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MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ TỔ CHUYÊN MÔN
TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO HƯỚNG XÂY DỰNG “TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI”
Lê Thị Liên - Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
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Abstract: In schools in general and primary schools in particular, specialized groups play an
important role to improving on education quality . The research and experience of the advanced
schools in the world have shown that the management towards building the learning organization
contribute to increases the quality of school performance. The article presents a summary of the
learning organization and some measures to managing professional team towards building learning
organization, to improving management quality in the school.
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1. Mở đầu
Tổ chuyên môn là một bộ phận chuyên môn giúp ban
giám hiệu nhà trường điều hành và tổ chức thực hiện các
hoạt động sư phạm và nghiệp vụ chuyên môn. Tính chất
hoạt động chủ yếu của tổ là chuyên sâu về nghiệp vụ sư
phạm, thể hiện sự tích tụ cao về chuyên môn. Vai trò của
việc quản lí tổ chuyên môn theo hướng xây dựng tổ chức
biết học hỏi là rất lớn bởi vì người lãnh đạo trong tổ chức
biết học hỏi vừa là người thiết kế, vừa là giáo viên, vừa
là người quản lí sẽ dẫn dắt tổ trưởng cùng các thành viên
trong tổ chuyên môn, các thành viên trong nhà trường đi
tới thành công. Người lãnh đạo có thể xây dựng tổ chức
biết học hỏi thông qua các con đường như: khuyến khích
sự cộng tác, trao quyền cho các thành viên tự chủ, giảm
bớt sự kiểm tra, giám sát quá chặt chẽ, đảm bảo công
khai, minh bạch các thông tin, đảm bảo sự công bằng,
xây dựng những giá trị văn hóa cốt lõi lành mạnh. Tạo
động lực để tổ chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ:
Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần,
tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch
dạy học và hoạt động giáo dục; Thực hiện bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng,
hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách,
thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà
trường; Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy
định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu
tổ trưởng, tổ phó.
Khái niệm “tổ chức biết học hỏi” là một khái niệm
liên quan tới vấn đề tổ chức và văn hoá tổ chức. Theo
Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc “Tổ chức biết
học hỏi được xem như một mô hình triết lí về hoạt động
tổ chức, trong đó mọi thành viên lôi cuốn vào việc tìm
kiếm, phát hiện và giải quyết vấn đề làm cho tổ chức có
khả năng thực nghiệm cách làm mới để biến đổi cải tiến
và phát triển liên tục nhằm đẩy nhanh khả năng tăng
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trưởng của tổ chức có thể đạt được mục tiêu của mình
một cách tốt đẹp nhất” [1; tr 35].
Trong bài viết này, chúng tôi phân tích về tổ chức học
tập/tổ chức biết học hỏi (learning orgnaization), chức
năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn trong nhà trường tiểu
học, từ đó trình bày một số giải pháp quản lí tổ chuyên
môn theo hướng xây dựng tổ chức biết học hỏi.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số đặc trưng của tổ chức biết học hỏi và tổ
chuyên môn
Có một số nghiên cứu khác nhau về khái niệm “tổ
chức biết học hỏi” (learning orgnaization), chủ yếu
nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, góp phần
xây dựng văn hoá tổ chức (văn hoá doanh nghiệp), chẳng
hạn như các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài Senge
P. M. và cộng sự (1996) [2], Senge, P. M. (2006) [3],
Rothwell, W. J. (2002) [4], Manbu E masaki Sato (2015)
[5]; một số nghiên cứu của các tác giả Việt Nam như
Nguyễn Vũ Bích Hiền và cộng sự (2017) [6], Nguyễn
Thị Hoàng Anh (2010) [7],... Trong nghiên cứu này,
chúng tôi tập trung khai thác các kết quả nghiên cứu về
tổ chức biết học hỏi theo hướng vận dụng vào công tác
quản lí tổ chuyên môn trong nhà trường, nhằm nâng cao
chất lượng quản lí nói chung, hiệu quả giáo dục trong nhà
trường nói riêng, góp phần xây dựng văn hoá nhà trường.
Năm 1990, Senge đã đưa ra sơ đồ về 05 bước để một
tổ chức trở thành một tổ chức biết học hỏi (hay gọi là tổ
chức học tập) như dưới đây [2; tr 28]:
- Tư duy hệ thống (System Thinking): Các tổ chức
học tập sử dụng phương pháp suy nghĩ này khi đánh giá
tổ chức của họ và có hệ thống thông tin đo lường hiệu
suất của tổ chức nói chung và các thành phần khác nhau
của nó. Tư duy hệ thống ở đây yêu cầu sự nhìn nhận và
đánh giá đầy đủ tất cả các đặc điểm, quá trình, yếu tố cấu
thành tổ chức... phải rõ ràng cùng một lúc trong một tổ
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chức để nó trở thành một tổ chức học tập. Nếu một số
đặc điểm bị thiếu thì tổ chức sẽ không đạt được mục tiêu
của nó. Điều này cũng dẫn tới và cho phép mỗi cá nhân
hoạt động theo những phương hướng hỗ trợ cho sự phát
triển, cho công việc của toàn tổ chức, theo hệ thống.

Hình 1. Mô hình 5 bước của một tổ chức học tập
(tổ chức biết học hỏi) [2]
- Sự chuyên nghiệp của cá nhân (Personal Mastery):
Sự cam kết của một cá nhân đối với quá trình học tập
được gọi là sự thành thạo hay chuyên nghiệp của các cá
nhân. Thực tế là có một lợi thế cạnh tranh cho một tổ
chức có lực lượng lao động có thể học tập nhanh hơn so
với lực lượng lao động của các tổ chức khác. Học tập cá
nhân được thu thập thông qua đào tạo cá nhân, phát triển
và tự cải tiến liên tục; tuy nhiên, việc học tập không thể
bị ép buộc đối với một cá nhân không tiếp thu học tập.
Nghiên cứu cho thấy rằng hầu hết việc học tập tại nơi làm
việc là ngẫu nhiên, chứ không phải là sản phẩm đào tạo
chính quy, do đó điều quan trọng là phát triển một nền
văn hóa nơi mà sự làm chủ cá nhân được thực hành trong
cuộc sống hàng ngày, phải có cơ chế cho việc học tập cá
nhân được chuyển vào học tập tổ chức.
- Mô hình tinh thần hay mô hình trí tuệ (Mental
Models): Trong tổ chức phải luôn luôn đặt vấn đề về cách
thức tư duy cũng như phát hiện ra những định kiến lâu
đời ngăn cản các thành viên chấp nhận những hành vi
mới, cách làm mới. Để trở thành một tổ chức học tập,
những mô hình này phải được thử thách. Cá nhân có
khuynh hướng tán thành các lí thuyết, đó là những gì họ
định làm theo, và các lí thuyết trong sử dụng, đó là những
gì họ thực sự làm. Tương tự như vậy, các tổ chức có xu
hướng duy trì, bảo lưu một số hành vi, định mức và giá
trị nhất định. Trong việc tạo ra một môi trường học tập,
điều quan trọng là phải thay thế thái độ đối đầu bằng một
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nền văn hóa cởi mở thúc đẩy yêu cầu và tin tưởng. Để
đạt được điều này, tổ chức học tập cần cơ chế để định vị
và đánh giá các lí thuyết về hành động của tổ chức.
- Chia sẻ tầm nhìn (Shared vision). Sự phát triển của
một tầm nhìn chung là quan trọng trong việc thúc đẩy các
cá nhân học hỏi, vì nó tạo ra một bản sắc chung cung cấp
sự tập trung và năng lượng cho việc học. Tầm nhìn thành
công nhất xây dựng trên từng tầm nhìn của mỗi thành
viên của tổ chức, do đó việc tạo ra một tầm nhìn chung
có thể bị cản trở bởi các cấu trúc truyền thống nơi tầm
nhìn của tổ chức được áp đặt từ trên cao. Do đó, các tổ
chức học tập có xu hướng có cấu trúc tổ chức phẳng, phi
tập trung.
- Học hỏi có tính đồng đội hoặc đơn giản là học
nhóm (Team Learning): Sự tích lũy của việc học tập cá
nhân cấu thành việc học nhóm. Mỗi thành viên làm việc
hăng hái để giúp cho nhóm, đội thành đạt và làm việc
một cách tập thể để đạt được tầm nhìn chung, mục tiêu
chung chứ không chỉ theo đuổi những mục đích cá nhân.
Lợi ích của nhóm hoặc học tập được chia sẻ là cá nhân
phát triển nhanh hơn và khả năng giải quyết vấn đề của
tổ chức được cải thiện thông qua việc tiếp cận tốt hơn
với kiến thức và chuyên môn. Các tổ chức học tập có
các cấu trúc tạo thuận lợi cho việc học nhóm với các tính
năng như vượt biên và mở. Việc học nhóm đòi hỏi các
cá nhân tham gia đối thoại và thảo luận; do đó các thành
viên trong nhóm phải phát triển giao tiếp cởi mở, ý nghĩa
được chia sẻ và sự hiểu biết chung. Các tổ chức học tập
thường có cấu trúc quản lí kiến thức tuyệt vời, cho phép
tạo, thu nhận, phổ biến và triển khai kiến thức này trong
tổ chức.
Theo [4], Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên
chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ có
ít nhất 3 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có
từ 7 thành viên trở lên thì có một tổ phó. Tổ chuyên môn
trong nhà trường tiểu học sinh hoạt định kì hai tuần một
lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc có các
nhiệm vụ sau: + Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của
tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương
trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục; + Thực
hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh
giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí
sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế
hoạch của nhà trường; + Tham gia đánh giá, xếp loại giáo
viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.
Căn cứ vào những trình bày về tổ chức biết học hỏi
và sơ lược về tổ chuyên môn, chức năng và nhiệm vụ,
chúng tôi trình bày một số biện pháp quản lí tổ chuyên
môn theo hướng xây dựng tổ chức biết học hỏi như sau.
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2.2. Một số biện pháp quản lí tổ chuyên môn theo
hướng xây dựng “tổ chức biết học hỏi”
2.2.1. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
nhà trường, các tổ chuyên môn học tập về “tổ chức biết
học hỏi”
Trong các trường tiểu học hiện nay, hầu hết cán bộ
quản lí, giáo viên chưa hiểu rõ thế nào là “tổ chức biết
học hỏi”, đặc điểm của “tổ chức biết học hỏi”, nên cũng
không biết tại sao phải xây dựng tổ chuyên môn thành
“tổ chức biết học hỏi” và những việc cần làm để xây dựng
tổ chuyên môn thành tổ chức biết học hỏi nên cần nâng
cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà
trường, các tổ chuyên môn học tập về “tổ chức biết học
hỏi” bằng cách tổ chức cho Ban giám hiệu, tổ trưởng,
giáo viên học tập, trao đổi về tổ chức, “tổ chức biết học
hỏi”, đặc trưng của “Tổ chức biết học hỏi”, đặc trưng của
“tổ chức biết học hỏi” trong tổ chuyên môn thông qua
việc nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận trong tổ
chuyên môn, trao đổi thảo luận giữa các tổ chuyên môn
trong nhà trường, xem video về các tổ chức biết học hỏi,
tổ chức cho ban giám hiệu, tổ trưởng, giáo viên dự sinh
hoạt chuyên môn ở một tổ chuyên môn của một trường
tiểu học đã trở thành “tổ chức biết học hỏi”.
2.2.2. Xây dựng kế hoạch có nội dung quản lí hoạt động
tổ chuyên môn theo hướng xây dựng “tổ chức biết
học hỏi”
Để quản lí tổ chuyên môn theo hướng xây dựng tổ
chức biết học hỏi, hiệu trưởng nhà trường cần xây dựng
kế hoạch của nhà trường có nội dung quản lí hoạt động
tổ chuyên môn theo hướng xây dựng “tổ chức biết học
hỏi” và chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ có
nội dung xây dựng tổ chuyên môn thành “tổ chức biết
học hỏi”. Việc xây dựng kế hoạch phải tổ chức công khai,
dân chủ, lấy ý kiến góp ý của các thành viên trong tổ, các
tổ chức có liên quan, cần phải xác định thuận lợi, khó
khăn, thời cơ, thách thức, mục tiêu phấn đấu, nội dung
hoạt động, thời gian thực hiện, biện pháp thục hiện.
2.2.3. Ban hành quy định sinh hoạt tổ chuyên môn theo
hướng xây dựng “tổ chức biết học hỏi”
Hiệu trưởng cần ban hành quy định sinh hoạt tổ
chuyên môn theo hướng xây dựng “tổ chức biết học hỏi”
với những nội dung cụ thể đối với tổ chuyên môn, đối
với giáo viên.
Về quy đinh về học tập đối với tổ chuyên môn:
+ Thời gian sinh hoạt chuyên môn: 2 lần/tháng. Ngoài ra,
sinh hoạt đột xuất theo yêu cầu, nhiệm vụ; + Nội dung,
hình thức: Xây dựng kế hoạch học tập chung của tổ theo
tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện việc bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; Thực hiện bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch; Tổ chức
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trao đổi biện pháp, giải pháp và khắc phục khó khăn để
thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu; Tổ chức chia
sẻ yêu cầu mới, nhiệm vụ mới; Tổ chức dự giờ, trao đổi
về giờ dạy; Tổ chức trao đổi về nội dung, chương trình,
phương pháp, cách thức, đồ dùng, phương tiện dạy học,
nội dung khó trong chương trình,...; Thực hiện công khai
minh bạch về chất lượng giáo viên, học sinh, tài sản, tài
chính của tổ chuyên môn; Kiểm tra, đánh giá chất lượng
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên: 2 lần/
năm; Đảm bảo sự bình đẳng đối với tất cả giáo viên (tự
do trình bày ý kiến, chế độ, quyền lợi..., tôn trọng sự đổi
mới của giáo viên, khuyến khích giáo viên nhận nhiệm
vụ mới, chia sẻ với giáo viên những khó khăn khi thực
hiện nhiệm vụ,...).
Về quy đinh về học tập đối với giáo viên: + Thời gian:
Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo quy định. + Nội
dung: Luôn giữ bầu không khí vui vẻ trong tổ; Tham gia
xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên của tổ chuyên
môn; Xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân theo tuần,
tháng, năm học nhằm thực hiện việc bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ cho cá nhân; Thực hiện bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ theo theo quy định; Cùng nhau
trao đổi biện pháp, giải pháp và khắc phục khó khăn để
thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu; Chia sẻ với
đồng nghiệp những thuận lợi, khó khăn trong việc thực
hiện nhiệm vụ; Tự do học tập, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ theo nhu cầu của bản thân; Chia sẻ với đồng
nghiệm yêu cầu mới, nhiệm vụ mới; Tham gia dự giờ,
trao đổi về giờ dạy của đồng nghiệp; Tự do bàn bạc, trao
đổi với đồng nghiệp về nội dung, chương trình, phương
pháp, cách thức, đồ dùng, phương tiện dạy học, nội dung
khó trong chương trình,...; Tự do trao đổi với đồng
nghiệp về kinh nghiệm dạy học, giáo dục, ... mặt đối mặt,
trực tiếp và biết lắng nghe; Tự do bàn bạc, trao đổi thông
tin trong tổ; Được đổi mới phương pháp dạy học, được
nhận nhiệm vụ mới, luôn được đồng nhiệp, tổ trưởng, tổ
phó, ban giám hiệu nhà trường giúp đỡ để xử lí tình
huống sư phạm trong quá trình đổi mới. Không bị chỉ
trích hay trách phạt khi việc mới, nhiệm vụ mới bị thất
bại; Được tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau; Được khuyến
khích cộng tác giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với
tổ trưởng, giáo viên với hiệu trưởng; Được quyền tự chủ
lựa chọn nội dung, phương pháp, cách thức, đồ dùng dạy
học, giáo dục để thực hiện việc giảng dạy, giáo dục có
hiệu quả; Được biết về chất lượng giáo viên, học sinh, tài
sản, tài chính của tổ chuyên môn; Tự do trình bày ý kiến,
được hưởng mọi chế độ, quyền lợi bình đẳng với mọi
thành viên trong nhà trường.
2.2.4. Xây dựng văn hoá học tập trong tổ chuyên môn
Xây dựng văn hóa học tập trong tổ chuyên môn là
xây dựng giá trị cốt lõi và hiện thực hóa hành động
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trong tổ chuyên môn. Có thể thực hiện các nội dung như
dưới đây:
Xây dựng giá trị cốt lõi và hiện thực hóa hành động
trong tổ chuyên môn: + Tìm hiểu giá trị cốt lõi của tổ theo
thời gian. Giá trị cốt lõi của năm là gì? Những giá trị nào
đang giảm xuống, đang mất đi? Lí do sự giảm xuống là
gì; + Thu thấp ý kiến các thành viên của tổ, cùng thảo
luận để đưa ra yếu tố quan trọng, yếu tố quan trọng nhất
của tổ phải có; + Quyết định giá trị cần giữ lại, yếu tố cần
thay đổi, bổ sung của tổ. Từ đó đưa ra giá trị cốt lõi cho
thời điểm hiện tại.
Lãnh đạo sự thay đổi trong tổ chuyên môn: + Hoạch
định tầm nhìn, định hướng sự thay đổi của tổ. Đánh giá
tầm nhìn thể hiện trên thực tế: Tìm hiểu về lịch sử; Thu
thập báo cáo về tầm nhìn của tố; Tổ trưởng cùng các
thành viên của tổ tìm ra sự thay đổi tầm nhìn của tổ và
chiều hướng của sự thay đổi; Xây dựng tầm nhìn của tổ;
+ Chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu phấn đấu của tổ. Chia sẻ
tầm nhìn, mục tiêu phấn đấu của tổ sao cho rõ ràng, ấn
tượng nhất; + Giữ vai trò dẫn dắt (bằng các định hướng,
mục tiêu), thể hiện uy tín, gương mẫu. Quản lí gương
mẫu chấp hành nội quy, quy chế nhà trường, đặc biệt quy
định về văn hóa; Luôn đặt chuẩn mực, yêu cầu cao cho
bản thân, thống nhất lời nói với việc làm; Không ngừng
hoàn thiện bản thân về mọi mặt: Phẩm chất chính trị, đạo
đức, lối sống, nhân cách, năng lực quản lí, năng lực
chuyên môn; Tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ và hợp tác
hiệu quả với tất cả các thành viên trong và ngoài nhà
trường; + Khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo, phát triển
tối đa khả năng của giáo viên. Khuyến khích sự phát biểu
ở cuộc họp và tôn trọng ý kiến riêng; Tổ chức các buổi
động não để mọi người cùng đưa ra giải pháp; Cung cấp
các điều kiện hỗ trợ để giáo viên sáng tạo (cơ sở vật chất,
trang thiết bị, tài sản, tài chính,....); Tạo điều kiện cho
giáo viên tự chủ trong dạy học, giáo dục để đạt mục tiêu;
Khuyến khích, coi trọng giáo viên có ý tưởng hay, ý
tưởng mới, lạ, dù ý thưởng đó có thể chưa thực sự hoàn
thiện cũng không chỉ trích; + Biểu dương những thành
tích dù là nhỏ; + Ghi nhận công khai thành quả đạt được
của giáo viên.
Giao tiếp hiệu quả: + Tăng cường giao tiếp trong tổ
chuyên môn, trong nhà trường: Bố trí thời gian, không
gian cho sự đối thoại, trao đổi, chia sẻ; Tạo bầu không
khí cởi mở, dân chủ và nhân văn để mọi thành viên thoải
mái, an tâm để nói ra suy nghĩ, quan điểm mà không có
cảm giác bị người quản lí áp đặt mà thấy được trân trọng,
được lắng nghe; Khuyến khích giáo viên bộc lộ ý kiến
riêng, giải pháp riêng, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm
trong dạy học, giáo dục, tạo lập các mối quan hệ gần gũi,
gắn bó; Lãnh đạo cần biết cách lắng nghe để chọn lọc;
Phát huy kênh thông tin không chính thức: Tin đồn, dư
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luận. Để sử dụng hiệu quả các kênh thông tin không
chính thức để có điều chỉnh quá trình quản lí hiệu trưởng
cần chú ý: Nắm được từng thành viên, nhận ra tấm
gương, nhân vật điển hình; Nghe những câu chuyện mọi
người nói với nhau; sử dụng chuyện phiếm đề thông tin;
Nỗ lực làm giảm ảnh hưởng xấu do nghững đối tượng
thù địch; + Ngôn ngữ của văn hóa: Ngôn ngữ mô phạm,
gần gũi thể hiện sự chân thành, tình cảm thân mật; + Tổ
chức nghi lễ, sự kiện: Nghi lễ tôn vinh, truyền thống;
phát triển hoạt động chuyên môn, học thuật; giao lưu,
tìm hiểu giữa các thành viên trong tổ, trong trường,
ngoài trường.
Xây dựng hồ sơ cho văn hóa của tổ: Tập hợp các
thông tin về giá trị văn hóa của tổ tích lũy qua thời gian,
con người, sự vật, sự việc, các hoạt động, các quá trình.
Đây là hồ sơ quan trọng để nghiên cứu và xác định yếu
tố văn hóa cần gìn giữ, phát huy, yếu tố văn hóa cần bổ
sung, thay đổi.
2.2.5. Kiểm tra, giám sát các tổ chuyên môn trong việc
thực hiện kế hoạch xây dựng tổ chuyên môn thành “tổ
chức biết học hỏi”
Hiệu trưởng cần kiểm tra việc xây dựng tổ chức biết
học hỏi ở các tổ chuyên môn, đồng thời đánh giá việc xây
dựng tổ chức biết học hỏi ở các tổ chuyên môn trong
trường tiểu học thông qua các việc làm cụ thể:
Một là: Kiểm tra việc xây dựng tổ chức biết học hỏi
ở các tổ chuyên môn: + Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch
cụ thể trong công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của tổ
chuyên môn. + Căn cứ vào kế hoạch hoạt động chuyên
môn của nhà trường và kế hoạch hoạt động chuyên môn
của tổ, đảm bảo các vấn đề sau: Thời gian kiểm tra: Số
lần kiểm tra: 4 lần, vào giữa kì I, cuối kì I và giữa kì II,
cuối kì II; Đối tượng kiểm tra: Tổ trưởng, giáo viên của
tổ.; Nội dung kiểm tra: Xây dựng tổ chuyên môn thành
tổ chức biết học hỏi; + Hình thức kiểm tra: thường xuyên
hoặc đột xuất; việc đã làm, đang làm, chuẩn bị làm; bằng
hình thức khác nhau như: nghe báo cáo, xem xét hồ sơ
sổ sách, quan sát thực tế, kiểm tra chất lượng công việc...;
+ Lực lượng tham gia kiểm tra: Hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng, các bộ phận, cá nhân tự kiểm tra để điều chỉnh
công việc của mình; ...
Hai là: Đánh giá việc xây dựng tổ chức biết học hỏi
ở các tổ chuyên môn trong trường tiểu học. Sau kiểm tra,
Hiệu trưởng nhận xét, thông báo, phân tích nguyên nhân,
biện pháp khắc phục, điều chỉnh; khen thưởng cá nhân,
tập thể tổ chuyên môn tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ
theo nội dung mà Hiệu trưởng kiểm tra.
3. Kết luận
Trong các trường tiểu học, quản lí hoạt động tổ
chuyên môn là nội dung quan trọng trong công tác quả lí
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của hiệu trưởng. Vấn đề quản lí tổ chuyên môn theo
hướng xây dựng “tổ chức biết học hỏi” có khả năng làm
thay đổi chất lượng hoạt động tổ chuyên môn của nhà
trường và thúc đẩy chất lượng giáo dục. Do vậy, việc
thực hiện các biện pháp kể trên sẽ góp phần nâng cao chất
lượng quản lí trong nhà trường nói chung, chất lượng
giáo dục nói chung, góp phần xây dựng văn hoá nhà
trường.
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