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PHẦN XI  

 KIỂM TRA - THANH TRA GIÁO DỤC 
 

CHƯƠNG I: KIỂM TRA VÀ THANH TRA GIÁO DỤC 

 

I. KIỂM TRA TRONG GIÁO DỤC 

 

1. Một số vấn đề chung về kiểm  tra nội bộ trường học (KTNBTH) 

1.1. Khái niệm kiểm tra 

- Kiểm tra là quá trình xem xét thực tế, đánh giá thực trạng so với mục tiêu, 
phát hiện các mặt: tích cực, sai lệch, vi phạm để đưa ra quyết định điều chỉnh. 

- KTNBTH là hoạt động nghiệp vụ quản lý của người Hiệu trưởng nhằm điều 
tra, theo dõi, xem xét, kiểm soát, phát hiện, kiểm nghiệm sự diễn biến và kết quả các 
hoạt động giáo dục trong phạm vi nội bộ nhà trường và đánh giá kết quả các hoạt động 
giáo dục đó có phù hợp với mục tiêu, kế hoạch, chuẩn mực, quy chế đã đề ra hay 
không. Qua đó, kịp thời động viên mặt tốt, điều chỉnh, uốn nắn những mặt chưa đạt chuẩn 
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo trong nhà trường. 

1.2. Cơ sở khoa học của kiểm tra nội bộ trường học 

1.2.1. Cơ sở lý luận của KTNBTH 

Cơ sở lý luận của kiểm tra nội bộ trường học là tạo lập mối liên hệ thông tin 
ngược (kênh thông tin phản hồi) trong quản lý trường học. 

Theo điều khiển học thì quản lý là một quá trình điều khiển và điều chỉnh bao 
gồm những mối liên hệ thông tin thuận, ngược. 

Sơ đồ 1: Mối liên hệ thông tin trong quản lý 

 

 

 

 

 

 

Song để có được thông tin đúng, đủ, chính xác và kịp thời, hoạt động kiểm tra 
nội bộ trường học cần dựa vào các cơ sở khoa học như: Tâm lý học quản lý, giáo dục 
học, xã hội học giáo dục, kinh tế học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục, pháp luật 

HỆ QUẢN LÝ 
(chủ thể) 

HỆ BỊ QUẢN LÝ 
(khách thể, đối 
tượng) 

b' 

a 

b 
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trong giáo dục, mục tiêu đào tạo các cấp học, mục tiêu môn học, yêu cầu của chương 
trình, hướng dẫn giảng dạy các bộ môn, công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, đặc điểm 
lao động sư phạm của giáo viên, chuẩn đánh giá giờ lên lớp sẽ giúp hiệu trưởng có 
được cơ sở khoa học để kiểm tra đánh giá một cách chính xác. 

1.2.2. Cơ sở pháp lý của KTNBTH 

Kiểm tra nội bộ trường học là hoạt động mang tính chất pháp chế được quy 
định trong các văn bản pháp quy của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

1.2.3. Cơ sở thực tiễn của KTNBTH 

Do yêu cầu thực tiễn Giáo dục và Đào tạo, hoạt động giáo dục, dạy học trong 
trường học phức tạp, đa dạng. Giáo dục đào tạo con người không được phép phế 
phẩm, do đó hiệu trưởng nhà trường thường xuyên (hay định kỳ) phải kiểm tra toàn bộ 
hoạt động, công việc và mối quan hệ trong trường để phát hiện, theo dõi, kiểm soát, 
phòng ngừa và đánh giá chính xác nhằm động viên, giúp đỡ, uốn nắn, điều chỉnh kịp 
thời cho phù hợp với mục tiêu, kế hoạch, quy chế. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm cải 
tiến cơ chế quản lý và hoàn thiện chu trình quản lý mới phù hợp hơn, đảm bảo nâng cao 
chất lượng và hiệu quả Giáo dục và Đào tạo trong nhà trường. 

1.3. Vị trí, vai trò của KTNBTH 

- KTNBTH là một chức năng đích thực của quản lý trường học, là khâu đặc biệt 
quan trọng trong chu trình quản lý, đảm bảo tạo lập mối liên hệ ngược thường xuyên, 
kịp thời giúp người quản lý (hiệu trưởng) hình thành cơ chế điều chỉnh hướng đích 
trong quá trình quản lý nhà trường. 

- KTNBTH là một công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lý 
trường học. 

- Với đối tượng kiểm tra thì kiểm tra nội bộ trường học có tác động tới ý thức, 
hành vi và hoạt động của con người, nâng cao tinh thần trách nhiệm, động viên thúc 
đẩy việc thực hiện nhiệm vụ, uốn nắn, giúp đỡ sửa chữa sai sót, khuyết điểm và tuyên 
truyền kinh nghiệm giáo dục tiên tiến. Kiểm tra, đánh giá tốt sẽ dẫn tới tự kiểm tra, 
đánh giá tốt của đối tượng. 

1.4. Chức năng của KTNBTH 

- Tạo lập kênh thông tin phản hồi vững chắc, cung cấp thông tin đã được xử lý 
chính xác để hiệu trưởng hoạt động quản lý có hiệu quả. 

- Kiểm soát, phát hiện và phòng ngừa. 

- Chức năng, động viên, phê phán, uốn nắn, điều chỉnh, giúp đỡ. 

- Đánh giá và xử lý cần thiết. 

1.5. Mục đích và nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học 

1.5.1. Mục đích 
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- Kiểm tra nhằm mục đích xác nhận thực tiễn, phát huy nhân tố tích cực, phòng 
ngừa, ngăn chặn các sai phạm, giúp đỡ đối tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời 
giúp cho nhà quản lý điều khiển và điều chỉnh hoạt động quản lý đúng hướng đích. 

- Kiểm tra nhằm mục đích giúp cho nhà trường nâng cao hiệu lực và hiệu quả 
quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

1.5.2. Nhiệm vụ  
- Hiệu trưởng có trách nhiệm sử dụng bộ máy quản lý: cán bộ, giáo viên để 

kiểm tra công việc, hoạt động, mối quan hệ của mọi thành viên trong trường và những 
điều kiện phương tiện phục vụ cho dạy học và giáo dục; xét và giải quyết các khiếu 
nại, tố cáo về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của mình. 

- Hiệu trưởng có nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch chặt 
chẽ. Đặc biệt kiểm tra công việc của giáo viên hàng tuần. Mỗi năm kiểm tra toàn diện 
1/3 giáo viên, còn tất cả các giáo viên khác đều được kiểm tra từng mặt hay chuyên đề. 

- Phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể trong trường tiến hành việc tự kiểm tra 
nội bộ nhà trường, hiệu trưởng tự kiểm tra công tác quản lý, phát huy và thực hiện dân 
chủ hoá trong quản lý nhà trường, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, giải quyết kịp 
thời các khiếu nại, tố cáo trong trường. 

- Khi kiểm tra phải có kết luận, biên bản kiểm tra và lưu trữ hồ sơ kiểm tra. 

1.6. Đối tượng và nội dung KTNBTH 

1.6.1. Đối tượng của KTNBTH 
- Đối tượng KTNBTH là tất cả các thành tố cấu thành hệ thống sư phạm nhà 

trường, sự tương tác giữa chúng tạo ra một phương thức hoạt động đồng bộ và thống 
nhất nhằm thực hiện tốt mục tiêu Giáo dục và Đào tạo trong nhà trường. 

Sơ đồ 2: Các thành tố của hệ thống sư phạm nhà trường 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
N    P 

 
 
 
 

       GV       HS 
 
 
 
 
 
 

CSVC-TBDH 

 
KQ 



 7 

 

 

 

(M: mục tiêu; N: nội dung; P: phương pháp; GV: Giáo viên; HS: Học sinh; 

CSVC-TBDH: cơ sở vật chất - thiết bị dạy học; KQ: kết quả; ↔: mối quan hệ). 

 

1.6.2. Nội dung KTNBTH 

Hiệu trưởng có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ công việc, hoạt động, mối quan hệ, 
kết quả của toàn bộ quá trình dạy học và giáo dục và những điều kiện, phương tiện của 
nó không loại trừ mặt nào. Song trên thực tế, kiểm tra nội bộ trường học cần tập trung vào 
các nội dung chính không tách rời nhau mà luôn liên quan chặt chẽ với nhau: 

-  Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và phổ cập giáo dục. 

+ Thực hiện chỉ tiêu về số lượng học sinh từng khối lớp và toàn trường: duy trì 
sĩ số, tỉ lệ học sinh bỏ học, lên lớp, lưu ban. 

+ Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch về số lượng và chất lượng phổ cập giáo dục ở 
từng khối lớp và toàn trường. 

-  Thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch đào tạo: 

+ Thực hiện nội dung, chương trình dạy học và giáo dục 

+ Chất lượng dạy học và giáo dục: 

 • Chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống: 

 Thực hiện đúng chương trình dạy đạo đức, giáo dục công dân ở các khối lớp, 
thông qua các giờ lên lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, công tác chủ nhiệm 
lớp. 

 Việc đánh giá đạo đức, hạnh kiểm học sinh. 

 • Chất lượng giáo dục văn hoá, khoa học, kỹ thuật 

Việc thực hiện kế hoạch dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới ở từng 
khối lớp. 

 Thực hiện quy chế chuyên môn, nền nếp dạy học: thực hiện thời khoá biểu, giờ 
giấc, kiểm tra, chấm bài, cho điểm. 

 Việc đổi mới phương pháp dạy và học của giáo viên và học sinh. 

 Việc bồi dưỡng năng khiếu, phụ đạo giúp đỡ học sinh. 

 Kết quả học tập của học sinh (kiến thức, kỹ năng, thái độ) so với đầu vào. 

 • Chất lượng giáo dục lao động KTTH, hướng nghiệp, dạy nghề: thực hiện kế 
hoạch giảng dạy, giáo dục, trình độ học sinh và kết quả. 

 • Chất lượng giáo dục sức khoẻ, thể dục, vệ sinh và quốc phòng. 

• Chất lượng giáo dục thẩm mỹ. 
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- Xây dựng đội ngũ:  

+ Hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn: sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: dự 
giờ thăm lớp, hội giảng; sử dụng và phân công giáo viên; nhân viên. Công tác bồi 
dưỡng về chuyên môn - nghiệp vụ và tự bồi dưỡng của các thành viên trong tổ, nhóm 
chuyên môn; vấn đề thực hiện chế độ chính sách, quy chế chuyên môn, cải thiện đời 
sống giáo viên. 

+ Giáo viên: nâng cao trình độ chuyên môn - nghiệp vụ, tay nghề, ý thức trách 
nhiệm, thực hiện quy chế chuyên môn, đảm bảo kết quả giảng dạy và giáo dục; tham 
gia đầy đủ các mặt công tác khác. 

- Xây dựng, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất -  thiết bị dạy học: 

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn về lớp học, bàn ghế, bảng, ánh sáng, vệ sinh. 

+ Sử dụng và bảo quản hợp lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: đồ dùng dạy học, 
phòng thí nghiệm, dụng cụ thể thao, thư viện, vườn trường, sân bãi tập, phòng lao 
động - hướng nghiệp. 

+ Cảnh quan sư phạm của trường: cổng trường, tường rào, đường đi, vườn hoa, 
cây xanh, lớp học sạch đẹp đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh học đường. 

- Công tác tự kiểm tra của hiệu trưởng. 

+ Công tác kế hoạch (kế hoạch hoá): xây dựng, chỉ đạo và thực hiện kế hoạch 
chung và từng bộ phận (gồm 4 loại kế hoạch chính: kế hoạch dạy học và giáo dục trên 
lớp; kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp, kế hoạch giáo dục lao động, hướng nghiệp, dạy 
nghề; kế hoạch phổ cập giáo dục) cho cả năm, học kỳ, từng tháng, từng tuần. 

Hiệu trưởng tự kiểm tra - đánh giá công tác kế hoạch của mình bao gồm: thu 
thập, xử lý thông tin, xác định mục tiêu và phân hạng ưu tiên; tìm phương án, giải 
pháp thực hiện mục tiêu; soạn thảo; thông qua; duyệt và truyền đạt kế hoạch. 

+ Công tác tổ chức - nhân sự: Hiệu trưởng tự kiểm tra - đánh giá về: xây dựng, 
sử dụng cơ cấu bộ máy, quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và sự phối hợp, 
quan hệ từng bộ phận, cá nhân, lựa chọn, phân công cán bộ, giáo viên, cung cấp kịp 
thời những điều kiện, phương tiện cần thiết; khai thác tiềm năng của tập thể sư phạm 
và cá nhân cho việc thực hiện kế hoạch đã đề ra. 

+ Công tác chỉ đạo: Hiệu trưởng tự kiểm tra, đánh giá về các mặt: nắm quyền 
chỉ huy; hướng dẫn cách làm: điều hoà phối hợp (can thiệp khi cần thiết); kích thích 
động viên; bồi dưỡng cán bộ, giáo viên trong hoạt động chỉ đạo các công tác cụ thể 
trong trường như: 

• Chỉ đạo dạy học và giáo dục trong và ngoài lớp, công tác lao động hướng 
nghiệp, dạy nghề, công tác phổ cập giáo dục. 

• Chỉ đạo công tác hành chính, quản trị trong trường: 

Công tác văn thư hành chính, hành chính giáo vụ trong trường 
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Hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, lớp học, giáo viên học sinh. 

Các chế độ công tác, sinh hoạt định kỳ của hiệu trưởng, hiệu phó, các tổ, nhóm, 
khối chuyên môn, hội đồng giáo dục, hội phụ huynh học sinh. 

Thời khoá biểu, lịch công tác hàng tuần của trường. 

• Chỉ đạo thi đua điểm và điển hình. 

• Việc thực hiện dân chủ hoá quản lý trường học: Thực hiện công khai về quản 
lý tài sản, tài chính, vốn tự có, tuyển sinh, lên lớp, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, 
nâng bậc lương. 

• Chỉ đạo và thực hiện việc kết hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể và huy động 
cộng đồng tham gia xây dựng và quản lý nhà trường. 

+ Công tác kiểm tra: thực hiện kiểm tra nội bộ trường học và tự kiểm tra một 
cách thường xuyên, định kỳ theo kế  hoạch để phát hiện, theo dõi, kiểm soát, động 
viên uốn nắn, giúp đỡ kịp thời. 

+ Ngoài ra, Hiệu trưởng còn cần tự kiểm tra - đánh giá: lề lối làm việc, phong 
cách tổ chức và quản lý của chính mình, tự đánh giá khách quan phẩm chất, năng lực 
và uy tín của mình để tự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, chuẩn mực của người 
quản lý trường học. 

1.7. Nguyên tắc kiểm tra nội bộ trường học 

Hoạt động kiểm tra nội bộ trường học phức tạp, đa dạng: hiệu trưởng không thể 
tiến hành tuỳ tiện mà cần tuân theo các nguyên tắc chỉ đạo hoạt động kiểm tra nội bộ 
trường học sau: 

- Nguyên tắc tính pháp chế. 

- Nguyên tắc tính kế hoạch. 

- Nguyên tắc tính khách quan. 

- Nguyên tắc tính hiệu quả. 

- Nguyên tắc tính giáo dục. 

Các nguyên tắc trên có liên quan, bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Tuỳ từng mục đích, 
đối tượng, nội dung và tình huống kiểm tra cụ thể mà hiệu trưởng sử dụng các nguyên 
tắc hoặc sự phối hợp tối ưu giữa chúng một cách linh hoạt và sáng tạo. 

1.8. Hình thức kiểm tra nội bộ trường học 

- Kiểm tra toàn diện: kiểm tra toàn diện một tổ chuyên môn, một giáo viên, một 
lớp học, một học sinh. 

- Kiểm tra từng mặt: có thể chỉ kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra sổ đầu bài, 
kiểm tra vở học tập của học sinh, kiểm tra giờ dạy trên lớp… 

- Kiểm tra theo chuyên đề. 

- Kiểm tra thường kỳ. 
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- Kiểm tra đột xuất. 

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của kiểm tra lần trước. 

1.9. Phương pháp kiểm tra nội bộ trường học 

Có nhiều cách phân loại phương pháp kiểm tra. 

 

1.9.1. Cách thứ nhất, gồm 3 phương pháp phổ biến 

- Phương pháp kiểm tra kết quả (chất lượng và hiệu quả dạy học và giáo dục) 

- Phương pháp kiểm tra phòng ngừa (dự đoán được sai lệch, uốn nắn, điều chỉnh) 

- Phương pháp tự kiểm tra (tự xem xét, đánh giá so với chuẩn mực) 

1.9.2. Cách thứ hai, gồm các phương pháp cụ thể sau 

- Phương pháp kiểm tra hoạt động giảng dạy của giáo viên: 

+ Dự giờ (có lựa chọn, theo đề tài, song song, nghiên cứu phối hợp một số lớp, 
dự cả buổi, dự có mục đích và mời chuyên gia cùng dự) 

+ Xem xét, kiểm tra các tài liệu khác nhau: sổ sách, kế hoạch cá nhân (giáo án, 
kế hoạch chương, lịch trình giảng dạy) 

+ Đàm thoại với giáo viên (về thực hiện chương trình, phương pháp, sự chuyên 
cần và tiến bộ của học sinh) 

- Phương pháp kiểm tra chất lượng kiến thức, kỹ năng của học sinh. 

+ Kiểm tra nói, viết, thực hành. 

+ Nghiên cứu và phân tích vở học sinh. 

+ Kiểm tra kỹ năng học sinh trong việc làm bài tập, thực hành, lao động. 

- Phương pháp kiểm tra quá trình giáo dục học sinh trong các giờ lên lớp: 

+ Học sinh thực hiện các quy tắc, hành vi, kỷ luật trong giờ học, chuẩn bị giờ 
học, chuyên cần, tính cẩn thận, nền nếp học tập. 

+ Trình độ được giáo dục thẩm mĩ, thể chất, giữ gìn lớp học, nền nếp trực nhật. 

- Nhóm phương pháp phòng ngừa: 

Có tầm quan trọng trong hệ thống kiểm tra sư phạm. Nhiệm vụ của nó là phòng 
ngừa những khuyết điểm có thể có, giúp đỡ kịp thời người giáo viên. Có hai hình thức 
kiểm tra phòng ngừa: hình thức tập thể và hình thức cá nhân. 

2. Nghiệp vụ kiểm tra nội bộ trường học 

2.1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học 

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học phải phù hợp với 
tình hình, điều kiện cụ thể cho phép của trường và có tính khả thi. 

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học cần được thiết kế dưới dạng sơ đồ hoá và 
được treo ở văn phòng nhà trường, trong đó ghi rõ: mục đích, yêu cầu, nội dung, 
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phương pháp tiến hành, hình thức, đơn vị và cá nhân được kiểm tra, thời gian kiểm tra 
đảm bảo tính ổn định tương đối của kế hoạch kiểm tra. 

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học cần công bố công khai từ đầu năm học. 

- Nội dung kiểm tra phải có sức thuyết phục, hình thức kiểm tra gọn nhẹ không 
gây tâm lý nặng nề cho đối tượng, cần huy động được nhiều lực lượng tham gia kiểm 
tra và dành thời gian cần thiết, thích đáng cho kiểm tra. 

- Hiệu trưởng cần xây dựng các loại kế hoạch kiểm tra: kế hoạch kiểm tra toàn 
năm học, kế hoạch kiểm tra học kỳ, kế hoạch kiểm tra hàng tháng, kế hoạch kiểm tra 
hàng tuần… với những lịch biểu cụ thể. 

+ Kế hoạch kiểm tra năm được ghi toàn bộ các đầu việc theo thứ tự thời gian từ 
tháng 9 năm rước đến tháng 8 năm sau. 

Biểu mẫu 1 

Tuần 

Tháng 

Tuần 1/ công 
việc 

Tuần 2/ công 
việc 

Tuần 3/ công 
việc 

Tuần 4/ công việc 

9 
 Kiểm tra sĩ số 

các lớp 
Kiểm tra sách 
vở học sinh  

Kiểm tra hồ sơ 
giáo viên  

10     

...     

2     

3     

...     

5     

8     

 

+ Kế hoạch kiểm tra tháng: dựa vào kế hoạch kiểm tra năm nhưng cần chi tiết 
công việc, đối tượng, thời gian cụ thể. 

Biểu mẫu 2 

Tuần Thứ 

Nội dung kiểm  tra 

Các mặt khác Ghi chú Dự giờ Hồ sơ 

Môn, bài Lớp GV Lớp Tổ GV 

1 2 

3 

4 
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5 

6 

7 

2 ...         

+ Kế hoạch kiểm tra tuần: được ghi chi tiết cụ thể: đối tượng (cá nhân, đơn vị) 
được kiểm tra, nội dung cụ thể, thời gian, lực lượng kiểm tra... một cách công khai ở 
văn phòng nhà trường. 

2.2. Tổ chức kiểm tra nội bộ trường học 

- Xây dựng lực lượng kiểm tra: Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban kiểm 
tra gồm những thành viên có uy tín, có nghiệp vụ chuyên môn sư phạm giỏi, phân công cụ 
thể và xác định quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên trong ban kiểm tra. 

- Phân cấp trong kiểm tra: Hiệu trưởng có thể kiểm tra trực tiếp hay gián tiếp. 
Khi kiểm tra gián tiếp phải uỷ nhiệm, phân cấp rõ ràng (cho phó hiệu trưởng, tổ trưởng 
chuyên môn hoặc cán bộ, giáo viên có uy tín). 

- Xây dựng chế độ kiểm tra: Hiệu trưởng quy định thể thức làm việc, nhiệm vụ 
cụ thể, thời gian, quy trình tiến hành, quyền lợi cho mỗi đợt kiểm tra hoặc mỗi kiểm 
tra viên... 

- Cung cấp kịp thời những điều kiện vật chất, tinh thần, tâm lý cho hoạt động 
kiểm tra, khai thác và tận dụng mọi khả năng, sáng tạo của các thành viên trong ban 
kiểm tra. 

2.3. Hiệu trưởng tiến hành kiểm tra nội bộ trường học 

2.3.1. Kiểm tra toàn diện một giáo viên 

Việc kiểm tra, đánh giá toàn diện một giáo viên dựa vào 4 nội dung sau: 

- Trình độ chuyên môn - nghiệp vụ (tay nghề): thông qua dự giờ trên lớp và các 
hoạt động giáo dục học sinh trong giờ nội khoá và ngoại khoá. 

- Thực hiện quy chế chuyên môn: việc thực hiện chương trình, quy định của 
nhà trường, tham gia các hoạt động cải tiến phương pháp dạy học... ý thức trách 
nhiệm. 

- Kết quả giảng dạy, giáo dục (thông qua kiểm tra chất lượng học sinh: thường 
xuyên, định kỳ và đột xuất). 

- Tham gia các hoạt động giáo dục khác: công tác chủ nhiệm lớp, công tác 
Đoàn, Đội, công tác phụ huynh học sinh, công tác tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa 
học... 

2.3.2. Kiểm tra giờ dạy của giáo viên 
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- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên: việc chuẩn bị bài dạy trên lớp đúng chương 
trình và kế hoạch giảng dạy cá nhân, chuẩn bị phương tiện, thiết bị dạy học, thực 
hành... 

- Giảng bài trên lớp của giáo viên 

- Kết quả nhận thức (lĩnh hội tri thức) của học sinh trên lớp. 

Riêng kiểm tra việc giảng bài trên lớp (thực hiện bài giảng trên lớp của giáo 
viên). Hiệu trưởng cần thiết phải tiến hành theo quy trình sau: 

+ Dự giờ dưới nhiều hình thức: báo trước, không báo trước, các lớp song song, dự 
liên tục cả buổi, theo chuyên đề, có lựa chọn, có thể mời chuyên gia cùng dự. 

+ Phân tích sư phạm bài trên lớp đã dự: dựa vào lý thuyết các kiểu bài học, 
phân tích hoạt động thầy - trò trong việc thực hiện mục đích - nội dung - phương pháp 
- kết quả và mối quan hệ tương tác giữa chúng: 

 

 

 
 

+ Đánh giá kết quả bài học: giáo viên tự đánh giá, hiệu trưởng đánh giá dựa vào 
chuẩn đánh giá một giờ lên lớp, đặc biệt nhấn mạnh ba mặt: kiến thức, kỹ năng và thái 
độ. 

+ Kiểm tra kết quả nhận thức của học sinh sau giờ lên lớp (nếu cần) để khẳng 
định nhận xét, đánh giá của hiệu trưởng. 

+ Hiệu trưởng nêu kết luận cuối cùng, ghi biên bản, lưu hồ sơ. 

2.3.3. Kiểm tra hoạt động sư phạm của tổ, nhóm chuyên môn giáo viên 

- Nội dung kiểm tra: 

+ Kiểm tra công tác quản lý của tổ trưởng, nhóm trưởng: nhận thức, vai trò, tác 
dụng, uy tín, khả năng lãnh đạo chuyên môn... 

+ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn: bản kế hoạch, biên bản, chất lượng dạy, các 
chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, sáng kiến kinh nghiệm. 

+ Kiểm tra nền nếp chuyên môn: soạn bài, chấm bài, dự giờ, giảng mẫu... 

+ Kiểm tra việc chỉ đạo phong trào học tập của học sinh. 

+ Kiểm tra chất lượng dạy-học của tổ, nhóm chuyên môn, tác dụng, uy tín trong 
trường... 

- Phương pháp kiểm tra: đàm thoại, xem xét, phân tích hồ sơ, dự giờ, dự sinh 
hoạt chuyên môn của tổ, nhóm chuyên môn: nghe báo cáo chuyên đề hay tổng kết, 
điều tra thăm dò qua học sinh, cha mẹ học sinh, tiến hành kiểm tra chéo giữa các tổ, 
nhóm chuyên môn. 

2.3.4. Kiểm tra cơ sở vật chất, tài chính 

M N P 
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- Kiểm tra cơ sở vật chất trường sở gồm: 

+ Nhà cửa, lớp học, bàn ghế, bảng... xác định giá trị sử dụng, đảm bảo tiêu 
chuẩn vệ sinh học đường. 

+ Thư viện, phòng thí nghiệm, phòng truyền thống, phòng hướng nghiệp, 
xưởng trường, vườn trường... đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ dạy học. 

+ Các đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo 

+ Các phương tiện kỹ thuật dạy học khác... 

Hiệu trưởng kiểm tra cách sử dụng, bảo quản, bổ sung, tự làm thêm của thầy-trò. 

Cần tổ chức lực lượng kiểm tra cơ sở vật chất - thiết bị dạy học hợp lý, hồ sơ 
kiểm tra cần cụ thể, chi tiết và hiệu trưởng định hướng cách xử lý sau kiểm tra... 

- Kiểm tra tài chính: 

Hiệu trưởng kiểm tra tài chính trong trường nhằm điều tiết nguồn ngân sách, sử 
dụng đúng các nguồn vốn, chống tham ô lãng phí, lạm dụng của công. 

Nội dung kiểm tra: 

+ Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tài chính trong trường học. 

+ Kiểm tra chứng từ thu, chi, sổ sách kế toán. 

+ Kiểm tra quỹ két, tiền mặt… 

 

KẾT LUẬN 

Là Hiệu trưởng trường học ở bất kỳ cấp, bậc học nào cũng phải tiến hành kiểm 
tra nội bộ, bởi vì: 

- Kiểm tra nội bộ trường học là một chức năng cơ bản, quan trọng của hiệu trưởng. 

- Kiểm tra nội bộ trường học là hoạt động mang tính pháp chế (được quy định 
trong các văn bản pháp quy của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Kiểm tra nội bộ trường học là một hoạt động nghiệp vụ quản lý của Hiệu 
trưởng trường học, không thể tuỳ tiện và hình thức. Cần phải nắm được cơ sở khoa 
học, nắm được những phương pháp, biện pháp kỹ thuật để tiến hành kiểm tra nội bộ 
trường học có hiệu quả. 

- Các cơ quan quản lý giáo dục (Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo) tăng cường 
chỉ đạo Hiệu trưởng tiến hành tốt kiểm tra nội bộ trường học: bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ, hướng dẫn cách làm cụ thể. 

Cần nhấn mạnh rằng: 

- Làm Hiệu trưởng không thể thiếu hoạt động kiểm tra nội bộ trường học (lãnh 
đạo không kiểm tra thì không phải là lãnh đạo). Hiệu trưởng cần: 
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+ Nắm cơ sở khoa học, những phương pháp, biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ kiểm 
tra nội bộ trường học, thực hiện phân cấp quyền lực và uỷ quyền trách nhiệm trong 
kiểm tra nội bộ trường học. 

+ Luôn nâng cao trình độ văn hoá - khoa học, chuyên môn và nghiệp vụ; hiểu 
biết rộng, khả năng chuyên môn vững, năng lực sư phạm dồi dào, tự rèn luyện phong 
cách lãnh đạo, nâng cao phẩm chất, uy tín của mình. 

- Các cơ quan quản lý giáo dục (Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo) tăng cường 
chỉ đạo Hiệu trưởng tiến hành tốt kiểm tra nội bộ trường học; bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ, hướng dẫn cách làm cụ thể. 

 

 

CÂU  HỎI ÔN TẬP 

 

1. Vị trí, vai trò của kiểm tra nội bộ trường Tiểu học 

2. Trình bày đối tượng và nội dung kiểm tra nội bộ trường Tiểu học 

3. Thử xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường Tiểu học trong năm học dưới dạng 
sơ đồ hoá: kế hoạch cả năm, kế hoạch học kỳ, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần. 

4. Nêu cách thức tổ chức và tiến hành kiểm tra nội bộ trường Tiểu học có hiệu quả. 

5. Xây dựng quy trình kiểm tra - đánh giá giờ lên lớp của giáo viên Tiểu học. 

6. Xây dựng chuẩn mực hay tiêu chí đánh giá: toàn diện một giáo viên, giờ lên 
lớp của7777 giáo viên Tiểu học. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

1. Luật Giáo dục. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1998. 

2. Thanh tra Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nghiệp vụ Thanh tra trường học 
và giáo viên phổ thông, Hà Nội, 1997. 

3. Lưu Xuân Mới. Kiểm tra nội bộ trường học. Trường cán bộ quản lý Giáo dục 
và Đào tạo. Hà Nội, 1993. 

4. Lưu Xuân Mới, Nguyễn Thị Chín: Bài giảng về thanh tra và kiểm tra nội bộ 
trường học. Trường Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội 2001. 

5. Lưu Xuân Mới. Hiệu trưởng với công tác kiểm tra nội bộ trường học. Sổ tay 
hiệu trường trường Dân tộc nội trú. Chủ biên Đỗ Ngọc Bích, NXB Giáo dục, Hà Nội 1998. 

6. Lưu Xuân Mới. Kiểm tra, thanh tra, đánh giá trong giáo dục. Giáo trình cao 
học chuyên ngành "Quản lý và tổ chức công tác văn hoá, giáo dục". Trường ĐHSPHN 
2- Trường CBQL GD&ĐT, Hà Nội 1998. 

7. Phan Thế Sủng, Lưu Xuân Mới. Tình huống và cách ứng xử tình huống trong 
quản lý giáo dục và đào tạo. NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 2000. 
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II. THANH TRA GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

 

1. Lý luận chung về thanh tra giáo dục 

1.1.  Một số khái niệm  

 - Thanh tra nhà nước là việc xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan quản lý nhà 
nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân chịu sự quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật 
thanh tra và các qui định khác của pháp luật. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra 
hành chính và thanh tra chuyên ngành. 

 - Thanh tra hành chính là hoạt động  thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước 
theo cấp hành chính đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân  thuộc quyền quản lý trực tiếp. 

 - Thanh tra chuyên ngành là hoạt động  thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước 
theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, 
những qui định về chuyên môn- kỹ thuật, quy tắc quản lý của ngành, lĩnh vực thuộc 
thẩm quyền quản lý. 

 - Thanh tra giáo dục là thanh tra chuyên ngành về giáo dục. Thanh tra giáo dục 
thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý về giáo dục , nhằm bảo đảm việc thi 
hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục. 
(Điều 1, chương 1 trong nghị định Số 101/2002/NĐ-CP ngày 10-12-2002 của chính 
phủ về  tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục). 

- TTGD là kiểm tra có tính Nhà nước của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên đối 
với cơ quan, tổ chức và cá nhân cấp dưới do một tổ chức chuyên biệt (tổ chức thanh 
tra) tiến hành với các chức năng: đánh giá, phát hiện, điều chỉnh và giúp đỡ đối tượng 
thanh tra nhằm đảm bảo pháp chế, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật và góp phần 
nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo. 

- TTGD là thanh tra chuyên ngành, thực hiện quyền thanh tra Nhà nước về giáo 
dục và đào tạo vừa bộc lộ quyền lực Nhà nước, vừa đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong 
hoạt động giáo dục - đào tạo.  

- Thanh tra nhân dân trong các trường học, các cơ sở giáo dục- về tính chất, 
nặng về tư vấn và thuyết phục, tổ chức thanh tra do quần chúng bầu ra ở cơ sở, hoạt 
động chủ yếu là giám sát, kiểm tra và kiến nghị với cấp trên (Nghị định 241/HĐBT 
ngày5-8-1991 về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, thông tư 01-TT/LB 
và thông tư liên tịch 62/TT-LT ngày 22-5-1992 của Bộ và Công đoàn Ngành Giáo dục 
và Đào tạo). 
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1.2. Cơ sở khoa học của TTGD 

1.2.1. Cơ sở lý luận 

Cơ sở lý luận của TTGD là tạo lập mối liên hệ thông tin ngược (trong và ngoài) 
trong quản lý giáo dục, cung cấp những thông tin đã được xử lý, đánh giá chính xác-  
đó là nguồn thông tin cần thiết cực kỳ quan trọng để hệ quản lý điều chỉnh và hoạt 
động có hiệu quả hơn, đồng thời hệ bị quản lý  (đối tượng thanh tra) tự điều chỉnh ý 
thức, hành vi và hoạt động của mình ngày càng tốt hơn (sơ đồ 1) 

                                                       

                                                     .                       b’                    

                                   a            

                                   b             

                                                                       

 

 a - Mối liên hệ thông tin thuận. 

 b - Mối liên hệ thông tin ngược bên ngoài. 

 b’- Mối liên hệ thông tin ngược bên trong. 

 b ∪b’- Nền tảng của sự điều chỉnh (do TTGD đem lại) 

                                     Điều chỉnh của nhà quản lý 

Gồm 2 quá trình: 

                                     Tự điều chỉnh của người dưới quyền 

 - Theo điều khiển học thì quản lý là một quá trình điều khiển và điều chỉnh, bao 
gồm những mối liên hệ thông tin thuận, ngược.  

 - Xét dưới góc độ lí thuyết thông tin thì quản lý là một quá trình thu nhận, xử 
lý, truyền đạt và lưu trữ thông tin. 

 Thông tin là nền tảng của quản lý - đó là những số liệu, tư liệu đã được lựa 
chọn, xử lí để phục vụ cho một mục đích nhất định. 

 Quản lý cần thông tin nhiều chiều, thông tin là một chức năng của quản lý. Nó 
xen lẫn vào các chức năng khác và rất cần cho các chức năng ấy, như kế hoạch hoá, tổ 
chức, chỉ đạo, kiểm tra. 

 Chính TTGD đã tạo lập mối liên hệ ngược (trong và ngoài) trong quản lý giáo 
dục, cung cấp những thông tin đã được xử lý, đánh giá chính xác- đó là nguồn thông 
tin cần thiết vô cùng quan trọng để hệ quản lý điều chỉnh và hoạt động có hiệu quả 
hơn, đồng thời hệ bị quản lý  (đối tượng thanh tra) tự điều chỉnh ý thức, hành vi và 
hoạt động của mình ngày càng tốt hơn. 

      Song để có thông tin đúng đủ, chính xác và kịp thời, TTGD cần dựa vào các cơ 
sở khoa học khác như : Tâm lý học quản lý, giáo dục học, xã hội học giáo dục, kinh tế 

Hệ quản lý Hệ bị 

quản lý 
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học giáo dục, khoa học QLGD, pháp luật trong giáo dục... làm cơ sở chung của 
TTGD; dựa vào mục tiêu đào tạo các bậc, cấp học, mục tiêu môn học, yêu cầu chung 
của chương trình, hướng dẫn giảng dạy của các môn học, công tác giáo viên chủ 
nhiệm lớp, đặc điểm lao động sư phạm của hiệu trưởng và giáo viên, chuẩn đánh giá 
giờ lên lớp của giáo viên… làm cơ sở của thanh tra quản lý và thanh tra chuyên môn. 

 Nhờ quá trình thanh tra tạo nên các quá trình điều chỉnh. Sự điều chỉnh này làm 
nên hiệu quả mới cho giáo dục và đào tạo. 

 1.2.2. Cơ sở pháp lý  

           Thanh tra giáo dục là hoạt động tuân theo pháp luật.Điều đó được thể hiện rõ 
trong các văn bản pháp quy của nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo như: 

- Luật giáo dục.  

- Quy chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra giáo dục. 

- Thông tư hướng dẫn thanh tra trường học và giáo viên phổ thông.  

- Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục.                                                                    

           1.2.3. Cơ sở thực tiễn : 

 Do yêu cầu của thực tiễn giáo dục và đào tạo: Hệ thống giáo dục quốc dân rộng 
lớn gồm nhiều tổ chức, cơ quan, cơ sở giáo dục ở những tầng bậc khác nhau với những 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau và hệ thống các loại hình trường học; mầm 
non, phổ thông, bổ túc văn hoá, chuyên nghiệp- dạy nghề, cao đẳng, đại học, quản lý, 
bồi dưỡng... rất đa dạng với những mục tiêu, kế hoạch đào tạo, phương pháp đào tạo 
khác nhau... Do đó, lãnh đạo và quản lý phải kiểm tra, thanh tra để đánh giá, phát hiện, 
điều chỉnh, giúp đỡ và phòng ngừa, trên cơ sở đó để rút kinh nghiệm cải tiến cơ chế 
quản lý và hoàn thiện chu trình quản lý mới phù hợp và có hiệu quả hơn. 

            Quản lý giáo dục mang đặc thù: quản lý trường  học thực chất là quản lí dạy 
học và giáo dục. Sản phẩm của GD-ĐT (nhà trường) là sự phát triển nhân cách học 
sinh. Do vậy, phải thường xuyên thanh tra quá trình hình thành nhân cách này, không 
được phép có sản phẩm loại bỏ. 

           Hoạt động giáo dục và đào tạo ở các loại hình trường học rất đa dạng và phức 
tạp. Để đạt được mục tiêu quản lý, cán bộ quản lý phải thường xuyên kiểm tra giám sát 
việc thực hiện các nhiệm vụ dạy học của thầy và trò, các hoạt động phục vụ cho việc 
dạy và học của cán bộ nhân viên. Trình độ, trách nhiệm của giáo viên, cán bộ, học sinh 
không đồng đều, do vậy không thể hoàn toàn phó mặc cho sự tự giác của họ. Thanh tra 
để giúp đỡ và điều chỉnh kịp thời những sai sót lệch lạc đồng thời động viên những 
người làm tốt công việc của mình.  Thanh tra thường xuyên tạo nên nền nếp kỷ cương 
trong hệ thống giáo dục. 
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1.3. Mục đích, nhiệm vụ của thanh tra giáo dục 

          1.3.1. Mục đích của thanh tra giáo dục  

           Hoạt động thanh tra nhằm mục đích “cân đong, đo đếm” thực chất hoạt động 
của đối tượng một cách khách quan... góp phần thực hiện mục tiêu quản lý giáo dục 
bằng sự tác động vào đối tượng quản lý trong việc chấp hành nhiệm vụ thực hiện tốt 
các quyết định quản lý. 

           Cụ thể là: Quan sát, theo dõi, phát hiện, kiểm nghiệm và và đánh giá khách 
quan tình hình công việc; việc thực hiện nhiệm vụ của đối tượng tác động đến mức cần 
thiết công tác của tổ chức, cơ quan và cá nhân, đảm bảo tốt việc chấp hành chính sách, 
pháp luật về giáo dục của Nhà nước, thực hiện các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo đối với các cấp quản lý giáo dục, các đơn vị cơ sở và trường học; giúp đỡ 
phát hiện ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, khen chê kịp thời, xử lý cần thiết để cải 
tiến tổ chức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. 

           Như vậy, mục đích thanh tra giáo dục thể hiện: Phát huy nhân tố tích cực, 
phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm, giúp đỡ đối tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.    

 1.3.2. Nhiệm vụ của thanh tra giáo dục  

 Thanh tra giáo dục có những nhiệm vụ sau đây: 

 - Thanh tra việc thực hiện Luật giáo dục và các qui định khác của pháp luật về 
giáo dục đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động  trong hoặc liên quan 
đến lĩnh vực giáo dục -đào tạo . 

          -Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ 
sở giáo dục, tổ chức và cá nhân thuộc quyền quản lý của Ngành Giáo dục và Đào tạo.  

          - Thanh tra việc thực hiện mục tiêu kế hoạch, chương trình, nội dung, phương 
pháp giáo dục, quy chế chuyên môn; quy chế thi cử, cấp bằng, cấp chứng chỉ; việc 
thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng giáo dục ở các cơ sở 
giáo dục. 

 - Xác minh, kết  luận, kiến nghị việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về hoạt 
động giáo dục; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm  pháp 
luật về giáo dục. 

 - Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa 
đổi bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.  

           - Tư vấn cho đối tượng  thanh tra những vấn đề cần thiết để phát huy ưu điểm, 
khắc phục hạn chế nhằm đạt được mục tiêu giáo dục trong những hoàn cảnh cụ thể. 

           - Xử phạt hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
theo qui định của pháp luật. 

  



 20

1.4. Chức năng của thanh tra giáo dục 

 1.4.1. Chức năng kiểm tra: là chức năng đầu tiên của hoạt động thanh tra nhằm 
xác định mức độ đạt được trong hoạt động giáo dục và đào tạo của đối tượng. 

 1.4.2. Chức năng phát hiện: phát hiện ra những mặt tốt để động viên,kích 
thích, đồng thời tìm ra những sai sót, lệch lạc, những gì còn chưa đạt so với mục tiêu 
dự kiến, những mặt còn yếu kém, khó khăn trở ngại, những thất bại, những vấn đề mới 
nảy sinh cần giải quyết, những nguyên nhân tồn tại... để giúp đỡ đối tượng và điều 
chỉnh quá trình quản lý. 

 1.4.3. Chức năng đánh giá: là phân tích, xác nhận giá trị thực trạng về mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng và hiệu quả công việc, trình độ, sự phát triển, những 
kinh nghiệm được hình thành ở thời điểm đang xét so với mục tiêu, kế hoạch hay 
những chuẩn mực đã được xác lập. Đánh giá còn nhằm để thẩm định những yếu tố chủ 
quan, khách quan, những lệch lạc... để giúp đối tượng uốn nắn, điều chỉnh các quyết 
định, làm cho các hoạt động quản lý đạt hiệu quả hơn. 

 1.4.4. Chức năng giúp đỡ : Thanh tra nhằm kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ 
của đối tượng từ đó giúp đối tượng hoàn thành nhiệm vụ, phát huy ưu điểm, khắc phục 
khuyết điểm, tuyên truyền những kinh nghiệm giáo dục tiên tiến nhằm làm cho đối 
tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 1.4.5. Chức năng thu thập thông tin: Thu thập thông tin là chức năng trung 
tâm của hoạt động thanh tra. Qua kiểm tra, đánh giá mới có được những thông tin đáng 
tin cậy, chính xác, từ đó giúp cho người quản lý khen chê đúng đắn và động viên được 
kịp thời. Đồng thời việc xử lý đúng đắn các thông tin sẽ giúp cho người quản lý cấp 
trên có thể điều chỉnh mục tiêu và ra quyết định đúng đắn kịp thời cho cấp dưới. 

1.5.  Đối tượng và nội dung thanh tra giáo dục 

1.5.1. Đối tượng của TTGD 

 - Đối tượng của TTGD nói chung: 

Theo nghị định số101/ 2002/QĐ- CP ngày 10-12-2002 của Chính phủ về tổ 
chức và hoạt động của thanh tra giáo dục thì đối tượng của thanh tra giáo dục là: 

 - Các cơ sở giáo dục của cơ quan nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội, của lực lượng vũ trang nhân dân, của tổ chức kinh tế và của cá nhân. 

 - Các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở hợp tác với các tổ chức, 
cá nhân nước ngoài về giáo dục hoạt động trên lãnh thổ Việt nam 

 - Tổ chức, cá nhân hoạt động đưa người đi đào tạo ở nước ngoài theo chương 
trình giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và sau đại học, giáo dục nghề nghiệp cho 
công dân Việt Nam. 
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 - Tổ chức, cá nhân hoạt động giảng dạy giáo dục theo chương trình giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học 
thực hiện ngoài các cơ sở giáo dục nói tại các khoản 1 và 2. 

 1.5.2.  Nội dung của thanh tra giáo dục 

           Nội dung của TTGD rất phong phú, đa dạng. Song trên thực tế thanh tra giáo 
dục cần tập trung vào ba nội dung chính không tách rời nhau và liên quan chặt chẽ với 
nhau: 

             - Thanh tra chuyên môn (thanh tra  nhà trường, công tác giảng dạy và giáo dục 
của giáo viên, việc học tập của học sinh....). 

             - Thanh tra  công tác quản lý. 

             - Thanh tra khiếu tố (Các vụ, việc sai phạm trong hoạt động giáo dục và 
QLGD). 

   Tuỳ đối tượng thanh tra mà tiến hành thanh tra theo những nội dung cụ thể. 
Chẳng hạn: 

  -  Thanh tra toàn diện một trường học cần tập trung theo 4 nội dung cơ bản sau: 

+ Thanh tra đội ngũ giáo viên cán bộ và nhân viên. 

+ Thanh tra cơ sở vật chất kỹ thuật. 

+ Thanh tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường. 

+ Thanh tra công tác quản lý của hiệu trưởng. 

- Thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông cần tập trung vào 4 nội 
dung. 

+ Thanh tra trình độ nghiệp vụ sư phạm  của giáo viên. 

+ Thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. 

+ Thanh tra kết quả giảng dạy của giáo viên. 

+ Thanh tra việc thực hiện các nhiệm vụ khác của giáo viên. 

-  Thanh tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên, cần tập trung vào các mặt:  

+ Nội dung bài giảng 

+ Phương pháp 

+ Phương tiện dạy học 

+ Phong thái của giáo viên 

+ Cách tổ chức và kết quả... 

1.6.  Hình thức thanh tra giáo dục 

         Theo quy định chung của pháp luật về thanh tra, có hai hình thức thanh tra như sau: 

          1.6.1. Thanh tra định kỳ 

          Thanh tra định kỳ là hoạt động mang tính thường xuyên, liên tục, được triển 
khai theo quy định hoặc kế hoạch thanh tra do cơ quan chủ quản trong lĩnh vực giáo 
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dục và đào tạo là Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng trong từng quý, từng năm và có 
thông báo trước cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động trong hoặc liên quan 
đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

             1.6.2. Thanh tra đột xuất 

          Đây là hình thức thanh tra được tiến hành khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phát hiện có sự vi phạm pháp luật hoặc để giải quyết khiếu nại,tố cáo về những hành vi 
vi phạm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - 
đào tạo. Thanh tra đột xuất không cần phải thông báo trước cho đối tượng được thanh 
tra.  

1.7. Nguyên tắc chỉ đạo hoạt động TTGD 

- Nguyên tắc chỉ đạo hoạt động TTGD là những tư tưởng chi đạo, luận điểm cơ 
bản quy định việc lựa chọn nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức 
TTGD phù hợp, đó là những tri thức chuẩn mực được tổng kết từ thực tiễn TTGD, có 
tính khách quan, là chỗ dựa đáng tin cậy về lý luận, giúp định hướng đúng đắn trong 
hoàn cảnh phức tạp để tự mình giải quyết những nhiệm vụ thanh tra trong các tình 
huống cụ thể, đa dạng và biết tổ chức một cách khoa học việc TTGD đạt kết quả tối 
ưu. 

- Từ những thực tiễn TTGD, đã hình thành một hệ thống các nguyên tắc chỉ đạo 
hoạt động TTGD sau: 

1.7.1. Nguyên tắc pháp chế 

         Thanh tra giáo dục phải dựa trên cơ sở pháp luật, hoạt động theo luật định không 
thể tuỳ tiện. Nghĩa là thanh tra giáo dục tuyệt đối tuân thủ các văn bản hướng dẫn về 
công tác thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thanh tra viên và các đối tượng thanh 
tra đều phải chấp hành những quy định của thanh tra giáo dục  

1.7.2. Nguyên tắc tính Đảng 

Trong công tác giáo dục phải quán triệt đường lối, quan điểm giáo dục về xây 
dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng. 

1.7.3. Nguyên tắc tính kế hoạch 

        Nhằm đảm bảo tính khoa học trong hoạt động quản lý và các hoạt động sư phạm, 
đảm bảo cho các hoạt động dạy và học được thực hiện đúng tiến độ, tránh gây sự xáo 
trộn. 

           1.7.4. Nguyên tắc tập trung dân chủ 

Trong thanh tra giáo dục, tổ chức thanh tra cấp trên có quyền phủ quyết những 
kết luận, kiến nghị của tổ chức thanh tra cấp dưới và mới có quyền tổ chức  phúc tra 
(tập trung).. Các tổ chức, cơ quan, cá nhân được thanh tra có quyền khiếu nại, khiếu tố, 
đề xuất, kiến nghị với các tổ chức thanh tra xem xét, giải quyết (dân chủ). 
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1.7.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan 

       Trong TTGD người thanh tra viên phải có thái độ trung thực, tôn trọng sự thật 
khách quan trong kiểm soát, đánh giá và xử lý. Cơ sở của nguyên tắc này là tính chính 
xác, dân chủ, công khai và công bằng. 

1.7.6. Nguyên tắc tính hiệu quả 

        Hoạt động TTGD phải tối ưu (chi phí vật chất, thời gian sức lực cần thiết ít nhất, 
nhưng đem lại kết quả tối đa). Hiệu quả TTGD được đánh giá bằng chính những kết 
luận chính xác và những kiến nghị có giá trị thực tiễn, có tính khả thi giúp cho đối 
tượng thanh tra sửa chữa sai sót, ngăn ngừa vi phạm chính sách, chế độ, pháp luật, giữ 
nguyên kỷ luật chấp hành, phát hiện đúng, sai trong các quyết định quản lý để người 
lãnh đạo nghiên cứu, bổ sung, ban hành quyết định mới được chính xác và phù hợp, 
năng cao hiệu lực quản lý giáo dục. 

1.7.7. Nguyên tắc tính giáo dục 

         Thanh tra làm cho đối tượng vươn tới cái tốt đẹp hơn. Thanh tra để hiểu đối 
tượng, giúp đỡ và giáo dục họ. Thanh tra không mang tính trừng phạt, trù dập. 

Người  quản lý và cán bộ thanh tra phải biết  vận dụng và kết hợp các nguyên tắc trên 
một cách hợp lý, sáng tạo vào từng trường hợp cụ thể nhằm mang lại hiệu quả thanh 
tra tối ưu. 

1.8. Phương pháp, phương tiện thực hiện thanh tra giáo dục 

          1.8.1. Phương pháp thực hiện thanh tra giáo dục 

- Phương pháp quan sát:  

Quan sát đem lại cho thanh tra viên những tài liệu cụ thể, cảm tính trực quan có 
ý nghĩa thiết thực trong Thanh tra giáo dục. Quan sát các hoạt động giảng dạy và giáo 
dục của giáo viên, các hoạt động của học sinh, các số liệu và các hoạt động… của cán 
bộ công nhân viên, của người quản lý để có số liệu chính xác cho việc đánh giá. 

Tuỳ theo mục đích yêu cầu mà có thể sử dụng các loại quan sát: quan sát khía 
cạnh, toàn diện, phát hiện, kiểm nghiệm, có bố trí, quan sát trực tiếp, gián tiếp, công 
khai... quan sát liên tục, gián đoạn... 

 - Phương pháp điều tra: 

 Điều tra là phương pháp dùng những câu hỏi (hoặc những bài toán) nhất loạt 
đặt ra cho một số đối tượng nhằm thu được những ý kiến chủ quan của họ về sự việc 
hay một vấn đề nào đó. 

 Phương pháp điều tra có nhiều loại như: bằng trò chuyện, bằng phiếu, bằng trắc 
nghiệm.... Mỗi loại đều có ưu nhược điểm, theo điều kiện hoàn cảnh và tình huống cụ 
thể mà lựa chọn, sử dụng và phối hợp để đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động thanh tra. 
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- Phương pháp kiểm tra: 

 Đây là một hình thức đo lường chất lượng bằng các hình thức: kiểm tra vấn 
đáp, kiểm tra viết, kiểm tra thực hành.... một số môn học ở các lớp khá, trung bình, 
yếu. Kiểm tra những kiến thức cơ bản theo yêu cầu tối thiểu, có câu hỏi phụ để xác 
định học sinh khá, giỏi.... 

- Phương pháp tham gia các hoạt động cụ thể: 

        (Dự các giờ sinh hoạt lớp, các hoạt động  ngoài giờ ....) là một căn cứ để đánh giá. 

 - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu và đối chiếu với thực tế: 

 Qua các số liệu đã tập hợp được, người thanh tra viên phải phân tích tổng hợp 
đối chiếu các văn bản, tài liệu với thực tế để tìm ra thông tin chính xác nhất trong quá 
trình đánh giá đối tượng. 

       Ngày nay, ngoài các phương pháp kể trên, người ta còn sử dụng nhiều phương 
pháp khác như xử lý bằng máy tính, toán học, lôgic học... 

        Không có phương pháp nào là vạn năng và chiếm địa vị độc tôn, mỗi phương 
pháp đều có mặt mạnh, mặt yếu và tác dụng của chúng cũng khác nhau tuỳ thuộc vào 
đối tượng, tình huống cụ thể và đặc điểm cá nhân của thanh tra viên sử dụng chúng. 

        Trình độ hoàn thiện và mức độ hiệu quả của việc lựa chọn, vận dụng các 
phương pháp TTGD còn phụ thuộc vào mức độ phù hợp của chúng với những cơ sở 
khoa học, trình độ phát triển của đối tượng thanh tra, đặc biệt phù hợp với các nguyên 
tắc chỉ đạo hoạt động TTGD. 

1.8.2. Phương tiện thực hiện thanh tra giáo dục 

- Các văn bản, tài liệu phục vụ cho việc thanh tra (quyết định thanh tra, hồ sơ, 
tài liệu  có liên quan đến nội dung thanh tra và các văn bản quy phạm pháp luật như 
quy chế,  thông tư, chỉ thị... về thanh tra) 

- Phương tiện đi lại ăn ở. 

- Văn phòng phẩm, trang bị, thiết bị công tác (Máy ghi âm, máy tính, máy 
ảnh...) 

- Phương tiện thông tin lên lạc (Những thông tin mật cần thông tin qua hệ thống 
cơ yếu)  

- Kinh phí phục vụ thanh tra. 

1.9. Quyền hạn, trách nhiệm của thanh tra viên và đối tượng thanh tra  

1.9.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên đoàn thanh tra  

- Trong quá trình thanh tra, Thanh tra viên là thành viên Đoàn thanh tra có 
những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
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 + Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng Đoàn thanh tra; 

 + Yêu cầu đối tượng  thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn 
bản, giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông 
tin, tài liệu đó; 

 + Kiến nghị Trưởng Đoàn thanh tra áp dụng các biện pháp thuộc nhiệm vụ, 
quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao; 

 + Kiến nghị việc xử lý những vấn đề khác liên quan đến nội dung thanh tra; 

 + Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng Đoàn thanh tra, 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Đoàn thanh tra về tính chính xác, trung 
thực, khách quan của nội dung đã báo cáo.  

- Khi tiến hành thanh tra độc lập, Thanh tra viên phải xuất trình thẻ  Thanh tra 
viên và có những nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

+ Yêu cầu đối tượng  thanh tra xuất trình giấy phép, đăng ký kinh doanh, chứng 
chỉ hành nghề; 

+ Lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng  thanh tra; 

+ Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính. 

Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật vượt quá thẩm quyền xử 
lý của mình thì thanh tra viên phải  báo cáo Chánh thanh tra quyết định; 

+ Báo cáo Chánh thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

1.9.2.  Quyền hạn và nghĩa  vụ của đối tượng  thanh tra 

-  Quyền của đối tượng  thanh tra  

+ Đối tượng  thanh tra có các quyền sau đây: 

• Giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra. 

• Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước khi pháp luật có qui 
định và thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung thanh tra. 

• Khiếu nại với người ra quyết định thanh tra về các quyết định,  hành vi của 
Trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên, các thành viên khác của đoàn thanh tra trong 
quá trình thanh tra khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật; 
khiếu nại với Thủ trưởng cơ quan thanh tra; Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền về kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra khi có căn cứ cho rằng 
kết luận, quyết định đó là trái pháp luật. Trong khi chờ việc giải quyết  thì người khiếu 
nại vẫn phải thực hiện các quyết định đó; 

• Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo qui định của pháp luật. 
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+ Cá nhân là đối tượng  thanh tra có quyền tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật 
của Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên và các thành 
viên khác của đoàn thanh tra. 

- Nghĩa vụ của đối tượng  thanh tra. 

+ Chấp hành quyết định thanh tra. 

+ Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của 
cơ quan thanh tra, đoàn thanh tra, thanh tra viên và phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

 - Chấp hành yêu cầu, kết luận thanh tra, quyết định xử lý của cơ quan thanh tra, 
Trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 2. Nghiệp vụ thanh tra giáo dục 

2.1. Quy trình thanh tra 

2.1.1. Chuẩn bị thanh tra 

- Ra quyết định  thanh tra: 

 Đây là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ một hoạt động thanh tra nào bởi 
hoạt động thanh tra chỉ được tiến hành trên cơ sở có quyết định thanh tra của người có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Quyết định thanh tra phải được ban hành dưới hình thức văn bản, trong đó ghi 
rõ nội dung, đối tượng, thời hạn thanh tra, thành viên, trưởng đoàn thanh tra hoặc 
thanh tra viên thực hiện hoạt động thanh tra cùng những nội dung cần thiết khác cho 
việc tiến hành hoạt động thanh tra      

- Lập kế hoạch thanh tra và chuẩn bị một số nội dung khác cho hoạt động 
thanh tra:  

Trưởng đoàn dự thảo kế hoạch, trình người ra quyết định.  

Kế hoạch tiến hành thanh tra gồm: Mục đích yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra, 
phương pháp tiến hành thanh tra, tiến độ thực hiện thanh tra. 

Sau khi kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt, trưởng đoàn thanh tra 
phải họp đoàn để phổ biến kế hoạch, phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho thành 
viên và tổ chức tập huấn nghiệp vụ nếu cần thiết. 

Sau khi được phân công, từng thành viên phải lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
của mình và trình lên đoàn trưởng phê duyệt. Ví dụ: thanh tra viên phải biết chương 
trình dạy phân môn học đến đâu, có kế hoạch dự giờ, chuẩn bị các loại câu hỏi kiểm 
tra chất lượng văn hoá, nhận thức về đạo đức... đối với học sinh. 

Trưởng đoàn tập hợp những thông tin đã thu thập được về đối tượng thanh tra 
để dự kiến những vấn đề cần đi sâu;  kiểm tra hoàn tất các thủ tục hành chính cần thiết 
để chuẩn bị tiến hành hoạt động thanh tra; chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, phương 
tiện ; các văn bản, tài liệu... phục vụ cho hoạt động thanh tra. Tổ chức tập huấn nghiệp 
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vụ cho các cán bộ làm công tác thanh tra trong trường hợp cần thiết (đặc biệt đối với 
cộng tác viên thanh tra giáo dục)... Sau đó thông báo với trường, cơ sở, cá nhân được 
thanh tra (trừ trường hợp đột xuất). 

2.1.2. Tiến hành Thanh tra 

- Công bố quyết định thanh tra  

Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra. 

- Tiến hành thanh tra  

Trưởng đoàn thanh tra phải làm việc trực tiếp với người có thẩm quyền của cơ 
sở thanh tra để thống nhất thời gian và tạo điều kiện để họ có thể sắp xếp thời gian và 
bố trí người làm việc với đoàn.  

Khi tiến hành thanh tra, các thành viên trong đoàn thanh tra chỉ làm việc với đối 
tượng tại công sở và trong giờ hành chính. Nếu cần thiết làm việc ngoài giờ hành 
chính hay ngoài công sở phải có sự đồng ý của trưởng đoàn. 

Nội dung các buổi làm việc phải có biên bản. 

Thành viên phải báo cáo với trưởng đoàn về tiến độ và kết quả việc thực hiện 
nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của trưởng đoàn. Nếu phát hiện những nghi 
vấn... phải báo cáo ngay với trưởng đoàn để quyết định. 

Trưởng đoàn phải báo cáo với người ra quyết định về những vấn đề vượt quá 
quyền hạn, nhiện vụ hoặc những vấn đề không thuộc nội dung kế hoạch thanh tra. Nếu 
thấy cần thiết, trưởng đoàn có thể đề nghị người ra quyết định thanh tra sửa đổi bổ 
sung quyết định hoặc kế hoạch tiến hành thanh tra, đề nghị thay đổi thành viên vì lý do 
sức khoẻ hay vì những lý do khác. 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện thanh tra, người ra quyết định không trực 
tiếp tiến hành tại cơ sở nhưng phải thường xuyên chỉ đạo đoàn thanh tra hoặc thanh tra 
viên trong quá trình đó như: Giải quyết kịp thời các đề nghị; theo dõi việc thực hiện 
của đối tượng thanh tra đối với các kết luận, kiến nghị và quyết định của đoàn thanh 
tra hoặc thanh tra viên. 

- Thời hạn thanh tra  

Theo quy định của pháp luật mỗi cấp thanh tra có thời hạn khác nhau.Thời hạn 
thanh tra được tính từ ngày bắt đầu tiến hành thanh tra ghi trong quyết định và kết thúc 
vào ngày công bố kết luận , kiến nghị trước đối tượng thanh tra. 

  Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người ra quyết định thanh tra xác định thời 
hạn cho phù hợp để vừa đảm bảo quy định của pháp luật vừa đảm bảo thời gian cần 
thiết cho cơ quan có thẩm quyền thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ mà không làm ảnh 
hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng được thanh tra   

2.1.3. Kết thúc thanh tra 
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Sau khi hoàn thành nội dung nhiệm vụ được phân công, đoàn viên hoặc nhóm 
đoàn viên phải tổng hợp kết quả, đưa ra những kết luận, đề xuất hướng xử lý bằng văn 
bản, lập hồ sơ theo phần công việc đó và bàn giao cho trưởng đoàn hoặc người được 
trưởng đoàn uỷ quyền. 

Trưởng đoàn có trách nhiệm dự thảo báo cáo thanh tra theo các yêu cầu ghi 
trong quyết định thanh tra. 

 Trưởng đoàn phải triệu tập cuộc họp tất cả các thành viên của đoàn thanh tra để 
thảo luận dự thảo báo cáo thanh tra công khai, dân chủ và chính xác. Trưởng đoàn là 
người kết luận và chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định thanh tra. 

  Trưởng đoàn chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp công bố báo cáo dự thảo 
thanh tra với đối tượng thanh tra. Thành phần tham dự cuộc họp do trưởng đoàn quyết 
định. Việc công bố báo  cáo dự thảo phải được lập thành biên bản. Nếu thấy cần thiết 
phải sửa đổi bổ sung kết luận thì Trưởng đoàn phải họp đoàn để thảo luận việc tiếp thu 
hoặc không tiếp thu những ý kiến trình bày hoặc giải trình và báo cáo với người ra 
quyết định thanh tra. 

 Hoàn chỉnh văn bản báo cáo chính thức cuộc tranh tra. Văn bản này do Trưởng 
đoàn ký và đóng dấu. 

 Trưởng đoàn thanh tra gửi báo cáo thanh tra cho cấp ra quyết định thanh tra. 
Sau 15 ngày, cấp ra quyết định thanh tra phải ra kết luận thanh tra và gửi kết luận 
thanh tra cho đối tượng  thanh tra và các cơ quan liên quan. 

  Đoàn thanh tra hoàn thiện hồ sơ và phải bàn giao hồ sơ cuộc thanh tra cho cơ 
quan đã thành lập đoàn thanh tra. 

  Hồ sơ gồm có : 

        + Quyết định thành lập đoàn thanh tra. 

        + Đơn khiếu nại tố cáo (nếu có). 

        + Kế hoạch tiến hành thanh tra, đề cương thanh tra. 

        + Báo cáo của đối tượng thanh tra. 

        + Các loại biên bản, báo cáo kiểm tra các đối tượng (giáo viên, học sinh...). 

        + Văn bản báo cáo thanh tra. 

        + Các văn bản khác liên quan đến kết quả thanh tra. 

 2.1.4. Sau thanh tra    

 - Viết báo cáo kết quả gửi các cấp quản lý. 

 - Theo dõi việc thực hiện kiến nghị của đoàn thanh tra. 

 - Thanh tra lại (nếu cần). 

 Ngoài tiến trình chung trên, khi đi vào thanh tra theo từng chuyên đề, từng vụ 
việc (từng đối tượng) cụ thể, tiến trình thanh tra các đối tượng có những nét đặc trưng 
riêng. Ví dụ: thanh tra toàn diện một trường học tiến trình khác với thanh tra toàn diện 
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một giáo viên, thanh tra giờ dạy, thanh tra kết quả học tập của học sinh.... Những tiến 
trình này được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn cuả thanh tra Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, với những tiêu chí đánh giá khác nhau. 

 2.2. Thanh tra toàn diện một trường tiểu học    

 Hiện nay, theo Thông tư số 07/2004/TT-BGD&ĐT thì  không có sự phân biệt 
giữa thanh tra trường tiểu học với thanh tra trường trung học. Tất cả các trường phổ 
thông đều tiến hành thanh tra theo một quy trình như nhau. Tuy nhiên, với từng cấp 
học sẽ có những chi tiết riêng biệt.  

Các Sở và Phòng GD-ĐT cấp huyện (quận) mỗi năm học tiến hành thanh tra 
toàn diện  từ 20 % đến 25 % tổng số các trường trực thuộc, bảo đảm 5 năm mỗi trường  
được thanh tra toàn diện ít nhất một lần. Thanh tra Sở, Phòng GD-ĐT xây dựng kế 
hoạch thanh tra cả năm học và từng học kỳ. Kế hoạch thanh tra chỉ báo trước cho nhà 
trường sớm nhất một tuần trước khi tiến hành. Trong trường hợp cần thiết, Chánh 
Thanh tra Sở hay Trưởng Phòng GD-ĐT  có thể quyết định thanh tra đột xuất. 

Việc thanh tra toàn diện  một trường tiểu học  do Phòng GD-ĐT cấp huyện 
(quận) tiến hành. Trưởng đoàn thanh tra là lãnh đạo Phòng hoặc chuyên viên phụ trách 
công tác thanh tra. Số lượng thành viên đoàn thanh tra bố trí từ 5 đến 15 người (tuỳ 
theo đối tượng  thanh tra). Thanh tra nhằm đánh giá toàn diện tình hình các  trường 
tiểu học trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu với qui định của Luật giáo dục và các văn bản 
pháp quy hướng dẫn thực hiện của Bộ GD-ĐT về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, 
nội dung,  phương pháp giáo dục ,quy chế chuyên môn; quy chế thi cử, cấp văn bằng, 
chứng chỉ; việc thực hiện các qui định về điều kiện  cần thiết bảo đảm  chất lượng giáo 
dục. Đồng thời qua thanh tra, đánh giá đúng thực trạng tình hình nhà trường, đôn đốc 
việc tuân thủ các qui định của pháp luật về giáo dục; tư vấn các giải pháp khả thi để 
phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, phấn đấu thực hiện phương hướng chuẩn 
hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá hoạt động  giáo dục. Kiến nghị với các cấp quản lý nhà 
nước điều chỉnh, bổ sung các chính sách và qui định nhằm thúc đẩy việc nâng cao hiệu 
lực quản lý giáo dục.  

Nội dung thanh tra toàn diện một  trường tiểu học bao gồm những vấn đề sau: 

2.2.1. Thanh tra đội ngũ giáo viên , cán bộ và nhân viên 

Số lượng, chất lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và tình hình bố trí sử dụng. 

2.2.2. Thanh tra cơ sở vật chất kỹ thuật 

- Phòng học, phòng làm việc và phòng chức năng. 

- Trang thiết bị trong phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành, tình 
hình trang bị và sử dụng máy vi tính, việc kết nối mạng Internet và khai thác sử dụng. 

- Sân chơi, bãi tập, bể bơi, dụng cụ thể thao, khu vệ sinh, khu để xe, khu vực 
bán trú (nếu có). 
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- Diện tích khuôn viên và thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất đai.  

- Cảnh quan trường học: Cổng trường, sân trường, tường rào, cây xanh, vệ sinh 
học đường, công trình cấp thoát nước và môi trường sư phạm. 

    - Kinh phí dành cho hoạt động giảng dạy, giáo dục. 

2.2.3. Thanh tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường   

 - Thanh tra kế hoạch phát triển giáo dục. 

+ Thực hiện chỉ tiêu, số lượng học sinh ở từng lớp, khối lớp và toàn trường. 

+ Thực hiện phổ cập giáo dục và tham gia xoá mù chữ trong phạm vi cộng 
đồng.  

+ Hiệu quả đào tạo của nhà trường. 

+ Thực hiện quy định tuyển sinh và quy định về mở trường lớp ngoài công lập. 

 - Thanh tra hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh 

+ Thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch giáo dục đạo đức trong và ngoài 
giờ lên lớp.   

+ Hoạt động giáo dục đội viên, đoàn viên của các đoàn thể . 

+ Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm. 

+ Việc kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 

+ Kết quả  hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. 

-  Thanh tra hoạt động và chất lượng giảng dạy học tập các môn văn hoá:  

 Thực hiện quy định về chương trình, nội dung, kế hoạch  giảng dạy các môn 
văn hoá  (chú ý phát hiện việc tăng giảm số tiết học; thay đổi tiến độ thực hiện chương 
trình; tự ý thêm bớt các kỳ thi, kiểm tra; thực hiện quy định về học 2 buổi/ngày, về 
môn tự chọn-nếu có) 

+ Chất lượng giảng dạy của giáo viên qua dự giờ thăm lớp và tình hình đổi mới  
phương pháp  giảng dạy, đặc biệt là việc bảo đảm yêu cầu thí nghiệm, thực hành. 

+ Kết quả học tập của học sinh: tỉ lệ học sinh giỏi, khá, trung bình; tỉ lệ tốt 
nghiệp, chuyển cấp. 

-  Chất lượng các hoạt động giáo dục khác: 

Thực hiện qui định về chương trình, nội dung, kế hoạch  các hoạt động giáo dục 
thể chất; giáo dục thẩm mỹ; giáo dục lao động; giáo dục ngoài giờ lên lớp.    

2.2.4.  Thanh tra công tác quản lý của hiệu trưởng 

- Xây dựng kế hoạch năm học. 

 - Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên  

+ Bố trí sử dụng  đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.  

+ Quản lý kỷ luật lao động, việc tuân thủ qui định về dạy thêm, học thêm, việc 
thực hiện chủ chương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
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+ Bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ , giáo viên, nhân viên. 

+ Việc thực hiện  kiểm tra nội bộ nhà trường theo qui định: 

Mỗi năm học, hiệu trưởng phải tiến hành  kiểm tra toàn diện ít nhất 1/3 tổng số 
giáo viên và tất cả các giáo viên còn lại được  kiểm tra theo chuyên đề. Xem xét hồ sơ  
kiểm tra và việc xử lý kết quả  kiểm tra của hiệu trưởng. 

+ Công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên và nhân viên theo qui định. 

- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường. 

+ Công tác quản lý  hành chính: việc cập nhật, soát xét, quản lý các hồ sơ, sổ 
sách theo qui định của Điều lệ nhà trường. 

+ Quản lý thu, chi, sử dụng các nguồn tài chính; xây dựng sử dụng, bảo quản cơ 
sở vật chất và thiết bị trường học. 

- Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ ,giáo viên nhân 
viên, học sinh và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động  của nhà trường do Bộ 
GD-ĐT ban hành. 

 - Công tác tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên, với chính quyền địa 
phương và công tác xã hội hoá giáo dục. 

- Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh. 

+  Số lượng học sinh (so với đầu năm học: tỉ lệ bỏ học và nguyên nhân bỏ học). 

+ Khen thưởng và kỷ luật học sinh. 

+ Xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh, danh sách học sinh lưu ban, bỏ 
học và danh sách học sinh được lên lớp. 

+ Quản lý, hướng dẫn việc học thêm theo qui định, tránh quá tải. 

+ Quản lý lớp học 2 buổi/ngày và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu có). 

- Phối hợp, cộng tác giữa nhà trường với các đoàn thể quần chúng. 

 Trình tự  tiến hành thanh tra toàn diện  một  trường tiểu học được tiến hành 
theo trình tự thủ tục chung đã đề cập ở phần trên. Tuỳ thuộc vào nội dung thanh tra mà 
khi tiến hành thanh tra sẽ tiến hành các hoạt động chủ yếu cần thiết như nghe hiệu 
trưởng báo cáo; dự giờ của giáo viên; dự các hoạt động khác; tổ chức kiểm tra học 
sinh; kiểm tra cơ sở vật chất và các loại hồ sơ sổ sách; trao đổi với đối tượng thanh tra 
để tư vấn các giải pháp; kiến nghị với đối tượng thanh tra và các cơ quan có thẩm 
quyền nhằm thúc đẩy việc thực hiện các nghiệm vụ của nhà trường; 

  Việc đánh giá nhà trường phải lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ của nhà 
trường, đặc biệt là chất lượng, hiệu quả giáo dục và chất lượng quản lý của hiệu trưởng 
làm căn cứ chủ yếu; căn cứ kết quả xếp loại từng nội dung để xếp loại chung. 

   Đánh giá trên cơ sở xác định mức độ thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường 
và công tác quản lý của hiệu trưởng theo các văn bản qui định nhưng có xét đến điều 
kiện thực tế của địa phương và hoàn cảnh cụ thể của nhà trường. 
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   Xếp loại 4 nội dung và xếp loại chung theo 4 mức: Tốt, khá, đạt yêu cầu, chưa 
đạt yêu cầu; đối chiếu với qui định về trường chuẩn quốc gia để đánh giá thực trạng. 

2.3. Thanh tra hoạt động  sư phạm của  giáo viên tiểu học 

  Mỗi năm học, Sở và Phòng GD-ĐT cấp huyện thanh tra ít nhất 20 % tổng số 
giáo viên của các trường trực thuộc (5 năm mỗi giáo viên được thanh tra ít nhất 1 lần). 
Việc thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên tiểu học do Phòng GD-ĐT xây dựng 
kế hoạch. Chỉ báo trước cho giáo viên sớm nhất là một tuần trước khi tiến hành thanh 
tra, việc thanh tra đó do một thanh tra viên hoặc cộng tác viên thực hiện. 

  Thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên tiểu học  nhằm đánh giá khách 
quan, toàn diện chất lượng hoạt động sư phạm của giáo viên để tư vấn biện pháp nâng 
cao hiệu quả hoạt động  giảng dạy; đôn đốc việc tuân thủ qui chế chuyên môn; xác 
định một trong những căn cứ quan trọng phục vụ cho việc bố trí sử dụng,đào tạo bồi 
dưỡng và đãi ngộ giáo viên một cách hợp lý. 

  Việc thanh tra hoạt động  sư phạm  của giáo viên tiểu học gồm những nội 
dung sau: 

2.3.1.  Thanh tra về trình độ nghiệp vụ sư phạm: gồm 2 nội dung cơ bản 

  - Thanh tra về trình độ nắm yêu cầu của nội dung chương trình, kiến thức, kĩ 
năng thái độ cần xây dựng cho học sinh. 

   - Thanh tra về trình độ vận dụng phương pháp giảng dạy và giáo dục. 

    Việc thanh tra các nội dung trên được tiến hành thông qua việc thanh tra viên 
dự các giờ lên lớp của giáo viên. Qua đó đánh giá xếp loại tiết giảng của giáo viên theo 
03 tiêu chí:  

 + Nội dung giảng dạy. 

 + Phương pháp giảng dạy. 

 + Phong thái của giáo viên. 

2.3.2.  Thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn: 

- Thanh tra việc thực hiện chương trình và kế hoạch giảng dạy , giáo dục. 

- Thanh tra việc soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học theo qui định. 

- Thanh tra việc  kiểm tra học sinh và chấm bài theo qui định.  

- Thanh tra việc bảo đảm thực hành thí nghiệm. 

- Thanh tra  việc bảo đảm các hồ sơ chuyên môn theo qui định.  

 - Thanh tra việc tự bồi dưỡng và tham dự các hình thức bồi dưỡng nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 

- Thanh tra việc tuân thủ qui định về dạy thêm, học thêm (có vi phạm hay 
không vi phạm). 
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2.3.3. Thanh tra kết quả giảng dạy 

- Điểm  kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học (có môn học không cho điểm, 
chỉ đánh giá bằng nhận xét) của học sinh từ đầu năm học cho đến thời điểm thanh tra. 

- Kết quả kiểm tra khảo sát  chất lượng học sinh của cán bộ thanh tra  

- Kết quả kiểm tra chất lượng các lớp giáo viên dạy so với  chất lượng chung 
của toàn trường, của địa phương trong năm học đó. 

- So sánh với kết quả học tập của học sinh các năm học trước: tỉ lệ lên lớp, tốt 
nghiệp, học sinh giỏi và mức độ tiến bộ so với lúc giáo viên mới nhận lớp. 

2.3.4. Thanh tra việc thực hiện các nhiệm vụ khác. 

Trên cơ sở phiếu đánh giá của hiệu trưởng về công tác chủ nhiệm lớp và các 
công tác khác được phân công của giáo viên. Thanh tra lưu ý những vấn đề sau:       

+ Bảo đảm sĩ số lớp mình phụ trách, quản lí việc học tập và rèn luyện của học 
sinh, quản lý hồ sơ, sổ sách. 

+ Thực hiện giáo dục đạo đức cho học sinh, xây dựng nền nếp, rèn luyện thói 
quen tốt cho các em, giúp đỡ các học sinh có khó khăn. 

+ Chủ động phối hợp với các tổ chức (Sao, Đội.. ), với gia đình học sinh và các 
tổ chức xã hội có liên quan trong giảng dạy và giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục 
lành mạnh. 

+ Kết quả của các công tác khác được nhà trường phân công. 

Việc thanh tra hoạt động  sư phạm  của giáo viên tiểu học cũng được tiến hành 
theo quy trình chung, những hoạt động  cụ thể của thanh tra viên tiến hành như sau: 

Dự các giờ dạy của giáo viên  một tiết Toán, một tiết Tiếng Việt và một tiết 
môn học khác). 

 -  Kiểm tra khảo sát  chất lượng học sinh. 

 - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn  của giáo viên và hồ sơ của nhà trường để đánh 
giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. 

 - Thu thập các thông tin về chất lượng học tập của học sinh qua hồ sơ của 
trường  để đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên. 

 Sau các bước trên, thanh tra viên sẽ trao đổi kinh nghiệm, gợi ý, khuyến nghị, 
thông báo kết quả để giúp giáo viên biết tự đánh giá và định hướng phấn đấu nâng cao 
chất lượng giảng dạy .Cuối cùng là hoàn thiện hồ sơ thanh tra giáo viên với các biên 
bản, các phiếu dự giờ và phiếu đánh giá của hiệu trưởng .  

Việc xếp loại giáo viên theo nguyên tắc tổng hợp, không lấy mặt này bù mặt 
kia, nếu có mặt đạt tốt thì ghi nhận biểu dương. Giáo viên được xếp loại nào thì nội 
dung nghiệp vụ sư phạm và thực hiện quy chế đều phải xếp từ loại đó trở nên. Nội 
dung kết quả  giảng dạy và thực hiện các nghiệp vụ khác có thể thấp hơn một bậc. 
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2.4. Đánh giá một tiết dạy 

Việc đánh giá một tiết dạy được dựa trên các vấn đề sau: 

2.4.1. Đánh giá trình độ nghiệp vụ sư phạm 

- Xem xét trình độ nắm vững mục đích, yêu cầu, chương trình, nội dung giảng 
dạy, vị trí của bài dạy trong hệ thống chương trình. 

- Mức độ nắm vững kiến thức, kỹ năng của bài dạy, xác định trọng tâm, yêu cầu 
tối thiểu cho cả lớp và những vấn đề có thể mở rộng, nâng cao cho những học sinh khá 
giỏi. 

- Việc giáo dục thái độ , tình cảm cho học sinh thông qua bài dạy. 

- Cấu trúc của bài dạy có hợp lý không? 

- Mục tiêu của bài dạy có đạt được không? 

2.4.2. Đánh giá năng lực sử dụng phương pháp (kỹ năng sư phạm) 
Đây là nội dung quan trọng nhất cần xem xét khi đánh giá năng lực sư phạm  

của giáo viên vì nếu giáo viên chỉ nắm chắc kiến thức thì chưa đủ để làm cho học sinh 
nắm bài tốt. Giáo viên cần nắm vững và thực hiện hai hướng đổi mới sư phạm quan 
trọng sau: 

- Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh, làm cho học sinh chủ động tìm 
kiếm, chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kỹ năng, tránh làm cho học sinh học tập một cách 
thụ động. 

-  Giảng dạy theo phương pháp cá thể hoá, quan tâm đến đặc thù của các đối 
tượng học sinh. Trên cơ sở nắm được năng lực, nhịp độ làm việc, thói quen làm việc 
của từng học sinh, phát hiện những lỗ hổng kiến thức, hiểu được những khó khăn của 
từng đối tượng  trong học tập để giúp đỡ một cách có hiệu quả. 

Khi đánh giá năng lực sử dụng phương pháp cần xem xét trên nhiều phương 
diện như các khía cạnh nêu dưới đây: 

+ Những hoạt động  đơn phương của giáo viên  

• Chọn và sử dụng các  phương pháp giáo dục có phù hợp với dặc diểm của học 
sinh và của môn học hay không? (thuyết giảng, đàm thoại, trực quan, trao đổi nhóm, 
các hoạt động  khác nhau tro ng cùng một giờ dạy...) việc sử dụng ngôn ngữ có trong 
sáng dễ hiểu hay không? 

•  Biết hình thành rõ ràng các mục tiêu và từ đó đặt vấn đề , đưa ra chỉ dẫn, yêu 
cầu rõ ràng hay không? 

• Nghệ thuật trình bày bảng, trình bày thí nghiệm; lựa chọn trình bày đồ dùng 
dạy học có đúng lúc, đúng mục đích  hay không? 

• Phân phối thời gian có hợp lý hay không (tận dụng thời gian cho học sinh làm 
việc, phân bố giữa các phần, giữa lý thuyết và luyện tập)?  
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+ Các biện pháp của giáo viên tổ chức, thúc đẩy học sinh chủ động học tập , sát 
trình độ các nhóm đối tượng  và từng đối tượng . 

• Giáo viên có nêu vấn đề làm cho học sinh định hướng rõ ràng theo dõi bài 
học; cách hướng dẫn, hệ thống các câu hỏi dẫn dắt cho học sinh tự tìm tòi, sáng tạo để 
nắm kiến thức và rèn kỹ năng hay không? 

• Giáo viên có chú ý rèn luyện  phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm môn 
học (ý thức phê phán, lật lại vấn đề; khả năng trình bày vấn đề, tự làm thí nghiệm; 
củng cố hệ thống khái niệm, kỹ năng sử dụng thuật ngữ...) hay không? 

• Giáo viên có kích thích học sinh động não, chủ động làm việc, không tiếp thu 
thụ động hay không? (chú ý cả ba nhóm trình độ khá giỏi, trung bình, yếu) 
           • Giáo viên giảng dạy  và tổ chức hoạt động  có phù hợp với đối tượng  hay 
không? 

• Giáo viên có tổ chức, quản lý hoạt động  theo nhóm để học sinh được làm việc 
phù hợp với năng lực hoặc để có thể trao đổi thảo luận hay không? 

• Giáo viên có biết khai thác lỗi của học sinh, tận dụng cơ hội để phân tích uốn 
nắn làm cho học sinh nắm chắc hơn kiến thức hay không?  

• Giáo viên đã điều khiển lớp học thế nào? việc thu hút sự chú ý của học sinh ra 
sao? 

• Giáo viên có làm chủ khi xử lý các tình huống sư phạm  hay không? 

• Giáo viên có đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập hay không? 

• Giáo viên có hướng dẫn chu đáo cho học sinh về học ở nhà không? 

• Giáo viên có làm chủ các mối quan hệ với học sinh và lớp học hay không? 

• Giáo viên có tạo được không khí tin cậy, biết lắng nghe, đóng vai trò chủ đạo 
trong giảng dạy, làm cho học sinh tích cực học tập hay không?  

+ Song song với những vấn đề nói trên, để việc đánh giá một giờ dạy được toàn 
diện, chính xác, cần lưu ý quan sát học sinh để nhận xét về kết quả học tập giờ học đó. 

2.4.3. Những chỉ báo quan sát để nhận xét kết quả học tập trong giờ dạy 

 + Thái độ của học sinh trong lớp, sự tham gia xây dựng bài, tính chắc chắn của 
nội dung phát biểu trả lời của học sinh. 

 + Việc vận dụng kiến thức, kỹ năng để làm bài tập tại lớp. 

 + Không khí và nhịp độ hoạt động của lớp, của nhóm. 

 + Nền nếp học tập của học sinh . 

 + Quan hệ của các nhóm hoặc từng học sinh với nhau. 

  Việc đánh giá một tiết dạy dựa trên việc đánh giá ba mặt nói trên và xếp thành 
các mức độ: Tốt, Khá, Đạt yêu cầu, Chưa đạt yêu cầu. 

 



 36

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1: Phân tích cơ sở khoa học của thanh tra giáo dục? 

Câu 2: Phân tích nhiệm vụ và chức năng của thanh tra giáo dục? 

Câu 3: Có những  phương pháp nào để thực hiện thanh tra? Khi sử dụng các  
phương pháp đó cần phải như thế nào? 

Câu 4: Phân tích  quy trình thanh tra. 

Câu 5: Thử lập kế hoạch  thanh tra toàn diện một trường tiểu học và thanh tra 
hoạt động  sư phạm  của một giáo viên. 

Câu 6: Đồng chí hãy ghi nhận xét cho một giáo viên đạt loại tốt? 

Câu 7.  Sau khi tiến hành thanh tra một sự việc của một trường học, khi nghe 
công bố kết luận của Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra phản đối kết luận đó một 
cách dữ dội. 

- Với cương vị Trưởng đoàn thanh tra, đồng chí sẽ giải quyết như thế nào? 

- Là Thanh tra viên trực tiếp thanh tra sự việc đó, đồng chí sẽ ứng xử như thế 
nào? 

Câu 8. Khi tiến hành thanh tra giờ dạy của một giáo viên, giáo viên đó quá mất 
bình tĩnh đến nỗi người thì run bắn, hành động lóng ngóng vụng về và kiến thức thì 
nhầm lẫn lung tung. Là cán bộ thanh tra đồng chí sẽ xử lý tình huống đó như thế nào 
để vừa đảm bảo chất lượng giờ dạy, vừa giữ uy tín cho giáo viên đó trước học sinh của 
mình mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ thanh tra? 

Câu 9. Sau khi thanh tra toàn diện một trường tiểu học, đồng chí nhận thấy 
trường  đó có rất nhiều tiến bộ so với lần thanh tra trước. Nhưng xét theo qui định thì 
vẫn chưa thể đạt loại tốt mà hiệu trưởng thì đề nghị đoàn thanh tra chiếu cố, tập thể sư 
phạm thì náo nức hy vọng và cố gắng tìm mọi cách để hoạt động được tốt hơn nữa. 
Đồng chí sẽ xử lý như thế nào nếu đồng chí là Trưởng đoàn thanh tra. 

Câu 10.  Khi chuẩn bị thanh tra hoạt động  sư phạm  của một giáo viên, đồng 
chí phát hiện ra đối tượng  thanh tra là thầy giáo cũ của mình. Theo dư luận thì do tuổi 
tác, sức khoẻ và điều kiện kinh tế khó khăn nên thầy có chuyên môn yếu. Khi đó, đồng 
chí sẽ chọn phương án  nào trong những phương án dưới đây: 

- Đề nghị đổi đối tượng  thanh tra. 

- Vẫn tiến hành thanh tra thày giáo đó và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của 
mình. 

- Vẫn tiến hành thanh tra thày giáo đó và nâng kết quả thanh tra lên mức cao 
hơn. 

Vì sao đồng chí chọn phương án giải quyết đó? 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 



 37 

 

1. Luật giáo dục, NXB chính trị Quốc gia, Hà nội 1998 . 

2. Luật thanh tra, NXB chính trị Quốc gia, Hà nội 2004 

3. Nghị định của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục, số 
101/ 2002/ N Đ - CP ngày 10/12/2002. 

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư số 07/ 2004/ TT-BGD-ĐT ngày 30-3-
2004. Hướng dẫn thanh tra toàn diện  trường phổ thông và thanh tra hoạt động  sư 
phạm  của giáo viên phổ thông 

5. Hướng đẫn về nghiệp vụ thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra 
hoạt động  sư phạm  của giáo viên phổ thông. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo 

6. Bài giảng nghiệp vụ thanh tra . Tập thể tác giả - Trường Cán bộ Thanh tra. 
Hà nội 1997 

7. Quang Anh- Hà Đăng. Những điều cần biết trong hoạt động thanh tra-kiểm 
tra ngành giáo dục và đào tạo. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà nội- 2003. 

8. Lưu Xuân Mới. Kiểm tra, thanh tra đánh giá trong giáo dục- Tài liệu dùng 
cho các lớp cao học quản lý và tổ chức công tác văn hoá giáo dục; Hà nội 1998. 

9. Lưu Xuân Mới. Thanh tra giáo dục. Trường CBQL giáo dục và đào tạo TW1 
HN,1999. 

10. Lưu Xuân Mới- Nguyễn Thị Chín. Đề cương bài giảng về thanh tra giáo dục 
và kiểm tra nội bộ trường học. Trường CBQL giáo dục và đào tạo TW1, HN, 2000- 
2001 

11. Phan Thế Sủng - Lưu Xuân Mới. Tình huống trong quản lý giáo dục và đào 
tạo. NXB Đại học  Quốc gia Hà nội, Hà nội- 2000 



 38

 

 

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC 
 

I. ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC. 

 

1. Đánh giá trong giáo dục 

1.1. Lý luận chung về đánh giá trong giáo dục và đào tạo 

1.1.1. Khái niệm  

- Đánh giá: 

Đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả của 
công việc, dựa vào sự phân tích những thông tin thu được, đối chiếu với những mục 
tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực 
trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. 

 Như vậy, đánh giá không chỉ là sự xác nhận giá trị thực trạng mà còn là đề xuất 
những tác động làm thay đổi thực trạng. Vì thế đánh giá được xem là một hoạt động 
vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người. Định nghĩa chung về đánh giá nói 
trên khi áp dụng vào trong giáo dục ta có thể hiểu như sau: 

  - Đánh giá trong giáo dục: 

  Đánh giá trong giáo dục là quá trình thu thập và xử lý kịp thời, có hệ thống 
thông tin về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân của chất lượng và hiệu quả giáo 
dục căn cứ vào mục tiêu dạy học (mục tiêu đào tạo) làm cơ sở cho những chủ trương, 
biện pháp và hành động giáo dục tiếp theo. 

1.1.2. Vị trí, vai trò của đánh giá trong giáo dục 

-   Vị trí : 

    Trong quá trình thực hiện hoạt động, có thể mô tả vị trí của đánh giá với các 
khâu khác bằng một chu trình thuận chiều kim đồng hồ như sau: 
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Như vậy kiểm tra là khâu mở đầu của đánh giá, đánh giá là bước tiếp theo của  
kiểm tra, gắn liền với kiểm tra. Sau khi đánh giá xong kết quả đó là cơ sở để xác định 
nguyên nhân, quyết định biện pháp, tổ chức thực hiện. Cứ tiếp tục như vậy, một chu 
trình mới như thế lại bắt đầu. 

 - Vai trò của đánh giá: 

 Đánh giá đóng một vai trò hết sức quan trọng trong giáo dục. Chính đánh giá  
là một trong những tác nhân cơ bản thúc đẩy sự tích cực của các chủ thể hoạt động 
trong quá trình giáo dục, nó có tác dụng rất lớn không chỉ với đối tượng đánh giá  mà 
còn cả đối với chủ thể đánh giá. Điều đó thể hiện: 

 + Đối với đối tượng  đánh giá: 

 Nhờ có đánh giá mà đối tượng đánh giá nhận thức đúng được khả năng của 
mình về các mặt như kiến thức, kỹ năng, thái độ,  phương pháp … với những mặt nào 
có ưu điểm, mặt nào còn hạn chế và xác định được hiệu quả hoạt động của mình so với 
mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt đánh giá là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy 
đối tượng đánh giá  cố gắng vươn lên theo hướng đích để tự hoàn thiện bản thân mình. 
Nếu như trong quá trình hoạt động việc đánh giá được tiến hành thường xuyên, công 
khai và chính xác sẽ giúp hình thành nên kỹ năng tự đánh giá của đối tượng đánh giá. 

    + Đối với chủ thể đánh giá: 

 Nhờ đánh giá mà nắm bắt được thực trạng hoạt động của đối tượng để có 
những tác động điều chỉnh phù hợp (chẳng hạn uốn nắn những lệch lạc, xử lý những vi 

Kiểm tra 

Đánh giá 

Tìm nguyên nhân 
Quyết định 

Thực hiện 

Kiểm tra 
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phạm, động viên khuyến khích những thành tích tốt…) sao cho hoạt động đó đạt hiệu 
quả cao nhất. 

 Nhờ đánh giá đối tượng mà chủ thể đánh giá có cơ hội để xem xét lại chính bản 
thân mình và hoạt động đánh giá của mình, kịp thời nhận ra những sai lầm hoặc sơ 
suất để thay đổi và rút kinh nghiệm cho những  hoạt động sau này. 

 + Đối với công tác quản lý giáo dục:    

 Đánh giá là công cụ của hệ thống điều khiển giúp xác định mức độ, giá trị, các 
tác động từ môi trường vào hệ thống cũng như hình thành cơ chế điều chỉnh hướng 
đích trong quá trình quản lý. 

 Đánh giá giúp người quản lý tiên đoán kết quả xảy ra, làm liên kết trạng thái, 
xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống, xác định cường độ khi tổng hợp hệ 
thống… Nếu việc đánh giá chính xác, chân thực có tác dụng trực tiếp đến việc tìm 
nguyên nhân, đề ra những giải pháp có hiệu quả. 

           1.1.3. Chức năng của đánh giá trong giáo dục 

- Chức năng thông tin phản hồi 

 Đánh giá có chức năng tạo lập kênh thông tin phản hồi, cung cấp cho hệ quản 
lý những thông tin đáng tin cậy về thực trạng tình hình và kết quả để hệ quản lý hoạt 
động có hiệu quả. 

                               Chức năng thông tin phản hồi trong đào tạo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Chức năng lượng định giá trị: Gán cho đối tượng một giá trị nào đó so với 
mục tiêu. 

 - Chức năng hướng dẫn: Giải thích mục tiêu, dự báo đúng sai, chỉ dẫn cho 
người thực hiện làm đúng 

 - Chức năng điều chỉnh: Uốn nắn những lệch lạc, sai trái trong việc thực hiện  
mục tiêu, hoặc điều chỉnh mục tiêu khi cần thiết. 

Mục tiêu đ+o 
tạo 

Quá trình đ+o 
tạo 

Thông tin phản hồi 
(Đánh giá) 

X` 
X 

Đầu ra 
 

 

Học sinh hoặc 
nh� chuyên 

môn 

Đầu v�o 
 

 

Học sinh 
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 - Chức năng kích thích: Kích thích tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm 
vụ, nghĩa vụ, khắc phục khó khăn, hình thành và phát triển hứng thú, phẩm chất tốt 
đẹp, tinh thần tập thể, lòng tự trọng, yêu lao động, tính tích cực, tự lực… 

- Chức năng giáo dục: Đánh giá có tác động mạnh mẽ đến tâm lý đối tượng,  
tạo điều kiện để đối tượng  phát triển phẩm chất nhân cách, thói quen tự đánh giá đúng 
mình,  tinh thần trách nhiệm, nỗ lực ý chí, tính kiên trì, lòng tự tin vào mình, ý thức tập 
thể, danh dự và quan hệ ứng xử…     

- Chức năng xã hội: Xác định đúng  chất lượng và số lượng của sản phẩm 
được xem như sự đánh giá khách quan của xã hội đối với giáo dục , nó cũng tạo ra uy 
tín của sản phẩm và của cơ sở đào tạo trong xã hội.  

- Chức năng dự báo: Xác định đúng thực trạng tình hình mọi mặt và kết quả 
,cho phép dự đoán tình hình và kết quả trong tương lai. 

- Chức năng củng cố và phát triển: Khi được đánh giá, đối tượng  cố gắng 
hoàn thiện bản thân hoặc hoạt động của bản thân mình so với mục  tiêu. Điều đó giúp 
cho kết quả được củng cố và phát triển. 

1.1.4. Mục đích đánh giá 

- Đánh giá phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau: 

     + Đánh giá để chứng nhận năng lực. 

     + Đánh giá để hướng dẫn, điều chỉnh. 

     + Đánh giá để thúc đẩy, kích thích. 

-Kết quả của đánh giá cho phép đi đến những quyết định mới trong quản lý 

     + Để cải tiến mục tiêu, nội dung, phương pháp, tổ chức giáo dục. 

     + Tuyển chọn. 

     + Xếp hạng trình độ. 

     + Chẩn đoán năng lực, những yếu kém trong quá trình đào tạo. 

     + Bồi dưỡng, đào tạo lại. 

     + Kiểm định tình hình và kết quả. 

     + Khen thưởng, kỷ luật… 

      Đánh giá không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện để đi đến mục đích. 
Mục đích của đánh giá là để có những quyết định mới đúng đắn và hiệu quả hơn. 

    1.1.5. Nguyên tắc đánh giá 

   Nguyên tắc đánh giá là những tư tưởng chỉ đạo, luận điểm cơ bản quy định 
việc lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức đánh giá; là những tri thức 
mang tính chất chuẩn  mực được tổng kết từ thực tiễn đánh giá; là chỗ dựa tin cậy về 
lý luận và thực tiễn, giúp định hướng trong hoàn cảnh phức tạp, tự mình giải quyết 
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việc đánh giá trong các tình huống cụ thể, đa dạng và tổ chức một cách khoa học việc 
đánh giá trong giáo dục để đạt kết quả cao. 

 Hệ thống nguyên tắc đánh giá bao gồm: 

- Nguyên tắc tính toàn diện. 

- Nguyên tắc tính lịch sử cụ thể. 

- Nguyên tắc tính phát triển và dự báo. 

- Nguyên tắc dân chủ và thống nhất. 

- Nguyên tắc tính liên tục, tính quá trình và có hệ thống. 

- Nguyên tắc tính thiết thực, khách quan và tin cậy.  

- Nguyên tắc phù hợp với đặc điểm đối tượng và mục đích  đánh giá.  

- Nguyên tắc đánh giá cần dựa theo các tiêu chí hay tiêu chuẩn. 

- Nguyên tắc đánh giá cần được coi là cơ sở để đưa ra những hướng dẫn,  chỉ 
dẫn. 

- Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất đánh giá và tự đánh giá. 

 Đó là những nguyên tắc đánh giá chung, khi đánh giá cần xem xét tuỳ từng đối 
tượng, điều kiện, tình huống… mà thực hiện theo những nguyên tắc cụ thể cho phù 
hợp với mục tiêu, nội dung của đối tượng. Chẳng hạn, việc đánh giá học sinh tiểu học 
phải tuân thủ nguyên tắc sau: 

+ Góp phần thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình và các mặt hoạt động 
giáo dục. 

+ Kết hợp đánh giá định lượng và định tính trong xếp loại. 

+ Thực hiện công khai, công bằng, khách quan, chính xác và toàn diện. 

+ Coi trọng động viên khuyến khích học sinh tiến bộ. 

+ Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng tự học, tự đánh giá của học sinh, 
xây dựng niềm  tin, rèn luyện đạo đức theo truyền thống Việt Nam.   

1.1.6. Quy trình đánh giá 

            Trong giáo dục, đánh giá phải tuân theo một quy trình chặt chẽ gồm các bước: - . 

           - Xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng và hình thức đánh giá. 

Trước tiên, người đánh giá phải xác định đánh giá ai? đánh giá cái gì? gồm 
những vấn đề gì? để đạt được điều gì? và đánh giá như thế nào?… Việc xác định đúng 
những vấn đề này đóng vai trò vô cùng quan trọng vì nó sẽ là cơ sở để định hướng cho 
toàn bộ những bước tiếp sau sao cho việc đánh giá đi đúng hướng và đạt hiệu quả cao 
nhất. 
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- Xác định giới hạn và phạm vi đánh giá: 

Phải xác định giới hạn và phạm vi đánh giá để vừa đánh giá khái quát được nội 
dung (tức quét được toàn bộ những vấn đề cần thiết) vừa đánh giá được trọng tâm của 
vấn đề. 

- Xây dựng chuẩn và thang đánh giá: 

Việc xây dựng chuẩn và thang đánh giá cần có sự nghiên cứu công phu, kỹ 
lưỡng sao cho khi sử dụng chuẩn và thang đánh giá này có thể đánh giá chính xác 
được đối tượng với những nội dung cần đánh giá ở những tầng bậc của nó. 

- Giả định những tình huống có thể xảy ra: 

    Trong quá trình đánh giá, có thể có rất nhiều những tình huống nảy sinh. 
Người đánh giá có kinh nghiệm thường căn cứ vào tình hình thực tiễn để giả định 
những tình huống có thể xảy ra trong quá trình đánh giá đó nhằm chuẩn bị sẵn những 
phương án để giải quyết vấn đề. Tránh tình  trạng lúng túng, thụ động và không thấu 
đáo khi giải quyết những tình huống đó. 

- Lựa chọn phương pháp và phương tiện đánh giá: 

 Cần cân nhắc, lựa chọn phương pháp và phương tiện đánh giá phù hợp mục 
đích đánh giá, nội dung đánh giá, đối tượng đánh giá, các hình thức đánh giá để việc 
thu thập và xử  lý thông tin được chính xác, nhanh gọn và đầy đủ nhất. 

- Tiến hành đánh giá: 

Sau khi tất cả các bước chuẩn bị đã được thực hiện đầy đủ, chu đáo thì bắt đầu 
đánh giá  tức thu thập và xử lý thông tin). Trên cơ sở những kết quả thu được sẽ phân 
tích kết quả, tìm hiểu nguyên nhân, nhận xét và đi đến kết luận. 

-  Công bố kết quả (trong phạm vi cho phép) 

Đây là bước cuối cùng của quá trình đánh giá tuy không phải bất cứ cuộc đánh 
giá nào cũng được phép công bố kết quả rộng rãi. Tuỳ theo từng tính chất của việc 
đánh giá mà có thể công khai hay giữ bí mật kết quả đánh giá. Tuy nhiên trong phạm 
vi cho phép đối tượng cần được biết kết quả hoạt động của mình để có sự rút kinh 
nghiệm và chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo sau.  

Toàn bộ quá trình nói trên có thể được thể hiện bằng sơ đồ như sau:  
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    1. Xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng và hình thức đánh giá. 

 

 

                2. Xác định giới hạn và phạm vi đánh giá. 

 

 

                     3. Xây dựng chuẩn và thang đánh giá. 

 

 

                         4. Gỉa định những tình huống xảy ra. 

 

 

                             5. Lựa chọn phương pháp và phương tiện.  

 

 

                                6. Tiến hành đánh giá. (thu thập và xử lý thông tin) 

 

 

                                     7. Phân tích kết quả, nhận xét, kết luận. 

                               

 

                                          8. Công bố kết quả (tuỳ từng trường hợp)  

 

1.1.7. Các kiểu (loại) đánh giá 

- Đánh giá mang tính chất đào tạo  

Là đánh giá hướng tới tương lai, chuẩn bị và giúp đỡ người học tiến bộ mới tiếp 
theo, nó không những liên quan đến kết quả đạt được của người học mà còn liên quan 
đến các bước đi để đạt kết quả đó. 

Đánh giá đào tạo có thể tiến hành trong từng giai đoạn học tập của quá trình đào 
tạo nhằm định hướng cho việc học tập tiếp tục như: 

+ Xác định khả năng học tập của người học. 

+ Xác định hoạt động lĩnh hội tri thức của người học. 

+ Thúc đẩy người học học tập thường xuyên và chăm chỉ. 
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+ Giúp người  học tự đánh giá trình độ, bổ sung, hoàn thiện việc học tập của 
mình. 

+ Giúp giáo viên  điều chỉnh, hoàn thiện việc dạy.  

- Đánh giá mang tính chất tổng thể:  Là đánh giá được tiến hành sau từng giai 
đoạn học tập để xác định thành tích của từng cá nhân, có liên quan đến quá khứ học 
tập, đến kết quả, đến khoảng cách điểm số giữa các học sinh, nó thường tiến hành sau 
khi hoàn tất một giai đoạn học tập như kiểm tra, thi học kỳ, năm học, khoá học nhưng 
cũng có thể kiểm tra 15 phút trước hoặc sau một tiết học, kiểm tra một hoặc hai tiết 
sau khi học xong một chương, một phần nào đó của chương trình … nhằm : 

+ Đánh giá toàn diện kết quả học tập so với mục tiêu đào tạo. 

+ Xếp hạng, chọn lọc người học. 

+ Quyết định trình độ, năng lực đạt hay không đạt (dùng để xét trên lớp, tốt 
nghiệp, tuyển chọn đào tạo tiếp tục hay làm việc…) 

- Đánh giá mang tính chất chuẩn mực  

Đánh giá theo chuẩn là đánh giá bằng cách so sánh những kết quả đạt được của 
đối tượng với thành tích mong muốn đạt được của một nhóm người mẫu (nhóm tham 
chiếu). 

- Đánh giá theo tiêu chí: Là đánh giá xuất phát từ một tiêu chí để xác định 
thành tích của một cá nhân mà không dựa vào sự so sánh giữa cá nhân này với cá nhân 
khác. 

Cách mô tả thành tích học tập theo tiêu chí: kiến thức, kỹ năng, thái độ đã được 
chấp nhận khá phổ biến như một quan niệm đúng đắn về đánh giá trình độ được đào 
tạo. 

1.1.8.  Trắc nghiệm - công cụ để đánh giá 

Thuật ngữ "Trắc nghiệm" có nghĩa đen: Trắc là đo lường, nghiệm là suy xét, 
kiểm chứng. 

Với ý nghĩa đó, trong giáo dục trắc nghiệm có thể coi là một phương pháp đo 
lường, kiểm chứng nhằm miêu tả, tập hợp những bằng chứng và phán định về thành 
tích học tập hay đánh giá mức độ đạt được mục tiêu học tập đã đề ra, vì vậy trắc 
nghiệm là công cụ để đánh giá. 

Công nghệ trắc nghiệm trong giáo dục ngày nay có những bước phát triển kỳ 
diệu đang góp phần tích cực và việc cải tiến phương pháp đánh giá trong giáo dục, 
đảm bảo nâng cao tính khách quan và độ tin cậy trong việc đánh giá thành quả học tập 
của người học  trong các nhà trường. 

Việc xây dựng các phương pháp đánh giá chuẩn (phương pháp trắc nghiệm 
khách quan tiêu chuẩn hoá) là điều kiện quan trọng thực hiện mục tiêu giáo dục, đảm 
bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của các nhà trường. 
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- Phân loại các phương pháp trắc nghiệm 

Dựa vào sơ đồ phân loại các phương pháp trắc nghiệm ta có thể xác định được 
một số loại hình câu hỏi trắc nghiệm đặc trưng, điển hình tương hợp với từng phương 
pháp trắc nghiệm. 

 

  Sơ đồ các phương pháp trắc nghiệm 

 

 

                             Quan sát          Viết     Vấn đáp 

 

   

                        Trả lời ngắn       Trả lời dài 

(Trắc nghiệm khách quan - objective test)         (Trắc nghiệm tự luận - Essay test) 

        

 

 

                                                           Tiểu luận   Tự diễn đạt    Tóm tắt   Đoạn văn 

 

 

Đúng, sai Điền khuyết      Ghép đôi      Nhiều lựa chọn MCQ    Diễn giải 

                 (Multiple - choice - question) 

 

Có 3 nhóm lớn các phương pháp trắc nghiệm: quan sát, viết, vấn đáp . Mỗi 
nhóm có những ưu, nhược điểm của mình. 

Nhóm phương pháp viết thường dùng nhiều nhất vì tiến hành kiểm tra thuận 
tiện, nhanh chóng cho nhiều học sinh trong cùng một thời điểm. Nhóm này có thể chia 
làm hai loại chính: trắc nghiệm dùng câu hỏi, trả lời theo dạng mở và trắc nghiệm 
khách quan. 

+ Câu trắc nghiệm buộc trả lời theo dạng mở (hay trắc nghiệm tự luận) đòi hỏi 
câu trả lời là các bài tiểu luận, bài tự diễn đạt, bài tóm tắt, các đoạn văn v.v… 

Những câu hỏi này thường dễ soạn, song cần tránh những chỗ không rõ nghĩa 
và cung cấp những hướng trả lời chính xác cho người học. Khó khăn và nhược điểm 
của trắc nghiệm tự luận là: chấm bài tốn thời gian, cho điểm khó chính xác và không 
ổn định vì tuỳ thuộc vào quyết định chủ quan của người chấm, tuỳ thuộc thời điềm và 
điều kiện chấm. 
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Tuy nhiên, trắc nghiệm tự luận có những ưu điểm: ít tốn công sức ra đề (câu 
hỏi); đánh giá được tư duy hình tượng, khả năng diễn đạt, tính sáng tạo của học sinh. 

+ Câu trắc nghiệm đòi hỏi trả lời ngắn (hay trắc nghiệm khách quan) gọi là trắc 
nghiệm khách quan vì chúng đạt được tính khách quan, đặc biệt trong việc chấm điểm. 
Tất nhiên vẫn có phần chủ quan trong việc lựa chọn nội dung để kiểm tra và định ra 
câu hỏi, trả lời. 

Loại câu hỏi này cung cấp cho người học  một phần hay tất cả thông tin cần 
thiết và đòi hỏi học sinh chọn một câu trả lời hoặc chỉ cần cung cấp thêm vài từ. Câu 
hỏi khách quan phải được xây dựng sao cho chỉ có một câu trả lời đúng (đơn trị) hay 
tốt nhất. Các loại hình câu hỏi thường là: câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi đúng sai, câu 
hỏi điền khuyết, câu hỏi ghép đôi, câu hỏi diễn giải (lập luận)… 

Phương pháp trắc nghiệm khách quan, có ưu thế: đánh giá thành quả học tập 
của người học với phạm vi kiến thức rộng, bao quát cả chương trình học dài; chấm 
điểm nhanh, chính xác và khách quan; có thể so sánh trình độ của các học viên (hoặc 
nhóm học viên) khác nhau. Bài trắc nghiệm soạn tốt có thể kiểm tra được khả năng 
phân tích, suy nghĩ đa dạng, óc phê phán và có thể kiểm tra nhiều lĩnh vực khác nhau 
trong một thời gian ngắn. 

Tuy nhiên, một khó khăn của phương pháp trắc nghiệm khách quan là soạn thảo 
câu hỏi công phu, tốn kém thời gian, đòi hỏi kỹ năng cao của người thầy. Ngày nay 
các phương pháp trắc nghiệm khách quan đã có nền tảng lý luận vững vàng dựa trên 
thống kê học và tin học. Người ta đã xây dựng được những phần mềm máy tính để 
đánh giá chất lượng từng câu trắc nghiệm và những máy chấm bài thi có thể chấm 
hàng vạn bài trong một giờ. 

Sự phát triển của trắc nghiệm khách quan là hướng vào việc tiêu chuẩn hoá (gọt 
dũa, định cỡ) đảm bảo chất lượng cao của câu hỏi và việc thiết kế nội dung được soạn 
thảo bởi những người viết câu hỏi chuyên nghiệp và các giáo viên có trình độ cao, 
chúng được xét duyệt cẩn thận, được phân tích để xác định tính chính xác - đó chính là 
ưu thế lớn nhất của trắc nghiệm khách quan tiêu chuẩn hoá. Giáo viên cần nghiên cứu 
các bài trắc nghiệm khách quan tiêu chuẩn hoá để hoàn thiện bài trắc nghiệm tự soạn 
của mình và tiến hành trắc nghiệm ở lớp học. 

Sử dụng trắc nghiệm với các loại hình câu hỏi để đánh giá thành quả học tập 
của học sinh được gọi là trắc nghiệm thành quả học tập (TNTQHT). 

Trong tất cả các trắc nghiệm thì THTQHT là quan trọng nhất, được sử dụng 
rộng rãi nhất và cách hiểu các kết quả của chúng cũng được trực tiếp nhất, chúng vừa 
cung cấp một số đo cụ thể về những gì đã hoàn thành và vừa dự báo những gì có thể 
hy vọng có được trong tương lai. 
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 Giá trị chân chính của các TNTQHT là xác định được những lĩnh vực mạnh, 
yếu của người học và dùng TNTQHT có thể đo được các hành vi sau đây của người 
học: 

Sự ghi nhớ 

Các kỹ năng 

Mức độ lập luận suy diễn  

Việc diễn đạt thông qua cách viết 

- Ưu, nhược điểm của trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận 

Bảng 1: 

 

Về vấn đề 

Ưu thế thuộc về 

Trắc nghiệm 
khách quan 

(TNKQ) 

Trắc nghiệm tự 
luận (TNTL) 

- Bao phủ được toàn bộ môn học +  

- Ít tốn công sức trong việc đề ra  + 

- Có thể đánh giá khả năng diễn đạt  + 

- Rất ít tốn công chấm bài +  

- Chấm điểm hoàn toàn khách quan +  

- Đánh giá được tư duy hình tượng  + 

- Tính may rủi của các kỳ kiểm tra, thi +  

- Áp dụng công nghệ mới trong chấm thi và 
phân tích kết quả thi 

+  

 

- Những sự tương đồng và khác biệt giữa trắc nghiệm khách quan và trắc 
nghiệm tự luận. 

+ Những điểm tương đồng (4 điểm) 

• Đo lường được mọi thành quả học tập quan trọng mà một bài khảo sát bằng 
lối viết có thể khảo sát được. 

• Đều sử dụng để khuyến khích người học học tập nhằm đạt được mục tiêu hiểu 
biết nguyên lý, tổ chức và phối hợp các ý tưởng, ứng dụng kiến thức trong việc giải 
quyết vấn đề. 

• Đều đòi hỏi ít, nhiều sự vận dụng phán đoán chủ quan 

• Giá trị của hai loại TNKQ và TNTL tuỳ thuộc vào tính khách quan vào độ tin 
cậy của chúng. 
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+ Những điểm khác biệt (9 điểm) 

 

Bảng 2: 

Trắc nghiệm khách quan (TNKQ) Trắc nghiệm tự luận (TNTL) 

 

- Câu hỏi buộc học sinh phải chọn câu 
trả lời đúng nhất trong những câu cho 
sẵn. 

- Câu hỏi buộc học sinh phải tự mình diễn 
tả câu trả lời bằng ngôn ngữ của chính 
mình. 

- Số câu hỏi gồm nhiều câu có tính 
chuyên biệt, người học  chỉ trả lời bằng 
câu ngắn gọn. 

- Số câu hỏi tương đối ít và mang tính 
tổng quát, học sinh phải trả lời dài dòng. 

- Người học phải dành phần lớn thời 
gian để đọc và suy nghĩ. 

- Người học phải dành phần lớn thời gian 
để suy nghĩ và viết. 

- Chất lượng của bài trắc nghiệm khách 
quan được xác định phần lớn do "kỹ 
năng người soạn thảo" câu hỏi. 

- Chất lượng bài trắc nghiệm tự luận tuỳ 
thuộc vào "kỹ năng của người chấm" 
bài. 

- Câu hỏi khó soạn thảo, nhưng dễ dàng 
ở việc chấm bài và cho điểm chính xác. 

- Câu hỏi dễ soạn, song khó chấm và khó 
cho điểm chính xác. 

- Người ra bài tự do bộc lộ kiến thức và 
các yêu cầu cá nhân qua việc đặt câu 
hỏi; học sinh chỉ có quyền tự do bộc lộ 
hiểu biết qua tỉ lệ câu hỏi trả lời đúng. 

- Người chấm tự cho điểm theo xu hướng 
riêng của mình, còn người học  cũng tự 
do bộc lộ cá tính của mình qua câu trả 
lời bằng lối viết dài. 

- Bài TNKQ giúp các giáo viên chấm 
thẩm định được mức độ hoàn thành các 
mục tiêu học tập một cách dễ dàng, 
chính xác. 

- Giáo viên chấm bài thường khó thẩm 
định được rõ ràng, chính xác mức độ 
hoàn thành các mục tiêu học tập của 
người học . 

 

- Bài TNKQ dễ hướng tới cho phép và 
đôi khi khuyến khích học sinh chọn 
câu trả lời bằng sự "phỏng đoán" (đoán 
mò) may rủi. 

- Dễ cho phép và đôi khi khuyến khích 
học sinh viết câu trả lời bằng ngôn ngữ 
từ, hoa mỹ theo sự "lừa phỉnh" khó xác 
định. 

- Sự phân bố kết quả điểm của học sinh 
hầu như hoàn toàn được quyết định do 
số câu trả lời đúng cuả bài trắc nghiệm. 

- Sự phân bố kết quả điểm của người học  
hầu như được kiểm soát phần lớn bởi 
người chấm (ấn định điểm tối đa/tối 
thiểu). 
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- Các trường hợp sử dụng trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận. 

+ Trường hợp sử dụng trắc nghiệm tự luận. 

Việc soạn thảo và sử dụng TNTL thì ở nước ta các giáo viên vận dụng khá tốt 
và hầu hết họ đã được huấn luyện kỹ càng trong các chương trình sư phạm, đồng thời 
đã được dùng phổ biến, thường xuyên trong các kỳ kiểm tra, thi: 

 • Khi thí sinh không quá đông. 

• Khi muốn khuyến khích và đánh giá cách diễn đạt. 

• Khi muốn tìm hiểuý tưởng của thí sinh hơn là khảo sát thành quả học tập. 

• Khi có thể tin tưởng khả năng chấm bài tự luận của giáo viên là chính xác. 

• Khi không có nhiều thời gian soạn đề nhưng có đủ thời gian để chấm bài. 

+ Trường hợp cần thiết sử dụng trắc nghiệm khách quan. 

TNKQ đặc biệt với những ưu thế riêng vốn có và sự phong phú về hình thức 
kiểm tra, đánh giá… nó ngày càng chứng tỏ khả năng đáp ứng tốt mục đích yêu cầu đo 
lường cơ bản trong giáo dục nhằm có thể vừa đảm bảo được tính chính xác, tính giá 
trị, tính hệ thống (có kế hoạch), tính khách quan công bằng, vừa có tác dụng giáo dục 
(tổ chức và phát triển) và giáo dưỡng đối với cá nhân và tập thể, vừa gây được hứng 
thú, vừa tiết kiệm được thời gian và sức lực của giáo viên và học sinh trong quá trình 
dạy học; do đó TNKQ cần tăng cường và sử dụng khi: 

• Cần khảo sát kết quả học tập của số đông học viên, hoặc dùng lại bài khảo sát 
đó vào một thời điểm khác. 

• Cần có những kết quả điểm số đáng tin cậy, không phụ thuộc vào chủ quan 
của người chấm bài. 

• Các yếu tố công bằng, vô tư, chính xác và muốn ngăn chặn sự gian lận trong 
thi cử là những yếu tố quan trọng nhất của việc thi cử. 

• Khi đã có nhiều câu trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá dự trữ sẵn để có thể lựa chọn 
và soạn được các bài trắc nghiệm mới, và muốn chấm nhanh để công bố sớm kết quả. 

• Khi muốn kiểm tra một phạm vi hiểu biết rộng, muốn ngăn ngừa nạn học tủ, 
học vẹt và giảm thiểu sự may rủi. 

+ Trường hợp sử dụng phối hợp TNKQ và TNTL. 

TNKQ và TNTL đều là phương tiện kiểm tra - đánh giá hữu hiệu về kết quả 
lĩnh hội kiến thức trong quá trình học tập của người học, cả TNKQ lẫn TNTL đều cần 
thiết sử dụng để: 

• Đo lường mọi thành quả học tập mà một bài khảo sát viết có khả năng đo 
lường được. 

• Khảo sát khả năng hiểu và áp dụng các nguyên lý đúng đắn và sáng tạo để giải 
quyết các vấn đề / tình huống mới đặt ra. 
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• Khảo sát khả năng lựa chọn các dữ kiện thích hợp và các nguyên tắc để phối 
hợp nhằm giải quyết vấn đề / tình huống phức tạp. 

• Khuyến khích về việc học tập để đạt các mức độ lĩnh hội kiến thức. 

1.2.  Đánh giá kết quả đào tạo học sinh         

1.2.1. Đánh giá kết quả đào tạo học sinh là gì ? 

Việc kiểm tra đánh giá học sinh bao giờ cũng phải xuất phát từ  mục đích của 
giáo dục. Nếu giáo dục có tính chất bằng cấp, tuyển lựa thì  đánh giá nhằm phân loại 
và xếp thứ hạng học sinh, nếu giáo dục nhằm mục đích đào tạo thì đánh giá chủ yếu để 
giúp đỡ  việc học tập của học sinh và việc giảng dạy của giáo viên. Chính vì vậy, đánh 
giá kết quả đào tạo học sinh có thể hiểu như sau: 

Đánh giá kết quả đào tạo học sinh là đánh giá chất lượng, xác định kết quả học 
tập và rèn luyện theo mục tiêu và chuẩn đào tạo, trên cơ sở đó hình thành nên những 
quyết định sư phạm của giáo viên và nhà trường cho bản thân học sinh để họ học tập 
và rèn luyện tốt hơn.        

1.2.2. Nội dung đánh giá 

Đánh giá cần tập trung vào hai mặt cơ bản của nhân cách người học : 

-Năng lực học tập:  Đánh giá kết quả học tập của người học về các môn văn 
hoá - khoa học - kỹ thuật được tập trung vào đánh giá: kiến thức, kỹ năng, thái độ. 

+ Đánh giá kiến thức 

+ Đánh giá kỹ năng 

+ Đánh giá thái độ 

- Phẩm chất đạo đức. 

Tập trung đánh giá: ý thức đạo đức và hành vi đạo đức. 

+ Đánh giá ý thức đạo đức:  

Thể hiện ở tri thức đạo đức và niềm tin đạo đức bao gồm những hiểu biết về 
cách ứng xử đối với những người thân trong gia đình, với thầy, cô giáo, bạn bè và 
những người lớn và hiểu được ý nghĩa của những việc làm đó. 

+ Đánh giá hành vi đạo đức: 

Đánh giá hành vi đạo đức thông qua các yêu cầu như: 

• Tính chính xác của hành vi. 

• Tính phổ biến của hành vi. 

• Tính ổn định của hành vi. 

• Động cơ của hành vi. 

Đối với học sinh Tiểu học, nội dung để đánh giá phẩm chất đạo đức là bốn 
nhiệm vụ của học sinh tiểu học quy định trong Điều lệ trường tiểu học. 
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Đối với học sinh Trung học, nội dung để đánh giá phẩm chất đạo đức là việc 
thực hiện nhiệm vụ học sinh quy định trong điều 36 Điều lệ trường trung học gồm : 
Hành vi đạo đức và phong cách giao tiếp ứng xử, ý thức và thái độ phấn đấu vươn lên 
trong học tập, thái độ và hành vi đối với lao động, tham gia các hoạt động xã hội, rèn 
luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường. 

1.2.3. Những tiêu chí đánh giá 

Để xác định mức độ đạt được về kiến thức, kỹ năng, thái độ của học sinh so với 
mục tiêu sau một quá trình tham gia học tập, cần căn  cứ vào những tiêu chí cụ thể như 
sau: 

- Đánh giá  kết quả học tập. 

Kiến thức: 

Cấp độ của quá trình nhận thức 

 

   

 

                                                                                                                                                   

 

                Khái quát thành vấn đề lớn 

Tách các thành tố của kiến thức 

Vận dụng để giải quyết vấn đề 

   Thông hiểu, chuyển đổi kiến thức, diễn đạt 

Ghi nhớ, nhận ra, tái hiện 

 

 

Kỹ năng:  

Mức độ biểu hiện của các kỹ năng 

* Đọc: 

- Đọc to thành lời, đọc thầm. 

- Đọc đúng (chính tả, ngữ pháp: dấu phẩy, chấm, ngắt ý, ngắt câu, ngắt 
đoạn, đọc không ngọng…) 

- Đọc rõ ràng, rành mạch, không ngắc ngứ, líu láu… 

- Đọc diễn cảm. 

 

* Viết: 

- Viết đúng (đúng chính tả, ngữ pháp, thể loại…) 

Đánh giá 

Tổng hợp 

Phân tích 

Ứng 
dụng 

Hiểu 

Biết 
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- Viết đẹp. 

- Viết ngắn ngọn, rõ, đủ. 

- Viết hay (hình tượng, cảm xúc…) 

* Lao động (thủ công, cơ khí…) 

- Lựa chọn đúng dụng cụ. 

- Thao tác đúng, nhanh, thuần thục. 

- Đo đạc, tính toán. 

- Giải thích kết quả. 

- Bảo quản dụng cụ. 

- Giải quyết vấn đề có liên quan. 

* Tư duy: 

- Phân tích 

- Tổng hợp 

- Khái quát hoá 

- Trừu tượng hoá 

 Thái độ:  
 

Cấp độ của thái độ 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                       (Rất dễ -khá dễ-hơi khó-rất khó) 
                                          
                                                               (Rất cần thiết-Khá cần thiết-Cần thiết-Chưa 

cần  
                                                                thiết- không cần thiết) 
 
                         (Rất đồng ý - đồng ý-phân vân-không đồng ý) 

 

- Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức (Hạnh kiểm) 

Hành động theo 
giá trị mới 

Tổ chức lại hệ 
thống giá trị 

mới 

Đánh giá 

 Hưởng 

ứng 

Tiếp thu 
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Tiêu chí đánh giá hạnh kiểm của học sinh được căn cứ vào các nhiệm vụ của 
học sinh qui định trong Điều lệ trường học. Đối với học sinh tiểu học, những tiêu chí 
được cụ thể như sau: 

+ Biết vâng lời thày giáo, cô giáo;  lễ phép trong giao tiếp hàng ngày; đoàn kết, 
thương yêu, giúp đỡ bạn bè. 

+ Đi học đều và đúng giờ; giữ trật tự khi ra vào lớp và khi ngồi học; giữ gìn 
sách vở và đồ dùng học tập. 

+ Giữ gìn thân thể và vệ sinh cá nhân; đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ; ăn 
uống hợp vệ sinh. 

+Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp; giữ gìn, bảo vệ tài sản của 
trường, lớp và nơi công cộng; bước đầu biết thực hiện các quy tắc về an toàn giao 
thông và trật tự xã hội.      

1.2.4. Các hình thức tổ chức và  phương pháp đánh giá kết quả đào tạo học 
sinh  

- Đánh giá kết quả học tập .  

+ Các hình thức tổ chức đánh giá . 

• Đánh giá thường xuyên: Là hình thức đánh giá được thực hiện ở tất cả các tiết 
học  và các hoạt động theo quy định của chương trình nhằm mục đích theo dõi, động 
viên,  khuyến khích hay nhắc nhở học sinh học tập và rèn luyện tiến bộ. Đồng thời để 
giáo viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy và giáo dục của mình. 

 • Đánh giá định kỳ: Là hình thức đánh giá được tiến hành sau từng giai đoạn 
học tập như sau một chương hay cuối một kỳ. Hình thức đánh giá này giúp giáo viên 
và học sinh nhìn lại kết quả dạy và học sau những kì hạn nhất định, đánh giá trình độ 
học sinh nắm một khối lượng kiến thức, kĩ năng kĩ xảo tương đối lớn; củng cố mở 
rộng những điều đã học, đặt cơ sở tiếp tục học sang những học phần mới. 

 • Đánh giá cuối cùng (đánh giá tổng kết) : Thường là đánh giá tổng kết cuối 
năm học. Đây là kết quả cuối cùng thể hiện thành tích học tập , rèn luyện của học sinh 
sau một năm (hay sau một khoá học), chuẩn bị điều kiện để tiếp tục học chương trình 
của năm học sau. 

 Các hình thức đánh giá trên được thực hiện bằng nhiều hình thức kiểm tra như 
kiểm tra miệng, kiểm tra viết, kiểm tra thực hành. 

Kiểm tra miệng: Được sử dụng trước khi, trong khi và sau khi học xong bài mới 
cũng như trong các kỳ thi cuối học kỳ, cuối năm học hoặc khi kết thúc học phần. Nó 
giúp giáo viên thu được những tín hiệu ngược nhanh chóng và có tác dụng thúc đẩy 
học sinh tích cực học tập một cách thường xuyên, có hệ thống. 

Kiểm tra viết: Cũng được sử dụng trong tất cả các hình thức đánh giá nói trên 
và trong các cuộc thi tuyển  học sinh giỏi, thi hết cấp học, thi chuyển cấp… Nó có tác 
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dụng  kiểm tra trình độ nắm vững tri thức của học sinh và giúp các em rèn luyện năng 
lực trình bày vấn đề bằng ngôn ngữ viết.  

Kiểm tra thực hành : Nhằm  kiểm tra kỹ năng, kỹ xảo thực hành đối với các 
môn học. Việc kiểm tra này có thể được tiến hành trên lớp, trong phòng thí nghiệm, 
vườn trường, cơ sở sản xuất… 

+ Phương pháp đánh giá. 

 • Phương pháp quan sát: 

Phương pháp này giúp đánh giá được khả năng và thái độ của học sinh trong 
giờ học, giờ chơi, giờ thực hành, buổi lao động tập thể… thông qua những hành vi cử 
chỉ, hành vi ngôn ngữ và trạng thái của các em khi đứng trước những nhiệm vụ  hoặc 
những tình huống cụ thể cần thực hiện. 

•  Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: 

Qua việc nghiên cứu sản phẩm hoạt động trong sinh hoạt của học sinh như sách 
vở, đồ dùng học tập, trang phục…. để đánh giá sự nhận thức, kỹ năng tự phục vụ và 
hạnh kiểm của các em trong  hoạt động sinh hoạt hàng ngày. 

Qua nghiên cứu những sản phẩm hoạt động học tập như vẽ, nặn, xé dán, thể 
dục, các bài tập, bài kiểm tra…. để đánh giá các mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ của 
các em  trong học tập . 

• Phương pháp phát vấn: 

Thông qua sự trò chuyện, trao đổi có chủ định  theo một chủ đề nào đó hoặc có 
thể thông qua những câu hỏi đáp về nội dung bài học, qua những câu hỏi  kiểm tra 
viết… để đánh giá các em. 

 Bên cạnh những phương pháp cơ bản nêu trên, để đánh giá kết quả học tập của 
học sinh còn có nhiều  phương pháp khác được sử dụng để hỗ trợ hoặc để kiểm tra độ 
chính xác của các kết quả đã thu được. Những phương pháp đó là: 

• Phương pháp thực nghiệm. 

• Phương pháp thống kê. 

• Trắc nghiệm 

- Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức (Hạnh kiểm). 

+ Hình thức tổ chức đánh giá : 

 • Tổ chức cho học sinh tự kiểm điểm, tự đánh giá, tự xếp loại trong tổ của 
mình. Các bạn trong tổ nhận xét trung thực và chính xác từng cá nhân và cả tổ thống 
nhất kết quả đánh giá xếp loại từng cá nhân đó. 

• Cán sự lớp, Ban chỉ huy chi Đoàn, chi Đội, đội nhận xét từng thành viên. 

• Giáo viên chủ nhiệm lớp tổng hợp ý kiến, kết hợp với những nhận xét của 
giáo viên bộ môn, giáo viên khác trong trường và sự đánh giá của cá nhân mình về 
từng học sinh đó để đi đến quyết định cuối cùng. 
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• Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo kết quả với hiệu trưởng và thông báo với gia 
đình học sinh.  

+ Phương pháp đánh giá: 

Việc đánh giá hạnh kiểm của học sinh cũng sử dụng những  phương pháp cơ 
bản như đánh giá kết quả học tập. Bằng  phương pháp quan sát, nghiên cứu sản phẩm 
hoạt động, trao đổi với học sinh ,…để: 

• Xem xét thái độ của học sinh trong học tập, lao động, hoạt động tập thể, hoạt 
động  xã hội, quan hệ với thày, bạn trong lớp, trong trường. 

•  Xem xét thái độ, hành vi chấp hành nội quy, nếp sống văn hoá trong lớp, 
trong trường, ngoài đường phố. 

•  Xem xét cách thức ứng xử của học sinh với gia đình và nhân dân địa phương. 

    Thường xuyên theo dõi thái độ hoạt động, và cách ứng xử của học sinh hàng 
ngày. Mỗi tuần tổ chức cho các em tự đánh giá xếp loại trong tổ. Cuối tháng giáo viên 
chủ nhiệm cần tiến hành đánh giá xếp loại rồi tiến đến xếp  loại học kỳ, xếp loại cả 
năm học. 

1.2.5. Xu hướng đổi mới việc đánh giá kết quả đào tạo học sinh 

Trong giai đoạn hiện nay, song song với việc đổi mới nội dung, phương pháp 
dạy học thì việc  kiểm tra- đánh giá kết quả đào tạo học sinh cũng có sự thay đổi lớn . 
Sự thay đổi đó thể hiện ở một số vấn đề sau: 

 - Định hướng đổi mới: 

 + Việc đánh giá kết quả học tập phải nhằm  động viên, khuyến khích học sinh 
học tập. 

+ Bên cạnh việc tìm hiểu thực trạng, phải xác định được điều kiện, nguyên nhân 
của nó nhằm giúp cho giáo viên điều chỉnh phương pháp tác động tới mỗi học sinh, 
nhận rõ khả năng nhận thức và sở trường của từng em. 

+ Tạo không khí thi đua tích cực trong tập thể học sinh. 

+  Cố gắng hạn chế hiện tượng áp lực về điểm số. 

-  Nội dung đổi mới: 

+ Đổi mới về hình thức và phương pháp đánh giá như đánh giá bằng nhận xét, 
đánh giá bằng trắc nghiệm nhằm tăng cường độ chính xác, khách quan trong đánh giá. 
Đồng thời, hướng dẫn học sinh tự đánh giá bản thân mình, đánh giá các bạn dựa trên 
những tiêu chí đặt ra hoặc yêu cầu các em tự xây dựng tiêu chí để đánh giá trong 
những tình huống đơn giản. 

+ Đổi mới nội dung đánh giá, lưu ý những câu hỏi và bài tập thử thách tư duy 
sáng tạo, vận dụng linh hoạt các tri thức, kỹ năng đã học để giải quyết hợp lý những 
vấn đề đặt ra trong thực tiễn. 
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II. HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO HỌC 
SINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC. 

 

2. 1. Tổ chức, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện cách đánh giá cho điểm của 
giáo viên 

2.1.1. Tổ chức thực hiện việc đánh giá cho điểm  

Để thực hiện được nhiệm vụ này cần tổ chức cho giáo viên toàn trường nghiên 
cứu những văn bản hướng dẫn việc đánh giá xếp loại học sinh các bậc, cấp học hiện 
hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bởi vì việc đánh giá cho điểm của giáo viên và việc 
quản lý hoạt động này phải dựa trên cơ sở các văn bản hiện hành đó. (Nhất là trong 
giai đoạn hiện nay đang có sự thay đổi nội dung chương trình sách giáo khoa, mỗi năm 
BGD- ĐT lại ra một văn bản mới có sự chỉnh sửa, cập nhật theo những thông tin mới 
và hoàn cảnh thực tế). Chính vì vậy, ngay từ đầu mỗi năm học người hiệu trưởng cần 
tổ chức cho toàn bộ giáo viên trong trường nghiên cứu kỹ những văn  bản này để mỗi 
giáo viên và cán bộ quản lý có sự thấu hiểu cặn kẽ nội dung của từng văn bản. (Chẳng 
hạn như nắm được mục đích yêu cầu, nguyên tắc, hình thức đánh giá, cách xếp 
loại….). Từ đó có sự định hướng, lên kế hoạch tổ chức hoạt động đánh giá của từng cá 
nhân cũng như của tập thể. 

Để việc tổ chức nghiên cứu có hiệu quả, cần phải: 

- Cung cấp tài liệu đầy đủ cho các giáo viên, yêu cầu nghiên cứu trước và chuẩn 
bị sẵn những vướng mắc, những vấn đề chưa rõ ràng để trao đổi. 

- Tổ chức thảo luận về nội dung văn bản, cố gắng để tất cả các giáo viên và cán 
bộ quản lý hiểu cặn kẽ từng vấn đề cụ thể và có sự thống nhất trong hoạt động. 

 - Sau khi thảo luận, nếu có những vấn đề vướng mắc ở trường không thể giải 
quyết được thì lập thành văn bản gửi lên cấp trên để xin ý kiến giải quyết.  

- Yêu cầu tất cả giáo viên thực hiện việc kiểm tra đánh giá cho điểm học sinh 
nghiêm  túc theo đúng như quy định về số lượng, thời lượng, chất lượng… Tất cả 
những yêu cầu này phải được thể hiện rõ ràng trong kế hoạch chuyên môn của cá 
nhân. 

- Hiệu trưởng lập kế hoạch  kiểm tra- đánh giá học sinh ở từng khối lớp cụ thể 
về thời gian, nội dung và những hình thức kiểm tra … Đồng thời, trong kế hoạch cũng 
phải có cả những nội dung kiểm tra việc đánh giá cho điểm của giáo viên để căn cứ 
vào đó tổ chức thực hiện.     

2.1.2. Đôn đốc việc thực hiện đánh giá cho điểm học sinh  

Trên cơ sở tinh thần của nội dung những văn bản quy định việc đánh giá xếp 
loại học sinh, người cán bộ quản lý đôn đốc việc thực hiện cách đánh giá cho điểm của 
giáo viên đối với học sinh của mình. Đặc biệt lưu ý trong các buổi sinh hoạt chuyên 
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môn, bằng nhiều hình thức khác nhau thường xuyên nhắc nhở giáo viên kiểm tra đánh 
giá học sinh của mình sao cho đúng tiến độ và đúng yêu cầu. Nhắc nhở các tổ trưởng 
chuyên môn giám sát chặt chẽ hoạt động  này của các thành viên trong tổ. 

2.1.3. Kiểm tra việc thực hiện đánh giá cho điểm học sinh 

Những căn cứ để  kiểm tra. 

- Những văn bản hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh. 

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học. 

- Hướng dẫn thực hiện chương trình tiểu học. 

- Hướng dẫn giảng dạy  các môn học. 

- Kế hoạch  kiểm tra đánh giá của nhà trường. 

- Kế hoạch  kiểm tra đánh giá của cá nhân giáo viên.       

Khi kiểm tra việc thực hiện đánh giá cho điểm học sinh phải  xem xét vấn đề 
dưới nhiều góc độ như: Nội dung đánh giá có phù hợp với nội dung môn học không? 
Có thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn không? Có theo đúng kế hoạch hay không? 
Nhằm  xác định đúng thực trạng đánh giá cho điểm của giáo viên đối với học sinh của 
mình. Phát hiện kịp thời những biểu hiện lệch lạc, chưa đúng của giáo viên để có 
những tác động cho phù hợp. Việc kiểm tra này có thể được thực hiện theo những hình 
thức sau: 

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn. (Đặc biệt lưu ý đến sổ theo dõi kết quả  kiểm tra 
đánh giá của học sinh tiểu học). 

Với hình thức này, hiệu trưởng sẽ nắm được số lần kiểm tra đánh giá thường 
xuyên và định kỳ của giáo viên đối với học sinh có đúng theo yêu cầu không? Việc 
đánh giá có đúng như quy định không (chẳng hạn môn nào đánh giá bằng điểm số, 
môn nào đánh giá bằng nhận xét, hoặc việc nhận xét đó như thế nào, có đúng theo 
hướng dẫn của môn học hay không?…) 

 - Kiểm tra vở các môn học của học sinh. 

Hình thức này nhằm:  

+ Kiểm tra độ chính xác của việc đánh giá đối với nội dung được đánh giá.          

+ Kiểm tra được mức độ thống nhất giữa sổ theo dõi kết quả  kiểm tra đánh giá 
của học sinh với kết quả đánh giá thực của học sinh đó. 

+ Phát hiện kịp thời hiện tượng  giáo viên theo thói quen đánh giá tất cả các 
môn học bằng điểm số như trước đây. 

+ Đánh giá được tinh thần trách nhiệm và sự sát sao của giáo viên đối với học 
sinh của mình qua lời nhận xét ghi trong vở và qua sự tiến bộ của học sinh sau mỗi lần 
đánh giá.  
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- Dự giờ 

Bên cạnh việc kiểm tra chuyên môn thì hình thức này còn đóng một vai trò vô 
cùng quan trọng để kiểm tra việc đánh giá của giáo viên đối với học sinh qua hành vi 
cử chỉ, ngôn ngữ và thái độ của các em trong giờ học. Chẳng hạn, nắm được tỷ lệ, tần 
suất… được đánh giá của học sinh trong một giờ học, hoặc cách đánh giá của cô giáo 
như thế nào? Việc đặt ra những yêu cầu có phù hợp không? Có kích thích tư duy của 
các em học sinh không? Những nhận xét của cô giáo đã mang tính nghệ thuật chưa, đã 
biết khai thác lỗi của học sinh, tận dụng cơ hội để phân tích uốn nắn hành vi, lời nói và 
kiến thức của các em cho chuẩn chưa? Việc đánh giá có khách quan, chính xác hay 
không?… 

Song song với những hình thức kiểm tra nói trên, hiệu trưởng có thể trao đổi 
với học sinh, với cha mẹ của các em  về vấn đề này để nắm bắt thêm về tình hình thực 
tế. 

Sau khi tổ chức thực hiện và  kiểm tra việc đánh giá học sinh của giáo viên, trên 
cơ sở những kết quả thu được người hiệu trưởng tiến hành chỉ đạo rút kinh nghiệm 
công tác này. 

2.2. Chỉ đạo việc rút kinh nghiệm đánh giá - xếp loại học sinh 

Trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2004- 2005 ở bậc tiểu học số 
7063/ GDTH ngày 11/8/2004 của BGD & ĐT đã hướng dẫn: "Tiếp tục chỉ đạo đổi mới 
cách đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm mục tiêu: Thông qua đánh giá để 
nắm được quá trình phát triển tiến bộ của học sinh, tạo cho trẻ tự tin và ham thích đến 
trường"   

Trong thực tế, các trường tiểu học hiện nay mặc dù đã có những văn bản quy 
định rõ ràng việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh. Nhưng việc thực hiện của giáo 
viên đôi khi còn không nghiêm túc hoặc chưa biết cách đánh giá một cách chính xác. 
Quá trình đánh giá còn đơn giản,  phương pháp và hình thức đánh giá còn tuỳ tiện… 
nhiều khi việc đánh giá học tập và rèn luyện của học sinh bị ảnh hưởng rất nhiều bởi 
yếu tố chủ quan của người đánh giá. (Chẳng hạn trình độ, tuổi tác, sức khoẻ, trạng thái 
tâm lý hay những mặc cảm đối với học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục…). 
Chính vì vậy, ngay cả khi đã có thang điểm cụ thể cho một nội dung kiến thức, nhưng 
việc đánh giá bằng điểm số vẫn có sự chênh lệch nhau ở những người đánh giá khác 
nhau. 

Đó là việc đánh giá tri thức của các em, còn việc đánh giá hạnh kiểm thì vẫn 
còn mang nặng cảm tính. Để phần nào khắc phục những hiện tượng này, trong những 
văn bản mới về việc kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học đã quy định: Chỉ có môn 
Toán và Tiếng Việt được đánh giá bằng điểm số, các môn khác đánh giá bằng nhận xét 
và xếp loại A+  , A , B… còn đánh giá hạnh kiểm của các em thì cũng đánh giá bằng 
nhận xét (không xếp loại) theo kết quả thực hiện bốn nhiệm vụ của người học sinh tiểu 
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học đã được qui định trong Điều lệ trường tiểu học. Những học sinh thực hiện đầy đủ 
các nội dung qui định thì được ghi là "thực hiện đầy đủ". Những học sinh chưa thực 
hiện đầy đủ cần được giáo viên ghi nhận xét cụ thể, rõ ràng những điểm chưa đạt được 
trong các nội dung đã qui định. 

Đây là những vấn đề mới trong việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học, trong 
quá trình thực hiện có thể còn nhầm lẫn hay phát sinh ra những vấn đề bất cập. Chính 
vì vậy, người hiệu trưởng cần chỉ đạo rút kinh nghiệm việc đánh giá xếp loại học sinh 
sao cho đúng tinh thần văn bản và của chuẩn đánh giá. Tránh tình trạng đánh giá 
không chính xác hoặc không công bằng giữa các lớp trong một trường hay giữa các 
em trong cùng một lớp, một khối. Để thực hiện được điều này, người hiệu trưởng cần 
phải: 

- Dựa trên cơ sở văn bản qui định của cấp trên (của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, 
Phòng GD- ĐT), dựa vào tình hình thực tế của địa phương cùng hoàn cảnh cụ thể của 
trường để xây dựng lên những tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng lĩnh vực nhằm 
đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của các em.  

- Sau mỗi đợt kiểm tra và đánh giá định kỳ, cần chỉ đạo phân tích kết quả , tìm 
nguyên nhân thuận lợi và khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả là do đâu? quá trình 
đánh giá đã đúng hay chưa? đã ảnh hưởng tích cực tới hoạt động học tập và rèn luyện 
của học sinh như thế nào? nên có sự định hướng kiểm tra đánh giá lần sau ra sao?… 

- Có những hình thức động viên, khen thưởng các giáo viên đã làm tốt và nhắc 
nhở hoặc kỷ luật những giáo viên trong quá trình thực hiện việc đánh giá, xếp loại học 
sinh còn chưa đúng hoặc còn để xảy ra nhầm lẫn, sai sót gây hậu quả ảnh hưởng đến 
nhà trường. 

Việc chỉ đạo rút kinh nghiệm cần thực hiện theo từng khối trước sau đó mới 
thực hiện trong toàn trường. Tuy nhiên, bên cạnh việc chỉ đạo rút kinh nghiệm đánh 
giá theo đúng văn bản, người hiệu trưởng cần lưu ý chỉ đạo rút kinh nghiệm về kỹ 
thuật đánh giá sao cho việc đánh giá vừa phản ánh trung thực kết quả, vừa là phương 
pháp dạy học, vừa là nguồn động viên kích thích học sinh cố gắng vươn lên trong học 
tập và rèn luyện . 

           2.3. Duyệt các kết quả đánh giá - xếp loại cuối học kỳ và cuối năm học 

Sau mỗi học kì và cuối năm học, căn cứ vào kết quả nhận xét hạnh kiểm và kết 
quả đánh giá, xếp loại học lực môn, giáo viên phụ trách lớp ghi lời nhận xét chung 
cuối mỗi kì, cuối năm học về các mặt giáo dục. Hiệu trưởng sẽ duyệt kết quả đánh giá, 
nhận xét, xếp loại cuối học kì, cuối năm học của các lớp và chỉ đạo việc xét cho học 
sinh lên lớp hay phải thi lại. Để việc thực hiện này được nhanh chóng, chính xác thì 
người hiệu trưởng cần phải: 

- Chỉ đạo giáo viên tự kiểm tra, xem xét lại thật kỹ lưỡng toàn bộ quá trình đánh 
giá của mình đối với từng học sinh nhằm tránh sự nhầm lẫn, sai sót… 
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- Chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn  kiểm tra và kí duyệt kết quả học tập và rèn 
luyện của học sinh thuộc phạm vi mà mình phụ trách. 

- Chỉ đạo xem xét lại những trường hợp học sinh quá yếu phải thi lại hoặc 
những trường hợp xuất sắc xem có đảm bảo chính xác chưa? có xứng đáng hay không? 

- Hiệu trưởng là người cuối cùng xét duyệt các kết quả đánh giá, xếp loại học 
sinh cuối kì và cuối năm. Trong quá trình xét duyệt, kiểm tra lại lần cuối để phát hiện 
ra những chỗ còn  nhầm lẫn, sai sót hay mâu thuẫn để điều chỉnh. 

Với những học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, hiệu trưởng 
sẽ duyệt và quyết định khen thưởng hoặc đề nghị các cấp chính quyền, cấp quản lý 
giáo dục khen thưởng học sinh . 

Sau khi ký duyệt xong, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm  về kết quả đánh giá 
xếp loại và khen thưởng học sinh mà mình đã ký. 

2.4. Xây dựng  mối quan hệ thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình 

2.4.1. Ý nghĩa của việc xây dựng mối quan hệ thông tin hai chiều giữa nhà 
trường và gia đình 

Mối quan hệ thông tin giữa gia đình và nhà trường đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong công tác giáo dục nói chung và trong việc kiểm tra đánh giá nói riêng. Sau 
mỗi lần  kiểm tra đánh giá, nhờ mối quan hệ này gia đình sẽ nắm bắt được kết quả học 
tập và rèn luyện của con  em  mình khi ở trường. Nó cho thấy sự khó khăn hay sự tiến 
bộ của con em họ để gia đình có những tác động riêng và có những hình thức phối hợp 
cùng nhà trường giúp đỡ tìm cách khắc phục những khó khăn, những mặt còn hạn chế, 
phát huy những mặt tích cực của con, em  mình. 

 Về phía nhà trường, nhờ mối quan hệ này mà nắm bắt được hoàn cảnh gia 
đình, đặc điểm  tính cách của từng em và nhanh chóng tìm ra những nguyên nhân ảnh 
hưởng đến kết quả học tập và rèn luyện của  các em. Trên cơ sở đó phối hợp với gia 
đình tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất cho mỗi học sinh của mình phấn đấu 
học tập và rèn luyện ngày một tốt hơn.  

2.4.2. Những hình thức thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình 

- Họp toàn thể cha mẹ học sinh  

Đây là hình thức rộng rãi nhất được sử dụng một cách phổ biến trong tất cả các 
trường tiểu học, hình thức này chỉ mất ít thời gian mà có thể trực tiếp tiếp xúc với số 
lượng lớn cha mẹ học sinh của trường. Tuy nhiên, hình thức này không thể sử dụng 
thường xuyên được mà chỉ sử dụng định kỳ theo năm học.  

- Mời cha mẹ học sinh đến trường .   

Hình thức này chỉ áp dụng trong những trường hợp đặc biệt. Đó là khi học sinh 
có kết quả học tập và rèn luyện quá yếu, cần có sự quan tâm giúp đỡ của cả gia đình và 
nhà trường. Hoặc khi có những học sinh được tham gia các kỳ thi như thi học sinh 
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giỏi, thi tìm hiểu về một chủ đề nào đó, thi năng khiếu…do các cấp bên trên nhà 
trường tổ chức. 

Trong những trường hợp này mời cha mẹ các em đến trường là vô cùng cần 
thiết, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc, trao đổi tìm ra những hình thức và biện pháp để 
cùng tạo điều kiện cho các em cả về thời gian, vật chất và tinh thần nhằm giúp các em 
đạt được mục đích đã đặt ra. 

 -  Thông qua sổ liên lạc,  sổ trao đổi giữa nhà trường và gia đình. 

Đây là hình thức tiện dụng để thiết lập mối quan hệ thường xuyên giữa  nhà 
trường gia đình. Qua sổ liên lạc và sổ trao đổi mà gia đình nắm  được kết quả học tập 
và rèn luyện hàng ngày, hàng tuần của con em mình, nắm được những thông báo, 
những yêu cầu của nhà trường đối với học sinh hoặc cha mẹ học sinh. Còn nhà trường 
nắm được những đề đạt, những nguyện vọng của gia đình đối với việc chăm sóc và 
giáo dục con em của họ tại nhà trường. Tuy nhiên, hình thức này phụ thuộc rất lớn vào 
ý thức tự  giác của học sinh và ý thức trách nhiệm  của cha mẹ các em. 

 -  Trao đổi qua thư từ, điện thoại. 

Hình thức này chỉ sử dụng khi có những tình huống đột xuất xảy ra cần thông 
báo cho gia đình biết hoặc khi  hình  thức thông qua sổ liên lạc, sổ trao đổi không có 
tác dụng . 

 - Trực tiếp đến nhà của học sinh để gặp gỡ cha mẹ các em. 

Đây là hình thức cần thiết đối với những trường hợp học sinh có khó khăn và 
khi tất cả các hình thức nói trên không đạt được kết quả như mong muốn.  

-  Phối hợp với gia đình thông qua tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh . 

Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ là cầu nối để thiết lập mối quan hệ giữa nhà 
trường với gia đình, là những người đại diện cho toàn thể cha mẹ học sinh kết hợp vơí 
nhà trường để cùng giải quyết những nhiệm vụ cần thiết giúp kết quả học tập và rèn 
luyện của học sinh trong toàn trường ngày một cao hơn. 

2.5. Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của học sinh, cha mẹ học sinh về việc 
đánh giá - xếp loại học sinh   

2.5.1. Tiếp nhận khiếu nại 

Sau mỗi lần kiểm tra đánh giá học sinh, nhờ mối quan hệ giữa nhà trường với 
gia đình  mà cha mẹ các em nắm được những kết quả đạt được. Những kết quả đó có 
thể chưa chính xác, có thể chưa công bằng và có thể chưa thoả mãn nguyện vọng của 
các em và cha mẹ các em. Khi đó sẽ có những khiếu nại về kết quả  kiểm tra đánh giá 
đó. Việc khiếu nại thường xảy ra vào cuối mỗi học kỳ, cuối năm học hoặc sau những 
kỳ thi như thi học sinh giỏi, thi năng khiếu… 

Chính từ lý do trên, sau mỗi kỳ thi hoặc sau mỗi học kỳ hiệu trưởng cần tổ chức 
một bộ phận phụ trách việc tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại. Bộ phận này 
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phải  thực hiện công khai, công bố rộng rãi cho toàn thể học sinh và cha mẹ các em 
được biết quy chế hoạt động của bộ phận này như thời gian tiếp nhận khiếu nại, thời 
gian giải quyết khiếu nại…   

Bộ phận phụ trách tiếp nhận toàn bộ những đơn thư khiếu nại của học sinh và 
cha mẹ học sinh về việc đánh giá, xếp loại học sinh. Những trường hợp nào trong 
phạm vi quyền hạn của nhà trường thì giữ lại để giải quyết. Những trường hợp không 
thuộc phạm vi quyền hạn của trường thì phân loại và gửi đến đúng địa chỉ cần thiết để 
giải quyết. (Chẳng hạn đơn khiếu nại về kết quả thi học sinh giỏi cấp Huyện (Quận) thì 
gửi lên Phòng Giáo dục- Đào tạo). 

2.5.2. Giải quyết khiếu nại 

- Giải quyết khiếu nại  kết quả các bài thi, bài  kiểm tra. 

Để giải quyết khiếu nại các bài thi, bài kiểm tra cần tổ chức giám định lại (chấm  
phúc khảo) những bài thi, bài  kiểm tra đó. Khi thực hiện nhiệm  vụ này đòi hỏi phải 
có sự thận trọng, công minh, khách quan và chính xác. Người giám định không được 
phép bị chi phối từ phía nào mà phải dựa vào chính chất lượng của bài thi đó để khẳng 
định kết quả. 

Nếu kết quả giám định có sự chênh lệch quá giới hạn so với kết quả ban đầu 
(chênh nhau 1 điểm trở lên) người hiệu trưởng cần trực tiếp  kiểm tra lại và đưa ra kết 
luận cuối cùng. 

 - Giải quyết khiếu nại  kết quả đánh giá xếp loại học sinh. 

+ Khiếu nại việc đánh giá, xếp loại về học lực. 

Việc giải quyết khiếu nại này cần:  

• Căn cứ vào các văn bản quy định việc đánh giá xếp loại học sinh của Bộ GD-
ĐT. 

• Căn cứ vào kết quả của những lần đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ 
tất cả các phân môn của học sinh đó. 

Trong trường hợp này, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xem xét lại quá trình đánh 
giá cá nhân học sinh đó trên cơ sở những căn cứ nói trên. Nếu thực sự có sự nhầm lẫn 
hoặc sơ suất thì lập tức phải sửa sai cho các em và nhận lỗi về mình. Nếu việc đánh giá 
đó là chính xác thì vẫn phải có sự giải trình để căn cứ vào đó giải thích cho học sinh 
hoặc cho cha mẹ các em được rõ. 

+ Khiếu nại việc đánh giá về hạnh kiểm. 

Việc giải quyết khiếu nại  này khá phức tạp và tế nhị, nếu giải quyết không 
chính xác và thấu đáo thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách và lòng tự trọng của 
các em . Hiện nay, theo quy định của Bộ GD-ĐT thì không xếp loại hạnh kiểm mà chỉ 
đánh giá bằng nhận xét theo kết quả thực hiện bốn nhiệm vụ của học sinh tiểu học quy 
định trong Điều lệ trường tiểu học. Cách đánh giá này giúp cho việc đánh giá hạnh 
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kiểm của các em được chính xác hơn và giúp các em hoàn thiện mình được dễ dàng 
hơn. Tuy nhiên, khi có khiếu nại về vấn đề này thì người nhận xét không chỉ là giáo 
viên chủ nhiệm  mà còn cả giáo viên các bộ môn và các bạn học sinh cùng lớp.  

Hiệu trưởng (hoặc người được giao trách nhiệm giải quyết) trao đổi, lấy ý kiến 
nhận xét của giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn dạy lớp có học sinh khiếu 
nại về chính học sinh đó. Đồng thời trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với cá nhân học sinh 
đó và các bạn khác trong cùng tổ, cùng lớp với em. Trên cơ sở tổng hợp tất cả những ý 
kiến nói trên, kết hợp với những biên bản hay những vật chứng cụ thể (nếu có) sẽ đánh 
giá lại hạnh kiểm của em đó một cách khách quan, công bằng và chính xác. 

2.5.3. Xử lý kết quả 

Sau khi đã giải quyết khiếu nại  xong, nếu việc đánh giá ban đầu là đúng thì 
mời cha mẹ học sinh đến để trình bày, giải thích cho họ hiểu và đưa những vật chứng 
ra để chứng minh. 

Nếu việc đánh giá ban đầu có sai phạm thì phải chỉnh sửa lại kết quả cho chính 
xác và chính thức có lời xin lỗi cha mẹ học sinh. Đồng thời phải xử lý những sai phạm 
cho dù đó là lỗi của cá nhân hay tập thể.  

Căn cứ vào mức độ sai phạm, hiệu trưởng có những hình thức xử lý phù hợp 
như nhắc nhở, khiển trách hay kỉ luật… 

2.6. Tổ chức các cuộc kiểm tra cuối học kỳ theo đúng quy chế  

Các cuộc kiểm tra cuối học kỳ có vai trò rất quan trọng đối với mỗi học sinh bởi 
nó thể hiện phần lớn kết quả của quá trình phấn đấu và học tập của các em trong suốt 
học kỳ đó. Để việc tổ chức các cuộc kiểm tra cuối kỳ được tốt, đánh giá được trung 
thực kết quả học tập và rèn luyện của các em người hiệu trưởng cần thực hiện những 
vấn đề sau: 

 2.6.1. Xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng và hình thức đánh 
giá.  

Đây là những vấn đề hết sức cần thiết trong khâu chuẩn bị một cuộc kiểm tra. 
Cần xác định mỗi nội dung  kiểm tra cụ thể có những hình thức kiểm tra đánh giá như 
thế nào, trong bao lâu, kết quả đánh giá được sử dụng như thế nào... Tất cả những điều 
đó phải được xác định rõ ràng từ trước để quán triệt giáo viên và thông báo cho học 
sinh cùng cha mẹ các em được biết để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra đó. 

2.6.2.  Tổ chức ra đề 

Hiện nay, phần lớn các bài kiểm tra cuối học kỳ môn Toán và Tiếng Việt là do 
Phòng giáo dục ra đề, có một vài địa phương thì do Sở giáo dục ra đề. Chỉ còn rất ít 
Phòng giáo dục chỉ đạo hiệu trưởng trường tiểu học ra đề hai môn thi này nhưng cũng 
chỉ để tổ chức kiểm tra cho những khối học sinh chưa được thay sách giáo khoa. 
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Tuy vậy, các trường vẫn phải tổ chức ra đề các phân môn khác để tổ chức kiểm 
tra cho học sinh. Việc tổ chức đó cần thực hiện như sau: 

- Lựa chọn giáo viên ra đề là những người có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm 
trong việc ra đề. 

-  Quán triệt rõ phạm vi, nội dung, kỹ năng và thời gian kiểm tra cho từng môn 
học để có sự định hướng việc ra đề. Đồng thời phải đảm bảo những yêu cầu sau: 

+ Đề kiểm tra phải quét toàn bộ yêu cầu kiến thức cơ bản để giáo viên không 
dạy tủ và tự định hướng  phương pháp dạy học. 

+ Đề kiểm tra phải rõ ràng, phù hợp với thực tế, phù hợp với yêu cầu trung bình 
của chương trình, đảm bảo yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng của môn học. 

+ Đề kiểm tra phải mang tính hiện đại và nhân văn, với những môn thi nào có 
thể thiết kế được thì nên phối hợp cả trắc nghiệm  khách quan và trắc nghiệm tự luận. 

+ Nội dung của hướng dẫn chấm phải rõ ràng, cụ thể từng mức độ. Biểu điểm 
xây dựng theo thang điểm 10, không có điểm thập phân và phải đánh giá đúng trình độ 
học lực của học sinh . 

Đối với học sinh khối 1,2,3 chỉ áp dụng biểu điểm cho môn Toán và Tiếng Việt, 
còn các phân môn khác đánh giá bằng nhận xét. 

+ Những môn kiểm tra vấn đáp nên có số lượng đề phù hợp (4,5 đề trở nên) 
tránh tình trạng chỉ có 1,2 đề dẫn đến sự bắt chước nhau trong cách trả lời của học sinh.     

- Các hình thức ra đề: 

+ Đề kiểm tra viết: Môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ. 

+ Đề kiểm tra vấn đáp: Môn Tiếng Việt, Ngoại ngữ, Tự nhiên và Xã hội, môn 
Đạo đức. 

+ Đề kiểm tra thực hành: Môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Đạo đức, Thủ công. 

Những trường có điều kiện, có thể thành lập ngân hàng đề, các đề kiểm tra  
cũng phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu nói trên.  

2.6.3.  Tổ chức kiểm tra: 

- Thời gian kiểm tra, môn kiểm tra và phạm vi kiểm tra phải được thông báo 
trước cho học sinh và cho cả phụ huynh để có sự chuẩn bị tâm thế, kiến thức. Trước 
khi kiểm tra  cần có hình thức phổ biến rõ những yêu cầu cần thiết, quy chế coi kiểm 
tra cho các giáo viên được phân công thực hiện và cho cả học sinh. 

- Phân công đổi chéo giáo viên coi kiểm tra giữa các lớp (nếu vẫn ngồi theo 
lớp). Mỗi phòng kiểm tra phải đảm bảo đủ hai giám thị để việc làm bài của các em 
được khách quan. Cố gắng tạo ra một môi trường nghiêm túc để học sinh tự mình giải 
quyết tất cả các bài tập, bài làm của mình. Tuy nhiên không nên quá nặng nề, gây tâm 
trạng căng thẳng không đáng có cho học sinh dễ dẫn đến kết quả kiểm tra  không chính 
xác. 
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- Những môn kiểm tra vấn đáp, giáo viên vừa coi kiểm tra vừa chấm luôn vì 
vậy cần có người quản lý bên dưới để gọi tên lần lượt từng em lên trả lời tránh tình 
trạng lộn xộn mất trật tự trong phòng kiểm tra và kết quả được bảo đảm chính xác hơn. 

- Thời gian kiểm tra nên bố trí vào các buổi sáng và mỗi ngày chỉ nên cho các 
em kiểm tra  một môn để tránh sự căng thẳng và để các em có thời gian ôn tập những 
môn tiếp theo. Những môn vấn đáp, thực hành bố trí kiểm tra  trước, còn những môn 
kiểm tra viết (Toán và Tiếng Việt) thì để kiểm tra sau theo đúng kế hoạch biên chế 
năm học của Bộ GD-ĐT. 

 2.6.4.  Tổ chức chấm kiểm tra 

Chấm kiểm tra là khâu cuối cùng của việc kiểm tra- đánh giá học sinh, do đó 
người hiệu trưởng cần yêu cầu các giáo viên chấm kiểm tra phải hết sức thận trọng, 
công bằng, khách quan và bảo đảm chính xác trong việc đánh giá các em. Việc tổ chức 
chấm  nên tiến hành theo quy trình sau: 

- Quán triệt rõ quy chế chấm  kiểm tra. 

- Tổ chức nghiên cứu kỹ đáp án.  

- Tổ chức chấm mẫu.  

- Tổ chức chấm đại trà. 

Trong việc chấm kiểm tra cũng nên tổ chức đổi chéo giáo viên không nên để 
giáo viên lớp nào chấm bài của lớp ấy, các bài kiểm tra phải bảo đảm được chấm theo 
từng cặp để tăng cường mức độ khách quan, chính xác trong đánh giá. 

   Đối với hình thức chấm  kiểm tra vấn đáp, nên lưu ý nhắc nhở giáo viên cần 
xem học sinh nắm nội dung kiến thức cơ bản như thế nào qua cách trình bày bằng 
chính ngôn ngữ của các em chứ không phải là nghe học sinh học thuộc lòng những nội 
dung trong sách giáo khoa. Đối với hình thức chấm kiểm tra viết cũng như vậy, cần 
quan tâm đến từng ý tưởng đúng của học sinh dù là rất nhỏ để động viên các em. 
Những bài kiểm tra có sự sáng tạo trong tư duy hoặc trình bày sạch, đẹp, khoa học thì 
nên có điểm ưu tiên cho bài kiểm tra đó. 

- Trong quá trình chấm kiểm tra, chỉ đạo giáo viên cố gắng tránh các hiện tượng 
sau đây: 

+ Hiệu ứng hào quang (cho điểm cao một bài bình thường sau khi đã chấm phải 
quá nhiều bài kém và ngược lại). 

+ Sự thay đổi tiêu chuẩn đánh giá  cho các trường hợp khác nhau. 

+ Sự thay đổi tiêu chuẩn đánh giá cho một bài đơn lẻ. 

+ Sự thay đổi tiêu chuẩn đánh giá do  nhận thức của người chấm bài. 

 Sau khi chấm kiểm tra xong, cần lưu ý kiểm tra-đánh giá lại những bài kiểm tra 
đạt điểm quá thấp hoặc có những biểu hiện bất thường để khẳng định tính chính xác 
của kết quả bài kiểm tra  đó.  
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

Câu 1. Trình bày nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của đánh giá trong giáo 
dục. 

Câu 2. Phân tích những chức năng cơ bản của đánh giá. 

Câu 3. Nêu hệ thống những nguyên tắc đánh giá và những điều kiện vận dụng 
có hiệu quả các nguyên tắc đó. 

Câu 4. Nêu và phân tích các kiểu (loại) đánh giá (đánh giá có tính chất đào tạo, 
đánh giá có tính chất tổng thể, đánh giá theo chuẩn mực, đánh giá theo tiêu chí). 

Câu 5. Phân tích những tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển của học sinh 
(kiến thức, kỹ năng, thái độ). 

Câu 6. Ý nghĩa và tác dụng tích cực của trắc nghiệm trong trường học. 

Câu 7. Phân tích ưu, nhược điểm, sự tương đồng và sự khác biệt giữa trắc 
nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan. Chỉ ra những trường hợp cần thiết phải sử 
dụng trắc nghiệm tự luận, trắc nghiệm khách quan và sự phối hợp giữa chúng. 

Câu 8. Vì sao phải chỉ đạo rút kinh nghiệm trong việc đánh giá xếp loại học 
sinh? Việc chỉ đạo đó nên tiến hành như thế nào ? 

Câu 9. Việc xây dựng mối quan hệ thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia 
đình có ý nghĩa như thế nào? Có những hình thức nào để xây dựng mối quan hệ đó? 

Câu 10. Tổ  chức các kì thi lên lớp, thi tốt nghiệp cần được tiến hành như thế 
nào để đảm bảo  đúng theo quy chế?   

Câu 11. Hiện nay, kết quả học tập của học sinh có ảnh hưởng không nhỏ đến 
thành tích của nhà trường. Đồng chí có suy nghĩ gì khi quản lý việc đánh giá kết quả 
đào tạo học sinh của mình? 
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