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THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN
DẠY HỌC SINH KHIẾM THỊ TIỂU HỌC
Hoàng Thị Nga - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Ngày nhận bài: 20/8/2019; ngày chỉnh sửa: 25/9/2019; ngày duyệt đăng: 08/10/2019.
Abstracts: Teacher is a decisive factor about education quality. Therefore, evaluating teachers’
professional competency is an essential task of managers to constantly improve the quality of
student education. However, the evaluation of the professional competency of teachers who teach
elementary school visually impaired students is facing difficulties and challenges. The article
presents the main features of current status of assessing professional competency of teachers
teaching visually impaired students in elementary schools which is baseline of suggesting
recommendations to improve the current status.
Keywords: Competence, visual impairment, visually impaired student, elementary, professional
competency.
1. Mở đầu
Chất lượng giáo dục luôn là vấn đề được chú trọng
trong hệ thống giáo dục của mỗi quốc gia. Nghiên cứu
và thực tiễn đã chỉ ra vai trò quyết định của đội ngũ giáo
viên (GV) đối với chất lượng giáo dục. Vì vậy, các hệ
thống đánh giá GV đều hướng tới mục tiêu nâng cao
năng lực chuyên môn cho GV.
Ở các nước phát triển, đánh giá dựa trên Chuẩn đã
được bàn thảo và áp dụng từ những năm 80 của thế kỉ
XX. Theo đó, để hỗ trợ cho việc đánh giá năng lực
chuyên môn GV, nhiều nước đã xây dựng và ban hành
Chuẩn nghề nghiệp GV (gồm cả GV dạy học sinh (HS)
không khuyết tật và GV dạy HS khuyết tật - còn được
gọi là GV giáo dục đặc biệt (GDĐB)). Tại Việt Nam,
việc áp dụng Chuẩn nghề nghiệp để đánh giá GV đã được
thực hiện từ những năm đầu thế kỉ XXI với các Chuẩn
nghề nghiệp GV tiểu học (GVTH) năm 2007, Chuẩn
nghề nghiệp GV mầm non năm 2008, Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung học và trung học phổ thông năm
2009 và mới gần đây nhất được thay thế bằng Chuẩn
nghề nghiệp GV các cơ sở giáo dục phổ thông năm 2018.
Các chuẩn này được xây dựng dựa trên những nghiên
cứu từ cấu trúc Chuẩn nghề nghiệp GV của các nước phát
triển và được sử dụng như những công cụ đánh giá GV
các cấp khá hiệu quả tại Việt Nam. Tuy nhiên, do chưa
có Chuẩn nghề nghiệp GV GDĐB nên việc đánh giá
năng lực chuyên môn nhóm GV đặc thù này đang gặp rất
nhiều khó khăn. GV dạy HS khiếm thị tiểu học (KTTH)
ngoài việc phải sở hữu những năng lực chuyên môn của
người GV dạy HS độ tuổi tiểu học còn phải có cả những
năng lực chuyên môn dạy HS khiếm thị - người học sử
dụng xúc giác như là kênh học tập chủ yếu. Theo một số
nhà nghiên cứu, GV dạy HS KTTH cần có 7 nhóm năng
lực, gồm: 1) Đánh giá và lượng giá; 2) Các chiến lược
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giáo dục và dạy học liên quan đến môi trường; 3) Các
chiến lược giáo dục và dạy học liên quan đến tiếp cận
chương trình giáo dục phổ thông; 4) Các chiến lược giáo
dục và dạy học liên quan đến chương trình cốt lõi mở
rộng; 5) Hướng dẫn và tư vấn; 6) Quản lí và giám sát; 7)
Mối quan hệ trường học [1]. Những nhóm năng lực này
gồm các năng lực như: Đánh giá thị giác chức năng;
Đánh giá và hướng dẫn HS sử dụng phương tiện học tập
phù hợp (chữ nổi Braille hoặc chữ in cỡ lớn hoặc kết
hợp); Lập kế hoạch giáo dục cá nhân; Điều chỉnh chương
trình và môi trường giáo dục; Hỗ trợ giáo dục hòa nhập…
Theo đó, nếu áp dụng Chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông
để đánh giá năng lực chuyên môn GV dạy HS KTTH sẽ
không thể đo lường được năng lực chuyên môn; từ đó,
không thể biết GV đã có gì, còn thiếu gì để bổ sung và
nâng cao năng lực cho họ; dẫn đến hoạt động đánh giá
GV dạy HS KTTH có nguy cơ mang tính hình thức và
không phục vụ mục đích phát triển GV, phát triển nhà
trường và nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, bài viết
thực hiện các nghiên cứu, làm cơ sở cho những đề xuất
nhằm cải thiện thực trạng, góp phần phát triển năng lực
chuyên môn GV dạy HS KTTH nhằm đáp ứng yêu cầu
GD-ĐT hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Để tìm hiểu thực trạng đánh giá năng lực chuyên môn
GV dạy HS KTTH, các phương pháp điều tra viết và
phỏng vấn sâu đã được lựa chọn để sử dụng. Mẫu nghiên
cứu gồm 31 cán bộ quản lí (CBQL) các Sở GD-ĐT, các
cơ sở/trường có chương trình giáo dục HS KTTH và 35
GV dạy HS KTTH năm học 2018-2019; trong đó có các
đơn vị có lịch sử giáo dục trẻ khiếm thị lâu năm và quy
mô lớn trong cả nước (Trường Phổ thông đặc biệt
Nguyễn Đình Chiểu TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ
Email: ngaht7575@yahoo.com
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Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Đà Nẵng, Trường
THCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội, Trung tâm nuôi dạy
trẻ khuyết tật Đồng Nai, Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị
Hữu nghị Vũng Tàu).
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Trình độ đào tạo và kinh nghiệm chuyên môn của
giáo viên dạy học sinh khiếm thị tiểu học và cán bộ quản
lí (xem bảng 1)

Số liệu từ Bảng 2 cho thấy, tất cả CBQL đều có trình
độ đào tạo từ đại học trở lên; trong đó, trình độ đại học
chiếm tỉ lệ 61,3% (19/31) và trình độ sau đại học chiếm
tỉ lệ 38,7% (12/31). Chuyên ngành đào tạo của CBQL
chủ yếu là GDĐB, GDTH và giáo dục trung học. Tỉ lệ
CBQL được đào tạo từ các chuyên ngành này gần bằng
nhau, trong đó GDĐB là 29% (9/31), GDTH là 29%
(9/31) và giáo dục trung học là 25,8% (8/31).

Bảng 1. Trình độ đào tạo chuyên môn của GV
Chuyên môn
Trình độ

Giáo dục
mầm non

GDTH

Giáo dục
trung học

GDĐB

GDTH,
đặc biệt

Khác

Tổng
(35)

Cao đẳng
Đại học
Sau đại học

0
0
0

0
9
0

1
3
0

3
12
1

0
1
0

0
4
1

4
29
2

Bảng 1 cho thấy, có tới 29/35 GV dạy HS KTTH có
trình độ đại học với tỉ lệ 82,9%; số ít GV còn lại có trình
độ sau đại học và cao đẳng. Ngoài ra, trong số 29 GV có
trình độ đại học, có 12 GV được đào tạo chuyên ngành
GDĐB (chiếm 41,2%), cũng là chuyên ngành đào tạo
chiếm tỉ lệ cao nhất. GV được đào tạo chuyên ngành giáo
dục tiểu học (GDTH) cũng chiếm tỉ lệ khá cao với 31%
(9/29). Số ít còn lại được đào tạo chuyên ngành giáo dục
trung học và cả hai chuyên ngành GDTH và GDĐB.
Việc GV được đào tạo đúng chuyên ngành GDĐB hoặc
chuyên ngành GDTH sẽ giúp GV có nền tảng tốt và cơ
bản để phát triển chuyên môn và đảm bảo chất lượng dạy
HS KTTH.

Số liệu từ bảng 3 cho thấy, GV được bồi dưỡng
chuyên môn về khiếm thị nhiều hơn CBQL. Cụ thể, có
tới 80% GV được tham dự từ 3-4 lần tập huấn chuyên
môn về giáo dục trẻ khiếm thị trở lên, trong khi tỉ lệ này
ở CBQL là 58%. Theo đó, chỉ có 5,7% GV chưa tham
dự khóa tập huấn nào và tỉ lệ này ở CBQL là 22,6%. Điều
này có thể làm cho CBQL gặp khó khăn nhất định trong
quá trình đánh giá hoặc hướng dẫn đánh giá năng lực
chuyên môn của GV dạy HS KTTH vì không phải tất cả
CBQL đều được đào tạo chuyên ngành GDĐB.
Bảng 4 cho thấy, có trên một nửa GV và CBQL có
thâm niên giảng dạy và công tác trong lĩnh vực giáo dục
trẻ khiếm thị trên 10 năm. Ngoài ra, có tới 96,7% CBQL

Bảng 2. Trình độ đào tạo chuyên môn của CBQL
Chuyên môn
Trình độ
Trung học,
Giáo dục
GDTH,
Tiểu học,
GDTH
GDĐB
GDĐB
trung học
đặc biệt
trung học
Cao đẳng
0
0
0
0
0
0
Đại học
3
3
6
6
1
0
Sau đại học
0
6
2
3
0
1
Bảng 3. Số lần được bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục trẻ khiếm thị
GV
CBQL
Số lần được bồi dưỡng
SL
%
SL
0 lần
2
5,7
7
1-2 lần
5
14,3
6
3-4 lần
9
25,7
4
5-6 lần
3
8,6
1
Trên 6 lần
16
45,7
13
Tổng
35
100,0
31
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Tổng
(31)
0
19
12

%
22,6
19,4
12,9
3,2
41,9
100,0
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Thâm niên
công tác
Dưới 5 năm
Từ 5-10 năm
Trên 10 năm
Tổng

Bảng 4. Thâm niên công tác trong ngành giáo dục và giáo dục trẻ KTTH
Lĩnh vực công tác
GV
CBQL
Phổ thông
Khiếm thị tiểu học
Phổ thông
Khuyết tật
5
14,3%
7
20,0%
0
0%
1
3,2%
9
25,7%
10
28,6%
5
16,1%
13
41,9%
4
11,4%
18
51,4%
21
67,7%
17
54,8%
28
51,4%
35
100%
26
83,8%
31
99,9%

có thâm niên công tác trong ngành GDĐB trên 5 năm. Tỉ
lệ GV có thâm niên giảng dạy HS KTTH từ 5 năm trở
lên cũng khá cao (80%). Bên cạnh đó, có khoảng trên
một nửa GV dạy HS KTTH đã từng là GV phổ thông,
trong khi tỉ lệ CBQL đã từng hoặc đang công tác ở
trường phổ thông hoặc cơ sở giáo dục phổ thông là
83,8%. Kết hợp với bảng 1 và bảng 3 cho thấy, GV dạy
HS KTTH có năng lực chuyên môn vững vàng, vì gần
một nửa GV được đào tạo về GDĐB, số còn lại tuy
chưa qua đào tạo chuyên ngành này nhưng có thâm niên
công tác lâu năm và được bồi dưỡng nhiều khóa chuyên
môn về giáo dục trẻ khiếm thị. Về phía CBQL, đa số
CBQL có thâm niên công tác trong lĩnh vực GDĐB từ
5 năm trở lên và phần lớn đã tham gia các khóa bồi
dưỡng chuyên môn về dạy học khiếm thị. Đây là nền
tảng cơ bản để CBQL thực hiện tốt hoạt động đánh giá
năng lực chuyên môn của GV.

2.2.2. Nhận thức của cán bộ quản lí và giáo viên về tầm
quan trọng của đánh giá năng lực chuyên môn giáo viên
dạy học sinh khiếm thị tiểu học
Kết quả khảo sát cho thấy, trên 90% GV và CBQL
cho rằng việc đánh giá năng lực chuyên môn của GV dạy
HS KTTH là quan trọng và rất quan trọng. Đáng chú ý,
có tới trên 57,1% GV và 48,4% CBQL cho rằng việc
đánh giá năng lực chuyên môn dạy HS KTTH là rất quan
trọng. Kết quả từ phỏng vấn GV và CBQL cũng cho
thấy: 3/3 GV và 3/3 CBQL khẳng định việc đánh giá
năng lực chuyên môn GV dạy HS KTTH rất quan trọng
vì thông qua đánh giá GV sẽ biết mình đã làm tốt những
gì và những gì còn hạn chế để tiếp tục phát huy những
điểm mạnh, điểm tốt, khắc phục những điểm yếu về
chuyên môn để có kế hoạch tự bồi dưỡng, học tập. Về
phía quản lí, việc đánh giá sẽ giúp CBQL biết được mức
độ năng lực chung của đội ngũ GV, điểm mạnh, điểm

Bảng 5. Mức độ đạt được mục tiêu đánh giá năng lực chuyên môn
của GV dạy HS KTTH và CBQL (đơn vị: số lượng/%)
Mức độ đạt được
Mục đích của đánh giá GV và CBQL
dạy HS KTTH
GV
CBQL
Chưa
Tốt
Khá
Đạt
Tốt Khá Đạt
đạt
Giúp GV dạy HS KTTH biết rõ năng lực
14
10
10
1
1
15
15
chuyên môn của mình ở mức nào, từ đó
có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng chuyên
40,0 28,6 28,6
2,9
3,2 48,4 48,4
môn nghiệp vụ
Giúp nhà quản lí đánh giá chính xác
14
9
9
3
1
15
15
năng lực của GV dạy HS KTTH; từ đó
có kế hoạch phát triển năng lực chuyên
40,0 25,7 25,7
8,6
3,2 48,4 48,4
môn cho GV của đơn vị
11
12
10
2
1
14
16
Giúp các nhà quản lí có cơ sở đề xuất và
thực hiện chính sách đãi ngộ đối với GV
dạy HS KTTH
31,4 34,3 28,6
5,7
3,2 45,1 51,7
Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm
12
9
12
2
3
12
14
vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng GV dạy
HS khiếm thị ở các khoa, trường cao
34,3 25,7 34,3
5,7
9,7 38,7 45,1
đẳng, đại học sư phạm
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Chưa
đạt
0
0
0
0
0
0
2
6,5
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yếu của từng GV; từ đó, có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ,
từng bước nâng cao chất lượng giáo dục HS KTTH.
2.2.3. Nhận định về mức độ đạt được mục tiêu đánh giá
năng lực chuyên môn giáo viên dạy học sinh khiếm thị
tiểu học
Bảng 5 (trang trước) cho thấy, có sự khác biệt lớn
trong nhận định mức độ đạt được các mục tiêu đánh giá.
Có tỉ lệ lớn CBQL cho rằng các mục tiêu đánh giá năng
lực chuyên môn GV chủ yếu đạt ở mức đạt và mức khá,
trong khi có tỉ lệ lớn GV cho rằng các mục tiêu đánh giá
chủ yếu đạt ở mức khá và tốt. Điều này cho thấy sự thiếu
nhất quán trong nhận định của GV và CBQL về mức độ
đạt được các mục tiêu đánh giá qua phiếu điều tra.
Kết quả từ phỏng vấn cho thấy, 3/3 CBQL và 1 GV
cho rằng: mỗi đơn vị có cách đánh giá GV riêng. Có đơn
vị, chỉ hoàn toàn sử dụng Chuẩn nghề nghiệp GVTH
(2007), có đơn vị kết hợp vừa sử dụng Chuẩn nghề
nghiệp GVTH vừa kết hợp với tiêu chí đánh giá GV dạy
HS khuyết tật do Sở GD-ĐT soạn thảo nên dù đã cố gắng
rất nhiều việc đánh giá năng lực chuyên môn GV còn
chưa khách quan, đồng bộ. Chuẩn nghề nghiệp GVTH
chỉ có những tiêu chí chung cho GVTH, không có các
tiêu chí chuyên môn đặc thù của GV dạy HSKT, vì vậy
các trường tự đánh giá theo cách của mình, dẫn đến mục
đích của việc đánh giá là để phân loại GV và phát triển
chuyên môn khó được đảm bảo.
Nhìn chung, rất khó để khẳng định rằng, việc đánh
giá năng lực chuyên môn của GV đã tạo cơ sở tốt cho

việc đánh giá, phân loại GV, thực hiện các chính sách đãi
ngộ và đặc biệt là phát triển chuyên môn GV, vì hiện nay
việc đánh giá chủ yếu dựa vào Chuẩn nghề nghiệp GV
phổ thông, bộ chuẩn không có các tiêu chí thể hiện năng
lực chuyên môn đặc thù của người GV dạy HSKTTH.
2.2.4. Nhận định về nội dung đánh giá năng lực chuyên
môn giáo viên dạy học sinh khiếm thị tiểu học
Kết quả khảo sát cho thấy, đa số GV và CBQL nhìn
nhận nội dung đánh giá chỉ phản ánh được ở mức trung
bình hoặc một phần nào đó năng lực chuyên môn của GV
dạy HS KTTH. Tỉ lệ GV cho rằng nội dung đánh giá
phản ánh khá đầy đủ và đầy đủ, toàn diện năng lực
chuyên môn của GV dạy HS KTTH chỉ chiếm 34,1% và
ở CBQL là 22,6%. Nhìn chung, theo một tỉ lệ lớn GV và
CBQL thì nội dung đánh giá chưa phản ánh đầy đủ và
toàn diện năng lực chuyên môn của GV dạy HS KTTH.
Kết quả phỏng vấn cũng cho thấy, cả 3/3 GV và 3/3
CBQL đều có ý kiến rằng: nội dung đánh giá hiện nay
mới chỉ phản ánh được một phần năng lực chuyên môn
của GV dạy HS KTTH. Đây cũng là nguyên nhân dẫn
đến việc chưa đạt được tốt nhất các mục tiêu đánh giá;
CBQL cũng chưa có cơ sở khách quan để góp ý, hướng
dẫn về chuyên môn cho đội ngũ GV.
2.2.5. Nhận định về phương pháp đánh giá năng lực
chuyên môn giáo viên dạy học sinh khiếm thị tiểu học
Kết quả từ bảng 6, 7 cho thấy, các phương pháp quan
sát, dự giờ GV; nghiên cứu hồ sơ GV và nhà quản lí;

Bảng 6. Phương pháp đánh giá năng lực chuyên môn GV dạy HS KTTH - Ý kiến từ GV
Không hiệu quả Khá hiệu quả Hiệu quả Rất hiệu quả
Phương pháp đánh giá
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Quan sát, dự giờ GV
0
0,0
6
17,1
12 34,3 17
48,6
Nghiên cứu hồ sơ GV, nhà quản lí
0
0,0
16
48,5
12 36,4 5
15,2
Phỏng vấn phụ huynh, HS, đồng
0
0,0
4
13,8
19 65,5 6
20,7
nghiệp, nhà quản lí
Sử dụng kết quả học tập của HS
0
0,0
4
11,8
14 41,2 16
47,1
Khác
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
100
Bảng 7. Phương pháp đánh giá năng lực chuyên môn GV dạy HS KTTH - Ý kiến từ CBQL
Không hiệu
Khá hiệu quả Hiệu quả Rất hiệu quả
quả
Phương pháp đánh giá
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Quan sát, dự giờ GV
0
0,0
0
0,0
6 19,4 25
80,6
Nghiên cứu hồ sơ GV, nhà quản lí
0
0,0
0
0,0
10 34,5 19
65,5
Phỏng vấn phụ huynh, HS, đồng
0
0,0
1
3,4
17 58,6 11
37,9
nghiệp, nhà quản lí
Sử dụng kết quả học tập của HS
0
0,0
1
3,4
8 27,6 20
69,0
Khác
0
0,0
0
0,0
1 12,5 7
87,5
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Total
SL %
35 100
33 100
29

100

34
2

100
100

Total
SL %
31 100
29 100
29

100

29
8

100
100
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phỏng vấn phụ huynh HS, đồng nghiệp, nhà quản lí và
sử dụng kết quả học tập của HS đều được GV và CBQL
cho rằng đang được sử dụng để đánh giá năng lực chuyên
môn của GV dạy HS KTTH. Trong đó, phương pháp
quan sát, phỏng vấn và sử dụng kết quả học tập của HS
là những phương pháp đánh giá GV khá hữu hiệu.
Kết quả phỏng vấn từ 3 GV và 3 CBQL cũng cho
thấy, dự giờ và sử dụng kết quả học tập là hai phương
pháp đánh giá GV đang được sử dụng phổ biến và khá
hiệu quả.
2.2.6. Nhận định về quy trình đánh giá năng lực
chuyên môn giáo viên dạy học sinh khiếm thị tiểu học
Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 88,5% GV và
64,6% CBQL cho rằng: quy trình đánh giá năng lực
chuyên môn GV dạy HS KTTH hiện nay là hợp lí và
rất hợp lí. Chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ (2,9%) GV thấy quy
trình này hiện chưa ổn. Kết quả phỏng vấn cũng vậy,
cả 3/3 GV và 3/3 CBQL đều nhận xét quy trình đánh
giá năng lực chuyên môn hiện nay của GV chủ yếu
thông qua 3 bước: GV tự đánh giá, đồng nghiệp, tổ
góp ý và hiệu trưởng đánh giá sau cùng đã đảm bảo
tính chặt chẽ và hợp lí.
2.2.7. Nhận thức của giáo viên và cán bộ quản lí về sự
cần thiết của bộ tiêu chí đánh giá năng lực chuyên
môn giáo viên dạy học sinh khuyết tật tiểu học
Quá trình khảo sát cho thấy, trên 85% GV và 100%
CBQL cho rằng: việc xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá
năng lực chuyên môn của GV dạy HS KTTH là cần
thiết và rất cần thiết. Tỉ lệ 67,7% CBQL và 54,3% GV
nhận định rất cần thiết để có Bộ tiêu chí đánh giá năng
lực chuyên môn của GV dạy HS KTTH. Khi phỏng
vấn, cả 3/3 GV và 3/3 CBQL cũng cho thấy nên có bộ
Chuẩn nghề nghiệp hoặc Bộ tiêu chí năng lực chuyên
môn dành riêng cho GV dạy HS KTTH và làm sao để
bộ tiêu chí này có thể đánh giá được năng lực chuyên
môn đặc thù của GV. Các GV và CBQL được phỏng
vấn cũng đề nghị, nếu được xây dựng, bộ tiêu chí cần
có nội dung thể hiện các năng lực đặc thù của GV dạy
HS KTTH, như: đánh giá thị giác chức năng, định
hướng di chuyển, đọc viết chữ Braille, làm sách giáo
khoa, kế hoạch giáo dục cá nhân, viết báo cáo đánh
giá…
3. Kết luận
Kết quả khảo sát, phỏng vấn cho thấy, thực trạng
đánh giá năng lực chuyên môn GV dạy HS KTTH có
một số ưu điểm, như: cả GV và CBQL đều có ý thức
đúng đắn về tầm quan trọng của việc đánh giá năng
lực chuyên môn GV dạy HS KTTH; một số Sở GDĐT đã tự xây dựng các tiêu chí riêng để đánh giá năng
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lực chuyên môn GV tham gia GDĐB trên địa bàn, mục
đích phân loại, có chính sách về nhân sự phù hợp cũng
phần nào đạt được, phương pháp đánh giá đa dạng và
quy trình đánh giá bài bản, khoa học. Tuy nhiên,
những mặt hạn chế của thực trạng này là rất đáng quan
tâm. Những hạn chế nổi bật bao gồm: Nội dung đánh
giá còn chung chung, cào bằng, thiếu sự phân biệt giữa
các GV; kết quả đánh giá chưa chính xác dẫn đến mục
đích quan trọng của đánh giá là để nâng cao năng lực
chuyên môn cho GV không được đảm bảo; thiếu
không đồng bộ trong việc sử dụng công cụ đánh giá
GV dạy HS KTTH giữa các trường khi một số trường
kết hợp sử dụng Chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông với
các tiêu chí dành riêng cho GV GDĐB (do Sở GD-ĐT
ban hành) trong khi nhiều trường chỉ sử dụng Chuẩn
nghề nghiệp GV tiểu học và Chuẩn nghề nghiệp GV
phổ thông. Những tồn tại này cho thấy nhu cầu cần có
Chuẩn nghề nghiệp GV và/hoặc hệ thống tiêu chí đánh
giá dành riêng cho GV dạy từng trẻ có nhu cầu đặc
biệt, trong đó có HS KTTH là rất cần thiết.
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