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QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH CÓ HỌC LỰC YẾU
Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU,
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Nguyễn Thị Phương Dung - Trường Trung học cơ sở Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày nhận bài: 10/6/2019; ngày chỉnh sửa: 13/7/2019; ngày duyệt đăng: 24/7/2019.
Abstract: Based on research on the status of Managing the fostering students with low level of
learning outcomes in secondary schools in Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province, we propose
management measures to improve the effectiveness of this work. The study focuses on assessing
the perceptions of teachers and students; the situation of fostering students with low level of
learning outcomes (implementation situation, organizational methods, forms of training and
assessing the effectiveness of fostering students with low level of learning outcomes); current
situation of management (planning, implementation, directing the implementation of plans,
inspections, assessments, difficulties and shortcomings in the training of students with low level of
learning outcomes today).
Keywords: Students, low level of learning outcomes, secondary school, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province.
1. Mở đầu
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI (Nghị
quyết số 29-NQ/TW) đề ra: “Đổi mới căn bản, toàn diện
GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế” [1]. Tiếp tục thực hiện chủ trương Nghị quyết số
29-NQ/TW, Đại hội Đảng lần thứ XII xác định: “Giáo dục
là quốc sách hàng đầu. Phát triển GD-ĐT nhằm nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển
mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang
phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát
triển GD-ĐT phải gắn với nhu cầu phát triển KT-XH, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học, công nghệ;
phấn đấu trong những năm tới, tạo chuyển biến căn bản,
mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD-ĐT; phấn đấu đến
năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến
trong khu vực” [2]. Để củng cố, bổ sung, hệ thống kiến
thức bị “hổng” cho một số học sinh (HS) có nhận thức
chậm và học lực yếu, kém ở một số môn thì cần phải đổi
mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy
học, kiểm tra, đánh giá, song song với việc giáo dục đại
trà, bồi dưỡng HS giỏi, nhà trường tập trung vào giáo dục
và bồi dưỡng HS có học lực yếu.
Thực tế trong những năm qua, công tác quản lí hoạt
động bồi dưỡng HS có học lực yếu ở các trường trung
học cơ sở (THCS) TP. Vũng Tàu đã được triển khai thực
hiện tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy
nhiên, việc quản lí hoạt động bồi dưỡng HS yếu cũng bộc
lộ nhiều mặt hạn chế về nhận thức chung; công tác quản
lí việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo,

71

kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng HS có học lực
yếu; việc tập huấn chuyên môn; thực hiện các chế độ đãi
ngộ cũng như tổ chức sơ kết, tổng kết và động viên khen
thưởng kịp thời những giáo viên (GV) dạy bồi dưỡng,
các em HS có học lực yếu có tiến bộ; phân phối chương
trình, nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng HS
có học lực yếu, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị;
việc phối hợp giữa phụ huynh với nhà trường; việc kiểm
tra, đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất, chú
trọng đánh giá cuối kì. Vì vậy, cần phải nghiên cứu đầy
đủ về hoạt động bồi dưỡng HS có học lực yếu ở các
trường THCS trên địa bàn TP làm cơ sở đề xuất biện
pháp quản lí có tính khả thi, giảm tỉ lệ HS có học lực yếu,
kém, tạo tiền đề nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
cho HS, đáp ứng yêu cầu xã hội nói chung.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện 8 trường THCS trên địa
bàn TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng phương
pháp điều tra bằng phiếu hỏi kết hợp phỏng vấn. Khách
thể khảo sát là 39 cán bộ quản lí (CBQL), 85 GV trực
tiếp tham gia giảng dạy. Kết quả khảo sát được xử lí bằng
phần mềm Excel. Các nội dung khảo sát được đánh giá
bằng điểm số từ 1 đến 5 theo 5 mức độ đánh giá: 1: Kém,
2: Yếu, 3: Trung bình (TB), 4: Khá, 5: Tốt.
1
Điểm trung bình được tính theo công thức: 𝑋̅ =
𝑁
∑5𝑖=1 𝑥𝑖 𝑛𝑖 .
Trong đó: xi là điểm được cho ứng với từng nội
dung, xi  {1,2,3,4,5}.
Email: phuongdungvt86@gmail.com
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ni là số người cho điểm xi nội dung tương ứng.
N là tổng số người cho điểm từng nội dung.
Điểm TBC được đánh giá theo 5 mức quy ước như

 X  1,8: Kém; 1,81  X  2,6: Yếu; 2,61 
X  3,4: Trung bình (TB); 3,41  X  4,2: Khá; 4,21 
X  5,0: Tốt

sau: 1,0

2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng
2.2.1. Thực trạng việc lập kế hoạch hoạt động bồi dưỡng
học sinh có học lực yếu

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

Bảng 1 cho thấy, CBQL, GV đánh giá nội dung 1, 2,
3, 5, 6 ở mức Khá (3,49  X  4,06). Trên thực tế, Ban
Giám hiệu các trường THCS đã nâng cao nhận thức tầm
quan trọng việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HS có học
lực yếu đến toàn thể GV; xây dựng kế hoạch hoạt động
bồi dưỡng HS có học lực yếu một cách nghiêm túc, đầy
đủ nội dung công việc, dự kiến các nguồn lực cơ bản đầy
đủ. Tuy nhiên, công tác phân công GV giảng dạy và chỉ
đạo GV xây dựng kế hoạch hoạt động bồi dưỡng HS có
học lực yếu đạt 63,7% trung bình và yếu, điều này cho
thấy CBQL, GV nhìn nhận chưa phù hợp. Nội dung 6 có

Bảng 1. Thực trạng việc lập kế hoạch hoạt động bồi dưỡng HS có học lực yếu
tại các trường THCS TP. Vũng Tàu
Mức độ thực hiện
Nội dung lập kế hoạch
1
2
3
4
5
Quán triệt đến các GV về Số lượng
1
1
16
77
29
(SL)
nhiệm vụ năm học, kế hoạch
phát triển nhà trường, kế hoạch
Tỉ lệ
0,8
0,8
12,9
62,1
23,4
bồi dưỡng HS có học lực yếu
(TL) (%)
Thống nhất với tổ chuyên môn
SL
0
2
24
63
35
về mẫu kế hoạch dạy học và kế
TL (%)
0
1,6
19,4
50,8
28,2
hoạch cá nhân
Nâng cao nhận thức tầm quan
SL
0
2
20
70
32
trọng việc thực hiện kế hoạch
TL (%)
0
1,6
16,1
56,5
25,8
bồi dưỡng HS có học lực yếu
Dự báo tình hình chất lượng
SL
7
10
63
23
21
HS có học lực yếu và rà soát
tình hình đội ngũ GV của các
TL (%)
5,6
8,1
50,8
18,5
16,9
trường hằng năm
Công tác phân công GV giảng
SL
0
11
68
18
27
dạy và chỉ đạo GV xây dựng kế
hoạch hoạt động bồi dưỡng HS
TL (%)
0
8,9
54,8
14,5
21,8
có học lực yếu
Hiệu trưởng duyệt kế hoạch
SL
0
71
34
19
với tổ trưởng chuyên môn vào
TL (%)
0
57,3
27,4
15,3
đầu tuần 1, 2 của năm học
Xác định các điều kiện giáo
SL
0
15
67
21
21
dục bồi dưỡng HS có học lực
yếu như: GV, cơ sở vật chất,
thời gian, tài chính, sự phối hợp
0
12,1
54
16,9
16,9
với lực lượng giáo dục trong và TL (%)
ngoài nhà trường,…
Đảm bảo tính công bằng, hợp
SL
0
17
67
27
13
lí, khoa học, phát huy tinh thần
dân chủ và tính đồng thuận
trong việc xây dựng kế hoạch TL (%)
0
13,7
54
21,8
10,5
bồi dưỡng HS có học lực yếu

72

X

4,06

4,06

4,06

3,33

3,49

3,58

3,39

3,29

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 71-77

57,3% ý kiến đánh giá đạt mức trung bình, điều này
chứng tỏ Ban Giám hiệu của một số trường chưa quan
tâm và đánh giá cao tầm quan trọng đến việc phê duyệt
kế hoạch bồi dưỡng HS có học lực yếu vào tuần đầu của
năm học.
Nội dung 4, 7, 8 được đánh giá mức TB với X =
3,29-3,39, trong đó việc dự báo và rà soát tình hình còn
hạn chế, thể hiện nhận thức của Ban Giám hiệu rất cao
song việc xây kế hoạch lại thiếu thường xuyên; xác định
các điều kiện giáo dục bồi dưỡng HS có học lực yếu như
cơ sở vật chất, tài chính,…còn nhiều khó khăn, một số
trường chưa được quan tâm đúng mức, có 66,1% ý kiến
đánh giá đạt mức trung bình và yếu. Trong việc xây dựng
kế hoạch bồi dưỡng HS có học lực yếu, một số trường
triển khai thiếu dân chủ, thiếu thường xuyên, có 67,7% ý
kiến đánh giá đạt mức trung bình và yếu.
2.2.2. Thực trạng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch
hoạt động bồi dưỡng học sinh có học lực yếu

TT
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Bảng 2 cho thấy, việc xây dựng và tổ chức triển khai
thực hiện các mục tiêu kế hoạch bồi dưỡng HS có học
lực yếu đạt khá X = 4,0. Việc chỉ đạo tổ chuyên môn
thống nhất chương trình bồi dưỡng HS có học lực yếu
đạt khá X = 4,1. Phân công chuyên môn đảm bảo tính
khoa học, sư phạm, đúng người, đúng việc đạt khá với
X = 3,8. Việc rà soát phân loại đối tượng HS có học lực
yếu theo các môn học đạt mức độ trung bình khá với X
= 3,3. Công tác triển khai các văn bản pháp quy về hoạt
động bồi dưỡng HS có học lực yếu chưa được kịp thời,
đạt mức độ trung bình khá với X = 3,4. Nội dung bồi
dưỡng HS có học lực yếu chưa được cải tiến thường
xuyên, đạt mức độ trung bình với X = 3,1. Việc đổi mới
các hình thức kiểm tra, đánh giá HS còn hạn chế, đạt mức
độ trung bình X = 3,2. Công tác tăng cường trang thiết
bị hiện đại đạt mức độ X = 3,7, tuy nhiên, khuyến khích

Bảng 2. Thực trạng thực hiện kế hoạch hoạt động bồi dưỡng HS có học lực yếu
tại các trường THCS TP. Vũng Tàu
Mức độ thực hiện
Nội dung
1
2
3
4
0
4
23
66
Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu kế SL
hoạch bồi dưỡng HS có học lực yếu dựa trên các kế hoạch TL
0
3,2 18,5 53,2
đã triển khai
(%)
SL
3
19
54
31
Rà soát phân loại đối tượng HS có học lực yếu theo các môn
TL
học
2,4 15,3 43,5 25
(%)
SL
0
0
21
68
Chỉ đạo cho tổ chuyên môn thống nhất chương trình bồi
TL
dưỡng HS có học lực yếu
0
0
17
55
(%)
SL
0
0
41
71
Phân công chuyên môn đảm bảo tính khoa học, sư phạm,
TL
đúng người, đúng việc
0
0
33,1 57,3
(%)
SL
0
19
58
26
Triển khai các văn bản pháp quy về hoạt động bồi dưỡng
TL
HS có học lực yếu
0 15,3 46,8 21
(%)
SL
7
21
55
32
Thường xuyên cải tiến nội dung bồi dưỡng HS có học lực
TL
yếu
5,6 16,9 44,4 25,8
(%)
SL
5
15
67
23
Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá HS trong quá trình bồi
TL
dưỡng HS có học lực yếu
4,0 12,1 54 18,5
(%)
SL
0
11
45
40
Tăng cường trang thiết bị hiện đại, khuyến khích GV ứng
TL
dụng công nghệ thông tin hợp lí trong dạy học
0
8,9 36,3 32,3
(%)
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5
31
25,0

X
4,0

17
13,7

3,3

35
28

4,1

12
9,7

3,8

21
1,9

3,4

9
7,3

3,1

14
11,3

3,2

28
22,6

3,7
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GV ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cũng
chưa được tốt.
2.2.3. Thực trạng công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch
hoạt động bồi dưỡng học sinh có học lực yếu

TT

1
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4

5
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8

9

10

dưỡng HS có học lực yếu. Tuy nhiên ở nội dung 3, 6, 7,
8, 10 được đánh giá mức trung bình với X = 3,3-3,4,
mức độ thực hiện kém đạt tỉ lệ 1,6-4,8%, yếu đạt tỉ lệ 9,7-

Bảng 3. Thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HS có học lực yếu
tại các trường THCS TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mức độ thực hiện
Nội dung
1
2
3
4
5
Xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc bồi dưỡng HS có học lực SL
0
2
17
67
38
yếu. Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội
dung trong ngành GD và phong trào thi đua “Xây dựng TL
0
1,6 13,7 54,0 30,6
(%)
trường học thân thiện, HS tích cực”
0
5
32
58
29
Hướng dẫn cá nhân GV xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS SL
có học lực yếu gồm nội dung, thời lượng, mức độ kiến thức TL
0
4,0 25,8 46,8 23,4
và yêu cầu đạt được, phương án dạy,…
(%)
SL
5
12
53
38
16
Quản lí, chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch cá nhân điều chỉnh
TL
kế hoạch giảng dạy phù hợp với đối tượng HS
4,0 9,7 42,7 30,6 12,9
(%)
0
2
37
55
30
Chỉ đạo các tổ chuyên môn thống nhất nội dung, chương SL
trình kiểm tra, thành lập ngân hàng đề thi ở tất cả các môn TL
0
1,6 29,8 44,4 24,2
ngay từ đầu năm học
(%)
SL
0
4
26
61
33
Sắp xếp thời khóa biểu thực hiện dạy bồi dưỡng HS có học
TL
lực yếu
0
3,2 21,0 49,2 26,6
(%)
4
17
49
33
21
Nghiêm cấm việc dạy thiếu trách nhiệm gây tốn kém thời SL
gian, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nhà giáo, làm mất TL
3,2 13,7 39,5 26,6 16,9
lòng tin của HS và phụ huynh đến nhà trường và GV
(%)
6
13
51
40
14
Khuyến khích, động viên, khen thưởng, kỉ luật và tạo mọi SL
điều kiện để GV nhiệt tình, tự giác trong công tác dạy bồi TL
4,8 10,5 41,1 32,3 11,3
dưỡng HS có học lực yếu
(%)
SL
3
15
60
28
18
Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức
TL
nghề nghiệp cho GV
2,4 12,1 48,4 22,6 14,5
(%)
SL
0
13
29
55
27
Tăng cường mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học, cơ sở vật
TL
chất đầu tư cho quá trình dạy và học
0
10
23
44
22
(%)
SL
2
19
59
19
25
Kết hợp với Hội cha mẹ HS có học lực yếu để có biện pháp
TL
phối hợp cùng giáo dục
1,6 15,3 47,6 15,3 20,2
(%)

Bảng 3 cho thấy, CBQL, GV đều thống nhất với nội
dung công tác chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng HS có học
lực yếu, nội dung 1, 2, 4, 5, 9 được đánh giá ở mức khá
trở lên (3,8  X  4,1) cho thấy hiệu quả công tác chỉ
đạo của Ban Giám hiệu trong việc thực hiện kế hoạch bồi
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X
4,1

3,9

3,4

3,9

4,0

3,4

3,3

3,3

3,8

3,4

15,3%, TB đạt tỉ lệ cao 39,5-48,4%. Nguyên nhân một
phần là do CBQL chưa quan tâm thỏa đáng, dẫn đến việc
tổ chức bồi dưỡng GV còn mang tính hình thức, công tác
quản lí, chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp
với đối tượng HS còn hời hợt; công tác khen thưởng, kỉ
luật chưa thường xuyên liên tục, GV chưa chủ động phối
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hợp với cha mẹ HS có học lực yếu hoặc còn ngại khó khăn
trong việc gặp gỡ, trao đổi để cùng giáo dục. Thực trạng
này đòi hỏi cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao hơn của
Hiệu trưởng nhà trường, để thúc đẩy công tác bồi dưỡng
HS có học lực yếu đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục ở các trường THCS TP. Vũng Tàu.
2.2.4. Thực trạng công tác công tác kiểm tra, đánh giá
hoạt động bồi dưỡng học sinh có học lực yếu
Kiểm tra là một trong những chức năng của chu trình
quản lí. Thông qua chức năng kiểm tra, Ban Giám hiệu
dựa trên kết luận những việc làm được và chưa làm được,
Từ đó nắm bắt, đề xuất, lập kế hoạch điều chỉnh, giải
quyết kịp thời những hạn chế, bất cập phù hợp với tình
hình thực tế của nhà trường.

TT
1

2
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4

5
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Qua kết quả khảo sát bảng 4 cho chúng ta thấy ý kiến
của CBQL, GV đánh giá nội dung 1, 2, 4, 6 ở mức khá
trở lên (3,7  X  4,1). Công tác kiểm tra cơ bản đã
được Ban Giám hiệu các trường THCS quan tâm thực
hiện nhằm đánh giá tình hình, kết quả, sự phối hợp giữa
GV, tổ trưởng chuyên môn, Ban Giám hiệu với gia đình
HS, địa phương trong hoạt động bồi dưỡng HS có học
lực yếu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát nội dung 2, 4, 6 có
37,1-46% ý kiến CBQL, GV đánh giá chỉ đạt mức độ
trung bình; nội dung 3, 5, 7, 8 được đánh giá ở mức trung
bình khá X = 3,4 - 3,56, có 43,1-61,3% ý kiến CBQL,
GV đánh giá chỉ đạt mức độ TB và yếu. Điều này cho
thấy việc kiểm tra phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai
sót để uốn nắn, điều chỉnh chưa kịp thời. Công tác kiểm
tra còn hình thức, chưa đi sâu vào việc quan sát, đánh giá

Bảng 4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng HS có học lực yếu
tại các trường THCS TP. Vũng Tàu
Mức độ thực hiện
Nội dung
1
2
3
4
Công việc lập kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng HS SL
0
0
30
52
có học lực yếu của Ban Giám hiệu theo kế hoạch chung
(%)
0
0
24,2 41,9
đã xác định
Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá theo quan điểm
SL
0
0
57
50
nhìn nhận sự tiến bộ và kết quả học tập bồi dưỡng đối với
HS có học lực yếu để động viên khích lệ các em trong
(%)
0
0
46 40,3
quá trình học tập
0
24
36
43
Kiểm tra, đánh giá các hoạt động sư phạm của GV tham SL
gia bồi dưỡng HS có học lực yếu
(%)
0
19,4 29 34,7
Tiến hành theo dõi quá trình thực hiện chương trình, kế
0
0
46
57
hoạch bồi dưỡng HS có học lực yếu của GV được phân SL
công và tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong các cuộc
họp, báo cáo sơ kết cuối học kì, báo cáo tổng kết cuối (%)
0
0
37,1 46
năm học
Kiểm tra, đánh giá công tác phối hợp giữa Ban Giám hiệu
SL
0
15
38
57
với hội cha mẹ HS có học lực yếu, các tổ chức đoàn thể
trong và ngoài nhà trường để có biện pháp phối hợp cùng
(%)
0
12,1 31
46
giáo dục
Kiểm tra, đánh giá công tác đẩy mạnh ứng dụng công
0
0
48
45
nghệ thông tin, sử dụng triệt để phòng học bộ môn, tăng SL
cường mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học, cơ sở vật chất
đầu tư cho quá trình dạy và học; công tác xã hội hóa giáo (%)
0
0
38,7 36,3
dục
0
20
56
30
Kiểm tra, đánh giá công tác tăng cường đổi mới phương SL
pháp dạy học và việc sử dụng các thiết bị dạy học
(%)
0
16,1 45,2 24,2
Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng đối với GV có SL
0
13
59
35
thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng HS có học
(%)
0
10,5 47,6 28,2
lực yếu kém
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X
4,1

33,9
17
3,7
13,7
21
16,9

3,49

21
3,80
16,9
14
3,56
11,3
31
3,86
25
18
14,5
17
13,7
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các hoạt động sư phạm của GV, quá trình thực hiện
công tác phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ HS, chế
độ khen thưởng, kinh phí,… trong việc bồi dưỡng HS
có học lực yếu.
2.3. Đánh giá chung về thực trạng
2.3.1. Ưu điểm
Về mặt nhận thức: Nhìn chung, CBQL, GV đã nhận
thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của
hoạt động bồi dưỡng HS có học lực yếu đối với việc nâng
cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Thông qua
các cuộc họp đầu năm, các đợt tập huấn, CBQL, GV đã
được hướng dẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS có
học lực yếu gồm nội dung, thời lượng, mức độ kiến thức
và yêu cầu đạt được, phương án dạy…; nêu được điểm
mạnh, điểm yếu, đề xuất được kế hoạch cải tiến chất
lượng phù hợp, khả thi.
Về công tác quản lí: Tất cả các nội dung quản lí đã
được hiệu trưởng các nhà trường thực hiện một cách quy
củ, bài bản, chuyên nghiệp hơn, trong đó nổi bật là việc
xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch. CBQL
phân công chuyên môn đảm bảo tính khoa học, sư phạm,
đúng người, đúng việc; chỉ đạo các tổ chuyên môn thống
nhất nội dung, chương trình kiểm tra, thành lập ngân
hàng đề thi ở tất cả các môn ngay từ đầu năm học. Đồng
thời, CBQL tiến hành theo dõi quá trình thực hiện
chương trình, kế hoạch bồi dưỡng HS có học lực yếu của
GV được phân công và tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm
trong các cuộc họp, báo cáo sơ kết cuối học kì, báo cáo
tổng kết cuối năm học.
Việc quản lí các điều kiện đảm bảo đã được quan tâm
thực hiện đạt hiệu quả. Đa số CBQL các trường đã triển khai
đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo
dục, huy động nhiều nguồn lực từ bên ngoài nhà trường
cùng tham gia vào các hoạt động giáo dục, tăng cường mua
sắm, bổ sung trang thiết bị hiện đại, khuyến khích GV ứng
dụng công nghệ thông tin hợp lí trong dạy học.
2.3.2. Hạn chế
Về mặt nhận thức: Một số CBQL, GV ở một số
trường nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa và sự cần thiết của
hoạt động bồi dưỡng HS có học lực yếu.
Đa số tổ chuyên môn ở các trường xây dựng nội dung
kế hoạch còn sơ sài, việc dự báo tình hình chất lượng HS
có học lực yếu và rà soát tình hình đội ngũ GV, xác định
các điều kiện giáo dục bồi dưỡng HS có học lực yếu của
các trường hằng năm chưa đi vào chiều sâu.
Việc quản lí, chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch cá nhân
điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp với đối tượng HS
còn nặng về hình thức, chưa đi vào chiều sâu; dạy thiếu
trách nhiệm làm mất lòng tin của HS và phụ huynh đến
nhà trường.
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Về tổ chức, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, rà soát
phân loại đối tượng HS có học lực yếu theo các môn học,
triển khai các văn bản pháp quy về hoạt động bồi dưỡng
HS có học lực yếu chưa đồng bộ, thường xuyên. Công
tác cải tiến nội dung, việc đổi mới phương pháp, cách
thức tổ chức lớp học, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh
giá HS trong quá trình bồi dưỡng chưa chú trọng, còn
nghèo nàn, thiếu tính thực tiễn và sáng tạo.
Công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn trong nhà
trường được thực hiện chưa thường xuyên, còn mang
tính hình thức.
CBQL chưa có biện pháp khuyến khích GV nhằm
khơi dậy và phát huy hết nội lực của GV và HS. Chế độ
điểm thưởng cho HS tiến bộ; chế độ khuyến khích, động
viên, khen thưởng đối với GV có thành tích bồi dưỡng
HS có học lực yếu kém chưa kịp thời.
Sự phối hợp giữa phụ huynh, nhà trường và xã hội
còn hạn chế, chưa kịp thời động viên, nhắc nhở con em
mình tự học ở nhà. Một bộ phận phụ huynh chưa thật sự
quan tâm, chăm lo và còn phó thác cho nhà trường. Sự
phối hợp giữa GVCN, các tổ chức, bộ phận, GV bộ môn
trong việc quản lí hoạt động học của HS chưa đồng bộ,
chặt chẽ.
3. Kết luận
Tổng hợp kết quả nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực
trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng HS có học lực yếu,
chúng tôi nhận thấy hoạt động bồi dưỡng HS có học lực
yếu ở các trường THCS trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã có
nhiều cố gắng trên tất cả các nội dung, bước đầu có
những chuyển biến nhất định, đạt được một số kết quả
quan trọng. Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng HS có học lực
yếu ở nhiều trường chưa thực sự đạt hiệu quả và còn
nhiều tồn tại, hạn chế cần phải được khắc phục trong thời
gian tới. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng
như trên, chúng tôi đề xuất các biện pháp quản lí nhằm
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bồi dưỡng HS
có học lực yếu ở các trường THCS trên địa bàn TP. Vũng
Tàu như sau: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của
việc bồi dưỡng HS có học lực yếu cho CBQL, GV và HS
ở các trường THCS; tăng cường công tác quản lí bồi
dưỡng HS có học lực yếu của Ban lãnh đạo trường; tăng
cường công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS có học
lực yếu của GV; đổi mới phương pháp dạy học và đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, việc sử dụng phòng
học bộ môn, các thiết bị dạy học, tài liệu phục vụ cho
công tác bồi dưỡng HS có học lực yếu; đổi mới hình thức
và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của
HS; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và địa
phương trong công tác bồi dưỡng HS có học lực yếu;
thực hiện chế độ, chính sách thi đua, khen thưởng và hỗ
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trợ đối với HS, GV dạy bồi dưỡng HS có học lực yếu.
Mỗi biện pháp có một vai trò, hiệu quả nhất định. Vì vậy,
trong công tác quản lí chỉ đạo, Ban Giám hiệu không nên
xem nhẹ hay tuyệt đối hóa bất kì biện pháp nào mà phải
phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp trên một cách
đồng bộ, triệt để, điều đó đòi hỏi phải có sự đoàn kết,
thống nhất của tập thể sư phạm nhà trường.
Tài liệu tham khảo
[1] Ban chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số
29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội
Đảng lần thứ XII. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
[3] Bộ GD-ĐT (2011). Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT
ngày 12/12/2011 về Đánh giá, xếp loại học sinh trung
học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
[4] Cao Oanh (2018). Tổ chức ôn tập, bồi dưỡng phụ
đạo hè cho học sinh yếu kém. baohaugiang.com.vn,
truy cập ngày 05/6/2018.
[5] Bùi Minh Hiền (2006). Quản lí giáo dục. NXB Đại
học Sư phạm.
[6] Tiền Phong (2007). Cần nghiên cứu phương pháp
bồi dưỡng học sinh yếu kém. www.tienphong.vn,
truy cập ngày 25/08/2007.
[7] Nguyễn Thế Phúc (2011). Giúp đỡ học sinh yếu
kém. tusach.thuvienkhoahoc.com, truy cập ngày
14/8/2011.

QUẢN LÍ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC…
(Tiếp theo trang 82)
Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo định kì
về công tác XHHGD THCS: qua việc tổ chức thực hiện
chủ trương XHHGD THCS, các trường THCS cần tổ chức
đánh giá kết quả thực hiện hoạt động này theo từng giai
đoạn (học kì, năm học). Đánh giá để nhìn nhận những
thành tựu của công tác XHHGD THCS, đồng thời nhận
thấy những hạn chế khó khăn trong tổ chức thực hiện, từ
đó rút ra kinh nghiệm chỉ đạo cho thời gian tới.
3. Kết luận
XHHGD là yếu tố hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học và
là một trong những điều kiện cơ bản không thể thiếu của
giáo viên, HS nhằm thực hiện mục tiêu GD.
Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy: Trong những
năm qua, công tác XHHGD ở huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu
Giang đã có những chuyển biến nhất định, song trong quản
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lí công tác XHHGD ở huyện Phụng Hiệp vẫn còn bộc lộ
những hạn chế. Từ nghiên cứu lí luận và thực trạng chúng
tôi đề xuất 05 biện pháp quản lí công tác XHHGD nhằm
nâng cao chất lượng dạy học và GD ở các trường THCS
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Các biện pháp có mối
quan hệ hữu cơ với nhau tạo nên chỉnh thể thống nhất trong
quá trình quản lí công tác XHHGD THCS. Thực hiện đồng
bộ, linh hoạt và sáng tạo các biện pháp đó sẽ góp phần nâng
cao hiệu quả hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.
Tài liệu tham khảo
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