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MỞ ĐẦU 

 

 

1. Lý do chọn ñề tài 

Thế giới ñã bước vào thế kỷ 21, thế kỷ của nền kinh tế tri thức, với xu thế này các nước trên thế giới 

ñều chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua việc lấy giáo dục ñào tạo làm ñộng lực phát triển. Giáo 

dục nghề nghiệp chính là ñộng lực thúc ñẩy sự phát triển, ñặc biệt bậc trung cấp chuyên nghiệp là một nhân 

tố quan trọng. 

Trung cấp chuyên nghiệp là một cấp học quan trọng nhằm ñào tạo người lao ñộng có kiến thức, kỹ 

năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc ñộc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ 

vào công việc. Điều ñó ñòi hỏi các trường trung cấp chuyên nghiệp phải ñổi mới việc giảng dạy cho ñáp ứng 

với giai ñoạn mới. Trung tâm Phát triển Phần mềm là ñơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng ñược Bộ GD&ĐT 

quyết ñịnh thành lập, giao chỉ tiêu ñào tạo bậc TCCN với các ngành nghề Tin học và Kế toán Tin học, cung 

cấp nguồn nhân lực cho ñịa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên. 

Thực tế hoạt ñộng ñào tạo TCCN ở các trường TCCN trên ñịa bàn thành phố nói chung, Trung tâm 

PTPM nói riêng, những năm trở lại ñây còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập; chất lượng, hiệu quả ñào tạo chưa 

cao, chưa phù hợp, chưa ñáp ứng ñược nhu cầu của thị trường lao ñộng trên ñịa bàn thành phố và khu vực 

trước mắt cũng như lâu dài. 

Xuất phát từ những lý do trên cùng với mong muốn tìm ra biện pháp quản lý hoạt ñộng ñào tạo nguồn 

nhân lực trình ñộ trung cấp có hiệu quả, tôi chọn ñề tài nghiên cứu là: "Bi ện pháp quản lý hoạt ñộng ñào 

tạo tại Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng" . 

2. Mục ñích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thông qua việc khảo sát, phân tích, ñánh giá thực trạng quản lý hoạt 

ñộng ñào tạo của Trung tâm PTPM, ñề xuất các biện pháp quản lý hoạt ñộng ñào tạo nhằm nâng cao chất 

lượng ñào tạo của Trung tâm PTPM trong giai ñoạn hiện nay. 

3. Khách thể và ñối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Công tác quản lý hoạt ñộng ñào tạo TCCN của Trung tâm PTPM. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Biện pháp quản lý hoạt ñộng ñào tạo TCCN của Trung tâm PTPM. 

4. Giả thuyết khoa học 

Trung tâm PTPM ñã có những thành tựu nhất ñịnh trong QL hoạt ñộng ñào tạo TCCN, nhưng vẫn còn 

những ñiểm hạn chế, nếu Trung tâm ñề xuất ñược và áp dụng các biện pháp QL hoạt ñộng ñào tạo bậc 

TCCN một cách toàn diện, ñồng bộ, phù hợp với yêu cầu trong giai ñoạn hiện nay sẽ góp phần nâng cao chất 

lượng ñào tạo và ñẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa của khu vực ñịa phương. 

 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Nghiên cứu lý luận 

- Nghiên cứu những vấn ñề lý luận về hoạt ñộng ñào tạo bậc TCCN. 

- Tổng hợp quan ñiểm, luận ñiểm cơ bản của các công trình nghiên cứu về vấn ñề này. 
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5.2. Nghiên cứu thực tiễn 

- Điều tra, khảo sát, tổng kết thực trạng hoạt ñộng ñào tạo TCCN tại Trung tâm PTPM. 

- Chỉ ra ñược những bất cập, những tồn tại về hoạt ñộng ñào tạo TCCN tại Trung tâm PTPM. 

5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạt ñộng ñào tạo bậc TCCN tại Trung tâm 

PTPM. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp tài liệu; Phân loại các tài liệu, hệ 

thống hoá lý thuyết. 

6.2. Sử dụng nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra bằng phiếu, phỏng vấn chuyên 

gia, nghiên cứu sản phẩm hoạt ñộng… 

6.3. Nhóm các phương pháp sử dụng thống kê toán học: Nhằm xử lý kết quả nghiên cứu. 

7. Phạm vi nghiên cứu  

Trung tâm PTPM ñược phép tổ chức ñào tạo ña ngành, ña cấp, ña hệ, tuy nhiên trong khuôn khổ của 

ñề tài, chúng tôi chỉ tiến hành nghiên cứu lĩnh vực ñào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui tại 

thành phố Đà Nẵng. 

Nghiên cứu thực trạng hoạt ñộng ñào tạo và các biện pháp quản lý hoạt ñộng ñào tạo TCCN tại Trung 

tâm PTPM những năm trở lại ñây. 

8. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn gồm ba phần chính: 

- Mở ñầu: Giới thiệu khái quát một số vấn ñề chung của ñề tài. 

- Kết quả nghiên cứu ñược bố trí thành 03 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt ñộng ñào tạo Trung cấp chuyên nghiệp 

Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt ñộng ñào tạo Trung cấp chuyên nghiệp tại Trung tâm Phát triển 

Phần mềm, Đại học Đà Nẵng. 

Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt ñộng ñào tạo Trung cấp chuyên nghiệp tại Trung tâm Phát triển 

Phần mềm, Đại học Đà Nẵng. 

- Kết luận và khuyến nghị. 

Cuối luận văn có danh mục Tài liệu tham khảo và phần phụ lục.  
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

1.1. KHÁI QUÁT L ỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh sự hợp tác là sự cạnh tranh ngày càng 

quyết liệt; việc mở cửa thị trường lao ñộng tạo ra sự dịch chuyển lao ñộng giữa các nước, ñòi hỏi các quốc 

gia phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của mình; mặt khác, ñòi hỏi người lao ñộng phải có năng lực 

cạnh tranh cao. Người lao ñộng phải thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng 

thích ứng linh hoạt với sự thay ñổi của công nghệ và ñòi hỏi người lao ñộng phải học tập suốt ñời. Hiện nay, 

hầu hết các nước ñã chuyển ñào tạo từ hướng “cung” sang hướng “cầu” của thị trường lao ñộng. 

Theo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, ñến hết năm 2010 cả nước có 163 trường ñại học, 223 trường 

cao ñẳng với số lượng sinh viên ñại học là 1.358.861 sinh viên, cao ñẳng là 576.878 sinh viên; Trong khi ñó, 

có 290 trường và 686.184 HS TCCN. Nhìn vào sự chênh lệch về số lượng sinh viên ñại học, cao ñẳng với 

HS trung cấp thì có thể thấy rằng hằng năm có sự mất cân ñối giữa các lực lượng lao ñộng - sản xuất. Vì thế, 

GD nghề nghiệp ñang ñứng trước những cơ hội cũng như thách thức lớn. Cho nên, cùng với các lĩnh vực 

khác, QL ñào tạo bậc TCCN là vấn ñề ñược các nhà nghiên cứu quan tâm, ñặc biệt là tự nhận thức sâu sắc về 

vai trò ñào tạo TCCN ñối với sự phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước. 

Nhiều tài liệu, giáo trình về QL hoạt ñộng ñào tạo nghề nghiệp ñã ñược biên soạn và phát hành. Đặc 

biệt, trong chương trình Khoa học - Công nghệ cấp Nhà nước có nhiều ñề tài ñề cấp ñến vấn ñề ñào tạo 

nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Nhìn chung, những 

công trình nghiên cứu trên ñã có những ñóng góp nhất ñịnh ñối với lĩnh vực GDCN, dạy nghề ở các cấp ñộ 

khác nhau, góp phần làm sáng tỏ thêm về cơ sở lý luận cho việc QL hoạt ñộng ñào tạo bậc TCCN, ñồng thời 

nêu lên các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả ñào tạo trong giai ñoạn ñoạn hiện nay ở 

các cơ sở ñào tạo bậc TCCN. 

Trong những năm gần ñây, ở Đại học Đà Nẵng chưa có Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục ñề cập ñến 

vấn ñề QL hoạt ñộng ñào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp, chỉ mới ñề cập ñến trung cấp nghề. Việc nghiên 

cứu ñề tài nhằm nâng cao hiệu quả công tác QL hoạt ñộng ñào tạo bậc TCCN trong giai ñoạn hiện nay, tạo 

bước chuyển biến về chất lượng ñào tạo phù hợp với ñiều kiện thực tiễn của Trung tâm Phát triển Phần mềm, 

của Đại học Đà Nẵng và của ñịa phương. 

1.2. CÁC KHÁI NI ỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 

1.2.1. Khái niệm quản lý 

QL là hoạt ñộng ñược tiến hành trong một tổ chức (hệ thống); với các tác ñộng có hướng ñích của chủ 

thể QL ñến khách thể QL, nhằm phối hợp nỗ lực của các cá nhân ñể thực hiện mục tiêu của tổ chức. 

QL phải có mục tiêu QL và phải có hệ thống phương tiện thực hiện mục tiêu (luật pháp, chính sách và 

cơ chế; bộ máy tổ chức và nhân sự; cơ sở vật chất; môi trường hoạt ñộng và thông tin cần thiết,... ). 

1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục 

GD là một hiện tượng xã hội ñặc biệt, là một bộ phận của hình thái kinh tế - xã hội. Hệ thống GD, 

mạng lưới trường học là bộ phận cấu trúc hạ tầng của xã hội. QLGD là QL hệ thống GD bằng sự tác ñộng có 

mục ñích, có kế hoạch, có ý thức và tuân thủ các quy luật khách quan của chủ thể QLGD lên toàn bộ các mắc 

xích của hệ thống GD nhằm ñưa hoạt ñộng GD của cả hệ thống ñạt tới mục tiêu GD (xây dựng và hoàn thiện 

nhân cách người lao ñộng phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH trong từng giai ñoạn cụ thể). 
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1.2.3. Khái niệm quản lý nhà trường 

QL nhà trường là những hoạt ñộng của chủ thể QL nhà trường (Hiệu trưởng) ñến tập thể GV, công 

nhân viên, HS, cha mẹ HS và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng 

và hiệu quả mục tiêu GD của nhà trường. 

1.2.4. Đào tạo, hoạt ñộng ñào tạo, quản lý hoạt ñộng ñào tạo 

1.2.4.1. Đào tạo 

Đào tạo là quá trình tác ñộng ñến một con người nhằm làm cho con người ñó lĩnh hội, nắm vững 

những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo một cách có hệ thống nhằm chuẩn bị cho người ñó thích nghi với cuộc sống 

và có khả năng nhận một sự phân công nhất ñịnh góp phần của mình vào phát triển xã hội, duy trì và phát 

triển nền văn minh của loài người. Về cơ bản ñào tạo là giảng dạy và học tập trong nhà trường gắn với giáo 

dục ñạo ñức nhân cách. 

1.2.4.2. Hoạt ñộng ñào tạo 

Hoạt ñộng ñào tạo bao gồm 3 thành tố chủ yếu: 

- Hoạt ñộng dạy : là hoạt ñộng cơ bản và quan trọng nhất của quá trình ñào tạo. Nó là một quá trình sư 

phạm ñặc thù và tồn tại như một hệ thống. 

- Hoạt ñộng học : Khi nói ñến hoạt ñộng học cần làm rõ khái niệm học và khái niệm hoạt ñộng học. 

Hoạt ñộng học không chỉ hướng vào việc tiếp thu những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà còn hướng vào việc 

tiếp thu cả những tri thức của chính bản thân hoạt ñộng học, nghĩa là phải biết cách học, phương pháp học... 

- Môi trường và phương tiện ñào tạo: bao gồm các yếu tố chính phục vụ ñào tạo: nội dung và chương 

trình ñào tạo; các ñiều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt ñộng chuyên môn của Tổ Bộ môn... 

1.2.4.3. Quản lý hoạt ñộng ñào tạo 

Trên cơ sở khái niệm về hoạt ñộng ñào tạo, công tác QL hoạt ñộng ñào tạo sẽ có 3 nhóm QL như sau: 

- QL hoạt ñộng dạy của GV: chính là QL các yếu tố cấu thành hoạt ñộng dạy học. Hoạt ñộng dạy học 

là một quá trình, một hệ thống phức tạp nên việc QL hoạt ñộng dạy học cũng rất ña dạng và phong phú. 

- QL hoạt ñộng học của HS: bao gồm QL thực hiện nội qui, nề nếp học tập, hoạt ñộng học trên lớp, tự 

học và rèn luyện, hoạt ñộng ngoài giờ lên lớp, thực hành, thực tập nghề nghiệp, tốt nghiệp... 

- QL môi trường và các phương tiện ñào tạo: bao gồm QL các yếu tố như nội dung và chương trình 

ñào tạo, các ñiều kiện CSVC-TBDH, hoạt ñộng chuyên môn của Tổ Bộ môn. 

1.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

1.3.1. Đặc ñiểm, vai trò của giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp 

Giáo dục nghề nghiệp là một bộ phận của hệ thống GD quốc dân gồm có Trung cấp chuyên nghiệp và 

Dạy nghề với những mục tiêu sau: 

“Trung cấp chuyên nghiệp nhằm ñào tạo người lao ñộng có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của 

một nghề, có khả năng làm việc ñộc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc. 

Dạy nghề nhằm ñạo tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề 

tương xứng với trình ñộ ñào tạo”. 

- GD TCCN là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu trong hệ thống GD quốc dân, nhằm ñào tạo 

nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng xã hội học tập, ñáp ứng nhu cầu nhân lực 

trực tiếp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. 

1.3.2. Đặc ñiểm các cơ sở giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp 

* Mục tiêu ñào tạo nguồn nhân lực trình ñộ trung cấp 

Mục tiêu của GD TCCN là ñào tạo người lao ñộng có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình ñộ 
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khác nhau, có ñạo ñức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ,... ñáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. 

* Nhiệm vụ các cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp 

Tổ chức ñào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình ñộ trung cấp nhằm 

trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình ñộ ñào tạo, có sức khỏe, ñạo ñức nghề 

nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo ñiều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo 

việc làm hoặc tiếp tục học liên thông lên trình ñộ cao hơn, ñáp ứng yêu cầu thị trường lao ñộng. 

* Quyền hạn các cơ sở giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp 

Được chủ ñộng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược 

phát triển ñào tạo và quy hoạch phát triển mạng lưới các trường TCCN. 

1.3.3. Đặc ñiểm hoạt ñộng ñào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp 

* Ngành nghề ñào tạo 

Các trường ñược ñào tạo các ngành nghề trong danh mục ngành nghề ñào tạo theo quy ñịnh của Bộ 

GD&ĐT, có ñề án mở ngành mới và ñược các cấp QL phê duyệt cho phép mở ngành. 

* Thời gian ñào tạo 

Đào tạo trình ñộ trung cấp ñược thực hiện từ một ñến hai năm ñối với người có bằng tốt nghiệp THPT; 

từ ba ñến bốn năm học tuỳ theo nghề ñào tạo ñối với người có bằng tốt nghiệp THCS. 

* Chương trình và giáo trình 

Chương trình GD TCCN thể hiện mục tiêu GDCN, ñược xây dựng trên cơ sở chương trình khung do 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. Mỗi chương trình khung tương ứng với một ngành ñào tạo cụ thể, bao gồm 

từ 95-105 ñơn vị học trình. 

Các trường tổ chức biên soạn và ban hành giáo trình ñể làm tài liệu giảng dạy, học tập của trường. 

Giáo trình phải cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng quy ñịnh trong chương trình ñào tạo ñối 

với mỗi môn học. 

*  Nội dung và phương pháp ñào tạo 

Chương trình ñào tạo gồm có nội dung lý thuyết và nội dung thực hành, thực tập. Thời lượng thực 

hành chiếm từ 50% ñến 70% thời lượng toàn khóa. 

Phương pháp ñào tạo phải kết hợp rèn luyện kỹ năng thực hành với giảng dạy lý thuyết ñể giúp người 

học có khả năng hành nghề và phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu của từng công việc. 

*  Kiểm tra, thi và ñánh giá 

Các trường thực hiện việc ñánh giá kết quả học tập, rèn luyện tu dưỡng, tham gia các hoạt ñộng xã hội 

của người học theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp; Quy chế ñánh giá kết quả rèn luyện của 

học sinh, sinh viên trong các cơ sở ñào tạo do Bộ GD&ĐT tạo ban hành. 

HS sau khi tốt nghiệp ñược nhận bằng TCCN do Hiệu trưởng nhà trường cấp, phôi bằng theo mẫu của 

Bộ GD&ĐT ban hành. HS có thể xin việc làm ngay hoặc tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn. 

1.3.4. Sự cần thiết của ñào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ñối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

ñại hóa ñất nước trong giai ñoạn hiện nay 

Trong xu thế hội nhập quốc tế, muốn phát triển kinh tế cần phải ñầu tư cho con người mà cốt lõi là ñầu 

tư phát triển GD-ĐT, nhất là ñào tạo nguồn nhân lực lao ñộng trực tiếp. Để phấn ñấu ñến năm 2020 trở thành 

một nước công nghiệp thì theo kinh nghiệm các nước phát triển chỉ rõ rằng một quốc gia muốn thực hiện 

thành công sự nghiệp công nghiệp hóa thì phải có tỉ lệ lao ñộng ñã qua ñào tạo tối thiểu ở mức 70%. Tỷ lệ 

này ở Việt Nam mới chỉ ñạt 27%, trong khi ở các nước ñang phát triển trong khu vực là 50%. 
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Chính vì vậy, ñẩy mạnh GD nghề nghiệp ñể phát triển nguồn nhân lực ñã trở thành một ñòi hỏi cấp 

bách ñối với sự phát triển của ñất nước. Đặc biệt là khi Việt Nam ñã gia nhập tổ chức WTO, cạnh tranh là 

vấn ñề tất yếu, nhu cầu ñào tạo nghề sẽ rất lớn, việc dạy nghề phải rất chuyên nghiệp và bài bản. Kinh 

nghiệm phát triển của các nước cho thấy rõ rằng các quốc gia thành công trong cạnh tranh ñều có ñội ngũ lao 

ñộng có học thức, trình ñộ chuyên môn và trình ñộ tay nghề cao, ñược tổ chức tốt, ñược khuyến khích, ñược 

tạo ñộng cơ ñúng mức. Điều ñó cho thấy rõ nguồn nhân lực có chất lượng cao, là một trong những nguồn lực 

sản xuất, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc cạnh tranh và hội nhập của một quốc gia. 

1.4. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

1.4.1. Quản lý hoạt ñộng dạy của giáo viên 

Hoạt ñộng dạy của thầy là hoạt ñộng chủ ñạo trong hoạt ñộng ñào tạo ở các trường trung cấp, QL hoạt 

ñộng này bao gồm: 

* Quản lý thực hiện chương trình, kế hoạch ñào tạo của nhà trường: 

Thực hiện chương trình dạy học, kế hoạch ñào tạo theo mục tiêu của nhà trường, là pháp lệnh của Nhà 

nước do Bộ GD&ĐT ban hành. Yêu cầu GV phải nắm vững chương trình, tuân thủ một cách nghiêm túc, 

không ñược tùy tiện thay ñổi kế hoạch, thêm bớt làm sai lệch chương trình dạy học. 

* Quản lý việc soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp: 

Soạn bài là khâu quan trọng nhất trong việc chuẩn bị của GV cho giờ lên lớp, là hoạt ñộng sáng tạo 

của từng GV, thể hiện sự suy nghĩ, lựa chọn, quyết ñịnh của GV về nội dung, phương pháp giảng dạy, hình 

thức lên lớp phù hợp ñối tượng HS và ñúng yêu cầu của chương trình. 

* Quản lý việc ñổi mới phương pháp giảng dạy: 

Đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu tất yếu của GV, bởi vì ñổi mới là sự cải tiến, nâng cao chất 

lượng phương pháp dạy học ñang sử dụng ñể ñóng góp nâng cao chất lượng hiệu quả của việc dạy học, là sự 

bổ sung, phối hợp nhiều phương pháp dạy học ñể khắc phục mặt hạn chế của phương pháp ñã và ñang sử 

dụng nhằm ñạt mục tiêu dạy học, là thay ñổi phương pháp ñã và ñang sử dụng bằng phương pháp ưu việt 

hơn, ñem lại hiệu quả dạy dạy học cao hơn. Vì thế, QL ñổi mới phương pháp dạy học ñược xác ñịnh trong 

các văn kiện của Đảng, Nhà nước mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ñang chỉ ñạo triển khai nhằm ñáp ứng yêu cầu 

của mục tiêu và nội dung giáo dục mới. 

* Quản lý hoạt ñộng kiểm tra- ñánh giá kết quả học tập của HS: 

Kiểm tra ñánh giá là bộ phận hợp thành, không thể thiếu ñược trong quá trình dạy học ở tất cả các môn 

học. Kiểm tra ñánh giá kết quả học tập của HS ñược tồn tại ñồng thời với quá trình dạy học, ñó là quá trình 

thu thập và xử lý thông tin về trình ñộ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, trên cơ sở ñó ñề ra 

những biện pháp phù hợp giúp HS học tiến bộ. 

1.4.2. Quản lý hoạt ñộng học của học sinh 

Hoạt ñộng học tập của HS là một hoạt ñộng song song tồn tại cùng với  hoạt ñộng dạy của thầy giáo, 

vì vậy QL hoạt ñộng học của HS bao gồm các nội dung sau: 

* QL tổ chức xây dựng và thực hiện nội quy học tập của học sinh 

Nề nếp học tập, kỷ luật học tập của HS là những ñiều quy ñịnh cụ thể về tinh thần, thái ñộ, hành vi 

ứng xử nhằm làm cho hoạt ñộng học tập ñược hoạt ñộng nhịp nhàng và có hiệu quả. Nề nếp học tập sẽ quyết 

ñịnh nhiều ñến kết quả học tập. Vì vậy cần phải xây dựng và hình thành ñược nề nếp sau ñây: 

- Phải xây dựng cho HS có tinh thần, thái ñộ học tập tốt, chuyên cần, chăm chỉ, có nề nếp học bài và 

làm bài ñầy ñủ. 

- Giúp HS có nề nếp tổ chức học tập ở trường cũng như ở nhà và những nơi sinh hoạt văn hóa... 
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- Nề nếp sử dụng, bảo quản và chuẩn bị phương tiện học tập. 

- Xây dựng ñược nề nếp khen thưởng, kỷ luật, chấp hành nề nếp nội quy học tập cho HS. 

* Quản lý hoạt ñộng tự học và rèn luyện của học sinh: 

Quản lý tự học và rèn luyện của HS ñược xem là một nội dung cơ bản của QL nhà trường. Quản lý 

hoạt ñộng tự học là QL các hoạt ñộng học tập tích cực của người học và các ñiều kiện ñảm bảo cho ngườì 

học học tập tích cực, nhằm nâng cao hiệu quả học tập của người học và hiệu quả ñào tạo của cơ sở giáo dục. 

* Quản lý hoạt ñộng ngoài giờ lên lớp của học sinh: 

Hoạt ñộng GD ngoài giờ lên lớp là một hoạt ñộng GD cơ bản ñược thực hiện một cách có mục ñích, 

kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần thực hiện quá trình ñào tạo nhân cách HS TCCN, ñáp ứng nhu cầu ña 

dạng của ñời sống xã hội. Hoạt ñộng này do nhà trường QL, tiến hành ngoài giờ dạy học trên lớp theo 

chương trình, kế hoạch dạy học. Nó ñược tiến hành xen kẽ hoặc nối tiếp chương trình dạy học trong phạm vi 

nhà trường hoặc trong ñời sống xã hội do nhà trường chỉ ñạo, diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ 

hè ñể khép kín khóa GD, làm cho quá trình ñó có thể thực hiện mọi nơi, mọi lúc. 

1.4.3. Quản lý môi trường và phương tiện ñào tạo 

1.4.3.1. Quản lý nội dung và chương trình ñào tạo 

Nội dung và chương trình ñào tạo, ñược hiểu là những kiến thức cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện ñại, 

khoa học và có hệ thống theo chuyên ngành ñào tạo sắp xếp theo các môn học ñể người dạy truyền thụ và 

người học lĩnh hội nhằm ñạt tới mục tiêu ñào tạo. QL nội dung và chương trình ñào tạo là QL việc xây dựng 

và thực hiện nội dung và chương trình ñào tạo nhằm ñạt ñược mục tiêu ñào tạo ñề ra. 

1.4.3.2. Quản lý các ñiều kiện cơ sở vật chất và phương tiện dạy học 

Các ñiều kiện và phương tiện dạy học, ñược hiểu là các nguồn lực tài chính, CSVC&TBDH, phương 

tiện kỹ thuật dạy học, công nghệ thông tin và truyền thông... QL các ñiều kiện và phương tiện dạy học là QL 

việc tổ chức các nguồn lực phục vụ công tác ñào tạo, QL CSVC&TBDH nhằm trang bị, sử dụng có hiệu quả 

trong quá trình ñào tạo góp phần nâng cao chất lượng ñào tạo. 

1.4.3.3. Quản lý hoạt ñộng chuyên môn của Tổ Bộ môn 

Tổ chuyên môn là một bộ phận hết sức quan trọng trong tất cả các hoạt ñộng của trường học nói chung 

và các trường TCCN nói riêng. Tổ chuyên môn có vai trò ñặc biệt quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch 

hoạt ñộng, xây dựng chương trình giảng dạy bộ môn, quản lý giáo viên trong tổ một cách cụ thể, ñi sát các 

lớp, cập nhật tình hình chất lượng học sinh cũng như trình ñộ, năng lực của giáo viên trong công tác giảng 

dạy và giáo dục ở nhà trường. 

Quản lý tốt hoạt ñộng của Tổ Bộ môn giúp Hiệu trưởng nhà trường ñiều hành các hoạt ñộng nghiệp vụ 

chuyên môn liên quan ñến dạy và học. Tổ Bộ môn trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy 

ñịnh. Tổ Bộ môn là ñầu mối ñể Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt ñộng chuyên môn, 

tức là hoạt ñộng dạy học trong trường. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Từ việc khái quát lịch sử nghiên cứu vấn ñề, các khái niệm liên quan ñến hoạt ñộng ñào tạo, phân tích 

ñặc ñiểm hoạt ñộng ñào tạo, các nội dung QL hoạt ñộng ñào tạo và quy trình QL hoạt ñộng ñào tạo tại các cơ 

sở ñào tạo TCCN, trình bày vai trò, sự cần thiết của GD TCCN và vai trò của công tác QL hoạt ñộng ñào tạo 

ñối với vấn ñề nâng cao chất lượng ñào tạo, chúng tôi rút ra một số kết luận chủ yếu sau: 

Hoạt ñộng ñào tạo của các trường TCCN là hoạt ñộng cơ bản, quan trọng nhất trong nhà trường. QL 

các hoạt ñộng ñào tạo bao gồm QL các thành tố cơ bản : QL hoạt ñộng dạy, QL hoạt ñộng học, QL môi 
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trường và phương tiện ñào tạo (bao gồm: QL mục tiêu; nội dung, chương trình ñào tạo; các ñiều kiện CSVC-

TBDH; các lực lượng ñào tạo; kiểm tra, ñánh giá kết quả ñào tạo). 

QL hoạt ñộng ñào tạo là việc thực hiện các chức năng cơ bản của QL ñối với hoạt ñộng ñào tạo. Đó là 

kế hoạch hóa hoạt ñộng ñào tạo. Các chức năng QL ñược thực hiện một cách gắn kết với các thành tố cấu 

trúc của hoạt ñộng ñào tạo, ñể các thành tố ñó ñược vận ñộng theo ñúng quy luật hỗ trợ cho nhau ñể cùng ñạt 

tới mục tiêu ñào tạo. 

Việc nghiên cứu các vấn ñề lý luận trên là cơ sở cho việc tiến hành khảo sát thực trạng và ñề xuất các 

biện pháp QL hoạt ñộng ñào tạo bậc TCCN ở Trung tâm Phát triển Phần mềm nhằm nâng cao chất lượng ñào 

tạo, ñáp ứng yêu cầu xã hội trong giai ñoạn hiện nay. 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRI ỂN PHẦN MỀM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

2.1. SƠ LƯỢC VỀ TRUNG TÂM PHÁT TRI ỂN PHẦN MỀM 

2.1.1. Giới thi ệu về Trung tâm Phát tri ển Phần mềm - ĐHĐN 

2.1.2. Khái quát tình hình ñào tạo của Trung tâm Phát triển Phần mềm từ khi ñược thành lập 

ñến nay 

2.1.3. Tình hình ñào tạo Trung cấp chuyên nghiệp của Trung tâm 

- Tuyển sinh: 

Từ Tháng 3 ñến Tháng 8 hằng năm: tư vấn tuyển sinh, thông báo trên các phương tiện thông tin ñại 

chúng, phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ, gửi giấy báo nhập học, tổ chức nhập học. Hằng năm có nhiều ñợt xét 

tuyển, mỗi ñợt ñều báo cáo với Ban Đào tạo ĐHĐN trước khi gửi giấy báo nhập học. 

Qui trình tuyển sinh theo qui chế tuyển sinh TCCN của Bộ GD&ĐT: xét tuyển theo học bạ THPT 

ñiểm tổng kết 3 môn lớp 12: Văn, Toán, Lý hoặc ñiểm thi ñại học, cao ñẳng trong cùng năm dự tuyển; Đối 

tượng là HS tốt nghiệp THPT hoặc BT THPT. 

Phần mềm tuyển sinh, hồ sơ xét tuyển, thủ tục nhập học theo qui ñịnh của Bộ và của ĐHĐN. Báo cáo 

ñịnh kỳ tuyển sinh theo qui ñịnh cho Ban Đào tạo ĐHĐN và Bộ GD&ĐT. 

- Đào tạo: 

Áp dụng Qui chế ñào tạo TCCN hệ chính qui số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ GD&ĐT ban hành. 

Áp dụng Qui chế ñánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục ñại học và 

trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy số 60/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Văn bằng: do Bộ GD&ĐT phát hành, Giám ñốc ĐHĐN ký quyết ñịnh tốt nghiệp và văn bằng tốt 

nghiệp, sử dụng con dấu của ĐHĐN. 

2.2. TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH NGHIÊN C ỨU 

Trung tâm PTPM tổ chức ñào tạo ña ngành, ña cấp, ña hệ, tuy nhiên trong khuôn khổ cửa ñề tài, chúng 

tôi chỉ tiến hành nghiên cứu lĩnh vực ñào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui tại Đà Nẵng. 

Để có cơ sở ñánh giá thực trạng, chúng tôi ñã tiến hành ñiều tra ñối với 51 GV, 94 HS, 16 cán bộ QL 

của Trung tâm PTPM về hoạt ñộng giảng dạy của GV, về hoạt ñộng học của HS, về môi trường và các 

phương tiện ñào tạo. 
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2.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TẠI 

TRUNG TÂM PHÁT TRI ỂN PHẦN MỀM 

2.3.1. Thực trạng hoạt ñộng ñào tạo Trung cấp chuyên nghiệp tại Trung tâm PTPM 

2.3.1.1. Thực trạng hoạt ñộng giảng dạy của giáo viên 

2.3.1.2. Thực trạng hoạt ñộng học của học sinh: 

2.3.1.3. Thực trạng môi trường và phương tiện ñào tạo: 

* Nội dung ñào tạo: 

* Chương trình ñào tạo: 

* Về các ñiều kiện và phương tiện dạy học: 

* Về hoạt ñộng chuyên môn của Tổ Bộ môn: 

2.3.2. Thực trạng quản lý hoạt ñộng ñào tạo Trung cấp chuyên nghiệp tại Trung tâm PTPM 

2.3.2.1. Quản lý hoạt ñộng dạy của giáo viên 

QL hoạt ñộng dạy của GV vừa mang tính phân cấp, vừa mang tính trực tiếp. GV trực tiếp chịu sự QL 

của bộ môn. Phòng Đào tạo vẫn phải nắm cụ thể ñược phân phối chương trình của các môn học, tiến ñộ 

giảng dạy của các môn học, nội dung bài giảng, ñối tượng lên lớp, ñịa ñiểm thời gian giảng dạy. 

* Quản lý việc thực hiện kế hoạch, chương trình ñào tạo của giáo viên 

Nhằm giúp GV thực hiện ñúng, ñủ kế hoạch, chương trình ñào tạo, Giám ñốc Trung tâm ñã chỉ ñạo 

thực hiện như sau: 

- Chỉ ñạo GV nắm vững kế hoạch, chương trình dạy học của ngành học. 

- Phổ biến, tổ chức cho GV học tập, thảo luận kế hoạch, chương trình dạy học, quy chế chuyên môn. 

- Giúp GV xây dựng ñược một kế hoạch, chương trình dạy học ñúng trọng tâm, trọng ñiểm, bám sát 

tình hình, yêu cầu ñã ñược ñề ra. 

- Chỉ ñạo GV xây dựng thời khóa biểu ñúng, ñủ chương trình ñào tạo. 

- Duyệt kế hoạch, chương trình dạy học của Tổ Bộ môn và GV. 

Kịp thời xử lý các sự cố ảnh hưởng tới việc thực hiện chương trình. 

* Quản lý việc soạn bài, chuẩn bị bài lên lớp 

Các biện pháp quản lý cụ thể: 

- Đảm bảo tính tư tưởng, tính giáo dục của bài giảng. 

- Thực hiện soạn bài phải ñúng quy chế, chu ñáo trước khi lên lớp, chống việc soạn ñể ñối phó. 

- Đảm bảo nội dung, tri thức khoa học mang tính giáo dưỡng. Đưa việc soạn bài, chuẩn bị lên lớp vào 

nề nếp, nghiêm túc và ñảm bảo chất lượng. 

- Chỉ ñạo không rập khuôn máy móc, ñảm bảo và khuyến khích tính tích cực, tự giác và sáng tạo. 

- Thực hiện kiểm tra giáo án, bài giảng ñột xuất hoặc tổ chức cho Tổ Bộ môn tiến hành kiểm tra. 

* Quản lý việc thực hiện ñổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên 

Tiếp tục quán triệt và làm công tác tư tưởng trong cán bộ, GV về ñổi mới PPDH. Một số nội dung 

quản lý cụ thể như: 

+ Đổi mới cách soạn giáo án, tập trung phần phương pháp thực hiện. 

+ Đẩy mạnh việc tự xây dựng bài giảng ñiện tử. 

+ Đưa các phương pháp dạy học tích cực vào bài giảng ñể phát huy tính chủ ñộng sáng tạo của HS. 

* Quản lý hoạt ñộng kiểm tra, ñánh giá kết quả học tập của học sinh: 

Các biện pháp QL hoạt ñộng này như sau: 

- Nâng cao nhận thức của GV về ý nghĩa, chức năng, yêu cầu sư phạm của việc kiểm tra, ñánh giá kết 
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quả học tập HS. 

- Phổ biến cho GV các qui ñịnh, quy chế về kiểm tra, thi, ghi ñiểm, cộng ñiểm, ñánh giá, xếp loại học 

lực HS. 

- Lập kế hoạch kiểm tra, ñánh giá các môn học theo từng thời gian. 

- Tổ chức kiểm tra, thi ñúng qui chế. 

- Qui ñịnh và tổ chức GV chấm bài, trả bài ñúng quy chế. 

- Kiểm tra việc thực hiện ghi ñiểm, sửa chữa ñiểm, chế ñộ bảo quản, lưu trữ sổ ñiểm, ghi ñiểm, ghi 

nhận xét vào học bạ của HS. 

- Xử lí các trường hợp vi phạm nội qui kiểm tra, thi. 

2.3.2.2. Quản lý hoạt ñộng học của học sinh: 

* Quản lý tổ chức xây dựng và thực hiện nội quy, nề nếp học tập của HS 

Vào ñầu năm học, Giám ñốc chỉ ñạo Bộ phận QL HSSV, GVCN tổ chức cho HS lớp mình thảo luận 

ñể ñề ra nội qui học tập. Nội dung bản nội qui hướng vào những vấn ñề sau:  

- Chuyên cần;  

- Tinh thần thái ñộ học tập;  

- Tổ chức học tập;  

- Sử dụng, bảo vệ và chuẩn bị TBDH;  

- Qui ñịnh khen thưởng, kỷ luật việc thực hiện nội qui học tập.  

* Quản lý hoạt ñộng tự học và rèn luyện của học sinh 

- Công tác xây dựng ñộng cơ tự học, rèn luyện cho HS ñã ñược tiến hành ở mức ñộ nhất ñịnh với 

những biện pháp giáo dục về truyền thống của các ngành học, về truyền thống của nhà trường. 

- Công tác quản lý nội dung tự học và rèn luyện ñã ñược triển khai. 

- Công tác kiểm tra, ñánh giá kết quả tự học của HS ñã ñược nhiều GV thực hiện. 

* Quản lý hoạt ñộng ngoài giờ lên lớp của học sinh 

Quản lý hoạt ñộng ngoài giờ lên lớp làm cho HS có thói quen sinh hoạt tập thể, biết vì lợi ích của tập 

thể, hoạt ñộng tự giác, ñầy hứng thú và thu hút HS vào hoạt ñộng GD. 

Các hoạt ñộng hướng dẫn HS tham quan, học tập, kiến tập, thực tế, thực tập tại các công ty, doanh 

nghiệp, ... trên ñịa bàn thành phố. 

2.3.2.3. Quản lý môi trường và các phương tiện ñào tạo: 

* Quản lý nội dung và chương trình ñào tạo: 

- Nội dung ñào tạo: 

Công tác QL nội dung ñào tạo do Phòng Đào tạo trực tiếp thực hiện. Việc xây dựng nội dung môn học 

ñược thực hiện theo nội dung phê duyệt, theo ñúng qui ñịnh. Mặc dù Trung tâm luôn quan tâm ñến việc tổ 

chức biên soạn giáo trình nhưng kết quả vẫn chưa ñược như mong muốn.. 

- Quản lý chương trình ñào tạo: 

Những cơ sở chủ yếu ñể biên soạn giáo trình là: mục tiêu dạy học, nhu cầu của xã hội, ñặc ñiểm người 

học, ñặc ñiểm môi trường học tập tại ñịa phương và bám sát nội dung chương trình ñảm bảo tính hệ thống, 

tính ứng dụng, tính cơ bản, tính chính xác về nội dung khoa học của môn học, phù hợp với ñối tượng người 

học, và ñảm bảo tính liên thông lên các bậc học cao hơn. 

Chương trình ñào tạo sau khi ñược xây dựng chi tiết ñược ñánh giá, nghiệm thu, in thành tài liệu và 

phổ biến công khai, ñược lưu trữ cẩn thận và ñầy ñủ ở các Bộ môn. 
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* Quản lý các ñiều kiện cơ sở vật chất và phương tiện dạy học: 

- Thực trạng QL cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 

Công tác QL CSVC-TBDH ở Trung tâm ñược Giám ñốc giao Phòng Hành chính Tổng hợp trực tiếp 

QL. Trên cơ sở ñó, Phòng Hành chính Tổng hợp thành lập Hội ñồng kiểm kê tài sản và hàng năm lên kế 

hoạch ñánh giá hiện trạng sử dụng, nhu cầu mua sắm, duy tu, cải tạo các trang thiết bị, thanh lý… phục vụ 

công tác QL, giảng dạy - học tập của GV và HS. Trung tâm là ñơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán ñộc lập, tự 

chủ về vấn ñề tài chính, tức là các khoản thu, chi, ñầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị... là do Trung tâm tự 

quyết ñịnh và phải phân bổ sao cho hợp lý. 

- Thực trạng QL việc huy ñộng và sử dụng nguồn lực tài chính: 

Trung tâm là ñơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán ñộc lập, tự chủ về vấn ñề tài chính nên mọi hoạt ñộng 

thu - chi của Trung tâm do Giám ñốc phê duyệt căn cứ theo Qui chế Tổ chức và hoạt ñộng của Trung tâm do 

Giám ñốc Đại học Đà Nẵng ban hành. 

* Quản lý hoạt ñộng chuyên môn của Tổ Bộ môn: 

Thông qua Tổ Bộ môn, Giám ñốc nắm ñược sâu sát hoạt ñộng của GV, phát huy cao ñộ sự thống nhất 

giữa Giám ñốc với các thành viên trong tập thể sư phạm. Vì vậy, tăng cường chỉ ñạo hoạt ñộng của Tổ Bộ 

môn là mối quan tâm thường xuyên của Giám ñốc bằng các biện pháp: 

- Qui ñịnh chế ñộ sinh hoạt chuyên môn hàng tháng; 

- Thường xuyên họp các Tổ trưởng Bộ môn, chỉ ñạo các Tổ Bộ môn thực hiện kế hoạch chuyên môn 

của Trung tâm và kế hoạch của các Tổ Bộ môn. Đồng thời yêu cầu các Tổ trưởng Bộ môn báo cáo tình hình 

giảng dạy của GV và tình hình học tập của HS trong phạm vi Tổ QL; 

- Để nâng cao năng lực sư phạm cho ñội ngũ GV, Giám ñốc ñã chỉ ñạo các Tổ Bộ môn tổ chức bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV; 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt ñộng của Tổ Bộ môn. 

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRI ỂN PHẦN MỀM 

Chất lượng ñào tạo ñược thể hiện qua mức ñộ ñạt ñược của kết quả ñào tạo so với mục tiêu ñào tạo 

ñược ñề ra. Kết quả ñào tạo ñược ñánh giá qua các ñợt kiểm tra, thi tốt nghiệp và kết quả xét ñiểm rèn luyện 

qua các học kỳ và năm học. 

Trong những năm qua, kết quả ñào tạo có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ HS tốt nghiệp loại Khá, 

Giỏi hằng năm ñều tăng phần nào ñánh giá ñược chất lượng ñào tạo ngày một ñược nâng cao. 

Chương trình ñào tạo liên tục ñược cập nhật, chỉnh sửa kịp thời và linh hoạt cho phù hợp với yêu cầu 

của xã hội, tuy nhiên các thông tin về chương trình ñào tạo cho cán bộ và người học còn hạn chế. Một số nội 

dung dạy học còn nghèo nàn, không gây hứng thú cho người học và cần ñiều chỉnh sao cho phù hợp, mang 

tính thực tiễn cao hơn; Hầu hết các công tác kiểm tra ñề thi, chấm thi ñảm bảo công bằng và khách quan. 

Đối với công tác QL hoạt ñộng dạy của GV, việc tổ chức phân công giảng dạy tương ñối phù hợp với 

khả năng chuyên môn của GV, tuy nhiên việc kiểm tra giáo án, ñánh giá chất lượng giảng dạy của GV chưa 

thường xuyên ñược tiến hành. Công tác QL HS trong học tập, rèn luyện mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng 

hiệu quả chưa cao. GV chủ nhiệm lớp chưa phát huy hết vai trò trong công tác QL sinh hoạt, học tập của HS. 

Các Bộ môn luôn khuyến khích GV áp dụng các phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, sử dụng 

các thiết bị dạy học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, cập nhật thông tin vào nội dung bài 

giảng, áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào trong công tác giảng dạy. Việc cải tiến phương pháp và 

qui trình kiểm tra, ñánh giá luôn ñược ñề cập ñến trong các cuộc họp giao ban cũng như các hội nghị về công 
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tác ñào tạo nhằm ñảm bảo sự chính xác, công bằng, khách quan tuy nhiên không phải tất cả các GV ñều làm 

tốt công tác này và ñiều ñó phần nào ảnh hưởng ñến việc nâng cao chất lượng ñào tạo. Mặc dù ñã có nhiều 

cố gắng, nhưng do một số Tổ Bộ môn còn thiếu nhân sự cũng như chưa có sự bồi dưỡng ñầy ñủ ñối với ñội 

ngũ này nên công tác QL Bộ môn có lúc còn buông lỏng, thiếu sự kiểm tra ñôn ñốc, thiếu triệt ñể và kịp thời. 

Đôi khi còn chồng chéo trong việc phân công trách nhiệm, phân cấp trong QL và chưa phát huy hết quyền 

chủ ñộng của các bộ phận. Qua kết quả ñiều tra có 70% GV cho rằng cần thiết phải tăng cường những biện 

pháp QL ñể nâng cao chất lượng ñào tạo. 

Trung tâm luôn chú trọng ñến công tác xây dựng CSVC-TBDH, một trong những yếu tố cần thiết cho 

việc nâng cao chất lượng ñào tạo nhưng do nguồn lực có hạn nên CSVC trường lớp chưa ổn ñịnh, còn nhiều 

khó khăn, TBDH chưa ñáp ứng ñầy ñủ và thiếu ñồng bộ. 

Qua kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt ñộng ñào tạo bậc TCCN ở Trung tâm PTPM ñã ñạt 

ñược những thành công sau ñây: 

- Góp phần vào sự nghiệp giáo dục chung của ĐHĐN, là trung tâm ñào tạo ña cấp, ña ngành của khu 

vực miền Trung, Tây Nguyên. 

- Với sự phấn ñấu nỗ lực của tập thể cán bộ GV Trung tâm, chất lượng ñào tạo ngày càng ñược nâng 

lên năm sau cao hơn  năm  trước. 

- Góp phần cung cấp nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho ñịa phương và khu vực. 

Do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, việc quản lý hoạt ñộng ñào tạo còn bộc lộ những hạn 

chế cần ñược nghiên cứu, khắc phục, ñể nâng cao chất lượng ñào tạo: 

- Trình ñộ và năng lực của ñội ngũ cán bộ quản lý. 

- Công tác quản lý ñiều hành ở phòng, tổ bộ môn. 

- Đội ngũ giáo viên chưa ñồng ñều về chất lượng. 

- Chất lượng tuyển sinh ñầu vào thấp, phương pháp học tập của HS chưa phù hợp với bậc TCCN. 

- CSVC-TBDH còn thiếu, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ dạy học của nhà trường. 

- Tổ Bộ môn chưa phát huy hết năng lực, chưa thực sự là nơi sinh hoạt chuyên môn của GV. 

* Nguyên nhân từ phía nhà trường: 

- Mặt mạnh: 

Được sự quan tâm chỉ ñạo, hỗ trợ của Đảng ủy, Ban Giám ñốc, các Ban chức năng và các trường 

thành viên ĐHĐN. 

Uy tín ñào tạo của nhà trường. 

Sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBNV, GV, HS Trung tâm PTPM. 

- Mặt hạn chế: 

Do ñội ngũ cán bộ QL phần lớn mới ñược bổ nhiệm nên kinh nghiệm QL còn ít ỏi, ñội ngũ GV phần 

lớn là lực lượng còn trẻ, mới ra trường. 

Việc ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ GV chưa cơ bản và ñồng bộ. 

Công tác bồi dưỡng cán bộ QL về phương pháp QL chung và QL với ñối tượng ñặc thù của nhà 

trường chưa ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

* Nguyên nhân từ phía GV: 

- Sự thiệt thòi về chế ñộ chính sách, mức lương của GV TCCN (GVTH). 

- Chưa quan tâm thích ñáng, sâu sát ñến việc tổ chức chỉ ñạo ñộng viên GV tham gia nghiên cứu khoa 

học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 

- Công tác kiểm tra, ñánh giá GV chưa thực sự bám sát kế hoạch của từng GV. 
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- Sự chỉ ñạo ñổi mới PPDH chưa triệt ñể, chưa tạo ra một phong trào sâu rộng trong toàn Trung tâm. 

* Nguyên nhân từ phía HS: 

- Học sinh ñược tuyển vào trường có số ñiểm chuẩn còn thấp, tinh thần học tập không cao, ý thức chấp 

hành qui ñịnh, qui chế thấp. 

- Chưa xác ñịnh ñộng cơ và trách nhiệm học tập rõ ràng. 

- Hoạt ñộng tự học và rèn luyện còn yếu, tham gia các hoạt ñộng ngoài giờ lên lớp chưa thực sự tự 

giác, phải bị ràng buộc, cưỡng chế. 

* Nguyên nhân từ môi trường ñào tạo: 

- Nội dung và chương trình ñào tạo chưa ñược cập nhật thường xuyên, chưa ñáp ứng nhu cầu thị 

trường lao ñộng. 

- Cơ sở ñào tạo của Trung tâm là tự thuê nên chưa ñảm bảo phục vụ tốt hoạt ñộng ñào tạo; Trung tâm 

tự trang trãi kinh phí ñể ñầu tư, mua sắm TBDH. 

- Hoạt ñộng chuyên môn của Tổ Bộ môn còn hạn chế. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Trong chương 2, chúng tôi ñã khái quát quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm PTPM-

ĐHĐN, tình hình thực hiện nhiệm vụ ñào tạo của Trung tâm nói chung và tình hình ñào tạo bậc Trung cấp 

chuyên nghiệp của Trung tâm nói riêng cũng như trình bày việc tổ chức quá trình nghiên cứu. Nội dung 

chính của chương 2 ñã nêu rõ thực trạng hoạt ñộng ñào tạo và QL hoạt ñộng ñào tạo bậc Trung cấp chuyên 

nghiệp của Trung tâm PTPM qua các vấn ñề về:  

Hoạt ñộng dạy của GV bao gồm việc thực hiện kế hoạch và chương trình ñào tạo, việc soạn bài và 

chuẩn bị bài lên lớp, việc ñổi mới phương pháp giảng dạy, việc kiểm tra và ñánh giá kết quả học tập của HS;  

Hoạt ñộng học của HS bao gồm việc tổ chức xây dựng và thực hiện nội qui, qui chế học tập của HS, 

quản lý hoạt ñộng tự học, rèn luyện và hoạt ñộng ngoài giờ trên lớp của HS; 

Môi trường và phương tiện ñào tạo bao gồm nội dung, chương trình ñào tạo, các ñiều kiện cơ sở vật 

chất và phương tiện dạy học, hoạt ñộng chuyên môn của Tổ Bộ môn. 

Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng ñể chúng tôi xác lập các biện pháp QL hoạt ñộng ñào tạo bậc TCCN 

ở Trung tâm Phát triển Phần mềm trong giai ñoạn hiện nay. 

 

CHƯƠNG 3 
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRI ỂN PHẦN MỀM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

3.1. CÁC NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BIỆN PHÁP 

3.1.1. Nguyên tắc tính kế thừa 

3.1.2. Nguyên tắc tính thực tiễn 

3.1.3. Nguyên tắc tính chất lượng và hiệu quả 

3.1.4. Nguyên tắc tính bền vững 

3.2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ 

3.2.1. Nhóm biện pháp quản lý hoạt ñộng dạy của giáo viên 

3.2.1.1. Biện pháp thứ nhất: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của giáo viên trong việc nâng 

cao chất lượng giảng dạy 
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a. Ý nghĩa của biện pháp : 

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của GV ñối với vấn ñề nâng cao chất lượng giảng dạy là tăng 

cường hiệu lực của QL Nhà nước về hoạt ñộng GD-ĐT nhằm ñảm bảo chiến lược và mục tiêu lâu dài của 

GD-ĐT, ñảm bảo và bảo vệ quyền công dân, quyền và trách nhiệm của từng thành viên và các tổ chức trong 

lĩnh vực GD-ĐT. 

Để không ngừng nâng cao chất lượng ñào tạo, bản thân người GV phải có nhận thức ñầy ñủ và ñúng 

ñắn sự cần thiết của nó cũng như phải có trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện. 

b. Nội dung và cách thực hiện biện pháp : 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các qui ñịnh, qui chế của ngành, những nội qui của 

Trung tâm làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy của GV. 

- Nâng cao hiệu quả của công tác thực hiện các qui ñịnh GD thông qua việc tuyển dụng GV có ñủ 

phẩm chất ñạo ñức, ñúng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn. 

- Tại các buổi họp giao ban phải có sự trao ñổi ñể mọi GV thực sự nhìn nhận một cách toàn diện tính 

thiết yếu của việc không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, là ñiều kiện ñể phát triển nền GD của nước 

nhà, là nền tảng cơ bản xây dựng và phát triển ñất nước, mà cụ thể nhất là sự tồn tại của chính nhà trường 

trước những yêu cầu ngày càng cao của xã hội ñối với GD. 

- Tiến hành ñánh giá chất lượng công tác GV dựa trên những tiêu chuẩn cụ thể của Pháp lệnh cán bộ, 

công chức; ñiều lệ trường và các qui ñịnh của HS. Việc tiến hành ñánh giá cần ñược tiến hành theo học kỳ ñể 

ñảm bảo kịp thời phát huy ñiểm tốt và chấn chỉnh những vấn ñề chưa tốt, còn tiêu cực. 

- Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát, nâng cao trách nhiệm pháp lý, kỷ luật nhà nước do Giám 

ñốc Trung tâm áp dụng ñối với cá nhân GV vi phạm kỷ luật công tác, kỷ luật lao ñộng; ñồng thời áp dụng 

các hình thức khen thưởng xứng ñáng và kịp thời. 

- Tổ chức tọa ñàm, hội thảo ñể GV hiểu rằng ñổi mới phương pháp dạy, hướng dẫn phương pháp học 

chính là thể hiện sự nhận thức, ý thức trách nhiệm của GV ñối với việc nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Sự nhận thức ñầy ñủ và việc nêu cao ý thức trách nhiệm của mọi thành viên trong nhà trường ñối với 

vấn ñề nâng cao chất lượng giảng dạy chính là nền tảng cần thiết ñối với việc ñổi mới phương pháp giảng 

dạy theo hướng tích cực, các hoạt ñộng hỗ trợ khác góp phần tạo ra sản phẩm ngày càng chất lượng hơn. 

3.2.1.2. Biện pháp thứ hai: Quản lý việc thực hiện kế hoạch, chương trình ñào tạo của nhà trường ñối 

với giáo viên 

a. Ý nghĩa của biện pháp: 

Việc nắm vững kế hoạch, chương trình dạy học tạo tiền ñề to lớn trong việc tiến hành công tác quản lý 

việc xây dựng kế hoạch dạy học trong nhà trường diễn ra ñúng trọng tâm, hợp lý. 

b. Nội dung và cách thực hiện biện pháp : 

Thực hiện ñầy ñủ chương trình, ñúng kế hoạch giảng dạy là trách nhiệm của người GV. Đảm bảo thực 

hiện tốt chương trình, kế hoạch là tiến hành giảng dạy có tính khoa học, có hệ thống, ñảm bảo việc cung cấp 

kiến thức từ thấp ñến cao, kiến thức của bài học trước sẽ làm cơ sở tiếp nhận kiến thức của bài học sau. Để 

thực hiện tốt công tác này cần quan tâm một số vấn ñề sau: 

- Chỉ ñạo và QL các Tổ Bộ môn kiểm tra lại chương trình giảng dạy dựa trên chương trình khung do 

Bộ GD&ĐT ban hành cho phù hợp với kế hoạch giảng dạy chung của toàn trường. 

- Thực hiện ñây ñủ, nghiêm túc việc ghi sổ ñầu bài của GV và kiểm tra sổ ñầu bài theo ñịnh kỳ hàng 

tháng hoặc học kỳ. 

- Kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất trực tiếp giờ giảng, nắm bắt việc thực hiện chương trình ñể kịp thời 
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chấn chỉnh những sai sót trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học. 

- GV không tự ý ñiều chỉnh kế hoạch giảng dạy, cắt giảm chương trình khi chưa có ý kiến thống nhất 

và sự ñồng ý của Phòng Đào tạo và Bộ môn. 

3.2.1.3. Biện pháp thứ ba: Quản lý việc thực hiện soạn bài, chuẩn bị bài lên lớp của giáo viên 

a. Ý nghĩa của biện pháp: 

Hiệu trưởng quan tâm ñến chất lượng giờ lên lớp thì trước tiên phải quan tâm ñến chất lượng việc 

chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên. Sự chuẩn bị của GV càng chu ñáo thì kết quả dạy học càng ít sai sót. 

Quản lý việc chuẩn bị giờ lên lớp là một hoạt ñộng QL cần thiết ñể nâng cao hiệu quả của việc dạy và học. 

Giáo án của GV phải thực sự là bản thiết kế một giờ lên lớp ñòi hỏi tính chính xác, rõ ràng về nội dung, 

phong phú về phương pháp giảng dạy. 

b. Nội dung và cách thực hiện biện pháp : 

Lãnh ñạo cần hiểu rõ, trong hàng loạt công việc ñể chuẩn bị cho giờ lên lớp, có những việc cần làm 

ngay từ ñầu năm học như: làm kế hoạch giảng dạy, các loại sổ sách chuyên môn, chuẩn bị CSVC-TBDH 

phục vụ giảng dạy. Nhưng cũng có những việc phải làm thường xuyên trong năm học như: sưu tầm tài liệu 

tham khảo, nghiên cứu các phương pháp giảng dạy, ñặc biệt là các phương pháp giảng dạy mới. Để giúp GV 

chuẩn bị giờ dạy tốt, lãnh ñạo phải kịp thời ñáp ứng những yêu cầu của GV về: Giáo trình, tài liệu tham 

khảo; các tạp chí của ngành (tạp chí Giáo dục, Giáo viên và nhà trường, nghiên cứu giáo dục, thông tin khoa 

học giáo dục); phương tiện dạy học... 

Để GV thực hiện tốt công việc này, yêu cầu lãnh ñạo cần quan tâm: 

- Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch soạn bài;  

- Phổ biến những yêu cầu của việc chuẩn bị bài giảng;  

- Qui ñịnh chất lượng một bài soạn ñối với từng loại bài;  

- Tổ chức bồi dưỡng GV về ñổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học; Phối hợp cùng với các Tổ trưởng Bộ môn phân công kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình soạn bài của GV. 

- Có kế hoạch trang bị CSVC-TBDH, tài liệu tham khảo, các phương tiện kỹ thuật phục vụ giảng dạy 

cho GV. 

3.2.1.4. Biện pháp thứ tư: Quản lý việc ñổi mới phương pháp dạy học 

a. Ý nghĩa của biện pháp: 

Chất lượng dạy học phụ thuộc vào nhiều thành tố trong một hệ thống bao gồm: Mục tiêu ñào tạo, nội 

dung ñào tạo, phương pháp dạy học, thầy và hoạt ñộng của thầy, trò và hoạt ñộng của trò, môi trường giáo 

dục… Trong ñó phương pháp dạy học là thành tố trung tâm, GV phải am hiểu sâu sắc nội dung dạy học, làm 

chủ kiến thức, biết chế biến nó theo ý ñồ sư phạm và biết cách truyền tải nó ñến với người học. Mặt khác 

người học là chủ thể trong học tập và tu dưỡng: phải tự giác, tích cực, chủ ñộng và sáng tạo. 

b. Nội dung và cách thực hiện biện pháp : 

Đổi mới phương pháp dạy học, ñối với GV trên cơ sở kế thừa phương pháp giảng dạy truyền thống, 

phát huy những mặt hay, cải tiến mặt hạn chế, ñể thể nghiệm phương pháp giảng dạy mới thích hợp với ñiều 

kiện, theo quan ñiểm lấy trò làm trung tâm nhằm ñạt ñược mục tiêu, hiệu quả cao trong ñào tạo. 

Trong QL ñổi mới phương pháp dạy học cần quan tâm các vấn ñề sau: 

- Tổ chức các buổi tọa ñàm về ñổi mới phương pháp dạy học nhằm xác ñịnh rõ: 

 + Vai trò người GV là ñịnh hướng, tổ chức việc truyền thụ kiến thức, kỹ năng kỹ xảo ñến người học 

một cách khoa học, ñiều khiển hoạt ñộng học, giúp người học tìm hiểu nhận thức từ người khác ñồng thời 

ñưa ra sáng kiến của cá nhân. 
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 + Mục ñích dạy không phải chỉ ñể truyền ñạt kiến thức, mà cái chính trong việc dạy là hướng dẫn 

quá trình học tập, dẫn dắt người học ñi trên con ñường phát hiện và sáng tạo. Giúp người học thấy ñược khả 

năng của chính mình, biến quá trình ñào tạo thành tự ñào tạo. 

- Động viên GV sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện ñại trong giảng dạy. Tổ chức việc ñánh giá 

hiệu quả, trao ñổi rút kinh nghiệm về việc sử dụng trang thiết bị dạy học trong các buổi họp chuyên môn của 

Bộ môn. 

- Tổ chức cho GV áp dụng những phương pháp dạy học mới như thảo luận nhóm, phương pháp giải 

quyết vấn ñề... 

- Tăng cường năng lực thực hành, vận dụng tri thức của HS trong quá trình học tập. 

Đổi mới phương pháp dạy học là một quá trình, ñòi hỏi GV phải hoàn thiện về nhân cách, có ñức, có 

tài ñể thực hiện tốt nhiệm vụ cao quý của mình. Phải không ngừng phấn ñấu vươn lên, học tập, rèn luyện ñể 

tự khẳng ñịnh mình. Đặc trưng của nhà giáo là khiêm tốn, giàu lòng tự trọng, có trách nhiệm cao, lao ñộng tự 

giác, chủ ñộng sáng tạo, sống trung thực, giản dị, không phô trương hình thức. 

3.2.1.5. Biện pháp thứ năm: Quản lý việc kiểm tra, ñánh giá kết quả học tập của học sinh 

a. Ý nghĩa của biện pháp: 

Đối với HS, kiểm tra ñánh giá có tác dụng thúc ñẩy quá trình học tập phát triển không ngừng. Qua kết 

quả kiểm tra, HS tự ñánh giá mức ñộ chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng so với yêu cầu của môn học và tự mình ôn 

tập, củng cố bổ sung, hoàn thiện học vấn. 

Đối với GV, kết quả kiểm tra ñánh giá vừa phản ánh thành tích học tập của HS vừa giúp GV tự ñánh 

giá vốn tri thức, trình ñộ chuyên môn, năng lực sư phạm, nhân cách uy tín của mình trước HS. 

Đối với các cấp QL nhà trường, kiểm tra ñánh giá là biện pháp ñể ñánh giá kết quả ñào tạo cả về ñịnh 

lượng và ñịnh tính. Đó là cơ sở ñể xây dựng chiến lược giáo dục về mục tiêu, về ñội ngũ GV, về vấn ñề ñổi 

mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt ñộng dạy học. 

 b. Nội dung và cách thực hiện biện pháp : 

- Nâng cao nhận thức của GV về ý nghĩa tầm quan trọng, chức năng và các yêu cầu sư phạm của việc 

kiểm tra, ñánh giá kết quả học tập của HS; 

- Tổ chức cho GV học tập nắm vững qui ñịnh về kiểm tra, thi, ghi ñiểm, cộng ñiểm, ñánh giá, xếp loại 

học lực của HS; 

- Tổ chức kiểm tra, thi ñúng qui chế; 

- Qui ñịnh GV chấm bài, trả bài ñúng thời hạn, có nhận xét chung cho toàn lớp và lời phê riêng cho 

từng bài kiểm tra, khi trả bài cần yêu cầu HS tự sửa lỗi trong bài kiểm tra; 

- Qui ñịnh GV thực hiện ñúng việc ghi ñiểm, sửa chữa ñiểm trong sổ ñiểm, chế ñộ bảo quản, lưu trữ sổ 

ñiểm lớp, việc ghi ñiểm, ghi nhận xét vào học bạ của HS. Đây là công việc ñòi hỏi chính xác và nghiêm túc, 

cần qui ñịnh trách nhiệm rõ ràng. 

3.2.2. Nhóm biện pháp quản lý hoạt ñộng học của học sinh 

3.2.2.1. Biện pháp thứ nhất: Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh 

a. Ý nghĩa của biện pháp: 

Nhận thức ñúng ñắn về học tập là cốt lõi của vấn ñề, là ñộng lực ñể HS TCCN xác ñịnh ñộng cơ, xây 

dựng kế hoạch học tập và có nghị lực vượt khó trong suốt quá trình học tập. Nhận thức ñúng về học tập 

mang lại các phương án tối ưu trong học tập ñặc biệt là hiệu quả cao trong học tập; Giúp cho HS xác ñịnh 

cho mình nhiệm vụ học tập: Học cho chính bản thân mình, học ñể lập nghiệp, học ñể làm giàu cho quê 

hương ñất nước “Học ñể biết, học ñể làm, học ñể tồn tại, học ñể hoà nhập, có kỹ năng sống”. 
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b. Nội dung và cách thực hiện các biện pháp: 

- Vào ñầu năm học nhà trường tổ chức cho HS học tập chính trị, qua ñó giáo dục truyền thống cách 

mạng của ñất nước, truyền thống về nhà trường, xây dựng niềm tin vững chắc vào tương lai. 

- Thông qua học tập và sinh hoạt, bồi dưỡng cho HS những quan ñiểm tư tưởng của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở cho việc hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan, ñịnh 

hướng tương lai nghề nghiệp ñể các em yên tâm học tập và rèn luyện, có niềm tin sau khi ra trường tham gia 

các hoạt ñộng xã hội, có tay nghề ñể tham gia công tác ở mọi vị trí tương ứng với trình ñộ ñược ñào tạo. 

- Tổ chức cho toàn thể HS học tập các quy chế, nội quy ñể họ thấy ñược trách nhiệm, nghĩa vụ và 

quyền hạn của mình. Xây dựng ý thức pháp luật, nếp sống có tổ chức. Có kỷ luật, nề nếp học tập và rèn 

luyện ñể phát triển toàn diện. Các nội quy, quy chế cần giáo dục cho học sinh là: 

+ Các quy chế của Bộ GD&ĐT, Bộ tài chính về chuyên môn, về quá trình ñào tạo, về công tác 

tuyển sinh, thi, kiểm tra, ñánh giá xếp loại, công nhận các danh hiệu, cấp văn bằng... 

+ Các quy ñịnh, nội quy về hoạt ñộng của nhà trường. 

+ Điều lệ, quy ñịnh về tổ chức, hoạt ñộng của các tổ chức chính trị, ñoàn thể...  

Như vậy, thông qua học tập ñể giáo dục nâng cao nhận thức, ñộng cơ học tập ñúng ñắn cho HS là giúp 

cho họ thấy ñược những mâu thuẫn giữa yêu cầu khách quan của xã hội với khả năng ñáp ứng thực tại của 

bản thân. Từ ñó tạo cho họ khát vọng, ý chí giải quyết những mâu thuẫn ñó bằng con ñường học tập, tự học. 

3.2.2.2. Biện pháp thứ hai: Quản lý tổ chức xây dựng và thực hiện nội qui học tập của học sinh 

a. Ý nghĩa của biện pháp: 

Việc xây dựng nề nếp học tập nghiêm túc trong nhà trường là yếu tố cơ bản góp phần nâng cao chất 

lượng ñào tạo. Đối với HS TCCN cần phải xây dựng nề nếp học tập ngay từ khi vào trường nhằm ñịnh hình 

tư tưởng học tập, rèn luyện do các em chưa ñược ñịnh hướng nghề nghiệp như các SV cao ñẳng, ñại học. 

b. Nội dung và cách thực hiện các biện pháp: 

Trong QL việc thực hiện nề nếp học tập cần lưu ý một số ñiểm như sau: 

- Phối hợp tốt với các ñoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến qui chế, qui ñịnh trong ñào tạo; nội 

qui sinh hoạt, học tập của nhà trường ñối với HS. 

- Hỗ trợ HS trong việc xây dựng ñộng cơ, thái ñộ học tập ñúng ñắn, phương pháp học tập tích cực 

thông qua các buổi giới thiệu về nội dung, chương trình, kế hoạch ñào tạo của nhà trường. 

- GV chủ nhiệm phối hợp với GV bộ môn trong việc theo dõi ý thức học tập của HS. Trên cơ sở ñó kịp 

thời chấn chỉnh, phê bình, tuyên dương một cách công bằng về tinh thần, thái ñộ học tập thông qua các buổi 

sinh hoạt lớp. 

- Thực hiện ñánh giá kết quả rèn luyện của HS vào cuối kỳ một cách nghiêm túc, ñúng qui ñịnh. 

3.2.2.3. Biện pháp thứ ba: Quản lý hoạt ñộng tự học và rèn luyện của học sinh 

a. Ý nghĩa của biện pháp: 

Nhằm giúp cho HS nhận thấy ñược tác dụng của hoạt ñộng tự học, rèn luyện ñối với kết quả học tập 

và ñối với sự hình thành, phát triển nhân cách của bản thân và có ñược những kỹ năng sống cần thiết. 

b. Nội dung và cách thực hiện các biện pháp: 

- Nâng cao nhận thức, bồi dưỡng ñộng cơ học tập - tự học tích cực cho HS thông qua giáo dục truyền 

thống nhà trường, trang bị và nâng cao nhận thức cho HS về mục tiêu, yêu cầu ñào tạo, kích thích niềm hứng 

thú, say mê học tập tự học của HS, xây dựng bầu không khí học tập tích cực. 

- Tăng cường chỉ ñạo việc xây dựng kế hoạch tự học của HS, giúp HS biết xây dựng và quản lý kế 

hoạch tự học; quản lý và giúp HS thực hiện kế hoạch tự học, sử dụng thời gian tự học có kết quả. 
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- Chỉ ñạo tốt việc hướng dẫn HS xác ñịnh nội dung tự học, yêu cầu các GV giao nhiệm vụ tự học cụ 

thể cho HS ở từng phần, từng chương; nâng cao vai trò của chủ nhiệm lớp trong quản lý nội dung tự học 

- Biện pháp quản lý giúp HS hình thành và sử dụng các phương pháp tự học một cách hiệu quả. GV 

hướng dẫn cho HS phương pháp tự học: chọn tài liệu nghiên cứu, cách ñọc sách, tra cứu tài liệu; cách ghi 

chép, trích dẫn; cách sử dụng tư liệu trong nghiên cứu. Nhà trường, Bộ môn cần tổ chức các hội thảo về 

phương pháp tự học cho HS theo ñịnh kỳ ñảm bảo hiệu quả. 

- Biện pháp quản lý phát huy tối ña, có hiệu quả các ñiều kiện phục vụ tự học của HS, bao gồm ñảm 

bảo và sử dụng tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tài liệu học tập, phương tiện kỹ thuật; và quỹ thời 

gian tự học 

- GVCN lớp kiểm tra, ñánh giá hoạt ñộng tự học của HS; GV tích cực kiểm tra, ñánh giá kết quả tự 

học của HS; ñịnh hướng việc ñánh giá trong thi, kiểm tra nhằm bồi dưỡng phương pháp tự học cho HS, giúp 

HS có khả năng tự kiểm tra, ñánh giá. 

Để không ngừng nâng cao hiệu quả việc tự học của HS ñòi hỏi người GV chủ yếu là cung cấp cho HS 

phương pháp nghiên cứu, truyền thụ những kiến thức mang tính ñịnh hướng, gợi mở tổng quát và buộc HS 

phải tìm tòi giải quyết các vấn ñề cụ thể của bài học. 

3.2.2.4. Biện pháp thứ tư: Quản lý các hoạt ñộng ngoài giờ lên lớp của học sinh 

a. Ý nghĩa của biện pháp: 

Hoạt ñộng ngoài giờ lên lớp rèn luyện cho HS TCCN những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử có văn 

hoá, những thói quen trong học tập, lao ñộng; kỹ năng tự quản, tự tổ chức, ñiều khiển, nhận xét, ñánh giá, 

hoà nhập và thực hiện một số hoạt ñộng tập thể, làm việc nhóm có hiệu quả. 

Quản lý tốt hoạt ñộng ngoài giờ lên lớp giúp cán bộ quản lí, GV và HS có nhận thức ñúng ñắn về vị 

trí, vai trò của các hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp, từ ñó góp phần ñáng kể trong việc nâng cao chất 

lượng dạy - học trong nhà trường. 

b. Nội dung và cách thực hiện các biện pháp: 

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp cho cán bộ, GV, HS và 

các lực lượng GD khác thông qua nhiều hình thức hoạt ñộng khác nhau như tổ chức hoặc kết hợp với các 

buổi sinh hoạt chính trị, học nghị quyết, tổ chức hội thảo, trao ñổi kinh nghiệm quản lí, phối hợp với các tổ 

chức chính quyền, ñoàn thể vận ñộng mọi lực lượng tham gia các hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

- Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp cho cán bộ, GV, cán bộ lớp, cán bộ 

Đoàn, Hội là nội dung cần thiết trong việc chỉ ñạo các hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng. 

- Nội dung, chương trình hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp là yếu tố trọng tâm của quá trình GD, là 

sự thể hiện mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt ñộng giáo dục cụ thể, là phương tiện tương tác giữa người tổ chức 

giáo dục với người tiếp thu các nội dung giáo dục. Vì vậy, việc xây dựng nội dung, chương trình GD ngoài 

giờ lên lớp cần phải ñược chỉ ñạo triển khai ngay từ ñầu năm học va ñược theo dõi, kiểm tra tiến ñộ thực hiện 

thường xuyên. 

- Đổi mới hình thức các hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

- Quan tâm ñến việc xây dựng CSVC, môi trường sư phạm và ñổi mới công tác thi ñua, khen thưởng. 

Hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong những con ñường ñể phát triển năng lực trong mỗi 

cá nhân HS, tạo ra môi trường thuận lợi ñể HS phát triển tư duy, hình thành nhân cách ñáp ứng theo yêu cầu 

của xã hội. Vì vậy, cần phải có sự cải tiến công tác quản lí hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng 

tích cực hóa các hoạt ñộng, nâng giá trị của hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp ngang tầm với việc giảng 

dạy - giáo dục nói chung. 
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3.2.3.  Nhóm biện pháp quản lý môi trường và phương tiện ñào tạo 

3.2.3.1. Biện pháp thứ nhất : Đổi mới quản lý nội dung chương trình ñào tạo 

a. Ý nghĩa của biện pháp : 

Việc xây dựng, rà soát và hoàn thiện nội dung chương trình ñào tạo phải dựa trên yêu cầu chung của 

ngành theo qui ñịnh của Bộ GD&ĐT, và phải xuất phát từ việc ñiều tra nghiên cứu những yêu cầu hiện thực, 

nhu cầu cần ñáp ứng của xã hội trong từng giai ñoạn phát triển cụ thể. 

Trong nội dung chương trình ñào tạo hiện nay, thời lượng dành cho môn chung ñược cắt giảm tuy 

nhiên thời lượng dành cho môn chuyên ngành còn ít. Do ñó, việc cập nhật các thông tin mới ñưa vào nội 

dung bài giảng sẽ gặp khó khăn và cần sử dụng máy móc hiện ñại, thiết bị công nghệ cao vào dạy học. 

Vì vậy, ñổi mới công tác QL nội dung chương trình ñào tạo một cách khoa học, hợp lý, cụ thể và theo 

hướng mở sẽ tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc không ngừng nâng cao chất lượng ñào tạo. 

b. Nội dung và cách thực hiện biện pháp : 

Để nội dung, chương trình ñào tạo không quá xa rời với yêu cầu thực tiễn và không sai với qui ñịnh 

chung, cần quan tâm ñến những nội dung sau: 

- Kịp thời phổ biến các thông tin, các qui ñịnh mới chung của ngành về mục tiêu, nội dung, chương 

trình ñào tạo ñến GV và HS. 

- Cần có sự phân công cụ thể trong việc QL mục tiêu, nội dung, chương trình ñào tạo. 

 + Nhà trường xây dựng mục tiêu tổng quát, QL danh mục học phần; Tổ Bộ môn chịu trách nhiệm 

trong việc xây dựng mục tiêu cụ thể, ñề cương chi tiết học phần. 

 + Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện nội dung, chương 

trình các môn học thuộc phạm vi phụ trách. Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm trong việc xây dựng ñề cương 

chi tiết học phần, tài liệu học tập, tiêu chuẩn và phương pháp ñánh giá. Đồng thời có trách nhiệm giám sát, 

kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình của từng GV. 

 + Tổ chức hướng dẫn cho GV nắm ñược ý ñồ của người xây dựng nội dung, chương trình, bồi dưỡng 

cập nhật kiến thức môn học cũng như trang bị kiến thức mới về phương pháp giảng dạy cho GV. 

- Định kỳ hàng năm tổ chức công tác kiểm tra khảo sát về mục tiêu, nội dung, chương trình ñào tạo ñối 

với GV, HS, nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức khác. 

- Đưa nội dung mục tiêu, nội dung, chương trình ñào tạo lên Cổng thông tin của nhà trường ñể phổ 

biến ñến các thầy cô giáo, HS và những người quan tâm tiện tham khảo và theo dõi. 

- Xây dựng thư mục trao ñổi, lấy ý kiến ñóng góp trực tiếp của GV, HS, nhà tuyển dụng qua mạng về 

mục tiêu, nội dung, chương trình ñào tạo. 

- Trên cơ sở ý kiến ñóng góp về mục tiêu, nội dung, chương trình ñào tạo, Bộ môn tổ chức trao ñổi và 

ñiều chỉnh các vấn ñề trên cho phù hợp với tình hình thực tế. 

- Các Bộ môn cần có sự kiểm tra thực tế thông qua nội dung bài giảng của GV, nắm bắt việc thực hiện 

chương trình ñể kịp thời chấn chỉnh những sai sót, ñảm bảo việc ñiều chỉnh thực sự ñược triển khai một cách 

hiệu quả. Có thể kiểm tra ñịnh kỳ, kiểm tra ñột xuất. Bên cạnh ñó thực hiện nghiêm túc công tác ghi sổ ñầu 

bài và có sự kiểm tra ñịnh kỳ. 

- Trong quá trình thực hiện do những tác ñộng khách quan, GV không ñược tự ý ñiều chỉnh chương 

trình, cắt giảm nội dung giảng dạy mà phải có sự thống nhất và ñồng ý của Bộ môn. 

Thực hiện tốt ñổi mới công tác QL mục tiêu, nội dung, chương trình ñào tạo trên sẽ góp phần nâng cao 

chất lượng ñào tạo. Bởi lẽ, trong ñiều kiện phát triển nhanh về mọi mặt của xã hội, chúng ta không thể QL 

theo kiểu cứng nhắc, một chiều mà cần có sự trao ñổi thông tin giữa người dạy - người học - người sử dụng 
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nguồn lao ñộng thì mới có thể tìm ra một cách ñi phù hợp, ñáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chúng ta không thể 

dạy cái mình có mà phải dạy cái xã hội cần và vẫn phải tuân thủ ñúng những qui ñịnh, yêu cầu của ngành ñối 

với công tác ñào tạo, phải ñảm bảo mục tiêu chung trong việc ñào tạo con người với những phẩm chất ñạo 

ñức, nghề nghiệp ñược ñề ra trong Luật GD. 

3.2.3.2. Biện pháp thứ hai: Tăng cường quản lý các ñiều kiện cơ sở vật chất và phương tiện dạy học 

a. Ý nghĩa của biện pháp : 

CSVC-TBDH là ñiều kiện cần thiết ñể tiến hành hoạt ñộng giảng dạy, hoạt ñộng học tập, chuyển tải 

nội dung và hỗ trợ ñắc lực cho việc ñổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng ñào tạo của 

nhà trường.  

Thực trạng CSVC&TBDH hiện nay của Trung tâm cho thấy phòng học, thiết bị phục vụ dạy học, giáo 

trình, tài liệu tham khảo vẫn còn thiếu, vừa lạc hậu, vừa không ñồng bộ về cơ cấu và chủng loại, chưa có thư 

viện riêng (hiện nay HS Trung tâm ñang sử dụng Trung tâm Học liệu của ĐHĐN), cơ sở học lý thuyết và cơ 

sở học thực hành ở hai nơi riêng biệt, không tập trung. Do vậy, việc tăng cường trang bị CSVC&TBDH theo 

hướng chuẩn hóa, hiện ñại hóa và sử dụng nó sao cho có hiệu quả là việc làm hết sức cần thiết trong giai 

ñoạn hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng ñào tạo của nhà trường. 

b. Nội dung và cách thực hiện biện pháp : 

Nội dung thực hiện cần tập trung vào các vấn ñề cơ bản sau: 

Đầu tư CSVC-TBDH theo hướng chuẩn hóa và hiện ñại hóa. Mặc dù Trung tâm không ñược cấp ngân 

sách của Nhà nước ñể trang bị CSVC-TBDH nhưng với nguồn kinh phí tự tích lũy, cần phải trích một phần 

ñể hàng năm nâng cao chất lượng CSVC-TBDH. 

Quản lý và sử dụng có hiệu quả CSVC-TBDH. 

Để thực hiện tốt các nội dung trên, cần phải: 

- Hàng năm, Phòng Hành chính Tổng hợp tiến hành khảo sát thực trạng CSVC-TBDH của Trung tâm, 

tổng kiểm kê tài sản, ñánh giá chất lượng tài sản, tổng hợp nhu cầu trang bị tài sản và thiết bị dạy học của các 

Phòng, Bộ môn ñể xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa và nâng cấp CSVC-TBDH cho Trung tâm. 

- Cán bộ QL về lĩnh vực này cần nắm vững và hiểu ñược nguyên lý hoạt ñộng của thiết bị, phương 

tiện dạy học, biết bố trí hợp lý và thuận lợi. 

- Nhà trường căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch ñào tạo, nội dung chương trình và thực trạng CSVC-

TBDH hiện có; từ ñó, ñầu tư kinh phí một cách tập trung, ñồng bộ, ưu tiên cho những nghề trọng ñiểm. 

- Khuyến khích các GV tự làm các ñồ dùng dạy học, phương tiện dạy học nhất là giáo án ñiện tử và 

phương pháp giảng dạy trực tuyến. 

- Xây dựng hệ thống các văn bản quy ñịnh về quản lý và sử dụng CSVC-TBDH như: nội qui phòng 

máy tính, nội qui phòng học và qui ñịnh về việc sử dụng các trang thiết bị dạy học ñể nâng cao tinh thần 

trách nhiệm cho cán bộ QL, GV, HS ý thức giữ gìn tài sản chung, khai thác sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả. 

Có sổ sách QL thiết bị, bàn giao thiết bị giảng dạy. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình sử dụng thiết bị mới, hiện ñại cho cả GV, HS và cán bộ QL. 

- Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị thường xuyên. Tổ chức kiểm tra và ñánh giá việc sử 

dụng, bảo quản nhằm phát huy tối ña công suất và hiệu quả của CSVC-TBDH trong công tác ñào tạo. 

Để công tác ñầu tư xây dựng và trang bị CSVC-TBDH ñạt hiệu quả cần tiến hành kiểm tra, ñánh giá 

thường xuyên nhu cầu thực tế về việc sử dụng CSVC-TBDH. Kiểm tra, ñánh giá ñược tiến hành trong suốt 

quá trình thực hiện ñào tạo ñể ra các quyết ñịnh ñiều chỉnh, bổ sung kịp thời. 
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3.2.3.3. Biện pháp thứ ba: Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng chuyên môn của các Tổ Bộ môn 

a. Ý nghĩa của biện pháp : 

- Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng chuyên môn của các Tổ Bộ môn trong nhà trường là tạo ñiều 

kiện cho GV hoàn thành nhiệm vụ của mình trong quá trình dạy học và giáo dục ñồng thời tạo môi trường 

học tập nghiên cứu nâng cao tay nghề. 

- Qua ñó hiệu trưởng sẽ nắm sâu sát hơn hoạt ñộng của GV nhằm phát huy cao ñộ sự thống nhất giữa 

hiệu trưởng với các thành viên trong tập thể hội ñồng sư phạm thực hiện tốt hoạt ñộng dạy học. 

b. Nội dung và cách thực hiện biện pháp : 

- Bằng nhiều biện pháp như trao ñổi, tổ chức tự học và bồi dưỡng thường xuyên, làm cho tổ viên tìm 

và phân tích ñược những nguyên nhân cơ bản về trình ñộ yếu kém của học sinh. Từ ñó, làm cho giáo viên 

chia sẽ ñược hoàn cảnh thực tế của từng học sinh mà từng bước có biện pháp giảng dạy và quản lý sát hợp 

với từng ñối tượng. 

- Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ, mỗi buổi họp tổ sinh hoạt chuyên ñề nhỏ, tập trung giải quyết những 

vấn ñề chung về yêu cầu nội dung, kiến thức và phương pháp giảng dạy từng bài, chương, thể lọai trong sách 

giáo khoa ñể giáo viên rút ra ñược kinh nghiệm giảng dạy ở những ñối tượng học sinh với lượng kiến thức 

phù hợp và mang lại hiệu quả của giờ dạy. 

- Tổ chuyên môn tổ chức dự giờ thao giảng, ít nhất mỗi giáo viên trong một học kỳ phải tự ñăng ký 

một tiết thao giảng cho tổ dự.  

- Mỗi tổ phải có kế họach cụ thể trong việc bồi dưỡng giáo viên kế thừa, dạy ñược toàn cấp. Qua ñó 

xác ñịnh ñược giáo viên cốt cán trong tổ ñể có biện pháp bồi dưỡng, ñào tạo phù hợp. 

3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM BI ỆN PHÁP 

Ba nhóm biện pháp nêu trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau trong việc tăng cường 

công tác QL hoạt ñộng ñào tạo bậc TCCN tại Trung tâm PTPM nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo trong giai 

ñoạn hiện nay. Do vậy, việc tổ chức thực hiện các nhóm biện pháp trên cũng như từng biện pháp trong nhóm 

phải tiến hành một cách ñồng bộ. Khi thực hiện một nhóm biện pháp nào ñó luôn phải ñặt trong sự chi phối, 

hỗ trợ cho việc thực hiện các nhóm biện pháp khác. Nếu thực hiện ñộc lập một nhóm biện pháp nào ñó sẽ 

không có ý nghĩa tăng cường công tác QL và cũng khó ñem lại kết quả cho ngay chính nhóm biện pháp ñó. 

Ở một ñơn vị nhà trường có các lĩnh vực quản lý: ñào tạo, NCKH và các dịch vụ phục vụ cộng ñồng, 

việc quản lý ñội ngũ GV, HS, CSVC-TBDH, tài chính, các vấn ñề ñiều hành chung trong nhà trường ñược 

coi là quản lý các ñiều kiện cần thiết ñảm bảo chất lượng ñào tạo. Do vậy quản lý hoạt ñộng dạy của giáo 

viên, quản lý hoạt ñộng học của học sinh, quản lý môi trường và phương tiện ñào tạo là những biện pháp rất 

quan trọng, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng ñào tạo của nhà trường. 

3.4. KHẢO SÁT NHẬN THỨC VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KH Ả THI CỦA CÁC NHÓM 

BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT 

3.4.1. Tính cấp thiết và tính khả thi của các nhóm biện pháp 

Sau khi nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích thực trạng QL hoạt ñộng ñào tạo bậc TCCN tại Trung tâm 

PTPM và ñề xuất các biện pháp QL hoạt ñộng ñào tạo nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo, ñể ñánh giá tính 

cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp ñề xuất, chúng tôi ñã tiến hành thăm dò ý kiến của 16 cán bộ QL, 

chuyên viên Phòng Đào tạo của Trung tâm PTPM và 51 giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy. Kết quả ñược 

thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 3.1. Đánh giá nhận thức về tính cấp thiết và tính khả thi của các nhóm biện pháp 

Tính cấp thiết (%) Tính khả thi (%) 

Các nhóm biện pháp Rất 
cấp 
thiết 

Cấp 
thiết 

Chưa 
cấp 
thiết 

Không 
cấp 
thiết 

Rất 
khả thi 

Khả 
thi 

Ít khả 
thi 

Không 
khả thi 

Nhóm biện pháp QL 
hoạt ñộng dạy 

86,57 9,25 4,18 0 86,87 10,15 2,98 0 

- Biện pháp nâng cao 
nhận thức... của GV 

86,57 11,94 1,49 0 88,06 10,45 1,49 0 

- Biện pháp QL thực hiện 
kế hoạch... 

83,58 13,44 2,98 0 86,57 10,45 2,98 0 

- Biện pháp QL việc soạn 
bài, chuẩn bị... 

92,54 5,97 1,49 0 89,55 7,46 2,98 0 

- Biện pháp QL ñổi mới 
phương pháp... 

82,09 7,46 10,45 0 83,58 11,94 4,48 0 

- Biện pháp QL  kiểm tra, 
ñánh giá HS 

88,06 7,46 4,48 0 86,57 10,45 2,98 0 

Nhóm biện pháp QL 
hoạt ñộng học 

79,1 13,06 7,84 0 80,6 11,2 8,21 0 

- Biện pháp nâng cao 
nhận thức... của HS 

79,10 11,94 8,96 0 80,59 8,96 10,45 0 

- Biện pháp QL thực hiện 
nội qui, nề nếp... 

80,59 13,44 5,97 0 82,09 10,45 7,46 0 

- Biện pháp QL tự học và 
rèn luyện 

79,10 11,94 8,96 0 80,60 11,94 7,46 0 

- Biện pháp QL hoạt 
ñộng ngoài giờ ... 

77,61 14,93 7,46 0 79,10 13,44 7,46 0 

Nhóm biện pháp QL 
môi trường và phương 
tiện ñào tạo 

92,54 5,47 1,99 0 89,05 7,96 2,99 0 

- Đổi mới QL nội dung, 
chương trình... 

91,04 5,97 2,99 0 92,54 5,97 1,49 0 

- Tăng cường QL  ... 
CSVC-TBDH 

94,03 4,48 1,49 0 89,55 7,46 2,99 0 

- Nâng cao hiệu quả hoạt 
ñộng chuyên môn của Tổ 
Bộ môn 

92,54 5,97 1,49 0 85,07 10,45 4,48 0 

 

Kết quả cho thấy các biện pháp ñề xuất nhận ñược sự ñồng tình khá cao của các cán bộ quản lý và 

chuyên viên Phòng Đào tạo. Không có ý kiến ñánh giá các biện pháp ở mức ñộ không cấp thiết, không khả 

thi, các nội dung ñánh giá ở mức ñộ chưa cấp thiết, ít khả thi chiếm tỷ lệ không ñáng kể. Tuy vậy, vẫn còn  ý 

kiến có rằng ñổi mới hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra và ñánh giá kết quả ñào tạo trong nhà trường là ít khả thi. 

Trong giai ñoạn hiện nay tất cả các biện pháp trên ñược ñánh giá rất quan trọng và phù hợp với tình 

hình thực tế của nhà trường. Đó là những biện pháp cần thiết, không thể thiếu trong một trường học. Như 

vậy các biện pháp ñề xuất có thể áp dụng ñược trong giai ñoạn hiện nay ở Trung tâm PTPM nhằm nâng cao 

chất lượng ñào tạo bậc TCCN. 
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3.4.2. Nhận ñịnh về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các nhóm biện pháp 

* Những thuận lợi 

Các chính sách phát triển về GDCN ñang ñược triển khai mạnh mẽ và rộng khắp, tạo bước ñột phá 

trong lĩnh vực ñào tạo bậc TCCN. 

Được sự quan tâm chỉ ñạo của lãnh ñạo ĐHĐN, Ban Giám ñốc Trung tâm, cùng sự phối hợp giữa các 

Phòng chức năng, Tổ Bộ môn, các tổ chức  ñoàn thể, cá nhân, phụ huynh HS... 

Được các Tổ chức trong và ngoài nước phối hợp liên kết ñào tạo, cấp học bổng và giải quyết việc làm 

cho HS tốt nghiệp của Trung tâm. 

* Những khó khăn 

Một số GV với nếp suy nghĩ cũ, không muốn tiếp nhận sự ñổi mới trong dạy học và QL ñào tạo. 

Một bộ phận HS bỏ học nhiều, chưa chủ ñộng trong học tập, chưa làm quen với hình thức tự ñào tạo. 

Ngân sách nhà nước dành cho GDCN còn hạn chế. 

Kinh phí ñầu tư cho các hoạt ñộng ñào tạo còn hạn hẹp. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Từ thực trạng ở chương 2 và dựa trên 04 nguyên tắc chỉ ñạo, chương 3 chúng tôi ñã ñề xuất các nhóm 

biện pháp QL cụ thể:  

Nhóm biện pháp quản lý hoạt ñộng dạy của giáo viên (05 biện pháp) gồm: Nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy; Quản lý việc thực hiện kế hoạch, 

chương trình ñào tạo của nhà trường ñối với giáo viên; Quản lý việc thực hiện soạn bài, chuẩn bị bài lên lớp 

của giáo viên; Quản lý việc ñổi mới phương pháp dạy học; Quản lý việc kiểm tra, ñánh giá kết quả học tập 

của học sinh. 

Nhóm biện pháp quản lý hoạt ñộng học của HS (04 biện pháp) gồm: Tăng cường giáo dục nâng cao 

nhận thức cho học sinh; Quản lý tổ chức xây dựng và thực hiện nội qui học tập của học sinh; Quản lý hoạt 

ñộng tự học và rèn luyện của học sinh; Quản lý các hoạt ñộng ngoài giờ lên lớp của học sinh. 

Nhóm biện pháp quản lý môi trường và phương tiện ñào tạo (03 biện pháp) gồm: Đổi mới quản lý nội 

dung và chương trình ñào tạo; Tăng cường quản lý các ñiều kiện về cơ sở vật chất và phương tiện dạy học; 

Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng chuyên môn của các Tổ Bộ môn. 

Từng biện pháp trong các nhóm biện pháp ñã ñược tiến hành khảo nghiệm thông qua lấy ý kiến của 

cán bộ QL, chuyên viên Phòng Đào tạo, giáo viên có kinh nghiệm; phỏng vấn các chuyên gia GD. Những 

biện pháp ñề xuất ñã nhận ñược sự ñồng thuận và ñánh giá cao của cán bộ QL, giáo viên và chuyên viên. 

 

KẾT LUẬN VÀ KHUY ẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Nâng cao chất lượng ñào tạo là một yêu cầu quan trọng nhất ñối với nhà trường nhất là trong giai ñoạn 

hiện nay. Hàng năm, có các hội thảo về công tác QL ñào tạo bậc TCCN nhằm tạo nên diễn ñàn trao ñổi cho 

các GV trong Trung tâm. Tuy nhiên hàng loạt vấn ñề còn tồn tại ñòi hỏi phải có biện pháp cải tiến ñể hoàn 

thiện như: QL mục tiêu, nội dung, chương trình ñào tạo, QL ñội ngũ, CSVC-PTDH... Trong tất cả các vấn ñề 

ñó, vai trò của QL hoạt ñộng ñào tạo là vấn ñề rất cơ bản, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất 

lượng ñào tạo. 

Để thực hiện ñược mục ñích nghiên cứu, luận văn ñã giải quyết ñược các nhiệm vụ sau: 
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- Trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu những lý luận về QLGD, QL nhà trường, luận văn ñã góp phần làm 

sáng tỏ ñược nội dung QL, hoạt ñộng ñào tạo bậc TCCN. Luận văn cũng ñã tập trung tìm hiểu về vấn ñề chất 

lượng ñào tạo, phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng ñào tạo và vai trò QL hoạt ñộng ñào tạo trong 

việc nâng cao chất lượng ñào tạo ở nhà trường trong giai ñoạn hiện nay. 

- Qua ñiều tra, thu thập các dữ liệu, luận văn ñã ñưa ra những nhận ñịnh, ñánh giá về thực trạng công 

tác ñào tạo và QL hoạt ñộng ñào tạo ở Trung tâm PTPM hiện nay, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng ñến 

thực trạng. 

- Dựa trên thực trạng nghiên cứu, tác giả ñề xuất 03 nhóm biện pháp QL hoạt ñộng ñào tạo bậc TCCN 

với mong muốn nâng cao chất lượng ñào tạo bậc TCCN của Trung tâm PTPM trong giai ñoạn hiện nay. 

2. KHUYẾN NGHỊ 

* Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Qui ñịnh việc tuyển sinh vào các trường cao ñẳng, ñại học cho ñồng bộ, cân ñối chỉ tiêu cũng như 

mức ñiểm sàn hằng năm ñể các trường trung cấp chuyên nghiệp còn nguồn tuyển. 

- Hạn chế thành lập mới cũng như nâng cấp các trường ñại học, cao ñẳng, trung cấp chuyên nghiệp. 

- Các trường ñại học, cao ñẳng không ñược tuyển sinh ñào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp. 

- Xây dựng và hoàn thiện chương trình khung, bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo hướng tiếp cận với các 

nước trong khu vực và thế giới cũng như phù hợp với yêu cầu về nhân lực trong giai ñoạn mới. 

* Đối với Đại học Đà Nẵng: 

- Chỉ ñạo các trường thành viên cho phép học sinh của Trung tâm ñược sử dụng chung thư viện, sân 

vận ñộng, bãi tập, phòng tự học... của các trường. 

- Tạo ñiều kiện ñể giảng viên các trường thành viên tham gia giảng dạy một số môn học thuộc chuyên 

môn tại Trung tâm. 

* Đối với Trung tâm Phát triển Phần mềm: 

- Tuyên truyền ñể tất cả các cán bộ, GV thấy ñược trách nhiệm của từng cá nhân trong việc nâng cao 

chất lượng ñào tạo là ñiều kiện sống còn, là sự tồn tại của Trung tâm trong tương lai. 

- Tăng cường ñầu tư CSVC-TBDH một cách ñồng bộ nhằm phát huy tính hiệu quả của các PTDH hiện 

ñại; tăng cường giáo trình, tài liệu tham khảo cho GV, HS tạo ñiều kiện thuận lợi trong giảng dạy, học tập. 

- Phân cấp trách nhiệm rõ ràng về công tác QL ñào tạo giữa các Phòng chức năng, các Tổ Bộ môn, các 

cán bộ QL. 

- Thực hiện ñầy ñủ, nghiêm túc qui chế ñào tạo, ñảm bảo tính chính xác trong công tác thi ñua, khen 

thưởng. 

- Tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho GV tham gia các khóa học bồi dưỡng nâng cao trình ñộ chuyên 

môn, nghiệp vụ trong nước và ngoài nước. 

- Tăng cường ñội ngũ chuyên viên Phòng Đào tạo, GV trẻ, có trình ñộ ở các Tổ Bộ môn, bổ sung các 

ñiều kiện làm việc. 

* Đối với Phòng Đào tạo: 

- Thực hiện ñầy ñủ, có hiệu quả các qui chế ñào tạo của Bộ GD&ĐT, ĐHĐN và Trung tâm PTPM. 

- Tăng cường tính chủ ñộng trong hoạt ñộng GD, quan tâm ñầu tư cho hoạt ñộng của các Tổ Bộ môn. 

- Tạo tính ñồng thuận trong cán bộ, GV và HS trong toàn trường. 

- Đảm bảo tính kế hoạch hóa trong công tác ñào tạo. 

 


