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ABSTRACT 

Nowadays, Vietnam is on the general trend to the global integration and development. 

The education and training in Mekong Delta positive has had positive changes and has 

been facing both opportunities and challenges. The problem is that how the quality of 

education including the teaching and learning on chemistry in high schools belonging to 

Mekong Delta has achieved in the comparison to the other regions of the country. This 

article focuses on the general evaluation on both sides of the quality of the teaching and 

learning and the teaching method renovation on chemistry in high schools. It is a hope 

that from these result, educators will understand current status of educational quality and 

propose solutions to upgrading the quality of the education and training in the region, 

where has a large human resource for implementing the industrialization and 

modernization of the country. 
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TÓM TẮT 

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay của đất nước, giáo dục và đào tạo vùng 

đồng bằng sông Cửu Long đã có những chuyển biến tích cực, đang đứng trước nhiều cơ 

hội và thách thức, điều đặc biệt đáng quan tâm hàng đầu là chất lượng giáo dục trung 

học phổ thông mà trong đó có việc dạy - học môn hóa học đã đạt được những thành tựu 

như thế nào so với các vùng, miền khác trong cả nước. Bài viết này nhằm mục đích đánh 

giá tổng thể bức tranh “hai màu” về chất lượng dạy - học và đổi mới phương pháp dạy 

học môn hóa học ở trường trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long; nhờ đó 

các nhà giáo dục có nhận định đúng đắn về thực trạng dạy và học, tìm ra các biện pháp 

khả thi để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của vùng đất đầy tiềm 

năng, đáp ứng được nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực để thực hiện công nghiệp hóa và 

hiện đại hóa đất nước.    

Từ khóa: việc dạy - học môn hóa học; chất lượng giáo dục – đào tạo; tỉ lệ trung bình 

ĐBSCL so với cả nước; chất lượng dạy học môn hóa học 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo đánh giá kết luận chung của Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long năm 2010 và định hướng đến năm 2020, hiện nay giáo 

dục và đào tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long có những thay đổi bước đầu quan 

                                              
1 Khoa Sư phạm 
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trọng. Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục được tăng cường đáng kể. 

Khoảng cách tụt hậu so với bình quân chung trong cả nước đã được thu hẹp, giáo 

dục và đào tạo đã góp phần tích cực vào việc tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định 

chính trị. “ Tuy nhiên, Đồng bằng sông Cửu Long  nằm ở vị trí thấp nhất trong bản 

đồ giáo dục - đào tạo của cả nước, qui mô giáo dục chưa tương xứng với tầm vóc 

và vị trí chiến lược của vùng, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý còn thiếu về số 

lượng, yếu về chất lượng và chưa đồng bộ về cơ cấu, chất lượng giáo dục đại trà 

chưa cao, hiệu quả giáo dục và đào tạo nhìn chung còn thấp, cơ sở vật chất của nhà 

trường vẫn còn nghèo nàn lạc hậu, sự chênh lệch về chất lượng giáo dục đào tạo và 

trình độ giáo viên, học sinh ở các vùng rất khác nhau, nhất là vùng sâu của Đồng 

bằng sông Cửu Long.” (1) Điều khẳng định này đã tác động như thế nào đến sự 

phát triển giáo dục và đào tạo của vùng. 

Trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với lãnh đạo các địa 

phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đã quan tâm đầu tư nhiều hơn cho việc dạy-

học môn hóa học của giáo viên (GV) và học sinh (HS) trường trung học phổ thông 

(THPT), tạo nên chuyển biến bước đầu và đạt được những thành tựu rất đáng ghi 

nhận cho sự nghiệp giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và việc dạy - 

học môn hóa học nói riêng. Bên cạnh thành quả đạt được, do nhiều nguyên nhân 

khác nhau nên việc dạy - học môn hóa học ở bậc THPT của thầy - trò vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long còn nhiều bất cập, chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu đổi 

mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy - học của ngành. 
(4) 

Một số nghiên 

cứu mới đây về sự phát triển giáo dục THPT của vùng đất nhiều tiềm năng này lại 

đặt ra câu hỏi: Để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học môn hóa học thì lãnh 

đạo các địa phương và đặc biệt là thầy – trò ở các trường THPT cần phải làm gì để 

đáp ứng được yêu cầu cấp bách của thực tiễn hiện nay? 

2 CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN HÓA HỌC BẬC THPT VÙNG 

ĐBSCL 

2.1 Những thuận lợi và khó khăn chung của giáo dục và đào tạo vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long  

Sau đây là những đặc trưng của thế mạnh chủ yếu và hạn chế cơ bản của giáo dục 

– đào tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

2.1.1 Thuận lợi 

 Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có tiềm năng về kinh tế nông nghiệp, lực 

lượng lao động dồi dào, khí hậu thuận lợi.  

 Sau hội nghị giáo dục - đào tạo Đồng bằng sông Cửu Long năm 2005, được sự 

quan tâm và chỉ đạo đặc biệt của Đảng, Chính phủ,  Bộ Giáo dục - Đào tạo về 

chiến lược phát triển của vùng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020: 

Các Tỉnh, Thành Đồng bằng sông Cửu Long đã thành lập mới 08 trường đại 

học công lập, 02 trường đại học dân lập, 09 trường cao đẳng cộng đồng, nâng 

cấp một số trường trung cấp thành cao đẳng, cao đẳng thành đại học. 

 Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở các địa phương ngày 

càng sát sao và có hiệu quả hơn. Các tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách 
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tác động tích cực đến sự chăm lo và phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo của 

vùng.                                         

 Công tác xã hội hóa giáo dục đã đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu xã hội, 

đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm một phần áp lực tăng 

qui mô đối với các cơ sở công lập.   

 Truyền thống hiếu học của dân tộc được phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn 

mới, nhận thức của nhân dân về vai trò giáo dục – đào tạo đã được nâng lên, 

nhờ vậy, ý thức chăm lo việc học tập của con em mỗi gia đình đã được khơi 

dậy và từng bước phát huy tác dụng tích cực đến chất lượng giáo dục của vùng 

hiện tại và trong tương lai. 

2.1.2 Khó khăn và tồn tại 

 Điều kiện địa lý ở Đồng bằng sông Cửu Long gây nhiều khó khăn cho việc tổ 

chức hoạt động trường lớp. Do lịch sử để lại, xuất phát điểm của giáo dục – đào 

tạo Đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn nhiều so với các vùng và khu vực khác 

trong cả nước. 

 Mức sống và thu nhập của các hộ gia đình Đồng bằng sông Cửu Long thấp, 

trong khi đó số hộ gia đình dân cư lại lớn hơn các vùng khác, tỷ lệ hộ nghèo 

còn cao. Dân cư trong vùng ở phân tán, nhiều gia đình thường xuyên thay đổi 

chỗ ở trong khi hệ thống giao thông chưa phát triển, sông ngòi chằng chịt, dày 

đặc nên việc đi lại của người dân và học sinh gặp nhiều khó khăn. Các dân tộc 

thiểu số chủ yếu là người Khmer, người Hoa và người Chăm, số lượng trường 

dân tộc nội trú còn quá ít do đó việc vận động con em họ đến trường phổ thông 

cũng gặp không ít trở ngại, khó khăn. 

 Mạng lưới trường lớp còn nhiều bất cập, cơ sở vật chất kỹ thuật của không ít 

trường còn nghèo nàn và chưa thoát khỏi tình trạng lạc hậu, nguồn lực cung 

cấp chưa đủ đảm bảo cho giáo dục và đào tạo Đồng bằng sông Cửu Long có 

những phát triển đột phá. 

 Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý vẫn còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng 

và chưa đồng bộ về cơ cấu. Công tác đào tạo giáo viên thiếu khoa học, chưa 

đồng đều giữa các địa phương và chưa thật sự lựa chọn được người giỏi, tâm 

huyết cho ngành. 

 Trình độ và năng lực hoc tập của học sinh không đồng đều giữa khu vực thành 

thị và nông thôn. Qui mô về số lượng học sinh hằng năm gia tăng đáng kể. 

2.2 Thực trạng của việc giảng dạy môn hóa học ở các trường THPT vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long  

Theo nhận định của GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học An 

Giang: “Hai vấn đề cấp bách cần giải quyết để vực dậy giáo dục và đào tạo Đồng 

bằng sông Cửu Long là tập trung nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và thay 

đổi quy trình đào tạo giáo viên”. Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên hóa học 

bậc THPT không ngừng đựợc gia tăng cả về số lượng và chất lượng từ nhiều 

nguồn đào tạo khác nhau. Tỉ lệ giáo viên ra trường bỏ nghề ngày càng giảm và có 

xu hướng dư thừa tập trung nhiều ở tuyến thị xã, thành phố. Theo báo cáo của 

ngành giáo dục, sau thời gian tích cực tham gia các lớp chuẩn hóa, chuyên tu, phần 

lớn giáo viên hóa học ở các trường đều đạt và vượt chuẩn. Mặc dù trình độ đội ngũ 
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được đánh giá khá cao nhưng trong thực tế vẫn còn một bộ phận không nhỏ giáo 

viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Cụ thể, qua khảo sát các tiết dự 

giờ của GV hóa học tại một số trường THPT, chúng tôi nhận thấy rằng, phương 

pháp dạy học chủ yếu được các thầy cô sử dụng phổ biến hiện nay bao gồm: 

 Phương pháp dùng lời kết hợp với phương pháp sử dụng các phương tiện trực 

quan  (tranh ảnh, mô hình, mẫu vật, thí nghiệm thực hành, thí nghiệm nghiên 

cứu ...), kết hợp với tổ chức hoạt động và thảo luận theo nhóm. 

 Phương pháp dùng lời kết hợp với phương pháp sử dụng các phương tiện kỹ 

thuật hiện đại như: máy chiếu overhead, projector… 

Điều tra thực tế tại các trường THPT khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy 

đa số GV hóa học đã có nhiều nỗ lực đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức 

dạy học phù hợp cho riêng mình, các thầy cô đã biết áp dụng phương pháp dạy học 

tích cực vào từng bài giảng, không chỉ sử dụng đơn thuần một phương pháp truyền 

thụ kiến thức duy nhất mà có sự phối hợp nhịp nhàng với các các phương pháp dạy 

học khác, tạo điều kiện để học sinh tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến một cách 

tích cực và tiếp thu bài hiệu quả. Những cố gắng ấy đã tạo ra những chuyển biến 

đáng kể trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt của toàn trường, tuy nhiên việc 

làm này chưa đồng bộ và thường xuyên, vẫn còn một số ít GV dạy theo kiểu 

truyền thống và chậm đổi mới.  

2.3 Thực trạng của việc học tập môn hóa học ở các trường THPT vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long  

 Về cơ bản thì mức độ chuẩn kiến thức – kỹ năng của chương trình và SGK hóa 

học mới bậc THPT hiện nay so với trước đây được đa số giáo viên nhận định là 

tương đương nhau, chương trình mới có nhiều yêu cầu đối với HS về việc vận 

dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống.  

 Sự yêu thích môn hóa học của các em còn khá thấp, đa số các em chỉ học theo 

yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. 

Tiến hành phỏng vấn 100 HS của 7 trường THPT ở Cần Thơ và Đồng Tháp về 

phương pháp học tập môn hóa học của HS hiện nay theo các tiêu chí:  

 Việc học bài và chuẩn bị bài ở nhà. 

 Việc giải bài tập trên lớp và ở nhà.  

 Việc ôn tập kiến thức và kiểm tra định kỳ. 

Kết quả điều tra cho thấy: 

 Đa số HS đều học môn hóa học một cách máy móc, rập khuôn theo kiểu truyền 

thống: có thuộc bài nhưng lại không hiểu thấu đáo các kiến thức trọng tâm bài 

học, không nắm vững yêu cầu cơ bản của bài học (học vẹt, học để đáp ứng yêu 

cầu kiểm tra của GV), không vận dụng được kiến thức đã học để giải thích các 

hiện tượng hóa học trong tự nhiên và cuộc sống hằng ngày. Nguyên nhân là do: 

+ Các em ít làm bài tập trên lớp và bài tập về nhà. 

+ Đa số các em bị mất căn bản về kiến thức hoá học ngay từ những lớp dưới 

và giáo viên không có thời gian để củng cố, ôn tập và hệ thống  lại cho các 

em. 
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 GV cần thay đổi cách thức kiểm tra miệng đầu giờ giúp HS có ý thức tự học, 

học để hiểu chứ không phải để trả bài đầu giờ, để đối phó với các kỳ kiểm tra 

trên lớp hoặc để “giành lấy điểm”. GV nên tiến hành kiểm tra thường xuyên, 

hướng dẫn giúp HS xác định và xây dựng thói quen tự học , dạy HS cách học 

hóa học có phương pháp và khoa học. 

3 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG 

THPT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  

3.1 Thực trạng của việc đổi mới phương pháp dạy – học môn hóa học 

Hiện nay còn không ít giáo viên dạy học theo lối diễn giảng đơn điệu, không đổi 

mới, không chú ý đến người học. Những trở ngại về mặt tâm lý của các giáo viên 

hóa học hiện nay khi thực hiện đổi mới phương pháp dạy học có thể kể là: 

 Tâm lý lo lắng, không an tâm, 

 Sức ì của tư duy chậm đổi mới,  

 Sự bảo thủ và già nua trong suy nghĩ. 

Theo nhận định của GS.TSKH. Nguyễn Cương : Thực trạng dạy - học hóa học 

hiện nay còn quá thiên về lối thuyết giảng thì việc nhắc nhở, điều chỉnh, quan tâm 

thỏa đáng đến người học là một việc làm có ý nghĩa trong việc đổi mới phương 

pháp đào tạo và giảng dạy ở nhà trường. Tuy nhiên, ta không thể bê nguyên xi một 

học thuyết đã cũ của phương tây để xoay lưng lại với mọi thành tựu mà ta đã có. 

Những vật cản trên con đường đổi mới PPDH hóa học theo một số tác giả trên diễn 

đàn đào tạo có thể tồn tại trong đa số giáo viên hóa học hiện nay, đó là:  

 Sức ì của thói quen trong mỗi giáo viên, 

 Hạn chế về năng lực chuyên môn 

 Thiếu lòng tin đối với học sinh, 

 Cơ chế quản lý chưa đủ sức mạnh và còn nhiều bất cập, 

 Bệnh thành tích làm lu mờ chí của giáo viên.  

Nguyên nhân của tình trạng này là do: cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học ở các 

đơn vị còn rất thiếu thốn, do học sinh chưa chăm đều, số đông chưa chuẩn bị bài 

trước khi đến lớp, do bản thân người giáo viên thiếu năng động, học hỏi, chậm đổi 

mới, do các nhà trường quan tâm chưa thỏa đáng đến việc thay đổi PPDH. Để khắc 

phục tình trạng này, cần có sự phối hợp đồng bộ: tăng cường cơ sở vật chất, đổi 

mới và tăng thêm các trang thiết bị phục vụ dạy và học hiện đại trong các nhà 

trường, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, tăng cường hoạt động tích cực của chủ thể 

học sinh, đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục. 

Mỗi PPDH truyền thống hay hiện đại cũng đều có những đặc điểm, ưu thế và 

nhược điểm riêng. Không có phương thuốc nào có thể chữa được bách bệnh, 

không có PPDH nào là chìa khóa vạn năng. Việc nghiên cứu kỹ từng bài dạy, từng 

đặc điểm bộ môn và đối tượng người học để có sự phối kết hợp đa dạng các PPDH 

là việc cần làm ngay của mỗi giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, 

đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai 

đoạn hiện nay. 
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Đây không phải là vấn đề của riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà còn được 

quan tâm ở mọi vùng, miền khác trong cả nước, trong chiến lược phát triển nguồn 

lực con người phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội. Như vậy, đổi mới phương 

pháp dạy và học là một nhiệm vụ cấp thiết ở mỗi cấp, bậc học. Chúng ta có thể nói 

cốt lõi của đổi mới dạy và học là hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại 

thói quen học tập thụ động. 

Tóm lại, đổi mới phương pháp dạy - học hóa học muốn đi đến những kết quả sâu 

rộng và bền vững, trước hết phải xuất phát từ bản thân người thầy. Với tư cách là 

chủ thể của hoạt động giáo dục, người thầy phải vượt qua các trở ngại tâm lý cơ 

bản đã nêu, chỉ khi nào đổi mới phương pháp dạy - học trở thành nhu cầu tự thân 

trong mỗi giáo viên hóa học thì hoạt động dạy - học ấy mới thật sự khởi sắc. 

3.2 Kết quả bước đầu về chất lượng dạy – học môn hóa học 

Bảng 1: Kết quả điều tra yếu tố nào quyết định việc học tốt môn hoá học của HS 

                  

                  

Trường 

 

        

Phương án 

Châu 

Văn 

Liêm 

Nguyễn 

Việt 

Dũng 

Phan 

Ngọc 

Hiển 

TX      

Sa Đéc 

Tư thục 

Đồ Chiểu 

Lấp Vò       

II 

Lai 

Vung     

I Tỷ lệ 

chung 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

a. PP giảng 

dạy của GV 
29.02 39.06 39.07 35.50 39.57 36.43 38.10 36,83 

b. Nội dung 

chương trình 
24.87 18.02 24.19 23.28 17.45 12.79 17.06 19.42 

c. PP học 

tập của HS 
46.11 42.92 36.74 41.22 42.98 50.78 44.84 43.75 

 Đơn vị tính : % ; PP : phương pháp 

 Hai yếu tố chiếm tỷ lệ cao nhất trong các yếu tố quyết định học tốt của HS (kết 

quả về chất lượng học tập) là phương pháp học tập của HS và phương pháp 

giảng dạy của GV. Hai yếu tố này có mối quan hệ biện chứng và tác động trực 

tiếp lẫn nhau.   

 Qua thực nghiệm điều tra, GV cho rằng yếu tố quan trọng hơn cả là phương 

pháp học tập của HS (43,75%), nhưng nó lại phụ thuộc cơ bản vào phương 

pháp giảng dạy của GV (36,83%). Bởi vì tự bản thân HS khó có thể tìm ra 

phương pháp học tập đúng đắn và khoa học. Các em cần có sự hướng dẫn của 

GV về cách tự học, cần được bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực làm cơ 

sở cho phương pháp tự học như: tích cực suy nghĩ, tìm tòi để phát hiện, vận 

dụng kiến thức mới, không thụ động trong học tập.(2) Do đó, PPGD của GV có 

tác động rất lớn đến phương pháp học tập của HS. Ngoài ra, nội dung chương 

trình cũng tác động không nhỏ đến quá trình dạy và học hóa học, ảnh hưởng 

đến chất lượng giảng dạy của GV và kết quả học tập của HS, nó chi phối cách 

dạy của GV, khả năng tiếp thu bài của HS. Đa số HS và GV cho rằng khối 

lượng và mức độ kiến thức kỹ năng trong chương trình và SGK hiện nay là phù 
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hợp, tuy nhiên một số ít lại cho rằng có những tiết học lượng kiến thức cần 

cung cấp quá nhiều mà thời gian quy định lại ngắn, buộc giáo viên phải dạy 

nhanh, dạy lướt nên nhiều HS không theo kịp bài học. 

 Hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với học sinh là hình thức kiểm tra trắc 

nghiệm(khoảng 30%) kết hợp với tự luận (khoảng 70%) chiếm tỉ lệ cao nhất 

52,55%.  

 Mức độ kiểm tra đánh giá của GV được phần lớn học sinh nhận định chung là 

tương đối vừa sức. 

 GV nên cho HS làm nhiều bài tập trắc nghiêm hơn và hướng dẫn cụ thể cho các 

em phương pháp làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Cần có hình thức ra đề trắc 

nghiệm phù hợp giữa nội dung đề và thời gian kiểm tra. 
 Năm học 2005-2006 : tỉ lệ tốt nghiệp THPT trung bình của Đồng bằng sông 

Cửu Long (85,27%) thấp hơn bình quân cả nước (92,00%) cho thấy phần nào 

những yếu kém và bất cập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của vùng, rất phù 

hợp với đánh giá chung của Bộ Giáo dục – Đào tạo năm 2005. Tuy nhiên, đánh 

giá này chỉ mang tính chất tương đối vì một số địa phương chưa thật sự nghiêm 

túc trong thi cử và còn mang nặng bệnh  thành tích trong giáo dục.
(5) 

 Năm học 2006- 2007: hưởng ứng cuộc vận động “hai không” của ngành giáo 

dục, cả nước thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc và được dư luận xã 

hội đánh giá rất cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhiều địa phương vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long đã quan tâm và đầu tư nhiều đến sự phát triển GD-ĐT nên tỉ lệ 

tốt nghiệp THPT trung bình của Đồng bằng sông Cửu Long (68,63%) đạt cao 

hơn bình quân cả nước (66,70%), độ giảm tỉ lệ tốt nghiệp (16,64%) so với năm 

học trước thấp hơn nhiều so với độ giảm tỉ lệ tốt nghiệp bình quân cả nước 

(25,30%), xếp hạng trung bình toàn quốc là 27,60%. Điều này cho thấy, chất 

lượng giáo dục và đào tạo ở các trường THPT của vùng được nâng lên rõ rệt, 

tuy còn thua kém một số địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… 

nhưng đây có thể coi là một kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận.Theo phân tích 

thống kê của Trung Tâm Tin Học - Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2006 thì bản 

đồ kết quả thi của khu vực ĐBSCL có sự thay đổi màu sắc rõ rệt,, từ màu đỏ 

(rất kém) chuyển sang màu hồng hoặc vàng (trung bình đến khá). Đặc biệt là 

tỉnh Tiền Giang vươn lên đứng đầu khu vực và xếp hạng thứ 5 so với cả nước, 

trong khi đó thì Bạc Liêu là tỉnh xảy ra rất nhiều tiêu cực trong kỳ thi tốt 

nghiệp THPT 2005- 2006 lại xếp cuối cùng của khu vực (tỉ lệ tốt nghiệp THPT 

2006- 2007 thấp nhất và độ giảm tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất khu vực). Điều này 

chứng tỏ rằng, chất lượng các kỳ thi tùy thuộc rất nhiều vào kỷ cương và trách 

nhiệm của mỗi thầy cô giáo trong toàn ngành giáo dục. Năm học 2006-2007 

toàn ngành giáo dục hưởng ứng cuộc vận động “hai không” và cũng là năm đầu 

tiên Bộ áp dụng hình thức thi trắc nghiệm các môn Vật lý , Hóa học, Sinh học 

và Ngoại ngữ  vào 2 kỳ thi TNPT và tuyển sinh đại học bước đầu đã thu được 

kết quả rất phấn khởi, được toàn xã hội đánh giá cao, chất lượng giáo dục nói 

chung và môn hóa hóa học nói riêng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long phản 

ánh đúng thực chất của việc dạy - học hóa học thật, kiểm tra và thi thật, kết quả 

do nó mang lại là thật với đúng nghĩa của nó. 
 



Tạp chí Khoa học 2009:12 91-100    Trường Đại học Cần Thơ 

 98 

Bảng 2: So sánh kết quả môn Hóa học: xử lý, đối chiếu hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển 

sinh Đại Học năm 2006 của 12 tỉnh (không kể Tỉnh Bạc Liêu) và thành phố vùng 

đồng bằng sông Cửu Long   

 

   Kết quả 

        Năm    

               2006       

 

Tỉnh /  

Thành Phố 

EX1 kỳ thi TN THPT  2006 EX2 kỳ thi ĐH & CĐ 2006 
EX3 điểm vênh 

TB giữa 2 kỳ thi 

Điểm TB Môn 

Hóa học 
EX1 

Điểm TB Môn 

Hóa học 
EX2 

Điểm TB Môn 

Hóa học 
EX3 

1. Cà Mau 7,38 6,38 2,46 2,48 4,92 3,9 

2. Long An 7,98 6,97 3,01 2,93 4,97 4,04 

3. An Giang 8,10 6,77 2,96 2,66 5,14 4,11 

4.Tiền Giang 8,35 7,28 3,48 3,16 4,87 4,12 

5.Đồng Tháp 7,85 7,01 3,07 2,83 4,78 4,18 

6. Sóc Trăng 7,25 6,57 2,27 2,36 4,98 4,21 

7.Kiên giang 7,54 6,68 2,54 2,45 5,00 4,23 

8. Vĩnh Long 7,99 7,00 2,62 2,68 5,37 4,32 

9. Hậu Giang 7,80 6,75 2,35 2,34 5,45 4,41 

10. Bến Tre 7,92 7,23 2,78 2,75 5,14 4,48 

11. Cần Thơ 7,86 7,15 2,51 2,60 5,35 4,55 

12. Trà Vinh 7,95 7,15 2,72 2,57 5,23 4,58 

Ghi Chú: - EX1 – Hệ số trung bình kỳ thi tú tài năm 2006 

                 - EX2 – Hệ số trung bình kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006 

                 - EX3 – Điểm vênh trung bình giữa 2 kỳ thi  năm 2006 

                 - Bảng trên được sắp xếp giảm dần theo cột EX3 

 Kết quả phân tích dữ liệu so sánh của hai kỳ: thi tốt nghiệp THPT (tú tài) và kỳ 

thi tuyển sinh đại học năm 2006 phản ánh khá chính xác thực trạng kết quả thi 

môn hóa học của HS vùng ĐBSCL khi thực hiện cuộc vận động “ Nói không 

với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” một cách thiết thực. 

 Tổng hợp độ vênh giữa hai kỳ thi của 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long được xem như là một thước đo về mặt chất lượng dạy – học hóa học, 

thước đo này hoàn toàn có ý nghĩa về mặt toán học và thống kê, còn về mặt 

chất lượng giáo dục hay tính trung thực của hai kỳ thi cho thấy việc giảm thiểu 

độ vênh giữa hai kỳ thi là một yếu tố quan trọng để chấn chỉnh cách dạy – học 

môn hóa học và kỷ cương trong thi cử, đồng thời đây cũng là một khẳng định 

tối ưu cho việc dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất để có kết quả thực 

chất. 

 Kết quả ghi nhận được cho thấy bức tranh hai màu chất lượng giáo dục vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và chất lượng dạy – học hóa học nói 

riêng đang dần dần khởi sắc. Chúng ta hi vọng rằng, với cuộc vận động “bốn 

không” của ngành trong năm học tới sẽ tạo đà cho sự biến và chuyển của chất 
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lượng giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long lên tầm cao mới, 

nhằm đuổi kịp mặt bằng giáo dục với các vùng miền khác trong cả nước. 

4 KẾT LUẬN      

Thông qua kết quả thực nghiệm điều tra ghi nhận được, có thể đánh giá chất lượng 

dạy - học hóa học ở trường THPT vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay như 

sau:  

 Việc học môn hóa học: số ít HS tiếp thu rất tốt nội dung chương trình SGK 

hóa học hiện tại và có phương pháp tự học tốt. Tuy nhiên, còn nhiều HS chưa 

thật sự hứng thú học tập môn hóa học, tình trạng kiến thức cơ bản về hóa học bị 

hỏng và có sự chênh lệch lớn giữa vùng sâu, vùng nông thôn và thành thị. GV 

cần hướng dẫn cho HS biết cách tự học, tự nghiên cứu, biết phát hiện vấn đề và 

tìm cách giải quyết vấn đề. 

 Việc dạy môn hóa học: đa số GV tâm huyết với nghề, tích cực hưởng ứng cuộc 

vận động đổi mới phương pháp dạy-học hóa học theo hướng tích cực hóa hoạt 

động học tập của HS, nhiều GV đã chuẩn bị rất công phu bài giảng trên lớp với 

sự đầu tư và sáng tạo rất cao, điều này đã góp phần vào việc nâng cao chất 

lượng và hiệu quả của hai kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Tuy nhiên, bên 

cạnh đó vẫn còn một số GV chậm đổi mới phương pháp hoặc còn băn khoăn về 

các khó khăn khi dạy theo phương pháp mới, những băn khoăn này xuất phát từ 

thói quen của kiểu dạy học cũ, ngại và rất ít làm thí nghiệm biểu diễn hay minh 

họa, chỉ chuẩn bị và thực hiện thí nghiệm khi có người khác dự giờ khi thao 

giảng hoặc trong đợt thi GV dạy giỏi các cấp. Vẫn còn một số ít GV yếu về 

chuyên môn nghiệp vụ sư phạm hoặc không thật sự tâm quyết để giảng dạy 

theo phương pháp mới. Chất lượng giáo dục phổ thông ở Đồng bằng sông Cửu 

Long còn bất cập, quy mô và hiệu quả chưa đồng đều, nhiều địa phương vẫn 

còn chạy theo thành tích. Công tác đào tạo giáo viên thiếu khoa học, chưa thật 

sự lựa chọn được người giỏi, tâm huyết cho ngành. Hai vấn đề cấp bách cần 

giải quyết để vực dậy chất lượng dạy - học hóa học là tập trung nâng cao chất 

lượng giáo dục phổ thông và thay đổi quy trình đào tạo giáo viên hóa học, có 

thể kéo dài hệ đào tạo cử nhân sư phạm hóa học thành 4 năm rưỡi thay vì 4 

năm như hiện nay. 

 Việc kiểm tra - đánh giá HS: hình thức kiểm tra và thi phổ biến hiện nay ở các 

trường THPT là trắc nghiệm kết hợp với tự luận theo tỉ lệ 30% và 70% hoặc 

40% và 60% bước đầu đạt được kết quả khả quan và học sinh dần dần đã quen 

với hình thức này. Một số GV đã biết tận dụng thế mạnh của câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan để củng cố và ôn tập kiến thức một cách có hiệu quả. 

 Với những thành tựu bước đầu đạt được, giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long nói chung và việc dạy-học hóa học nói riêng đã thực sự có sự 

chuyển biến tích cực, chúng ta rất tin tưởng vào quy luật biện chứng: có biến ắt 

có chuyển, phải chuyển để hoàn thiện cái biến, hi vọng rằng chất lượng giáo 

dục của Đồng bằng sông Cửu Long sẽ thực sự bắt kịp các vùng miền khác 

trong một thời gian gần đây. 
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