VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 452 (Kì 2 - 4/2019), tr 6-9
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Abstract: The article addresses current status and from there it sets out requirements and proposes
solutions to develop preschool teachers in disadvantaged areas in Bac Lieu province in accordance
with the objectives and solutions to implement the strategy of delivering education development
of the province and in accordance with specific regional conditions; ensure reasonable
development in terms of quantity, quality and structure of teachers; promoting creativity,
activeness and ability to improve the quality and competency of teachers in disadvantaged areas in
Bac Lieu province in professional activities.
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thiện phẩm chất, năng lực của GV vùng khó khăn ở tỉnh
1. Mở đầu
Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non Bạc Liêu trong hoạt động nghề nghiệp.
(GDMN) là bậc học đầu tiên có nhiệm vụ quan trọng là 2. Nội dung nghiên cứu
hình thành ở trẻ những cơ sở ban đầu về nhân cách con 2.1. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên mầm non
người, chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào vùng khó khăn tỉnh Bạc Liêu
bậc học phổ thông. Do đó, phát triển GDMN một cách
Đối với GDMN, thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu cũng đã
vững chắc là nền tảng cho sự phát triển giáo dục phổ có nhiều chính sách ưu tiên để phát triển GDMN như
thông, trong đó nguồn nhân lực sư phạm trong trường chính sách ưu đãi, hỗ trợ GV và trẻ em thuộc diện hộ
mầm non (MN) là nhân tố trực tiếp có ý nghĩa quyết định nghèo, hộ khó khăn… Chính sách dành cho GV theo Nghị
chất lượng GDMN. Nguồn lực đó bao gồm đội ngũ cán định số 06/2018/NĐ-CP có thể trở thành động lực phấn
bộ quản lí, giáo viên (GV), nhân viên của nhà trường. Vì đấu của GVMN, nhất là các GV đang trực tiếp dạy 2
vậy, để có sản phẩm giáo dục có chất lượng tốt, một trong buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ
những vấn đề quan trọng là các trường MN cần có đội tuổi trở lên hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các
ngũ GV có đầy đủ phẩm chất, năng lực, kĩ năng trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số
quá trình thực hiện nhiệm vụ. Luật Giáo dục 2005 đã tại các điểm lẻ ở các cơ sở GDMN công lập ở vùng có điều
xác định, đối với từng nhà trường cần phải có đội ngũ kiện KT-XH khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy
nhà giáo… đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ định của Thủ tướng Chính phủ, được hỗ trợ thêm 450.000
cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức đồng/tháng. Thời gian hưởng hỗ trợ là 9 tháng/năm.
các hoạt động giáo dục… [1].
2.1.1. Đầu tư cho giáo dục mầm non ở tỉnh Bạc Liêu
Bài viết đề cập những vấn đề thực trạng và đặt ra yêu
- Nguồn đầu tư từ ngân sách cho bậc học MN hạn hẹp
cầu, đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm và cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Tổng ngân sách đầu tư
non (GVMN) vùng khó khăn tỉnh Bạc Liêu phù hợp với GDMN chiếm chưa tới 10,0% tổng chi sự nghiệp GDmục tiêu, giải pháp thực hiện chiến lược phát triển giáo ĐT (bảng 1), đây là sự trở ngại cho việc phát triển trường
dục của tỉnh và điều kiện đặc thù vùng miền; đảm bảo sự MN để đảm bảo cho mục tiêu tăng quy mô số lượng và
phát triển hợp lí về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ; nâng cao chất lượng bậc học này.
phát huy tính sáng tạo, sự chủ động và khả năng tự hoàn
Bảng 1. Số liệu thống kê về ngân sách đầu tư cho GDMN
Đơn vị
Thực hiện
Thực hiện
Thực hiện
TT
Nội dung
tính
năm 2013
năm 2014
năm 2015
1
Tổng chi sự nghiệp giáo dục
Triệu đồng
841.078
1.114.735
1.241.554
2
Chi sự nghiệp GDMN
Triệu đồng
83.975
109.405
120.346
Tỉ lệ GDMN/Tổng chi sự nghiệp
3
%
9,98
9,5
9,6
giáo dục
(Nguồn: Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu)
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huy động thì thiếu 55 GV. Tuy nhiên, sự phát triển và bổ
sung GV cho bậc học MN vẫn không theo kịp với sự gia
tăng quy mô và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng
chăm sóc, giáo dục trẻ tại những vùng khó khăn trên địa
bàn tỉnh và tồn tại nhiều bất cập.
Kết quả khảo sát năm học 2015-2016 cho thấy, số
GVMN có thâm niên công tác dưới 05 năm chiếm
40,6%, dưới 10 năm 22,7 %; từ 10 năm đến dưới 20 năm

Tại tỉnh Bạc Liêu, đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác dành cho
bậc học MN thời gian qua không nhiều, chiếm tương
đương 10,0-15,0% tổng chi xây dựng cơ bản dành cho
ngành GD-ĐT, dẫn đến tình trạng không ít trường diện
tích chật hẹp, cơ sở vật chất còn tạm bợ, thiếu thốn... chưa
đáp ứng nhu cầu đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục
trẻ (bảng 2).

Bảng 2. Tổng hợp nguồn đóng góp của phụ huynh dành cho bậc học MN
TT
1
2
3
4
5
6

Nội dung

Mức đóng góp bình quân
thuộc địa bàn bình thường

Mức đóng góp bình quân
thuộc địa bàn khó khăn

Theo quy định của Hội đồng nhân
Theo quy định của Hội đồng nhân dân
dân tỉnh
tỉnh
Quỹ Hội phụ huynh
100.000 - 2.000.000 đồng/năm học
20.000 - 30.000 đồng/năm học
Hỗ trợ đồ chơi cho trẻ
100.000 - 500.000 đồng/năm học
Không
Hỗ trợ cho GV
200.000 - 500.000 đồng/năm học
Không
Tiền ăn
12.000 - 20.000 đồng/ngày
Được hỗ trợ
Các khoản khác
500.000 - 5.000.000 đồng/năm học
100.000 - 200.000 đồng/năm học
(Nguồn: Khảo sát 60 phụ huynh ở 06 trường mầm non thuộc địa bàn thành phố Bạc Liêu,
huyện Đông Hải và huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).
Học phí

21,6%; từ 20 năm trở lên 15,1%. Thực trạng trên cho
thấy, đội ngũ GV còn khá trẻ, số GV có thâm niên giảng
dạy dưới 10 năm chiếm tỉ lệ cao nhất, số GVMN vùng
khó khăn ở tỉnh Bạc Liêu có thâm niên giảng dạy càng
cao càng ít hơn so với tỉ lệ chung.

- Nguồn đầu tư của xã hội chưa nhiều. Trong 05 năm
gần đây, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có nhà đầu tư tham
gia xây dựng 03 trường MN tư thục, trong đó có 01
trường MN tư thục chất lượng cao, với mức học phí và
các khoản thu khác từ 1,0 đến 1,6 triệu đồng/tháng. Vận
động các tổ chức cá nhân ủng hộ xây dựng 03 trường MN
công lập cho xã khó khăn đang sử dụng tạm phòng học
của các trường tiểu học. Đóng góp của phụ huynh học
sinh vào việc cải thiện đời sống GV không nhiều.

2.1.3. Chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó
khăn ở tỉnh Bạc Liêu
Hiện nay, mặt bằng chung trình độ chuyên môn
GVMN của tỉnh Bạc Liêu đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm
100% ở khu vực công lập nhưng chất lượng thực chất
theo chuẩn nghề nghiệp còn nhiều bất cập, GV có tuổi
đời dưới 30 chiếm 30,4%, thâm niên giảng dạy còn mới,
vốn sống thực tiễn chưa nhiều kinh nghiệm, yếu kĩ năng
quản lí lớp học và cách ứng xử với đồng nghiệp và phụ
huynh. Số GV có tuổi đời trên 40 tuổi (chiếm 50,5%),
vùng khó khăn chiếm 28,8%, quá trình làm việc có xu
hướng dựa vào kinh nghiệm, thiếu sự năng động trong
việc tiếp nhận những tri thức mới; năng lực tự học, tự bồi
dưỡng để nâng cao trình độ còn hạn chế. Mặt khác, trình
độ đào tạo của GV chưa đồng đều, có GV trình độ gốc
chỉ là sơ cấp MN, trình độ văn hóa 9/12, một số GV đã
được đào tạo quá lâu, kiến thức cơ bản không theo kịp
những đổi mới chương trình giáo dục hiện nay. Tình
trạng này đối với địa bàn vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh
càng trầm trọng hơn, một bộ phận GVMN vừa thiếu về
số lượng, vừa yếu về chuẩn chất lượng, tâm lí chưa thiết
tha gắn bó lâu dài với địa bàn công tác.

Như vậy, các nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà
nước, từ các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh cũng
như nguồn đầu tư của xã hội còn thấp, chưa tương xứng
với yêu cầu, mục tiêu phát triển GDMN ở Bạc Liêu. Đây
là khó khăn không nhỏ trong việc xây dựng, phát triển đội
ngũ GVMN của tỉnh, nhất là những vùng khó khăn.
2.1.2. Số lượng và cơ cấu giáo viên mầm non vùng khó
khăn ở tỉnh Bạc Liêu
Chỉ tính 05 năm gần đây, việc phát triển đội ngũ GV
của bậc học MN trên địa bàn tỉnh nói chung và những
vùng khó khăn được chú trọng. Thông qua việc đào tạo
giáo sinh MN hệ cao đẳng tại Trường Đại học Bạc Liêu,
đào tạo lại GVMN không đạt chuẩn. Năm học 20162017 ở 34 xã thuộc vùng khó khăn của tỉnh Bạc Liêu có
751 GV, trong đó đạt chuẩn trình độ là 100%, đạt chuẩn
nghề nghiệp là 60%. Theo nhu cầu biên chế cho bậc học
MN, số lượng GV còn thiếu là 144 người và so với số trẻ
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Điều kiện KT-XH của nhiều GVMN vùng khó khăn
còn thiếu thốn, phần nào ảnh hưởng đến đầu tư cho nghề
nghiệp. Trình độ nghiệp vụ, kĩ năng quản lí của một bộ
phận GV còn hạn chế nhất định; mặt khác, việc tổ chức
giáo dục, bồi dưỡng GV thông qua hoạt động thực tiễn
sư phạm cho GV có mặt hạn chế. Kinh phí dành cho công
tác đào tạo, bồi dưỡng GVMN vùng khó khăn chưa
tương xứng, trong khi điều kiện đầu tư cho tự bồi dưỡng
của GV hạn hẹp, dẫn đến việc nâng cao trình độ nghiệp
vụ, kĩ năng sư phạm cho GV gặp khó khăn.

Để đảm bảo thực hiện yêu cầu phát triển đội ngũ
GVMN vùng khó khăn, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ
nhiều yếu tố như: tạo nguồn, đào tạo, tuyển dụng, bố trí,
sử dụng, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá
GVMN... Các yếu tố này phải thực hiện thống nhất, đồng
bộ, ưu tiên những địa bàn trọng điểm, phân định rõ trách
nhiệm của từng chủ thể quản lí để tránh dựa dẫm, đùn
đẩy trách nhiệm cho nhau. Vì vậy, yêu cầu khi hoạch
định các giải pháp phát triển đội ngũ GVMN vùng khó
khăn phải thể hiện được sự phân cấp và phối hợp giữa
trách nhiệm quản lí nhà nước của các cơ quan quản lí
giáo dục và Ban Giám hiệu các trường MN.

Xét từ số lượng, cơ cấu và chất lượng của đội ngũ
GVMN, có thể thấy, việc bồi dưỡng, đào tạo để phát triển
đội ngũ GVMN tỉnh Bạc Liêu nói chung, ở các vùng khó
khăn của tỉnh nói riêng, là một vấn đề nan giải. Để giải
quyết vấn đề này, ngành GD-ĐT Bạc Liêu cần có kế
hoạch, bước đi thích hợp trong việc đề ra yêu cầu và các
giải pháp đồng bộ, hiệu quả.
2.2. Yêu cầu và giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo
viên mầm non vùng khó khăn tỉnh Bạc Liêu hiện nay
2.2.1. Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó
khăn phải phù hợp với mục tiêu, giải pháp thực hiện
chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh và điều kiện đặc
thù vùng khó khăn của tỉnh Bạc Liêu

Các cơ quan quản lí nhân sự, quản lí GD-ĐT của các
địa phương (từ cấp tỉnh đến cấp huyện) có trách nhiệm
tham mưu cho cấp uỷ đảng và chính quyền cùng cấp quyết
định những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm
vụ phát triển giáo dục và xây dựng lực lượng GVMN.
Đồng thời, các cơ quan này căn cứ những chủ trương, giải
pháp để đề ra kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện
nhiệm vụ phát triển đội ngũ GVMN vùng khó khăn theo
đúng quy định. Bên cạnh đó, các phòng GD-ĐT có trách
nhiệm trong việc tham mưu, bố trí công tác, bồi dưỡng,
đào tạo lại GVMN vùng khó khăn.
2.2.3. Bảo đảm sự phát triển hợp lí về số lượng, chất
lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó khăn
ở tỉnh Bạc Liêu
Xây dựng các giải pháp phát triển đội ngũ GVMN
vùng khó khăn phải hướng vào việc chủ động nắm sự
biến động về số lượng GV để có cơ sở sử dụng, khắc
phục tình trạng thiếu hụt lực lượng GV trước yêu cầu
phát triển giáo dục. Các giải pháp phát triển đội ngũ này
còn phải tính đến việc điều chỉnh cơ cấu về độ tuổi, trình
độ đào tạo, địa bàn công tác… nhằm đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững, tính kế thừa giữa các độ tuổi, sự cân
đối, hài hòa về lực lượng GV của các trường MN vùng
khó khăn. Do đó, khi hoạch định và thực hiện kế hoạch,
quy hoạch phát triển GVMN vùng khó khăn, các cơ quan
quản lí phải luôn xuất phát từ thực tiễn ở mỗi địa bàn,
từng trường học, tránh chủ quan, duy ý chí.
Để nâng cao chất lượng chuyên môn của GVMN vùng
khó khăn, cần có giải pháp nhằm tăng cường sự đoàn kết
trong tập thể GV, phải thúc đẩy sự tiến bộ của từng GV, làm
cho mọi GV không ngừng phấn đấu đạt và vượt chuẩn nghề
nghiệp GV theo quy định. Các phẩm chất và năng lực đó
phải được thể hiện ở kết quả chăm sóc và giáo dục trẻ.
2.2.4. Phát huy tính sáng tạo, sự chủ động và khả năng tự
hoàn thiện phẩm chất, năng lực của giáo viên mầm non
vùng khó khăn ở tỉnh Bạc Liêu trong hoạt động nghề nghiệp
Biện pháp phát triển đội ngũ GVMN vùng khó khăn
có thể đạt được tính khả thi cao chỉ khi chủ thể quản lí biết

Phát triển đội ngũ GVMN vùng khó khăn hiện nay
phải tập trung thực hiện mục tiêu chuẩn hóa theo Chuẩn
nghề nghiệp, nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ
này và đảm bảo phù hợp với đặc thù của địa bàn khó
khăn. Vì vậy, để đảm bảo đạt được mục tiêu và định
hướng đã đề ra, chúng ta phải tìm ra những giải pháp của
chủ thể quản lí tác động tới đội ngũ GVMN vùng khó
khăn đáp ứng chuẩn nghề nghiệp GVMN để nâng cao
chất lượng việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ,
đặc biệt là gắn bó lâu dài với địa bàn khó khăn.
Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 đã nêu ra
giải pháp góp phần tăng cường hỗ trợ phát triển giáo dục
đối với các vùng khó khăn, dân tộc thiểu số và đối tượng
chính sách xã hội. Theo đó, khi nghiên cứu xây dựng
những giải pháp phát triển GVMN vùng khó khăn phải
vận dụng đúng đắn, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ và
ưu tiên để thúc đẩy sự gia tăng về số lượng, điều chỉnh
hợp lí cơ cấu và đặc biệt là nâng cao được chất lượng GV
ở những địa bàn đặc thù này. Đồng thời, trong tổ chức
thực hiện, các cơ quan quản lí nhà nước nói chung, cơ
quan quản lí giáo dục nói riêng cần tránh tư tưởng ỷ lại
vào những chính sách ưu tiên cho GV vùng khó khăn mà
coi nhẹ những điều kiện, tiêu chuẩn trong đào tạo, tuyển
dụng, bồi dưỡng GV vùng khó khăn.
2.2.2. Cụ thể hóa yêu cầu, nội dung quản lí nhà nước về
giáo dục mầm non trong phát triển đội ngũ giáo viên
mầm non vùng khó khăn của tỉnh Bạc Liêu
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đề cao tính chủ động, sáng tạo và khả năng tự hoàn thiện
phẩm chất, năng lực của người GV. Việc triển khai thực
hiện các biện pháp phát triển đội ngũ GVMN vùng khó
khăn phải dựa trên nguyên tắc phát huy tính dân chủ ở cơ
sở, các quyết định của chủ thể quản lí liên quan đến đội
ngũ GV phải đảm bảo tính pháp lí, đồng thời thể hiện được
ý chí, nguyện vọng của đông đảo GV, phải tính đến yếu tố
đặc thù của GV đang công tác tại địa bàn có điều kiện KTXH khó khăn, có như vậy mới nhận được sự đồng tình,
ủng hộ và sự yên tâm công tác của GVMN vùng khó khăn.
Phát huy sức mạnh của tập thể GV trong phát triển đội
ngũ GV vùng khó khăn tỉnh Bạc Liêu còn được biểu hiện ở
vai trò của chủ thể quản lí phải biết khơi dậy được tiềm năng
tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi GV. Vì vậy, hệ thống giải
pháp phát triển đội ngũ GVMN vùng khó khăn phải thể hiện
được mối quan hệ giữa đào tạo, bồi dưỡng của tổ chức sư
phạm với tự đào tạo, tự bồi dưỡng của mỗi GV.
Những yêu cầu và giải pháp xây dựng, phát triển đội
ngũ GVMN vùng khó khăn tỉnh Bạc Liêu có quan hệ
chặt chẽ, tương tác với nhau. Điều quan trọng nhất là để
thực hiện mục tiêu đề ra, ngành GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu
không chỉ thực hiện tốt từng yêu cầu, giải pháp riêng lẻ
mà luôn cần thực hiện tốt và đồng bộ các yêu cầu, giải
pháp đã đề ra, giải quyết tốt mối quan hệ giữa từng giải
pháp với toàn bộ các giải pháp, có tính đến sự ưu tiên giải
pháp trọng điểm tuỳ theo tình hình thực tế.
3. Kết luận
Phương hướng phát triển đội ngũ GVMN vùng khó
khăn tỉnh Bạc Liêu hiện nay luôn bị chi phối mang tính
quyết định bởi mục tiêu, giải pháp phát triển giáo dục,
thực tiễn quản lí giáo dục nhà trường và khả năng phấn
đấu của bản thân GV. Trên cơ sở tiếp tục phát huy những
ưu điểm và tìm cách giải pháp khắc phục dần những hạn
chế để giải quyết căn cơ những bất cập để đội ngũ
GVMN vùng khó khăn được phát triển vững chắc, đảm
bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng và đáp ứng
được cơ cấu, cải thiện chất lượng GDMN vùng khó khăn,
tạo nền tảng cho các bậc giáo dục tiếp theo. Tôn trọng
thực tế khách quan đó, chúng ta có thể đề xuất các biện
pháp phát triển đội ngũ GVMN vùng khó khăn với tính
mục tiêu rõ ràng, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi
cao. Những vấn đề nêu trên vừa là những yêu cầu cũng
vừa là những giải pháp thực hiện; nếu được thực hiện tốt
sẽ mang lại hiệu quả.
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