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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Bước sang thế kỉ XXI, trong xu thế toàn cầu hóa, cuộc cách mạng 

khoa học công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ làm cơ sở cho sự phát 

triển của nền kinh tế tri thức. Điều này đòi hỏi các quốc gia muốn phát 

triển bền vững phải quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực có trình 

độ cao mới đáp ứng được sự thay đổi đó. Từ năm 1994, UNESCO đã 

chỉ rõ: “Không có một sự thành đạt và tiến bộ nào có thể tách khỏi sự 

tiến bộ và thành đạt trong lĩnh vực giáo dục của quốc gia đó. Và những 

quốc gia nào coi nhẹ giáo dục hoặc không đủ tri thức và khả năng cần 

thiết để làm giáo dục một cách có hiệu quả thì số phận của quốc gia đó 

xem như đã an bài và điều đó còn tồi tệ hơn cả sự phá sản”. Chính vì 

vậy, để hội nhập sâu rộng, tiếp cận và hòa nhập vào xu thế toàn cầu 

hóa, nước ta phải đổi mới toàn diện, trong đó việc đổi mới giáo dục là 

một nhiệm vụ quan trọng, đang được Đảng và Nhà nước quán triệt sâu 

sắc. Đại hội lần thứ X của Đảng khẳng định: “Giáo dục và đào tạo cùng 

với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động 

lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 

Nhiệm vụ trên đặt ra yêu cầu cho ngành Giáo dục và Đào tạo là phải 

nâng cao chất lượng toàn diện , trong đó việc đổi mới nội dung , phương 

pháp dạy học , đổi mới quản lí,... là hết sức cần thiết, cấp bách nhằm 

“xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, đủ sức tiếp thu và vận dụng sáng tạo nền khoa học 

công nghệ tiên tiến vào sự nghiệp phát triển nước nhà”. 

Thực hiện nghị quyết của Đảng, cả nước bước vào công cuộc đổi 

mới giáo dục và đào tạo. Kỳ họp thứ 8 khóa X (tháng 12 năm 2000), 

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 40 về đổi mới chương trình giáo dục 

phổ thông. Cũng từ năm học này, giáo dục tiểu học thực hiện thí điểm 

chương trình tiểu học hai buổi/ngày, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới 
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chương trình. Đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với sự phát 

triển giáo dục trong điều kiện kinh tế, xã hội của giai đoạn mới.  

Hiện nay, ở Việt Nam,.tỉ lệ học sinh tiểu học học chương trình hai 

buổi/ngày đạt 35%; riêng ở Quận Thanh Khê , thành phố Đà Nẵng năm 

học 2011 -2012 là 83.4%. 

Xuất phát từ phân tích ở trên, cùng với kinh nghiệm qua 12 năm làm 

công tác quản lý ở trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày, tôi chọn nghiên 

cứu đề tài: “Quản lí hoạt động giáo dục ở buổi thứ hai tại các trường 

tiểu học Quận Thanh Khê Thành phố Đà Nẵng” với mong muốn góp 

phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở bậc Tiểu học. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Khảo sát thực trạng công tác quản lí hoạt động giáo dục ở buổi thứ 

hai tại các trường tiểu học Quận Thanh Khê , thành phố Đà Nẵng, để đề 

xuất một số biện pháp quản lí nhằm cải thiện kết quả hoạt động giáo 

dục ở buổi thứ hai và chất lượng giáo dục toàn diện của các trường ti ểu 

học trong giai đoạn hiện nay. 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu đánh giá đúng thực trạng công tác quản lí hoạt động giáo dục ở 

buổi thứ hai và có các biện pháp quản  lí chỉ đạo hoạt động giáo dục 

buổi thứ hai thì sẽ góp phần cải thiện chất lượng giáo dục tại các trường 

tiểu học dạy 2 buổi/ngày trên địa bàn Quận Thanh Khê, thành phố ĐN 

5. Nhiệm vụ nghiên cƣ́u của đề tài  

   - Nghiên cứu cơ sở lí luận về công tác quản lí hoạt động giáo dục ở 

buổi thứ hai tại các trường tiểu học Quận Thanh Khê, thành phố ĐN. 

   - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lí hoạt động 

giáo dục ở buổi thứ hai tại các trường tiểu học Quận  Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng. 
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   - Đề xuất các biện pháp quản lí nâng cao kết quả hoạt động giáo dục 

ở buổi thứ hai tại các trường tiểu học Quận Thanh Khê , thành phố Đà 

Nẵng. 

6. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu công tác quản lí hoạt động giáo dục 

ở buổi thứ hai tại các trường tiểu học Quận Thanh Khê , thành phố Đà 

Nẵng. 

7. Phƣơng pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

7.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 

7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

7.2.3. Phương pháp hỗ trợ 
 

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CƢ́U 

1.1. Tổng quan của vấn đề nghiên cƣ́u 

1.2. Một số khái niệm cơ bản 

1.2.1. Quản lí 

1.2.2. Quản lý giáo dục 

1.2.4. Giáo dục 

1.2.5. Dạy học 

1.2.6. Hoạt động giáo dục ở buổi thứ 2 của trường tiểu học 

1.2.7. Quản lý hoạt động giáo dục ở buổi thứ 2 của trường tiểu học 

Nội dung quản lý hoạt động giáo dục buổi thứ 2 của trường tiểu học gồm:  

Quản lý thực hiện mục tiêu. 

Quản lý thực hiện chương trình và nội dung dạy học. 

Quản lý khâu đổi mới phương pháp dạy học 

Quản lý việc đề xuất và lựa chọn hình thức tổ chức dạy học 

Quản lý CSVC&TBDH. 

Quản lý môi trường dạy học. 

Quản lý về đánh giá kết quả dạy học. 
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1.3. Hoạt động giáo dục buổi thứ hai của trƣờng tiểu học 

1.3.1. Trường Tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân 

- Vị trí của nhà trường Tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân 

Điều lệ trường Tiểu học ghi rõ: “Trường tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông của 

hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.”[5] 

Điều 3 – Điều lệ trường Tiểu học - Nhiệm vụ của trường Tiểu học: 

- Mục tiêu giáo dục Tiểu học 

Mục tiêu của trường tiểu học được quy định tại Điều 27 của Luật giáo dục 

năm 2005 [4] 

1.3.2. Trường Tiểu học dạy học hai buổi/ngày 

- Xu thế dạy học hai buổi/ ngày ở Tiểu học 

Xu thế của thế giới về việc học hai buổi/ngày ở Tiểu học 

Xu thế của Việt Nam về việc dạy học hai buổi/ngày ở Tiểu học 

Bảng 1.1: So sánh thời gian thƣ̣c học tập bậc Tiểu học ở Việt Nam 

với một số nƣớc trong khu vƣ̣c. 

STT 
                                Nƣớc 

Nội dung Việt Nam Thái Lan Srilanca 

1 Số giờ học /ngày 3 6 6 

2 Số ngày học/tuần 5 5 5 

3 Số tuần học/năm 35 40 40 

4 Số năm học bậc Tiểu học  5 6 5 

5 Số giờ học/năm 525 1200 1200 

6 Số giờ học bậc Tiểu học 2652 7200 6000 

(Nguồn: Cung cấp giáo dục cơ bản cho mọi người-Steve Passingham  

DFDO/2002) 

Bảng 1.2: Phân bố giờ dạy các môn ở bậc Tiểu học 

Tổng 

thời gian 

Môn học 

Tiếng Việt Toán Các môn khác  

Số tiết Số tiết 
Tỷ lệ 

(%) 
Số tiết 

Tỷ lệ 

(%) 
Số tiết Tỷ lệ (%) 

3,729 1,485 39,82 818 21,94 1,426 38,24 
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Chương trình học 5 buổi/tuần dẫn đến việc giáo dục không toàn diện ở bậc tiểu 

học, không có đủ thời gian và điều kiện để tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, 

học tập bồi dưỡng các môn năng khiếu, nghệ thuật và các môn tự chọn như Ngoại 

ngữ, Tin học. Do vậy, việc tăng thời lượng học tập của học sinh tiểu học là một yêu 

cầu khách quan. 

Nội dung giảng dạy để dạy học bai buổi /ngày cho học sinh tiểu học cần 

phải đảm bảo được các yêu cầu sau: 

Dạy đủ chương trình 175 tuần do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 

Thời lượng dạy – học buổi sáng hoàn thành chương trình chính khóa và 

buổi chiều là các tiết ôn tập , phát triển năng khiếu , hướng dẫn tự học , cả 

ngày không quá 7 tiết (mỗi tiết học trung bình 35 phút) 

Các tiết ôn luyện văn hóa , nâng cao năng khiếu do sự chủ động của 

người quản lý nhà trường.  

- Mục tiêu dạy học hai buổi/ngày ở bậc Tiểu học 

Đảm bảo dạy học đủ thời gian , có chất lượng các môn học bắt buộc ở 

Tiểu học (9 môn) góp phần giáo dục toàn diện ở tiểu học. 

Giảm căng thẳng và mệt mỏi trong học tập , giãn thời gian dạy học để 

đảm bảo sức khỏe và sự phát triển hài hòa, bình thường cho các em.  

Tổ chức dạy học các nội dung tự chọn, tạo điều kiện phát triển các năng 

lực của từng học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu kép của bậc tiểu học. 

Tăng cường các hoạt động giáo dục thẩm mỹ , giáo dục nhân văn và quốc tế, 

phát triển toàn diện nhân cách và tâm hồn của học sinh tiểu học. 

Chủ trương dạy - học hai buổi/ngày đã được thể chế hóa trong: Luật giáo dục 

(2005);  Điều lệ trường Tiểu học (2010), trong hướng dẫn nhiệm vụ năm học của 

Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục & Đào tạo từ năm học 1995 - 1996 đến 

năm học 2012 - 2013 đều đề cập đến việc tổ chức dạy - học hai buổi/ngày qua 

các văn bản số 5276/TH ngày 05/8/1995, số 5520/TH ngày 07/8/1996; trong chỉ 

thị của Thủ Tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 

thực hiện Nghị Quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội khóa X;  

Văn bản 535/HĐND-VHXH ngày 25/5/2012 của H ội đồng nhân dân 

thành phố Đà nẵng.  
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Nguyên tắc chung của dạy hai buổi/ngày ở bậc Tiểu học 

Yêu cầu đối với việc tổ chức cho học sinh tiểu học học hai buổi/ngày 

Chương trình và tài liệu học hai buổi/ngày ở bậc Tiểu học 

Nội dung học dành cho học sinh hai buổi/ngày ở bậc Tiểu học 

Giai đoạn triển khai chương trình Tiểu học sau năm 2000 

Theo công văn 6176/TH của Bộ GD &ĐT ngày 19/7/2002 về việc 

hướng dẫn thực hiện mục tiêu kế hoạch dạy học lớp 1 theo chương trình và 

sách giáo khoa mới chỉ rõ: 

Về kế hoạch dạy học ở bậc Tiểu học 

Về hình thức tổ chức 

Tùy theo nhu cầu của phụ huynh học sinh và điều kiện cơ sở vật chất 

của nhà trường, có thể tổ chức học cả ngày cho học sinh: 

1.4. Quản lý hoạt động giáo dục ở buổi thứ hai tại trƣờng Tiểu học 

Bảng 1.3: Thời lƣợng dạy học và hoạt động giáo dục tiểu học ở Việt 

Nam và một số nƣớc khác trên thế giới 

Tên nƣớc Tổng số tiết (40 phút) So với Việt Nam 

Việt Nam 3.390 100,00% 

Thái Lan 5.880 147,36% 

Malaixia 8.509 213,25% 

Indonexia 9.730 267,00% 

Philippin 7.200 180,45% 

Trung Quốc 6.324 158,50% 

Hàn Quốc 5.686 142,50% 

Nhật Bản 6.508 163,00% 

Pháp 6.840 171,40% 

Úc 5.780 144,80% 

(Nguồn: Cung cấp giáo dục cơ bản cho mọi người-Steve Passingham 

DFDO/2002) 

1.4.1. Yêu cầu đối với công tác quản lý hoạt động giáo dục buổi thứ hai 

trong trường tiểu học 
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Công cụ quản lý gồm hệ thống các văn bản pháp q ui, đội ngũ nhân lực, 

tài lực và các kỹ năng quản lý . Hệ thống các công cụ này giúp người quản 

lý làm tốt các chức năng quản lý. 

Hoạt động chủ đạo ở buổi thứ hai trong trường tiểu học là hoạt động 

dạy học  các hoạt động giáo dục khác như: hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt 

tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp.  

Để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động giáo dục ở buổi thứ hai 

trong trường tiểu học, người quản lý cần làm tốt các việc sau: 

Lập kế hoạch; Xây dựng nền nếp dạy học ; Bồi dưỡng đội ngũ; Chỉ đạo 

đổi mới phương pháp dạy học; Chỉ đạo quản lý và sử dụng cơ sở vật chất –

Tổ chức kiểm tra, đánh giá trong nhà trường 

1.4.2. Nội dung quản lý  hoạt động giáo dục buổi thứ hai ở trường tiểu 

học 

Về kế hoạch dạy học 

Trên cơ sở kế hoạch dạy học chung , các trường sắp xếp , điều chỉnh để 

xây dựng thời khóa biểu phù hợp. 

Về hình thức tổ chức 

Tùy theo nhu cầu của  phụ huynh học sinh và điều kiện cơ sở vật chất 

của nhà trường để tổ chức học buổi thứ hai theo hai hình thức sau: 

Dạy phân hóa đối tượng theo nhóm cho HS kém hoặc học sinh giỏi, học 

sinh năng khiếu về thể dục, nghệ thuật hoặc các môn năng khiếu khác. 

Dạy theo lớp với thời khóa biểu học cả ngày , phân hóa đối tượng đối 

với môn Toán , Tiếng Việt. Tổ chức Câu lạc bộ đối với các môn tự chọn , 

nghệ thuật, Thể dục, kỹ năng sống... 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của buổi thứ hai 

Chương trình dạy học là pháp lệnh của Nhà nước do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành, là căn cứ pháp lý để ngành giáo dục chỉ đạo, giám sát và 

hướng dẫn thực hiện. Người quản lý việc thực hiện chương trình , kế hoạch 

dạy học là chỉ đạo, tổ chức để giáo viên thực hiện đúng và đầy đủ yêu cầu , 

nội dung, tiến độ của chương trình theo quy định của Bộ GD&ĐT như:  

Quản lý việc thực hiện nền nếp dạy học buổi thứ hai 
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Quản lý việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 

Quản lý hoạt động dạy của giáo viên 

Quản lý phương tiện, điều kiện phục vụ hoạt động dạy học 

Quản lý hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh 

1.5. Kết luận chƣơng 1 

Chƣơng 2: THƢ̣C TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC Ở BUỔI THỨ HAI TẠI CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN 

THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1. Khái quát về giáo dục tiểu học quận Thanh Khê, thành phố ĐN 

2.1.1. Giới thiệu về điều kiện tự nhiên quận Thanh Khê , Thành phố Đà 

Nẵng: 

Quận Thanh Khê nằm về phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng . Diện tích 

tự nhiên 9,44 km
2
. Tổng số dân quận Thanh Khê là 181.239 người, mật độ 

dân số trung bình 19.182 người/km
2
.  

Là quận trung tâm thứ 2 của thành phố Đà Nẵng , tình hình văn hóa có 

sự tăng trưởng rõ nét . Hệ thống giáo dục phát triển cả về qui mô , số lượng 

và chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.  

2.1.2. Khái quát chung về giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê , thành 

phố Đà Nẵng. 

- Giáo dục mầm non:  

Quận Thanh Khê hiện có 10 trường mầm non quốc lập, 20 trường và cơ 

sở giáo dục mầm non tư thục , với hơn 90 lớp mẫu giáo và  nhóm trẻ gia 

đình. Hằng năm thu nhận trên 28% trẻ ở độ tuổi nhà trẻ và 85% trẻ ở độ 

tuổi mẫu giáo ra lớp. 

- Giáo dục phổ thông: bao gồm: 

+ Bậc học tiểu học: 

 Có 15 trường tiểu học , với 13 348 HS, có trên 83,4% HS được học 2 

buổi/ngày, trong đó có trên 45%  HS được học 2 buổi/ngày có  bán trú. 

+ Bậc học trung học: 
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 Trung học cơ sở có 10 trường thu nhận trên 8.784 học sinh; trung học 

phổ thông có 02 trường PTTH công lập và 01 trường PTTH tư  thụ c thu 

nhận trên 4500 học sinh. 

Ngoài ra, trên địa bàn q uận còn có 01 trung tâm GDTX; 10 trung tâm 

học tập cộng đồng ; 02 trường Đại học ; 01 trường Cao đẳng Thương mại , 

04 trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, 10 trung tâm ngoại ngữ, tin 

học. 

2.1.3. Khái quát về giáo dục tiểu học của quận Thanh Khê , thành phố 

Đà Nẵng  

Mạng lưới trường tiểu học được phân bố khá đồng đều trên địa bàn 

quận, đảm bảo mỗi phường có ít nhất 1 đến 2 trường tiểu học. 

Năm học 2011-2012: có 15 trường tiểu học , 356 lớp với 13.348 học 

sinh; trong đó có 299 lớp học 2 buổi/ngày với 11.138 HS.  

Tổng số trường có 100% HS học 2 buổi/ngày: 11/15. Tỉ lệ: 73,3%  

Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục 

Bảng 2.1: Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trƣờng 

Tiểu học quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

Tổng số Nam Nữ 
Đạt chuẩn Trên chuẩn Ghi 

chú SL % SL % 

CBQL  

(HT+PHT) 
20 16 / / 36 100  

Văn hoá  9 338 40 11 307 89  

Thể dục 19 12 5 16 26 84  

Âm nhạc 2 27 11 37 18 63  

Mĩ thuật 4 21 10 40 15 60  

Anh văn 1 33 / / 34 100  

Tin học 1 4 1 20 4 80  

TPT 1 14 / / 15 100  

Tổng cộng 57 465 67 12,84 455 87,16  

Về cán bộ quản lý 

Về đội ngũ giáo viên 

Về cơ sở vật chất-kĩ thuật trường học 
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Hầu hết các trường học trên địa bàn quận đều được đảm bảo các yêu 

cầu tối thiểu về cơ sở vật chất- kỹ thuật trường học.  

Về chất lượng giáo dục toàn diện 

Bảng 2.2: Thống kê chất lƣợng 2 mặt giáo dục hạnh kiểm và học 

lƣ̣c học sinh Tiểu học ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

T

T 
Nội dung 

1997 - 1998 2002 - 2003 2007 - 2008 2011 - 2012 

SL % SL % SL % SL % 

1 

Hạnh kiểm 

- TS HS 

- Tốt (Đ) 

- Khá tốt 

(CĐ) 

- CCG 

14.336 

11.956 

2.366 

5 

 

83,4 

16,5 

0,1 

15.107 

14.792 

315 

 

 

98,0 

2,0 

 

11.535 

11.534 

1 

99,99 

0,01 

13.348 

13.348 

0 

100,0 

0 

2 

Học lực 

- TS HS 

- Giỏi 

- Khá 

- TB 

- Yếu 

 

14.336 

4.373 

5.648 

3.799 

516 

 

 

30,5 

39,4 

26,5 

3,6 

 

15.107 

4.792 

3.337 

1.009 

41 

 

 

51,7 

36,0 

11,9 

0,4 

 

11.535 

5.942 

3.712 

1.775 

106 

 

 

51,5 

32,2 

15,4 

0,9 

 

13.348 

10.526 

2.133 

641 

48 

 

 

78,9 

16,0 

4,8 

0,3 

(Thống kê tại 4 thời điểm tiêu biểu: năm học 1997-1998; 2002-2003; 

2007-2008; 2011-2012) 

Với kết quả  thống kê, chúng ta nhận thấy chất lượng xếp loại hạnh 

kiểm và học lực của học sinh có chuyển biến tích cực qua các năm học.   

2.2. Thƣ̣c trạng hoạt động giáo dục ở buổi thƣ́ hai tại các trƣờng tiểu 

học quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

2.2.1. Tình hình trường lớp 

Việc thực hiện chương trình dạy học hai buổi /ngày của quận Thanh 

Khê được thực hiện từ năm học 2000-2001, cũng là năm học đầu tiên cả 

nước thực hiện chương trình tiểu học sau năm 2000. 
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Bảng 2.3: Thống kê số liệu học sinh tiểu học đƣợc học hai buổi/ngày 

ở trƣờng Tiểu học ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

Nội dung 
Năm học 

1997-1998 2002-2003 2007-2008 2011-2012 

- Tổng số trƣờng tiểu học có 

100% số lớp học 2 buổi/ngày 
0 0 9 11 

- Tổng số lớp học 2 buổi/ngày 0 123 262 299 

- Tổng số trƣờng tiểu học có 

dạy 2 buổi/ngày 
0 15 15 15 

- Tổng số học sinh học 2 

buổi/ngày 
0 4.750 9.088 11.138 

- Tỉ lệ học sinh học 2 

buổi/ngày 
0 31,3 78,8 83,4 

(Thống kê tại 4 thời điểm tiêu biểu năm học 1997-1998, 2002-2003, 

2007-2008 và 2011-2012) 

Qua số liệu thống kê , chúng ta thấy năm học 2011-2012 tỉ lệ học sinh 

được học hai buổi /ngày toàn quận là 83,4% ( tăng so với năm học 2002-

2003 là 52,1% và so với năm 2007-2008 là 4,6%). 

Tuy nhiên việc tổ chức và quản lý hoạt động dạy học và giáo dục hai 

buổi/ngày, đặc biệt là ở buổi thứ hai gặp không ít những trở ngại , khó 

khăn. Qua khảo sát, điều tra cho thấy có một số nguyên nhân sau: 

Nguyên nhân từ phía nhà trường: 

+ Nội dung dạy học. 

+ Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức lớp học theo mô hình hai 

buổi/ngày. 

+ Sĩ số học sinh/lớp cao. 

+ Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học. 

Nguyên nhân từ phía học sinh: 

+ Thời lượng học tập ở trường tăng thêm , một số học sinh chưa quen 

nền nếp, chưa chủ động trong học tập , ý thức học tập chưa cao , chán nãn, 

kết quả giáo dục còn hạn chế. 

+ Một số HS thiếu hụt kiến thức, tạo nên sự yếu kém trong nhận thức. 
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+ Một số học sinh có điều kiện tiếp cận với những phương tiện hiện 

đại: vi tính, internet, điện tử, … nên xao nhãng việc học. 

Nguyên nhân từ phía gia đình và xã hội: 

+ Đa số phụ huynh ủng hộ chương trình dạy học hai buổi/ngày.  

+ Một số gia đình quá yêu thương con , e ngại trẻ học vất vả nên chỉ 

muốn được học một buổi , thời gian còn lại để phụ huynh chăm sóc trẻ tại 

nhà. 

+ Cấp ủy chính quyền địa phương một số nơi chưa thực sự quan tâm 

đến sự nghiệp giáo dục.  

2.2.2. Chất lượng giáo dục toàn diện của trường tiểu học dạy hai 

buổi/ngày 

Bảng 2.4: Thống kê chất lƣợng hạnh kiểm và họ c lƣ̣c học sinh Tiểu 

họcđƣợc học 2 buổi/ngày ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(Thống kê tại 3 thời điểm tiêu biểu: năm học 2002-2003; 2007-2008; 2011-

2012) 

TT Nội dung 

2002 – 2003 2007 – 2008 2011 – 2012 

SL Tỉ lệ % SL 
Tỉ lệ  

% 
SL 

Tỉ lệ 

% 

1 

Hạnh kiểm 

- TSHS 

- Tốt (Đ) 

- Khá tốt (CĐ) 

- CCG 

 

4.750 

4.705 

45 

0 

 

 

99,1 

0,9 

0 

9.089 

9.089 

0 

 

100,0 

0 

11.138 

11.138 

0 

 

100,0 

0 

2 

Học lực 

- TSHS 

- Giỏi 

- Khá 

- TB 

- Yếu 

4.750 

3.312 

1.185 

228 

25 

 

69,7 

25,0 

4,8 

0,5 

9.089 

4.772 

2.972 

1.290 

55 

 

52,5 

32,7 

14,2 

0,6 

 

11.138 

8.892 

1.745 

479 

22 

 

79,8 

15,7 

4,3 

0,2 

 

Qua bảng kết quả xếp loại hai mặt giáo dục học sinh học hai buổi /ngày 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, chúng ta có nhận xét sau: 

Kết quả chất lượng ha i mặt giáo dục học sinh tiểu học học hai 

buổi/ngày có sự chuyển biến mạnh , năm sau cao hơn năm trước . Điều này 
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cho chúng ta khẳng định tính đúng đắn của chủ trương dạy hai buổi /ngày 

cũng như hiệu quả tổ chức và quản lý h oạt động giáo dục ở buổi thứ hai 

của cấp quản lý trường , phòng Giáo dục quận , góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện của học sinh bậc tiểu học. 

2.3. Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục ở buổi thƣ́ hai tại 

các trƣờng tiểu học Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 

2.3.1. Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của công tác quản lý và 

nội dung quản lý hoạt động giáo dục ở buổi thứ hai  

Ưu điểm: 

- Toàn ngành đã có bước chuyển tốt về đổi mới toàn diện nhà trường, đi 

đầu trong việc giáo dục và đào tạo tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc ; tích 

cực đổi mới quản lý , không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; tạo điều 

kiện tốt cho giáo viên tự học , tự rèn . Việc ứng dụng công nghệ thông tin 

vào quản lý và dạy học đã được thực hiện tốt ở tất cả các trường tiểu học. 

- Tổ chức có khoa học các hoạt động trong bộ máy giáo dục. 

- Quận đã hoàn thiện phương thức quản lý bằng pháp chế , bằng thi đua 

và bằng kế hoạch. 

- Việc xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực”, quận Thanh 

Khê đã thực hiện hơn 4 năm qua, tập huấn 100% cán bộ quản l ý về “Đổi 

mới phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp quản lý giáo dục tích 

cực”, “Xây dựng môi trường học tập tích cực”,... 

- Nhà trường quan tâm tu bổ cơ sở vật chất , trường học an toàn, xanh, 

sạch, đẹp tạo thuận lợi cho các hoạt động học tập, vui chơi của học sinh. 

- Chính quyền và đoàn thể các nhà trường đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức 

tốt các hoạt động giáo dục.  

- Ban giám hiệu có tâm huyết, có kinh nghiệm, quan tâm chỉ đạo sâu sát 

việc dạy học đảm bảo theo Chuẩn kiến thức và kỹ năng ; xây dựng tốt môi 

trường học tập thân thiện . 

- Giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn 

- Trường học có sự đổi mới toàn diện, cảnh quan trường học: xanh, sạch, 

đẹp.  
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Tồn tại: 

- Việc nắm thông tin theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo chưa được 

giáo viên đọc và nghiên cứu kỹ nên đôi lúc việc thực hiện của trường còn 

chậm. 

- Trường tiểu học có điều kiện sân bãi rộng rãi , cơ sở v ật chất khang 

trang được nhiều cha mẹ học sinh chọn cho con đến học , áp lực về sĩ số 

học sinh tăng nên không giữ được sĩ số bình quân theo Điều lệ trường tiểu 

học. 

- Việc soạn giảng và đổi mới phương pháp chưa đi vào chiều sâu, còn mang 

nặng hình thức. Việc dạy phân hóa học sinh và rèn luyện kỹ năng còn hạn chế; 

việc soạn giảng của giáo viên và dự giờ thăm lớp còn tạo nhiều áp lực nên giáo 

viên thường đối phó bằng nhiều hình thức (photo bài soạn cho nhau, chuẩn bị 

quá nhiều cho một tiết có người dự giờ làm ảnh hưởng đến nhiều tiết học khác). 

Chưa tăng cường hoạt động ngoài giờ lên lớp, rèn luyện kỹ năng sống cho học 

sinh. 

Để có cơ sở đề ra các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục buổi thứ hai tại các 

trường tiểu học quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, chúng tôi đã tiến hành khảo 

sát ý kiến những đối tượng liên quan đến hoạt động dạy học trên địa bàn quận 

Thanh Khê.  

Thời gian tiến hành: Năm học 2011-2012 

Đối tượng lấy ý kiến : Lãnh đạo , chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, cán bộ quản lý các trường học , tổ trưởng chuyên môn và giáo viên 6 

trường tiểu học trong quận, được chọn theo 3 hạng trường: 

Trường hạng 1 gồm: trường Bế Văn Đàn  và trường  Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Trường hạng 2 gồm: trường Đinh Bộ Lĩnh và trường Lê Văn Tám 

Trường hạng 3 gồm: trường Hàm Nghi và trường Nguyễn Trung Trực  

Kết quả khảo sát thu được: 

- Mẫu số 1: dành cho các tổ trưởng chuyên môn và GV  (171 người) 

- Mẫu số 2: dành cho cán bộ quản lý (15 người) 

- Mẫu số 3: dành cho phụ huynh học sinh  (200 người) 
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- Mẫu số 4: dành cho học sinh  (150 người) 

2.3.2. Thực trạng triển khai, tập huấn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá 

hoạt động giáo dục ở buổi thứ hai của Phòng GD&ĐT Quận Thanh Khê, 

Tp.ĐN 

2.3.3. Thực trạng quản lí việc phân công giảng dạy cho GV đáp ứng yêu 

cầu dạy học – giáo dục ở buổi thứ hai 

2.3.3.1. Quản lí việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, tổ chức các 

hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn và giáo viên 

2.3.3.2. Quản lí việc thực hiện quy chế chuyên môn trong dạy học của tổ 

chuyên môn và giáo viên 

2.3.3.3. Quản lí việc tổ chức hoạt động trên lớp 

-  Chỉ đạo hoạt động dạy học, giáo dục của giáo viên 

-  Chỉ đạo hoạt động của học sinh 

2.3.3.4. Quản lý phương tiện, điều kiện dạy học 

2.3.3.5. Quản lí công tác bồi dưỡng đội ngũ GV  

2.4. Kết luận chƣơng 2  

Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC Ở BUỔI THỨ HAI TẠI CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN 

THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1. Cơ sở và nguyên tắc đề xuất các biện pháp 

3.1.1. Đảm bảo tính pháp qui của các biện pháp 

3.1.2. Đảm bảo tính đồng bộ của các biện pháp 

3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn của các biện pháp 

3.1.4. Đảm bảo tính khả thi của các biện pháp 

3.2. Các biện pháp đƣợc đề xuất 

3.2.1. Nâng cao nhận thức của toàn xã hộ i về dạy học hai buổi /ngày 

ở tiểu học 

Đối với đội ngũ: 

Cung cấp đầy đủ , kịp thời đến cán bộ , giáo viên , công nhân viên 

những văn bản chỉ đạo của ngành , những chủ trương lớn của Đảng và 
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Nhà nước liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục hai buổi/ngày, đặc 

biệt là hoạt động giáo dục ở buổi thứ hai 

Tổ chức chuyên đề, tham gia thực tế, giao lưu, học tập các điển hình 

tiên tiến.  

Đối với cha mẹ học sinh, cộng đồng: 

Thu thập ý kiến , nhu cầu của phụ huynh học sinh về các hoạt động 

giáo dục ở buổi thứ hai. 

 Triển khai các văn bản , chủ trương của ngành giáo dục , của thành 

phố về đổi mới giáo dục phổ thông. 

Giới thiệu những điển hình tổ chức có hiệu quả đ ể mọi người thấy 

những lợi ích thiết thực của hoạt động giáo dục ở buổi thứ hai. 

Mời các thành viên của Hội đồng Giáo dục các cấp, đại diện Cha mẹ 

học sinh tham gia vào các hoạt động của nhà trường. 

3.2.2. Phát huy tí nh chủ động cho GV trong việc thực hiện chương 

trình giáo dục , khuyến khích sự sáng tạo của GV và HS trong hoạt 

động dạy và học ở buổi thứ hai. 

- Tổ chức các chuyên đề thảo luận về mục tiêu , ý nghĩa việc tăng 

cường sự chủ động trong việc thực hiện nội dung chương trình đối với 

giáo viên.  

- Thành lập ban chỉ đạo các hoạt động giáo dục buổi thứ hai.  

- Phân công giảng dạy phù hợp năng lực sư phạm và trình độ chuyên 

môn, triển khai đầy đủ c ác chương trình tập huấn về đổi mới phương 

pháp, hướng dẫn dạy học theo vùng miền đến toàn thể giáo viên. 

- Chỉ đạo tổ chuyên môn dự thảo kế hoạch chuyên môn trong năm 

học. 

- Tổ chức có hiệu quả hoạt động thư viện – thiết bị, cung cấp đầy 

đủ, hợp lý tài liệu phục vụ giảng dạy , đồ dùng dạy học và phương tiện 

dạy học. 
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- Tổ chức các cuộc thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả 

nhằm khuyến khích giáo viên tự làm đồ đùng dạy họ c. Có kế hoạch 

mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học kịp thời. 

- Tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp , nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện cho toàn bộ học sinh.  

- Phối hợp với cha mẹ học sinh và các đoàn thể  địa phương quan 

tâm chăm sóc , phát triển năng lực học tập của con em , hướng dẫn học 

sinh tự học , tăng cường các hoạt động giúp học sinh rèn kỹ năng sống , 

kỹ năng giao tiếp, ứng xử. 

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong giáo viên. 

3.2.3. Thực hiện đổi mới PPDH , tạo điều kiện để GV học tập , tự bồi 

dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn và nắm bắt các thành tựu 

sư phạm hiện đại. 

- Cung cấp sách , tài liệu nghiên cứu về nội dung đổi mới phươn g 

pháp, nội dung chương trình , dạy cách học , coi trọng sự sáng tạo , chủ 

động, tích cực học tập của học sinh. 

- Tổ chức cho giáo viên tham quan thực tế các điển hình tiên tiến. 

- Phát huy sáng kiến của GV thông qua thực hiện các chuyên đề.  

- Cải tiến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn , phát huy vai trò của tổ 

trưởng chuyên môn và giáo viên giỏi trong việc trao đổi kinh nghiệm 

giảng dạy, giúp đỡ các giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn. 

- Hướng dẫn giáo viên đổi mới cách soạn bài, yêu cầu bài soạn ngắn 

gọn và đầy đủ thông tin . Mỗi hoạt động trong thiết kế bài dạy của giáo 

viên phải gắn với việc thực hiện mục tiêu bài học. 

- Tạo điều kiện để giáo viên có  thể dạy học bằng nhiều hì nh thức 

như học trong phòng , thay đổi không gian lớp học như học ở vườn 

trường, sân trường, phòng bộ môn, tham quan dã ngoại,… 

- Khen thưởng, động viên kịp thời những giáo viên tích cực đổi mới 

phương pháp dạy học , có sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng , thực 

hiện đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả. 



 18 

- Tăng cường cơ sở vật chất - phương tiện kĩ thuật dạy học nhất là 

phương tiện nghe - nhìn và hệ thống phòng chức năng dành để dạy cho 

môn nghệ thuật, ngoại ngữ, tin học. 

- Tăng cường tổ chức hội thảo , đánh giá , tổng kết , trao đổi kinh 

nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học.  

3.2.4. Tích cực quan tâm đến việc rèn luyện đạo đức và cả i tiến 

phương pháp học tập cho học sinh, phát huy vai trò của đội TNTP và 

sự phối kết hợp giáo dục của PHHS. 

- Xây dựng mối quan hệ gần gũi , thân ái giữa giáo viên và học sinh , 

yêu thương và tôn trọng học sinh. 

- Thực hiện dân chủ hóa trong nhà trường , phát huy vai trò tích cực 

của GV và HS trong quá trình dạy học , lắng nghe ý kiến của HS và 

CMHS, xây dựng hộp thư “Điều em muốn nói”. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp trên cơ sở thực 

hiện chủ đề năm học và chủ điểm tháng học phù hợp với kế hoạch hoạt 

động chung của nhà trường. 

- Tuyên truyền để các thành viên trong nhà trường nhận thức đúng 

đắn về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phát động thi đua trong GV 

và HS. 

- Kiểm tra việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thường xuyên 

và định kì để kịp thời động viên , khuyến khích và giúp đỡ các em  tiếp 

thu kiến thức một cách có hiệu quả. 

- Hướng dẫn học sin h phương pháp tự học ở nhà , xây dựng mạng 

lưới thông tin giữa gia đình và nhà trường để kết hợp giáo dục học sinh. 

- Tăng cường giáo dục ý thức tự quản cho học sinh. 

- Tạo sân chơi cho học sinh qua các hoạt động câu lạc bộ nghệ thuật, 

thể thao, ngoại ngữ, tin học,…. 

- Nêu gương người tốt việc tốt. 

- Phối hợp tốt với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền , giáo 

dục đạo đức cho học sinh.  
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- Rèn các kỹ năng sống cho học sinh qua các hoạt độ ng giáo dục 

trong và ngoài giờ lên lớp phù hợp yêu cầu từng bài giảng, môn học. 

- Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường , ban đại diện cha mẹ 

học sinh nhằm tranh thủ sự hỗ trợ để tổ chức các hoạt động. 

3.2.5. Tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động dạy học và giáo 

dục ở buổi thứ hai. 

Vận dụng kế hoạch dạy học hai buổi /ngày của Bộ GD &ĐT và căn 

cứ kế hoạch dạy học theo chương trình Tiểu học để đề xuất một kế 

hoạch dạy học h ai buổi /ngày và kế hoạch giáo dục ở buổi thứ hai ở 

trường tiểu học như sau: 

Bảng 3.1: Kế hoạch dạy học của các trƣờng Tiểu học dạy hai 

buổi/ngày  

TT 
MÔN HỌC và 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

LỚP / tiết 

LỚP 1 LỚP 2 LỚP 3 LỚP 4 LỚP 5 

1 Tiếng Việt 10 (4) 9 (4) 8 (3) 8 (2) 8 (2) 

2 Toán 4 (4) 5 (4) 5 (3) 5 (2) 5 (2) 

3 Đạo Đức 1 1 1 1 1 

4 Tự nhiên - Xã hội 1 1 2 0 0 

 Khoa học 0 0 0 2 2 

 Lịch sử & Địa lý 0 0 0 2 2 

5 Nghệ thuật 3 (2) 3 (2) 3 (2) 0 0 

 Âm nhạc 0 0 0 1 1 (1) 

 Thủ công, Kĩ thuật 0 0 0 1 1 

 Mĩ thuật 0 0 0 1 1 (1) 

6 Thể dục 1 2 2 2 2 

7 Hoạt động tập thể 2 2 2 2 2 

8 Tự chọn 1 0 0 4 4 2 

9 
Tự chọn 2 

(GDKNS lớp 1; 2) 
0 (2) 0 (2) 0 0 (2) 0 (2) 

Nội dung dạy học ở buổi thƣ́ hai: 
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- Theo công văn số 10176/TH ngày 7/11/2000 của bộ GD &ĐT về 

việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày.  

- Các tổ chuyên môn phân công giáo viên tham khảo tài liệu , chọn 

lọc nội dung dạy học cụ thể, phù hợp với điều kiện dạy học, không vượt 

quá yêu cầu cơ bản về kiến thức kĩ năng. 

- Dạy phân hóa đối tƣợng theo nhóm lớp 

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 

Phần bắt buộc 

Phần tƣ̣ chọn 

3.2.6. Làm tốt công tác XHH GD , thu hút sự ủng hộ của các nguồn 

lực trong cộng đồng để hiện đại hóa CSVC – kỹ thuật đáp ứng yêu 

cầu các hoạt động dạy học hai buổi/ngày trong nhà trường 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận 

thức của cộng đồng về xã hội hóa giáo dục. 

- Phát huy nội lực c ủa nhà trường . Xây dựng một tập thể sư phạm 

đoàn kết, sáng tạo, nhiệt tình, cùng nhau giải quyết vấn đề và tìm kiếm 

cơ hội phát triển nhà trường. 

- Tham mưu với chính quyền các cấp và cha mẹ học sinh thực hiện 

chính sách hỗ trợ nhà trường.  

- Phát huy hiệu quả hoạt động của hội khuyến học các cấp , tăng 

cường tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các tổ chức , các cá nhân tích cực 

trong xã hội ửng hộ cho công tác giáo dục của nhà trường. 

- Thông qua Hội đồng giáo dục địa phương để thực hiện tốt các giải 

pháp xã hội hóa giáo dục. 

3.3. Mối quan hệ giƣ̃a các biện pháp 

3.4. Kết quả khảo cƣ́u mƣ́c độ cần thiết và khả thi của các biện pháp 

3.5. Kết luận chƣơng 3 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Chủ trương dạy hai buổi /ngày ở bậc tiểu học ở nước ta hiện nay là 

hoàn toàn đúng đắn , có tác động thúc đẩy quá trình đổi mới giáo dục 

toàn diện ở bậc tiểu học . Dạy học hai  buổi/ngày phù hợp xu thế phát 

triển của nền kinh tế xã hội nước ta trong thời kì công nghiệp hóa , hiện 

đại hóa đất nước; phù hợp với xu thế chung của thế giới và đang là nhu 

cầu bức bách của toàn dân , nhất là cán bộ  công chức, viên chức. Hoạt 

động giáo dục buổi thứ hai ở trường tiểu học với yêu cầu làm cho các 

hoạt động phù hợp tâm sinh lí học sinh chính là đem niềm vui , niềm 

hạnh phúc cho học sinh khi đến trường. Đây cũng chính là điều kiện để 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.  

1.2. Công tác quản lý hoạt động giáo dục ở buổi thứ hai ở trường tiểu 

học quận Thanh Khê , thành phố Đà nẵng trong những năm qua đã có 

những thành tựu và những hạn chế sau: 

Phân công giáo viên có đủ năng lực chuyên môn , có đủ phẩm chất 

đạo đức để có thể tiếp cận và đứng điểm các nhóm lớp phân hóa. 

Tổ chức có hiệu quả các chuyên đề dạy học phân hóa đối tượng các 

tiết tăng cường ở buổi thứ hai. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phân loại 

đối tượng học sinh,… 

Khuyến khích CBQL và giáo viên tích cực tham gia các khóa bồi 

dưỡng, học tập nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục trong đó có hoạt động giáo dục buổi thứ hai. 

Chỉ đạo , khuyến khích giáo viên thực hiện tốt dạy học theo chuẩn 

kiến thức kỹ năng với định hướng dạy học phân hóa đối tượng học sinh. 

Quản lý hoạt động giáo dục buổi thứ hai là một nhiệm  vụ khá mới 

mẻ và còn không ít khó khăn nên thực tế công tác này vẫn còn những 

hạn chế như: 

Một số CBQL và GV chưa nhận thức sâu sắc về hoạt động giáo dục 

ở buổi thứ hai. 
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CBQL chưa có tầm nhìn chiến lược về hoạt động giáo dục buổi thứ 

hai, chưa xây dựng được lộ trình thực hiện để thấy được những bước 

phát triển của hoạt động này trong nhà trường mà họ quản lý. 

Điều kiện CSVC – KT chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện học 

sinh ở buổi thứ hai. 

Đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng các yêu cầu các hoạt động giáo dục 

ở buổi thứ hai. 

1.3. Từ thực tiễn trên đòi hỏi ngành giáo dục phải sớm có các biện pháp 

quản lý phù hợp về quản lý hoạt động giáo dục ở  buổi thứ hai nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện , đáp ứng nhu cầu của xã hội và 

phù hợp điều kiện phát triển kinh tế của quận.  

- Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về dạy học hai buổi /ngày  tiểu 

học. 

- Phát huy tính chủ động cho GV trong việc thực hiện chương trình 

giáo dục, khuyến khích sự sáng tạo của GV và HS trong hoạt động dạy 

và học ở buổi thứ hai. 

- Thực hiện đổi mới PPDH , tạo điều kiện để GV học tập , tự bồi 

dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn và nắm bắt các thành tựu sư 

phạm hiện đại. 

- Tích cực quan tâm đến việc rèn luyện đạo đức và cải tiến phương 

pháp học tập cho học sinh , phát huy vai trò của đội TNTP và sự phối 

kết hợp giáo dục của PHHS. 

- Tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục buổi thứ 

hai. 

- Làm tốt công tác XHH GD , thu hút sự ủng hộ của các nguồn lực 

trong cộng đồng để hiện đại hóa CSVC – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu các 

hoạt động dạy học hai buổi/ngày trong nhà trường. 
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2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Đổi mới nội dung chương trình theo hướng tinh giản , tích hợp, giảm 

lý thuyết, tăng thực hành , phù hợp nhận thức và phát h uy tốt năng lực 

học sinh 

Trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại, ĐDDH học phù hợp cho từng 

môn học, từng tiết dạy. 

Tăng quĩ lương và ngân sách cho trường tiểu học dạy hai buổi /ngày 

để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vât c hất và chi trả lương cho buổi 

thứ hai, không phải thu học phí. 

Quy định chính sách về công tác xã hội hóa giáo dục thích hợp với 

tính đa dạng của phát triển tiểu học , tạo hành lang pháp lý cho cán bộ 

quản lý nhà trường  trong việc phối hợp và huy động cộng đồng tham 

gia phát triển nhà trường. 

2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng 

Tiếp tục công tác chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục buổi thứ hai 

và quản lý hoạt động giáo dục buổi thứ hai. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý hoạt động giáo 

dục và  chất lượng dạy học buổi thứ hai.  

Tăng cường hỗ trợ đồng bộ cho các trường về cơ sở vật chất , trang 

thiết bị đảm bảo tốt các điều kiện dạy học hai buổi/ngày. 

Tổ chức bồi dưỡng , tập huấn, hội thảo về hoạt động giáo dục buổi 

thứ hai , giới thiệu các trường tổ chức tốt hoạt động giáo dục buổi thứ 

hai nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến. 

Có các văn bản chỉ đạo cho phép nhà trường vận động phụ huynh 

đóng góp kinh phí , hiện vật, … góp phần cùng Nhà nước xây dựng cơ 

sở vật chất nhà trường đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện tốt cho các 

hoạt động giáo dục buổi thứ hai ở trường tiểu học. 
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2.3. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê 

Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý hoạt động giáo dục buổi 

thứ hai của cán bộ quản lý trường tiểu học , tăng cường tổ chứ c sơ kết , 

rút kinh nghiệm. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại 

chúng. Phát huy vai trò của hội đồng giáo dục các cấp, Hội khuyến học, 

… tạo sự đồng tình , hưởng ứng chủ trương dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu 

học trong toàn xã hội. 

Có chính sách ưu đãi đối với các hộ nghèo, tạo mọi điều kiện cho tất 

cả học sinh đều đựơc đến trường và học hai buổi/ngày. 

Qui hoạch tốt mạng lưới trường lớp , tăng cường đầu tư cơ sở vậ t 

chất và thiết bị dạy học cho các trường tiểu học còn khó khăn, nâng cao 

chất lượng đồng đều giữa các trường làm tiền đề giảm sĩ số học sinh 

trong lớp , tạo điều kiện cho 100% trường trong địa bàn quận tổ chức 

dạy học hai buổi/ngày.  

Đưa thông tin những nội dung về tổ chức và quản lý hoạt động giáo 

dục buổi thứ hai của các trường tiểu học tổ chức tốt lên trang web của 

ngành để các trường tham khảo.  

2.4. Đối với các trường tiểu học quận Thanh Khê 

Xây dựng lộ trình thực hiện với các kế hoạch cụ thể về tổ chức các 

hoạt động giáo dục buổi thứ hai và quản lý hoạt động giáo dục buổi thứ 

hai một cách khả thi ; phối hợp linh hoạt , sáng tạo các biện phá p nhằm 

thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đề ra. 

Chỉ đạo xây dựng môi trường dạy học thân thiện, đẩy mạnh các hoạt 

động ngoại khoá cho giáo viên và học sinh. 

Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục , thu hút nhiều nguồn  lực 

để chủ động đầu tư , bổ sung CSVC , trang thiết bị hiện đại , ĐDDH,… 

bằng nhiều nguồn kinh phí. 

Tạo điều kiện để giáo viên học tập nâng cao trình độ , khuyến khích 

giáo viên nghiên cứu khoa học. 


