Các hình thức thi giúp đánh giá năng lực tư duy, phân tích và tổng 

hợp, tích hợp kiến thức như: Viết Tiểu luận, bài tập lớn hay nghiên cứu đề 

tài…hầu như không được áp dụng.

- Nội dung các đề kiểm tra chủ yếu nhằm đánh giá khả năng ghi nhớ kiến 

thức, chưa chú trọng đến năng lực vận dụng kiến thức và giải quyết vấn đề.

Trên thực tế, để quá trình đào tạo có hiệu quả, không chỉ có các yếu tố 
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khác mà việc lựa chọn phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp cũng rất quan 

trọng; nếu chỉ đổi mới nội dung dạy học mà không sử dụng cách đánh giá phù 

hợp tương ứng thì việc đổi mới sẽ không đem lại tác dụng. Tương tự như vậy, 

để hình thành và rèn luyện năng lực DHTH cho SV, ngoài việc thực hiện tích 

hợp các kiến thức trong bài giảng, giảng viên còn cần lựa chọn phương pháp 

kiểm tra, đánh giá theo hướng kiểm tra năng lực tích hợp của SV, bổ sung các 

câu hỏi, bài tập yêu cầu SV sử dụng tổng hợp các kiến thức để giải quyết. Tuy 

nhiên, kết quả phân tích một số đề thi và khảo sát SV cho kết quả về thực 

trạng nội dung kiểm tra, đánh giá như sau:

+ Theo quy định,mỗi bộ đề thi vấn đáp thường gồm ít nhất 20 đề, do đó 

nội dung kiểm tra đối với hình thức thi vấn đáp tương đối rộng, bao quát được 

tất cả các kiến thức chính của học phần. Tuy nhiên, nội dung được hỏi trong 

các đề thi vấn đáp ở trường CĐSP Hà Giang phần lớn chỉ bao gồm các yêu 

cầu trình bày kiến thức một cách đơn thuần hoặc phân tích, lấy ví dụ. Ít đề cập 

đến yêu cầu vận dụng các kiến thức đó vào giải quyết vấn đề.

+ Đề thi tự luận của nhà trường chủ yếu là dạng “đề đóng” - loại đề mà 

nội dung kiến thức đã được trình bày tương đối cụ thể trong giáo trình và SV 

không được sử dụng tài liệu khi thi. Dạng đề mở (đòi hỏi SV muốn làm được 

cần vận dụng kiến thức và hiểu biết từ nhiều nguồn thông tin khác nhau và có 

thể sử dụng tài liệu khi thi) hầu như không được sử dụng. Giống như các đề 

vấn đáp, nội dung các đề đóng mặc dù không đơn thuần là trình bày tri thức 

nhưng cũng chỉ mới dừng ở mức độ phân tích, giải thích, chỉ có một số ít đề 

đưa ra yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tế ở mức độ đơn giản.

+ Kết quả khảo sát ở Bảng 2.5 về nội dung thi, kiểm tra cũng cho thấy 

việc đưa vào đề thi/đề kiểm tra các bài tập tình huống thực tế yêu cầu SV vận 

dụng các kiến thức có được vào giải quyết còn rất hạn chế. Chỉ 32.17% SV 

được hỏi Đồng ý và Hoàn toàn đồng ý rằng nội dung các bài thi, kiểm tra chú 
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trọng đến khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tiễn

2.2.5.2. Thực trạng quản lý hoạt động thực hành, thực tập sư phạm

* Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong chương trình đào tạo 

giáo viên THCS ở trường CĐSP Hà Giang được thực hiện thông qua các học 

phần: Giáo dục học, Tâm  lý học, Hoạt động dạy học ở THCS, Hoạt động 

giáo dục ở THCS, Phương pháp dạy học bộ môn và đặc biệt là học phần Rèn 

luyện nghiệp vụ sư phạm. Trong đó, nội dung các học phần được xây dựng 

bám sát theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, cụ thể như sau:

+ Các học phần Giáo dục học, Tâm lý học, Hoạt động dạy học ở THCS, 

Hoạt động giáo dục ở THCS được sử dụng chung cho tất cả các chuyên ngành 

đào tạo GV THCS. Có vai trò cung cấp những kiến thức nền tảng nhất về quá 

trình dạy học, quá trình giáo dục ở cấp THCS, đặc điểm tâm lý của HS 

THCS… + Học phần Phương pháp dạy học bộ môn chủ yếu nhằm giới 

thiệu nội dung, cấu trúc môn chuyên ngành ở THCS và rèn luyện cho sinh 

viên các kỹ năng, phương pháp tổ chức giảng dạy các nội dung đó một cách 

hiệu quả nhất.

+ Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm gồm 3 ĐVHT, được bố trí 

giảng dạy ở các học kỳ III, IV và V, do các bộ môn: Tâm lý – Giáo dục, Văn, 

Đoàn Đội, phòng Đào tạo và bộ môn chuyên ngành đảm nhiệm. Trong đó các 

bộ môn Tâm lý – Giáo dục, Văn, Đoàn - Đội và phòng Đào tạo chịu trách 

nhiệm rèn luyện các kỹ năng chung cho tất cả các ngành đào tạo như: Kỹ 

năng giải quyết tình huống, dự giờ, trình bày bảng, phát âm, tổ chức hoạt 

động Đội…bộ môn chuyên ngành đảm nhiệm rèn luyện các kỹ năng dạy học 

và phương pháp dạy học môn chuyên ngành

- Việc bổ sung nội dung DHTH trong chương trình rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm rất ít được chú trọng. Với nội dung “Chương trình rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm có bổ sung kiến thức về DHTH”, 25.54% SV hoàn toàn không 
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đồng ý, 34.31% SV không đồng ý, chỉ có 40.15% SV đồng ý và hoàn toàn

đồng ý. Kết quả nghiên cứu tài liệu cho thấy: Chỉ một số học phần Phương 

pháp dạy học bộ môn có đề cập đến xu hướng, nguyên tắc DHTH và phương 

pháp vận dụng nguyên tắc DHTH trong dạy học bộ môn đó.

- Nội dung “GV phổ thông tham gia vào quá trình rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm của nhà trường” với tỷ lệ 16.79% giảng viên hoàn toàn không đồng 

ý, 31.39% không đồng ý, 35.04% đồng ý, 13.14% hoàn toàn đồng ý cho thấy 

có sự tham gia của GV phổ thông trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm. Tuy nhiên, trên thực tếquá trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở trường 

CĐSP Hà Giang chỉ được thực hiện bởi giảng viên nhà trường, không có sự 

tham gia của GV phổ thông; GV phổ thông chỉ tham gia ở giai đoạn cuối -

trong quá trình thực tập sư phạm – với vai tròhướng dẫn SV.

* Đối với hoạt động thực tập sư phạm

- Hoạt động thực tập sư phạm ở trường CĐSP Hà Giang được thực hiện 

bám sát theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, ít có sự đổi mới:

+ Trong chương trình đào tạo GV THCS ở trường CĐSP Hà Giang, thực 

tập sư phạm được chia thành 2 lần, gồm 9 ĐVHT (tương đương với 9 tuần 

thực tập tại trường THCS). Trong đó, thực tập sư phạm lần 1 gồm 3 tuần, 

được tổ chức vào học kỳ IV; thực tập lần 2 được tổ chức vào kỳ VI, gồm 6 

tuần.

+ Hàng năm , trên cơ sở liên hệ, thống nhất với các trường THCS dự 

định sẽ là địa điểm thực tập, nhà trường xây dựng kế hoạch thực tập trong đó 

xác định rõ mục đích, nội dung, đối tượng và địa điểm thực tập.

Do nhà trường không có trường thực hành, nên địa điểm thực tập thông 

thường được lựa chọn từ các trường THCS trên địa bàn thành phố và huyện 

Vị Xuyên (một huyện giáp với thành phố Hà Giang), chủ yếu là những trường 

nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, có điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ 
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giáo viên.

Hình thức thực tập là tổ chức thành đoàn, có giảng viên hướng dẫn, 

thành viên mỗi đoàn trong các đợt thực tập không cố định mà thay đổi tùy 

theo sự lựa chọn địa điểm thực tập của SV.

- Giảng viên được phân công nhiệm vụ làm trưởng đoàn thực tập thông 

thường là các giảng viên trẻ có ít kinh nghiệm hoặc giảng viên của các bộ 

môn có ít giờ dạy thực tế. Do đó, mặc dù nhà trường đã có quy định bắt buộc 

giảng viên hướng dẫn phải tham gia dự giờ ở trường THCS. Tuy nhiên, thực 

tế phân công nhiệm vụ như trên dẫn đến hệ quả là vai trò của đa số giảng viên 

hướng dẫn chỉ dừng ở mức liên hệ và đưa SV đến địa điểm thực tập, việc phối 

hợp với giáo viên phổ thông nhằm hướng dẫn, dự giờ, đánh giá SV còn hạn 

chế và gặp rất nhiều khó khăn.

2.3. Đánh giá chung

Căn cứ trên các cơ sở lý luận và kết quả nghiên cứu thực trạng, có thể 

đưa ra một số nhận xét về hoạt động quản lý đào tạo GV THCS của trường 

CĐSP Hà Giang nhằm đáp ứng yêu cầu DHTH như sau:

2.3.1. Ưu điểm

- Hoạt động quản lý đào tạo của nhà trường tuân thủ theo hướng dẫn và 

quy định của Bộ GD&ĐT, đặc biệt là việc xây dựng chuẩn đầu ra, chương

trình đào tạo, đề cương chi tiết…

- Tổ chức bộ máy nhà trường được xây dựng tương đối phù hợp với điều 

kiện thực tiễn. Đội ngũ giảng viên đủ và tương đối ổn định về số lượng, trong 

đó đa số giảng viên trẻ, năng động, có khả năng tiếp thu và thực hiện các yêu 

cầu đổi mới.

2.3.2. Hạn chế

- Về đầu ra: Kết quả đào tạo của nhà trường chưa cao, SV sau khi ra 

trường chưa có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu của DHTH.Việc quản lý thông 
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tin phản hồi từ cựu SV và các trường THCS chưa được chú trọng.

-Đầu vào:Chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học 

phần…hầu hết mang tính rập khuôn, chưa có sự vận dụng sáng tạo;việc xây 

dựng các văn bản này ở trường CĐSP Hà Giang còn mang tính chủ quan, một 

chiều, chỉ dựa vào điều kiện và khả năng của nhà trường mà chưa căn cứtrên 

yêu cầu của thực tiễn đối với người học. Nhà trường chưa chủ động trong việc

phối hợp, liên hệ với các cơ quan liên quan nhằm tổ chức các hoạt động đào 

tạo.Các hoạt động bồi dưỡng năng lực DHTH cho giảng viên chưa được chú 

trọng đúng mức dẫn đến hệ quả là đội ngũ giáo viên nhà trường chưa đáp ứng 

được yêu cầu đối với DHTH

- Vềquá trình đào tạo: Hoạt động giảng dạy còn khép kín trong phạm vi 

nhà trường, chưa có sự tham gia, phối hợp của các trường phổ thông, chưa 

thực hiện theo định hướng tích hợp. Việc kiểm tra, đánh giá chưa có sự đổi 

mới cần thiết nhằm phát triển năng lực người học nói chung, năng lực tích 

hợp của người học nói riêng

2.3.3. Cơ hội

Quan hệ phân cấp quản lý của nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc nắm bắt các yêu cầu thực tiễn và tự chủ trong tổ chức các hoạt động đào 

tạo nhằm đáp ứng yêu cầu DHTH nói riêng, yêu cầu của thực tiễn giáo dục 

phổ thông nói chung

Trên thực tế, DHTH không phải là một định hướng mới và giáo viên phổ 

thông cũng như giảng viên nhà trường đã và đang thực hiện DHTH ở một 

hình thức nhất định. Mặt khác, Bộ GD&ĐT, các trường ĐH, các viện nghiên 

cứu đã và đang tổ chức nhiều Hội thảo, chương trình tập huấn, ban hành các 

văn bản, giáo trình hướng dẫn triển khai DHTH. Do đó, việc áp dụng định 

hướng DHTH trong quá trình giảng dạy của nhà trường có nhiều thuận lợi

2.3.4. Nguy cơ
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- Những đặc điểm về địa hình, kinh tế - xã hội của địa phương mang lại 

những khó khăn nhất định trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan triển 

khai các hoạt động đào tạo

- Định hướng DHTH ở cấp Tiểu học và THCS đã được xác định trong 

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách

đối với các trường sư phạm, trong đó có trường CĐSP Hà Giang, cần đi trước 

một bước trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên nhằm đảm bảo “sản phẩm đào 

tạo” của nhà trường có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
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Kết luận chương 2

Qua nghiên cứu tài liệu, khảo sát, phỏng vấn, lấy ý kiến chuyên gia và 

xử lý số liệu, chương 2 luận văn đã khái quát được đặc điểm của tỉnh Hà 

Giang, nghiên cứu lịch sử hình thành và một số đặc điểm cơ bản của trường 

CĐSP Hà Giang. Đặc biệt, ở chương 2 tác giả đi sâu phân tích, đánh giá thực 

trạng, đối chiếu với cơ sở lý luận đã xây dựng ở chương 1 nhằm đưa ra nhận 

xét về ưu điểm, hạn chế cũng như những cơ hội, thách thức của hoạt động 

quản lý đào tạo GV THCS ở trường CĐSP Hà Giang.

Để đánh giá thực trạng hoạt động quản lý đào tạo của nhà trường, luận 

văn tập trung nghiên cứu các nội dung của quá trình đào tạo liên quan trực 

tiếp đến yêu cầu DHTH như: Đầu ra (Kết quả đầu ra và phản hồi thông tin), 

Đầu vào (Chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, 

năng lực DHTH của đội ngũ giảng viên), Quá trình đào tạo (quá trình giảng 

dạy và thực hành, thực tập sư phạm)

Hoạt động đào tạo và công tác quản lý hoạt động đào tạo ở trường CĐSP 

Hà Giang về cơ bản đã đạt được những thành tựu nhất định: Nhà trường tuân 

thủ tương đối đầy đủ yêu cầu của Bộ GD&ĐT đối với hoạt động đào tạo, tổ 

chức khảo sát tình trạng việc làm của SV sau khi ra trường, xây dựng đầy đủ 

các văn bản quy định theo đúng hướng dẫn; trình độ đội ngũ giảng viên ngày 

càng nâng cao…Tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế, yếu kém: Quản lý kết 

quả đầu ra chưa thường xuyên và hiệu quả; Việc triển khai các yêu cầu, 

hướng dẫn của Bộ mang tính rập khuôn, chưa chủ động, sáng tạo; Chất lượng 

đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng yêu cầu của DHTH; Tổ chức hoạt động đào 

tạo của nhà trường chưa phù hợp với yêu cầu hình thành năng lực DHTH ở 

SV; Chưa có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt 

là với các trường THCS…

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, trường CĐSP Hà Giang 
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cần có những biện pháp đổi mới công tác quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo, đảm bảo SV sau khi ra trường đáp ứng được các yêu cầu của 

định hướng DHTH đang và sẽ áp dụng ở cấp THCS.
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Chương 3

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 

THCS Ở TRƯỜNG CĐSP HÀ GIANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DHTH

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.1.1. Tính thực tiễn và khả thi

Việc đề xuất các giải pháp phải căn cứ trên đặc điểm và thực trạng quản 

lý đào tạo vàđáp ứng các yêu cầu thực tiễn của giáo dục THCS. Mặt khác, 

việc đổi mới cần thực hiện từng bước trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã 

có, tùy thuộc vào khả năng của nhà trường mà ưu tiên lựa chọn các biện pháp 

thực sự cần thiết và có tính thực tiễn cao.

Các giải pháp được đề xuất phải có khả năng áp dụng vào thực tiễn nhà 

trường để đổi mới quản lý đào tạo một cách thuận lợi. Muốn vậy, việc đề xuất 

các giải pháp cần xem xét đến điều kiện, đặc điểm và khả năng hiện tại của 

nhà trường

3.1.2. Tính hiệu quả

Các giải pháp được đề xuất phải góp phần nâng cao chất lượng và hiệu 

quả đào tạo của nhà trường, giải quyết được các nhược điểm mấu chốt trong 

công tác quản lý đào tạo nhằm gắn quá trình đào tạo với yêu cầu thực tiễn của 

giáo dục, đảm bảo giáo sinh sau khi ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng đáp 

ứng tốt yêu cầu DHTH ở THCS

3.1.3. Tính đồng bộ

Đào tạo là một quá trình liên tục từ đầu vào, quá trình, đầu ra. Tất cả các 

giai đoạn đều có mối liên hệ khăng khít và phụ thuộc lẫn nhau.. Nếu không 

quản lý tốt đầu ra, đặc biệt là kết quả đầu ra sẽ dễ dàng dẫn tới hệ quả chất 

lượng đào tạo không phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nếu chỉ chú trọng đầu 

vào mà quá trình đào tạo không kiểm soát, quản lý tốt thì không thể đạt hiệu 

quả. Vì vậy, cần quan tâm một cách đồng bộ tất cả các khâu, các giải pháp 
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đưa ra phải có tính đồng bộ và liên quan chặt chẽ với nhau

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo giáo viên THCS ở 

trường CĐSP Hà Giang đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp

3.2.1. Xây dựng chuẩn đầu ra GV THCS đáp ứng yêu cầu DHTH

3.2.1.1. Mục tiêu giải pháp

Giải pháp này được đề xuất nhằm khắc phục những yếu kém còn tồn tại 

trong việc thực hiện các nội dung quản lý đào tạo tại các mục 2.2.1 (Quản lý 

kết quả đầu ra) và 2.2.2 (Quản lý chuẩn đầu ra).

Chuẩn đầu ra là văn bản cam kết chất lượng đào tạo của nhà trường thể 

hiện qua các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với SV, là căn cứ để 

xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức các hoạt động đào tạo phù hợp.

Do đó, để SV sau khi ra trường đáp ứng được yêu cầu của DHTH, trước 

hết nhà trường cần xây dựng chuẩn đầu ra dựa trên kết quả thực trạng về khả 

năng đáp ứng của SV sau khi tốt nghiệp đối với yêu cầu DHTH

3.2.1.2. Nội dung giải pháp

Để xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp, cần thực hiện các nội dung sau:

- Xác định rõ ràng, cụ thể các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ đối 

với GV THCS trong việc thực hiện định hướng DHTH

- Xây dựng quy trình vàtổ chức quản lý, đánh giá chính xác kết quả đầu 

ra hiện nay của nhà trường; đối chiếu với các yêu cầu đặt ra cho GV THCS 

nhằm đánh giá chính xác thực trạng, những hạn chế, thiếu sót của SV đối với 

yêu cầu DHTH.

- Căncứ vào điều kiện của nhà trường, tiến hành xây dựng, điều chỉnh 

chuẩn đầu ra phù hợp trên nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đảm 

bảo phù hợp với các yêu cầu của thực tiễn giáo dục.

3.2.1.3. Cách thức thực hiện giải pháp

Bước 1: Thành lập Ban soạn thảo, xây dựng và điều chỉnh chuẩn đầu ra
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- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban soạn thảo, xây dựng và điều 

chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo GV THCS. Thành phần chính của Ban 

soạn thảo gồm các đơn vị liên quan như: Phòng Đào tạo, khoa THCS, các bộ 

môn tương ứng, và đặc biệt cần đảm bảo có sự tham gia của các trường THCS

và các cơ quan quản lý(sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT…)

- Xác định quy trình triển khai xây dựng chuẩn đầu ramột cách khoa học, 

hợp lý, đảm bảocác khâu của quy trình có mối liên hệ mật thiết với nhau.

- Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và mối liên hệ giữa các nhóm trong 

việc thực hiện từng khâu của quy trình.

Bước 2: Tổ chức triển khai quy trình xây dựng chuẩn đầu ra

Việc xây dựng chuẩn đầu ra có thể được thực hiện theo quy trình sau:

Sơ đồ 3.1. Quy trình xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu DHTH

Xác định các yêu cầu đối 
với GV THCS

Xây dựng dự thảo chuẩn đầu 
ra

Lấy ý kiến phản hồi

Điều chỉnh, ban hành chuẩn 
đầu ra

Đánh giá kết quả đào tạo 
GV THCS
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- Để xác định các yêu cầu đối với GV THCS trong DHTHcầntiến hành 

phân tích nghề theo các bước sau:

Lựa chọn các phương pháp phù hợp nhằm nghiên cứuđặc điểm, quy 

trình DHTH;

Phân tích các hoạt động thực tiễn của GV khi thực hiện dạy học theo 

hình thức tích hợp;

Xác định các yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, thái độ đối với GV 

THCS khi thực hiện DHTH.

- Đánh giá thực trạng kết quả đầu ra thực chất là việc thu thập thông tin 

về tình trạng việc làm và khả năng đáp ứng của SV sau khi ra trường.

Trước hết, để đánh giá kết quả đầu racần lựa chọn phương pháp thu thập 

thông tin, xác định các tiêu chí và lựa chọn đối tượng khảo sátphù hợp.

Sau khi đã xây dựng được bộ công cụ khảo sát, cần tiến hành khảo sátvà 

xử lý thông tin một cách trung thực, khách quan.

Cuối cùng, sau khi đã có kết quả khảo sát, tiến hành đối chiếu thông tin 

đã được xử lý với các yêu cầu đặt ra với GV, đưa ra kết luận về thực trạng 

đáp ứng yêu cầu DHTH của SV sau khi ra trường.

- Xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra: Căn cứ vàocác kết luận về thực trạng 

đầu ra, tiến hành xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể đối với SV sau khi ra 

trường, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo chuẩn đầu ra.

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo chuẩn đầu ra: Tùy điều kiện 

thực tiễn của nhà trường mà lựa chọn hình thức lấy ý kiến đóng góp phù hợp 

như: Tổ chức hội thảo, công bố và nhận ý kiến phản hồi về dự thảo trên 

website của nhà trường hoặc gửi dự thảo chuẩn đầu ra đến các trường THCS 

và các cơ quan quản lý...

- Điều chỉnh và ban hành: Sau khi nhận được các ý kiến đóng góp, Ban 

soạn thảo cần tiến hành xem xét, tiếp thu các ý kiến phù hợp;điều chỉnh, hoàn 
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thiện và ban hành chuẩn đầu ra

Bước 3:Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình

Trong quá trình thực hiện, Hiệu trưởng cần thường xuyên tiến hành kiểm 

tra, giám sát nhằm:

- Hỗ trợ kịp thời các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện quy trình

- Đảm bảo việc đánh giá kết quả đầu ra và xây dựng chuẩn đầu ra được 

thực hiện một cách chính xác, nghiêm túc, công khai và đúng quy trình;

- Đảm bảo sự tham gia, phối hợp tích cực giữa các đơn vị, tổ chức trong 

việc thực hiện nhiệm vụ.

3.2.1.4.Điều kiện thực hiện giải pháp

- CBQL nhà trường cần có tầm nhìn và quyết tâm đổi mới nhằm đi trước 

một bước, đảm bảo hoạt động đào tạo của nhà trường đáp ứng được yêu cầu 

của định hướng DHTH sẽ áp dụng đối với GD THCS trong thời gian tới.

- Đội ngũ giảng viên nhà trường cần có hiểu biết sâu sắc về định hướng 

DHTH, các yêu cầu đặt ra đối với GV THCS khi thực hiện định hướng này.

- Cần có sự tham gia, phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình từ các trường THCS và 

các cơ quan quản lý giáo dục liên quan.

- Cần xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa SV và nhà trường ngay trong 

quá trình đào tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống 

phản hồi thông tin của SV sau khi ra trường.

3.2.2. Xây dựng chương trình đào tạo GV THCS phù hợp với chuẩn 

đầu ra

3.2.2.1. Mục tiêu giải pháp

Giải pháp này được đề xuất nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả nội 

dung quản lý đào tạo theo mục 2.2.3 (Quản lý chương trình đào tạo…).

Chương trình đào tạo có vai trò quan trọng, là căn cứ để xây dựngvà 

triển khai các hoạt động đào tạo. Do đó, cùng với giải pháp xây dựng chuẩn 
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đầu ra đáp ứng yêu cầu của DHTH, việc xây dựng chương trình đào tạo đáp 

ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra góp phầnthực hiện định hướng đào tạo theo nhu 

cầu: Dạy những gì người học cần chứ không phải dạy những gì nhà trường có. 

Trên cơ sở đó đảm bảo SV ra trường có đầy đủ các kiến thức, kỹ năng, thái độ 

cần thiết nhằmđáp ứng các yêu cầu của DHTH.

3.2.2.2. Nội dung giải pháp

Để thực hiện giải pháp này cần thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng mục tiêu đào tạo trên cơ sở các yêu cầu đãđược xác định 

trong chuẩn đầu ra. Cụ thể là các tiêu chí về kiến thức, kỹ năng, thái độ của 

SV nhằm đáp ứng yêu cầu DHTH

- Xây dựng cấu trúc nội dung đào tạo theo hướng tích hợp; lựa chọn, bổ 

sung các học phần cần thiết hoặc xây dựng các mođun tích hợp nhằm đảm 

bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.

3.2.2.3. Cách thức thực hiện giải pháp

Việc tổ chức xây dựng chương trình đào tạo GV THCS phù hợp với

chuẩn đầu ra cần được thực hiện như sau:

- Thành lập các nhóm xây dựng chương trình đào tạo

Hiệu trưởng chỉ đạo khoa THCS thành lập các nhóm xây dựng chương 

trình đào tạo, mỗi nhóm có nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo cho một 

số chuyên ngành có mối liên hệ gần gũi, có thể tích hợp được với nhau như: 

Hóa - Lý - Sinh, Văn - Sử - Địa… Theo đó, cần đảm bảo thành phần chính 

của mỗi nhóm gồm:Giảng viên của tất cả các bộ môn liên quan và GV THCS 

các chuyên ngành tương ứng

- Tiến hành xây dựng chương trình đào tạo

Trước hết, để xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của chuẩn 

đầu ra, các thành viên trong nhóm cần nắm chắc nội dung chuẩn đầu ra cũng 

các nội dung công việc mà GV sẽ phải thực hiện trong quá trình DHTH ở 
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THCS.

Thành phần quan trọng nhất của chương trình đào tạo gồm mục tiêu và 

nội dung đào tạo. Do đó, để chương trình đào tạo phù hợp với chuẩn đầu ra, 

việc xây dựng các thành phần này cần được thực hiện như sau:

+ Căn cứ trên các yêu cầu đã xác định trong chuẩn đầu ra và điều kiện 

thực tiễn của nhà trường, các nhóm tiến hành xác định mục tiêu đào tạo về cả 

kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với từng chuyên ngành đào tạo cụ thể, đảm 

bảo quán triệt mục tiêu SV ra trường có khả năng tích hợp các nội dung, môn 

học cần thiết vào quá trình giảng dạy

+ Giảng viên các bộ môn cùng với GV THCS phối hợp chặt chẽ với 

nhau trong việc phân tích vai trò của từng học phần, từng nội dung trong học 

phần đối với việc hình thành năng lực DHTH cho sinh viên. Từ đó đưa ra 

quyết định loại bỏ, bổ sung, điều chỉnh hay mođun hóa các học phần nhằm 

xây dựng nội dung đào tạo phù hợp với mục tiêu đào tạo GV đáp ứng yêu cầu 

DHTH

- Sau khi hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo, nhà trường cần lựa 

chọn hình thức phù hợp nhằm tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ chuyên gia, sinh 

viên, giảng viên nhà trường và các trường THCS về mức độ phù hợp của 

chương trình đào tạo đối với yêu cầu DHTH.

- Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, các nhóm xây dựng chương trình có 

nhiệm vụ tiếp thu, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình đào tạo

3.2.2.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

- CBQL và giảng viên nhà trường cần nhận thức được vai trò quan trọng 

của chương trình đào tạo cũng như sự cần thiết của việc xây dựng chương 

trình đào tạo phù hợp nhằm đảm bảo SV sau khi ra trường đáp ứng được các 

yêu cầu đặt của thực tiễn.

- Để đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo, cần lựa chọn được 
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đội ngũ giảng viên và giáo viên THCS có đủ kinh nghiệm, trình độ và năng 

lực nghiên cứu cũng như xây dựng chương trình đào tạo

- Việc thiết kế, xây dựng các học phần trong nội dung đào tạo mặc dù có 

nhiều đổi mới nhưng không được trái vớicác yêu cầu tối thiểu của Bộ 

GD&ĐT (ví dụ: yêu cầu về số ĐVHT tối thiểu)

- Nhà trường cần thiết lập mối liên hệ mật thiết với các cơ quan, cá nhân, 

tổ chức có liên quan, khuyến khích sự tham gia của các đối tượng này vào các 

nhóm xây dựng chương trình.

3.2.3. Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng năng lực DHTH cho 

giảng viên

3.2.3.1. Mục tiêu giải pháp

Giải pháp này nhằm khắc phục những hạn chế về năng lực DHTH của 

đội ngũ giảng viên trường CĐSP Hà Giang đã phân tích ở nội dung quản lý 

đào tạo mục 2.2.4 (Quản lý bồi dưỡng năng lực DHTH cho giảng viên)

Giải pháp tiến hành đề xuất các hình thức bồi dưỡng nhằm đảm bảo đội 

ngũ giảng viên có đủ năng lực để thực hiện giảng dạy theo định hướng tích 

hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai định hướng DHTH của nhà 

trường

3.2.3.2. Nội dung giải pháp

Để nâng cao năng lực DHTH cho giảng viên, giải pháp đề xuất một số 

hình thức bồi dưỡng như sau:

- Nhà trườngphối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp bồi 

dưỡng về DHTH

- Tổ chức định kỳ các chương trình tham quan thực tế hoạt động dạy học 

theo định hướng tích hợp ở các trường THCS

- Tổ chức các chương trình hội giảng về DHTH cấp bộ môn, cấp khoa, 

cấp trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy theo định hướng tích hợp
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- Việc giảng dạy theo định hướng tích hợp được sử dụng như là một tiêu 

chí để đánh giá, xếp loại giảng viên hàng năm

3.2.3.3. Cách thức thực hiện giải pháp

Việc đa dạng hóa các hoạt động bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho 

giảng viên được thực hiện theo các bước sau:

- Trên cơ sở nghiên cứu các đặc điểm, quy trình DHTH, xác định các 

yêu cầu về năng lực đối với giảng viên trong việc thực hiện giảng dạy theo 

định hướng tích hợp.

- Phân tích thực trạng năng lực DHTH của giảng viên: Trên cơ sở các 

yêu cầu đã xác định, tiến hành khảo sát nhằm đánh giá mức độ đáp ứng yêu 

cầu DHTH của giảng viên nhà trường, chỉ rõ những hạn chế và các năng lực 

mà giảng viên cần được bồi dưỡng. Căn cứ trên những hạn chế của giảng viên 

mà phân thành các nhóm bồi dưỡng khác nhau

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động bồi dưỡng: Căn cứ trên thực trạng 

năng lực DHTH của giảng viên, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các 

hoạt động bồi dưỡng phù hợp. Ngoài các yêu cầu cơ bản, kế hoạch bồi dưỡng 

cần đảm bảo một số yêu cầu như: Không có sự trùng lặp về thời gian, nội 

dung, địa điểm nhằm đảm bảo giảng viên có thể tham gia tất cả các hoạt động 

bồi dưỡng; Có tính chất bắt buộc đối với các đối tượng trong nhóm bồi dưỡng 

đồng thời khuyến khích sự tham gia của tất cả các giảng viên…

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng: Căn cứvào nội dung của từng khóa bồi 

dưỡng và điều kiện thực tiễn mà nhà trường lựa chọn thứ tự tiến hành các 

hình thức bồi dưỡng và xác định các nguồn lực cần thiết như: Nhân lực, tài 

chính, cơ sở vật chất…Cụ thể:

+ Để tổ chức các lớp tập huấn về DHTH, nhà trường cần có sự ủng hộ, 

giúp đỡ của các cơ quan quản lý hay các trường đại học, các Viện nghiên 

cứu…
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+ Muốn tổ chức tham quan thực tế cần nhận được sự đồng ý của các 

trường THCS, cần chuẩn bị kinh phí cho các đợt tham quan…

+ Hình thức tổ chức hội giảng chỉ có thể thực hiện khi toàn bộ hay một 

bộ phận giảng viên nhà trường đã có đủ năng lực DHTH, khi đó việc áp dụng 

giải pháp này nhằm khuyến khích giảng viên vận dụng DHTH trong giảng 

dạy.

+ Việc sử dụng tiêu chí “thực hiện giảng dạy theo định hướng DHTH” 

trong việc đánh giá, xếp loại giảng viên hàng năm cần nhận được sự đồng tình 

của giảng viên nhà trường…

- Trong quá trình tổ chức, Hiệu trưởng cần thường xuyên giám sát, kiểm 

tra nhằm đảm bảo các hoạt động bồi dưỡng được thực hiện khoa học theo 

đúng kế hoạch và mang lại kết quả tốt. Sau mỗi khóa bồi dưỡng, cần có giải 

pháp kiểm tra mức độ tiến bộ của giảng viên; trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá, 

rút kinh nghiệm về hoạt động tổ chức.

3.2.3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

- CBQL nhà trường cần nhận thức được vai trò và thể hiện quyết tâm 

trong việc nâng cao năng lực DHTH cho giảng viên. Bản thân giảng viên phải 

có ý thức trách nhiệm trong việc học hỏi, nâng cao năng lực nghề nghiệp, cụ 

thể là năng lực DHTH

- Cần thiết lập mối quan hệ với các cơ quan quản lý, các trường đại học, 

viện nghiên cứu và các trường THCS trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năng 

lực cho giảng viên

- Nhà trường cần chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết về thời gian, tài 

chính, cơ sở vật chất…để đảm bảo các hoạt động bồi dưỡng đượcthực hiện 

một cách hiệu quả

3.2.4. Đổi mới tổ chức quá trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu 

DHTH
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3.2.4.1. Mục tiêu giải pháp

Giải pháp này nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung quản lý quá trình 

đào tạo được trình bày trong mục 2.2.5

Đổi mới tổ chức quá trình đào tạo nhằm mục đích đề xuất các cách thức 

tổ chức đào tạo mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường đồng thời 

đáp ứng được yêu cầu hình thành năng lực DHTH cho SV

3.2.4.2. Nội dung giải pháp

Giải pháp đề xuất việc tổ chức quá trình đào tạo cần thực hiện một số nội 

dung đổi mới như sau:

- Triển khai định hướng DHTH đồng thời kết hợp với GV THCS trong 

hoạt động giảng dạy, đào tạo.

- Đổi mới nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát 

huy năng lực vận dụng kiến thức của SV vào giải quyết các vấn đề thực tiễn

- Đổi mới nội dung và hình thức thực hành, thực tập sư phạm, cụ thể:

+ Bổ sung nội dung DHTH, khuyến khích sự tham gia của GV THCS 

vào quá trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

+ Tổ chức tham quan định kỳ hoạt động giảng dạy của các trường THCS 

nhằm rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

+ Tăng thời lượng dành cho thực tập sư phạm kết hợp với việc chia nhỏ 

và phân bổ thời gian thực tập hợp lý, đảm bảo SV được tiếp xúc với thực tiễn 

giáo dục sớm nhất có thể.

+ Tăng cường mối liên hệ giữa trường sư phạm với các trường THCS 

nhằm đảm bảo hiệu quả thực sự của hoạt động thực tập sư phạm

3.2.4.3. Cách thức thực hiện giải pháp

Việc tiến hành giải pháp này cần được thực hiện như sau:

- Bước 1: Lập kế hoạch thực hiện đổi mới

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng quá trình đào tạo, cần xác 
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định chính xác các nội dung cụthể cần đổi mới. Đưa các nội dung này vào kế 

hoạch đào tạo năm học của nhà trường.

Trong đó, tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của nhà trường và mức độ 

cần thiết của việc đổi mới từng nội dung, có thể tiến hành đổi mới đồng bộ 

hoặc đổi mới từng nội dung với các thứ tự ưu tiên khác nhau. Cụ thể như sau:

+ Các nội dung “triển khai định hướng DHTH trong hoạt động giảng 

dạy, đào tạo”, “Đổi mới nội dung kiểm tra đánh giá”, “Bổ sung nội dung 

DHTH trong chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm” có vai trò quyết định 

đối với hiệu quả của quá trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu DHTH, do đó, 

các giải pháp này cần được tiến hành đồng bộ và ưu tiên thực hiện trước.

+ Thứ tự ưu tiên tiếp theo dành cho nội dung “Đảm bảo hiệu quả thực sự 

của hoạt động thực tập sư phạm”

+ Trong trường hợp nhà trường không có đủ nguồn lực để đổi mới một 

cách đồng bộ thì các nội dung “Tăng thời lượng dành cho thực tập sư 

phạm…” và “Tổ chức tham quan…” có thể được thực hiện sau. Tuy nhiên, để 

đảm bảo hiệu quả của hoạt động đào tạo, nhà trường cần thực hiện đổi mới 

các nội dung này nhanh nhất có thể.

- Bước 2: Thực hiện đổi mới các nội dung theo kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, cần đảm bảo sự phân công trách nhiệm hợp lý 

và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các giảng viên, các tổ bộ môn, giữa giảng 

viên nhà trường với GV THCS…trong việc thực hiện các nội dung. Mặt khác, 

nhà trường cần chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện đổi 

mới.

- Bước 3: Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện đổi mới.

Trong quá trình đổi mới một số nội dung như “Triển khai định hướng 

DHTH…”, “ Bổ sung nội dung DHTH trong chương trình rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm…” hay “Đổi mới nội dung kiểm tra đánh giá…”, CBQL cầnđộng 
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viên, khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên cũng như giáo viên 

THCS nhằm tạo động lực cho việc thực hiện đổi mới. Tuy nhiên, trong một số 

trường hợp, để thuận lợi cho việc thực hiệnđổi mới một số nội dungnhư: 

“Đảm bảo hiệu quả thực sự của thực tập sư phạm” hay “Tổ chức tham quan 

định kỳ…”, nhà trường cần ban hành các quy định bắt buộc đồng thời tiến 

hành giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

Trong và sau quá trình thực hiện đổi mới từng nội dung, nhà trường cần 

thực hiện công tác kiểm tra nhằm so sánh chất lượng đào tạo trước và sau khi 

áp dụng đổi mới, từ đó đánh giá hiệu quả và quyết định khả năng áp dụng lâu 

dài việc đổi mới các nội dung đó.

3.2.4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

- CBQL nhà trường cần nhận thức được thực trạng cũng như vai trò của 

quá trình đào tạo đối với chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Việc thực hiện các đổi mới này có vai trò rất lớn của giảng viên. Do đó, 

để thực hiện giải pháp này đòi hỏi đội ngũ giảng viên nhà trường phải là 

những người năng động, sáng tạo, cầu tiến, dám thực hiện đổi mới.

- Nhà trường phải có đủ các điều kiện tối thiểu để thực hiện đổi mới từng 

bước các nội dung cần thiết

3.2.5. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường với các đơn vị 

liên quan

3.2.5.1. Mục tiêu giải pháp

Trên thực tế, các đơn vị liên quannhư: Phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT, các 

trường đại học, đặc biệt là các trường THCS, đều ít nhiều tham gia vào quá 

trình đào tạo, từ đầu vào (xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo…) 

đến quá trình đào tạo (hướng dẫn thực tập sư phạm…) và đầu ra (đánh giá 

SV…). Do đó, việc phối hợp giữa nhà trường với các đơn vị liên quan tạođiều 

kiện thuận lợi cho việc quản lý đào tạo GV THCS, góp phần nâng cao chất 
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lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường.

Giải pháp này góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung quản lý đào 

tạo ở mục 2.2.1 (Quản lý kết quả đầu ra), 2.2.2 (Quản lý xây dựng chuẩn đầu 

ra), 2.2.3 (Quản lý xây dựng chương trình đào tạo) và 2.2.5 (Quản lý quá trình 

đào tạo)

3.2.5.2. Nội dung giải pháp

Việc phối hợp giữa nhà trường với các đơn vị liên quan có thể được thực 

hiện qua các nội dung sau đây:

* Qua việc đánh giá chất lượng SV tốt nghiệp

- Trường CĐSP Hà Giang phối hợp với các trường THCS xác định các 

yêu cầu đối với GV THCS trong việc thực hiện định hướng DHTH

- Căn cứ trên các yêu cầu đã xác định, tiến hành khảo sát các trường 

THCS về mức độ đáp ứng của SV trường CĐSP Hà Giang đối với yêu cầu 

của DHTH trong thực tiễn

* Qua việc xây dựng một số văn bản của hoạt động đào tạo

- Nhà trường phối hợp với các trường THCS phân tích hoạt động giảng

dạy, xác định các yêu cầu đối với GV THCS trong DHTH. Trên cơ sở đó xây 

dựng các tiêu chí cụ thể trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo GV THCS

- GV THCS phối hợp với giảng viên trường CĐSP Hà Giang tiến hành 

phân tích vai trò của từng học phần đối với việc hình thành năng lực DHTH 

cho SV; phân tích khả năng tích hợp các môn học, các nội dung liên quan 

trong quá trình giảng dạy.

- Các cơ quan quản lý các trường đại học, viện nghiên cứu…tham gia 

góp ý nội dung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của trường sư phạm

* Qua hoạt động bồi dưỡng giảng viên

- Các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia chủ trì, hỗ trợ tổ chứccác 

hội thảo, các chương trình tập huấn về DHTH
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- Nhà trường tổ chức định kỳ các hoạt động tham quan thực tế ở các 

trường THCS nhằm nắm bắt thực tế thực hiện DHTH

* Qua việc tham gia vào các khâu của quá trình đào tạo

Giáo viên trường THCS tham gia vào quá trình giảng dạy, rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm, tham gia hướng dẫn, đánh giá SV trong quá trình thực tập 

sư phạm…

3.2.5.3. Cách thức thực hiện giải pháp

Để nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan liên quan, trường sư 

phạm cần thực hiện như sau:

- Bước 1: Xác định các hoạt động phối hợp

Trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng quản lý đào tạo, nhà trường tiến 

hành xác định các nội dung, hình thức và đối tượng cần liên kết, phối hợp 

nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo đáp ứng yêu cầu DHTH.

- Bước 2: Thống nhất các hoạt động phối hợp

Tùy thuộc vào tình hình thực tiễn mà nhà trường lựa chọn hình thức liên 

hệ, trao đổi với các cơ quan liên quan nhằm đề nghị, tiến tới thống nhất nội 

dung, hình thức phối hợp hoạt động giữa 2 đơn vị.

- Bước 3: Lập kế hoạch phối hợp hoạt động

Sau khi thống nhất về việc phối hợp, trường sư phạm chủ động xây dựng 

kế hoạch phối hợp hoạt động đối với từng đối tượng. Trong đó xác định rõ nội 

dung, hình thức phối hợp; vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên; thời 

gian, địa điểm thực hiện các hoạt động phối hợp…

Kế hoạch phối hợp hoạt động cần được gửi đến từng cơ quan nhằm xin ý 

kiến đóng góp, phản hồi. Nếu có góp ý, nhà trường tiến hành chỉnh sửa các 

nội dung phù hợp và ban hành kế hoạch

- Bước 4: Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các hoạt động phối hợp.

Trường sư phạm cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất nhằm đảm bảo các 
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cơ quan liên quan có thể phối hợp hiệu quả với nhà trường

Trường sư phạm và cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ nhằm giám 

sát việc thực hiện các hoạt động, đảm bảo hiệu quả thực sự của việc phối hợp.

Bước 5: Kiểm tra các hoạt động phối hợp

Trong quá trình thực hiện các hoạt động phối hợp, trường sư phạm cần 

thường xuyên kiểm tra nhằm đảm bảo giảm thiểu tối đa sai sót và tăng hiệu 

quả của việc thực hiện.

Đồng thời, đối với các chương trình bồi dưỡng, trong từng giai đoạn thực 

hiện, nhà trường cần sử dụng các hình thức phù hợp để đánh giá mức độ tiến 

bộ về năng lực DHTH của các giảng viên nhằm có những biện pháp điều 

chỉnh kịp thời, phù hợp

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện giải pháp

- Để thực hiện được giải pháp này, trường sư phạm cần có mối liên hệ 

thường xuyên và mật thiết với các đơn vị liên quan

- Giải pháp này chỉ được thực hiện hiệu quả khi các bên liên quan, đặc 

biệt là các đối tượng trực tiếp thực hiện hoạt động, có tinh thần trách nhiệm, 

thực hiện đúng và có chất lượng các nội dung đã thống nhất

- Nhà trường cần đảm bảo các nguồn lực cần thiết, đặc biệt là tài chính.

3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp và trách nhiệm của các chủ thể 

quản lý

Các biện pháp được trình bày trên đây nhằm giải quyết các vấn đề còn 

tồn tại trong công tác quản lý đào tạo GV THCS ở trường CĐSP Hà Giang 

đối với yêu cầu DHTH.

Trong đó, giải pháp 1  “Xây dựng chuẩn đầu ra GV THCS đáp ứng yêu 

cầu DHTH”, giải pháp 2“Xây dựng chương trình đào tạo GV THCS phù hợp 

với chuẩn đầu ra” và giải pháp 3“Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng năng 

lực DHTH cho giảng viên” là các giải pháp quản lý đầu vào; giải pháp 4 “Đổi 
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mới tổ chức quá trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu DHTH” là giải pháp 

quản lý quá trình đào tạo; giải pháp 5 “Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà 

trường với các đơn vị liên quan” góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cả đầu 

vào, quá trình và đầu ra.

Các giải pháp nêu trên có mối quan hệ tương hỗ và phụ thuộc lẫn nhau.

Trong đógiải pháp 1 là giải pháp then chốt, là xuất phát điểm để thực hiện các 

giải pháp còn lại; giải pháp 4 là giải pháp đột phá, mang tính quyết định đến 

hiệu quả đào tạo; các giải pháp1, 2, 3là điều kiện để thực hiện giải pháp 4; 

giải pháp 5 là giải pháp nền tảng, đóng vai trò hỗ trợ cho việc thực hiện các 

giải pháp còn lại.

3.4. Đánh giá tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp

Để đánh giá tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp, tác giả tiến hành 

khảo sát, điều tra bằng phiếu hỏi đối với 85 người (Trong đó có 14 CBQL 

trường THCS, 9 CBQL và 62 giảng viên trường CĐSP Hà Giang).

Kết quả điều tra như sau:

* Về mức độ cần thiết của các giải pháp

Bảng 3.1. Kết quả thăm dò mức độ cần thiết của các giải pháp

T

T

Giải pháp

Mức độ cần thiết

K

hông 

cần 

thiết

C

ần 

thiết

R

ất cần 

thiết

Xây dựng chuẩn đầu ra GV THCS 

dựa trên mức độ đáp ứng của kết quả đầu

ra đối với yêu cầu DHTH

3 3

0

5

2

3

.53

3

5.30

6

1.17

Xây dựng chương trình đào tạo GV 3 3 5
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THCS đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra 1 1

3

.53

3

6.47

6

0

Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng 

năng lực DHTH cho đội ngũ giảng viên

2 3

1

5

2

2

. 36

3

6.47

6

1.17

Đổi mới tổ chức quá trình đào tạo 

nhằm đáp ứng yêu cầu DHTH

1 3

1

5

3

1

.18

3

6.47

6

2.35

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà 

trường với các đơn vị liên quan

3 3

9

4

3

3

.53

4

5.88

5

0.59

Kết quả ở Bảng 3.1 cho thấy các giải pháp mà luận văn đưa ra được các 

CBQL trường THCS, CBQL và giảng viên trường CĐSP Hà Giang nhận xét 

là cần thiết.

Mức độ cần thiết và rất cần thiết được đánh giá với tỷ lệ cao, cụ thể như 

sau: Giải pháp 1 và giải pháp 2 là giải pháp 2 là 96.47%, giải pháp 3 là 

97.64%, giải pháp 4 là 96.82%, giải pháp 5 là 96.47%.

Các ý kiến đánh giá mức độ không cần thiết chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ từ 

1.18% (giải pháp 4) đến 3.53% (giải pháp 1, 2 và 5)
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* Về mức độ khả thi của các giải pháp

Bảng 3.1. Kết quả thăm dò mức độ cần khả thi của các giải pháp

T

T

Giải pháp

Mức độ khả thi

K

hông 

khả  

thi

K

hả thi

R

ất khả 

thi

Xây dựng chuẩn đầu ra GV THCS dựa 

trên mức độ đáp ứng của kết quả đầu ra đối 

với yêu cầu DHTH

6 3

7

4

2

7.

06

4

3.53

4

9.41

Xây dựng chương trình đào tạo GV 

THCS đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra

5 3

8

4

2

5.

88

4

4.71

4

9.41

Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng 

năng lực DHTH cho đội ngũ giảng viên

8 3

9

3

8

9.

41

4

5.88

4

4.71

Đổi mới tổ chức quá trình đào tạo nhằm 

đáp ứng yêu cầu DHTH

9 3

7

3

9

1

0.59

4

3.53

4

5.88

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà 

trường với các đơn vị liên quan

5 3

7

4

3

5.

88

4

3.53

5

0.59

Có thể thấy, mức độ khả thi của các giải pháp cũng được CBQL các 
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trường THCS, CBQL và giảng viên trường CĐSP Hà Giang đồng thuận với tỷ 

lệ khá cao:

- Tỷ lệ ý kiến lựa chọn mức độ khả thi và rất khả thi: Giải pháp 1 có 

92.94%, giải pháp 2 là 94.12%, giải pháp 3 là 90.59%, giải pháp 4 là 89.41%, 

giải pháp 5 là 94.12%

- Tỷ lệ ý kiến đánh giá Không khả thi mặc dù cao hơn tỷ lệ đánh giá 

Không phù hợp nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp, từ 5.88% (giải pháp 2 và 

5) đến 10.59% (giải pháp 4)
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Kết luận chương 3

Căn cứ vào cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đã nghiên cứu, xây dựng ở 

chương 1 và chương 2. Chương 3 luận văn đề xuất 5 giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý đào tạo GV THCS ở trường CĐSP Hà Giang, góp phần đáp 

ứng yêu cầu DHTH, bao gồm: (1) Xây dựng chuẩn đầu ra GV THCS đáp ứng 

yêu cầu dạy học tích hợp, (2) Xây dựng chương trình đào tạo GV THCS phù 

hợp với chuẩn đầu ra, (3) Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng năng lực dạy 

học tích hợp cho giảng viên, (4) Đổi mới tổ chức quá trình đào tạo nhằm đáp 

ứng yêu cầu dạy học tích hợp, (5) Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà 

trường với các đơn vị liên quan. Trong đó giải pháp 1 là giải pháp then chốt, 

giải pháp 4 là giải pháp mang tính chất quyết định

Trong chương 3, tác giả cũng tiến hành khảo sát mức độ cần thiết và khả 

thi của các giải pháp, kết quả đánh giá của CBQL một số trường THCS, 

CBQL và giảng viên trường CĐSP Hà Giang cho thấy tất cả các giải pháp đều 

cần thiết và có tính khả thi cao
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. Kết luận

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể xác định dạy học tích hợp là 

một trong những định hướng quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông. Định hướng này đã đặt ra các yêu cầu mới 

đối với đội ngũ GV phổ thông nói chung, GV THCS nói riêng, bên cạnh các 

yêu cầu cơ bản, GV THCS cần được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết 

để có thể tiến hành dạy học tích hợp có hiệu quả. Điều này đòi hỏi các trường 

sư phạm, trong đó có trường CĐSP Hà Giang, cần có những thay đổi phù hợp 

trong quản lý đào tạo để có thể tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu 

cầu trên.

Luận văn tiến hành xây dựng cơ sở lý luận, làm rõ một số vấn đề cơ bản

về quản lý đào tạo GV THCS nhằm đáp ứng yêu cầu DHTH. Sử dụng cách 

tiếp cận CIPO và tiếp cận cung – cầu, luận văn xác định các nội dung cốt lõi 

của công tác quản lý đào tạo GV THCS, bao gồm: Quản lý kết quả đầu ra, 

quản lý xây dựng chuẩn đầu ra, quản lý xây dựng chương trình đào tạo, quản 

lý bồi dưỡng năng lực giảng viên, quản lý quá trình đào tạo.

Để xây dựng cơ sở thực tiễn cho đề tài, luận văn đã khảo sát và đánh giá 

thực trạng quản lý đào tạo GV THCS ở trường CĐSP Hà Giang đối với yêu 

cầu DHTH. Kết quả khảo sát cho thấy: SV nhà trường chưa có khả năng đáp 

ứng tốt yêu cầu của DHTH, việc quản lý thông tin phản hồi từ cựu SV và các 

trường THCS chưa được chú trọng; Việc xây dựng chuẩn đầu ra, chương 

trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần…hầu hết mang tính rập khuôn, chủ 

quan, một chiều; chưa chủ động trong việc phối hợp, liên hệ với các cơ quan 

liên quan nhằm tổ chức các hoạt động đào tạo; Các hoạt động bồi dưỡng năng 

lực DHTH cho giảng viên chưa được chú trọng đúng mức; Hoạt động giảng 

dạy cũng như việc kiểm tra, đánh giá chưa có sự đổi mới cần thiết nhằm phát 
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triển năng lực tích hợp của người học.

Thực trạng nêu trên cho thấy, để trường CĐSP Hà Giang có thể đào tạo 

GV THCS đáp ứng yêu cầu DHTH, nhà trường cần có hững đổi mới trong 

công tác quản lý đào tạo. Do đó, luận văn đã đề xuất 5 giải pháp quản lý đào 

tạo đồng thời tiến hành khảo sát lấy ý kiến về mức độ cần thiết và khả thi của 

các giải pháp. Kết quả khảo sát cho thấy các giải pháp được đề xuất được 

đánh giá là cần thiết và có tính khả thi cao,

II. Khuyến nghị

Đối với các cơ quan quản lý về giáo dục – sở GD&ĐT, các phòng 

GD&ĐT

- Xây dựng kế hoạch triển khai định hướng dạy học tích hợp cụ thể trong 

phạm vi quản lý. Trong đó xác định rõ vai trò của trường sư phạm trong việc 

triển khai định hướng này

- Tích cực phối hợp với trường Sư phạm nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt 

động đào tạo GV THCS

- Thiết lập hệ thống thông tin về yêu cầu đối với GV THCS trong DHTH 

phù hợp với điều kiện của từng địa phương

Đối với các trường THCS

- Cung cấp thông tin về yêu cầu đối với GV THCS nhằm đáp ứng yêu 

cầu DHTH ở cơ sở mình

- Tích cực phối hợp với trường Sư phạm trong hoạt động đào tạo: Tham 

gia giảng dạy tại trường sư phạm và hướng dẫn SV thực tập, tham gia xây 

dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, phản hồi thông tin chính xác về 

thực trạng kết quả đào tạo…

Đối với trường CĐSP Hà Giang

- Đổi mới tư duy nhằm đi trước một bước trong quá trình quản lý đào 

tạo, đảm bảo SV nhà trường sau khi ra trường có khả năng thực hiện tốt 



99

chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng DHTH.

- Đội ngũ CBQL và giảng viên nhà trường cần nhận thức rõ tầm quan 

trọng và thực sự quyết tâm trong việc thực hiện các hoạt động đổi mới

- Căn cứ vào điều kiện của nhà trường, vận dụng hợp lý các giải pháp mà 

luận văn đã đề xuất.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1:

PHIẾU KHẢO SÁT 1

(Dành cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang)

Đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã xác định dạy học 

tích hợp (DHTH) là một trong những định hướng quan trọng được vận dụng 

trong chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt ở cấp Tiểu học và THCS. Để 

đánh giá đúng thực trạng, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

đào tạo giáo viên của trường CĐSP Hà Giang nhằm đáp ứng DHTH, chúng 

tôi rất mong nhận được sự đóng góp tích cực của các sinh viên đã và đang học 

tập tại trường. Chúng tôi đảm bảo những thông tin cá nhân trong Phiếu khảo 

sát này hoàn toàn được bảo mật và không sử dụng cho mục đích khác. Ý kiến 

của các anh/chị chỉ được công bố trong kết quả tổng hợp (không công bố 

danh tính cá nhân)

A. Thông tin cá nhân

1. Họ và tên:…………………………………………….Nam                 Nữ

2. 

Tuổi:……………………………………………………………………………

3. Ngành đào

tạo:…….……………………………………………………………

B. Phần câu hỏi

Câu 1: Theo Anh/chị, chuyên ngành đào tạo hiện nay của Anh/chị 

có thể tích hợp được với những môn học nào?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………
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Ở trường Sư phạm, Anh/chị có được dạy những môn học đó 

không?

Có Không

Câu 2: Theo Anh/chị, kết quả đào tạo ở trường sư phạm có thể 

giúp Anh/chị dạy học tích hợp

Rất tốt                 Khá tốt               Bình thường               Không tốt
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Câu 3: Mong Anh/chị đánh giá khách quan về mức độ thực hiện 

các nội dung sau đây của trường CĐSP Hà Giang. (Các mức đánh giá 

tương ứng: 1- “Hoàn toàn không đồng ý”, 2 – “Không đồng ý”, 3- “Đồng 

ý”,4 – “Hoàn toàn đồng ý”)

STT Nội dung Mức độ đánh giá
1 2 3 4

Về quá trình đào tạo
1 Nhà trường thường xuyên thu thập thông tin 

phản hồi từ SV về CTĐT 
2 Nhà trường thường xuyên thu thập ý kiến 

đánh giá của SV về hoạt động giảng dạy của 
giảng viên

3
Trong quá trình giảng dạy, giảng viên 
thường xuyên tích hợp các môn học/nội dung 
liên quan thuộc chuyên ngành khác

5 Giảng viên áp dụng thường xuyên và có hiệu 
quả các PPDH tích cực

6 Chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
có bổ sung kiến thức về DHTH

7 Nội dung đào tạo chú trọng rèn luyện kỹ 
năng xây dựng chương trình dạy học

8 Thời gian, nội dung, hình thức thực tập sư 
phạm giúp Anh/chị rèn luyện tốt năng lực 
DHTH

9 Nội dung thi, kiểm tra chú trọng khả năng 
vận dụng kiến thức để giải quyết các tình 
huống thực tiễn

Về kết quả đào tạo
10 Anh/chị có kiến thức chuyên môn sâu
11 Anh/chị có kiến thức liên ngành rộng
12 Anh/chị có hiểu biết sâu sắc về dạy học tích 

hợp
13 Anh/chị có khả năng xây dựng kế hoạch, 

chương trình dạy học theo hướng tích hợp
14 Anh/chị có khả năng sử dụng hiệu quả các 

PPDH tích cực
15 Anh/chị có kỹ năng phối hợp hiệu quả 
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Câu 5: Qua thực tiễn và kinh nghiệm của bản thân:

5.1. Anh/chị nhận thấy, để dạy học tích hợp hiệu quả sinh viên cần 

chuẩn bị tốt những gì khi học ở trường Sư phạm?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………

5.2. Nhà trường cần hỗ trợ gì cho anh/chị?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………

Chân thành cảm ơn sự cộng tác của anh/chị!
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Phụ lục 2:

PHIẾU KHẢO SÁT 2

(Dành cho giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang)

Để đánh giá đúng thực trạng, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng công tác quản lý đào tạo GV THCS của nhà trường nhằm đáp ứng 

dạy học tích hợp. Mong Thầy/Cô cho biết ý kiến của mình về các nội dung 

dưới đây. Chúng tôi đảm bảo những thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát 

này hoàn toàn được bảo mật và không sử dụng cho mục đích khác. Ý kiến của 

các Thầy/Cô chỉ được công bố trong kết quả tổng hợp (không công bố danh 

tính cá nhân).

A. Thông tin cá nhân

1. Họ và tên:…………………………………………….Nam                 Nữ

2. 

Tuổi:………………………………………………………………………….

3. Thâm niên công 

tác:……………………………………………………………

4. Chuyên môn giảng 

dạy:………………………………………………………...

B. Phần câu hỏi

Câu 1: Qua thực tiễn và kinh nghiệm giảng dạy, xin Thầy/Cô cho biết:

1.1. Theo Thầy/Cô, môn học mà Thầy/Cô đang đảm nhiệm có thể 

tích hợp được với những môn học nào?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……

1.2. Trong quá trình giảng dạy, Thầy/Cô có thực hiện tích hợp các 

môn học đó không?
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A. Có

- Xin cho biết hình thức tích hợp mà Thầy/Cô đã sử dụng:

Liên hệ các kiến thức trong cùng một môn học với nhau

Sử dụng kiến thức môn học này để làm rõ nội dung môn học 

khác

Sử dụng kiến thức của hai hay nhiều môn học để làm rõ một vấn 

đề

Từ một tình huống thực tiễn và sự quan tâm của HS, lựa chọn 

chủ đề và sử dụng kiến thức của nhiều môn học để giải quyết chủ 

đề đó

Hình thức 

khác:…………………………………………………………

……………………………………………………..... …

B. Không

- Thầy/Cô vui lòng cho biết lý do:

Không có yêu cầu phải dạy học tích hợp 

Thời gian chuẩn bị nhiều

Không đủ thời gian giảng dạy 

Lo ngại về việc không đảm bảo tính chính xác của kiến thức 

Lý do khác:  

……………………..............................................................         

…………………………………………………………………………

…..

1.3. Theo Thầy/cô, việc thực hiện DHTH ở trường sư phạm có 

những khó khăn gì?

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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...................................................................................................................

............

Câu 2: Theo ý kiến đánh giá của bản thân, Thầy/Cô có khả năng 

thiết kế bài giảng theo định hướng DHTH.

Tốt                                Trung bình                               Không tốt

Câu 3: Thầy/Cô có được tập huấn, bồi dưỡng về dạy học tích hợp 

không?

A. Có B. Không

Nếu có, Thầy/Cô vui lòng cho biết nội dung tập huấn, bồi dưỡng:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………

Câu 4: Để đánh giá hoạt động quản lý đào tạo GV THCS của 

trường CĐSP Hà Giang, xin cho biết ý kiến của Thầy/cô về mức độ thực 

hiện các nội dung sau: (Các mức đánh giá tương ứng: 1 - “Hoàn toàn không 

đồng ý”, 2 - “Không đồng ý”,  3 - “Đồng ý”, 4 - “Hoàn toàn đồng ý”, X –

“Không rõ”)

STT Nội dung Mức độ đánh giá
1 2 3 4 X

Về kết quả đầu ra và chuẩn đầu ra GV THCS
1 Nhà trường thường xuyên tiến hành thu 

thập thông tin phản hồi từ cựu SV về kết 
quả đào tạo và khả năng đáp ứng của SV

2 Chuẩn đầu ra được xây dựng dựa trên kết 
quả phân tích hoạt động của GV 

3 Việc phân tích hoạt động của GV có dựa 
trên yêu cầu DH

4 Chuẩn đầu ra được điều chỉnh hàng năm 
nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn GD

5 Việc xây dựng chuẩn đầu ra có sự tham 
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gia, góp ý của GV phổ thông và cựu SV 
Về chương trình đào tạo GV THCS

6 CTĐT được điều chỉnh kịp thời, phù hợp 
với những thay đổi của GD phổ thông

7 Các khoa, tổ bộ môn kết hợp chặt chẽ 
trong việc xây dựng CTĐT 

8
Có sự tham gia của GV phổ thông trong 
xây dựng CTĐT

9
Việc xây dựng đề cương chi tiết học phần, 
xác định nội dung, PPDH có sự phối hợp, 
giữa giảng viên các bộ môn/ các khoa

10 Nhà trường thường xuyên thu thập thông 
tin phản hồi từ giảng viên, sinh viên, cựu 
sinh viên về CTĐT

Về quá trình đào tạo GV THCS

11
Nhà trường triển khai áp dụng định hướng 
DHTHtrong quá trình giảng dạy

12 Chú trọng bổ sung nội dung DHTH trong 
quá trình giảng dạy các học phần

13 Có sự hợp tác giữa giảng viên các khoa/bộ 
môn khác trong quá trình giảng dạy

14
GV phổ thông tham gia vào quá trình rèn 
luyện nghiệp vụ sư phạm của nhà trường

15
Hoạt động thực tập sư phạm được tiến 
hành hợp lý, đáp ứng được yêu cầu rèn 
luyện năng lực DHTH cho SV

16
Nội dung thi, kiểm tra hướng vào việc 
kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức để 
giải quyết các tình huống thực tiễn

Câu 5: Theo ý kiến Thầy/Cô:

5.1. Với hình thức đào tạo hiện nay, sinh viên ra trường sẽ gặp phải 

những khó khăn gì khi dạy học tích hợp?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………
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5.2. Hoạt động đào tạo của nhà trường nên có những thay đổi gì để 

giúp sinh viên sau khi ra trường đáp ứng được yêu cầu dạy học tích hợp?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………

Trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Thầy/Cô!
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Phụ lục 3

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA

(Dành cho CBQL trường CĐSP Hà Giang)

Đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã xác định dạy học 

tích hợp (DHTH) là một trong những định hướng quan trọng được vận dụng 

trong chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt ở cấp Tiểu học và THCS. Để 

đánh giá đúng thực trạng, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

công tác quản lý đào tạo giáo viên THCS của trường Cao đẳng Sư phạm Hà 

Giang đáp ứng yêu cầu DHTH. Chúng tôi rất mong Đ/c dành thời gian trao 

đổi, cho biết ý kiến của mình về các nội dung dưới đây. Những ý kiến của Đ/c 

chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, các thông tin cá nhân sẽ tuyệt 

đối giữ bí mật.

A. Phần thông tin cá nhân

Họ và tên:…………………………………………….   Nam             Nữ

Chức vụ:…………………………………………………………………….

B. Phần câu hỏi

Câu 1: Xin Đ/c đánh giá mức độ phối hợp, liên kết giữa trường 

CĐSP Hà Giang với các đơn vị/cá nhân liên quan ở các nội dung sau:

S
T
T

Nội dung
Mức độ đánh giá

Thường 
xuyên

Không 
thường 
xuyên

Không

Đối với Sở/phòng GD&ĐT

1
Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Sở/phòng 
GD&ĐT nhằm nắm bắt thông tin về những 
thay đổi của giáo dục phổ thong

2
Nhà trường tham gia các chương trình tập huấn 
về GD phổ thông do Bộ/Sở/Phòng GD&ĐT tổ 
chức 

Đối với các trường THCS
3 Nhà trường liên hệ với các trường THCS nhằm 
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nắm bắt những thay đổi của GD THCS

4
Nhà trường thu thập thông tin phản hồi từ các 
trường THCS về chất lượng đào tạo và khả 
năng đáp ứng của sinh viên

5 Nhà trường phối hợp với trường THCS trong 
việc xác định các yêu cầu đối với GV THCS 

6 Nhà trường phối hợp với trường THCS trong 
việc xác định nội dung, phương pháp đào tạo 

7 Nhà trường mời các GV THCS tiêu biểu tham 
gia giảng dạy/thuyết giảng 

8
Nhà trường mời GV THCS tham gia rèn luyện 
nghiệp vụ sư phạm tại trường CĐSP Hà Giang

9
Giảng viên nhà trường tham gia dự giờ, phối 
hợp với trường THCS hướng dẫn, đánh giá 
giáo sinh trong hoạt động thực tập sư phạm

10. Đối với SV, nhà trường thu thập thông tin phản 
hồi từ cựu SV về:

- Mức độ phù hợp của chương trình đào tạo
- Chất lượng giảng dạy của giảng viên

11. Đối với cựu SV, nhà trường thu thập thông tin 
phản hồi từ cựu SV về:

- Tình trạng việc làm
- Các yêu cầu thực tiễn công việc
- Khả năng đáp ứng yêu cầu của công việc
- Mức độ phù hợp của chương trình đào tạo

Câu 2: Xin Đ/c cho biết ý kiến về các nội dung sau:

STT Nội dung Đúng Sai
1 Để xây dựng chuẩn đầu ra, nhà trường tiến hành phân tích 

hoạt động thực tiễn của GV THCS tại các trường phổ thông
2 Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo GV THCS được bổ sung 

các tiêu chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu DHTH
3 Chương trình đào tạo bổ sung thêm các môn học/nội dung 

liên quan đến chuyên ngành đào tạo
4 Để xây dựng nội dung đào tạo, nhà trường tiến hành phân 

tích nội dung dạy học ở THCS
5 Các khoa, tổ bộ môn kết hợp chặt chẽ trong việc xây dựng 

CTĐT
6 Việc xây dựng đề cương chi tiết học phần có sự phối hợp, 
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thống nhất giữa các Tổ bộ môn/các Khoa
7 Có sự hợp tác giữa giảng viên các khoa/bộ môn trong quá 

trình giảng dạy

Câu 3: Theo Đ/c, sinh viên trường CĐSP Hà Giang sau khi ra 

trường có thể dạy học tích hợp

Rất tốt                 Khá tốt               Bình thường               Không tốt

Câu 4:Theo ý kiến Đ/c, trường CĐSP Hà Giang cần có những thay 

đổi gì trong hoạt động đào tạo để giúp SV sau khi ra trường đáp ứng tốt 

yêu cầu DHTH ở cấp THCS?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………

Trân trọng cảm ơn sự cộng tác của đồng chí!
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Phụ lục 4
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA

(Dành cho CBQL trường THCS)

Để đánh giá đúng thực trạng, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng công tác quản lý đào tạo giáo viên THCS của trường Cao đẳng Sư 

phạm Hà Giang nhằm đáp ứng dạy học tích hợp. Chúng tôi rất mong Đ/c 

dành thời gian trao đổi, cho biết ý kiến của mình về các nội dung dưới đây. 

Những ý kiến của Đ/c chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, các 

thông tin cá nhân sẽ tuyệt đối giữ bí mật.

A. Phần thông tin cá nhân

Họ và tên:…………………………………………….Nam             Nữ

Đơn vị công tác:…………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………….

B. Phần câu hỏi

Câu 1: Trường Đ/c có triển khai dạy học tích hợp không?

Có Không

Nếu có, xin cho biết:

- Mức độ tích hợp: 

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…

- Các môn học/nội dung tích 

hợp:………………………………………….

…………………………………………………………………………

….

Câu 2: Theo ý kiến Đ/c, để dạy học tích hợp có hiệu quả, GV cần 

trang bị những kiến thức, kỹ năng gì?
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………

Câu 3: Theo ý kiến Đ/c, để việc quản lý dạy học tích hợp ở nhà 

trường có hiệu quả, CBQL nhà trường cần trang bị những kiến thức, kỹ 

năng gì?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

............

Câu 4: Xin Đ/c đánh giá mức độ phối hợp, liên kết giữa trường Đ/c 

với trường CĐSP Hà Giang ở các nội dung sau đây: 

S
T
T

Nội dung
Mức độ đánh giá

Thường 
xuyên

Không 
thường 
xuyên

Không

1
Trường Đ/c cung cấp thông tin phản hồi từ về 
chất lượng đào tạo và khả năng đáp ứng của 
giáo sinh Trường CĐSP Hà Giang đối với yêu 
cầu DHTH

2
Trường CĐSP Hà Giang thường xuyên phối 
hợp, liên hệ với trường Đ/c nhằm cập nhật 
những thay đổi của giáo dục THCS

3 Trường Đ/c phối hợp với trường CĐSP Hà 
Giang trong việc xác định các yêu cầu đối với 
GV THCS nhằm đáp ứng DHTH.

4 Trường Đ/c tham gia xây dựng chương trình 
đào tạo GV THCS của trường CĐSP Hà Giang

5 GV trường Đ/c tham gia giảng dạy/thuyết giảng 
về DHTH tại trường CĐSP Hà Giang

6 GV trường Đ/c tham gia hướng dẫn, rèn luyện 
nghiệp vụ sư phạm tại trường CĐSP Hà Giang
Giảng viên trường CĐSP Hà Giang tích cực 
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7 tham gia dự giờ, phối hợp hướng dẫn giáo sinh 
trong hoạt động thực tập sư phạm

8
Trường Đ/c tham gia hướng dẫn và đánh giá 
hoạt động thực tập sư phạm của SV trường 
CĐSP Hà Giang

Câu 4: Xin cho biết ý kiến đánh giá của Đ/c về chất lượng giáo sinh 

trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang ở các khía cạnh sau đây. 

(Các mức đánh giá tương ứng: 1 - “Hoàn toàn không đồng ý”, 2 - “Không 

đồng ý”,  3 - “Đồng ý”, 4 - “Hoàn toàn đồng ý”)

STT Nội dung Mức độ đánh giá
1 2 3 4

1 Giáo sinh có kiến thức chuyên môn sâu

2 Giáo sinh có kiến thức liên ngành rộng

3 Giáo sinh có hiểu biết sâu sắc về dạy học tích 
hợp

4 Giáo sinh có khả năng xây dựng kế hoạch, 
chương trình dạy học tích hợp tốt

5 Giáo sinh có khả năng sử dụng hiệu quả các 
PPDH tích cực

6 Giáo sinh có kỹ năng phối hợp hiệu quả

Câu 4: Xin Đ/c đánh giá khách quan mức độ đáp ứng của giáo sinh 

trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang đối với yêu cầu dạy học tích hợp

Rất tốt             Tốt                   Khá                     Trung bình                     

Kém

Xin cho biết lý do:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

………

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Đ/c!
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PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA

(Dành cho cán bộ Sở GD&ĐT Hà Giang)

Để đánh giá đúng thực trạng, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo giáo viên THCS của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 

nhằm đáp ứng dạy học tích hợp. Chúng tôi rất mong Đ/c dành thời gian trao 

đổi, cho biết ý kiến của mình về các nội dung dưới đây. 

A. Phần thông tin cá nhân

Họ và tên:………………………………………   Nam             Nữ

Chức vụ:…………………………………………………………………...

Vị trí công tác:……………………………………………………………..

B. Phần câu hỏi

Câu 1: Đối với việc triển khai dạy học tích hợp ở cấp THCS trên 

địa bàn Tỉnh

1.1. Bộ GD&ĐT có ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu Sở 

GD&ĐT Hà Giang triển khai không?

Có                                                    Không

1.2. Sở GD&ĐT Hà Giang có ban hành quy định triển khai không?

Có           Không

Nếu có, xin cho biết phạm vi triển 

khai:…………………………………

…………………………………………………………………………

….

Câu 2: Đối với việc tập huấn dạy học tích hợp

2.1. Sở GD&ĐT Hà Giang có tham gia lớp tập huấn do Bộ GD&ĐT 

tổ chức không?

Có Không

Nội dung tập huấn (nếu có): 
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………

2.2. Sở GD&ĐT Hà Giang có tổ chức lớp tập huấn cho GV các 

trường THCS không?

Đã tổ chức Chưa tổ chức

Nội dung tập huấn (nếu có):

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………

2.3. Trường CĐSP Hà Giang có tham gia các lớp tập huấn trên 

không?

Có            Không

Câu 3: Theo ý kiến Đ/c:

3.1. Việc thực hiện dạy học tích hợp trên địa bàn Tỉnh có những 

thuận lợi, khó khăn gì?

Thuận lợi Khó khăn

……………………………………..

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

……………………………………

……………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………
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……………………………………. ………………………………………

3.2. Để triển khai dạy học tích hợp hiệu quả, GV cần chuẩn bị 

những gì?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………

3.3.Trường Sư phạm có vai trò gì trong việc đảm bảo hiệu quả của 

việc triển khai dạy học tích hợp?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

............

Trân trọng cảm ơn sự cộng tác của đồng chí!
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