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1. Đặt vấn đề
Trong xu thế toàn cầu hóa cùng với sự phát triển như 

vũ bão của khoa học, công nghệ và sự bùng nổ thông tin, 
quá trình dạy học trong các nhà trường phổ thông đang 
tồn tại mâu thuẫn giữa khối lượng tri thức ngày càng tăng 
lên, phức tạp hơn với thời lượng học tập có hạn, việc 
đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính 
tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh (HS) để từ đó 
bồi dưỡng cho HS phương pháp tự học, hình thành khả 
năng học tập suốt đời là một nhu cầu tất yếu trong các 
nhà trường. Giáo dục phổ thông (GDPT) nước ta đang 
thực hiện bước chuyển từ giáo dục (GD) tiếp cận nội 
dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ 
chỗ quan tâm đến việc HS học được cái gì đến chỗ quan 
tâm HS làm được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được 
điều đó, phải đổi mới cách tiếp cận các thành tố của quá 
trình dạy học:

- Mục tiêu dạy học: Chuyển từ chủ yếu trang bị kiến 
thức sang hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực 
người học;

- Chương trình dạy học: Chuyển từ tập trung, bao cấp 
sang phân cấp: Chương trình khung của Bộ, chương 
trình địa phương, chương trình nhà trường;

- Nội dung dạy học: Chuyển từ nội dung kiến thức hàn 
lâm sang tinh giản, chọn lọc, tích hợp, đáp ứng yêu cầu 
ứng dụng vào thực tiễn và hội nhập quốc tế;

- Phương pháp dạy học: Chuyển từ chủ yếu truyền thụ 
một chiều, HS tiếp thu thụ động (hoạt động dạy của giáo 
viên (GV) là trung tâm) sang tổ chức hoạt động học cho 
HS, HS tự lực, chủ động trong học tập (hoạt động học 
của HS là trung tâm, GV là người hỗ trợ, hướng dẫn);

- Hình thức dạy học: Các giờ học chuyển từ chủ yếu 
diễn ra trên lớp học truyền thống sang việc đa dạng hóa 
các hình thức dạy học, kết hợp cả trong và ngoài lớp học, 

ngoài nhà trường: dạy học tại di sản, dạy học gắn với sản 
xuất kinh doanh, tăng cường các hoạt động xã hội, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa 
học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo…Từ chủ yếu dạy 
học toàn lớp sang kết hợp giữa dạy học nhóm nhỏ, cá 
nhân với toàn lớp học; 

- Kiểm tra đánh giá: Từ chủ yếu kiểm tra việc ghi nhớ 
kiến thức sang đánh giá năng lực; từ chủ yếu đánh giá 
kết quả học tập sang kết hợp đánh giá kết quả học tập với 
đánh giá quá trình, đánh giá sự tiến bộ của HS;

- Các điều kiện dạy học: Chuyển từ việc chủ yếu khai 
thác các điều kiện GD trong phạm vi nhà trường sang 
việc tạo điều kiện cho HS được học tập qua các nguồn 
học liệu đa dạng, phong phú trong xã hội, nhất là qua 
Internet; ... phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và 
chuẩn bị tâm thế cho học tập suốt đời.

Từ thay đổi cách tiếp cận các thành tố của quá trình 
dạy học, đòi hỏi công tác quản lí trong nhà trường cũng 
phải thay đổi: chuyển từ thực hiện kiểu quản lí áp đặt 
mệnh lệnh từ trên xuống, thực hiện rập khuôn, máy móc 
theo quy định của cấp trên, cơ chế quản lí hạn chế khả 
năng sáng tạo của GV và HS, thiếu tính tự chủ, chưa đáp 
ứng tính phù hợp vùng miền,... sang đổi mới quản lí theo 
định hướng dân chủ hóa, phân cấp quản lí, giao quyền tự 
chủ để phát huy tính chủ động, sáng tạo phù hợp thực tế 
của các nhà trường, của GV.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quản lí sự thay đổi 
Theo BNET, Tạp chí về quản lí kinh doanh cho rằng: 

“Quản lí thay đổi là sự phối hợp của một giai đoạn 
chuyển đổi có cấu trúc từ tình huống A sang tình huống B 
để đạt được sự thay đổi lâu dài trong một tổ chức”. Điều 
này đòi hỏi sự hiểu biết về các động lực tổ chức và tâm 
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lí tại nơi làm việc để dẫn dắt sự thay đổi qua năm giai 
đoạn: Ra quyết định ban đầu; Lập kế hoạch và lập nhóm; 
Tạo các sản phẩm; Thực hiện; Đánh giá và cải tiến”. 
David M. Herold và Donald B. Fedor (2008) quan niệm 
rằng: “Quản lí thay đổi là thực hiện các chức năng quản 
lí trong việc triển khai các thay đổi, quản lí thay đổi là 
điều khiển sự thay đổi để sự thay đổi đó đi đến đích dự 
kiến. (David M. Herold và Donald B. Fedor, 2008, pp. 
27). Theo quan điểm của Gary Yukl (2013) cho rằng: 
“Quản lí sự thay đổi chính là quá trình chuyển các thành 
viên từ trạng thái cam kết với mô hình hoạt động cũ sang 
cam kết với mô hình hoạt động mới” (Gary Yukl, 2013, 
pp. 31). Theo quan điểm của Jean Helms-Mills, Kelly 
Dye, Albert J. Mills (2008): “Quản lí sự thay đổi là một 
quá trình có cấu trúc để chuyển tiếp các cá nhân, tập 
thể và tổ chức từ trạng thái hiện hữu đến một trạng thái 
mong muốn khác trong tương lai” (Jean Helms-Mills, 
Kelly Dye, Albert J. Mills, 2008, pp. 25). Theo quan 
điểm của Đặng Xuân Hải (2017): “Quản lí sự thay đổi 
thực chất là kế hoạch hóa, điều hành và chỉ đạo triển khai 
sự thay đổi để đạt được mục tiêu đề ra cho sự thay đổi 
đó”. Theo quan điểm của Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và Lê 
Thị Mai Phương (2015): “Quản lí sự thay đổi được xác 
định như một tập hợp toàn diện các quy trình cho việc 
ra quyết định, lập kế hoạch, thực hiện và các bước đánh 
giá quá trình thay đổi”. Còn theo quan điểm của chúng 
tôi: “Quản lí sự thay đổi là quá trình vận dụng các chức 
năng, phương tiện quản lí và đồng thời khai thác có hiệu 
quả các nguồn lực sẵn có của chủ thể quản lí nhằm đạt 
đến mục tiêu đã đề ra của sự thay đổi”.

Trong GD, chúng ta có thể thấy rõ sự thay đổi là một 
yếu tố quan trọng liên quan đến sự thành công của một 
nhà trường. Nếu không mau chóng thích ứng với sự thay 
đổi nhà trường khó có thể giữ được vị trí và chất lượng 
GD thay đổi. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đặc 
biệt quan tâm đến vai trò của người hiệu trưởng trong 
việc quản lí sự thay đổi trong nhà trường. Hiệu trưởng 
luôn giữ vai trò kép, vừa lãnh đạo để luôn có được sự 
thay đổi và phát triển bền vững vừa quản lí để các hoạt 
động trong nhà trường có sự ổn định và phát triểt nhằm 
đạt tới mục tiêu đã đề ra.

2.2. Quản lí sự thay đổi trong nhà trường
Từ những quan điểm của các tác giả nêu trên có thể 

hiểu quản lí sự thay đổi trong nhà trường là tập hợp các 
tác động của hiệu trưởng vào quá trình thay đổi thông 
qua công tác lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và 
sử dụng các nguồn lực sẵn có của nhà trường để đạt mục 
tiêu thay đổi và thường trải qua ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị cho sự thay đổi
Ở bước này, hiệu trưởng xác định và chọn lựa được 

những việc cần làm để thay đổi trường phổ thông. Hiệu 
trưởng phải nhận diện cho được “sự thay đổi” mà mình 
phải quản lí có đặc điểm, tính chất như thế nào, những 

nội dung cơ bản nào cần giải quyết. Hiệu trưởng phải 
phân tích được khả năng đón nhận sự thay đổi của nhà 
trường, dự báo trước những xu hướng, cơ hội và nguy cơ 
của nhà trường và tiến trình thay đổi trong nhà trường để 
chuẩn bị với những thách thức đặt ra.

Giai đoạn 2: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 
thay đổi

- Hiệu trưởng phải làm cho mọi người hiểu đúng mục 
đích, nội dung, sự thay đổi, tránh nhiễu không cần thiết. 
Lập kế hoạch để thực hiện hệ thống mục tiêu tức là tìm 
các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) và thời gian, 
không gian... cần cho việc hoàn thành các mục tiêu. Chi 
phí về tất cả các mặt phải được xác định. Hơn nữa, phải 
tìm ra phương án chi phí ít nhất cho việc thực hiện mỗi 
một mục tiêu. Thay đổi có kế hoạch là loại hình thay đổi 
tổ chức được sử dụng nhiều nhất hiện nay.

- Hiệu trưởng soạn thảo và ra các quyết định liên quan 
đến sự thay đổi của nhà trường. Xác định và phân loại 
các hoạt động cần thiết để thực hiện mục tiêu, nhóm các 
hoạt động lại theo nhân lực và các nguồn lực hiện có một 
cách tối ưu theo hoàn cảnh để hình thành cơ cấu tổ chức. 
Lựa chọn, sử dụng cán bộ phù hợp thực hiện sự thay đổi, 
phân nhiệm và phân quyền rành mạch cho các bộ phận, 
ràng buộc các bộ phận theo chiều dọc và chiều ngang 
trong mối quan hệ trách nhiệm, quyền hạn và thông tin.

Giai đoạn 3: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thay đổi 
và củng cố sự thay đổi

Ở giai đoạn này, hiệu trưởng cần theo dõi tiến độ, duy 
trì sự cân bằng, xem xét lại các kết quả, thành công và 
thất bại để từ đó điều chỉnh mục tiêu và kế hoạch. Đồng 
thời, cần kiểm định, đánh giá kết quả thay đổi, đánh giá 
chất lượng và năng lực thay đổi của nhà trường.

2.3. Vận dụng lí thuyết quản lí sự thay đổi vào quản lí hoạt 
động dạy học trong nhà trường hướng đến thực hiện Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới 
2.3.1. Sự cần thiết phải chỉ đạo đổi mới hoạt động dạy học trong 
nhà trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 
hiện nay
Trong những năm học vừa qua, công tác quản lí hoạt 

động dạy học trong các nhà trường trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh đã được lãnh đạo các nhà trường chú 
trọng đầu tư. Đa số các nhà trường đều quán triệt yêu cầu 
và nội dung đổi mới tổ chức hoạt động dạy học trong nhà 
trường bao gồm đổi mới hoạt động dạy của GV và hoạt 
động học của HS, xây dựng kế hoạch dạy học và phân 
phối chương trình mới phù hợp với đối tượng HS và điều 
kiện của nhà trường, điều chỉnh nội dung dạy học theo 
hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà 
trường và địa phương, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng 
và thái độ của từng cấp học, tổ chức các hình thức dạy 
học phù hợp. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội 
ngũ GV và triển khai các đợt tập huấn được thực hiện 
nghiêm túc, đầy đủ.
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Tuy nhiên, nhận thức của một số cán bộ quản lí và 
GV về những chủ trương đổi mới trong công tác quản lí, 
dạy học ở một số trường còn hạn chế. Số lượng HS phát 
triển mạnh trong khi số lượng trường lớp, trang thiết bị 
dạy học không thể ngày một ngày hai đáp ứng kịp thời. 
Công tác chỉ đạo đổi mới hoạt động dạy học trong một 
số nhà trường chưa được chú trọng đúng mức, dẫn đến 
chất lượng GD còn có sự chênh lệch giữa các địa phương 
trong thành phố. Việc đổi mới hoạt động dạy học diễn ra 
trong môi trường tương tác giữa người dạy và người học 
mà ít có sự tham gia của người quản lí và các GV khác 
nên chất lượng của việc đổi mới phụ thuộc rất lớn vào sự 
nỗ lực của chính GV và HS.

Trong bối cảnh GD nước ta đang có những thay đổi 
như hiện nay, nâng cao chất lượng dạy học vẫn là yêu 
cầu, nhiệm vụ cao nhất mà ngành GD&ĐT nói chung 
và ngành GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng 
cần phải đạt tới. Chương trình GD phổ thông mới đã 
xác định nhiều “cái mới” về hoạt động dạy học trong 
các nhà trường trong thời gian sắp đến. Do đó, công tác 
quản lí hoạt động dạy học trong các nhà trường cũng 
cần được quan tâm, nhất là việc đổi mới cơ chế quản 
lí nhà trường theo hướng dân chủ hóa, xã hội hóa, nhà 
trường được tự chủ, được giám sát và chịu trách nhiệm 
giải trình. Khi quản lí, chỉ đạo đổi mới hoạt động dạy 
học trong nhà trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh, nhất thiết phải vận dụng các kiến thức của quản 
lí sự thay đổi. Bên cạnh đó, thành tố của quá trình dạy 
học theo Chương trình GDPT mới cũng cần thay đổi về 
mục tiêu dạy học, chương trình dạy học, nội dung dạy 
học, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá các điều kiện 
dạy học sao cho phát triển năng lực, phẩm chất giúp cho 
HS củng cố kiến thức, tham gia xã hội có hiệu quả và rèn 
luyện kĩ năng sống, các phẩm chất, phong cách học tập 
suốt đời sau này. Hoạt động dạy học phải thay đổi để HS 
được làm chủ; chú trọng tính sáng tạo, tính độc lập, tính 
tích cực trong phát triển nhân cách của người học. Dạy 
học và GD thông qua tổ chức các hoạt động của HS, biến 
nó trở thành trung tâm của quá trình dạy học, chú trọng 
rèn luyện phương pháp tự học, phương pháp tư duy và 
phương pháp giải quyết vấn đề; tăng cường học tập của 
mỗi cá nhân, phối hợp giữa học hợp tác với học nhóm 
tạo ra môi trường học tập tương tác, thầy-trò, trò-trò, từ 
đó phát huy năng lực của mỗi HS. Dạy học trên những 
gì các em đã có, qua trải nghiệm và kinh nghiệm thực 
tế, giúp HS làm việc độc lập, tổ chức công việc để giải 
quyết các đòi hỏi của xã hội và nhu cầu đa dạng, phức 
tạp của công việc sau này. GV hướng dẫn mang tính định 
hướng, không áp đặt trong quá trình học của HS, kết hợp 
đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò, khai thác hiệu 
quả, vận dụng linh hoạt các trang thiết bị, cơ sở vật chất 
sẳn có trong nhà trường.

Qua khảo sát thực trạng hoạt động dạy học ở các 
trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

mà chúng tôi thu thập từ 926 phiếu khảo sát đối với cán 
bộ quản lí cấp Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, 
lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận huyện, hiệu trưởng, phó 
hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và GV các trường 
phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 
(xem Bảng 1 và Biểu đồ 1): 

Bảng 1: Tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng dạy học ở các 
trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

TT Nội dung đánh giá Độ lệch 
chuẩn

Thứ 
bậc

1 Mục tiêu dạy học 3,53 0.71 6

2 Nội dung dạy học 3,62 0.75 5

3 Phương pháp dạy học 3,63 0.66 4

4 Sử dụng phương tiện dạy học 3,84 0.85 1

5 Hình thức tổ chức dạy học 3,71 0.75 2

6 Kiểm tra, đánh giá kết quả 
học tập 

3,65 0.89 3

Chung 3,66 0.77

Ghi chú: A: Mục tiêu dạy học; B: Nội dung dạy học; C: 
Phương pháp dạy học; D: Sử dụng phương tiện dạy học; E: 

Hình thức tổ chức dạy học; F: Kiểm tra, đánh giá kết quả 
học tập

Biểu đồ 1: Thực trạng hoạt động dạy học ở các trường 
trung học cơ sở  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng 1 và Biểu đồ 1 thể hiện kết quả khảo sát thực 
trạng dạy học ở các trường phổ thông trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy mức độ thực hiện 
hoạt động dạy học đạt ở mức khá, với X̅ = 3,66, độ lệch 
chuẩn là 0.77). Trong đó, kết quả sử dụng phương tiện 
dạy học trong quá trình hoạt động dạy học đạt kết quả 
cao nhất với (trung bình X̅ = 3,84, độ lệch chuẩn là 0.85), 
kế đến là đánh giá hình thức tổ chức dạy học, mức độ 
thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS và 
phương pháp dạy học với mức đánh giá lần lượt là (trung 
bình X̅ = 3,71, độ lệch chuẩn là 0.75), (trung bình X̅ = 
3,65, độ lệch chuẩn là 0.89) và (trung bình X̅ = 3,63, độ 
lệch chuẩn là 0.75). Sau cùng là mức độ thực hiện mục 
tiêu và nội dung dạy học được đánh giá là (trung bình X̅ 
= 3,62, độ lệch chuẩn là 0.89) và (trung bình X̅ = 3,53, 
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độ lệch chuẩn là 0.89). Qua đây cho thấy, khi thực hiện 
mục tiêu và nội dung dạy học vẫn còn một số hạn chế, 
phản ánh sự lúng túng trong quá trình xây dựng mục tiêu 
và nội dung dạy học hướng đến đích là phát huy hết năng 
lực, phẩm chất của HS trong quá trình dạy học. Ngoài ra, 
trong quá trình thực hiện nội dung dạy học, hầu hết các 
trường chỉ mới tập trung nhiều vào dạy kiến thức và kĩ 
năng, chưa chú trọng nhiều đến rèn cho các em thói quen 
tự học. Trong những năm qua, các trường phổ thông trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuy đã chú trọng đến đổi 
mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa các hình thức tổ 
chức dạy học và hình thức đánh giá kết quả học tập của 
HS, quan tâm đến điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị 
dạy học theo hướng phát triển năng lực người học, song 
vẫn còn không ít một số trường chậm đổi mới hoặc nếu 
có thì kết quả đạt được chưa cao, phản ánh thực trạng 
trên là do nhiều nguyên nhân, tuy nhiên trên hết vẫn cần 
có sự thay đổi trong công tác quản lí. 

2.3.2. Vận dụng lí thuyết sự thay đổi trong chỉ đạo đổi mới hoạt 
động dạy học trong nhà trường hướng đến thực hiện Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
a. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ GV về Chương 

trình tổng thể, chuẩn bị tốt tâm thế và các điều kiện cần 
thiết để GV thực hiện đổi mới trong dạy học

Việc tuyên truyền, phổ biến kế hoạch đổi mới hoạt 
động dạy học nhằm nâng cao nhận thức, tạo tính cấp 
bách về đổi mới hoạt động dạy học đối với các thành 
viên trong nhà trường. Cần tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ 
của những người liên quan và của toàn xã hội, lôi kéo 
mọi thành viên trong nhà trường, mọi lực lượng trong 
và ngoài trường cùng tham gia quá trình đổi mới hoạt 
động dạy học của nhà trường. Để tạo ra sự đồng thuận 
cần làm tốt công tác truyền thông bằng việc cung cấp đầy 
đủ, kịp thời thông tin, tuyên truyền cho mọi người cùng 
thấy được sự cần thiết và lợi ích của việc đổi mới hoạt 
động dạy học. Kinh nghiệm cho thấy, mọi sự thay đổi sẽ 
gặp phải các phản ứng từ nhiều phía nếu công tác truyền 
thông không tốt, chưa làm cho xã hội hiểu và chia sẻ với 
các đổi mới của ngành.

Hình thức tuyên truyền: Sử dụng nhiều diễn đàn khác 
nhau theo nguyên tắc ”Lặp lại, lặp lại và lặp lại”; Thuyết 
phục bằng sự làm gương của hiệu trưởng, phó hiệu 
trưởng, tổ trưởng chuyên môn và thành công bước đầu 
của đội tiên phong trong thực hiện đổi mới phương pháp 
dạy học. Đối tượng tuyên truyền gồm:

- Trong nhà trường: Đối tượng cần được tuyên truyền, 
phổ biến về đổi mới phương pháp dạy học bao gồm cả 
GV, tất cả nhân viên trong nhà trường và HS.

- Ngoài nhà trường: Cha mẹ HS, các tổ chức đoàn thể, 
chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ...

 Tuyên truyền để GV và nhân viên của nhà trường hiểu 

rõ về chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào 
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong 
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.

 Tổ chức quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ quản 
lí, GV về tầm quan trọng và sự cần thiết của đổi mới hoạt 
động dạy học trong nhà trường trong giai đoạn hiện nay 
khi mà các nhà trường đang chuẩn bị thực hiện lộ trình 
đổi mới Chương trình, sách giáo khoa GDPT.

 Phổ biến các văn bản liên quan đến Chương trình 
GD tổng thể cho tập thể GV, nhân viên của nhà trường. 
Phân tích những điểm mới liên quan đến hoạt động dạy 
học trong nhà trường và những nội dung mà Chương 
trình mới kế thừa từ Chương trình hiện tại để GV hiểu 
rõ.

 Trưng cầu ý kiến đóng góp và tổ chức cho tập thể 
GV được thảo luận về những điểm mới trong Chương 
trình tổng thể để từ đó GV lập kế hoạch thay đổi cho 
bản thân hướng tới việc thực hiện Chương trình tổng 
thể từ năm 2018.

b. Thực hiện đầy đủ các nội dung của quản lí sự thay 
đổi của hiệu trưởng trong công tác chỉ đạo đổi mới hoạt 
động dạy học trong nhà trường 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị cho sự thay đổi
- Phân tích tình hình nhà trường để xác định rõ những 

điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức đối với việc 
đổi mới hoạt động dạy học trong nhà trường. Đối chiếu 
với những yêu cầu đổi mới hoạt động dạy học trong 
Chương trình tổng thể để nhận diện những thay đổi mà 
nhà trường cần hướng đến.

- Tìm hiểu số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, GV 
trong trường; cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học; trạng 
thái của nhà trường và thói quen, sức ỳ của GV đối với 
hoạt động dạy học. Xác định những thuận lợi, khó khăn 
khi triển khai chủ trương đổi mới nội dung và phương 
pháp dạy học.

- Tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của mọi người (kể cả 
HS và phụ huynh HS) về mong muốn thay đổi một cách 
nghiêm túc và thấu hiểu.

Giai đoạn 2: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 
thay đổi

- Xây dựng kế hoạch dạy học cho nhà trường một cách 
linh hoạt, mềm dẻo mà vẫn đảm bảo đúng yêu cầu của 
chương trình.

- Xác định rõ các mục tiêu đổi mới hoạt động dạy học 
trong nhà trường hướng đến phát huy năng lực của HS.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đổi mới hoạt động 
dạy học nên được thực hiện theo phương án đổi mới dần 
dần, thực hiện từ từ, có trọng tâm, trọng điểm.

- Phát huy vai trò của các phó hiệu trưởng chuyên môn, 
tổ trưởng chuyên môn và các chuyên gia trong quá trình 
chỉ đạo đổi mới hoạt động dạy học trong nhà trường.

- Xây dựng hệ thống các giải pháp nhằm thực hiện 

Nguyễn Long Giao
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đổi mới hoạt động dạy học và lộ trình để thực hiện các 
giải pháp.

- Tìm các yếu tố khích lệ, hỗ trợ sự thay đổi: Tìm điển 
hình nhiệt tình tham gia đổi mới phương pháp dạy học, 
tổ chức các hoạt động dạy học trong trường để khích lệ 
phong trào; Tạo điều kiện cho GV có thành tích tốt, hay 
tâm huyết với việc tìm hiểu việc đổi mới phương pháp 
dạy học đi tham quan học tập tại một số trường điểm, cử 
GV đi tập huấn theo chương trình của các dự án.

- Hướng dẫn, chỉ đạo sát sao yêu cầu cụ thể đối với 
từng GV tham gia vào việc đổi mới hoạt động dạy học 
hướng đến việc thực hiện chương trình mới. Đánh giá 
kịp thời, khách quan mức độ thực hiện các nội dung và 
chỉ tiêu đề ra cho từng hoạt động.

- Cung cấp, hỗ trợ các điều kiện nguồn lực; động viên, 
khuyến khích tinh thần, vật chất hay kết hợp cả hai; tạo 
điều kiện cho GV triển khai, nhân rộng điển hình, duy trì 
sự đổi mới.

- Thực hiện hệ thống các giải pháp đã được xác định 
nhằm đổi mới các hoạt động dạy và học trong nhà trường. 
Xây dựng các phong trào thi đua đổi mới hoạt động dạy 
học trong nhà trường.

Giai đoạn 3: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thay đổi 
và củng cố sự thay đổi

- Đánh giá sự thay đổi nhận thức về vấn đề đổi mới 

hoạt động dạy học trong nhà trường. Phân tích, đánh giá, 
rút kinh nghiệm để có thể kế hoạch hóa đổi mới hoạt 
động dạy học trong những năm tiếp theo.

- Chỉ đạo và tạo điều kiện môi trường thuận lợi để GV 
tiếp tục đổi mới hoạt động dạy học trong nhà trường.

- Việc đổi mới hoạt động dạy học được đưa vào kế 
hoạch hành động của nhà trường, của các tổ chuyên môn 
và của mọi GV.

- Xây dựng văn hóa nhà trường, duy trì bền vững kết 
quả của sự thay đổi.

3. Kết luận 
Ba giai đoạn trên không phải lúc nào cũng tách rời 

nhau một cách máy móc, có lúc chúng đan xen vào nhau. 
Điều quan trọng đối với hiệu trưởng là cần nắm bắt thật 
chắc chắn sự xuất hiện từng giai đoạn trong quá trình 
thay đổi để xác định trách nhiệm quản lí phù hợp. Để các 
giai đoạn phát triển có hiệu quả, trách nhiệm của hiệu 
trưởng là phải khuyến khích sự thay đổi, nâng đỡ những 
ý tưởng mới của cấp dưới, xây dựng văn hóa lành mạnh, 
chia sẻ và ủng hộ, hỗ trợ họ, kịp thời phát hiện và khẳng 
định những việc làm tốt, những sáng kiến của họ, làm 
cho nó trở thành mẫu mực hành động chung, một tài sản 
chung, một nét văn hóa của nhà trường. 
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ABSTRACT: The new general education program promulgated by the Ministry 
of Education and Training has been fundamentally reformed. Therefore, the 
management of schools, especially the teaching activities, must be changed to 
meet the requirements of the program. From now on, the school principals need 
to master and actively direct the renovation of teaching activities in secondary 
schools in order to implement the new general education program, aiming 
at promoting students’ competence. Based on the theory and approach to 
change management, the paper proposes a number of measures to direct the 
innovation process in teaching activities in schools towards the implementation 
of the general education program in Ho Chi Minh City in the current period.
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