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ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC
HUYỆN THUẬN NAM, TỈNH NINH THUẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Nguyễn Văn Quang - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Ngày nhận bài: 25/04/2018; ngày sửa chữa: 26/04/2018; ngày duyệt đăng: 10/05/2018.
Abstract: In the context of integration, innovation in primary school principal evaluation requires
principals to develop their own competence themselves, design training plans and foster leadership
competence, social activities and international cooperation. The paper proposes measures to
innovate the evaluation of primary school principal's in Thuan Nam district, Ninh Thuan province
in current period.
Keywords: Principal, primary school, administrators, teachers.
đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất, thực hiện chế độ, chính
sách đối với HT; đồng thời làm căn cứ để các cơ sở đào
tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL giáo dục xây dựng kế
hoạch, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng HT. Vì
vậy, việc đổi mới hoạt động đánh giá HT ở các trường
TH cả nước nói chung và huyện Thuận Nam nói riêng là
nhiệm vụ của HT, đồng thời cũng là nhiệm vụ cần thiết
của các cấp quản lí trong thời kì đổi mới giáo dục.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học
huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Tháng 4/2018, khảo sát thực trạng 31 CBQL và 334
GV (gồm các trường TH: Lạc Nghiệp, Trà Nô, Lạc Sơn,
Nho Lâm, Lạc Tiến, Nhị Hà, Vụ Bổn, Phước Lập, Nho
Lâm, Giá, Văn Lâm, Sơn Hải, Từ Thiện, Thương Diêm,
Quán Thẻ), tổng cộng số phiếu thu được là 365, kết quả
thu được (xem bảng 1) như sau:

1. Mở đầu
Trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện sự
nghiệp GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước
và hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước quan tâm đến
chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) giáo dục, đặc
biệt là vấn đề đánh giá đội ngũ hiệu trưởng (HT). Đánh
giá HT trường tiểu học (TH) là một trong những biện
pháp nâng cao chất lượng quản lí giáo dục. Văn kiện Đại
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI khẳng định: Đánh giá
và sử dụng đúng cán bộ trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy
trình đã được bổ sung, hoàn thiện, lấy hiệu quả công tác
thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ
yếu [4]. Để nâng cao hiệu quả đánh giá HT cần đổi mới
nội dung, hình thức, phương pháp đánh giá cũng như chỉ
ra những tồn tại, hạn chế, từ đó HT xây dựng kế hoạch
học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện mình, nâng cao năng lực
lãnh đạo, quản lí nhà trường, đồng thời làm căn cứ để cơ

1

Bảng 1. Tổng hợp mức độ về đánh giá HT trường TH theo Chuẩn ở cơ sở
Rất tốt
Tốt
Chưa tốt
Nội dung đánh giá
Số lượng Tỉ lệ(%) Số lượng Tỉ lệ(%) Số lượng Tỉ lệ(%)
Triển khai quy định chuẩn HT
80
21,92
65
17,81
220
60,27

2

Chọn người chủ trì

165

45,20

140

38,36

60

16,44

3

HT tự đánh giá

104

28,49

58

15,89

203

55,62

4

CBQL, GV và các tổ chức có liên
quan đánh giá

60

16,43

107

29,32

198

54,25

5

Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản

175

47,95

175

47,95

15

4,10

6

Tổng hợp đánh giá gửi hồ sơ về
Phòng GD-ĐT

162

44,38

143

39,18

60

16,44

TT

(Nguồn: Phòng GD-ĐT huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận)
quan quản lí giáo dục (QLGD) cấp trên đánh giá, phân
loại HT. Hàng năm, kết quả đánh giá, phân loại CBQL
là cơ sở tối ưu cho việc sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm,

Bảng 1 cho thấy: Đội ngũ CBQL các trường TH
huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận có bước phát triển
về số lượng và chất lượng; công tác đánh giá HT có nhiều
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chuyển biến, đảm bảo nghiêm túc và đúng theo quy định
của ngành; CBQL có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm
quan trọng của đánh giá trong việc góp phần nâng cao
năng lực lãnh đạo, quản lí của HT. Tuy nhiên, bên cạnh
những kết quả đạt được, CBQL còn có những tồn tại, hạn
chế như: 50% nội dung được khảo sát chưa thực hiện tốt,
cụ thể: 60,27% ý kiến cho rằng việc triển khai quy định
đánh giá chuẩn HT chưa tốt; 55,62% HT tự đánh giá
chưa tốt; 54,25% CBQL, GV và các tổ chức có liên quan
đánh giá cho rằng việc tổ chức đánh giá chuẩn HT thực
hiện chưa tốt. Kết quả này đã khẳng định rằng công tác
triển khai và tổ chức đánh giá chuẩn HT trường TH cho
đội ngũ CBQL, GV trên địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh
Ninh Thuận còn hạn chế; một số HT triển khai theo lối
vắn tắt, đối tượng tham gia đánh giá chưa hiểu hết nội
dung văn bản, chưa phối hợp chặt chẽ với các lực lượng
trong nhà trường, thực hiện hời hợt các bước đánh giá,
các minh chứng chưa đầy đủ, chưa có hình thức triển khai
cụ thể, linh hoạt với tình hình thực tiễn tại đơn vị. Đồng
thời, kết quả các đợt kiểm tra chuyên đề của Phòng GDĐT cho thấy: Ở một số trường, HT chưa coi trọng, tự giác
trong hoạt động đánh giá nên chưa tự mình đánh giá đúng
thực chất về phẩm chất, năng lực của bản thân; chưa chỉ
đạo quyết liệt trong hoạt động đánh giá, năng lực HT
chưa được nâng lên sau mỗi lần đánh giá, dẫn đến hiệu
quả đánh giá thấp; chưa khích lệ, biểu dương những HT
thực hiện tốt công tác đánh giá. “Kết quả kiểm tra, đánh
giá phải là cơ sở giúp HT nâng cao năng lực lãnh đạo
trong giai đoạn tiếp theo, làm căn cứ để các cấp QLGD
bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng theo kế
hoạch” [6]. Vì vậy, việc tăng cường và đổi mới công tác
đánh giá HT ở các trường TH huyện Thuận Nam, tỉnh
Ninh Thuận nói riêng, các trường TH tỉnh Ninh Thuận
cũng như cả nước nói chung nhằm nâng cao năng lực
lãnh đạo, quản lí và chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan
trọng trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện
GD-ĐT hiện nay.
2.2. Biện pháp đổi mới hoạt động đánh giá hiệu trưởng
trường tiểu học huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
2.2.1. Nâng cao nhận thức về đổi mới hoạt động đánh
giá hiệu trưởng cho cán bộ quản lí, giáo viên
Để thực hiện tốt các nội dung nâng cao nhận thức cho
CBQL, GV trong toàn huyện về tiêu chuẩn HT và vị trí,
vai trò, tầm quan trọng của hoạt động đổi mới đánh giá
HT trường TH, cần thực hiện như sau:
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chuẩn HT và các
nội dung có liên quan đánh giá bằng các hình thức khác
nhau: Đưa nội dung thông tin lên trang Website của
Phòng GD-ĐT huyện, Website của các trường trực
thuộc. Đây là cách thực hiện nên làm vì vừa đem lại hiệu
quả cao, vừa thực hiện nhanh chóng và giúp việc nâng

cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản
lí, dạy học của CBQL, GV trong ngành; việc đăng tải tin
bài hướng dẫn, văn bản quy định phải thực hiện theo quy
trình, sắp xếp thật khoa học, dễ hiểu, dễ tìm, dễ nhìn.
Trong quy trình này, bộ phận chuyên môn TH là thường
trực, chịu trách nhiệm trong biên soạn các nội dung cần
đăng tải, rà soát tính cần thiết của nội dung cần đăng, bộ
phận quản trị hành chính xem xét, trình lãnh đạo Phòng
GD-ĐT duyệt trước khi đăng tải.
- Căn cứ quy trình đăng bài viết, các trường vận dụng,
thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo tuyên truyền
đúng, đủ và khoa học; thông qua lồng ghép vào các
chương trình, hội nghị, họp giao ban, kiểm tra, thanh tra...
Phòng GD-ĐT tiến hành hướng dẫn bằng văn bản
(thường xuyên, định kì) về chuẩn HT và các nội dung có
liên quan đánh giá, gửi đến các trường triển khai, thực
hiện; kết hợp với việc thực hiện thanh tra, kiểm tra
chuyên đề thường xuyên, đột xuất nhằm giám sát việc
thực hiện và nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản
lí, chỉ đạo.
- Năm học 2016-2017, Trường TH Sơn Hải, huyện
Thuận Nam là một trong những đơn vị làm tốt công tác
tuyên truyền sâu rộng cho các lực lượng tham gia đánh
giá HT, đơn vị đã có cách làm khoa học đảm bảo tuyên
truyền đúng và đầy đủ các văn bản của ngành thông qua
các buổi hội ý đầu tuần, hội nghị, họp giao ban... vì vậy
CBQL, GV, nhân viên nhận thức một cách đầy đủ quy
trình, ý nghĩa của việc đánh giá HT, vị thế của HT được
nâng lên; việc làm tốt của đơn vị là mô hình để các trường
TH toàn huyện quan tâm, học hỏi, thực hiện. HT Trường
TH Sơn Hải được các đơn vị bình chọn tấm gương xuất
sắc, tiêu biểu về hoạt động tuyên truyền đổi mới đánh giá
HT và được UBND huyện Thuận Nam tặng Giấy khen.
2.2.2. Xây dựng hệ thống tài liệu và văn bản về hoạt động
quản lí công tác đánh giá hiệu trưởng
- Hướng dẫn quán triệt nội dung theo chuẩn và các
văn bản liên quan do cơ quan quản lí cấp trên ban hành,
trong đó có thể giải đáp thắc mắc, dẫn ra một số ví dụ,
tình huống mẫu, thường gặp. Văn bản này có tính chất
như sổ tay, nghiên cứu cẩm nang về quản lí đánh giá HT,
gồm: Chuẩn HT và các văn bản liên quan, có tính pháp
lí, bắt buộc thực hiện; các mẫu văn bản: Mẫu văn bản về
lập kế hoạch, các phiếu đánh giá, phiếu tổng hợp kết quả,
báo cáo kết quả, hướng dẫn cá nhân, đơn vị tham gia về
quy trình, nội dung thực hiện theo chức năng được phân
công; kế hoạch triển khai đánh giá HT; hướng dẫn hệ
thống các loại minh chứng về hoạt động quản lí của HT
ứng với các tiêu chí trong chuẩn; hướng dẫn xử lí một số
vấn đề phát sinh về khiếu nại, tố cáo [5].
- Tổ chức nhóm chuyên nghiên cứu các văn bản do
64

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018, tr 63-66; 81

các cấp quản lí ban hành liên quan đến đánh giá HT. Trên
cơ sở đó, có thể biên soạn thành các tài liệu cụ thể hơn,
phù hợp với tình hình thực tiễn giáo dục trên địa bàn
huyện Thuận Nam; sắp xếp, hệ thống, biên tập lại thành
bộ tài liệu để thuận tiện sử dụng, tập huấn cho các đối
tượng có liên quan.
- Năm học 2016-2017, Trường TH Lạc Tiến, huyện
Thuận Nam là một trong những đơn vị làm tốt việc xây
dựng hệ thống tài liệu và văn bản về hoạt động quản lí
công tác đánh giá HT, vì vậy giúp cho đơn vị thuận lợi
thực hiện các bước đánh giá HT trôi chảy, công tâm, khách
quan, minh bạch, đúng thực chất, uy tín của HT được nâng
lên, được Phòng GD-ĐT Thuận Nam công nhận là đơn vị
dẫn đầu trong công tác quản lí đánh giá HT.
2.2.3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng năng lực quản lí cho
đội ngũ hiệu trưởng
- Để HT trường TH đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ
về đánh giá HT theo chuẩn, cơ quan QLGD cần tập huấn,
bồi dưỡng cho HT về các nội dung, bao gồm: Công tác
quản lí trường TH (công tác lập kế hoạch, tổ chức, chỉ
đạo, kiểm tra các hoạt động trong nhà trường); đánh giá
trong giáo dục; quản lí tổ chức đánh giá HT; phong cách
lãnh đạo người HT; tâm lí học quản lí, lãnh đạo.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức công tác tập huấn, bồi
dưỡng HT các trường TH: Kế hoạch về thời gian, địa
điểm, có thể tổ chức bồi dưỡng thường xuyên hoặc định
kì 2 năm bồi dưỡng cập nhật kiến thức một lần. Mỗi lớp
tập huấn được tổ chức học các chuyên đề khác nhau, căn
cứ từng đối tượng, mỗi chuyên đề có thể kéo dài từ 1-2
ngày; kế hoạch về nội dung chương trình tập huấn, báo
cáo viên, hình thức kiểm tra, đánh giá; trước khi tập huấn
tổ chức khảo sát nhu cầu của CBQL, GV (cần bồi dưỡng
nội dung gì, thời gian bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng...);
đánh giá sơ bộ năng lực của đội ngũ (thành lập Hội đồng
thẩm định) qua đánh giá hồ sơ chuyên môn mà cơ quan
QLGD đang quản lí [3].
Căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ, tiến hành phân nhóm
để bồi dưỡng, có thể phân nhóm theo chuyên môn, năng
lực, theo thời gian công tác như: Nhóm CBQL đã qua bồi
dưỡng về QLGD (tập trung bồi dưỡng các nội dung về
đánh giá HT); Nhóm CBQL chưa qua bồi dưỡng về
QLGD (bồi dưỡng tất cả nội dung nêu ở trên). Tổ chức các
lớp tập huấn, các khóa bồi dưỡng đảm bảo không ảnh
hưởng đến công tác chuyên môn tại các trường. Ngoài việc
cung cấp lượng kiến thức lí thuyết cần thiết, trong quá trình
tập huấn, bồi dưỡng cần dành ít nhất 40-60% thời lượng
từng chuyên đề cho thảo luận, giải đáp thắc mắc về nội
dung chuyên đề mà trong quá trình triển khai thực hiện các
đối tượng tham gia còn lúng túng, khó khăn.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác tập
huấn, bồi dưỡng: Trong quá trình tập huấn, CBQL ngành
cần thường xuyên kiểm tra về nội dung chương trình các
khóa tập huấn, việc thực hiện thời lượng, thời gian tập
huấn, kết quả thu được sau mỗi lớp được tổ chức. Ngoài
việc tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ, Phòng GD-ĐT chủ động
liên hệ cho CBQL, GV đi tham gia các khóa tập huấn, bồi
dưỡng được các cấp tổ chức (do Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT,
các trường Sư phạm...) để nâng cao năng lực và tạo cơ hội
giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về đánh giá HT.
- Năm học 2017-2018, Phòng GD-ĐT đã chủ động
mở 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản
lí cho đội ngũ HT toàn huyện. Kết quả viết thu hoạch của
31 CBQL: Có 09 loại giỏi (29%); 15 loại khá (48,4%);
07 loại trung bình (22,6%); không có CBQL không đạt
yêu cầu. Điều đó, cho thấy biện pháp áp dụng trên có sức
lan tỏa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lí của
đội ngũ CBQL trường TH huyện Thuận Nam.
2.2.4. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho các
đối tượng tham gia đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học
- Tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia đánh giá
HT những nội dung sau: Những vấn đề cơ bản về HT và
chuẩn HT trường TH; năng lực, nghiệp vụ đánh giá trong
giáo dục: Mục đích đánh giá, nội dung, công cụ đánh giá,
phương pháp đánh giá, hình thức tổ chức đánh giá, đối
tượng đánh giá; một số vấn đề khái quát về hoạt động đánh
giá HT trường TH theo chuẩn: Quy trình tổ chức đánh giá,
các kĩ năng đánh giá (tự đánh giá, tổ chức đánh giá, vấn đề
minh chứng trong đánh giá, kĩ năng lắng nghe, chia sẻ,
thảo luận, làm việc nhóm...); những vấn đề cơ bản khác:
Về phong cách lãnh đạo của nhà quản lí, về tâm lí học quản
lí (đặc điểm tâm lí người đánh giá và người được đánh
giá), môi trường giáo dục trong trường TH...
Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đối tượng tham
gia đánh giá HT theo từng năm học hoặc theo giai đoạn. Kế
hoạch cần nêu rõ các nội dung cơ bản, thời gian bồi dưỡng;
để thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng được hiệu quả,
Phòng GD-ĐT cần rà soát đội ngũ GV trong toàn ngành, từ
đó sắp xếp lớp cho phù hợp, đảm bảo GV tất cả các trường
đều được tham gia bồi dưỡng. Cụ thể: Đối với GV, chỉ cần
tập trung bồi dưỡng các chuyên đề về năng lực, kĩ năng đánh
giá, không cần bồi dưỡng về QLGD (hoặc nếu có thì bồi
dưỡng khái quát, sơ lược), nên chia đối tượng thành nhiều
lớp, các khóa bồi dưỡng đảm bảo không ảnh hưởng đến
công tác chuyên môn tại các trường. Trong khi thực hiện kế
hoạch bồi dưỡng, tùy vào điều kiện thực tế để điều chỉnh
thời gian, thời lượng, nội dung bồi dưỡng cho hợp lí, đảm
bảo tăng thời lượng thảo luận, giải đáp thắc mắc cho GV về
hoạt động đánh giá HT; tổ chức đánh giá sơ bộ về kết quả
khóa bồi dưỡng, khảo sát về hiệu quả của việc bồi dưỡng để
rút kinh nghiệm cho các lần sau.
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- Năm học 2016-2017, Trường TH Văn Lâm là một
trong những đơn vị dẫn đầu tập huấn, bồi dưỡng về công
tác đánh giá HT theo chuẩn cho các đối tượng tham gia
đánh giá. Đơn vị đã tổ chức tập huấn cho GV về năng
lực, kĩ năng đánh giá, biểu mẫu, công cụ đánh giá, thu
thập thông tin, minh chứng, giải đáp khó khăn thắc mắc
theo yêu cầu của GV, vì vậy các thành viên tham gia
đánh giá thông thạo quy trình, có kĩ năng thu thập thông
tin, minh chứng, hiệu quả đánh giá HT đạt cao, làm cơ
sở tốt cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục và
trường đạt chuẩn quốc gia, đơn vị được Sở GD-ĐT tỉnh
Ninh Thuận công nhận trường đạt tiêu chuẩn lượng giáo
dục cấp độ I.
2.2.5. Đổi mới chỉ đạo hoạt động đánh giá hiệu trưởng
Để công tác đánh giá chuẩn HT ở các trường TH
được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, Phòng GD-ĐT cần
thực hiện công việc sau:
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch đánh giá HT:
Các trường học nghiêm túc xây dựng kế hoạch và thực
hiện thời gian theo đúng kế hoạch đánh giá HT gửi Phòng
GD-ĐT theo dõi, kiểm tra. Trường hợp có thay đổi kế
hoạch, đơn vị có văn bản thông báo kịp thời; công tác tự
đánh giá của HT: Đánh giá đầy đủ các tiêu chuẩn, đánh
giá nghiêm túc, đúng theo mức độ thực hiện.
- Chỉ đạo bằng văn bản, đôn đốc, quán triệt trong hội
nghị, họp giao ban hiệu trưởng: Ban hành các văn bản
hướng dẫn thực hiện việc đánh giá HT hàng năm và quán
triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung đánh giá; chỉ đạo
thông qua công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện đánh
giá HT.
- Chỉ đạo công tác phối hợp trong đánh giá hiệu trưởng:
+ Công tác phối hợp trước khi tổ chức đánh giá: Phối
hợp giữa nhà trường với cơ quan quản lí cấp trên (Phòng
GD-ĐT) thống nhất về thời gian, thời điểm đánh giá để
xây dựng kế hoạch thực hiện; cử cán bộ Phòng GD-ĐT
tham dự và chỉ đạo hội nghị; phối hợp các lực lượng
trong nhà trường: Các thành viên tham gia hội nghị đánh
giá thảo luận, thống nhất về kế hoạch tổ chức hội nghị,
chuẩn bị thu thập tài liệu, thông tin, minh chứng và phản
biện về các tiêu chuẩn, tiêu chí có liên quan đến chức
năng, nhiệm vụ được phân công. Lãnh đạo nhà trường
chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu cho hội nghị,
phân công nhiệm vụ cho các đối tượng tham gia.
+ Công tác phối hợp trong khi tổ chức đánh giá: HT
là người tự đánh giá, song cũng là người chủ tọa nên cần
nghiêm túc kiểm điểm và ghi nhận những góp ý, phản
biện của các tổ chức đoàn thể, GV, nhân viên trong nhà
trường cũng như lãnh đạo cấp trên. Các kênh thông tin

thu thập được trong hội nghị là rất cần thiết để người HT
hoàn thiện mình và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lí.
+ Công tác phối hợp sau đánh giá: Phối hợp giữa nhà
trường với cơ quan quản lí cấp trên về chế độ thông tin,
báo cáo về kết quả hội nghị, gửi hồ sơ hội nghị kèm theo
biên bản để Phòng theo dõi, tổng hợp, làm cơ sở để thực
hiện công tác thanh, kiểm tra, giám sát khi cần thiết; phối
hợp các lực lượng trong nhà trường: Hoàn thiện các nội
dung sau hội nghị đánh giá (biên bản, báo cáo, hồ sơ) để
gửi cấp trên và lưu theo quy định.
- Năm học 2017-2018, Trường TH Nhị Hà là một
trong những đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp trước,
trong và sau đánh giá chuẩn HT; tổng hợp hồ sơ đánh giá
và gửi về Phòng GD-ĐT đúng thời gian quy định, được
biểu dương, nhân rộng gương tiêu biểu toàn ngành giáo
dục huyện. Đây cũng là một trong những tiêu chí để xét
khen thưởng, bổ nhiệm HT, quy hoạch dự nguồn cán bộ
lãnh đạo kế cận của Phòng GD-ĐT.
2.2.6. Chỉ đạo công tác tổng kết, rút kinh nghiệm về đánh
giá hiệu trưởng
Tổng kết, rút kinh nghiệm việc đánh giá HT trường
TH là nội dung quan trọng, không thể xem nhẹ. Để thực
thực hiện tốt nội dung này, Phòng GD-ĐT cần thực hiện:
- Thông báo rộng rãi kết quả đánh giá HT các trường
TH trực thuộc lên Website, bao gồm các nội dung về biểu
tổng hợp từ các trường, báo cáo tổng kết công tác theo
năm, phương hướng thực hiện trong năm tiếp theo.
- Hàng năm, tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá rút kinh
nghiệm toàn ngành, bao gồm thành phần là tất cả CBQL các
trường học trên địa bàn huyện. Biểu dương, khen thưởng
kịp thời đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đưa nội
dung thực hiện công tác đánh giá HT là tiêu chí xét thi đua,
khen thưởng đối với HT và các nhà trường; nhắc nhở đối
với các tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc, chỉ ra
ưu, khuyết điểm của từng CBQL để rút kinh nghiệm cho
công tác chỉ đạo đánh giá HT trong năm sau.
- Trong năm học 2017-2018, Phòng GD-ĐT huyện
Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo thực hiện tốt công tác
đánh giá hiệu trưởng, đồng thời khen thưởng những HT có
thành tích tốt, tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm cho lần đánh
giá tiếp theo. Vì vậy, chất lượng đánh giá HT trường TH
được nâng lên, kết quả cho thấy: Có 10/31 CBQL đạt loại
xuất sắc, tỉ lệ 32,26% (tăng 15% so với năm trước); 17/31
CBQL đạt loại khá, tỉ lệ 54,84%; 4/31 CBQL đạt trung bình,
chiếm tỉ lệ 12,9% (giảm 12,8% so với năm trước).
(Xem tiếp trang 81)
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chức khen thưởng gắn phát huy tài năng sức lực của GV
dạy toán với lợi ích kinh tế. Tránh tình trạng “đầu voi,
đuôi chuột” trong thi đua. Việc khen thưởng mang tính
động viên, khích lệ tinh thần của mọi người, tuỳ vào điều
kiện của nhà trường để HT quy định mức thưởng cụ thể.
- Điều kiện thực hiện biện pháp:
+ HT phải nhận thức được vai trò và tầm quan trọng
của công tác thi đua - khen thưởng trong việc nâng cao
chất lượng dạy học môn toán trong nhà trường.
+ HT phải cân đối và huy động được kinh phí phù hợp
dành cho việc thi đua, khen thưởng; Nhà trường phải có
một tập thể GV đủ mạnh, đoàn kết nhất trí, có tinh thần thi
đua chân chính lành mạnh, không có sự mâu thuẫn.
+ Việc thi đua khen thưởng trong nhà trường phải
đảm bảo được tính công bằng; công khai; công minh và
trên hết HT phải là người công tâm.
3. Kết luận
Mỗi biện pháp đề xuất đều thể hiện khả năng tác động
riêng cho các hoạt động dạy học môn Toán; đồng thời,có
mối quan hệ mật thiết, bổ sung cho nhau. Nếu trong quá
trình quản lí, HT linh hoạt trong việc phối hợp, “cộng
hưởng” sẽ phát huy tác dụng lẫn nhau, sẽ đẩy nhanh tiến
độ dạy học môn Toán theo hướng PTNL người học.

3. Kết luận
Đổi mới hoạt động đánh giá HT trường TH là yêu cầu
tất yếu, cần thiết, bắt buộc đối với HT cũng như các cấp
QLGD trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt trong bối cảnh đổi
mới giáo dục phổ thông, giáo dục TH ngày càng đóng vai
trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, HT trường
TH cần được quan tâm, đánh giá đúng thực chất cả về phẩm
chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và các kĩ năng quản
lí khác. Các biện pháp nêu trên chưa được đầy đủ, tối ưu
nhưng áp dụng thiết thực, nhịp nhàng, hiệu quả tại các cơ sở
giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả đánh giá HT trường
TH. Bộ GD-ĐT đã ban hành chuẩn HT trường TH nhưng
trong thời kì đổi mới giáo dục cần bổ sung một số nội dung
phù hợp với xu hướng phát triển KT-XH và hội nhập. Do
đó, khi đánh giá HT, các đơn vị cần đặc biệt quan tâm vận
dụng linh hoạt, hiệu quả, đổi mới hoạt động đánh giá theo
đúng quy định nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ
CBQL; đồng thời làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đào
tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng CBQL đáp ứng yêu cầu
đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT trong thời kì CNH,
HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.
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