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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Trên cơ sở xác ñịnh ñúng ñắn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của giáo dục 

và ñào tạo (GD&ĐT), trong những năm qua Đảng và Nhà nước luôn quan 

tâm, chăm lo, ñầu tư cho sự nghiệp giáo dục bằng những chủ trương, chính 

sách và chiến lược phát triển giáo dục cụ thể nhằm ñáp ứng yêu cầu cấp bách, 

ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước và hội 

nhập quốc tế. 

Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X ñã ban 

hành Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 về ñổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông với mục tiêu là xây dựng nội dung chương 

trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, ñáp ứng yêu cầu phát triển nguồn 

nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước, phù hợp với thực 

tiễn và truyền thống Việt Nam; tiếp cận trình ñộ giáo dục phổ thông ở các 

nước phát triển trong khu vực và thế giới: “Đổi mới nội dung chương trình, 

sách giáo khoa, phương pháp dạy và học phải ñược thực hiện ñồng bộ với 

việc nâng cấp và ñổi mới trang thiết bị dạy học, tổ chức ñánh giá, thi cử, 

chuẩn hoá trường sở, ñào tạo, bồi dưỡng giáo viên (GV) và công tác quản lý 

giáo dục”  [17, tr.1] 

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX cũng ñã chỉ rõ: “ Tăng 

cường cơ sở vật chất (CSVC) và từng bước hiện ñại hóa nhà trường (lớp học, 

sân chơi, bãi tập, máy vi tính, nối mạng internet, thiết bị dạy học vào giảng 

dạy và học tập hiện ñại); phấn ñấu ñên năm 2010 các trường phổ thông có ñủ 

ñiều kiện cho học sinh (HS) học tập” [5,  tr.204].  
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Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam ñã khẳng ñịnh: “ Thực hiện 

ñồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, ñào tạo. 

Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp thi, 

kiểm tra theo hướng hiện ñại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ñặc 

biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, ñạo 

ñức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý 

thức trách nhiệm xã hội….Tiếp tục phát triển và nâng cấp CSVC – kỹ thuật 

cho các cơ sở giáo dục, ñào tạo. Đầu tư hợp lý, có hiệu quả xây dựng một số 

cơ sở giáo dục ñào tạo ñạt trình ñộ quốc tế” [6, tr.120-121]. 

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm 

qua Bộ GD&ĐT ñã triển khai một cách ñồng bộ việc ñổi mới chương trình 

giáo dục phổ thông trong tất cả các nhà trường và ñã ñược ñông ñảo cán bộ 

quản lý (CBQL), GV, nhân viên trong toàn ngành giáo dục hưởng ứng, tham 

gia một cách tích cực và ñã ñạt ñược một số thành tựu nhất ñịnh. Bên cạnh 

ñó, ngành giáo dục cũng ñã nhận ñược sự quan tâm, ñầu tư của các cấp chính 

quyền trong việc xây dựng CSVC nhà trường, mua sắm thiết bị dạy học theo 

hướng chuẩn hóa, hiện ñại hóa. 

Trong những năm qua, trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng mạng lưới trường lớp không ngừng ñược phát triển ở tất cả các cấp học, 

việc ñầu tư kinh phí xây dựng CSVC nhà trường và mua sắm phương tiện dạy 

học (PTDH) ñược quan tâm ñúng mức; ngày càng có nhiều thư viện, phòng 

học bộ môn và trường học ñạt chuẩn quốc gia theo quy ñịnh của Bộ GD&ĐT, 

tạo ñiều kiện thuận lợi cho GV trong việc ñổi mới phương pháp dạy học 

(PPDH), góp phần vào việc ñổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nâng 

cao chất lượng dạy học (CLDH). Tuy nhiên, việc mua sắm, sử dụng và bảo 

quản PTDH vẫn còn những vấn ñề bất cập, hạn chế. Nhiều GV chưa thường 

xuyên sử dụng PTDH  trong các tiết dạy, tình trạng dạy chay ở một bộ phận 
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giáo viên vẫn chưa chấm dứt. Số lượng PTDH còn thiếu, chất lượng chưa 

ñảm bảo; việc giữ gìn, bảo quản PTDH chưa ñược quan tâm ñúng mức; việc 

khai thác, sử dụng chưa thống nhất, chưa ñồng bộ; việc ñổi mới PPDH của 

GV có chuyển biến tích cực nhưng chưa mạnh mẽ. Những yếu kém về công 

tác quản lý phương tiện dạy học PTDH là một trong những nguyên nhân cơ 

bản làm cho việc ñổi mới giáo dục chưa thực sự hiệu quả, chất lượng dạy và 

học còn thấp. 

Từ những lý do nêu trên, tôi chọn ñề tài  “Bi ện pháp quản lý phương 

tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở trên ñịa bàn Quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng” 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, xác lập các biện pháp quản lý  

PTDH ở các trường trung học cơ sở (THCS) trên ñịa bàn quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần nâng cao CLDH.  

3. KHÁCH TH Ể NGHIÊN CỨU 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Công tác quản lý PTDH của hiệu trưởng các trường THCS.  

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp quản lý PTDH của hiệu trưởng các trường THCS trên ñịa 

bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.   

4. GIẢ THIẾT KHOA H ỌC 
Công tác quản lý PTDH ở các trường  THCS  trên ñịa bàn quận Ngũ 

Hành Sơn, thành phố  Đà Nẵng trong những năm qua ñã ñược chú trọng và ñã 

ñạt ñược nhiều thành quả ñáng kể. Tuy nhiên, ñứng trước những yêu cầu của 

công cuộc ñổi mới giáo dục hiện nay thì công tác quản lý PTDH bộc lộ nhiều 

yếu kém và bất cập. Nếu hiệu trưởng các trường THCS  thực hiện các biện 
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pháp một cách ñồng bộ và hợp lý trong việc trang bị, khai thác, sử dụng và 

bảo quản PTDH thì sẽ phát triển ñược (PTDH) ñạt chuẩn, góp phần ñổi mới 

PPDH, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học ở các trường THCS quận 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng trong giai ñoạn hiện nay. 

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý PTDH của hiệu trưởng 

trường THCS   

- Khảo sát ñánh giá thực trạng quản lý PTDH ở các trường THCS trên 

ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng   

- Đề xuất các biện pháp quản lý PTDH ở các trường THCS trên ñịa bàn 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng   

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: nhằm xây dựng cơ sở lý 

luận của công tác quản lý phương tiện  dạy học ở các trường THCS  bao gồm 

các phương pháp sau: 

-  Phương pháp phân tích tổng hợp 

-  Phương pháp phân loại tài liệu 

6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

6.2.1. Phương pháp ñiều tra bằng phiếu hỏi 

Chúng tôi tiến hành ñiều tra bằng phiếu hỏi trên 2 nhóm ñối tượng là 

CBQL và GV nhằm mục ñích khảo sát thực trạng quản lý PTDH của hiệu 

trưởng các trường THCS trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng. 

6.2.2. Phương pháp  phỏng vấn 

Chúng tôi ñã gặp gỡ trao ñổi bộ phận chuyên môn phụ trách thư viện, 

thiết bị, thanh tra phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cán bộ (CB) 

phụ trách các phòng bộ môn, thư viện và một số GV ở các trường về những 
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vấn ñề có liên quan ñến PTDH như: ñiều kiện về CSVC; số lượng, chất lượng 

thiết bị dạy học (TBDH) của nhà trường; ý thức của GV và HS trong việc bảo 

quản, sử dụng PTDH, công tác quản lý PTDH của hiệu trưởng… 

6.2.3. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ 

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu các loại hồ sơ của các trường THCS 

như: sổ báo giảng của GV; sổ ñăng ký sử dụng PTDH; nội quy phòng học bộ 

môn, thư viện; sổ tài sản; biên bản kiểm kê tài sản; kế hoạch trang bị PTDH 

của nhà trường; kế hoạch sử dụng PTDH của GV. 

Nghiên cứu hồ sơ kiểm tra của phòng GD&ĐT: Thông báo kết luận 

kiểm tra của Trưởng phòng GD&ĐT; biên bản các ñợt thanh tra, kiểm tra. 

6.2.4. Phương pháp quan sát  

Chúng tôi ñến quan sát các phòng học bộ môn, thư viện các trường 

THCS trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn; ñăng ký thăm lớp, dự giờ dạy của 

một số GV. 

6.3. Nhóm các phương pháp bổ trợ: nhằm tổng hợp, xử lý kết quả ñiều 

tra bao gồm các phương pháp sau: 

6.3.1. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia  

Chúng tôi tiến hành xây dựng phiếu hỏi về ñề xuất các biện pháp quản lý 

PTDH của hiệu trưởng các trường THCS trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn và 

tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của lãnh ñạo, chuyên viên Sở GD&ĐT thành 

phố Đà Nẵng; CB, chuyên viên Phòng GD&ĐT quận Ngũ Hành Sơn và hiệu 

trưởng, các phó hiệu trưởng các trường THCS trên ñịa bàn nghiên cứu. 

6.3.2.  Phương pháp thống kê toán học  

Dùng ñể xử lý kết quả khảo sát và ñánh giá thực trạng. 
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7. PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

Khảo sát thực trạng PTDH và công tác quản lý PTDH ở 3 trường THCS 

trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn: 

- Trường THCS Lê Lợi, phường Mỹ An; 

- Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, phường Hòa Hải; 

- Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hòa Qúy. 

8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Luận văn gồm có các phần sau: 

- Mở ñầu:  

Đề cập những vấn ñề chung của ñề tài như: tính cấp thiết của ñề tài 

nghiên cứu, những nguy cơ nếu vấn ñề không ñược giải quyết và ý nghĩa của 

vấn ñề ñược nghiên cứu. 

- Nội dung nghiên cứu gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý PTDH ở trường THCS  

Chương 2: Thực trạng quản lý PTDH ở  các trường THCS trên ñịa bàn 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

Chương 3: Các biện pháp quản lý PTDH ở  các trường THCS trên ñịa 

bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

- Kết luận và khuyến nghị 

- Tài liệu tham khảo 

- Phụ lục 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LU ẬN CỦA QUẢN LÝ PHƯƠNG 

TIỆN DẠY HỌC Ở  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu ñề tài 

 Dạy học là sự tác ñộng vào tất cả các giác quan và trí nhớ của người 

học ñể cung cấp các sự kiện, các hình ảnh, các tri thức ñể  người học có cảm 

giác, hình thành các hình ảnh, xác lập, củng cố các mối liên tưởng; ñiều ñó 

cho thấy rằng vai trò của PTDH trong quá trình dạy học (QTDH) là cực kỳ 

cần thiêt, quan trọng; PTDH là công cụ lao ñộng sư phạm của GV và HS, là 

những yếu tố không thể thiếu ñược trong QTDH. Với tư cách là công cụ lao  

ñộng sư phạm của GV và HS, trong những trường hợp sử dụng ñúng quy 

ñịnh, phù hợp với ñặc trưng bộ môn, PTDH ñóng vai trò cung cấp nguồn 

thông tin cho HS trong học tập, tạo ra nhiều khả năng ñể GV trình bày nội 

dung bài học một cách sâu sắc, thuận lợi; hình thành ñược ở HS những 

phương pháp học tập tích cực, chủ ñộng. 

  Tác giả Tô Xuân Giáp, trong cuốn “Phương tiện dạy học, hướng dẫn 

chế tạo và sử dụng” [ 9 ] ñã ñưa ra những cơ sở phân tích và phân loại phương 

tiện dạy học, cách thức lựa chọn, thiết kế, chế tạo, sử dụng PTDH và các ñiều 

kiện ñể ñảm bảo sử dụng có hiệu quả PTDH: “ PTDH ñược sử dụng ñúng, có 

tác dụng làm tăng hiệu quả sư phạm của nội dung và PPDH lên rất nhiều” [ 9, 

tr.43].  

Tác giả Trần Quốc Đắc chủ biên, “Một số vấn ñề lí luận và thực tiễn 

của việc xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở trường phổ 

thông Việt Nam”  [ 8 ] ñã ñưa ra các quan ñiểm làm cơ sở cho việc sử dụng, 

thiết bị dạy học, xác ñịnh vị trí, vai trò của CSVC, thiết bị dạy học ở trường 

phổ thông; các tác giả ñã nhận ñịnh: “Thiết bị dạy học phải ñược sử dụng, 

hiệu quả sử dụng là mục tiêu cơ bản nhất và là mục tiêu duy nhất của toàn bộ 



 

 

8 

 
 

công tác thiết bị trường học. Sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học là một 

nhiệm vụ nặng nề, khó khăn của người thầy giáo, ñiều này ñòi hỏi người thầy 

giáo phải có trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ cao với yêu cầu sử dụng thiết bị 

dạy học. Người GV không những hiểu biết về thiết bị dạy học, về kỹ thuật sử 

dụng chúng mà còn hiểu sâu về PPDH với yêu cầu sử dụng thiết bị dạy học: 

sử dụng thiết bị dạy học với mục ñích gì, lúc nào, liều lượng bao nhiêu, ñặc 

ñiểm tâm lý học sinh ra sao; HS cần tham gia hoạt ñộng như thế nào khi dạy 

học có sử dụng thiết bị dạy học, sử dụng thiết bị dạy học như thế nào ñể khơi 

dậy lòng say mê học tập, phát huy tính tích cực, năng lực sáng tạo và bồi 

dưỡng nhân cách cho HS”  [ 8, tr.29] . 

Tác giả Bùi Minh Hiền chủ biên cuốn “ Quản lý giáo dục” [11]  ñã ñề 

cập ñến các vấn ñề lý luận về vai trò của TBDH trong sự phát triển hệ thống 

giáo dục quốc dân, phân loại các nhóm TBDH mà người quản lý cần bao quát 

và ñưa ra một số nguyên tắc và giải pháp quản lý TBDH ở nhà trường THPT 

trong giai ñoạn hiện nay.   

Tác giả Trần Đức Vượng thuộc Viện chiến lược và Chương trình giáo 

dục trong bài viết “Nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH trường THCS” [26] cho 

rằng, một số nguyên nhân dẫn ñến sử dụng không hiệu quả TBDH như: “ 

Trình ñộ sử dụng TBDH của GV còn thấp, ñội ngũ QLGD ở một vài ñịa 

phương chưa thật sự chú trọng chỉ ñạo việc sử dụng có hiệu quả TBDH…”  

[26, tr. 39]  

Ngoài ra, một số tác giả ñã có các ñề tài nghiên cứu có nội dung liên 

quan ñến PTDH như: “ Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng PTDH ở trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên” năm 2009 của tác giả Nguyễn Thị 

Liễu; “Các biện pháp quản lý PTDH của hiệu trưởng các trường THPT tỉnh 

Quảng Trị trong giai ñoạn hiện nay” năm 2006 của tác giả Nguyễn Thị Bích 



 

 

9 

 
 

Hạnh; “Các biện pháp quản lý PTDH của hiệu trưởng các trường THPT tỉnh 

Đồng Tháp” năm 2007 của tác giả Mai Văn Tòng. Tuy vậy, trong các hướng 

nghiên cứu trên, lĩnh vực nghiên cứu quản lý PTDH trong QTDH nói chung 

và trong các trường THCS quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng nói riêng 

thì chưa ñược nghiên cứu ñầy ñủ; do ñó, chúng tôi ñi sâu tìm hiểu vấn ñề này. 

1.2.  Phương tiện dạy học ở  trường THCS 

1.2.1. Khái niệm phương tiện dạy học 

Hiện nay, có rất nhiều ñịnh nghĩa khác nhau về PTDH. Trong một số 

giáo trình giáo dục học và lý luận dạy học, nhiều tác giả cho rằng PTDH là 

những phương tiện vật chất-kỹ thuật, giúp cho GV và HS tổ chức QTDH có 

hiệu quả nhằm ñạt ñược mục tiêu và nhiệm vụ dạy học ñề ra. 

Theo Từ ñiển Giáo dục học: “PTDH là phương tiện ñược GV sử dụng ñể 

minh họa một vài phần của một giáo trình hoặc một buổi thuyết trình; PTDH 

theo nghĩa hẹp là toàn bộ trang thiết bị, ñồ dùng, dụng cụ phục vụ việc giảng 

dạy và học tập” [20, tr. 323] 

Quan ñiểm của tác giả Thái Duy Tuyên: “PTDH là công cụ mà thầy giáo 

và HS sử dụng trong quá trình dạy-học” [19, tr. 250] 

Tác giả Võ Chấp cho rằng: “PTDH ñược xem là ñối tương vật chất của 

quá trình nhận thức, chiếm vị trí hết sức quan trọng trong việc tổ chức hoạt 

ñộng nhận thức của HS” [4, tr.12] 

Từ những khái niệm nêu trên, có thể hiểu: PTDH là những phương tiện 

vật chất-kỹ thuật ñược GV, HS sử dụng trong QTDH nhằm ñạt ñược mục tiêu 

dạy học ñề ra. 

Ở trường THCS hiện nay, PTDH là toàn bộ các công cụ mà GV và HS 

dùng ñể tham khảo, hướng dẫn, mô tả, quan sát, thí nghiệm nhằm ñạt ñược 
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mục ñích cuối cùng là hỗ trợ giúp HS phát hiện và tiếp thu những tri thức cần 

thiết theo nội dung bài học trong chương trình. 

1.2.2. Phân loại  phương tiện dạy học 

PTDH gồm hai phần: phần cứng (hardware) và phần mềm (software). 

Phần cứng là cơ sở thực hiện các nguyên lý thiết kế ñể phát triển các loại thiết 

bị cơ, ñiện, ñiện tử….theo các yêu cầu biểu diễn nội dung bài giảng. Các 

phương tiện chiếu, radio, cassette, TV, computer ñược gọi là phần cứng. Phần 

cứng là kết quả tác ñộng của sự phát triển khoa học kỹ thuật trong nhiều thế 

kỷ. Phần cứng ñã cơ giới hóa, ñiện tử hóa QTDH do ñó thầy giáo có thể dạy 

cho nhiều HS, truyền ñạt nội dung nhiều và nhanh hơn mà tiêu hao sức lực ít 

hơn. Phần mềm sử dụng các nguyên lý sư phạm, tâm lý, khoa học kỹ thuật ñể 

xây dựng cho HS một khối lượng kiến thức hay cải thiện cách ứng xử cho HS. 

Chương trình môn học, báo chí, sách vở, tạp chí, tài liệu giáo khoa….ñược 

gọi là phần mềm. Phần mềm ñược ñặc trưng bởi sự phân tích, mô tả chính xác 

ñối tượng, sự lựa chọn mục tiêu, sự củng cố và ñánh giá kiến thức.  

Sự phân loại trên mang tính chất tổng quát. Đi sâu vào các loại PTDH, 

các nhà giáo dục trên thế giới có nhiều cách phân loại. 

Một cách tổng quát có thể chia PTDH ra làm hai nhóm: 

- Phương tiện dùng trực tiếp ñể dạy học; 

- Phương tiện hỗ trợ và ñiều khiển QTDH. 

1.2.2.1. Phương tiện dùng trực tiếp ñể dạy học 

Có nhiều cách phân loại các phương tiện dùng trực tiếp ñể dạy học tùy 

theo tính chất, cấu tạo… 

Dưới ñây là một số cách phân loại phổ biến 
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* Phân loại theo tính chất 

Các PTDH ñược chia thành hai nhóm: 

- Nhóm truyền tin; 

- Nhóm mang tin. 

Nhóm truyền tin là nhóm cung cấp cho các giác quan của HS nguồn tin 

dưới dạng tiếng hoặc hình ảnh hoặc cả hai cùng một lúc. 

Nhóm mang tin là nhóm mà tự bản thân mỗi phương tiện ñều chứa ñựng 

một khối lượng tin nhất ñịnh. Những tin này ñược bố trí trên các vật liệu khác 

nhau và dưới dạng riêng biệt. 

Những phương tiện truy ền tin gồm: 

Máy chiếu phản xạ,  máy chiếu qua ñầu, máy chiếu slide, máy chiếu 

phim dương bản, máy chiếu phim,  máy ghi âm,  máy quay ñĩa, máy thu 

thanh,  máy thu hình,  máy dạy học, computer, các phương tiện ghi chép,  

camera, máy truyền ảnh và phòng dạy tiếng. 

Những phương tiện mang tin 

- Các tài liệu in: Là những phương tiện mang tin về các sự vật, hiện 

tượng và các quá trình xảy ra trong tự nhiên ñược thể hiện dưới dạng viết, vẽ 

gồm có:  

Những tài liệu chép tay, vở viết in và vẽ; sổ tay tra cứu, các tài liệu 

hướng dẫn; sách giáo khoa, sách chuyên môn; sách bài tập, chương trình môn 

học. 

- Những phương tiện mang tin thính giác: Là các phương tiện mang tin 

dưới dạng tiếng gồm có:   

Đĩa âm thanh, băng âm thanh, chương trình phát thanh. 
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- Những phương tiện mang tin thị giác: Là các phương tiện mang tin 

ñược trình bày và bảo lưu tin dưới dạng hình ảnh, gồm có:  

Tranh tường, biểu bảng, bản ñồ, ñồ thị; ảnh ñen trắng và màu; phim 

dương bản; slide; phim câm; phim vòng. 

- Những phương tiện mang tin nghe nhìn là nhóm hỗn hợp, mang tin 

dưới dạng cả tiếng lẫn hình. Các phương tiện mang tin nghe nhìn gồm có: 

Phim có tiếng; slide có băng âm thanh kèm theo; buổi truyền hình; buổi ghi 

hình; video. 

- Những phương tiện mang tin dùng cho sự hình thành khái niệm và tập 

dược. Thuộc loại này gồm có: Các nguyên vật liệu ñộc ñáo (ñồ vật, chế phẩm, 

bộ sưu tập); mô hình (tỉnh và ñộng); tranh lắp hoặc dán; phương tiện và vật 

liệu thí nghiệm; các máy luyện tập; các phương tiện sản xuất. 

- Tổ hợp mang tin 

* Phân loại theo cấu tạo 

Các PTDH ñược chia thành hai nhóm: 

- Các PTDH truyền thống 

- Các phương tiện nghe nhìn (qua chiếu hình) 

Các phương dạy học truyền thống là các loại phương tiện ñã ñược sử 

dụng lâu ñời và ngày nay một số  loại vẫn còn ñược dùng trong dạy học. 

Các phương tiện nghe nhìn ñược hình thành do sự phát triển của kỹ thuật 

ñặc biệt là ñiện tử. Do có hiệu quả cao trong giảng dạy nên phương tiện nghe 

nhìn ñược sử dụng ngày càng nhiều trong thực tế sư phạm. 

1.2.2.2. Phương tiện hỗ trợ và ñiều khiển QTDH 
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- Phương tiện hỗ trợ: Các loại bảng viết, các giá di ñộng và cố ñịnh ñể 

trao hoặc ñặt các phương tiện biểu diễn, thiết bị thay ñổi cường ñộ ánh sáng 

trong lớp…nhằm giúp cho thầy giáo sử dụng các PTDH ñược dễ dàng, hiệu 

quả và không làm gián ñoạn quá trình giảng dạy của thầy giáo. 

- Phương tiện ghi chép: Kiểm tra giúp cho việc chuẩn bị bài giảng, lưu 

trữ số liệu và kiểm tra kết quả học tập của HS ñược nhanh chóng và dễ dàng. 

Ngày nay, computer ñã ñược sử dụng nhiều trong các trường học ñược coi 

như một phương tiện ña năng vừa có thể dùng ñể trực tiếp dạy học vừa có thể 

dùng cho việc kiểm tra, lưu trữ tài liệu và chuẩn bị bài giảng. 

1.2.3. Vị trí, vai trò của PTDH trong qúa trình dạy học 

Trong QTDH, PTDH là một trong những ñiều kiện thiết yếu ñể tiến hành 

QTDH trong nhà trường, thiếu ñiều kiện này thì quá trình ñó không thể diễn 

ra hoặc diễn ra dưới dạng không hoàn chỉnh. 

Qúa trình dạy học ñược cấu thành bởi nhiều thành tố cơ bản ñó là: Mục 

tiêu, nội dung, phương pháp, GV, HS và PTDH 

Mối quan hệ giữa PTDH với các thành tố khác trong QTDH ñược diễn tả 

qua sơ ñồ sau: 
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Hình 1.1 Mối quan hệ giữa các thành tố trong QTDH 

Trong mối quan hệ giữa các thành tố tạo thành QTDH, PTDH là thành tố 

không thể tách rời, theo sơ ñồ trên các cặp thành tố có quan hệ mật thiết với 

nhau và việc ñiều khiển tối ưu quá trình này có thể ñược coi là nghệ thuật về 

mặt sư phạm. 

 PTDH là một trong những thành tố của QTDH, nó ñóng vai trò hỗ trợ 

tích cực ñối với nội dung và PPDH. 

 PTDH là cầu nối ñể GV, HS cùng hành ñộng tương hợp với nhau chiếm 

lĩnh ñược nội dung ñào tạo, thực hiện mục tiêu ñào tạo, sử dụng phương pháp 

ñào tạo. Chính vì thế mà PTDH là sự cụ thể hóa nội dung dạy học. 

 PTDH góp phần vào việc ñổi mới PPDH. 

Môi trường KH-CN 

Môi trường KT-XH 

MT 
 

PP 

HS 

ND 

GV 

PT 
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Một nền giáo dục tiên tiến ñòi hỏi mục tiêu ñào tạo phải luôn bắt kịp với 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu này ñặt ra cho mọi nền giáo dục 

phải thường xuyên cải tiến nội dung ñào tạo, phương pháp ñào tạo. Việc cải 

tiến này chỉ có thể thực hiện ñược nếu có thiết bị dạy học vừa phục vụ tốt cho 

việc cải tiến nội dung, phương pháp ñào tạo, vừa hiện ñại theo sự tiến bộ của 

nội dung, phương pháp ñào tạo. 

PTDH góp phần làm tăng thêm sự ña dạng hóa các hình thức dạy học; 

PTDH chứa ñựng những thông tin ñã ñược mã hóa, có tiềm năng to lớn về tri 

thức và phương pháp làm việc theo hướng tạo hoạt ñộng, làm việc trong quá 

trình học tập. Như vậy, PTDH ñầy ñủ, ñúng quy cách, ñảm bảo chất lượng sẽ 

cho phép tổ chức các hình thức dạy học ña dạng, linh hoạt, phong phú và hiệu 

quả. 

PTDH góp phần ñảm bảo CLDH. 

PTDH không chỉ là công cụ lao ñộng ñơn thuần của GV và HS mà nó 

còn là ñối tượng vật chất của nhận thức. Do vậy, thông qua PTDH cung cấp 

cho HS những kiến thức, những thông tin về sự vật, sự việc một cách sinh 

ñộng, ñầy ñủ, chính xác và có hệ thống. Đồng thời kích thích sự tìm tòi học 

hỏi, phát huy tư duy và trí thông minh sáng tạo của HS. 

PTDH hiện ñại sẽ nâng cao khả năng sư phạm; góp phần xây dựng,  hình 

thành, củng cố hệ thống hóa các hình thức dạy học, tiết kiệm thời gian học tập 

trên lớp, cải tiến các hình thức lao ñộng sư phạm, tạo khả năng tổ chức một 

cách khoa học và ñiều khiển hoạt ñộng giáo dục. 

Vì vậy, quản lý PTDH làm cho nó có mối liên hệ chặt chẽ với GV, với 

HS, với nội dung, với phương pháp dạy, phương pháp học theo ñịnh hướng 

của mục tiêu ñào tạo ñã vạch ra và là khâu quan trọng trong quản lý chung 

của nhà trường. 
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1.2.4. Những yêu cầu ñối với PTDH ở trường THCS  

1.2.4.1. Tính khoa học sư phạm 

- PTDH phải ñảm bảo HS tiếp thu ñược kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo tương 

ứng với yêu cầu của chương trình dạy học, giúp cho GV truyền ñạt một cách 

thuận lợi cho HS các kiến thức phức tạp, kỹ xảo tay nghề, làm cho họ phát 

triển khả năng nhận thức và tư duy logich. 

- Nội dung và cấu tạo của PTDH phải ñảm bảo các ñặc trưng của việc 

dạy lý thuyết, thực hành và các nguyên lý sư phạm cơ bản. 

- PTDH phải phù hợp với nhiệm vụ sư phạm và phương pháp giảng dạy, 

thúc ñẩy khả năng tiếp thu năng ñộng của HS. 

- Các PTDH tập hợp thành một bộ phải có mối liên hệ chặt chẽ về nội 

dung, bố cục và hình thức trong ñó mỗi chiếc trong bộ phải có vai trò và chỗ 

ñứng riêng. 

- PTDH phải thúc ñẩy việc sử dụng các PPDH hiện ñại và hình thức dạy 

học tiên tiến. 

1.2.4.2. Tính nhân trắc học 

- PTDH dùng ñể biểu diễn trước HS phải ñược nhìn rõ ở khoảng cách 

8m. Các PTDH dùng cho cá nhân HS không ñược chiếm nhiều chỗ trên bàn 

học. 

- PTDH phải phù hợp với tâm, sinh lý HS. 

- Màu sắc cũng có tác dụng thông tin. Màu sơn phải sáng sủa, hài hòa và 

giống như màu sắc của vật thật. 

- PTDH phải ñảm bảo tất cả các yêu cầu của kỹ thuật an toàn và khi sử 

dụng không ñược gây ñộc hại cho thầy và trò. 
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1.2.4.3. Tính thẩm mỹ 

- PTDH phải ñảm bảo tính thẩm mỹ và tỷ lệ cân xứng hài hòa về ñường 

nét và hình khối giống như các công trình nghệ thuật. 

- PTDH phải làm cho thầy giáo thích thú khi sử dụng, kích thích tính yêu 

nghề tạo cho HS nâng cao sự cảm thụ chân, thiện, mỹ. 

1.2.4.4. Tính khoa học kỹ thuật 

- Chất lượng vật liệu dùng ñể chế tạo PTDH phải ñảm bảo tuổi thọ và ñộ 

vững chắc. 

- PTDH phải áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất nếu có 

thể. 

- PTDH phải có kết cấu thuận lợi cho việc chuyên chở, bảo quản. 

1.2.4.5. Tính kinh tế 

-  Nội dung và ñặc tính kết cấu của PTDH phải sao cho số lượng ít, chi 

phí tài chính nhỏ nhất mà vẫn ñảm bảo hiệu quả cao nhất. 

- PTDH ñảm bảo phải có tuổi thọ cao và chi phí bảo quản ít nhất 

1.3. Quản lý phương tiện dạy học ở trường THCS  

1.3.1. Quản lý và quản lý giáo dục 

1.3.1.1. Khái niệm quản lý 

Quản lý là nhân tố không thể thiếu ñược trong ñời sống và sự phát triển 

của xã hội. Loài người ñã trải qua nhiều thời kỳ phát triển với nhiều hình thái 

xã hội khác nhau nên cũng ñã trải qua nhiều hình thái quản lý khác nhau. Các 

triết gia, các nhà chính trị từ thời cổ ñại ñến nay ñều rất coi trọng vai trò của 

quản lý trong sự ổn ñịnh và phát triển xã hội. Nó là một phạm trù tồn tại 
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khách quan và là một tất yếu lịch sử. Ở mỗi góc ñộ tiếp cận và hoạt ñộng, 

người ta có thể ñưa ra một quan niệm về quản lý khác nhau. 

Theo Từ ñiển Tiếng Việt “Quản lý là tổ chức, ñiều khiển hoạt ñộng theo 

những yêu cầu nhất ñịnh”  [21, tr.1067]. 

Theo tác giả Thái Văn Thành: “Quản lý là tác ñộng có mục ñích ñến tập 

thể những con người ñể tổ chức và phối hợp hoạt ñộng của họ trong quá trình 

lao ñộng” [23, tr.5]. 

Tác giả Bùi Minh Hiền cho rằng: “Quản lý là sự tác ñộng có tổ chức, có 

hướng ñích của chủ thể quản lý tới ñối tượng quản lý nhằm ñạt ñược mục tiêu 

ñề ra” [11, tr. 12]. 

Nhìn chung, các tác giả ñã nêu quan niệm của mình về quản lý với những 

cách tiếp cận khác nhau, nhưng có thể thấy rõ ñược nội hàm khái niệm quản 

lý như sau: 

- Bản chất của quản lý là hoạt ñộng lao ñộng, hoạt ñộng này ñể ñiều 

khiển lao ñộng. 

- Trong quản lý bao giờ cũng có chủ thể quản lý và ñối tượng quản lý 

quan hệ với nhau bằng những tác ñộng quản lý. Những tác ñộng quản lý chính 

là những quyết ñịnh quản lý, là những nội dung mà chủ thể quản lý yêu cầu 

ñối với ñối tượng quản lý. 

Hoạt ñộng quản lý bao giờ cũng gắn với hoạt ñộng có ý thức của con 

người và toàn xã hội dưới tác ñộng của hoàn cảnh nhằm ñịnh hướng sự vận 

ñộng và sự phát triển của ñối tượng cần quản lý theo một mục ñích nhất ñịnh. 

Khái niệm ñó phải bao quát ñược tất cả mọi hoạt ñộng của con người. Đồng 

thời khái niệm quản lý cũng như bất kỳ một khái niệm nào khác cũng xây 
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dựng theo những quy tắc khái niệm và không phạm phải sai lầm có thể có khi 

khái niệm sẽ thuộc loại khái niệm chính xác. 

Có thể hiểu: quản lý là sự tác ñộng có ý thức của chủ thể quản lý ñến ñối 

tượng quản lý nhằm ñiều khiển và hướng dẫn các quá trình xã hội, hành vi 

hoạt ñộng của con người ñể ñạt tới mục tiêu phù hợp với quy luật khách quan 

và ý chí của người quản lý. 

1.3.1.2. Khái niệm quản lý giáo dục 

Cùng với sự phát triển sản xuất, xã hội ở mọi giai ñoạn ñều tiến hành 

chức năng giáo dục, tham gia quá trình giáo dục có người dạy, người học, 

những người khác có liên quan ñến việc dạy học, phương tiện ñiều kiện giáo 

dục…..tất cả các yếu tố trên quy tụ thành “hệ thống giáo dục quốc dân”. Đó là 

một bộ phận hệ thống xã hội, quản lý giáo dục chính là quản lý bộ phận này 

của xã hội. 

Quản lý giáo dục ( vĩ mô) là những tác ñộng tự giác của chủ thể quản lý 

ñến tất cả các mắt xích của hệ thống nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu 

quả mục tiêu phát triển giáo dục, ñào tạo thế hệ trẻ mà xã hội ñặt ra cho ngành 

giáo dục. 

Theo Phạm Minh Hạc: “Quản lý giáo dục là quản lý trường học, thực 

hiện ñường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức là 

ñưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục, ñể tiến tới mục tiêu giáo 

dục, mục tiêu ñào tạo ñối với ngành giáo dục, với thế hệ trẻ và từng HS” [12, 

tr. 75]. 

Từ những quan niệm trên ñây ta thấy: Bản chất của hoạt ñộng quản lý 

giáo dục, là sự tác ñộng có mục ñích, có hệ thống, có kế hoạch, có ý thức của 

chủ thể quản lý lên ñối tượng quản lý theo những quy luật khách quan nhằm 

ñưa hoạt ñộng sư phạm của hệ thống giáo dục ñạt tới kết quả mong muốn. 
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1.3.1.3. Khái niệm quản lý nhà trường 

Quản lý nhà trường là quản lý vi mô, nó là hệ thống con của quản lý vĩ 

mô; quản lý giáo dục, quản lý nhà trường có thể hiểu là một chuỗi tác ñộng 

hợp lý (có mục ñích, tự giác, hệ thống, có kế hoạch mang tính tổ chức sư 

phạm) của chủ thể quản lý ñến tập thể GV và HS, ñến những lực lượng giáo 

dục trong và ngoài nhà trường nhằm huy ñộng họ cùng cộng tác, phối hợp, 

tham gia vào mọi hoạt ñộng của nhà trường nhằm làm cho quá trình vận hành 

tối  ưu ñể ñạt ñược mục tiêu dự kiến. 

Quản lý nhà trường bao gồm 2 loại: 

Loại thứ nhất: Tác ñộng của những chủ thể quản lý của cơ quan quản lý 

bên trên và bên ngoài nhà trường 

 Quản lý nhà trường là những tác ñộng quản lý của cơ quan giáo dục cấp 

trên nhằm hướng dẫn và tạo ñiều kiện cho hoạt ñộng giảng dạy, học tập của 

nhà trường. 

Quản lý gồm những chỉ dẫn, quy ñịnh của các thực thể bên ngoài nhà 

trường nhưng có liên quan trực tiếp ñến nhà trường như cộng ñồng giáo dục 

nhằm ñịnh hướng sự phát triển của nhà trường và hỗ trợ, tạo ñiều kiện cho 

việc thực hiện phương hướng phát triển ñó. 

Loại thứ hai: Tác ñộng của chủ thể quản lý bên trong nhà trường 

Quản lý nhà trường do các chủ thể bên trong nhà trường bao gồm các 

hoạt ñộng:  

- Quản lý GV. 

- Quản lý HS. 

- Quản lý QTDH. 
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- Quản lý CSVC, trang thiết bị nhà trường. 

- Quản lý tài chính trường học. 

- Quản lý mối quan hệ giữa nhà trường và cộng ñồng. 

Nội dung quản lý nhà trường là quản lý nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ 

của nhà trường mà luật giáo dục và các văn bản dưới luật ñã quy ñịnh. 

Quản lý nhà trường thực chất là tác ñộng có ñịnh hướng, có kế hoạch của 

chủ thể quản lý lên tất cả các nguồn lực nhằm ñẩy mạnh hoạt ñộng của nhà 

trường theo nguyên lý giáo dục và tiến tới mục tiêu giáo dục mà trọng tâm 

của nó là ñưa hoạt ñộng dạy và học lên một trạng thái mới về vật chất. 

1.3.1.4. Các chức năng quản lý 

Quản lý là một hoạt ñộng tất yếu khi có nhiều người làm việc với nhau 

ñể thực hiện một công việc chung hoặc nhằm một mục tiêu chung, như vậy 

hoạt ñộng quản lý ra ñời khi xã hội loài người xuất hiện, tức là thời công xã 

nguyên thủy. Với ñiều kiện kỹ thuật quá thô sơ, bản thân con người phải dựa 

vào nhau ñể mà sống, phải lao ñộng tập thể, dùng sức mạnh tập thể ñể chinh 

phục thiên nhiên, phục vụ con người, từ ñó hình thành các bộ tộc, thị lạc và 

xuất hiện các chức năng quản lý. 

Chức năng quản lý là nội dung cơ bản của quá trình quản lý, là nhiệm 

vụ không thể thiếu ñược của chủ thể quản lý. Lao ñộng quản lý là một dạng 

lao ñộng ñặc biệt, lao ñộng sáng tạo, hoạt ñộng quản lý cũng phát triển không 

ngừng từ thấp ñến cao; gắn liền với quy trình phát triển, ñó là sự phân công, 

chuyên môn hóa lao ñộng quản lý. Sự phân công, chuyên môn hóa lao ñộng 

quản lý là cơ sở hình thành các chức năng quản lý. 
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Chức năng quản lý là một thể thống nhất những hoạt ñộng tất yếu của 

chủ thể quản lý nảy sinh từ sự phân công, chuyên môn hóa trong hoạt ñộng 

quản lý nhằm thực hiện mục tiêu. 

Như vậy, khái niệm chức năng quản lý gắn liền với sự xuất hiện và sự 

tiến bộ của phân công và hợp tác lao ñộng trong một quá trình sản xuất của 

một tập thể người lao ñộng. Qúa trình tạo ra một sản phẩm phải trải qua nhiều 

công ñoạn, mỗi công ñoạn người lao ñộng phải thực hiện một nhiệm vụ hay 

một chức năng nhất ñịnh. Từ chức năng của khách thể quản lý làm xuất hiện 

một cách khách quan dạng hoạt ñộng quản lý chuyên biệt nhất ñịnh, tương 

ứng của chủ thể quản lý, gọi là chức năng quản lý. “Tổ hợp tất cả các chức 

năng quản lý tạo nên nội dung của quá trình, nội dung lao ñộng của ñội ngũ 

CBQL là cơ sở của phân công lao ñộng quản lý giữa những người CBQL và 

làm nền tảng ñể hình thành và hoàn thiện cấu trúc của tổ chức của sự quản lý” 

[3, tr. 58]. 

Tất cả các chức năng quản lý gắn bó qua lại và quy ñịnh lẫn nhau. 

Chúng phản ánh logich bên trong của sự phát triển của hệ quản lý. Việc phân 

chia chức năng quản lý bắt nguồn từ sự phân công và chuyên môn hóa lao 

ñộng quản lý. Khi phân tích cụ thể, ta thấy quản lý gồm bốn chức năng cơ bản 

ñó là: Kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ ñạo và kiểm tra. 

Chức năng kế hoạch hóa: 

Nhiều lý thuyết gia quản lý cho rằng, kế hoạch là cái khởi nguyên của 

mọi hoạt ñộng, mọi chức năng quản lý khác. Họ ví kế hoạch như một chiếc 

ñầu tàu  kéo theo các toa “tổ chức”, “chỉ ñạo” và “kiểm tra”. Như vậy, người 

quản lý, nếu không có kế hoạch thì không biết phải tổ chức nhân lực và các 

nguồn nhân lực khác như thế nào, thậm chí họ còn không rõ tổ chức cái gì 

nữa. 
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Kế hoạch hóa là một chức năng quan trọng của quá trình quản lý vì trên 

cơ sở phân tích các thông tin quản lý, căn cứ vào những tiềm năng ñã có và 

những khả năng sẽ có mà xác ñịnh rõ hệ thống mục tiêu, nội dung hoạt ñộng, 

các giải pháp cần thiết ñể chỉ rõ trạng thái mong muốn của ñối tượng khi kết 

thúc các hoạt ñộng. 

Chức năng tổ chức: 

Nhờ chức năng tổ chức mà hệ thống quản lý trở nên có hiệu quả, cho 

phép các cá nhân góp phần tốt nhất vào mục tiêu chung. Tổ chức ñược coi là 

ñiều kiện quản lý, thực chất của tổ chức là thiết lập mối quan hệ bền vững 

giữa con người, giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý. Tổ chức tốt sẽ khơi 

nguồn các ñộng lực, tổ chức không tốt sẽ làm triệt tiêu ñộng lực và giảm sút 

hiệu quả quản lý. 

Chức năng chỉ ñạo: 

Chỉ ñạo là quá trình tác ñộng ảnh hưởng của chủ thể quản lý ñến hành 

vi và thái ñộ của những người khác nhằm ñạt các mục tiêu ñã ñề ra. Chỉ ñạo 

thể hiện quá trình ảnh hưởng qua lại giữa chủ thể quản lý và mọi thành viên 

trong tổ chức nhằm góp phần thực hiện hóa các mục tiêu ñã ñề ra. 

Chức năng kiểm tra: 

Đây là một chức năng quan trọng của công tác quản lý nhằm ñánh giá 

ñúng kết quả hoạt ñộng, phát hiện ra những lệch lạc, sai sót nảy sinh trong 

quá trình thực hiện, từ ñó tìm hiểu các nguyên nhân và ñề ra biện pháp khắc 

phục, sửa chữa ñảm bảo hoàn thành kế hoạch ñề ra. 

Qua phân tích các chức năng quản lý, chúng ta thấy rằng các chức năng 

này có mối quan hệ chặt chẽ tác ñộng qua lại với nhau, chi phối lẫn nhau tạo 
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thành một thể thống nhất của hoạt ñộng quản lý. Mối quan hệ của các chức 

năng quản lý ñược thể hiện ở sơ ñồ: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2 Mối quan hệ giữa các chức năng quản lý 

1.3.2.  Quản lý phương tiện dạy học 

1.3.2.1. Khái niệm quản lý phương tiện dạy học 

Quản lý PTDH là một quá trình tác ñộng có ñịnh hướng, có tổ chức dựa 

trên những thông tin về tình trạng của PTDH và ñặc ñiểm, ñặc thù của mỗi 

nhà trường nhằm bảo ñảm cho việc ñầu tư, khai thác, sử dụng PTDH phát 

triển phù hợp với mục tiêu ñào tạo. 

1.3.2.2. Các chức năng cơ bản của quản lý phương tiện dạy học 

Vận dụng các chức năng của hoạt ñộng quản lý vào công tác quản lý 

PTDH thì quá trình quản lý PTDH ñược hiểu là quá trình lập kế hoạch, tổ 

chức, chỉ ñạo và kiểm tra việc ñầu tư, trang bị, sử dụng và bảo quản các 

PTDH nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng PTDH và chất lượng giáo dục. Các 

chức năng của công tác quản lý PTDH: 

- Xây dựng kế hoạch: ñây là quá trình xác ñịnh mục tiêu, lập kế hoạch 

thực hiện, xác ñịnh các nguồn lực, ñiều kiện và phương pháp thực hiện. Nội 
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dung của kế hoạch ñề cập ñầy ñủ các nội dung của công tác quản lý PTDH 

bao gồm: kế hoach ñầu tư mua sắm, trang bị, tự làm PTDH; kế hoạch khai 

thác, sử dụng PTDH; kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa PTDH; kế 

hoạch thực hiện các chức năng quản lý trong hoạt ñộng quản lý PTDH, ñồng 

thời xây dựng các quy trình quản lý PTDH nhằm thực hiện mục tiêu ñề ra. 

- Tổ chức quá trình sắp xếp, bố trí bộ máy và nhân lực làm công tác 

quản lý PTDH, phân bố công việc, quyền hành và các nguồn lực cho các ñơn 

vị, bộ phận ñể họ có thể thực hiện ñược nhiệm vụ của mình và ñạt ñược mục 

tiêu quản lý và sử dụng PTDH một cách có hiệu quả. 

- Chỉ ñạo: Là quá trình sắp xếp ñiều hành việc triển khai thực hiện các 

kế hoạch ñầu tư mua sắm, trang bị, sử dụng, bảo quản PTDH phục vụ cho 

hoạt ñộng giảng dạy của nhà trường; là ñầu mối thống nhất, phối hợp các ñơn 

vị, bộ phận, các nguồn lực, các ñiều kiện trong hoạt ñộng quản lý PTDH ñạt 

ñược mục tiêu ñề ra, ñạt hiệu quả cao nhất. 

- Kiểm tra: Là chức năng quan trọng của người quản lý, người quản lý 

kiểm tra việc thực hiện các nội dung của công tác quản lý PTDH; kiểm tra 

việc triển khai thực hiện các kế hoạch của hoạt ñộng quản lý PTDH; kiểm tra 

việc quản lý, sử dụng các PTDH theo mục tiêu ñề ra. Thông qua hoạt ñộng 

kiểm tra, người quản lý ñánh giá ñược kết quả của hoạt ñộng quản lý PTDH, 

thấy ñược những bất hợp lý cần ñiều chỉnh, thấy ñược cần tăng cường các yếu 

tố, các ñiều kiện nào ñể công tác quản lý PTDH ñạt hiệu quả cao nhất. 
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1.3.2.3. Những yêu cầu ñối với việc quản lý phương tiện dạy học trong giai 

ñoạn hiện nay  

- Các yêu cầu về nội dung, chương trình và phương pháp bộ môn, quy 

ñịnh các PTDH cho từng môn học và cho các hoạt ñộng giáo dục khác. 

- Biết cách phân loại và nắm vững nội dung quản lý các PTDH. 

- Phải có các giải pháp xây dựng, trang bị và tổ chức sử dụng các PTDH 

có hiệu quả. Giữ gìn và bảo quản tốt các PTDH ñã ñươc trang bị 

- Phải có lộ trình ñầu tư, ngắn hạn và dài hạn ñể trang bị PTDH. 

1.3.2.4.  Một số nguyên tắc quản lý phương tiện dạy học 

- Nguyên tắc tính mục ñích của quản lý PTDH: Quản lý PTDH là một 

trong những nội dung và nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý nhà 

trường; quản lý PTDH ñể thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý của người hiệu 

trưởng nhằm nâng cao CLDH trong nhà trường. 

- Nguyên tắc tính hai mặt hành chính và chuyên môn trong quản lý 

PTDH: Quản lý PTDH phải có sự kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa công tác 

quản lý hành chính và quản lý chuyên môn; kế hoạch và nội dung chuyên 

môn phải ñồng bộ và ăn khớp với kế hoạch quản lý hành chính. Ngược lại, kế 

hoạch và nội dung quản lý hành chính phải nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt 

ñộng dạy học; việc trang bị, sử dụng và bảo quản các PTDH phải tuân thủ các 

thủ tục quản lý hành chính nhà nước. 

- Nguyên tắc tính khoa học và thực tiễn trong quản lý PTDH: Việc 

trang bị, sử dụng, bảo quản PTDH phải xuất phát từ nhu cầu của việc thực 

hiện nội dung, chương trình và ñổi mới PPDH cùng các ñiều kiện thực tế cuả 

nhà trường và ñịa phương, ñồng thời cũng là những căn cứ và cơ sở ñể kiểm 

tra và ñánh giá  công tác quản lý PTDH của nhà trường; nhà trường cần sắp 
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xếp và bố trí nhân lực, vật lực, tài lực phục vụ một cách tốt nhất cho công tác 

này. 

- Nguyên tắc về tính ñầy ñủ và ñồng bộ trong quản lý PTDH: PTDH 

ñầy ñủ, ñồng bộ không chỉ cho từng môn mà cho tất cả các phân môn trong 

cùng một môn, bao gồm cả phương tiện chứng minh lý thuyết và thí nghiệm 

thực hành, phương tiện ñể luyện tập. 

+ Đảm bảo sự ñồng bộ, ñầy ñủ giữa các PTDH ñược cấp phát với 

PTDH do GV và HS tự làm. 

+ Đảm bảo sự ñồng bộ, ñầy ñủ giữa PTDH ñơn giản, truyền thống với 

các PTDH hiện ñại. 

+ Đảm bảo ñầy ñủ và ñồng bộ cơ cấu nhân sự quản lý PTDH. 

- Nguyên tắc ñảm bảo tính hiệu quả trong quản lý PTDH:  

+ Quản lý PTDH nhằm ñảm bảo thực hiện tốt nội dung chương trình và 

ñổi mới PPDH. 

+ Các PTDH ñược trang bị phải có chất lượng tốt, việc sử dụng phải 

ñơn giản, tiện lợi và có hiệu quả cao. 

+ Việc sử dụng PTDH phải hợp lý, ñúng tính năng tác dụng và ñúng 

mục ñích. 

+ Việc bảo quản PTDH phải chu ñáo, ñúng cách; cần có phương án bảo 

vệ, sửa chữa tránh hỏng hóc do thời tiết, ñộ ẩm, nhiệt ñộ quá cao, xảy ra cháy 

nổ làm ảnh hưởng ñến tính chính xác khi sử dụng. 
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1.3.2.5. Công tác quản lý phương tiện dạy học của hiệu trưởng  với việc nâng 

cao chất lượng dạy học ở trường Trung học cơ sở 

Chất lượng là một phạm trù triết học, biểu thị những tổng thể tính chất, 

thuộc tính cơ bản của sự vật làm cho sự vật này phân biệt với sự vật khác. 

Theo Từ ñiển Tiếng Việt chất lượng ñược hiểu là: “Cái tạo nên phẩm 

chất, giá trị của một con người, một sự vật, một sự việc” [21, tr. 200] 

CLDH là trình ñộ và khả năng thực hiện mục tiêu dạy học của người 

học dưới sự hướng dẫn, truyền ñạt tri thức và nghệ thuật sư phạm của người 

thầy; CLDH ñược xác ñịnh ở chỗ sản phẩm của giáo dục có ñúng với mục 

tiêu ñề ra hay không, có ñáp ứng với yêu cầu của xã hội hay không. 

Cũng như các nước trên thế giới, chất lượng giáo dục là một trong 

những mối quan tâm của toàn xã hội là vấn ñề trọng yếu trong chính sách giáo 

dục của Đảng và nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thư IX ñã 

xác ñịnh: “Hoàn thiện cơ chế chính sách và pháp luật, bảo ñảm sự nghiệp giáo 

dục phát triển ổn ñịnh, chất lượng, hiệu quả ñáp ứng nhu cầu về con người và 

nguồn nhân lực cho ñất nước phát triển nhanh và bền vững”. 

Chính vì thế trong những năm qua, phải ñổi mới nội dung chương trình 

sách giáo khoa và cải tiến PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo 

của HS. Vì vậy, việc tăng cường trang bị và sử dụng hiệu quả hệ thống 

CSVC, PTDH nhằm ñáp ứng yêu cầu ñổi mới PPDH phù hợp với nội dung 

chương trình sách giáo khoa là vấn ñề vô cùng quan trọng. 

PTDH chứa ñựng trong ñó nội dung dạy học và PTDH là ñiều kiện 

quan trọng giúp HS và GV tổ chức tốt QTDH ñể nâng cao CLDH. Các PTDH 

chỉ có thể phát huy tác dụng của nó khi ñược tổ chức quản lý tốt; ñiều ñó yêu 

cầu hiệu trưởng phải có kế hoạch xây dựng hệ thống PTDH mới ñáp ứng yêu 
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cầu của QTDH. Đồng thời có cơ chế quản lý việc sử dụng, bảo quản, giữ gìn 

PTDH thì mới nâng cao ñược hiệu quả của PTDH, góp phần nâng cao CLDH. 

1.3.3. Nội dung quản lý phương tiện dạy học của hiệu trưởng các trường 

THCS  

1.3.3.1. Quản lý việc trang bị phương tiện dạy học 

Quản lý việc trang bị PTDH là quản lý về vốn ñầu tư, quản lý việc 

xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ñầu tư cho PTDH, việc ñầu tư trang 

bị PTDH phải phù hợp, thiết thực phục vụ cho hoạt ñộng dạy học; các yếu tố 

cần phải ñảm bảo trong việc trang bị PTDH là ñầy ñủ, ñồng bộ, hiện ñại và 

ñảm bảo yêu cầu của nội dung, chương trình dạy học. 

1.3.3.2.  Quản lý việc khai thác, sử dụng phương tiện dạy học 

Quản lý việc khai thác, sử dụng PTDH là quản lý mục ñích, hình 

thức, cách thức khai thác, sử dụng PTDH trong hoạt ñộng dạy học của nhà 

trường. Trong quản lý dạy học việc quản lý nội dung, chương trình, PPDH 

không thể tách rời với quản lý việc sử dụng PTDH. Khi PTDH ñược khai 

thác, sử dụng ñúng mục ñích, phù hợp với hình thức tổ chức và nội dung dạy 

học thì chúng sẽ kích thích ñược tâm lý học tập, tính tích cực, chủ ñộng sáng 

tạo của HS. Việc sử dụng PTDH phải ñúng nguyên tắc, thực hiện theo ñúng 

quy trình, theo ñúng các chỉ số kỹ thuật. Muốn vậy, công tác quản lý việc khai 

thác, sử dụng PTDH phải ñược xây dựng một cách thường xuyên, cụ thể và rõ 

ràng. 

1.3.3.3.  Quản lý việc bảo quản, sửa chữa phương tiện dạy học 

Quản lý việc bảo quản, sửa chữa PTDH là quản lý việc trang bị các 

ñiều kiện ñể khai thác, sử dụng PTDH; quản lý việc ñầu tư các phương tiện, 

ñiều kiện cất giữ, bảo quản PTDH; quản lý việc bảo dưỡng thường xuyên, 
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ñịnh kỳ các PTDH; quản lý việc phòng cháy nổ, quản lý việc sửa chữa các 

PTDH trong quá trình sử dụng bị hư hỏng ñể nâng cao hiệu quả sử dụng và 

tiết kiệm nguồn ngân sách ñầu tư. 

1.3.3.4.  Quản lý việc tự tạo phương tiện dạy học 

Bên cạnh việc ñầu tư mua sắm những PTDH tối thiểu  theo quy ñịnh 

của Bộ GD&ĐT với nguồn kinh phí lớn, có tính hiện ñại cao, việc tự tạo 

PTDH với sự tham gia của GV và HS là một hoạt ñộng cần thiết nhằm bổ 

sung những PTDH còn thiếu, làm ña dạng, phong phú thêm các kiểu dáng của 

PTDH ñồng thời có ý nghĩa giáo dục và kinh tế cao. 

1 .4. Trường trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân 

1.4.1. Trường trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân 

Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường 

xuyên. Các cấp học và trình ñộ ñào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân bao 

gồm: giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo; giáo dục phổ thông có tiểu 

học (TH), THCS, trung học phổ thông (THPT); giáo dục nghề nghiệp có 

trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề;  giáo dục ñại học và sau ñại học có trình 

ñộ cao ñẳng, trình ñộ ñại học, trình ñộ thạc sỹ, trình ñộ tiến sĩ (Điều 4). [15, 

tr. 13] 

Giáo dục THCS ñược thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu ñến lớp 

chín. HS vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình TH, có tuổi là mười 

một tuổi (Điều 26). [15, tr. 24] 

1.4.2. Mục tiêu, yêu cầu về nội dung của giáo dục Trung học cơ sở 

Giáo dục phổ thông hiện nay có ba cấp học: TH, THCS và THPT, theo 

quy ñịnh của Luật giáo dục 2005, giáo dục THCS ñược thực hiện trong bốn 

năm học, từ lớp 6 ñến lớp 9 với mục tiêu là: “Giáo dục THCS nhằm giúp HS 
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củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục TH; có học vấn phổ thông ở 

trình ñộ cơ sở và những hiểu biết ban ñầu về kỹ thuật và hướng nghiệp ñể tiếp 

tục học THPT, trung cấp, học nghề hoặc ñi vào cuộc sống lao ñộng” (Điều 

27). [15, tr. 25] 

Nội dung giáo dục THCS là: “Giáo dục THCS phải củng cố, phát triển 

những nội dung ñã học ở TH, bảo ñảm cho HS có những hiểu biết phổ thông 

cơ bản về tiếng Việt, Toán, lịch sử dân tộc ; kiến thức khác về khoa học xã 

hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có những hiểu biết cần 

thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp (Điều 28). [15, tr. 26] 

1.4.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của  trường trung học cơ sở 

Trường THCS có những nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt ñộng giáo dục khác theo mục 

tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành do cấp THCS do Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt ñộng giáo dục, 

nguồn lực và tài chính, kết quả ñánh giá chất lượng giáo dục. Quản lý GV, 

CB, nhân viên theo quy ñịnh của pháp luật. Tuyển sinh và tiếp nhận HS; vận 

ñộng HS ñến trường;  quản lý HS theo quy ñịnh của Bộ GD&ĐT. Thực hiện 

phổ cập giáo dục trong phạm vi ñược phân công.  Huy ñộng, quản lý, sử dụng 

các nguồn lực cho hoạt ñộng giáo dục. Phối hợp với gia ñình HS, tổ chức và 

cá nhân trong hoạt ñộng giáo dục. Quản lý, sử dụng và bảo quản CSVC, trang 

thiết bị theo quy ñịnh của Nhà nước. Tổ chức cho GV, nhân viên, HS tham 

gia hoạt ñộng xã hội. Thực hiện các hoạt ñộng về kiểm ñịnh chất lượng giáo 

dục. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy ñịnh của pháp luật 

(Điều 3). [1, tr.1-2] 

1.4.4. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường trung học cơ sở 

  Hiệu trưởng trường THCS có những nhiệm vụ và quyền hạn sau: 
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Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường. Thực hiện các Quyết nghị của 

Hội ñồng trường. Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng  và tổ 

chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học;  báo cáo, ñánh giá kết quả thực 

hiện trước Hội ñồng trường và các cấp có thẩm quyền;  bổ nhiệm tổ trưởng, tổ 

phó; ñề xuất các thành viên của Hội ñồng trường trình cấp có thẩm quyền 

quyết ñịnh. Quản lý GV, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác,  

kiểm tra, ñánh giá xếp loại GV, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ 

luật ñối với GV,  nhân viên;  thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; 

ký hợp ñồng lao ñộng; tiếp nhận, ñiều ñộng giáo viên, nhân viên theo quy 

ñịnh của Nhà nước. Quản lý HS và các hoạt ñộng của HS do nhà trường tổ 

chức;  xét duyệt kết quả ñánh giá,  xếp loại HS,  ký xác nhận học bạ,  ký xác 

nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh tiểu học (nếu có) của 

trường phổ thông có nhiều cấp học và quyết ñịnh khen thưởng kỷ luật HS. 

Quản lý tài chính, tài sản nhà trường. Thực hiện các chế ñộ chính sách của 

Nhà nước ñối với GV, nhân viên, HS; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ 

trong hoạt ñộng của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của 

nhà trường. Chỉ ñạo thực hiện các phong trào thi ñua, các cuộc vận ñộng của 

ngành; thực hiện công khai ñối với nhà trường (Điều 19). [1, tr.8] 

Tiểu kết chương 1 

Trên cơ sở những nội dung cơ bản của lý luận quản lý như: quản lý, 

QLGD, quản lý nhà trường, khái niệm PTDH, phân loại PTDH, yêu cầu về 

PTDH….. chúng tôi nhận thấy rằng PTDH ñóng vai trò quan trọng trong 

QTDH, là thành tố quan trọng cấu thành nên quá trình dạy học, tham gia thúc 

ñẩy việc thực hiện mục tiêu dạy học, góp phần cho quá trình dạy học có chất 

lượng và hiệu quả. Do ñó, việc sử dụng và quản lý PTDH ñược xem là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý hoạt ñộng dạy học. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN DẠY 

HỌC Ở CÁCTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN,THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1. Khái quát về kinh tế - xã hội, giáo dục và ñào tạo Quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng 

2.1.1. Khái quát về  kinh tế - xã hội của Quận Ngũ Hành Sơn 

Quận Ngũ Hành Sơn có tổng diện tích tự nhiên là 36,52 km2, dân số 

ñến cuối năm 2010 là 49.180 người, mật ñộ dân số bình quân 1347 người/ 

km2. Quận Ngũ Hành Sơn có danh lam thắng cảnh Non Nước, di tích văn hóa 

lịch sử cấp quốc gia là trung tâm du lịch của thành phố Đà Nẵng, hằng năm 

ñón hàng triệu lượt khách ñến tham quan, mua sắm. Toàn quận có 4 phường, 

ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn trải rộng, diện tích lớn; dân cư ít, không tập 

trung; ñời sống dân cư còn nhiều khó khăn, nhiều hộ nghèo, gia ñình chính 

sách, nghề nghiệp không ổn ñịnh, ñất nông nghiệp bị thu hẹp do di dời, giải 

tỏa trên diện rộng. Phần lớn người dân nhận thức chưa ñầy ñủ về vai trò quan 

trọng của GD&ĐT trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. Do 

ñó, chưa quan tâm, chăm lo và ñầu tư ñúng mức cho việc học hành của con 

em trong gia ñình. 

   Cùng với sự phát triển trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ, nghề ñiêu 

khắc ñá, buôn bán nhỏ phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa, hấp dẫn và tạo việc 

làm cho hàng nghìn lao ñộng; một bộ phận thanh thiếu niên ñã bỏ học sớm ñể 

làm nghề ñiêu khắc và ñi lao ñộng kiếm sống.  

 Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận Ngũ Hành Sơn lần thứ IV nhiệm kỳ 

2010-2015 ñánh giá: 
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 - Về kinh tế: Các ngành kinh tế do thành phố quản lý trên ñịa bàn quận, 

nhất là trên các lĩnh vực du lịch, dịch vụ xây dựng tăng trưởng nhanh kích 

thích kinh tế do quận quản lý tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá ở 

một số ngành lợi thế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng giảm 

nhanh tỷ trọng nông nghiệp, công nghiệp và tăng về du lịch, dịch vụ, thương 

mại. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế thuộc quận quản lý tăng bình 

quân hằng năm là 11,8%. 

 + Ngành du lịch - dịch vụ - thương mại: Tổng giá trị sản xuất ngành du 

lịch- dịch vụ - thương mại do quận quản lý tăng bình quân hằng năm là 

35,1%, tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế năm 2006 là 19,5% ñến năm 2010 tăng 

lên 41,6%. 

 + Ngành sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp : Gía trị sản xuất 

tăng bình quân hằng năm là 7,3%, tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế năm 2006 là 

60,5 % ñến năm 2010 giảm xuống còn 51,5%; trong ñó giá trị sản xuất ngành 

công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hằng năm là 3%. 

 + Ngành nông nghiệp thủy sản: Gía trị sản xuất giảm nhanh, bình quân 

hằng năm giảm 14,4 %; trong ñó ngành nông nghiệp giảm 12,9%, ngành thủy 

sản giảm 16,6%, tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế năm 2006 là 20% ñến năm 

2010 giảm xuống còn 6,9 %. 

 -  Lĩnh vực văn hóa – xã hội 

 Lãnh ñạo quận ñã tập trung lãnh ñạo và có những giải pháp quyết liệt 

trong việc xóa hộ nghèo; ñến cuối năm 2009 ñã giảm hộ nghèo theo tiêu chí 

cũ, hoàn thành giai ñoạn I chương trình xóa nhà tạm trên ñịa bàn quận; giải 

quyết và giới thiệu việc làm cho 8.190 lao ñộng. Đồng thời cũng ñã triển khai 

Đề án “Giảm nghèo giai ñoạn 2009-2015”; Đề án “ Giải quyết việc làm cho 

nhân dân vùng di dời, giải tỏa”. 
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2.1.2. Về Giáo dục và  Đào tạo:  

2.1.2.1. Quy mô trường lớp 

 - Có 7/8 trường TH ñạt chuẩn Quốc gia, ñảm bảo việc thu nhận 100% 

trẻ ñến tuổi ra lớp vào học. 

 - Toàn quận có 3 trường THCS trên 4 phường ñáp ứng ñược cơ bản 

yêu cầu học tập của con em. 

 - Trường THPT Ngũ Hành Sơn hằng năm tiếp nhận phần lớn số HS 

sau khi tốt nghiệp THCS trên ñịa bàn quận, năm sau tăng hơn năm trước. 

 - Trung tâm GDTX-HN hằng năm huy ñộng hầu hết số HS bỏ học 

THCS và số HS ñã tốt nghiệp THCS trên ñịa bàn quận nhưng không ñược vào 

học lớp 10 ở các hệ khác ra lớp. 

 - Ngoài ra, còn có trường phổ thông dân lập cấp 1,2,3 Hermaann 

Gmeiner với ñiều kiện  CSVC ñầy ñủ, hằng năm cũng ñã tiếp nhận một phần 

HS trên ñịa bàn vào học ở 3 cấp học TH, THCS và THPT. 

Bảng 2.1: Quy mô phát triển trường lớp, HS cấp THCS 

Cấp học Năm học Số trường Số lớp 
Số học 

sinh 

Tỷ lệ huy 

ñộng (% ) 

2007-2008 04 100 4244 99,2 

2008-2009 04 107 4178 99,1 

2009-2010 04 100 3936 99,3 
THCS 

2010-2011 04 99 3689 99,6 

(Nguồn: Phòng GD&ĐT Quận Ngũ Hành Sơn 2011) 
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2.1.2.2.  Chất lượng giáo dục 

CLDH từng bước ñược nâng lên, HS giỏi ñạt giải HS giỏi các cấp ngày 

càng tăng. 

Bảng 2.2  Chất lượng học lực học sinh THCS qua các năm 

Học lực 

 

Giỏi 

 

Khá 

 

Trung bình 

 

Yếu 

 

Kém 

 

Năm học Số HS 

SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % 

2007-2008 4231 631 14.91 1230 29.07 1479 34.96 819 19.36 72 1.70 

2008-2009 4178 962 23.03 1324 31.29 1455 34.39 398 9.41 39 0.92 

2009-2010 3969 918 23.13 1193 28.20 1448 34.22 345 8.15 32 0.76 

2010-2011 3689 1015 27.51 1177 27.82 1246 29.45 235 5.55 16 0.38 

(Nguồn: Phòng GD&ĐT quận Ngũ Hành Sơn 2011) 

Bảng 2.3  Chất lượng  hạnh kiểm học sinh THCS qua các năm 

Hạnh kiểm 
Tốt 

 
Khá 

 
Trung bình 

 
Yếu 

 
Kém 

 
Năm học Số HS 

SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL% 
2007-2008 4231 2773 65.54 1191 28.15 227 5.37 40 0.95 0 0 
2008-2009 4178 3106 73.41 863 20.40 191 4.51 18 0.43 0 0 
2009-2010 3969 2931 69.27 832 19.66 162 3.83 11 0.26 0 0 
2010-2011 3689 2915 68.90 667 15.76 103 2.43 4 0.09 0 0 

(Nguồn: Phòng GD&ĐT quận Ngũ Hành Sơn 2011) 

2.1.2.3. Tình hình ñội ngũ CBQL, giáo viên 

- Tổng số CBCCVC toàn quận: 734 người (MN: 187; TH: 293; THCS: 

234; Phòng Giáo dục: 20).  
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+ Trình ñộ chuẩn của CB, GV:  

- Mầm non:  Đạt chuẩn:  100%; trên chuẩn: 60.1% 

- TH: Đạt chuẩn: 100%; trên chuẩn: 90.5% 

- THCS: Đạt chuẩn: 100% ; trên chuẩn: 79.7%.  

+ Về trình ñộ chuẩn của CBQL: 100% ñạt chuẩn, 88.7% trên chuẩn 

 - Sau ñại học: CBQL: 02 người; GV: 02  

- Tin học và ngoại ngữ:  34.5% GV có chứng chỉ Tin học từ trình ñộ A 

trở lên; 22% GV ñạt trình ñộ ngoại ngữ bằng A trở lên.  

2.1.2.4. Công tác thiết bị trường học:  

- Phương tiện, thiết bị dạy học, ñặc biệt là các thiết bị dạy học hiện ñại 

cũng ñược tăng cường ñáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình và sách 

giáo khoa mới. Đến nay 100% các trường ñã ñược trang bị máy tính cho công 

tác quản lý, dạy học; 100% trường có máy chiếu Projector, 100% các trường 

Mầm non, TH, THCS ñều có máy nối mạng internet phục vụ truy cập các 

thông tin hàng ngày. 

Đến nay, toàn quận có 11/12 thư viện ñạt chuẩn theo Quyết ñịnh số 

01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của  Bộ GD&ĐT về việc 

ban hành quy ñịnh tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông và 21 phòng bộ môn 

ñạt chuẩn theo Quyết ñịnh số 37/2008/ QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 

2008 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy ñịnh về phòng học bộ môn. 

2.2. Khái quát về phương pháp khảo sát thực trạng 

  Để ñánh giá thực trạng PTDH và công tác quản lý PTDH ở các trường 

THCS trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn, chúng tôi ñã tiến hành ñiều tra bằng 

phiếu hỏi, chúng tôi ñã xây dựng 3 bộ phiếu hỏi dành cho 2 nhóm ñối tượng 
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là CBQL và GV ở các trường THCS Lê Lợi, THCS Huỳnh Bá Chánh và 

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

 Số lượng người ñược hỏi: CBQL là 9 người và GV là 200 người. 

 Kết quả ñiều tra ñược xử lý bằng phép toán thống kê và là cơ sở chủ 

yếu ñể ñánh giá thực trạng PTDH và công tác quản lý PTDH ở các trường 

THCS. 

 Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các số liệu thống kê từ nguồn Phòng 

GD&ĐT Quận Ngũ Hành Sơn và các trường THCS; kết hợp quan sát, phỏng 

vấn các CBQL, GV ñể có thêm thông tin hỗ trợ cho việc ñánh giá thực trạng. 

2.3. Thực trạng về ñội ngũ và PTDH ở các trường THCS  trên ñịa bàn 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

2.3.1. Tình hình ñội ngũ nhân viên phụ trách công tác PTDH 

Hiện nay tình hình ñội ngũ nhân viên phụ trách công tác PTDH vừa thiếu 

về số lượng, không thông qua ñào tạo; hầu hết là GV nhưng vì khả năng giảng 

dạy còn hạn chế hoặc do nhu cầu việc làm xin ñảm nhận phụ trách công tác 

PTDH, ngoài ra ở phòng bộ môn các nhà trường ñều có bố trí GV ñứng lớp 

kiêm nhiệm công tác phụ trách PTDH. 

 Theo Thông tư số 35/2006/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 

2008 của Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn biên chế ở các cơ sở 

giáo dục phổ thông công lập mỗi trường hạng 1 ñược bố trí 2 CB chuyên 

trách phòng học bộ môn; các trường còn lại thì ñược bố trí 1 CB chuyên trách, 

tuy nhiên qua khảo sát nhiều trường vẫn bố trí chưa ñủ ñịnh biên,  tất cả CB 

chuyên trách ñều chưa ñược ñào tạo ñúng chuyên ngành. 
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2.3.2. Tình hình số lượng và chất lượng PTDH 

2.3.2.1. Mức ñộ ñáp ứng của PTDH với chương trình, nội dung sách giáo 

khoa hiện hành 

Bảng 2.4  Mức ñộ ñáp ứng PTDH với chương trình, nội dung SGK 

(1) (2) (3) (4) Mức ñộ 

 

 

 

Đối tượng 

SL 
TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

CBQL  

( n = 9 ) 
2 23 7 77 0 0 0 0 

GV  

(n =  200 ) 
42 21 114 57 24 12 0 0 

 

Ghi chú: 

(1)Thiếu nhiều chưa ñáp ứng ñược yêu cầu 

(2) Bình thường, tạm ổn 

(3) Khá ñầy ñủ, ñáp ứng tương ñối tốt 

(4) Rất ñầy ñủ, ñáp ứng tốt 

 Qua bảng số liệu trên, có 7/9 CBQL (chiếm tỷ lệ 77%) và 114/200 GV 

(chiếm tỷ lệ 57%) cho rằng mức ñộ ñáp ứng PTDH hiện nay trong các nhà 

trường là bình thường, tạm ổn; 24/200 GV (chiếm tỷ lệ 12%) cho rằng mức 
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ñộ ñáp ứng PTDH là khá tốt, tương ñối ñầy ñủ; có 2/9 CBQL (chiếm tỷ lệ 

23%) và 21/200 GV (chiếm tỷ lệ 24%) cho rằng mức ñộ ñáp ứng PTDH là 

thiếu nhiều, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu. 

Từ kết quả trên chúng tôi nhận thấy, nhìn chung PTDH trong các trường 

THCS chỉ ñáp ứng ñược một phần nhu cầu dạy học của GV; qua trao ñổi với 

một số GV và CBQL, chúng tôi ñược biết rằng nguồn kinh phí ñể trang bị 

PTDH chủ yếu là ngân sách nhà nước trên cơ sở danh mục thiết bị dạy học 

của Bộ GD&ĐT nên số lượng PTDH cũng còn hạn chế. 

2.3.2.2. Đánh giá về chất lượng PTDH ñược trang bị 

Qua khảo sát và trao ñổi trực tiếp với CBQL và GV tại các trường 

THCS, thực trạng về chất lượng PTDH ñược thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2.5  Chất lượng  PTDH ở các trường THCS 

Tốt Khá Trung bình Kém Mức ñộ 

 

 

Đối tượng 

SL 
TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

CBQL 

( n = 9 ) 
2 22,25 5 55.5 2 22,25 0 0 

GV 

(n =  200 ) 
8 4 50 25 70 35 72 36 

 

Qua bảng số liệu trên, có 2/9 CBQL (chiếm tỷ lệ 22,25%) và 8/200 GV 

(chiếm tỷ lệ 4%) cho rằng PTDH có chất lượng tốt; có 5/9 CBQL (chiếm tỷ lệ 
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55,5%) và 50/200 GV (chiếm tỷ lệ 25%) ñánh giá PTDH có chất lượng khá; 

số còn lại ñánh giá chất lượng trung bình và có 72 GV (chiếm tỷ lệ 36%)  

ñánh giá chất lượng kém. 

Đa số CBQL và GV ñều cho rằng chất lượng PTDH hiện nay không 

ñảm bảo, một bộ phận không nhỏ GV cho rằng PTDH có chất lượng kém, gây 

khó khăn cho GV trong quá trình lên lớp; nguyên nhân của tình trạng trên là 

do khi triển khai thực hiện quy ñịnh của Bộ GD&ĐT về trang bị TBDH tối 

thiểu ñể thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, trong  một khoảng thời 

gian ngắn các trường phải tiếp nhận với số lượng lớn TBDH; trình ñộ, khả 

năng của Hội ñồng nghiệm thu có hạn về  nhận thức và chuyên môn do ñó 

khâu nghiệm thu chưa ñảm bảo yêu cầu, vì thế ñã tiếp nhận nhiều thiết bị 

không ñảm bảo các thông số như: tính chính xác, tính khoa học, chất liệu….. 

2.3.2.3. Đánh giá tính ñồng bộ của PTDH 

Bảng  2.6  Đánh giá về tính ñồng bộ của PTDH ở các trường THCS 

Đồng bộ Tương ñối ñồng bộ Không ñồng bộ       Mức ñộ 

 

Đối tượng 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

CBQL 

( n = 9 ) 
3 33,33 6 66.67 0 0 

GV 

(n =  200 ) 
40 20 34 17 126 63 
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Hình 2.1 Biểu ñồ ñánh giá về tính ñồng bộ PTDH 

Qua bảng số liệu trên, có 3/9 CBQL (chiếm tỷ lệ 33,33%) và 40/200 

GV (chiếm tỷ lệ 20%) cho rằng PTDH là ñồng bộ;  có 6/9 CBQL (chiếm tỷ lệ 

66,67%)  và 34/200 GV (chiếm tỷ lệ 17%) cho rằng PTDH là tương ñối ñồng 

bộ; có 126/200 GV(chiếm tỷ lệ 63%) ñánh giá PTDH hiện nay chưa ñồng bộ. 

Những lý do PTDH không ñồng bộ là: 

- Do nhà sản xuất cung cấp chưa ñồng bộ. 

- Do ñơn vị không chủ ñộng trong việc mua sắm mà phải tiếp nhận từ 

phòng GD&ĐT. 

- Do trong quá trình sử dụng các PTDH bị hư hỏng nhưng không có 

nguồn kinh phí sửa chữa, thay thế, bổ sung kịp thời.  

Tất cả các nguyên nhân trên tạo ra sự không ñồng bộ của PTDH, gây 

khó khăn trong công tác chỉ ñạo của hiệu trưởng và quá trình sử dụng của 

GV. 
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2.3.2.4. Đánh giá về tính hiện ñại của PTDH 

Bảng 2.7  Đánh giá về tính hiện ñại của  PTDH ở các trường THCS 

Hiện ñại 
Tương ñối 

hiện ñại 
Chưa hiện ñại Lạc hậu 

Mức ñộ 

 

 

Đối tượng 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

CBQL 

( n = 9 ) 
0 0 2 22.3 7 77.7 0 0 

GV 

(n =  200 ) 
0 0 62 31 114 57 24 12 
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Hình 2.2 Biểu ñồ ñánh giá về tính hiện ñại của PTDH 
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Qua bảng số liệu trên, có 2/9 CBQL (chiếm tỷ lệ 22,3%) và 62/200 GV 

(chiếm tỷ lệ 31%) cho rằng PTDH là tương ñối hiện ñại;  có 7/9 CBQL 

(chiếm tỷ lệ 77,7%) và 114/200 GV (chiếm tỷ lệ 57%) ñánh giá PTDH chưa 

hiện ñại; có 24/200 GV(chiếm tỷ lệ 57%) cho rằng PTDH còn lạc hậu. 

Qua kết quả thống kế phiếu trưng cầu ý kiến của CBQL và GV; kết hợp 

quan sát các phòng bộ môn, các phòng chức năng ở các trường THCS trên ñịa 

bàn quận Ngũ Hành Sơn, chúng tôi nhận thấy rằng hầu hết việc trang bị 

PTDH cho các trường trong thời gian qua chủ yếu theo danh mục dạy học tối 

thiểu của Bộ GD&ĐT; mỗi trường có một phòng máy khoảng 20 ñến 25 máy; 

có 1 ñến 2 ñèn chiếu projector. Hầu hết các thiết bị rất ñơn giản, chủ yếu dùng 

cho các thí nghiệm minh họa, kiểm chứng ở từng phần trong các bài học. 

2.3.3. Đánh giá về nguồn kinh phí trang bị PTDH 

Bảng 2.8 Đánh giá về mức ñộ ñáp ứng kinh phí trang bị PTDH cho các 

trường THCS 

Thừa so với nhu cầu 
hiện tại 

Tạm ñủ so với nhu cầu 
hiện tại 

Thiếu nhiều so 
với nhu cầu hiện 

tại 
Đối 

tượng 
SL 

TL 
(%) 

SL 
TL 
(%) 

SL 
TL 
(%) 

CBQL 
( n = 9 ) 

0 0 4 45.5 5 55.5 

  

Có 4/9 CBQL (chiếm tỷ lệ 45,5%) cho rằng kinh phí ñể trang bị PTDH 

hiện nay là tạm ñủ, ñáp ứng ñược nhu cầu hiện tại; 5/9 CBQL (chiếm tỷ lệ 

55,5%) cho rằng kinh phí ñể trang bị PTDH còn thiếu nhiều so với nhu cầu 

hiện tại. Qua trao ñổi, gặp gỡ với hiệu trưởng các trường, chúng tôi ñược biết, 

hiện nay, kinh phí trang bị PTDH chủ yếu từ ngân sách nhà nước, công tác xã 

hội hóa ñang gặp khó khăn do cơ chế quản lý, việc huy ñộng nguồn lực trong 
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PHHS bị hạn chế do quy ñịnh của UBND thành phố, các hình vận ñộng khác 

trong phụ huynh HS bị nghiêm cấm; trong thời gian qua ngoài  khoản ñóng 

góp của PHHS theo quy ñịnh, một số trường ñã kêu gọi, vận ñộng PHHS có 

ñiều kiện kinh tế giàu có ñóng góp kinh phí ñể trang bị thêm các PTDH của 

nhà trường ñều bị các cơ quan quản lý chấn chỉnh, yêu cầu hoàn trả kinh phí 

lại cho PHHS. 

2.3.4. Việc sử dụng PTDH của giáo viên và HS 

2.3.4.1. Tình hình sử dụng PTDH ở các trường THCS 

 Để ñánh giá ñúng thực chất tình hình sử dụng PTDH của GV chúng tôi 

ñã tiến hành khảo sát, trao ñổi với GV, CBQL, tham khảo sổ ñăng ký sử dụng 

PTDH, sổ báo giảng, kết quả thể hiện ở bảng 2.9 như sau: 

Bảng 2.9  Đánh giá mức ñộ sử dụng PTDH của GV ở các trường THCS 

Thường xuyên Thỉnh thoảng Không sử dụng Mức ñộ 

 

Đối tượng 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

GV 

(n =  200 ) 
76 38 124 62 0 0 
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Biểu ñồ ñánh giá m ức ñộ sử dụng PTDH của 
giáo viên 

38%

62%

0%

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Không sử dụng

 

Hình 2.3 Biểu ñồ ñánh giá mức ñộ sử dụng PTDH của GV 

Có 76/200 GV, (chiếm tỷ lệ 38%)  thường xuyên sử dụng PTDH trong 

các giờ lên lớp, ñây là những trường có ñiều kiện CSVC ñảm bảo, phòng học 

bộ môn tương ñối ñầy ñủ, CB phụ trách thiết bị, GV nhận thức tốt về vai trò 

quan trọng của PTDH trong việc nâng cao CLDH; không sợ tốn thời gian, 

công sức cho công tác chuẩn bị cho tiết dạy. Có 124/200 GV, (chiếm tỷ lệ 

62%) thỉnh thoảng sử dụng PTDH trong các giò lên lớp, số lượng GV ít sử 

dụng PTDH trong các giờ lên lớp chiếm tỷ lệ khá cao, lý do của tình trạng 

trên là do ñặc trưng bộ môn không yêu cầu phải sử dụng thường xuyên, 

CSVC nhà trường chưa ñảm bảo, PTDH chưa ñồng bộ và chất lượng không 

ñảm bảo, sự ñánh giá của hiệu trưởng nhà trường ñối với GV chưa ñúng mức, 

trong khi các tiết dạy có sử dụng PTDH thường tốn nhiều thời gian và công 

sức hơn.   

2.3.4.2. Tình hình ứng dụng CNTT và sử dụng PTDH hiện ñại của GV ở các 

trường THCS 
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Bảng 2.10  Đánh giá mức ñộ ứng dụng CNTT và sử dụng các  PTDH hiện ñại 

của GV ở các trường THCS 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )          Mức ñộ 

 

 

 

Đối tượng 

SL 
TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

CBQL 

( n = 9 ) 
3 23 6 67 0 0 0 0 

GV 

(n =  200 ) 
10 5 38 19 152 76 0 0 

Ghi chú: 

( 1 ) Thường xuyên 

( 2 ) Thỉnh thoảng, khi cần thiết 

( 3 ) Chỉ sử dụng khi thao giảng hoặc thanh tra, kiểm tra 

( 4 ) Hầu như không sử dụng 

Có 3/9 CBQL (chiếm tỷ lệ 23%) và 10/200 GV (chiếm tỷ lệ 5%) cho 

rằng GV thường xuyên sử dụng CNTT trong giảng dạy; có 6/9 CBQL (chiếm 

tỷ lệ 67%) và 38/200 GV (chiếm tỉ lệ 19%) cho rằng GV thỉnh thoảng sử 

dụng khi cần thiết và 152/200 GV (chiếm tỉ lệ 76 %) cho rằng GV sử dụng 

khi thao giảng hoặc thanh tra, kiểm tra. 
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Việc áp dụng CNTT trong giảng dạy hiện nay còn rất hạn chế, trước hết 

là do các ñiều kiện ñể sử dụng CNTT còn nghèo nàn; việc ñầu tư soạn một 

tiết giáo án ñiện tử rất tốn thời gian; do kỹ năng ứng dụng CNTT của GV có 

hạn.  

2.3.4.3. Hiệu quả sử dụng PTDH ở các trường THCS 

Bảng 2.11  Đánh giá hiệu quả sử dụng PTDH  ở các trường THCS 

Rất cao Cao Trung bình Thấp   Mức ñộ 

 

Đối tượng 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

CBQL 

( n = 9 ) 
2 22,5 5 55,5 2 22,5 0 0 

GV 

(n =  200 ) 
16 8 38 19 122 61 24 12 

2 5 2 0
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Hình 2.4  Đồ thị  biểu thị hiệu quả sử dụng PTDH 
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Về hiệu quả sử dụng PTDH hiện nay thì phần lớn ñều nhận ñịnh hiệu quả 

trung bình (2/9 CBQL (chiếm tỷ lệ 22,5 %) và 122/200 GV (chiếm tỷ lệ 

61%); có 12/200 GV (chiếm tỷ lệ 24 %) ñánh giá hiệu quả sử dụng  thấp; chỉ 

có số ít CBQL và GV ñánh giá hiệu quả sử dụng cao. 

Qua tiếp xúc, trao ñổi với CBQL và GV các tiêu chí ñể ñánh giá hiệu quả 

sử dụng PTDH bao gồm: tần suất sử dụng trong tuần, mức ñộ thường xuyên 

sử dụng, việc khai thác các chức năng của từng loại PTDH và kết quả cuối 

cùng của bài dạy. Qua khảo sát, chúng tôi thấy rằng PTDH chưa ñược khai 

thác một cách triệt ñể, ñến nay nhiều PTDH vẫn chưa mở niêm phong, còn cất 

giữ trong kho; việc khai thác các mô hình, bản ñồ, tranh ảnh…còn xem nhẹ; 

các bộ môn khoa học tự nhiên kết quả thí nghiệm không cho kết quả chính 

xác, các thí nghiệm do HS tự làm kết quả thu ñược thường ít ñược dùng phục 

vụ bài học vì các nhóm cho kết quả thường khác nhau do kỹ năng sử dụng 

PTDH của HS còn hạn chế, thời gian trên lớp không ñảm bảo yêu cầu.  

2.3.4.4. Kỹ năng sử dụng PTDH của giáo viên các trường THCS 

Qua dự giờ, khảo sát kỹ năng sử dụng PTDH cuả GV các trường THCS 

chúng tôi thu ñược kết quả như sau: 
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Bảng 2.12  Kỹ năng sử dụng PTDH của GV ở các trường THCS 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )        Mức ñộ 

 

 

 

Đối tượng 

SL 
TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

CBQL 

( n = 9 ) 
8 88,9 1 11,1 0 0 0 0 

GV 

(n =  200 ) 
28 14 32 16 104 52 36 18 

Ghi chú: 

( 1 ) Sử dụng thành thạo các loại PTDH 

( 2 ) Chỉ sử dụng ñược một số PTDH 

( 3 ) Còn khó khăn khi sử dụng PTDH 

( 4 ) Không sử dụng ñược PTDH 

Cùng ñánh giá về kỹ năng sử dụng PTDH của GV, nhưng sự ñánh giá 

nhìn nhận giữa CBQL và GV có sự khác nhau rõ rệt.  Phần lớn CBQL cho 

rằng ña số GV sử dụng thành thạo các loại PTDH (8/9 CBQL, chiếm tỷ lệ 

88,9%) nhưng GV tự ñánh giá thực chất bản thân họ thì rất nhiều GV còn khó 

khăn khi sử dụng PTDH (104/200 GV, chiếm tỷ lệ 52%); thậm chí nhiều GV 

không sử dụng ñược PTDH (36/200 GV, chiếm tỷ lệ 18%). Về vấn ñề này do 

các nguyên nhân sau: 
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Việc mua sắm TBDH thường ñược nhà trường tiếp nhận vào ñầu mỗi 

năm học, do ñó công tác tập huấn sử dụng TBDH do các cấp tổ chức chưa 

ñảm bảo, hiệu quả các lớp tập huấn thấp. Nhiều TBDH giáo viên chưa ñược 

bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng, bên cạnh ñó nhiều GV ít dành thời gian học 

hỏi, thực hành, ngại khó khi sử dụng PTDH trong các giờ lên lớp. 

2.3.5. Việc tự tạo PTDH của giáo viên và HS 

Bảng 2.13  Mức ñộ tự tạo PTDH của GV và HS 

Thường xuyên Chưa thường xuyên Không có                         Mức ñộ 

Đối tượng SL TL SL TL SL TL 

CBQL 

( n = 9 ) 
3 33,4 6 66,6 0 0 

GV 

(n =  200 ) 
84 42 116 58 0 0 

 

Với ñiều kiện hiện nay, nếu GV và HS thường xuyên quan tâm ñến việc 

tự tạo PTDH trong các tiết dạy thì sẽ góp phần làm phong phú, ña dạng  thêm 

kiểu dáng, chủng loại PTDH và ñáp ứng ñược nhu cầu dạy học. Tuy nhiên, 

qua khảo sát GV, CBQL và quan sát  PTDH tự làm của các trường, nhìn 

chung GV và HS hầu như không quan tâm ñến việc tự tạo ra các PTDH nhằm 

phục vụ cho các giờ học, số lượng các PTDH tự làm rất hạn chế, chủ yếu là 

tranh vẽ, biểu ñồ ñơn giản; nhiều trường không có PTDH tự làm; GV chủ yếu 

sử dụng TBDH sẵn có khi lên lớp; lý do của tình trạng này là việc tự làm 

PTDH hoàn toàn mang tính tự giác, nhà trường không phát ñộng phong trào 
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thi ñua tự làm ñồ dùng dạy học trong GV và HS, việc tự  làm ĐDDH thì mất 

nhiều thời gian, kinh phí. 

2.4. Thực trạng về  quản lý phương tiện  dạy học của hiệu trưởng các 

trường THCS  trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

2.4.1. Thực trạng về nhận thức của  GV và CBQL 

Bảng  2.14 Vai trò của PTDH trong việc nâng cao chất lượng giáo dục 

Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Không quan trọng           Mức ñộ 

 

Đối tượng 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL TL (%) 

CBQL 

( n = 9 ) 
7 78 2 22 0 0 0 0 

GV 

(n =  200 ) 
130 65 34 17 20 10 16 8 

 

Có 7/9 CBQL (chiếm tỷ lệ 78 %) và 130/200 GV (chiếm tỷ lệ 65 %) 

nhận thức vai trò của PTDH trong việc nâng cao chất lượng là rất quan trọng; 

2/9 CBQL (chiếm tỷ lệ 22 %) và 34/200 GV (chiếm tỷ lệ 17 %)  nhận thức 

vai trò của PTDH là quan trọng trong việc nâng cao CLDH chứng tỏ nhận 

thức của ña số CBQL, GV về vai trò của PTDH trong việc nâng cao chất 

lượng là rất tốt, ñây là yếu tố quan trọng, thuận lợi trong công tác quản lý 

PTDH ñể nâng cao CLDH, góp phần ñáp ứng yêu cầu ñổi mới chương trình 

giáo dục phổ thông hiện nay. Bên cạnh ñó, có 20/200 GV (chiếm tỷ lệ 10 %) 

và 16/200 GV (chiếm tỷ lệ 8 %) cho rằng PTDH có vai trò không quan trọng 
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hoặc bình thường trong việc ñổi mới PPDH, góp phần nâng cáo chất lượng 

giáo dục. 

2.4.2. Quản lý việc trang bị PTDH 

Bảng  2.15  Quản lý việc trang bị PTDH 

Mức ñộ thực hiện Kết quả ñạt ñược 

Thường 
xuyên 

Không 
thường 
xuyên 

Không 
thực 
hiện 

Tốt Khá 
Trung 
bình 

Chưa tốt 
Nội 
dung 
QL 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

( 1 ) 64 32 136 68 0 0 28 14 24 12 68 34 80 40 

( 2 ) 192 96 8 4 0 0 18 9 22 11 136 68 24 12 

( 3 ) 0 0 64 32 136 68 10 5 14 7 32 16 144 72 

 

Ghi chú: 

( 1 ) Công tác cập nhật, thống kê, kiểm kê PTDH 

    ( 2 ) Xây dựng kế hoạch mua sắm PTDH hằng năm 

( 3 ) Nghiệm thu thông số kỹ thuật, chất lượng PTDH 

Hiệu trưởng các trường thường xuyên thực hiện việc xây dựng kế hoạch 

mua sắm ngay từ ñầu năm học (192/200 GV, chiếm tỷ lệ 96%); cơ sở ñể lập 

kế hoạch trang bị PTDH dựa trên văn bản chỉ ñạo của các cấp và căn cứ vào 

nhu cầu thực tế của nhà trường. Tuy nhiên công tác chỉ ñạo việc cập nhật, 

thống kê, kiểm kê PTDH lại tiến hành không thường xuyên  (136/200 GV, 

chiếm tỷ lệ 68%), kết quả kiểm kê, thống kê không chính xác, cập nhật PTDH 

không kịp thời. Công tác nghiệm thu, bàn giao PTDH chưa ñược tiến hành 

thường xuyên, có nhiều trường không tiến hành nghiệm thu mà chỉ nhận bàn 
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giao (136/200 GV, chiếm tỷ lệ 68%), quy trình bàn giao PTDH  chưa chặt 

chẽ, nghiêm túc; ñội ngũ CB GV kiểm tra, ñánh giá PTDH còn hạn chế, do ñó 

kết quả ñạt ñược chưa cao. 

2.4.3. Quản lý  việc khai thác, sử dụng  PTDH  

Bảng  2.16  Quản lý việc khai thác, sử dụng PTDH 

Mức ñộ thực hiện Kết quả ñạt ñược 

Thường 
xuyên 

Không 
thường 
xuyên 

Không 
thực 
hiện 

Tốt Khá 
Trung 
bình 

Chưa tốt 
Nội 
dung 
QL 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

( 1 ) 120 60 80 40 0 0 22 11 90 45 36 18 12 6 

( 2 ) 10 5 118 59 72 36 14 7 42 21 28 14 136 68 

( 3 ) 0 0 54 27 146 73 0 0 6 3 52 26 142 71 

( 4 ) 0 0 72 36 134 67 30 15 112 56 36 18 46 23 

( 5 ) 28 14 142 76 20 10 48 24 24 12 50 25 78 39 

( 6 ) 14 17 132 66 34 17 38 19 138 69 10 5 14 7 

( 7 ) 0 0 58 29 142 71 0 0 18 9 46 23 136 68 

 

Ghi chú: 

( 1 ) Quán triệt văn bản các cấp về sử dụng PTDH vào việc ñổi mới 

PPDH 

( 2 ) Yêu cầu GV ñăng ký sử dụng PTDH hàng tuần 

( 3 )  Kiểm tra việc ñăng ký,  sử dụng phương tiện dạy  học của GV 
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( 4 ) Công tác trưng bay, giới thiệu, phương tiện dạy  học   

( 5 )  Tập huấn, bồi dưỡng việc sử dụng phương tiện dạy  học cho GV 

( 6 ) Khuyến khích, ñộng viên khen thưởng GV khai thác, sử dụng 
PTDH 

( 7 ) Nhắc nhở, phê bình, xử lý GV không sử dụng PTDH 

 Hầu hết hiệu trưởng quan tâm ñến việc quán triệt văn bản các cấp về 

sử dụng PTDH trong việc ñổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng 

giáo dục, tuy nhiên công tác này chưa ñược thường xuyên (80GV/200, chiếm 

tỷ lệ 40%), công tác tuyên truyền chủ yếu tập trung vào thời ñiểm triển khai 

nhiệm vụ năm học, thông qua các ñợt tập huấn về ñổi mới PPDH. Việc xây 

dựng kế hoạch ñăng ký mượn và sử dụng PTDH của GV chưa ñược nhà 

trường quan tâm ñúng mức, chưa yêu cầu GV thực hiện việc ñăng ký mượn 

và sử dụng PTDH hàng tuần. Công tác kiểm tra việc ñăng ký mượn và sử 

dụng PTDH của hiệu trưởng chưa thường xuyên (54/200 GV, chiếm tỷ lệ 

27%). Ở nhiều trường học hiệu trưởng không kiểm tra công tác này (146/200, 

chiếm tỷ lệ 73%). Qua tham khảo hồ sơ của CB phụ trách phòng học bộ môn 

và thư viện ña số GV ít mượn PTDH trong các giờ lên lớp, thậm chí có GV 

hoàn toàn không có ñăng ký mượn PTDH trong suốt cả năm học, trong khi 

nhiều tiết dạy yêu cầu bắt buột phải sử dụng PTDH trong quá trình lên lớp. 

Công tác tập huấn, bồi dưỡng việc sử dụng phương tiện dạy  học cho GV rất 

ít ñược tổ chức. Phần lớn GV chỉ ñược tham gia tập huấn bồi dưỡng theo ñợt 

do các cấp tổ chức. Công tác ñộng viên, khen thưởng, phê bình, nhắc nhở 

trong việc khai thác, sử dụng PTDH trong quá trình giảng dạy ít ñược hiệu 

trưởng quan tâm theo dõi, chỉ ñạo (136/200  GV, chiếm tỷ lệ 67%) 
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2.4.4. Quản lý việc bảo quản, sửa chữa PTDH 

Bảng  2.17  Quản lý việc bảo quản, sửa chữa PTDH 

Mức ñộ thực hiện Kết quả ñạt ñược 

Thường 
xuyên 

Không 
thường 
xuyên 

Không 
thực 
hiện 

Tốt Khá 
Trung 
bình 

Chưa 
tốt 

Nội 
dung 
QL 

SL TL SL TL SL TL SL  SL  SL  SL  

( 1 ) 164 82 36 18 0 0 134 67 66 33 0 0 0 0 

( 2 ) 126 63 38 19 36 18 64 32 52 26 32 16 56 26 

( 3 ) 28 14 94 47 78 39 16 8 84 42 24 12 76 38 

( 4 ) 36 18 112 56 52 26 20 10 90 45 54 27 36 18 

 
Ghi chú: 
( 1 ) Tuyên truyền, giáo  dục GV, HS ý thức bảo quản PTDH 

( 2 )  Tiến hành tu bổ, sửa chữa PTDH hư hỏng 

( 3 )  Xử lý HS, GV làm hư hỏng PTDH 

( 4 ) Công tác phòng chống cháy nổ, mối mọt, ẩm ướt 

Hầu hết hiệu trưởng nhà trường thường xuyên quan tâm ñến tuyên 

truyền, giáo  dục GV, HS ý thức bảo quản PTDH (164/200 GV, chiếm tỷ lệ 

82%) và cho kết quả khá tốt; công tác tu bổ, sửa chữa PTDH hư hỏng cũng 

ñược các trường quan tâm  nhưng chưa thường xuyên. Nhiều GV ñánh giá 

nhà trường không thực hiện công tác này, do ñó gần 50% GV nhìn nhận kết 

quả ñạt ñược ở mức trung bình, yếu. Có 94/200 GV (chiếm tỷ lệ 47%) cho 

rằng việc xử lý HS, GV làm hư hỏng PTDH chưa ñược nhà trường chú trọng; 

các ñiều kiện ñể  phòng chống cháy nổ, mối mọt, ẩm ướt còn thiếu thốn; 

nhiều TBDH hư hỏng, ñộ bền thấp do tác ñộng của khí hậu, thời tiết. 
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2.4.5. Quản lý việc tự tạo PTDH  

Bảng  2.18  Quản lý việc tự tạo PTDH 

Mức ñộ thực hiện Kết quả ñạt ñược 

Thường 
xuyên 

Không 
thường 
xuyên 

Không 
thực 
hiện 

Tốt Khá 
Trung 
bình 

Chưa tốt 
Nội 
dung 
QL 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

( 1 ) 0 0 72 36 128 64 0 0 34 17 84 42 82 41 

( 2 ) 0 0 114 57 86 43 0 0 0 0 42 21 148 79 

( 3 ) 0 0 148 74 52 26 0 0 0 0 26 13 174 87 

 

( 1 ) Phát ñộng phong trào tự làm ñồ dùng dạy học trong HS và GV 

( 2 ) Tổ chức giới thiệu, trưng bày ñồ dùng dạy học tự làm 

( 3 ) Tổ chức Hội thi ñồ dùng dạy học tự làm 

100 % GV ñược khảo sát cho rằng phong trào tự làm ñồ dùng dạy học 

trong HS và GV không ñược nhà trường thường xuyên phát ñộng, mà chỉ 

triển khai khi các cấp tổ chức hội thi, thậm chí có trường không phát ñộng 

phong trào này; việc giới thiệu, trưng bày và tổ chức Hội thi ñồ dùng dạy học 

tự làm ña số các trường không thực hiện vì phong trào tự làm ñồ dùng dạy 

học rất yếu, số lượng và chất lượng sản phẩm của GV, HS rất khiêm tốn. Nhìn 

chung, công tác này, còn biểu hiện có nhiều hạn chế và yếu kém. 
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2.4.6. Quản lý việc huy ñộng các nguồn lực tài chính  

Bảng  2.19  Quản lý việc huy ñộng các nguồn lực tài chính 

Mức ñộ thực hiện Kết quả ñạt ñược 

Thường 
xuyên 

Không 
thường 
xuyên 

Không 
thực 
hiện 

Tốt Khá 
Trung 
bình 

Chưa 
tốt 

Nội 
dung 
QL 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

( 1 ) 190 85 30 15 0 0 156 78 44 22 0 0 0 0 

( 2 ) 168 84 32 16 0 0 28 14 136 68 40 20 0 0 

( 3 ) 52 26 114 57 34 17 42 21 56 28 136 68 38 19 

( 4 ) 182 91 18 9 0 0 48 24 64 32 54 27 34 17 

 
Ghi chú: 

( 1 ) Huy ñộng trong PHHS 

( 2 )  Huy ñộng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm 

( 3 )  Huy ñộng từ cựu HS của trường 

( 4 )  Huy ñộng các tổ chức xã hội khác  trong và ngoài nước 

Có 190/200 GV (chiếm tỷ lệ 85 %) ý kiến cho rằng hiệu trưởng các 

trường ñã làm rất tốt việc huy ñộng PHHS và thu ñược kết quả khá tốt, thực tế 

cho thấy PHHS là lực lượng ñóng góp xây dựng CSVC, PTDH cho nhà 

trường ñáng kể nhất; việc huy ñộng  các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các 

tổ chức xã hội khác  trong và ngoài nước ñược hiệu trưởng các trường thường 

xuyên chú trọng, bằng nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau; tuy nhiên, kết 

quả ñạt ñược chưa cao. Bên cạnh ñó, việc huy ñộng kinh phí từ cựu HS của 

trường chưa ñược các trường khai thác nhiều, kết quả còn rất hạn chế. 
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2.4.7. Quản lý  việc khai thác và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

Bảng  2.20  Quản lý việc khai thác và sử dụng CNTT 

Mức ñộ thực hiện Kết quả ñạt ñược 

Thường 
xuyên 

Không 
thường 
xuyên 

Không 
thực 
hiện 

Tốt Khá 
Trung 
bình 

Chưa 
tốt 

Nội 
dung 
QL 

SL TL SL TL SL TL SL  SL  SL  SL  

( 1 ) 28 14 176 86 0 0 0 0 130 65 48 24 22 11 

( 2 ) 38 19 136 68 26 13 18 9 24 12 142 71 16 8 

( 3 ) 164 82 36 18 0 0 28 14 58 29 74 37 40 20 

 

Ghi chú:  

( 1 ) Việc cập nhật, trang bị các phần mềm về quản lý và dạy học 

( 2 ) Công tác tập huấn, bồi dưỡng việc ứng dụng các phần mềm quản lý và 

dạy học 

( 3 ) Việc trang bị  máy vi tính, kết nối internet ñường truyền tốc  tốc ñộ cao 

và các thiết bị hỗ trợ khác 

Công tác quản lý việc khai thác sử dụng CNTT trong giảng dạy chưa 

ñược hiệu trưởng nhà trường thường xuyên quan tâm, thể hiện ở việc trang bị  

máy vi tính, phổ biến, triển khai cho GV tham gia các diễn ñàn học tập, trao 

ñổi trên mạng  internet;  kết nối internet ñường truyền tốc  tốc ñộ cao, mua 

sắm các thiết bị hỗ trợ khác;  việc cập nhật, trang bị các phần mềm về quản lý, 

dạy học không ñược thực hiện thường xuyên. Qua khảo sát cũng nhận thấy 

kết quả ñạt ñược trong công tác này ñược ñánh giá ở mức ñộ trung bình; công 

tác bồi dưỡng, tập huấn các phần mềm dạy học chưa ñược quan tâm chỉ ñạo 

quyết liệt, chưa thấy hết vai trò to lớn của CNTT trong ñổi mới PPDH. 
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2.5. Đánh giá chung 

Qua khảo sát thực tế và ñánh giá thực trạng PTDH và công tác quản 

PTDH các trường THCS trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng chúng tôi rút ra một số nhận xét, ñánh giá như sau: 

2.5.1. Điểm mạnh 

 Cán bộ quản lý và GV các trường THCS ñều nhận thức ñúng ñắn tầm 

quan trọng của PTDH trong QTDH, là ñiều kiện cần thiết ñể góp phần nâng 

cao CLGD ñáp ứng yêu cầu ñổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện 

nay. 

Cơ sở vật chất các trường học ñược ñầu tư tương ñối chuẩn hóa, hầu hết 

các trường học ñều có  phòng máy tính; phòng học bộ môn ở một số môn học, 

thư viện ñạt chuẩn quốc gia theo quy ñịnh của Bộ GD&ĐT. 

Hầu hết hiệu trưởng các trường ñều rất quan tâm ñến việc trang bị 

PTDH, nhất là việc huy ñộng các nguồn lực tài chính ñể mua sắm PTDH. 

PTDH ở các trường THCS ñược trang bị tương ñối ñảm bảo theo danh 

mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ GD&ĐT. 

Phần lớn GV có ý thức trong việc khai thác, sử dụng PTDH vào việc ñổi 

mới PPDH, góp phần nâng cao CLGD. 

2.5.1. Điểm yếu 

Biên chế về nhân viên thư viện, thiết bị trường học chưa ñảm bảo số 

lượng quy ñịnh của Bộ GD&ĐT. 

Phần lớn nhân viên phụ trách công tác TBDH, phòng học bộ môn chưa 

qua ñào tạo, ít ñược tập huấn, bồi dưỡng. 
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Công tác tập huấn sử dụng PTDH chưa ñược tổ chức thường xuyên, công 

tác quản lý PTDH của một số CBQL còn nhiều bất cập, hạn chế từ khâu lập 

kế hoạch ñến chỉ ñạo thực hiện và kiểm tra. 

Phong trào tự làm ñồ dùng dạy học chưa ñược phát ñộng thường xuyên, 

ít ñược GV và HS quan tâm. 

 PTDH ở các trường hiện nay chưa ñảm bảo về số lượng, nhất là các 

PTDH hiện ñại, mới ñáp ứng ñược một phần nhu cầu dạy học. 

 Các yêu cầu về ñộ chính xác, tính ñồng bộ, tính hiện ñại của PTDH còn 

thấp. 

 Ngân sách nhà nước dùng ñể trang bị PTDH chưa ñảm bảo, trong khi 

việc huy ñộng từ các nguồn lực khác ñể trang bị, ñầu tư thêm CSVC, PTDH 

cho nhà trường bị rào cản bởi cơ chế quản lý của nhà nước.  

 Các ñiều kiện cần thiết, tối thiểu ñể khai thác, sử dụng PTDH trong nhà 

trường còn nhiều hạn chế như: phòng học bộ môn, phòng kho, phòng chuẩn 

bị; giá, kệ, tủ ñựng PTDH…. 

 Việc mua sắm, trang bị PTDH hằng năm do phòng GD&ĐT cung ứng 

trên cơ sở ñề xuất của hiệu trưởng các trường; do ñó các trường không có 

quyền lựa chọn các danh mục TBDH ưu tiên, kiểu dáng, chủng loại và nhất là 

việc  nghiệm thu, bàn giao gặp trở ngại nhất ñịnh. 

 CBQL các nhà trường chưa chỉ ñạo quyết liệt việc khai thác, sử dụng 

PTDH trong các giờ dạy; ñội ngũ GV còn ngại khó khi sử dụng PTDH, chưa 

thường xuyên sử dụng PTDH, phương pháp và kỹ năng sử dụng PTDH còn 

hạn chế nên hiệu quả chưa cao; GV sử dụng  PTDH một cách cưỡng ép, ñối 

phó, chưa tự giác. Việc kiểm tra, ñánh giá giờ dạy của GV chưa ñề cập mạnh 

ñến khâu sử dụng PTDH. 



 

 

62 

 
 

Việc ứng dụng CNTT và các PTDH hiện ñại của GV chưa thường xuyên, 

số lượng tiết dạy dùng giáo án ñiện tử còn ít, chủ yếu sử dụng trong các tiết 

thao giảng, dự thi giáo viên giỏi các cấp. 

Các biện pháp quản lý PTDH của hiệu trưởng chưa rõ ràng, cụ thể. Hầu 

hết việc quản lý trực tiếp PTDH ñều ñược phân công cho phó hiệu trưởng và 

nhân viên phòng bộ môn, thư viện song công tác kiểm tra, ñánh giá chưa 

ñược quan tâm ñúng mức nên hiệu quả quản lý chưa cao. 

2.5.3. Cơ hội 

Đảng và nhà nước ñã có những ñịnh hướng rõ ràng về việc tăng cường 

ñầu tư CSVC, thiết bị trường học và ñã thể hiện rõ trong các văn bản của 

Quốc hội, của Đảng, của Chính phủ và Bộ GD&ĐT. 

 Lãnh ñạo Quận ủy, UBND quận Ngũ Hành sơn có sự quan tâm ñặc biệt 

ñối với sự nghiệp phát triển giáo dục và ñã ñược thể hiện trong các nghị 

quyết, chỉ thị. 

 Địa bàn quận Ngũ Hành sơn có số lượng các trường học ít, quy mô nhỏ 

nên việc ñầu tư CSVC, thiết bị dạy học ñạt chuẩn quốc gia có nhiều thuận lợi. 

 Đội ngũ CBQL và GV phần lớn có tuổi ñời ít, có thể tiếp cận các PTDH 

hiện ñại và ứng dụng CNTT  trong dạy học nhanh chóng, dễ dàng. 

2.5.4. Thách thức 

Mục tiêu của giáo dục THCS cần ñạt ñược so với kinh phí ñầu tư cho 

CSVC, trang thiết bị dạy học còn nhiều bất cập, chưa hợp lý. 

Hội nhập khu vực, quốc tế trong lĩnh vực giáo dục ñòi hỏi ngày càng cao 

tính tích cực, chủ ñộng sáng tạo của HS, nhất là việc tiếp cận công nghệ thông 

tin, thiết bị dạy học hiện ñại trong quá trình lĩnh hội tri thức. 
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Tiểu kết chương 2 

Trong những năm qua, ñược sự quan tâm lãnh ñạo của các cấp ủy, chính 

quyền ñịa phương; sự nỗ lực của ngành giáo dục và sự chăm lo của toàn xã 

hội, CSVC các trường THCS trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn không ngừng 

ñược ñầu tư theo hướng chuẩn hóa. Thiết bị dạy học cơ bản ñược trang  bị 

theo danh mục TBDH tối thiểu của Bộ GD&ĐT. CBQL các nhà trường ñã có 

nhiều cố gắng trong công tác quản lý việc trang bị, khai thác, sử dụng PTDH 

trong việc ñổi mới PPDH góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

Tuy nhiên, sau một thời gian khai thác, sử dụng, so với yêu cầu hiện nay 

PTDH ở các trường chưa ñảm bảo về số lượng, thiếu ñồng bộ, chất lượng còn 

nhiều hạn chế. Công tác quản lý PTDH của hiệu trưởng chưa toàn diện, nhiều 

nội dung quản lý chưa ñược quan tâm ñúng mức. Tất cả những vấn ñề ñó, ñòi 

hỏi hiệu trưởng các trường THCS trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng cần có một hệ thống các biện pháp phù hợp, toàn diện nhằm trang 

bị, bảo quản, khai thác, sử dụng hiệu quả PTDH trong các giờ dạy, góp phần 

ñổi mới PPDH, nâng cao chất lượng giáo dục. 
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CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN 

DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN 

ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1.  Những  ñịnh hướng cho việc xác lập các biện pháp 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lầ thứ IX ñã khẳng ñịnh: “Cần tiếp 

tục tăng cường ñầu tư cho giáo dục-ñào tạo tương xứng với vai trò quốc sách 

hàng ñầu” [5, tr.59] 

Nghị quyết 40/2000/QH-10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 Quốc hội khóa 

X  về ñổi mới chương trình giáo dục phổ thông xác ñịnh: “Đổi mới nội dung 

chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học, tổ chức ñánh giá, thi 

cử; chuẩn hóa trường, sở; ñào tạo, bồi dưỡng GV và công tác quản lý giáo dục  

[17, tr.1]. Như vậy, ñổi mới giáo dục phải khắc phục ñược mặt hạn chế của 

nội dung, PPDH, tăng cường tính thực tiễn, kỹ năng thực hành, năng lực tự 

học của HS. 

  Chỉ thị 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng chính phủ về 

việc ñổi mới chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện Nghị quyết 40 của 

Quốc hội ñã yêu cầu Bộ GD&ĐT, các cấp, các ngành cần xây dựng kế hoạch 

cụ thể ñể ñảm bảo trang thiết bị, ñồ dùng dạy học ñể thực hiện chương trình 

và PPDH mới, trong ñó sớm tổ chức phòng bộ môn, phòng thí nghiệm ở 

trường THCS và THPT.. 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI ñã khẳng ñịnh: “Phát 

triển GD&ĐT là quốc sách hàng ñầu; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, 

ñào tạo, coi trọng giáo dục ñạo ñức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực 

hành, khả năng lập nghiệp” [6, tr.70] 
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 Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2011-

2015 của Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn xác ñịnh: “Tiếp tục triển khai có hiệu 

quả việc ñầu tư CSVC nhà trường theo hướng chuẩn hóa, xây dựng ñầy ñủ 

các khu, phòng chức năng; bổ sung, thay thế tăng cường trang thiết bị phục vụ 

ñổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy; ñảm bảo ñủ phòng 

học, nâng cao tỷ lệ xây dựng trường ñạt chuẩn quốc gia” 

Trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT ñã ban hành các văn bản chỉ ñạo có 

liên quan ñến công tác quản lý PTDH:  

 - Thông tư  số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2010 

của Bộ GD&ĐT  ban hành quy chế công nhận trường THCS, trường THPT 

và trường phổ thông có nhiều cấp học ñạt chuẩn quốc gia. 

 - Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 

của Bộ GD&ĐT  ban hành ñiều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ 

thông có nhiều cấp học. 

 - Quyết ñịnh 37/2008/ QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 

của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy ñịnh về phòng học bộ môn. 

 - Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2009 

của Bộ GD&ĐT về ban hành danh mục dạy học tối thiểu cấp THCS.  

 - Quyết ñịnh 01/2003/ QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 

của  Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy ñịnh tiêu chuẩn thư viện trường phổ 

thông.  

 - Quyết ñịnh 01/2004/ QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2004 

của  Bộ GD&ĐT về việc sửa ñổi, bổ sung  Quyết ñịnh 01/2003/ QĐ-BGDĐT 

ngày 02 tháng 01 năm 2003của  Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy ñịnh tiêu 

chuẩn thư viện trường phổ thông. 
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3.2. Các nguyên tắc xác lập biện pháp 

3.2.1 Đảm bảo tính ñồng bộ 

 - Căn cứ pháp lý phải ñảm bảo nhất quán giữa các văn bản của Đảng, 

nhà nước, của ngành giáo dục và ñịa phương. 

 - Việc trang bị PTDH phải ñồng bộ về chủng loại, mẫu mã. 

 - Việc lập kế hoạch trang bị phải ñộng bộ về  chi tiết và tổng thể 

3.2.2. Đảm bảo tính phù hợp 

Các biện pháp ñề xuất phù hợp với các văn bản chỉ ñạo của các cấp và 

ngành giáo dục. 

Các biện pháp ñề xuất phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của Quận 

Ngũ Hành Sơn và ñiều kiện thực tế ở các nhà trường. 

3.2.3. Đảm bảo tính khả thi 

Các biện pháp ñề xuất ñều có thể triển khai thực hiện có kết quả ở tất cả 

các trường THCS trên ñịa bàn nghiên cứu. 

3.3. Các biện pháp cụ thể 

3.3.1. Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức, thái ñộ cho giáo viên và HS về 

ý nghĩa, tầm quan trọng của PTDH trong QTDH. 

3.3.1.1. Mục ñích, ý nghĩa:   

Muốn thực hiện tốt công tác quản lý PTDH, nhiệm vụ ñầu tiên, quan 

trọng của người hiệu trưởng là phải làm cho CB, GV, nhân viên và HS trong 

toàn trường có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của PTDH và quản lý 

PTDH; tạo ñiều kiện thuận lợi ñể CB, GV tiếp xúc với hệ thống các văn bản 

quản lý, chỉ ñạo về PTDH của các cấp ñể phối hợp, thực hiện tốt việc quản lý, 
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sử dụng PTDH trong việc ñổi mới PPDH, góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục. 

3.3.1.2. Tổ chức thực hiện 

 Biện pháp thứ nhất:   Hệ thống hóa các văn bản chỉ ñạo về PTDH của 

các cấp, ña dạng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao thái ñộ, nhận thức 

cho ñội ngũ. 

Hiệu trưởng chỉ ñạo thường xuyên việc cập nhật, hệ thống hóa ñầy ñủ 

các văn bản chỉ ñạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành giáo dục về 

PTDH và công tác quản lý PTDH; các văn bản này phải ñược trình bày khoa 

học, thẩm mỹ ñược ñặt ở thư viện ñể mọi ñối tượng dễ tiếp cận; ñối với các 

trường ñã có Website thì ñăng tải lên Website của nhà trường. 

- Trong quá trình tuyên truyền, hiệu trưởng cần ña dạng hóa các hình 

thức tổ chức, kết hợp lồng ghép các hoạt ñộng nội khóa, ngoại khóa, sử dụng 

nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục ñến mọi ñối tượng như: thông qua tập 

huấn chuyên môn, họp hội ñồng sư phạm, các hoạt ñộng ngoại khóa, sinh 

hoạt Đoàn, Đội; chào cờ ñầu tuần; sinh hoạt tổ chuyên môn hằng tháng, hội 

thảo khoa học ...với mục ñích thay ñổi nhận thức của các thành viên trong nhà 

trường về PTDH, khơi dậy trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ñối với công tác 

này; tạo ra sự ñồng thuận, nhất trí cao trong tổ chức thực hiện nghị quyết hội 

ñồng, chuyên môn, ñoàn thể trong nhà trường về sử dụng và quản lý PTDH. 

- Chỉ ñạo các bộ phận phụ trách thiết bị, thư viện thường xuyên giới 

thiêụ các tạp chí, sách báo, danh mục thiết bị, tài liệu hướng dẫn sử dụng 

PTDH, các băng ñĩa dạy minh họa của các trường có chất lượng ở các Hội thi 

GV dạy giỏi các cấp. 
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- Chỉ ñạo phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn tổ chức thao giảng 

minh họa chuyên ñề ñổi mới PPDH, chú trọng ñến kỹ năng sử dụng PTDH 

trong các tiết dạy, ñúc kết kinh nghiệm cho GV áp dụng. 

- Yêu cầu tất cả GV khi xây dựng kế hoạch công tác năm học, học kỳ, 

tháng, tuần cần làm rõ kế hoạch thực hiện, sử dụng và bảo quản PTDH. 

- Định kỳ hàng quý, học kỳ nhà trường cần tổ chức các buổi hội thảo tập 

trung các chuyên ñề về sử dụng PTDH và ñổi mới PPDH; những vướng mắc, 

khó khăn trong sử dụng PTDH và ñề ra các biện pháp tháo gỡ. 

- Để thực hiện có hiệu quả biện pháp này, ñòi hỏi phải huy ñộng tất cả 

các bộ phận chuyên môn của nhà trường, các tổ chức ñoàn thể tham gia với 

tinh thần, trách nhiệm cao; hình thức ña dạng, phong phú; nội dung thiết thực, 

phù hợp; thống nhất cao từ Ban giám hiệu ñến các tổ chuyên môn, các nhân 

viên phụ trách thiết bị, thư viện và sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức Công 

ñoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội thiếu niên Tiền phong 

Hồ Chí Minh. 

Biện pháp thứ hai:  Gắn việc sử dụng PTDH với công tác ñánh giá giờ 

dạy,  xếp loại thi ñua 

- Bộ phận chuyên môn phải phối hợp chặt chẽ với Công ñoàn nhà trường 

phát ñộng phong trào thi ñua sử dụng PTDH một cách sáng tạo trong các giờ 

học nhằm không ngừng ñổi mới PPDH, góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy.  

- Để phong trào thi ñua ñược hưởng ứng sâu rộng trong CB, GV cần xây 

dựng chính sách ñầu tư, hỗ trợ phù hợp; làm tốt công tác phát ñộng phong 

trào, có ñánh giá sơ kết, tổng kết ñộng viên khen thưởng kịp thời. Đồng thời 

phải thực hiện nghiêm túc việc ñánh giá, xếp loại  giờ dạy của GV gắn với 

việc sử dụng PTDH; ñưa các phong trào nghiên cứu, sáng tạo và sử dụng 
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PTDH trở thành các tiêu chí thi ñua trong việc ñánh giá, xếp loại thi ñua của 

cá nhân, tập thể. 

3.3.2. Nhóm biện pháp quản lý việc trang bị và hoàn thiện PTDH 

3.3.2.1. Mục ñích, ý nghĩa  

Vấn ñề trang bị PTDH là khâu then chốt trong QTDH, là ñiều kiện cần 

ñể thực hiện việc quản lý PTDH; trong ñiều kiện hiện nay, khi khoa học công 

nghệ phát triển nhanh chóng thì việc sử dụng PTDH cũng phải ñầu tư, trang 

bị mới không ngừng, kéo theo ñó là các vấn ñề liên quan như nguồn kinh phí, 

nâng cao vấn ñề quản lý… 

Việc ñầu tư trang thiết bị dạy học phải có kế hoạch và phải ñược xây 

dựng theo lộ trình ñầu tư theo ñúng quy trình, quy ñịnh. Việc xây dựng, mua 

sắm, trang bị PTDH phải theo phương châm ñáp ứng ñủ và ñúng nhu cầu 

trước mắt, phù hợp với ñịnh hướng phát triển của nhà trường. Hiệu trưởng 

phải nghiên cứu, tham khảo ý kiến, xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị các 

PTDH bao gồm nhiều loại hình, ñảm bảo các yêu cầu về mặt thẩm mỹ, các 

thông số kỹ thuật, phải hiện ñại, tiên tiến và ñồng bộ. Hiện nay, Bộ GD&ĐT 

ñã ban hành Quyết ñịnh  số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 7 tháng 9 năm 2000 

về Quy chế  thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông ñồng 

thời quy ñịnh bản danh mục thiết bị dạy học, danh mục sách giáo khoa, sách 

tham khảo trong các nhà trường; Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11 

tháng 8 năm 2009 về Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS. 

hiệu trưởng phải dựa vào những căn cứ trên và tình hình thực tế ñể kiểm tra, 

ñối chiếu với tình hình trang thiết bị của nhà trường ñể làm cơ sở cho việc 

mua sắm PTDH. 
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3.3.2.2. Tổ chức thực hiện 

Biện pháp thứ nhất:  Kiểm kê, khảo sát thực trạng các PTDH ñã có ñể 

có kế hoạch ñầu tư trang bị kịp thời và hiệu quả. 

- Hiệu trưởng phải có kế hoạch kiểm kê, kiểm tra ñịnh kỳ số lượng, chất 

lượng PTDH. Sau ñó tiến hành phân loại các PTDH theo môn học, theo loại 

hình…Hiệu trưởng dựa trên danh mục TBDH, danh mục sách giáo khoa, tài 

liệu tham khảo ñã quy ñịnh và kết quả kiểm tra, kiểm kê ñể ñối chiếu, lập 

danh sách những PTDH nào còn thiếu, hư hỏng, không ñồng bộ, mất mát. Từ 

ñó, ñưa ra các giải pháp sửa chữa, bổ sung, thay mới. Đối với những PTDH  

cán bộ, GV, HS tự làm hoặc tự sửa chữa thì tiến hành thực hiện trong nhà 

trường; loại nào không sửa chữa ñược thì tiến hành thay thế, mua sắm bổ 

sung, hoặc ñề nghị trang bị gấp thì phải xây dựng kế hoạch thực hiện riêng. 

- Trước hết, phải thực hiện một cách cụ thể, chính xác công tác kiểm kê 

tài sản nhà trường hằng năm trong ñó có công tác kiểm kê PTDH,  trong quá 

trình kiểm kê cần phải nắm chắc số lượng, chất  lượng PTDH; cần tiến hành 

kiểm kê theo môn học, phân loại ñược PTDH, xác ñịnh loại nào cần thanh lý, 

loại nào hư hỏng cần phải sửa chữa, loại nào ñã lạc hậu, lỗi thời cần bổ sung 

thay thế; so sánh, ñối chiếu với danh mục TBDH tối thiểu của Bộ GD&ĐT ñể  

xây dựng kế hoạch mua sắm hằng năm. 

+ Theo biên chế năm học hằng năm thì năm học mới thường ñược bắt 

ñầu từ ñầu tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 5, do ñó việc kiểm kê TBDH 

phải ñược tiến hành hai lần trong một năm học, kết quả lần kiểm kê vào tháng 

5 là cơ sở  phù hợp nhất ñể xây dựng kế hoạch trang bị PTDH cho năm học 

tiếp theo. 

+ Tổ  kiểm kê ñược phân công theo tổ chuyên môn, dưới sự tổ chức thực 

hiện của Tổ trưởng chuyên môn.  
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+ Kết thúc ñợt kiểm kê, biên bản kiểm kê của từng tổ thể hiện rõ số 

lượng PTDH hiện có ở từng môn học của nhà trường, số lượng TBDH bị hư 

hỏng cần phải sửa chữa, số lượng TBDH bị hư hỏng cần phải thanh lý;  số 

lượng TBDH ñã lạc hậu, lỗi thời cần bổ sung thay thế, ñề xuất số lượng 

TBDH cần phải trang bị mới. 

+ Trên cơ sở biên bản kiểm kê của các tổ chuyên môn, hiệu trưởng nhà 

trường xây dựng kế hoạch trang bị PTDH cho năm học ñến; cần chú trọng 

việc trang bị PTDH theo ñại trà, có trọng tâm, trọng ñiểm; PTDH nào là ưu 

tiên, thứ yếu ñể trang bị cung ứng cho phù hợp với tình hình, ñặc ñiểm của 

từng trường. 

+ Tập trung phần lớn ngân sách nhà nước ñể phân bổ cho việc mua sắm 

những PTDH tối thiểu, cần thiết. 

- Khi triển khai biện pháp này, hiệu trưởng nhà trường cần phải lưu ý sự 

ñồng bộ, tính thiết thực, tính hiện ñại, ñáp ứng cho việc ñổi mới nội dung, 

chương trình, PPDH hiện nay. Bên cạnh ñó phải có kế hoạch bồi dưỡng cho 

GV khả năng sử dụng các loại PTDH hiên ñại. 

 Biện pháp thứ hai: Thực hiện xã hội hóa các nguồn lực ñầu tư cho việc 

mua sắm, trang bị các loại PTDH 

- Có thể khẳng ñịnh rằng, kinh phí ñể trang bị PTDH trong nhà trường 

hiện nay chủ yếu là ngân sách nhà nước, tuy nhiên nguồn ngân sách này chỉ 

ñáp ứng một phần nhu cầu trang bị PTDH; do ñó  nhà trường còn có thể huy 

ñộng từ các nguồn nguồn tài chính khác, từ các tổ chức khác như: Hội cha mẹ 

HS, Hội cựu HS của trường, chính quyền ñịa phương, các tổ chức xã hội khác 

trong và ngoài nước.  

- Bên cạnh việc sử dụng một cách có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước 

cần phải ñẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy ñộng các tổ chức, ñoàn thể tham 
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gia vào việc trang bị, cung ứng PTDH, cần tranh thủ sự hỗ trợ nguồn kinh phí 

của hội cha mẹ HS, từ cựu HS nhà trường, ngân sách ñịa phương, các nguồn 

tài trợ của các nhà hảo tâm; các cơ quan ñoàn thể trong và ngoài nước. 

 - Cần xây dựng Ban chấp hành Hội cha mẹ HS của nhà trường, Ban ñại 

diện cha mẹ  HS của các lớp ñủ về số lượng, ñảm bảo về chất lượng; thông 

qua chính quyền ñịa phương, GV chủ nhiệm lớp, hiệu trưởng thường xuyên 

tìm hiểu, thăm dò ñể vận ñộng những người có tâm huyết với nhà trường, có 

ñiều kiện nhất ñịnh về thời gian và kinh tế tham gia Ban chấp hành Hội cha 

mẹ HS của nhà trường hằng năm. 

- Ngoài việc vận ñộng cha mẹ HS ñóng góp quỹ Hội cha mẹ HS hằng 

năm học theo quy ñịnh của UBND thành phố, thông qua Ban chấp hành Hội 

cha mẹ HS cần huy ñộng thêm sự ñóng góp của  những PHHS có ñiều kiện 

kinh tế khá giả, giàu có. 

- Đối với những trường có nhiều thế hệ HS ñã trưởng thành, cần thành 

lập Ban liên lạc cựu HS nhà trường gồm những HS có vị thế trong xã hội, 

thành ñạt trong cuộc sống; nhân dịp các ngày lễ lớn, dịp khai giảng năm học 

mới, kỷ niệm ngày thành lập trường, thông qua Ban  liên lạc cựu HS, hiệu 

trưởng tổ chức gặp mặt, giao lưu  các thế hệ  HS ñã từng học tập ở trường với 

HS ñang học ở trường, với các thầy cô giáo nhằm vận ñộng kinh phí từ cựu 

HS ñể trang bị PTDH. 

- Để thực hiện tốt biện pháp này, hiệu trường thường xuyên quan tâm  

ñến việc giáo dục truyền thống cho các em HS; củng cố, duy trì tổ chức và 

hoạt ñộng của Hội PHHS, Ban liên lạc cựu HS; tăng cường quảng bá, tuyên 

truyền về thành tích, hình ảnh nhà trường qua các phương tiện thông tin ñại 

chúng. 
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3.3.3. Nhóm biện pháp quản lý việc khai thác, sử dụng PTDH 

3.3.3.1. Mục ñích, ý nghĩa 

 Với một nguồn kinh phí ñược phân bổ hằng năm cho việc trang bị 

PTDH, thì vấn ñề quan trọng ñặt ra làm sao phải khai thác, sử dụng tối ña 

hiệu quả PTDH. Muốn vậy, hiệu trưởng phải có những biện pháp quản lý việc 

sử dụng PTDH với phương châm: sử dụng ñúng cách, giao trách nhiệm quản 

lý và sử dụng ñúng người; bởi vì PTDH cho dù có ñược ñầu tư mua sắm ñầy 

ñủ, hiện ñại ñến bao nhiêu cũng không thể phát huy hiệu quả, nếu không ñược 

sử dụng trong quá trình sư phạm, không thể phát huy ñược tác dụng như 

mong muốn, thậm chí có tác dụng ngược lại nếu sử dụng không ñúng với mục 

tiêu, nội dung, PPDH trong nhà trường hiện ñại.  

3.3.3.2. Tổ chức thực hiện 

Biện pháp thứ nhất:  Chỉ ñạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng kế 

hoạch sử dụng của các tổ, nhóm chuyên môn và từng GV 

 - Các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn và GV phải lên kế hoạch dạy 

học có sử dụng PTDH; kế hoạch phải chi tiết, cụ thể, nêu rõ yêu cầu và mục 

ñích sử dụng, phải thể hiện rõ kế hoạch của từng chương, từng bài, từng tiết 

có sử dụng PTDH; CB phụ trách PTDH phối hợp bố trí, sắp xếp, chuẩn bị 

phòng và các ñiều kiện khác theo kế hoạch và yêu cầu của bộ phận chuyên 

môn. 

- Xây dựng hệ thống các nội quy, quy ñịnh, quy trình khai thác, sử dụng 

phù hợp với từng loại PTDH, từng loại hình hoạt ñộng, trong ñó cần chú ý 

xây dựng thật tốt nội quy phòng học bộ môn, thư viện; các quy ñịnh ñó phải 

thật chi tiết, cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; có ñiều khoản thi hành, khen thưởng, xử 

phạt ñúng mức. 
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 - Kế hoạch quản lý việc khai thác, sử dụng PTDH; việc khen thưởng xử 

phạt trong việc sử dụng PTDH sau khi ñã ñược hiệu trưởng phê duyệt phải 

ñược công khai niêm yết, phổ biến rộng rãi trong toàn thể CB, GV và HS nhà 

trường ñể mọi người cùng thực hiện và giám sát. 

Biện pháp thứ hai: Thực hiện sự phân công, phân nhiệm quản lý sử 

dụng PTDH 

- Nhà trường phải thực hiện sự phân cấp rõ ràng trong công tác chỉ ñạo 

và quản lý PTDH; quy ñịnh rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng thành viên 

trong bộ máy quản lý PTDH của nhà trường cụ thể như sau: 

 - Hiệu trưởng có trách nhiệm triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ ñạo  

của của các cấp có liên quan ñến việc sử dụng PTDH ñến CB, GV, HS; chỉ 

ñạo trực tiếp việc sử dụng PTDH ñối với các tổ trưởng chuyên môn; CB phụ 

trách phòng bộ môn, thư viện. 

 - Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm chỉ ñạo triển khai việc sử 

dụng PTDH trong GV, HS theo kế hoạch tổ bộ môn ñề ra. Đồng thời phải 

thường xuyên ñôn ñốc, nhắc nhở, kiểm tra, ñánh giá tình hình sử dụng PTDH 

của các thành viên trong tổ. 

 - CB phụ trách phòng bộ môn có nhiệm vụ giúp ñỡ GV và HS chuẩn bị 

PTDH; hướng dẫn HS thao thác thực hành, sắp xếp PTDH ñồng thời tổng hợp 

và báo cáo tình hình sử dụng PTDH của GV và HS. 

 - GV có trách nhiệm trong việc nghiên cứu, khai thác và sử dụng PTDH, 

hướng dẫn HS thí nghiệm thực hành theo các quy ñịnh, quy chế chuyên môn 

nhằm giúp HS nghiên cứu, khai thác bài học một cách hiệu quả nhất. 

- HS có trách nhiệm phải chuẩn bị ñầy ñủ sách, vở, dụng cụ học tập; 

nghiên cứu kỹ bài học và nội dung thí nghiệm thực hành trước khi lên lớp, 
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mỗi lớp học ñều có sổ mượn PTDH, ghi chép lại ngày, giờ, và dụng cụ mượn 

từ phòng bộ môn; tuân thủ các  nội quy và nguyên tắc sử dụng PTDH trong 

quá trình học tập, trong phòng học bộ môn. 

- Khi vận dụng biện pháp này, hiệu trưởng cần công khai trách nhiệm 

của từng thành viên cho hội ñồng cùng biết ñể liên hệ công việc cũng như 

giám sát lẫn nhau. 

Biện pháp thứ ba:  Phát ñộng phong trào sử dụng PTDH trong các tổ bộ 

môn, GV và HS 

- Trong từng tổ bộ môn cần chú trọng việc ñánh giá tình hình sử dụng 

các loại PTDH, nhận xét, rút kinh nghiệm về phương pháp, kỹ năng và hiệu 

quả sử dụng PTDH trong các giờ dạy của từng GV ñể họ sửa chữa, ñiều chỉnh 

và phát huy. 

 - Nhà trường thường xuyên  tổ chức thao giảng, dự giờ, thi GV dạy giỏi 

có sử dụng PTDH như là một công cụ hỗ trợ ñắc lực cho việc ñổi mới PPDH 

theo nội dung chương trình ñã quy ñịnh; xây dựng các quy ñịnh, quy ước việc 

sử dụng các loại PTDH của GV trong quá trình lên lớp thông qua hệ thống hồ 

sơ, sổ theo dõi mượn trả của CB phụ trách phòng thực hành. Thực hiện kịp 

thời, ñầy ñủ chế ñộ chính sách theo quy ñịnh ñối với ñội ngũ làm công tác 

quản lý, sử dụng PTDH. Ngoài ra, cần xây dựng chính sách khuyến khích, 

ñộng viên và hỗ trợ thêm kinh phí cho GV, nhân viên sử dụng tốt PTDH. 

 Biện pháp thứ tư:  Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho CB, 

GV trong việc sử dụng PTDH, nhất là PTDH hiện ñại. 

- Thực hiện việc sưu tầm, biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng các 

PTDH ñể CB, GV, HS tham khảo, nghiên cứu. 
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- Tổ chức cho GV học Tin học; bồi dưỡng, hướng dẫn cách thức sử dụng, 

bảo quản các PTDH; việc khai thác sử dụng các phần mềm dạy học, các diễn 

ñàn học tập và dạy học dành cho GV trên mạng internet; ñặc biệt chú ý các 

loại PTDH hiện ñại có trong nhà trường như máy vi tính, Projector…..ñồng 

thời tổ chức các giờ dạy chuyên ñề về ñổi mới PPDH, trong ñó cần chú ý ñến 

việc pháp huy tính tích cực, chủ ñộng, ñộc lập suy nghĩ của HS. 

- Hiệu trưởng nhà trường cần sử dụng lực lượng CB chuyên môn cốt cán 

ñể hướng dẫn cho GV sử dụng PTDH theo chuyên ngành ñào tạo. Ngoài ra 

còn phải mời các chuyên gia về tập huấn cho CB, GV giúp họ sử dụng thành 

thạo, hình thành kỹ năng sử dụng các PTDH. 

Biện pháp thứ năm: Thực hiện công tác kiểm tra, ñánh giá việc sử dụng 

PTDH của GV và HS 

- Nhà trường phải thực hiện việc kiểm tra, ñánh giá hiệu quả sử dụng các 

PTDH của GV như: kiểm tra, ñánh giá việc xây dựng kế hoạch làm và sử 

dụng PTDH; kỹ năng, phương pháp và sự phối hợp kịp thời ñồng bộ các loại 

PTDH trong các giờ dạy. 

- Nhà trường cần tăng cường kiểm tra sự phối hợp của các tổ chuyên 

môn và các cá nhân trong việc sử dụng PTDH; tăng cường thăm lớp, dự giờ 

và kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh, xử lý CB, GV trong việc quản lý 

và sử dụng PTDH. 

- Đổi mới việc ñánh giá kết quả học tập theo hướng tích cực học tập, khả 

năng vận dụng tri thức của HS thông qua các kỹ năng sử dụng PTDH. 

- Để thực hiện tốt biện pháp này, hiệu trưởng cần theo dõi, ñánh giá cụ 

thể việc sử dụng PTDH của các tổ chuyên môn và GV từng tháng, cuối mỗi 

học kỳ và năm học, lấy ñó làm căn cứ ñể ñánh giá, xếp loại thi ñua. 
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3.3.4. Nhóm biện pháp quản lý công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa 

PTDH 

3.3.4.1. Mục ñích, ý nghĩa 

  Song song với công tác quản lý trang bị, sử dụng PTDH thì công tác 

bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa PTDH không kém phần quan trọng. Nếu 

PTDH ñược bảo quản, bảo dưỡng ñúng ñịnh kỳ, ñúng kỹ thuật; sửa chữa kịp 

thời thì tuổi thọ PTDH tăng lên; có kế hoạch sử dụng PTDH sẽ giúp cho các 

loại PTDH ít bị hư hỏng, chống ñược thất thoát, mất mát xảy ra trong quá 

trình sử dụng 

3.3.4.2. Tổ chức thực hiện 

Biện pháp thứ nhất:   Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và HS  trong việc bảo quản PTDH trong nhà trường 

- Hiệu trưởng cần nâng cao nhận thức cho CB, GV, nhân viên và HS về 

vấn ñề ý thức, trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng PTDH; tạo ñiều kiện giúp ñỡ 

họ nắm vững lý thuyết và thực hành thành thạo các thao tác sử dụng PTDH; 

giúp họ hiểu rõ ñặc tính, nắm vững cơ chế vận hành, bảo hành của các loại 

PTDH. 

- Niêm yết công khai các quy ñịnh của phòng học bộ môn, thư viện; yêu 

cầu các thành viên trong nhà trường phải thực hiên nghiêm túc các quy ñịnh 

này. 

Biện pháp thứ hai: Tăng cường công tác  bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ cho CBQL, cán bộ phụ trách phòng học bộ môn, thư viện và GV về công 

tác, bảo dưỡng, bảo quản  PTDH 

- Công tác quản lý PTDH ñạt hiệu quả cao khi CBQL, CB chuyên trách 

có trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có kiến thức về PTDH và có ý 
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thức trách nhiệm cao. Cho nên, khi giao nhiệm vụ, hiệu trưởng nhà trường 

phải giúp mọi người hiểu rõ yêu cầu, nhiệm vụ, ñồng thời ñộng viên họ tự học 

tập, nghiên cứu, bổ sung kiến thức ñể hoàn thành nhiệm vụ ñược giao; bên 

cạnh ñó tạo ñiều kiện về vật chất và tinh thần ñể họ tham gia các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn về kỹ năng sử dụng PTDH do các cấp tổ chức. 

- Hiệu trưởng nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ 

chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng thao tác, kỹ năng sử dụng PTDH cho 

CB, GV và nhân viên. Chú ý tổ chức cho ñội ngũ thường xuyên tiếp cận với 

các PTDH hiện ñại, tăng cường sử dụng máy vi tính trong việc soạn giảng 

giáo án ñiện tử, các phần mềm trong quản lý và dạy học. Thông báo kịp thời 

các PTDH mới ñược bổ sung ñể GV có thể tiếp cận ñưa vào giảng dạy, phát 

huy hiệu quả sử dụng các PTDH trong nhà trường. 

- Tổ chức hội thảo các chuyên ñề có liên quan ñến việc sử dụng PTDH, 

các thiết bị hiện ñại trong dạy học qua các kênh thông tin như tạp chí phát 

triển giáo dục, tạp chí thiết bị giáo dục, tài liệu hướng dẫn sử dụng các PTDH, 

các tiết dạy minh học trên các băng hình...nhằm giúp cho GV vừa tiếp thu cơ 

sở lý luận và thực tiễn. 

- Thành lập nhóm nghiên cứu hỗ trợ PTDH gồm những CB, GV có tâm 

huyết và kỹ năng thực hành ứng dụng thành thạo các PTDH, có kiến thức 

nhất ñịnh về tin học ñể làm nòng cốt cho công tác tập huấn, bồi dưỡng lại cho 

ñội ngũ GV nhà trường. 

- Thường xuyên tổ chức hội thi GV giỏi sử dụng PTDH; tổ chức giao 

lưu, học tập cho CB phụ trách phòng bộ môn, nhân viên thư viện với các ñơn 

vị trên ñịa bàn quận; quan tâm ñến việc tổ chức tham quan học tập về việc sử 

dụng PTDH cho CB, GV và nhân viên. 
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- Ngoài việc cử ñi học, cần nêu cao tinh thần tự tìm tòi học hỏi của GV, 

nhân viên phòng học bộ môn, thư viện ñể không ngừng nâng cao trình ñộ 

chuyên môn và khả năng sử dụng PTDH ngày càng thành thạo ñể ñáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ ñược giao. 

Biện pháp thứ ba: Tăng cường trang bị thiết bị kỹ thuật  bảo quản 

PTDH. 

-  Điều kiện CSVC và ñiều kiện phương tiện bảo quản tốt thì việc bảo 

quản, bảo dưỡng PTDH mới ñược ñảm bảo. Các ñiều kiện và thiết bị bảo 

quản, bảo dưỡng ñầy ñủ về số lượng, ñảm bảo về chất lượng mới phát huy tác 

dụng của PTDH; CSVC không ñầy ñủ chính là nguyên nhân làm ảnh hưởng 

ñến việc bảo quản, bảo dưỡng PTDH trong các nhà trường. 

- Có kế hoạch xây dựng CSVC nhà trường, ñầy ñủ các phòng chức năng, 

phòng học bộ môn, các phòng chuyên dùng khác và trang bị các phương tiện 

ñảm bảo như: máy ñiều hòa, máy hút bụi, máy sấy, bàn, ghế, tủ, kệ, bình chữa 

cháy, máy hút khí ñộc, dụng cụ phòng chống mối mọt….là những ñiều kiện 

cần thiết ñể bảo dưỡng, bảo quản tốt PTDH. 

- Cần sắp xếp các PTDH tách rời theo từng môn học, ngăn nắp, trật tự, 

khoa học phù hợp với yêu cầu bảo quản và tổ chức sử dụng PTDH. Bố trí các 

bàn ghế, tủ kệ, giá ñựng dụng cụ....ñể có thể dễ dàng trong việc quan sát, tìm 

kiếm; nghiên cứu giá treo tranh, ảnh, bản ñồ, biểu ñồ làm sao ít chiếm diện 

tích mà vẫn tiện lợi cho người sử dụng khi cần. 

Biện pháp thứ tư: Thực hiện tốt chế ñộ bảo dưỡng, bảo quản sửa chữa 

ñịnh kỳ và thanh lý các PTDH ñã bị hư hỏng, lạc hậu; lập hồ sơ quản lý, theo 

dõi PTDH. 
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- Hiệu trưởng lập kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên và ñịnh 

kỳ PTDH; chỉ ñạo các bộ phận có liên quan lập danh mục bảo quản các loại 

PTDH ñể người quản lý biết ñược tình hình các loại PTDH hiện có. 

 - Thường xuyên ñôn ñốc các bộ phận quản lý PTDH thực hiện tốt chế ñộ 

kiểm tra, bảo dưỡng  các loại PTDH, kịp thời phát hiện những thay ñổi, hư 

hỏng, mất mát ñể có kế hoạch bổ sung, sửa chữa, thay thế kịp thời; lập biên 

bản thanh lý các PTDH hư hỏng nặng, quá lạc hậu, cũ kỷ. 

Biện pháp thứ năm: Tăng cường công tác kiểm tra, ñánh giá việc sử 

dụng  giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng PTDH. 

- Trong quá trình quản lý PTDH cùng với việc xây dựng và thực hiện kế 

hoạch sử dụng, hiệu trưởng các trường THCS cần tăng cường kiểm tra ñánh 

giá ý thức trách nhiệm và việc giữ gìn, bảo dưỡng PTDH của các thành viên 

trong nhà trường. 

- Hiệu trưởng cần thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, ñánh giá việc sử 

dụng PTDH của nhà trường, tổ chuyên môn và GV bao gồm: 

+ Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch của CB, GV và nhân viên trong việc 

khai thác sử dụng PTDH. 

+ Kiểm tra, ñánh giá nề nếp, kỹ năng, phương pháp và hiệu quả sử dụng 

PTDH trên cở sở ñánh giá của tổ chuyên môn, CB, nhân viên phụ trách thư 

viện, phòng học bộ môn kết hợp với việc thao giảng, dự giờ, phổ biến sáng 

kiến kinh nghiệm. 

- Qua kiểm tra thường xuyên hay ñột xuất, người quản lý sẽ nắm chắc 

ñược tình hình các thiết bị hiện có về tất cả thông tin cần biết như số lượng, 

chất lượng, mức ñộ hư hỏng, mất mát của các loại PTDH, từ ñó xác ñịnh 

ñược nguyên nhân ñể nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các 



 

 

81 

 
 

trường hợp HS và GV cố tình làm hư hỏng PTDH ñồng thời có kế hoạch sửa 

chữa, bổ sung, thay thế kịp thời. 

3.3.5. Nhóm các biện pháp tổ chức các ñiều kiện hỗ trợ 

3.3.5.1. Mục ñích, ý nghĩa: 

Muốn nâng cao công tác quản lý PTDH ñạt hiệu quả, hiệu trưởng cần có 

những biện pháp tổ chức chỉ ñạo, phối hợp hỗ trợ cho công tác quản lý nhằm 

ñạt mục ñích cuối cùng PTDH là công cụ hỗ trợ ñắc lực nhất cho việc ñổi mới 

nội dung chương trình và PPDH. 

3.3.5.2. Tổ chức thực hiện 

Biện pháp thứ nhất:  Xây dựng và ban hành quy chế, quy ñịnh quản lý 

và sử dụng PTDH; hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ sổ sách quản lý hành chính về 

PTDH. 

 - Để thống nhất và nâng cao hiệu quả quản lý trước hết cần phải xây 

dựng và ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng PTDH” ñể áp dụng trong toàn 

thể GV, nhân viên và HS. Nội dung của quy chế phải bao hàm tất cả các nội 

dung quản lý PTDH trong nhà trường từ việc mua sắm trang bị, tự làm ñồ 

dùng dạy học cho ñến việc khai thác, sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng PTDH; 

phải ñịnh rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận, các cá nhân 

làm công tác quản lý, sử dụng; quy ñịnh rõ sự phối hợp của các bộ phận chức 

năng ñồng thời quy ñịnh rõ quy trình thực hiện các nội dung của công tác 

quản lý; chế ñộ kiểm tra của CBQL ñối với các ñối tượng tham gia. 

- Khi vận dụng biện pháp này, cần lấy ý kiến rộng rãi của CB, GV, NV 

trong quá trình xây dựng quy chế; cần lượng hóa cao ñộ các nội dung quy 

chế; khi triển khai thực hiện cần phải hướng dẫn, phổ biến rộng rãi và quán 

triệt sâu sắc. 
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 - Ban hành các quy ñịnh về chế ñộ thông tin báo cáo như: báo cáo tuần, 

tháng, quý, học kỳ và cả năm học. Qua việc báo cáo kịp thời và chính xác sẽ 

giúp cho Hiệu trưởng nắm bắt tình hình và từ ñó ñưa ra quyết ñịnh quản lý 

phù hợp ñể kịp thời chỉ ñạo công việc. 

- Sắp xếp thời khóa biểu một cách hợp lý, tạo ñiều kiện tối ña ñể GV sử 

dụng phòng học bộ môn trong các tiết dạy, tránh tình trạng trong một tiết ở 

một môn học cùng một khối lớp mà có nhiều GV cùng dạy, ñiều này dẫn ñến 

tình trạng thiếu PTDH, phòng học bộ môn. Mặc khác, cũng không nên bố trí 

trong một buổi, một GV dạy nhiều khối lớp, ñiều này làm cho GV không có 

thời gian trong việc chuẩn bị, bố trí PTDH vào bài giảng. 

- Quy ñịnh hệ thống hồ sơ sổ sách quản lý hành chính về PTDH bao 

gồm: 

+ Đối với GV yêu cầu phải có các loại hồ sơ sau: Kế hoạch sử dụng 

PTDH, kế hoạch thực hành thí nghiệm của bộ môn mình phụ trách cho học kỳ 

và năm học; sổ sử dụng PTDH; 

+ Đối với nhân viên phụ trách phòng bộ môn, thư viện thì cần có sổ kế 

hoạch sử dụng PTDH, kế hoạch thực hành thí nghiệm của các môn học, sổ 

danh mục thiết bị dạy học, sổ tài sản, sổ theo dõi mượn, trả PTDH; 

+ Đối với tổ trưởng chuyên môn: Kế hoạch sử dụng PTDH, kế hoạch 

thực hành thí nghiệm của bộ môn mình quản lý; 

+ Đối với hiệu trưởng nhà trường: Kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc quản 

lý, sử dụng PTDH của CB, GV và nhân viên. 

Biện pháp thứ hai: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ñể quản 

lý PTDH trong nhà trường 
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- Hiện nay, trong sự phát triển chung của kinh tế xã hội, CNTT ñược 

dùng phổ biến trong mọi l ĩnh vực của ñời sống xã hội. Đặc biệt trong lĩnh  

vực giáo dục, nó là phương tiện hỗ trợ ñắc lực cho con người tiếp cận với 

những tri thức hiện ñại và tiên tiến nhất của loài người; các phương tiện hiện 

ñại với dung lượng lớn, tốc ñộ cao và phần mềm tiện ích có tác dụng rất lớn 

trong công tác quản lý nói chung và quản lý PTDH nói riêng; trong giảng dạy 

các thiết bị hiện ñại giúp cho GV nhẹ nhàng hơn, tiết học hấp dẫn, sinh ñộng 

và HS hứng thú học tập hơn. 

-  Thường xuyên cập nhật, trang bị các phần mềm dạy học và quản lý; 

ñầu tư, nâng cấp phòng bộ môn Tin học, tăng số lượng máy vi tính, nâng cấp 

ñường truyền tốc ñộ cao; tổ chức tập huấn, hướng dẫn HS, GV tham gia các 

diễn ñàn học tập và quản lý trên mạng internet. 

- Ứng dụng các phần mềm quản lý thư viện, quản lý phòng học bộ môn 

ñể cập nhật, bổ sung tài sản, PTDH và hỗ trợ công tác kiểm kê tài sản hằng 

năm. 

- Triển khai việc ñăng ký sử dụng PTDH qua mạng trao ñổi nội bộ của 

nhà trường và hộp thư ñiện tử. 

- Khi sử dụng biện pháp này, GV cần ñược tập huấn và hiệu trưởng phải 

chỉ ñạo cụ thể, rõ ràng thì mới ñạt ñược hiệu quả cao. 

Biện pháp thứ ba: Xây dựng chính sách hỗ trợ và khen thưởng, xử phạt 

phù hợp trong việc quản lý PTDH 

- Xây dựng chính sách hỗ trợ về kinh phí và ñiều kiện ñể khuyến khích 

việc sử dụng và làm ñồ dùng dạy học. Thực hiện việc ñánh giá, bình xét thi 

ñua cho những người làm tốt công tác quản lý, sử dụng, tự làm ñồ dùng dạy 

học; bảo quản, bảo dưỡng PTDH. Khi có những hư hỏng, mất mát xảy ra 
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trong quá trình quản lý PTDH phải quy trách nhiệm cụ thể và xử lý kiên quyết 

ñối với từng cá nhân, tập thể. 

- Ban hành văn bản  quy ñịnh về công tác thi ñua, khen thưởng của nhà 

trường trong ñó chú trọng việc tự làm ñồ dùng dạy học, sử dụng, bảo quản 

PTDH và xem ñây là một trong những tiêu chí ñể bình xét các danh hiệu thi 

ñua cho tổ chuyên môn, cán bộ, GV nhằm tạo ñộng lực cho sự phát triển và 

sử dụng PTDH. 

3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp 

Quản lý PTDH không phải là công việc dành riêng cho một cá nhân 

hay một bộ phận nào trong nhà trường mà là một công việc phức tạp, có liên 

quan ñến nhiều yếu tố và các thành viên, các bộ phận trong nhà trường phải 

phối kết hợp mới thực hiện công tác quản lý PTDH có hiệu quả. Mỗi biện 

pháp có một vị trí, vai trò và chức năng nhất ñịnh; các biện pháp quản lý 

PTDH không phải là các biện pháp ñơn lẻ, tách rời nhau mà thành một hệ 

thống có mối quan hệ biện chứng, ràng buộc, qua lại lẫn nhau, hỗ trợ cho 

nhau trong quá trình tác ñộng ñể tạo nên một thể thống nhất hoàn chỉnh. Các 

biện pháp quản lý PTDH ñược ñề xuất căn cứ vào tình hình kinh tế-xã hội của 

quận Ngũ Hành Sơn và thực trạng quản lý PTDH của hiệu trưởng các nhà 

trường, tuy nhiên khi vận dụng cần phải bám sát vào ñiều kiện thực tế của 

từng trường thì việc trang bị, mua sắm, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng PTDH 

mới ñạt hiệu quả. 

Như vậy, ñể các nhóm biện pháp thực hiện một cách ñồng bộ, nhịp 

nhàng và hiệu quả thì hiệu trưởng phải ñiều hành một cách khéo léo, khoa 

học, linh ñộng và sáng tạo trong quá trình quản lý nhà trường nói chung và 

quản lý PTDH  nói riêng. 
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3.5. Khảo sát về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp ñề xuất 

Các biện pháp luận văn ñưa ra xuất phát từ thực tế quản lý PTDH ở các 

trường THCS trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

Từ việc vận dụng lý luận của khoa học quản lý giáo dục và kinh 

nghiệm quản lý; ñể khẳng ñịnh các biện pháp quản lý PTDH ở các trường 

THCS trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn có cấp thiết hay không và khả thi ở 

mức ñộ nào. Chúng tôi tiến hành tìm hiểu bằng phiếu trưng cầu ý kiến về các 

biện pháp của luận văn. 

3.5.1. Nội dung, ñối tượng khảo nghiệm 

3.5.1.1. Nội dung  khảo nghiệm. 

- Đánh giá mức ñộ tính cấp thiết và tính khả thi của từng biện pháp với 

thang ñiểm như sau: 

+ Rất cấp thiết, rất khả thi :     4ñiểm 

+ Cấp thiết, khả thi:      3ñiểm 

+ Chưa cấp thiết, ít khả thi:     2ñiểm 

+ Không cấp thiết, không khả thi:     1ñiểm 

Ngoài việc nêu mức ñộ của các biện pháp, ñối tượng khảo nghiệm còn 

trình bày ý kiến ñề xuất của bản thân nếu có. 

3.5.1.2. Đối tượng khảo nghiệm. 

 Cán bộ quản lý: 34 người;  gồm: 

- Ban giám hiệu các trường THCS: 9 người. 

- Lãnh ñạo, chuyên viên  phòng GD&ĐT quận Ngũ Hành Sơn:   10 

người. 
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- Lãnh ñạo, chuyên viên  Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng: 15 người. 

Kết quả khảo nghiệm ñược tổng hợp qua bảng sau: 

 
 

Bảng  3.1  Kết quả khảo nghiệm 
 

Tính cấp thiết Tính khả thi 

Nhóm 
biện 
pháp 

Các 
biện 
pháp 

Rất cấp 
thiết 

SL (TL 
%) 

 Cấp 
thiết 

SL (TL 
%) 

Chưa 
 cấp  
thiết 

SL (TL 
%) 

Không 
cấp  
thiết 
SL 
(TL 
%) 

Giá 
trị 
TB 

X  

Rất khả thi 
SL (TL %) 

Khả thi 
SL (TL 

%) 

Chưa 
 khả  
thi 

SL (TL 
%) 

Không 
khả  
thi 
SL 
(TL 
%) 

Giá trị 

TB X  

1.1 
27/34 

(79,4%) 
7/34 

(20,6%) 
0 0 3,79 

34/34 
(79,100%) 

0 0 0 4 
1 

1.2 
34/34 

(100%) 
0 0 0 4 

21/34 
(61,7%) 

8/34 
(23,5%) 

5/34 
(14,8%) 

0 3,47 

2.1 
22/34 

(64,7%) 
12/34 

(35,3%) 
0 0 3,64 

29/34 
(85,3%) 

3/34 
(14,7%) 

0 0 3,67 
2 

2.2 
25/34 

(73,5%) 
9/34 

(26,5%) 
0 0 3,73 

21/34 
(61,8%) 

7/34 
(20,6%) 

6/34 
(17,6%) 

0 3,44 

3.1 
19/34 

(55,8%) 
9/34 

(26,6%) 
6/34 

(17,6%) 
0 3,38 

30/34 
(88,2%) 

4/34 
(11,8%) 

0 0 3,88 

3.2 
23/34 

(67,6%) 
11/34 

(32,4%) 
0 0 3,67 

32/34 
(94,44%) 

2/34 
(5,6%) 

0 0 3,94 

3.3 
26/34 

(76,5%) 
8/34 

(23,5%) 
0 0 3,76 

34/34 
(100%) 

0 0 0 4 

3.4 
20/34 

(58,8%) 
14/34 

(41,2%) 
0 0 3,58 

31/34 
(91,2%) 

3/34 
(8,8%) 

0 0 3,91 

3 

3.5 
24/34 

(70,5%) 
10/34 

(29,5%) 
0 0 3,7 

32/34 
(94,1%) 

2/34 
(9%) 

0 0  

4.1 
15/34 

(44,1%) 
12/34 

(35,5%) 
7/34 

(20,6%) 
0 3,23 

30/34 
(88,2%) 

4/34 
(11,8%) 

0 0 3,88 

4.2 
32/34 

(94,4%) 
2/34 

(5,6%) 
0 0 3,88 

14/34 
(41,2%) 

12/34 
(35,3%) 

8/34 
(23,5%) 

0 3,17 

4.3 
27/34 

(79,4%) 
7/34 

(20,6%) 
0 0 3,79 

11/34 
(32,2%) 

15/34 
(44,1%) 

8/34 
(23,5%) 

0 3,08 

4.4 
12/34 

(35,5%) 
22/34 

(64,7%) 
0 0 3,64 

9/34 
(26,6%) 

18/34 
(52,8%) 

7/34 
(20,6%) 

0 3.05 

4 

4.5 
28/34 

(82,4%) 
6/34 

(17,6%) 
0 0 3,82 

34/34 
(100%) 

0 0 0 4 

5.1 
33/34 

(97,1%) 
1/34 

(2,9%) 
0 0 3,97 

32/34 
(94,1%) 

2/34 
(9%) 

0 0 3,94 

5.2 
10/34 

(29,3%) 
15/34 

(44,1%) 
9/34 

(26,6%) 
0 3,02 

11/34 
(32,4%) 

12/34 
(35,2%) 

11/34 
(32,4%) 

0 2,7 5 

5.3 
15/34 

(44,2%) 
19/34 

(55,8%) 
0 0 3,44 

28/34 
(82,4%) 

6/34 
(17,6%) 

0 0 3,82 
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3.5.2. Nhận xét 

Qua kết quả khảo nghiệm cho ta thấy, hầu hết những CBQL ñược khảo 

nghiệm  ñều ñồng tình cao các biện pháp mà chúng tôi ñề xuất. Các biện pháp 

ñều ñược ñánh giá về tính cấp thiết và tính khả thi ở mức ñộ cao, chứng tỏ các 

biện pháp có khả năng ứng dụng vào ñiều kiện thực tế hiện nay ở các trường 

THCS trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUY ẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.a. Về mặt lý luận 

PTDH là một thành tố của QTDH. Nó cùng với các thành tố khác như: 

mục ñích, nhiệm vụ, nội dung, PPDH, hoạt ñộng của GV-HS tạo thành một 

thể hoàn chỉnh và có quan hệ biện chứng thúc ñẩy QTDH ñạt ñến mục ñích 

dạy học ñề ra. Vì vậy, khi tiến hành ñổi mới chương trình giáo dục phổ thông 

không thể tách rời việc ñổi mới trang bị và sử dụng PTDH. 

Thông qua việc sử dụng PTDH, GV ñiều khiển ñược quá trình nhận 

thức của HS; ñối với HS, PTDH là nguồn tri thức phong phú, là ñiều kiện 

giúp HS lĩnh hội các khái niệm, ñịnh luật, thuyết khoa học, hình thành ở HS 

các kỹ năng, kỹ xảo ñảm bảo việc thực hiện mục ñích giáo dục và dạy học; 

PTDH góp phần giúp cho GV thực hiện QTDH ñạt hiệu quả cao. 

Luận văn ñã góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận của PTDH và công tác 

quản lý PTDH của hiệu trưởng các trường THCS như: khái niệm, vai trò, ý 

nghĩa, phân loại, nguyên tắc, phương pháp sử dụng PTDH. Về công tác quản 

lý ñã khái quát ñược những vấn ñề then chốt về lý luận quản lý: vị trí, nhiệm 

vụ, mục tiêu của trường THCS; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu 

trưởng, ñặc biệt là nội dung quản lý PTDH nhằm nâng cao CLDH, góp phần 

ñáp ứng yêu cầu ñổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. 

1.b. Về mặt thực tiễn 

 Luận văn ñã khái quát những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội và 

tình hình phát triển giáo dục nhất là giáo dục cấp THCS ở quận Ngũ Hành 

Sơn thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt tác giả ñã tập trung khảo sát thực tế tất cả 

các trường THCS trên ñịa bàn quận; ñánh giá ñúng thực trạng PTDH và công 
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tác quản lý PTDH của hiệu trưởng, từ ñó rút ra những mặt làm ñược và những 

mặt yếu kém, tồn tại ñể khắc phục. 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy: 

 - Việc trang bị PTDH ở các trường THCS chỉ mới ñáp ứng ñược yêu 

cầu tối thiểu công tác dạy học trong nhà trường, so với yêu cầu và nhu cầu sử 

dụng vẫn còn thiếu nhiều. Nguồn kinh phí ñầu tư cho việc trang bị PTDH còn 

nhiều  hạn chế. Cơ chế mua sắm PTDH còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với 

thực tế, nhà trường chưa chủ ñộng hoàn toàn trong việc mua sắm PTDH. 

 - Công tác quản lý của hiệu  trưởng tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn 

còn nhiều mặt yêú kém, chưa thật sự phát huy hiệu quả PTDH ñể thực hiện 

việc ñổi mới  chương trình giáo dục phổ thông; ý thức sử dụng PTDH trong 

QTDH chưa trở thành ñộng lực và ý thức tự giác của GV và HS; công tác tự 

làm ñồ dùng dạy học chưa trở thành phong trào thường xuyên trong nhà 

trường. 

 - CSVC, ñiều kiện bảo quản PTDH còn thiếu thốn, các phòng học bộ 

môn còn thiếu, chưa ñủ chuẩn, ñây là những yếu tố ảnh hưởng lớn trong quá 

trình quản lý PTDH hiện nay. 

1.c. Về các biện pháp 

Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn về PTDH và công tác quản lý 

PTDH trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, luận văn ñã xây 

dựng ñược 5 nhóm biện pháp quản lý PTDH của hiệu trưởng, cụ thể là: 

- Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức cho CBQL và GV về ý nghĩa, 

tầm quan trọng của PTDH trong QTDH. 

- Nhóm biện pháp quản lý việc trang bị và hoàn thiện các PTDH. 

- Nhóm biện pháp quản lý khai thác, sử dụng PTDH 
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- Nhóm biện pháp bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa PTDH 

- Nhóm các biện pháp tổ chức các ñiều kiện hỗ trợ  

Mỗi biện pháp có tính ñộc lập tương ñối và có mối quan hệ biện chứng 

với nhau, ñòi hỏi hiệu trưởng cần áp dụng một cách ñồng bộ, linh hoạt, sáng 

tạo trong quá trình quản lý của mình, tùy theo từng thời ñiểm ñể sử dụng một 

hoặc nhiều biện pháp cùng một lúc. Các nhóm biện pháp ñã nêu, qua khảo 

nghiệm ña số hiệu trưởng, CBQL và các ñối tượng ñược hỏi ñều nhất trí cho 

rằng cấp thiêt và có tính khả thi cao, có thể áp dụng trong thực tiễn quản lý 

PTDH ở các trường THCS trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng. 

2. Khuyến nghị 

2.a. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Việc chuyển giao mẫu thiết bị: hằng năm cần ban hành sớm, không 

nên quy ñịnh cứng nhắc mẫu thiết bị mà nên ñưa ra cấu hình, thông số kỹ 

thuật của các loại mẫu thiết bị ñể nhà sản xuất chủ ñộng trong việc thiết kế và 

sản xuất thiết bị. 

- Hằng năm, nên tổ chức hội chợ giới thiệu thiết bị mẫu và sớm thông 

báo ñơn giá thiết bị ñể các ñịa phương chủ ñộng phân bổ dự toán của năm. 

- Có cơ chế ñể mở rộng mối liên kết giữa nhà trường, các viện nghiên 

cứu các cơ sở sản xuất ñể tạo ñiều kiện thuận lợi trong việc sản xuất các 

PTDH phù hợp với thực tiễn. 

- Tổ chức thi thiết kế mẫu các PTDH ñơn giản, từ ñó chọn mẫu ñưa vào 

sản xuất hàng loạt, cung cấp cho các nhà trường. 

- Điều chỉnh việc tăng thời lượng hoặc giảm tải phần lý thuyết cho các 

tiết có thí nghiệm thực hành. 
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2.b. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tổ chức hội thảo về quản lý và sử dụng PTDH. 

- Thường xuyên tổ chức triển lãm, hội thi ñồ dùng dạy học nhất là ñồ 

dùng dạy học  tự làm. 

2.c. Đối với các trường sư phạm 

- Đề xuất Bộ GD&ĐT tuyển sinh ñào tạo chuyên ngành GV phụ trách 

phòng bộ môn, phòng thí nghiệm, thực hành. 

- Trong quá trình ñào tạo sinh viên sư phạm cần chú trọng ñến kỹ năng 

sử dụng PTDH. 

2.d. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Giao kinh phí nhà nước hằng năm cho các trường chủ ñộng trong việc 

mua sắm, trang bị PTDH. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ ñạo việc quản lý PTDH 

của hiệu trưởng các trường. 

- Thường xuyên tổ chức các hội thi; giới thiệu, triển lãm trưng bày 

PTDH. 

2.e. Đối với các trường THCS 

- Làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên về ñầu tư, trang bị PTDH. 

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn  về kỹ năng sử dụng PTDH cho 

GV. 

- Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ, sổ sách và việc sử dụng, bảo 

quản PTDH của  GV. 

- Hoàn chỉnh các loại hồ sơ, sổ sách về quản lý PTDH và ứng dụng 

CNTT của nhà trường. 
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- Đưa nội dung sử dụng, bảo quản PTDH  vào việc ñánh giá giờ dạy, 

tiêu chí xét công nhận các danh hiệu thi ñua. 

- Kịp thời ñộng viên, khen thưởng và phê bình kỷ luật ñối với cá nhân, 

tập thể làm tốt và vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng PTDH. 
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PHỤ LỤC 
 

Phụ lục 1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KI ẾN  
(Dành cho giáo viên các trường THCS) 

 
Để giúp chúng tôi có ñược những thông tin khách quan, làm cơ sở cho 

việc ñề xuất những biện pháp quản lý phương tiện dạy học của Hiệu trưởng 
góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THCS quận Ngũ Hành 
Sơn, xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn ñề có liên 
quan bằng cách ñánh dấu (x) hoặc ñánh số 1, 2, 3…theo thứ tự ưu tiên vào ô 
□ mà các thầy (cô) lựa chọn; các câu có chữ cái a,b,c, d….. ñầu dòng chỉ chọn 
1 phương án, các câu khác có thể lựa chọn nhiều phương án theo thứ tự ưu 
tiên. 

Xin trân trọng cám ơn ý kiến ñóng góp quý báu của thầy (cô)   
 

1. Thầy (cô)  hãy cho biết  phương tiện dạy học có vai trò như thế nào trong 
việc nâng cao chất lượng dạy học: 

a. □  Rất quan trọng 
b. □  Quan trọng 
c. □  Bình thường 

      d. □  Không quan trọng 
2. Thầy (cô) cho biết mức ñộ ñáp ứng của phương tiện dạy học của nhà 
trường ñối với chương trình dạy học hiện nay: 

a. □ Thiếu nhiều, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu 
b. □ Bình thường, tạm ổn 
c. □ Khá ñầy ñủ, ñáp ứng tương ñối tốt 
d. □ Rất ñầy ñủ, ñáp ứng rất tốt 

3. Chất lượng các phương tiện dạy học ở trường thầy (cô)  hiện nay như thế 
nào? 

a. □ Tốt  b. □ Tạm ñược  c. □ Kém  d. □ Qúa kém 
4. Thực trạng về công tác bảo quản phương tiện dạy học ở trường thầy (cô) 
hiện nay 

a. □  Rất tốt 
b. □ Tốt 
c. □ Bình thường 
d. □ Chưa tốt, hư hỏng nhiều 

Phương tiện dạy học trường thầy (cô) thường bị hư hỏng vì: 
 □ Sử dụng nhiều 
 □ Ý thức bảo quản của giáo viên chưa tốt 
 □ Ý thức bảo quản của học sinh chưa tốt 
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 □ Để lâu không sử dụng 
 □ Do chất lượng thiết bị của nhà sản xuất kém 
 □ Do giáo viên không thành thạo trong quá trình sử dụng 
 □ Do học sinh không thành thạo trong quá trình sử dụng 
 □ Nguyên nhân khác 
Ý kiến khác của thầy (cô) 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………. 
 
5.Tính ñồng bộ các phương tiện dạy học ở trường thầy (cô)  hiện nay như thế 
nào? 

a.□ Đồng bộ    b.□ Tương ñối ñồng bộ  c.□ Không ñồng bộ 
Lý do các phương tiện dạy học không ñồng bộ là: 
 □ Do nhà sản xuất cung cấp  
 □ Do Phòng GD&ĐT cấp  
 □ Do nhà trường mua sắm  
 □ Do hư hỏng nhưng không có kinh phí sửa chữa 

6. Thầy (cô)  hãy cho biết tiến ñộ cung ứng thiết bị dạy học hàng năm và mức 
ñộ ảnh hưởng của nó ñến chương trình dạy học  

a.□ Tiến ñộ phù hợp 
b.□ Tiến ñộ chậm nhưng không ảnh hưởng ñến chương trình giảng dạy 
c.□ Tiến ñộ qúa chậm, ảnh hưởng ñến chương trình giảng dạy 

7. Tính hiện ñại các phương tiện dạy học ở trường thầy (cô) hiện nay như thế 
nào? 

a.□ Hiện ñại   b.□ Tương ñối hiện ñại   c.□ Chưa hiện ñại d.□  Còn lạc 
hậu 
8. Việc tự  làm ñồ dùng dạy học của thầy (cô)  như thế nào: 

a.□ Thường xuyên 
b.□ Thỉnh thoảng 
c.□ Không có 

   Lý do của phương án (b) hoặc (c) là: 
 □ Do các cấp không phát ñộng phong trào (Trường, phòng GD&ĐT, Sở 

GD&ĐT) 
 □ Tốn nhiều thời gian 
 □ Thiếu kinh phí 
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 Thầy (cô) hãy kể một số ñồ dùng dạy học tự làm mà thầy (cô) ñã thực hiện 
(nếu có): 

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………….. 
9. Về phòng học bộ môn của trường thầy (cô)  như thế nào? 

a. □ Có phòng học bộ môn riêng cho từng môn học 
b. □ Có phòng học bộ môn riêng cho một số môn học 
c. □ Có phòng học bộ môn chung cho các môn học tự nhiên, xã hội 
d. □ Có phòng học bộ môn chung cho tất cả các bộ môn 
e. □ Không có phòng học bộ môn 

10. Thực trạng cán bộ phụ trách công tác thiết bị của trường thầy (cô) 
a. □ Có cán bộ chuyên trách ñã ñược qua ñào tạo 
b. □ Có cán bộ chuyên trách chưa qua ñào tạo 
c. □ Giáo viên kiêm nhiệm 
d. □ Đang bồi dưỡng 
e. □ Không có 

11. Mức ñộ sử dụng phương tiện dạy học của giáo viên trường thầy (cô)  như 
thế nào? 

a.□ Thường xuyên 
b.□ Thỉnh thoảng 
c.□ Không sử dụng 

Nếu (b) hoặc (c), hãy nêu lý do: 
 □ Do ñặc trưng của bộ môn không có quy chế bắt buộc. 
 □ Cơ sở vật chất thiếu, chật hẹp. 
 □ Phương tiện dạy học không ñồng bộ, lạc hậu. 
 □ Mất nhiều thời gian. 
 □ Do không ñược ñánh giá ñúng mức 
 □ Việc sử dụng phương tiện dạy học chưa thành thạo 
Ý kiến khác của thầy (cô) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………. 
 
12. Ý thức của  giáo viên trong việc sử dụng và bảo quản phương tiện dạy học 
ở trường thầy (cô)  hiện nay là: 

a. □ Rất tốt   b. □ Tốt   c. □ Chưa tốt  
13. Phương pháp và kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học trong giảng dạy 
của giáo viên trường thầy (cô) hiện nay như thế nào? 

a. □  Tốt  b. □  Khá  c. □  Trung bình  d. □  Yếu 
Lý do của tình trạng trên là: 

 □ Giáo viên ñã ñược ñào tạo cơ bản ở các trường sư phạm 
 □ Một số giáo viên không qua ñào tạo ở các trường sư phạm 
 □ Giáo viên ít sử dụng phương tiện dạy học, ít kinh nghiệm 
 □ Các phương tiện dạy học còn thiếu, không ñồng bộ. 
 □ Các phương tiện dạy học ñầy ñủ, ñồng bộ. 
 □ Một số phương tiện dạy học mới, giáo viên chưa ñược tiếp cận, bồi 

dưỡng. 
14. Theo thầy (cô) mức ñộ giáo viên của nhà trường ứng dụng công nghệ 
thông tin và các phương tiện dạy học hiện ñại vào giảng dạy hiện nay 

a. □ Sử dụng thường xuyên, trong mọi bài học 
b. □ Thỉnh thoảng sử dụng khi cần thiết  
c. □ Chỉ sử dụng khi thao giảng hoặc có thanh tra, kiểm tra  
d. □ Hầu như không sử dụng  

15. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học trong việc nâng 
cao chất lượng dạy học ở trường thầy (cô)  hiện nay là: 

 a. □ Rất cao   b. □ Cao  c. □ Trung bình d. □ Thấp 
16. Trong quá trình sử dụng phương tiện dạy học vào công tác giảng dạy, thầy 
(cô)  thường gặp những thuận lợi, khó khăn gì? 
 Thuận lợi: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………….. 

Khó khăn: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………. 

 
Xin thầy (cô)  vui lòng cho biết vài thông tin về bản thân 
Chức vụ công tác hiện nay: 
Số năm công tác: 
Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm hợp tác của thầy (cô) 

 
 
 

Phụ lục 2: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KI ẾN  
(Dành cho Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường THCS) 

 
Để giúp chúng tôi có ñược những thông tin khách quan, làm cơ sở cho 

việc ñề xuất những biện pháp quản lý phương tiện dạy học của Hiệu trưởng 
góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THCS quận Ngũ Hành 
Sơn, xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn ñề có liên 
quan bằng cách ñánh dấu (x) hoặc ñánh số 1, 2, 3…theo thứ tự ưu tiên vào ô 
□ mà các thầy (cô)  lựa chọn; các câu có chữ cái a,b,c, d….. ñầu dòng chỉ 
chọn 1 phương án, các câu khác có thể lựa chọn nhiều phương án theo thứ tự 
ưu tiên. 
Xin trân trọng cám ơn ý kiến ñóng góp quý báu của thầy (cô)    
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1. Thầy (cô)  hãy cho biết  phương tiện dạy học có vai trò như thế nào trong 
việc nâng cao chất lượng giáo dục: 

a.□ Rất quan trọng 
b.□ Quan trọng 
c.□ Bình thường 
d.□ Không quan trọng 

2. Thầy (cô)  cho biết mức ñộ ñáp ứng của phương tiện dạy học của nhà 
trường ñối với chương trình học hiện nay: 

a.□ Thiếu nhiều, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu 
b.□ Bình thường, tạm ổn 
c.□ Khá ñầy ñủ, ñáp ứng tương ñối tốt 

      d.□ Rất ñầy ñủ, ñáp ứng rất tốt 
3. Chất lượng các phương tiện dạy học ở trường thầy (cô)  hiện nay như thế 
nào? 
a.□Tốt  b.□Tạm ñược  c. □ Kém  d.□ Qúa kém 
4. Thực trạng về công tác bảo quản phương tiện dạy học ở trường thầy (cô)  
hiện nay 

a.□  Rất tốt 
b.□ Tốt 
c.□ Bình thường 
d.□ Chưa tốt, hư hỏng nhiều 

Phương tiện dạy học trường thầy (cô) thường bị hư hỏng vì: 
 □ Sử dụng nhiều 
 □Ý thức bảo quản của giáo viên chưa tốt 
 □ Ý thức bảo quản của học sinh chưa tốt 
 □ Để lâu không sử dụng 
 □ Do chất lượng thiết bị của nhà sản xuất kém 
 □ Do giáo viên không thành thạo trong quá trình sử dụng 
 □ Do học sinh không thành thạo trong quá trình sử dụng 
 □ Nguyên nhân khác 
Ý kiến khác của thầy (cô) 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………. 
5.  Tính ñồng bộ các phương tiện dạy học ở trường thầy (cô) hiện nay như thế 
nào? 
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a.□ Đồng bộ  b.□ Tương ñối ñồng bộ  c.□ Không ñồng bộ 
Lý do các phương tiện dạy học chưa ñồng bộ là: 
 □ Do nhà sản xuất cung cấp  
 □ Do Phòng GD&ĐT cấp  
 □ Do nhà trường mua sắm chưa ñồng bộ 
 □ Do hư hỏng nhưng không có kinh phí sửa chữa 

6. Thầy (cô) hãy cho biết tiến ñộ cung ứng thiết bị day học hàng năm và mức 
ñộ ảnh hưởng của nó ñến chương trình dạy học: 

  □Tiến ñộ phù hợp 
  □Tiến ñộ chậm nhưng không ảnh hưởng ñến chương trình giảng dạy 
  □Tiến ñộ qúa chậm, ảnh hưởng ñến chương trình giảng dạy 

7. Tính hiện ñại các phương tiện dạy học ở trường thầy (cô)  hiện nay như thế 
nào? 

a.□ Hiện ñại  b. □ Tương ñối hiện ñại  c. □ Chưa hiện ñại  d.□ Còn lạc 
hậu 
8. Về phong trào tự làm ñồ dùng dạy học của trường thầy (cô)  như thế nào? 

a. □  Thường xuyên 
b. □  Thỉnh thoảng 
c. □ Không có 

Lý do của phương án (b) hoặc (c) là: 
 □ Giáo viên ngại khó, mất thời gian, thiếu tâm huyết 
 □ Nhận thức của giáo viên về công tác này còn thấp 
   □ Do cấp trên không phát ñộng phong trào 
 □ Do cấp trên không tổ chức thi ñồ dùng dạy học 
Các ý kiến khác của thầy (cô)  : 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………….. 
9. Về phòng học bộ môn của trường thầy (cô)  như thế nào? 

a. □ Có phòng học bộ môn riêng cho từng môn học 
b. □ Có phòng học bộ môn riêng cho một số môn học 
c. □ Có phòng học bộ môn chung cho các môn học tự nhiên, xã hội 
d. □ Có phòng học bộ môn chung cho tất cả các bộ môn 

10. Thực trạng cán bộ phụ trách công tác thiết bị dạy học của trường thầy (cô) 
a. □ Có cán bộ chuyên trách ñã ñược qua ñào tạo 
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b. □ Có cán bộ chuyên trách chưa qua ñào tạo 
c. □ Giáo viên kiêm nhiệm 
d. □ Đang bồi dưỡng 
e. □ Không có 

11. Ý thức của  giáo viên trong việc sử dụng và bảo quản phương tiện dạy học 
ở trường thầy (cô)  hiện nay là: 

a. □ Rất tốt   b. □ Tốt   d. □ Chưa tốt 
12. Phương pháp và kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học trong giảng dạy 
của giáo viên trường thầy (cô)  hiện nay như thế nào? 

a. □  Tốt  b. □  Khá  c. □  Trung bình  d. □  Yếu 
Lý do của tình trạng trên là: 

 □ Giáo viên ñã ñược ñào tạo cơ bản ở các trường sư phạm 
 □ Một số giáo viên không qua ñào tạo  ở các trường sư phạm 
 □ Giáo viên ít sử dụng phương tiện dạy học, ít kinh nghiệm 
 □ Các phương tiện dạy học còn thiếu, không ñồng bộ 
 □ Các phương tiện dạy học ñầy ñủ, ñồng bộ 
 □ Một số phương tiện dạy học giáo viên chưa ñược tiếp cận, bồi dưỡng 

13. Theo thầy (cô)  mức ñộ giáo viên của nhà trường  ứng dụng công nghệ 
thông tin và các phương tiện dạy học hiện ñại vào giảng dạy hiện nay: 

a. □ Sử dụng thường xuyên, trong mọi bài học 
b. □ Thỉnh thoảng sử dụng khi cần thiết  
c. □ Chỉ sử dụng khi thao giảng hoặc có thanh tra, kiểm tra  
d. □ Hầu như không sử dụng  

14. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học trong việc nâng 
cao chất lượng dạy học ở trường thầy (cô)  hiện nay là: 
 a. □ Rất cao   b. □ Cao  c. □Trung bình  d. □ 
Thấp 
15. Việc lập kế hoạch và dự toán cho việc mua sắm phương tiện dạy học 
trường các thầy (cô)  do: 

a. □ Nhà trường lập kế hoạch và dự toán 
b. □ Căn cứ vào kế hoạch và ngân sách chung của ngành, phòng GD&ĐT 

lập kế hoạch và dự toán cho nhà trường 
      c. □ Cả 2 phương án trên 
16. Việc sử dụng nguồn kinh phí cho việc mua sắm, sửa chữa thiết bị dạy học 
tại trường của thầy (cô)  hiện nay là: 

a. □ Không chủ ñộng, phụ thuộc vào cơ quan cấp trên ( Phòng GD&ĐT 
hoặc phòng Tài chính quận) 

b. □ Chủ ñộng một phần 
c. □ Hoàn toàn chủ ñộng 
Các ý kiến khác của thầy (cô)  : 
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……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………….. 
17. Trong những năm qua nguồn kinh phí mua sắm phương tiện dạy học của 
trường thầy (cô)  ñược ñầu tư như thế nào? 

  □ Do Sở GD&ĐT hoặc phòng GD&ĐT cấp  
  □ Từ quỹ học phí và xây dựng trường 
  □ Từ các nguồn khác: viện trợ, biếu tặng……. 

18. Mức ñộ ñáp ứng kinh phí cho việc trang bị phương tiện dạy học của 
trường thầy (cô)  khoảng  

a. □ Thiếu nhiều so với nhu cầu hiện tại 
b. □ Tạm ñủ, ñảm bảo nhu cầu dạy học 
c. □ Thừa so với nhu cầu hiện tại 

19. Trong quá trình quản lý, chỉ ñạo phương tiện dạy học thầy (cô)  thường 
gặp những khó khăn gì? 
 Thuận lợi: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………….. 

Khó khăn: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………. 
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Xin anh (chị)  vui lòng cho biết vài thông tin về bản thân 
Chức vụ công tác hiện nay: 
Số năm công tác: 
Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm hợp tác của anh (chị) 
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Phụ lục 3: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KI ẾN 
(Dành cho giáo viên các trường THCS) 

 
Để giúp chúng tôi có ñược những thông tin khách quan, làm cơ sở cho việc ñề xuất 

những biện pháp quản lý phương tiện dạy học của Hiệu trưởng góp phần nâng cao chất 
lượng dạy học ở các trường THCS quận Ngũ Hành Sơn, xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết 
ý kiến của mình về các vấn ñề có liên quan bằng cách ñánh dấu (x) vào ô  mà các thầy (cô) 
lựa chọn. 

Xin trân trọng cám ơn ý kiến ñóng góp quý báu của thầy (cô)   
 

Mức ñộ thực hiện Kết quả ñạt ñược  
 
TT 

 
 
Nội dung quản lý 

Thường 
xuyên 

Không 
thường 
xuyên 

Không 
thực 
hiện 

Tốt Khá Trung 
bình 

Chưa 
tốt 

 
1 

 
Quản lý việc trang bị phương tiện dạy học 

 
a. Công tác cập nhật, 
thống kê, kiểm kê phương 
tiện dạy học 

        

b. Xây dựng kế hoạch 
mua sắm phương tiện dạy 
học hằng năm 

       

 
2 

 
Huy ñộng các nguồn lực tài chính 

 
a.Huy ñộng trong PHHS        
b. Huy ñộng các doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm 

       

c. Huy ñộng từ cựu học 
sinh của trường 

       

 

d. Huy ñộng các tổ chức 
xã hội khác  trong và 
ngoài nước 

       

 
3 

 
Tri ển khai phong trào tự làm ñồ ñùng dạy học 

 
a.Phát ñộng phong trào tự 
làm ñồ ñùng dạy học 
trong học sinh và giáo 
viên 

        

b.Tổ chức giới thiệu, 
trưng bày ñồ ñùng dạy 
học tự làm 
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c.Tổ chức Hội thi ñồ dùng 
dạy học tự làm 

       

 
4 

 
Quản lý việc sử dụng phương tiện dạy học 
 
a. Quán triệt văn bản các 
cấp về sử dụng phương 
tiện dạy học vào việc ñổi 
mới phương pháp dạy học 

       

b.Yêu cầu giáo viên ñăng 
ký sử dụng phương tiện 
dạy học hàng tuần 

       

c. Kiểm tra việc ñăng ký,  
sử dụng phương tiện dạy  
học của giáo viên 

       

d. Công tác trưng bay, 
giới thiệu, phương tiện 
dạy  học   

       

e. Tập huấn, bồi dưỡng 
việc sử dụng phương tiện 
dạy  học cho giáo viên 

       

f. Khuyến khích, ñộng 
viên khen thưởng giáo 
viên khai thác, sử dụng 
phương tiện dạy học 
 

       

 

g.Nhắc nhở, phê bình, xử 
lý giáo viên không sử 
dụng phương tiện dạy học 

       

 
5 

 
Quản lý công tác sửa chữa, bảo quản phương tiện dạy học 

 
a. Tuyên truyền, giáo  dục 
giáo viên, học sinh ý thức 
bảo quản phương tiện dạy 
học 

       

b. Tiến hành tu bổ, sửa 
chữa phương tiện dạy học 
hư hỏng 

       

c. Xử lý học sinh, giáo 
viên làm hư hỏng phương 
tiện dạy học 

       

 

d. Công tác phòng chống 
cháy nổ, mối mọt, ẩm ướt 

       

 
6 

 
Quản lý việc khai thác và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
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a.Việc cập nhật, trang bị 
các phần mềm về quản lý, 
dạy học 
 

       

b.Công tác tập huấn, bồi 
dưỡng việc ứng dụng các 
phần mềm 

       

 

c. Việc trang bị  máy vi 
tính, kết nối Internet 
ñường truyền tốc  tốc ñộ 
cao và các thiết bị hỗ trợ 
khác 

       

Phụ lục 4. PHIẾU KHẢO NGHIỆM 
(Dành cho cán bộ quản lý giáo dục) 

 
Qua nghiên cứu lý luận về phương tiện dạy học và quản lý phương 

tiện dạy học, ñồng thời khảo sát thực trạng phương tiện dạy học và quản lý 
phương tiện dạy học ở các trường THCS trên ñịa bàn quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng chúng tôi ñề xuất một số biện pháp quản lý phương tiện 
dạy học của Hiệu trưởng trường THCS. Mong anh (chị) vui lòng cho biết ý 
kiến của mình về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp mà chúng tôi 
ñã nêu, bằng cách ñánh dấu x vào ô mà anh chị lựa chọn dưới ñây. 

Xin trân trọng cám ơn các ý kiến ñóng góp quý báu của các anh (chị) 
 

1. Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức, thái ñộ cho giáo viên và HS 

về ý nghĩa, tầm quan trọng của PTDH trong QTDH. 

1.1.  Biện pháp thứ nhất:  Hệ thống hóa các văn bản chỉ ñạo về PTDH 

của các cấp, ña dạng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao thái ñộ, nhận 

thức cho ñội ngũ. 

1.2. Biện pháp thứ hai:  Gắn việc sử dụng PTDH với công tác ñánh giá 

giờ dạy,  xếp loại thi ñua 

2. Nhóm biện pháp quản lý việc trang bị và hoàn thiện PTDH 

2.1. Biện pháp thứ nhất: Kiểm kê, khảo sát thực trạng các PTDH ñã có 

ñể có kế hoạch ñầu tư trang bị kịp thời và hiệu quả. 
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2.2. Biện pháp thứ hai: Thực hiện xã hội hóa các nguồn lực ñầu tư cho 

việc mua sắm, trang bị các loại PTDH 

3. Nhóm biện pháp quản lý việc khai thác, sử dụng PTDH 

3.1. Biện pháp thứ nhất:  Chỉ ñạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng kế 

hoạch sử dụng của các tổ, nhóm chuyên môn và từng GV 

3.2. Biện pháp thứ hai: Thực hiện sự phân công, phân nhiệm quản lý sử 

dụng PTDH 

3.3.  Biện pháp thứ ba:  Phát ñộng phong trào sử dụng PTDH trong các 

tổ bộ môn, GV và HS 

3.4. Biện pháp thứ tư:  Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho CB, 

GV trong việc sử dụng PTDH, nhất là PTDH hiện ñại. 

3.5. Biện pháp thứ năm: Thực hiện công tác kiểm tra, ñánh giá việc sử 

dụng PTDH của GV và HS 

4. Nhóm biện pháp quản lý công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa 

PTDH 

4.1. Biện pháp thứ nhất:  Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và HS  trong việc bảo quản PTDH trong nhà trường 

4.2. Biện pháp thứ hai: Tăng cường công tác  bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ cho CBQL, cán bộ phụ trách phòng học bộ môn, thư viện và GV về 

công tác, bảo dưỡng, bảo quản  PTDH 

4.3. Biện pháp thứ ba: Tăng cường trang bị thiết bị kỹ thuật  bảo quản 

PTDH. 
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4.4. Biện pháp thứ tư:  Thực hiện tốt chế ñộ bảo dưỡng, bảo quản sửa 

chữa ñịnh kỳ và thanh lý các PTDH ñã bị hư hỏng, lạc hậu; lập hồ sơ quản lý, 

theo dõi PTDH. 

4.5.  Biện pháp thứ năm: Tăng cường công tác kiểm tra, ñánh giá việc 

sử dụng  giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng PTDH. 

5. Nhóm các biện pháp tổ chức các ñiều kiện hỗ trợ 

5.1.  Biện pháp thứ nhất: Xây dựng và ban hành quy chế, quy ñịnh quản 

lý và sử dụng PTDH; hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ sổ sách quản lý hành chính 

về PTDH. 

5.2. Biện pháp thứ hai: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ñể 

quản lý PTDH trong nhà trường 

5.3. Biện pháp thứ ba: Xây dựng chính sách hỗ trợ và khen thưởng, xử 

phạt phù hợp trong việc quản lý PTDH 

 
Tính cấp thiết Tính khả thi Nhóm 

biện 
pháp 

Các 
biện 
pháp 

Rất 
cấp 
thiết 

Cấp 
thiết 

Chưa 
cấp 
thiết 

Không 
cấp 
thiết 

Rất 
khả 
thi 

Khả 
thi 

Chưa 
khả thi 

Không 
khả thi 

1.1         1 
1.2         
2.1         
2.2         
2.3         
2.4         

2 

2.5         
3.1         
3.2         
3.3         
3.4         

3 

3.5         
4 4.1         
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4.2         
4.3         
4.4         
4.5         
5.1         
5.2         

5 

5.3         
 
Xin anh (chị) cho biết  những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện các biện pháp 
nêu trên 
 Thuận lợi: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

Khó khăn: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…… 
Các ý kiến ñề xuất của bản thân ( nếu có) 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…… 

 
 
Xin anh (chị) vui lòng cho biết vài thông tin về bản thân 
Chức vụ công tác hiện nay: 
Số năm làm công tác quản lý: 
Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm hợp tác của anh (chị) 

 
 

 

 


