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(*) Trường Đại học Đồng Tháp.
(**) Học viên cao học, Trường Đại học Quy Nhơn.

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VĨNH THẠNH, 

TỈNH BÌNH ĐỊNH
 Nguyễn Văn Đệ(*), Phạm Đình Tân(**)         

Tóm tắt
Hiện nay, các trường phổ thông nói chung, đặc biệt là các trường phổ thông dân tộc nội trú nói 

riêng rất quan tâm công tác giáo dục đạo đức học sinh, song kết quả và hiệu quả đem lại còn hạn chế. 
Từ thực tiễn ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định tác giả phác họa thực trạng 
quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh, qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao 
chất lượng giáo dục toàn diện học sinh người dân tộc huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Từ khóa: Giáo dục đạo đức, học sinh, nâng cao chất lượng.        
1. Đặt vấn đề
Từ thập niên 1950, các trường phổ thông dân 

tộc nội trú (PTDTNT) ra đời nhằm đào tạo nguồn 
nhân lực có trình độ cho vùng dân tộc; đây là loại 
trường chuyên biệt mang tính chất phổ thông, dân 
tộc và nội trú dành cho con em các dân tộc thiểu số 
sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 
về kinh tế - xã hội, học sinh (HS) theo học được ở 
tại trường và được cấp kinh phí ăn, ở. Từ đó đến 
nay, hệ thống trường PTDTNT đã từng bước phát 
triển và khẳng định vị trí quan trọng trong việc đào 
tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

Theo Điều 3 của Quy chế tổ chức và hoạt động 
của trường PTDTNT (Ban hành kèm theo Thông 
tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) chỉ rõ nhiệm 
vụ của PTDTNT: Giáo dục HS về bản sắc văn hóa 
và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; 
Giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội 
phù hợp với HS PTDTNT… Theo đó, lãnh đạo các 
trường, đội ngũ thầy cô giáo và các tổ chức chính 
trị - xã hội liên quan rất coi trọng việc giáo dục 
kiến thức phải đi đôi với giáo dục nhân cách, đạo 
đức, tác phong cho HS; kết quả hầu hết các trường 
PTDTNT trên cả nước đã kiến tạo môi trường sư 
phạm lành mạnh, “nhà trường thân thiện, HS tích 
cực”, tỷ lệ HS xếp loại đạo đức tốt và khá hàng 
năm chiếm tỷ lệ khá cao; hiện tượng bạo lực học 
đường, tệ nạn xã hội trong nhà trường rất ít xảy ra. 

Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định 
là một trong số những trường trên đây; kết quả 

khảo sát về rèn luyện đạo đức của HS được đánh 
giá khá cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo 
dục toàn diện HS; điều này phản ánh lãnh đạo và 
tập thể giáo viên (GV) nhà trường nhận thức tầm 
quan trọng công tác giáo dục đạo đức (GDĐĐ) 
cho HS và bản thân HS đã ý thức sự cần thiết 
rèn luyện đạo đức trong quá trình học tập tại nhà 
trường. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện 
hiện tượng HS đánh nhau, vô lễ với GV, ý thức 
phấn đấu sa sút; nhiều HS chưa xác định rõ động 
cơ học tập, đến trường là do sự bắt buộc của gia 
đình, thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường, 
thậm chí có HS vi phạm pháp luật. Tình trạng này 
có nhiều nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về nhiều 
tổ chức xã hội có liên quan, song trước hết thuộc 
về nhà trường - lực lượng được xác định có vai 
trò chủ đạo trong giáo dục nhân cách toàn diện 
cho thế hệ trẻ, nơi con người được giáo dục từ khi 
mới cắp sách đi học đến khi bước vào đời. Bằng 
ý thức trách nhiệm đó với sự nghiệp giáo dục tại 
địa phương huyện Vĩnh Thạnh, bài viết phác họa 
thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý công tác 
GDĐĐ cho HS ở Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh, 
tỉnh Bình Định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 
cho HS các trường PTDTNT nói chung.

2. Tổng quan về Trường PTDTNT Vĩnh 
Thạnh, tỉnh Bình Định

Huyện Vĩnh Thạnh nằm về phía Tây tỉnh Bình 
Định, cách thành phố Quy Nhơn 80 km. Phía Bắc 
giáp huyện An Lão, phía Đông giáp huyện Phù Cát, 
phía Nam giáp huyện Tây Sơn và phía Tây giáp 
thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Huyện có nhiều đồi, 
núi với diện tích 700,8 km² và dân số 26,7 nghìn 
người, mật độ 38 người/km². Toàn huyện có 8 đơn 
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vị hành chính cấp xã: Vĩnh Sơn, Vĩnh 
Kim, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo, 
Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Thuận 
và 1 thị trấn Vĩnh Thạnh.

Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh 
được thành lập theo Quyết định số 
1320/QĐ-UB ngày 05/9/1984 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình và chính 
thức khai giảng ngày 25/11/1984 tại một 
vùng đồi núi thuộc làng L6, xã Vĩnh Hòa, 
huyện Vĩnh Thạnh. Hai năm sau, ngày 
26/6/1986, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Định quyết định thành lập Trường cấp 
II-III Dân tộc Nội trú Vĩnh Thạnh. Khi 
Trường PTDTNT tỉnh Bình Định thành 
lập, thì Trường Phổ thông cấp II - III Dân 
tộc Nội trú Vĩnh Thạnh được đổi tên là 
Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh. Theo 
Quyết định số 93/2004/QĐ-UB ngày 
01/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Định thành lập Trường Trung học 
phổ thông Vĩnh Thạnh, khi đó Trường 
PTDTNT Vĩnh Thạnh chuyển đến địa 
điểm mới, tọa lạc trên địa bàn xã Vĩnh 
Hảo, huyện Vĩnh Thạnh cho đến nay. 

Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh có 
nhiệm vụ nuôi dưỡng, giảng dạy và giáo 
dục HS dân tộc nội trú cấp trung học cơ 
sở và cấp trung học phổ thông.

3. Thực trạng quản lý công tác 
GDĐĐ cho HS Trường PTDTNT 
Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

GDĐĐ là quá trình tác động có 
mục đích, có kế hoạch, có tổ chức của 
nhà giáo dục và yếu tố tự giáo dục của người được 
giáo dục nhằm trang bị tri thức, ý thức, niềm tin, 
tình cảm và quan trọng nhất là hình thành ở người 
được giáo dục hành vi, thói quen đạo đức phù hợp 
với các chuẩn mực xã hội. 

Quản lý công tác GDĐĐ cho HS là quá trình 
tác động có định hướng của chủ thể quản lý tới các 
thành tố tham gia vào quá trình hoạt động GDĐĐ 
nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu GDĐĐ cho 
HS hệ giá trị, niềm tin, tình cảm đạo đức, hình thành 
những hành vi, thói quen đạo đức, chuẩn mực xã 
hội để trở thành những công dân hữu dụng cho 
cộng đồng xã hội. 

3.1. Nội dung được đánh giá trong công tác quản lý 
GDĐĐ cho HS

Để tìm hiểu về công tác kiểm tra, đánh giá công tác 
GDĐĐ cho HS, nhóm tác giả tiến hành khảo sát ý kiến của 
cán bộ quản lý (CBQL), GV và HS với câu hỏi: “Ý kiến của 
thầy (cô)/em về việc đánh giá kết quả rèn luyện của HS trong 
nhà trường?” (bảng 1). 

Bảng 1. Các nội dung được đánh giá trong công tác quản lý 
GDĐĐ cho HS

TT

Nội dung được đánh 
giá trong công tác 

quản lý GDĐĐ  
cho HS

GV HS

Đồng ý  
(%)

Không 
đồng ý 

(%)

Đồng ý  
(%)

Không 
đồng ý 

(%)

1 Thường xuyên, theo 
tuần, theo tháng 100 0 92,2 7,8

2 Theo học kỳ 100 0 68,2 31,8
3 Theo năm học 94,7 5,3 74,7 25,3

4 Có nội dung, tiêu chí 
rõ ràng, cụ thể 100 0 91,6 8,4

5 Không có nội dung, 
tiêu chí cụ thể 0 100 7,1 92,9

6 Không đánh giá đầy 
đủ các mặt 0 100 15,6 84,4

7 Chỉ chú trọng đến     
học tập 94,7 5,3 40,3 59,7

8 Chỉ chú trọng đến 
thực hiện nề nếp 0 100 37,7 62,3

9 Chủ yếu do tập thể 
lớp đánh giá 21,1 78,9 46,8 53,2

10 Chủ yếu do GV chủ 
nhiệm đánh giá 0 100 48,7 51,3

11
Họp lớp đánh giá có  
sự tham gia của GV 
chủ nhiệm

94,7 5,3 89,0 11,0

Theo kết quả ở bảng 1 cho thấy, việc đánh giá 
kết quả rèn luyện của HS ở Trường PTDTNT Vĩnh 
Thạnh, tỉnh Bình Định được thực hiện như sau: Kế 
hoạch GDĐĐ cho HS thường xuyên, theo tuần, 
theo tháng hay sử dụng (GV: 100%, HS: 92,2%); 
Có nội dung tiêu chí rõ ràng, cụ thể (GV: 100%, 
HS: 91,6%); Họp lớp đánh giá có sự tham gia của 
GV chủ nhiệm (GV: 94,7%, HS: 89%); Theo năm 
học (GV: 94,7%, HS: 74,7%); Theo học kỳ (GV: 
100%, HS: 68,2%). Qua đó cho thấy, đội ngũ CBQL 
và GV đã xác định được vai trò quan trọng trong 
việc quản lý đối với công tác GDĐĐ cho HS trong 
nhà trường. Bên cạnh đó, biện pháp quản lý việc 
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GDĐĐ ít sử dụng là “Chủ yếu do tập thể lớp đánh 
giá” (GV: 21,1%, HS: 46,8%). 

Trong xã hội hiện nay có nhiều yếu tố tác động 
xấu đến HS, cần chú trọng tăng cường kế hoạch 
hóa công tác GDĐĐ cho HS một cách chi tiết, cụ 
thể trong thời gian ngắn với mục đích vừa GDĐĐ 
cho HS vừa kiểm tra, theo dõi, nhắc nhở, kỷ luật, 
khen thưởng kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác GDĐĐ cho HS.

3.2. Đánh giá kết quả rèn luyện của HS 
Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Nhóm tác giả tiến hành khảo sát về “Việc đánh 
giá kết quả rèn luyện của HS Trường PTDTNT 
Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định?” (bảng 2). 

Bảng 2. Mức độ đánh giá kết quả rèn luyện 
đạo đức của HS

TT Mức độ đánh giá GV (%) HS (%) TB (%)
1 Chính xác 90 69,1 79,6
2 Công khai 95 43,8 69,4
3 Có hiệu quả giáo dục 95 71,9 83,5
4 Khách quan 80 35,4 57,7
5 Công bằng 85 75,3 80,2

Qua đó chúng tôi nhận thấy mức độ đánh giá 
“Có hiệu quả giáo dục” chiếm tỉ lệ cao (83,5%). 
Điều này cho thấy lãnh đạo nhà trường đã thực hiện 
đúng, đầy đủ và hiệu quả việc đánh giá kết quả rèn 
luyện đạo đức cho HS, làm cho HS phấn khởi vươn 
lên và tự giác chấp hành nội quy nhà trường.

3.3. Kế hoạch hóa quản lý công tác GDĐĐ 
cho HS

Nghiên cứu về quản lý công tác kế hoạch hóa 
GDĐĐ cho HS, nhóm tác giả đặt câu hỏi: “Thầy cô 
cho biết việc xây dựng kế hoạch quản lý công tác 
GDĐĐ cho HS tiến hành như thế nào?” (bảng 3).

Bảng 3. Kế hoạch hóa quản lý công tác 
GDĐĐ cho HS

TT Kế hoạch Thường 
xuyên (%)

Thỉnh 
thoảng (%)

1 Kế hoạch từng học kỳ 95 5
2 Kế hoạch cho cả năm học 90 10
3 Kế hoạch cho các ngày lễ 75 25

Với số liệu điều tra, chúng ta thấy rằng nhà 
trường đã chú trọng xây dựng kế hoạch quản lý 
công tác GDĐĐ cho HS Trường PTDTNT Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định. Trong đó, kế hoạch từng 
học kỳ: 95%; Kế hoạch cho cả năm học: 90%; Kế 
hoạch cho các ngày lễ: 75%. 

Điều này cho thấy trong từng học kỳ, nhà 
trường đã quan tâm đến vấn đề đặt ra kế hoạch 
giáo dục trong suốt thời gian học tập, góp phần 
giúp công tác GDĐĐ thêm bài bản và chính xác.

Mặt mạnh: 
Tất cả CBQL và GV nhận thức được tầm quan 

trọng của việc GDĐĐ và quản lý công tác GDĐĐ 
cho HS trong nhà trường. 

HS chấp hành tốt nội quy nhà trường, ăn nghỉ 
đúng giờ, đúng nơi quy định. Hầu hết HS có nhận 
thức đúng đắn về hệ giá trị đạo đức cần rèn luyện 
và có ý chí vươn lên. HS đã ý thức thực hiện nội 
quy, rèn luyện đạo đức trong quá trình học tập tại 
nhà trường. 

Các hình thức GDĐĐ cho HS ở Trường 
PTDTNT Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đa dạng, 
phong phú và sát với thực tế địa phương. Lãnh 
đạo nhà trường thực hiện đúng, đầy đủ và hiệu quả 
việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức và đã tác 
động tích cực đến sự phấn đấu, tự giác chấp hành 
nội quy nhà trường. 

Mặt yếu:
Những năm học vừa qua, tập thể CBQL, GV 

và HS Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh đã đạt nhiều 
kết quả trong việc GDĐĐ và quản lý GDĐĐ cho 
HS; tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều hạn chế và bất 
cập cần khắc phục, cụ thể như sau:

- Một số ít CBQL, GV và một bộ phận HS 
chưa nhận thức đầy đủ, chưa ý thức sâu sắc trách 
nhiệm trong hoạt động GDĐĐ cho HS và quản lý 
công tác này trước yêu cầu mới của quá trình xây 
dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta;

- Hầu hết CBQL và GV nhận thức đầy đủ về 
chức năng quản lý GDĐĐ cho HS, song trong công 
việc xây dựng kế hoạch quản lý GDĐĐ cho HS 
còn có lúc, có bộ phận chưa thực hiện đầy đủ, kịp 
thời và sát với tình hình thực tiễn của nhà trường 
và địa phương;

- Cũng giống như hạn chế về việc lập kế hoạch, 
chức năng thứ hai của quản lý GDĐĐ cho HS là 
tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch quản lý còn 
bộc lộ những bất cập cần có biện pháp khắc phục;
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- Mặc dù hầu hết CBQL, GV đều nhận thức 
công việc GDĐĐ cho HS và quản lý GDĐĐ cho 
HS rất cần sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục 
trong và ngoài nhà trường; song trong quá trình 
GDĐĐ cho HS ở Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh 
công tác phối hợp giữa Gia đình - Nhà trường - Xã 
hội mờ nhạt, chưa chặt chẽ, chưa quan tâm đúng 
vai trò của nó.

Ngoài ra, còn một số hạn chế khác như: chưa 
phát huy tốt vai trò tự quản của HS; quản lý công 
tác GDĐĐ cho HS chưa được coi trọng và đầu tư 
đầy đủ như quản lý công tác chuyên môn.

4. Biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho HS 
ở Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

4.1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách 
nhiệm cho đội ngũ CBQL và các lực lượng trong 
nhà trường về quản lý công tác GDĐĐ cho HS

4.1.1. Mục đích, ý nghĩa
Làm tốt công tác nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm cho đội ngũ CBQL và các lực lượng 
trong nhà trường về quản lý GDĐĐ cho HS sẽ góp 
phần nâng cao chất lượng GDĐĐ cho HS ở trường 
PTDTNT trước bối cảnh đất nước hiện nay.

4.1.2. Nội dung biện pháp
Tiếp tục bồi dưỡng cho CBQL và GV về thế 

giới quan, nhân sinh quan và tư tưởng Hồ Chí Minh 
về đạo đức cách mạng.

Đẩy mạnh công tác GDĐĐ và quản lý công 
tác GDĐĐ cho HS là hiện thực hóa mục tiêu giáo 
dục toàn diện cho thế hệ trẻ Việt Nam trong những 
thập niên đầu thế kỷ XXI.

4.1.3. Cách thức thực hiện 
a. Cách thức chung
- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực nhận thức, 

tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, GV, nhân 
viên nhà trường.

- Nâng cao nhận thức của HS về vai trò, ý 
nghĩa của việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức và vai trò trách nhiệm của cha mẹ HS 
trong công tác GDĐĐ cho HS.

b. Cách thức cụ thể
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội thảo về 

GDĐĐ, quản lý công tác GDĐĐ cho HS. Thông 
qua các buổi sinh hoạt “Tuần lễ Công dân HS” 
đầu năm học.

- Thường xuyên phát động phong trào thi đua 
trong năm học với các mốc là các ngày lễ lớn.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, nói chuyện 
chuyên đề về GDĐĐ.

- Tổ chức giao lưu với các trường bạn, các 
đơn vị bộ đội kết nghĩa, tham quan các di tích lịch 
sử… nhằm trao đổi kinh nghiệm để cùng tìm ra 
biện pháp nâng cao hiệu quả việc quản lý công tác 
GDĐĐ cho HS trong giai đoạn hiện nay.

- Định kỳ tổ chức cho CBQL, cán bộ Đoàn, 
Hội gặp gỡ với HS tạo điều kiện cho các em bày 
tỏ các suy nghĩ, những thắc mắc, những nguyện 
vọng của mình.

- Xây dựng báo cáo hằng tuần, giúp người 
quản lý nắm thông tin hai chiều về quản lý giúp điều 
chỉnh mình trong quá trình quản lý cho phù hợp.

4.2. Kế hoạch hóa công tác quản lý GDĐĐ 
cho HS

4.2.1. Mục đích, ý nghĩa
Giúp cho CBQL nhà trường chủ động định 

hướng trước các nội dung, hình thức, cách thức tổ 
chức, cơ chế phối hợp thực hiện có hiệu quả quản 
lý công tác GDĐĐ cho HS.

4.2.2. Nội dung biện pháp
Kế hoạch hóa công tác quản lý GDĐĐ cho 

HS bao gồm các yếu tố: xác định thực trạng đạo 
đức, đưa ra dự báo diễn biến về đạo đức HS; xác 
định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cần đạt tới; xác định 
nội dung, phương pháp, biện pháp GDĐĐ; vạch ra 
lộ trình, bước đi phù hợp; xác định các lực lượng 
tham gia; phân công, phân nhiệm cụ thể; xác định 
các điều kiện phục vụ công tác GDĐĐ. 

4.2.3. Cách thức thực hiện
- Xây dựng kế hoạch GDĐĐ cho HS theo 

năm học.
- Tăng cường chỉ đạo công tác GDĐĐ đối với 

GV chủ nhiệm, GV bộ môn, giám thị và các tổ chức 
Đoàn, Đội trong trường học.

- Xây dựng và phát huy vai trò tự quản của 
HS trong các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài 
giờ lên lớp.

4.3. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 
quản lý công tác GDĐĐ cho HS

4.3.1. Mục đích ý nghĩa
 Giúp cho CBQL, GV cùng nhau làm việc 
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đạt kết quả cao, thực hiện tốt, có hiệu quả theo kế 
hoạch đã định.

4.3.2. Nội dung biện pháp
Biện pháp này bao gồm những nội dung cơ 

bản như tổ chức nhân lực để thực hiện kế hoạch; 
phân công trách nhiệm quản lý một cách cụ thể, 
với chức năng, quyền hạn rõ ràng; xác định cơ chế 
phân phối các nguồn lực, các điều kiện về cơ sở 
vật chất, tài chính cho các bộ phận, cá nhân thực 
hiện các hoạt động.

4.3.3. Cách thức thực hiện
Triển khai và đôn đốc các bộ phận thực hiện 

theo đúng kế hoạch đã định. Quy định báo cáo hàng 
tuần, hàng tháng của các đơn vị. Cuối mỗi học kỳ, 
các lớp tổ chức họp lớp và xếp loại kết quả rèn 
luyện dưới sự tham dự của GV chủ nhiệm nhằm 
đánh giá, nêu được ưu, khuyết điểm của từng HS. 
Qua đó, khen thưởng những cá nhân có đạo đức 
tốt, kết quả cao trong học tập và tham gia nhiệt tình 
đầy đủ các hoạt động.

Trên cơ sở kế hoạch đề ra, thường xuyên kiểm 
tra, bám sát kế hoạch. Tuyên truyền, khen thưởng, 
trách phạt kịp thời để cùng nhau thực hiện nhiệm 
vụ giáo dục HS trở thành những con người phát 
triển toàn diện.

4.4. Quản lý tốt sự phối hợp các lực lượng 
giáo dục trong công tác GDĐĐ cho HS

4.4.1. Mục đích, ý nghĩa
Nhằm quản lý tốt hơn sự phối hợp đồng bộ, 

chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài 
nhà trường để GDĐĐ cho HS toàn diện và hiệu quả.

4.4.2. Nội dung biện pháp
Theo biện pháp này hiệu trưởng cần xây dựng 

kế hoạch phối hợp với các lực lượng ngoài xã hội 
để GDĐĐ cho HS; đồng thời chỉ đạo, phân công 
các bộ phận, các cá nhân thực hiện. Hiệu trưởng 
có thể quản lý sự phối hợp bằng cách quản lý tốt 
công tác xã hội hóa GDĐĐ cho HS. Hiệu trưởng 
cũng có thể mời các nhà khoa học, lãnh đạo,… báo 
cáo chuyên đề về GDĐĐ cho HS.

4.4.3. Cách thức thực hiện
a. Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục 

trong nhà trường
Các lực lượng giáo dục trong nhà trường cần 

tổ chức phối hợp tốt trong công tác GDĐĐ cho 

HS: đội ngũ CBQL, GV, các tổ chức Đoàn Thanh 
niên, Hội HS.

Chỉ đạo phát huy vai trò tự quản của tập thể 
HS. Nâng cao vai trò và hiệu quả của công tác chủ 
nhiệm lớp và GV giảng dạy các bộ môn.

b. Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục 
ngoài nhà trường

Các tổ chức, lực lượng xã hội bao gồm: Đoàn 
Thanh niên xã/phường, cộng đồng dân cư nơi HS 
sinh sống, gia đình HS, chính quyền địa phương 
và các tổ chức xã hội khác.

Kết hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường và xã hội.
c. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh
Để công tác GDĐĐ cho HS đạt hiệu quả cần 

một quan cảnh môi trường sư phạm xanh, sạch, 
đẹp, chú trọng giáo dục HS trong các mối quan hệ 
với thầy cô giáo, bạn bè, người lớn.

Công đoàn trường lập kế hoạch, tạo điều kiện 
thuận lợi, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh 
thần của các thành viên, giúp đỡ nhau khi triển 
khai hoạt động.

GV chủ nhiệm giữ vai trò chủ đạo trong các 
hoạt động tập thể cho HS, huy động các lực lượng 
tham gia hoạt động giáo dục, duy trì thường xuyên 
với các lực lượng xã hội.

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, làm 
cho xã hội quan tâm đến giáo dục, GDĐĐ cho HS.

5. Kết luận
GDĐĐ cho HS và quản lý công tác này ở 

Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định là 
một trong những nhiệm vụ giáo dục hết sức quan 
trọng góp phần hình thành và hoàn thiện nhân cách 
cho HS người dân tộc. Với điều kiện quỹ thời gian 
nghiên cứu còn hạn hẹp, nhóm tác giả đã phác họa 
bức tranh về thực trạng quản lý công tác GDĐĐ 
cho HS ở Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh, làm cơ sở 
thực tiễn để từ đó đề xuất các biện pháp như trên. 
Tuy nhiên, với bốn biện pháp trên cũng chỉ là một 
phần trong nhiều biện pháp cần tiến hành quản lý; 
theo đó, nếu thực hiện đồng bộ bốn biện pháp này 
sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác 
GDĐĐ cho HS Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh, tỉnh 
Bình Đình trước bối cảnh đổi mới giáo dục phổ 
thông hiện nay./.  
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