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Kinh gui: Câc sô giâo duc và dào tao
Thôi gian qua, viêc triên khai, tô chuc tâp thê duc buôi sang, thê dyc giüa giô,
day vô cô truyèn và câc hoat dông nâng cao chât luçmg giâo duc thê chât trong nhà
truông dâ dugc câc sô giâo duc và dào tao, co sô giâo duc quan tâm, thuc hiên
nghiêm tùc, hiêu quà theo chi dao cüa Thü tuông Chinh phü, Bô truông Bô Giâo duc
và Dào tao. Tuy nhiên, viêc tô chuc vân côn bôc lô nhiêu han chê, bât câp, câc nhà
truông chua tô chuc tâp thê duc buôi sâng, thê duc giüa giô thuông xuyên, chua khàc
phuc khô khan vê diên tich sân tâp, vân dung triêt dê diêu kiên sân cô cüa nhà truông
dê hoc sinh tâp luyên; viêc thành lâp, hoat dông câc câu lac bô thê thao, day vô cô
truyèn chua dugc chü trgng, tô chuc câc hoat dông thê thao trong nhà truông chua da
dang, chua thuc su thu hüt dôi vôi hçc sinh.
Dê hoat dông thê duc buoi sâng, thê duc giüa giô di vào nên nêp, dàm bâo
100% hoc sinh tham gia thuông xuyên hàng ngày theo quy dinh, thüc dây phong trào
tâp luyên vô cô truyên trong câc nhà truông ngày càng phât triên manh me, thu hüt
dông dào hçc sinh tham gia; nâng cao chât luçng câc hoat dông giâo duc thê chât, thê
thao trong nhà truông, gôp phân nâng cao chât luçng giâo duc toàn diên, Bô Giâo duc
và Dào tao dê nghi câc sô giâo duc và dào tao tiêp tue triên khai mot sô nôi dung, eu thê
nhu sau:
1. Tô chuc thuc hiên thê duc buôi sâng, thê duc giüa giô
- Chi dao, tô chuc tuyên truyên, huông dân câc nhà truông, co sô giâo duc thuc
hiên nghiêm tüc, duy tri nên nêp tâp thê duc buôi sâng, thê duc giüa giô cho hçc sinh tât
cà câc truông hçc trên dia bàn. Tâp thê duc buôi sâng truôc 15 phüt tiêt dâu cüa buôi
sâng; tâp thê duc giüa giô vào giô giài lao sau tiét hçc thu 2 cüa moi buôi hoc;
- Huông dân câc truông hçc, co sô giâo duc tân dung tôi da câc diêu kiên hiên
cô cüa nhà truông dê tô chuc thê duc buôi sâng, thê duc giüa giô hiêu quà, dàm bâo
100% hoc sinh trong toàn truông tham gia tâp luyên thuông xuyên, hàng ngày. Dôi
vôi câc truông cô diên tich hep, cân sü dung phong hçc, hành lang và sân truông dê
tô chuc cho hçc sinh luyên tâp;
- Câc bài tâp dugc sù dung dê tô chuc tâp cho hçc sinh: Bài tâp thê duc buôi
sâng, thê duc giüa giô và câc bài vô cô truyên theo tài lieu huông dân cüa Bô Giâo
duc và Dào tao; cô thê long ghép câc bài nhày dân vü, Aérobic két hçp trên nên nhac
tao không khi tuai mai, hüng thü, thu hüt hçc sinh tich eue tham gia.
2. Tô chuc câu lac bô thê duc thê thao và day vô cô truyèn
- Chi dao câc truông hçc, ca sô giâo duc thành lâp câu lac bô thê duc thê
thao, câu lac bô vô co truyên, tô chuc tuyên truyèn, huông dân, tao dièu kiên cho
hoc sinh tham gia tâp luyên;

- Càn eu diêu kiên thuc tê cüa dia phuong, nhà truàng nghiên cùu long ghép
dua 03 bài vô cô truyên công phâp càn bàn và 03 bài quyèn moi “Thân Dông quyên,
N^oc Tràn quyên và Lâo Mai quyên” (cô tài lieu giri kèm) vào day trong câc già hoc
thê duc, câc hoat dông thê thao ngoai khôa và hoat dông cüa câu lac bô dâm bâo phù
hop vài dôi tupng, lüa tuôi hoc sinh tùng cap hoc.
3. Nâng cao chât luçmg giâo duc thê chât, hoat dông thê thao truàng hoc
- Tân dung tôi da câc trang thiêt bj sàn cô cüa nhà truàng, câc tài lieu huàng
dân vê giâo duc thê chât dê nâng cao chât luong giâo duc thê chât trong nhà truàng;
- Dôi mai nôi dung, phuong phâp, hinh thuc tô chuc day mon hoc thê duc, câc
hoat dông thê thao trong nhà truàng theo huàng tu chon, phât huy nàng lue, sà truàng, sà
thich cüa tùng hoc sinh nhàm thu hüt su tham gia tich eue cüa câc em.
4. Bôi duong nâng cao nàng lue chuyên mon nghiêp vu cho dôi ngü cân bô,
giâo viên
- Cù giâo viên côt cân tham gia câc lôp tâp huân, huàng dan chuyên mon do
Bô GDDT phôi hçyp vài câc ca quan chuyên mon tô chuc hàng nàm;
- Tô chuc tâp huân nôi dung, phuong phâp giâo duc thê chât, hoat dông thê
thao trong nhà truàng cho giâo viên thê duc trong câc co sà giâo duc trên dia bàn
tinh/thành phô, dàm bào 100% giâo viên thê duc dü nàng lue chuyên mon huàng
dân, triên khai thê duc buôi sâng, thê duc giùa già, câc bài vô cô truyên và tô chuc
câc hoat dông thê thao trong truàng hoc.
5. Tàng cuàng tô chuc kiêm tra, dânh giâ tinh hinh triên khai công tâc giâo
duc thê chât, hoat dqng thé thao, thê duc buôi sâng, thê duc giüa già và viêc day vô
cô truyên trong câc nhà truàng.
Bp Giâo duc và Dào tao dè nghi giâm doc sà giâo duc và dào tao câc tinh,
thành phô truc thuôc Trung uang chi dao, dôn dôc câc nhà truàng, ca sà giâo duc
nghiêm tüc triên khai, thuc hiên.
Chê dô bâo câo: Bâo câo két quà triên khai (hoc kÿ I vào thâng 01 và nàm hoc
vào thâng 6 hàng nàm) vê Bô Giâo duc và Dào tao qua Vu Giâo duc thê chât, sô 35
Dai Co Viêt, Hà Npi, hoàc liên hê qua so DT: 0946083535.
Trân trong./.
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