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Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Kim Ngân - Trường Mầm non Phong Lan, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
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Abstract: In the article, we present some issues about the current status, on that basis, propose 05
measures to manage evaluation activities of the children’s development in preschools in Binh
Chanh District, Ho Chi Minh City. Research results are not only meaningful for the study area but
also can be applied to other localities with similar conditions throughout the country.
Keywords: Evaluation, evaluation activities, the evaluation of the children’s development.
Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, nhằm góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục mầm non tại địa phương.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sơ đề xuất biện pháp
Trong thời gian qua, bên cạnh những nội dung đã thực
hiện tốt, vẫn còn một số nội dung quản lí hoạt động
ĐGSPTCT ở các trường mầm non huyện Bình Chánh, TP.
Hồ Chí Minh thực hiện chưa tốt. Cụ thể: Xây dựng kế
hoạch đánh giá theo giai đoạn, độ tuổi; Xây dựng kế hoạch
đánh giá chi tiết theo tháng, theo ngày; Cập nhật, điều
chỉnh kế hoạch đánh giá phù hợp với thực tiễn; Thành lập
ban chỉ đạo ĐGSPTCT; Phân công nhiệm vụ, quyền hạn
của các tổ chức, cá nhân trong việc tiến hành ĐGSPTCT;
Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ,
giáo viên (GV) về ĐGSPTCT; Tổ chức hội nghị, hội thảo
về ĐGSPTCT; Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về
ĐGSPTCT trong nội bộ trường và các trường bạn; Xác
định mục tiêu, tiêu chuẩn, tiêu chí của hoạt động kiểm tra;
Phân công nhiệm vụ cho ban chuyên trách thực hiện hoạt
động kiểm tra; Tổ chức họp để trao đổi, rút kinh nghiệm
sau khi kiểm tra; Kịp thời điều chỉnh, giải quyết các vấn
đề phát sinh trong quá trình kiểm tra.
Từ thực trạng trên, chúng tôi đề xuất một số biện pháp
quản lí phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học mầm
non của địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện
nay như sau:
2.2. Một số quản lí hoạt động đánh giá sự phát triển
của trẻ ở các trường mầm non huyện Bình Chánh,
Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo
viên về hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
2.2.1.1. Mục đích của biện pháp
Nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lí, GV nhà trường có
nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết
của hoạt động ĐGSPTCT mầm non trong việc góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, quản lí
công tác ĐGSPTCT mầm non hiệu quả.

1. Mở đầu
Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục
quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận
thức, tình cảm xã hội và thẩm mĩ trẻ em. Trong bối cảnh
đổi mới và phát triển giáo dục như hiện nay, việc đánh giá
trong giáo dục mầm non không thể đứng ngoài xu thế phát
triển chung và đây là vấn đề đang rất được quan tâm.
Trong mỗi nhà trường, đánh giá sự phát triển của trẻ
(ĐGSPTCT) được coi là một yếu tố cấu thành của đổi mới
toàn diện, có tác dụng xem xét và điều chỉnh các hoạt động
giáo dục, khẳng định kết quả đạt được, đưa ra những nhận
định về xu hướng tiến bộ, dự báo sự phát triển và đề xuất
những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nghị
quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung
ương 8 khóa XI đã nêu rõ: “Đối với giáo dục mầm non,
giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mĩ,
hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt
cho trẻ bước vào lớp 1” [1].
ĐGSPTCT là quá trình thu thập thông tin về trẻ một
cách có hệ thống và phân tích, đối chiếu với mục tiêu của
Chương trình Giáo dục mầm non, nhận định về sự phát
triển của trẻ nhằm điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo
dục trẻ một cách phù hợp [2]. Như vậy, ĐGSPTCT nhằm
theo dõi sự tiến bộ của trẻ, làm cơ sở cho việc xây dựng
kế hoạch và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho
phù hợp với trẻ, tình hình thực tế ở địa phương. Việc
đánh giá nhằm coi trọng sự tiến bộ của từng trẻ, đánh giá
trẻ thường xuyên qua quan sát hoạt động hằng ngày.
Quản lí hoạt động ĐGSPTCT mầm non là quá trình
tác động thông qua các chức năng quản lí và đánh giá
theo nội dung các lĩnh vực phát triển nhằm đạt được mục
tiêu giáo dục mầm non.
Trong thực tế, tổ chức hoạt động ĐGSPTCT còn gặp
nhiều khó khăn, bất cập; hơn nữa, công tác quản lí hoạt động
này của hiệu trưởng các trường chưa tốt, kém hiệu quả.
Chính vì vậy, việc đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động
ĐGSPTCT ở các trường mầm non huyện Bình Chánh, TP.

9

Email: ngan251081@yahoo.com.vn

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 9/2018, tr 9-13

2.2.1.2. Nội dung và cách thức thực hiện
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện
hoạt động ĐGSPTCT cho GV trong trường thông qua các
buổi họp hội đồng sư phạm, họp chuyên môn nhà trường,
họp với cha mẹ học sinh. Phân công Phó Hiệu trưởng phụ
trách chuyên môn cùng với các tổ trưởng chuyên môn,
nhóm trưởng chuyên môn và một số GV có nhiều kinh
nghiệm làm đội ngũ trực tiếp giúp Hiệu trưởng triển khai ý
nghĩa, mục đích của hoạt động ĐGSPTCT cho GV trong
trường. Đội ngũ này phải là lực lượng chủ chốt, tiên phong,
phải nghiên cứu kĩ và am hiểu sâu sắc, phải tuyên truyền và
giải thích được mọi thắc mắc của GV khi có yêu cầu.
- Tổ chức những buổi tập huấn cho GV về nội dung
ĐGSPTCT. Trong quá trình tập huấn, cần giải thích rõ
cho đội ngũ GV hiểu vì sao cần phải thực hiện
ĐGSPTCT. Bên cạnh đó, hiệu trưởng cũng cần hướng
dẫn cho GV các yêu cầu đối trong đánh giá. Theo đó, GV
muốn đánh giá đầy đủ, chính xác, cần: + Có hiểu biết về
đặc điểm và trình độ phát triển của trẻ; + Nắm vững các
mục tiêu, mức độ nội dung và yêu cầu cần đạt trên trẻ ở
mỗi lĩnh vực của Chương trình giáo dục mầm non; + Sử
dụng phối hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau.
- Hiệu trưởng cần chỉ đạo GV lập hồ sơ theo dõi
ĐGSPTCT và xây dựng các phiếu ĐGSPTCT, xây dựng
bộ công cụ đánh giá đối với trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn phát
triển trẻ 5 tuổi (bao gồm 4 lĩnh vực, 28 chuẩn và 120 chỉ
số). Hiệu trưởng chỉ đạo GV thực hiện ĐGSPTCT đảm
bảo thực chất và hiệu quả, hướng dẫn GV đánh giá đúng
khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và
tôn trọng những gì trẻ có. GV ĐGSPTCT phải dựa trên
cơ sở sự thay đổi của từng trẻ, không kì vọng giống nhau
ở tất cả trẻ. Hiệu trưởng chỉ đạo GV ĐGSPTCT dựa trên
mức độ đạt được so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng
kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều
chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo
dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở
thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của
trường, lớp. GV kịp thời trao đổi với phụ huynh, tôn
trọng sự khác biệt của mỗi trẻ về hứng thú, khả năng nhận
thức, chú trọng thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.
2.2.1.3. Điều kiện thực hiện
Để thực hiện tốt các biện pháp trên, Hiệu trưởng cần
rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng GV xem họ thiếu
và cần phải trang bị bổ sung thêm những kiến thức gì về
những vấn đề cơ bản ĐGSPTCT trong Chương trình
Giáo dục mầm non, có kĩ năng vận dụng các phương
pháp, hình thức trong ĐGSPTCT mầm non, biết các cách
lập hồ sơ theo dõi ĐGSPTCT mầm non.
Nhà trường phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn
đảm bảo thực hiện công tác bồi dưỡng về hoạt động
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ĐGSPTCT ở trường mầm non để nâng cao hiệu quả của
chất lượng giáo dục trẻ.
2.2.2. Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch đánh giá sự
phát triển của trẻ
2.2.2.1. Mục đích của biện pháp
Nhằm giúp GV linh hoạt xác định mục tiêu, lựa chọn
các nội dung, hình thức và phương pháp đánh giá phù
hợp với khả năng của trẻ, điều kiện của trường/lớp và
tình hình thực tế ở các trường mầm non huyện Bình
Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giúp nhà quản lí có cơ sở kiểm
tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch ĐGSPTCT.
2.2.2.2. Nội dung và cách thức thực hiện
- Hiệu trưởng phải bám sát vào các văn bản chỉ đạo
của cấp trên để xây dựng kế hoạch đánh giá sự phát triển
ở trẻ của nhà trường và quán triệt tinh thần xây dựng các
loại kế hoạch tổng thể tới các kế hoạch chi tiết (theo chủ
đề giáo dục, theo giai đoạn, theo tháng, ngày). Các nội
dung cụ thể trong kế hoạch cần được xây dựng và thiết
lập rõ ràng từ mục tiêu đến nội dung, biện pháp thực hiện,
dự kiến các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động ĐGSPTCT.
Xác định các nội dung, hình thức, biện pháp ĐGSPTCT
phù hợp với mục tiêu và xây dựng các loại kế hoạch đánh
giá phù hợp với từng mục tiêu, nội dung và hình thức
đánh giá. Trao đổi thống nhất các bộ phận GV trong nhà
trường về kế hoạch ĐGSPTCT.
- Hiệu trưởng cần đề ra các văn bản quy định cụ thể
để kiểm tra việc xây dựng kế hoạch ĐGSPTCT, quy định
rõ các yêu cầu về việc lập kế hoạch; đẩy mạnh quản lí
việc GV xác định cụ thể mục tiêu và kết quả mong đợi
của từng lứa tuổi căn cứ vào Chương trình Giáo dục mầm
non và kết hợp các chỉ số của Bộ chuẩn phát triển trẻ 5
tuổi đối với trẻ 5 tuổi để xây dựng kế hoạch ĐGSPTCT.
Để làm được điều này, hiệu trưởng phải tăng cường quản
lí việc kiểm tra phiếu đánh giá trẻ của GV.
- Hiệu trưởng xây dựng và phổ biến kế hoạch đánh
giá đến cán bộ, GV trong nhà trường và hướng dẫn GV
kịp thời điều chỉnh kế hoạch đánh giá phù hợp với tình
hình trẻ ở lớp, xác định nội dung, hình thức, biện pháp
đánh giá thật cụ thể. Nâng cao việc ứng dụng công nghệ
thông tin trong việc xây dựng kế hoạch, thiết kế bài tập
dựa trên mục tiêu và kết quả mong đợi để ĐGSPTCT.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng cường tính chủ
động sáng tạo của cán bộ quản lí, GV trong việc xây
dựng kế hoạch và lựa chọn các mục tiêu, đồng thời dự
kiến các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động ĐGSPTCT.
2.2.2.3. Điều kiện thực hiện
- Việc xây dựng kế hoạch nhà trường phải bám sát
các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tinh thần đổi mới
ĐGSPTCT.
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- Hiệu trưởng phải quán triệt và hướng dẫn GV xây dựng
kế hoạch ĐGSPTCT vào đầu năm học cho từng lứa tuổi.
- Cá nhân GV, tổ chuyên môn và Ban Giám hiệu nhà
trường phải có tinh thần trách nhiệm cao và có sự đồng
thuận trong việc lập kế hoạch.
2.2.3. Tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo giáo viên
trong hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ
2.2.3.1. Mục đích của biện pháp
- Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của GV đối với hoạt
động ĐGSPTCT để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ
trong giai đoạn hiện nay.
- Giúp cho việc ĐGSPTCT ở trường mầm non thực
hiện hiệu quả, tổ chức đánh giá khoa học, chặt chẽ, tránh
gây lãng phí thời gian và công sức cho GV.
- Giúp cho việc thiết lập cơ cấu tổ chức, phân công
nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân trong tiến hành
ĐGSPTCT được rõ ràng; đặc biệt, công tác phát triển
năng lực, đào tạo, bồi dưỡng cho GV thông qua các hoạt
động bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo, học tập kinh nghiệm
về đánh giá được thực hiện thường xuyên…
2.2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện
- Hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng hướng dẫn tổ
trưởng chuyên môn nhà trường, GV lập kế hoạch tổ chức
hoạt động ĐGSPTCT phù hợp với độ tuổi. Bồi dưỡng
chuyên môn cho GV về việc đổi mới các hình thức và
nội dung ĐGSPTCT.
- Hiệu trưởng chỉ đạo thành lập Ban ĐGSPTCT, phân
công nhiệm vụ cho GV trong việc tiến hành ĐGSPTCT;
tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ,
GV về ĐGSPTCT; tổ chức hội nghị, hội thảo về
ĐGSPTCT; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về
ĐGSPTCT trong nội bộ trường và với các trường bạn.
- Hiệu trưởng chỉ đạo GV thường xuyên đổi mới hình
thức, nội dung, phương pháp đánh giá và ghi chép kết
quả ĐGSPTCT phù hợp và được thực hiện hiệu quả; chỉ
đạo tổ trưởng chuyên môn, GV, thực hiện xây dựng kế
hoạch đánh giá trẻ theo nhóm, lớp của mình phụ trách;
hướng dẫn GV xây dựng các loại kế hoạch đánh giá hằng
ngày, đánh giá sau chủ đề, đánh giá theo giai đoạn và
đánh giá cuối độ tuổi theo quy định của Chương trình
Giáo dục mầm non và Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.
- Hiệu trưởng cần chỉ đạo GV lập hồ sơ theo dõi
ĐGSPTCT và xây dựng các phiếu ĐGSPTCT, xây dựng
bộ công cụ đánh giá đối với trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn phát
triển trẻ 5 tuổi (bao gồm 4 lĩnh vực, 28 chuẩn và 120 chỉ số);
chỉ đạo GV thực hiện ĐGSPTCT đảm bảo thực chất và hiệu
quả, hướng dẫn GV đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để
có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có. GV
ĐGSPTCT phải dựa trên cơ sở sự thay đổi của từng trẻ,
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không kì vọng giống nhau ở tất cả trẻ; ĐGSPTCT dựa trên
mức độ đạt được so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết
quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế
hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo
cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm
sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp. GV kịp
thời trao đổi với phụ huynh, tôn trọng sự khác biệt của mỗi
trẻ về hứng thú, khả năng nhận thức, chú trọng thúc đẩy tiềm
năng của mỗi trẻ. Đặc biệt, hiệu trưởng cần tổ chức, chỉ đạo
GV phải cập nhật các phương pháp, bộ công cụ đánh giá
hiện đại, hiệu quả như: sử dụng bộ công cụ ASQ-3 hay đánh
giá qua hồ sơ cá nhân,…
- Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể
như sau:
1) ĐGSPTCT trong các hoạt động hằng ngày:
+ Hiệu trưởng hướng dẫn GV thực hiện đánh giá trẻ
trong các hoạt động hàng ngày; chỉ đạo GV thực hiện
đánh giá qua các nội dung bao gồm những hoạt động
như: Hoạt động vui chơi, hoạt động học, hoạt động sinh
hoạt chiều, hoạt động ngoài trời. Các nội dung mà GV
cần theo dõi, đánh giá trẻ trong quá trình trẻ tham gia các
hoạt động hàng ngày bao gồm: Những biểu hiện về tình
trạng sức khỏe của trẻ; thái độ và hành vi của trẻ trong
các hoạt động; những kiến thức, kĩ năng ở trẻ; những sản
phẩm trẻ tạo ra trong quá trình hoạt động; mức độ trẻ đạt
được so với mục đích yêu cầu đặt ra. GV cần sử dụng
chủ yếu phương pháp quan sát, trò chuyện để đánh giá
trẻ hàng ngày.
+ GV ghi chép trực tiếp vào kế hoạch hằng ngày,
phần đánh giá GV đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ:
trẻ nào có biểu hiện uể oải, không tham gia; đánh giá
trạng thái cảm xúc, hành vi: tinh thần, thái độ trẻ tham
gia hoạt động như trò chơi hay hoạt động nào trẻ chưa
hứng thú; kiến thức, kĩ năng như trò chơi nào trẻ chưa
nắm được luật chơi, cách chơi, trẻ nào chưa hoàn thành
vai chơi, chưa có kĩ năng chơi. Hoạt động học, trẻ nào
thực hiện tốt, trẻ nào chưa thực hiện tốt để có hướng điều
chỉnh, tạo điều kiện rèn luyện giúp trẻ thực hiện tốt hơn.
Nếu đa phần trẻ chưa nắm được, GV phải điều chỉnh lại
kế hoạch. GV so sánh kết quả trẻ đạt được với mục đích,
yêu cầu đề ra trong các hoạt động hàng ngày ở lớp và ghi
chép thật cụ thể, chi tiết từng hoạt động.
3) ĐGSPTCT sau chủ đề, cuối tháng đối với trẻ mẫu
giáo và đánh giá trẻ theo giai đoạn đối với trẻ nhà trẻ
+ Hiệu trưởng chỉ đạo GV thực hiện ĐGSPTCT qua
các nội dung bao gồm: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ,
tình cảm, thẩm mĩ và kĩ năng xã hội của trẻ; sử dụng phối
hợp các phương pháp quan sát, trò chuyện, giao tiếp với
trẻ, phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ và trao đổi với
cha mẹ trẻ để đánh giá trẻ cuối tháng và theo giai đoạn.
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+ Tổ chức tập huấn cho GV về cách ghi chép thông tin
của các hình thức đánh giá trẻ theo cuối tháng, theo giai đoạn.
Hướng dẫn GV sử dụng phiếu ĐGSPTCT, theo dõi và ghi
chép lại những thay đổi của trẻ ở từng lĩnh vực phát triển.
3) ĐGSPTCT 5 tuổi theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
Hiệu trưởng chỉ đạo GV tổ chức đánh giá nhẹ nhàng, phù
hợp với tâm lí của trẻ, đảm bảo an toàn, khoa học và nghiêm
túc. Ngay khi hoàn thành việc đánh giá, hiệu trưởng hướng dẫn
GV thông tin kết quả đánh giá đến phụ huynh, đối với những
trẻ đánh giá chưa đạt, chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch phối hợp
với phụ huynh tiếp tục bồi dưỡng, hỗ trợ giúp trẻ đạt được các
chỉ số của bộ chuẩn; hướng dẫn GV lưu phiếu đánh giá vào hồ
sơ để theo dõi; chỉ đạo xây dựng bộ công cụ theo dõi
ĐGSPTCT. Phiếu đánh giá ghi rõ các minh chứng của chỉ số
và phương pháp đánh giá, GV căn cứ theo các minh chứng để
đánh giá trẻ theo hai mức độ: đạt và chưa đạt. Trẻ được đánh
giá đạt nếu hoàn thành 70% trở lên số chỉ số đưa ra đánh giá.
2.2.3.3. Điều kiện thực hiện
- Lãnh đạo nhà trường cần nhận thức tốt về tầm quan
trọng của hoạt động ĐGSPTCT; trên cơ sở đó quan tâm,
tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích GV thực hiện tốt
nhiệm vụ theo dõi và ĐGSPTCT.
- Phó hiệu trưởng và GV phải có nhận thức đúng về
các hình thức, nội dung, phương pháp đánh giá và ghi
chép kết quả ĐGSPTCT.
- Hiệu trưởng phải nắm vững kiến thức về sự phát
triển của trẻ và ĐGSPTCT.
2.2.4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá các hoạt động đánh
giá sự phát triển của trẻ
2.2.4.1. Mục đích của biện pháp
- Giúp cho hiệu trưởng và CBQL các nhà trường có được
những thông tin phản hồi ngược về hoạt động ĐGSPTCT để
có những chỉ đạo điều chỉnh kịp thời, uốn nắn được những
lệch lạc, khuyến khích, hỗ trợ những sáng kiến hay trong đánh
giá, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục.
- Giúp cho GV có cơ sở thực tế để nhận ra những
điểm mạnh và điểm yếu của mình trong ĐGSPTCT, từ
đó hoàn thiện hoạt động này và không ngừng phấn đấu
nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.
2.2.4.2. Nội dung và cách thức thực hiện
- Hiệu trưởng chỉ đạo, đôn đốc tổ trưởng các
nhóm/lớp kiểm tra hoạt động đánh giá trẻ của GV; xác
định, lựa chọn thời điểm kiểm tra hoạt động ĐGSPTCT;
xác định mục tiêu, tiêu chuẩn, tiêu chí, nội dung, hình
thức, phương pháp của hoạt động kiểm tra; thực hiện
phân công nhiệm vụ cho ban chuyên trách thực hiện hoạt
động kiểm tra; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi, rút
kinh nghiệm sau khi kiểm tra để kịp thời điều chỉnh, giải
quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra.
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- Thực hiện kiểm tra hoạt động ĐGSPTCT hằng ngày
và kiểm tra hoạt động ĐGSPTCT sau chủ đề, theo giai
đoạn, cuối độ tuổi. Để thực hiện việc kiểm tra hoạt động
ĐGSPTCT hằng ngày, hiệu trưởng tiến hành kiểm tra
việc thực hiện mục tiêu hoạt động ĐGSPTCT dựa trên
kế hoạch hoạt động ngày, kiểm tra việc thực hiện các nội
dung của hoạt động đánh giá trẻ hằng ngày, việc sử dụng
các phương pháp, hình thức đánh giá trẻ, việc theo dõi và
ghi chép lại những thay đổi của trẻ của GV. Để thực hiện
việc kiểm tra hoạt động ĐGSPTCT sau chủ đề, theo giai
đoạn, cuối độ tuổi, hiệu trưởng tiến hành kiểm tra việc
thực hiện hoạt động ĐGSPTCT đúng với mục tiêu và kết
quả mong đợi theo từng lĩnh vực phát triển của mỗi độ
tuổi: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kĩ năng
xã hội, thẩm mĩ. Quá trình áp dụng phương pháp, biện
pháp, hình thức tổ chức hoạt động đánh giá trẻ. Hiệu
trưởng kiểm tra việc theo dõi và ghi chép lại những thay
đổi của trẻ ở từng lĩnh vực phát triển của GV. Kiểm tra
sự phối hợp giữa GV và cha mẹ trẻ trong hoạt động
ĐGSPTCT. Hiệu trưởng kiểm tra phát hiện và điều chỉnh
các sai lệch trong ĐGSPTCT, điều chỉnh kế hoạch chăm
sóc giáo dục trẻ của GV ở các giai đoạn tiếp theo.
2.2.4.3. Điều kiện thực hiện
- Để biện pháp thực hiện hiệu quả thì hiệu trưởng cần
nắm rõ tình hình thực tế tại đơn vị, cần xác định mục tiêu,
tiêu chuẩn, tiêu chí của hoạt động kiểm tra một cách rõ
ràng, khoa học.
- Hiệu trưởng phải phối hợp với các lực lượng trong
nhà trường trong việc giám sát, kiểm tra hoạt động đánh
giá trẻ của GV, kịp thời đưa ra các quyết định điều chỉnh
giúp hoạt động quản lí đi đúng hướng và đạt được mục
tiêu quản lí đặt ra.
2.2.5. Tổ chức phối hợp và đảm bảo điều kiện hỗ trợ hoạt
động đánh giá sự phát triển của trẻ
2.2.5.1. Mục đích của biện pháp
- Nâng cao nhận thức của GV về tầm quan trọng của
công tác phối hợp với phụ huynh trong việc theo dõi, hỗ
trợ ĐGSPTCT mầm non. Việc trao đổi phối hợp cùng phụ
huynh nhằm khẳng định thêm những nhận định, đánh giá
của GV về trẻ đồng thời có biện pháp tăng cường sự phối
hợp với gia đình trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Nâng cao công tác phối hợp với phụ huynh trong
việc tổ chức hoạt động ĐGSPTCT; giúp cán bộ quản lí,
GV căn cứ vào những gì quan sát hoặc ghi chép được, có
thể trao đổi với phụ huynh để cùng xem xét, xác định
nguyên nhân để điều chỉnh kế hoạch và biện pháp giáo
dục tác động kịp thời khắc phục những tồn tại, phát huy
những biểu hiện tích cực của trẻ trong những ngày tiếp
theo hoặc lưu ý để tiếp tục theo dõi.
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2.2.5.2. Nội dung và cách thức thực hiện
- Tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh về các nội
dung phối hợp trong việc theo dõi ĐGSPTCT ở từng độ
tuổi khác nhau. Xây dựng môi trường giáo dục với đầy
đủ các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ tham gia
hoạt động theo tiêu chí “lấy trẻ làm trung tâm”.
- Căn cứ vào mục tiêu giáo dục trẻ theo Chương trình
Giáo dục mầm non, ngay từ đầu năm học, các GV cùng
cán bộ quản lí nhà trường lựa chọn mục tiêu giáo dục cho
từng độ tuổi để xây dựng thành phiếu ĐGSPTCT. Các
mục tiêu lựa chọn phải đảm bảo đầy đủ các lĩnh vực phát
triển, đáp ứng những định hướng phát triển của trẻ. Đối
với những mục tiêu có tổng số trẻ đạt được dưới 70% thì
GV tiếp tục đưa mục tiêu chưa đạt để giúp trẻ rèn luyện
mọi lúc mọi nơi trong quá trình giáo dục phối hợp với
phụ huynh để giúp trẻ đạt được.
- Cán bộ quản lí chỉ đạo GV trao đổi với phụ huynh
hàng ngày trong các giờ đón trẻ, trả trẻ, bảng thông báo,
góc tuyên truyền với phụ huynh, trao đổi qua các cuộc
họp phụ huynh để thu thập thêm thông tin về trẻ. Chẳng
hạn, chú ý những biểu hiện của trẻ như: Trẻ ít nói, thiếu
hòa đồng có phải do chậm phát triển ngôn ngữ hay chưa
thích ứng với môi trường lớp học, do mắc bệnh tự kỉ hoặc
do sự bất đồng trầm trọng với gia đình. GV cần cung cấp
hoặc giới thiệu cho các bậc cha mẹ trẻ biết các mốc phát
triển bình thường của trẻ và những vấn đề cần lưu ý trong
sự phát triển của trẻ để có thể phát hiện và can thiệp sớm.
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai đầy đủ các
văn bản pháp quy về việc thực hiện hoạt động
ĐGSPTCT cho GV như Chương trình Giáo dục mầm
non, Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, xây dựng Bộ công cụ
đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi.
- Trang bị các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đa dạng,
phong phú theo hướng hiện đại để trẻ được tham gia hoạt
động tích cực.
- Chỉ đạo GV tạo môi trường giáo dục đa dạng, phong
phú, an toàn, lành mạnh và hấp dẫn tạo cơ hội cho trẻ được
khám phá, trải nghiệm, phát huy tính tích cực, chủ động,
sáng tạo của trẻ. Việc giáo dục trẻ thông qua môi trường sẽ
tạo điều kiện giúp trẻ tự do hoạt động và cá biệt hóa giáo
dục. Bởi lẽ mỗi trẻ đều trải qua những giai đoạn phát triển
theo trình tự như nhau nhưng với tốc độ, nhịp độ và khuynh
hướng riêng, những trải nghiệm cuộc sống của mỗi trẻ
không giống nhau và mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt.
2.2.5.3. Điều kiện thực hiện
- CBQL phải bám sát vào các văn bản chỉ đạo của
Phòng, Sở và Bộ GD-ĐT về công tác phối hợp và đảm
bảo điều kiện hỗ trợ hoạt động ĐGSPTCT.
- Cán bộ quản lí, GV phải nhận thức đúng về công tác phối
hợp với phụ huynh trong việc tổ chức hoạt động ĐGSPTCT.
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- Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm
non phụ thuộc nhiều vào sự tham gia đóng góp của gia
đình trẻ. Vì vậy, trong quá trình giáo dục, nhà trường và
GV cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với gia đình bằng
nhiều nội dung, hình thức phong phú để tạo điều kiện cho
công tác chăm sóc, giáo dục trẻ có hiệu quả.
- Cần tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lí và GV về
xây dựng và sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục để tổ
chức hoạt động ĐGSPTCT mầm non.
3. Kết luận
Trong quá trình vận dụng, các biện pháp nêu trên có
mối quan hệ mật thiết gắn bó biện chứng với nhau, tác
động qua lại với nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển; biện
pháp này là cơ sở, tiền đề để thực hiện biện pháp kia. Tuy
nhiên, mỗi biện pháp có tính độc lập tương đối bởi vị trí,
vai trò và mục đích riêng trong quản lí hoạt động
ĐGSPTCT ở các trường mầm non huyện Bình Chánh, TP.
Hồ Chí Minh. Do vậy, để có thể thực hiện quản lí hoạt
động ĐGSPTCT tốt và hiệu quả, cần thực hiện đồng bộ tất
cả các biện pháp trên, không coi nhẹ, hoặc tuyệt đối hóa
bất cứ biện pháp nào. Các biện pháp này sẽ được lấy ý kiến
đánh giá của các chuyên gia, từ đó xác định mức độ cần
thiết và khả thi cho từng loại biện pháp, nhất là về nội
dung, cách thực hiện và điều kiện thực hiện.
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