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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Nhân loại đã bước sang thế kỉ XXI, cách mạng khoa học công nghệ 

phát triển như vũ bão, thế kỉ của nền văn minh hậu công nghiệp, của toàn cầu 

hóa, của kinh tế tri thức, cùng với sự phát triển vượt bậc về khoa học kĩ thuật, 

nền kinh tế thế giới cũng đang đứng trước những biến động đầy thách thức 

trên con đường phát triển. 

Để vượt qua thách thức và tạo sự phát triển bền vững, đòi hỏi các quốc 

gia tăng cường đầu tư cho giáo dục, vì đầu tư cho giáo dục là chìa khóa then 

chốt giúp cho sự phát triển thành công. Vì lẽ đó, giáo dục được coi đồng 

nghĩa với sự phát triển. 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, khẳng định "Đổi mới 

căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại 

hoá, 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 giáo dục là 

khâu then chốt”. 

Mục tiêu giáo dục theo tinh thần đổi mới là phát triển toàn diện năng 

lực phẩm chất người học. Toàn diện ở đây được hiểu là chú trọng phát triển 

cả phẩm chất và năng lực con người, cả dạy chữ dạy người và dạy nghề. 

Giáo dục phải đào tạo ra những con người có phẩm chất năng lực cần thiết 

như trung thực, nhân văn, tự do sáng tạo, có hoài bão và lý tưởng... phục 

vụ đất nước. 

Đây là một thách thức rất lớn, bởi các nước trong khu vực, nhất là các 

nước tiên tiến, không ngừng nâng cao hơn nữa trình độ giáo dục đào tạo của 

họ. Nhưng thách thức lớn hơn rất nhiều chính là ở mục đích nâng cao phẩm 

chất và năng lực con người Việt Nam, góp phần chấn hưng văn hóa và đạo 

đức xã hội, kiến tạo nền tảng vững bền để bảo vệ chủ quyền đất nước và xây 
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dựng xã hội dân chủ công bằng trong bối cảnh nền kinh tế đang trên con 

đường hội nhập ngày một sâu rộng, thế giới ngày càng có nhiều biến động 

khôn lường. Đã đến lúc Hội đồng quốc gia giáo dục và nguồn nhân lực cần 

tập hợp các chuyên gia đủ trình độ, có kinh nghiệm và tâm huyết, khẩn trương 

xây dựng một kế hoạch chiến lược tổng thể và chi tiết về chấn hưng giáo dục 

và phát triển nguồn nhân lực cho mười năm 2006 - 2015 với tầm nhìn đến 

2030 - mốc thời gian mà nghị quyết 29NQ/TW đề ra.  

Giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc 

dân, cấp học đậm tính nhân văn, dân chủ, tính phổ cập phát triển và hiện 

đại. Với mục tiêu nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho 

sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và 

các kĩ năng cơ bản, các em phải được chuẩn bị để đón nhận việc hoà nhập 

toàn cầu, liên quan đến sự tồn tại của dân tộc, bảo đảm quốc gia có một sự 

phát triển bền vững. Do vậy giáo viên tiểu học có vị trí, vai trò quan trọng, 

góp phần quyết định trong việc thực hiện hoạt động dạy và học có chất 

lượng. Người hiệu trưởng trường tiểu học phải có biện pháp quản lý hoạt 

động dạy học phù hợp. Vì thế việc nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học 

để nâng cao chất lượng giáo dục ở tiểu học là rất cần thiết và có ý nghĩa 

sâu sắc. 

Đối với Thành phố Hưng Yên việc quản lý giáo dục và nâng cao quản 

lý giáo dục đã có chuyển biến, chất lượng có những bước chuyển biến rõ rệt, 

chất lượng dạy và học tiểu học từng bước được nâng cao, góp phần tích cực 

vào thành tích chung của ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh những 

thành tích đã đạt được các trường tiểu học hiện nay trình độ đào tạo của đội 

ngũ giáo viên không đồng đều, còn giáo viên trình độ chưa theo kịp với đổi 

mới giáo dục. Cơ sở vật chất nhiều trường còn khó khăn, thiết bị và phương 

tiện dạy học hiện đại còn thiếu và chưa đồng bộ. Kĩ năng sử dụng và làm đồ 
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dùng dạy học của giáo viên vẫn hạn chế đẫn đến ngại sử dụng, chỉ sử dụng 

trong các tiết có thanh tra kiểm tra. Công tác quản lý cơ sở vật chất trang thiết 

bị nhiều trường chưa đạt hiệu quả. Việc triển khai và thực hiện các thông tư  

của Bộ GD&ĐT về đổi mới đánh giá học sinh tiểu học ở nhiều trường chưa 

linh hoạt… Thực tế ở các nhà trường, những hạn chế đó nằm ngay ở khâu 

quản lý mà trước hết là quản lý hoạt động dạy học.     

Từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý hoạt 

động dạy học của hiệu trưởng ở trường tiểu học, thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới giáo dục”.  

 2. Mục đích nghiên cứu    

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất biện pháp 

quản lí hoạt động dạy học của hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

đối với các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu  

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Hoạt động quản lý dạy học của Hiệu trưởng các trường tiểu học đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Biện pháp quản lí hoạt động dạy học ở trường tiểu học của hiệu trưởng 

trường tiểu học. 

4. Nhiệm vụ của nghiên cứu 

4.1. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài: Khái niệm 

quản lý, quản lý nhà trường đối với hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục ở các trường tiểu học.  

4.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động 

dạy học của hiệu trưởng đối với trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 
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4.3. Đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động 

dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở các trường tiểu học trên địa bàn 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

5. Phạm vi nghiên cứu  

Đề tài tập trung nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học trong các trường 

tiểu học thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Phạm vi khảo sát tiến hành ở các trường Tiểu học thuộc thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên về các hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu  

6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

Kết hợp phương pháp phân tích tổng hợp với phương pháp thu thập 

thông tin khoa học thông qua đọc sách báo tài liệu, nhằm mục đích hệ thống 

những khái niệm, những tư tưởng cơ bản làm cơ sở lý luận, hình thành giả 

thuyết khoa học, dự đoán về những thuộc tính của đối tượng nghiên cứu, xây 

dựng những mô hình lý thuyết hay thực nghiệm ban đầu cho vấn đề nghiên cứu. 

6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

- Phương pháp khảo sát bằng phiếu hỏi: Trưng cầu ý kiến của cán bộ quản 

lý, giáo viên ở các trường tiểu học, các đồng chí lãnh đạo chuyên viên phòng 

GD&ĐT về các vấn đề liên quan đến quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng.  

- Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động dạy học của giáo viên 

trước các biện pháp quản lý của hiệu trưởng. 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích các dữ liệu, kết quả của 

các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng đã thực hiện để từ 

đó phát hiện vấn đề và đưa ra những khuyến nghị, những biện pháp quản lý 

hoạt động dạy học phù hợp áp dụng vào thực tiễn. 

- Phương pháp thực nghiệm: Thực nghiệm một số biện pháp quản lý 

hoạt động dạy học của hiệu trưởng ở một số trường tiểu học trong thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 
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- Phương pháp chuyên gia: lấy ý kiến các chuyên gia có nhiều kinh 

nghiệm trong lý luận và thực tiễn quản lý giáo dục, trong việc đề xuất các 

biện pháp quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu 

học ở tỉnh Hưng Yên. 

- Phương pháp thống kê: Sử dụng toán thống kê như một công cụ xử lý 

các dữ liệu (xử lý các thông tin định lượng như các con số, bảng số liệu...và các 

thông tin định tính bằng biểu đồ) đã thu thập từ các phương pháp nghiên cứu. 

7. Cấu trúc luận văn  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ 

lục, luận văn được trình bày trong 3 chương:  

Chương 1: Cơ sở lí luận về quản lí hoạt động dạy học của hiệu trưởng 

trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

Chương 2: Thực trạng quản lí dạy học của hiệu trưởng các trường tiểu 

học ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Chương 3: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy 

học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở các trường tiểu học thành phố Hưng 

Yên tỉnh Hưng Yên. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA  

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI 

 

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Trong công tác quản lý trường tiểu học, quản lý hoạt động dạy học 

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó chính là yếu tố quyết định tới chất lượng 

của nhà trường, sự phát triển bền vững của giáo dục tiểu học. Đây là nhiệm 

vụ không đơn giản đối với mỗi hiệu trưởng trường tiểu học. Mục tiêu chính 

của công tác này là làm sao đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học theo yêu 

cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Để làm tốt công tác quản lý hoạt động dạy 

học của hiệu trưởng, có nhiều nhà khoa học nhà nghiên cứu trong và ngoài 

nước đã có những công trình đề cập đến thực tiễn quản lý hoạt động dạy 

học ở các nhà trường, nhằm tìm ra các biện pháp quản lý có hiệu quả nhất. 

Có thể nói có rất nhiều nhà nghiên cứu đã quan tâm nghiên cứu, bàn luận 

về hoạt động quản lý, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động dạy học 

trường tiểu học.  

Tiêu biểu là nhà giáo dục học J.A Cômenxki (1592 - 1670) ông đưa ra 

quan điểm giáo dục phải thích ứng với tự nhiên. Theo ông quá trình dạy học 

để truyền thụ và tiếp nhận tri thức là phải dựa vào sự vật, hiện tượng do học 

sinh tự quan sát, tự suy nghĩ mà hiểu biết, không nên dùng uy quyền bắt buộc, 

gò ép người ta chấp nhận bất cứ điều gì. Ông cũng đã nêu ra một số nguyên 

tắc dạy học có giá trị lớn như:  

Nguyên tắc trực quan: J.A. Cômenxki coi trực quan là nguyên tắc vàng 

trong quá trình dạy học. Theo ông, trong dạy học đồng thời với lời nói thì 

hình tượng có ý nghĩa rất quan trọng bởi “Mọi nhận thức đi từ cảm giác”, 

“Nghiên cứu sự vật phải bằng quan sát chứ không phải bằng suy nghĩ”. Tuy 

nhiên, về mặt nhận thức luận, đây là một điểm hạn chế. Ngoài ra, còn có 
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nguyên tắc tính hệ thống, nguyên tắc tính vừa sức, nguyên tắc tính vững chắc 

của tri thức, nguyên tắc tính tự giác, tích cực: Trong học tập, học sinh và nhà 

trường cần tạo ra sự ham học (động cơ học tập) cho người học, phát huy 

mạnh mẽ các chức năng tâm lý nhận thức (trí nhớ, hứng thú…) để lĩnh hội 

kiến thức. Học sinh nỗ lực tổ chức hoạt động học tập của mình, dành thời gian 

tối đa có thể cho việc học tập. [10, tr.66 ]. 

Ở Việt Nam, các tư tưởng về dạy học cũng đã được đề cập đến trong 

các tác phẩm của các nhà giáo dục thời phong kiến như Nguyễn Trãi, Chu 

Văn An. Trong thời kỳ cách mạng, trước hết phải nói đến tư tưởng, quan điểm 

giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kế thừa tinh hoa của các tư tưởng giáo 

dục tiên tiến, vận dụng sáng tạo phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, 

Người đã để lại cho chúng ta những nền tảng lý luận về: Vai trò của giáo dục 

đối với phát triển xã hội; phát triển con người; định hướng phát triển dạy học; 

mục đích dạy học; các nguyên lý dạy học; các phương thức dạy học; vai trò 

của quản lý và cán bộ quản lý giáo dục….Hệ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh có giá trị rất cao trong quá trình phát triển lý luận dạy học, lý luận giáo 

dục của nền giáo dục cách mạng Việt Nam. 

Trong những năm gần đây đứng trước nhiệm vụ đổi mới GD&ĐT nói 

chung và đổi mới hoạt động DH nói riêng, nhiều nhà nghiên cứu trong đó có 

những nhà GD, tâm lý học đã đi sâu nghiên cứu vấn đề đổi mới QL hoạt động 

DH nhằm nâng cao tính hiện đại, gắn khoa học với thực tiễn sản xuất và đời 

sống, vấn đề lấy HS làm trung tâm trong hoạt động DH như: Phạm Minh Hạc, 

Đặng Bá Lãm, Phan Văn Kha, Đặng Thành Hưng, Bùi Văn Quân… 

Theo tác giả Phan Văn Kha, khái niệm quản lý trong hoạt động giáo 

dục được hiểu là: “Quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức lãnh đạo và 

kiểm tra công việc của các thành viên thuộc một hệ thống đơn vị và việc sử 

dụng các nguồn lực phù hợp để đạt được các mục đích đã định.” [17, tr.6] 
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Nguyễn Hoàng Yến (2013) đã nghiên cứu đề tài “Biện pháp quản lí 

của Hiệu trưởng các trường Tiểu học huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đối 

với hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”, luận 

văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục, trường Đại học sư phạm thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Các tác giả đã phân tích khá sâu sắc về bản chất, vai trò và cách thức tổ 

chức của quá trình dạy học trong đó có tổ chức hoạt động dạy học, đã tìm ra 

biện pháp giải quyết đúng đắn. Tuy nhiên, những vấn đề trên mang tính khái 

quát cao, có ý nghĩa về lý luận, vấn đề đặt ra là tác giả chưa đề cập đến tổ 

chức hoạt động dạy học ở nhà trường tiểu học trên cơ sở lấy năng lực của HS 

làm mục tiêu dạy học [83].  

Trong một số tạp chí chuyên ngành cũng đăng tải các kết quả nghiên 

cứu bàn đến một số vấn đề có liên quan hoạt động dạy học, đã đi sâu làm rõ 

quan niệm về tổ chức hoạt động dạy học nhằm phát huy tính tích cực của HS 

[28], [38], [62], [66].  

 Như vậy, vấn đề QL GD nói chung và QL hoạt động DH từ lâu đã 

được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Ngày nay, vấn đề 

này càng được chú trọng nhiều hơn và trở thành mối quan tâm của toàn xã hội, 

đặc biệt của các nhà nghiên cứu GD, ý kiến của các nhà nghiên cứu có thể 

khác nhau nhưng điểm chung mà ta thấy trong các công trình nghiên cứu của 

họ là: Khẳng định vai trò quan trọng của công tác quản lý trong dạy và học ở 

các cấp học, bậc học. Đây cũng là tư tưởng mang tính chiến lược về phát triển 

GD của Đảng ta: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp và quản lý giáo 

dục đào tạo”. Hiện nay, quản lý hoạt động dạy học là một vấn đề mang tính 

thời sự đã được quan tâm nghiên cứu và tiếp tục  nghiên cứu để đổi mới nhằm 

nâng cao chất lượng  dạy học trong nhà trường. QL hoạt động DH là QL cơ 

bản, quan trọng nhất trong công tác QL trường học. Chính vì lẽ đó, vấn đề QL 
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hoạt động DH luôn được các nhà nghiên cứu, các nhà QL GD đề cập trong 

các công trình nghiên cứu khoa học. Giáo trình giảng dạy của trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội I, Viện Khoa học và GD Việt Nam, Học viện QLGD, Đại 

học GD, Viện Chiến lược GD,... cũng đã có những công trình nghiên cứu và 

giảng dạy về chuyên đề QLGD nói chung và QL hoạt động DH nói riêng 

Tuy nhiên các tài liệu, các công trình nghiên cứu của các tác giả chưa 

bao quát hết được các đặc thù riêng của từng khu vực, vùng miền, đặc biệt các 

trường tiểu học ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Vì vậy, thực hiện đề 

tài “Quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng ở trường tiểu học, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới giáo dục” không bị trùng lặp, 

mang tính đột phá, có ý nghĩa trong hoàn cảnh giáo dục hiện nay.  

1.2. Một số khái niệ  và     uận cơ  ản của đề tài  

1.2.1. Trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân 

1.2.1.1. Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của trường tiểu học 

Theo Điểu lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 

41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). 

Vị trí trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân: Trường tiểu 

học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách 

pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. 

Theo điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học. 

1. Tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định trong chương trình giáo 

dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. 

2. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ 

em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong 

cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt 

động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục 

tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra 
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và xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà 

trường và trẻ em trong địa bàn trường được phân công phụ trách. 

3. Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ GD&ĐT 

và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương. 

4. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. 

5. Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

6. Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính 

theo quy định của pháp luật. 

7. Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực 

hiện hoạt động giáo dục. 

8. Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham 

gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

1.2.1.2. Mục tiêu của giáo dục tiểu học  

Điều lệ trường tiểu học (theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT về ban hành Điều lệ trường TH 

[10]: Mục tiêu dạy học cấp tiểu học nhằm hình thành cho HS có những 

hiểu biết cơ bản và cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người. Thông qua 

các môn học Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên - Xã hội nhằm rèn luyện cho HS 

có các kĩ năng cơ bản về nghe, đọc, nói, viết và tính toán phù hợp cấp tiểu 

học. Qua môn Thể dục hình thành thói quen rèn luyện thân thể và giữ gìn 

vệ sinh cá nhân và môi trường học tập sinh sống, có hiểu biết ban đầu về  

âm nhạc, mỹ thuật, ....  

Nghị quyết 29-NQ/TW của Chính phủ nêu trong “Đổi mới căn bản và 

toàn diện giáo dục đào tạo” là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và 

học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận 

dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một 
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chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự 

học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển 

năng lực...” Nhằm nhấn mạnh nhiệm vụ, mục tiêu mà dục đào tạo nói chung, 

giáo dục tiểu học nói riêng cần làm nhằm đáp ứng yêu cầu hiện nay của toàn xã 

hội. 

Ngoài các kĩ năng biết đọc, biết viết, biết làm tính, biết tìm hiểu tự 

nhiên, xã hội và con người... kĩ năng mà HS được học tập và trải nghiệm giúp 

các em trở thành những công dân tương lai có khả năng đón nhận thách thức 

của việc hoà nhập toàn cầu, đó là kĩ năng quản lý cảm xúc, kĩ năng giao tiếp, 

kĩ năng thuyết trình, kĩ năng quản lý thời gian, kĩ năng tư duy sáng tạo, kĩ 

năng giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác… 

Mục tiêu của giáo dục tiểu học thực hiện có kết quả sẽ góp phần nâng 

cao dân trí cho cộng đồng, vừa trực tiếp góp phần đào tạo nhân lực và cũng 

tạo ra điều kiện thực tế để bồi dưỡng, phát hiện các nhân tài tương lai của đất 

nước. Tất cả đều có cơ sở và phát triển trên nền tảng giáo dục tiểu học. Cho 

nên giáo dục tiểu học có tính nhân văn, dân tộc và thời đại. 

1.2.2. Quản lý  

1.2.2.1. Quản lý 

Theo quan điểm điều khiển học: “Quản lý là chức năng của những hệ 

có tổ chức, với bản chất khác nhau: sinh học, xã hội học, kỹ thuật,... nó bảo 

toàn cấu trúc các hệ, duy trì chế độ hoạt động. Quản lý là một tác động hợp 

quy luật khách quan, làm cho hệ vận động, vận hành và phát triển” [19, tr.45] 

Theo quan điểm của lí thuyết hệ thống: “Quản lý là phương thức tác 

động có chủ định của chủ thể quản lý lên hệ thống, bao gồm hệ các quy tắc, các 

ràng buộc về hành vi đối với mọi đối tượng ở các cấp trong hệ thống nhằm duy 

trì tính trội hợp lí của cơ cấu và đưa hệ thống đạt tới mục tiêu” [22, tr.36] 

Tác giả Trần Kiểm: “Quản lý một hệ thống xã hội là tác động có mục 

đích đến tập thể người - thành viên của hệ - nhằm làm cho hệ vận hành thuận 
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lợi và đạt tới mục đích dự kiến”. [26, tr.28] 

Theo tác giả Phan Văn Kha, khái niệm quản lý trong hoạt động giáo 

dục được hiểu là: “ Quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức lãnh đạo và 

kiểm tra công việc của các thành viên thuộc một hệ thống đơn vị và việc sử 

dụng các nguồn lực phù hợp để đạt được các mục đích đã định.” [17, tr.6] 

Theo Nguyễn Ngọc Quang: “Quản lý là tác động có mục đích, có kế 

hoạch của chủ thể quản lý đến tập thể của những người lao động (nói chung là 

khách thể quản lý ) nhằm thực hiện được những mục tiêu dự kiến”. [31, tr.55] 

Theo tác giả Đặng Quốc Bảo: “Công tác quản lý lãnh đạo một tổ chức xét 

cho cùng là thực hiện hai quá trình liên hệ chặt chẽ với nhau: Quản và Lý. Quá 

trình “Quản” gồm sự coi sóc, giữ gìn, duy trì hệ ở trạng thái ổn định, quá trình 

“Lý” gồm việc sửa sang sắp xếp, đổi mới đưa vào thế “phát triển”.[22, tr.78] 

Theo tác giả Trần Quốc Thành trong đề cương bài giảng Khoa học 

quản lý đại cương: “ Quản lý là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý để 

chỉ huy điều khiển hướng dẫn các quá trình xã hội, hành vi và hoạt động của 

con người nhằm đạt tới mục đích, đúng với ý chí nhà quản lý, phù hợp với 

quy luật khách quan.” 

Theo từ điển Tiếng Việt: “Quản lý là hoạt động của con người tác động 

vào tập thể người khác để phối hợp, điều chỉnh, phân công thực hiện mục tiêu 

chung.” 

Từ rất nhiều định nghĩa dưới các góc độ khác nhau chúng ta có thể 

hiểu: “Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý 

lên đối tượng và khách thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn 

lực, các thời cơ của tổ chức để đạt mục tiêu đặt ra trong điều kiện môi trường 

luôn biến động.” 

Như vậy khái niệm quản lý bao hàm một ý nghĩa chung: là những tác 

động có tính hướng đích; hoạt động quản lý được tiến hành trong một tổ chức 
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hay một nhóm xã hội; quản lý là các hoạt động thực hiện nhằm đảm bảo hoàn 

thành công việc qua những nỗ lực của mọi người trong tổ chức; quản lý là 

một hoạt động thiết yếu, đảm bảo phối hợp những nỗ lực cá nhân nhằm đạt 

được các mục đích của nhóm; quản lý là phương thức tốt nhất để đạt được 

mục tiêu chung của một nhóm người, một tổ chức, một cơ quan hay nói rộng 

hơn là một Quốc gia; quản lý là quá trình tác động có định hướng, có tổ chức 

của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý, thông qua các cơ chế quản lý, 

nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong điều kiện môi trường biến 

động để hệ thống ổn định, phát triển, đạt được những mục tiêu đã định. 

1.2.2.2. Chức năng quản lý 

Chức năng quản lý là hình thức biểu hiện sự tác động có chủ đích của 

chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý. Quản lý có các chức năng cơ bản, chức 

năng cụ thể với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Hiện nay, đa số các nhà khoa 

học và các nhà quản lý cho rằng quản lý có 4 chức năng cơ bản, đó là: Chức 

năng lập kế hoạch; chức năng tổ chức, chức năng chỉ đạo, chức năng kiểm tra. 

- Chức năng lập kế hoạch: Đây là chức năng trung tâm của quá trình 

quản lý. Lập kế hoạch được hiểu là quá trình thiết lập các mục tiêu, các con 

đường các biện pháp, các điều kiện đảm bảo cho thực hiện các mục tiêu đó. 

Kế hoạch chính là nền tảng của quản lý. Muốn vậy hiệu trưởng cần phải: 

+ Đánh giá khách quan, đầy đủ và sâu sắc thực trạng hoạt động nghề 

nghiệp của đối tượng quản lý. 

+ Dự báo xu thế hoạt động và phát triển của đối tượng quản lý 

+ Đề xuất những vấn đề cần tập trung giải quyết của đối tượng quản lý. 

+ Hiệu trưởng cần tiếp thu các thông tin tư liệu cần thiết (thông tin các 

mối quan hệ giữa các bên quản lý và đối tượng quản lý, thông tin lý luận và 

thực trạng về hoạt động nghề nghiệp của đối tượng quản lý, thông tin về nhu 

cầu quyền lợi, tình cảm…), thông tin về đường lối chính sách của Đảng và 
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Nhà nước, của chính quyền địa phương… 

+ Bằng tư duy khoa học, tư duy của hiệu trưởng có tính quyết đoán trên 

cơ sở đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo thống nhất của 

cấp trên và các quy luật khoa học, hiệu trưởng xử lý các thông tin tư liệu thu 

nhận được để ra quyết định quản lý, chương trình hành động và chương trình 

hoá quyết định đó theo công việc, người thực hiện, thời gian, ngân sách… 

+ Trình duyệt hoặc báo cáo kế hoạch với cấp trên để lấy ý kiến và phê 

chuẩn, thể hiện nó vào các văn bản mang tính pháp lý. 

- Chức năng tổ chức: đây là chức năng có ý nghĩa quyết định của hiệu 

trưởng trong việc biên chế kế hoạch thành hiện thực. Giữa lý thuyết và thực 

tiễn còn một khoảng cách rất xa. Đòi hỏi người hiệu trưởng phải vận dụng 

một cách linh hoạt, có tính thông minh, nhanh nhẹn, nhạy bén và sáng tạo các 

yếu tố khách quan và chủ quan, nội lực và ngoại lực vào hoàn cảnh thực tế 

mới hy vọng đạt được mục tiêu. 

- Theo V.I. Lênin “Mọi kế hoạch tốt nhất cũng đều có thể bị vỡ tan tành 

do việc thực hiện vụng về và đần độn”. Nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng 

nhất về quản lý là “tính thực tiễn và tính tháo vát của công tác tổ chức”. 

- Chức năng chỉ đạo: Chỉ đạo (lãnh đạo) là tác động đến mọi người làm 

cho họ sẵn sàng, cố gắng, hăng hái hướng tới đạt được các mục tiêu của tổ 

chức. Chỉ đạo gồm các nội dung chính: 

+ Ra quyết định quản lý về chỉ đạo và truyền đạt nó; 

+ Nắm quyền chỉ huy: chịu trách nhiệm về nội dung hoạt động của đối 

tượng quản lý. 

+ Giám sát các hoạt động của đối tượng quản lý và can thiệp kịp thời. 

+ Chỉ đạo là biến mục tiêu dự kiến thành kết quả, biến kế hoạch thành 

thực hiện, chỉ đạo là tổ chức một cách khoa học, lao động của tập thể người 

cũng như từng thành viên trong cơ quan. 

- Chức năng kiểm tra: Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình quản lý 
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của hiệu trưởng, đồng thời kiểm tra cũng giúp cho việc chuẩn bị tích cực cho kỳ 

tiếp theo. Kiểm tra là để đánh giá kết quả công việc, xác định xem mục tiêu dự 

kiến ban đầu và toàn bộ kế hoạch đã đạt đến mức độ nào. Từ đó, phát hiện lệch 

lạc, sai sót, những gì kế hoạch còn chưa đạt được, những mặt yếu kém, khó khăn 

trở ngại, thậm chí những thất bại, những vấn đề mới nảy sinh mà hiệu trưởng cần 

lưu ý, cần giải quyết ở kế hoạch tiếp theo. Trong đó có việc điều chỉnh kế hoạch, 

tìm biện pháp uốn nắn lệch lạc, hạn chế yếu kém… 

Kiểm tra tốt, đánh giá đúng sâu sắc thì việc chuẩn bị cho kế hoạch tiếp 

theo (năm học mới) sẽ thuận lợi. Kế thừa mặt mạnh, hạn chế thiếu sót lệch lạc 

thì kế hoạch sẽ sát thực tiễn, khả thi hơn. Có thể nói không có kiểm tra thì 

không có quản lý. 

1.2.2.3. Biện pháp quản lý 

Khái niệm biện pháp: Biện pháp là cách làm, cách giải quyết một công 

việc cụ thể. 

Biện pháp quản lý: Là sự tác động, chỉ huy, điều khiển các quá trình xã 

hội và hành vi hoạt động của con người để chúng phát triển hợp với quy luật, 

đạt mục đích đề ra và đúng với ý chí của người quản lý. 

1.2.3. Quản lý trường tiểu học 

Là tác động có định hướng có kế hoạch của chủ thể quản lý trường tiểu 

học lên tất cả các nguồn lực nhằm đẩy mạnh hoạt động của nhà trường theo 

nguyên lý giáo dục và tiến tới đạt mục tiêu giáo dục mà trọng tâm của nó là 

đưa hoạt động dạy học tiến lên trạng thái mới về chất. 

1.2.4. Quản lý hoạt động dạy học  

1.2.4.1. Khái niệm dạy học 

Triết học Mác nói rằng “Lượng đổi thì chất đổi. Lượng thay đổi một 

cách tiệm tiến còn chất thì thay đổi một cách nhảy vọt”. Vậy có lẽ hợp lí hơn 

nếu cho rằng: “Dạy học là một quá trình gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức 
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và có định hướng giúp người học từng bước có năng lực tư duy và năng lực 

hành động với mục đích chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các kỹ 

năng, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được để trên cơ sở đó có khả 

năng giải quyết được các bài toán thực tế đặt ra trong toàn bộ cuộc sống của 

mỗi người học”. [10, tr28] 

Tiếp cận dạy học từ góc độ giáo dục học “Dạy học - một trong các bộ 

phận của quá trình tổng thể giáo dục nhân cách toàn vẹn - là quá trình tác động 

qua lại giữa giáo viên và học sinh nhằm truyền thụ và lĩnh hội tri thức khoa học, 

những kỹ năng và kỹ xảo hoạt động nhận thức và thực tiễn, để trên cơ sở đó 

hình thành thế giới quan, phát triển năng lực sáng tạo và xây dựng phát triển 

các phẩm chất của nhân cách người học theo mục đích giáo dục” [10, tr.46]. 

Tiếp cận dạy học từ góc độ tâm lý học: Dạy học được hiểu là sự biến 

đổi hợp lý hoạt động và hành vi của người học trên cơ sở cộng tác hoạt động 

và hành vi của người dạy và người học.  

 Tiếp cận dạy học từ góc độ điều khiển học: “Dạy học là quá trình cộng 

tác giữa thầy và trò nhằm điều khiển - truyền đạt và tự điều khiển - lĩnh hội tri 

thức nhân loại nhằm thực hiện mục đích giáo dục” [10]. 

Như vậy, có nhiều quan điểm dạy học khác nhau. Theo chúng tôi “ dạy 

học là một quá trình tương tác (hợp tác) giữa thầy và trò, trong đó thầy chủ 

đạo nhờ các hoạt động tổ chức, lãnh đạo, điều chỉnh hoạt động nhận thức của 

học sinh, còn trò tự giác, tích cực, chủ động thông qua việc tự tổ chức, tự điều 

chỉnh hoạt động nhận thức của bản thân nhằm đạt tới mục đích dạy học”. 

1.2.4.2. Hoạt động dạy học 

Bản chất của dạy học: Bản chất của dạy học là quá trình nhận thức độc 

đáo của học sinh dưới vai trò chủ đạo của giáo viên. Hoạt động học của học 

sinh là hoạt động nhận thức thế giới khách quan. Cũng giống như nhận thức 

của nhân loại, nhận thức của học sinh tuân theo quy luật nhận thức chung: 
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"Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực 

tiễn, đó là con đường biện chứng của nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực 

khách quan" (V.I.Lênin). 

Hoạt động dạy của giáo viên thực chất gồm hai hoạt động: 

- Giáo viên nghiên cứu nội dung sách giáo khoa, trình độ học sinh, điều 

kiện của giáo viên, tài liệu tham khảo, nắm vững các phương pháp dạy, lựa 

chọn phương pháp dạy phù hợp với các điều kiện trên. Trên cơ sở đó giáo viên 

xây dựng một phương án thích hợp nhất để dạy từng bài cụ thể cho từng lớp. 

- Giáo viên phối hợp hoạt động với học sinh trên lớp, đây là quá trình 

giảng dạy của giáo viên. Giáo viên nêu vấn đề, giảng dạy kiến thức mới, rèn 

luyện kỹ năng, củng cố kiến thức, hướng dẫn học sinh tự học. Trong quá 

trình giảng dạy, các hoạt động của giáo viên được phối hợp nhịp nhàng với 

hoạt động của học sinh. Giáo viên càng tăng cường việc hướng dẫn chỉ đạo 

thì học sinh càng có nhiều thời gian hoạt động tìm hiểu kiến thức, rèn luyện 

kỹ năng thực hành. 

1.2.4.3. Quản lý hoạt động dạy học 

Quản lý hoạt động dạy học là một hệ thống những tác động có mục 

đích, có có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý 

trong quá trình dạy học nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 

Là quá trình người hiệu trưởng hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm 

tra hoạt động dạy học của giáo viên nhằm đạt được mục tiêu. Trong toàn bộ 

quá trình quản lý nhà trường thì quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng là 

hoạt động cơ bản nhất, quan trọng nhất. 

Quản lý hoạt động dạy học là quá trình tác động có mục đích, có kế 

hoạch, điều khiển, điều hành kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy  của giáo viên 

và  hoạt động học của học sinh nhằm đạt được kết quả cao nhất đề ra. 

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các mục tiêu, kế hoạch đào tạo, nội dung 
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chương trình giảng dạy theo đúng tiến độ và thời gian quy định (quản lý mục 

tiêu, nội dung). Đảm bảo hoạt động dạy học đạt kết quả cao (quản lý chất lượng). 

1.3. Các yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong hoạt động dạy 

học hiện nay 

Trung ương đã định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo trong đó có giáo dục tiểu học, với 7 quan điểm chỉ đạo: 

- Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, 

Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu 

tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn 

đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội 

dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới 

từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của 

các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội 

và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.  

Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát 

triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; 

kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo 

đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp 

học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, 

bước đi phù hợp. 

- Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, 

bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến 

thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi 

với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục 

gia đình và giáo dục xã hội. 

- Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh 
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tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp 

quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu 

theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng 

yêu cầu số lượng. 

- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa 

các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; chuẩn hóa, 

hiện đại hóa giáo dục và đào tạo. 

- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị 

trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và 

đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, 

giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với 

các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng 

sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa 

giáo dục và đào tạo. 

- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, 

đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát 

triển đất nước. 

1.4. Nội dung và yêu cầu quản lý hoạt động dạy học trong trƣờng 

tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới 

1.4.1. Trách nhiệm chung 

Điều II luật phố cấp giáo dục đã nêu: “Giáo dục tiểu học là bậc học nền 

tảng của hệ thống giáo dục quốc dân..” Cấp tiểu học là cấp đầu tiên của hệ 

thống giáo dục, bậc học dào tạo những cơ sở ban đầu cơ bản và bền vững cho 

trẻ tiếp tục học lên bậc trên, giúp trẻ hình thành những cơ sở ban đầu, những 

đường nét cơ bản của nhân cách, chính vì vậy việc quản lý các hoạt động dạy 

học sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. 

Đối với phòng giáo dục và đào tạo cần xây dựng kế hoạch nội dung 
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chương trình và định hướng chung cho các nhà trường thực hiện.Các nhà trường 

sẽ căn cứ vào văn bản nội dung đó để xây dựng kế hoạch hoạt động dạy và học. 

1.4.2. Những nội dung quản lý hiệu trưởng cần chú ý đối với hoạt 

động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

1.4.2.1. Quản lý thực hiện mục tiêu dạy học 

Nghị quyết Đại hội Đảng khóa IX đã khẳng định “Đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, 

từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, 

chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện”. [7]. Mục tiêu của giáo dục tiểu học 

được định hướng sau đây: 

- Mục tiêu chung mang tính xã hội và quốc gia là tiến hành xây dựng tiểu 

học thành cấp học lành mạnh, mang đậm bản sắc dân tộc, phát triển bền vững về 

cơ bản sẽ đạt được trình độ tiên tiến. Sẽ có mạng lưới trường - lớp thích hợp và 

hầu hết các trường tiểu học đều đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện việc phổ cập giáo 

dục tiểu học bắt buộc, đúng độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi đều được đi học và phát 

triển một cách lành mạnh về tất cả những phẩm chất nhân cách của mình. 

- Mục tiêu chung của cấp học tiểu học là hình thành trong nhân cách trẻ 

em, nhi đồng, những cơ sở ban đầu rất cần thiết cho sự phát triển lâu dài và 

đúng đắn, những phẩm chất trí tuệ cũng như kĩ năng hành động, nhằm đảm 

bảo cho các em có được những điều kiện tâm lý thuận lợi để có thể học tiếp 

lên phổ thông cơ sở hoặc bước ra cuộc sống. 

Yêu cầu chủ yếu của các phẩm chất nhân cách mà học sinh phải đạt 

được khi hoàn thành cấp tiểu học: 

+ Các em có lòng nhân ái và phẩm chất nhân cách mang bản sắc Việt 

Nam, có ý thức đúng đắn về bổn phận của mình với quê hương đất nước, biết 

sống công bằng và bác ái, biết kính trên nhường dưới, đoàn kết thân ái, sẵn 

sàng hợp tác và sống hòa hợp với mọi người trong cộng đồng.  

+ Có tri thức cơ bản về tự nhiên, xã hội và tư duy, biết cách hiểu biết con 

http://webviet24h.vn/thiet-ke-website-chuyen-nghiep.html
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người để sống theo quy luật của cái đẹp, nhất là cái đẹp về tinh thần; có thói 

quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. 

+ Biết cách thực hiện các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động học 

tập, tự phục vụ, cư xử với mọi người; biết sử dụng những hiểu biết của 

mình vào thực tiễn. 

1.4.2.2. Quản lý thực hiện nội dung, kế hoạch dạy học 

- Nội dung dạy học phải đảm bảo tính cân đối và toàn diện giữa các mặt, 

thể hiện ở chỗ bên cạnh việc cung cấp kiến thức kỹ năng, kỹ xảo, tăng cường 

kiến thức thực tiễn, kiến thức vùng miền,.. 

- Nội dung, kế hoạch, chương trình dạy học phải gắn liền với thực tế 

cuộc sống. 

- Nội dung dạy học phải đảm bảo tính khoa học, cơ bản, hiện đại phù 

hợp với trình độ người học, đặc biệt đảm bảo tính vừa sức trong nhận thức 

của học sinh. 

+ Ngoài ra, chương trình nội dung giảng dạy cần mang tính hiện đại. 

Nội dung dạy học phải phản ánh thành tựu hiện đại của nhân loại cả lý 

thuyết lẫn thực tiễn ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học đó, phù hợp với thực 

tiễn Việt Nam. 

Để quản lý được nội dung, kế hoạch dạy học của giáo viên, hiệu 

trưởng nhà trường cần chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn thống nhất nội 

dung chương trình giảng dạy của từng bộ môn và từng khối lớp trong trường. 

Hiệu trưởng ủy quyền cho tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm thường 

xuyên kiểm tra chương trình giảng dạy của giáo viên thông qua tổ trưởng 

chuyên môn, tổ chuyên môn, kế hoạch giảng dạy, giáo án… đồng thời trực 

tiếp dự giờ đột xuất. Thông qua đó, lãnh đạo nhà trường cùng tổ chuyên môn 

và giáo viên thấy những vấn đề nảy sinh khi thực hiện giảng dạy nội dung, 

chương trình theo hướng đổi mới phát huy tính tích cực chủ động của học 
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sinh. Để nâng cao hiệu quả dạy học trong trường, hiệu trưởng có thể tăng 

cường cử giáo viên học tập, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thông qua các lớp 

tập huấn về phương pháp dạy học mới, về chương trình sách giáo khoa mới, 

chương trình dạy học giảm tải, kiểm tra đánh giá học sinh với phương pháp 

kiểm tra năng lực tư duy... 

1.4.2.3. Quản lý thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 

Hiệu trưởng nhà trường cần chỉ đạo giáo viên đổi mới PPDH theo 

hướng tích cực, chủ động, sáng tạo đặc biệt phương pháp đó phải tập trung 

phát triển phẩm chất và năng lực của người học và cần phải phải phù hợp với 

nội dung, chương trình dạy học tiểu học. 

Nội dung chỉ đạo đổi mới PPDH gồm có: 

- Đổi mới nhận thức của đội ngũ về yêu cầu đổi mới giáo dục theo 

hướng căn bản và toàn diện đáp ứng xu thế phát triển của thời đại. Đổi mới 

phương pháp dạy học trước hết là do yêu cầu đổi mới mục tiêu dạy học (đó là: 

dạy học theo hướng phát triển năng lực), đổi mới nội dung chương trình 

(chuyển từ dạy kiến thức sang phát triển năng lực) đòi hỏi phải đổi mới PPDH 

tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học. Như 

„phương pháp bàn tay nặn bột”, phương pháp dạy học theo mô hình trường 

tiểu học mới (VNEN)… cùng với một số kĩ thuật dạy học tích cực đó là kĩ 

thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật mảnh ghép, kĩ thuật sơ đồ tư 

duy, kĩ thuật hỏi và trả lời, kĩ thuật trình bày một phút... 

Đổi mới hình thức tổ chức dạy học cần chú ý cá biệt hóa quá trình học 

tập của học sinh bằng cách dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm trên lớp, tăng 

cường hình thức dạy học ngoài trời, khuyến khích tổ chức „„Học mà chơi, 

chơi mà học”, tham quan dã ngoại... 

- Đổi mới cách sắp xếp, bố trí lớp học, phòng học để dễ dàng thực hiện 

dạy học theo nhóm, dạy học cá biệt học sinh tại lớp. 
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- Đổi mới phương tiện dạy học, đặc biệt lưu ý đến tính hiệu quả của 

việc đổi mới phương thức như tăng cường dùng phiếu học tập, sử dụng đồ 

dùng học tập, sử dụng các phương tiện hỗ trợ tập như tranh ảnh, băng hình, 

máy chiếu.. ứng dụng các phần mềm tiên tiến về công nghệ thông tin. 

1.4.2.4. Quản lý việc nhận xét đánh giá kết quả học tập của học sinh 

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là một bộ phận hợp 

thành trong các khâu của chu trình quản lý, là một thành tố quan trọng của 

quá trình dạy học. Kiểm tra được coi như một nguyên tắc của mối liên hệ 

ngược. Nguồn thông tin này giúp cho hiệu trưởng có cơ sở điều chỉnh kế 

hoạch, biện pháp chỉ đạo, bổ sung kế hoạch. 

Quá trình kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học hiện nay được áp dụng 

trên cả nước là thực hiện theo Thông tư 30/2014, thông tư 22/2016 của Bộ 

GD&ĐT. 

Hiệu trưởng phải có kế hoạch cụ thể quản lý việc kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của học sinh. Bởi lẽ kết quả học tập của học sinh một phần năng 

lực chuyên môn và sự quan tâm của giáo viên trong quá trình dạy học. Quá 

trình lĩnh hội tri thức của học sinh từ: Biết đến thông hiểu, biết vận dụng, biết 

phân tích, tổng hợp và đánh giá. Kết quả các bài kiểm tra, bài thi định kì của 

học sinh phải được đánh giá thực chất về kiến thức, kỹ năng, khả năng vận 

dụng của học sinh.  

Hiệu trưởng phải quản lý việc nhận xét đánh giá của giáo viên đối với 

học sinh và kết quả giảng dạy của giáo viên, tránh kiểm tra qua loa, hình thức, 

không đưa ra hệ thống tiêu chuẩn để trên cơ sở ấy đánh giá. Hiệu trưởng nhà 

trường chỉ đạo kế hoạch kiểm tra của giáo viên, yêu cầu chấm, nhận xét bài, 

trả bài, chữa bài kiểm tra theo đúng nội dung thông tư. 

Hiệu trưởng cần phân công bộ máy quản lý tổng hợp việc kiểm tra 

đánh giá kết quả theo định kỳ và chính hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo thực 
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kế hoạch kiểm tra định kỳ, đánh giá hệ thống của mình đối chiếu với kế hoạch. 

Chú trọng đánh giá các năng lực tư duy bậc cao như năng lực giải quyết vấn 

đề, năng lực sáng tạo, năng lực suy ngẫm, tự quản lý phát triển bản thân, năng 

lực siêu nhận thức (nghĩ về cách suy nghĩ). Chuyển từ đánh giá một chiều 

(GV đánh giá), sang đánh giá đa chiều (không chỉ GV đánh giá mà HS cùng 

tham gia đánh giá - tự đánh giá). Tích hợp đánh giá vào quá trình dạy học, 

xem đánh giá là một PPDH. 

1.4.2.5. Quản lý đánh giá kết quả hoạt động giảng dạy của giáo viên 

Để thực hiện quản lý đánh giá kết quả hoạt động dạy giáo viên, người 

quản lý nhà trường cần: 

-  Thiết lập bộ máy, kiểm tra đánh giá, tổ chức chấm điểm, đánh giá kết 

quả các hoạt động trong nhà trường. Xây dựng tiêu chí đánh giá bằng hệ 

thống thang điểm để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của giáo viên căn 

cứ vào Điều lệ trường Tiểu học và những tiêu chuẩn xếp loại trong “Chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên Tiểu học”. 

- Yêu cầu đi sâu vào các nội dung công việc cụ thể và năng lực sư 

phạm của từng giáo viên, giúp họ làm tốt công tác chuyên môn, đồng thời xây 

được không khí sư phạm, thực hiện mục tiêu giáo dục một cách đồng bộ. 

Công tác kiểm tra đó là: Kiểm tra kế hoạch giảng dạy, kiểm tra chương trình 

giảng dạy, nề nếp dạy học, phương pháp dạy học theo hướng đổi mới. 

- Quản lý việc kiểm tra của giáo viên đối với học sinh và kết quả giảng 

dạy của giáo viên, tránh kiểm tra  hình thức, không đưa ra hệ thống tiêu chuẩn  

đánh giá.  

1.4.2.6. Quản lý phương tiện dạy học 

Quản lý CSVC, trang thiết bị dạy học bao gồm: Bảo đảm trang bị, 

phương tiện học tập, sách giáo khoa, tài liệu, thư viện, văn phòng phẩm, thời 

gian và các yếu tố khác, tạo không khí, môi trường thuận lợi cho cả quá trình 

dạy học của giáo viên và học tập của học sinh.  
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- Phải biết khai thác, huy động và sử dụng hợp lý, đúng nguyên tắc tài 

chính các nguồn kinh phí của nhà trường phục vụ cho các hoạt động giáo dục 

trong đó có hoạt động dạy học 

- Có kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, xây 

dựng cơ sở vật chất nhà trường để có môi trường sư phạm lành mạnh, đảm 

bảo “Trường ra trường, lớp ra lớp” tiến tới đạt “Trường chuẩn Quốc gia”. 

- Cần trang bị đầy đủ, hiện đại và đồng bộ các trang thiết bị và phương 

tiện giảng dạy, học tập đáp ứng theo yêu cầu hiện đại hoá quy trình giảng dạy. 

- Quản lý khai thác hệ thống các phòng học chức năng, thư viện, thiết bị.  

- Có cán bộ chuyên trách về quản lý về trang thiết bị phương tiện dạy học. 

- Có đủ hồ sơ và sổ sách quản lý: Sổ tài sản gốc, sổ xuất nhập, sổ theo 

dõi sử dụng, sổ theo dõi việc bảo dưỡng, sửa chữa... 

- Thực hiện chế độ kiểm tra, kiểm kê định kỳ và đột xuất, đặc biệt khi 

có thay đổi tổ chức, biến động do chủ quan, khách quan. 

- Hàng năm có kế hoạch xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm bằng 

nhiều nguồn kinh phí. 

Tăng cường quản lý các nguồn lực cơ sở vật chất - thiết bị của nhà trường 

nhằm thực hiện tốt đổi mới chương trình, coi thiết bị không phải chỉ là phương 

tiện minh họa, giảng giải của giáo viên mà chính là nguồn tri thức, phương tiện 

truyền tải thông tin, phương tiện tư duy. Cần đưa ra các qui định cụ thể về sử 

dụng CSVC, tổ chức hướng dẫn khai thác, sử dụng, kiểm tra giám sát.  

1.4.2.7. Quản lý môi trường giáo dục 

Yếu tố môi trường giáo dục cho hoạt động dạy học tuy không trực tiếp 

làm thay đổi quá trình dạy học, tới nhận thức, quá trình học tập của học sinh, 

song các yếu tố này có ý nghĩa quan trọng làm cho hoạt động dạy học đạt kết 

quả cao. Quản lý tốt các yếu tố này có tác động tích cực với việc nâng cao 

chất lượng dạy học. Bao gồm các yếu tố chủ yếu sau: 
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- Yếu tố đảm bảo về chính trị, xã hội, tâm lý và tổ chức. Xây dựng một 

tập thể đoàn kết đoàn kết nhất trí, tương trợ nhau trong công việc từ chỗ hiểu 

về nhau, nhất là về điều kiện, hoàn cảnh, năng lực chuyên môn để giúp nhau 

vươn lên là hết sức cần thiết. Chế độ chính trị ổn định sẽ tạo điều kiện cho các 

nhà trường và mỗi giáo viên có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thụ 

kiến thức và giáo dục học sinh. 

- Về công tác tổ chức cần có sự phân cấp quản lý, qui định trách nhiệm 

cụ thể tạo sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả. Hướng sự quan tâm của xã hội 

thường xuyên tạo điều kiện cho hoạt động dạy học. 

- Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo công khai dân chủ, 

bình xét phải công bằng, khách quan. Coi trọng hình thức noi gương các điển 

hình, đồng thời đấu tranh phê bình những biểu hiện sai trái tiêu cực. Thi đua 

là biện pháp có tác dụng kích thích, động viên tinh thần làm việc tích cực của 

cá nhân và tập thể. Qua thi đua giáo viên thấy rõ giá trị xã hội trong các công 

việc mỗi giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia. 

Hoạt động học tập của học sinh diễn ra trong môi trưởng là không gian 

và thời gian tương đối rộng, bao gồm chủ yếu là học tập trên lớp (học 10 

buổi/tuần). Vì vậy hiệu trưởng cần phải tổ chức phối hợp tốt giữa giáo viên 

chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh 

và gia đình học sinh, nhằm đưa hoạt động học tập của học sinh vào nề nếp 

học tập chặt chẽ từ trong trường, lớp đến gia đình. Trong sự phối hợp này đặc 

biệt chú ý vai trò hoạt động của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Thông qua 

hoạt động tập thể, giúp các em phát huy được vai trò tự giác, tích cực, tự quản 

các hoạt động học tập của Chi đội. Đồng thời thông qua hoạt động, cần động 

viên, khích lệ kịp thời tinh thần học tập tiến bộ của các em một cách thường 

xuyên nhằm thúc đẩy sự cố gắng vươn lên của các em, nâng cao chất lượng 

học tập theo yêu cầu, mục tiêu đã đặt ra. 
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Kết  uận chƣơng 1 
 

Quản lý nhà trường nói chung và quản lý trường tiểu học nói riêng vừa 

là khoa học, vừa là nghệ thuật. Để làm được điều này đòi hỏi người hiệu 

trưởng phải nắm vững những vấn đề cơ bản về lí luận, quản lý giáo dục, quản 

lý nhà trường…Trên cơ sở lí luận đó vận dụng một cách linh hoạt sáng tạo 

vào thực tiễn nhà trường nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Trong công tác quản 

lý trường tiểu học thì quản lý hoạt động dạy học là nhiệm vụ trọng tâm của 

người hiệu trưởng. 

Chương 1 đã khái quát cơ sở lý luận về quản lý; hoạt động dạy học; 

quản lý hoạt động dạy học, đồng thời đưa ra vai trò, vị trí và đổi mới giáo 

dục trong giáo dục tiểu học hiện nay. Trên cơ sở đó phân tích và làm sáng tỏ 

về nội dung quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học ở các trường 

tiểu học như : yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong hoạt động dạy 

học hiện nay; những nội dung quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục; Quản lý thực hiện mục tiêu dạy học; Quản lý thực hiện nội 

dung, kế hoạch dạy học; Quản lý thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; 

Quản lý việc nhận xét đánh giá kết quả học tập của học sinh; Quản lý đánh 

giá kết quả hoạt động dạy học của giáo viên; Quản lý phương tiện dạy học; 

Quản lý môi trường giáo dục. 

Các nội dung trình bày trên là cơ sở quan trọng, định hướng để tác giả 

tiến hành khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng ở các 

trường Tiểu học, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới 

giáo dục hiện nay ở chương tiếp theo. 

 

 

. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC 

TRƢỜNG TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ HƢNG YÊN, TỈNH HƢNG YÊN 

 

2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thành phố Hƣng Yên 

2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và đặc điểm dân cư 

Thành phố Hưng Yên trực thuộc tỉnh Hưng Yên, là trung tâm chính 

trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng của tỉnh. 

Thành phố có 4685,51 ha đất tự nhiên, dân số 121486 nhân khẩu. Thành 

phố Hưng Yên tăng trưởng kinh tế năm 2015 bình quân đạt 15%/năm, cơ 

cấu kinh tế: công nghiệp, xây dựng - dịch vụ, thương mại - nông nghiệp là: 

32,5% - 63,8% - 3,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 29,5 

triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 

17%, đạt mục tiêu. Dịch vụ, thương mại tăng trưởng bình quân 21,13%. 

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3,1%/năm. Thu ngân sách theo 

nhiệm vụ được giao tăng 15%/năm. Cơ sở vật chất trường học được đầu tư 

theo hướng chuẩn quốc gia. Hiện thành phố có 8 trường đạt chuẩn quốc gia. 

Tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 85,1%, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, duy trì hoàn 

thành chương trình phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.  

Cơ sở hạ tầng ngày càng được phát triển, đặc biệt là các cơ sở sản xuất 

được quan tâm đầu tư. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, thành phố 

chủ trương giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện các chính sách xã hội 

hướng vào việc làm lành mạnh hoá xã hội, tạo động lực mạnh mẽ để phát 

triển sản xuất tăng năng xuất lao động xã hội, thực hiện bình đẳng trong quan 

hệ xã hội, khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp bằng các biện pháp, tạo 

ra nhiều việc làm mới mở rộng hệ thống bảo hiểm xã hội, đẩy nhanh chương 

trình xoá đói giảm nghèo, làm tốt chính sách ưu đãi xã hội, vận động nhân 
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dân tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm sóc 

sức khoẻ nhân dân. Hoạt động y tế, giáo dục, văn hoá thông tin, thể dục thể 

thao có bước chuyển biến mạnh. 

2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố 

Theo báo cáo tổng kết của Phòng GD&ĐT, trong năm học 2015 - 2016, 

toàn ngành giáo dục thành phố Hưng Yên , tỉnh Hưng Yên có 41 trường. Cụ thể: 

Cấp Mầm non có 15 trường 

 Nhà trẻ: 51 nhóm với 1745 cháu 

 Mẫu giáo: 136 lớp với 4363 cháu. 

Cấp Tiểu học: 12 trường công lập với 221 lớp và 6509 học sinh 

Cấp THCS có 14 trường công lập với 4338 học sinh / 127 lớp 

Về chất lượng giáo dục cơ bản ổn định, chất lượng đại trà khá vững 

chắc; kỉ cương và nề nếp cơ bản được duy trì; không để tệ nạn xã hội xâm 

nhập vào trường học. 

Về cơ sở vật chất: hầu hết các nhà trường chưa đầy đủ các hạng mục về 

cơ sở vật chất, không đều ở các bậc học, không đồng đều giữa các địa phương, 

tốc độ kiên cố hoá chậm; một số xã, phường quyết tâm cao trong việc xây 

dựng cơ sở vật chất trường học song lại gặp khó khăn về diện tích, về nguồn 

vốn, về giải phóng mặt bằng… 

Tổng kết năm học 2015 - 2016 được UBND thành phố đánh giá là 

hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, từng bước đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, kết quả chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. 

Ngành học Mầm non và Tiểu học được quan tâm chăm sóc tốt, hầu hết các 

trường Mầm non và Tiểu học tổ chức ăn bán trú. Là tỉnh thứ 06/cả nước đạt 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, là tỉnh thứ 07/cả nước đạt chuẩn 

PCGDTH mức độ 2, phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 3. Các mô hình 



 

31 

trường học mới, phương pháp dạy học tích cực dần khẳng định được ưu thế, 

được áp dụng và nhân rộng. Giáo dục mũi nhọn giành được nhiều thành 

tích. Đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất,trang thiết bị các nhà trường dần đáp 

ứng yêu cầu dạy và học. 

Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhìn chung đủ về số lượng, tương 

đối đảm bảo về chất lượng, 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn và trên chuẩn về 

trình độ chuyên môn và đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục.  

Công tác phát triển Đảng trong ngành giáo dục rất được quan tâm, đây 

là lực lượng nòng cốt trong các nhà trường. Toàn ngành GD&ĐT thành phố 

có tỷ lệ đảng viên ngày một tăng. 

Trong các nhà trường, các hoạt động Công đoàn, Đoàn, Đội được 

chú trọng, ban đại diện cha mẹ học sinh phối kết hợp tốt với nhà trường 

trong việc giáo dục con em trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, Nhi 

đồng chăm ngoan.  

Những thành tích ngành GD&ĐT thành phố đạt được trong những năm 

qua là cơ bản. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công vẫn còn bộc lộ những 

hạn chế đó là: 

- Việc đổi mới phương pháp dạy học chưa thật mạnh mẽ. Trang thiết bị 

dạy học còn thiếu, hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Chất lượng dạy 

học còn có sự chênh lệch giữa các vùng trong thành phố. 

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn có trường có phòng học 

cấp bốn, phòng học chức năng quá thiếu, hiệu quả sử dụng chưa cao. Các 

trường đã đạt chuẩn Quốc gia tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn còn chậm. 

Một số trường chưa đạt chuẩn Quốc gia theo đúng kế hoạch đề ra. 

Công tác xã hội hoá giáo dục chưa đều, chưa mạnh, khai thác các 

nguồn lực cho giáo dục còn nhiều hạn chế. 
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2.2. Thực trạng giáo dục tiểu học ở thành phố Hƣng Yên tỉnh Hƣng 

Yên 

2.2.1. Quy mô trường lớp, học sinh 

   Bảng 2.1. Quy mô sĩ số học sinh tiểu học 5 năm gần đây 

 

Nă  học 

 

Số 

trƣờng 

Số 

lớp 

Số học 

sinh 

Bình 

quân 

HS/lớp 

HS 

 ƣu 

ban 

HS bỏ 

học 

Tỷ lệ 

duy trì 

sĩ số 

2011- 2012 12 225 6520 29 0.04% 0% 1

00% 

2012-2013 12 233 6647 29 0,03% 0% 1

00% 

2013- 2014 12 218 6365 30 0,04% 0% 1

00% 

2014-2015 12 221 6509 30 0,03% 0% 1

00% 

2015-2016 12 227 6480 29 0,03% 0% 1

00% 

(PGD & ĐT Thành phố Hưng Yên cung cấp) 

2.2.2. Đặc điểm và chất lượng của học sinh tiểu học thành phố 

Hưng Yên 

Theo báo cáo tổng kết của phòng GD&ĐT, trong năm học 2015 - 2016 

giáo dục tiểu học trong thành phố Hưng Yên đã đạt được những kết quả sau: 

Đánh giá năng lực: Đạt 100%  

Đánh giá phẩm chất: Đạt 100% 

Hoàn thành chương trình lớp học đạt 99.7% 

Hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,3% 

Việc đổi mới phương pháp dạy học tiếp tục được các nhà trường chú 
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trọng, quan tâm, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc. Đầu năm học, 100% các 

trường tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng, phân loại học sinh và có kế 

hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, kèm cặp học sinh đọc viết tính 

toán yếu. Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập được các nhà trường thực 

hiện nghiêm túc. 

Bảng 2.2. Thống kê đánh giá hoàn thành chương trình lớp học 

 

Nă  học 
TS HS 

Đánh giá năng  ực Đánh giá phẩ  chất Chƣơng trình  ớp học 

Đạt 
Chƣa 

đạt 
Đạt 

Chƣa 

đạt 
HT CHT 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

2015-2016  6480 6480 100  0  0 6480 100   6465 99,7 15 0,3 

(PGD & ĐT Thành phố Hưng Yên cung cấp) 

Trong 12 trường tiểu học của Thành phố, trong đó có 6 trường đạt 

chuẩn Quốc gia mức độ 1; 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tất cả các 

trường đều có thư viện, phòng thiết bị, nối mạng internet; có 10 trường có 

phòng máy tính phục vụ giảng dạy tin học cho học sinh. Nhìn chung các 

trường đã có nhiều nỗ lực trong cải thiện môi trường, điều kiện học tập và làm 

việc cho học sinh và cán bộ giáo viên. Tuy nhiên, đa số các trường còn thiếu 

phòng rèn luyện thể chất, nhà đa năng, phòng giáo dục nghệ thuật, sân chơi 

cho học sinh còn chưa đạt tiêu chuẩn.  

2.2.3. Đội ngũ giáo viên tiểu học của thành phố Hưng Yên 

Bảng 2.3. Thống kê đội ngũ giáo viên năm học 2015 - 2016 

Tổng 

số 

trƣờng 

Tổng số 

giáo viên 

na

m 
Nữ 

Đảng 

viên 

Tỷ lệ 

GV/lớp 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đảng 

Trung 

cấp 

Tuổi 

<30 

Tuổi 

30 -

50 

Tuổi

>50 

12 405 18 387 230 1,5 3 292 65 45 46 291 68 

      (Nguồn PGD & ĐT Thành phố Hưng Yên cung cấp 2015-2016) 

Đội ngũ giáo viên Tiểu học thành phố Hưng Yên có đủ về số lượng, 

chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đủ về cơ cấu. 
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Giáo viên có độ tuổi 30 trở xuống chiếm tỷ lệ thấp, đây là giáo viên trẻ 

có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, nhưng lại không chiếm ưu thế. 

Giáo viên có độ tuổi từ 30 đến 50 chiếm tỷ lệ lớn nhất. Đây là đội ngũ 

đã có kinh nghiệm công tác, trình độ chuyên môn vững vàng, thời điểm chín 

muồi và chuyên môn, đi đầu trong việc thực hiện đổi mới công tác giáo dục 

hiện nay. Số giáo viên có độ tuổi từ 50 trở lên có con số đáng kể. Đây là số 

giáo viên có tuổi nghề cao nhưng có hạn chế về tiếp cận đổi mới công tác ứng 

dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.  

Về cơ cấu giới tính: số giáo viên nữ ở các trường chiếm tỷ lệ cao, điều 

này tạo khó khăn không nhỏ cho các trường trong việc lập kế hoạch, phân 

công giảng dạy. Vì giáo viên nữ phải dành nhiều thời gian cho thiên chức của 

người phụ nữ. Tuy nhiên đây là hiện trạng chung của ngành giáo dục đào tạo, 

không riêng gì thành phố Hưng Yên. 

Hàng năm giáo viên đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không 

có giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ, không có giáo viên vi phạm pháp 

luật và đạo đức nghề nghiệp nhà giáo. Thực hiện đúng chương trình giảng dạy 

và quy chế chuyên môn. Giáo viên tích cực tham gia các phong trào học tập 

bồi dưỡng tự nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời đáp 

ứng sự đổi mới của ngành, đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

2.2.4. Nhận xét chung về thực trạng giáo dục cấp tiểu học thành phố 

Hưng Yên 

Giáo dục tiểu học thừa hưởng chất lượng đầu vào của giáo dục mầm non 

nên hầu hết các em học sinh đảm bảo về thể chất, chăm ngoan, học chuyên cần. 

Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục học sinh tiểu học đảm bảo và tiến bộ. Tỉ lệ 

học hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập cao. Rất ít học sinh không hoàn thành môn 

học. 

Các nhà trường duy trì và không ngừng cao chất lượng dạy học ở tất cả 
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các môn học. Đồng thời tổ chức cho giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm 

giảng dạy tại tổ nhóm chuyên môn và các đơn vị điển hình trong thành phố. 

Tổ chức dạy minh họa các tiết học của những môn học sử dụng phương pháp 

dạy học mới, thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực 

hiện; phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; điều 

chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương; tăng cường sử dụng đồ dùng để dạy 

học, và rèn luyện kỹ năng cho học sinh. 

Các nhà trường cùng đồng loạt triển khai thực hiện khá tốt các phương 

pháp dạy học tích cực, phương pháp “Bàn tay nặn bột”…chú trọng xây dựng, 

hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng trong các khối lớp. Khuyến 

khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí 

nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện. 

2.3. Thực trạng việc quản    hoạt động dạy học ở các trƣờng tiểu 

học thành phố Hƣng Yên 

2.3.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường tiểu học thành 

phố Hưng Yên 

2.3.1.1. Số lượng cơ cấu, độ tuổi của đội ngũ cán bộ quản lý ở các 

trường tiểu học thành phố Hưng Yên 

Bảng 3.1. Thống kê đội ngũ CBQL các trường tiểu học năm học 2015-2016 

Số 

trƣờng 

Số 

CBQL 

Trình độ 

đào tạo 

Trình độ  í  uận 

chính trị 

Thâm niên 

quản    
Đã qua 

đào tạo 

QL 

Độ tuổi 

Trên 

ĐH 

Đại 

học 
Sơ cấp 

Trung 

cấp 

< 5 

nă  

> 5 

nă  
< 40 40- 50 >50 

12 28 3 25 7 19 3 25 28 5 19 4 

(Nguồn PGD & ĐT Thành phố Hưng Yên cung cấp 2015-2016) 

Tính đến tháng 5 năm 2016 toàn thành phố Hưng Yên có 28 cán bộ 

quản lý tiểu học. Trong đó có 12 hiệu tưởng, 16 phó hiệu trưởng. Các cán bộ 

quản lý đều đã qua đào tạo về quản lý giáo dục và là Đảng viên. Toàn thành 
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phố có 3 quản lý cấp tiểu học có trình độ thạc sĩ, 25 cán bộ quản lý đạt trình 

độ đại học. Độ tuổi trung bình của cán bộ quản lý là 43 tuổi. Mỗi trường 

thường có 1 hiệu trưởng và 1 hiệu phó hiệu trưởng. 

2.3.1.2. Nhận thức của hiệu trưởng về quản lý hoạt động dạy học theo 

yêu cầu đổi mới giáo dục ở trường tiểu học 

Để tìm hiểu nhận thức của CBQL về sự cần thiết của các biện pháp quản 

lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục. Tác giả đã thực hiện phiếu 

hỏi với 12 hiệu trưởng và 16 phó hiệu trưởng các trường tiểu học về tính cần 

thiết của biện pháp quản lý hoạt động dạy học với câu hỏi đóng 3 mức độ, mỗi 

biện pháp được trả lời "rất cấp thiết‟‟ được tính 3 điểm, „„ít cấp thiết” được tính 

2 điểm, „„cấp thiết” được tính 1 điểm, kết quả điều tra như sau:  

Bảng 3.2. Nhận thức chung của Hiệu trưởng phó hiệu trưởng các 

trường tiểu học về quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục 

T

T 
Nội dung quản    

Hiệu  

trƣởng 

Phó hiệu 

trƣởng 
Tổng chung 

∑ X
 ∑ X  ∑ X  

Thứ 

bậc 

1 Tổ chức các hoạt động 

nhằm quán triệt yêu cầu đổi 

mới giáo dục tiểu học cho 

cán bộ quản lý, giáo viên 
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2,92 

 

 

45 

 

 

2,5 

 

 

83 

 

 

2.52 

 

 

5 

2  Kiểm tra giám sát thực hiện 

mục tiêu dạy học theo yêu 

cầu đổi mới giáo dục của 

cấp học, môn học 

 

 

33 

 

 

2,54 

 

 

41 

 

 

2,28 

 

 

74 

 

 

2,41 

 

 

7 

3 Hướng dẫn thực hiện đầy đủ        



 

37 

đúng tiến độ nội dung, 

chương trình đổi mới dạy học 

 

35 

 

2,69 

 

42 

 

2,33 

 

76 

 

2,51 

 

6 

4 Phân công chuyên môn,  

thực hiện công tác bồi 

dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, tay nghề cho 

đội ngũ giáo viên. 

 

 

39 

 

 

3 

 

 

53 

 

 

2,94 

 

 

91 

 

 

2,97 

 

 

1 

5 Hướng dẫn thực hiện đa 

dạng hóa các hình thức tổ 

chức dạy học theo yêu cầu 

đổi mới 

 

32 

 

2,46 

 

39 

 

2,17 

 

71 

 

2,3 

 

8 

6 Đầu tư và khai thác sử dụng 

có hiệu quả cơ sở vật chất 

trang thiết bị dạy học 

 

 

37 

 

 

2,84 

 

 

53 

 

 

2,94 

 

 

90 

 

 

2,89 

 

 

2 

7 Phối hợp tốt các lực lượng 

giáo dục trong việc giáo dục 

tinh thần, động cơ thái độ 

học tập cho học sinh và 

quản lý tốt nề nếp học tập 

của học sinh. 

 

 

 

36 

 

 

 

2,76 

 

 

 

51 

 

 

 

2,83 

 

 

 

87 

 

 

 

2,8 

 

 

 

3 

8 Vận dụng linh hoạt việc 

kiểm tra đánh giá xếp loại 

học sinh theo thông tư 

30/2014 . 

 

34 

 

2,62 

 

45 

 

2,5 

 

79 

 

2,56 

 

4 

    Tổng chung       651 2,62
 

 

Các nội dung quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục 
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đối với các trường được nhận thức chung ở mức độ ít cấp thiết với X  = 2,62. 

Nội dung được đánh giá rất cấp thiết là „„Phân công sử dụng hợp lý, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ giáo viên” với X = 2,97. 

Nội dung có điểm nhận thức thấp nhất là „„Khuyến khích giáo viên đa dạng hóa 

các hình thức tổ chức dạy học” với X  = 2,3 đạt mức cấp thiết. Với mức nhận 

thức trên đảm bảo cho các nội dung quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu 

đổi mới được triển khai đầy đủ ở các trường tiểu học trong thành phố. 

Có thể so sánh kết quả nhận thức về mức độ cấp thiết của các nội dung 

quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục trên qua biểu đồ sau: 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 ND6 ND7 ND8

Nhận thức

Thực hiện

 Biểu đồ 2.1.Kết quả nhận thức về quản lý hoạt động dạy học của cán 

bộ quản lý đối với trường tiểu học 

2.3.1.3. Nhận xét chung về thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý ở các 

trường tiểu học thành phố Hưng Yên 

Thành phố Hưng Yên có số lượng cán bộ quản lý đủ theo yêu cầu của 

cấp học. Tất cả CBQL có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên 

môn và đã qua nghiệp vụ đào tạo quản lý. Họ có lập trường tư tưởng chính trị 

vững vàng, nhận thức và hành động đúng theo đường lối lãnh đạo của Đảng 

và Nhà nước. Đội ngũ CBQL đã quản lý nhà trường hoạt động đều, mọi hoạt 

động giáo dục trong nhà trường diễn ra theo kế hoạch, thực hiện đúng theo 
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nội quy, quy định của cấp trên. Đồng thời, các nhà quản lý đã thực hiện khá 

tốt các chức năng quản lý, công tác tham mưu với các cấp để xây dựng cơ sở 

vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục của nhà trường.  

Đội ngũ CBQL có độ tuổi trung bình 43, đều đã được đào tạo về quản 

lý và có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đây là lực lượng tương đối ổn 

định, về độ tuổi có tính kế thừa, về thâm niên quản lý đã tích lũy được nhiều 

kinh nghiệm và thành thạo trong công tác quản lý. Họ là những cán bộ yêu 

nghề có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục tiểu học. 

Tuy nhiên, đội ngũ CBQL các nhà trường còn có một số hạn chế sau: 

Một số CBQL nhiệt tình nhưng hạn chế về năng lực tổ chức và chỉ đạo, còn 

trông chờ, thiếu tính năng động, sáng tạo trong công tác. Một số cán bộ lớn tuổi 

còn ngại học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chưa mạnh dạn 

trong việc tiếp thu và vận dụng những vấn đề mới về công tác quản lý chỉ đạo. 

2.3.2. Đánh giá việc thực hiện từng nội dung cụ thể 

Để tìm hiểu sâu hơn những khó khăn, hạn chế và tồn tại trong thực hiện 

các biện pháp quản lý, nghiên cứu mức độ thực hiện từng biện pháp trên bằng 

các điều tra 30 cán bộ quản lý, khối trưởng chuyên môn và 70 giáo viên của 

các trường trong thành phố về mức độ thực hiện các nội dung quản lý hoạt 

động dạy học cụ thể. Kết quả điều tra mức độ thực hiện từng nội dung thu 

được dưới đây. 

2.3.2.1. Mức độ thực hiện nội dung tổ chức các hoạt động nhằm quán 

triệt yêu cầu đổi mới giáo dục ở tiểu học cho giáo viên: 

Bảng 3.3. Mức độ thực hiện nội dung tổ chức các hoạt động nhằm quán 

triệt yêu cầu đổi mới giáo dục cho cán bộ và giáo viên. 

 

STT 
Nội dung quản    

Mức độ thực hiện 

∑ X  
Thứ 

 ậc Tốt 
Bình 

thƣờng 

Chƣa 

tốt 
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I Tổ chức các hoạt động nhằm quán 

triệt yêu cầu đổi  ới giáo dục tiểu 

học cho cán  ộ quản    giáo viên 

 

 

60 

 

 

18 

 

 

35 

 

 

251 

 

 

2,22 

 

1  Tổ chức cho cán bộ giáo viên học 

tập nghị quyết Trung ương 8 khóa 

XI về đổi mới căn bản và toàn diện 

Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 

 

 

 

61 

 

 

 

19 

 

 

 

33 

 

 

 

254 

 

 

 

2,25 

 

 

 

1 

2 Thực hiện kiểm tra, giám sát cán 

bộ giáo viên nắm được các yêu 

cầu, nội dung đổi mới giáo dục 

theo nghị quyết Trung ương 8 

khóa XI về đổi mới căn bản và 

toàn diện Giáo dục và Đào tạo 

Việt Nam. 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

256 

 

 

 

 

2,18 

 

 

 

 

2 

3 Triển khai cho cán bộ giáo viên 

áp dụng nội dung đổi mới giáo 

dục vào đổi mới phương pháp 

dạy học. 

 

 

57 

 

 

17 

 

 

39 

 

 

244 

 

 

2,16 

 

 

3 

 

Nhận xét: Trong nhóm có ba nội dung đều được đánh gia mức độ thực 

hiện ở mức bình thường. Nội dung thực hiện tốt nhất trong đó là :Tổ chức cho 

cán bộ, giáo viên học tập nghị quyết Trung Ương 8, khóa XI về đổi mới căn 

bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 

Nội dung yếu nhất là: Triển khai cho cán bộ giáo viên áp dụng nội 

dung đổi mới giáo dục vào đổi mới phương pháp dạy học. 

 Như vậy, để nâng cao chất lượng dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo 

dục thì trước tiên giáo viên phải hiểu rõ mục tiêu đổi mới là gì, các yêu cầu 

đổi mới giáo dục, nội dung đổi mới giáo dục, để từ đó vận dụng vào quá trình 

dạy học cho phù hợp với yêu cầu đổi mới. Vì vậy, việc học tập nghị quyết 
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trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở 

Việt Nam là vô cùng quan trọng. Trong thực tế việc thực hiện nội dung đó ở 

mức tốt nhất. Triển khai cho cán bộ giáo viên áp dụng nội dung đổi mới giáo 

dục vào đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện chưa tốt. Thực tế cho thấy: 

hiểu nội dung đổi mới giáo dục là yêu cầu bắt buộc nhưng thực hiện nội dung 

đó để nâng cao chất lượng dạy học còn quan trọng hơn vì vậy cần được coi 

trọng việc triển khai hướng dẫn cán bộ giáo viên áp dụng nội dung đổi mới 

vào các hoạt động dạy học. 

2.3.2.2. Mức độ thực hiện nội dung  kiểm tra, giám sát thực hiện mục 

tiêu dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục 

Bảng 3.4. Chất lượng thực hiện nội dung  kiểm tra, giám sát thực hiện 

mục tiêu dạy học.  

STT Nội dung quản    

Mức độ thực hiện 

∑ X  
Thứ 

 ậc Tốt 
Bình 

thƣờng 

Chƣa 

tốt 

ND2 Kiể  tra giá  sát thực hiện 

 ục tiêu dạy học của cấp 

học,  ôn học 

 

 

21 

 

 

78 

 

 

14 

 

 

233 

 

 

2,06 

 

1  Bồi dưỡng cho cán bộ giáo 

viên nắm vững mục tiêu của 

cấp học, của môn học, của mỗi 

chương trình, mỗi bài dạy. 

 

 

 

23 

 

 

 

78 

 

 

 

12 

 

 

 

237 

 

 

 

2,1 

 

 

 

1 

2 Hướng dẫn giáo viên thường 

xuyên đánh giá kết quả thực 

hiện mục tiêu sau mỗi quá trình 

dạy học để rút kinh nghiệm cho 

mỗi quá trình tiếp theo 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

218 

 

 

 

 

1,93 

 

 

 

 

2 

3 Thực hiện kiểm tra giám sát việc 

thực hiện mục tiêu dạy học của 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

giáo viên một các thường xuyên  11 72 30 207 1,83 3 

 

Nhận xét: trong nhóm có 3 nội dung đều được đánh giá chất lượng thực 

hiện ở mức bình thường. Nội dung yếu nhất là: chỉ đạo kiểm tra giám sát thực 

hiện mục tiêu dạy học của giáo viên một cách thường xuyên, với X = 1,83. 

Mục tiêu dạy học là thành tố quan trọng của quá trình dạy học, nó chi phối 

các thành tố khác, định hướng thực hiện các thành tố khác. Tuy nhiên việc 

kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu dạy học sau mỗi quá trình dạy học của 

giáo viên là một vấn đề khó thực hiện, nhất là việc đánh giá mục tiêu về thái 

độ học của học sinh. Mục tiêu về kiến thức kĩ năng dễ đánh giá hơn. Nhà 

quản lý có thể thông qua quan sát hoạt động của học sinh, thông qua các bài 

kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh và cũng là kết quả thực hiện 

mục tiêu dạy học của giáo viên. Trên thực tế, việc kiểm tra đánh giá kết quả 

thực hiện mục tiêu dạy học của giáo viên chỉ được thực hiện sau mỗi tiết dự 

giờ, đánh giá việc thực hiện mục tiêu dạy học của một tiết học. Các trường 

chưa quan tâm đến việc kiểm tra giáo viên thực hiện mục tiêu dạy học sau 

mỗi chương, mỗi học kì và mỗi năm học, chưa đánh giá để rút kinh nghiệm 

cho giáo viên. 

2.3.2.3. Mức độ thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ nội dung chương trình 

dạy học 

Bảng 3.5. Mức độ thực hiện chỉ đạo thực hiện đầy đủ đúng tiến độ nội 

dung, chương trình dạy học. 

STT Nội dung quản    

Mức độ thực hiện 

∑ X  
Thứ 

 ậc Tốt 
Bình 

thƣờng 

Chƣa 

tốt 

ND3 Hƣớng dẫn thực hiện đầy đủ, 

đúng tiến độ nội dung chƣơng 

trình dạy học 

96 17  322 2,85  
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1  Bồi dưỡng hè về chương trình sách 

giáo khoa, phân phối chương trình và 

các văn bản hướng dẫn dạy học cho 

giáo viên.  

97 16  323 2,86 1 

2 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, 

thống nhất những nội dung khó, mới 

trong chương trình sách giáo khoa. 

83 26 4 305 2,70 2 

3 Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra 

tiến độ thực hiện chương trình của 

giáo viên. 

95 14 4 317 2,81 3 

Nhận xét: Nội dung 3 được thực hiện với 3 nội dung cụ thể, cả 3 nội 

dung đều được đánh giá mức độ thực hiện tốt với X  từ 2,70 đến 2,86. Nội 

dung Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, thống nhất những nội dung khó, 

mới trong chương trình sách giáo khoa được đánh giá được điểm ít nhất. Việc 

tổ chức các chuyên đề, hội thảo không thường xuyên nên một số giáo viên trẻ 

mới ra trường chưa hiểu sâu sắc nội dung sách giáo khoa. Một bộ phận giáo 

viên có tuổi ngại đào sâu nghiên cứu sách giáo khoa nên chưa khai thác hết ý 

tưởng sách giáo khoa, chưa liên kết được mạch kiến thức từ các nội dung liên 

quan từ các chương.   

2.3.2.4.Mức độ thực hiện phân công sử dụng hợp lý, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn tay nghề cho đội ngũ giáo viên 

Bảng 3.6. Mức độ thực hiện phân công chuyên môn và bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 

STT Nội dung quản    

Mức độ thực hiện 

∑ X  
Thứ 

 ậc 
Tốt 

Bình 

thƣờng 

Chƣa 

tốt 

ND4 Phân công chuyên môn 

và thực hiện công tác  ồi 
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dƣỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn cho đội ngũ 

giáo viên 

87 16 10 303 2,68 

1   Thực hiện phân công 

chuyên môn đảm bảo giáo 

viên giảng dạy đúng trình 

độ năng lực sư phạm. 

 

 

 

99 

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

321 

 

 

 

2,84 

 

 

 

1 

2 Bồi dưỡng cho giáo viên 

nắm vững chủ trương 

đường lối, nghị quyết của 

Đảng, pháp luật của nhà 

nước liên quan đến công 

tác giáo dục. 

 

 

84 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

229 

 

 

 

 

2,65 

 

 

 

 

3 

 

 

3 Bồi dưỡng phương pháp 

dạy học cho giáo viên, 

duy trì phong trào hội 

giảng, viết và áp dụng 

sáng kiến kinh nghiệm 

trong dạy học  

 

 

54 

 

 

49 

 

 

10 

 

 

270 

 

 

2,39 

 

 

5 

4 Bồi dưỡng kĩ năng tin học, 

khai thác thông tin phục 

vụ dạy học cho cán bộ 

giáo viên 

 

3 

 

71 

 

 

39 

 

190 

 

1,68 

 

8 

5 Đưa giáo viên đi học nâng 

chuẩn và tổ chức bồi 

dưỡng thường xuyên theo 

chu kì cho giáo viên 

 

87 

 

19 

 

7 

 

306 

 

2,71 

 

2 

6 Tổ chức và duy trì hoạt 

động của tổ chuyên môn 

để bồi dưỡng tay nghề cho 

giáo viên. 

 

38 

 

54 

 

21 

 

243 

 

2,15 

 

7 
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7 Nâng cao chất lượng sinh 

hoạt tổ, nhóm chuyên môn, 

sinh hoạt chuyên đề, tháo 

gỡ khó khăn vướng mắc 

trong dạy học. 

 

 

52 

 

 

43 

 

 

18 

 

 

260 

 

 

2,30 

 

 

6 

8 Thực hiện tốt thanh tra 

chuyên đề, toàn diện giáo viên 
69 41 3 292 2,58 4 

 

Nhận xét: Nội dung 4 được thực hiện với 8 nội dung cụ thể. Trong 

đó có 4 nội dung được thực hiện với mức độ Tốt, điểm trung bình X  từ 

2,58 đến 2,84. Nội dung được thực hiện tốt nhất là Phân công chuyên môn 

và thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho  đội 

ngũ giáo viên với X  = 2,84. Thực hiện kém nhất là Bồi dưỡng kĩ năng tin 

học, khai thác thông tin phục vụ dạy học cho cán bộ giáo viên  Với X = 1,68. 

Như vậy kết quả cho thấy hiệu trưởng các trường đã tích cực thực hiện tốt 

việc chỉ đạo và phân công chuyên môn đúng trình độ, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực cho giáo viên. Nhiều nội dung thực hiện có mức độ tốt, tuy nhiên 

cũng có nội dung thực hiện chưa tốt. Việc bồi dưỡng kiến thức tin học và 

kĩ năng sử dụng máy vi tính của giáo viên còn hạn chế, nhất là đội ngũ giáo 

viên lớn tuổi. Hàng năm, các nhà trường trang bị bổ sung dần số lượng máy 

vi tính, khuyến khích giáo viên đi học tin học, áp dụng soạn bài trên máy, 

thiết kế bài giảng powerpoint. Hầu hết giáo viên trẻ tự học và tiếp cận 

nhanh, song còn một số cán bộ quản lý và giáo viên từ 45 tuổi trở lên còn 

khó khăn trong việc tiếp cận kiến thức tin học và ứng dụng các phần mềm 

tin học vào quản lý và dạy học. 

Biện pháp đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên được các nhà 

trường thực hiện thường xuyên và bước đầu đạt kết quả tốt. Các trường tích 
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cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ 

động sáng tạo của học sinh trong học tập. Tuy nhiên, một số trường chỉ tập 

trung vào tiết học trong phong trào hội học hội giảng hoặc khi có người dự 

giờ.Các tiết hội học hội giảng thường được tư vấn xây dựng giáo án rất kĩ, bài 

dạy thành công nhưng khó nhân rộng đại trà. Khá nhiều học sinh vẫn chưa 

tích cực hoạt động tích cực. Các biện pháp bồi dưỡng giáo viên thông qua tổ 

chuyên môn, nhóm chuyên môn cần được sự giúp đỡ của ban chỉ đạo chuyên 

môn nhà trường. 

 

2.3.2.5. Mức độ hướng dẫn  thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ 

chức dạy học 

Bảng 3.7. Chất lượng thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy 

học 

STT Nội dung quản    

Mức độ thực hiện 

∑ X  
Thứ 

 ậc 
Tốt 

Bình 

thƣờng 
Chƣa tốt 

ND5  Hƣớng dẫn thực hiện đa 

dạng hóa các hình thức tổ 

chức dạy học theo yêu cầu 

đổi  ới.  

 

 

 

 

 

97 

 

 

16 

 

 

210 

 

 

1,86 

 

1  Tập huấn và khuyến khích 

giáo viên dạy học theo 

nhóm. 

 

12 

 

 

97 

 

4 

 

234 

 

2,07 

 

1 

2 Chỉ đạo giáo viên thực hiện 

có hiệu quả các tiết học thực 

hành thí nghiệm và phòng 

học bộ môn. 

 

 

6 

 

 

 

90 

 

 

17 

 

 

215 

 

 

1,90 

 

 

 

3 

 

3 Khuyến khích giáo viên dạy       
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học dưới hình thức thảo 

luận, sinh hoạt chuyên đề, 

tham quan dã ngoại. 

5 

 

101 

 

7 

 

224 

 

1,98 

 

2 

 

 

Kết quả cho thấy: biện pháp chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các hình 

thức dạy học được thực hiện với ba nội dung cụ thể. Cả ba nội dung được 

đánh giá mức độ thực hiện bình thường, với điểm trung bình X  đạt từ 1,90 

đến 2,07. Hình thức tổ chức dạy học ở trường tiểu học hiện nay vẫn chủ yếu 

theo hình thức truyền thống là dạy học trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học 

theo nhóm đã được tập huấn và áp dụng một phần thời gian trên lớp song chất 

lượng hoạt động của nhóm, sự phân công hợp tác trong nhóm chưa tốt. Hình 

thức tổ chức trên phòng học bộ môn đã được các trường có điều kiện về cơ sở 

vật chất thực hiện bước đầu có nề nếp. Hình thức dạy học này học sinh được 

thực hành nhiều hơn, được làm việc theo nhóm tích cực hơn để chủ động tìm 

ra kiến thức, như vậy học sinh sẽ nhớ lâu, hiểu kĩ bài. Tuy nhiên đối với 

trường chưa đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất chưa đầy đủ thì chưa thực hiện 

được. Dạy học dưới hình thức thảo luận, tham quan dã ngoại không đạt hiệu 

quả cao do thời lượng một tiết học từ 35 - 40 phút rất khó thực hiện. 

2.3.2.6. Mức độ thực hiện đầu tư và khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở 

vật chất, trang thiết bị dạy học 

Bảng 3.8. Chất lượng thực hiện đầu tư và khai thác sử dụng có hiệu 

quả cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học hiện đại đồng bộ 

STT Nội dung quản    

Mức độ thực hiện 

 
∑ X  

Thứ 

 ậc 
Tốt 

Bình 

thƣờng 
Chƣa tốt 

ND6 Đầu tƣ và khai thác sử dụng 

có hiệu quả cơ sở vật chất và 

 

31 

 

69 

 

13 

 

244 

 

2,16 
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trang thiết  ị dạy học. 

1  Tích cực tham mưu xây dựng 

trường chuẩn quốc gia, xây 

dựng cơ sở vật chất, mua sắm 

trang thiết bị dạy học hiện 

đại, đồng bộ. 

 

37 

 

 

 

65 

 

11 

 

252 

 

2,23 

 

2 

2 Bồi dưỡng nâng cao nghiệp 

vụ cho cán bộ thiết bị đồ 

dùng, kĩ năng sử dụng thiết 

bị đồ dùng dạy học cho giáo 

viên, xây dựng tốt nền nếp 

sử dụng thiết bị đồ dùng 

dạy học. 

 

 

29 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

241 

 

 

 

 

2,13 

 

 

 

 

3 

 

 

3 Tổ chức thi, tự làm và sử 

dụng đồ dùng dạy học. 

 

 

98 

 

15 

 

211 

 

1,87 

 

4 

 

4 Thực hiện kiếm tra việc đầu 

tư, bảo quản và khai thác sử 

dụng thiết bị đồ dùng dạy học 

của nhà trường. 

 

 

59 

 

 

46 

 

 

8 

 

 

277 

 

 

2,45 

 

 

1 

 

Nhận xét: 

Nội dung đầu tư và khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và 

trang thiết bị dạy học được thực hiện với 4 biện pháp cụ thể đều được thực 

hiện ở mức độ bình thường với điểm trung bình X  = 1,87 đến 2,45. Nội dung 

được thực hiện khá nhất là Thực hiện kiếm tra việc đầu tư, bảo quản và khai 

thác sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học của nhà trường,với điểm trung bình 

X = 2,45. Nội dung được đánh giá ở mức thực hiện kém nhất là Tổ chức thi, 

tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học. 

Các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã quan tâm xây dựng 

trường chuẩn Quốc gia nhưng kết quả chưa đạt do thiếu kinh phí xây dựng cơ 
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sở vật chất cho nhà trường. Để những phường xã khó khăn có điều kiện xây 

dựng trường chuẩn quốc gia, cần có sự hỗ trợ về kinh phí, về cơ chế chính 

sách của thành phố và tỉnh. 

Biện pháp tổ chức hội thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học có điểm 

nhận thức về chất lượng và thực hiện đều thấp là do hiện nay trang thiết bị 

dạy học đã được trang bị đồng bộ, hiện đại và đầy đủ hơn nhiều so với trước. 

Yêu cầu giáo viên tự làm đồ dùng dạy học không đặt ra cao như trước.Tuy 

vậy cần phải chỉ đạo thực hiện tốt nội dung thi sử dụng thiệu quả thiết bị đồ 

dùng hiện có. Muốn vậy trước tiên cần thực hiện tốt hơn việc tập huấn sử 

dụng đồ dùng cho giáo viên, tập huấn nghiệp vụ quản lý cho cán bộ đồ dùng. 

2.3.2.7. Mức độ thực hiện phối hợp tốt các lực lượng giáo dục thái độ 

học tập,quản lý nề nếp học tập của học sinh 

Bảng 3.9. Mức độ thực hiện biện phối hợp tốt các lực lượng giáo dục 

trong việc giáo dục động cơ thái độ học tập cho học sinh và quản lý tốt nề 

nếp học tập cho học sinh 

STT Nội dung quản    

Mức độ thực hiện 

∑ X  
Thứ 

 ậc 
Tốt 

Bình 

thƣờng 
Chƣa tốt 

ND7 Phối hợp các  ực  ƣợng 

giáo dục trong việc giáo 

dục tinh thần, động cơ 

thái độ học tập cho học 

sinh và quản    tốt nề nếp 

học tập cho học sinh. 

 

 

31 

 

 

66 

 

 

16 

 

 

241 

 

 

2,13 

 

1 Chỉ đạo tăng cường giáo dục 

truyền thống của nhà trường 

và địa phương cho học sinh. 

 

33 

 

 

69 

 

11 

 

248 

 

2,19 

 

2 

2 Đẩy mạnh hoạt động Đoàn -       
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Đội và các phong trào thi 

đua, nêu gương học sinh đạt 

thành tích cao trong học tập, 

động viên học sinh nghèo 

vượt khó. 

 

55 

 

 

 

51 

 

 

 

7 

 

 

 

274 

 

 

 

2,42 

 

 

 

1 

 

 

3 Thực hiện xã hội hóa giáo 

dục, xậy dựng tốt 3 môi 

trường giáo dục, tăng cường 

quản lý giáo dục học sinh. 

 

 

29 

 

 

59 

 

 

25 

 

 

230 

 

 

2,04 

 

 

 

3 

 

 

Nhận xét: Nội dung 7 được triển khai được thực hiện với mức độ bình 

thường thể hiện ở điểm trung bình X  đạt từ 2,04 đến 2,42. Thực hiện tốt hơn cả 

là biện pháp Đẩy mạnh hoạt động Đoàn - Đội và các phong trào thi đua, nêu 

gương học sinh đạt thành tích cao trong học tập, động viên học sinh nghèo 

vượt khó.với X  = 2,42. Trong suốt năm học phong trào hoạt động đoàn Đội 

được các nhà trường duy trì tốt các hoạt động. Khích lệ được ý thức phấn đấu 

vươn lên của tập thể lớp và cá nhân. Những học sinh nghèo vượt khó hàng năm 

được trao tặng quà của nhà trường các doanh nghiệp và các tố chức xã hội. 

Điều đó giúp các em vượt lên hoàn cảnh phấn đấu rèn luyện và học tập tốt hơn. 

Công tác xã hội hóa giáo dục trong việc tạo môi trường thuận lợi cho học 

sinh học tập, trong việc tham gia quản lý nền nếp học tập của học sinh trên địa 

bàn thành phố Hưng Yên hiện nay đã có một số thành công nhất định. Tất cả các 

phường, xã, khu dân cư, phòng học đã xây dựng được quỹ khuyến học để thực 

hiện và động viên học sinh có thành tích cao trong học tập. Tuy nhiên việc phối 

hợp giữa nhà trường với các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong 

quản lý nề nếp học tập của học sinh còn hạn chế, vẫn có học sinh chơi game. 

2.3.2.8. Mức độ thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh 

theo thông tư của Bộ GD&ĐT. 
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Bảng 3.10. Mức độ thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá xếp loại học 

sinh theo thông tư của Bộ GD&ĐT 

STT Nội dung quản    

Mức độ thực hiện 

∑ X  
Thứ 

 ậc Tốt 
Bình 

thƣờng 

Chƣa 

tốt 

ND8 Thực hiện kiể  tra 

đánh giá xếp  oại học 

sinh theo Thông tƣ 

30/2014 của Bộ 

GD&ĐT 
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2,35 

 

1 Tổ chức cho giáo viên 

học tập, nắm vững quy 

chế kiểm tra đánh giá, 

nhận xét học sinh. 
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286 

 

2,53 

 

1 

2 Hướng dẫn việc nhận xét 

đánh giá thường xuyên 

học sinh, chuyên đề về 

việc xây dựng cách ra đề 

kiểm tra, ngân hàng đề 

chung cho giáo viên 

tham khảo. 
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3 Thanh kiểm tra việc thực 

hiện quy chế kiểm tra nhận 

xét đánh giá học sinh. 
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2,18 
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Nhận xét:  

Kết quả trên cho thấy: Nội dung đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh 

theo thông tư 30/2014 được đánh giá mức độ thực hiện tốt và cao nhất nhóm 

là Tổ chức cho giáo viên học tập, nắm vững quy chế kiểm tra đánh giá, nhận 

xét học sinh. Biện pháp Thanh kiểm tra việc thực hiện quy chế kiểm tra nhận 
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xét đánh giá học sinh, được đánh giá thực hiện kém nhất nhóm, chỉ đạt mức 

bình thường. Tìm hiểu thêm về chất lượng thực hiện đổi mới kiểm tra đánh 

giá học sinh theo thông tư 30. Hiệu trưởng các nhà trường đã tổ chức tốt cho 

giáo viên nghiên cứu học tập, nắm vững quy chế kiểm tra đánh giá nhận xét 

học sinh theo đúng tinh thần nội dung thông tư. Sau khi triển khai cho giáo 

viên thực hành nhận xét đánh giá thường xuyên và định kỳ tổ chức cho giáo 

viên cùng nhau đóng góp ý kiến, và các thắc mắc những điểm chưa nắm rõ để 

cùng nhau trao đổi vào việc thực hiện. Chỉ đạo cho tổ chuyên môn, tổ chức 

sinh hoạt về thực hiện thông tư 30 trong những buổi sinh hoạt chuyên môn để 

các thành viên trong tổ nắm vững cách đánh giá nhận xét theo thông tư. 

Hướng dẫn nhận xét đánh giá thường xuyên học sinh, chuyên đề về 

việc xây dựng cách ra đề kiểm tra, ngân hàng đề chung cho giáo viên tham 

khảo. Biện pháp này thực hiện cũng khá triệt để, các trường chỉ đạo nhận xét 

đánh giá thường xuyên học sinh hàng ngày trên lớp, giáo viên nhận xét, đánh 

giá học sinh bằng lời hoặc ghi nhận xét vào vở học sinh kèm theo các lời động 

viên, khích lệ và các biện pháp hỗ trợ; thay cho chấm điểm hoặc cho điểm 

miệng đã được thực hiện đúng theo thông tư.  

2.4. Đánh giá chung về thực trạng 

2.4.1. Mặt mạnh 

Hiệu trưởng các nhà trường đã thực hiện đồng bộ hệ thống các biện 

pháp quản lý hoạt động dạy học. Các biện pháp đã tác động đến tất cả các 

thành tố của quá trình dạy học, làm cho các hoạt động dạy học ở trường tiểu 

học có nề nếp và chất lượng dạy học có nhiều tiến bộ. 

Nhận thức của cán bộ quản lý tác động tới ý thức của đội ngũ giáo 

viên thông qua việc triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn. Cán bộ 

quản lý đã làm cho giáo viên nhận thức được vai trò của người giáo viên 

mang tính chất quyết định đối với hiệu quả chất lượng dạy học của nhà 
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trường. Các nhà trường đều nhận thức đúng về tính cần thiết của các biện 

pháp quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục, đồng thời 

triển khai thực hiện các biện pháp khá nghiêm túc, bước đầu có chất lượng, 

trong đó đã có những biện pháp thực hiện với chất lượng tốt. Đó là một số 

biện pháp như: Hướng dẫn thực hiện đầy đủ đúng tiến độ nội dung, chương 

trình đổi mới dạy học; Phân công chuyên môn và bồi dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên; Đổi mới kiểm tra đánh giá xếp loại 

học sinh theo Thông tư 30/2014. 

Việc thực hiện phong phú có chất lượng các biện pháp quản lý dạy học 

của hiệu trưởng các nhà trường đã đảm bảo hoạt động dạy học ở các trường di 

vào nề nếp tốt, kết quả dạy học có nhiều tiến bộ. Kết quả các hội thi, hội 

giảng, giáo viên dạy giỏi các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, thành tích 

chung của giáo dục tiểu học dần được nâng cao. 

2.4.2. Hạn chế 

- Hệ thống các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi 

mới giáo dục của hiệu trưởng đối với một số trường TH tuy đã được thực hiện 

khá đồng bộ và phong phú song nhìn chung chất lượng thực hiện chưa cao, 

mới đạt mức trung bình.  

- Nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên về yêu cầu đổi mới giáo dục 

TH được đánh giá tốt nhưng mức độ thực hiện chỉ đạt ở mức trung bình  

- Chất lượng kế hoạch hoá công tác quản lý hoạt động dạy học chưa tốt, 

các giải pháp còn chung chung, chưa có phân công cụ thể cho các bộ phận và 

cá nhân thực hiện.  

- Biện pháp quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thực hiện 

thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao. Việc đầu tư xây dựng các phòng học 

bộ môn đạt chuẩn, phòng học đa năng còn chậm, giáo viên khai thác sử dụng 

thiết bị đồ dùng hiện có còn hạn chế.  
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- Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn tuy đã 

đạt được những hiệu quả bước đầu song còn mang tính phong trào, chưa 

thường xuyên, liên tục, chưa đề ra được những yêu cầu đổi mới cho từng dạng 

bài, từng đối tượng học sinh, hình thức tổ chức học tập chưa phong phú, hiệu 

quả chưa cao. 

- Biện pháp chỉ đạo nhà trường thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập của học sinh thực hiện chưa tốt chỉ đạt ở mức trung bình vẫn còn 

nhiều hạn chế.  

2.4.3. Nguyên nhân 

Nguyên nhân khách quan 

- Mấy năm gần đây do hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế 

trong nước gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư chăm lo cho con em học tập 

của các gia đình còn hạn chế, đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường 

lớp của địa phương chưa nhiều. 

- Hiệu trưởng các trường TH chưa được đào tạo có hệ thống về khoa 

học quản lý nên thực hiện chưa tốt các chức năng quản lý. 

- Số giáo viên chưa có biên chế nhiều nên chưa thực sự yên tâm công tác 

bên cạnh đó thì số giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng trong thành phố 

còn chưa nhiều nên việc thực hiện về chuyên môn còn gặp nhiều khó khăn. 

Nguyên nhân chủ quan 

- Một số hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý trong quản lý 

hoạt động dạy học chưa thật khoa học, sự phân công và phối hợp công việc 

trong nhà trường còn hạn chế, công tác kiểm tra nắm bắt thông tin trong quản 

lý chưa kịp thời. 

- Một số hiệu trưởng chưa nghiêm túc triển khai kế hoạch quản lý hoạt 

động dạy học, chưa có biện pháp sáng tạo trong công tác tham mưu với địa 

phương xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, chưa thực hiện tốt công tác 
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xã hội hoá giáo dục. 
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Kết luận chƣơng 2 
 

Qua việc nghiên cứu thực trạng biện pháp quản lí hoạt động dạy học 

của hiệu trưởng đối với một số trường tiểu học ở thành phố Hưng Yên trên 

các phương diện nhận thức và thực hiện chúng tôi có thể kết luận như sau: 

- Công tác quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng đối với một số 

trường tiểu học ở thành phố Hưng Yên có nhiều mặt tích cực nhưng vẫn còn 

hạn chế, tồn tại do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến hiệu 

quả quản lý hoạt động dạy học chưa cao, cần phải tiếp tục đổi mới, cải tiến, 

thực hiện sáng tạo hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. 

- Kết quả nghiên cứu các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu 

trưởng đã vừa làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận đã trình bày ở chương 1, 

đồng thời là căn cứ để xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản 

lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục nói riêng và quản lí chất 

lượng giáo dục nói chung. Vấn đề tiếp tục đặt ra là phải tìm kiếm và xây dựng 

các biện pháp phù hợp, hữu hiệu, cần thiết và khả thi để nâng cao hiệu quả 

quản lý hoạt động dạy học.  
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Chƣơng 3 

 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƢỞNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 

DẠY HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở CÁC TRƢỜNG 

TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HƢNG YÊN TỈNH HƢNG YÊN 
 

Xuất phát từ những cơ sở lí luận về quản lý giáo dục, quản lý dạy học ở 

trường tiểu học, đồng thời trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực trạng các biện 

pháp quản lý dạy học của một số trường tiểu học tại Thành phố Hưng Yên, 

tác giả xin đề xuất một số nguyên tắc và những biện pháp quản lý dạy học. 

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn  

Mỗi trường có đặc điểm khác nhau về nhiều mặt như cơ cấu và trình độ 

đội ngũ giáo viên, đặc điểm nhận thức của học sinh, đặc điểm văn hóa giáo 

dục của từng địa phương, điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật. Vì vậy hệ thống 

biện pháp phải phù hợp với thực tiễn, có tính linh hoạt mềm dẻo và cụ thể, từ 

đó khắc phục được hạn chế trong quản lý hoạt động dạy học, đồng thời có 

điều kiện khả thi trên địa bàn. 

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 

Các biện pháp phải được tổ chức hợp lý sao cho tác động có hệ thống 

và đồng bộ đến các thành tố của quán trình dạy học nhằm tạo ra những thay 

đổi của quá trình này. 

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 

Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đòi hỏi các biện pháp đề ra phải đảm 

bảo khắc phục được những tồn tại, hạn chế đồng thời góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục. 

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 

Các biện pháp phải căn cứ vào thực trạng quản lý của hiệu trưởng, kế thừa 

các biện pháp đã thực hiện nhưng có sự cải tiến phù hợp với tình hình mới. 



 

58 

3.2. Các biện pháp quản lý cụ thể 

3.2.1. Biện pháp 1. Quán triệt yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học cho 

cán bộ, giáo viên 

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp 

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới giáo dục 

tiểu học nói riêng thì trước hết đội ngũ cán bộ , giáo viên phải được quán 

triệt về yêu cầu đổi mới giáo dục, hiểu được ý nghĩa của đổi mới giáo dục, 

nội dung đổi mới giáo dục đổi mới những nội dung gì để từ đó áp dụng vào 

đổi mới dạy học làm quá trình dạy học đạt hiệu quả cao nhất. Góp phần 

thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW của Chính phủ về “Đổi mới căn bản 

và toàn diện giáo dục đào tạo”. 

3.2.1.2. Nội dung và cách thực hiện 

- Nhà trường thực hiện tổ chức quán triệt nội dung, yêu cầu đổi mới 

giáo dục đến cán bộ, giáo viên.  

Nhà trường tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập nghị quyết trung ương 

8 khoá XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam.Tất cả giáo viên 

nắm vững nội dung đổi mới giáo dục từ đó áp dụng vào đổi mới dạy học. 

Sau khi được học tập nghị quyết trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn 

bản toàn diện giáo dục Việt Nam, hiệu trưởng các nhà trường yêu cầu cán bộ 

giáo viên tìm hiểu thêm nội dung này trên Internet. 

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng kiểm tra, giám sát giáo viên thực hiện 

yêu cầu đổi mới giáo dục vận dụng vào đổi mới dạy học.  

Ban giám hiệu nhà trường quán triệt nội dung yêu cầu đổi mới giáo dục 

đến tất cả cán bộ giáo viên trong trường để họ nhận thức đúng đắn về yêu cầu 

đổi mới giáo dục, nội dung đổi mới giáo dục trong đó có đổi mới nội dung 

dạy học, đổi mới PPDH, đổi mới cách ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

của học sinh...Để thực hiện thành công đổi mới giáo dục, phải có sự chung tay 
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góp sức của toàn xã hội nhưng trong phạm vi nhà trường thì giáo viên là nhân 

tố quyết định đến sự thành bại của công cuộc đổi mới giáo dục, giáo viên có 

nhận thức tốt về tầm quan trọng của đổi mới giáo dục thì mới thực hiện tốt. 

Hiệu trưởng cần xây dựng phong trào đổi mới dạy học, đổi mới về nội dung, 

phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, cách ra đề kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập của học sinh...lộ trình của phong trào như thế nào. Ai là 

nhân tố tích cực đi đầu trong phong trào này... 

Nhà trường tổ chức các chuyên đề về đổi mới giáo dục để bổ trợ kiến 

thức cho giáo viên, nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về đổi mới giáo 

dục tiểu học trước những thay đổi của tình hình thế giới, trong nước, của 

ngành giáo dục, đổi mới giáo dục tiểu học là một nội dung quan trọng của đổi 

mới giáo dục nói chung. 

Hiệu trưởng nhà trường cần xây dựng chương trình thực hiện đổi mới 

giáo dục theo kế hoạch năm học của trường. Kế hoạch cần được xây dựng cụ 

thể, chi tiết theo từng tuần, từng tháng, học kì và cả năm học. Thực hiện 

chuyên đề về đổi mới giáo dục nhằm tạo động lực cho đội ngũ giáo viên tự 

bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.  

Trong xây dựng phong trào đổi mới giáo dục, hiệu trưởng cần nhìn 

nhận rõ phong trào được thực hiện từ đối tượng nào? Trước tiên phải từ giáo 

viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Đây cũng là biện pháp nhắc nhở đối 

với những giáo viên còn lại muốn học tập nâng cao trình độ chuyên môn, họ 

phải nhận thức được yêu cầu đối với những giáo viên có trình độ cao sẽ khác 

so với những giáo viên có trình độ thấp hơn. 

Việc thực hiện đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới giáo dục tiểu học 

nói riêng phải được coi là nội dung thường kì trong các buổi sinh hoạt chuyên 

môn. Hiệu trưởng cần bố trí thời gian thỏa đáng để tổ, nhóm chuyên môn họp 

rút kinh nghiệm giờ dạy, trao đổi thảo luận về kinh nghiệm thực hiện đổi mới 

giáo dục Tiểu học đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên. 
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Đổi mới phương pháp dạy học ở đây không có nghĩa là phủ nhận các 

phương pháp dạy học truyền thống, thay vào đó là phương pháp dạy học mới, 

mà đổi mới ở đây là cho phép người ta chọn những phương pháp dạy học phù 

hợp để tối ưu hóa phương pháp dạy học của mình. Bản thân phương pháp dạy 

học không có phương pháp dạy học lạc hậu hay tiên tiến mà chỉ có việc sử 

dụng nó như thế nào mà thôi. Đổi mới phương pháp chính là đổi mới cách 

tiếp cận tri thức, đổi mới cách truyền thụ kiến thức. 

3.2.2. Biện pháp 2. Kế hoạch hoá công tác quản lý hoạt động dạy học 

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp 

Thực hiện tốt một trong bốn chức năng cơ bản của hoạt động quản lý, 

giúp chủ thể quản lý có cái nhìn tổng thể, toàn diện về mục tiêu, nội dung, và 

khuynh hướng vận động của việc quản lý hoạt động dạy học.  

Kế hoạch hoá quản lý hoạt động dạy học để có thể lựa chọn các biện 

pháp quản lý tối ưu, tiết kiệm nguồn lực và hiệu quả nâng cao chất lượng dạy 

học. Kế hoạch hoá giúp cho chủ thể quản lý tiến hành công việc một cách 

khoa học, chủ động, tránh tình trạng lúng túng, bị động, quyết định tuỳ tiện 

khi giải quyết công việc. Kế hoạch hoá quản lý hoạt động dạy học còn tạo 

điều kiện dễ dàng cho nhà quản lý kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ. 

Vì vậy trong quản lý hoạt động dạy học phải làm tốt công tác xây dựng kế 

hoạch quản lý. 

Biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế 

hoạch quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng, của tổ chuyên môn và giáo 

viên các trường tiểu học hiện nay, đảm bảo sự thống nhất và phối hợp nhịp 

nhàng trong việc thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động dạy học. 

3.2.2.2. Nội dung và cách thực hiện  

Hiệu trưởng cần phải xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động dạy học 

hàng năm. Kế hoạch được xây dựng căn cứ vào kế hoạch năm học do cấp trên 

chỉ đạo và cần dựa vào thực tế nhà trường. 
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Xác định được vị trí xuất phát của cấp học trong hoạt động dạy học và 

quản lý dạy học là yêu cầu quan trọng để xây dựng kế hoạch, nó giúp nhà 

quản lý đưa ra những mục tiêu phù hợp những bước đi thích hợp để đạt được 

mục tiêu. Muốn vậy hiệu trưởng cần thu thập những kết quả đạt được của 

năm học trước về các thành tố của quá trình dạy học. Việc nắm bắt thực trạng 

được tiến hành qua nhiều kênh thông tin như báo cáo tổng kết năm học trước, 

đánh giá của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo địa phương và giáo viên...Qua đó 

phân tích đánh giá mặt mạnh mặt yếu của cấp học trong hoạt động dạy học và 

quản lý hoạt động dạy học, phân tích rõ nguyên nhân khách quan và nguyên 

nhân chủ quan để khắc phục. 

Thực tế kế hoạch quản lý của một số nhà trường, mục tiêu thường 

chung chung, không lượng hóa được, không chỉ rõ thời gian hoàn thành vì 

vậy đánh giá kết quả thực hiện không cụ thể. 

3.2.3. Biện pháp 3. Hướng dẫn thực hiện đa dạng hoá các hình thức 

tổ chức dạy học  

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp 

Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học làm cho các hình 

thức thêm phong phú, đa dạng. Hình thức dạy học truyền thống là dạy học 

trên lớp, hạn chế của hình thức này là học sinh thiếu linh hoạt, hoạt động tập 

thể khó thực hiện, tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm thực hành khó khăn và 

mất nhiều thời gian. Do vậy để nâng cao chất lượng dạy học cần phải đa dạng 

hoá các hình thức tổ chức dạy học. Hiện nay một số hình thức tổ chức dạy học 

đang được giáo viên áp dụng song hiệu quả chưa cao, cần phải tổng kết rút 

kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả hơn. 

3.2.3.2. Nội dung và cách thực hiện  

- Tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán các bộ môn các hình thức tổ 

chức dạy học mới phù hợp với xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện 
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nay như: các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp „„bàn tay nặn bột‟‟, 

phương pháp khăn trải bàn, phương pháp thảo luận nhóm..., hình thức tự học, 

hình thức bồi dưỡng và phụ đạo, hình thức tham quan, dạy học trên phòng 

học bộ môn... 

- Tổ chức các tiết dạy mẫu có sử dụng các hình thức tổ chức dạy học 

mới để giáo viên học tập, tham gia góp ý. 

- Các trường chỉ đạo giáo viên thống kê, phân loại các tiết dạy và dự 

kiến hình thức tổ chức dạy học phù hợp, ghi vào kế hoạch giảng dạy bộ môn 

để thực hiện. Yêu cầu trong năm học mỗi giáo viên phải áp dụng được tất cả 

các hình thức đã tập huấn. 

3.2.4. Biện pháp 4. Thực hiện tăng cường đổi mới phương pháp dạy 

học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp 

Mục tiêu của biện pháp là làm cho giáo viên nhận thức sâu sắc về bản 

chất của quá trình dạy học, bản chất của phương pháp dạy học tích cực, phân 

biệt được những đặc điểm khác nhau giữa phương pháp truyền thống và 

phương pháp dạy học tích cực, biết phát huy những yếu tố tích cực trong các 

phương pháp truyền thống, nắm và vận dụng được một số phương pháp dạy 

học tích cực cần được áp dụng rộng rãi. 

3.2.4.2. Nội dung và cách thực hiện 

- Bồi dưỡng lý luận đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên 

Để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học thành công, người giáo 

viên phải hiểu rõ bản chất hoạt động dạy học để tổ chức thực hiện hoạt động 

dạy học của mình khoa học, đúng quy luật nhận thức của học sinh, nắm được 

những yêu cầu cần phải đổi mới phương pháp dạy học, nắm được đặc trưng 

cơ bản của phương pháp dạy học tích cực để áp dụng. 

Các nội dung cần bồi dưỡng, củng cố khắc sâu cho giáo viên: 
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- Khái niệm hoạt động dạy học. 

- Bản chất quá trình dạy học. 

- Các thành tố của quá trình dạy học. 

- Định hướng đổi mới phương pháp dạy học. 

- Tính tích cực trong hoạt động của học sinh tiểu học. 

- Các phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học. 

- Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực để thiết kế giáo án mẫu 

cho từng loại bài học, cho từng đối tượng học sinh. 

- Tố chức sinh hoạt chuyên đề, đánh giá rút kinh nghiệm. 

- Phổ biến các bài soạn có chất lượng cao, giảng dạy thành công trong 

các kì hội giảng cho giáo viên học tập. 

- Tổ chức tập giảng, hội giảng, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề thực hiện 

đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục  

Đổi mới phương pháp dạy học không phải chỉ là thay đổi trong nhận 

thức của giáo viên, trong kế hoạch của các cấp, mục đích cuối cùng phải biến 

thành thực tế đổi mới trong hoạt động dạy học của giáo viên. Do vậy phải tổ 

chức tập giảng, hội giảng, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề giúp giáo viên thực 

hiện đổi mới phương pháp. 

Sau khi dự giờ giảng của giáo viên, người dự không chỉ đánh giá thành 

công, hạn chế của tiết dạy mà cần phải khái quát thành những định hướng 

chung về yêu cầu đổi mới phương pháp đối với tiết dạy đó, giáo viên phải 

chuẩn bị phương tiện gì, cách thức tiến hành từng phần như thế nào, áp dụng 

phương pháp dạy học nào là phù hợp. Có thể cao hơn nữa là khái quát thành 

quy định về đổi mới phương pháp cho từng loại bài dạy như thế nào. Những 

quy định đó phải được thể chế hóa thành văn bản yêu cầu giáo viên phải thực 

hiện. Đó cũng là căn cứ để các nhà quản lý kiểm tra đánh giá. Tất nhiên 

những quy định đó không phải là bất biến, qua thực tế giảng dạy giáo viên bổ 
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sung thêm cho hoàn thiện. 

Việc tập giảng, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề bồi dưỡng đổi mới 

phương pháp dạy học cho giáo viên là nhiệm vụ chung của toàn cấp học. 

Trước hết là ý thức tự giác của mỗi giáo viên, phải tự biết rút kinh nghiệm sau 

mỗi tiết dạy, tiếp đó là sự giúp đỡ của tổ chuyên môn, của hội đồng bộ môn. 

Trong năm học mỗi tổ chuyên môn thực hiện sinh hoạt chuyên đề 1 lần/tháng. 

Mỗi trường tổ chức hội giảng 2 lần/ năm. 

 - Tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình 

độ tay nghề cho giáo viên 

Trước khi vào năm học mới, hiệu trưởng tổ chức cho giáo viên học tập 

các hướng dẫn nhiệm vụ năm học, các quy chế, quy định về chuyên môn, về 

chương trình sách giáo khoa mới cũng như về phương pháp giảng dạy.  

Yêu cầu mỗi giáo viên có một cuốn sổ tự học bồi dưỡng thường xuyên, 

trong đó ghi những vấn đề chuyên môn nghiệp vụ mà mình tự học tự bồi dưỡng. 

Chỉ đạo tổ trưởng phân công một các cụ thể giáo viên có năng lực 

chuyên môn tốt trong tổ có trách nhiệm kèm cặp, giúp đỡ những giáo viên 

yếu về chuyên môn những giáo viên mới ra trường, còn ít kinh nghiệm giảng 

dạy. Việc này cần dược cụ thể hóa từ khâu soạn bài, các bước lên lớp, dự giờ, 

rút kinh nghiệm giờ dạy. Giúp đỡ ở đây là hướng dẫn chứ không làm thay. 

Trong bồi dưỡng chuyên môn, khó nhất là bồi dưỡng về đổi mới 

phương pháp dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học là một tất yếu khách 

quan nên nó được coi là nội dung xuyên suốt trong các buổi sinh hoạt chuyên 

môn tổ, hàng tuần của nhà trường. 

Bồi dưỡng cho giáo viên về khả năng nghiên cứu khoa học ở mức độ 

đơn giản như cách viết đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, cách khai 

thác vận dụng đề tài, sáng kiến kinh nghiệm vào thực tiễn giảng dạy tại 

trường. Hiệu trưởng cần liên hệ với các trường để trao đổi đề tài sáng kiến 

hay về lĩnh vực mà trường mình cần để học tập lẫn nhau cùng tiến bộ . Đây là 
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hình thức bồi dưỡng chuyên môn rất hữu ích. 

 - Tổ chức đánh giá thực trạng đổi mới phương pháp dạy học theo yêu 

cầu đổi mới giáo dục của nhà trường, xây dựng kế hoạch đổi mới cho năm 

học tiếp theo 

Sau mỗi năm học, nhà trường phải đánh giá đúng được thực trạng 

phương pháp dạy học của giáo viên cả về nhận thức cũng như thực tế dạy học. 

Trên cơ sở đối chiếu với lý luận và kết quả học tập của học sinh giáo viên cần 

rút kinh nghiệm để thực hiện đổi mới phương pháp hiệu quả hơn. Mỗi giáo 

viên đánh giá việc đổi mới phương pháp của mình từ nhận thức áp dụng như 

thế nào, thể hiện đổi mới phương pháp trong bài soạn như thế nào, hoạt động 

của thầy , của trò có gì thay đổi so với trước, kết quả học tập của từng loại đối 

tượng học sinh có tiến bộ ra sao, còn hạn chế gì, tìm nguyên nhân. Quan trọng 

nhất là tìm ra những hạn chế, không thành công trong dạy học để đưa ra tổ 

thảo luận giải quyết. Kiến nghị đề xuất các biện pháp để khắc phục những hạn 

chế trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Lấy kết quả học tập của học sinh làm thước đo hiệu quả đổi mới phương pháp.  

Chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn tổng hợp những thành công, hạn chế từ 

giáo viên trực tiếp giảng dạy cùng với kết quả kiểm tra đánh giá giáo viên để 

tổng hợp khái quát chung thực trạng thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 

của nhà trường. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới có kết 

quả tốt hơn cho năm học sau. 

3.2.5. Biện pháp 5. Thực hiện linh hoạt và phù hợp việc kiểm tra, 

nhận xét  đánh giá học sinh tiểu học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT 

3.2.5.1. Mục tiêu của biện pháp 

Thực hiện nhận xét đánh giá học sinh theo thông tư 30 và thông tư 22 

của bộ GD&ĐT giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ 

chức hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm ngay trong quá trình và kết 
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thúc mỗi giai đoạn dạy học, giáo dục. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện những 

cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ và phát hiện những hạn 

chế, yếu kém của học sinh để hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ trong quá trình 

học tập, rèn luyện của học sinh. 

Giúp cho việc kiểm tra, nhận xét đánh giá chuyển biến mạnh theo 

hướng phát triển tính sáng tạo của học sinh, theo định hướng phát triển năng 

lực...Đồng thời khuyến khích vận dụng linh hoạt các kiến thức kĩ năng đã học 

vào những tình huống thực tế, làm bộc lộ những cảm xúc, thái độ của học 

sinh. Qua kiểm tra, giáo viên và học sinh phải nhìn nhận, đánh giá, điều chỉnh 

cách dạy, cách học của mình để đạt kết quả cao hơn trong dạy học. 

Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện yêu cầu đổi mới kiểm tra, 

nhận xét đánh giá trong hoạt động dạy học của giáo viên, góp phần nâng cao 

chất lượng dạy học. 

3.2.5.2. Nội dung và cách thực hiện 

a. Bồi dưỡng cho giáo viên có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về yêu cầu, nội 

dung nhận xét đánh giá học sinh  theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT 

- BGH nhà trường quán triệt tư tưởng cho đội ngũ giáo viên về việc đổi 

mới cách nhận xét, đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014  của Bộ GD&ĐT.  

- Triển khai thông tư trong toàn trường, sau khi triển khai cho giáo viên 

thực hành nhận xét đánh giá thường xuyên và định kỳ tổ chức cho giáo viên 

cùng nhau đóng góp ý kiến, và các thắc mắc những điểm chưa nắm rõ để cùng 

nhau trao đổi vào việc thực hiện. Chỉ đạo cho tổ chuyên môn, tổ chức sinh 

hoạt về thực hiện Thông tư trong những buổi sinh hoạt chuyên môn để các 

thành viên trong tổ nắm vững cách đánh giá nhận xét học sinh. 

b. Chỉ đạo và tổ chức quản lý hội đồng sư phạm thực hiện nghiêm túc 

các quy định về nhận xét đánh giá và kiểm tra học sinh 

Giáo viên đánh giá học sinh hàng ngày, hàng tuần, vào sổ tay để ghi nhớ 
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bằng biện pháp xoay vòng hoặc đến lượt học sinh được kiểm tra để nhận xét. 

Trên cơ sở đó giáo viên tổng hợp lựa chọn những mặt nổi trội nhất hoặc những 

mặt còn hạn chế hay những tiến bộ sau khi giáo viên đã có những biện pháp hỗ 

trợ tích cực; học sinh đã hoàn thành nội dung môn học hoặc đạt các phẩm chất,  

năng lực để ghi những nhận xét đáng chú ý nhất vào sổ theo dõi chất lượng. 

Thực hiện đánh giá học sinh trong sổ theo dõi chất lượng dựa trên 

nguyên tắc không được “ bỏ quên” học sinh nào nhưng mang tính vừa sức, 

tránh quá tải cho giáo viên. Không để có học sinh quá hai tháng không được 

đánh giá vào sổ theo dõi chất lượng; những điểm hạn chế, khả năng nổi bật 

hoặc tiến bộ rõ rệt được nhận xét chi tiết, những học sinh khác có thể ghi vắn 

tắt. Giữa kì và cuối kì trong sổ theo dõi chất lượng ghi cụ thể, chi tiết hơn các 

tháng khác. 

Tăng cường nhận xét bằng lời cho học sinh để giảm áp lực ghi nhận xét 

nhiều trong vở. Việc ghi nhận xét trong vở viết đặc biệt chú ý đến những học 

sinh còn nhiều lỗi sai trong bài làm, giáo viên cần ghi cụ thể biện pháp khắc 

phục để học sinh và bố mẹ các em nắm được. 

Khi kiểm tra đánh giá cuối học kỳ I và cuối kỳ II, thực hiện theo chỉ 

đạo và hướng dẫn của phòng GD như: Tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp 

trường về:  Phân loại mức độ tư duy học sinh tiểu học và ma trận đề câu hỏi 

kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt và Toán theo Thông tư.  

Nhà trường giao cho giáo viên làm đề, nghiệm thu đề, thực hiện các 

bước đúng qui định và quy chế về công tác tổ chức coi , chấm bài. Các bài 

kiểm tra của học sinh đều có nhận xét và có biện pháp hỗ trợ theo đúng Thông 

tư. Từng bài kiểm tra của học sinh khi chấm thi xong được gửi về cho phụ 

huynh xem, lưu lại theo qui định hiện hành. 
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3.2.6. Biện pháp 6. Thanh tra hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi 

mới giáo dục ở trường tiểu học 

3.2.6.1. Mục tiêu của biện pháp 

Kiểm tra là một trong bốn chức cơ bản của quản lý, kiểm tra nhằm thu 

thập thông tin về đối tượng, qua đó đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu 

đề ra, giúp chủ thể quản lý đưa ra những quyết định kịp thời điều chỉnh hành 

vi của đối tượng quản lý nhằm đưa hệ thống tiến đến mục tiêu. Từ đó động 

viên khuyến khích, tư vấn thúc đẩy phong trào dạy tốt và học tốt tạo sự công 

bằng trong thi đua. 

Đánh giá giáo viên là việc làm đòi hỏi sự nhạy cảm của người cán bộ 

quản lý dựa trên những cơ sở khoa học, chính xác tôn trọng đối tượng được 

kiểm tra. Đồng thời tư vấn và chỉ ra cho giáo viên biện pháp để cải thiện chất 

lượng dạy học. 

 Để hoạt động dạy học  đạt được mục tiêu dự kiến, hiệu trưởng phải 

thực tốt chức năng kiểm tra. 

3.2.6.2. Nội dung và cách thực hiện 

a. Hiệu trưởng cùng ban thanh tra làm tốt công tác xây dựng kế hoạch 

thanh tra  hoạt động dạy học 

Ngay từ đầu năm học hiệu trưởng họp ban thanh tra xây dựng kế hoạch 

thanh tra. Kiểm tra tất cả các khâu, các thành tố của quá trình dạy học. 

Hình thức kiểm tra phải kết hợp tốt kiểm tra định kì và kiểm tra đột 

xuất, cân đối giữa kiểm tra chuyên đề và kiểm tra toàn diện, phối hợp tốt giữa 

kiểm tra của cấp trên và kiểm tra của nhà trường. 

Thời gian thanh kiểm tra được thực hiện thường xuyên hàng tháng, 

hàng quý, trong từng học kì và trong từng năm học. 

b. Cử thành viên trong ban thanh tra dự bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ 

thanh, kiểm tra. 
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Hàng năm cấp trên có tổ chức các lớp học bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ 

thanh tra, kiểm tra. Hiệu trưởng cần tạo mọi điều kiện cho các thành viên trong 

ban thanh tra của trường đi học tập, cần tập trung vào một số nội dung sau: 

Các văn bản hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ thanh kiểm tra trong 

năm học. 

Các quy định cụ thể về nề nếp hoạt động chuyên môn của cấp Tiểu học. 

Các văn bản quy định về đánh giá xếp loại giờ dạy, xếp loại giáo viên 

và và xếp loại nhà trường. 

Nghiệp vụ tổ chức một cuộc thanh tra, nhất là các kĩ năng về thu thập 

thông tin bằng nhiều cách, cách góp ý tham gia với giáo viên, cách tư vấn 

giúp đỡ người được kiểm tra… 

c. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra theo kế hoạch 

Căn cứ vào kế hoạch của hiệu trưởng xây dựng từ đầu năm, ban thanh 

tra sẽ nhận thông báo trước 3- 5 ngày để chuẩn bị nghiên cứa tài liệu có liên 

quan, thu thập thông tin trước về đối tượng được thanh tra. Hiệu trưởng cũng 

thông báo cho đối tượng được thanh tra biết kế hoạch kiểm tra trước 1- 2 ngày 

để chuẩn bị. 

Trong quá trình thực hiện thanh kiểm tra, cần chỉ rõ những hạn chế 

thiếu sót của người được kiểm tra và tư vấn giúp đỡ người được kiểm tra 

những biện pháp cách làm hiệu quả hơn. 

Trong thanh tra kiểm tra hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy 

học chủ yếu là ngăn ngừa sai phạm, tư vấn giúp đỡ là chính. Tuy nhiên cũng 

cần có biện pháp xử lý nghiêm túc đối với giáo viên không thực hiện nghiêm 

túc quy chế chuyên môn như phê bình trước tập thể sư phạm, hạ bậc thi đua 

trong năm học… 
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3.2.7. Biện pháp 7. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị 

phục vụ dạy học 

3.2.7.1. Mục tiêu của biện pháp  

Phát huy vai trò của thiết bị dạy học để thiết bị dạy học là công cụ để 

giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng dạy học. Do vậy, Ban giám hiệu cần 

phải quan tâm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để cải tiến quản lý hoạt 

động dạy học trong nhà trường, đặc biệt quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại 

phục vụ dạy học như máy chiếu đa năng, máy projecter, máy tính sách tay… 

Tích cực chỉ đạo giáo viên quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả thiết 

bị đồ dùng dạy học, tạo điều kiện cho việc đổi mới PPDH đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục, đẩy mạnh hoạt động của học sinh, làm cho học sinh tự giác, 

tự khám phá kiến thức thông qua hoạt động thực hành, thâm nhập thực tế 

trong quá trình học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy học. 

3.2.7.2. Nội dung và cách thực hiện 

a. Tăng cường đầu tư mua sắm thiết bị dạy học; nâng cấp, cải tạo hoặc xây 

dựng mới phòng học bộ môn đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất thiết bị dạy học. 

Cán bộ thiệt bị đồ dùng không chỉ là thủ kho cất giữ bảo quản thiết bị 

đồ dùng mà còn là chuyên gia hướng dẫn giáo viên sử dụng các thiết bị mới, 

là người giúp hiệu trưởng xây dựng theo dõi đôn đốc nề nếp sử dụng thiết bị 

đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh. Do vậy cán bộ thiết bị đồ dùng 

phải được tập huấn nghiệp vụ trong công tác. 

Cán bộ thiết bị đồ dùng sau khi tập huấn phải nắm được những nội 

dung cơ bản sau: 

- Danh mục thiết bị đồ dùng các môn học 

- Cách tổ chức sắp xếp thiệt bị đồ dùng khoa học, dễ tìm dễ sử dụng, 

tránh độc hại, an toàn cho người sử dụng. 

- Quy trình đảm bảo khoa học tránh hỏng hóc. 

- Công dụng kĩ thuật lắp ráp, vận hành các thiệt bị đồ dùng 



 

71 

- Kĩ thuật lập sổ sách theo dõi tài sản, theo dõi tài sản, thanh lý theo 

quy định chung 

b. Tập huấn sử dụng thiết bị đồ dùng cho giáo viên 

Để xây dựng nền nếp sử dụng thiết bị đồ dùng thường xuyên trong giáo 

viên, nhà trường cần cử nhóm trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn 

tham dự các lớp tập huấn sử dụng thiệt bị đồ dùng do cấp trên tổ chức, sau đó 

về trường tập huấn lại cho giáo viên. Đảm bảo 100% giáo viên sử dụng thành 

thạo các trang thiệt bị đồ dùng hiện có. 

Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức tốt phong trào tự làm đồ dùng dạy học 

để làm phong phú thêm thiết bị dạy học và tạo điều kiện để giáo viên sáng tạo 

đổi mới cách dạy học. 

Khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ tin học để sử dụng 

các trang thiết bị dạy học hiện đại, sử dụng các phần mềm dạy học, tích cực 

khai thác thông tin trên mạng Internet để làm tư liệu cho giảng dạy. 

c. Chỉ đạo trường xây dựng nền nếp sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học. 

Cùng với phong trào đổi mới PPDH, việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy 

học phải được coi như một yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên , nhà trường 

cần quy định rõ yêu cầu sử dụng thiết bị dạy học trong nội quy hoạt động 

chuyên môn của trường. 

Chỉ đạo xây dựng nội quy khai thác sử dụng thiệt bị đồ đùng dạy học 

trong nhà trường. Quy định rõ trách nhiệm của Ban giám hiệu, của tổ trưởng 

tổ chuyên môn, của giáo viên, của cán bộ thiệt bị đồ dùng, của học sinh trong 

việc sử dụng thiết bị đồ dùng. Vừa đảm bảo dễ dàng cho người sử dụng vừa 

đảm bảo quản lý tốt tránh mất mát hỏng hóc. 

Chỉ đạo xây dựng nội quy đăng kí mượn, trả đồ dùng của giáo viên, 

học sinh, chế độ làm việc của cán bộ thiết bị đồ dùng đảm bảo phục vụ tốt 

và hiệu quả. 
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d. Tăng cường kiểm tra việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học của giáo viên 

Nhà trường thực hiện có kế hoạch chế độ kiểm tra thường xuyên và đột 

xuất nề nếp của giáo viên, trong đó có sự kiểm tra việc sử dụng thiết bị đồ 

dùng. Kết hợp kiểm tra trực tiếp trên lớp và kiểm tra qua hồ sơ đăng kí, mượn 

trả đồ dùng. 

3.3. Điều kiện thực hiện các biện pháp 

- Ban giám hiệu và hội đồng sư phạm các nhà trường phải thống nhất 

và quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện các biện pháp. 

- Cán bộ quản lý các trường cần được bồi dưỡng các kỹ năng cơ bản về 

khoa học quản lý, nhất là kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo và 

kiểm tra đánh giá. 

- Hiệu trưởng các trường nắm chắc chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục. 

- Các biện pháp đề xuất của đề tài cần được tổ chức thực hiện đồng bộ, 

thống nhất với các biện pháp quản lý đang thực hiện. 

- Hiệu trưởng các nhà trường cần làm tốt công tác tham mưu với các 

cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác khuyến 

học, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. 

3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp 

Các biện pháp đề xuất ở trên xuất phát từ việc đổi mới giáo dục TH. 

Các biện pháp này có mối quan hệ mật thiết với nhau không tách rời, biện 

pháp này là cơ sở, tiền đề cho biện pháp kia, chúng bổ sung, hỗ trợ cho nhau, 

thúc đẩy nhau đảm bảo cho hoạt động đổi mới giáo dục tiểu học đạt hiệu quả 

cao nhất. 

Khi giải quyết một nhiệm vụ quản lý, Hiệu trưởng cần phải vận dụng 

nhiều biện pháp phối hợp để đạt hiệu quả cao. Tùy theo từng giai đoạn có thể 

lựa chọn, ưu tiên một số biện pháp dựa vào hoàn cảnh công việc, điều kiện cụ 
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thể mà lựa chọn và kết hợp các biện pháp quản lý cho phù hợp. 

3.5. Thử nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp 

Để thử nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất, tác 

giả đã dùng phương pháp xin ý kiến chuyên gia. Các chuyên gia được hỏi là 38 

đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong quản lý hoạt động dạy học gồm 10 đồng 

chí là lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục, 28 cán bộ quản lý các nhà trường. 

Nội dung phiếu hỏi về tính cấp thiết và tính khả thi của 7 biện pháp đề 

xuất với câu hỏi đóng 3 mức độ. Kết quả như sau: 

Bảng 3.11. Kết quả thử nghiệm tính cấp thiết của các biện pháp 

STT Các  iện pháp quản    
Số   

kiến 

Tính cần thiết 

∑ X  
Thứ 

 ậc Cấp 

thiết 

Ít cấp 

thiết 

Không 

cấp 

thiết 

 

1 

Quán triệt yêu cầu đổi mới 

giáo dục tiểu học cho cán 

bộ quản lý, giáo viên  

 

 

38 

 

 

33 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

109 

 

 

2,87 

 

 

2 

 

2 

Kế hoạch hoá công tác 

quản lý hoạt động dạy học 

 

38 

 

30 

 

8 

 

0 

 

106 

 

2,78 

 

4 

 

3 
Hướng dẫn thực hiện đa 

dạng hóa các hình thức tổ 

chức dạy học. 

 

38 

 

25 

 

13 

 

 

0 

 

 

101 

 

 

2,65 

 

 

7 

 

4 Thực hiện tăng cường đổi 

mới phương pháp dạy học 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục 

 

38 

 

34 

 

4 

 

0 

 

110 

 

2,89 

 

 

1 

 

 

5 

 Thực hiện linh hoạt và 

phù hợp việc kiểm tra, 

nhận xét đánh giá học sinh 

 

38 

 

28 

 

 

10 

 

0 

 

104 

 

2,73 

 

5 



 

74 

theo hướng dẫn của Bộ 

GD&ĐT  

 

6 

Thanh tra hoạt động dạy 

học theo yêu cầu đổi mới 

giáo dục của các trường 

Tiểu học 

 

 

38 

 

 

31 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

107 

 

 

2,82 

 

 

3 

 

7 

Tăng cường đầu tư CSVC 

và trang thiết bị phục vụ 

dạy học. 

 

38 

 

27 

 

11 

 

0 

 

103 

 

2,71 

 

6 

   Tổng chung     740 2,78  

 

Nhận xét: Nhìn chung tính cấp thiết của các biện pháp đề xuất được các 

đồng chí hỏi đánh giá ở mức độ rất cấp thiết, thể hiện ở gia trị trung bình X  = 

2,78. Trong số 7 biện pháp đề xuất thì cả 7 biện pháp được đánh giá chung ở 

mức độ cấp thiết với X  từ 2,65 đến 2,98. Không có biện pháp nào ý kiến là 

không cấp thiết. 

Biện pháp được đánh giá cấp thiết nhất là “Chỉ đạo tăng cường đổi mới 

phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” với X = 2,89 

Biện pháp được đánh giá là ít cấp thiết hơn cả là “Chỉ đạo thực hiện đa 

dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học‟‟ ở mức độ cấp thiết với X = 2,65 

Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của 7 biện pháp đề xuất 

được thể hiện qua biểu đồ sau: 
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2.5

2.55

2.6

2.65

2.7

2.75

2.8

2.85

2.9

BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP7

Tính cấp thiết

 

Biểu đồ 3.1. Kết quả thử nghiệm tính cấp thiết của các biện pháp  
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Bảng 3.12. Kết quả thử nghiệm tính khả thi của các biện pháp 

STT Các  iện pháp quản    
Số   

kiến 

Tính khả thi 

∑ X  
Thứ 

 ậc 
Khả 

thi 

Ít khả 

thi 

Không 

khả thi 

 

1 

Quán triệt yêu cầu đổi mới 

giáo dục Tiểu học cho cán bộ 

quản lý, giáo viên 

 

38 

 

29 

 

9 

 

0 

 

105 

 

2,76 

 

5 

 

2 

Kế hoạch hoá công tác quản lý 

hoạt động dạy học 
38 30 8 0 106 2,78 4 

 

3 

Chỉ đạo thực hiện đa dạng hoá 

các hình thức tổ chức dạy học 

 

38 

 

25 

 

13 

 

0 

 

101 

 

2,65 

 

8 

4 Chỉ đạo tăng cường đổi mới 

phương pháp dạy học đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục 

 

38 

 

34 

 

4 

 

0 

 

110 

 

2,89 

 

1 

 

5 

Chỉ đạo hội đồng sư phạm thực 

hiện linh hoạt và phù hợp việc 

đổi mới kiểm tra, nhận xét đánh 

giá học sinh. 

 

38 

 

28 

 

 

10 

 

0 

 

104 

 

2,73 

 

6 

 

6 

Đổi mới thanh tra, kiểm tra, tự 

kiểm tra hoạt động dạy học theo 

yêu cầu đổi mới giáo dục của các 

trường Tiểu học 

 

 

38 

 

 

32 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

108 

 

 

2,84 

 

 

2 

 

7 

Tăng cường đầu tư CSVC và 

trang thiết bị phục vụ dạy học. 

 

38 

 

26 

 

12 

 

0 

 

102 

 

2,68 

 

8 

   Tổng chung     736 2,77  

Nhận xét:  

Nhìn chung tính khả thi của biện pháp đề xuất được đánh giá chung là 

Rất khả thi, thể hiện ở giá trị trung bình chung X = 2,77. Các biện pháp được 

đánh giá ở mức độ Rất khả thi với X  từ 2,65 đến 2,89. Trong 7 biện pháp đề 

xuất không có ý kiến nào đánh giá là không khả thi. 

Biện pháp được đánh giá có tính khả thi cao nhất là biện pháp „Chỉ đạo 

tăng cường đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” 

với X = 2,89.  
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Tính khả thi của các biện pháp được minh họa qua biểu đồ sau: 

2,5

2,55

2,6

2,65

2,7

2,75

2,8

2,85

2,9

BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP7

Tính khả thi

 

Biểu đồ 3.2. Kết quả thử nghiệm tính khả thi của các biện pháp  

Bảng 3.13. Kết quả thử nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp  

STT         Các biện pháp quản lý 

 Tính cấp thiết Tính khả thi 

X  Thứ bậc X  Thứ bậc 

1 
Quán triệt yêu cầu đổi mới giáo dục 

Tiểu học cho cán bộ quản lý giáo viên 
2,87 2 2,76 4 

2 

Kế hoạch hoá công tác quản lý hoạt 

động dạy học 

 

2,78 4 2,78 3 

3 
 Thực hiện đa dạng hoá các hình thức 

tổ chức dạy học  
2,65 7 2,65 7 

4 

 Tăng cường đổi mới phương pháp 

dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục 

2,89 1 2,89 1 
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5 

  Thực hiện linh hoạt và phù hợp việc 

đổi mới kiểm tra, nhận xét đánh giá 

học sinh theo thông tư 30 

2,73 5 2,73 5 

6 

 Thực hiện thanh tra hoạt động dạy 

học theo yêu cầu đổi mới giáo dục của 

các trường Tiểu học  

2,82 3 2,84 2 

7 
Tăng cường đầu tư CSVC và trang 

thiết bị phục vụ dạy học 
2,71 6 2,68 6 

 

 

Kết quả thử nghiệm tính cấp thiết và khả thi của 7 biện pháp đề xuất 

được thể hiện qua biểu đồ sau: 

 

2,5

2,55

2,6

2,65

2,7

2,75

2,8

2,85

2,9

BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP7

Tính cấp thiết

Tính khả thi

 

Biểu đồ 3.3. Kết quả thử nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp  

Qua biểu đồ chúng ta thấy độ chênh lệch kết quả thử nghiệm của tính 

cấp thiết và khả thi của mỗi biện pháp không nhiều. Mối tương quan giữa cần 

thiết và khả thi là chặt chẽ. Để khẳng định thêm nhận định đó tác giả đã khảo 
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sát tương quan này bằng công thức Spiêc - man như sau: 

Hệ số tương quan Spiêc - man:  

2

2

6. 6.6 36
1 1 1 0,88

.( 1) 7.48 336

D
r

N N
      



  

Ta thấy số r = 0,88 chứng tỏ tương quan giữa tính cấp thiết và tính khả 

thi là tương quan thuận và chặt chẽ, có nghĩa là nhận thức tầm quan trọng và 

mức độ thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi 

mới giáo dục là hoàn toàn phù hợp và thống nhất với nhau, các biện pháp 

quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục là hoàn toàn phù 

hợp và thống nhất với nhau, các biện pháp nhận thức quan trọng ở mức độ 

nào thì cũng được thực hiện ở mức độ tương ứng nghĩa là các biện pháp mà 

đề tài để xuất là khoa học. 

Kết luận chƣơng 3 
 

Với bẩy biện pháp quản lý các hoạt động dạy học của hiệu trưởng ở 

trường tiểu học thuộc thành phố Hưng Yên mà luận văn dựa trên cơ sở kế 

thừa các nghiên cứu trước đó đồng thời xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý 

dạy học của hiệu trưởng các trường tiểu học trong thành phố. Những biện 

pháp trên sẽ có tác dụng thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục 

các trường tiểu học. 

Trên cơ sở lý luận và thực trạng quản lý hoạt động dạy học của Hiệu 

trưởng tiểu học ở thành phố Hưng Yên. Các biện pháp trên có mối quan hệ 

chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau bổ sung cho nhau tạo nên một chỉnh thể thống 

nhất. Để sử dụng có hiệu quả các biện pháp này đòi hỏi người hiệu trưởng cần 

phải căn cứ vào đặc điểm điều kiện của trường mình để từ đó vận dụng sáng 

tạo trong công tác quản lý các hoạt động dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi 

mới hiện nay. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Từ các kết quả nghiên cứu thu được, có thể rút ra các kết luận sau: 

1.1. Trong nhà trường, hoạt động dạy học là hoạt động cơ bản nhất, 

trọng tâm nhất, là con đường chủ yếu để hình thành và phát triển nhân cách 

học sinh. Do đó quản lý hoạt động dạy học ở trường Tiểu học là một nội dung 

vô cùng quan trọng trong quản lý nhà trường. 

Quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học là những 

tác động có mục đích, có kế hoạch tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân 

viên và học sinh trong các nhà trường, đưa hoạt động dạy học vận hành theo 

quan điểm đường lối giáo dục của Đảng và tiến đến mục tiêu đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục nói chung vì vậy người hiệu trưởng giữ vai trò quan trọng 

trong quản lý các hoạt động dạy học.  

1.2. Hiệu trưởng các trường Tiểu học thành phố Hưng Yên đã thực hiện 

đồng bộ hệ thống các biện pháp quản lý hoạt động dạy học đối với các trường 

Tiểu học trong thành phố. Các biện pháp đã tác động đến tất cả các thành tố 

của quá trình dạy học, làm cho hoạt động dạy học của các trường Tiểu học có 

nền nếp và chất lượng dạy học có nhiều chuyển biến rõ tích cực. 

Tuy nhiên, việc kế hoạch hoá công tác quản lý hoạt động dạy học còn 

chung chung, việc đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn đạt chuẩn, phòng 

học đa năng còn chậm, giáo viên khai thác sử dụng thiết bị đồ dùng hiện có 

còn hạn chế; việc chỉ đạo các trường thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá kết 

quả  học tập của học sinh còn nhiều hạn chế. 

Qua kết quả điều tra thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học ở 

trường TH của hiệu trưởng ở các trường cho thấy: Hiệu trưởng đều nhận thức 

đươc vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý các hoạt động dạy học và đã 

để era được các biện pháp quản lý hoạt động dạy học cụ thể. 
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1.3. Căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn trên, tác giả đã đề ra 7 biện 

pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học thuộc thành phố Hưng Yên, 

được thể hiện trong chương 3 của luận văn này. 

Nếu hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả 7 biện pháp trên thì sẽ nâng 

cao được chất lượng dạy học ở các trường tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục hiện nay.  

2. Khuyến nghị 

Qua kết quả nghiên cứu chương 2 và chương 3 cho phép tác giả đưa ra 

một số khuyến nghị để giúp hiệu trưởng các trường tiểu học áp dụng các biện 

pháp quản lý hoạt động dạy học nâng cao chất lượng giáo dục các nhà trường. 

2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu cho tỉnh tăng cường đầu tư CSVC cho các trường Tiểu 

học theo tiêu chí trường tiểu học chuẩn quốc gia do Bộ GD & ĐT quy định. 

Cần đầu tư mua sắm các trang thiệt bị đồng bộ trên cơ sở tham khảo ý kiến đề 

nghị mua sắm của các hiệu trưởng nhà trường, tránh gây lãng phí ngân sách 

của nhà nước khi mua những trang thiệt bị mà nhà trường đã có đủ, trong khi 

các trang thiết bị còn thiếu lại không được mua sắm. 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên 

và CBQL các trường tiểu học. Tạo điều kiện hỗ trợ thỏa đáng về kinh phí để 

đào tạo CBQL và giáo viên có trình độ sau đại học. 

2.2. Đối với lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo Hưng Yên 

- Tổ chức hội nghị khoa học đánh giá thực trạng hoạt động dạy học và 

quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục của Phòng GD&ĐT 

đối với các trường TH trên địa bàn, rút ra những bài học thành công, hạn chế, 

nguyên nhân hạn chế để khắc phục.  
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- Tạo điều kiện động viên cán bộ, nhà quản lý các trường tích cực học 

tập lý luận chính trị, chuyên môn quản lý và trình độ tin học, ngoại ngữ để 

đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ quản lý giáo dục. 

- Tham mưu với lãnh đạo UBND thành phố cung cấp ngân sách thực 

hiện đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với những trường chưa đạt 

chuẩn quốc gia và nâng mức độ chuẩn đối với các trường đã đạt chuẩn Quốc 

gia mức độ 1, mức độ 2. 

2.3. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý các trường TH trong thành phố 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý hoạt động dạy 

học. Tập trung vào các nhiệm vụ đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp dạy 

học, tăng cường bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh, đổi mới ra đề 

kiểm tra theo hướng tăng cường yêu cầu vận dụng kiến thức, hạn chế ghi nhớ 

máy móc. 

- Động viên, khuyến khích kịp thời giáo viên đạt thành tích cao trong 

dạy học, tạo cơ hội cho giáo viên phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp. 

- Lựa chọn sử dụng đội ngũ cán bộ phụ trách chuyên môn của trường, 

của tổ khối phải là những người thực sự có năng lực chuyên môn cũng như 

phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với tập thể 

nhằm thực hiện tốt các hoạt động dạy học. 

- Nghiên cứu và vận dụng linh hoạt các BP QL hoạt động dạy học 

nhằm sử dụng và phát huy tối đa mọi tiềm năng của nhà trường về nhân lực, 

vật lực phục vụ cho hoạt động dạy học. 

- Tích cực chủ động tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương tạo 

mọi điều kiện hỗ trợ nhà trường, cùng nhà trường giải quyết những khó khăn 

về CSVC phục vụ hoạt động dạy học. 

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, tự đánh giá theo chuẩn hiệu 

trưởng, hiệu phó để xác định được những mặt còn hạn chế của bản thân, xây 
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dựng kế hoạch tự học. Việc tự học cán bộ quản lý vừa là quá trình để tự hoàn 

thiện mình vừa là để nêu gương cho học sinh noi theo. 

2.4. Đối với giáo viên 

- Thường xuyên và không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo 

đức, trình độ chính trị; chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn, trên chuẩn và thực 

chất năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác và hoạt động chăm sóc 

giáo dục trẻ. 

- Khắc phục mọi khó khăn, có kế hoạch tự học, tự rèn luyện kỹ năng, 

phương pháp tự học, tự nghiên cứu, lĩnh hội tri thức khoa học, công nghệ 

thông tin và nghệ thuật sư phạm. 

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, tự đánh giá theo chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên. 

- Tích cực nghiên cứu khoa học, tổng kết áp dụng các sáng kiến, kinh 

nghiệm của đồng nghiệp và bản thân, nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm 

sóc và giáo dục trẻ. 

2.5. Đối với chính quyền địa phương và các đoàn thể 

- Liên hệ và phối hợp tốt với các tổ chức xã hội, tranh thủ sự ủng hộ, 

giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân cho sự nghiệp phát triển GD nói chung và sự 

phát triển của nhà trường nói riêng. 

- Đảng ủy và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra việc chỉ 

đạo thực hiện nghị quyết, kế hoạch về công tác giáo dục ở từng cụm dân cư. 

- Các tổ chức đoàn thể, chính quyền ở địa phương thực hiện, theo dõi, 

giám sát, đánh giá cụ thể của các hoạt động giáo dục trên địa bàn, có báo cáo 

hoạt động từng quý, năm lên cấp lãnh đạo. 

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức ở địa phương như: hội phụ nữ, hội 

cựu chiến binh, hội nông dân, hội liên hiệp thanh niên ... để làm tốt công tác 

tuyên truyền, vận động huy động học sinh đến trường, giáo dục đạo đức cho 
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học sinh. Có chính sách ưu tiên động viên và khuyến khích học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện. 

- Chính quyền địa phương có thể yêu cầu nhà trường trên địa bàn thông 

báo định kỳ, hoặc đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục, cũng như 

cùng phối hợp để triển khai, thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ có nội 

dung liên quan tới giáo dục cho học sinh… 

2.6. Đối với phụ huynh học sinh 

- Gia đình học sinh có trách nhiệm chủ động, tích cực phối hợp cùng 

nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong việc giáo dục học sinh. Tạo điều 

kiện tốt nhất cho con em mình được tham gia các hoạt động giáo dục. 

- Cha mẹ học sinh tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung, 

chương trình phối hợp và phương pháp giáo dục học sinh của nhà trường. 

Liên hệ với nhà trường khi cần thiết để nắm được kết quả học tập và rèn luyện 

của con em mình, đồng thời tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch 

của nhà trường... 

- Gia đình thường xuyên trao đổi phản ánh thông tin về giáo dục của 

con em thông qua các cuộc họp hay sinh hoạt văn hóa khu dân cư nhằm tạo 

mối quan hệ mật thiết giữa giáo dục gia đình - nhà trường và xã hội. 
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Phiếu số 1 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

Về các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trƣởng 

và phó hiệu trƣởng 

 Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động dạy học theo 

yêu cầu đổi mới giáo dục đối với các trường tiểu học thành phố Hưng Yên, 

xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số nội dung sau: 

               ( Đánh dấu x vào ô phù hợp) 

 

TT 

 

          Các nội dung quản lý của hiệu trƣởng 

   Tính cấp thiết 

Rất 

cấp 

thiết 

Cấp 

thiết 

Ít cấp 

thiết 

1 Tổ chức các hoạt động nhằm quán triệt yêu cầu đổi mới 

giáo dục tiểu học cho cán bộ quản lý giáo viên 

   

2 Kiểm tra giám sát thực hiện mục tiêu dạy học theo yêu 

cầu đổi mới giáo dục của cấp học, môn học 

   

3  Thực hiện đầy đủ đúng tiến độ nội dung, chương trình 

đổi mới dạy học 

   

4 Phân công chuyên môn,thực hiện công tác bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ 

giáo viên. 

   

5 Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học 

theo yêu cầu đổi mới 

   

6 Đầu tư và khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất 

trang thiết bị dạy học 

   

7 Phối hợp tốt các lực lượng giáo dục trong việc giáo dục 

tinh thần, động cơ thái độ học tập cho học sinh và quản 

lý tốt nề nếp học tập của học sinh. 

   

8 Vận dụng linh hoạt việc đổi mới kiểm tra đánh giá xếp 

loại học sinh theo TT30/2014 

   

                       Xin trân trọng cảm ơn! 



 

 

Phiếu số 2 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

Về thực trạng số  ƣợng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học 

              ( dành cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học) 

 Để khảo sát thực trạng sử dụng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học 

theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với các trường tiểu học tại thành phố Hưng 

yên, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số nội dung sau. 

( Hãy đánh dấu x vào ô phù hợp hoặc trả lời câu hỏi) 

STT Các nội dung quản lý 
Thực hiện 

Có không 

ND 1 Tổ chức các hoạt động nhằm quán triệt yêu cầu 

đổi mới giáo dục tiểu học cho cán bộ quản lý 

giáo viên 

  

1  Tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập nghị quyết 

Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn 

diện Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 

  

2 Kiểm tra, giám sát cán bộ giáo viên xem có nắm 

được các yêu cầu, nội dung đổi mới giáo dục theo 

nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn 

bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 

  

3 Hướng dẫn giáo viên kiểm tra việc áp dụng nội 

dung đổi mới giáo dục vào đổi mới dạy học 

  

ND 2  Kiểm tra giám sát thực hiện mục tiêu dạy học 

của cấp học, môn học 

  

1  Bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên nắm vững mục 

tieu của cấp học, của môn học, của mỗi chương 

trình, mỗi bài dạy. 

  

2 Hướng dẫn giáo viên thường xuyên đánh giá kết 

quả thực hiện mục tiêu sau mỗi quá trình dạy học 

để rút kinh nghiệm cho mỗi quá trình tiếp theo 

  



 

 

3 Thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện mục tiêu 

dạy học của giáo viên một các thường xuyên  
  

ND3 Hƣớng dẫn thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ nội 

dung chƣơng trình dạy học 
  

1  Bồi dưỡng hè về chương trình sách giáo khoa, 

phân phối chương trình và các văn bản hướng dẫn 

dạy học cho giáo viên.  

  

2 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, thống nhất 

những nội dung khó, mới trong chương trình sách 

giáo khoa. 

  

3 Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra tiến độ thực 

hiện chương trình của giáo viên. 
  

ND4 Phân công chuyên môn và bồi dƣỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 
  

1   Thực hiện phân công chuyên môn đảm bảo giáo 

viên giảng dạy đúng trình độ năng lực sư phạm. 
  

2 Bồi dưỡng cho giáo viên nắm vững chủ trương 

đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà 

nước liên quan đến công tác giáo dục. 

  

3 Bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên, duy 

trì phong trào hội giảng, viết và áp dụng sáng kiến 

kinh nghiệm trong dạy học  

  

4 Bồi dưỡng kĩ năng tin học, khai thác thông tin phục 

vụ dạy học cho cán bộ giáo viên 
  

5 Đưa giáo viên đi học nâng chuẩn và tổ chức bồi 

dưỡng thường xuyên theo chu kì cho giáo viên 
  

6 Tổ chức và duy trì hoạt động của tổ chuyên môn để 

bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên. 
  

7 Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên 

môn, sinh hoạt chuyên đề, tháo gỡ khó khăn vướng 

mắc trong dạy học. 

  



 

 

8 Thực hiện tốt thanh tra chuyên đề, toàn diện giáo 

viên 

  

ND5 Hƣớng dẫn thực hiện đa dạng hóa các hình thức 

tổ chức dạy học. 

  

1  Tập huấn và khuyến khích giáo viên dạy học theo 

nhóm. 

  

2 Hướng dẫn  giáo viên thực hiện có hiệu quả các tiết 

học thực hành, phòng học bộ môn. 

  

3 Khuyến khích giáo viên dạy học dưới hình thức 

thảo luận, sinh hoạt chuyên đề, tham quan dã ngoại. 

  

ND6 Đầu tƣ và khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở 

vật chất và trang thiết bị dạy học. 

  

1  Tích cực tham mưu xây dựng trường chuẩn quốc 

gia, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị 

dạy học. 

  

2 Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ thiết bị 

đồ dùng, kĩ năng sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học 

cho giáo viên, xây dựng tốt nền nếp sử dụng thiết bị 

đồ dùng dạy học. 

  

3 Tổ chức thi, tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học.   

4 Thực hiện kiếm tra việc đầu tư, bảo quản và khai thác 

sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học của nhà trường. 

  

ND7 Phối hợp các lực  ƣợng giáo dục trong việc giáo 

dục tinh thần, động cơ thái độ học tập cho học 

sinh và quản lý tốt nề nếp học tập cho học sinh. 

  

1  Tăng cường giáo dục truyền thống của nhà trường 

và địa phương cho học sinh. 

  

2 Đẩy mạnh hoạt động Đoàn - Đội và các phong trào 

thi đua, nêu gương học sinh đạt thành tích cao trong 

học tập, động viên học sinh nghèo vượt khó. 

  



 

 

3 Thực hiện xã hội hóa giáo dục, xậy dựng tốt 3 môi 

trường giáo dục, tăng cường quản lý giáo dục học 

sinh. 

  

ND8 Thực hiện kiể  tra đánh giá xếp loại học sinh 

theo Thông tƣ 30/2014 

 

  

1 Tổ chức cho giáo viên học tập, nắm vững quy chế 

kiểm tra đánh giá, nhận xét học sinh. 

  

2 Hướng dẫn việc nhận xét đánh giá thường xuyên 

học sinh, chuyên đề về việc xây dựng cách ra đề 

kiểm tra, ngân hàng đề chung cho giáo viên tham 

khảo. 

  

3 Thanh kiểm tra việc thực hiện quy chế kiểm tra 

nhận xét đánh giá học sinh. 

  

   

 Theo đồng chí , ngoài những biện pháp trên còn có những biện pháp 

nào được sử dụng trong quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo 

dục đối với các trường tiểu học? 

                             Xin trân trọng cảm ơn! 

  

 

 

 

 



 

 

Phiếu số 3 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

Về thực trạng chất  ƣợng thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động dạy 

học của hiệu trƣởng đối với các trƣờng tiểu học 

 Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động dạy học theo 

yêu cầu đổi mới giáo dục đối với các trường tiểu học thành phố Hưng Yên, 

xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số nội dung sau: 

               ( Đánh dấu X vào ô phù hợp) 

TT Các biện pháp quản lý 

Chất  ƣợng thực hiện 

Tốt 
Bình 

thƣờng 

Chƣa 

tốt 

1 Tổ chức các hoạt động nhằm quán triệt yêu cầu đổi 

mới giáo dục tiểu học cho cán bộ quản lý giáo viên 

   

2  Kiểm tra giám sát thực hiện mục tiêu dạy học theo 

yêu cầu đổi mới giáo dục của cấp học, môn học 

   

3 Hướng dẫn thực hiện đầy đủ đúng tiến độ nội dung, 

chương trình đổi mới dạy học 

   

4 Phân công sử dụng hợp lý, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ giáo viên. 

   

5 Hướng dẫn đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy 

học theo yêu cầu đổi mới 

   

6 Đầu tư và khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật 

chất trang thiết bị dạy học 

   

7 Phối hợp tốt các lực lượng giáo dục trong việc giáo 

dục tinh thần, động cơ thái độ học tập cho học sinh 

và quản lý tốt nề nếp học tập của học sinh. 

   

8 Vận dụng linh hoạt việc kiểm tra đánh giá xếp loại 

học sinh theo TT30/2014 

   

                               Xin trân trọng cảm ơn! 



 

 

Phiếu số 4 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

 Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động dạy học theo 

yêu cầu đổi mới giáo dục, xin đồng chí cho biết ý kiến của mình về mức độ 

cần thiết và tính khả thi về các biện pháp sau đây. 

       (Hãy đánh dấu x vào ô phù hợp với ý kiến của đồng chí) 

                                                    Phiếu số 4 

                         PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

 Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động dạy học theo 

yêu cầu đổi mới giáo dục, xin đồng chí cho biết ý kiến của mình về mức độ 

cần thiết và tính khả thi về các biện pháp sau đây. 

             ( Hãy đánh dấu x vào ô phù hợp với ý kiến của đồng chí) 

 

STT 

 

    Các biện pháp quản lý 

Tính cần thiết Tính khả thi 

Rất 

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

Rất 

khả 

thi 

Khả 

thi 

Khô

ng 

khả 

thi 

1 Quán triệt yêu cầu đổi mới 

giáo dục tiểu học cho cán bộ 

quản lý và giáo viên 

      

2 Kế hoạch hóa công tác quản 

lý hoạt động dạy học 

      

3 Hướng dẫn thực hiện đa dạng 

hóa các hình thức tổ chức 

dạy học. 

      



 

 

 

4 tăng cường đổi mới phương 

pháp dạy học đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục 

      

5 Hướng dẫn kiểm tra nhận xét 

đánh giá học sinh tiểu học 

theo thông tư 30/2014 

      

6 Thực hiện thanh kiểm tra 

hoạt động dạy học theo yêu 

cầu đổi mới giáo dục tiểu 

học. 

      

7 Tăng cường đầu tư CSVC và 

trang thiết bị phục vụ dạy 

học. 

      

                                                    

                                                           Xin trân trọng cảm ơn!  

               

 


