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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Giáo dục và Đào tạo đang đối đầu với nhiều vấn đề thách thức. 

Hiện nay ở nước ta và các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực nâng 

cao hiệu quả giáo dục bằng cách đổi mới nội dung, phương pháp 

giáo dục với nhiều hình thức, mô hình, biện pháp khác nhau nhằm 

mở rộng quy mô, nâng cao tính tích cực trong dạy và học một cách 

toàn diện, dạy như thế nào để giúp người học hướng tới chiếm lĩnh 

tri thức một cách chủ động. Muốn vậy cần phải nâng cao, cải tiến 

đồng bộ các thành tố liên quan, trong đó phương tiện dạy học là một 

bộ phận quan trọng. Đảng ta cũng đã sớm nhận thức được tầm quan 

trọng của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trên cơ sở tổng kết thực tiễn 

một cách sâu sắc, đường lối quan điểm của Đảng về giáo dục và đào 

tạo đã có những bước tiến mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

VIII (tháng 7/1996) đã xác định: “Giáo dục và đào tạo phải thực sự 

trở thành quốc sách hàng đầu". 

 Định hướng cơ bản của công cuộc đổi mới giáo dục c n được 

ch  r  trong các nghị quyết của Trung ương Đảng về vấn đề giáo dục 

và đào tạo, đó là: "Đổi mới mạnh m  phương pháp giáo dục và đào 

tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, r n luyện nếp tư duy sáng 

tạo của người học, t ng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và 

phương tiện dạy học vào quá trình dạy học".  

 Tuy nhiên, việc mua sắm, sử dụng và bảo quản phương tiện dạy 

học vẫn c n nhiều vấn đề bất cập, hạn chế, nhiều giáo viên chưa 

thường xuyên sử dụng phương tiện dạy học trong các tiết dạy. Tình 

trạng dạy “chay” vẫn c n khá phổ biến. Phương tiện dạy học c n 

thiếu, chất lượng chưa đảm bảo, thiếu đồng bộ, việc giữ gìn, bảo 

quản phương tiện dạy học chưa được quan tâm đúng mức; việc khai 
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thác và sử dụng chưa thống nhất, chưa đồng bộ; việc đổi mới phương 

tiện dạy học của giáo viên có chuyển biến tích cực nhưng chưa mạnh 

m . Công tác quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ 

sở c n bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Đây là một trong những 

nguyên nhân cơ bản làm cho việc đổi mới giáo dục chưa thật sự đạt 

hiệu quả, chất lượng dạy và học c n thấp. 

 T  những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, tôi chọn đề tài 

“Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ 

sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu 

khoa học. 

2. Mục đích nghiên cứu 

 Đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao 

hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học, góp phần đổi mới phương 

pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, t nh 

Quảng Nam. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu  

 3.1. Khách thể nghiên cứu 

 Công tác quản lý phương tiện dạy học của hiệu trưởng trường 

trung học cơ sở. 

 3.2. Đối tượng nghiên cứu 

 Biện pháp quản lý phương tiện dạy học của hiệu trưởng các 

trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam. 

4. Giả thuyết khoa học 

 Công tác quản lý phương tiện dạy học của hiệu trưởng các 

trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam trong 

những năm qua đã được quan tâm và đạt được một số thành quả nhất 

định. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện hiện nay 

thì công tác quản lý phương tiện dạy học c n bộc lộ nhiều yếu kém 
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và bất cập. Nếu thực hiện đồng bộ và hợp lý các biện pháp quản lý 

phương tiện dạy học như: giáo dục nâng cao nhận thức cho giáo 

viên, học sinh về vai tr , tầm quan trọng của phương tiện dạy học; 

trang bị, khai thác, sử dụng và bảo quản phương tiện dạy học; quản 

lý các điều kiện hổ trợ phương tiện dạy học thì s  góp phần đổi mới 

phương tiện dạy học, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học ở các 

trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý phương tiện 

dạy học ở trường THCS. 

 5.2. Khảo sát đánh giá thực trạng việc quản lý phương tiện dạy 

học ở các trường THCS huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.  

 5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý phương tiện dạy học của 

hiệu trưởng các trường THCS huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam  

6. Phương pháp nghiên cứu 

 6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 

 6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

 6.3. Nhóm các phương pháp bổ trợ 

7. Phạm vi nghiên cứu 

 Luận văn tập trung khảo sát thực trạng phương tiện dạy học  và 

công tác quản lý phương tiện dạy học ở 7 trường THCS  trên địa bàn 

huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam t  năm 2009 đến nay (Trường 

Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Don, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú THCS Trà Mai, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà 

Dơn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Vân, Trường Phổ 

thông dân tộc bán trú THCS Trà Tập, Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú THCS Trà Nam và Trường THCS Trà Cang). 
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8. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ 

lục, Luận văn gồm có 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý phương tiện dạy học ở 

trường trung học cơ sở  

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý phương tiện dạy học ở 

các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam. 

Chương 3: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học của hiệu 

trưởng các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng 

Nam. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHƯƠNG 

TIỆN DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ LỊCH S  NGHI N C U V N ĐỀ 

 1.1.1.Trên thế giới 

 Trên thế giới t  thế kỷ XVI đã có công trình nghiên cứu về 

PTDH như Komenski nhà giáo dục Tiệp Khắc. Về sau trường phái 

giáo dục Xô – viết cũng có các nhà giáo dục như Usinski; A. N. 

Leontiev hay  J. H.Pestalossi người Thụy Sĩ đã phát triển quan điểm 

dạy học trực quan để đạt hiệu quả cao. 

 1.1.2. Ở Việt Nam 

 Th a kế và phát huy những lý thuyết về giáo dục của nền giáo 

dục học thế giới, Việt Nam cũng có nhiều nghiên cứu về phương tiện 

dạy học và quản lý việc sử dụng phương tiện dạy học. Về vấn đề 

này, có thể kể đến các nhà khoa học tiêu biểu đã phát triển và truyền 

bá lý luận về nguyên tắc dạy học trực quan như Tô Xuân Giáp, Trần 

Đức Vượng ... đặt cơ sở vững chắc cho việc sử dụng PTDH, trong 

việc đổi mới PPDH ở nước ta. 

1.2. MỘT S  KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

 1.2.1. Khái niệm phương tiện dạy học 

 Phương tiện dạy học là những phương tiện vật chất - kỹ thuật 

được giáo viên, học sinh sử dụng trong quá trình dạy học nhằm đạt 

được mục tiêu dạy học đề ra. 

 1.2.2. Quản lý 

 a. Khái niệm quản lý 
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 - Quản lý là các hoạt động thiết yếu đảm bảo phối hợp những nỗ 

lực cá nhân, đảm bảo hoàn thành các công việc và là phương thức tốt 

nhất để đạt được mục tiêu chung của tập thể. 

 b. Khái niệm quản lý giáo dục 

 Quản lý giáo dục là một hệ thống tác động có kế hoạch, có ý 

tưởng, có mục đích của chủ thể quản lý (giám đốc Sở GD&ĐT, 

Ph ng GD&ĐT...) lên đối tượng bị quản lý (tập thể giáo viên, học 

sinh...).  

 c. Khái niệm quản lý nhà trường 

  Quản lý nhà trường chính là quản lý giáo dục trong phạm vi xác 

định. Quản lý nhà trường là quản lý có tính chất chung, đó là quản lý 

quá trình hoạt động được thực hiện trên những nguyên lý, những cơ 

sở chung của quy luật quản lý, đồng thời quản lý nhà trường có 

những nét riêng, và nét chung mang tính đặc thù của quản lý giáo 

dục. Do vậy, quản lý nhà trường cần phải vận dụng tất cả các nguyên 

lý chung của quản lý, quản lý giáo dục để đẩy mạnh mọi mặt hoạt 

động của nhà trường hướng tới mục tiêu đào tạo chung. 

 d. Các chức năng quản lý: Chức năng quản lý là một thể thống 

nhất những hoạt động tất yếu của chủ thể quản lý nảy sinh t  sự phân 

công, chuyên môn hóa trong hoạt động quản lý nhằm thực hiện mục 

tiêu. 

 + Chức năng kế hoạch hóa. 

 + Chức năng tổ chức.  

 + Chức năng chỉ đạo. 

 + Chức năng kiểm tra.  

1.3. QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở TRƯỜNG 

TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 1.3.1. Khái niệm quản lý phương tiện dạy học 
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 Quản lý phương tiện dạy học là một trong những công việc của 

người cán bộ quản lý, là đối tượng quản lý trong nhà trường 

 1.3.2. Mục tiêu quản lý phương tiện dạy học 

 Mục tiêu quản lý phương tiện dạy học là xây dựng, sử dụng, bảo 

quản và huy động tối đa phương tiện dạy học của nhà trường phục vụ 

cho công tác giảng dạy, học tập nhằm đạt được mục tiêu về dạy học, 

giáo dục đã đề ra. 

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

học 

1.4. MỘT S  NGUY N TẮC QUẢN LÝ PTDH 

 Nguyên tắc tính mục đích của quản lý phương tiện dạy học: 

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

lý phương tiện dạy học:  

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

 Nguyên tắc về tính đầy đủ và đồng bộ trong quản lý phương tiện 

dạy học: 

 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý phương tiện 

dạy học: 

1.5. PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN  DẠY  HỌC 

  1.5.1. Phương tiện sử dụng trực tiếp để dạy học 

 1.5.2. Phương tiện hỗ trợ và điều khiển quá trình dạy học 

1.6. NỘI DUNG QUẢN LÝ PTDH CỦA HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 1.6.1. Quản lý việc mua sắm và trang bị PTDH  

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

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

 1.6.4. Quản lý việc tự tạo phương tiện dạy học 
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1.7. NHỮNG Y U CẦU Đ I VỚI VIỆC QUẢN LÝ PTDH ở 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN 

NAY 

 Nắm vững cơ sở thực tiễn và lý luận về quản lý. 

 Nắm vững các chức năng và nội dung quản lý biết phân lập và 

phối hợp các nội dung quản lý, các mặt quản lý. 

 Hiểu r  đ i hỏi của chương trình giáo dục và những điều kiện 

CSVC để thực hiện chương trình. 

 Có ý tưởng đổi mới và thực hiện ý tưởng bằng một kế hoạch 

khả thi. 

Tiểu kết chương 1 

 Chương 1 của luận văn có nhiệm vụ xác định cơ sở lí luận về 

quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường; nội dung quản lý 

PTDH ở trường trung học cơ sở. Dựa vào kết quả tổng hợp, phân tích 

các tài liệu, văn bản có liên quan đến quản lý PTDH ở trường trung 

học cơ sở cho thấy quản lý PTDH ở trường trung học cơ sở là những 

biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục học sinh trung 

học cơ sở. Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở cần nắm vững cơ 

sở khoa học, pháp lý của công tác quản lý cơ sở vật chất trường học 

để ch  đạo, thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý cơ sở vật chất và 

PTDH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của mỗi nhà 

trường. 

 T  kết quả nghiên cứu về lí luận quản lý, quản lý giáo dục và 

quản lý cơ sở vật chất và PTDH ở trường trung học cơ sở, giúp tác 

giả có thêm cơ sở và phương pháp luận đúng đắn để khảo sát thực 

trạng và đề xuất các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và PTDH ở 

trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Nam Trà My. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN 

DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ KINH Tế - XÃ HỘI, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 

 2.1.1. Về kinh tế - xã hội huyện Nam Trà My 

 2.1.2. Về giáo dục và đào tạo 

 a. Quy mô trường lớp 

 b. Chất lượng giáo dục 

 c. Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 

 d. Công tác quản lý thiết bị trường học 

2.2. KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA THỰC 

TRẠNG 

 2.2.1. Mục đích điều tra 

 2.2.2. Đối tượng điều tra 

 2.2.3. Nội dung điều tra 

 2.2.4. Thời điểm điều tra: Học kỳ I năm học 2012 - 2013 

 2.2.5. Phương pháp điều tra và xử lý kết quả  

2.3. THỰC TRẠNG VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở CÁC 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NAM TRÀ MY, 

TỈNH QUẢNG NAM 

 Thực trạng về phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở 

huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam được điều tra dựa trên ba nội 

dung cơ bản, đó là: Tình hình trang bị, tính đồng bộ và chất lượng 

phương tiện dạy học. 

 2.3.1. Về đội ngũ, nhân viên phụ trách công tác PTDH. 
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 Tình hình nhân viên phụ trách công tác PTDH v a thiếu về số 

lượng, v a yếu về nghiệp vụ, chuyên môn vì không qua đào tạo, hiện 

nay các nhà trường chưa được đầu tư ph ng bộ môn, quy cách không 

phù hợp và có bố trí giáo viên đứng lớp kiêm nhiệm công tác phụ 

trách PTDH. 

 2.3.2. Về  số lượng và chất lượng PTDH  

 a. Mức độ đáp ứng của PTDH với chương trình, nội dung 

sách giáo khoa hiện hành 

 b. Đánh giá về chất lượng phương tiện dạy học được trang bị 

 Chất lượng PTDH hiện nay không đảm bảo, có chất lượng kém, 

gây khó khăn cho giáo viên trong quá trình lên lớp; 

 c. Đánh giá tính đồng bộ của phương tiện dạy học  

 + PTDH chưa đồng bộ do nhiều nguyên nhân: 

 + Do nhà sản xuất 

 + Do đơn vị không chủ động trong việc mua sắm   

 + Do trong quá trình sử dụng, các phương tiện dạy học bị hư 

hỏng. 

 d. Đánh giá về tính hiện đại của PTDH    

 2.3.3. Thực trạng các nguồn kinh phí trang bị phương tiện 

dạy học  

 Việc trang bị PTDH của các trường trung học cơ sở của huyện 

Nam Trà My, t nh Quảng Nam chủ yếu dựa vào nguồn Ngân sách 

Nhà nước cấp phát. C n lại các nguồn kinh phí khác rất ít. 

 2.3.4. Việc sử dụng PTDH của giáo viên và học sinh 

 a. Tình hình s  dụng PTDH ở các trường trung học cơ sở: 

Nhìn chung còn ít 
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 b. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và s  dụng PTDH hiện 

đại của giáo viên các trường THCS huyện Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam 

 Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy hiện nay 

c n rất hạn chế, thiết bị c n ngh o nàn. 

 2.3. . Việc t  tạo PTDH của giáo viên và học sinh  Rất hạn 

chế 

 2.3. . Hiệu quả s  dụng PTDH ở các trường THCS: Có hiệu 

quả nhưng chưa đạt hiệu quả cao 

2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PTDH CỦA HIỆU TRƯỜNG 

CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG 

NAM. 

 2.4.1. Thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lý và giáo 

viên  

 Thực tiễn cho thấy, đa số cán bộ, giáo viên nhìn nhận PPDH ch  

được thực hiện tốt nhờ sự hỗ trợ nhất định của PTDH, nhưng áp 

dụng vào giảng dạy c n hạn chế. 

 2.4.2. Quản lý việc trang bị PTDH  

 2.4.3. Quản lý việc khai thác, sử dụng PTDH  

 2.4.4. Quản lý việc bảo quản, sửa chữa PTDH  

 2.4.5. Quản lý việc tự tạo PTDH 

 2.4.6. Quản lý việc huy động các nguồn lực tài chính 

 2.4. . Quản lý việc khai thác và sử dụng CNTT trong dạy 

học 

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 2.5.1. Điểm mạnh 

 Đa số cán bộ quản lý, giáo viên đều nhận thức được tầm quan 

trọng của PTDH trong tiết học 
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 Hiệu trưởng đã phát huy được vai tr  của nhà quản lý, dự giờ, 

thăm lớp, góp ý phê bình, duy trì chế độ kiểm tra, thanh tra để đánh 

giá việc sử dụng đồ dùng PTDH. 

 Hầu hết hiệu trưởng các trường đều rất quan tâm đến việc trang 

bị PTDH, nhất là việc huy động các nguồn lực tài chính để mua sắm 

PTDH cho nhà trường. 

 2.5.2. Điểm yếu 

 Đội ngũ cán bộ phụ trách thiết bị chưa đủ về số lượng, yếu về 

chất lượng 

 Ph ng học bộ môn c n thiếu nhiều, ph ng thiết bị, thí nghiệm 

chưa đảm bảo yêu cầu. Việc bảo quản PTDH chưa đúng mức. 

 Phong trào tự làm đồ dụng dạy học chưa xứng tầm 

 Việc mua sắm, trang thiết bị PTDH hằng năm các trường c n bị 

động, mang tính đối phó. 

 2.5.3. Cơ hội 

 Có sự quan tâm và đầu tư của các cấp. 

 Do tính đặt thù của huyện Nam Trà My về trường, lớp, số lượng 

học sinh không lớn nên việc đầu tư PTDH đạt chuẩn và số lượng 

tương đối thuận lợi. 

 Cán bộ quản lý, giáo viên tr , nhiệt tình nên tiếp cận công nghệ 

thông tin, PTDH hiện đại nhanh chóng, dễ dàng. 

 2. . . Thách thức 

 Kiến thức văn hóa của học sinh còn hạn chế, địa bàn rộng, phân 

tán nên khó đầu tư PTDH. 

 HDI toàn huyện thấp, kinh tế mang tính tự cấp, tự túc. Nên gánh 

nặng giáo dục được giao hết cho nhà trường 
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 Cơ sở vật chất trường học chưa đáp ứng được yêu cầu cho việc 

dạy và học. PTDH phần nhiều c n lạc hậu, thiếu ph ng học bộ môn, 

ph ng chức năng. 

Tiểu kết chương 2 

 

 T  kết quả khảo sát, kiểm tra công tác quản lý PTDH tại các 

trường THCS huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam cho thấy, phần 

lớn các trường chưa có kế hoạch trang bị, bảo quản, sử dụng PTDH 

dài hạn, chưa quan tâm đến đầu tư mua sắm PTDH, nhất là các thiết 

bị hiện đại tổ chức thực hiện kế hoạch c n hạn chế. Giáo viên ở một 

số trường và học sinh sử dụng PTDH chưa tốt, chưa thường xuyên. 

Việc quản lý, sử dụng PTDH trên lớp mới ch  quan tâm đến số lượng 

mà chưa chú trọng đến chất lượng sử dụng; chưa chú ý nâng cao 

nhận thức cho cán bộ giáo viên về quản lý, sử dụng PTDH. Các 

PTDH hiện có và được mua sắm thêm chưa đảm bảo chất lượng. 

PTDH tự làm không đáng kể, giá trị sử dụng chưa cao, do đó chưa 

đáp ứng một cách có hiệu quả nhất được nhu cầu phục vụ dạy học 

trong giai đoạn hiện nay. Số ph ng học bộ môn, ph ng thực hành, thí 

nghiệm, kho chứa thiết bị c n thiếu, hệ thống tủ giá chưa đảm bảo cả 

về số lượng cũng như chất lượng; máy chiếu Projector, máy vi tính 

và một số PTDH có giá trị cao chưa nhiều, chưa đồng đều giữa các 

trường. Tỷ lệ máy vi tính tính theo đầu học sinh c n thấp. Diện tích 

khuôn viên một số trường chật h p, đồi dốc khó xây dựng hầu hết 

các trường không có nhà tập đa năng, ph ng bộ môn thí nghiệm, 

thực hành. Với số lượng PTDH như hiện có chưa thể đáp ứng nhu 

cầu sử dụng của tất cả các giáo viên trung học cơ sở trong quá trình 

giảng dạy nên vẫn dạy chay, chất lượng của các tiết dạy hiệu quả đạt 

chưa cao. Nhà trường đã có sổ sách theo d i mượn, trả PTDH nhưng 
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cán bộ phụ trách thiết bị, thư viện chưa quan tâm chú ý c n có hiện 

tượng thất thoát, lãng phí; cán bộ quản lý chưa tăng cường kiểm tra, 

đánh giá số lượng, chất lượng và sử dụng PTDH. 

 Quản lý việc trang bị, sử dụng, bảo quản PTDH chưa đạt hiệu 

quả cao vì một số lý do chủ yếu sau đây:  

 Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách thiết 

bị, thí nghiệm và học sinh chưa đúng về PTDH, sử dụng PTDH. 

 Nhân viên chuyên phụ trách thí nghiệm thiếu về số lượng và 

nghiệp vụ. 

 Sự hiểu biết và kỹ năng sử dụng PTDH của giáo viên và học 

sinh c n hạn chế.  

 Cơ sở vật chất không đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu. 

 Cơ chế, quy định về sử dụng PTDH chưa r  ràng. 

 Để đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình, sách giáo khoa, 

đổi mới phương pháp dạy học, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo ở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam phát triển, cần có các 

biện pháp khắc phục những hạn chế trên. 
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CHƯƠNG 3 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở 

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NAM TRÀ 

MY, TỈNH QUẢNG NAM 

3.1. CÁC NGUY N TẮC CHUNG 

 3.1.1. Đảm bảo tính đồng bộ 

 3.1.2. Đảm bảo tính ph  hợp, khả thi 

 3.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả 

3.2. CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ 

 3.2.1. Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ quản 

lý, giáo viên và học sinh về ý ngh a, t m quan trọng của PTDH 

đối với quá trình dạy học 

 a. Mục đích, ý ngh a 

 Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh 

về vai tr  và tác dụng của PTDH. 

 b. Nội dung 

 Về nâng cao nhận thức trong nhà trường 

 Nội dung tổ chức thực hiện.  

 Điều kiện thực hiện biện pháp. 

 c. T  chức th c hiện 

  iện pháp thứ nhất: Cụ thể hoá các văn bản ch  đạo về PTDH 

của các cấp, các ngành. 

  iện pháp thứ hai: Gắn việc sử dụng PTDH với công tác đánh 

giá xếp loại thi đua cuối năm học 

 d. Điều kiện thực hiện biện pháp 

 Thường xuyên phổ biến các yêu cầu về sử dụng PTDH 

 Có các giải pháp hành chính riêng của trường về sử dụng PTDH 

đối với giáo viên. 
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3.2.2. Nhóm biện pháp quản lý việc trang bị và hoàn thiện 

PTDH  

 a. Mục đích, ý ngh a 

 Để đạt được một hệ thống PTDH hoàn ch nh đáp ứng yêu cầu 

của công tác giảng dạy là một việc làm tốn kém và lâu dài, nhà 

trường cần phải tập trung trí tuệ, công sức của nhiều người để xây 

dựng kế hoạch dài hạn. Nhà trường không ch  trông chờ vào các thiết 

bị được cấp phát mà cần có kế hoạch đầu tư mua sắm bổ sung những 

trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại, cần phải xây 

dựng một hệ thống PTDH phù hợp với nhân lực và điều kiện, tương 

xứng với tầm phát triển của nhà trường và với yêu cầu của công tác 

dạy học trong giai đoạn hiện nay. 

 b. Nội dung 

 - Xây dựng kế hoạch  

 - Xác định mục tiêu. 

 - Những việc dự định làm trong việc quản lý, trang bị và hoàn 

thiện PTDH. 

 c. T  chức th c hiện 

 -  iện pháp thứ nhất: Kiểm kê, khảo sát thực trạng các PTDH 

đã có để có kế hoạch đầu tư, trang bị kịp thời và hiệu quả. 

 -  iện pháp thứ hai: Sử dụng nguồn lực xã hội hoá giáo dục, để 

đầu tư cho việc mua sắm, trang bị các loại PTDH.  

 d. Điều kiện th c hiện biện pháp 

 Nêu được đối tượng, mục đích của việc quản lý PTDH 

 Nâng cao trách nhiệm các cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ 

quản lý PTDH 
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 Nhằm khai thác có hiệu quả các PTDH đã được đầu tư phục vụ 

cho công tác giảng dạy, học tập, thực tập, lao động sản xuất và dịch 

vụ khác,  

 Nhằm đảm bảo an toàn, độ bền của PTDH. 

3.2.3. Nhóm biện pháp quản lý việc khai thác, sử dụng 

PTDH  

 a. Mục đích, ý ngh a 

 Hiệu trưởng phải có những biện pháp quản lý PTDH hiệu quả: 

Đó là sử dụng đúng cách, giao trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng 

người, bởi vì PTDH cho dù có được trang bị, đầu tư mua sắm đầy đủ, 

hiện đại bao nhiêu cũng không thể phát huy hiệu quả, nếu không 

được sử dụng trong quy trình sư phạm, không thể phát huy được tác 

dụng như mong muốn, và thậm chí có thể tác dụng ngược lại nếu sử 

dụng không đúng với mục tiêu, nội dung, PTDH trong nhà trường 

hiện nay. 

 b. Nội dung 

 Xây dựng cơ chế phân cấp và tăng cường trách nhiệm của cán 

bộ quản lý các cấp; 

 Xây dựng các quy trình quản lý t ng lĩnh vực công việc, ngăn 

ng a tình trạng quan liêu, trì trệ, thiếu hiệu quả do có nhiều tầng, 

nhiều bậc trung gian. 

 Tính năng tự chủ, sáng tạo của các tổ nhóm bộ môn và tổ chức 

trao đổi học tập kinh nghiệm quản lý hiệu quả của các trường, các 

đơn vị. 

 c. T  chức th c hiện. 

  iện pháp thứ nhất: Ch  đạo thực hiện việc xây dựng kế hoạch 

sử dụng PTDH của các tổ, nhóm chuyên môn và t ng giáo viên. 
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 Các tổ chuyên môn và giáo viên phải lên kế hoạch dạy học có 

sử dụng PTDH,  cụ thể, nêu r  mục đích sử dụng. 

 Xây dựng hệ thống các nội quy, quy định, quy trình khai thác, 

sử dụng phù hợp với t ng loại PTDH. 

  iện pháp thứ hai: Thực hiện sự phân công, phân nhiệm quản lý 

sử dụng PTDH  

 Hiệu trưởng phải thực hiện phân cấp r  ràng trong công tác ch  

đạo và quản lý PTDH, quy định r  trách nhiệm của t ng bộ phận, 

t ng thành viên trong bộ máy quản lý PTDH của nhà trường. 

  iện pháp thứ 3: Phát động phong trào sử dụng PTDH trong các 

tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh 

 Tổ chuyên môn thường xuyên đánh giá tình hình sử dụng 

PTDH, nhận xét, rút kinh nghiệm về phương pháp, kỹ năng và hiệu 

quả sử dụng PTDH trong các giờ dạy của t ng giáo viên để họ điều 

ch nh, sửa chữa. 

  iện pháp thứ tư: Tập huấn, bồi dư ng, nâng cao năng lực cho 

cán bộ quản lý và giáo viên trong việc sử dụng PTDH, nhất là quản 

lý và sử dụng PTDH hiện đại. 

  iện pháp thứ năm: Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc 

sử dụng PTDH của giáo viên và học sinh. 

 d. Điều kiện th c hiện biện pháp 

 Hiệu trưởng dự giờ đánh giá. 

 Giáo viên đăng ký sử dụng đồ dùng, thí nghiệm, thực hành theo 

quy định 

 Phân công của tổ chuyên môn, sổ đăng ký bài dạy và thời khoá 

biểu. 

3.2.4. Nhóm biện pháp quản lý công tác bảo quản, bảo 

dư ng và sửa chữa PTDH 
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a. Mục đích, ý ngh a  

 Bảo quản PTDH được lâu bền 

 Nâng cao hiệu quả sử  dụng 

 Đảm bảo tính đồng bộ của PTDH 

 Đổi mới PPDH 

b. Nội dung 

 Cán bộ quản lý nhà trường phải nắm r  các văn bản pháp lý, 

quy chế hiện hành về bảo quản, bảo dư ng PTDH. 

 Trình độ nhận thức, chuyên môn, ý thức, thái độ của đội ngũ 

giáo viên nhà trường. 

 Nắm được trình độ kỹ thuật, kỹ năng sử dụng PTDH của giáo 

viên. 

 c. T  chức th c hiện 

  iện pháp thứ nhất: Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, 

công nhân viên và học sinh trong việc bảo quản PTDH trong trường. 

 Biện pháp thứ hai: Tăng cường công tác bồi dư ng chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và nhân viên phụ trách thiết bị, 

thư viện và giáo viên về công tác bảo dư ng, bảo quản PTDH. 

  iện pháp thứ ba: Tăng cường trang thiết bị, kỹ thuật và bảo 

quản PTDH. 

  iện pháp thứ tư: Thực hiện chế độ bảo dư ng, bảo quản sửa 

chữa định k , thanh lý các PTDH đã hư hỏng, lạc hậu, lập hồ sơ quản 

lý, theo d i PTDH.  

  iện pháp thứ năm: Tăng cường công tác, kiểm tra đánh giá 

việc sử dụng, gìn giữ, bảo quản, bảo dư ng PTDH. 

d. Điều kiện th c hiện biện pháp 

 Trong tuyển chọn, cần chú ý chọn người có trình độ chuyên 

môn phù hợp với các trang thiết bị s  được khai thác, sử dụng, qua 
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đó họ có sự am hiểu sâu và việc hướng dẫn sử dụng s  được thuận 

lợi hơn 

 3.2.5. Nhóm biện pháp t  chức các điều kiện hỗ trợ 

 a. Mục đích, ý ngh a. 

 Phối hợp các điều kiện để hỗ trợ cho việc sử dụng bảo quản 

PTDH một cách có hiệu quả nhất. 

b. Nội dung. 

 Hỗ trợ các điều kiện vật chất để động viên thầy, cô giáo trong 

việc sử dụng, bảo quản PTDH 

 Kịp thời khen thưởng động viên các thầy, cô giáo làm tốt công 

tác sử dụng bảo quản và sáng tạo PTDH 

 Thay đổi nhận thức của thầy, cô giáo về PTDH trong hiệu quả 

tiết dạy. 

 c. T  chức th c hiện 

  iện pháp thứ nhất: Xây dựng và ban hành quy chế, quy định 

quản lý và sử dụng phương tiện dạy học; thống nhất các mẫu quản lý 

hồ sơ, sổ sách hành chính về PTDH. 

  iện pháp thứ hai: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý PTDH ở nhà trường. 

  iện pháp thứ ba: Xây dựng chính sách hỗ trợ, khen thưởng, xử 

phạt phù hợp trong việc quản lý PTDH.  

c. Điều kiện th c hiện biện pháp. 

 Tùy hoàn cảnh cụ thể mà linh hoạt đưa ra các ch  tiêu thi đua 

khen thưởng, xếp loại về việc sử dụng và quản lý PTDH 
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3.3. M I QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP. 

 Để phát huy các ưu điểm và hạn chế các nhược điểm cần phải 

linh hoạt thực hiện các nhóm biện pháp trên hay kết hợp các nhóm 

biện pháp thì hiệu quả đạt được cao. 

3.4. KHẢO SÁT TÍNH C P THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA 

CÁC NHÓM BIỆN PHÁP ĐỀ XU T 

 3.4.1. Nội dung, đối tượng khảo sát 

 3.4.2. Nhận xét, đánh giá kết quả khảo sát 

 

Tiểu kết chương 3 

 Qua thực tiễn phân tích và điều tra về hoạt động quản lý PTDH 

tại các trường THCS huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam, tác giả 

thấy rằng: vấn đề quản lý PTDH đang được các trường quan tâm và 

đang cố gắng tìm ra những biện pháp thiết thực để cải thiện hoạt 

động này có hiệu quả, phục vụ tốt cho quá trình giáo dục trong nhà 

trường. Vấn đề được quan tâm nhất trong phần biện pháp đó là vấn 

đề nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và người thực hiện; biện 

pháp tăng cường quản lý, sử dụng và bảo quản PTDH; qua điều tra 

thu được kết quả là trên 75% số người được hỏi cho rằng các biện 

pháp được đề xuất là rất cần thiết và có tính khả thi cao. 

 Qua khảo nghiệm cho thấy, các nhóm biện pháp được đề xuất 

có mối quan hệ chặt ch  và tương tác, hổ trợ lẫn nhau. Mỗi khi người 

quản lý nhà trường biết vận dụng một cách khéo léo và hợp lý thì s  

đạt được hiệu quả cao. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

 1.1. Về lý luận 

 PTDH là yếu tố không thể thiếu trong quá trình dạy học. Vai tr  

và những khả năng sư phạm của nó đã được lý luận dạy học khẳng 

định. Hiệu trưởng phải là người có nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vị 

trí, vai tr  của PTDH trong mọi quá trình sư phạm của nhà trường, 

đồng thời làm cho các thành viên của hội đồng sư phạm và học sinh 

thấy r  mối quan hệ giữa PTDH với phương pháp và chất lượng dạy 

học. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện PTDH, 

đồng thời là người có trách nhiệm bảo quản, sử dụng và phát huy 

hiệu quả của PTDH trong mọi vấn đề đặt ra bằng mọi biện pháp. 

PTDH là một thành phần cấu trúc, một điều kiện rất quan trọng, 

không thể thiếu của quá trình dạy học và giáo dục trong nhà trường, 

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nó giúp cho học sinh 

hiểu r  bài dạy và tiếp thu kiến thức một cách chắc chắn, tạo được 

niềm tin khoa học vào kiến thức mà các em chiếm lĩnh, hình thành kĩ 

năng, kỹ xảo, biết trải nghiệm và vận dụng vào thực tiễn. 

 Sách giáo khoa và PTDH cùng mang thông tin dạy học nhưng 

cách thể hiện nội dung đó theo thế mạnh của t ng loại, giúp học sinh 

tiếp cận kiến thức một cách chủ động, sáng tạo và hứng thú. Chương 

trình, sách giáo khoa đã quy định nội dung, chuẩn kiến thức, kỹ 

năng, PTDH phải thể hiện chính xác nội dung đó.  

 Luận văn đã làm r  khái niệm PTDH; vai tr , vị trí của PTDH; 

các cách phân loại, các yêu cầu và nguyên tắc sử dụng PTDH; việc 

nghiên cứu một cách có hệ thống lý luận về quản lý, quản lý giáo 

dục, quản lý nhà trường, các biện pháp quản lý việc sử dụng PTDH, 

đã giúp cho tác giả có cơ sở để đề xuất năm nhóm biện pháp quản lý 

PTDH ở trường THCS.  
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      1.2. Về th c tiễn 

 Luận văn đã khái quát được tình hình phát triển giáo dục và đào 

tạo của t nh Quảng Nam nói chung và huyện Nam Trà My nói riêng. 

Đặc biệt luận văn đã tập trung khảo sát, đánh giá chi tiết thực trạng 

và quản lý PTDH ở các trường THCS huyện Nam Trà My, thực 

trạng công tác quản lý PTDH đã được khảo sát và đánh giá dựa trên 

cơ sở các chức năng, nội dung và nhiệm vụ quản lý PTDH mà hiệu 

trưởng nhà trường có trách nhiệm thực hiện. 

 T  kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn về việc quản lý 

PTDH ở các trường THCS huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam, 

luận văn đã đề xuất được 5 nhóm biện pháp cơ bản, đó là: 

 - Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh 

về ý nghĩa, tầm quan trọng của PTDH đối với quá trình dạy học 

   - Quản lý việc trang bị và hoàn thiện PTDH  

 - Quản lý việc  khai thác, sử dụng PTDH  

 - Quản lý công tác bảo quản, bảo dư ng và sửa chữa PTDH 

 - Biện pháp tổ chức các điều kiện hỗ trợ. 

 Các biện pháp được đề xuất đã đáp ứng yêu cầu quản lý PTDH 

trong đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm không ng ng nâng cao 

chất lượng dạy học ở các trường THCS huyện miền núi Nam Trà 

My, t nh Quảng Nam. 

2. Khuyến nghị 

 2.1. Đối với Bộ GD&ĐT 

 - Hằng năm có sự ưu tiên hỗ trợ nguồn kinh phí cho các trường 

THCS miền núi, vùng cao.  

 - Tiếp tục cải tiến công tác thi cử, đánh giá, cần đưa nội dung 

kiểm tra có kết quả sử dụng PTDH và coi trọng khâu thực hành. 

 - Bổ sung số giáo viên biên chế về thiết bị PTDH trong các 

trường THCS, xem đây là điều kiện bắt buộc đối với các trường đạt 

chuẩn quốc gia. 
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 2.2.  Đối với Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam 

 - Tăng cường hơn nữa công tác ch  đạo, xây dựng quy hoạch 

tổng thể về đội ngũ giáo viên bộ môn trên chuẩn. 

 - Hằng năm, tổ chức hội thảo về quản lý và sử dụng các thiết bị, 

phương tiện dạy học. 

 - Thường xuyên tổ chức các triễn lãm, hội thi đồ dùng dạy học 

tự làm của giáo viên. 

       2.3. Đối với Phòng giáo dục và đào tạo huyện Nam Trà My 

 - Ưu tiên bố trí kinh phí Nhà nước hằng năm cho các trường để 

chủ động trong việc mua sắm, trang bị PTDH. 

 - Tăng cường công tác, thanh tra, kiểm tra, ch  đạo việc quản lý 

PTDH của các hiệu trưởng trên địa bàn huyện. 

 - Thường xuyên tổ chức các cuộc thi về đồ dùng dạy học tự làm 

cấp huyện, và tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. 

       2. . Đối với các trường trung học cơ sở 

 - Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về trang bị cơ sở vật 

chất, PTDH.   

 - Đưa nội dung sử dụng, bảo quản PTDH vào việc xét công 

nhận các danh hiệu thi đua trong năm học. 

 - Định k  tổ chức theo d i, kiểm tra, đánh giá, động viên, khen 

thưởng kịp thời. 

 - Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên và nhân viên được học tập, 

giao lưu, học hỏi, tham khảo, bồi dư ng chuyên môn nghiệp vụ.  

 - Hoàn ch nh các loại hồ sơ sổ sách và việc đưa ứng dụng công 

nghệ thông tin vào quản lý PTDH. 


