
QUY TRÌNH HỖ TRỢ 

HỌC SINH YẾU



Quy trình gồm 4 bước

• Bước 1: Khảo sát chất lượng, phân loại đối tượng

học sinh

• Bước 2: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ

• Bước 3: Tổ  chức bồi dưỡng học sinh 

• Bước 4: Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch



Bước 1: Khảo sát chất lượng, phân loại đối tượng 

HS - Kết quả  

STT Họ tên HS Yếu

môn

Biểu hiện yếu theo từng nội 

dung

1 Nguyễn Thị

Ngọc Uyên

Toán

Chính tả

Hay sai phép cộng và trừ có

nhớ

Giải toán có lời văn: Viết câu lời

giải chưa đúng.

Viết sai chính tả v với b; ui với

uy

2 Nguyễn Phúc

Hậu

Toán

Tập đọc

- Chưa thực hiện được phép 

chia

- Đọc còn đánh vần



Kết quả phân loại (tiếp) 

STT Họ và tên Yếu môn Biểu hiện

3 Bùi Thị Oanh Tập đọc

C.Tả

-Đọc còn đánh vần

- Viết thiếu nét

4 Nguyễn Thị Hiền Tập đọc - Chưa thuộc các âm



Bước 2. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ 

Bản kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng cho từng HS 

STT Họ tên Môn ND cần bồi 

dưỡng

Thời gian Cách thức thực 

hiện

1 Nguyễn 

Thị Ngọc 

Uyên

Toán

Chín

h tả

- Các phép 

công trừ 

có nhớ

- Giải Toán 

có lời văn

- Viết từ có 

âm v âm b

- Viết từ có 

vần ui, uy

- Tuần 

1,2

- Tuần 

3,4

-GV quan tâm 

nhiều hơn, giao 

phiếu bài tập

- HS khá hỗ trợ

- Phụ đạo thêm 

1 buổi/tuần



ST

T

Họ tên Môn ND cần bồi 

dưỡng

Thời 

gian

Cách thức 

thực hiện

2 Nguyễn 

Phúc 

Hậu

Toán - Học lại bảng 

chia, thực hiện 

các phép chia

- Giải toán có 

lời văn 

- Tuần 

1,2

-Tuần 

3,4

-GV quan 

tâm nhiều 

hơn, giao 

phiếu bài tập

- HS khá hỗ 

trợ

- Phụ đạo 

thêm 1 

buổi/tuần



Bước 3: Tổ chức bồi dưỡng học sinh 

• Một tuần dành 7 tiết cho những em học sinh này. 

Cách làm trong mỗi tiết:

• Tạo hứng thú cho HS 

• Dùng phiếu bài tập, giao bài tập riêng từng em

• Chấm điểm từng học sinh ở từng buổi học

• Giám sát các em thực hiện, động viên khen ngợi 

những tiến bộ nhỏ nhất 

• Giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện. 

• Thông báo cho cha mẹ ở nhà.



Bước 4. Đánh giá và lập kế hoạch tiếp theo

• BGH cùng GVCN đánh giá hàng tháng

• Đánh giá được kết quả học tập của học sinh.

 Về mức độ tiến bộ 

 Khó khăn còn lại 

 Cách dạy liên quan đến cách học

• Điều chỉnh kế hoạch cho sát với tình hình học tập 

của học sinh.

• Lập kế hoạch tháng tiếp theo cho từng học sinh



Mời xem video clip 



Bí quyết thành công 

• Tiếp cận từng học sinh 

• Kế hoạch hết sức cụ thể 

• Liên tục có sự trao đổi giữa BGH, GV và phụ huynh 

• Động viên liên tục (cả BGH, GV, HS và Phụ huynh)



Khuyến nghị 

• BGH, GV, PH phải phối hợp đồng bộ và áp dụng có 

hiệu quả quy trình.

• Tổ chức ChildFund tại Việt Nam tiếp tục triên khai 

nhân rộng quy trình hỗ trợ học sinh yếu tại các địa 

bàn dự án.

• Các phòng giáo dục và Sở giáo dục nên nhân rộng 

áp dụng quy trình hỗ trợ học sinh yếu này. 


