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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ mà khoa học – công 

nghệ có những bước phát  triển nhảy vọt, đưa loài người sang kỷ 

nguyên công nghệ, thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Một trong 

những con đường để đưa đất nước phát triển và hội nhập với thế giới 

thành công, đó là phát triển GD&ĐT.  

Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ tám ban chấp hành 

trung ương Đảng khóa XI nêu: “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

Môn Toán trong nhà trường THCS là công cụ để học tập những 

môn học khác và vận dụng vào trong đời sống thực tế. 

Trong thực tế hiện nay, công tác QLHĐDH môn Toán bậc THCS 

ở huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum đã có sự cố gắng, tuy nhiên vẫn còn 

nhiều hạn chế, bất cập. Đội ngũ CBQL, GV giảng dạy chưa thực nhiện 

tốt các yêu cầu của mục tiêu dạy học môn Toán bậc THCS. HS chưa tự 

giác trong học tập và chưa tìm được phương pháp học tập hiệu quả. 

CSVC phục vụ việc dạy và học còn thiếu, chưa đồng bộ, công tác 

QLGD chậm đổi mới và còn nhiều bất cập. 

 tác giả lựa 

chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các 

trường THCS trên địa bàn huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum”.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống hóa lý luận và khảo sát đánh giá 

thực trạng, đề xuất biện pháp QLHĐDH môn Toán nhằm nâng cao chất 

lượng dạy và học môn Toán ở các trường THCS huyện Đăk Glei tỉnh 

Kon Tum. 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu: HĐDH môn Toán ở các trường 
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THCS trên địa bàn huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp QLHĐDH môn Toán 

của HT ở các trường THCS huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum. 

4. Giả thiết khoa học 

Nếu HT thực hiện các biện pháp QLHĐDH một cách khoa học, 

đồng bộ và linh hoạt thì chất lượng dạy và học môn Toán 

sẽ từng bước được nâng 

cao, đáp ứng được mục tiêu giáo dục của nhà trường trong giai  đoạn hiện  

nay.  

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về QLHĐDH môn Toán ở trường 

THCS. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng QLHĐDH môn Toán

 

- Đề xuất các biện pháp QLHĐDH môn Toán tại

. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

Nhóm phương pháp thống kê toán học 

7. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu 11/12 trường THCS trên địa bàn 

huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum.  

8. Đóng góp của đề tài 

8.1. Về lý luận: Hệ thống hóa các tri thức lý luận về QLHĐDH 

và xác lập, làm rõ thêm cơ sở lý luận về công tác QLHĐDH môn Toán 

ở các trường THCS. 

8.2. Về thực tiễn: Đánh giá thực trạng công tác QLHĐDH môn 

Toán, đề xuất biện pháp QLHĐDH nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

môn Toán đối với các trường THCS trên địa bàn huyện.  
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CHƢƠNG  1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG  

DẠY HỌC MÔN TOÁN  Ở TRƢỜNG THCS 

 

1.1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QLHĐDH MÔN 

TOÁN Ở TRƢỜNG THCS 

Các công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới và trong nước 

với tầm vóc qui mô về giá trị lý luận và thực tiễn được ứng dụng rộng 

rãi và mang lại hiệu quả to lớn trong phát triển sự nghiệp giáo dục nước 

nhà. Tuy nhiên phần lớn các công trình trên chủ yếu đi sâu vào nghiên 

cứu về lý luận có tính chất tổng quan về QLGD, QL trường học, còn về 

QLHĐDH môn Toán ở trường THCS chưa được đề cập nhiều. Trước 

yêu cầu cấp thiết của thực tiễn ở các trường THCS là đổi mới công tác 

QLHĐDH, trong đó có QLHĐDH môn Toán, tác giả đã chọn đề tài 

nghiên cứu về QLHĐDH môn Toán ở các trường THCS huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum. 

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 

1.2.1. Khái niệm về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà 

trƣờng 

a. Khái niệm quản lý  

Khái niệm “Quản lý” được quan niệm khác nhau dựa trên cơ sở 

những cách tiếp cận khác nhau: 

Có thể đưa ra khái niệm: “QL là sự tác động có tổ chức, có 

hướng đích của chủ thể QL lên đối tượng QL nhằm sử dụng có hiệu 

quả nhất các nguồn lực, các thời cơ của tổ chức để đạt mục tiêu đặt ra 

trong điều kiện môi trường luôn biến động”. 

b. Quản lý giáo dục 

QLGD là sự vận dụng một cách cụ thể các nguyên lý của QL nói 

chung vào lĩnh vực giáo dục. Theo PGS-TS. Đặng Quốc Bảo: “QL giáo 

dục theo nghĩa tổng quát, là hệ thống những tác động có mục đích, có 

kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể QL trong hệ thống giáo dục, là sự 
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điều hành hệ thống giáo dục quốc dân, điều hành các cơ sở giáo dục 

nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công tác giáo dục theo yêu cầu phát 

triển của xã hội” [1].  

Có thể chia ra thành hai loại QLGD: 

+ Quản lý hệ thống giáo dục: QLGD ở tầm vĩ mô, phạm vi toàn 

quốc, trên địa bàn lãnh thổ (tỉnh, thành phố). 

+ Quản lý nhà trường: QLGD ở tầm vi mô, trong phạm vi một 

cơ sở GD&ĐT. 

c. Quản lý nhà trường 

Nhà trường là tổ chức giáo dục mang tính chất nhà nước, xã hội, 

trực tiếp làm công tác giáo dục thế hệ trẻ, đây là cơ sở chủ chốt của bất 

kỳ hệ thống giáo dục  nào từ trung ương đến địa phương.  

Cũng có nhiều quan niệm khác nhau về QL nhà trường 

- Tác giả Trần Kiểm quan niệm: “QL nhà trường là thực hiện 

đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức 

là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục, để tiến tới mục 

tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo đối với ngành giáo dục, với thế hệ trẻ 

và với từng HS” [11, tr.29]. 

1.2.2. Khái niệm HĐDH, HĐDH môn Toán ở trƣờng THCS 

a. Hoạt động dạy học 

HĐDH là hệ thống những hành động phối hợp, tương tác giữa 

GV và HS, trong đó, dưới tác động chủ đạo của GV, HS tự giác, tích 

cực, chủ động lĩnh hội hệ thống tri thức khoa học, kỹ năng, kỹ xảo, 

phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động, hình thành thế giới 

quan khoa học và những phẩm chất của nhân cách. 

b. Hoạt động dạy học môn Toán ở trường THCS 

HĐDH môn Toán là hoạt động GV tổ chức, hướng dẫn, điều 

khiển HS tự mình chiếm lĩnh những kiến thức, kĩ năng cơ bản của Toán 

học và hình thành hoặc biến đổi những tình cảm, thái độ học tập ở HS. 

Các HĐDH môn Toán được thực hiện trong quá trình hình thành kiến 

thức toán học hoặc vận dụng nội dung kiến thức đó.  
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1.2.3. Quản lý HĐDH môn Toán 

QLHĐDH môn Toán trong trường THCS là sự tác động có mục 

đích, có định hướng, hợp quy luật của HT đến cách thức làm việc của 

GV dạy môn Toán và học tập của HS nhằm đạt được mục tiêu 

QLHĐDH môn Toán. 

1.3. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HĐDH MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG 

THCS 

1.3.1. Mục tiêu HĐDH môn Toán ở trƣờng THCS 

Môn Toán là môn học công cụ: do tính trừu tượng cao độ, toán 

học có tính thực tiễn phổ dụng.  

Cùng với tri thức, môn Toán ở trường THCS còn cung cấp cho 

HS những kĩ năng toán học như kĩ năng tính toán, vẽ hình, kĩ năng đọc 

và vẽ biểu đồ, kĩ năng đo đạc, ước lượng, kĩ năng sử dụng những dụng 

cụ toán học và máy tính điện tử, máy vi tín… 

1.3.2. Chƣơng trình môn Toán THCS  

Những kiến thức mở đầu về số (từ số tự nhiên đến số thực), về 

biến đổi đại số, về phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai, về hệ 

phương trình và bất phương trình bậc nhất, về một số hàm số và đồ thị 

đơn giản, về  xác xuất thống kê và những kiến thức mở đầu về hình học 

phẳng … 

Hình thành, phát triển năng lực trí tuệ và rèn luyện các kĩ năng, 

thái độ học tập của HS, bước đầu hình thành khả năng vận dụng kiến 

thức toán học vào đời sống và các môn học khác. 

1.3.3. Phƣơng pháp, hình thức dạy học môn Toán 

a. Các phương pháp dạy học môn Toán 

Phương pháp dạy học đặc thù của môn Toán: phương pháp 

thuyết trình, phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề, phương 

pháp luyện tập thực hành, phương pháp suy diễn ngược… 

b. Hình thức dạy học môn Toán 

Trong thực tế dạy học có nhiều hình thức tổ chức, chúng khác 

nhau chủ yếu tùy theo mối quan hệ giữa việc dạy học có tính chất tập 
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thể, cá nhân tùy theo mức độ hoạt động của HS, tùy theo phương thức 

lãnh đạo của GV đối với hoạt động học tập của HS, cũng như tùy theo 

địa điểm và thời gian học tập. Vì thế, GV cần khéo léo sử dụng phối 

hợp các dạng này với nhau. 

1.3.4. Yêu cầu đối với DH môn Toán trong giai đoạn hiện nay  

a. Mục tiêu dạy học môn Toán 

Mục tiêu của môn Toán trong chương trình dạy học ở cấp THCS 

là cung cấp cho HS một hệ thống kiến thức, kĩ năng, phương pháp toán 

học phổ thông cơ bản, hiện đại, thiết thực, sát với thực tế; góp phần 

phát triển năng lực trí tuệ, tư duy trừu tượng, tư duy logic và ngôn ngữ 

chính xác, đồng thời rèn luyện các phẩm chất của tư duy như tính linh 

hoạt, tính mềm dẻo, tính sáng tạo… 

b. Nội dung chương trình dạy học môn Toán 

Nội dung dựa trên cơ sở một chương trình chuẩn và đảm bảo tính 

phổ thông, toàn diện, tinh giản, thiết thực và cập nhật với sự phát triển 

của khoa học-công nghệ, kĩ thuật-xã hội. Giảm tính lý thuyết hàn lâm, 

tăng tính thực tiễn, thực hành, hình thành khái niệm thông qua sử dụng 

thiết bị dạy học một cách hợp lí. 

c. Phương pháp dạy học môn Toán 

PPDH môn Toán đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, tự 

giác, chủ động, sáng tạo, tự học, kĩ năng vận dụng vào thực tiễn, phù 

hợp với đặc điểm của HS; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, tạo 

được hứng thú học tập cho HS, tận dụng được công nghệ mới nhất; 

khắc phục lối dạy truyền thống truyền thụ một chiều các kiến thức có 

sẵn, phát huy cao năng lực tự học. 

d. Phương tiện dạy học môn Toán 

Các phương tiện dạy học khác nhau có những chức năng sư 

phạm khác nhau nhưng hỗ trợ lẫn nhau, nếu được sử dụng đúng đắn thì 

hiệu quả dạy học có thể được nâng cao.  

e. Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học môn Toán 

Căn cứ vào mục đích dạy học môn Toán mà HS đạt được ở mức 
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độ nào. Đồng thời căn cứ vào kết quả học tập môn Toán của HS để có 

thể đánh giá được hiệu quả dạy học môn Toán của GV. 

1.4. QUẢN LÝ HĐDH MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG THCS 

1.4.1. Mục tiêu QLHĐDH môn Toán ở trƣờng THCS  

QL việc thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình, kế hoạch giảng 

dạy môn Toán ở tất cả các khối lớp. Việc dạy và học môn Toán phải 

đem lại các hiệu quả thiết thực, HS nắm được kiến thức cơ bản, chính 

xác, có kỹ năng cần thiết, để phát triển tư duy, sáng tạo vận dụng vào đời 

sống lao động. 

1.4.2. QLHĐDH môn Toán của GV  

a. Quản lý nội dung kế hoạch, chương trình dạy học môn Toán 

Trong quá trình QL kế hoạch, chương trình dạy học môn Toán, 

CBQL cần huy động các thành viên trong bộ máy QL nhà trường, phân 

công, theo dõi nắm tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình hàng 

tuần, hàng tháng…  

b. Quản lý phân công dạy học môn Toán 

Năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của từng GV chính là căn cứ 

quan trọng nhất để phân công dạy học môn Toán. Do đó, HT nên xem 

xét năng lực thực tế của từng người, cũng như triển vọng phát triển và 

những hạn chế của GV. Cần xác định các hình thức phân công…  

c. Quản lý việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Toán 

Để chuẩn bị cho một tiết lên lớp có chất lượng tốt, người GV cần 

làm tốt khâu xây dựng kế hoạch dạy học cho từng học kỳ và cả năm 

học…Khi xây dựng kế hoạch dạy học cần tính đến các yếu tố về CSVC 

phục vụ dạy học. 

d. Quản lý việc thực hiện kế hoạch bài dạy môn Toán 

Giờ lên lớp giữ vai trò quyết định chất lượng dạy học, trong đó 

người giữ vai trò chính, quan trọng nhất là GV. Vì vậy, CBQL phải tạo 

điều kiện phát huy khả năng và nhiệt tình của GV, đồng thời phải có 

những biện pháp tác động đến giờ lên lớp của GV.  

e. Quản lý phương pháp, phương tiện dạy học môn Toán 
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Tuy PTDH không trực tiếp làm thay đổi quá trình dạy học môn 

Toán, song nó rất quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả 

dạy học môn Toán.  

f. Quản lý hoạt động chuyên môn của tổ Toán 

Hoạt động chính của Tổ toán là trao đổi PPDH, trao đổi về 

những bài khó, chương khó, những tư liệu mới cần bổ sung vào bài 

dạy, những phương tiện phục vụ cho bài dạy, tổ chức các chuyên đề về 

đổi mới PPDH môn Toán và trao đổi kinh nghiệm dạy học giữa các 

đồng nghiệp.  

g. QL hoạt động bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, kém môn 

Toán 

Nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán ở các trường THCS 

là một nhiệm vụ khó khăn và đòi hỏi nhiều cố gắng từ phía đội ngũ 

CBQL, GV và HS. Trách nhiệm phụ đạo HS yếu, kém, bồi dưỡng HS 

giỏi môn Toán là nhiệm vụ của CBQL, GV giảng dạy. 

h. Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán 

Tiêu chuẩn đánh giá cơ bản HĐDH môn Toán của GV là kết quả 

của lao động sư phạm, chất lượng kiến thức của HS, mức độ phát triển 

trí tuệ, kỹ năng áp dụng kiến thức của HS.  

1.4.3. Quản lý hoạt động học tập môn Toán của HS 

a. Quản lý hoạt động học trên lớp của HS   

HT phải xây dựng và chỉ đạo nề nếp học tập của HS hướng vào 

hoạt động với nội dung sau đây: Tập trung nghe giảng, thực hành để 

hiểu bài trên lớp, chuyên cần, học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến 

lớp, có thái độ trung trực trong kiểm tra, tham gia đầy đủ các hoạt động 

ngoài giờ lên lớp. 

b. Quản lý việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định học tập 

Học tập là một hoạt động nhận thức, chỉ khi có nhu cầu hiểu biết 

HS mới tích cực học tập. Nhu cầu hiểu biết đó chính là động cơ nhận 

thức của HS trong học tập. HS vừa là đối tượng vừa là chủ thể trong 

hoạt động dạy học 
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c. Quản lý việc tự học của HS 

Hoạt động học tập của HS diễn ra trong không gian và thời gian 

tương đối rộng, bao gồm chủ yếu là học tập trên lớp và ở nhà. Vì vậy 

cần phải  có sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội.  

d. Hình thành động cơ, thái độ học tập môn Toán của HS 

- QL nề nếp thái độ học tập của HS 

- Quản lý các hoạt động học tập ngoài lớp học 

1.4.4. Quản lý các điều kiện phục vụ dạy học 

a. Quản lý các điều kiện đảm bảo cho HĐDH môn Toán 

Trong các nội dung QLHĐDH môn Toán thì để việc QL diễn ra 

thuận lợi góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả HĐDH môn Toán, 

nhà QL cần: Huy động nguồn lực tài chính, khai thác, QL và sử dụng 

có hiệu quả CSVC, thiết bị dạy học hiện có của trường. 

b. QL công tác phối hợp các lực lượng giáo dục trong dạy học 

môn Toán.  

HT phải xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành 

mạnh trong cộng đồng bằng cách phối hợp hiệu quả giáo dục nhà trường, 

giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, phối hợp ngăn ngừa và tham gia sử lý 

các tệ nạn xã hội. Thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục. Xây dựng tập 

thể sư phạm của nhà trường trở thành một thể vững mạnh. 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

MÔN TOÁN TẠI CÁC TRƢỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN ĐĂK GLEI TỈNH KON TUM 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 

2.1.1. Mục tiêu khảo sát 

2.1.2. Nội dung khảo sát:  

2.1.3. Phƣơng pháp khảo sát 

2.1.4. Tổ chức khảo sát 
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2.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH, GD&ĐT 

HUYỆN ĐĂK GLEI TỈNH KON TUM 

2.2.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

-

Dân số toàn huyện tính đến năm 2013 là 41.805 người trên 10.037 hộ, 

trong đó dân tộc kinh 6.013 người, dân tộc thiểu số là 35.792 người, 

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 

149.246 ha, chiếm 15,5% tổng diện tích toàn tỉnh Kon Tum.  

2.2.2. Tình hình GD&ĐT huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum 

           Tính đến nay, toàn huyện có 37 trường: 12 trường mầm non, 13 

trường tiểu học và 12 trường THCS. Tổng số phòng học các bậc  học 

có 511 phòng học trong đó bậc Mầm non có 137 phòng học, bậc Tiểu 

học có 257 phòng học, bậc THCS có 117 phòng học. Phần lớn phòng 

học được xây dựng kiên cố, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Hệ thống thư 

viện, các trang thiết bị dạy học tối thiểu, phòng thiết bị, phòng chức 

năng, phòng tin học đã và đang dần dần được đầu tư và nâng cấp.  

2.2.3. Tình hình giáo dục THCS huyện Đăk Glei tỉnh Kon 

Tum 

a.  Quy mô trường lớp, điều kiện – phương tiện phục vụ dạy và 

học 

Toàn huyện hiện có 12 trường THCS công lập được phân bố ở 12 

xã, thị trấn. Tính đến tháng 3/2014 tổng số HS THCS gồm 3.265 HS, 

với 113 lớp, HS DTTS 2.976 HS chiếm 91,15 %. Toàn huyện có 2/12 

trường THCS đạt chuẩn Quốc gia.  

b. Đội ngũ CBQL và GV  

- Toàn huyện có 289 CB, GV và NV ở bậc THCS, trong đó trực 

tiếp giảng dạy là 233 GV. Hầu hết là đội ngũ GV trẻ, nhiệt tình, về 

trình độ đào tạo 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng đội ngũ có 

thể phát huy những yêu cầu cần thiết về đổi mới PPDH.  

c. Về chất lượng giáo dục 
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Chất lượng giáo dục đại trà, nhất là chất lượng học tập của HS 

dân tộc thiểu số từng bước được nâng cao. Tuy vậy, hiện nay tại nhiều 

trường ở vùng sâu, vùng xa, còn thiếu các phòng chức năng, sân chơi, 

bãi tập, chất lượng học tập của HS còn thấp so với mặt bằng chung của 

tỉnh.  

2.3. THỰC TRẠNG HĐDH MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG THCS 

HUYỆN ĐĂK GLEI TỈNH KON TUM 

2.3.1. Thực trạng về HĐDH của GV 

a. Thực trạng đội ngũ GV dạy môn Toán ở các trường THCS Đăk 

Glei 

Đội ngũ GV giảng dạy môn Toán ở các trường THCS huyện Đăk 

Glei tổng cộng có 43 thầy cô, đều được đào tạo chính quy, đa số GV đã 

tham gia tự học để nâng cao trình độ, chuyên môn (100% đạt chuẩn và trên 

chuẩn). 

b. Thực trạng thực hiện nội dung, chương trình dạy học môn Toán 

tại huyện Đăk Glei 

Nội dung chương trình dạy học môn Toán ở trường THCS được quy 

định theo chuẩn kiến thức kỹ năng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nội 

dung, chương trình dựa trên cơ sở của sự kế thừa và phát huy những kiến 

thức mà HS đã học, phù hợp với khả năng nhận thức cũng như tư duy sáng 

tạo của  HS bậc THCS. 

c. Thực trạng sử dụng phương pháp, phương tiện và ứng dụng 

CNTT trong dạy học môn Toán 

Thực hiện đổi mới PPDH, PTDH và sử dụng CNTT trong dạy 

học môn Toán là một trong những nhiệm vụ quan trọng của GV trong 

giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong thời đại mà CNTT hầu như chiếm 

lĩnh các lĩnh vực trong đời sống. Tuy nhiên, việc vận dụng đổi mới của 

một số GV còn chậm, chưa nhuần nhuyễn, chưa bao quát hết các đối 

tượng HS.  

d. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, 

kém môn Toán 
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Nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán ở các trường THCS là 

một nhiệm vụ khó khăn và đòi hỏi nhiều cố gắng từ phía đội ngũ 

CBQL, GV dạy Toán và HS. Những nỗ lực này nhằm giúp cho hoạt 

động bồi dưỡng HS giỏi đạt chất lượng và hiệu quả, giảm tỉ lệ HS yếu, 

kém nâng tỉ lệ HS khá giỏi.  

e. Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán của 

HS 

Đổi mới đánh giá không có nghĩa là thay cách đánh giá hiện hành 

bằng một cách đánh giá khác hiệu nghiệm hơn. Bên cạnh việc nâng cao 

chất lượng các hình thức kiểm tra truyền thống, GV cần tìm hiểu, nhận 

rõ những ưu điểm, nhược điểm của phương pháp, sử dụng phối hợp 

một cách hợp lí với các phương pháp kiểm tra truyền thống. 

2.3.2. Thực trạng về hoạt động học tập của HS 

a. Động cơ, thái độ và phương pháp học tập của HS 

Nhìn chung các em HS ở các trường THCS huyện Đăk Glei tỉnh 

Kon Tum còn hạn chế về năng lực học tập môn Toán. Khả năng tiếp 

thu bài và vận dụng tri thức vào thực hành còn yếu, phương pháp học 

tập môn Toán chưa tốt, chưa có những thói quen học tập cần thiết… 

 b. Kết quả hai mặt giáo dục 

Thực trạng yếu kém trong học tập môn Toán của HS là một vấn 

đề nan giải cho các nhà QL và cũng là một thách thức đối với công tác 

QLHĐDH môn Toán của các HT trường THCS trên địa bàn huyện Đăk 

Glei, đòi hỏi HT phải không ngừng cải tiến các biện pháp QLHĐDH 

nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Toán cho HS.  

2.4. THỰC TRẠNG QLHĐDH MÔN TOÁN Ở CÁC TRƢỜNG 

THCS HUYỆN ĐĂK GLEI TỈNH KON TUM 

2.4.1. Thực trạng QLHĐDH của GV 

a. Quản lý kế hoạch, chương trình dạy học môn Toán 

QL kế hoạch, chương trình dạy học môn Toán là một công việc 

không hề dễ, đòi hỏi cần phải huy động các lực lượng giáo dục trong 

nhà trường, phân công theo dõi nắm tình hình thực hiện chương trình, 
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kế hoạch. Tuy nhiên vẫn còn một số trường chưa coi trọng nội dung 

này, dẫn đến việc GV còn lúng túng trong việc thực hiện kế hoạch, 

chương trình dạy học môn Toán. 

b. Quản lý phân công dạy học môn Toán 

Theo quan sát, tìm hiểu thực tế, thì khi phân công dạy học môn 

Toán nhà trường đều thực hiện khá tốt, tuy nhiên vẫn có những trường 

hợp GV dạy nhiều lớp, GV dạy ít lớp mà việc điều chỉnh lại còn chậm 

nên ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.  

c. Quản lý việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Toán 

Để quản lý tốt tiết dạy trên lên lớp của GV, người CBQL cần 

kiểm tra việc chuẩn bị kế hoạch bài dạy môn Toán của GV, Đánh giá 

về mức độ thực hiện QL việc chuẩn bị kế hoạch bài dạy môn Toán là 

thường xuyên và kết quả thực hiện khá tốt. Nhưng việc tổ chức thảo 

luận, đóng góp ý kiến về kế hoạch bài dạy môn Toán còn hạn chế.  

d. Quản lý việc thực hiện kế hoạch bài dạy môn Toán 

QL việc thực hiện kế hoạch bài dạy môn Toán của GV chủ yếu là 

QL giờ lên lớp của GV, nó sẽ góp phần tác động gián tiếp đến hiệu quả 

giờ lên lớp của GV. Đánh giá về mức độ thực hiện các nội dung QL 

việc thực hiện kế hoạch bài dạy môn Toán là thường xuyên và kết quả 

công việc khá tốt 

e. Quản lý việc đổi mới phương pháp, phương tiện và ứng dụng 

CNTT trong dạy học môn Toán 

Mức độ thực hiện các nội dung QL việc đổi mới phương pháp, 

phương tiện và ứng dụng CNTT trong dạy học môn Toán CBQL, GV 

đánh giá là thường xuyên và kết quả thực hiện khá tốt 

f. Quản lý hoạt động bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, kém 

môn Toán 

CBQL, GV cho biết mức độ thực hiện các nội dung này là 

thường xuyên và kết quả thực hiện khá tốt. Tuy nhiên từ kết quả khảo 

sát cho thấy ở các trường việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, 
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phụ đạo HS yếu, kém môn Toán còn hạn chế, mang tính hình thức, chất 

lượng chưa cao. 

g. Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS 

Kết quả học tập môn Toán của HS, nếu được đánh giá khách 

quan, trung thực sẽ phản ánh một phần chất lượng dạy học môn Toán 

của GV. 

Đánh giá của CBQL, GV ở mức độ thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, 

việc ứng dụng CNTT trong QL kết quả học tập môn Toán của HS ở 

một số trường còn hạn chế, việc QL vẫn còn mang tính chất thủ công 

(truyền thống). 

h. Thực trạng QL việc sinh hoạt tổ chuyên môn, nhóm chuyên 

môn 

Tổ chuyên môn là một tổ chức dưới sự chỉ đạo, QL trực tiếp của 

HT về mặt chuyên môn, có vai trò quan trọng vì nó tác động trực tiếp 

đến quá trình HĐDH trong nhà trường.  

Tổ chuyên môn Toán hiện nay ở một số trường THCS trên địa 

bàn huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum còn ghép với một số môn học khác. 

Đây cũng là hạn chế trong việc QL chuyên môn của HT. 

2.4.2. Thực trạng QL hoạt động học của HS  

Hoạt động học tập của HS ở trên lớp là quá trình diễn ra liên tục 

tác động qua lại giữa thầy và trò. Thực trạng cho thấy việc phối hợp 

giữa các lực lượng hiện nay chưa được tốt, hầu như chỉ là hình thức, 

thiếu nhịp nhàng, đồng bộ, nên công tác QL HS trên lớp còn chưa thực 

sự đem lại hiệu quả trong học tập của HS. 

2.4.3. Thực trạng QL môi trƣờng dạy học 

Việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, các điều kiện về 

CSVC và thực hiện dân chủ hóa trong nhà trường là một trong những 

yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục của nhà trường.  

Mức độ thực hiện CBQL, GV đánh giá là thường xuyên và kết 

quả thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, CSVC-TBDH đã được trang bị tương 

đối đầy đủ cho các trường THCS theo danh mục tối thiểu, nhưng do 
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một số trường chưa xây dựng được thư viện, phòng học bộ môn, do đó 

thiết bị không phát huy được hết công dụng của chúng và việc bảo quản 

không thể thực hiện tốt.  

2.5. NHẬN XÉT CHUNG 

2.5.1. Ƣu điểm: Đội ngũ giáo viên được đào tạo chính quy, hầu 

hết đã đạt chuẩn và trên chuẩn, yên tâm công tác, thương yêu HS.  

 Phần lớn HS chăm, ngoan, hiền, biết vâng lời thầy cô, chấp hành 

khá tốt nội qui, quy chế nhà trường. 

Các điều kiện về CSVC-TBDH được đầu tư đáng kể và thường 

xuyên, đáp ứng tối thiểu được cho công tác dạy học môn Toán. 

2.5.2. Hạn chế: Một số CBQL, GV tuy có kinh nghiệm, có thâm 

niên công tác trong các trường THCS nhưng còn hạn chế về năng lực 

QL, PPDH còn hạn chế thiếu sáng tạo, chậm đổi mới trong triển khai 

thực hiện. 

Một số ít HS có tư tưởng ỷ lại, thiếu nỗ lực trong học tập.  

CSVC, TBDH tuy đã đáp ứng được yêu cầu dạy học nhưng vẫn 

còn thiếu, chưa hoàn chỉnh, hiện đại… 

2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế: Tuy đã có những quan tâm 

bước đầu đến sự nghiệp giáo dục, song nhìn chung sự nghiệp giáo dục 

còn gặp nhiều khó khăn: cơ sở vật chất nhà trường, phòng học, phòng 

học bộ môn, phòng thí nghiệm, sân chơi bãi tập…còn thiếu rất nhiều.  

Đội ngũ CBQL, GV trong nhà trường không chịu nghiên cứu học 

tập trau dồi nghiệp vụ QL, trình độ chuyên môn… 

HS dân tộc thiểu số bản tính rụt rè, một số HS có tư tưởng ỷ lại, 

có thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc và hay nghỉ học 
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CHƢƠNG 3 

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN 

TOÁN Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN ĐĂK GLEI TỈNH KON TUM 

 

3.1 NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP 

3.1.1. Nguyên tắc bảo đảm tính kế thừa 

Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp được đề xuất phải phát 

triển dựa trên sự kế thừa những yếu tố, những giá trị tích cực của quá 

khứ và hiện tại là quá trình giải quyết các mâu thuẫn nội tại trong việc 

QL dạy học môn Toán tại các trường THCS huyện Đăk Glei tỉnh Kon 

Tum. Những biện pháp phải xuất phát từ điều kiện thực tiễn của địa 

phương và kế thừa những thành quả đã có, đảm bảo cho sự phát triển 

một cách bền vững. 

3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính thực tiễn 

Đây là nguyên tắc phương pháp luận để nhận thức về 

QLHĐDH. Nguyên tắc  này đòi hỏi chúng ta phải thấy được những vấn 

đề hiện tại của QLHĐDH môn Toán và phải đề xuất được các biện 

pháp mới để việc QLHĐDH ngày một hiệu quả hơn.  

3.1.3. Nguyên tắc bảo đảm tính hệ thống và tính toàn diện 

Yêu cầu này đòi hỏi phải xuất phát từ bản chất QLHĐDH môn 

Toán của người HT, Đảm bảo tính đồng bộ của các biện pháp cần phải 

tính tới các yếu tố tác động tới các biện pháp như: đội ngũ nhà giáo, 

điều kiện phục vụ cho HĐDH, CSVC nhà trường, PTDH cùng với sự 

kiểm tra đánh giá hoạt động của các cấp QLGD.  

3.1.4. Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả  

Công tác QL trường học với trọng tâm là QLHĐDH, có ảnh 

hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy của GV và chất lượng học tập 

của HS. Đảm bảo phát triển giáo dục theo kế hoạch được giao, đáp ứng 

được nhu cầu của địa phương, nhu cầu học tập của nhân dân trên địa 

bàn.  
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3.2. CÁC BIỆN PHÁP QLHĐDH MÔN TOÁN 

3.2.1. Nhóm biện pháp tăng cƣờng QLHĐDH môn Toán của 

GV 

a. Các biện pháp tăng cường công tác chỉ đạo HĐDH môn 

Toán của GV  

Biện pháp 1: Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ CBQL, GV 

Mục tiêu của biện pháp: Xây dựng đội ngũ CBQL, GV dạy học 

môn Toán có trình độ QL và chuyên môn giỏi, yêu nghề, nhân ái, có 

tinh thần trách nhiệm trong việc đào tạo thế hệ trẻ, làm việc khoa học 

có kỷ luật.  

Nội dung và cách thức thực hiện: Hàng năm, HT xây dựng biện 

pháp nâng cao trình độ chuyên môn cho GV thông qua các lớp bồi 

dưỡng thường xuyên hè, cũng như việc tự học để nâng cao trình độ của 

GV môn Toán.  

Biện pháp 2: Kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình, 

nhiệm vụ dạy học 

Mục tiêu của biện pháp: Đảm bảo QL chặt chẽ việc thực hiện 

đúng chương trình dạy học môn Toán và nội dung kiến thức.  

         Nội dung và cách thức thực: HT quản lý chương trình, kế hoạch 

giảng dạy môn Toán của GV, yêu cầu GV căn cứ chương trình dạy học 

tự xây dựng kế hoạch dạy học của mình và được cụ thể hóa bằng nội 

dung các bài giảng đảm bảo chỉ tiêu chất lượng yêu cầu. 

Biện pháp 3: Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH môn Toán đáp 

ứng yêu cầu đổi mới chương trình SGK theo hướng tích hợp 

Mục tiêu của biện pháp: Đổi mới mạnh mẽ và cơ bản nội dung 

dạy học môn Toán đồng nghĩa với việc thay đổi phương pháp sao cho 

phù hợp với nội dung. Kết hợp nhiều phương pháp một cách hợp lý.  

Nội dung và cách thức thực hiện: Phân tích ưu điểm, nhược điểm 

của từng phương pháp để GV có sự lựa chọn và phối hợp cho từng bài 

dạy, từng nội dung cho một bài học. Với từng đối tượng HS, GV cũng 
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phải lựa chọn phương pháp, mức dộ cho phù hợp, từ đó đảm bảo cho 

HS nắm chắc kiến thức và có khả năng thực hành vận dụng. 

Biện pháp 4: Tăng cường việc ứng dụng CNTT trong HĐDH 

môn Toán 

Mục tiêu của biện pháp: Biện pháp này nhằm trang bị kiến thức 

và từng bước nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính, các phần mềm dạy 

học và  các phền mềm quản lý cho GV, CBQL, hỗ trợ tích cực và có 

hiệu quả cao nhất cho công tác dạy học.  

Nội dung và cách thức thực hiện: HT tổ chức xây dựng những 

quy định về ứng dụng CNTT trong QL và dạy học như: yêu cầu GV 

phải biết tự soạn giáo án điện tử, tất cả các GV thao giảng, chuyên đề 

ngoại khóa bằng giáo án điện tử và phải được thực hiện trên máy chiếu, 

GV phải vào và tính điểm cho HS bằng phần mềm QL điểm. 

Biện pháp 5: Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của HS theo hướng tích cực. 

Mục tiêu của biện pháp: Thúc đẩy các hoạt động dạy và học diễn 

ra có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu của giáo dục phổ thông.  

         Nội dung và cách thức thực hiện: HT xây dựng kế hoạch kiểm tra 

và thông báo cho toàn hội đồng và đến từng GV bộ môn Toán để mọi 

người chủ động thực hiện và có kế hoạch giảng dạy ôn tập ngay từ đầu 

năm học. 

Biện pháp 6: Tổ chức các buổi họp chuyên đề giữa các trường 

để trao đổi kinh nghiệm trong dạy học môn Toán 

Mục tiêu của biện pháp: Nhằm góp phần nâng cao chất lượng 

dạy học môn Toán, giúp cho GV có thể học tập trao đổi kinh nghiệm, 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Nội dung và cách thức thực hiện: Lập kế hoạch tổ chức các buổi 

họp chuyên đề giữa các trường để trao đổi kinh nghiệm trong dạy học 

môn Toán, xác định mục đích, mục tiêu cần đạt được qua buổi họp 

chuyên đề. 

Biện pháp 7: Tăng cường việc sử dụng phương tiện, thiết bị dạy 
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học trong HĐDH môn Toán 

Mục tiêu của biện pháp: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng 

tạo của HS, giúp HS tiếp thu bài học nhanh hơn và hiệu quả trong dạy 

học môn Toán. 

Nội dung và cách thức thực hiện: HT quán triệt cho GV về định 

hướng đổi mới PPDH môn Toán trong đó có việc sử dụng phương tiện, 

thiết bị dạy học vào HĐDH môn Toán. 

b. Các biện pháp đổi mới công tác kiển tra đánh giá HĐDH 

môn toán của GV 

Biện pháp 1: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện phân phối 

chương trình và chuẩn kiến thức của GV 

Mục tiêu của biện pháp: Nâng cao ý thức thực hiện nhiệm vụ và 

quyền hạn của GV như điều lệ trường phổ thông đã quy định. GV nhận 

thức được việc thực hiện phân phối chương trình và chuẩn kiến thức.  

Nội dung và cách thức thực hiện: HT tổ chức cho GV học tập, 

nghiên cứu nhiệm vụ năm học, các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ năm học, quy chế chuyên môn, những yêu cầu về thực 

hiện phân phối chương trình và chuẩn kiến thức cho GV… 

Biện pháp 2: Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá, dự giờ GV 

Mục tiêu của biện pháp: Nhằm phát hiện, đánh giá, điều chỉnh 

việc thực hiện kế hoạch dạy học môn Toán của GV. Bên cạnh đó, nó sẽ 

tác động vào nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của GV.  

Nội dung và cách thức thực hiện: HT xây dựng kế hoạch kiểm 

tra cụ thể: có mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra, có thời gian 

phương pháp kiểm tra, kiểm tra toàn diện hoặc theo chuyên đề, định kì 

hoặc đột xuất.  

Biện pháp 3: Tăng cường công tác kiểm tra sinh hoạt của tổ 

Toán 

Mục tiêu của biện pháp: Làm cho sinh hoạt của tổ chuyên môn 

đi vào chiều sâu, phát huy được tác dụng thật sự trong việc nâng cao 

chất lượng đội ngũ GV và chất lượng giờ dạy. 
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Nội dung và cách thức thực hiện: HT hướng dẫn tổ chuyên môn 

xây dựng kế hoạch của tổ theo năm học, học kỳ và từng tháng theo kế 

hoạch chung của nhà trường. Tổ chức duyệt kế hoạch và tiến hành 

kiểm tra việc thực hiện kế hoạch theo định kì.  

3.2.2. Nhóm biện pháp QL hoạt động học môn Toán của HS 

Mục tiêu của nhóm biện pháp: Nhằm tạo điều kiện để hình thành 

phương pháp, rèn luyện kỹ năng tự học, bồi dưỡng thói quen, ý chí tự 

học Toán của HS thông qua cách tổ chức hoạt động trong giờ học, từ đó 

rèn luyện cho HS phương pháp tự nghiên cứu, phương pháp đọc sách 

đọc tài liệu,…khơi dậy lòng say mê học tập môn Toán, làm bộc lộ và 

phát triển năng lực tiềm tàng trong mỗi HS. 

Nội dung và cách thức thực hiện: 

Biện pháp 1: Xây dựng cho HS động cơ, thái độ học tập môn 

Toán một cách đúng đắn: HT xây dựng cho HS động cơ, thái độ học 

tập môn Toán một cách đúng đắn. Đây là việc làm quan trọng vì nếu 

HS không tích cực, nỗ lực học tập thì GV dẫu có giỏi giang đến đâu, có 

cố gắng bao nhiêu cũng không đem lại kết quả tốt.  

Biện pháp 2: Xây dựng nề nếp kỷ cương trong học tập của HS: 

Hoạt động học tập của HS các trường THCS chủ yếu diễn ra trên lớp. 

Do vậy, HT phải tổ chức QL tốt giờ giấc, nề nếp học tập của HS trong 

thời gian HS lên lớp và hướng dẫn thời gian các em tự học. 

Biện pháp 3: Bồi dưỡng phương pháp học tập cho HS, phát huy 

năng lực tự học của HS: Tăng cường tổ chức các hình thức học tập 

theo nhóm (thảo luận cặp đôi, thảo luận nhóm nhỏ, nhóm chuyên sâu, 

nhóm thí nghiệm…), thường xuyên gắn các nội dung dạy học trên lớp 

với các yêu cầu nhiệm vụ tự học, tăng cường giao các nhiệm vụ cho HS 

tự học. 

Biện pháp 4: Tăng cường trách nhiệm của GVCN và GV giảng 

dạy môn Toán: Trong trường THCS, vai trò GVCN, GVBM cực kỳ 

quan trọng, có thể nói GVCN vừa đóng vai trò làm thầy vừa đóng vai 

trò như phụ huynh trong vấn đề giáo dục HS của mình. QL tốt nề nếp 
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sinh hoạt, học tập của lớp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho GV dạy môn 

Toán hoàn thành nhiệm vụ dạy học.  

3.2.3. Nhóm biện pháp QL điều kiện và môi trƣờng dạy học 

Mục tiêu của nhóm biện pháp: Có đủ các phương tiện và điều 

kiện vật chất cho việc thực hiện HĐDH môn Toán. Góp phần thực hiện 

chủ trương “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa” giáo dục.  

Nội dung và cách thức thực hiện nhóm biện pháp: 

Biện pháp 1: Đầu tư xây dựng CSVC - TBDH nhằm phục vụ cho 

HĐDH môn Toán: HT tham mưu cấp trên quy hoạch, xây dựng, mua 

sắm CSVC theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa, quan tâm đến việc 

trồng cây xanh, sân chơi, bãi tập…  

Biện pháp 2: Bảo quản, sử dụng hợp lý CSVC - TBDH phục vụ 

cho HĐDH môn Toán: HT xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chuyên môn, 

GV ngay từ đầu mỗi năm học về việc sử dụng các TBDH, xem đây là 

việc làm hết sức cần thiết.  

Biện Pháp 3: Việc thực hiện các chế độ chính sách ưu tiên đối 

với GV, HS vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn: HT cần thực 

hiện tốt chế độ, chính  sách đối với GV và HS. Động viên, tạo điều kiện 

thuận lợi nhất trong khả năng cho phép để GV, HS thực hiện tốt việc 

dạy và học của mình.  

Biện pháp 4: Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và khối 

đoàn kết giữa các dân tộc đối với GV và HS trong trường học: HT xây 

dựng mối quan hệ thầy-trò thân ái, gần gũi, tin tưởng lẫn nhau, thầy 

thương yêu trò, trò kính trọng thầy. HS thật sự đoàn kết, thống nhất, 

tương trợ lẫn nhau trong học tập và hoàn thiện nhân cách. 

Biện pháp 5: Phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường 

để QL hoạt động học tập của HS: Phối hợp với các đoàn thể trong và 

ngoài nhà trường để việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ 

chức thi đua thực hiện chương trình dạy học. Thực hiện tốt các cuộc 

vận động của ngành.  
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3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP 

Các biện pháp QLHĐDH ở các trường THCS huyện Đăk Glei có 

mối  liên hệ hữu cơ, gắn bó thành sức mạnh chung, góp phần đổi mới 

sự nghiệp giáo dục nói chung nhằm tạo ra những sản phẩm giáo dục 

mới đáp ứng được nhu cầu trong thời đại mới. 

3.4. KHẢO SÁT TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA 

CÁC NHÓM BIỆN PHÁP 

3.4.1. Mô tả quá trính khảo sát 

Để kiểm chứng hiệu quả của các biện pháp QLHĐDH môn 

Toán, sau khi đã đưa ra các biện pháp QLHĐDH nhằm nâng cao chất 

lượng dạy học bộ môn Toán đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ 

thông. Để tiến hành đánh giá tính cấp thiết và tính khả thi của các biện 

pháp đề xuất trên, tác giả đã tiến hành điều tra thông qua phiếu khảo sát 

ý kiến dành cho CBQL và GV giảng dạy bộ môn Toán ở các trường 

THCS trên địa bàn huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum. 

3.4.2. Kết quả khảo sát 

Tổng số CBQL, GV lấy ý kiến khảo sát là: 61 người 

Bảng 3.1: Ý kiến đánh giá của CBQL, GV 

STT Nội dung 
Tính cấp thiết Tính khả thi 

RCT CT KCT RKT KT KKT 

Nhóm  

GV 

Nhóm 1 72.83 24.59 2.58 66.27 29.98 3.75 

Nhóm 2 79.24 16.94 3.83 78.69 19.67 1.64 

Nhóm HS 79.51 19.26 1.23 83.60 16.40 - 

Nhóm MT 79.67 19.01 1.31 84.59 15.41 - 

 

Về cấp thiết: Nhìn chung các biện pháp đề xuất đưa ra đa số 

CBQL, GV giảng dạy môn Toán đánh giá: Rất cấp thiết 79.67%, cấp 

thiết là 19.01%, tuy nhiên vẫn có 1.31% cho là không cấp thiết. 

Về tính khả thi: Hầu hết các ý kiến đưa ra đều cho rằng các biện 

pháp đề xuất đều có tính khả thi cao. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến 

cho rằng có một số biện pháp ở nhóm HĐDH của GV khó thực hiện 
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hoặc thực hiện nhưng kết quả không cao vì còn liên quan tới CSVC và 

TBDH của nhà trường. 

Từ kết quả khảo sát cho thấy, các nhóm biện pháp đề xuất đều có 

tính hợp lý và tính khả thi cao, hy vọng đề tài này là tài liệu tham khảo 

giúp cho những CBQL giáo  dục, GV bộ môn Toán có thể nghiên cứu 

và áp dụng vào trong quá trình QLHĐDH, góp phần nâng cao chất 

lượng dạy học môn Toán ở các trường THCS trên địa bàn huyện Đăk 

Glei và các địa phương có điều kiện tương tự như địa bàn nghiên cứu. 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề suất một 

số biện pháp QLHĐDH môn Toán ở các trường THCS trên địa bàn 

huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum, tác giả rút ra một số kết luận như sau: 

 

1.1. Về lý luận: Quá trình thực hiện của đề tài đã hệ thống hóa 

các khái niệm QL việc dạy học môn Toán; nêu được vai trò, mục tiêu 

nhiệm vụ trong dạy học môn Toán ở trường THCS. Đề tài cũng đã làm 

rõ vấn đề mâu thuẫn giữa yêu cầu về mục tiêu, nhiệm vụ của quá trình 

dạy học và thực tiễn của nhà trường.  

1.2. Về thực tiễn: Qua kết quả khảo sát thực trạng của công tác 

QLHĐDH môn Toán ở các trường THCS trên địa bàn huyện Đăk Glei 

tỉnh Kon Tum cho thấy, HT đã thực hiện các biện pháp QL để nâng cao 

chất lượng giảng dạy. Tuy nhiên, HT các trường vẫn chưa có biện pháp 

QL để nâng cao năng lực giảng dạy môn Toán cho GV; còn lung túng 

trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.  

1.3. Về biện pháp quản lý: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và 

thực tiễn, tác giả đã xác lập 3 nhón biện pháp QLHĐDH môn Toán ở 

các trường THCS trên địa bàn huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum, đó là: 
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- Nhóm biện pháp tăng cường QLHĐDH môn Toán: có 10 biện 

pháp 

- Nhóm biện pháp QL hoạt động học môn Toán của HS: có 4 

biện pháp 

- Nhóm biện pháp QL điều kiện và môi trường dạy học: có 5  

biện pháp 

Các nhóm biện pháp đề xuất có tính hợp lý và khả thi cao, có áp 

dụng trong thực tiễn các trường THCS trên địa bàn huyện Đăk Glei tỉnh 

Kon Tum. 

2.  KIẾN NGHỊ 

2.1. Đối với Bộ GD&ĐT 

Tham mưu cho Chính phủ hơn nữa về chế độ chính sách cho 

CBQL, GV giảng dạy ở vùng khó khăn vùng đồng bào dân tộc ít người.  

2.2. Đối với Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum 

Tăng cường bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV về nâng 

cao năng lực QL và PPDH.  

2.3. Đối với Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei 

Quan tâm và chỉ đạo công tác dạy học, thanh tra, kiểm tra giảng 

dạy môn Toán của GV ở các trường để điều chỉnh kịp thời. 

Cần chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt bổ 

nhiệm CBQL.  

2.4. Đối với UBND huyện Đăk Glei  

Cùng với kinh phí Chương trình mục tiêu, hàng năm cần hỗ trợ 

thêm ngân sách địa phương để đầu tư thêm CSVC, TBDH và nhà công 

vụ…  

Có chính sách địa phương trong việc quan tâm đến đời sống vật 

chất và tinh thần đối với nhà giáo đang công tác tại các xã đặc biệt khó 

khăn./. 

 

 


