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ĐỊNH HƯỚNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MÔN THỂ DỤC
1. Tổ chức dạy học môn thể dục theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng
§æi míi PPDH kh«ng cã nghÜa lµ lo¹i bá c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc truyÒn
thèng mµ ph¶i lùa chän, kÕt hîp hÕt søc mÒm dÎo c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc
đối với néi dung học cô thÓ (häc míi vµ «n c¸c néi dung thùc hµnh, lÝ thuyÕt vµ mét
sè t×nh huèng g¾n liÒn víi ho¹t ®éng thùc tiÔn).
§iÒu quan träng nhÊt lµ: gióp HS lu«n tù tin, t×m thÊy høng thó trong häc tËp, tõ ®ã
HS sÏ cã th¸i ®é tù gi¸c, tÝch cùc vµ mong muèn ®−îc s¸ng t¹o trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c
nhiÖm vô vËn ®éng. §æi míi c¸ch tæ chøc giê häc ThÓ dôc sao cho khoa häc, phï hîp víi
thùc tÕ c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr−êng, tæ chøc ph©n nhãm (kh«ng vµ cã quay vßng), phèi
hîp hîp lý gi÷a tËp ®ång lo¹t víi tËp lÇn l−ît ®Ó t¨ng thêi gian cho HS tËp luyÖn ®¹t ®Õn
l−îng vËn ®éng hîp lÝ. Việc đổi mới phương pháp dạy học môn Thể dục ở trung học cơ
sở nên được thực hiện theo các yêu cầu sau:
- Dạy học tiến hành thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập của học sinh;
- Dạy học kết hợp giữa hình thức học cá nhân với hình thức học theo nhóm,
theo lớp, thể hiện mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh với
học sinh;
- Sử dụng Chuẩn KT, KN để xác định mục tiêu tiết dạy đã được trình bày cụ thể
trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Thể dục THCS.
- Dạy học chú trọng đến việc rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo vận động, phát triển
thể chất, rèn luyện phẩm chất, ý chí và gắn nội dung bài học với yêu cầu của thực
tiễn cuộc sống;
T¨ng c−êng vËn dông ph−¬ng ph¸p trß ch¬i, thi ®Êu vµo giê häc, t¹o kh«ng khÝ
s«i næi, l«i cuèn häc sinh häc tËp. Tổ chức các tổ nhóm để HS có ®iÒu kiÖn tù qu¶n,
®iÒu khiÓn vµ tham gia nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, phèi hîp gi÷a d¹y häc trªn
líp vµ c¸c ho¹t ®éng TDTT ngo¹i khãa (cã tæ chøc) vµ tù häc, tù tËp ®Ó rÌn luyÖn
cho HS thãi quen rÌn luyÖn th©n thÓ, giao bài tập về nhà cho HS tự tập luyện. Háng
năm theo định kì, nhà trường tổ chøc kiÓm tra kháe HS vµo ®Çu n¨m häc, ph©n lo¹i
søc kháe, tiÕn tíi d¹y häc theo nhãm søc kháe. Việc đổi mới PPDH cần sö dông cã
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hiÖu qu¶ trang thiÕt bÞ d¹y häc, khai thác, sö dông có hiệu quả c«ng nghÖ th«ng tin,
về học và ôn tập nội dung môn Thể dục cần lưu ý:
- §èi víi nh÷ng bµi tËp, ®éng t¸c häc míi.
+ Khai th¸c vèn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cña HS ®Ó vËn dông sù chuyÓn tèt c¸c kÜ
n¨ng, kÜ x¶o vËn ®éng vµo häc bµi míi, gi¶i quyÕt nhiÖm vô vËn ®éng trong t×nh
huèng kh¸c nhau.
+ GV cÇn sö dông mét c¸ch hîp lÝ tranh ¶nh kÜ thuËt, m« h×nh, lµm mÉu ®éng
t¸c, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó HS t¨ng c−êng ho¹t ®éng, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o ®Ó
chiÕm lÜnh néi dung häc, h×nh thµnh kÜ n¨ng (kÜ thuËt ®éng t¸c vµ kh¶ n¨ng vËn dông
kiÕn thøc).
+ Khi häc ®éng t¸c míi, GV lµm mÉu ®éng t¸c lµ cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu
®−îc, nh−ng còng cÇn ph¶i t¹o nhu cÇu cho HS tù tËp, tù nghiªn cøu, tù gi¶i quyÕt
nhiÖm vô ®−îc giao, mong muèn ®−îc GV lµm mÉu sau mét sè lÇn tù tËp, nh− vËy khi
GV lµm mÉu míi cã hiÖu qu¶ thùc sù, kÝch thÝch ®−îc høng thó cña HS.
+ Khi gi¶ng gi¶i, ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c, tr×nh bµy ng¾n gän, ®ñ ý, dÔ hiÓu,
dÔ nhí. Trong qu¸ tr×nh «n tËp, GV sÏ bæ sung dÇn, ®Æc biÖt båi d−ìng cho HS kh¶ n¨ng
tù liªn hÖ vµ vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn.
+ CÇn x©y dùng mét sè ®Ò kiÓm tra b¸m s¸t néi dung bµi häc, lùa chän nh÷ng c©u hái
ng¾n gän, dÔ nhí, ®−îc minh ho¹ b»ng ®éng t¸c hoÆc nh÷ng ho¹t ®éng trong tiÕt häc, gióp
HS lµm giµu vèn kiÕn thøc (thuËt ng÷ vµ nh÷ng th«ng tin vÒ TDTT) hç trî tèt cho viÖc h×nh
thµnh kÜ n¨ng vËn ®éng vµ kh¶ n¨ng diÔn ®¹t (nhËn xÐt, tù nhËn xÐt) cña HS.
+ ViÖc tæ chøc häc tËp cã ¶nh h−ëng lín ®Õn chÊt l−îng d¹y vµ häc, GV cÇn tæ
chøc cho HS dµnh nhiÒu thêi gian luyÖn tËp, tr¸nh nh÷ng ho¹t ®éng thõa, kh«ng
phôc vô cho bµi d¹y.
+ Chó ý tíi tõng nhãm søc kháe, ®Æc biÖt trong luyÖn tËp ch¹y bÒn, , gi¸o dôc
søc m¹nh…vµ mét sè néi dung kh¸c cña ch−¬ng tr×nh.
- §èi víi bµi «n tËp
+ CÇn th−êng xuyªn thay ®æi h×nh thøc tæ chøc tËp luyÖn, kiÓm tra,
+ Áp dụng c¸c h×nh thøc thi ®Êu, thi ®ua, tr×nh diÔn, t¹o t×nh huèng gióp HS
vËn dông ®−îc nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng vèn cã vµo thùc tiÔn.
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+ Víi nh÷ng HS thùc hiÖn ®éng t¸c hoÆc bµi tËp cßn nhiÒu sai sãt kÜ thuËt, cÇn
cho thùc hiÖn c¸c bµi tËp bæ trî riªng biÖt ®Ó nhanh chãng hoµn thµnh ®éng t¸c, bµi
tËp.
+ T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong d¹y häc ®Ó HS ®−îc tù nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ
trùc tiÕp söa ch÷a nh÷ng sai th−êng m¾c cho b¶n th©n vµ cho b¹n.
§Ó viÖc tæ chøc d¹y häc theo chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng, tr−íc hÕt GV cÇn n¾m
v÷ng tæng thÓ cÊu tróc Ch−¬ng tr×nh, c¸c néi dung tõ líp 6 ®Õn líp 9 theo m¹ch KT,
KN tõ ®ã míi s¾p xÕp lùa chän mét c¸ch hÖ thèng c¸c ®éng t¸c, bµi tËp, trß ch¬i vËn
®éng sao cho vËn dông triÖt ®Ó ®−îc sù chuyÓn tèt c¸c kÜ n¨ng vËn ®éng theo m¹ch
néi dung mµ HS ®h cã tõ líp tr−íc hay kĩ năng tương đương.
2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
2.1. Quan niệm đánh giá theo chuẩn KT, KN
ChuÈn KT, KN cña Ch−¬ng tr×nh cÊp häc lµ c¸c yªu cÇu c¬ b¶n, tèi thiÓu vÒ
KT, KN cña c¸c m«n häc mµ HS cÇn ph¶i vµ cã thÓ ®¹t ®−îc sau tõng giai ®o¹n häc
tËp trong cÊp häc. ChuÈn KT, KN cña CTGDPT cã nh÷ng ®Æc ®iÓm:
- ChuÈn KT, KN lµ thµnh phÇn cña CTGDPT ®¶m b¶o viÖc chØ ®¹o d¹y häc,
kiÓm tra, ®¸nh gi¸ theo chuÈn sÏ t¹o nªn sù thèng nhÊt trong c¶ n−íc; lµm h¹n chÕ
t×nh tr¹ng d¹y häc qu¸ t¶i, ®−a thªm nhiÒu néi dung nÆng nÒ, qu¸ cao so víi chuÈn
vµo d¹y häc, kiÓm tra, ®¸nh gi¸; gãp phÇn tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ theo chuÈn.
- ChuÈn ®−îc chi tiÕt, t−êng minh bëi c¸c yªu cÇu cô thÓ, râ rµng vÒ KT, KN.
- ChuÈn cã tÝnh tèi thiÓu, nh»m ®¶m b¶o mäi häc sinh cÇn ph¶i vµ cã thÓ ®¹t
®−îc nh÷ng yªu cÇu cô thÓ nµy.
3.2.2. Các mức độ về KT, KN
C¸c møc ®é vÒ KT, KN ®−îc thÓ hiÖn cô thÓ, t−êng minh trong chuÈn KT, KN
cña CTGDPT.
Về kiến thức: Yêu cầu học sinh phải nhớ, biết, hiểu các kiến thức cơ bản trong
chương trình, sách giáo khoa, đó là nền tảng vững vàng để có thể phát triển năng lực
nhận thức ở cấp cao hơn.
Về kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi, thực
hành thao tác; thực hiện được, thực hiện cơ bản đúng...
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Với môn Thể dục Kỹ năng chủ yếu đề cập dựa trên cơ sở phát triển thể lực, tri
thức môn học mà HS cần đạt ở các mức độ cơ bản, từ đơn giản đến phức tạp; nội
dung bao hàm các mức độ khác nhau của nhận thức và vốn vận động của HS.
2.3. Yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT-KN của môn học
Đánh giá kết quả học tập thực chất là việc xem xét mức độ đạt được của hoạt
động học của HS so với mục tiêu đề ra đối với từng nội dung môn học, từng lớp học,
cấp học, từng giai đoạn dạy học động tác và kiến thức môn học. Mục tiêu được cụ
thể hóa thành các chuẩn KT, KN; từ các chuẩn này, khi tiến hành kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập môn học cần phải thiết kế thành những tiêu chí, GV trong tổ chuyên
môn cần thảo luận kĩ các tiểu chí cơ bản nhằm kiểm tra được đầy đủ cả về định tính
và định lượng kết quả học tập của học sinh. Phèi hîp gi÷a ®¸nh gi¸ cña GV vµ tù
®¸nh gi¸ cña HS, đảm bảo chÝnh x¸c, kh¸ch quan, c«ng b»ng; kh«ng h×nh thøc, ®èi
phã tránh g©y ¸p lực nặng nề trong kiểm tra, đánh.
Từng bước nâng cao chất lượng đề kiểm tra, đảm bảo vừa đánh giá theo chuẩn
KT, KN, vừa có khả năng phân hóa. Đổi mới ra đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra lấy
điểm 1 tiết, kiểm tra học kỳ theo hướng kiểm tra KT, KN cơ bản, năng lực vận dụng
kiến thức và kĩ năng vận động của HS, phù hợp với nội dung chương trình, thời gian
quy định. Về kiểm tra kiến thức của HS về môn Thể dục có thể kết hợp hợp lý giữa
các hình thức kiểm tra, vấn đáp, tự luận và trắc nghiệm phát huy ưu điểm và hạn chế
nhược điểm của mỗi hình thức. Kiểm tra về kĩ năng vận động (mức độ hoàn thành
động tác và thành tích đạt được) căn cứ vào chuẩn, tình hình thực tế về sức khỏe, thể
lực của HS để xây dựng tiêu chí cho phù hợp, đồng thời tham khảo trong Sách Thể
dục.
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