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1. Đặt vấn đề
Công tác giáo dục thể chất (GDTC) nói chung và 

việc giảng dạy thể dục nói riêng trong các trường đại 
học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp có ý nghĩa 
quan trọng về nhiều mặt đối với việc đào tạo đội ngũ cán 
bộ khoa học kĩ thuật trẻ, đặc biệt là với lực lượng công 
nhân lành nghề, yêu cầu về thể lực ngày càng cao hơn 
để sẵn sàng đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Việc tập luyện thể dục thể thao (TDTT) là điều kiện cần 
thiết để phát triển cơ thể hài hoà, bảo vệ và củng cố sức 
khoẻ, hình thành các năng lực làm việc chung và chuyên 
môn, góp phần thích nghi với các điều kiện hoạt động, 
làm việc sau này. Đặc thù của Trường Trung học Giao 
thông Vận tải Hải Phòng là vừa đào tạo ra những công 
nhân lành nghề vừa trực tiếp lao động sản xuất với nhiều 
ngành khác nhau như: Hàn, Nguội, Tiện... nhằm đáp ứng 
yêu cầu của ngành đóng tàu thủy Việt Nam. Chính vì vậy, 
thể chất mỗi người công nhân là nhân tố quyết định sự 
phát triển sức sản xuất của nhà trường và xã hội.

Nhà trường thường xuyên đổi mới, nâng cao các 
thiết bị cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ và cả đội ngũ giáo 
viên TDTT. Tuy nhiên, công tác giáo dục của nhà trường 
trong những năm gần đây còn gặp nhiều khó khăn: Số 
lượng học sinh (HS) đầu vào tăng nhanh, cơ sở vật chất 
cũng như đội ngũ giáo viên còn thiếu, nội dung chương 
trình môn GDTC chưa phong phú, chưa khoa học cho 
nên HS tập luyện chỉ mang tính chiếu lệ, bắt buộc, không 
tạo cho HS- sinh viên (SV) được sự hứng thú, tự giác tích 
cực tập luyện, do vậy, hiệu quả của công tác GDTC trong 
nhà trường còn nhiều hạn chế. 

2. Thực trạng công tác giáo dục thể chất Trường 
Trung học Giao thông Vận tải Hải Phòng

2.1. Chương trình và hình thức tổ chức dạy giáo 
dục thể chất 

Về chương trình: Bộ môn GDTC thực hiện nghiêm túc 
chương trình GDTC do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Với nội dung chương trình gồm 2 phần:
Phần lí thuyết chung: Gồm 14 tiết được thực hiện 

trong 3 học kì với giáo trình bài giảng do bộ môn biên 
soạn theo chương trình và tài liệu của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và ngành TDTT ban hành, đáp ứng yêu cầu của 
chương trình quy định và quá trình học tập của HS - SV. 
Quá trình giảng dạy lí thuyết đã giúp cho HS- SV có nhận 
thức đúng về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác GDTC 
trong nhà trường, trong việc tự rèn luyện sức khoẻ cũng 
như cung cấp được những hiểu biết về kĩ thuật động 
tác, nguyên tắc tập luyện thể thao và thi đấu thể thao. 
Tuy nhiên, nội dung chưa thống nhất về giáo trình cũng 
như giáo án của các giáo viên dẫn đến sự tiếp thu của 
SV khác nhau. Hơn nữa, trình độ giảng dạy về lí luận, lí 
thuyết chuyên ngành của các giáo viên có sự chênh lệch 
đáng kể.

Phần thực hành: Gồm 76 tiết trong tổng quỹ thời 
gian là 90 tiết (giai đoạn 1) chia làm 3 học phần. SV được 
tập luyện các nội dung thuộc 2 môn chính là Điền kinh và 
Thể dục. Việc giảng dạy kĩ thuật động tác được tiến hành 
trong các giờ lên lớp nội khoá theo thời khoá biểu của 
nhà trường. Nội dung chương trình gồm một số môn như 
chạy ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy xa, nhảy cao, đẩy tạ 
và bóng chuyền. Thời gian hoàn thành chương trình trong 
khoá học là 120 tiết được chia làm 4 học phần. Trong từng 
học phần có kiểm tra đánh giá từng nội dung theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về hình thức tổ chức giảng dạy: Bộ môn tiến hành tổ 
chức GDTC cho SV theo hai hình thức nội khoá và ngoại khoá.

- Nội khoá: Là những buổi tập theo kế hoạch thời 
khoá biểu của nhà trường, theo quỹ thời gian, chương 
trình quy định, có quy cách kiểm tra, đánh giá cho điểm. 
Thực tế quá trình giảng dạy chưa cải tiến được phương 
pháp tổ chức buổi tập, chưa thay đổi nhiều nội dung, bài 
tập sinh động, chưa hướng dẫn và tổ chức cho SV tập 
luyện theo các tiêu chuẩn rèn luyện thể thao.
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- Ngoại khoá: Bao gồm các giờ tự học của SV các 
buổi huấn luyện đội tuyển để tham gia các giải ngành ở 
khu vực và thành phố, tổ chức trọng tài các giải thể thao 
SV trong toàn trường. Tuy nhiên, hiện nay, các hình thức 
tổ chức hướng dẫn SV tập luyện để hoàn thiện các nội 
dung học tập chính khoá chưa có, đồng thời chưa phát 
động được phong trào tự tập luyện của SV theo các nội 
dung, tiêu chuẩn rèn luyện thể thao. 

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả giáo dục 
thể chất 

Về cán bộ giảng dạy: Đội ngũ giáo viên TDTT của 
trường có 5 giáo viên TDTT và tổ môn TDTT vẫn trực thuộc 
phòng quản lí SV nên phải kiêm nhiệm nhiều công tác 
khác như: Công tác phong trào, công tác chủ nhiệm lớp, 
công tác quản sinh, công tác Đoàn, do vậy dẫn đến tình 
trạng chồng chéo. Tuy nhiên, vấn đề bồi dưỡng nghiệp 
vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ, chuẩn hoá 
cán bộ đã được quan tâm, hầu hết trình độ giáo viên đều 
đã tốt nghiệp Trường Đại học TDTT (80%), có thâm niên 
giảng dạy trên 5 năm (60%). Trong những năm gần đây, 
đã có 1 giáo viên tốt nghiệp thạc sĩ và 1 giáo viên trẻ đang 
theo học cao học (Bảng 1). Đây là một tiềm năng đóng 
góp to lớn cho việc thực hiện các nhiệm vụ GDTC trong 
nhà trường, giảng dạy, tổ chức tập luyện và huấn luyện 
các đội đại biểu, chỉ đạo phong trào, tổ chức và trọng 
tài các giải thể thao của SV trong trường và tiến hành 
công tác nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, giáo viên trẻ có 
triển vọng nhưng chưa GV nào tiếp tục nâng cao trình 
độ nghiên cứu sinh, vẫn thiếu kinh nghiệm trong giảng 
dạy. Trình độ đào tạo tại chức chiếm 20%. Do vậy yêu cầu 
về đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện và nâng cao trình độ 
chuyên môn là rất cấp thiết.

Bảng 1: Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT  
Trường Trung học Giao thông Vận tải Hải Phòng

TT Trình độ Số lượng Thâm niên Tỉ lệ %

1 Thạc sĩ 1 4 năm 20%

2 Đại học chính quy 3 3-7 năm 60%

3 Đại học tại chức 1 5 năm 20%

Về cơ sở vật chất: Số lượng SV tăng 
lên nhanh chóng (trên 2.000 SV hiện 
nay) nhưng hiện tại còn thiếu thốn rất 
nhiều. Nhất là diện tích sân tập, chỉ đáp 
ứng được 40%. Trong khi đó, định hướng 
quy hoạch cơ sở vật chất TDTT trường 
học của Nhà nước là 10m2/SV. Diện tích 
đất, công trình thể thao phục vụ cho tập 
luyện ngoại khoá ở kí túc xá hầu như 
không có. Mật độ giảng dạy cao, dẫn đến 
sân bãi dụng cụ không đáp ứng đủ do 
lượng HS đông có buổi học trùng 2 lớp 
khoảng trên dưới 100 HS nên vấn đề sân 
tập cần bố trí cho phù hợp (Bảng 2). Việc 
xây dựng một sân điền kinh hoặc sân 
bóng đá là rất khó khăn, đòi hỏi phải có 
thời gian, không thể đáp ứng ngay được. 

Vì vậy, việc cải tiến phương pháp giảng dạy dựa trên cơ 
sở vật chất hiện có của nhà trường là rất cần thiết.

Bảng 2: Sân bãi dụng cụ phục vụ giảng dạy và tập luyện

TT Sân bãi - dụng cụ
Khu

giảng 
dạy

Khu
kí túc 

xá

Chất 
lượng

1 Sân bóng đá 60m X 40m 1 0 Sân đất

2 Sân bóng chuyền 2 0 Xi măng

3 Sân bóng rổ 0 0

4 Sân cầu lông 4 1 Xi măng

5 Sân bóng ném 0 0

6 Đường chạy vòng 1000m 
(Đường đi lại trong trường) 1 0 Bê tông

7 Khu vực đẩy tạ 2 0 Sân đất

8 Hố nhảy cao + nhảy xa 2 0 Đổ cát

9 Xà đơn 2 1 50%

10 Xà kép 0 2 40%

11 Bàn bóng bàn 3 1 60%

12 Bể bơi 0 0

13 Phòng tập luyện 1 0 Cấp 4

Về nhận thức của cán bộ lãnh đạo, giáo viên, SV 
Trường Trung học Giao thông Vận tải Hải Phòng đối với 
TDTT: Để hiểu rõ thực trạng, chúng tôi đã tiến hành điều 
tra hiện trạng, nhận thức và thực tế tập luyện TDTT ngoại 
khoá của các đối tượng Trường Trung học Giao thông 
Vận tải Hải Phòng, kết quả thể hiện ở Bảng 3.

Qua Bảng 3, ta dễ dàng nhận thấy về nhận thức 
đối với lợi ích, tác dụng và vai trò của TDTT đối với việc 
nâng cao thể chất cho con người, nhận thức của SV 
phần đông yêu thích tập luyện do có nhận thức đúng 
đắn (52,32%). Song, SV nói chung, đặc biệt là nam SV ở tỉ 
lệ tập thường xuyên ít (7,75%) là do chưa có thời gian và 
thiếu sân bãi tập luyện. Ngoài ra, còn có một tỉ lệ đáng 
kể giáo viên và cán bộ quản lí cũng chưa nhận thức đầy 

Bảng 3: Nhận thức và thực tế tập luyện TDTT ngoại khoá 
của các đối tượng Trường Trung học Giao thông Vận tải Hải Phòng

Đối
tượng

Nhận thức đối với tập luyện Thực tế tham gia tập luyện  
ngoại khoá thường xuyên

Đúng
đắn

Tỉ lệ
%

Chưa đúng
đắn

Tỉ lệ
%

Thường
xuyên

Tỉ lệ
%

Có
tập

Tỉ lệ
%

Giáo viên
45
67

67,16
23
67

34,32
22
67

32,83
42
67

62,68

Cán bộ 
quản lí

39
47

82,97
23
67

31,91
17
47

36,17
27
47

51,06

Nam SV
135
258

52,32
113
258

43,79
20
258

7,75
73
258

28,29

Nữ SV
92

159
57,86

78
159

49,05
17
159

10,69
86

159
54,08
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đủ (34,32; 31,91). Đây cũng là vấn đề bức xúc của Trường 
Trung học Giao thông Vận tải Hải Phòng. Thực trạng này 
không những ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất của 
SV mà quan trọng hơn là làm ảnh hưởng không nhỏ đến 
chất lượng giáo dục thể chất của trường học.

2.3. Thể chất của học sinh Trường Trung học Giao 
thông Vận tải Hải Phòng

Xác định nội dung và phương pháp đánh giá thể 
chất:

Thể chất của con người gồm thể trạng (tình trạng 
sức khoẻ và hình thái cơ thể) và thể lực (mức độ phát 
triển các tố chất thể lực cơ thể). Do thể chất là một tổ 
hợp các yếu tố, vì vậy, để đánh giá thể chất, người ta 
thường dùng các chỉ số đánh giá về 3 mặt: Hình thái cơ 
thể, chức năng các hệ thống cơ quan cơ thể và tố chất 
thể lực; từ đó, xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trình 
độ thể chất của từng người.

Tuy vậy, trong GDTC, nhất là trong điều kiện thiếu 
thiết bị dụng cụ, thiếu nhân viên kiểm tra y sinh học, vì 
vậy, có nhiều người giảm thiểu các nội dung kiểm tra về 
thể chất. Nhóm nghiên cứu dùng các kết quả kiểm tra 
sức khoẻ của trạm y tế trường kết hợp với kiểm tra tại 
chỗ về thể hình và thể lực. Như vậy, nội dung kiểm tra 
thể chất cho HS Trường Trung học Giao thông Vận tải Hải 
Phòng được xác định như sau: 1/Phân loại sức khoẻ y 
tế: A,B,C; 2/Hình thái cơ thể: Chiều cao cân nặng; 3/Tố 
chất thể lực: Sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo, 
khả năng phối hợp vận động.

Để đảm bảo tính khách quan trong công việc, lựa 
chọn bài tập đánh giá thể chất cho HS Trường Trung học 
Giao thông Vận tải Hải Phòng, chúng tôi đã căn cứ vào 
các yêu cầu sau: Căn cứ vào yêu cầu và nhiệm vụ đào 
tạo; căn cứ vào mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ trong 
các trường đại học, công tác GDTC; căn cứ vào tính toàn 
diện trong các tố chất thể lực; căn cứ vào nội dung bài 
tập thường được sử dụng trong công việc đánh giá năng 
lực thể chất cho HS khi vào trường.

Các nguyên tắc lựa chọn test như sau: 
Nguyên tắc 1: Các bài test lựa chọn phải đánh giá 

được toàn diện về mặt hình thái, tố chất vận động.
Nguyên tắc 2: Việc lựa chọn các test phải đảm bảo 

độ tin cậy và mang tính thông tin cần thiết của đối tượng 
nghiên cứu. 

Nguyên tắc 3: Các test lựa chọn phải có các chỉ tiêu 
đánh giá cụ thể, có hình thức tổ chức đơn giản phù hợp 
với điều kiện thực tiễn của công tác giảng dạy - huấn 
luyện tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

Qua tham khảo các tài liệu chuyên môn trong nước 
và nước ngoài có liên quan, qua khảo sát thực nghiệm, 
chúng tôi bước đầu lựa chọn được 10 chỉ tiêu, test đánh 
giá thực trạng thể chất cho HS Trường Trung học Giao 
thông Vận tải Hải Phòng như sau:

* Nhóm chỉ tiêu hình thái:
1. Chiều cao đứng (cm).
2. Cân nặng (kg).
3. Vòng ngực trung bình (cm).

4. Quetelet (g/cm).
* Nhóm các test về tố chất vận động:
5. Chạy 30m XPC (s).
6. Chạy 50m XPC (s).
7. Bật xa tại chỗ (cm).
8. Chạy 1000 m (nam), 500m nữ (s).
9. Chạy con thoi 4 x 30m (s).
10. Ke bụng 90° xà đơn (s).
Để có sự đánh giá chính xác về thực trạng thể chất 

cho HS Trường Trung học Giao thông Vận tải Hải Phòng. 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu, test trên 258 
HS nam và 159 HS nữ, đang theo học năm thứ nhất đến 
năm thứ 2 ( K34; K35 ) tại trường. Trong đó: 

Năm thứ nhất:     139 nam 70 nữ
Năm thứ hai:        140 nam 68 nữ

Bảng 4: Thực trạng thể chất của HS  
Trường Trung học Giao thông Vận tải Hải Phòng

TT Nội dung kiểm tra
 ±  d

Nam Nữ

1 Chiều cao đứng (cm) 165.28 ± 4.12 154,66 ± 4,43

2 Cân nặng (kg) 55.22 ± 5.31 46,87 ± 4,22

3 Vòng ngực TB (cm) 83.34 ± 6.08 80,63 ± 5,67

4 Quetelet (g/cm) 334.09 ± 12.88 303.05± 95.25

5 Chạy 30m XPC (s) 5.33 ± 0.45 6,24 ± 0,51

6 Bật xa tại chỗ (cm) 207,27 ± 5.12 153.89 ± 4,57

7 Chạy 1000m nam (s) 334.21 ± 17.96

8 Chạy 500m nữ (s) 146.82 ± 5.96

9 Ke bụng 90° xà đơn (s) 6.92 ± 0.52 5.21 ± 0.52

Để đánh giá một cách khách quan và chính xác về 
thực trạng thể chất của HS Trường Trung học Giao thông 
Vận tải Hải Phòng, chúng tôi tiến hành phỏng vấn, khảo 
sát và so sánh với thực trạng thể chất của SV một số 
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp như: 
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Sao Đỏ (Bảng 5).

3. Kết luận
Thông qua kết quả đánh giá giữa các SV ở các 

trường về thực trạng thể chất, chúng ta có thể nhận thấy 
rằng:

- Về các chỉ số hình thái của HS Trường Trung học 
Giao thông Vận tải Hải phòng so với Trường Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội và Trường Cao đẳng Công nghiệp 
Sao Đỏ là không đáng kể, hay nói cách khác là không có 
sự khác biệt rõ rệt.

- Về các chỉ tiêu thể lực thì HS Trường Trung học 
Giao thông Vận tải Hải Phòng so với Trường Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội và Trường Cao đẳng Công nghiệp 
Sao Đỏ còn thấp hơn, sự chênh lệch được biểu hiện rõ 
qua kết quả kiểm tra.

Dựa vào những thông tin, kết quả trên và những 
tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của Bộ Giáo dục và Đào 
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tạo thì hầu hết ở các chỉ tiêu đã lựa chọn, HS Trường 
Trung học Giao thông Vận tải Hải Phòng chỉ đạt ở mức 
trung bình, một số chỉ tiêu đạt mức trung bình yếu.

Từ thực trạng trên cũng đặt ra một yêu cầu bức 

thiết đối với bộ môn Giáo dục thể 
chất của Trường Trung học Giao 
thông Vận tải Hải Phòng đó là cần 
sử dụng nhiều biện pháp, hình 
thức để nâng cao thể chất cho SV, 
củng cố sức khỏe; từ đó góp phần 
hình thành các năng lực làm việc 
chung và chuyên môn, thích nghi 
với các điều kiện hoạt động, làm 
việc trong tương lai.
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Bảng 5: Đánh giá thực trạng thể chất của HS Trường Trung học Giao thông  
Vận tải Hải Phòng với SV Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trường Cao đẳng 

Công nghiệp Sao Đỏ

TT Chỉ tiêu, test Giới
tính

Trường trung 
học Giao 

thông Vận tải 
Hải Phòng

Trường Đại 
học Nông 

nghiệp Hà Nội

Trường Cao 
đẳng Công 
nghiệp Sao 

Đỏ

x ± d x ± d x ± d

1 Chiều cao 
đứng (cm)

Nam 165.28+ 4.12 165.80+ 4.02 165.481 4.22

Nữ 154.66 ±4,43 154,96 ±4,44 154,95 ±4,13

2 Cân nặng (kg)
Nam 55.22 + 5.31 55.56 + 5.26 55.32 + 5.51

Nữ 46.87 ± 4,22 47,17 1 4,12 47,25 ± 4,06

3 Vòng ngực 
trung bình (cm)

Nam 83.34 + 6.08 84.11 + 6.02 83.64 + 6.05

Nữ 80.63 ± 5.67 80,43 1 5,37 80,64 ± 5,47

4 Quetelet (g/cm)
Nam 334.09+ 12.88 335.10+ 13.08 334.30+ 12.34

Nữ 303.05195.25 304,40192.79 304.93198.30

5 Chạy 30m
XPC (s)

Nam 5.33 ± 0.45 5.03 1 0.57 5.11 ± 0.48

Nữ 6,24 ± 0.51 6,08 1 0.48 6,13 ± 0.54

6 Bật xa 
tại chỗ (cm)

Nam 207.27 ±5.12 215.47 ±5.43 213.96 ±5.38

Nữ 153.89 14.57 157.12 ±4.82 155.76 ±4.68

7 Chạy 1000 m (nam), 
500 m (nữ) (s)

Nam 334.21117.96 312.12114.78 319.01115.06

Nữ 146.82 15.96 139.81 ±5.07 142.11 ±5.31

8 Ke bụng 90°
xà đơn (s)

Nam 6.92 ± 0.52 7.23 1 0.66 7.64 ± 0.78

Nữ 5.21 1 0.52 5.63 1 0.47 5.30 ± 0.58
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