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Tóm tắt: 

 Thực hiện công tác quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí theo định hướng 
phát triển năng lực(PTNL) người hhọc là thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết 29 về đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, phù hợp với xu thế 
phát triển giáo dục của thế giới. Để thực hiện nhiệm vụ trên, cán bộ quản lý (CBQL) các trường 
trung học phổ thông có thể vận dụng  lý thuyết Quản lý sự thay đổi, lý thuyết Dạy học môn Vật 
lí theo định hướng hình thành và PTNL người học… vào thực tế nhà trường một cách phù hợp. 
Trong đó, CBQL của nhà trường tác động vào các hoạt động cơ bản của đổi mới phương pháp 
dạy học, bao gồm phương pháp dạy của giáo viên(GV) vật lí, phương pháp học môn Vật lí của 
học sinh (H), phương pháp kiểm tra – đánh giá kết quả dạy học. 

         Từ khóa: Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí; Phát triển năng lực 
người học, kiểm tra – đánh giá; Giáo viên; Học sinh.  

Abstract: 

 Implementing the management of innovative teaching methods in physics toward developing 
learners’ capacity is to perform the tasks of the Resolution 29 on the comprehensive innovation 
in education and training in order to meet the needs of social development, and align with 
worldwide education trend. To accomplish the above tasks, high-school management staff 
should focus on innovation in teaching and learning physics from  both teachers and students as 
well as in methods of testing and assessment of learning outcome. 
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