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THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI
Dương Tấn Tài - Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Ngày nhận bài: 24/4/2019; ngày chỉnh sửa: 10/5/2019; ngày duyệt đăng: 25/5/2019.
Abstract: Homeroom teachers, especially at the primary level, play an important role in educating
students, managing their students in charge, organizing all activities of students’ fun and learning,
take responsibility for moral, learning, and classwork. In the article, we study the current status of
managing homeroom teachers of the principals in primary schools in Bien Hoa City, Dong Nai
Province. Based on that, we offer a number of measures to improve the effectiveness of this work
in the area.
Keywords: Management, homeroom teacher, primary school.
Nhằm đánh thực trạng hoạt động quản lí của hiệu
trưởng đối với đội ngũ GVCN lớp ở các trường tiểu học
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi tiến hành khảo
sát đối với 224 GVCN lớp tại các trường tiểu học trong
thành phố Biên Hòa; trong đó, số lượng giáo viên nữ là
198, chiếm tỉ lệ 88,4% trong tổng số GVCN. Về thâm
niên công tác, 71 GVCN có thâm niên từ dưới 10 năm
(chiếm 31%); 91 GVCN có tuổi nghề từ 10 đến 15 năm
(chiếm gần 41%); 38 GVCN có tuổi nghề từ 16 đến 20
năm (chiếm 17% ) và 24 GVCN có thâm niên trên 20
năm (chiếm gần 11%). Nhìn chung đội ngũ GVCN có
trình độ chuyên môn tốt (93,3% đạt trình độ trên chuẩn),
đáp ứng yêu cầu của công tác giảng dạy. Trình độ tin học
và ngoại ngữ của đội ngũ nhà giáo đã được nâng lên (trên
88% đội ngũ GVCN có chứng chỉ A tin học, ngoại ngữ
trở lên). Tuy nhiên, vẫn còn một số GVCN chưa đạt yêu
cầu về trình độ tin học (11,6%) và ngoại ngữ (5,8%).
Để tiến hành khảo sát, chúng tôi sử dụng phương
pháp điều tra bằng bảng hỏi. Thiết kế bảng hỏi gồm 21
câu hỏi, chia thành 3 nội dung quản lí của hiệu trưởng
đối với GVCN lớp: “Quản lí về mặt nhân sự”; “Quản lí
nhiệm vụ chủ nhiệm lớp”; “Quản lí các điều kiện hỗ trợ
công tác chủ nhiệm lớp”. Mỗi nội dung được khảo sát về
mức độ thực hiện và mức độ hiệu quả. Kết quả lựa chọn
được tính điểm theo 4 mức từ 1-4, tương ứng mức độ
thực hiện: 1 = Không bao giờ; 2 = Thỉnh thoảng; 3 =
Thường xuyên; 4 = Rất thường xuyên; mức độ hiệu quả:
1 = Không hiệu quả; 2 = Ít hiệu quả; 3 = Khá hiệu quả; 4
= Rất hiệu quả. Kết quả khảo sát được phân tích bằng
phần mềm IBM SPSS Statistics 20. Thời gian khảo sát:
tháng 10/2018.
2.1. Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở
các trường tiểu học thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
2.1.1. Quản lí về mặt nhân sự của hiệu trưởng đối với đội
ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp

1. Mở đầu
Trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiểu học là cấp học
nền tảng có nhiệm vụ hình thành ở học sinh (HS) những
cơ sở ban đầu cho sự phát triển nhân cách con người Việt
Nam xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, đội ngũ giáo viên
(GV) tiểu học, đặc biệt những giáo viên chủ nhiệm
(GVCN) ở trường tiểu học có vai trò quan trọng trong
việc giáo dục nhân cách cho HS. GVCN có trách nhiệm
khơi dậy ở trẻ em những mầm mống nhân cách tốt đẹp,
hình thành bước đầu ở các em khả năng thích ứng với
cuộc sống gia đình, nhà trường và xã hội. GVCN là
người thay mặt hiệu trưởng, Hội đồng nhà trường và phụ
huynh quản lí tập thể HS lớp mình phụ trách, tổ chức mọi
hoạt động sinh hoạt, học tập của HS, xây dựng và tổ chức
tập thể HS, chịu trách nhiệm về tình hình hạnh kiểm, học
tập, nền nếp của lớp.
Thực tế trong các nhà trường phổ thông hiện nay,
bên cạnh những GVCN lớp nhiệt tình, tâm huyết với
nghề, vẫn còn không ít GV coi nhẹ công tác chủ nhiệm
lớp. Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ GVCN
lớp, các cán bộ quản lí trường tiểu học ở TP. Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai đã chú trọng tìm ra các biện pháp quản
lí nhằm nâng cao hiệu quả toàn diện công tác chủ nhiệm
lớp ở các trường tiểu học trên địa bàn. Tuy nhiên các
biện pháp đó mới chỉ dựa trên kinh nghiệm của bản thân
trong quá trình công tác nên hiệu quả đạt được còn hạn
chế. Do đó, cần thiết phải có những nghiên cứu thực
tiễn về vấn đề này.
Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí
của hiệu trưởng đối với đội ngũ GVCN lớp ở các trường
tiểu học TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tạo cơ sở cho việc
đề ra các biện pháp quản lí đồng bộ, có tính khả thi cao,
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT trong
giai đoạn hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
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nhưng hiệu quả lại thấp nhất (ĐTB = 3,23 và ĐTB = 2,58).
Điều này cho thấy sự cần thiết phải có các biện pháp phù
hợp để khắc phục mâu thuẫn này. Trong khi đó, 2 nội dung
“Lập kế hoạch phát triển đội ngũ GVCN lớp” và “Bồi
dưỡng, đào tạo, tập huấn GVCN” có mức độ thực hiện ít
hơn nhưng hiệu quả mang lại có sự khả quan. Đặc biệt,
công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVCN chưa được
quan tâm đúng mức, đây thực sự là một nhiệm vụ rất nặng
nề mà các nhà quản lí cần quan tâm nhiều hơn cả nếu
muốn sự nghiệp giáo dục của thành phố có sự phát triển
mạnh mẽ, đáp ứng được đòi hỏi của xã hội.
Với ĐLC từ 0,19 đến 0,33 so với ĐTB của từng nội
dung quản lí, thể hiện mức độ phân tán của sự phân bố
các giá trị trong mẫu là không lớn lắm, vì vậy các giá trị
cho độ tin cậy và chính xác cao.
2.1.2. Quản lí của hiệu trưởng đối với nhiệm vụ chủ
nhiệm lớp của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm
Kết quả thu được ở bảng 2 cho thấy, hiệu trưởng chủ
yếu quan tâm việc lập kế hoạch hoạt động theo năm học

Qua phân tích số liệu khách thể khảo sát là cán bộ
quản lí và GV các trường tiểu học trong thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai, có thể tóm lược về thực trạng quản
lí đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng qua bảng 1 và những
kết luận dưới đây:
Bảng 1. Quản lí về mặt nhân sự của hiệu trưởng
đối với đội ngũ GVCN lớp
Mức độ
Kết quả
thực hiện
đạt được
Nội dung
ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC
Lập kế hoạch phát triển
3,18 0,19 2,86 0,27
đội ngũ GVCN lớp
Xây dựng quy hoạch,
3,23 0,33 2,58 0,26
tạo nguồn GVCN
Bồi dưỡng, đào tạo, tập
3,03 0,28 2,76 0,32
huấn GVCN
Chú thích: ĐTB (Điểm trung bình); (1 ≤ ĐTB ≤ 4);
ĐLC (Độ lệch chuẩn)

Bảng 2. Quản lí của hiệu trưởng đối với nhiệm vụ chủ nhiệm lớp của đội ngũ GVCN
Mức độ thực hiện
Kết quả đạt được
Nội dung
ĐTB
ĐLC
ĐTB
ĐLC
Quản lí việc lập kế hoạch GVCN

2,96

0,55

2,87

0,50

Lập kế hoạch cho năm học

3,05

0,84

3,06

1,18

Lập kế hoạch cho từng học kì

2,99

0,87

3,04

0,76

Lập kế hoạch cho từng tháng

2,92

0,90

2,98

0,39

Lập kế hoạch cho từng tuần

2,90

0,80

2,37

0,64

Quản lí việc tổ chức thực hiện các nội dung công tác của GVCN lớp

2,97

0,53

2,68

0,31

Tìm hiểu HS và gia đình HS

2,78

0,83

2,63

0,73

Đánh giá năng lực, phẩm chất HS từng tuần

2,97

0,95

2,65

0,48

Đánh giá năng lực, phẩm chất HS từng tháng

3,00

0,87

3,18

0,66

Đánh giá năng lực, phẩm chất HS từng học kì

3,13

1,01

2,13

1,18

Xây dựng tập thể lớp

3,06

0,70

3,11

0,61

Tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện

3,08

0,99

3,04

0,76

Phối hợp với TPT

2,86

0,87

2,98

0,39

Phối hợp với GV bộ môn, lực lượng khác trong trường

2,92

0,89

1,94

0,60

2,50

0,50

Phối hợp với gia đình HS và các lực lượng ngoài trường
2,91
0,81
Chú thích: ĐTB (Điểm trung bình); (1 ≤ ĐTB ≤ 4); ĐLC (Độ lệch chuẩn)
Quản lí về mặt nhân sự, mức độ thực hiện cả 3 nội
dung đều cao, có ĐTB dao động từ 3,03 đến 3,23. Tuy
nhiên, mức độ hiệu quả lại không có sự tương xứng với
mức độ thực hiện. Cụ thể: Nội dung “Xây dựng quy hoạch,
tạo nguồn GVCN” được thực hiện thường xuyên nhất
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(ĐTB = 3,05 và ĐTB = 2,99); các loại kế hoạch còn lại
của GVCN thì hiệu trưởng ít quan tâm hơn (ĐTB = 2,92
và ĐTB = 2,90). Tìm hiểu tình hình qua phỏng vấn, chúng
tôi thấy rằng các loại kế hoạch này thường được giao cho
một phó hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra và hiệu quả thực
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hiện cũng thường ở mức độ khiêm tốn (ĐTB < 3,00).
Từ kết quả trên cho thấy, một số hiệu trưởng chưa
quan tâm nhiều ở khâu duyệt kế hoạch của đội ngũ
GVCN, nội dung của bản kế hoạch chưa gắn với thực tế,
còn chung chung và việc lập kế hoạch theo từng tuần của
GVCN gần như “khoán trắng” cho các phó hiệu trưởng.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, việc quản lí thực hiện
kế hoạch trong công tác chủ nhiệm lớp tập trung chủ yếu
vào những hoạt động sau đây:
- Tìm hiểu HS, gia đình HS: Các đối tượng được hỏi
cho rằng, GVCN thường xuyên tìm hiểu HS và gia đình
HS (ĐTB = 2,92). Đó là một kết quả tương đối cao, phản
ánh được GVCN khá quan tâm vấn đề nắm bắt thường
xuyên tình hình của HS trong lớp. Về kết quả đạt được
cũng cho thấy mức độ hoàn thành công việc của GVCN
là tương đối tốt (ĐTB = 2,63).
- Đánh giá năng lực, phẩm chất HS: Theo ý kiến của
các GV được khảo sát, hiệu trưởng các trường rất quan
tâm đến việc đánh giá năng lực, phẩm chất của HS, chú
trọng nhiều đến cách đánh giá năng lực, phẩm chất hàng
tháng (ĐTB = 3,00), mỗi học kì (ĐTB = 3,13) được thể
hiện qua việc phê sổ liên lạc, thông báo với gia đình HS.
Tuy nhiên, Hiệu trưởng chưa thường xuyên xem xét việc
đánh giá hàng tuần (ĐTB = 2,97). Kết quả thực hiện đánh
giá năng lực, phẩm chất từng học kì được xếp cuối bảng,
chứng tỏ công tác đánh giá năng lực, phẩm chất HS vẫn
còn mang đậm tính hình thức, chưa sâu sát theo thực tế,
chưa chú trọng việc chuyển quá trình đánh giá thành quá
trình HS tự đánh giá để nâng cao ý thức HS; cũng như
chưa phát huy được tác dụng của việc đánh giá năng lực,
phẩm chất trong chuyển biến tâm lí, đạo đức HS.
- Xây dựng tập thể lớp; thực thi hoạt động giáo dục
toàn diện: Xây dựng tập thể HS (ĐTB = 3,06 và ĐTB =
3,11) cho thấy GVCN rất quan tâm xây dựng tập thể lớp
HS. Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động giáo dục
toàn diện cũng được thường xuyên thực hiện (ĐTB =
3,08) và đạt kết quả khá, tốt (ĐTB = 3,04).
- Phối hợp với Tổng phụ trách, giáo viên bộ môn, các
lực lượng khác trong trường; phối hợp với gia đình HS
và các lực lượng ngoài trường: Tuy nhiên, có một số mặt
hoạt động của GVCN, một số hiệu trưởng chưa quan tâm
thường xuyên như công tác phối hợp với Tổng phụ trách,
giáo viên bộ môn, với các lực lượng khác trong trường;
phối hợp với gia đình HS và các lực lượng ngoài trường
ĐTB < 3,00). Thực tế này cho thấy phần nào thực trạng
chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục
trong công tác giáo dục toàn diện HS, đây là một vấn đề
khó đối với công tác quản lí, đòi hỏi khả năng lãnh đạo,
tài tổ chức, thuyết phục và cái tâm hướng về HS, hướng
về xã hội, hướng về tương lai của đất nước.
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2.1.3. Quản lí các điều kiện hỗ trợ công tác chủ nhiệm lớp
Để đánh giá đúng thực trạng quản lí các điều kiện hỗ trợ
công tác chủ nhiệm lớp, chúng tôi đã khảo sát một số nội
dung đối với cán bộ quản lí, GVCN ở các trường tiểu học
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, kết quả thể hiện ở bảng 3.
Bảng 3 cho thấy, các nội dung “Khen thưởng, trách
phạt” (ĐTB = 2,87), nội dung “Thực hiện chế độ chính
sách dành cho GVCN” (ĐTB = 2,87) và nội dung “Đáp
ứng sổ sách giấy tờ, cơ sở vật chất” (ĐTB = 2,84) được
các hiệu trưởng thực hiện thường xuyên và hiệu quả cũng
đạt ở mức khá. Điều này khẳng định đây là những điểm
mạnh của hiệu trưởng các trường tiểu học ở TP. Biên Hòa.
Bảng 3. Quản lí các điều kiện hỗ trợ
công tác chủ nhiệm lớp
Mức độ
Kết quả
thực hiện
đạt được
Nội dung
ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC
Thực hiện chế độ chính sách
2,84 0,81 3,04 0,76
dành cho GVCN
Khen thưởng, trách phạt
2,87 0,65 2,98 0,39
Đáp ứng sổ sách giấy tờ, cơ
2,84 0,76 3,11 0,60
sở vật chất
Đúc rút, phổ biến kinh
nghiệm và tổ chức tham 2,74 0,79 2,50 0,50
quan học tập điển hình
Xây dựng, phối hợp các bộ
2,79 0,65 2,50 0,50
phận nhà trường
Chú thích: ĐTB (Điểm trung bình); (1 ≤ ĐTB ≤ 4);
ĐLC (Độ lệch chuẩn)
Các nội dung “Đúc rút, phổ biến kinh nghiệm và tổ chức
tham quan học tập điển hình” và “Xây dựng, phối hợp các
bộ phận nhà trường” được đánh giá ở mức trung bình và
hiệu quả thực hiện cũng rất thấp (cuối bảng), điều đó cho
thấy công tác này ít được các hiệu trưởng chú trọng, đây là
một hạn chế lớn mà các hiệu trưởng không thể không chú ý
nếu muốn nâng cao chất lượng của công tác chủ nhiệm lớp.
Qua thực trạng trên, có thể kết luận rằng các hiệu
trưởng đã quan tâm đến điều kiện hỗ trợ công tác chủ
nhiệm, tuy nhiên ở một số trường, kinh phí phần 1ớn chỉ
tập trung cho công tác chuyên môn, phần đầu tư cho công
tác phát triển và hỗ trợ hoạt động của đội ngũ GVCN
chưa hợp lí. Vì vậy, các hoạt động hỗ trợ điều kiện làm
việc cho GVCN, tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh
nghiệm cho GVCN, tổ chức thi GVCN giỏi chưa được
quan tâm đúng mức đã hạn chế đến chất lượng và hiệu
quả hoạt động của đội ngũ GVCN.
2.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí
đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở các trường tiểu học
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
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Từ các căn cứ lí luận, thực tiễn và nguyên tắc xây dựng
biện pháp quản lí đội ngũ GVCN lớp, chúng tôi đưa ra một
số kiến nghị quản lí đội ngũ GVCN lớp ở các trường tiểu
học thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai như sau:
2.2.1. Kế hoạch hoá công tác chủ nhiệm lớp
Hiệu trưởng nhà trường phải hiểu rõ kế hoạch hóa là
cơ sở định hướng quan trọng cho chuỗi hoạt động nối
tiếp nhau trong nhà trường, đồng thời thể hiện quản lí đội
ngũ GVCN một cách khoa học. Kế hoạch hóa giúp hiệu
trưởng nhà trường tổ chức điều khiển, kiểm tra, đánh giá
hoạt động đội ngũ GVCN toàn diện, cân đối, có trọng
tâm theo hướng đích có hiệu quả đã định.
2.2.2. Tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng kĩ năng chủ
nhiệm lớp cho giáo viên chủ nhiệm
Hiệu trưởng cần phải xác định nhu cầu, nội dung,
hình thức, phương pháp bồi dưỡng, tự bồi dưỡng kiến
thức, kĩ năng chủ nhiệm lớp cho GVCN. Đó là việc làm
hết sức cần thiết từ đó đề ra kế hoạch bồi dưỡng: Nên bồi
dưỡng thêm phần nào? Cho ai? Cách thức bồi dưỡng ra
sao? Kiểm tra, đánh giá thế nào?...
2.2.3. Lựa chọn, phân công giáo viên chủ nhiệm phù hợp
với năng lực và điều kiện cụ thể
Phương án 1: Phân công GVCN lớp từ đầu năm lớp 1
và liên tục chủ nhiệm lớp đó cho đến hết lớp 5. Phương án
này có điểm tích cực ở chỗ trong cả 5 năm học GVCN sẽ
nắm vững đặc điểm tâm lí, hoàn cảnh sống, năng lực cá
nhân của từng HS đồng thời sẽ giúp cho GVCN thuận lợi
hơn trong việc xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm.
Phương án 2: Phân công GVCN theo đặc điểm tình
hình đội ngũ GV của nhà trường từng năm học không cố
định. Phương án này có điểm tích cực là HS được giáo
dục qua nhiều phương pháp khác nhau mà không gây sự
nhàm chán.
Phương án 3: Phân công GVCN theo chuyên môn
hóa, theo khối lớp học có nghĩa là GV chuyên dạy và chủ
nhiệm một khối trong nhiều năm công tác. Phương án
này có điểm tích cực là GVCN có chuyên môn sâu về
lớp đó hiểu rõ đặc điểm lứa tuổi đối tượng.
2.2.4. Tổ chức thi đua, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ
cho công tác chủ nhiệm lớp
Lãnh đạo nhà trường, công đoàn luôn quan tâm về
vật chất và tinh thần phục vụ cho công tác chủ nhiệm lớp;
quan tâm, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, năng
lực sở trường của từng GVCN, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ
cho những đồng chí gặp khó khăn. Nắm bắt kịp thời tình
hình thực tế các tập thể lớp nếu có vướng mắc hoặc gặp
vấn đề khó giải quyết thì tư vấn giúp đỡ; Lập kế hoạch
bồi dưỡng đội ngũ GVCN, phát huy tối đa năng lực của
GVCN “đầu đàn”, phân công GVCN giỏi kèm cặp giúp
đỡ cho những GV trẻ, những GVCN thiếu kinh nghiệm.
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2.2.5. Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá công tác chủ
nhiệm lớp
Thực hiện đa dạng nội dung kiểm tra, đánh giá: hồ sơ
ghi chép, lưu trữ và theo dõi thường xuyên của GV, nền nếp
của lớp chủ nhiệm, việc thực hiện nội quy của nhà trường,
các phong trào, hoạt động của lớp, các hội thi, cách theo dõi
đánh giá HS, kết quả giáo dục của HS, sự phối hợp các lực
lượng giáo dục... Thông tin kiểm tra đánh giá nhiều chiều
lấy từ: bản thân hiệu trưởng, Ban Giám hiệu nhà trường, tổ
khối trưởng, các GV bộ môn, đoàn thể trong và ngoài nhà
trường, nhất là từ phía HS và cha mẹ HS.
3. Kết luận
Đặc điểm sư phạm của GV tiểu học mang tính đặc thù,
ngoài việc dạy các môn học như Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên
và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, họ còn đảm nhiệm
công tác chủ nhiệm lớp. Vì vậy, thầy cô chủ nhiệm không
chỉ là người dạy chữ mà còn dạy HS nhiều điều tốt đẹp khác
và cũng là người hiểu được tâm tư, tình cảm của trẻ nhiều
nhất. Làm tốt công tác chủ nhiệm, GV có thể ngăn chặn
được trẻ bỏ học, chán học, trầm uất vì gia đình, giải quyết
bất đồng bằng bạo lực, đồng thời phát huy được những năng
khiếu tiềm ẩn từ rất sớm, tạo hứng thú học tập cho các em.
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng
giáo dục, Bộ GD-ĐT đã có các quy định, hướng dẫn đề
cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người GVCN trong Quy
định chuẩn nghề nghiệp giáo viên chủ nhiệm và Điều lệ
hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi ở giáo dục phổ thông
và giáo dục thường xuyên. Chính vì vậy, tìm hiểu thực
trạng quản lí công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các
trường tiểu học TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đồng thời
xây dựng và thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao
hiệu quả quản lí đội ngũ này trên địa bàn là một việc làm
cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong
giai đoạn hiện nay.
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Kết quả khảo sát cho thấy, hiệu trưởng các trường
THPT ở huyện Châu Đức đều có thực hiện công tác
KTĐG hoạt động GDĐĐ cho HS. Nội dung KTĐG của
các hiệu trưởng chủ yếu là dự giờ GV bộ môn để đánh
giá việc thực hiện lồng ghép GDĐĐ trong dạy học (có
mức độ thực hiện với ĐTB = 2,63); KTĐG hoạt động
GVCN qua kế hoạch, sổ sách, dự giờ (ĐTB = 2,51);
KTĐG thông qua báo cáo, kiểm tra thực tế, kết quả đạt
được của Đoàn Thanh niên (ĐTB = 2,45)… Bên cạnh
đó, có những nội dung KTĐG được nhận xét ở mức độ
thực hiện chưa cao như: KT, ĐG GV sau khi bồi dưỡng
(ĐTB = 2,10); Sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm
việc thực hiện kế hoạch học kì, tháng, tuần (ĐTB = 2,15);
Tham gia nhận xét, góp ý, rút kinh nghiệm thực hiện phối
hợp các lực lượng giáo dục (ĐTB = 2,15).
Tuy nhiên, nếu đánh giá về mức độ hiệu quả của việc
KTĐG việc thực hiện kế hoạch hoạt động GDĐĐ cho
HS thì hoạt động “Sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh
nghiệm việc thực hiện kế hoạch học kì, tháng, tuần” và
“KTĐG thông qua báo cáo, kiểm tra thực tế, kết quả đạt
được của KTĐG” có hiệu quả hơn (ĐTB = 2,43). Trong
khi đó, hiệu quả của KTĐG hoạt động GVCN qua kế
hoạch, sổ sách, dự giờ lại thấp hơn (ĐTB = 1,99); Hiệu
quả kiểm tra dự giờ GV bộ môn để đánh giá việc thực
hiện lồng ghép GDĐĐ trong dạy học chỉ ở mức ĐTB =
2,01; Tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân
thực hiện tốt hoạt động GDĐĐ HS cũng chỉ đánh giá
hiệu quả ở mức bình thường, ĐTB = 2,01.
Như vậy, để quản lí tốt công tác KT, ĐG việc thực
hiện kế hoạch GDĐĐ cho HS, hiệu trưởng phải thường
xuyên sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm quản lí GV
thực hiện kế hoạch GDĐĐ, từ đó có cơ sở khen thưởng
hoặc khiển trách các bộ phận, cá nhân thực hiện tốt hay
chưa tốt, tạo động lực tinh thần cho cán bộ, GV trong
công tác GDĐĐ cho HS, góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục cho nhà trường.
3. Kết luận
Giáo dục THPT ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát triển và có thành tựu về nhiều mặt, song
vẫn còn những tồn tại trong công tác quản lí của các nhà
trường, đặc biệt là trong công tác GDĐĐ cho HS. Việc tổ
chức chỉ đạo thực hiện chưa sâu sát, phân công rõ nhiệm
vụ từng bộ phận cũng như quy chế phối hợp chưa thật sự
hiệu quả, việc KTĐG hoạt động của GVCN chưa làm kịp
thời, một số trường chưa đề ra những hoạt động cụ thể cho
GVCN trong các giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Đa số các
trường đều không đánh giá và động viên khen thưởng
GVCN cuối năm học. Sự liên hệ, phối kết hợp với các lực
lượng giáo dục bên ngoài nhà trường chưa được thực hiện
thường xuyên. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,
GDĐĐ cho HS chưa thật sự được quan tâm cũng như chưa
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có kế hoạch cụ thể; thực hiện mang tính hình thức, chưa
tạo được sự hứng thú tham gia ở các em HS. GVCN chưa
chủ động đề ra kế hoạch GDĐĐ cho HS trong lớp thông
qua các hoạt động giáo dục tập thể. Kết quả khảo sát thực
trạng trong bài là căn cứ để nghiên cứu, đề xuất các biện
pháp quản lí GDĐĐ cho HS các trường THPT huyện
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm từng bước nâng
cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
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