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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Thế kỷ XXI, với những biến  ổi mạnh mẽ  ủ  kho  họ , kĩ thuật và nền kinh tế 

tri thứ . Xu thế toàn  ầu h      m ng lại môi trường phát triển kinh tế, v n h  , giáo 

dụ  (GD) và tạo r  sự  ạnh tr nh lớn giữ   á  quố  gi . Lợi thế  ạnh tr nh sẽ thuộ  về 

quố  gi     nguồn nhân lự   hất lượng   o. Vì vậy, giáo dụ  và  ào tạo (GD&ĐT) có 

v i trò  ặ  biệt qu n trọng trong  hiến lượ  phát triển  ủ  mỗi quố  gi  và  ần phải    

những biến  ổi phù hợp, kịp thời với xu thế phát triển  ủ  thời  ại.  

Nhà trường  á   ấp thuộ  hệ thống GD quố  dân    trá h nhiệm  ào tạo họ  sinh 

(HS) phát triển toàn diện. Cá  thế hệ HS   ng  ến trường hôm n y sẽ trở thành nguồn 

nhân lự  phụ  vụ sự nghiệp  ông nghiệp hoá - hiện  ại hoá  ất nướ  Việt N m trong thế 

kỷ 21. Vì vậy, phát triển sự nghiệp GD&ĐT là một trong những  ộng lự  qu n trọng 

nh m “phát huy nguồn lự   on người – yếu tố  ơ bản  ể phát triển x  hội, t ng trưởng 

kinh tế nh nh và bền vững” [6, tr. 654]. 

Việ  xá   ịnh  on người là trung tâm  ủ  sự phát triển,  òi hỏi nền GD phải  ổi 

mới nhận thứ  về mụ  ti u: từ  hỗ “họ   ể biết” s ng nhấn mạnh “họ   ể làm”, “họ  

 ể tồn tại và  hung sống” và “ họ   ể làm người”    nghĩ  là một nền giáo dụ  tiến bộ 

“khuyến khí h sự phát triển  ầy  ủ nhất tiềm n ng sáng tạo  ủ  mỗi  on người” vì lợi 

í h  ủ  bản thân, vì tương l i  ủ  dân tộ . Hoạt  ộng GD trong  á  trường họ   ần  hú 

trọng  ến  á  hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  pháp luật, phòng  hống tệ nạn ma túy, 

t i nạn gi o thông và giáo dụ  hướng nghiệp... nh m nâng   o nhận thứ   ủ  

giáo vi n, họ  sinh và  h  mẹ họ  sinh  áp ứng  ổi mới   n bản toàn diện GD&ĐT. 

Đội ngũ giáo vi n (GV) là lự  lượng nòng  ốt     hứ  n ng và nhiệm vụ 

hiện thự  h    á  mụ  ti u GD, giữ v i trò quyết  ịnh  ối với  hất lượng và hiệu quả 

GD. Xu thế  ổi mới GD    và   ng  ặt r  những y u  ầu mới về phẩm  hất, n ng lự  

 ủ  người GV. GV trướ  hết phải là nhà GD, một  ông dân gương mẫu, h ng hái 

tham gi  vào sự phát triển  ộng  ồng, họ không thể  h    ng v i trò truyền  ạt  á  

tri thứ  kho  họ  kỹ thuật mà  ồng thời phải là người tổ  hứ  và trự  tiếp thự  hiện 

 á  hoạt  ộng truyền thông GD về pháp luật, gi o thông, phòng  hống  á  tệ nạn 

ma túy, hướng nghiệp  ho họ  sinh  ịnh hướng  ượ   ông việ  s u này giúp  á  em 

trở thành những  ông dân tốt và    í h  ho x  hội.  

Để phát triển GD  òi hỏi mụ  ti u, nội dung  hương trình phải    sự  ổi mới 

theo hướng  huẩn hoá, hiện  ại hoá, tiệm  ận với trình  ộ ti n tiến  ủ  khu vự  và 

thế giới... Với mụ  ti u chú trọng  ông tá  truyền thông GD trong nhà trường THCS 

và bồi dưỡng nhân  á h người họ  nh m  ẩy nh nh tiến  ộ, hiệu quả  ủ  hoạt  ộng 
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truyền thông GD và  áp ứng y u  ầu  ổi mới GD&ĐT  ối với  á   ơ qu n trong hệ 

thống giáo dụ , Đảng, Nhà nướ , Bộ GD&ĐT       những  h  thị  ụ thể nh m phát 

triển hoạt  ộng này:  

- Quyết  ịnh số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 n m 2012  ủ  Thủ tướng Chính 

phủ về Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 – 2020. 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 n m 2013 Hội nghị lần thứ tám 

B n Chấp hành Trung ương kh   XI 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. 

- Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014  ủ  Chính phủ về việ  b n hành 

 hương trình hành  ộng thự  hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 hội nghị 

lần thứ tám B n Chấp hành Trung ương 8 Kh   XI 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, trong    tại mụ  II, tiểu 

mụ  1, khoản      nhiệm vụ "Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành 

động trong triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo".  

- Quyết  ịnh số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 n m 2014  ủa Bộ trưởng Bộ 

Giáo dụ  và Đào tạo Ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW 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 (sau 

 ây gọi tắt là Quyết  ịnh 2653) trong mục II, tiểu mục 1, khoản c nhiệm vụ và biện pháp 

yêu cầu: “Tăng cường công tác tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai 

đề án truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phối hợp với các 

cơ quan hữu quan mở kênh phát thanh, truyền hình về giáo dục và đào tạo ở Trung 

ương và các trang báo giấy và báo điện tử về giáo dục và đào tạo ở các địa phương; 

Thành lập Trung tâm truyền thông giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo". 

- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 n m 2014  ủ  Quố  hội về 

đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

- Quyết  ịnh số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 n m 2015  ủ  Thủ tướng Chính 

phủ ph  duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

- Quyết  ịnh số 150/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 n m 2016  ủa Thủ tướng 

Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
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dục, đào tạo và dạy nghề” với nội dung tiếp tục tuyên truyền nội dung và việc thực 

hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về  ổi mới   n bản toàn diện giáo dụ  và  ào tạo. 

Truyền thông  ại  húng    nhiều hình thứ :  ngoài báo in, tạp  hí, bản tin, báo 

mạng  iện tử,  ài phát th nh, truyền hình. Trong  á  nhà trường hiện n y    nhiều 

hình thứ  truyền thông như tổ  hứ   á  hoạt  ộng truy n truyền, viết bí h báo,  á  

ngày hội  ượ  xen kẽ b ng  á  hình thứ  truyền thông GD, tổ  hứ   á   âu lạ  bộ 

tuy n truyền trong    kết hợp truyền thông giữ  nhà trường với giáo vi n, họ  sinh và 

 h  mẹ họ  sinh cùng tham gia... Vấn  ề  ặt r  là quản lý  hất lượng nội dung và 

hiệu quả  ủ  truyền thông như thế nào  ể m ng lại hiệu quả  giáo dụ . Vì những lí do 

n u tr n, tôi  họn nghi n  ứu  ề tài: "Quản lý hoạt động truyền thông trong các 

trƣờng trung học cơ sở trên địa bàn Quận Hà Đông, Hà Nội". 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Nghi n  ứu  ề xuất  á  biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông trong các 

trường trung họ   ơ sở (THCS). 

3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

3.1. Xây dựng  ơ sở lý luận quản lý hoạt  ộng truyền thông trong  á  trường THCS. 

3.2. Đánh giá thự  trạng  ông tá  truyền thông trong  á  trường THCS ở Quận 

Hà Đông, Hà Nội. 

3.3. Thự  trạng  ông tá  quản lý hoạt  ộng truyền thông trong  á  trường 

THCS  ị  bàn quận Hà Đông, Hà Nội. 

3.4. Đề xuất  á  biện pháp quản lý nh m nâng   o  hất lượng và hiệu quả  ông 

tá  truyền thông trong  á  trường THCS quận Hà Đông, Hà Nội. 

3.5. Khảo nghiệm tính  ần thiết và tính khả thi  ủ   á  biện pháp nâng   o hiệu 

quả  ủ   ông tá  truyền thông. 

4. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

4.1. Khá h thể nghi n  ứu: Hoạt  ộng truyền thông giáo dụ   ấp THCS. 

4.2. Đối tượng nghi n  ứu: Một số biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông 

trong  á  trường THCS. 

5. GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

5.1. Giới hạn đối tƣợng nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghi n  ứu những hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  và  ề xuất 

các biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  trong các trường THCS trên 

 ị  bàn quận Hà Đông, Hà Nội. 
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5.2. Giới hạn khách thể điều tra 

Cán bộ quản lý giáo dụ  (QLGD)  ấp phòng, Hiệu trưởng, Hiệu ph , giáo viên 

 hủ nhiệm, giáo vi n phụ trá h truyền thông về GD,  h  mẹ họ  sinh (CMHS) và 

họ  sinh trường THCS. 

6. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

6.1.Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết 

Thông qu  việ  thu thập tài liệu, phân tí h và tổng hợp những vấn  ề lý thuyết 

   li n qu n, nh m hiểu biết sâu sắ  hơn bản  hất, những dấu hiệu  ặ  thù  ủ  vấn  ề 

nghi n  ứu, tr n  ơ sở    sắp xếp  húng thành một hệ thống trong mối qu n hệ 

biện  hứng làm  ơ sở lý luận  ho  ề tài. 

6.2. Nhóm các phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 

6.2.1. Phương pháp quan sát 

Trự  tiếp quan sát  á  hoạt  ộng truyền thông diễn r  tại  á  THCS nh m 

thu thập những thông tin thự  tiễn  hính xá . 

6.2.2. Phương pháp điều tra 

Sử dụng phiếu hỏi, phiếu xin ý kiến  ể thu thập ý kiến  ủ  giáo vi n, CBQL,  

CMHS, HS trong nhà trường về thự  trạng hoạt  ộng truyền thông GD, quản lý hoạt 

 ộng truyền thông GD trong trường và các biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông 

GD trong  á  trường THCS. 

6.2.3. Phương pháp chuyên gia 

Thu thập, xin ý kiến  ủ   á   huy n gi ,  á   án bộ quản lý  ể    thông tin về 

vấn  ề nghi n  ứu nh m t ng  ộ tin  ậy  ủ  kết quả  iều tr . 

6.2.4. Phương pháp phân tích số liệu 

Tr n  ơ sở kết quả  iều tr  và xin ý kiến  huy n gi ,  ề tài phân tí h và  ề xuất 

một số biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  trong  á  trường THCS góp 

phần nâng   o nhận thứ   ủ  giáo vi n, họ  sinh,  h  mẹ họ  sinh  áp ứng y u  ầu  ổi 

mới giáo dụ  phổ thông. 

6.3. Phƣơng pháp xử lý thông tin 

Sử dụng thống k  toán họ   ể tổng hợp, xử lý  á  số liệu    thu thập  ượ  

nh m làm t ng  ộ tin  ậy kết quả  ủ   ề tài.    

7. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

* Luận v n gồm 3 phần  hính: 
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   Phần thứ nhất: Mở  ầu  

   Phần thứ h i: Nội dung, gồm 3  hương 

   Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  phổ thông 

   Chương 2: Thự  trạng quản lý hoạt  ộng truyền thông trong  á  trường 

Trung họ   ơ sở tr n  ị  bàn Quận Hà Đông, Hà Nội  

   Chương 3: Một số biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông trong  á  trường 

Trung họ   ơ sở tr n  ị  bàn Quận Hà Đông, Hà Nội. 

* Kết luận và khuyến nghị 

* Tài liệu th m khảo 

* Phụ lụ . 



CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

  Nghiên cứu trên Thế giới 

Truyền thông - giáo dụ  là hoạt  ộng gắn liền với lị h sử phát triển  ủ  

nhân loại, do    nhu  ầu  hi  sẻ thông tin xuất hiện từ buổi sơ kh i  ủ  x  hội 

loài người. Những tri thứ , kinh nghiệm, tình  ảm... trong hoạt  ộng  uộ  sống  ượ  

 on người truyền  ạt  ho nh u. Chính ngôn ngữ lời n i là nền tảng  ơ bản và 

quan trọng nhất  ủ  hoạt  ộng truyền thông - giáo dụ . Sau thế kỷ XIX, sự phát triển 

mạnh mẽ  ủ   á h mạng  ông nghiệp ở phương Tây    mở r  kỷ nguy n truyền thông 

- giáo dụ  hiện  ại,    là truyền thông  ại  húng, nền v n minh  ủ   á  thông  iệp. 

Thế kỷ XX,  ầu thế kỷ XXI, nhân loại bướ  vào kỷ nguy n bùng nổ thông tin với 

những thành tựu kho  họ   ông nghệ mới xuất hiện và phát triển: với sự phát triển  ủ  

báo  hí, phát th nh, truyền hình, viễn thông, tin họ , Internet... Nếu Cl ude Sh nnon 

 ượ   oi là họ  giả  ặt nền m ng  ầu ti n về kho  họ  truyền thông thì ở những thập 

kỷ  ầu  ủ  thế kỷ XX, những t n tuổi lớn      ng g p  ho lĩnh vự  nghi n  ứu này là 

Kazarsteld, Lewin, Hovland, Lasswell. Từ thập kỷ 40, 50  ủ  thế kỷ XX tại Anh và Mỹ 

      những nghi n  ứu về hiệu quả  ủ  hoạt  ộng truyền thông - giáo dụ  với 

mụ   í h tìm hiểu hiệu quả, tá   ộng  ủ  nội dung  á  thông  iệp  ượ  truyền tải. Đến 

những n m 60, 70  ủ  thế kỷ này xuất hiện một số nhà nghi n  ứu như E.M.Rogers, 

G.A.Steiner, E.M.Morin với những nghi n  ứu về hiệu quả  ũng như  ông dụng  ủ  

các mê- i- , những nghi n  ứu này tập trung vào việ  nghi n  ứu mô hình xá   ịnh 

tác  ộng  ủ   á  m - i-  (nơi phát) như: Ai? N i với  i? Do k nh nào? Hiệu quả r  

sao? (theo mô hình lý thuyết  ủ  L sswell). 

Tiếp  ến là những nghi n  ứu  ủ  D.D y n (1987), E.K tz (1989), S.Proulx 

(1993). Cá  nghi n  ứu này không  h  dừng lại ở việ  nghi n  ứu hiệu quả tá   ộng 

 ủ  nội dung  á  thông  iệp  ượ  truyền tải  ũng như nghi n  ứu về hiệu quả và  ông 

dụng  ủ   á  m - i-  theo “một  hiều” (tứ  là  h  qu n tâm  ến nơi phát) như trướ  

 ây mà  òn nghi n  ứu  ả v i trò qu n trọng  ủ  người tiếp nhận thông tin. Như vậy, 

mô hình nghi n  ứu truyền thông ngày n y là mô hình m ng tính “h i  hiều”. 

 Nghiên cứu ở Việt Nam 

- Tá  giả Trần Kiểm, trong  uốn “Những vấn  ề  ơ bản  ủ  kho  họ  quản lý 

giáo dụ ”  ho r ng: Một trong bảy xu thế lớn  ủ  giáo dụ  thế giới trong thế kỷ XXI 

là: “Áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin (CNTT) - một hướng đổi mới giáo dục có 

hiệu quả”; “Tác động của CNTT đối với lĩnh vực giáo dục đang tạo ra một cuộc cách 
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mạng về giáo dục mở” [15]. 

- Nh m tá  giả Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọ  Hải, Đặng Quố  Bảo trong  uốn 

“Quản lý giáo dụ ” [17],     ề  ập vấn  ề quản lý giáo dụ  (QLGD)  ần ứng dụng 

 ông nghệ hiện  ại  ể t ng hiệu quả quản lý. Đồng thời  á  tá  giả nhấn mạnh CNTT 

là  ông  ụ  ủ  hệ thống thông tin, là “Nền”  ủ  QLGD trong nhà trường. Công  ụ 

CNTT sẽ là phương tiện  ể xử lý,  họn lọ  thông tin  ho hoạt  ộng quản lý và QLĐT 

trong nhà trường. 

- N i về những bướ  tiến mà  ông  ụ CNTT&TT  em lại trong kỷ nguy n nền 

kinh tế tri thứ , tá  giả Đào Thái L i trong bài viết “Công nghệ thông tin và những th y 

 ổi trong giáo dụ ” [26],     h  r  r ng: Cần phải đưa giáo dục vào bối cảnh cuộc cách 

mạng CNTT, đồng thời làm thế nào để đưa ứng dụng CNTT vào các hoạt động giáo dục 

để nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung ở hai khía cạnh: Khía cạnh thứ nhất: Giáo 

dục sẽ phải đào tạo như thế nào để đáp ứng nguồn nhân lực, yêu cầu phát triển nền kinh 

tế tri thức; Khía cạnh thứ 2: CNTT&TT sẽ có tác động tới hoạt động giáo dục, tạo ra 

cuộc cách mạng trong giáo dục. Tá  giả    nhấn mạnh: Sử dụng CNTT&TT  á  nhà 

quản lý sẽ     ơ hội nắm thông tin  hính xá , kịp thời mà không phải qu   ấp trung gi n 

nào  ể    những quyết  ịnh  úng  ắn và  ư  r   á   hính sá h phù hợp g p phần làm 

t ng hiệu quả QLGD.   

- N i về quản lý t     Luận án Tiến sĩ kho  họ  Giáo dụ   ủ  tá  giả Nguyễn 

Lê Hà – 2016: "Quản lý Đào tạo dựa trên Công nghệ thông tin và truyền thông ở các 

trường Đại học tư thục Miền trung Việt Nam" [24], tá  giả     ề xuất  ượ   á  giải 

pháp quản lý nh m nâng   o  hất lượng và hiệu quả QLĐT qu     g p phần phát triển 

 ơ sở kho  họ  QLĐT dự  tr n CNTT&TT ở  á  trường  ại họ . 

Trong phạm vi nội dung nghi n  ứu,       nhiều tài liệu  ủ   á  tá  giả 

nướ  ngoài  ũng như trong nướ  nghi n  ứu về CNTT&TT. Tuy nhi n hiện n y việ  

nghi n  ứu  ề tài li n qu n  ến quản lý hoạt  ộng truyền thông trong  á  trường 

THCS  áp ứng y u  ầu  ổi mới giáo dụ  thì  hư      ề tài nghi n  ứu nào. 

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 

1.2.1. Quản lý 

Trong quá trình hình thành và phát triển lý luận quản lý, thuật ngữ quản lý  ượ  

 á  nhà nghi n  ứu  ư  r  theo nhiều  á h tiếp  ận khá  nh u. Cá  qu n niệm này 

phản ánh những mặt, những  hứ  n ng  ơ bản  ủ  quá trình quản lý. Về  ơ bản,  á  

qu n niệm  ều hướng  ến  hủ thể,  ối tượng quản lý, nội dung, phương thứ  và 

mụ   í h  ủ  quá trình quản lý. 

Henry Fayol (1841-1925) là người  ư  r  thuyết quản lý hành  hính ở Pháp, 
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 ịnh nghĩ : “Quản lý hành chính là dự đoán và lập kế hoạch, tổ chức điều khiển, phối 

hợp và kiểm tra”. Ông là người  ầu ti n n u một  á h rõ ràng  á  yếu tố  ủ  quá trình 

quản lý,  á h thứ  phân tí h một quá trình quản lý phứ  tạp thành  á   hứ  n ng 

tương  ối  ộ  lập và m ng tính phổ biến gồm  á   hứ  n ng: Dự  oán - Lập kế hoạ h; 

Tổ  hứ ; Điều khiển; Phối hợp; Kiểm tr  [29]. 

Theo  á  tá  giả Nguyễn Quố  Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộ : “Quản lý là quá trình 

đạt đến mục tiêu của tổ chức b ng cách vận dụng các hoạt động (chức năng  kế hoạch 

hóa, tổ chức, chỉ đạo (lãnh đạo  và kiểm tra”; “Quản lý là sự tác động có tổ chức, có 

hướng đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nh m đạt mục tiêu đề ra” [11].  

Còn theo tá  giả Đặng Bá L m, “Quản lý là hoạt động có ý thức của con người 

nh m phối hợp hành động của một nhóm người hay một cộng đồng người để đạt được 

các mục tiêu đề ra một cách hiệu quả nhất” [12].  

Trong quá trình quản lý, người quản lý phải thự  hiện rất nhiều hoạt  ộng quản lý 

dưới g    ộ  hứ  n ng. Những hoạt  ộng này    thể khá  nh u tùy theo tổ  hứ , hoặ  

theo  ấp bậ   ủ  người quản lý. Tuy nhi n,    một số nhiệm vụ  ơ bản, phổ biến  ho 

mọi người quản lý ở tất  ả  á  tổ  hứ . Người t  thường gọi những nhiệm vụ  hung nhất 

này là  hứ  n ng quản lý. Cho tới n y, nhiều  huy n gi  quản lý nhất trí  ho r ng    bốn 

 hứ  n ng quản lý  ơ bản: Lập kế hoạ h; Tổ  hứ ; L nh  ạo; Kiểm tr .  

Tuy nhi n,  ể  á   hứ  n ng quản lý tr n  ạt  ượ   á  mụ  ti u, hiệu quả   o nhất 

 ủ  tổ  hứ ,  ần phải  ảm bảo  á   iều kiện nhất  ịnh như: Nguồn lự   on người, 

nguồn lự  tài  hính, nguồn lự  vật  hất, nguồn lự  thông tin,...  ượ  mô hình h   như s u: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1. Mối quan hệ giữa các góc độ khác nhau của quản lý 

Đạt đƣợc mục tiêu tổ chức 

một cách hiệu quả 

Nguồn lực con ngƣời 

Lập kế 

hoạch 
Tổ chức Lãnh 

đạo 

Kiểm 

tra 

Nguồn lực tài chính 

Nguồn lực vật chất 

Nguồn lực thông tin 
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Trong quá trình quản lý, nhà quản lý  ần phải xem xét  ến  á h tiếp  ận trong 

quản lý b o gồm: 

a. Cách tiếp cận hệ thống 

Cần phải xem xét  oi quản lý như là một hệ thống,  ượ  thiết lập từ  á  hệ 

thống  on, hoạt  ộng trong môi trường  hung, tiếp  ận hệ thống trong quản lý  ượ  

thể hiện ở những nội dung:  

Thứ nhất: Hoạt  ộng quản lý thự  hiện dự  tr n  ơ sở  ủ  hệ thống khái niệm, 

nguy n tắ , lý thuyết, kỹ thuật quản lý;  

Thứ hai: Theo quá trình, quản lý là một  h nh thể thống nhất  ủ   á   hứ  n ng 

quản lý là lập kế hoạ h, tổ  hứ , l nh  ạo và kiểm tr ;  

Thứ ba: Mỗi  hứ  n ng quản lý  ều    mụ  ti u m ng tính  ộ  lập tương  ối, 

nhưng  ều hướng tới những mụ  ti u, mụ   í h  hung  ủ  quản lý;  

Thứ tư: Hoạt  ộng quản lý luôn gắn liền và    sự tá   ộng qu  lại với  á  biến 

số  ủ  môi trường b n trong và b n ngoài hệ thống  ượ  quản lý. 

b. Cách tiếp cận tình huống 

 Nhà quản lý phải xem xét bối  ảnh  ủ  từng tình huống khi áp dụng  á  khái 

niệm, nguy n tắ , lý thuyết và kỹ thuật quản lý. Phải tiến hành phân tí h bối  ảnh  ủ  môi 

trường b n trong và b n ngoài  ủ  hệ thống     ể tìm r   á  phương thứ  ri ng phù hợp, 

nh m  ạt  ượ  kết quả tốt nhất  ho tình huống hiện tại. 

c. Cách tiếp cận chiến lược 

Cá  nhà quản lý ngày n y  ần phải    tư duy  hiến lượ  trong việ  biện quyết 

 á  vấn  ề  ho hệ thống  ủ  mình. Cá h tiếp  ận  hiến lượ   òi hỏi nhà quản lý phải 

 ặt r  một  huỗi hành  ộng: Chúng ta đang đứng ở đâu với môi trường? Chúng ta sẽ 

đi đâu trong tương lai? Chúng ta phải làm những gì để đến được đó? Những  huỗi 

hành  ộng  ủ   húng t  sẽ ảnh hưởng như thế nào  ến tương l i  ủ   húng t  và  á  

 ối tượng    li n quan. 

1.2.2. Quản lý Giáo dục 

Có rất nhiều  ịnh nghĩ  khá  nh u về QLGD: Theo M.I.Kôn   ôp, “QLGD là 

tập hợp những biện pháp khoa học nh m đảm bảo sự vận hành bình thường của cơ 

quan trong hệ thống giáo dục, để tiếp tục phát triển, mở rộng hệ thống giáo dục cả về 

số lượng cũng như chất lượng” [30]. 

Theo Okumbe, QLGD là một quá trình thu thập và phân bổ nguồn lự   ể  ạt 

 ược các mục tiêu giáo dụ   ượ  xá   ịnh trước [31]. 
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Tác giả Trần Kiểm quan niệm QLGD  ược chia thành hai cấp  ộ là: Quản lý vĩ 

mô (quản lý nhà nước về giáo dục) và quản lý vi mô (quản lý nhà trường) trong giáo 

dục [15]: 

- Đối với cấp  ộ vĩ mô, QLGD “Là những tác động tự giác (có ý thức, có mục 

đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật) của chủ thể quản lý đến tất cả các mắt 

xích của hệ thống (từ cấp cao nhất đến các cơ sở giáo dục là nhà trường) nh m thực 

hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ theo 

yêu cầu của xã hội” .        

- Đối với cấp  ộ vi mô, QLGD “Là quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường 

bao gồm hệ thống những tác động có hướng đích của hiệu trưởng đến các hoạt động 

giáo dục, đến con người (giáo viên, cán bộ nhân viên và học sinh , đến các nguồn lực 

(cơ sở vật chất, tài chính, thông tin, v.v... , đến ảnh hưởng ngoài nhà trường một cách 

hợp quy luật ( quy luật quản lý, quy luật giáo dục, quy luật tâm lý, quy luật kinh tế, quy 

luật xã hội, v.v...) nh m đạt mục tiêu giáo dục”. 

Trong gi i  oạn hiện nay với xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa về giáo dục, 

cần phải  ổi mới, nâng   o n ng lực QLGD. Do vậy cần phải nâng   o trình  ộ quản lý, kỹ 

n ng, kỹ xảo, công cụ, kỹ thuật, CNTT&TT vào hệ thống QLGD. 

1.2.3. Truyền thông và truyền thông giáo dục 

a. Thông tin 

- Dữ liệu (data  

Là những sự kiện hoặ  số liệu thô. Bất kỳ tổ  hứ  nào  ũng phải lưu tâm  ến 

việ  xử lý  á  dữ liệu về hoạt  ộng  ủ  mình nh m     ượ  những thông tin kịp thời, 

 hính xá  và tin  ậy. Trong ngành GD  ũng như  á  ngành khá , có rất nhiều 

quyết  ịnh phải dự  tr n những dữ liệu như số HS  ầu vào,  ầu r , số lượng giáo viên, 

số giờ  ứng lớp… 

- Thông tin (information) 

Là những tri thứ  hữu í h     ượ  từ  á  dữ liệu. Nói cách khác, thông tin là 

những dữ liệu     ượ  “ hế biến” thành những ngữ  ảnh    í h và    ý nghĩ   ối với 

người tiếp nhận. 

- Các yếu tố cấu thành giá trị của thông tin 

Mặ  dù  ượ   á  nhà quản lý  oi như một nguồn lự , nhưng không giống như 

những nguồn lự  vật  hất, thông tin tự n  không th m gi  vào việ  xá   ịnh giá trị  ủ  

mình. Các yếu tố  ơ bản  ấu thành giá trị  ủ  thông tin  ần truyền thông trong nhà 

trường THCS:  hất lượng; tính phù hợp; số lượng và tính kịp thời.  
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Trong đó:  

+ Chất lượng  ủ  thông tin  ượ   ánh giá theo ti u  hí: mứ   ộ trung thự  khi 

phản ánh hiện thự   ủ  thông tin. Thông tin  àng  hính xá , trung thự ,  hất lượng 

càng cao;  

+ Tính phù hợp  ủ  thông tin phụ thuộ  vào phạm vi, mứ   ộ mà thông tin 

có thể trự  tiếp hỗ trợ việ  r  quyết  ịnh, do   , tính phù hợp  ủ  thông tin khá  nh u 

 ối với  á   ấp quản lý khá  nh u. Ở  á  trường THCS    là b n giám hiệu 

nhà trường, giáo vi n  hủ nhiệm, giáo vi n phụ trá h truyền thông. 

+ Số lượng thông tin  hính là lượng thông tin sẵn    khi người quản lý h y 

thành vi n tổ  hứ     nhu  ầu. Trong thự  tế,  ôi khi việ  quá nhiều thông tin    thể 

gây “nhiễu”, “quá tải” thông tin. Chính vì thế,  ần thận trọng khi kiểm soát lượng 

thông tin sẽ phân phối  ho  á   ấp; 

+ Tính kịp thời: Người quản lý  ũng như thành vi n  ủ  tổ  hứ   ần nhận  ượ  

thông tin khi họ  ần  ể r  quyết  ịnh, trướ  khi thông tin trở thành lỗi thời. Trong các 

trường THCS tính kịp thời   ng v i trò qu n trọng quyết  ịnh  ến hiệu quả  ủ  

công tá  truyền thông giáo dụ  do     ần  ập nhật  á  thông tin và bổ sung một  á h 

kịp thời  á  vấn  ề n ng về x  hội li n qu n  ến giáo dụ  như giáo dụ  pháp luật, 

giáo dụ  phòng  hống tệ nạn m  túy, bạo lự  họ   ường, giáo dụ   n toàn gi o thông, 

giáo dụ  hướng nghiệp… 

b. Sử dụng thông tin trong quản lý và quản lý giáo dục 

  Thông tin   ng một v i trò  ặ  biệt trong quá trình quản lý. Một người quản lý 

giỏi phải hình thành  ượ  một mạng lưới  á  mối qu n hệ, tiếp xú . Những tiếp xú , 

li n hệ mà người quản lý thự  hiện trong v i trò  ại diện tổ  hứ , h y v i trò li n hệ 

giúp họ thu  ượ  những thông tin qu n trọng.  

Do những qu n hệ, tiếp xú  như vậy, người quản lý trở thành tế bào thần kinh 

trung ương  ủ  tổ  hứ . Thông tin mà người quản lý thu thập  ượ  rất    dạng,    thể 

từ  á  tiếp xú , tương tá  thông tin nội bộ, giữ   á   ơ qu n    li n qu n, giữ   ơ qu n 

với x  hội...  

Người quản lý phải   ng v i trò vừ  là hiệu thính vi n (monitor role) – 

tìm kiếm, thu nhận, xử lý, sàng lọ  thông tin; v i trò phát tín vi n (dessimin tor role) – 

 hi  sẻ thông tin  ần thiết với  ấp dưới và  á  thành vi n trong tổ  hứ ; v i trò phát 

ngôn viên (spokesperson role) –  ư  thông tin về thự  trạng tổ  hứ  mình  ến  ho 

nhiều người, nhất là những người b n ngoài tổ  hứ  như  á   ơ qu n    li n hệ, 

 ộng  ồng, x  hội.  
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Trong kho  họ  quản lý giáo dụ  (QLGD) hiện  ại, người t   òn nhắ  tới 

khái niệm “phản hồi 360  ộ”. Khái niệm này  ho phép mỗi  á nhân, mỗi thành vi n 

trong tổ  hứ  so sánh kết quả làm việ , thành tựu  ông tá   ủ  mình mà họ tự 

 ảm nhận với những thông tin về kết quả, thành tựu    -  ặ  biệt là về phương diện 

hành vi – từ phí  người quản lý, những thuộ   ấp và người  ồng nhiệm. Ng y  ả 

những người b n ngoài tổ  hứ   ũng  ượ  lôi  uốn vào quá trình này  ể hình thành 

n n  ái gọi là “phản hồi vòng tròn khép kín”, như  ượ  mô tả trong hình vẽ dưới  ây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2. Phản hồi “vòng tròn khép kín” 

[Theo Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc] 

Ngày n y,  ũng như trong  á  ngành khá , v i trò  ủ  thông tin trong QLGD 

 àng trở n n qu n trọng. Nếu áp dụng sơ  ồ tr n trong QLGD, rõ ràng thông tin  ũng là 

một  hứ  n ng qu n trọng  ủ  QLGD, thú   ẩy sự tương tá  giữ   á  thành phần  ủ  

tổ  hứ  GD: người quản lý GD  á   ấp, những người th m gi  l o  ộng trong ngành 

GD, và những  ối tá   ủ  ngành GD  ũng như người dân trong toàn x  hội... Khả n ng 

thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin  ũng như việ   hi  sẻ thông tin và  ư  thông tin 

giữ   á   ấp trong nội bộ ngành và thông tin r  ngoài x  hội tổ  hứ   ủ  người QLGD 

ảnh hưởng trự  tiếp  ến sự phát triển  ủ  tổ  hứ  GD  ũng như g p phần ảnh hưởng  ến 

nền GD n i  hung.  

c. Truyền thông 

Người quản lý/ 

giám sát trự  tiếp 

 

Những người hữu 

quan: khách hàng, 

người  ung ứng 

 

Cấp dưới trự  tiếp 

Thành vi n trong tổ 

 hứ / người  ồng 

nhiệm 

 

Ngƣời quản lý/ nhân vật 

trung tâm tự đánh giá về: 

- Cá  kỹ n ng kế hoạ h 

hoá/ quản trị/ tài  hính 

- Cá  kỹ n ng li n nhân 

cách 

- Các kỹ n ng biện quyết 

vấn  ề 

- Kỹ n ng xây dưng  ội 
ngũ 
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Truyền thông bắt nguồn từ một từ L  tinh ( ommuni  tion)    nghĩ  là 

" hung", là một quá trình li n tụ   hi  sẻ thông tin, kiến thứ , thái  ộ, tình  ảm và 

kỹ n ng nh m tạo sự  ồng  ảm, hiểu biết lẫn nh u giữ  b n truyền và b n nhận  ể 

dẫn tới sự th y  ổi nhận thứ  và hành vi. Truyền thông là một kiểu tương tá  x  hội 

trong    ít nhất    h i tá  nhân tương tá  lẫn nh u,  hi  sẻ  á  quy tắ  và tín hiệu 

 hung. Ở dạng  ơn giản, thông tin  ượ  truyền từ người gửi tới người nhận. Ở dạng 

phứ  tạp hơn,  á  thông tin tr o  ổi li n kết người gửi và người nhận [27, tr 75]. 

Bản  hất  ủ  truyền thông là một quá trình gi o tiếp, tứ  là sự tá   ộng qu  lại 

giữ  người truyền tin và  ối tượng nhận tin. 

 

NGƯỜI TRUYỀN  

Truyền thông là một hoạt  ộng gắn liền với lị h sử phát triển  ủ  loài người. 

Mụ   í h hướng tới  ủ  truyền thông là  ối tượng nhận tin  ượ   ung  ấp thông tin 

 ầy  ủ  ể từ       nhận thứ   úng  ắn và biết  á h xử lý thông tin,  iều  h nh 

hành  ộng  ho phù hợp với nhận thứ . Tùy thuộ  vào tính  hất và nội dung  ủ  

truyền thông, người truyền tin sẽ lự   họn nội dung thông tin phù hợp. 

Truyền thông  ượ  xá   ịnh là hoạt  ộng  huyển tải và  hi  sẻ thông tin. Quá 

trình này diễn r  li n tụ , trong    tri thứ , tình  ảm, kỹ n ng li n kết với nh u,  ây là 

một quá trình phứ  tạp, qu  nhiều mắt khâu,  á  mắt khâu     huyển  ổi tương  ối 

linh hoạt,  ể hướng tới sự th y  ổi nhận thứ  và hành vi  ủ   ác cá nhân và các nhóm 

[28, tr 48]. 

Cần phải phân biệt sự giống và khá  nh u giữ  h i khái niệm "Truyền thông" 

và "Sự thông tin". Điểm giống nh u  ơ bản  ủ  h i khái niệm này là  húng  ùng    

chứ  n ng  ung  ấp thông tin, tuy nhi n, giữ   húng     iểm khá  biệt    là: "Sự 

thông tin"    tính  hất  ộ  lập và khá h qu n hơn. Cụ thể: Cung  ấp thông tin mà 

không  hú ý  ến  ối tượng và hiệu quả tiếp nhận thông tin. Trái lại, "Truyền thông" 

ngoài việ   ung  ấp thông tin  òn     hứ  n ng  ịnh hướng việ  th y  ổi nhận thứ , 

hành vi  ủ   on người.  

Vì thế, truyền thông    quyền lự   họn và tiếp nhận những gì mà mình 

yêu thí h, không  i và không gì    thể áp  ặt  ượ . Cơ  hế truyền thông vì thế mà 

 ũng    dạng và phứ  tạp hơn, n   hú trọng hơn  ến quá trình xử lý thông tin thông 

qu  sự gi o tiếp, thảo luận và phản hồi truyền thông. 

- Về mặt hình thứ     h i kiểu truyền thông: 

+ Truyền thông trự  tiếp: thự  hiện giữ  người với người, mặt  ối mặt 

NGƯỜI TRUYỀN TIN                          ĐỐI TƯỢNG NHẬN TIN 
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+ Truyền thông gián tiếp:  ượ  thự  hiện thông qu   á  phương tiện truyền 

thông như sá h báo, lo , r dio, TV… 

- Về mặt kỹ thuật người t   hi  r : 

+ Truyền thông  ho  á nhân 

+ Truyền thông  ho nh m 

+ Truyền thông  ại  húng 

Như vậy,    thể khái quát: Truyền thông là quá trình cung cấp, chia sẻ, trao đổi 

thông tin giữa các thành viên hay nhóm người nh m đạt được sự hiểu biết lẫn nhau, 

nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ hành vi của người được tiếp nhận thông tin. 

d. Phương tiện truyền thông đại chúng 

Vượt lên trên các cấp  ộ truyền thông    nhắc tới ở trên, truyền thông  ại chúng ở 

cấp  ộ lớn nhất, chuyển  á  thông  iệp tới một lượng rất lớn các cá nhân thông qua các 

phương tiện thông tin  ại chúng.  

Như vậy, truyền thông  ại  húng  ược hiểu là một quá trình truyền  ạt thông tin 

 ến  á  nh m  ộng  ồng  ông  ảo trong x  hội thông qu   á  phương tiện truyền thông 

 ại  húng. Khái niệm này b o hàm mọi  ông nghệ truyền thông, trong       Internet, 

truyền hình, báo  hí, phim ảnh và truyền th nh, với  ối tượng là  ông  ảo người xem, 

người nghe và người  ọ .  

e. Vai trò của truyền thông trong bối cảnh hiện nay 

Hệ thống truyền thông    khẳng  ịnh rõ hơn v i trò là diễn  àn  ủ  nhân dân, 

v i trò phản biện x  hội, qu     th m mưu,  ề xuất những biện pháp nh m khắ  phụ  

những mặt hạn  hế và yếu kém trong  ời sống x  hội và trong GD&ĐT.  

Dưới sự l nh  ạo  ủ   á   ấp ủy Đảng, sự  h   ạo  ủ   ơ qu n quản lý 

truyền thông      ng g p tí h  ự  và    hiệu quả vào việ  thự  hiện nhiệm vụ 

thông tin tuy n truyền  ường lối,  hính sá h  ủ  Đảng và sự  iều hành  ủ  Nhà nướ . 

Cá  phương tiện truyền thông  ại  húng luôn  i  ầu trong việ  tuy n truyền thự  hiện 

 uộ  vận  ộng “Họ  tập và làm theo tấm gương  ạo  ứ  Hồ Chí Minh”; phản ánh kịp 

thời diễn biến mọi mặt  ủ   ời sống x  hội và tâm tư, nguyện vọng  hính  áng  ủ   á  

tầng lớp nhân dân; phát hiện,  ổ vũ  á  nhân tố mới,  iển hình ti n tiến và những 

thành tựu to lớn    ý nghĩ  lị h sử trong việ  triển kh i thự  hiện Nghị quyết  ủ  

Đảng, những  hính sá h  ủ  Nhà nướ  vào  uộ  sống n i  hung và trong lĩnh vự  

GD&ĐT n i ri ng. 

f. Truyền thông Giáo dục 
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Truyền thông giáo dụ  là một quá trình: Người gửi, người nhận, thông  iệp 

nh m tr ng bị những kiến thứ  kỹ n ng  ần thiết hướng  hủ thể truyền thông tới một 

mụ   í h, hành vi     hủ  í h. 

-  Quản lý hoạt động truyền thông giáo dục 

Là sự  iều hành,  h  huy toàn bộ quá trình truyền thông giáo dụ  nh m thự  

hiện mụ  ti u t ng  ường phổ biến kiến thứ , kỹ n ng về giáo dụ  và  á   hính sá h, 

pháp luật về giáo dụ   ho giáo viên, phụ huynh và họ  sinh qu     nâng   o nhận 

thứ  về  ổi mới giáo dụ  và  ào tạo  ồng thời nâng   o  hất lượng dạy và họ  trong 

nhà trường.  

- Bản chất của quản lý truyền thông giáo dục 

Bản  hất  ủ  hoạt  ộng quản lý truyền thông giáo dụ  là  á h thứ  tá   ộng (tổ 

 hứ ,  iều khiển,  h  huy) hợp quy luật  ủ   hủ thể quản lý truyền thông giáo dụ   ến 

khánh thể quản lý trong  á  phương tiện truyền thông nh m làm  ho mọi hoạt  ộng 

truyền thông giáo dụ  vận hành hiệu quả mong muốn và  ạt  ượ  mụ  ti u giáo dụ  

 ề r . 

Hoạt  ộng quản lý truyền thông giáo dụ  gồm: L nh  ạo, tổ  hứ ,  h   ạo, 

kiểm tr   ánh giá  ủ   hủ thể quản lý là Hiệu trưởng, b n giám hiệu nhà trường  ối 

với  á  giáo vi n, họ  sinh trong trường và  á  lự  lượng li n  ới nh m biến mụ  ti u 

giáo dụ  truyền thông  ủ  nhà trường thành hiện thự  và kết quả  ạt  ượ  trong 

nhà trường và  ộng  ồng dân  ư    là nâng   o dân trí, trình  ộ hiểu biết  ho 

người dân về giáo dụ  tr n thế giới, trong  ả nướ  và tr n  ị  bàn, về  ổi mới 

giáo dụ  và  ào tạo hiện n y. Đ  là quá trình biến tá   ộng  ủ  nhà quản lý thành 

 hương trình hành  ộng  ủ  mỗi  án bộ quản lý giáo dụ , giáo vi n và họ  sinh trong 

trường thự  hiện mụ  ti u phát triển giáo dụ . 

1.3. Giáo dục trung học cơ sở  

1.3.1. Vị trí của giáo dục trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân 

Theo luật Giáo dụ  n m 2005 (sử   ổi    hiệu lự  thi hành từ 1/7/2010), 

hệ thống giáo dụ  quố  dân (GDQD) gồm giáo dụ   hính quy và giáo dụ  

thường xuyên. 

Trong hệ thống GDQD giáo dụ   hính quy     á   ấp họ  và trình  ộ  ào tạo 

như s u: 

+ Giáo dụ  mầm non: Thự  hiện việ  nuôi dưỡng,  h m s  , giáo dụ  trẻ em từ 

b  tháng  ến sáu tuổi. 
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+ Giáo dụ  phổ thông b o gồm: Giáo dụ  tiểu họ , giáo dụ  trung họ   ơ sở và 

giáo dụ  trung họ  phổ thông. Tại  iều 26.1.b) "Giáo dục trung học cơ sở được thực 

hiện trong bốn năm học, từ lớp 6 đến lớp 9. Học sinh vào lớp 6 phải hoàn thành 

chương trình tiểu học, có độ tuổi là 11 tuổi". 

+ Giáo dụ  nghề nghiệp b o gồm: Trung  ấp  huy n nghiệp và dạy nghề. 

+ Giáo dụ   ại họ  b o gồm: Đào tạo trình  ộ   o  ẳng,  ại họ , thạ  sĩ và tiến sĩ. 

Theo quy  ịnh tại  iều 2,  iều lệ trường trung họ : "Trường trung học là cơ sở 

giáo dục của cấp trung học, cấp học nối tiếp giáo dục học tiểu học của hệ thống 

giáo dục quốc dân nh m hoàn chỉnh học vấn phổ thông. Trường trung học có tư cách 

pháp nhân và có con dấu riêng". 

 

 Sơ đồ 1.3. Vị trí của trƣờng trung học cơ sở trong hệ thống GDQD 

Giáo dụ  THCS là  ấp họ  giữ   ủ  ngành họ  phổ thông, là  ầu nối giữ   ấp 

tiểu họ  và  ấp trung họ  phổ thông. Như vậy, THCS    v i trò hết sứ  qu n trọng 

giúp họ  sinh  ủng  ố  ượ  kiến thứ  tiểu họ  và tiếp thu những trí thứ  b n  ầu  ể 

tiếp tụ  họ  l n THPT hoặ  phân luồng tiếp tụ  họ  trung  ấp  huy n nghiệp, 
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trung  ấp nghề, g p phần nâng   o dân trí,  ào tạo nhân lự , bồi dưỡng nhân tài  ho 

 ị  phương và  ất nướ . 

1.3.2. Mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở 

Theo quy  ịnh tại Điều 27, Luật Giáo dụ : "Mục tiêu của giáo dục phổ thông là 

giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ 

năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành 

nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm 

công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc cuộc sống lao động, 

tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc". 

"Giáo dục trung học cơ sở nh m giúp học sinh củng cố và phát triển những kết 

quả của giáo dục tiểu học, có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết 

ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, 

học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động". 

1.3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học cơ sở 

Theo quy  ịnh tại  iều 3,  iều lệ trường trung họ . Trường trung họ     những 

nhiệm vụ và quyền hạn s u  ây: 

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương 

trình giáo dục trung học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. 

2. Tiếp nhận học sinh, vận động học sinh bỏ học tới trường, thực hiện phổ cập 

giáo dục trung học cơ sở trong phạm vi cộng đồng theo quy định của nhà nước. 

3. Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh. 

4. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định 

của pháp luật. 

5. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực 

hiện các hoạt động giáo dục. 

6. Tổ chức giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội 

trong phạm vi cộng đồng. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật 

1.4. Truyền thông và hoạt động truyền thông giáo dục trong nhà trƣờng 

1.4.1. Vai trò, ý nghĩa công tác truyền thông trong nhà trường 

a. Vai trò của công tác truyền thông trong nhà trường 

  ối với nhà trường 
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Giúp nhà trường  ư  thông tin  ến giáo vi n, họ  sinh, CMHS,  ộng  ồng về 

 á   hủ trương,  hính sá h  kinh tế, v n h   x  hội, luật pháp, giáo dụ , thuyết phụ  họ 

th y  ổi về nhận thứ  và hành xử  úng với  á  quy  ịnh. Nhờ truyền thông mà nhà 

trường    thể quản lý,  iều  hính  á  hoạt  ộng  ủ  mình và tạo r  sự  ồng thuận   o 

trong trường. 

- Truyền thông dễ dàng lôi  uốn sự lưu ý  ủ  mọi người  ối với  á  vấn  ề về 

x  hội như giáo dụ  pháp luật, giáo dụ  môi trường, phòng  hống tệ nạn m  túy, t i tạn 

gi o thông, hoạt  ộng giáo dụ  hướng nghiệp... một  á h m u  h ng, kịp thời và 

hiệu quả. 

- Truyền thông    thể  ư  r   á  ý kiến về  á  vấn  ề trong x  hội li n qu n  ến 

giáo dụ  THCS hết sứ  hữu hiệu. 

- Truyền thông    thể kí h thí h mọi người, tạo r  những  áp ứng tình  ảm  ể 

người nghe - người xem nâng   o nhận thứ  về tầm qu n trọng  ủ   ông tá  

truyền thông GD  ấp THCS. 

- Truyền thông    thể tá   ộng l n dư luận, tạo r   á   ơ hội  ể tr nh luận 

cách thứ  nh m nâng   o nhận thứ   ủ  giáo vi n, họ  sinh và  h  mẹ họ  sinh trong 

trường THCS. 

- Truyền thông    thể hợp tá  với  á  nhà  huy n môn  ể tổ  hứ   á  buổi gặp 

gỡ giữ  HS với nh u hoặ  giữ   á  nhà  huy n môn với HS  ể tr o  ổi kiến thứ  GD 

về giáo dụ  pháp luật, phòng  hống tệ nạn x  hội, giáo dụ  môi trường,  n toàn gi o 

thông, giáo dụ  hướng nghiệp trong trường THCS bảo nh m nâng   o nhận thứ   ủ  

giáo viên và họ  sinh. 

- Giúp  ải thiện sự gắn b   á  qu n hệ giữ   á  tổ  hứ   oàn thể trong nhà 

trường THCS, qu n hệ giữ  giáo vi n, họ  sinh và  h  mẹ họ  sinh với nhà trường và 

với nh u. 

- G p phần th m gi ,  ổ vũ, g p ý kiến với  á  nhà làm  huy n môn về GD  ư  

r   á   hính sá h hợp lý  ể phát triển hoạt  ộng truyền thông GD trong  á  nhà trường 

THCS và tìm r   á  biện pháp nh m nâng   o  hất lượng và hiệu quả quản lý hoạt 

 ộng truyền thông trong các nhà trường THCS. 

  ối với giáo viên, học sinh, C HS 

Giúp  ho giáo vi n, họ  sinh, CMHS  ập nhật thông tin về kinh tế v n h   

xã hội, giáo dụ , pháp luật trong và ngoài nướ ; Giúp  ho họ nâng   o dân trí; Truyền 

thông ủng hộ  ái  ẹp và bài trừ  ái xấu; Truyền thông   ng v i trò trong việ  tạo r  

 á  xu hướng về lối sống, v n h  , giáo dụ … 



19 

  Ngoài r  truyền thông  òn giúp  ho GV, HS, CMHS phản hồi, n i l n tiếng n i 

 ủ  bản thân, bảo vệ  á  quyền và lợi í h  hính  áng  ủ  mình. 

b. Ý nghĩa của công tác truyền thông trong nhà trường 

Giáo dụ  truyền thông trong trường họ  là một k nh thông tin rất hữu í h  ối 

với GV, HS và CMHS, hoạt  ộng truyền thông trong trường họ      ượ  triển kh i 

khá lâu và rộng khắp  ả nướ . Việ  truyền thông về  ổi mới giáo dụ , trong    có 

truyền thông về giáo dụ  pháp luật, phòng  hống tệ nạn m  túy, t i nạn gi o thông, 

giáo dụ  hướng nghiệp... trong trường họ  là hoạt  ộng  ần thiết phải triển kh i, các 

hoạt  ộng này nh m g p phần nâng   o kiến thứ , nhận thứ   ủ  giáo vi n  ũng như 

họ  sinh, ch  mẹ họ  sinh về  ổi mới GD và  á  vần  ề khá  trong x  hội. Qu    , 

việ  dạy và họ  ở trường  ũng như ở nhà sẽ    những ảnh hưởng tí h  ự . 

Nâng   o nhận thứ  về mụ   í h, ý nghĩ , v i trò, lợi í h  ủ  việ  truyền thông 

về giáo dụ  pháp luật, phòng  hống tệ nạn m  túy, t i nạn gi o thông, giáo dụ  

hướng nghiệp nh m giúp  ho giáo vi n, họ  sinh và  h  mẹ họ  sinh. Đồng thời, 

mỗi người sẽ là một tuy n truyền vi n tí h  ự   ho mọi người dân xung qu nh mình. 

Phát triển k nh thông tin,  á  hình thứ  truyền thông nh m  hi  sẻ kinh nghiệm, 

 ập nhật thông tin về GD trong nhà trường THCS làm phong phú hơn  á  hình thứ  

truyền thông GD,  á  vấn  ề li n qu n  ến pháp luật, môi trường, tệ nạn x  hội, 

hướng nghiệp  ũng như việ  thông qu   á   âu lạ  bộ truyền thông, sinh hoạt 

 ầu tuần,  á  buổi sinh hoạt ngoại kh    ủ  nhà trường, lập  á  tr ng web, f np ge 

 huy n về truyền thông GD  ho giáo vi n, họ  sinh trong nhà trường  ượ  tốt hơn. 

1.4.2. Nội dung truyền thông giáo dục trong nhà trường trung học cơ sở 

a. Các nội dung về  đổi mới giáo dục trung học cơ sở 

Chương trình và phương pháp dạy và họ ; hình thứ  và phương pháp thi, 

kiểm tr  và  ánh giá kết quả GD trong trường THCS, giáo dụ  hướng nghiệp cho 

họ  sinh; giáo dụ  pháp luật,  n toàn gi o thông, phòng  hống tệ nạn x  hội, giáo dụ  

môi trường...; các chương trình, nội dung h y sáng kiến kinh nghiệm trong dạy và họ  

 ủ  giáo vi n trong nhà trường; ứng dụng  ông nghệ thông tin (CNTT) trong công tác 

quản lý và hoạt  ộng GD trong trường THCS. 

Biểu dương  á   á nhân, tổ  hứ   iển hình    nhiều thành tí h, sáng kiến 

kinh nghiệm trong dạy họ , trong hoạt  ộng truyền thông giáo dụ ...  

b. Nội dung truyền thông về giáo dục pháp luật 
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- Phổ biến kịp thời, thường xuy n  á  quy  ịnh pháp luật mới về giáo dụ  và 

 á  quy  ịnh pháp luật phù hợp với  hứ  n ng, nhiệm vụ  ủ  từng  ối tượng  án bộ 

quản lý, giáo vi n, họ  sinh,  h  mẹ họ  sinh thuộ  phạm vi quản lý  ủ  nhà trường.  

Nội dung phổ biến, giáo dụ  pháp luật  ho  án bộ quản lý giáo dụ , giáo vi n, 

họ  sinh b o gồm loại v n bản s u:  á  quy  ịnh pháp luật về  án bộ, vi n  hứ ;  á  

quy  ịnh pháp luật về thự  hành tiết kiệm,  hống l ng phí;  á  quy  ịnh pháp luật về 

an toàn giao thông; các cá  quy  ịnh pháp luật về thự  hiện quy  hế dân  hủ;  á  

quy  hế về giáo dụ ,  ào tạo, rèn luyện họ  sinh;  á  quy  ịnh pháp luật về phòng, 

 hống bạo lự  họ   ường;  á  bộ luật, luật li n qu n tới giáo dụ  ý thứ   hấp hành 

pháp luật  ủ  giáo vi n, họ  sinh… 

Ví dụ về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý 

- Cá  v n bản quy phạm pháp luật về phòng,  hống tệ nạn m  tuý, xử lý hành vi 

   li n qu n  ến tệ nạn m  tuý và  á  quy  ịnh khá     li n qu n. 

- Cá  khái niệm  ơ bản về m  tuý, tình hình phát triển, lây l n và tá  hại  ủ  

tệ nạn m  tuý. 

- Cá  biện pháp phòng ngừ  lạm dụng m  tuý  ối với bản thân, gi   ình và 

xã hội, biện pháp giảm tá  hại,  iều trị nghiện m  tuý b ng thuố  th y thế. 

- Lối sống lành mạnh, kỹ n ng ứng xử và hành  ộng ki n quyết không th m gi  

tệ nạn m  tuý. 

- Ý thứ  tự giá  kh i báo về tình trạng sử dụng và nghiện m  tuý và  á  

tấm gương  iển hình nỗ lự , quyết tâm từ bỏ m  tuý. 

- Ý thứ , trá h nhiệm  ủ  người họ  và  án bộ, nhà giáo trong việ  phát hiện, 

 ấu tr nh  hống tệ nạn m  tuý, ng n  hặn tệ nạn m  tuý xâm nhập vào nhà trường, 

gia  ình và x  hội. 

d. Nội dung về giáo dục hướng nghiệp 

- Tuy n truyền, giáo dụ  thái  ộ l o  ộng  úng  ắn  ến từng họ  sinh trong 

toàn trường. 

 - Hướng nghiệp  ho họ  sinh thự  tập làm quen với một số nghề. 

- Tổ  hứ   á  hoạt  ộng ngoại kh  , tổ  hứ   á  trò  hơi, tổ  huy n gi  tư vấn 

hướng nghiệp nh m tìm hiểu n ng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp  ủ  từng 

họ  sinh  ể khuyến khí h, hướng dẫn, bồi dưỡng khả n ng nghề nghiệp thí h hợp nhất.    

- Tuy n truyền,  ộng vi n hướng dẫn họ  sinh  i vào những nghề, những nơi 

  ng  ần l o  ộng trẻ,    qu   ào tạo. 
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1.4.3. Hình thức thực hiện công tác truyền thông  

a. Truyền thông - giáo dục trực tiếp 

Truyền thông - giáo dụ  trự  tiếp là quá trình  ối thoại, tr o  ổi thông tin hoặ  

 ư  r   á  thông  iệp b ng lời n i, hành  ộng  ử  h , dáng  iệu giữ  người truyền tin 

và người nhận tin. Trong    người truyền tin  ũng là người nhận tin và ngượ  lại, 

người nhận tin  ũng  ồng thời là người truyền tin. 

Hình thứ  truyền thông - GD trự  tiếp b o gồm: 

- Truyền thông - GD  ho một nh m nhỏ như  á   âu lạ  bộ truyền thông,  á  

hoạt  ộng ngoại kh  ... 

 Là hình thứ  truyền thông - giáo dụ   ho một nh m nhỏ như tổ  hứ   á  

câu lạ  bộ truyền thông về giáo dụ  pháp luật,  âu lạ  bộ truyền thông về giáo dụ  

phòng,  hống tệ nạn m  túy, bạo lự  họ   ường,  âu lạ  bộ truyền thông về giáo dụ  

môi trường,  âu lạ  bộ truyền thông về giáo dụ  hướng nghiệp... Hình thứ  truyền 

thông - GD này sẽ    hiệu ứng dây  huyền, tứ  là người  ượ  truyền thông - GD sẽ trở 

thành người làm truyền thông - GD  áp ứng y u  ầu giáo dụ  trong nhà trường THCS. 

Người làm  ông tá  truyền thông - GD cho GV, HS và CMHS  ần nắm  hắ   á  

bướ  tiến hành  ho một buổi truyền thông - GD  ho một nh m,  ần     ủ  á  kiến thứ  

 ần thiết về những nội dung li n qu n  ến lĩnh vự  mình truyền thông như giáo dụ  

pháp luật, giáo dụ  phòng  hống tệ nạn m  túy, bạo lự  họ   ường h y giáo dụ  hướng 

nghiệp  ồng thời thành thạo  á  kỹ n ng truyền thông - GD,    kỹ n ng hướng dẫn 

nhóm; Điều khiển buổi truyền thông - GD, thảo luận  i  úng hướng; giới hạn  ượ  

 hủ  ề, biện quyết  ượ   á  vấn  ề  ơ bản b o gồm  ả vấn  ề phát sinh trong quá trình 

truyền thông - GD,  ảm bảo thời gi n (không n n kéo dài quá 45 phút), phát hiện và 

phân loại  ượ   ối tượng (tí h  ự , không tí h  ự , lý do...)  ể lự   họn biện pháp 

truyền thông - GD thí h hợp hơn. Điểm  áng  hú ý trong truyền thông - GD trự  tiếp là 

 h  n n tổ  hứ   á  nh m nhỏ. Số lượng  ượ  truyền thông - GD không quá 15 người 

(tối ưu là 7 - 8 người); số người trong nh m     hung một mối qu n tâm. Ví dụ: Trong 

nhà trường THCS thành lập  âu lạ  bộ truyền thông phổ biến về giáo dụ  pháp luật, 

phòng  hống m  túy và bạo lự  họ   ường. 

Ưu điểm  ủ  truyền thông - GD trự  tiếp: Người tổ  hứ     thể biết  ượ  

yêu  ầu và trình  ộ  ủ  người  ượ  truyền thông - GD  ể    thể  iều  h nh nội dung 

và  á h thứ  truyền  ạt  ho phù hợp. 

Nhược điểm truyền thông - GD trự  tiếp:  h     thể  huyển tải thông  iệp  ến 

một lượng người hạn  hế. 
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b. Truyền thông - giáo dục gián tiếp 

Trong nhà trường THCS hình thứ  truyền thông GD gián tiếp thường sử dụng 

 á  phương tiện truyền thông  ơn giản  ũng như hiện  ại ứng dụng CNTT. 

Cá  phương tiện truyền thông trong nhà trường THCS gồm   : 

- Bích báo 

Nhà trường thường tổ  hứ   á  hội thi vẽ bí h báo về những ngày lễ, k  niệm 

với những  hủ  ề về giáo dụ  pháp luật, tuy n truyền về phòng  hống tệ nạn m  túy, 

bạo lự  họ   ường, t i nạn gi o thông... nh m nâng   o nhận thứ   ủ  giáo vi n và 

họ  sinh hơn nữ . 

- Internet, các trang web, blog 

Đây là phương tiện truyền thông rất phổ biến hiện n y,  i  ũng    thể sử dụng 

 ể thu nhận và truyền  ạt tin tứ . Người sử dụng    thể dùng bất  ứ lú  nào, gửi  i bất 

 ứ tin tứ  gì. Trong nhà trường THCS    thể sử dụng  á  mạng x  hội như f  ebook, 

z lo lập thành nh m,  ộng  ồng nhà trường hoặ  thành lập một tr ng Web ri ng  ủ  

nhà trường mụ   í h  h   ể truyền thông tới mọi giáo vi n, họ  sinh và CMHS qu     

gửi những thông  iệp, thông tin tuy n truyền về một vấn  ề mà nhà trường muốn 

truyền thông tới giáo vi n và họ  sinh trong toàn trường. Tuy nhi n,  á  tin tứ  nhiều 

khi không  ượ  kiểm  hứng về tính xá  thự , nhiều người    thể   ng tin l n trang 

 ộng  ồng do     á  thông tin có tính chính xác  hư    o. 

Để nâng   o hiệu quả  ông tá  truyền thông GD về giáo dụ  pháp luật, GD 

phòng  hống tệ nạn x  hội, m  túy, bạo lự  họ   ường, giáo dụ  hướng nghiệp trong 

trường THCS rất  ần    sự kết hợp hài hò  giữ  truyền thông GD gián tiếp (theo loại 

hình    n u tr n) với truyền thông GD trự  tiếp tại nhà trường thông qua các 

câu lạ  bộ truyền thông,  á  buổi sinh hoạt ngoại kh   do nhà trường tổ  hứ . 

1.5. Những nội dung cơ bản của quản lý hoạt động truyền thông giáo dục trong 

trƣờng trung học cơ sở 

1.5.1. Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục trong nhà trường trung học cơ sở 

Kế hoạ h hoá là  hứ  n ng  ơ bản nhất trong  á   hứ  n ng quản lý, mụ  

 í h  ủ  lập kế hoạ h là xá   ịnh mụ  ti u, lộ trình  ụ thể và biện pháp nh m 

thự  hiện mụ  ti u     ượ  xá   ịnh. Lập kế hoạ h theo phương pháp tiếp  ận 

chu trình khép kín b o gồm: Đánh giá tình hình, phân tí h tình hình, thự  hiện 

hành  ộng   n thiệp, s u    lại tiếp tụ   hu trình mới  ánh giá, phân tí h, 

hành  ộng. Kế hoạ h xây dựng phải xuất phát từ tình hình thự  tiễn  ể  ề r  những 

mụ  ti u,  h  ti u và biện pháp thự  hiện m ng tính khả thi   o.  
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a. Xây dựng mục tiêu truyền thông giáo dục trong nhà trường trung học cơ sở 

Điều qu n trọng nhất trong lập kế hoạ h là xá   ịnh  úng  ắn  á  mụ  ti u, 

nhiệm vụ  ụ thể,  ây là khâu  ầu ti n và  ủ  việ  lập kế hoạ h. Mụ  ti u là  í h 

mà hoạt  ộng truyền thông - GD  ần hướng tới,  á  mụ  ti u tạo thành một 

hệ thống phân  ấp từ mụ  ti u  hung  ến  á  mụ  ti u  ụ thể và tạo  r  hệ thống 

mạng lưới khi  á  mụ  ti u  ượ  phản ánh trong  á   hương trình phối hợp 

 hặt  hẽ với nh u. Cần  họn vấn  ề ưu ti n  ể tập trung biện quyết. Một bản 

kế hoạ h muốn    tính khả thi thì mụ  ti u  ề r  phải  ảm bảo 5 yếu tố S.M.A.R.T 

(   nghĩ  là mụ  ti u phải thông minh): Phải  ặ  trưng (S - Spe ifi ); Phải  o  ếm 

 ượ ,  ánh giá  ượ  (M - Me sur ble); Phải    thể thự  hiện  ượ  (A - 

Att in ble); Phải thự  tế (R - Re listi ); Phải bảo  ảm bảo giới hạn thời gi n (T - 

Time Bounded). 

Hàng n m  á  trường THCS  ều xây dựng kế hoạ h giáo dụ   ủ  từng nhà 

trường  ể báo  áo l n phòng GD với mụ  ti u nh m  ẩy mạnh  ông tá  thông tin, 

tuy n truyền sâu rộng trong giáo vi n, họ  sinh,  h  mẹ họ  sinh tr n  á  phương tiện 

thông tin trong nhà trường về phổ biến tuy n truyền pháp luật, phòng  hống m  túy, 

giáo dụ  môi trường sống, bạo lự  họ   ường và giáo dụ  hướng nghiệp qu     nâng 

  o nhận thứ , tạo sự  ồng thuận và phát huy sự   ng g p  ủ  x  hội trong việ  xây 

dựng, b n hành và thự  hiện  á   hủ trương,  hính sá h mới về tuy n truyền hiểu biết 

về pháp luật, phòng  hống m  túy và hướng nghiệp. Giúp  ho  ội ngũ  án bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên, họ  sinh,  h  mẹ họ  sinh nhận thứ  sâu sắ  hơn về giáo dụ  

pháp luật, phòng  hống m  túy, giáo dụ  môi trường và giáo dụ  hướng nghiệp qu     

nâng   o hiệu quả  ông tá  truyền thông GD tại  á  trường THCS. 

Quán triệt sâu sắ  và  ụ thể h   qu n  iểm, mụ  ti u, nhiệm vụ, biện pháp về 

 ông tá  tuy n truyền phồ biến pháp luật, phòng  hống m  túy, giáo dụ  hướng nghiệp 

 ủ  thành phố, sở GD, Phòng GD,  hính quyền  ị  phương  ến  á   án bộ quản lý, 

giáo vi n, họ  sinh,  h  mẹ họ  sinh thự  hiện tốt  ông tá  tuy n truyền và nâng   o 

nhận thứ   ồng thời là một tuy n truyền vi n tí h  ự . 

Chủ  ộng trong  ông tá  truyền thông về  á   ông tá  tuy n truyền phổ biến 

pháp luật, phòng  hống m  túy, hướng nghiệp và phối hợp  á   ị  phương,  ơ sở GD 

trong nhà trường thự  hiện tốt  ông tá  truyền thông qu  nhiều phương tiện 

truyền thông trự  tiếp và gián tiếp như  á  tr ng web, bí h báo,  á   âu lạ  bộ 

truyền thông... Biểu dương  á  tập thể,  á nhân  iển hình    nhiều thành tí h trong 

hoạt  ộng truyền thông, tuy n truyền phổ biến pháp luật, phòng  hống m  túy trong 

nhà trường, hoạt  ộng hướng nghiệp trong nhà trường. Kịp thời  ư  r   á  hướng 

giải quyết, xử lý  á  vấn  ề nổi  ộm trong dư luận x  hội về pháp luật, phòng  hống 
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m  túy, hướng nghiệp mà  á  phương tiện truyền thông  ề  ập và thông tin nhanh, 

rộng r i  ến  á   án bộ quản lý, giáo vi n, họ  sinh,  h  mẹ họ  sinh về kết quả xử lý. 

b. Nội dung kế hoạch truyền thông giáo dục trong nhà trường 

Nội dung  ủ  bản kế hoạ h phải thể hiện  ượ  là tá   ộng vào  ối tượng 

như thế nào thông qu  việ  xá   ịnh 3W (where, when, who). Trong   :  

Đị   iểm, không gi n thự  hiện kế hoạ h, nơi thự  hiện việ  truyền thông  

Thời gi n thự  hiện kế hoạ h: Thời gi n bắt  ầu, thời gi n kết thú , Chủ 

thể,  ối tượng thự  hiện kế hoạ h truyền thông. 

Xá   ịnh phương thứ ,  á h thứ  tiến hành kế hoạ h: Gồm tài liệu,  á  

hướng dẫn thự  hiện  ho từng  ông việ , từng bướ ....  

c. Tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực 

Trong kế hoạ h phải  h  rõ  á h thự  tổ  hứ  thự  hiện,  á h phân bổ  á  

nguồn lự  thự  hiện: nguồn nhân lự , tài lự , vật lự   

d.  i m tra giá sát thực hiện  

Kế hoạ h phải  h  rõ  ượ  phương pháp giám sát và kiểm tr  thự  hiện 

theo kế hoạ h truyền thông. 

Trong kế hoạ h truyền thông    thể    nhiều hoạt  ộng, với mỗi hoạt  ộng 

 ụ thể  ần  ư  r   á  nội dung như s u: 

+ T n hoạt  ộng; 

+ Thời gi n: bắt  ầu và kết thú ; 

+ Người thự  hiện; 

+ Người hoặ   ơ qu n phối hợp; 

+ Người giám sát; 

+ Nguồn lự   ần thiết; 

+ Kết quả dự kiến. 

Khi xây dựng kế hoạ h truyền thông  ần lưu ý: kế hoạ h  ần  ượ   ụ thể  

thông qu   á   h  ti u, nội dung và biện pháp  ụ thể, sát với thự  tiễn  ủ  nhà trường. 

Phân công trá h nhiệm  ụ thể trong việ  triển kh i, thự  hiện kế hoạ h truyền thông 

giáo dụ ; Công tá  phối hợp li n ngành; Công tác phân tích, xử lý số liệu báo cáo; 

Công tác theo dõi  ánh giá kết quả và  iều  h nh kế hoạ h truyền thông giáo dụ . 
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1.5.2. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động truyền thông giáo dục trong trường trung học 

cơ sở 

Sau khi kế hoạ h  ượ  b n giám hiệu nhà trường ph  duyệt,  ần tổ  hứ  

triển kh i, thự  hiện kế hoạ h. Đây là vấn  ề    ý nghĩ  quyết  ịnh trong việ  biến 

kế hoạ h thành hiện thự . Tổ  hứ  là quá trình sắp xếp, phân bổ  ông việ , quyền hành, 

nguồn lự   ho  á  thành vi n một  á h kho  họ  nh m phát huy thế mạnh tối ưu  ủ  

mỗi bộ phận  ể  ạt  ượ  mụ  ti u  ủ  tổ  hứ  một  á h   o nhất. 

Chứ  n ng tổ  hứ  truyền thông giáo dụ : là những nội dung và phương thứ  

hoạt  ộng  ơ bản trong việ  thiết lập  ấu trú   ủ  tổ  hứ  hoạt  ộng truyền thông, mà 

nhờ     hủ thể quản lý tá   ộng  ến  ối tượng quản lý một  á h    hiệu quả nh m 

thự  hiện  ượ  mụ  ti u  ủ  kế hoạ h truyền thông trong nhà trường THCS. Người 

quản lý phải xá   ịnh rõ  i thự  hiện truyền thông giáo dụ , từng vị trí truyền thông 

giáo dụ , nguồn  ơ sở vật  hất sử dụng,  á  lự  lượng li n  ới tới hoạt  ộng 

truyền thông giáo dụ , nguồn tin, bài  ần truyền thông, nguồn tài  hính hỗ trợ vv... 

Thự  hiện  hứ  n ng  h   ạo  ồng nghĩ  với việ  người  ứng  ầu các trường 

THCS  ụ thể là Hiệu trưởng  á  trường THCS tiến hành việ   iều hành,  iều khiển, 

 iều  h nh và hướng dẫn,  ộng vi n khí h lệ  á  thành vi n, bộ phận trong hệ thống 

truyền thông giáo dụ   ể họ tự nguyện nhiệt tình, tin tưởng phấn khởi thự  hiện từng 

mụ  ti u  ủ  kế hoạ h truyền thông giáo dụ   ề r  từ     ạt mụ  ti u  hung. 

Chứ  n ng  h   ạo hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  (l nh  ạo): là phương 

thứ  tá   ộng  ủ  giáo vi n phụ trá h truyền thông  ến họ  sinh trong nhà trường 

THCS theo  úng kế hoạ h và    hiệu quả nh m thự  hiện  ượ  mụ  ti u  ủ  

kế hoạ h mà trường    xây dựng. 

* Chỉ đạo tập trung vào các ưu tiên sau 

-  Xây dựng và thự  hiện nội dung,  hương trình truyền thông giáo dụ   ến 

 á  trường THCS tr n  ị  bàn quận. 

-  Phối hợp  á  lự  lượng truyền thông giáo dụ  

-  Thự  hiện quy trình,  á h thứ , phương pháp truyền thông  

-  Đổi mới  á h thứ  truyền thông, nâng   o hiệu quả truyền thông giáo dụ  

trong nhà trường THCS. 

- Đề xuất  á  phương án  hiến lượ  phát triển hệ thống truyền thông giáo dụ  

 ủ   á  trường THCS nh m  ư   ượ  những nội dung về giáo dụ  pháp luật, 

giáo dụ  môi trường, phòng  hống tệ nạn m  túy, bạo lự  họ   ường và giáo dụ  

hướng nghiệp  ến giáo vi n, họ  sinh và  h  mẹ họ  sinh. 
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-  Bố trí nhân sự  ho truyền thông, xây dựng mạng lưới truyền thông giáo dụ  

-  Bồi dưỡng tập huấn  ội ngũ  án bộ phụ trá h truyền thông giáo dụ  

1.5.3. Ki m tra, đánh giá kết quả nội dung hoạt động tuyền thông giáo dục 

Thông qu  việ  trự  tiếp  h   ạo  ặ  biệt là  á  thông tin phản hồi từ giáo viên, 

họ  sinh và  h  mẹ họ  sinh  ể Hiệu trưởng  á  trường THCS    thể kịp thời  ánh giá, 

 o lường mứ   ộ thự  hiện  ông việ  so với mụ  ti u  ề r . Từ   ,    thể phát hiện 

kịp thời những s i s t  ể  iều  h nh. 

Tổ  hứ  tốt hoạt  ộng giám sát, hoạt  ộng này giúp Hiệu trưởng  á  trường 

THCS nắm bắt  ượ  tiến trình kế hoạ h truyền thông giáo dụ  diễn r  như thế nào, 

những  iểm nào không phù hợp thì  iều  h nh, bổ sung kịp thời. Giám sát  ũng là  á h 

 ộng vi n, khí h lệ, nhắ  nhở người thự  hiện tiến tới  ạt mụ  ti u truyền thông GD 

 ủ  nhà trường THCS. 

Định kỳ tổ  hứ  kiểm tr ,    hình thứ  biểu dương, khen thưởng kịp thời 

tập thể,  á nhân    thành tí h và sáng kiến mới trong  ông tá  truyền thông GD tại 

trường THCS  ồng thời xử lý nghi m  á  vi phạm trong  ông tá  truyền thông GD vể 

nội dung và hình thứ  tổ  hứ   á  hoạt  ộng s i lệ h theo nội dung và kế hoạ h     ề 

r  b n  ầu. Kiểm tr ,  ánh giá kế hoạ h sẽ giúp Hiệu trưởng  á  trường THCS và 

những người  ượ  phân  ông phụ trá h truyền thông GD thấy  ượ  những ưu  iểm  ạt 

 ượ  và những hạn  hế, tồn tại  ần rút kinh nghiệm. Hoạt  ộng này nh m  ối  hiếu, 

so sánh kết quả  ạt  ượ  với mụ  ti u dự kiến     ặt r , xá   ịnh tính hợp lí, hiệu quả 

 ủ   á  hoạt  ộng. 

Như vậy,    thể n i 4  hứ  n ng  ủ  quản lý hoạt  ộng truyền thông gắn b  

 hặt  hẽ với nh u như một thể thống nhất,  á   hứ  n ng   n xen lẫn nh u    thể  ồng 

thời diễn r  hoặ     thể diễn r  một  á h  ộ  lập, do    trong quá trình quản lý 

hoạt  ộng truyền thông, người quản lý phải hết sứ   hú trọng việ  vận dụng  á  

 hứ  n ng một  á h hài hò , hợp logi  và kho  họ . Để thự  hiện tốt  á   hứ  n ng 

này  ều phải bắt  ầu từ việ  l n kế hoạ h     ánh giá, phân tí h tình hình  ụ thể, 

xác  ịnh mụ  ti u rõ ràng, tổ  hứ  thự  hiện và  h   ạo một  á h  hặt  hẽ,  ồng bộ, 

 ặ  biệt việ  kiểm tr   ánh giá phải     ầy  ủ  á  ti u  huẩn và  ượ  thự  hiện 

kịp thời,  ông b ng,  hính xá , khá h qu n. 

1.5.4. Quản lý các điều kiện thực hiện truyền thông giáo dục trong nhà trường 

trung học cơ sở 

a. Quản lý bộ máy tổ chức và nhân lực cho truyền thông giáo dục 

Cá  yếu tố về nhân lự  quản lý và thự  hiện truyền thông giáo dụ  b o gồm: 

CBQL, GV,  án bộ phụ trá h truyền thông giáo dụ ,  á   ộng tác viên,  h  mẹ họ  sinh, 
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họ  sinh,  á  tổ  hứ  tập thể trong nhà trường th m gi  vào hoạt  ộng truyền thông GD. 

Trong bộ máy   ,  ần  ặ  biệt qu n tâm, phát huy v i trò  ủ  truyền thông giáo dụ   ủ  

giáo vi n  hủ nhiệm,  án bộ phụ trá h truyền thông,  á   oàn thể trong nhà trường, hội 

 h  mẹ họ  sinh và  á  tổ  hứ  trong nhà trường truyền thông  ể phối hợp  ồng bộ, thú  

 ẩy nâng   o nhận thứ  và  hất lượng giáo dụ  trung họ   ơ sở. 

b. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị truyền thông, tài chính 

Để  ho lự  lượng truyền thông giáo dụ  thự  hiện nội dung,  ổi mới 

phương pháp, tổ  hứ   á  hình thứ  truyền thông giáo dụ  nh m mụ   í h nâng cao 

nhận thứ ,  hất lượng dạy họ   áp ứng  ổi mới giáo dụ   ấp trung họ   ơ sở như 

nâng   o nhận thứ  về pháp luật, tệ nạn m  túy, bạo lự  họ   ường,  n toàn gi o thông 

và hoạt  ộng hướng nghiệp dành  ho họ  sinh  uối  ấp vì vậy  ần     á  phương tiện, 

 ơ sở vật  hất tất yếu. Đ  là: không gi n rộng như hội trường, Phòng họp,  á  phương 

tiện kĩ thuật như âm th nh lo  máy,  á  phương tiện  ông nghệ thông tin truyền phát 

thông tin... Đồng thời  ũng phải    nguồn tài  hính  ủ  ể tổ  hứ   á  hoạt  ộng 

truyền thông về giáo dụ  pháp luật, phòng tránh  á  tệ nạn x  hội như tệ nạn m  túy, 

bạo lự  họ   ường,  n toàn gi o thông và hoạt  ộng hướng nghiệp  ồng thời  ần phải 

   nguồn kinh phí  ộng vi n, khen thưởng những thành vi n    sáng kiến và tổ  hứ  

 á  hoạt  ộng truyền thông tốt trong nhà trường THCS. 

c. Quản lý môi trường truyền thông giáo dục trong trường trung học cơ sở 

Người Hiệu trưởng  ùng b n giám hiệu các trường THCS phải tìm  á h 

phát huy những yếu tố thuận lợi và khắ  phụ  những y u tố bất lợi  ủ  môi trường 

tự nhi n và x  hội  ối với hoạt  ộng truyền thông GD diễn r  trong  iều kiện tốt nhất. 

Cá  yếu tố tá   ộng  ủ  môi trường x  hội là: vấn  ề x  hội họ  tập,  ơ hội thá h thứ  

 ối với giáo dụ , nhu  ầu x  hội n i  hung và  ủ   ị  phương n i ri ng  ối với giáo 

dụ  và nhà trường; sự qu n tâm  ủ   ấp ủy  ảng,  hính quyền  ị  phương, phụ huynh 

và nhân dân  ối với nhà trường THCS. Cá  yếu tố  ủ  môi trường tự nhi n là: ô nhiễm 

môi trường, thi n t i, dị h bệnh, tệ nạn x  hội... 

d. Quản lý hệ thống thông tin và truyền thông trong hoạt động truyền thông giáo 

dục trung học cơ sở 

Trong thời  ại ngày n y, hệ thống thông tin và truyền thông    trở thành một 

nguồn lự , một  ông  ụ quản lý  ắ  lự   ối với tất  ả  á  ngành,  á  lĩnh vự  trong    

    ông tá  truyền thông giáo dụ . Thông tin như một nguồn dữ liệu  ần  ượ   hắt lọ  

và kiểm soát  ể truyền tải một  á h    hiệu quả nhất  ến mọi cán bộ quản lý GD, 

giáo viên, CMHS và họ  sinh về giáo dụ  pháp luật, giáo dụ  môi trường sống, GD 

phòng  hống tệ nạn x  hội m  túy, bạo lự  họ   ường, giáo dụ  hướng nghiệp... 
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1.6. Các yếu tố ảnh hƣởng hoạt động truyền thông giáo dục  

1.6.1. Nhân tố chủ quan 

 Những nhân tố  hủ qu n: xuất hiện trong bản thân  ủ   ối tượng truyền và nhận 

thông tin truyền thông là yếu tố qu n trọng nhất ảnh hưởng  ến  ả quá trình 

truyền thông  ụ thể người tiếp nhận thông tin truyền thông là CBQL, GV, CMHS, HS 

tại  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận. 

 Nhận thức 

 + Trong kinh nghiệm gi o tiếp những trở ngại trong truyền thông không nhỏ do 

nhận thứ   ủ  mỗi người khá  nh u trong giáo dụ     là nhận thứ   ủ  CBQL, GV, 

CMHS và HS  á  trường THCS về  á  vấn  ề về Giáo dụ  pháp luật, giáo dụ  tệ nạn 

m  túy, bạo lự  họ   ường,  n toàn gi o thông, giáo dụ  hướng nghiệp... Tìm hiểu về 

nhận thứ  và  á  yếu tố tá   ộng l n nhận thứ  sẽ giúp hiểu th m về v i trò và sự ảnh 

hưởng  ủ  nhận thứ  trong quá trình truyền thông gi o tiếp giữ  CBQL, GV, CMHS 

và HS với nh u. 

 + Nhận thứ  là tiến trình tiếp nhận  á  thông tin về giáo dụ  từ b n ngoài tác 

 ộng vào từng CBQL, GV, CMHS và HS  á  thông tin  ượ  xử lý tùy theo mỗi  á 

nhân và thông qu  5 giá  qu n  ủ   on người, mỗi giá  qu n    tầm qu n trọng khác 

nh u giúp mỗi người nhận thứ   ượ  sự việ  xung qu nh như thế nào, nhận thứ  thế 

giới xung quanh: 2% b ng vị giá , 3% b ng xú  giá , 7% b ng khứu giá , 22% b ng 

thính giá , 66% b ng thị giá .  

 + Nguy n nhân  hính  ủ  việ   hư  nâng   o  ượ  nhận thứ   ủ  CBQL, GV, 

CMHS và HS    là do  á h thứ  truyền thông, quản lý hoạt  ộng truyền thông GD, 

nội dung truyền thông GD  hư  thự  sự tốt và  á  thông tin  ến với mỗi  á nhân  òn 

phụ thuộ  vào việ  nhận thứ , kinh nghiệm ri ng và sự khá  nh u ở nhận thứ   ủ  mỗi 

người  ụ thể là mỗi CBQL, GV, CMHS và HS như thế nào trong từng hoạt  ộng 

truyền thông giáo dụ .  

 Nhận thức bắt nguồn từ những vấn đề sau 

 + Cùng những thông tin truyền thông GD mỗi  á nhân sẽ    những nhận thứ  

khác nhau 

 + Do mỗi thông tin  ượ  mỗi  á nhân th m vào những tin tứ   òn thiếu về GD 

 + C n  ứ tr n những trải nghiệm ri ng  ủ  CBQLGD, GV, CMHS và HS 

 + Do tính  họn lọ     khuynh hướng nhớ những thông tin  ượ  gây  hú ý hơn 
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 + Cảm xú   ủ  từng  á nhân    là CBQLGD, GV, CMHS, HS  ều ảnh hưởng 

 ến  ảm nhận  á  thông tin về GD khi mỗi một  ối tượng tiếp nhận  á  thông tin 

truyền thông GD ở  á  thời  iểm khá  nh u. 

 Quá tải thông tin 

 Sự quá tải thông tin là hiện tượng thông tin về GD dẫn  ến người nhận thông 

tin là CBQLGD, GV, CMHS và HS không thể nắm bắt  ượ   âu là ý chính,  âu là nội 

dung  ần tiếp nhận thông tin. 

 Sức khỏe 

 Sứ  khỏe không tốt  ũng dẫn  ến tình trạng mất tập trung trong quá trình truyền 

thông GD và mỗi  á nhân không thể  hú ý tập trung  ể tiếp nhận thông tin một  á h 

chính xác và rõ ràng nhất. 

1.6.2. Những nhân tố khách quan 

 Những nhân tố khá  qu n: b o gồm  á  yếu tố  ơ  ấu tổ  hứ , x  hội, 

kênh truyền thông tin về GD... 

 - Bối  ảnh  ơ sở vật  hất: Cơ sở vật  hất, hội trường, lớp họ , tiếng ồn,  á h 

ngồi, thời tiết... ảnh hưởng rất nhiều trong truyền thông GD. 

 - Hoàn  ảnh x  hội: Truyền thông GD bị  hi phối bởi mụ   í h truyền thông 

GD, vai trò  ối với x  hội, thái  ộ, giá trị, kinh nghiệm, niềm tin, qu n  iểm, khoảng 

cách thế hệ, kỳ vọng, kiến thứ ... 

 - Sự gây nhiễu: Sự gây nhiễu là bất kỳ những gì xảy r  lẫn lộn, phiền toái, hoặ  

gây trở ngại  ho việ   huyển gi o  hính xá  thông  iệp nhà trường muốn truyền thông 

cho GV, CMHS và HS. 

 - V n h  : Quá trình toàn  ầu h     ng diễn r  mọi nơi, việ  truyền thông GD 

không  òn n m trong phạm vi  ủ  một  ị  phương mà truyền thông xuất hiện giữ   á  

 ị  phương khá  nh u,  á  nền v n h   khá  nh u  hính sự    dạng v n h   gây n n 

rào  ản truyền thông GD như rào  ản bởi từ ngữ, nghĩ  l ng, giọng  iệu,  ảm nhận 

khác nhau. 

 - K nh truyền thông: hiện tại    rất nhiều hình thứ  truyền thông, k nh 

truyền thông và mỗi một hình thứ   ều    những  ặ   iểm ri ng và  hính những  ặ  

 iểm ri ng này tạo n n ưu nhượ   iểm  ủ  n  và ảnh hưởng  ến quá trình gi o tiếp, do 

   trong quá trình truyền thông GD  ần phải  họn loại hình truyền thông phù hợp với 

mụ   í h hoàn  ảnh  ủ  nhà trường THCS. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 

Tr n  ơ sở khái quát tình hình nghi n  ứu    li n qu n tới  ề tài, tá  giả    

xác  ịnh hướng nghi n  ứu,  á h tiếp  ận. Luận v n    làm rõ  á  khái niệm  ơ bản 

li n qu n  ến vấn  ề nghi n  ứu về hoạt  ộng GD,  á  nội dung quản lý hoạt  ộng 

truyền thông trong  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông, TP Hà Nội.  

Trong   ,  ề tài  ư  r   á  khái niệm  ơ bản về giáo dụ , QLGD, truyền thông, 

bản  hất  ủ  quản lý truyền thông giáo dụ , v i trò, ý nghĩ   ủ   ông tá  truyền thông 

trong nhà trường phổ thông,  ặ   iểm  ủ  hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  trong 

trường THCS. Từ    là cơ sở  ho việ  xá   ịnh nội dung truyền thông và quản lý 

hoạt  ộng truyền thông GD trong  á  trường THCS và luận v n  ũng  h  r   á  yếu tố 

ảnh hưởng  ến quản lý hoạt  ộng truyền thông về GD: Yếu tố về mặt nhận thứ   ủ  

 á   án bộ quản lý GD, GV, HS, CMHS  ến môi trường sư phạm,  iều kiện bảo  ảm 

ảnh hưởng  ến hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  về giáo dụ  pháp luật, phòng  hống tệ 

nạn m  túy, tệ nạn x  hội và hoạt  ộng hướng nghiệp và yếu tố về mặt  on người. 

Nh m tá   ộng phần nào tới  hủ thể quản lý, giúp  hủ thể quản lý th m khảo  ể  ư  ra 

những  hế  ịnh quản lý nhiệm vụ  ơ bản  ủ  trường g p phần nâng   o  hất lượng 

truyền thông giáo dụ  pháp luật, hướng nghiệp tại  á  nhà trường THCS...  

Những vấn  ề trình bày tại  hương 1 là nền tảng lý luận qu n trọng, là  ơ sở 

 ịnh hướng  ho nghi n  ứu thự  trạng quản lý hoạt  ộng truyền thông GD trong nhà 

trường ở  hương 2 và làm  ơ sở xá  lập  á  biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông 

GD tiếp theo trong  hương 3. 
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CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG 

TRONG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN 

QUẬN HÀ ĐÔNG, TP. HÀ NỘI 

2.1. Khái quát về t nh h nh kinh tế - x  hội và giáo dục quận Hà Đông 

2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội quận Hà  ông 

Quận Hà Đông là quận nội thành  ủ  Thủ  ô Hà Nội, s u khi    nghị quyết  ủ  

Quố  hội về việ  mở rộng Thủ  ô Hà Nội từ 01/8/2008, (kỳ họp Quố  hội kh   XII). 

Vị trí  ụ thể như s u: 

- Phí  Bắ  giáp quận N m Từ Li m, quận Th nh Xuân, Hà Nội 

- Phí  Đông giáp huyện Th nh Trì, Hà Nội 

- Phí  N m giáp huyện Th nh O i 

- Phí  Tây giáp huyện Hoài Đứ  và Chương Mỹ.  

Quận Hà Đông    vị trí  hiến lượ  qu n trọng  ả về  hính trị, kinh tế, v n hoá - 

x  hội, quố  phòng -  n ninh,    diện tí h tự nhi n 48,33 km
2
, dân số khoảng hơn 28 

vạn người với 17 phường trự  thuộ ,    tr n 500  ơ qu n,  ông ty, xí nghiệp  ủ  

Trung ương,  ị  phương và 21  ơn vị Quân  ội   ng quân tr n  ị  bàn; quận    17 

trạm y tế phường, 100%  á  phường     á   iểm bưu  iện và nhà v n hoá, về 

giao thông    05 trụ   ường  hính  hạy qu  là quố  lộ 6A,  ường 430 (Vạn Phú  - 

Phùng Hưng),  ường Tố Hữu,  ường L  Trọng Tấn và  ường Nguyễn Trự  (21B), 

ngoài r   òn     á  trụ   ường nội ngoại quận, về sông ngòi phí  Tây    sông Đáy  hạy 

qu  03 phường Đồng M i, Y n Nghĩ , Bi n Gi ng dài 6,85 km, hệ thống sông Nhuệ dài 

5,4 km, kênh La Khê dài 5,7 km. 

2.1.2. Tình hình giáo dục quận Hà  ông  

 a. Quy mô trường, lớp năm học 2015-2016 

 Quy mô trường 

- Tổng số 95 trường (76 trường  ông lập, 19 trường tư thụ ),  ụ thể:  

+ Mầm non 45 trường (34  ông lập, 11 tư thụ ),  

+ Tiểu họ  29 trường (24  ông lập, 5 tư thụ ),  

+ THCS 21 trường (18  ông lập, 3 tư thụ ). 

 Quy mô học sinh 

- Tổng số HS: 14.867 trong    số HS dân tộ  thiểu số: 78 ( hiếm t  lệ 0,52%.) 
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- So với n m họ  trướ  số HS t ng 1.099. 

- Số họ  sinh bỏ họ  so với  ầu n m: t  lệ: 0,033 % (Do họ  lự  kém, từng bị 

lưu b n n m họ  trướ ) ở  á  trường THCS Đồng M i, THCS Phú Lương; THCS L  

Hồng Phong, THCS Dương Nội. 

 Các loại hình trường lớp THCS 

- Tổng số trường THCS: 19, trong   :  ông lập 17, ngoài  ông lập 02  

- Tổng số lớp: 369 

- So với n m họ  trướ : số trường t ng 01 (trường  ông lập) 

b. Chất lượng giáo dục 

Bảng 2.1.Thống kê kết quả học lực của học sinh 

Năm học 
Tổng 

số HS 

Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 

SL % SL % SL % SL % SL % 

2014-2015 13.768 6.766 49,14 4.647 33,75 2.076 15,08 270 1,96 9 0,07 

2015-2016 14.867 7.894 53,1 4.811 32,36 1.908 12,83 237 1,59 17 0,11 

T ng, giảm +1099 +1128 +3,96 +164 -1,39 -168 -2,25 -33 -0,37 +8 +0,04 

(Nguồn: Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông  

Bảng 2.2. Thống kê kết quả hạnh kiểm của học sinh 

Năm học 
Tổng số 

HS 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

2014-2015 13.768 12.230 88.83 1.363 9.9 167 1.21 8 0.06 

2015-2016 14.867 13.575 91.31 1.149 7.73 137 0.92 6 0.04 

T ng, giảm +1099 +1345 +2,48 -214 -2,17 -30 -0,29 -2 -0,02 

(Nguồn: Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông  

Qu  bảng 2.1 và bảng 2.2    thể thấy  

- Về kết quả họ  lự   ủ  họ  sinh n m họ  2015-2016 so với n m họ  2014-

2015  ụ thể so với n m họ  trướ  tổng số họ  sinh t ng 1099 họ  sinh trong    t ng 

1128 họ  sinh giỏi tương  ương với 3,96% số họ  sinh khá t ng 164 họ  sinh tương 
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 ương với 2,48%, số họ  sinh trung bình, yếu và kém  ều giảm tương ứng lần lượt 

giảm 2,17%, 0,29% và 0,02%. 

- Về kết quả hạnh kiểm  ủ  họ  sinh n m 2015-2016 t ng so với n m 2014-

2015  ụ thể    1345 họ  sinh    hạnh kiểm tốt tương ứng với 2,48%, số lượng 

họ  sinh  ạt hạnh kiểm khá giảm 214 họ  sinh tương ứng 2,17% và số họ  sinh 

hạnh kiểm trung bình và yếu giảm lần lượt 30 họ  sinh trung bình và 2 họ  sinh yếu 

tương ứng với 0,29% và 0,02%. 

c. Công tác phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia 

Phòng GD&ĐT tiếp tụ  tí h  ự  th m mưu với  á   ấp l nh  ạo  hính quyền 

 ị  phương xây dựng kế hoạ h, tập trung mọi nguồn lự  với  á  biện pháp tí h  ự   ể 

nâng   o  hất lượng GD;  ủng  ố, duy trì và nâng   o t  lệ,  hất lượng  ạt  huẩn phổ  ập 

GD THCS, t ng  ường phân luồng HS s u THCS và x   mù  hữ  ho người lớn theo 

Nghị  ịnh số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ  ập GD, x   mù  hữ. 

N m 2016, quận Hà Đông tiếp tụ  thự  hiện quản lý phổ  ập GD theo Hệ thống 

thông tin  iện tử quản lý phổ  ập GD – x   mù  hữ.  

Kết quả tính  ến thời  iểm tháng 5/2016: 

+ Số phường  ạt  huẩn quố  gi  phổ  ập GD THCS: 17/17,  ạt t  lệ: 100% 

+ So với kế hoạ h  ạt t  lệ: 100%. 

+ Cá  phường làm tốt  ông tá  phổ  ập GD: Dương Nội, Bi n Gi ng, Nguyễn 

Tr i, Yết Ki u, Hà Cầu, Phú  L , V n Quán. 

Thự  hiện nhiệm vụ n m họ , Phòng GD&ĐT     h   ạo  á  trường giữ vững 

và duy trì trường  ạt  huẩn Quố  gi . Toàn quận hiện    13/17 trường THCS  ông lập 

 ạt  huẩn Quố  gi   hiếm t  lệ 76,47%.  

Bảng 2.3. Phổ cập giáo dục cấp THCS tính đến tháng 5 năm 2016 

Tổng số  x  
Số x  đạt 

chuẩn 
Tỉ lệ (%) 

Năm đạt 

chuẩn 

 TS trƣờng 

THCS/TS Xã 

17 17 100.00 2016 19 

(Nguồn: Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông  
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Bảng 2.4.Trƣờng đạt chuẩn Quốc gia tính đến tháng 5 năm 2016 

THCS 

Tổng số  trƣờng 
Số trƣờng đ  đạt 

chuẩn quốc gia 

Tỉ lệ 

(%) 

Số trƣờng đạt 

chuẩn THTT-

HSTC 

Tỉ lệ (%) 

19 13 68.42 19 100.00 

(Nguồn: Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông  

d. Công tác dạy học 2 buổi/ngày 

Do hầu hết HS và CMHS  á  trường  hư     nhu  ầu, n n t  lệ  á  trường tổ 

 hứ  dạy họ  2 buổi/ngày thấp,  h     02 trường ngoài  ông lập là THCS B n M i và 

Phổ thông quố  tế tổ  hứ  dạy họ  2 buổi/ngày. Toàn quận    13 lớp và 259 họ  sinh 

 ượ  họ  2 buổi/ngày. 

Bảng 2.5. Trƣờng, lớp, học sinh học 2 buổi/ngày 

TRƢỜNG LỚP HỌC SINH 

TS 

trƣờng 

TS 

trƣờng có 

100% số 

lớp học 2 

buổi/ngày 

Tỉ lệ 

TS 

trƣờng có 

1 số lớp 

học 2 

buổi/ngày 

Tỉ 

lệ 

TS 

lớp 

TS Lớp 

đƣợc học 

2 

buổi/ngày 

Tỉ 

lệ 

TS 

HS 

TSHS 

đƣợc học 

2 

buổi/ngày 

Tỉ 

lệ 

19 2 10,53 0,00 0,00 369 13 3,52 14.867 259 1,74 

(Nguồn: Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông  

e. Công tác giáo dục hòa nhập 

N m họ  2015 - 2016 toàn quận    26 HS họ  hò  nhập tại  á  trường THCS 

tr n  ị  bàn. Phòng GD&ĐT quận Hà Đông     h   ạo  á  trường thự  hiện việ  

tổ  hứ   ho HS khuyết tật họ  tập hò  nhập theo hướng dẫn  ủ  Bộ GD&ĐT. 

Tuy nhiên,  á  nhà trường  òn gặp kh  kh n, lúng túng trong việ  hoàn thiện hồ sơ, 

thủ tụ ,  ho  ối tượng HS họ  hò  nhập.  
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f. Công tác bồi dưỡng và phát tri n đội ngũ 

Về  ông tá  bồi dưỡng, nâng   o trình  ộ CBQL, GV, Phòng GD&ĐT tiếp tụ  

triển kh i thự  hiện Đề án số 01-ĐA/QU ngày 08/4/2016  ủ  Quận ủy Hà Đông về 

nâng   o  hất lượng giáo dụ  và  ào tạo quận Hà Đông gi i  oạn 2016 - 2020; 

Thường xuy n tổ  hứ  nhiều  huy n  ề nh m bồi dưỡng  huy n môn nghiệp vụ  ho 

 ội ngũ CBQL, GV  ổi mới  ông tá  quản lý và nâng   o  hất lượng giáo dụ  trong 

 á  nhà trường. Khuyến khí h và tạo  iều kiện  ho  án bộ, GV  ượ  th m gi  họ  tập, 

bồi dưỡng. Th m mưu UBND quận trợ  ấp ngân sá h trong  ào tạo, bồi dưỡng 

nâng   o trình  ộ  hính trị và quản lý GD  ho  ội ngũ  án bộ l nh  ạo  ương  hứ  và 

dự nguồn  ủ  ngành. Kết quả  ối với  á  trường  ông lập: CBQL 100%  ạt tr n  huẩn 

về  ào tạo,     hứng  h  về QLGD và 97,0%    trình  ộ  hính trị từ Trung  ấp trở l n, 

100%    trình  ộ tin họ ; 100% Giáo vi n  ạt  huẩn về  ào tạo  huy n môn (trong    

tr n  huẩn  ạt 71,8%). 

g. Công tác ki m tra, ki m định chất lượng giáo dục 

C  19/19 trường thự  hiện  ông tá  kiểm tr  nội bộ theo  úng kế hoạ h. Qua 2 

 ợt kiểm tr   héo giữ   á  trường  uối họ  kỳ I và  uối n m về thự  hiện quy  hế 

 huy n môn, Phòng GD&ĐT  ánh giá 100%  á  trường THCS tr n  ị  bàn quận 

nghi m tú  thự  hiện kế hoạ h GD theo  h   ạo  ủ  Bộ GD&ĐT,  ủ  Sở GD&ĐT Hà 

Nội; Thự  hiện  hương trình GD phổ thông,  ảm bảo dạy  ủ  á  môn họ  và 

hoạt  ộng GD    quy  ịnh trong  hương trình  ấp họ , thự  hiện  úng quy  hế 

chuyên môn. Phòng GD&ĐT kiểm tr  hồ sơ xét tốt nghiệp THCS và  ông nhận 

tốt nghiệp THCS  ho HS lớp 9. 

Công tá  kiểm  ịnh  hất lượng GD: 19/19 trường thự  hiện nghi m tú   ông tá  

tự  ánh giá theo quy  ịnh. Trường THCS Phú Lương  ượ  Sở GD&ĐT  ánh giá ngoài 

và  ạt  ấp  ộ 3. 

h.  ánh giá chung về chất lượng giáo dục:  

Ưu đi m 

L nh  ạo  á  nhà trường THCS    tập trung  h   ạo,    kế hoạ h, biện pháp 

kịp thời, linh hoạt  ho từng nhiệm vụ, tổ  hứ  thự  hiện và    hoàn thành xuất sắ  

những nhiệm vụ trọng tâm  ủ  ngành  ề r   ối với  ấp trung họ   ơ sở,  ụ thể: 

 Đội ngũ  án bộ, GV nhiệt tình, n ng  ộng, y u nghề,    tinh thần  ầu tiến, 

luôn hỗ trợ nh u về  huy n môn, nghiệp vụ; Thự  hiện  úng tiến  ộ  hương trình, 

 ảm bảo quy  hế  huy n môn và kế hoạ h dạy họ ; 
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 Chủ  ộng th m mưu và lập kế hoạ h,  ề r  nhiều biện pháp nâng   o 

 hất lượng  ại trà và mũi nhọn,  ồng thời tổ  hứ  thự  hiện    hiệu quả  á  hoạt  ộng 

GD; hoạt  ộng truyền thông về GD g p phần  ổi mới GD&ĐT. Đẩy mạnh  ông tá  phát 

triển và ứng dụng CNTT trong quản lý,  iều hành  á  hoạt  ộng GD  ủ  Phòng 

GD&ĐT và trong  ổi mới phương pháp dạy họ , nâng   o  hất lượng dạy họ   ủ   á  

trường; Phong trào thi  u , việ  hội giảng, th o giảng tuy n truyền phổ biến pháp luật, 

 ông tá  giáo dụ  hướng nghiệp  ủ   á  trường THCS    từng bướ   i vào nề nếp, 

thường xuy n  ể giúp rút kinh nghiệm trong giảng dạy; 

 Công tá  kiểm tr  nội bộ  ủ   á  trường họ   ượ  t ng  ường, g p phần 

tư vấn  ắ  lự , t ng  ường nền nếp trong  á  hoạt  ộng GD. Việ  giảng dạy, họ  tập, 

kiểm tr ,  ánh giá xếp loại     i vào nề nếp. Hồ sơ  ủ  GV,  ủ  nhà trường  ượ  quản lí 

 hặt  hẽ, GV l n lớp    bài soạn và  ượ  ký duyệt  úng quy  ịnh. Công tá  hoạt  ộng 

ngoài giờ l n lớp  ượ   ầu tư, qu n tâm và tổ  hứ  hoạt  ộng dưới nhiều hình thứ  

phong phú, có sự th m gi , hỗ trợ  ủ   á  b n ngành,  oàn thể  ị  phương g p phần 

t ng  ường giáo dụ  toàn diện  ho HS. 

 Chất lượng dạy và họ   ượ   ặ  biệt qu n tâm,  hú trọng;  á  trường 

 ẩy mạnh phong trào thi  u  “H i tốt”, tập trung vào  hất lượng giờ l n lớp, sinh hoạt 

ngoại khoá;  ông tá  quản lí,  h   ạo, xây dựng nền nếp,  á  hoạt  ộng  huy n môn  i 

vào  hiều sâu nhờ     hất lượng dạy và họ   ượ  phản ánh  úng thự   hất và 

 hất lượng ngày  àng  ượ  nâng l n; Nâng   o và giữ vững t  lệ phổ  ập GD THCS, 

phổ  ập GD THCS  úng  ộ tuổi theo quy  ịnh  ủ  Bộ GD&ĐT; Từng bướ  hoàn 

thành phổ  ập giáo dụ  bậ  Trung họ . 

Tồn tại 

Đội ngũ GV  ốt  án, GV mạng lưới ở  á  bộ môn  ủ   ấp họ   òn thiếu về số 

lượng và yếu về  hất lượng gây kh  kh n trong việ  nâng   o  hất lượng dạy và họ , 

 ặ  biệt là  ông tá  bồi dưỡng HS giỏi. 

Cơ sở vật  hất ở một số trường  òn  hư   áp ứng  ho việ   ổi mới 

 hương trình GD,  ặ  biệt ở môn Tin họ . Một số trường THCS không  ủ  iều kiện 

xây dựng trường  huẩn quố  gi  do không thể mở rộng diện tí h  ất nhà trường.  

Phổ  ập GD bậ  trung họ   hư   ạt  huẩn. Hồ sơ phần mềm  iều tr  phổ  ập 

phải làm  i làm lại nhiều lần.  
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2.2. Thông tin chung về đối tƣợng khảo sát 

a.  ục tiêu 

Nh m thu thập các thông tin cần thiết từ thực tế, xử lý số liệu, phân tí h và  ánh 

giá thực trạng Quản lý hoạt  ộng truyền thông giáo dục dựa trên thự  tế  á  trường 

THCS tr n  ịa bàn Quận Hà Đông. Tr n  ơ sở   ,  ề xuất các biện pháp phù hợp và 

khả thi  ể nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt  ộng truyền thông GD cấp THCS 

tr n  ị  bàn. Đánh giá  úng thực trạng là việc rất quan trọng, là những luận cứ 

thực tiễn hữu hiệu cùng với các luận cứ lý thuyết  ể chứng minh cho các luận  iểm 

của luận v n.  

b. Công cụ và nội dung khảo sát 

Bộ công cụ khảo sát thực trạng gồm các phiếu hỏi  ể xây dựng phiếu khảo sát, 

kết hợp quan sát, phỏng vấn trực tiếp GV, HS, cán bộ QLGD, các nhà khoa học GD; 

Các biểu mẫu thống k   ể thu thập số liệu    li n qu n  ến nội dung nghiên cứu; 

Phiếu th m dò ý kiến  ể tìm hiểu về nhận thức, ý kiến  ánh giá và ý kiến   ng g p về 

các nội dung của vấn  ề nghiên cứu.  

- Phiếu hỏi 1: Phiếu hỏi ý kiến cán bộ QLGD nh m thu thập thông tin thực trạng 

nhận thức về hoạt  ộng truyền thông GD; Việc thực hiện các hoạt  ộng truyền thông; 

Quản lý quá trình dạy học; Nhận thức hoạt  ộng truyền thông về GD; N ng lực của 

cán bộ QLGD, GV trong quản lý hoạt  ộng truyền thông ; Việc bồi dưỡng n ng lực cán 

bộ QLGD; cán bộ phụ trách truyền thông, Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ quản lý 

hoạt  ộng truyền thông; việc hệ thống hó   á  v n bản, quy  ịnh phục vụ hoạt  ộng 

truyền thông; Ứng dụng CNTT và truyền thông vào các hoạt  ộng truyền thông  trong 

nhà trường; Công tác quản lý kiểm tr ,  ánh giá hiệu quả của hoạt  ộng truyền thông. 

- Phiếu hỏi 2: Phiếu hỏi ý kiến GV  hủ nhiệm nh m thu thập thông tin 

thự  trạng nhận thứ  về hoạt  ộng truyền thông GD, tuy n truyền phổ biến pháp luật, 

giáo dụ  hướng nghiệp tại nhà trường THCS. 

- Phiếu hỏi 3: Phiếu hỏi ý kiến phụ huynh HS nh m thu thập thông tin 

thực trạng nhận thức của phụ huynh HS về hoạt  ộng truyền thông GD, tuyên truyền 

phổ biến pháp luật, công tác giáo dụ  hướng nghiệp. 

- Phiếu hỏi 4: Phiếu hỏi ý kiến HS nh m thu thập thông tin thực trạng nhận thức 

về hoạt  ộng truyền thông về GD, tuyên truyền phổ biến pháp luật, GD hướng nghiệp. 

- Phiếu hỏi 5: Phiếu hỏi ý kiến các cán bộ QLGD và hiệu trưởng, hiệu phó các 

nhà trường về  ánh giá mứ   ộ quan trọng và tính cấp thiết của các biện pháp 

truyền thông GD cấp THCS. 
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c. Chọn mẫu và tổ chức khảo sát 

Cá  mẫu khảo sát  ượ  lự   họn phải  ảm bảo tính  ại diện  ho  á  trường    

 ặ   iểm,  iều kiện khá  nh u,     hất lượng giáo dụ  và phương thứ  quản lý khá  

nh u. Mặt khá ,  ể việ   ánh giá, nhận xét    tính tổng hợp,  húng tôi th m khảo th m 

 á  nguồn số liệu, dữ liệu li n qu n.  

Số lượng mẫu  ể xử lý thống k  s u khảo sát là: Cán bộ QLGD 54 phiếu, 

giáo vi n  hủ nhiệm 98 phiếu,  h  mẹ họ  sinh 50 phiếu và họ  sinh 150 phiếu thuộ  

 ấp họ  THCS tr n  ị  bàn quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Sử dụng phương pháp 

 họn mẫu theo phân tầng, ngẫu nhi n không lặp.  

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ chọn mẫu khảo sát 

 

 

 

 

 

 

 

N: Là số mẫu chọn khảo sát 

- n1: Số mẫu khảo sát cán bộ QLGD;  

- n2: Số mẫu khảo sát giáo viên chủ nhiệm; 

- n3: Số mẫu khảo sát phụ huynh HS; 

- n4: Số mẫu khảo sát học sinh THCS. 

Ngoài r , trong quá trình tổ  hứ  khảo sát, luận v n  òn t ng  ường th m k nh 

thông tin qu n sát, phỏng vấn thông qu  tr o  ổi trự  tiếp, n i  huyện với một số GV, 

 án bộ QLGD    thâm ni n giảng dạy lâu n m và một số HS  ể làm rõ hơn về 

tình hình thự  tế, thu thập th m thông tin     hiều phụ  vụ việ  nghi n  ứu. Để 

phụ  vụ  ho hoạt  ộng này, luận v n    thiết kế phiếu qu n sát, phiếu phỏng vấn  ể 

ghi nhận thông tin trự  tiếp thu  ượ .   

Bảng 2.6. Số lƣợng các đối tƣợng khảo sát 

STT Đối tƣợng khảo sát Số lƣợng 

1 Cán bộ QLGD 54 

N  

CB, GV, PHHS 

Cá  trường THCS Quận Hà Đông 

CBQLGD 

n1 

GV  hủ nhiệm 

n2 

Phụ huynh HS 

n3 
HS THCS 

n4 
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2 Giáo vi n  hủ nhiệm 98 

3 Ch  mẹ họ  sinh 50 

4 Họ  sinh 150 

d. Xử lý số liệu 

Xử lý  á  loại phiếu khảo sát và thống k   á  số liệu thu thập  ượ , lự   họn 

 á  dữ liệu  ể phân tí h phù hợp, so sánh,  ánh giá, xây dựng  á  biểu bảng phụ  vụ 

việ  nghi n  ứu. 

2.3. Thực trạng truyền thông giáo dục trong trƣờng trung học cơ sở quận 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

2.3.1.Thực trạng nội dung truyền thông 

Để tìm hiểu thự  trạng về hoạt  ộng truyền thông GD ở  á  nhà trường THCS, 

nghi n  ứu    khảo sát 54  án bộ quản lý giáo dụ  về thự  trạng hoạt  ộng 

truyền thông  ủ   á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông. Tổng hợp kết quả 

khảo sát  ượ  trình bày tại bảng 2.7. 

Bảng 2.7. Ý kiến của CBQLGD về nội dung truyền thông trong nhà trƣờng 

 

TT 
Nội dung truyền thông 

Tốt B nh thƣờng Chƣa tốt 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

1 Giáo dụ  pháp luật 28 51,8 16 29,6 10 18,6 

2 Giáo dụ  về kỹ n ng sống,  n toàn 

gi o thông, giáo dụ  sứ  khỏe, vệ 

sinh  n toàn thự  phẩm… trong  á  

nhà trường 

25 46,3 17 31,4 12 22,3 

3 Giáo dụ  giá trị v n h   truyền 

thống  ủ   ị  phương 
22 40,7 19 35,1 13 24,2 

4 Vấn  ề phân luồng và giáo dụ  

hướng nghiệp trong  á  nhà trường 
26 48,1 15 27,7 13 24,2 

  Kết quả bảng 2.7  ho thấy khi khảo sát  á   án bộ quản lý giáo dụ  về nội dung 

truyền thông trong  á  nhà trường THCS. Cụ thể:  
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+ 51,8% CBQL  ánh giá  ông tá  truyền thông về giáo dụ  pháp luật trong 

trường THCS  ượ  thự  hiện tốt, 29,6%   ánh giá bình thường và    18,6% CBQL 

 ánh giá thự  hiện   hư  tốt; 

+ 46,3% CBQL  ánh giá  ông tá  truyền thông về giáo dụ  kỹ n ng sống,  n 

toàn gi o thông, giáo dụ  sứ  khỏe, vệ sinh  n toàn thự  phẩm... trong  á  nhà trường 

THCS thự  hiện tốt; 31,4%   ánh giá bình thường và    22,3% CBQL  ánh giá thự  

hiện   hư  tốt; 

+ 40,7% CBQL  ánh giá tốt về thự  trạng truyền thông giáo dụ  giá trị v n h   

truyền thống  ủ   ị  phương, 35,1%   ánh giá bình thường và    24,2% CBQL  ánh 

giá thự  hiện   hư  tốt 

+ 48,1% CBQL  ánh giá tốt về thự  trạng truyền thông vấn  ề phân luồng và 

giáo dụ  hướng nghiệp trong  á  nhà trường, 27,7%   ánh giá bình thường và    

24,2% CBQL  ánh giá thự  hiện   hư  tốt. 

2.3.2. Thực trạng tổ chức các hoạt động truyền thông 

Tìm hiểu ý kiến  ủ  CMHS về  ông tá  tổ  hứ   á  hoạt  ộng truyền thông 

trong trường THCS, kết quả như s u  

Bảng 2.8. Ý kiến CMHS về  công tác tổ chức hoạt động truyền thông GD ở 

trƣờng THCS 

TT 
hoạt động truyền thông giáo dục ở 

các trƣờng THCS 

Mức độ (%) 

Rất 

tốt 
Tốt 

Trung 

bình 
Kém 

Rất 

kém 

1 Nội dung phù hợp với nhu  ầu  ủ  HS 57 18,5 15,3 9,2 0 

2 Đượ  tổ  hứ   úng thời  iểm 20 21,5 8,5 50 0 

3 Đượ  tổ  hứ  thường xuy n,  ều  ặn 9,5 14,3 39 37,2 0 

4 Thu hút sự qu n tâm  ủ  GV, CMHS 9,8 32,3 54,5 3,4 0 

5 

Chuyển tải   ượ   hủ trương,  hính 

sách, pháp luật  ủ   ảng, nhà nướ  và 

 ủ  ngành giáo dụ  

25 12 63 0 0 
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6 

Đề  ập  ến những vấn  ề  ấp bá h nhất 

về  ổi mới GD ở  á  trường THCS 

hiện n y 

28 15 57 0 0 

7 
Đư  r  phương hướng giải quyết  á  

vấn  ề  ặt r  
22,5 23,4 37 17,1 0 

8 
Tạo n n sự th y  ổi  ả về nội dung  lẫn 

hình thứ . 
27,4 18,8 14,3 27,5 12 

9 
Tạo n n sự hưởng ứng sâu rộng trong 

họ  sinh 
17,7 32,1 29,7 13 7,5 

 Kết quả bảng 2.8 cho thấy 57% CMHS  ánh giá nội dung truyền thông phù hợp 

với nhu  ầu HS ở mứ  rất tốt, 18,5% CMHS  ánh giá ở mứ  tốt; 41,5% CMHS  ánh 

giá thời  iểm tổ  hứ  hoạt  ộng truyền thông   ạt mứ  rất tốt, và tốt.  

 + 9,5% CMHS  ánh giá  á  hoạt  ộng truyền thông GD  ượ  tổ  hứ  thường 

xuy n,  ều  ặn ở mứ  rất tốt, 14,3% CMHS  ánh giá ở mứ  tốt; 43 % CMHS  ánh giá 

 á  hoạt  ộng truyền thông GD  ề  ập  ến những vấn  ề  ấp bá h nhất về  ổi mới GD 

ở  á  trường THCS hiện n y ở mứ  tốt và rất tốt;  

 + 25% CMHS  ánh giá  á  hoạt  ộng truyền thông  huyển tải   ượ   hủ 

trương,  hính sá h, pháp luật  ủ   ảng, nhà nướ  và  ủ  ngành giáo dụ  ở mứ  rất tốt, 

12% CMHS  ánh giá ở mứ  tốt; 42,1 % CMHS  ánh giá mứ   ộ thu hút sự qu n tâm 

 ủ  GV, CMHS ở mứ  tốt và rất tốt;  

 + 22,5% CMHS  ánh giá  á  hoạt  ộng truyền thông  ư  r  phương hướng giải 

quyết  á  vấn  ề  ặt r  ở mứ  rất tốt, 23,4% CMHS  ánh giá ở mứ  tốt; 46,2 % 

CMHS  ánh giá mứ   ộ tạo n n sự th y  ổi  ả về nội dung  lẫn hình thứ  ở mứ  tốt và 

rất tốt; 17,7% CMHS  ánh giá  á  hoạt  ộng truyền thông tạo n n sự hưởng ứng sâu 

rộng trong họ  sinh ở mứ  rất tốt và 32,1% ở mứ  tốt. 

Tuy nhi n    một số CMHS  ánh gí  tổ  hứ  hoạt  ộng truyền thông trong 

trường THCS  òn ở mứ  kém, và rất kém  ụ thể 

 + 15,3% CMHS  ánh giá nội dung truyền thông phù hợp với nhu  ầu HS ở mứ  

trung bình, 9,2% CMHS  ánh giá ở mứ  kém; 58,5 % CMHS  ánh giá thời  iểm tổ 

 hứ  hoạt  ộng truyền thông   ạt mứ  trung bình và kém. 

 + 39% CMHS  ánh giá  á  hoạt  ộng truyền thông GD  ượ  tổ  hứ  thường 

xuy n,  ều  ặn ở mứ  trung bình, 37,2% CMHS  ánh giá ở mứ  kém; 57,9 % CMHS 
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 ánh giá  á  hoạt  ộng truyền thông GD  ề  ập  ến những vấn  ề  ấp bá h nhất về 

 ổi mới GD ở  á  trường THCS hiện n y ở mứ  trung bình và kém;  

 + 63% CMHS  ánh giá  á  hoạt  ộng truyền thông  huyển tải  ượ   hủ trương, 

 hính sá h, pháp luật  ủ   ảng, nhà nướ  và  ủ  ngành giáo dụ  ở mứ  trung bình; 

57% CMHS  ánh giá mứ   ộ thu hút sự qu n tâm  ủ  GV, CMHS ở mứ  trung bình; 

 + 37% CMHS  ánh giá  á  hoạt  ộng truyền thông  ư  r  phương hướng giải 

quyết  á  vấn  ề  ặt r  ở mứ  trung bình, 17,1% CMHS  ánh giá ở mứ  kém; 41,8 % 

CMHS  ánh giá mứ   ộ tạo n n sự th y  ổi  ả về nội dung  lẫn hình thứ  ở trung bình 

và kém; 12% ở mứ  rất kém; CMHS  ánh giá  á  hoạt  ộng truyền thông tạo n n sự 

hưởng ứng sâu rộng trong họ  sinh ở mứ  trung bình 29,7%, kém 13%, rất kém 7,5%. 

 Tìm hiểu CBQL về nguy n nhân  ông tá  tổ  hứ  hoạt dộng truyền thông  òn 

kém hiệu  quả, kết quả  ho thấy 

 + 64,8% CBQL  ồng ý  với nguy n nhân là do  á   âu lạ  bộ truyền thông về 

giáo dụ   hư   ượ  qu n tâm và tạo  iều kiện hoạt  ộng;  

 + 83,3% CBQL  ồng ý   ho r ng hoạt  ộng truyền thông giáo dụ   hư   ượ  

 oi là một nội dung, hình thứ  hoạt  ộng  ủ  tổ  hứ   oàn th nh ni n trong nhà 

trường;  

 + 70,4% CBQL  ồng ý với nguy n nhânhoạt  ộng truyền thông GD  hư  trở 

thành nội dung và hình thứ  trong tổ  hứ   á  hoạt  ộng giáo dụ   ủ  nhà trường;  

 + 85,2% CBQL  ồng ý với nguy n nhân làhoạt  ộng truyền thông GD ngoại 

kh    ho họ  sinh kh  tổ  hứ  và duy trì vì thiếu kinh phí, thiếu  ơ sở vật  hất;  

 + 74% CBQL  ồng ý là do giáo vi n phụ trá h truyền thông trong nhà trường 

không  ủ  iều kiện về thời gi n  ể tổ  hứ   á  hoạt  ộng truyền thông GD ngoài giờ 

họ   ho họ  sinh. 

 Cá  kết quả  ượ  thể hiện ở bảng 2.9 

Bảng 2.9. Ý kiến CBQL về nguyên nhân ảnh hƣớng đến kết quả hoạt động truyền 

thông giáo dục trong các trƣờng THCS 

TT Nguyên nhân 

Đồng ý Không đồng ý 
Không quan 

tâm 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 
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1 Câu lạ  bộ truyền thông về giáo dụ  

 hư   ượ  qu n tâm và tạo  iều kiện 

hoạt  ộng 

35 64.8 19 35.2 0 0,0 

2 Hoạt  ộng truyền thông GD  hư  

 ượ   oi là một nội dung, hình thứ  

hoạt  ộng  ủ  tổ  hứ  Đoàn th nh 

ni n trong nhà trường 

45 83.3 9 16.7 0 0,0 

3 Hoạt  ộng truyền thông GD  hư  trở 

thành nội dung và hình thứ  trong tổ 

 hứ   á  hoạt  ộng giáo dụ   ủ  nhà 

trường 

38 70.4 16 29.6 0 0,0 

4 Hoạt  ộng truyền thông GD ngoại 

kh    ho họ  sinh kh  tổ  hứ  và duy 

trì vì thiếu kinh phí, thiếu  ơ sở vật 

 hất  

46 85.2 8 14.8 0 0,0 

5 Giáo vi n phụ trá h truyền thông 

trong nhà trường không  ủ  iều kiện 

về thời gi n  ể tổ  hứ   á  hoạt  ộng 

truyền thông GD ngoài giờ họ   ho 

họ  sinh 

40 74 14 26 0 0,0 

2.4. Thực trạng quản lý hoạt động truyền thông giáo dục trong trƣờng trung học 

cơ sở quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

2.4.1. Về xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động truyền thông giáo dục trong các 

trường trung học cơ sở 

Xây dựng kế hoạ h    v i trò qu n trọng  ể thự  hiện  ượ  mụ  ti u giáo dụ  

truyền thông trong trường THCS.  

Qu  thự  tế khảo sát  á   án bộ quản lý giáo dụ  và  á  giáo vi n tại  á  trường 

THCS tr n  ị  bàn quận Hà Đông thông qu  phiếu hỏi    thể thấy hàng n m  á  

trường THCS  ều xây dựng kế hoạ h  ủ  n m họ  trong       xây dựng kế hoạ h 

truyền thông giáo dụ  vào  ầu n m họ . Tìm hiểu CBQL, GV về việ  lập kế hoạ h 

thự  hiện hoạt  ộng truyền thông  ủ  nhà trường, kết quả như s u: 
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Bảng 2.10. Ý kiến CBQL về lập kế hoạch thực hiện hoạt động truyền thông GD 

trong trƣờng THCS 

TT Nội dung khảo sát 

Rất đúng 
Đúng một 

phần 
Không đúng 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

1 Kế hoạ h quản lý hoạt  ộng truyền 

thông về GD  hư   ặt r   á  mụ  

ti u  ụ thể  ho từng n m 

35 64,8 15 27,7 4 7,5 

2 Kế hoạ h   hư    ặt r   ượ   á  ti u 

 hí  ụ thể  ể  ánh giá quản lý hoạt 

 ộng truyền thông GD  ối với nhà 

trường 

37 68,5 12 22,2 5 9,3 

3 Kế hoạ h  hư   h  rõ thời  iểm  kiểm 

tr , giám sát,  ánh giá hoạt  ộng 

truyền thông GD trong nhà trường 

36 66,7 13 24 5 9,3 

 

Bảng 2.11. Ý kiến GV chủ nhiệm về lập kế hoạch thực hiện hoạt động 

truyền thông GD trong trƣờng THCS 

TT Nội dung khảo sát 

Rất đúng 
Đúng một 

phần 
Không đúng 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

1 Kế hoạ h hoạt  ộng truyền thông về 

GD  hư   ặt r   á  mụ  ti u  ụ thể 

 ho từng n m 

65 66,3 20 20,4 13 13,3 

2 Kế hoạ h   hư    ặt r   ượ   á  ti u 71 72,4 12 12,2 15 15,4 
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 hí  ụ thể  ể  ánh giá quản lý hoạt 

 ộng truyền thông GD  ối với nhà 

trường 

3 Kế hoạ h  hư   h  rõ thời  iểm  kiểm 

tr , giám sát,  ánh giá hoạt  ộng 

truyền thông GD trong nhà trường 

75 76,5 13 13,2 10 10,3 

Kết quả bảng 2.10 và bảng 2.11  ho thấy 64,8% CBQL , 66,3% GV  ho r ng kế 

hoạ h quản lý hoạt  ộng truyền thông về GD  hư   ặt r   á  mụ  ti u  ụ thể  ho từng n m;  

+ 68,5% CBQL, 72,4% GV  ho r ng kế hoạ h  hư   ặt r   ượ   á  ti u  hí  ụ 

thể  ể  ánh giá quản lý hoạt  ộng truyền thông GD  ối với nhà trường; 

+ 66,7% CBQL, 76,5% GV  ho r ng kế hoạ h  hư   h  rõ thời  iểm  kiểm tr , 

giám sát,  ánh giá hoạt  ộng truyền thông GD trong nhà trường. 

Tuy nhiên qua tr o  ổi  với  án bộ quản lý và nghi n  ứu bản kế hoạ h truyền 

thông  ủ   á  trường  THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông    thể thấy  ông tá  lập kế 

hoạ h và quản lý hoạt  ộng truyền thông giáo dụ   òn  hư   ượ   oi trọng, thể hiện ở 

bản kế hoạ h  òn  hung  hung sơ sài  hư   i vào trọng tâm,  hư  n i rõ  á h tổ  hứ  

 á  hoạt  ộng truyền thông, kế hoạ h truyền thông  òn  hư  xá   ịnh rõ mụ   í h, nội 

dung,  á h thứ truyền thông và nguồn thông tin  ung  ấp  ho truyền thông,  

2.4.2. Về tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông giáo dục trong các trường 

trung học cơ sở 

a. Về nội dung truyền thông 

C n  ứ vào kế hoạ h truyền thông,  á  trường    xây dựng nội dung 

truyền thông: 

 Truyền thông về pháp luật 

* Phổ biến  ến họ  sinh  á  v n bản quy phạm pháp luật mới b n hành,  á  

v n bản pháp luật    li n qu n  ến trẻ em, họ  sinh: 

- Luật gi o thông  ường bộ; Luật phòng,  hống m  túy; Luật phòng,  hống 

tội phạm; phòng  hống buôn bán phụ nữ, trẻ em; phòng  hống buôn bán người; Luật 
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phòng,  hống HIV/AIDS; Luật phòng  hống bạo lự  gi   ình; Luật bảo vệ,  h m s   

và giáo dụ  trẻ em; Luật bảo vệ môi trường,… 

- Cá  v n bản quy phạm pháp luật về  hế  ộ,  hính sá h  ối với họ  sinh;  á  

quy  ịnh  ánh giá xếp loại họ  sinh ở  á   ấp họ . 

 Truyền thông về hướng nghiệp 

- Thự  hiện theo  hương trình và tài liệu  ủ  Bộ GD&ĐT b n hành. B n  ạnh  

việ  triển kh i dạy họ  môn Hướng nghiệp theo  huẩn kiến thứ  kĩ n ng  ượ  

ban hành từ n m họ  2015-2016 (bảng 2.12),  á  trường  òn tổ  hứ   á  hoạt  ộng 

nh m giới thiệu  á  thông tin về nghề nghiệp (Đối tượng và mụ   í h l o  ộng, những 

thuận lợi và kh  kh n, những y u  ầu  ủ  nghề,  hống  h   ịnh, triển vọng phát triển 

nghề, hệ thống  á  trường  ào tạo nghề, những  ị   h     thể xin việ ...); Tìm hiểu 

nguyện vọng hứng thú nghề nghiệp  ủ  họ  sinh (b ng  á h  iều tr  thu thập số liệu, 

trắ  nghiệm, tư vấn  á nhân...); Tìm hiểu toàn diện nhân  á h  ủ  họ  sinh; Tìm hiểu 

hoàn  ảnh  ủ  họ  sinh (Lập  á  bảng hỏi với họ  sinh, phỏng vấn bố mẹ...); Theo dõi 

qu n sát họ  sinh trong qu  trình họ  tập v n hoá, kỹ thuật, nghề PT và l o  ộng. 

Bảng 2.12. Kế hoạch tổ chức dạy hƣớng nghiệp tại các trƣờng THCS 

 

Chủ 

điểm 

Thời gian 

thực hiện 

Số 

tiết 
Tên bài 

MỤC TIÊU 

Kỹ năng Kỹ xảo Thái độ 

01 
Tuần 4 

tháng 9 
01 

Ý nghĩ  tầm qu n 

trọng  ủ  việ   họn 

nghề     ơ sở kho  

họ  

Giúp họ  sinh 

thấy  ượ   họn 

nghề phải tuân 

theo các 

nguy n tắ : 

 + Nhu  ầu 

nhân lự  

 + Chọn nghề 

   n ng lự  l o 

 ộng 

Giúp HS 

nhận thứ  

 ượ  ý 

nghĩ  

KT-XH, 

 hính trị 

giáo dụ  

 ủ  việ  

 họn 

nghề 

Hứng thú 

tìm hiểu 

ngành 

nghề 

trong  ời 

sống v n 

hoá 

02 Tuần 4 01 Định hướng phát Cung  ấp  ho Nhận C  hứng 
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Chủ 

điểm 

Thời gian 

thực hiện 

Số 

tiết 
Tên bài 

MỤC TIÊU 

Kỹ năng Kỹ xảo Thái độ 

tháng 10 triển KT- XH  ủ  

 ất nướ  và  ị  

phương 

HS những 

thông tin  hiến 

lượ  phát  hiển 

kinh tế  ủ   ất 

nướ  

thứ   ượ  

ý nghĩ  

 ủ  việ  

 họn 

nghề,  áp 

ứng nhu 

 ầu KT- 

XH  ủ  

 ất nướ  

thú tiếp 

xúc nhu 

 ầu phát 

triển KT-

XH  ủ  

 ị  

phương 

và  ủ   ất 

nướ  

03 
Tuần 4 

tháng 11 
01 

Thế giới nghề 

nghiệp qu nh em 

Giúp HS xác 

 ịnh  á  nghề 

nghiệp ở  ị  

phương mà  á  

em    biết 

Tạo  ho 

HS tìm 

hiểu  á  

loại hình 

nghề 

nghiệp ở 

 ị  

phương 

Hứng thú 

 họn 

nghề s u 

khi tốt 

nghiệp 

THCS 

04 
Tuần 4 

tháng 12 
01 

Tìm hiểu thông tin 

về một số nghề ở 

 ị  phương 

Biết thông tin 

 ơ bản  ủ  một 

số nghề gần 

gũi với  á  em 

trong  ời sống 

hàng ngày 

Biết  á h 

thu thập 

thông tin 

khi tìm 

hiểu một 

số nghề 

 ụ thể 

C  ý thứ  

tí h  ự , 

 hủ  ộng 

tìm hiểu 

thông tin 

 ể lự  

 họn 

nghề 

trong 

tương l i 

05 
Tuần 4 

tháng 01 
01 

Thông tin về thị 

trường l o  ộng 

Hiểu  ượ  khái 

niệm thị trường 

l o  ộng, việ  

làm và biết 

 ượ  nhiều 

Biết  á h 

tìm hiểu 

thông tin 

về một số 

lĩnh vự  

Chuẩn bị 

tâm lí sẵn 

sàng  i 

vào lao 

 ộng 
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Chủ 

điểm 

Thời gian 

thực hiện 

Số 

tiết 
Tên bài 

MỤC TIÊU 

Kỹ năng Kỹ xảo Thái độ 

lĩnh vự  sản 

xuất thiếu nhân 

lự ,  òi hỏi sự 

 áp ứng  ủ  

thế hệ trẻ 

 ần nhân 

lự  

nghề 

nghiệp 

 

06 

Tuần 4 

tháng 02 

 

01 

Tìm hiểu n ng lự  

bản thân và truyền 

thống nghề nghiệp 

gi   ình 

Tự xá   ịnh 

 iểm mạnh yếu 

 ủ  n ng lự  

l o  ộng bản 

thân và  ặ  

 iểm truyền 

thống  ủ  nghề 

nghiệp gi  

 ình, li n hệ 

y u  ầu  ần 

nghề mà mình 

yêu thích 

Bướ   ầu 

 ánh giá 

n ng lự  

bản thân 

phân tích 

 ượ  

truyền 

thống 

nghề 

nghiệp 

gi   ình 

Có thái 

 ộ tự tin 

vào bản 

thân 

trong việ  

rèn luyện 

 ể phù 

hợp với 

nghề  ịnh 

 họn 

07 
Tuần 4 

tháng 03 
01 

Hệ thống giáo dụ  

trung họ  và  ào 

tạo nghề  ủ  trung 

ương và  ị  

phương  

(tuyển sinh trình  ộ 

THCS) 

Biết một  á h 

khái quát về 

 á  trường 

THCN và các 

trường dạy 

nghề ở trung 

ương,  ị  

phương, khu 

vự  

Biết  á h 

tìm hiểu 

hệ thống 

giáo dụ  

Có thái 

 ộ  hủ 

 ộng tìm 

hiểu 

thông tin 

và hệ 

thống 

trường 

THCN và 

dạy nghề 

 ể sẵn 

sàng  họn 

trường 

08 Tuần 4 01 
Cá  hướng  i s u 

khi tốt nghiệp 

Biết hướng  i 

sau khi sau khi 

Biết lự  

 họn 

C  ý thứ  

lự   họn 
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Chủ 

điểm 

Thời gian 

thực hiện 

Số 

tiết 
Tên bài 

MỤC TIÊU 

Kỹ năng Kỹ xảo Thái độ 

tháng 04 THCS tốt nghiệp 

THCS 

hướng  i 

thí h hợp 

 ho bản 

thân sau 

khi tốt 

nghiệp 

THCS 

một 

hướng  i 

và phấn 

 ấu  ạt 

 ượ  mụ  

 í h 

09 
Tuần 4 

tháng 05 
01 

Tư vấn nghề 

nghiệp 

Hiểu  ượ  ý 

nghĩ   ủ  tư 

vấn trướ  khi 

 họn nghề 

nghiệp,    

 ượ  một số 

thông tin  ần 

thiết  ể tiếp 

xú  với  ơ 

qu n xí nghiệp 

tư vấn    hiệu 

quả 

Biết  á h 

 huẩn bị 

những tư 

liệu  ho 

tư vấn 

nghề 

nghiệp 

C  ý thứ  

 ẩn thận 

khi tiếp 

xú  với 

nhà tư 

vấn 

 

Ví dụ cụ th  về một kế hoạch truyền thông về giáo dục hướng nghiệp cho học 

sinh lớp 9 trường THCS Phú Lương- Quận Hà  ông 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG 

TRƢƠNG THCS PHÚ LƢƠNG 

Số: 73/KH-THCS P.Lg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA  

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Phú Lương, ngày 12  tháng 9 năm 2016 

KẾ HOẠCH 

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP HỌC SINH LỚP 9 

NĂ  HỌC 2016 -2017 

C n  ứ Hướng dẫn số 3337/HD-SGD&ĐT ngày 6/9/2016  ủ  Sở GD&ĐT Hà 

Nội về việ  Hướng dẫn thự  hiện nhiệm vụ n m họ  2016-2017  ấp THCS;   n  ứ 
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Hướng dẫn số 851/HD-PGD&ĐT Hà Đông ngày 7/9/2016 Hướng dẫn thự  hiện 

nhiệm vụ n m họ  2016-2017  ấp trung họ   ơ sở n m họ  2016-2017  ủ  Phòng 

GD&ĐT Hà Đông. 

C n  ứ vào Kế hoạ h n m họ  2016-2017  ủ  trường THCS Phú Lương. 

C n  ứ vào tình hình thự  tế  ủ  nhà trường . 

Trường THCS Phú Lương xây dựng kế hoạ h “ Truyền thông giáo dụ  hướng 

nghiệp lớp 9”  như s u: 

I. Mục đích yêu cầu: 

Thự  hiện dạy họ  giáo dụ  hướng nghiệp  ối với lớp 9 thời lượng là 9 tiết/n m 

họ , một số nội dung giáo dụ  hướng nghiệp tí h hợp s ng HĐGDNGLL ở 2  hủ 

 iểm s u  ây: 

+" Truyền thống nhà trường" Chủ  iểm tháng 9 

+ "Tiến bướ  l n  oàn" Chủ  iểm tháng 3 

Nội dung tí h hợp sát với thự  tiễn  ị  phương và nhà trường,  ần tập  hung 

hướng dẫn họ  sinh lự   họn  on  ường họ  l n (Trung họ  phổ thông, giáo dụ  

thường xuy n, trung  ấp  huy n nghiệp, họ  nghề) hoặ   i vào  uộ  sống l o  ộng. 

II. Kế hoạch cụ thể: 

1. Nội dung và thời gian thực hiện: 

- Thự  hiện tổ  hứ  truyền thông giáo dụ  hướng nghiệp 4  hủ  ề gồm  á   hủ 

 ề 1, 3, 7, 8  á   hủ  ề khá   ượ  tí h hợp s ng HĐNGLL và  á  môn họ  khá   ụ 

thể như s u: 

TT T n  hủ  ề Số tiết Thời gi n dạy 

1 
Chủ  ề 1: Ý nghĩ , tầm qu n trọng  ủ  việ  

 họn nghề     ơ sở kho  họ  
2 Tuần 9 

2 Chủ  ề 3: Thế giới nghề nghiệp qu nh t  3 Tuần 13 

3 

Chủ  ề 7: Tìm hiểu hệ thống giáo dụ  trung 

 ấp  huy n nghiệp và  ào tạo nghề  ủ  

Trung ương và  ị  phương (tuyển sinh từ 

trình  ộ THCS trở l n) 

2 Tuần 26 

4 
Chủ  ề 8: Cá  hướng  i s u tốt nghiệp 

THCS 
2 Tuần 30 
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2.  ịa đi m: Nhà    n ng trường THCS Phú Lương 

3. Phân công giáo viên phụ trách truyền thông: Đồng  hí  Bùi Thị L n 

4. Thời khoá bi u: HĐGDHN lớp 9: 

 

Tháng Tuần Thứ 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6  

10/2016 9 
Thứ 5 

(Chiều) 

Đ/   Bùi L n truyền thông tới toàn bộ khối 9 tại 

nhà Đ  n ng 

2 tiết/ tuần 

 

 

11/2016 13 
Thứ 5 

(Chiều) 

Đ/   Bùi L n truyền thông tới toàn bộ khối 9 tại 

nhà Đ  n ng 

3 tiết/ tuần 

 

 

2/2017 26 
Thứ 5 

(Chiều) 

Đ/   Bùi L n truyền thông tới toàn bộ khối 9 tại 

nhà Đ  n ng 

2 tiết/ tuần 

 

 

3/2017 30 
Thứ 5 

( Chiều) 

Đ/   Bùi L n truyền thông tới toàn bộ khối 9 tại 

nhà Đ  n ng 

 2 tiết/ tuần 

 

 

 

 

III. Tổ chức thực hiện: 

- Đ/  Bùi L n  ượ  phân  ông  ảm nhiệm phụ trá h truyền thông giáo dụ  

hướng nghiệp lớp 9 thự  hiện nghi n tú   hương trình  ủ  Bộ giáo dụ  và  ào tạo, 

triển kh i giảng dạy theo  úng với mụ   í h y u  ầu ở tr n. 

- Chuẩn bị nội dung truyền thông về giáo dụ  hướng nghiệp  ầy  ủ     hất 

lượng trướ  khi l n lớp, phối hợp với tổng phụ trá h  ội và giáo vi n  hủ nhiệm  ể 

dạy họ  tí h hợp hoạt  ộng giáo dụ  ngoài giờ l n lớp thật hiệu quả.  

                                                       

  

Nơi nhận: 
    - PGD&ĐT  ể báo  áo; 

    - BGH và GV th m gi  dạy; 

    - Lưu VT. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

  

Bùi Thị L n 

Nguồn tin: Trường THCS Phú Lương
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 Truyền thông giáo dục, kỹ năng sống 

Với mụ  ti u t ng  ường, nâng   o nhận thứ  giáo dụ  kỹ n ng sống, giá trị 

sống và gi o tiếp ứng xử  ho họ  sinh  ể từng bướ  nâng   o  hất lượng giáo dụ  

trong trường họ . 

- Bổ sung  ho họ  sinh những giá trị sống  ơ bản m ng tính phổ quát, 

khuyến khí h họ  sinh khám phá, tìm hiểu và phát triển  á  giá trị. Giúp họ  sinh phát 

huy tiềm n ng  ủ  bản thân, tạo n n sự khá  biệt và thấy mình     ủ khả n ng tạo 

dựng một  uộ  sống tốt  ẹp hơn. 

- Thông qu   á  hoạt  ộng giáo dụ  kỹ n ng sống, họ  sinh     ượ  n ng lự  

tâm lý x  hội  ể  áp ứng và  ối phú với những y u  ầu, thá h thứ   ủ   uộ  sống;    

lối sống lành mạnh,    ý thứ  về giá trị bản thân, biết tôn trọng và qu n tâm giúp  ỡ 

mọi người. Tất  ả  ều hướng  ến mụ  ti u giáo dụ : về kiến thứ ; về kỹ n ng và về 

thái  ộ. 

Kế hoạ h và tổ  hứ  thự  hiện  ông tá  giáo dụ  kỹ n ng sống, giá trị sống và 

gi o tiếp ứng xử  ho họ  sinh phải  ảm bảo tính kho  họ  và phù hợp. 

- Giáo vi n giảng dạy là những giáo vi n th m gi   ầy  ủ  á  lớp tập huấn do 

Sở Giáo dụ  và Đào tạo tổ  hứ . Thường xuy n triển kh i  á  nội dung về kỹ n ng 

sống trong hoạt  ộng sư phạm và cho HS (dưới  ờ, sinh hoạt  hủ nhiệm, GDNGLL) 

dưới hình thứ   huy n  ề, thảo luận, sinh hoạt tập thể, tuy n truyền… 

 Giáo dục văn hóa truyền thống của địa phương 

 Trong những n m qu ,  ông tá  giáo dụ  truyền thống lị h sử  ị  phương    

 ượ   ư  vào  hương trình giáo dụ  toàn diện  ho họ  sinh trong THCS thông qu   á  

buổi  tham  qu n họ  tập tại  á  khu di tí h lị h sử, th m và tặng quà  ho  á  gi   ình 

 á h mạng,  ho  á  em họ  sinh nghèo vượt kh . Những hoạt  ộng này bướ   ầu    

   tá   ộng tí h  ự  trong việ  nâng   o  hất lượng dạy và họ  tại  á  trường THCS; 

Tiếp tụ  phát huy  ông tá  giáo dụ  truyền thống, giúp  ho họ  sinh nâng   o hiểu biết 

về kiến thứ  x  hội, nâng   o nhận thứ  về  uộ  sống,  ho họ  sinh  ượ     dịp 

tham qu n, gi o lưu, sinh hoạt  ộng  ồng, khám phá bản thân, nâng   o kỹ n ng sống; 

Tạo  iều kiện giúp  ho họ  sinh hiểu biết th m về lị h sử, khơi dậy truyền thống 

yêu nướ , tình y u qu  hương  ất nướ  và lòng tự hào dân tộ . 

 Kế hoạ h v n h   truyền thống  ủ   ị  phương: 
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Thời gian Nội dung giáo dục 

Tháng 8 

- Giáo dụ  HS việ  thự  hiện nề nếp, nội quy, quy  ịnh  ủ  trung tâm. 

- Tìm hiểu về lị h sử hình thành và phát triển  ủ   á  trường THCS tr n  ị  

bàn quận Hà Đông. 

- Tuy n truyền, phổ biến giáo dụ  HS về quá trình phát triển  ủ  trung tâm 

nh m xây dựng hình ảnh  á  trường THCS trở thành  ị   h  mọi người 

mong muốn  ượ  họ  tập. 

- Lập kế hoạ h  á  hoạt  ộng GD truyền thống, GD NGLL... 

Tháng 9 

- Giáo dụ  tinh thần  oàn kết, ý thứ  tổ  hứ  k  luật (thông qu  việ  tổ  hứ  

kh i giảng n m họ  mới, tổ  hứ   ại hội  á   hi  oàn và  ại hội  oàn 

trường) 

- Tổ  hứ   ho HS  á  khối lớp th m qu n khu di tí h tr n  ị  bàn quận 

Hà Đông,  á  d nh l m thắng  ảnh tr n  ị  bàn. 

Tháng 10 

- Tổ  hứ  tọ   àm về những tấm gương nữ sinh trong trung tâm vượt kh  

họ  giỏi 

- Thi kể truyện về truyền thống phụ nữ Việt N m 

- Lập kế hoạ h  á  hoạt  ộng GD truyền thống, GD NGLL... 

Tháng 11 

- Giáo dụ  truyền thống hiếu họ , tôn sư trọng  ạo, uống nướ  nhớ nguồn 

qu  việ  phát  ộng phong trào thi  u   hào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo 

Việt N m 20/11/2016. 

- Tổ  hứ   ho họ  sinh gặp mặt, n i  huyện với  ựu giáo vi n trong  á  

trường THCS  

- Lập kế hoạ h  á  hoạt  ộng GD truyền thống, GD NGLL... 

Tháng 12 

- Tổ  hứ  lớp  ảm tình Đoàn nhân ngày 22/12 

- Gặp mặt nhà giáo  hiến sỹ    từng  ông tá  tại trung tâm, tổ  hứ  buổi 

n i  huyện  huy n  ề về truyền thống  nh bộ  ội  ụ hồ 

- Lập kế hoạ h  á  hoạt  ộng GD truyền thống, GD NGLL... 

Tháng 01 

- Giáo dụ  truyền thống hướng về nguồn  ội   n Tết  ổ truyền  ủ  dân tộ  

- Tổ  hứ  phong trào tìm hiểu về lị h sử Đảng bộ  á   ị  phương gắn với 

họ  sinh theo  ơn vị x . 

- Lập kế hoạ h  á  hoạt  ộng GD truyền thống, GD NGLL... 
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Tháng 02 

- Giáo dụ  truyền thống vẻ v ng  ủ  Đảng 

- Phát thanh: lị h sử và truyền thổng  ủ  Đảng 

- Tổ  hứ  lớp  ảm tình Đoàn ( ợt 2) 

- Lập kế hoạ h  á  hoạt  ộng GD truyền thống, GD NGLL... 

Tháng 3 

- Giáo dụ  truyền thống Phụ nữ Việt N m, truyền thống  ủ  Đoàn, biết ơn 

 á  vị  nh hùng dân tộ  

- Tổ  hứ   uộ  thi viết về mẹ 

- Phối hợp với  á  nhà trường li n kết  ào tạo trung  ấp nghề tại  á  trường 

THCS tổ  hứ  tham qu n d  ngoại  ho HS    thành tí h xuất sắ  trong 

họ  tập (dự kiến th m qu n khu di tí h lị h sử) 

- Lập kế hoạ h  á  hoạt  ộng GD truyền thống, GD NGLL... 

 

Tháng 4 

- Giáo dụ  truyền thống y u nướ ,  ấu tr nh  nh hùng  ủ  dân tộ  nhân k  

niệm ngày giải ph ng miền N m thống nhất  ất nướ  30/4/1975 – 

30/4/2017 

- Tổ  hứ   hương trình khởi nghiệp  ho HS khối lớp 12 

- Lập kế hoạ h  á  hoạt  ộng GD truyền thống, GD NGLL... 

Tháng 5 

- Giáo dụ  truyền thống hiếu họ   ủ   ất họ  

- Phát  ộng phong trào thi viết về họ  tập và làm theo tám gương  ạo  ứ  

Chủ tị h Hồ Chí Minh. 

- Lập kế hoạ h  á  hoạt  ộng GD truyền thống, GD NGLL... 

 

Bảng 2.13. Ý kiến tự đánh giá của học sinh về tính tích cực khi tham gia các 

hoạt động truyền thông giáo dục 

Nội dung phỏng vấn 

Mức độ đánh giá 

Đồng ý 
Không  

đồng ý 

Không quan 

tâm 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Nội dung  hương trình tổ  hứ   á  

hoạt  ộng truyền thông  hư  phong 

phú,  hư  thu hút HS th m gi  

123 82 8 5,3 19 12,7 
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b. Về tổ chức các hoạt động truyền thông 

C n  ứ vào nội dung truyền thông  á  trường    tổ  hứ   á  hoạt  ộng truyền thông: 

- Tuy n truyền: qu   á   uộ  họp, ni m yết  ông kh i, tổ  hứ   á  hoạt  ộng 

tuy n truyền, b ng rôn, khẩu hiệu. 

- Tin nhắn  iện tử 

- Tr n website  ủ  trường 

- Phối hợp với Đài truyền th nh  ủ  phường 

Kết quả  ánh giá  ủ  CBQL về mứ   ộ th m gi   á  hoạt  ộng truyền thông 

GD  ủ  HS, thái  ộ và mứ   ộ th m gi   ủ  họ  sinh trong quá trình thự  hiện 

hoạt  ộng truyền thông GD. 

Bảng 2.14. Ý kiến của cán bộ quản lý giáo dục về thái độ và mức độ tham gia 

hoạt động truyền thông GD của học sinh THCS 

TT Nội dung phỏng vấn 

Mức độ đánh giá 

Tích cực Không tích cực Không quan tâm 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

1 Thái  ộ  ủ  họ  sinh  ối 

với hoạt  ộng truyền thông 

GD 

15 27.7 35 64.8 4 7.5 

2 Mứ   ộ th m gi  trong quá 

trình th m gi   á  hoạt 

 ộng truyền thông 

12 22 37 68 5 10 

3 Thái  ộth m gi  hoạt  ộng 

truyền thông GD do nhà 

trường tổ  hứ  

10 19 38 70 6 11 

4 Th m gi  truyền thông GD 

ở  ị  phương 

8 15 44 81 2 4 

Phân tí h kết quả tại bảng 2.14  ho thấy:  

 CBQL  ánh giá mứ   ộ th m gi  và thái  ộ th m gi   á  hoạt  ộng truyền thông 

ở mứ  không tí h  ự   hiếm tới 68% và 70%  ặ  biệt là không tí h  ự  th m gi  tại  ị  

phương nơi mình sinh sống  hiếm tới 81%.  
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Phân tí h ý kiến  ủ  HS về thái  ộ và mứ   ộ th m gi   ủ  HS trong  á  hoạt 

 ộng truyền thông GD (bảng 2.15)  ho thấy số lượng họ  sinh    thái  ộ và mứ   ộ 

th m gi   á  hoạt  ộng truyền thông do nhà trường tổ  hứ  h y th m gi   á  hoạt 

 ộng truyền thông ở  ị  phương với mứ   ộ th m gi  rất thấp lần lượt là 10%, 8% và 

không tí h  ự  th m gi  thậm  hí không qu n tâm.  

Bảng 2.15. Ý kiến của HS về thái độ và mức độ tham gia hoạt động truyền thông 

TT Nội dung phỏng vấn 

Mức độ đánh giá 

Tích cực Không tích cực Không quan tâm 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

1 Thái  ộ  ủ  họ  sinh  ối với 

hoạt  ộng truyền thông GD 

15 27.7 35 64.8 4 7.5 

2 Mứ   ộ th m gi  trong quá 

trình th m gi   á  hoạt  ộng 

truyền thông 

12 22 37 68 5 10 

3 Thái  ộ th m gi  hoạt  ộng 

truyền thông GD do nhà 

trường tổ  hứ  

10 19 38 70 6 11 

4 Th m gi  truyền thông GD 

ở  ị  phương 

8 15 44 81 2 4 

Tìm hiểu về mứ   ộ th m gi   á  hoạt  ộng truyền thông qu  hoạt  ộng (nội 

kh   và ngoại kh  ),  ủ   ủ  150 họ  sinh lớp 8,9. Kết quả khảo sát  ượ  trình bày tại 

bảng 2.15 t  thấy  ụ thể: 

+ 27,7% thái  ộ  ủ   họ  sinh tí h  ự  và 64,8% ko tí h  ự  thậm  hí 7,5% 

thái  ộ  ủ  họ  sinh không qu n tâm  ến  á  hoạt  ộng truyền thông GD. 

+ 22% thái  ộ  ủ  họ  sinh tí h  ự  và 68% ko tí h  ự , 10% không qu n tâm 

 ến th m gi  trong quá trình th m gi   á  hoạt  ộng truyền thông. 

+ 19% thái  ộ  ủ  họ  sinh tí h  ự  và 70% ko tí h  ự , 11% không qu n tâm 

 ến th m gi  hoạt  ộng truyền thông GD do nhà trường tổ  hứ . 

+ 15% thái  ộ  ủ  họ  sinh tí h  ự  và 81% ko tí h  ự , 4% không qu n tâm 

 ến th m gi  truyền thông GD ở  ị  phương. 
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Bảng 2.16. Tổng hợp ý kiến tự đánh giá của học sinh về tính tích cực 

khi tham gia các hoạt động truyền thông giáo dục 

TT H nh thức 

Mức độ đánh giá 

Tích cực Không tích cực 
Không quan 

tâm 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

1 Hoạt  ộng ngoại kh   do 

nhà trường tổ  hứ . 

86 

 

57,3 

 

38 

 

25,3 

 

26 

 

17,4 

 

2 Câu lạ  bộ n ng khiếu,  âu 

lạ  bộ truyền thông GD 

72 

 

48 

 

56 

 

37,3 

 

22 

 

14,7 

 

3 Cá  hoạt  ộng t ng  ường 

GD kĩ n ng sống  ho HS 

89 

 

59,3 

 

12 

 

8 

 

49 

 

32,7 

 

4 Tự tìm hiểu về  á  hoạt 

 ộng truyền thông GD 

25 16,6 98 65,3 27 

 

18,1 

Kết quả bảng 2.16  ho thấy  họ  sinh tí h  ự  th m gi   á  hoạt  ộng ngoại 

khoá do nhà trường tổ  hứ   hư    o ( hiếm 57,3%); th m gi   á   âu lạ  bộ n ng 

khiếu,  âu lạ  bộ truyền thông giáo dụ   òn hạn  hế ( hiếm 48%);  á  hoạt  ộng t ng 

 ường GD kĩ n ng sống  ho HS với sự th m gi  tí h  ự  hơn ( hiếm 59,3%) và  ặ  

biệt HS th m gi  tìm hiểu  á  hoạt  ộng tìm hiểu về truyền thông giáo dụ   hiếm t  lệ 

khá thấp (16,6%). Kết quả phỏng vấn HS  ho thấy: hầu hết HS  ều nhận thứ   ượ  vị 

trí và vai trò  ủ  hoạt  ộng truyền thông GD    v i trò qu n trọng  áp ứng  ổi mới 

GD&ĐT, tuy nhi n số  ông họ  sinh  hư  tí h  ự , tự giá  th m gi  hoạt  ộng truyền 

thông GD  ũng như tự tìm hiểu về  á  hoạt  ộng truyền thông GD và mMột phần HS 

 òn ngại do hạn  hế nhận thứ  về hoạt  ộng truyền thông GD, hơn nữ  là do nội dung 

 hương trình, tổ  hứ  hoạt  ộng truyền thông GD thiếu tính hấp dẫn và thiết thự , hư  

thu hút HS tham gia...  

Nguy n nhân  hính là nội dung  ủ   á  hoạt  ộng truyền thông về giáo dụ   òn 

khô khan, không gây hứng thú  ho họ  sinh,  hư  thu hút  ượ  họ  sinh th m gi , 

 á h tổ  hứ   hư  thu hút  á  em th m gi ,  iều kiện  ơ sở vật  hất, kinh phí  òn kh  

kh n… dẫn  ến họ  sinh không hứng thú  á  hoạt  ộng truyền thông giáo dụ . 
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Khi  ượ  hỏi về sự hứng thú th m gi   á  hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  tại 

 ị  phương thì    số  á  em  ều  ho r ng không hứng thú hoặ  ít hứng thú  h     một 

số lượng nhỏ  á  em họ  sinh  ảm thấy hứng thú một phần do nhận thứ   ủ   á  em 

 òn hạn  hế. Mặt khá , một số em  òn ngại th m gi   á  hoạt  ộng  ủ   ị  phương. 

2.4.3. Về công tác chỉ đạo 

Tìm hiểu về  ông tá   h   ạo hoạt  ộng truyền thông GD trong trường THCS 

qu  phỏng vấn  án bộ QLGD, giáo vi n  hủ nhiệm  ho thấy: 

- L nh  ạo phòng giáo dụ ,  á   án bộ QLGD hàng n m  ều thự  hiện việ   h  

 ạo xây dựng  hương trình, nội dung truyền thông  ến  á  trường THCS.  

- Việ   h   ạo quy trình,  á h thứ , phương pháp truyền thông trong  á  trường 

THCS  òn lúng túng và  hư  thự  sự hiệu quả. 

- Việ   h   ạo  ổi mới nội dung và hình thứ  tổ  hứ   òn  hư  thường xuy n, 

 hư     sự kết nối với  á  hoạt  ộng  ủ  nhà trường. 

- Việ   h   ạo phối hợp với  á  lự  lượng truyền thông như báo,  ài, tin nhắn 

 iện tử,… trong  á  nhà trường THCS  òn  hư  tốt.  

Công tá   h   ạo hoạt  ộng truyền thông trong nhà trường THCS tồn tại một số 

vấn  ề như:  

+ Phần lớn  á  nhà QLGD, hiệu trưởng, giáo vi n  hủ nhiệm  á  nhà trường 

 òn  hư  thự  sự qu n tâm  ến  ông tá  truyền thông giáo dụ  trong nhà trường THCS 

và  hư     kỹ n ng  ần thiết  ể thự  hiện . 

+ Nhận thứ   ủ  một bộ phận giáo vi n, CMHS và HS về tầm qu n trọng  ủ  

 ông tá  truyền thông giáo dụ   òn hạn  hế.  

+ Cán bộ truyền thông ki m nhiệm n n ảnh hưởng  ến  hất lượng hiệu quả  ủ  

truyền thông. 

+ Xây dựng mạng lưới truyền thông giáo dụ   hư  tốt. Do n ng lự  và tổng 

qu n về truyền thông giáo dụ   ủ  người  án bộ quản lý  hư   áp ứng  ượ  y u 

 ầu.Đồng thời  ơ sở vật  hất  áp ứng hệ thống mạng lưới truyền thông trong  á  nhà 

trường THCS tr n  ị  bàn quận  òn thiếu thốn  ả về  hất lượng và số lượng. 

+ Công việ  bồi dưỡng tập huấn  ội ngũ  án bộ phụ trá h truyền thông nh m 

nâng   o n ng lự   ho  án bộ phụ trá h truyền thông  òn m ng tính hình thứ  và hiệu 

quả  hư    o. 
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2.4.4. Về công tác ki m tra đánh giá thực hiện kế hoạch 

Công tá  kiểm tr   ánh giá thự  hiện kế hoạ h truyền thông là bướ  rất 

quan trọng. Để thự  hiện tốt  ông tá  kiểm tr   ánh giá  ần phải thự  hiện tốt  á  bướ  

từ việ  l n kế hoạ h  ánh giá, phân tí h, xá   ịnh mụ  ti u…  ến thiết lập tổ  hứ  và 

thự  hiện  h   ạo kế hoạ h  ề r .  

Kết quả khảo sát  ho thấy: việ  kiểm tr   ánh giá thự  hiện   ông tá  

truyền thông GD tại  á  nhà trường THCS  òn m ng tính hình thứ ,  hư  thự  sự 

hiệu quả dẫn  ến  ông tá  truyền thông trong  á  nhà trường  òn yếu kém,  hư  

truyền tải hết  á  nội dung về  ổi mới giáo dụ   ũng như  á  nội dung khá . 

Hiệu trưởng nhà trường  hư  thự  hiện tốt  ông tá  giám sát và nắm bắt tiến trình 

kế hoạ h, tìm r   iểm  hư  phù hợp  ể  iều  h nh, bổ sung kịp thời do    việ  xử lý 

tình huống  òn nhiều lúng túng. B n  ạnh   ,  á  hình thứ  biểu dương,  ộng vi n, 

khen thưởng  á   á nhân, tập thể    thành tí h và sáng kiến trong  ông tá  

truyền thông  ũng như  á  hình thứ  xử lý k  luật về  á  hành vi vi phạm về  ông tá  

truyền thông trong nhà trường THCS  hư  thự  sự phát huy hiệu quả như mong muốn. 

Bảng 2.17. Ý kiến của CBQL về thực trạng khó khăn khi thực hiện truyền thông 

TT Thực trạng 

Mức độ  

Khó  khăn B nh thƣờng 
Không quan 

tâm 

Số 

lượng 
% Số lượng % Số lượng % 

1 C   ủ giáo vi n  ượ   ào tạo, 

bồi dưỡng nhận thứ  về  ông 

tá  truyền thông GD 

38 70,4 8 14,8 8 14,8 

2 Điều kiện về kinh phí,  ơ sở 

vật  hất 
40 74 8 14,8 6 11,2 

3 Xây dựng kế hoạ h thự  hiện 

 hương trình hoạt  ộng truyền 

thông GD 

17 31,5 30 55,5 7 13 

4 Phân  ông giáo vi n phụ trá h 

truyền thông về GD 
34 62,9 11 20,3 9 16,8 
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5 Thự  hiện  ủ giờ theo kế hoạ h 

truyền thông GD 
35 64,8 12 22,2 7 13 

6 Tổ  hứ   á  hoạt  ộng truyền 

thông GD nâng   o nhận thứ  

 ủ  HS trong nhà trường 

38 70,3 8 14,8 8 14,8 

7 Tổ  hứ  HS th m gi   á  hoạt 

 ộng truyền thông GD tại  ị  

phương 

40 74 8 14,8 6 11,2 

8 Kiểm tr   ánh giá kết quả  á  

hoạt  ộng truyền thông GD 

 ủ  nhà trường 

15 27,7 30 55,5 9 16,8 

9 Kinh phí tổ  hứ   á  hoạt 

 ộng truyền thông GD 
42 77,7 8 14,8 4 7,5 

Kết quả hỏi ý kiến  ủ  54  án bộ quản lý về thự  trạng những kh  kh n trong 

quá trình thự  hiện truyền thông GD  ho thấy     ến 42/54 (77,7%) CBQL  ho r ng 

kinh phí tổ  hứ   á  hoạt  ộng truyền thông GD là kh  kh n, tiếp  ến là  iều kiện 

 ơ sở vật  hất 40/54 (74%), tiếp  ến là 38/54 (70,4%) kh  kh n về việ      ủ 

giáo vi n  ượ   ào tạo, bồi dưỡng nhận thứ  về  ông tá  truyền thông GD... Ngoài ra, 

việ  thự  hiện  ủ giờ theo kế hoạ h truyền thông GD, phân  ông giáo vi n phụ trá h 

truyền thông về GD, tổ  hứ   á  hoạt  ộng truyền thông GD nâng   o nhận thứ   ủ  

HS trong nhà trường, tổ  hứ  HS th m gi   á  hoạt  ộng truyền thông GD tại 

 ị  phương, kiểm tr   ánh giá kết quả  á  hoạt  ộng truyền thông GD  ủ  nhà trường 

cũng  ượ   ánh giá là kh  kh n với nhiều trường THCS. Tìm hiểu nguy n nhân về 

vấn  ề này  ho thấy    nguy n nhân từ phí  CBQL, từ giáo vi n và từ HS 

Qu   á  phiếu hỏi t     một số nhận xét s u: 

- Nhận thứ   ủ     số  á   án bộ QLGD về tầm qu n trọng  ủ  hoạt  ộng 

truyền thông  òn hạn  hế, n ng lự  về quản lý và hiểu biết về  á  nội dung, mụ  ti u 

 ủ  hoạt  ộng truyền thông  òn  hư   áp ứng  ượ  y u  ầu. 

- Công tá  quản lý  á  hoạt  ộng truyền thông  hư   ượ  qu n tâm  úng mứ . 

Chư     kế hoạ h  ụ thể quản lý hoạt  ộng truyền thông  ho từng n m,  

- Chư      á  ti u  hí  ụ thể  ể  ánh giá  ượ  việ  quản lý hoạt  ộng 

truyền thông trong nhà trường THCS. 
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- Chư  thường xuy n kiểm tr , giám sát,  ánh giá quản lý hoạt  ộng 

truyền thông trong nhà trường THCS. 

- Chư  nhận thứ   úng  ắn về v i trò và vị trí hoạt  ộng truyền thông trong 

nhà trường THCS,  

- Không     ủ  ội ngũ giáo vi n phụ trá h về  ông tá  quản lý và tổ  hứ   á  

hoạt  ộng truyền thông mà  hủ yếu m ng tính  hất ki m nhiệm, giáo vi n th y phiên 

nh u tổ  hứ   á  hoạt  ộng truyền thông. 

- Giáo vi n  hư   ượ   ào tạo bài bản về quản lý hoạt  ộng truyền thông n n 

n ng lự  lập kế hoạ h, tổ  hứ ,  h   ạo và kiểm tr   ánh giá việ  quản lý hoạt  ộng 

truyền thông  òn nhiều hạn  hế. 

- Nhận thứ  về tầm qu n trọng  á  hoạt  ộng truyền thông  hư    o do    HS 

 òn th m gi  m ng tính  hất thụ  ộng, bắt buộ . 

- HS không hứng thú khi th m gi  và tìm hiểu  á  hoạt  ộng truyền thông trong 

nhà trường do nội dung  á  hoạt  ộng không phong phú.  

Ngoài r , nội dung truyền thông  òn nghèo nàn, không phong phú;  iều kiện 

kinh phí,  ơ sở vật  hất, hệ thống CNTT phụ  vụ  á  hoạt  ộng truyền thông và 

quản lý  á  hoạt  ộng truyền thông  òn nhiều kh  kh n n n kh  tổ  hứ   ượ  nhiều 

hoạt  ộng, không khuyến khí h  ượ  sự th m gi   ủ   á  em.  

2.5. Các yếu tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng công tác truyền thông giáo dục ở các 

trƣờng trung học cơ sở 

Để  ông tá  truyền thông giáo dụ   ạt  ượ   hất lượng và hiệu quả   o t   ần 

 hú trọng tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng  ến  hất lượng  ông tá  truyền thông giáo 

dụ  ở  á  trường THCS. Từ   , tìm r  nguy n nhân  ủ  những yếu kém về hình thứ  

và nội dung  á  hoạt  ộng truyền thông GD. 
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Bảng 2.18. Ý kiến của CBQL, GV, CMHS về mức độ quan trọng của một số vấn 

đề về công tác truyền thông GD đối với các trƣờng THCS 

TT Những vấn đề chính 
Số ngƣời 

tham gia 

Điểm 

trung 

bình 

Xếp 

thứ 

1 Sự qu n tâm  ủ   án bộ l nh  ạo phòng GD, 

Hiệu trưởng  á  nhà trường THCS,  án bộ 

QLGD và  án bộ phụ trá h  ông tá  truyền 

thông GD  ối với  á  trường THCS.  

72 3,42 1 

2 Sự qu n tâm  ủ  l nh  ạo Sở GD&ĐT về 

 ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường 

THCS 

72 3,39 2 

3 Sự qu n tâm  ủ  nhà quản lý GD  á   ấp và 

giáo vi n trường THCS về  ông tá  truyền 

thông GD  ối với  á  trường THCS 

72 3,35 3 

4 Trình  ộ  huy n môn, quản lý  ủ   án bộ l nh 

 ạo trong lĩnh vự  truyền thông GD 
72 3,28 4 

5 Trình  ộ  huy n môntrong  ông tá  truyền 

thông GD  ối với  á  trường THCS  ủ  giáo 

vi n phụ trá h truyền thông 

72 3,14 5 

6 Thông tin nội dung về truyền thông GD  ối 

với  á  trường THCS 
72 3,11 6 

7 Mạng lưới  ộng tá  vi n 72 3,10 7 

8 Công tá  lập kế hoạ h truyền thông GD  ối 

với  á  trường THCS 
72 3,00 8 

9 Cơ  hế quản lý và  iều hành  ủ  Phòng GD 72 2,97 9 

10 Kinh phí  ầu tư  ho  ông tá  truyền thông GD 

 ối với  á  trường THCS 
72 2,70 10 
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Kết quả bảng 2.18  ho thấy những yếu tố  hính ảnh hưởng tới  hất lượng  ông 

tá  truyền thông theo thứ tự qu n trọng t ng dần. Đầu ti n là sự qu n tâm  ủ  ban lãnh 

 ạo nhà trường, l nh  ạo  á   ơ qu n quản lý trự  tiếp,  án bộ phụ trá h truyền thông 

giáo dụ  tại  á  nhà trường THCS. Thứ h i là trình  ộ  huy n môn quản lý  ủ   án bộ 

quản lý giáo dụ  và  án bộ phụ trá h truyền thông  ũng là yếu tố qu n trọng. Tiếp  ến 

là nguồn thông tin  ầu vào về nội dung về truyền thông giáo dụ , mạng lưới  ộng tá  

vi n,  ông tá  lập kế hoạ h truyền thông,  ơ  hế quản lý  iều hành và  ặ  biệt là 

kinh phí  ầu tư  ơ sở vật  hất  ho  á  hoạt  ộng truyền thông những yếu tố ảnh hưởng 

hàng  ầu  ến  hất lượng  ủ   ông tá  truyền thông giáo dụ  hiện n y. Điều này  ho 

thấy  ể thự  hiện tốt  ông tá  truyền thông  ần nâng   o nhận thứ   ho  ội ngũ 

CBQL,  án bộ phụ trá h  ông tá  truyền thông  ể họ thấy rõ  ượ  tầm qu n trọng  ủ  

 ông tá  truyền thông GD trong nhà trường  ể triển kh i thư  hiện tốt hoạt  ộng 

truyền thông. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 

Quản lý hoạt  ộng truyền thông GD là một trong những  ông việ  qu n trọng 

không những  ủ  tất  ả  á  phương tiện thông tin  ại  húng, Chất lượng truyền thông 

GD phụ thuộ  vào nhiều yếu tố, trong    yếu tố  hủ qu n    ảnh hưởng rất lớn như: 

Nhận thứ ,  ộng  ơ, thái  ộ, nội dung,  ổi mới hình thứ , phương pháp và  hất lượng 

truyền thông GD  ủ   ội ngũ  án bộ làm  ông tá  truyền thông. Thự  tế khảo sát 

cho thấy trong những n m qu ,  ông tá  truyền thông GD       những  huyển biến 

 áng kể, quản lý truyền thông    thự  hiện tốt nội dung  h   ạo quản lý việ  thự  hiện 

mụ  ti u, y u  ầu, nội dung,  hương trình truyền thông GD. Tuy nhi n  á  hoạt  ộng 

truyền thông GD  òn  hư   ượ  qu n tâm  ồng thời  á  nội dung quản lý truyền thông 

GD  hư  triển kh i một  á h  ồng bộ, vẫn  òn tồn tại một số hạn  hế  ơ bản như nội 

dung, phương pháp truyền thông  hậm  ổi mới  hư  linh hoạt; Hình thứ  truyền thông 

GD m ng nặng tính lý thuyết; Nhận thứ  về  ổi mới phương pháp truyền thông GD 

 hư    o; Chư  thự  sự qu n tâm  ến hoạt  ộng truyền thông giáo dụ   ho HS;  ơ sở 

vật  hất, thiết bị dạy họ   òn thiếu và  hư   ồng bộ.  

Như vậy,    thể thấy r ng  ông tá  quản lý hoạt  ộng truyền thông GD    

 ạt  ượ  một số kết quả nhất  ịnh, song vẫn  òn những yếu kém, bất  ập trong  ơ  hế 

quản lý  ủ  nhà trường THCS,  hư   áp ứng  ượ  y u  ầu  ổi mới quản lý trong gi i 

 oạn hiện n y. Từ  á   ơ sở lý luận và kết quả nghi n  ứu thự  trạng,  húng tôi xin  ề 

xuất  á  biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông giáo dụ   áp ứng y u  ầu  ổi mới 

GD phổ thông  ấp THCS Quận Hà Đông ở  hương tiếp theo. 
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CHƢƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG  

TRUYỀN THÔNG TRONG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN 

ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI 

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 

Hoạt  ộng truyền thông về giáo dụ  pháp luật, giáo dụ  phòng,  hống tệ nạn m  

túy, t i nạn gi o thông, bạo lự  họ   ường, giáo dụ  hướng nghiệp,... trong gi i  oạn 

hiện n y là nhân tố qu n trọng   ng g p lớn  ho hình thành nhân  á h  ho họ  sinh 

Để nâng   o  hất  lượng và hiệu quả hoạt  ộng truyền thông  trong quá trình  ề xuất 

 á  biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông GD  ần phải   n  ứ vào một số nguy n 

tắ  s u: 

3.1.1. Nguyên tắc về tính mục tiêu 

Mụ  ti u  ủ   ề tài là tìm r   á  biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông giáo 

dụ  nh m mụ   í h nâng   o nhận thứ   ủ  CBQL, GV, CMHS và HS qu     nâng   o 

 hất lượng giáo dụ   ủ   á  trường THCS. Vì vậy,  á  biện pháp  ề xuất phải  ảm bảo 

tính mụ  ti u và thự  hiện  úng theo  á   hủ trương,  ịnh hướng phát triển  ủ  ngành 

GD&ĐT,  hiến lượ  phát triển  ủ   á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông. 

3.1.2. Nguyên tắc về tính thống nhất 

Cá  biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông GD phải  ượ  xây dựng theo 

nguy n tắ  hệ thống và  ồng bộ ở  á   ấp quản lý  ủ  nhà trường THCS.  

Hệ thống là tập hợp  á  phần tử    qu n hệ tương tá   ể thự  hiện một mụ  

tiêu, cá  biện pháp phải  ượ  thự  hiện một  á h toàn diện và  ồng bộ, bởi  á  biện 

pháp    qu n hệ biện  hứng với nh u, hỗ trợ tạo  ộng lự   ho nh u trong một  h nh 

thể thống nhất  ể  ạt mụ  ti u  ề r .  

Việ   ề xuất  á  biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông phải  ảm bảo tính 

toàn diện  ủ   á  biện pháp,  ảm bảo hài hò   á  mối qu n hệ  ủ   á   ối tượng    

li n qu n  ến hoạt  ộng này như: Sự nhận thứ , trá h nhiệm  ủ  giáo vi n,  án bộ 

QLGD, CMHS, HS  ối với hoạt  ộng  ể so sánh  ối  hiếu và xem xét với  á  mối 

qu n hệ xung qu nh.      

Cá  y u  ầu quản lý hoạt  ộng truyền thông phải xuất phát từ bản  hất  ủ  quá 

trình hoạt  ộng truyền thông  ủ   á  trường THCS, trong    tập trung vào việ  lập kế 

hoạ h, tổ  hứ  thự  hiện,  h   ạo, kiểm tr ,  ánh giá nh m phụ  vụ  ho quản lý quá 

trình truyền thông  ể tạo r  bướ   ột phá. Cá  bướ  thự  hiện quản lý này phải thự  
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hiện  ảm bảo tính  ồng bộ  ủ   á  biện pháp, phải  hú ý  ến  á  yếu tố  hủ qu n và 

yếu tố khá h qu n tá   ộng th m gi  vào  á  biện pháp.  

Ngoài ra, trong tính thống nhất  ủ   á  biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền 

thông,  ể  ảm bảo thống nhất  ượ   ần phải dự  tr n  ơ sở tính kế thừ  và phát huy 

những thành tố tí h  ự  sẵn     ể tiếp tụ  triển kh i xây dựng những  hứ  n ng mới. 

Việ   ổi mới thể hiện ở việ  khắ  phụ  những hạn  hế, tồn tại  ủ  những vấn  ề  ũ, 

tìm r  hướng hoàn thiện tr n  ơ sở tuân thủ  á  nền tảng     ượ  xây dựng  ể tránh 

l ng phí về thời gi n và vật  hất. 

3.1.3. Nguyên tắc về tính cần thiết và khả thi 

 Nguyên tắc về tính cần thiết 

Nguy n tắ  tính  ần thiết   ng v i trò rất qu n trọng khi bắt  ầu  ề xuất, lự  

 họn r   á  biện pháp  ể m ng lại hiệu quả   o nhất. Nguy n tắ  này  ượ  thự  hiện ở 

 á  biện pháp  ề xuất,  ần phải dự  tr n việ  phân tí h  á  vấn  ề thự  trạng, nguy n 

nhân,  á  yếu tố ảnh hưởng  ến việ  quản lý hoạt  ộng truyền thông GD tại  á  trường 

THCS quận Hà Đông.  á  biện pháp  ượ   ề xuất phải khắ  phụ   ượ  những hạn 

 hế, yếu kèm và nâng   o  hất lượng hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  trong trường 

THCS Nguyên tắc về tính khả thi 

Khi  ư  r   á  biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông GD dự  tr n  á  

phương tiện truyền thông phải hướng tới việ  xem xét  ến khả n ng thự  hiện ở  á  

 ấp  ộ quản lý,  á   iều kiện về  ơ sở vật  hất, tài  hính... Một biện pháp  ặt r  không 

phù hợp với  iều kiện thự  tế  ủ  nhà trường THCS mà người quản lý dự  ịnh áp dụng 

sẽ không  em lại kết quả,  ôi khi  òn gặp phải tá   ộng ngượ  lại. 

Tính khả thi  ủ  biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông ở  á  trường THCS 

tr n  ị  bàn Quận Hà Đông mà luận v n  ề xuất là  ảm bảo tính khả thi về  hính sá h, 

tài  hính, nhân lự , kỹ thuật. Trong   , tính khả thi về  hính sá h là  ơ sở pháp lý  ể 

thự  hiện biện pháp; Tính khả thi về tài  hính là nguồn kinh phí  ể thự  hiện  hi trả, 

duy trì hoạt  ộng nh m thự  thi nội dung  ề r ; Tính khả thi về nhân lự  là  ội ngũ 

 ảm bảo về số lượng,  hất lượng  huy n môn và phẩm  hất  ủ  người làm  ông tá  

truyền thông  ể thự  hiện  ông việ ; Tính khả thi về kỹ thuật là        ủ  ông  ụ, 

phương tiện  ần thiết  ể thự  hiện  á  mụ  ti u.   
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3.1.4. Nguyên tắc về tính kế thừa 

Kế thừ  là sự thừ  hưởng, giữ gìn và tiếp tụ  phát huy những nhân tố phù hợp 

với quy luật,  ồng thời loại bỏ những nhân tố  hư  hoặ  không phù hợp với quy luật 

phát triển.  

Trướ  bối  ảnh hiện n y trong xu thế hội nhập quố  tế,    tạo r  nhiều  huyển 

biến sâu sắ  trong hoạt  ộng truyền thông GD. Từ những qu n niệm về  ổi mới cách 

thứ , phương tiện truyền thông  ến  á h thứ  thự  hiện quá trình tổ  hứ  truyền thông 

GD vấn  ề qu n tâm  hính là sự kế thừ , sự  ải tiến hoặ   ư  th m yếu tố mới vào 

hoạt  ộng quản lý nh m tạo r  một sự ổn  ịnh và thú   ẩy quá trình phát triển  ủ  giáo 

dụ  giúp  á  em HS hình thành phẩm  hất và n ng lự  tốt, nhân  á h tốt. 

Quá trình phát triển hoạt  ộng truyền thông GD dự  tr n CNTT và truyền thông 

ở  á  trường THCS  ị  bàn Quận Hà Đông phải  ượ  thự  hiện tr n nền tảng  ơ bản 

 ủ  quá trình truyền thông GD trướ   ây. Bởi vậy, khi thự  hiện không phủ  ịnh, 

không vứt bỏ hoàn toàn  ái  ũ, mà phải giữ lại những yếu tố tí h  ự   òn thí h hợp  ể 

phát triển  ái mới.  

3.1.5. Nguyên tắc về tính hiệu quả 

Hiệu quả  ủ  hoạt  ộng quản lý luôn gắn với mụ  ti u nhất  ịnh, xá   ịnh mụ  

ti u rõ ràng là  ơ sở  ể tổ  hứ  hoạt  ộng    hiệu quả. Tuy nhi n, nếu  h    n  ứ vào 

mụ  ti u  ạt  ượ  vẫn  hư  thể  ảm bảo tính hiệu quả  ủ  hoạt  ộng truyền thông GD 

trong  á  nhà trường THCS. Về mặt lý luận, việ   ạt  ượ  mụ  ti u là khẳng  ịnh sự 

thành  ông, nhưng hiệu quả  òn phụ thuộ  vào  á h tổ  hứ  thự  hiện  ể tiến tới mụ  

ti u   , trong thự  tế, sự thành  ông    thể không  em lại hiệu quả hoặ  hiệu quả thấp. 

Vì vậy, b n  ạnh y u  ầu  ảm bảo  iều kiện  ể thành  ông khi xá   ịnh mụ  ti u, 

 ông tá  quản lý  òn  òi hỏi tính hiệu quả khi tổ  hứ  thự  hiện mụ  ti u   . 

Tính hiệu quả  ủ  việ  tổ  hứ  thự  hiện  á  biện pháp hoạt  ộng truyền thông 

GD  ượ  xá   ịnh bởi  á  yếu tố  ơ bản: Thự  trạng b n  ầu  ủ  hoạt  ộng truyền 

thông GD, yếu tố quản lý hoạt  ộng truyền thông GD, việ  tổ  hứ  thự  hiện  á  biện 

pháp và kết quả  ủ  sự  huyển biến tí h  ự   ủ  hoạt  ộng truyền thông GD. Sự  h nh 

lệ h giữ  yếu tố kết quả và thự  trạng b n  ầu trong  ông tá  quản lý hoạt  ộng truyền 

thông GD  hính là hiệu quả  ủ  hoạt  ộng. Hiệu quả     ượ   ảm bảo bởi  á  yếu tố 

quản lý, tổ  hứ  vận hành. N i  á h khá , việ  tổ  hứ  thự  hiện  á  biện pháp  ề xuất 

phải  ạt  ượ  hiệu quả quản lý hoạt  ộng truyền thông GD trong  iều kiện nguồn lự  
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 ụ thể. Mứ   ộ quản lý hoạt  ộng truyền thông GD  ạt  ượ   hính là thướ   o hiệu 

quả và  ồng thời thể hiện tính hiệu quả  ủ  việ  tổ  hứ  thự  hiện  á  biện pháp  ụ thể 

là nâng   o  ượ  nhận thứ   ho một bộ phận lớn là  á  CBQL, GV, CMHS và HS 

trong  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông. 

Trong quá trình thự  hiện  á  biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông GD 

phải  ảm bảo hài hò  về hiệu quả GD - hiệu quả về mặt x  hội và hiệu quả kinh tế, 

tránh  ầu tư l ng phí, làm  ho   , tổ  hứ   á  hoạt  ộng truyền thông GD m ng tính 

 ối ph  không hiệu quả. 

3.2. Biện pháp quản lý hoạt động truyền thông trong các trƣờng THCS trên địa 

bàn Quận Hà Đông, Hà Nội 

3.2.1. Biện pháp 1: Tuyên truyền vận động nh m nâng cao nhận thức về công tác 

truyền thông giáo dục trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn Quận Hà 

 ông, Hà Nội 

 Mục tiêu của biện pháp 

Nâng   o nhận thứ   ho  ội ngũ  án bộ quản lý về giáo dụ  và  á   ối tượng    

li n qu n, trong        ội ngũ b n giám hiệu  á  nhà trường THCS, GV, CMHS và 

HS thấy  ượ  tầm qu n trọng  ũng như sự  ần thiết  ủ  các hoạt  ộng truyền thông 

giáo dụ  nh m nâng   o nhận thứ  về  á  vấn  ề giáo dụ  hiện n y như giáo dụ  pháp 

luật, giáo dụ  phòng  hống tệ nạn m  túy, b o lự  họ   ường,  n toàn gi o thông, giáo 

dụ  môi trường sống, giáo dụ  hướng nghiệp...  áp ứng  ổi mới và nâng   o  hất 

lượng giáo dụ . 

 Nội dung của biện pháp 

- Vận  ộng tuy n truy n với  á   ấp quản lý 

- Vận  ộng tuy n truyền với giáo vi n 

- Vận  ộng tuy n truyền với CMHS 

- Vận  ộng tuy n truyền với HS 

- Đối với cán bộ quản lý giáo dục 

Hầu hết  á   án bộ làm  ông tá  quản lý hoạt  ộng truyền thông giáo dụ   ều 

nhận thứ   ượ  tầm qu n trọng  ủ  vấn  ề truyền thông giáo dụ   ối với  á  trường 

THCS, nhất là trong bối  ảnh ngành giáo dụ    ng ngày  àng qu n tâm hơn  ến việ  

tuy n truyền  á  vấn  ề về giáo dụ  như phổ biến pháp luật, giáo dụ  phòng  hống tệ 
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nạn m  túy, bạo lự  họ   ường,  n toàn gi o thông, bảo vệ môi trường  ặ  biệt là  ông 

tác phân luồng hướng nghiệp  ho HS từ sớm và nhấn mạnh tầm qu n trọng  ủ   ông 

tá  truyền thông giáo dụ  trong  á  trường THCS. 

Nhưng việ   ụ thể h   nhận thứ  thành hành  ộng  òn  hư   ượ  thự  hiện 

triệt  ể. Bởi vậy,  ể  ội ngũ  án bộ QLGD thấy  ượ   ây là một vấn  ề  ần  ượ  qu n 

tâm  ặ  biệt, thậm  hí phải  ượ   oi là một trong những nhiệm vụ trọng  iểm và nhận 

thứ   ủ   án bộ QLGD   ng v i trò qu n trọng  ể nâng   o hiệu quả truyền thông GD 

 ối với  á  trường THCS. 

Hầu hết nhà QLGD  ều  ho r ng hoạt  ộng truyền thông GD trong  á  trường 

THCS  hư     tầm qu n trọng, tuy nhiên vẫn  òn một số  án bộ  òn nhìn nhận vấn  ề 

này một  á h khá hời hợt. Chính vì vậy,  á  vấn  ề về truyền thông giáo dụ   ượ   ề 

 ập  ôi khi  òn  hư   ập nhật,  h  dừng lại ở mứ   ộ phản ánh sự việ ,  hư  “ ào sâu” 

tư duy  ể tìm hiểu  ốt lõi  ủ  vấn  ề,  hư  tìm  ượ  những biện pháp triệt  ể  ho vấn 

 ề  ặt r ; nhiều vấn  ề mới phát sinh  hư   ượ  phát hiện kịp thời;  á  hoạt  ộng 

truyền thông không    li n tụ , thiếu sự kết nối với sự kiện; tần suất  ủ   á  hoạt  ộng 

truyền thông về GD  òn thư  thớt;... Nếu  á   án bộ quản lý hoạt  ộng truyền thông 

GD    sự  ổi mới trong nhận thứ  về vị trí, v i trò  ủ   hoạt  ộng truyền thông về GD 

trong  á  trường THCS,  hắ   hắn  á  vấn  ề kể tr n sẽ  ượ   ải thiện. 

-  Đối với cán bộ quản lý giáo dục các trường THCS, giáo viên, học sinh, cha 

mẹ học sinh. 

Hầu hết  á  CBQL giáo dụ  ở  á  trường THCS  ều nhận thứ   ượ  tầm qu n 

trọng  ủ  hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  tuy nhiên, vì một số lý do kh  kh n về nhân 

lự  triển kh i  á  hoạt  ộng truyền thông GD  hủ yếu là ki m nhiệm,  iều kiện  ơ sở 

vật  hất, kinh phí tổ  hứ   á  hoạt  ộng... do vậy  á  hoạt  ộng  òn m ng tính hình 

thứ ,  hư   ượ  qu n tâm. 

 Cách thức tiến hành 

+ Tổ  hứ   á  hội thảo “nội bộ” về  ổi mới về GD pháp luật, giáo dụ  phòng 

 hống tệ nạn m  túy,  n toàn gi o thông, bạo lự họ   ường, bảo vệ môi trường sống, 

giáo dụ  hướng nghiệp trong  á  trường THCS  ối với  á  trường THCS nh m nâng 

  o nhận thứ  cho CBQLGD trong nhà trường. 

+ Li n tụ   ung  ấp thông tin mới về  hính sá h,  ập nhật nội dung truyền 

thông GD trong  á  trường THCS  ho  á  nhà QLGD ví dụ như  iểm tin về những 
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vấn  ề mới về GD&ĐT trong  á  trường THCS trong  á   uộ  họp gi o b n hàng 

tuần;  oi hoạt  ộng truyền thông GD trong  á  trường THCS là một  hủ  ề trọng tâm, 

một nhiệm vụ qu n trọng  ủ   á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông. 

+ Kết hợp  hặt  hẽ với l nh  ạo  á  Trường THCS ở những nơi kh  kh n, thiết 

lập mối qu n hệ và tuy n truyền, vận  ộng  ể  á  CBQLGD, GV, HS... hiểu rõ hơn về 

 ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường THCS. 

  ết quả cần đạt được 

Đổi mới và nâng   o nhận thứ   ủ   ội ngũ quản lý GD  á   ấp, GV, CMHS  ể 

   nhận thứ   úng về tầm qu n trọng về truyền thông GD  ối với  á  trường THCS, 

thông qu   á   hủ trương, biện pháp và việ  làm  ụ thể nh m  ư   á   hủ  ề và nội 

dung giáo dụ  phù hợp  ối với  á  trường THCS thành một nhiệm vụ trọng tâm và 

hoàn thành nhiệm vụ   . 

3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục đối với các trường 

trung học cơ sở trên địa bàn Quận Hà  ông, Hà Nội 

 Mục tiêu của biện pháp 

L nh  ạo  á  nhà trường THCS,  á  nhà QLGD ở  ơ sở    khả n ng lập kế 

hoạ h và xây dựng  á   hương trình truyền thông GD  ối với  á  trường THCS thống 

nhất với y u  ầu, nội dung     ượ  xá   ịnh. Chú trọng lập kế hoạ h dài hạn  ho  ông 

tá  này, tránh  ư  r  những kế hoạ h  ối ph  và kém hiệu quả.  

 Nội dung của biện pháp 

L nh  ạo nhà trường  ùng b n giám hieejunh f trường  ần  ư  r  kế hoạ h “dài 

hơi” m ng tính  hiến lượ   ũng như những kế hoạ h ngắn hạn, ví dụ như:  

- Lập kế hoạ h hoạt  ộng theo tháng, quý, n m họ ; 

- Xây dựng  á   hương trình,  huy n mụ  về truyền thông GD trong  á  trường 

THCS; 

- Xây dựng kế hoạ h kết hợp với  á  tổ  hứ   oàn thể trong và ngoài nhà trường 

THCS thự  hiện  á   hương trình tổng hợp về truyền thông GD trong  á  trường THCS 

nh m tạo hiệu ứng rộng r i trong toàn trường và ti u biểu  ho Quận Hà Đông. 

- Xây dựng kế hoạ h truyền thông  ụ thể khắ  phụ  tình trạng  ối ph  về truyền 

thông ở  á  trường THCS thuộ   ị  bàn kh  kh n,  ị  phương x  tr n toàn Quận… 

Cách thức tiến hành 



71 

Với  á  nội dung như tr n,  ầu ti n, l nh  ạo nhà trường  ùng b n giám hiệu, tổ 

trưởng bộ môn, giáo vi n  hủ nhiệm tại  á  trường THCS  ần xá   ịnh và thu thập 

thông tin sơ bộ về tình hình truyền thông về GD trong  á  trường THCS n i  hung, 

tìm r  những  iểm cấp thiết nhất  ể triển kh i truyền thông, từ     huẩn bị  ho tiền kế 

hoạ h, xây dựng kế hoạ h truyền thông và xây dựng kế hoạ h truyền thông trong nhà 

trường  hính thứ . 

a. Giai đoạn chuẩn bị kế hoạch hóa 

Bướ  1: Xá   ịnh nhu  ầu và thu thập thông tin 

- Xá   ịnh  á  mố  xây dựng kế hoạ h; 

- Thành lập nh m xây dựng kế hoạ h  hung (m ng tính  hiến lượ ) và từng kế 

hoạ h –  hương trình thành phần; 

- Thu thập và xử lý thông tin phụ  vụ  ho việ  xây dựng kế hoạ h truyền thông 

GD. Cá  thông tin  hủ yếu b o gồm:  á   h  thị, nghị quyết Đảng và Nhà nướ   ũng 

như  ủ  ngành GD,  ủ  Bộ Thông tin và truyền thông thành  ông và hạn  hế  ủ  việ  

quản lý hoạt  ộng truyền thông trong  á  nhà trường THCS trong thời gi n qu . 

Bướ  2: Dự báo,  hẩn  oán 

- Phân tí h,  ánh giá thự  trạng  ông tá  truyền thông,  á  hoạt  ộng truyền 

thông GD  ối với  á  trường THCS  ủ  Quận Hà Đông ( iểm mạnh,  iểm yếu, nguồn 

lự ...); Phân tí h tình hình, yếu tố ảnh hưởng, môi trường x  hội, từ    xá   ịnh  úng 

vấn  ề,  á  nguy  ơ, thá h thứ   ần tránh. 

- Dự báo  á   hiều hướng phát triển về  á   h  ti u  ần    trong kế hoạ h ( h  

ti u về số lượng thông tin truyền thông GD, số trường THCS trong Quận, số giáo viên 

phụ  trá h truyền thông,  iều kiện về  ơ sở vật  hất  ần thiết  ể phụ  vụ  ho  ông tá  

truyền thông GD...) 

b. Dự thảo kế hoạch sơ bộ 

- Xây dựng hệ thống mụ  ti u,  h  ti u  ho  ông tá  truyền thông GD  ối với 

 á  trường THCS; 

- Xây dựng  á   iều kiện  ần thiết (nhân lự , phương tiện, thiết bị, tài  hính) 

 ho kế hoạ h truyền thông GD  ối với  á  trường THCS; 

- Dự thảo  á  phương án, dự án về kế hoạ h truyền thông GD  ối với  á  

trường THCS nh m giúp người quản lý hoạt  ộng truyền thông    nhiều phương án 

khá  nh u  ể lự   họn. 
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c. Xây dựng kế hoạch chính thức 

Tr n  ơ sở  ủ  kế hoạ h sơ bộ, tiến hành xây dựng kế hoạ h truyền thông GD 

 ối với  á  trường THCS  hính thứ . C  thể lự   họn từ một trong  á  phương án    

n u ở bướ  xây dựng kế hoạ h sơ bộ. 

S u khi thành lập tổ xây dựng kế hoạ h truyền thông GD  ối với  á  trường 

THCS, gi o trá h nhiệm  ho tổ này thự  hiện  á   ông việ   ủ  khâu  huẩn bị  ho kế 

hoạ h như tập hợp  á  thông tin, phân tí h tình hình, xá   ịnh mụ  ti u, tính toán  á  

 h  ti u...  

Tổ xây dựng kế hoạ h  òn trợ giúp l nh  ạo nhà trường báo phổ biến kế hoạ h 

 ến  á  bộ phận,  ồng thời    trá h nhiệm tập hợp  á  kế hoạ h  ủ   á  bộ phận này 

và  ùng l nh  ạo nhà trường xây dựng kế hoạ h sơ bộ về  ông tá  truyền thông giáo 

dụ   ối với  á  trường THCS. 

 Truyền thông GD đối với các trường THCS 

 

Sơ đồ 2.2.Quan hệ trong tổ chức xây dựng kế hoạch 

L nh  ạo  

nhà trường  
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Bản kế hoạ h  hính thứ  này phải  ượ   ấp tr n duyệt, s u khi  ượ  xét duyệt 

mới thự  hiện  á  bướ  tiếp theo. C n  ứ vào bản kế hoạ h  hính thứ  (mụ  ti u, nội 

dung  á  hoạt  ộng, thời hạn và  á  biện pháp)     ượ  duyệt, tiến hành tổ  hứ ,  h  

 ạo và kiểm tr  việ  thự  hiện kế hoạ h. Trong bản kế hoạ h  ần xá   ịnh rõ: 

- Phạm vi quản lý  ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường THCS; 

- Xây dựng  ượ  mụ  ti u; 

- Dự  oán xu hướng sẽ xảy r ; 

- Liệt k   ượ   á   hương trình truyền thông  hi tiết  ũng như từng hoạt  ộng 

 ần thiết;  

- Dự trù kinh phí  ể thự  hiện toàn bộ kế hoạ h dài hạn, trong b o gồm nhiều 

 hương trình, kế hoạ h nhỏ ngắn hạn. 

 Kết quả cần đạt 

Nội dung hoạt  ộng  ủ  kế hoạ h  ần phong phú và    dạng,    khả n ng m ng 

lại hiệu quả truyền thông GD   o; Lưu ý tính vùng miền, tính thời  iểm  ể tránh tình 

trạng phân bố thông tin không  ồng  ều, thông tin dàn trải không     ịnh hướng. 

Kế hoạ h truyền thông GD phải  hặt  hẽ,    tính hệ thống, thống nhất với kế 

hoạ h  hung  ủ  các trường THCS và  ủ  Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông, ủy b n 

nhân dân quận. 

Kế hoạ h  ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường THCS phải bám sát  á  

 hủ trương, nghị quyết  ủ  Đảng, Nhà nướ ,  ủ  Bộ Giáo dụ  và  ào tạo, sở, phòng 

GD g p phần nâng   o  hất lượng GD trong  á  trường THCS. 

3.2.3. Biện pháp 3:  ổi mới công tác Tổ chức và chỉ đạo hoạt truyền thông giáo dục 

ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn Quận Hà  ông, Hà Nội 

 Mục tiêu của biện pháp  

Do y u  ầu  ấp thiết phải tiến hành  ông tá  truyền thông giáo dụ   ối với  á  

trường THCS trong khi vẫn phải  ảm bảo  á  hoạt  ộng khá   ủ  nhà trường do    

l nh  ạo B n giám hiệu  á  nhà trường  ần phải  ổi mới và nâng   o n ng lự  tổ  hứ  

và  h   ạo  ể xây dựng  ượ  một hệ thống    khả n ng  ảm nhiệm  ông tá  truyền 

thông GD  ạt hiệu quả   o nhất. 

 Nội dung của biện pháp 

Trướ   ây, trong  á  trường THCS vẫn tồn tại phương pháp quản lý truyền 

thống là “ ầm t y  h  việ ”, tr n r  lệnh, dưới  hấp hành. Phương pháp quản lý mới 
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 òi hỏi nhà quản lý phải  oi  ấp dưới như những  ộng sự – h y những nhà quản lý  ấp 

nhỏ hơn,  hịu trá h nhiệm quản lý  hính phần việ  mình  ượ  gi o. Do vậy, l nh  ạo 

nhà trường  ần tôn trọng  á  quyết  ịnh  ủ  người phụ trá h truyền thông GD  ối với 

 á  trường THCS,  h    n thiệp trong những trường hợp thự  sự  ần thiết. Đổi mới và 

nâng   o n ng lự   h   ạo thự  hiện sẽ g p phần kí h thí h tính sáng tạo, n ng  ộng 

 ủ  những  án bộ làm  ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường THCS. 

Một phần qu n trọng  ủ  biện pháp này là l nh  ạo nhà trường phải xá   ịnh 

 ượ  tầm qu n trọng  ủ  kỹ n ng quản lý, từ       kế hoạ h bồi dưỡng  huy n môn 

về truyền thông GD cho CBQLGD, các GV nh m loại bỏ dần những  iểm yếu trong 

 ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường THCS. 

 Cách thức tiến hành 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan chủ quản 

Phòng GD&ĐT, ủy b n nhân dân x , phường, thị trấn là  ơ qu n quản lý trự  

tiếp  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận và  á   ơ qu n  hủ quản khá  là  á  Ủy b n 

nhân dân huyện, x , phường, thị trấn do    việ  t ng  ường v i trò l nh  ạo và  h   ạo 

 ủ  Phòng GD    tá   ộng  áng kể  ến  hất lượng truyền thông GD  ối với  á  

trường THCS tr n  ị  bàn Quận. Điều này thể hiện ở những khí   ạnh s u: 

+ L nh  ạo nhà trường  ùng với  á   ơ qu n  hủ quản  ủ   á  trường THCS 

 ần  ịnh r  những phương hướng  hiến lượ  phát triển  ho hoạt  ộng truyền thông 

trong  á  trường THCS,  ũng như phương hướng nhiệm vụ truyền thông s o  ho m ng 

lại hiệu quả   o nhất. Như vậy,  ông tá  truyền thông sẽ  i  úng trọng tâm, không bị 

 hệ h hướng.  

+ Bản thân  á  trường THCS  ũng  ượ  khí h lệ,  ộng vi n  ể nâng   o  hất 

lượng, không    sự hiện diện  ủ   á  phương tiện thông tin truyền thông thì  hắ   hắn 

việ   ổi mới hoạt  ộng truyền thông GD trong  á  trường THCS dù     ạt những 

thành tựu mới  ũng sẽ không thu hút  ượ  sự qu n tâm,  hú ý  ủ  CBQL, GV, CMHS 

và HS. Dự  vào  hiến lượ  phát triển truyền thông GD trong  á  trường THCS,  á  

nhà QLGD sẽ  ịnh hướng  á h quản lý  ủ  mình  ể  ư  những  hính sá h, nội dung 

truyền thông GD mới  ến  á  trường THCS một  á h hiệu quả nhất. 

- Tổ chức các Hội thảo về quản lý hiệu quả các hoạt động truyền thông giáo 

dục trong các trường THCS 
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Mỗi  uộ  hội thảo sẽ là diễn  àn   ng g p ý kiến qu n trọng  ủ   á  nhà kho  

họ ,  á  nhà QLGD  á   ấp  ũng như tiếng n i từ  ơ sở giáo dụ . Cá   uộ  hội thảo 

 ũng là một  ộng lự  kí h thí h  án bộ Sở, Phòng GD, từ     ho r   ời  á   huy n  ề 

sâu về  á  vấn  ề nổi  ộm  ủ  truyền thông GD trong  á  trường THCS. Thông qu  

 ông tá  tuy n truyền  á  nhà quản lý,  á   huy n gi   ầu ngành và toàn xã hội sẽ  ập 

nhật  ượ  những thông tin qu n trọng về  ổi mới truyền thông GD trong  á  trường 

THCS như xu hướng phát triển,  hất lượng GD, giáo dụ  pháp luật, giáo dụ  môi 

trường,  n toàn gi o thông, bạo lự  họ   ường, giáo dụ  hướng nghiệp… 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của ban giám hiệu các trường THCS 

Quận Hà Đông 

B n giám hiệu  ủ  bất kì trường THCS nào  ũng giữ v i trò vô  ùng qu n trọng 

trong việ   ịnh hướng phát triển  hiến lượ   ho toàn bộ hoạt  ộng truyền thông GD 

trong trường THCS  ủ  mình tr n  ị  bàn. V i trò  ủ  l nh  ạo  á  nhà trường thể 

hiện ở việ  quán triệt nội dung tuy n truyền  ủ  Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng 

GD&ĐT là  ơ qu n  hủ quản, nghi m ngặt tuân theo  ường lối  hính sá h,  hủ trương 

 ủ  Đảng và Nhà nướ  về truyền thông GD trong  á  trường THCS, g p phần nâng 

  o nhận thứ  và  hất lượng GD. 

+ L nh  ạo nhà trường phải làm tốt khâu quản lý giáo vi n,  á  tổ  huy n môn  ể 

thu hút nhân tài, tìm r  những người    khả n ng  ho  ông tá  truyền thông GD  ối với 

nhà trường. Tìm hiểu và nắm bắt  ượ  những thế mạnh  ũng như những  iểm hạn  hế  ủ  

từng  á nhân  ể dùng  úng người,  úng việ   ho  ông tá  truyền thông GD trong trường 

THCS. 

+ L nh nhà trường THCS  ần r   á  quyết  ịnh  hính xá , kịp thời  ể hoạt 

 ộng truyền thông giáo dụ  trong  á  trường THCS diễn r  thuận lợi, theo  úng 

 hương trình, kế hoạ h và  ạt  ượ  mụ  ti u mong muốn. 

+ L nh nhà trường THCS  ần  ộng vi n, khí h lệ giáo vi n phụ trá h  huy n 

môn  ũng như những người th m gi   ông tá  truyền thông về giáo dụ   ối với  á  

trường THCS; khi  ần    thể khen thưởng b ng vật  hất. 

- Đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ QLGD,cán bộ phụ trách truyền thông 

về giáo dục 

Để quản lý tốt  á  hoạt  ộng truyền thông GD trong  á  trường THCS,  ội ngũ 

CBQLGD,  án bộ phụ trá h truyền thông không  h   ần    kiến thứ  về  huy n môn mà 
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 òn  ần những kiến thứ  sâu rộng về GD, v n h  , x  hội,  ũng như  m hiểu về tình 

hình  ị  phương nơi họ  ến  ông tá . Như vậy, trình  ộ v n h    án bộ quản lý,  án bộ 

truyền thông không thể  h   ơn thuần là một tấm b ng  ử nhân hoặ  một ngành x  hội 

thí h hợp, mà luôn  ần  ượ  làm phong phú,    dạng th m. Người l nh  ạo  ần  oi 

trọng mặt b ng trình  ộ  ủ   án bộ QLGD,  án bộ phụ trá h truyền thông GD. Do vậy 

 ông tá   ào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ  ông tá  truyền thông giáo dụ  là rất qu n trọng. 

+ L nh  ạo  á  nhà trường THCS  ần khuyến khí h và tạo  iều kiện  ho  ội ngũ 

CBQLGD,  án bộ phụ trá h truyền thông GD  i họ  tập nâng   o trình  ộ  hính trị, 

 huy n môn,  ũng như mở rộng tầm hiểu biết  ủ  họ qu   á  kh   họ  ngắn hạn và các 

kh   họ  dài hạn;  ồng thời khuyến khí h người làm  ông tá  truyền thông GD tự bồi 

dưỡng, tự họ , tự  ào tạo  ể không ngừng hoàn thiện  huy n môn  ủ  mình.  

 Kết quả cần đạt 

L nh  ạo  á  nhà trường THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ  ủ  mình trong  ông 

tá  truyền thông GD với sự th m gi  tí h  ự ,  hủ  ộng  ủ   án bộ QLGD,  án bộ phụ 

trá h truyền thông và những người    li n qu n trong  ơ qu n; quản lý và sử dụng hợp 

lý  á  nguồn lự   ủ  nhà trường  ho  ông tá  truyền thông  GD  ối với  á  trường 

THCS. Cần lưu ý mọi  ối tượng  ều  ượ  xem là  hủ thể quản lý phần việ   ủ  mình 

 ượ  gi o (tự xây dựng kế hoạ h, tự thự  hiện, tự kiểm tr  -  ánh giá) nh m hoàn 

thành  ông việ   ượ  gi o với kết quả tốt nhất. 

3.2.4. Biện pháp 4: Ki m tra, đánh giá thường xuyên hoạt động truyền thông giáo 

dục ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn Quận Hà  ông, Hà Nội 

 Mục tiêu của biện pháp 

 Từ trướ   ến n y, hoạt  ộng kiểm tr ,  ánh giá thường  ượ  xem là việ  làm 

 h   ượ  tiến hành s u khi một kế hoạ h     ượ  hoàn thành. Bởi vậy,  ối với  á  kế 

hoạ h tá  nghiệp và kế hoạ h ngắn hạn, thường ít    sự uốn nắn,  iều  h nh, do  á  s i 

s t ít  ượ  phát hiện kịp thời. 

 Kiểm tr   ánh giá  ần  ượ   oi là việ  làm thường xuy n, nh m nắm  ượ  tiến 

trình thự  hiện  ông việ , phát hiện những thiếu s t, s i lệ h và tìm r  những nguy n 

nhân  ủ  thiếu s t, s i lệ h h y những vấn  ề nảy sinh  ể    sự  iều  h nh, bổ sung 

kịp thời. Qu  kiểm tr  mới nắm bắt  ượ  thông tin li n hệ ngượ  một  á h  ầy  ủ, 

khá h qu n    hệ thống,  ánh giá  ượ  thự  trạng  ông tá  truyền thông GD  ối với 
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 á  trường THCS trong từng gi i  oạn, kịp thời  iều  h nh uốn nắn  á  s i lệ h  ủ   ả 

người quản lý. 

Việ  kiểm tr   ánh giá  ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường THCS 

không thể  h  thự  hiện trong phạm vi nhà trường mà  ần    th m sự  ánh giá từ b n 

ngoài, như từ  ơ qu n  hủ quản là Phòng GD, Ủy b n nhân dân quản lý nhà trường và 

người dân. 

Thự  tế  ho thấy, việ  kiểm tr ,  ánh giá  ông tá  truyền thông GD  ối với  á  

trường THCS  ủ  l nh  ạo  á  nhà trường THCS thời gi n qu  vẫn  òn  hư  kho  

họ , không thường xuy n n n hiệu quả m ng lại  hư   ượ  như mong muốn. Do    

t ng  ường  ông tá  kiểm tr ,  ánh giá là một biện pháp  ần thiết nh m n ng   o hiệu 

quả truyền thông GD  ối với  á  trường THCS.    

 Nội dung của biện pháp 

Nội dung kiểm tr ,  ánh giá  ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường 

THCS rất rộng, b o gồm nhiều mặt như: Kiểm tr ,  ánh giá hoạt  ộng  ủ   á  nh m 

truyền thông GD,  án bộ phụ trá h truyền thông GD rà soát  á  hoạt  ộng    thự  hiện 

so với kế hoạ h, kiểm nghiệm phản ứng  ủ  giáo vi n,  h  mẹ HS, thu thập phản hồi 

từ  ấp  ơ sở… Do vậy, L nh  ạo  á  nhà trường  ần phải xá   ịnh  ây là một hoạt 

 ộng qu n trọng trong  ông tá  quản lý  ể xây dựng kế hoạ h kiểm tr   ho từng tháng, 

từng quý và  ả n m. Kế hoạ h kiểm tr  phải rõ mụ  ti u, y u  ầu, nội dung, hình thứ , 

phương pháp kiểm tr .  

 Cách thức tiến hành 

Để  ảm bảo  ho việ  kiểm tr ,  ánh giá  ượ  khá h qu n,  hính xá , kho  họ  

 ông tá  này phải  ượ  tiến hành theo nhiều hình thứ     dạng  ể hỗ trợ cho nhau 

như: Kiểm tr  toàn diện, kiểm tr  theo  hủ  ề,  hủ  iểm,  huy n  ề, kiểm tr   ịnh kỳ, 

kiểm tr   ột xuất, tổ  hứ  kiểm tr   héo giữ   á  nh m  ông tá , y u  ầu  á  nh m 

 ông tá  làm tốt  ông tá  kiểm tr ,  ánh giá nội bộ, y u  ầu từng  á nhân tự  ánh giá 

 ông việ   ủ  mình. 

Ngoài r ,  ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường THCS  òn  ần  ượ   ánh 

giá từ b n ngoài như  ơ qu n  hủ quản, từ  á   ối tá , và từ phí   án bộ quản lý giáo dụ  

 á   ấp, giáo vi n, HS,  h  mẹ HS ở trường THCS, thông qu  hệ thống phiếu hỏi, phiếu 

 ánh giá (thường xuy n hoặ   ột xuất). 

 Kết quả cần đạt 
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Việ  kiểm tr ,  ánh giá  ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường THCS dù 

 ượ  tiến hành theo hình thứ  nào vẫn phải tuân thủ  á   iều kiện: Đảm bảo tính pháp lý 

và nguy n tắ , phải     huẩn  ánh giá thí h hợp  ối với từng nội dung kiểm tr , phải 

 ượ  tiến hành một  á h bài bản theo một quy trình kho  họ   ảm bảo  ho việ  kiểm 

tr ,  ánh giá  ượ   hính xá , khá h qu n, dân  hủ,  ông kh i.  

Hoạt  ộng kiểm tr  phải    kế hoạ h, phải  ảm bảo tính linh hoạt,  ồng bộ, li n 

tụ  và  ượ   huẩn bị một  á h  ẩn trọng, thự  hiện theo  úng trình tự kiểm tr , kết thú  

kiểm tr  phải  h  r   ượ  những việ  làm tốt,  hư  tốt,  òn thiếu s t lệ h lạ  trong công 

tá  truyền thông GD  ối với  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông.   

3.2.5. Biện pháp 5: Huy động các nguồn lực và tăng cường cơ sở vật chất  đ  đảm 

bảo công tác truyền thông giáo dục đối với các trường trung học cơ sở trên địa bàn 

Quận Hà  ông, Hà Nội 

 Mục tiêu của biện pháp 

Tạo  iều kiện tối    khả n ng tài  hính hiện   , huy  ộng tối    nguồn lự  từ 

b n ngoài, nội lự  b n trong  ủ  nhà trường  ể tr ng bị  ơ sở vật  hất,  á  tr ng thiết 

bị phụ  vụ  ông tá  truyền thông GD nh m mụ  ti u nâng   o hiệu quả,  hất lượng 

 ủ  hoạt  ộng truyền thông giáo dụ   ối với  á  trường THCS tr n  ị  bàn quận. 

 Quản lý tốt và sử dụng    hiệu quả  á  tr ng thiết bị phụ  vụ  ông tá  truyền 

thông hiện    trong  á  nhà trường. 

Cải tiến  á   hế  ộ  hính sá h  ối với những người th m gi  thự  hiện  hương 

trình truyền thông GD  ối với  á  trường THCS,  á  CBQLGD,  án bộ phụ trá h 

truyền thông GD  ể     hế  ộ,  hính sá h thỏ   áng. 

Phát huy tinh thần, ý thứ  tự giá  sử dụng  á  thiết bị, phương tiện truyền 

thông,    ý thứ  bảo vệ, bảo quản tốt, tự   ng g p th m  á  phương tiện thông tin và 

truyền thông tùy theo  iều kiện  ủ   á  nhà trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông, 

Hà Nội. 

 Nội dung của biện pháp 

Đầu n m họ  Hiệu trưởng nhà trường thống k   ơ sở vật  hất hiện    và thự  

trạng tr ng thiết bị phụ  vụ hoạt  ộng truyền thông giáo dụ . 

Lập kế hoạ h xây dựng, sử   hữ , bổ sung mới  ơ sở vật  hất, tr ng thiết bị 

phụ  vụ  ông tá  truyền thông GD  ủ  nhà trường. 
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Huy  ộng tối    nội lự  trong tập thể GV, HS trong nhà trường,  á  tổ  hứ  b n 

ngoài   ng g p ý tưởng, thiết kế  á  phương thứ , hoạt  ộng truyền thông mới và  á  

tr ng thiết bị phụ  vụ  ông tá  truyền thông GD trong nhà trường nh m  ạt hiệu quả 

và  hất lượng tốt nhất. 

Hàng n m hiệu trưởng  á  nhà trường THCS thống k   ượ   ụ thể  ơ sở vật 

 hất nhà trường, b o gồm: Nhà  iều hành, Phòng họp, tr ng thiết bị  ho nhà  iều hành, 

sân b i, tr ng thiết bị máy m   như âm th nh lo  máy phụ  vụ truyền thông...từ    so 

sánh nhu  ầu thự  tế  ần sử dụng với  ơ sở vật  hất hiện   . Lập kế hoạ h và phương 

án giải quyết  ồng thời huy  ộng tối     á  nguồn lự   ủ  nhà trường, xin kinh phí  ấp 

tr n, dự án  ầu tư về tr ng thiết bị trường họ . 

B n l nh nhà trường THCS    th m mưu, kiến nghị với phòng GD&ĐT về  á  

 hế  ộ,  hính sá h  ối với những  án bộ phụ trá h truyền thông GD có li n qu n  ến 

 hương trình truyền thông GD  ối với  á  trường THCS như: 

 - Hỗ trợ  án bộ phụ trá h truyền thông GD trong  á  trường THCS về thời gi n, 

phương tiện  i lại... 

 - Đặ  biệt thưởng hàng n m về  á   ề tài li n qu n  ến  ổi mới quản lý hoạt 

 ộng truyền thông GD trong  á  trường THCS 

 - Khen thưởng,  ộng vi n kịp thời những sáng kiến xuất sắ  về truyền thông GD. 

 Chỉ đạo thực hiện 

L nh  ạo  á  nhà trường THCS y u  ầu  á  nh m thự  hiện  ông tá  truyền 

thông GD  ối với  á  trường THCS  ư  r   á  y u  ầu, kiến nghị về  hế  ộ  hính sá h 

và  ơ sở vật  hất,  ùng với sự tư vấn  ủ  tổ xây dựng kế hoạ h và  á  phòng b n    

li n qu n, l nh  ạo nhà trường xem xét,  iều  h nh và quyết  ịnh  hế  ộ thí h hợp 

nhất  ũng như  ung  ấp  á   ơ sở vật  hất  ần thiết  ho  ông tá  truyền thông GD. 

 Kết quả cần đạt 

- Cá  nh m thự  hiện  ông tá  truyền thông GD  ối với trường THCS     ượ  sự 

hỗ trợ  ần thiết  ủ  l nh  ạo nhà trường  ể thự  hiện hiệu quả nhất  ông việ   ủ  mình. 

- Cá  tá  giả, nh m tá  giả    sản phẩm tốt  ượ  khuyến khí h, khen thưởng 

kịp thời. 

3.2.6. Mối liên hệ giữa các biện pháp 

Cá  biện pháp quản lý là những hoạt  ộng không thể thiếu  ượ  với  á  nhà 

quản lý, bởi  hính  á  biện pháp    tá   ộng  ồng thời l n  á  nhân tố  ủ  quá trình 
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quản lý hoạt  ộng truyền thông GD  ủ  CBQL và  án bộ phụ trá h truyền thông GD là 

nhân tố ảnh hưởng trự  tiếp và quyết  ịnh  ến hiệu quả truyền thông. 

Cá  biện pháp tr n  ều thể hiện  á   hứ  n ng  ơ bản  ủ  quản lý – quản lý 

giáo dụ ,  ặ  biệt là thể hiện v i trò  ủ  thông tin trong quản lý; mặt khá   ũng thể 

hiện mối qu n hệ gắn b   hặt  hẽ qu  lại giữ   ơ qu n truyền thông và  á  tổ  hứ  

GD. Mỗi biện pháp  ều    những thế mạnh ở một phương diện nào    nh m không 

ngừng hoàn thiện nâng   o  hất lượng và hiệu quả truyền thông. Muốn phát huy  ượ  

sứ  mạnh  ủ   á  biện pháp truyền thông GD không thể thự  hiện  ơn lẻ từng biện 

pháp mà phải thự  hiện  ồng bộ  á  biện pháp  ể tạo r  sự li n kết, hỗ trợ giữ   á  

biện pháp truyền thông GD. 

Trong  á  biện pháp truyền thông GD tr n thì biện pháp quản lý nâng   o nhận 

thứ  và hiểu biết về truyền thông GD trong  á  trường THCS và v i trò  ủ   ông tá  

truyền thông GD  ối với  á  trường THCS tr n  á  phương tiện truyền thông rất qu n 

trọng, vì tư tưởng, nhận thứ , qu n  iểm  h   ạo    v i trò quyết  ịnh và tá   ộng 

 ồng thời l n  á  nhân tố  ảm bảo việ  thự  hiện thắng lợi  á  mụ  ti u truyền thông. 

Việ   ổi mới tư duy nhận thứ   ủ  l nh  ạo Phòng GD, Hiệu trưởng  á  trường 

THCS,  án bộ phụ trá h truyền thông GD sẽ dẫn  ến những hoạt  ộng hiệu quả.  

C  thể n i trong  á  biện pháp  ư  r , biện pháp lập kế hoạ h và xây dựng  á  

 hương trình truyền thông GD   ng v i “xương sống” và  ũng là “ òn bẩy”. Việ  

kiểm tr   ánh giá,  ũng như t ng  ường  ơ sở vật  hất,  iều  h nh  hế  ộ là  á  biện 

pháp hỗ trợ qu n trọng. Cá  biện pháp  ều    mối qu n hệ tá   ộng tí h  ự  lẫn nh u 

nếu  ượ   ầu tư quản lý  iều hành tốt. 
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Sơ đồ 2.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả 

truyền thông giáo dục đối với các trƣờng THCS 

3.3. Khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý nâng 

cao hiệu quả truyền thông giáo dục đối với các trƣờng THCS trên địa bàn Quận 

Hà Đông, Hà Nội 

3.3.1.  ối tượng khảo sát 

Cá  biện pháp mà luận v n  ư  r  xuất phát từ thự  tế quản lý  h   ạo  ông tá  

truyền thông GD  ối với  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông, Hà Nội. Vận 

dụng lý luận  ủ  kho  họ   án bộ quản lý và kinh nhiệm thự  tế, người thự  hiện 

nghi n  ứu    tiến hành tìm hiểu b ng phiếu trưng  ầu ý kiến về tính khả thi  ủ   á  

biện pháp trình bày trong luận v n. Tôi    tiến hành lấy phiếu trưng  ầu ý kiến với 54 

 ối tượng là  á  nhà quản lý giàu kinh nghiệm,  á   án bộ quản lý  ũng như  á  GV 

 hủ nhiệm, tổ trưởng bộ môn tại một số trường THCS quận Hà Đông. 

 

BP1. Nâng cao nhận thức 

về công tác truyền thông GD 

trong các trường trung học 

cơ sở trên địa bàn Quận Hà 

 ông, Hà Nội 
 

BP5.Tăng cường CSVC 

và các nguồn lực đảm 

bảo hoạt động truyền 

thông GD đối với  các 

trường THCS trên địa 

bàn Quận Hà  ông, Hà 

Nội 

 

BP2. Xây dựng kế 

hoạch truyền thông 

GD đối với các trường 

THCS trên địa bàn 

Quận Hà  ông, Hà 

Nội 

 

 

 

Biện pháp 

 

BP4.  i m tra, đánh giá 

chất lượng và hiệu quả 

của hoạt động truyền 

thông GD trên địa bàn 

Quận Hà  ông, Hà Nội 

 

BP3. Tổ chức và chỉ đạo 

quản lý hoạt động truyền 

thôngGD đối với các 

trường THCS trên địa 

bàn Quận Hà  ông, Hà 

Nội 
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Nhóm Đối tƣợng đƣợc khảo sát Số lƣợng ý kiến 

I 
Hiệu trưởng và ph  hiệu trưởng  ùng  á  tổ 

trưởng  huy n môn 
 

II GV  hủ nhiệm và GV phụ trá h truyền thông  

III Cán bộ  ông nhân vi n  

3.3.2. Nội dung khảo sát 

Đánh giá mứ   ộ qu n trọng, tính  ấp thiết và tính khả thi  ủ  5 biện pháp n u 

tr n,  húng tôi thu  ượ  kết quả qu  bảng 3.1 

Bảng 2.19. Kết quả đánh giá về tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp 

TT 
 

Biện pháp 

Mức độ đánh giá 

Tính cấp thiết Tính khả thi 

Rất 

cấp 

thiết 

Cấp 

thiết 

Không 

cấp 

thiết 

Thứ 

bậc 

Rất 

khả 

thi 

Khả 

thi 

Không 

khả thi 

Thứ 

bậc 

1 Nâng   o nhận 

thứ  về  ông tá  

truyền thông giáo 

dụ  trong  á  

trường THCS 

95% 5% 0% 1 42% 56% 2% 1 

2 Xây dựng kế hoạ h 

hoạt  ộng truyền 

thông GD  ối với 

 á  trường THCS 

87% 12% 1% 3 42% 45% 3% 3 

3 Tổ  hứ ,  h   ạo 

triển kh i hoạt 

 ộng truyền thông 

giáo dụ   ối với 

 á  trường THCS 

78% 20% 2% 4 56% 37% 7% 4 

4 Kiểm tr ,  ánh giá 

 hất lượng, hiệu 

quả hoạt  ộng 

truyền thông giáo 

58% 38% 4% 5 39% 33% 28% 5 
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dụ  ở  á  trường 

THCS 

5 T ng  ường ơ sở 

vật  hất và  á  

nguồn lự   ảm bảo 

 ông tá  truyền 

thông GD  ối với 

 á  trường THCS 

92% 7% 0% 2 21% 76% 3% 2 

 

Qu  bảng tổng hợp 2.19  húng t  thấy: 

- Cá  biện pháp  ề xuất    tính  ấp thiết và tính khả thi   o. 

- Trong 5 biện pháp  ề xuất thì  á  biện pháp 1 là Nâng   o nhận thứ  về  ông 

tá  truyền thông giáo dụ  trong  á  trường THCS và biện pháp 5 là t ng  ường  ơ sở 

vật  hất và  á  nguồn lự   ảm bảo  ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường THCS 

 ượ   ánh giá là mứ   ộ  ấp thiết và rất  ấp thiết, biện pháp 4  ượ   ánh giá  ượ  

 ánh giá mứ   ộ  ấp thiết thấp nhất,  á  biện pháp  òn lại như Xây dựng kế hoạ h 

hoạt  ộng truyền thông GD  ối với  á  trường THCS; Tổ  hứ ,  h   ạo triển kh i hoạt 

 ộng truyền thông giáo dụ   ối với  á  trường THCS và Kiểm tr ,  ánh giá  hất 

lượng, hiệu quả hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  ở  á  trường THCS  ượ   ánh giá ở 

mứ   ộ   o (78%  ến 87%). 

Xuất phát từ vị trí qu n trọng  ủ  hoạt  ộng truyền thông GD, người Hiệu 

trưởng,  á   án bộ QLGD và  án bộ phụ trá h truyền thông phải dành nhiều thời gi n 

và tâm huyết  ho  ông tá  quản lý hoạt  ộng truyền thông GD nh m nâng   o nhận 

thứ   ủ  GV, phụ huynh, HS  áp ứng  ổi mới   n bản toàn diện GD&ĐT. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 

Tr n  ơ sở lý luận về quản lý hoạt  ộng truyền thông GD  ối với  á  trường 

THCS trên các phương tiện truyền thông ở Chương 1 và thự  trạng quản lý truyền 

thông GD  ối với  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông, TP Hà Nội ở Chương 

2, tá  giả     ư  r  những biện pháp nh m g p phần quản lý truyền thông GD  ối với 

cá  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông trong bối  ảnh hiện n y ở Chương 3. 

Cá  biện pháp trong luận v n     ề  ập    tính hệ thống và  ồng bộ, phát huy 

 ượ  tính tí h  ự   ũng như nhận thứ  về v i trò trá h nhiệm  ủ  l nh  ạo  á  trường 

THCS trong việ  thự  hiện  á  hoạt  ộng truyền thông GD n i  hung và truyền thông 

về giáo dụ  pháp luật, giáo dụ  phòng  hống tệ nạn m  túy, bạo lự  họ   ường, bảo vệ 

môi trường, giáo dụ  kĩ n ng sống, giáo dụ  hướng nghiệp  ối với  á  trường THCS 

Quận Hà Đông, TP Hà Nội  ủ   á   án bộ QLGD,  án bộ phụ trá h truyền thông GD.  

Cá  biện pháp    mối qu n hệ  hặt  hẽ tá   ộng qu  lại với nh u, muốn phát 

huy  ượ  sứ  mạnh  ủ   á  biện pháp thì không thể thự  hiện  ơn lẻ từng biện pháp 

mà phải thự  hiện  ồng bộ  á  biện pháp  ể tạo r  sự li n kết, hỗ trợ giữ   á  biện 

pháp, tá   ộng  ồng thời l n  á  nhân tố  ủ  quá trình tổ  hứ  hoạt  ộng truyền thông 

GD  ủ   ội ngũ  án bộ QLGD và  án bộ phụ trá h truyền thông về GD - lự  lượng 

ảnh hưởng trự  tiếp và quyết  ịnh  ến hiệu quả truyền thông.  

Tá  giả    tiến hành khảo nghiệm, kết quả khảo nghiệm (về mặt nhận thứ ) tính 

 ần thiết và tính khả thi  ủ   á  biện pháp  ư  r  và  ều  ượ   á  khá h thể  ánh giá 

  o  ảm bảo tính khả thi. Tr n  ơ sở     ể thấy  á  biện pháp    n u ở Chương 3 là 

những biện pháp hữu hiệu,    tính khả thi và    thể áp dụng  ượ  vào  ông tá  quản lý 

hoạt  ộng truyền thông GD  ối với  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông, Hà 

Nội trong bối  ảnh hiện n y.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Mặ  dù kinh tế  ất nước nói chung và công tác truyền thông GD n i ri ng       

những bướ  phát triển, nhưng  ông tá  phát triển  ông tá  truyền thông GD trong các 

trường THCS   ng phải  ối diện với thự  trạng  ụ thể vẫn  òn những bất  ập về  hế 

 ộ  hính sá h ở  á  trường THCS, vẫn  òn những kh  kh n về  ơ sở vật  hất  ể từ    

nâng   o  hất lượng quản lý hoạt  ộng truyền thông GD… Đây là mối qu n tâm lớn 

 ủ  Đảng, Nhà nướ   ũng như  á  b n ngành li n qu n, Quản lý hoạt  ộng truyền 

thông GD  ối với  á  trường THCS là một nhiệm vụ qu n trọng  ủ  l nh  ạo  á  

trường THCS Quận Hà Đông, tuy nhi n, trong thời gi n qu ,  ông tá  này  hư   ượ  

 ầu tư một  á h xứng  áng. Quản lý tốt  ông tá  này sẽ nâng   o nhận thứ   ủ  bộ 

phận CBQL, GV, CMHS và HS  ồng thời nâng   o hiệu quả  ủ  hoạt  ộng truyền 

thông GD  ối với  á  trường THCS, dẫn tới những hiệu ứng tí h  ự  trong ngành và 

trong toàn x  hội, m ng lại những hiệu quả thự  tế, từ    g p phần giải quyết những 

vấn  ề n n giải  ủ   ông tá  quản lý hoạt  ộng truyền thông GD trong  á  trường 

THCS n i  hung và  á  trường THCS  ị  bàn Quận Hà Đông, TP Hà Nội hiện n y. 

Với nhận thứ  như tr n, luận v n này tá  giả    tập trung nghi n  ứu  á  vấn  ề lý 

luận và thự  tiễn với mụ   í h  ư  r  những biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông 

GD nh m nâng   o hiệu quả hơn nữ   ông tá  quản lý hoạt  ộng truyền thông GD  ối 

với  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông, Hà Nội. 

Luận v n    nghi n  ứu một  á h    hệ thống về lý luận quản lý, quản lý GD, 

tầm qu n trọng  ủ  thông tin trong quản lý,  ồng thời  hú trọng phân tí h những  ặ  

trưng ri ng biệt  ủ   ông tá  quản lý hoạt  ộng truyền thông. Việ  nghi n  ứu lý luận 

n i tr n     ịnh hướng và tạo n n  ơ sở  ể tá  giả nghi n  ứu thự  trạng,    là   n  ứ 

 ể  ề xuất một số biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông GD  ối với  á  trường 

THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông. 

Luận v n    tiến hành nghi n  ứu, khảo sát và  ánh giá thự  trạng  ông tá  quản 

lý hoạt  ộng truyền thông GD  ối với  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông, từ 

   rút r  kết luận: CBQL,  án bộ phụ trá h truyền thông GD    phần nào nhận thứ  

 ượ  tầm qu n trọng  ủ  hoạt  ộng truyền thông GD trong  á  trường THCS tr n  ị  

bàn Quận Hà Đông, TP Hà Nội. Tuy nhi n, vì nhiều lý do,  ông tá  này vẫn  hư   ượ  

thự  sự  hú trọng. Mặt khá , việ  quản  á  lý  hư  thể hiện  ượ  v i trò trong  á  hoạt 
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 ộng truyền thông GD  ối với trường THCS, và  ần    những biện pháp kịp thời  ể 

nâng   o hiệu quả  ủ   ông tá  này. Từ thự  tiễn   , luận v n xin  ề xuất 5 biện pháp 

quản lý hoạt  ộng truyền thông GD  ối với  á  trường THCS  ị  bàn Quận Hà Đông, 

Hà Nội là:  

- Nâng   o nhận thứ  về  ổi mới GD&ĐT trong  á  trường THCS và vai trò 

 ủ  hoạt  ộng truyền thông GD  ối với  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông 

nói riêng; 

- Lập kế hoạ h và xây dựng  á  nội dung quản lý hoạt  ộng truyền thông GD 

 ối với  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông; 

- Tổ  hứ  và  h   ạo triển kh i  á hoạt  ộng truyền thông GD  ối với  á  

trường THCS  ượ  thể hiện tr n  ị  bàn Quận Hà Đông; 

- Kiểm tr   ánh giá  hất lượng, hiệu quả quản lý hoạt  ộng truyền thông  ượ  

thự  hiện tr n  ị  bàn Quận Hà Đông; 

- Hoàn thiện  hế  ộ  hính sá h và t ng  ường nguồn lự ,  ơ sở vật  hất bảo 

 ảm  ông tá  quản lý hoạt  ộng truyền thông GD  ối với  á  trường THCS tr n  ị  

bàn Quận Hà Đông; 

Kết quả khảo nghiệm    xá  nhận tính khá h qu n, tính khả thi  ủ   á  biện 

pháp  ề xuất.  

2. Kiến nghị 

2.1. Với các cơ quan của Bộ Giáo dục và  ào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Qu n tâm hơn nữ   ến  ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường THCS, 

   những  h   ạo thí h hợp, kịp thời và sâu sát như. 

- Ưu ti n  ung  ấp thông tin  ho  á  trường THCS tại  á   ị  phương. 

- T ng  ường  ông tá  kiểm tr  -  ánh giá  ông tá  quản lý hoạt  ộng truyền thông 

GD  ối với  á  trường họ  n i  hung và  á  trường THCS Quận Hà Đông n i ri ng. 

- Cần tổ  hứ  nhiều hơn nữ   á  Hội nghị, hội thảo li n qu n  ến  ông tá  

truyền thông GD. 

- Hoàn thiện  ơ  hế,  hính sá h  ông tá  truyền thông GD nói chung và công 

tá  truyền thông GD ở  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông n i ri ng. 

2.2.  ối với Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội 

- Thự  hiện thường xuy n  hế  ộ  ánh giá, luân  huyển giáo vi n phụ trá h truyền 

thông về GD. 
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- T ng  ường  ầu tư  ơ sở vật  hất  ho  á  nhà trường,  á  phương tiện truyền 

thông  áp ứng  ho  á  hoạt  ộng truyền thông GD. 

- Ch   ạo Sở Thông tin và truyền thông t ng  ường tổ  hứ   á  hoạt  ộng v n 

hoá, ngày hội  ọ  sá h, truyền thông về GD  ho  á   ối tượng th nh, thiếu ni n, nhi 

 ồng n i  ặ  biệt là  ối tượng họ  sinh THCS. 

- Thự  hiện thường xuy n  hế  ộ thi  u  - khen thưởng theo  ịnh kỳ hàng n m 

 ối với giáo vi n    nhiều thành tí h xuất sắ  trong  ông tá  truyền thông GD. 

- Ch   ạo sự phối hợp giữ  Phòng GD&ĐT với  á   ơ qu n b n ngành    li n 

qu n với l nh  ạo Chính quyền  á  quận, huyện, thị x , thị trấn…  ể kh i thá  nguồn 

lự   ủ   á  lự  lượng tại  ị  phương    nhà trường   ng, làm tốt  ông tá  huy  ộng 

sứ  người, sứ   ủ , hỗ trợ  ho  á  hoạt  ộng giáo dụ   ủ   á  nhà trường n i  hung và 

 á  hoạt  ộng truyền thông  GD nói riêng. 

2.3.  ối với Sở Giáo dục và  ào tạo Hà Nội 

- Đánh giá lại thự  trạng  ội ngũ giáo vi n phụ trá h truyền thông GD  ủ   á  

nhà trường, th m mưu  ề xuất  ào tạo và bồi dưỡng về  huy n môn tổ  hứ   á  hoạt 

 ộng truyền thông giáo dụ . 

- Đầu tư tr ng thiết bị dạy họ  phù hợp với y u  ầu thự  tiễn. 

- C  v n bản  h   ạo  á  trường THCS t ng  ường tổ  hứ   á  hoạt  ộng  á  

hoạt  ộng ngoại khoá kết hợp truyền thông GD  ho HS nh m nâng   o nhận thứ  về 

những vấn  ề trong giáo dụ  hiện n y. 

- Tổ  hứ  thường xuy n  á  lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ  hứ  hội thảo hoặ  các 

lớp tập huấn nâng   o n ng lự  tổ  hứ   á  hoạt  ộng truyền thông GD  ho  ội ngũ GV. 

- T ng  ường  ông tá  phối hợp li n ngành với  á  ngành  hứ  n ng như Sở 

Thông tin và Truyền thông  ể tổ  hứ   á  hoạt  ộng v n hoá, v n nghệ, thể dụ  thể 

th o,    dạng hoá  á  loại hình hoạt  ộng ngoại khoá kết hợp tuy n truyền, truyền 

thông GD cho HS. 

- Tí h  ự  th m mưu với UBND Quận trong việ  b n hành  á   hế  ộ,  hính 

sá h  ối với  ông tá  giáo dụ  n i  hung  ũng như t ng  ường  á   hế  ộ bồi dưỡng 

 ối với  á  giáo vi n phụ trá h truyền thông GD và  á  HS n ng khiếu tổ  hứ   á  

hoạt  ộng. 
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- Đẩy mạnh  ông tá  x  hội hoá GD, t ng  ường  ông tá  vận  ộng, tuy n 

truyền  ể thu hút sự qu n tâm, ủng hộ về vật  hất và tinh thần  ủ   á  tổ  hứ ,  á nhân 

trong x  hội tí h  ự  th m gi   ầu tư  ho sự nghiệp GD  ủ  Quận. 

2.4.  ối với Phòng Giáo dục và  ào tạo 

- Cần xây dựng một kế hoạ h dài hạn  ho  ông tá  truyền thông GD  ối với  á  

trường họ  n i  hung và  á  trường THCS n i ri ng tương xứng với vị trí  ủ   ông 

tác này.  

- Xây dựng kế hoạ h,     hính sá h và biện pháp  ụ thể trong việ   ào tạo, bồi 

dưỡng  ội ngũ  án bộ QLGD và  án bộ phụ trá h  ông tá  truyền thông GD nh m  áp 

ứng y u  ầu  ủ   ông tá  quản lý hoạt  ộng truyền thông GD  ối với  á  trường họ  n i 

chung và các trường THCS n i ri ng. C   hế  ộ,  hính sá h  ộng vi n và hỗ trợ  ội ngũ 

 án bộ QLGD,  án bộ phụ trá h truyền thông nâng   o trình  ộ  huy n môn, nghiệp vụ 

qu   á  kh    ào tạo ngắn hạn và dài hạn. 

- Dành sự ưu ti n nhiều hơn nữ  trong việ   ầu tư về  ơ sở vật  hất, tr ng thiết 

bị  ho  ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường họ  n i  hung và  á  trường 

THCS nói riêng.  

- C   hế  ộ khen thưởng thỏ   áng  ối với CBQLGD,  án bộ phụ trá h truyền 

thông GD    thành tí h trong  ông tá  truyền thông về GD  ối với  á  trường họ  và 

 á  trường THCS. 

- T ng  ường li n kết với  á  tổ  hứ ,  ơ qu n  ể  ùng thự  hiện những  hương 

trình truyền thông lớn, m ng tính x  hội   o về  ổi mới GD&ĐT trong  á  trường họ  

hiện n y. 

- Phối hợp  hặt  hẽ với  á   ơ qu n, hữu qu n, với  á   ấp uỷ Đảng,  hính 

quyền  ị  phương làm tốt  ông tá  x  hội hoá GD, t ng  ường tổ  hứ   á  hoạt  ộng 

v n h   thể th o trong trường và  á   ụm trường. Từng bướ  xây dựng, t ng  ường 

phương tiện phụ  vụ  á  hoạt  ộng truyền thông GD tại  á  nhà trường THCS. 

- Tạo  iều kiện  ho GV phụ trá h truyền thông GD th m gi  họ  tập, bồi dưỡng 

nâng   o trình  ộ,  ập nhật  ượ  những thông tin kho  họ  ti n tiến phụ  vụ  ho hoạt 

 ộng dạy họ  và hoạt  ộng truyền thông GD trong  á  nhà trường. 

2.5.  ối với các trường trung học cơ sở trên địa bàn Quận Hà  ông, Hà Nội 

- T ng  ường  ổi mới và nâng   o nhận thứ  về v i trò  ủ  hoạt  ộng truyền 

thông GD thông qu   á  buổi hội thảo, sinh hoạt  huy n  ề, họ  tập ngoại kh  ... 
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- Xây dựng kế hoạ h quản lý hoạt  ộng truyền thông GD,  ặt r   á  y u  ầu  ụ 

thể  ho từng n m họ . Phối hợp  ùng hội CMHS  ể làm tốt  ông tá  x  hội hóa GD 

nh m tạo  iều kiện  ho tổ  hứ   á  hoạt  ộng truyền thông GD, khuyến khí h  á  thầy 

 ô giáo t ng  ường tổ  hứ   á  hoạt  ộng ngoại kh  , ngoài giờ l n lớp  ho họ  sinh 

nh m nắm vững kiến thứ  thự  tế ngoài  uộ  sống và hiểu rõ hơn về  á  hoạt  ộng 

truyền thông GD. 

- Khuyến khí h GV tí h  ự  tự họ  tập, tự bồi dưỡng nâng   o trình  ộ  huy n 

môn, nghiệp vụ. Tí h  ự   ổi mới phương pháp dạy họ  theo hướng phát huy tính tích 

 ự ,  hủ  ộng, sáng tạo  ủ  mỗi họ  sinh. Đồng thời mỗi giáo vi n là một tuy n truyền 

vi n g p phần nâng   o nhận thứ  và  hất lượng dạy và họ  trong nhà trường THCS.  
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PHIẾU XIN Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

Để đánh giá đúng thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả 

hoạt động truyền thông giáo dục THCS trên địa bàn quận Hà Đông, góp phần 

đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT cấp THCS. Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của 

mình b ng cách đánh dấu X vào các ô phù hợp với ý kiến của mình hoặc điền vào 

chỗ trống. 

Mọi thông tin trong phiếu này chỉ nh m mục đích nghiên cứu và không tiết lộ 

với bên thứ ba. 

Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Ông/Bà! 

PHẦN A. MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Xin Ông/Bà cho biết một số thông tin về bản thân ( ánh dấu vào ô thí h hợp) 

1.1. Giới tính:             N m:                                   Nữ:   

1.2. Số n m làm quản lý:                   

(1) Dưới 5 n m  (2) Từ 5 n m  ến 10 n m  

(3) Từ 11  ến 15 n m  (4) Từ 16  ến 20 n m  

(5) Tr n 20 n m    

2. Xin Ông/Bà cho biết trƣớc khi làm CBQL, Ông/Bà đ  giảng dạy môn học nào?  

Toán Lý Hoá Sinh Tin V n Sử Đị  N.ngữ TDụ  GDCD C.nghệ HĐ 

NGLL 

Nghề 

PT 

              

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

 



 

PHẦN B. NỘI DUNG 

Câu hỏi 1:  Theo ông /bà, Công tá  truyền thông và quản lý hoạt  ộng truyền thông giáo 

dụ     v i trò  ủ  như thế nào  ối với việ   áp ứng  ổi mới GD&ĐT trong nhà trường 

THCS? 

Rất qu n trọng                    

Qu n trọng bình thường             

Không qu n trọng                       

Câu hỏi 2: Xin Ông/Bà  ho biết nhà trường    xây dựng kế hoạ h truyền thông giáo 

dụ  hàng n m  ho trường mình? 

Có Không 

  

Và Nếu    thì  ượ  thự  hiện vào thời gi n nào?  

..................................................................................................................... 

Câu hỏi 3: Xin ông/bà cho biết ý kiến  ánh giá  ủ  mình về nội dung truyền thông giáo 

dụ  ở trong trường THCS tr n  ị  bàn quận Hà Đông? 

 

 

TT 
Nội dung truyền thông 

Tốt B nh thƣờng Chƣa tốt 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

1 Giáo dụ  pháp luật       

2 Giáo dụ  về kỹ n ng sống,  n toàn 

gi o thông, giáo dụ  sứ  khỏe, vệ 

sinh  n toàn thự  phẩm… trong  á  

nhà trường 

      

3 Giáo dụ  giá trị v n h   truyền 

thống  ủ   ị  phương 
      

4 Vấn  ề phân luồng và giáo dụ  

hướng nghiệp trong  á  nhà trường 
      



 

 

Câu hỏi 4: Xin ông/bà  ho ý kiến về  á  nguy n nhân ảnh hưởng  ến kết quả hoạt 

 ộng truyền thông giáo dụ  trong  á  trường THCS như thế nào? 

TT Nguyên nhân 

Đồng ý Không đồng ý 
Không quan 

tâm 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

1 Câu lạ  bộ truyền thông về giáo dụ  

 hư   ượ  qu n tâm và tạo  iều kiện 

hoạt  ộng 

      

2 Hoạt  ộng truyền thông GD  hư  

 ượ   oi là một nội dung, hình thứ  

hoạt  ộng  ủ  tổ  hứ  Đoàn th nh 

ni n trong nhà trường 

      

3 Hoạt  ộng truyền thông GD  hư  trở 

thành nội dung và hình thứ  trong tổ 

 hứ   á  hoạt  ộng giáo dụ   ủ  nhà 

trường 

      

4 Hoạt  ộng truyền thông GD ngoại 

kh    ho họ  sinh kh  tổ  hứ  và duy 

trì vì thiếu kinh phí, thiếu  ơ sở vật 

 hất  

      

5 Giáo vi n phụ trá h truyền thông 

trong nhà trường không  ủ  iều kiện 

về thời gi n  ể tổ  hứ   á  hoạt  ộng 

truyền thông GD ngoài giờ họ   ho 

họ  sinh 

      

 

Câu hỏi 5: Xin ông/bà  ho biết thự  trạng về việ  lập kế hoạ h thự  hiện hoạt  ộng 

truyền thông GD trong trường THCS như thế nào? 

 



 

TT Nội dung khảo sát 

Rất đúng 
Đúng một 

phần 
Không đúng 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

1 Kế hoạ h quản lý hoạt  ộng truyền 

thông về GD  hư   ặt r   á  mụ  

ti u  ụ thể  ho từng n m 

      

2 Kế hoạ h   hư    ặt r   ượ   á  ti u 

 hí  ụ thể  ể  ánh giá quản lý hoạt 

 ộng truyền thông GD  ối với nhà 

trường 

      

3 Kế hoạ h  hư   h  rõ thời  iểm  kiểm 

tr , giám sát,  ánh giá hoạt  ộng 

truyền thông GD trong nhà trường 

      

 

Câu hỏi 6: Xin ông/bà  ho biết nguy n nhân dẫn  ến  á  yếu kém trong hoạt  ộng 

truyền thông GD trường THCS? 

TT Nguyên nhân 

Mức độ 

Rất     

 úng 

Đúng một 

phần 

Không 

 úng 

1 
Chư  nhận thứ   úng  ắn về v i trò và vị trí  ủ  

hoạt  ộng truyền thông GD  ối với HS 

   

2 
Không  ủ  ội ngũ giáo vi n tổ  hứ   á  

hoạt  ộng truyền thông GD 

   

3 
Giáo vi n  hư   ủ n ng lự , nhận thứ   ể tổ  hứ  

 á  hoạt  ộng truyền thông GD 

   

4 
Công tá  quản lý hoạt  ộng truyền thông GD 

 hư  qu n tâm  úng mứ  

   



 

5 
Cơ sở vật  hất, hệ thống CNTT phụ  vụ 

hoạt  ộng truyền thông  òn  hư   áp ứng 

   

6 
Cá  hoạt  ộng truyền thông vè GD  hư  nhiều, 

 hư  thu hút  ượ  nhiều HS THCS 

   

Câu 7: Xin các ông, bà cho ý kiến về thái  ộ và mứ   ộ tham gia hoạt  ộng truyền 

thông GD của học sinh THCS? 

TT Nội dung phỏng vấn 

Mức độ đánh giá 

Tích cực Không tích cực Không quan tâm 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

1 Thái  ộ  ủ  họ  sinh  ối 

với hoạt  ộng truyền thông 

GD 

      

2 Mứ   ộ th m gi  trong quá 

trình th m gi   á  hoạt 

 ộng truyền thông 

      

3 Thái  ộth m gi  hoạt  ộng 

truyền thông GD do nhà 

trường tổ  hứ  

      

4 Th m gi  truyền thông GD 

ở  ị  phương 

      

Câu 8:  Xin ông bà cho biết Yý kiến  ủ  CBQL về thực trạng kh  kh n khi thự  hiện 

truyền thông trong  á  trường THCS? 

TT Thực trạng 

Mức độ  

Khó  khăn B nh thƣờng 
Không quan 

tâm 

Số 

lượng 
% Số lượng % Số lượng % 



 

1 C   ủ giáo vi n  ượ   ào tạo, 

bồi dưỡng nhận thứ  về công 

tá  truyền thông GD 

      

2 Điều kiện về kinh phí,  ơ sở 

vật  hất 
      

3 Xây dựng kế hoạ h thự  hiện 

 hương trình hoạt  ộng truyền 

thông GD 

      

4 Phân  ông giáo vi n phụ trá h 

truyền thông về GD 
      

5 Thự  hiện  ủ giờ theo kế hoạ h 

truyền thông GD 
      

6 Tổ  hứ   á  hoạt  ộng truyền 

thông GD nâng   o nhận thứ  

 ủ  HS trong nhà trường 

      

7 Tổ  hứ  HS th m gi   á  hoạt 

 ộng truyền thông GD tại  ị  

phương 

      

8 Kiểm tr   ánh giá kết quả  á  

hoạt  ộng truyền thông GD 

 ủ  nhà trường 

      

9 Kinh phí tổ  hứ   á  hoạt 

 ộng truyền thông GD 
      

Câu hỏi 9:  Ông/bà     ề nghị gì  ể phát triển hoạt  ộng truyền thông GD trong 

nhà trường THCS. 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Xin chân thành cảm ơn ông/bà! 



 

Trƣờng:.................................................................................................................. 

Họ và tên:.............................................................................................................. 

PHIẾU XIN Ý KIẾN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

Để đánh giá đúng thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả 

hoạt động truyền thông giáo dục THCS trên địa bàn quận Hà Đông, góp phần 

đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT cấp THCS. Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của 

mình b ng cách đánh dấu X vào các ô phù hợp với ý kiến của mình hoặc điền vào 

chỗ trống. 

Mọi thông tin trong phiếu này chỉ nh m mục đích nghiên cứu và không tiết lộ 

với bên thứ ba. 

Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Ông/Bà! 

PHẦN A. MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.  Xin Ông/Bà cho biết một số thông tin về bản thân ( ánh dấu vào ô thí h hợp) 

1.1. Giới tính:             N m:                                   Nữ:   

1.2. Số n m làm quản lý:                   

(1) Dưới 5 n m  (2) Từ 5 n m  ến 10 n m  

(3) Từ 11  ến 15 n m  (4) Từ 16  ến 20 n m  

(5) Tr n 20 n m    

2. Xin Ông/Bà cho biết Ông/Bà đang giảng dạy môn học nào?  

Toán Lý Hoá Sinh Tin V n Sử Đị  N.ngữ TDụ  GDCD C.nghệ HĐ 

NGLL 

Nghề 

PT 

              

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 



 

PHẦN B. NỘI DUNG 

Câu hỏi 1: Theo ông/bà hoạt  ộng truyền thông GD    v i trò  ủ  như thế nào  ối với 

việ   áp ứng  ổi mới GD&ĐT  ủ  nhà trường? 

Rất qu n trọng                         

Qu n trọng bình thường    

Không qu n trọng                           

Câu hỏi 2: Xin Ông/Bà  ho biết nhà trường    xây dựng kế hoạ h truyền thông 

giáo dụ  hàng n m  ho trường mình? 

Có Không 

  

Và Nếu    thì  ượ  thự  hiện vào thời gi n nào?  

..................................................................................................................... 

Câu hỏi 3:  Xin ông/bà  ho biết ý kiện về những nguy n nhân dẫn  ến  á  yếu kém 

 ủ  hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  trong nhà trường THCS? 

TT Nguyên nhân 

Mức độ 

Rất     

đúng 

Đúng một 

phần 

Không 

đúng 

1 Chư  nhận thứ   úng  ắn về v i trò và 

vị trí hoạt  ộng truyền thông GD  ủ  nhà 

trường 

   

2 Không  ủ  ội ngũ giáo vi n phụ trá h về 

truyền thông GD 

   

3 Giáo vi n phải th y phi n nh u tổ  hứ   á  

hoạt  ộng truyền thông GD 

   

4 Công tá  quản lý  hư  qu n tâm  úng mứ  

 ến hoạt  ộng truyền thông GD 

   

5 Hệ thống  ơ sở vật  hất và kinh phí tổ  hứ  

hoạt  ộng truyền thông GD  hư   áp ứng 

y u  ầu 

   

6 Tổ  hứ   á  hoạt  ộng truyền thông GD 

 hư  nhiều,  hư  thu hút sự th m gi   ủ  

GV và HS 

   



 

Câu 4:  Xin ông, bà cho biết ý kiến về lập kế hoạ h thự  hiện hoạt  ộng truyền thông 

GD trong trường THCS? 

TT Nội dung khảo sát 

Rất đúng 
Đúng một 

phần 
Không đúng 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

1 Kế hoạ h hoạt  ộng truyền thông về 

GD  hư   ặt r   á  mụ  ti u  ụ thể 

 ho từng n m 

65 66,3 20 20,4 13 13,3 

2 Kế hoạ h   hư    ặt r   ượ   á  ti u 

 hí  ụ thể  ể  ánh giá quản lý hoạt 

 ộng truyền thông GD  ối với nhà 

trường 

71 72,4 12 12,2 15 15,4 

3 Kế hoạ h  hư   h  rõ thời  iểm  kiểm 

tra, giám sát,  ánh giá hoạt  ộng 

truyền thông GD trong nhà trường 

75 76,5 13 13,2 10 10,3 

 

Câu hỏi 5: Xin ông/bà  ho biết những kiến nghị gì  ể phát triển hoạt  ộng 

truyền thông giáo dụ  trong nhà trường THCS. 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................. 

Xin chân thành cảm ơn ông/bà. 



 

         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

PHIẾU XIN Ý KIẾN CHA MẸ HỌC SINH 

Để đánh giá đúng thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả 

hoạt động truyền thông giáo dục THCS tại trường con em ông/bà đang theo học, 

góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT cấp THCS. Ông/Bà vui lòng cho biết 

ý kiến của mình b ng cách đánh dấu X vào các ô phù hợp với ý kiến của mình hoặc 

điền vào chỗ trống. 

Mọi thông tin trong phiếu này chỉ nh m mục đích nghiên cứu và không tiết lộ 

với bên thứ ba. 

Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Ông/Bà! 

PHẦN A. MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Ông/Bà hiện là phụ huynh lớp:.............. Trƣờng:.................................. 

2. Nghề nghiệp của Ông/Bà:........................................................................ 

3. Tr nh độ văn hóa: 

S u  ại họ   Đại họ   C o  ẳng  Trung  ấp   Phổ thông  Trình  ộ khá . 

4. T nh trạng kinh tế gia đ nh: 

Nghèo     Cận nghèo    KT kh  kh n Trung bình     Khá      Giàu  

PHẦN B. NỘI DUNG 

Câu hỏi 1: Theo ông (bà), hoạt  ộng truyền thông giáo dụ     vai trò thế nào  ối với 

việ   áp ứng y u  ầu  ổi mới GD&ĐT  ấp THCS? 

Rất qu n trọng                        

Qu n trọng bình thường             

Không qu n trọng                          

Câu hỏi 2: Ông bà  ánh giá  như thế nào về công tác truyền thông GD trong các 

trường THCS tr n  ịa bàn quận Hà Đông, TP. Hà Nội? 

 

 

 

 

 



 

TT 
hoạt động truyền thông giáo dục ở 

các trƣờng THCS 

Mức độ (%) 

Rất 

tốt 
Tốt 

Trung 

bình 
Kém 

Rất 

kém 

1 Nội dung phù hợp với nhu  ầu  ủ  HS      

2 Đượ  tổ  hứ   úng thời  iểm      

3 Đượ  tổ  hứ  thường xuy n,  ều  ặn      

4 Thu hút sự qu n tâm  ủ  GV, CMHS      

5 

Chuyển tải   ượ   hủ trương,  hính 

sách, pháp luật  ủ   ảng, nhà nướ  và 

 ủ  ngành giáo dụ  

     

6 

Đề  ập  ến những vấn  ề  ấp bá h nhất 

về  ổi mới GD ở  á  trường THCS 

hiện n y 

     

7 
Đư  r  phương hướng giải quyết  á  

vấn  ề  ặt r  
     

8 
Tạo n n sự th y  ổi  ả về nội dung  lẫn 

hình thứ . 
     

9 
Tạo n n sự hưởng ứng sâu rộng trong 

họ  sinh 
     

 

Câu hỏi 3:  Xin ông (bà)  ho kiến nghị gì  ể phát triển hoạt  ộng truyền thông 

giáo dụ  trong nhà trường ? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

               Xin trân trọng cảm ơn ý kiến trả lời của ông (bà). 



 

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

PHIẾU XIN Ý KIẾN HỌC SINH 

(Trường trung họ   ơ sở) 

Để  giúp các em nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động truyền thông 

giáo dục, đề nghị các em hãy cho biết ý kiến của mình thông qua trả lời những câu hỏi 

dưới đây b ng cách đánh dấu X vào các ô phù hợp với ý kiến của mình hoặc điền vào 

chỗ trống. 

Mọi thông tin trong phiếu này chỉ nh m mục đích nghiên cứu và không tiết lộ 

với bên thứ ba. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các em! 

PHẦN A. MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Em đang học lớp:....................... Trƣờng:.............................................. 

2. Giới tính:   Nam    Nữ  

3. Nghề nghiệp của bố:....................................................................................... 

4. Nghề nghiệp của mẹ:.................................................................................... 

5. Tr nh độ văn hóa và tr nh độ đào tạo của bố, mẹ: 

Trình độ văn hóa và trình độ đào tạo Bố Mẹ 

1. Không  biết chữ   

2. Tốt nghiệp Tiểu học   

3. Tốt nghiệp THCS   

4. Tốt nghiệp THPT   

5. Sơ  ấp   

6. Trung cấp   

7. C o  ẳng   

8. Đại học   

9. Thạ  sĩ   

10. Tiến sĩ   

 



 

PHẦN B. NỘI DUNG 

Câu hỏi 1: Đề nghị em  ho biết ý kiến  ánh giá  ủ  mình về v i trò hoạt  ộng 

truyền thông giáo dụ : 

Rất qu n trọng             

Quan trọng bình thường      

Không qu n trọng                

Câu hỏi 2: Đề nghị em  ho biết hứng thú  ủ  bản thân khi th m gi   á  hoạt  ộng 

truyền thông giáo dụ  trong nhà trường: 

Rất hứng thú:    

Hứng thú:     

Bình thường:    

Ít hứng thú:     

Không hứng thú:    

Câu hỏi 3. Đề nghị em  ho biết hứng thú th m gi   á  hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  

tại  ị  phương 

Rất hứng thú:   

Hứng thú:    

Bình thường:   

Ít hứng thú:    

Không hứng thú:   

Câu 4: Đề nghị các em cho biết ý kiến của mình về thái  ộ và mứ   ộ tham gia hoạt 

 ộng truyền thông? 

TT Nội dung phỏng vấn 

Mức độ đánh giá 

Tích cực Không tích cực Không quan tâm 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

1 Thái  ộ  ủ  họ  sinh  ối với 

hoạt  ộng truyền thông GD 

      



 

2 Mứ   ộ th m gi  trong quá 

trình th m gi   á  hoạt  ộng 

truyền thông 

      

3 Thái  ộ th m gi  hoạt  ộng 

truyền thông GD do nhà 

trường tổ  hứ  

      

4 Th m gi  truyền thông GD 

ở  ị  phương 

      

 

Câu 5:  Đề nghị các em cho biết ý kiến của mình về tính tích cực khi tham gia các 

hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  trong nhà trường THCS mình   ng học? 

Nội dung phỏng vấn 

Mức độ đánh giá 

Đồng ý 
Không  

đồng ý 

Không quan 

tâm 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Nội dung  hương trình tổ  hứ   á  

hoạt  ộng truyền thông  hư  phong 

phú,  hư  thu hút HS tham gia 

      

Câu 6:  Đề nghị  á  em  ho biết ý kiến  ủ  mình tự  ánh giá về tính tí h  ự  

khi th m gi   á  hoạt  ộng truyền thông giáo dụ ? 

TT H nh thức 

Mức độ đánh giá 

Tích cực Không tích cực 
Không quan 

tâm 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

1 Hoạt  ộng ngoại kh   do 

nhà trường tổ  hứ . 

      

2 Câu lạ  bộ n ng khiếu,  âu 

lạ  bộ truyền thông GD 

      



 

3 Cá  hoạt  ộng t ng  ường 

GD kĩ n ng sống  ho HS 

      

4 Tự tìm hiểu về  á  hoạt 

 ộng truyền thông GD 

      

 

Xin chân thành cảm ơn. 

 



 

Trƣờng:.................................................................................................................. 

Họ và tên:.............................................................................................................. 

PHIẾU XIN Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

Để đánh giá đúng thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả 

hoạt động truyền thông giáo dục THCS trên địa bàn quận Hà Đông, góp phần 

đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT cấp THCS. Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của 

mình b ng cách đánh dấu X vào các ô phù hợp với ý kiến của mình hoặc điền vào 

chỗ trống. 

Mọi thông tin trong phiếu này chỉ nh m mục đích nghiên cứu và không tiết lộ 

với bên thứ ba. 

Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Ông/Bà! 

PHẦN A. MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Xin Ông/Bà cho biết một số thông tin về bản thân ( ánh dấu vào ô thí h hợp) 

1.1. Giới tính:             N m:                                   Nữ:   

1.2. Số n m làm quản lý:                   

(1) Dưới 5 n m  (2) Từ 5 n m  ến 10 n m  

(3) Từ 11  ến 15 n m  (4) Từ 16  ến 20 n m  

(5) Tr n 20 n m   

 

 

PHẦN B. NỘI DUNG 

Câu 1:  Xin ông bà cho biết ý kiến của mình về mức độ quan trọng của một số 

vấn đề về công tác truyền thông GD đối với các trƣờng THCS 

TT Những vấn đề chính 
Số ngƣời 

tham gia 

Điểm 

trung 

bình 

Xếp 

thứ 

1 Sự qu n tâm  ủ   án bộ l nh  ạo phòng GD, 

Hiệu trưởng  á  nhà trường THCS,  án bộ 

QLGD và  án bộ phụ trá h  ông tá  truyền 

thông GD  ối với  á  trường THCS.  

   



 

2 Sự qu n tâm  ủ  l nh  ạo Sở GD&ĐT về 

 ông tá  truyền thông GD  ối với  á  trường 

THCS 

   

3 Sự qu n tâm  ủ  nhà quản lý GD  á   ấp và 

giáo vi n trường THCS về  ông tá  truyền 

thông GD  ối với  á  trường THCS 

   

4 Trình  ộ  huy n môn, quản lý  ủ   án bộ l nh 

 ạo trong lĩnh vự  truyền thông GD 
   

5 Trình  ộ  huy n môntrong  ông tá  truyền 

thông GD  ối với  á  trường THCS  ủ  giáo 

vi n phụ trá h truyền thông 

   

6 Thông tin nội dung về truyền thông GD  ối 

với  á  trường THCS 
   

7 Mạng lưới  ộng tá  vi n    

8 Công tá  lập kế hoạ h truyền thông GD  ối 

với  á  trường THCS 
   

9 Cơ  hế quản lý và  iều hành  ủ  Phòng GD    

10 Kinh phí  ầu tư  ho  ông tá  truyền thông GD 

 ối với  á  trường THCS 
   

Câu hỏi 2: Xin ông/bà  ho biết ý kiến  ánh giá  ủ  mình về mứ   ộ  ánh giá mứ   ộ 

qu n trọng và mứ   ộ  ấp thiết  ủ  5 biện pháp quản lý hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  

ở  á  trường THCS tr n  ị  bàn Quận Hà Đông?(mứ   ộ thứ bậ  từ 1  ến 5) 



 

 

 

Xin chân thành cảm ơn. 

 

TT 
 

Biện pháp 

Mức độ đánh giá 

Tính cấp thiết Tính khả thi 

Rất 

cấp 

thiết 

Cấp 

thiết 

Không 

cấp 

thiết 

Thứ 

bậc 

Rất 

khả 

thi 

Khả 

thi 

Không 

khả thi 

Thứ 

bậc 

1 Nâng   o nhận thứ  

về  ông tá  truyền 

thông giáo dụ  trong 

 á  trường THCS 

        

2 Xây dựng kế hoạ h 

truyền thông GD  ối 

với  á  trường THCS 

        

3 Tổ  hứ  và  h   ạo 

 á  hoạt  ộng truyền 

thông giáo dụ   ối với 

 á  trường THCS 

        

4 Kiểm tr ,  ánh giá 

 hất lượng hoạt  ộng 

truyền thông giáo dụ  

ở  á  trường THCS 

        

5 T ng  ường  ơ sở 

vật  hất và nguồn lự  

 ảm bảo  ông tá  

truyền thông GD  ối 

với  á  trường THCS 

        


