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ABSTRACT
The management of teaching two sessions at primary schools is now
sensitive issue receiving great attention from society. How to improve the
management of teaching two sessions is a content that should be metioned.
This article also offers further support and recommends some measures to
enhance the quality of the management of teaching two sessions in Cau
Giay district, Ha Noi.

1. Mở đầu
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện đại trà đầu tiên ở cấp học tiểu học, bắt đầu từ năm học
2020-2021 đối với lớp 1. Để triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày
là một trong những yêu cầu quan trọng. Theo đó, trong hoạt động quản lí, điều hành chuyên môn của hiệu trưởng,
một trong những nội dung cần chú trọng là đảm bảo hiệu quả của hoạt động dạy học 2 buổi/ngày.
Bản chất của hoạt động dạy học 2 buổi/ngày trong trường tiểu học tạo thành một chu trình hoạt động khép kín
của trường tiểu học nhằm góp phần hình thành, phát triển nhân cách toàn diện (đức, trí, thể, mĩ) cho học sinh (HS)
tiểu học. Hoạt động dạy học 2 buổi/ngày là phương án bổ sung thêm thời gian cho việc dạy học và giáo dục trong
trường tiểu học để tổ chức các hoạt động giáo dục tiểu học theo một chương trình, kế hoạch được điều chỉnh, mở
rộng nhằm giúp tất cả HS đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn Tiếng Việt và Toán, hình thành và rèn luyện các
phẩm chất, năng lực phù hợp lứa tuổi.
Bài viết này nghiên cứu thực trạng, đề xuất một số biện pháp để nâng cao chất lượng quản lí hoạt động dạy học
2 buổi tại các trường tiểu học quận Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Thực trạng quản lí dạy học 2 buổi/ngày ở các trường tiểu học quận Cầu Giấy, Hà Nội
Nhìn chung, mô hình học 2 buổi/ngày của các trường tiểu học công lập quận Cầu Giấy đã đáp ứng được phần
lớn các yêu cầu của mô hình học 2 buổi/ngày đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Mô hình này bước đầu cũng đã có
một số kết quả như đã nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục của HS, nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên
(GV) và cán bộ quản lí (CBQL), chú ý nhiều hơn đến các hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo, có sự
tham gia của một bộ phận cha mẹ HS vào đời sống của nhà trường; chú ý giáo dục HS về văn hóa ứng xử thanh lịch
của người Hà Nội và đưa ẩm thực Thủ đô vào bữa ăn của HS và vào trang trí môi trường của nhà trường. HS ở lại
trường cả ngày được chăm sóc ăn trưa đã tạo được sự yên tâm cho phụ huynh HS.
* Những thành tựu và thuận lợi cơ bản
Thành uỷ, UBND TP. Hà Nội nói chung và quận Cầu Giấy nói riêng luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, được
thể hiện trong các nghị quyết, đề án, chương trình hành động và phương hướng phát triển GD-ĐT đến năm 2020.
Quận Cầu Giấy có 25 trường tiểu học, cả 25 trường thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Mô hình này đã được quận áp
dụng từ năm 2000 đến nay.
Đội ngũ CBQL và GV được đầu tư và phát triển đủ về số, đảm bảo về chất và đồng bộ về cơ cấu. Việc sắp xếp,
bố trí đội ngũ CBQL, GV được thực hiện kịp thời, phù hợp với điều kiện và năng lực công tác. Công tác đào tạo, bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao trình độ cho đội ngũ CBQL và GV được đầu tư và quan tâm đúng mức.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp được tăng cường đầu tư xây dựng, trang bị theo hướng kiên cố hóa, hiện đại
hóa đáp ứng yêu cầu của việc học 2 buổi/ngày tại gần như tất cả các trường trên địa bàn quận.
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Xây dựng tốt môi trường “Học tập thân thiện” chính là một trong những nguyên nhân thành công ở mỗi trường.
* Hạn chế
Tuy có những thuận lợi và thành tựu nói trên song giáo dục quận Cầu Giấy vẫn còn những thách thức khó khăn
và tồn tại.
- Nhận thức của số ít nhân viên và GV còn chưa đầy đủ về tầm quan trọng của dạy học 2 buổi/ngày .
- Các trường tiểu học trong quận đã bám sát văn bản hướng dẫn về dạy học 2 buổi/ngày của Bộ GD-ĐT. Tuy
nhiên, mỗi trường chưa xây dựng nội dung, kế hoạch quản lí dạy học 2 buổi/ngày thực sự phù hợp với đặc trưng
riêng của trường mình. Việc soạn giảng và đổi mới phương pháp của GV chưa đi vào chiều sâu, còn mang nặng hình
thức. Cần đa dạng hóa sự tác động của thầy đối với HS; quan tâm hơn nữa việc xây dựng kế hoạch giảng dạy buổi
thứ hai đạt hiệu quả cao hơn.
- Quận Cầu Giấy đã quan tâm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV cơ bản rất tốt. Tuy nhiên, cần tăng cường
bồi dưỡng về cách thức tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày hiện nay.
- Trong những năm gần đây, bám sát Thông tư số 30 và Thông tư số 22 của Bộ GD-ĐT, quận đã thực hiện đánh
giá kết quả học tập của HS theo đúng thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, đánh giá kết quả dạy học của GV cần được
quan tâm hơn nữa.
- Công tác xã hội hóa giáo dục trong các nhà trường chưa thực sự phát huy sức mạnh của phụ huynh HS nên vẫn
chưa mang lại hiệu quả cao.
- Trường tiểu học có điều kiện sân bãi rộng rãi, cơ sở vật chất khang trang được nhiều cha mẹ HS chọn cho con
đến học, áp lực về sĩ số HS tăng nên không giữ được sĩ số bình quân theo Điều lệ trường tiểu học.
2.2. Đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học 2 buổi/ngày ở các trường tiểu học quận Cầu Giấy
Trên cơ sở lí luận về quản lí trường tiểu học, cơ sở thực tiễn của giáo dục tiểu học và công tác quản lí nhà trường
của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Cầu Giấy và dựa trên nguyên tắc cơ bản đảm bảo tính hệ thống, tính đồng
bộ và tính cấp thiết tính kế thừa và phát triển, chúng tôi đề xuất một số biện pháp quản lí dạy học 2 buổi/ngày ở
trường tiểu học trong quận.
Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về lợi ích của dạy học 2 buổi/ngày cho các chủ thể giáo
dục của nhà trường: các cấp lãnh đạo, các cấp quản lí giáo dục, GV, cha mẹ HS và cộng đồng
Nâng cao nhận thức cho GV, HS và phụ huynh bằng cách:
- Tuyên truyền cho đội ngũ GV có nhận thức đúng đắn về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thông qua các buổi
nói chuyện, sinh hoạt chuyên môn; qua hội đồng giáo dục, qua dự giờ đồng nghiệp để họ thấy được tầm quan trọng
của việc tổ chức mô hình này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện trong nhà trường.
- Phân tích cho GV hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của việc dạy 2 buổi/ngày để từ đó định hướng cho mình trong công
tác chuẩn bị và thiết kế bài dạy phù hợp. Thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các phong trào thi đua của nhà
trường để tuyên truyền cho các bậc phụ huynh thấy được tầm quan trọng của dạy học 2 buổi/ngày và sự phối kết hợp
của phụ huynh trong công tác giáo dục của nhà trường là yếu tố rất quan trọng trong đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Đổi mới các hình thức học tập quán triệt các chủ trương của Đảng về đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình
và thay sách giáo khoa, giúp cho đội ngũ GV nhận thức được đầy đủ yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học là đổi mới
mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; đồng thời, đổi mới cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đổi mới trong đánh
giá thi cử, công tác thanh kiểm tra, nội dung bồi dưỡng GV.
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn để nâng cao trình độ và chuẩn hoá đội
ngũ CBQL và GV trên cơ sở phân công hợp lí, tạo điều kiện để cán bộ, GV tham gia các chương trình bồi dưỡng
của Bộ, Sở, Ngành; đồng thời cung cấp tài liệu, sắp xếp thời gian hợp lí để cán bộ, GV tự bồi dưỡng.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn, khuyến khích GV tham gia hội giảng, hội thi tay nghề, viết
sáng kiến kinh nghiệm và thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung phương pháp giảng dạy; tích cực tự học, tự
nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
Biện pháp 2: Quản lí xây dựng nội dung chương trình dạy học 2 buổi/ngày phù hợp với nhà trường
Cấp tiểu học là cấp học cần rèn luyện thể chất và tư duy đòi hỏi tổ chức đa dạng các hình thức, chủ đề hoạt động
trải nghiệm. Dạy học 2 buổi/ngày là điều kiện để đáp ứng yêu cầu đó. Tuy nhiên, nhà trường và cha mẹ vẫn theo
quan điểm học là “học chữ, học kiến thức”, đặc biệt tập trung vào học các môn Toán, Tiếng Việt. Vì thế, dù đã áp
dụng việc học 2 buổi/ngày nhưng chương trình học vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục toàn diện đức, trí, thể,
mĩ, xúc cảm cho HS. Tình trạng đó nếu không được khắc phục có thể sẽ làm cho dạy học 2 buổi/ngày lại trở nên
“quá tải” và sẽ không đáp ứng được mục đích, yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
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- Đổi mới việc quản lí xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày để có thể thực hiện được một chương
trình giáo dục cân đối giữa học văn hóa và các hoạt động năng khiếu, thể thao, công nghệ, khám phá khoa học, các hoạt
động trải nghiệm xã hội để HS có thể tăng cường thể lực, phát triển năng khiếu, phát triển tư duy… Tăng cường các
hoạt động ngoại khóa, hoạt động thể dục, thể thao, nghệ thuật (múa, hát, đàn, mĩ thuật,…) khi lên thời khóa biểu cho
toàn trường là biện pháp cần thiết bên cạnh việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. Cần có chương trình và thời khóa
biểu hợp lí, cân đối giữa hoạt động học tập văn hóa và các hoạt động khác để HS có nhiều cơ hội tham gia các hoạt
động phát triển toàn diện cho các em hơn. Tăng cường dạy học dự án để HS có điều kiện hoạt động thêm ngoài giờ học
và phát triển được các kĩ năng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, làm việc nhóm. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động
ngoài giờ lên lớp. Tăng cường hoạt động tham quan dã ngoại bên ngoài trường học, tạo điều kiện cho các em tiếp xúc
với môi trường bên ngoài nhiều hơn, được cống hiến cho cộng đồng và mở rộng kiến thức. Tăng cường hoạt động thể
dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và các hoạt động ở phòng thư viện. Tổ chức tốt các hoạt động ở phòng thư viện cho
HS. Tổ chức các hoạt động giáo dục theo nhóm năng khiếu, sở thích, mỗi nhóm có thể bao gồm HS từ các lớp khác
nhau... Đó là những hình thức giáo dục hiệu quả đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện HS mà dạy học 2 buổi/ngày mới
có nhiều điều kiện thực hiện.
- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, tổ chức HS có cùng nguyện vọng, nhu cầu học tập các môn tự
chọn phù hợp với điều kiện thực tế của trường thành các lớp học tự chọn. Giúp GV chủ động, tự tin trong việc lựa chọn
phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động học tập cho từng đối tượng học sinh ở buổi 2. GV có thời gian để thiết kế
bài giảng căn cứ vào đối tượng HS để lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức cho phù hợp. Tránh được việc
đưa những nội dung đơn điệu, chưa phong phú để các tiết học trở nên phong phú, hấp dẫn, tạo được hứng thú cho HS.
- Hoạt động ngoài giờ lên lớp: Căn cứ vào chủ đề năm học, chủ đề từng tháng, các nội dung giáo dục lồng ghép
(giáo dục môi trường, giáo dục Quyền và bổn phận trẻ em, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục kĩ năng sống…) và
tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp do Bộ GD-ĐT biên soạn, GV lựa chọn những nội dung phù
hợp chủ đề để tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho HS (hoạt động thư viện, trò chơi dân gian, hát, múa,
đọc thơ, kể chuyện, diễn kịch, vẽ tranh, thể dục thể thao; tổ chức các ngày hội; hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn;
hoạt động tham quan du lịch; hoạt động nhân đạo; hoạt động giao lưu; hoạt động môi trường; hoạt động Đội, Sao;
hoạt động câu lạc bộ,…). Lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động phong phú và sự tham gia tích cực của HS.
Biện pháp 3: Chỉ đạo việc đổi mới phương pháp học tập cho HS học 2 buổi/ngày
Đây là một trong những yêu cầu rất thực tế và thường xuyên trong chương trình dạy học buổi 2, với một số nội
dung quan trọng cần chỉ đạo thực hiện như sau:
- Điều chỉnh thời lượng, kết hợp đan xen các tiết học một cách hợp lí, tích hợp các kiến thức ở các lĩnh vực qua
sân chơi trí tuệ cho HS.
- Ngoài những tiết ôn luyện kiến thức trên lớp thì việc tổ chức các sân chơi trí tuệ cho HS cũng vô cùng quan
trọng bởi lúc đó các em được ôn kiến thức, được luyện kĩ năng, được phát triển toàn diện trong không khí thi đua sôi
nổi, vui tươi, lành mạnh. Để làm được điều đó thì GV cần xây dựng tốt các tiết hoạt động tập thể nhằm đảm bảo mục
tiêu giáo dục toàn diện cho HS. GV có thể đan xen, xâu chuỗi các tiết tạo thành một buổi sinh hoạt câu lạc bộ (Câu
lạc bộ toán học, câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ mĩ thuật…), một buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, một sân chơi trí
tuệ cho HS như các cuộc thi: Rung chuông vàng, Nhà sử học nhỏ tuổi…
Biện pháp 4: Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV phù hợp với việc dạy học 2 buổi/ngày
Để tạo sự công bằng trong định mức lao động cho giáo và phân công cụ thể công việc cho từng nhóm GV, ngoài
việc phân công theo chuyên môn còn phải dựa vào năng lực, sở trường của từng người để phân GV theo các nhóm.
- Nhóm dạy HS giỏi: Là những GV dạy được toàn cấp, có kinh nghiệm trong giảng dạy, năng lực chuyên môn
vững chắc, có khả năng hệ thống hóa các mạch kiến thức, có ý thức học hỏi và tìm tòi trong chuyên môn…
- Nhóm phụ đạo HS yếu: Là những GV chịu khó, nhẹ nhàng, gần gũi và yêu thương HS; hiểu biết tâm lí độ tuổi,
dễ thông cảm sẻ chia, kiên trì rèn luyện và giáo dục HS…
- Nhóm tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Là những GV có năng lực tổ chức các hoạt động, sự kiện; vui
vẻ, cởi mở, hòa đồng, có năng khiếu hát, múa, hiểu biết về vấn đề xã hội… (gồm: Tổng phụ trách, GV âm nhạc, cán
bộ y tế học đường và một GV dạy văn hóa có năng lực tổ chức các hoạt động tập thể).
- Nhóm dạy các môn tự chọn: là các GV Tiếng Anh.
Biện pháp 5: Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học của GV và HS
Công tác kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm là việc làm không thể thiếu trong chỉ đạo và quản lí nhà trường. Với
quản lí - chỉ đạo dạy học 2 buổi/ngày, việc kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm lại càng phải được quan tâm và đòi
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hỏi CBQL phải có năng lực chuyên môn sâu để cùng với GV nghiên cứu, tổ chức thực hiện, cập nhật được nội dung
chương trình giáo dục; Chỉ đạo việc đánh giá, rút kinh nghiệm hàng tuần, hàng tháng một cách thiết thực, kịp thời
để điều chỉnh nội dung, phương pháp và có kế hoạch chỉ đạo phù hợp cho những tháng tiếp theo là mục tiêu chính
của quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá.
Mặt khác, kiểm tra thường xuyên giáo án, chất lượng giờ dạy, tích lũy chuyên môn nghiệp vụ để bổ trợ cho việc
học tăng buổi và kiểm tra chất lượng HS còn làm cơ sở cho đánh giá xếp loại GV và HS.
Tuyên dương, khen thưởng kịp thời những GV, HS tích cực trong công tác dạy và học 2 buổi/ngày; nêu gương
những phụ huynh tích cực phối kết hợp với GV chủ nhiệm, với nhà trường trong công tác giáo dục. CBQL phổ biến
đến GV các quy định về kiểm tra đánh giá và cho điểm; lập kế hoạch kiểm tra; soạn và phổ biến những quy định về
nền nếp kiểm tra.
Đánh giá HS theo chuẩn kiến thức kĩ năng và theo năng lực. Khâu đánh giá và ghi nhận kết quả của HS cũng rất
quan trọng. Đánh giá không những ghi nhận được kết quả học tập của HS mà còn phải tạo ra động lực giúp các em cố
gắng vươn lên. Đặc biệt ở dạy buổi 2 khi mà vấn đề dạy học phân hóa càng rõ nét thì việc đánh giá HS cũng cần lựa
chọn từng nội dung, từng hình thức đánh giá theo năng lực từng em, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của HS, đề cao quyền
đánh giá lẫn nhau của HS. Nghĩa là, khi đánh giá HS, GV cần quan tâm đến sự tiến bộ của từng đối tượng HS, không
chỉ đánh giá bằng những nhận xét chung chung, đại trà; việc đánh giá cũng phải tế nhị, khéo léo thì mới có hiệu quả.
Biện pháp 6: Quản lí, huy động các nguồn lực xã hội đóng góp vào hoạt động dạy 2 buổi/ngày
Huy động mọi nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực, nguồn thông tin,…) trong nhà trường và các lực lượng xã hội
nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, môi trường giáo dục,… phục vụ hoạt động dạy và học trong
nhà trường; khai thác, quản lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của nhà trường để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn
diện; 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 của 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 HS thực hiện chính sách hỗ trợ nhà trường. Với phương châm
“Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhằm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho nhà trường ngày càng
hiện đại hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học hiện nay và hoạt động dạy học 2 buổi/ngày.
Phối kết hợp với các đoàn thể chính trị ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tăng cường giáo dục
truyền thống cách mạng và giáo dục đạo đức cho HS.
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 ủng hộ cho công tác giáo dục của nhà trường.
Mối quan hệ giữa các biện pháp
Trong các biện pháp trên, biện pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến các biện pháp khác chính là việc tổ
chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV phù hợp với việc dạy học 2 buổi/ngày .Trên cơ sở nhận thức đúng và
đầy đủ mới có được những văn bản chỉ đạo, cơ chế, chính sách đảm bảo cho việc thực hiện các biện pháp còn lại.
Biện pháp về công tác quản lí là rất quan trọng, đảm bảo cho việc thực hiện các mô hình dạy học 2 buổi/ngày
theo đúng định hướng. Các biện pháp về nội dung chương trình, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá dạy học 2
buổi/ngày và gợi ý cho việc vận dụng khung chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định của Bộ GD-ĐT
vào thực tiễn triển khai các mô hình. Các biện pháp về điều kiện cơ sở vật chất là các điều kiện cần cho việc thực
hiện các nội dung chương trình của buổi thứ hai có chất lượng. Các biện pháp về cơ chế, chính sách và xã hội hóa
giáo dục là những điều kiện đủ, đảm bảo cho việc thực hiện dạy học buổi thứ hai trong các trường tiểu học hiện nay
tiếp cận đến với mô hình hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trên địa bàn.
3. Kết luận
Mô hình dạy học 2 buổi/ngày trong các trường tiểu học là xu hướng phù hợp với thực tiễn giáo dục và nhu cầu
của đông đảo phụ huynh HS trong bối cảnh hiện nay. Cùng với sự tức thời, nắm bắt xu hướng mới của các nhà quản
lí giáo dục, cũng như biết vận dụng chương trình theo chỉ đạo “mềm hóa” của Bộ GD-ĐT, các trường tiểu học ở
quận Cầu Giấy đã có nhiều tiến bộ trong cải tiến công tác quản lí, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm
nâng cao chất lượng dạy học và thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
Tuy nhiên, công tác quản lí tổ chức dạy học buổi ở buổi thứ hai trong dạy học 2 buổi/ngày vẫn còn nhiều bất cập,
chưa có sự chỉ đạo thống nhất về chương trình, nội dung cụ thể khiến các cấp quản lí và GV lúng túng và gặp không
ít khó khăn. Đồng thời, đây cũng là một quá trình lâu dài và mỗi giai đoạn của quá trình này chỉ có thể giải quyết

258

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt kì 1 tháng 5/2020, tr 255-259

ISSN: 2354-0753

một số vấn đề trọng tâm và phải kinh qua kiểm nghiệm thực tế ở các địa bàn khác nhau mới có điều kiện hoàn chỉnh
và hoàn thiện những vấn đề đã nghiên cứu. Hi vọng những biện pháp quản lí mà chúng tôi nêu trên sẽ góp phần nâng
cao chất lượng giảng dạy và học tập theo mô hình 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học quận Cầu Giấy nói riêng và
địa bàn TP. Hà Nội nói chung.
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