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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong thời đại ngày nay, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước 

trên thế giới đã đặt giáo dục vào vị trí “Quốc sách hàng đầu”. Trước 

sự quan tâm đặt biệt đó, ngành giáo dục và đào tạo cần phải có những 

đổi mới thực sự để có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Kết 

luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị Ban chấp hành 

Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI về Đề án "Đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã nêu rõ : “ .Đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo bao gồm: đổi mới tư duy; đổi mới mục tiêu 

đào tạo; hệ thống tổ chức, loại hình giáo dục và đào tạo; nội dung, 

phương pháp dạy và học; cơ chế quản lý; xây dựng đội ngũ giáo viên, 

cán bộ quản lý; cơ sở vật chất, nguồn lực, điều kiện bảo đảm…, trong 

toàn hệ thống (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại 

học, đào tạo nghề)”. Một trong những giải pháp ngành giáo dục cần 

quan tâm hiện nay là đổi mới phương pháp dạy-học. Muốn đổi mới 

phương pháp dạy học, trước hết cần phải đổi mới phương pháp KT-

ĐG kết quả học tập của học sinh. Bởi lẽ trong dạy học, KT-ĐG tốt sẽ 

phản ánh đầy đủ việc dạy của thầy, và việc học của trò, người dạy 

hoàn thiện quá trình dạy, người học tự đánh giá lại bản thân, các nhà 

quản lí có cái nhìn khách quan hơn về chương trình, cách tổ chức đào 

tạo. Để thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá thì việc xây dựng đề 

kiểm tra rất quan trọng. Một đề kiểm tra đảm bảo chuẩn kiển thức kỹ 

năng sẽ đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách khách quan và 

toàn diện. Điều này khẳng định rằng các nhà quản lý trường học cần 

phải có những biện pháp quản lý hiệu quả việc xây dựng câu hỏi KT-
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ĐG kết quả học tập của học sinh là yêu cầu cần thiết. Đặc biệt là môn 

Toán ở Tiểu học. Bởi lẽ, môn Toán là môn học công cụ và rất quan 

trọng cho các em để học lên lớp trên. Bên cạnh đó, hiện nay, ở bậc TH 

đã bỏ thi tốt nghiệp cuối cấp, kết quả bài kiểm tra cuối năm học là cơ 

sở để xếp loại học lực môn năm và cũng là căn cứ để xét hoàn thành 

chương trình TH. 

Thực tế ở các trường TH hiện nay, việc quản lý xây dựng hệ 

thống câu hỏi KT-ĐG thực hiện chưa khoa học, chưa có biện pháp chỉ 

đạo cụ thể nào; việc xây dựng ngân hàng đề, phân tích xử lý đề chưa 

được thực hiện. Chính vì vậy, công tác KT-ĐG chưa mang tính khách 

quan, chưa toàn diện, không đảm bảo chuẩn và thậm chí vượt chương 

trình. 

Xuất phát từ những yêu cầu và thực tế trên, đồng thời qua thực 

tiễn quản lý chúng tôi lựa chọn đề tài “Biện pháp quản lý xây dựng 

ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán 

của Hiệu trưởng trường Tiểu học trên địa bàn huyện Hòa Vang 

thành phố Đà Nẵng”   

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, phân tích, đánh giá 

thực trạng, đề xuất các biện pháp quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi 

KT-ĐG giá kết quả học tập môn Toán góp phần nâng cao chất lượng 

dạy học ở các trường TH trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà 

Nẵng. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Công tác quản lý hoạt động KT-ĐG kết quả học tập môn Toán 

của Hiệu trưởng trường TH. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu  
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Các biện pháp quản lý hoạt động xây dựng ngân hàng câu hỏi 

KT-ĐG kết quả học tập môn Toán của Hiệu trường trường Tiểu học 

trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu các trường Tiểu học có các biện pháp phù hợp trong công 

tác quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi KT-ĐG kết quả học tập môn 

Toán sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học và đánh giá kết quả 

học tập môn Toán một cách chính xác. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý xây dựng ngân hàng 

câu hỏi KT-ĐG kết quả học tập của học sinh, lý luận về kiểm tra đánh 

giá. 

5.2. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng đề kiểm 

tra và quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi KT-ĐG kết quả học tập 

môn Toán của Hiệu trưởng các trường TH trên địa bàn huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng. 

5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi 

kiểm KT-ĐG kết quả học tập môn Toán của Hiệu trưởng các trường 

TH trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận: 

6.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 

6.3. Nhóm các phương pháp bổ trợ: 

7. Phạm vi nghiên cứu: 

- Thực hiện đề tài này, chúng tôi tập trung khảo sát các trường 

đại diện cho ba vùng trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà 

Nẵng: đồng bằng, trung du và, miền núi. 

- Đề tài tập trung xác lập các biện pháp quản lý xây dựng ngân 

hàng câu hỏi KT-ĐG kết quả học tập môn Toán của Hiệu trưởng 
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trường TH trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2012-2015.  

8. Đóng góp của luận văn 

Làm phong phú thêm lý luận, hệ thống hoá các phương pháp 

xây dựng câu hỏi KT-ĐG, đưa ra một số biện pháp quản lý hiệu quả 

trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi KT-ĐG kết quả học tập 

môn Toán của các trường TH huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

9. Cấu trúc luận văn: 

Luận văn gồm có 3 phần: 

Phần mở đầu 

Phần nội dung: gồm có 3 chương: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý xây dựng ngân hàng câu 

hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập tại trường Tiểu học. 

- Chương 2: Thực trạng về quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi 

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

- Chương 3: Các biện pháp quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi 

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của Hiệu trưởng trường 

Tiểu học trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

Kết luận và khuyến nghị. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÍ LU ẬN VỀ QUẢN LÝ XÂY D ỰNG NGÂN HÀNG 

CÂU HỎI KI ỂM TRA, ĐÁNHGIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP 

TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC 
 

1.1. KHÁI QUÁT L ỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 

Từ lịch sử phát triển giáo dục và thực tiễn trên thế giới và của 

nước ta cho chúng ta thấy rằng KT-ĐG kết quả học tập của học sinh 

được thực hiện bằng nhiều phương pháp. Trong đó, có thể nói, trắc 

nghiệm đã có một lịch sử phát triển khá dài và đạt được nhiều thành 

tựu trong nghiên cứu và áp dụng thực nghiệm. Nhiều nhà khoa học 

quan tâm nghiên cứu và sử dụng ngày càng nhiều nhằm đánh giá kết 

quả học tập của học sinh theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, 

cải tiến các phương pháp KT-ĐG, thi ở các bậc học. Song làm thế nào 

để quản lý việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm KT-ĐG kết 

quả học tập của học sinh thì thật sự chưa được các nhà khoa học quan 

tâm nhiều. 

1.2. CÁC KHÁI NI ỆM CỦA ĐỀ TÀI 

1.2.1. Quản lý  
Quản lý là sự tác động có chủ đích của chủ thể quản lý lên đối 

tượng quản lý nhằm phát huy tiềm năng của các yếu tố, sử dụng có hiệu 

quả các nguồn lực và cơ hội của tổ chức, nhằm đảm bảo cho tổ chức vận 

hành tốt, đạt mục tiêu với chất lượng và hiệu quả tối ưu 

1.2.2. Giáo dục 

Giáo dục theo nghĩa rộng là giáo dục xã hội được coi là lĩnh vực 

hoạt động của xã hội nhằm truyền đạt những kinh nghiệm xã hội- l ịch 

sử chuẩn bị cho thế hệ trẻ trở thành lực lượng nối tiếp sự phát triển 

của xã hội kế thừa và phát triển nền văn hóa của loài người và của dân 

tộc. Giáo dục được hiểu theo nghĩa hẹp là giáo dục trong nhà trường, 

đó là quá trình tác động có tổ chức , có kế hoạch, có qui trình chặt chẽ 
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nhằm mục đích cung cấp kiến thức, kỹ năng, hình thành thái độ hành 

vi đạo đức cho thanh thiếu niên, xây dựng và phát triển nhân cách theo 

mô hình mà xã hội mong muốn. 

1.2.3. Quản lý giáo dục 
QLGD là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp 

quy luật của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đạt được mục 

tiêu giáo dục đã đề ra. 

1.2.4. Kiểm tra 

Tổng quát nhất thì “kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để 

đánh giá, nhận xét” (Từ điển tiếng việt của viện ngôn ngữ học do 

Hoàng Phê chủ biên). Kiểm tra được chia thành ba loại: Ki ểm tra 

thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra tổng kết.  

1.2.5. Đánh giá 

Đánh giá được định nghĩa là quá trình hình thành những nhận 

định, phán đoán về kết quả công việc dựa vào việc 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. 

1.2.6. Kết quả học tập 

Kết quả học tập là gồm các kiến thức, kỹ năng và thái độ mà 

người học có được trong quá trình học tập và rèn luyện. 

1.2.7. Đánh giá kết quả học tập 

Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập và xử lí thông tin 

về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh, về tác 

động và nguyên nhân của tình hình đó nhằm tạo cơ sở cho những 

quyết định sư phạm của giáo viên và nhà trường, cho bản thân học 

sinh để họ học tập ngày một tiến bộ.  

1.2.8. Ngân hàng câu hỏi  

a. Câu hỏi trắc nghiệm tự luận 
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TNTL là hình thức tự trình bày câu trả lời bằng ngôn ngữ của 

mình. Bài TNTL được chấm điểm một cách chủ quan, điểm số cho bởi 

những người chấm khác nhau có thể không thống nhất. 

b. Trắc nghiệm khách quan 

Là loại hình câu hỏi, bài tập mà các phương án trả lời đã có sẵn, 

hoặc nếu học sinh phải tự viết câu trả lời thì câu trả lời phải là câu 

ngắn và chỉ duy nhất có một cách viết đúng.  

c. Ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá 

Ngân hàng câu hỏi KT-ĐG là một tập hợp các câu hỏi TNKQ 

và tự luận được xây dựng một cách hệ thống theo từng mức độ yêu 

cầu nhận thức của chuẩn KT-KN từng mảng kiến thức. 

1.3. LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP   

1.3.1. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 

a. Mục đích của kiểm tra đánh giá kết quả học tập  

Tùy từng trường hợp việc KT-ĐG có thể có các mục đích khác 

nhau. Cụ thể trong dạy học KT-ĐG gồm 3 mục đích chính: Kiểm tra 

kiến thức, kĩ năng để đánh giá trình độ xuất phát của người học; KT-

ĐG nhằm mục đích dạy học; Kiểm tra nhằm mục đích đánh giá thành 

tích, kết quả học tập hoặc nhằm nghiên cứu đánh giá mục tiêu, 

phương pháp dạy học. 

b. Chức năng của kiểm tra đánh giá kết quả học tập  

GS.Trần Bá Hoành đề cập đến ba chức năng của KT-ĐG trong 

dạy học: Chức năng sư phạm, chức năng xã hội, chức năng khoa học. 

Trong thực tiễn dạy học ở trường phổ thông, chúng ta chủ yếu quan 

tâm đến các chức năng sư phạm của KT-ĐG bao gồm: chức năng 

chuẩn đoán; chức năng định hướng hoạt động học; chức năng xác 

nhận thành tích học tập, xác nhận trình độ KT-KN của người học. 

c. Các yêu cầu sư phạm đối với KT-ĐG kết quả học tập của 

học sinh 
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KT-ĐG kết quả học tập của HS cần thực hiện theo các yêu cầu 

sau: đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá; đảm bảo tính 

toàn diện, hệ thống và thường xuyên; đảm bảo tính phát triển. 

d. Nguyên tắc chung cần quán triệt trong KT-ĐG 

Để đảm bảo tính khoa học của việc KT-ĐG KT-KN thì việc đó 

phải được tiến hành theo một quy trình hoạt động chặt chẽ: Xác định 

rõ mục đích KT-ĐG; xác định rõ nội dung cụ thể của các KT-KN cần 

KT-ĐG, các tiêu chí cụ thể của mục tiêu dạy học từng KT-KN đó; xác 

định rõ biện pháp thu lượm thông tin; xây dựng các câu hỏi, các đề bài 

kiểm tra; tiến hành kiểm tra, thu lượm thông tin (chấm), xem xét kết 

quả và kết luận đánh giá.  

1.3.2. Hoạt động KT-ĐG kết quả học tập môn Toán  trường 

TH   

Môn Toán là môn học được đánh giá bằng điểm số kết hợp với 

nhận xét. Kiểm tra hằng tháng được qui định là 2 lần/học sinh; kiểm 

tra định kỳ được thực hiện 4 lần/ năm. Trong đó, lần đánh giá cuối 

năm quyết định học sinh lên lớp thẳng hay kiểm tra lại trong hè. Công 

cụ kiểm tra là các bài trắc nghiệm khách quan hay tự luận và cách 

thức xác định kết quả là cho điểm.  

1.4. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ K ẾT  

Quản lý KT-ĐG cần quản ý đồng bộ các nội dung sau: 

- Quản lý thời gian kiểm tra đánh giá 

- Quản lý nội dung và hình thức kiểm tra đánh giá 

- Quản lý công tác xây dựng câu hỏi kiểm tra: 

- Quản lý lực lượng tham gia kiểm tra đánh giá 

- Quản lý kết quả kiểm tra đánh giá 

 

 



 
9 

1.5. LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NGÂN 

HÀNG CÂU HỎI KI ỂM TRA ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP 

CỦA HỌC SINH 

1.5.1. Vai trò, ý nghĩa của việc quản lý xây dựng ngân hàng 

câu hỏi ki ểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 

Xây dựng ngân hàng câu hỏi KT-ĐG kết quả học tập giúp nhà 

giáo dục có được công cụ để kiểm tra nhằm thu thập thông tin trong 

quá trình đánh giá. Quản lý tốt công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi 

KT-ĐG kết quả học tập của học sinh là hình thành được những bộ 

công cụ tốt giúp cho hoạt động KT-ĐG một cách chính xác, toàn diện, 

xác định kết quả học tập và là tiền đề để ra các quyết định quản lý 

đúng đắn trong việc chỉ đạo của nhà trường. 

1.5.2. Hoạt động xây dựng ngân hàng câu hỏi ki ểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của học sinh 

Để có một ngân hàng câu hỏi tốt, bao trùm được nội dung và 

đảm bảo được chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học, cần thực hiện tốt 

các bước sau:  

Bước 1: Xác định mục đích, nội dung môn học cần kiểm tra: 

Bước 2: Xác định các mục tiêu nhận thức: 

Bước 3. Thiết lập dàn bài trắc nghiệm: 

Bước 4. Soạn thảo câu trắc nghiệm: 

Bước 5. Trao đổi trong nhóm đồng nghiệp: 

Bước 6. Làm đề kiểm tra gốc và tạo các đề tương đương: 

Bước 7. Tổ chức kiểm tra và chấm kiểm tra: 

Bước 8. Phân tích bài kiểm tra 

Bước 9. Phân tích câu hỏi kiểm tra. 

Bước 10. Sữa chữa và lưu vào ngân hàng. 

1.5.2. Quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi ki ểm tra, đánh 

giá kết quả học tập của học sinh 
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Quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi KT-ĐG trong nhà trưởng 

là tác động có tổ chức, có định hướng của HT lên đội ngũ giáo viên và 

những điều kiện khách quan tác động đến nhằm sử dụng có hiệu quả 

cao nhất các tiềm năng, các cơ hội của nhà trường làm cho nhà trường  

thực hiện  xây dựng ngân hàng câu hỏi KT-ĐG có hiệu quả. Việc quản 

lý hoạt động này được tiến hành theo đúng quy luật : Kế hoạch�tổ 

chức�thực hiện�kiểm tra.  

Tiểu kết chương 1 

Quản lý công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi KT-ĐG kết quả 

học tập của học sinh là một hoạt động quan trọng trong công tác KT-

ĐG của các cơ sở giáo dục. Hoạt động quản lý xây dựng ngân hàng 

câu hỏi KT-ĐG kết quả học tập của học sinh là một hoạt động quản lý 

một chuỗi hoạt động gồm 10 buớc, các bước có sự liên kết, hỗ trợ cho 

nhau. Đây là một hoạt động quan trọng trong công tác đổi mới phương 

pháp dạy học, góp phần vào công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục.  

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ XÂY D ỰNG NGÂN HÀNG CÂU 

HỎI KI ỂM TRA, ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN 

TOÁN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN HÒA VANG  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

2.1. KHÁI QUÁT V Ề GIÁO DỤC TIỂU HỌC HUYỆN HÒA 

VANG THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

Giáo dục Tiểu học huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có đầy 

đủ các điều kiện về nguồn nhân lực, vật lực để phát triển chất lượng 

giáo dục, song chất lượng giáo dục vẫn còn những hạn chế cần khắc 

phục: Chất lượng giáo dục nhìn chung còn thấp so với mặt bằng thành 

phố về đại trà cũng như mũi nhọn, chưa đồng đều giữa các trường trên 

địa bàn. Điều này, đòi hỏi các nhà quản lý giáo dục TH Hòa Vang, đặc 
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biệt là HT các trường TH cần quan tâm phân tích, tìm nguyên nhân và 

đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhất để nâng cao chất lượng giáo dục, 

đặc biệt là công tác quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi KT-ĐG kết 

quả học tập môn Toán. 

2.2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY D ỰNG NGÂN HÀNG CÂU 

HỎI KT- ĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HIỆU 

TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA 

VANG, THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Mô tả quá trình khảo sát 

Để tìm hiểu thực trạng , chúng tôi đã tiến hành khảo sát bằng 

phiếu điều tra 252 CB-GV của 9/19 trường TH đại diện cho 3 vùng 

cùng một số cán bộ quản lý TH tại Phòng GD&ĐT Hòa Vang, tại Sở 

GD&ĐT Đà Nẵng. Ngoài việc khảo sát bằng phiếu hỏi, chúng tôi còn 

dùng phương pháp phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu và phương pháp 

chuyên gia để nghiên cứu vấn đề này. Công tác khảo sát thực trạng 

được tiến hành từ tháng 12/2013 đến tháng 01/2014. 

2.2.2. Thực trạng về công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi 

KT-ĐG kết quả học tập môn Toán ở các trường Tiểu học trên địa 

bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

a. Nhận thức về xây dựng ngân hàng câu hỏi môn Toán.  

Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi dùng để KT-ĐG kết quả học 

tập của học sinh chưa được nhiều các CB- GV ở các trường quan tâm. 

Đặc biệt, tất cả giáo viên đều cho rằng việc xây dựng câu hỏi kiểm tra 

là nhiệm vụ của CBQL mà người chịu trách nhiệm chính là Phó Hiệu 

trưởng. Hoặc nếu có thì không có căn cứ khoa học, rất khó khăn cho 

việc đánh giá. 

b. Thực trạng năng lực xây dựng ngân hàng câu hỏi môn 

Toán của cán bộ quản lý và giáo viên. 
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Hầu hết giáo viên nắm vững chương trình, chuẩn KT-KN của 

môn dạy, đồng thời cũng được yêu cầu KT-ĐG kết quả học tập của bộ 

môn mình giảng dạy. Song, việc xác lập các mức độ nhận thức của 

từng nội dung dạy học, xây dựng ma trận hai chiều trước khi xây dựng 

câu hỏi kểm tra thì hầu hết giáo viên cũng như CBQL chưa nắm vững 

và chưa thực hiện được. Điều này chứng tỏ năng lực xây dựng ngân 

hàng câu hỏi KT-ĐG kết quả học tập của học sinh của đội ngũ CB-GV 

còn quá yếu, chưa có sự đổi mới.  

2.2.3. Thực trạng quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏiKT-

ĐG môn Toán của Hiệu trưởng trường Tiểu học trên địa bàn 

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

a. Thực trạng về việc bồi dưỡng kỹ năng xây ngân hàng câu 

hỏi KT-ĐG cho giáo viên  

Công tác bồi dưỡng phương pháp xây dựng ngân hàng câu hỏi 

KT-ĐG kết quả học tập của học sinh cho CBQL cũng như giáo viên 

chưa chu đáo, chưa chuyên sâu, chưa bài bản, quy trình không rõ ràng. 

Việc bồi dưỡng cho giáo viên ở trường và tổ chuyên môn chưa được 

thực hiện. 

b. Thực trạng quản lý quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi 

KT-ĐG kết quả học tập môn Toán của Hiệu trưởng các trường Tiểu 

học huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng 

Hiệu trưởng các trường Tiểu học huyện Hòa Vang có chú trọng 

việc dạy học và KT-ĐG theo chuẩn KT-KN, song việc quản lý công 

tác xây dựng ngân hàng câu hỏi KT-ĐG chưa theo quy trình, chưa 

được tổ chức một cách khoa học. Điều này rất bất lợi cho việc đánh 

giá sau kiểm tra. 

c. Thực trạng quản lý các phương pháp KT-ĐG thường 

xuyên, định kỳ 
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Hầu hết các lần kiểm tra thường xuyên của môn Toán đều được 

giáo viên sử dụng phương pháp vấn đáp và tự luận. Việc dùng câu hỏi 

trắc nghiệm và kết hợp TL&TNKQ hầu như hiếm khi được giáo viên 

sử dụng. Điều này chứng tỏ phương pháp kiểm tra thường xuyên chưa 

được đa dạng ở môn Toán. Phương pháp kiểm tra định kỳ thường 

được sử dụng là phương pháp kết hợp TN&TLKQ, Song, phương 

pháp này còn có một số nhà trường ít quan tâm. Thực tế đó chứng tỏ 

việc quản lý phương pháp kiểm tra ở các trường TH huyện Hòa Vang 

chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập.  

d. Thực trạng quản lý kết quả kiểm tra môn Toán của Hiệu 

trưởng trường Tiểu học trên địa bàn huyện hòa Vang, thành phố 

Đà Nẵng 

Công tác quản lý điểm của Hiệu trưởng các trường Tiểu học 

huyện Hòa Vang được chú trọng. Hiệu trưởng đã quản lý kết quả kiểm 

tra thông qua nhiều kênh như thống kê so sánh kết quả và tác động 

điều chỉnh quá trình giảng dạy của giáo viên.... Song vẫn còn bộ phận 

nhỏ Hiệu trưởng chưa quan tâm nhiều đến công tác quản lý điểm kiểm 

tra. 

e. Thực trạng xử lý các thông tin phản hồi và phân tích kết 

quả kiểm tra kết quả học tập của học sinh để đánh giá giáo viên, 

cán bộ quản lý, cơ sơ vật chất và những chỉ đạo của hiệu trưởng để 

chỉ đạo hoạt động dạy học tại trường 

Việc đánh giá sau kiểm tra được Hiệu trưởng các trường TH 

huyện Hòa Vang quan tâm, song hầu như việc làm này được giao cho 

Phó Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách. Bên cạnh đó, việc phản hồi thông 

tin sau đánh giá còn mang tính chung chung, chưa cụ thể, chưa phân 

tích rõ các mảng kiến thức hay kỹ năng học sinh đạt được hay chưa 

đạt được theo các mức độ nhận thức, ít quan tâm đến những nguyên 

nhân chủ quan và đánh giá chưa mạnh mẽ giáo viên, cán bộ quản lý, 
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cơ sở vật chất và những chỉ đạo của hiệu trưởng để chỉ đạo hoạt động 

dạy học tại trường 

2.3. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG, 

HIỆU QUẢ QUẢN LÝ XÂY D ỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI 

KI ỂM TRA ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN  

Theo kết quả điều tra, chúng tôi nhận thấy rằng nguyên nhân 

dẫn đến hiệu quả quản lý công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi KT-

ĐG là do nhà trường chưa nắm bắt đươc qui trình quản lý cũng như 

thực hiện, chưa có kỹ thuật thực hiện 10 bước xây dựng đề; Hiệu 

trưởng chưa quản lý một cách đồng bộ các khâu trong hoạt động xây 

dựng đề; công tác tổ chức, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và kiểm tra 

thực hiện chưa chặt chẽ; các nguyên nhân khác như chưa nhận thấy 

được tầm quan trọng về công tác này... 

 

Tiểu kết chương 2 

Theo kết quả điều tra thực trạng công tác quản lý xây dựng 

ngân hàng KT-ĐG kết quả học tập môn Toán của Hiệu trưởng các 

trường TH, chúng tôi có những đánh giá chung như sau: 

Mặt mạnh: 

Nhìn chung đa số CB-GV Tiểu học huyện Hòa Vang có trình độ 

đào tạo trên chuẩn cao, tâm huyết với nghề nghiệp, có trách nhiệm với 

công việc. Phần lớn đã có nhận thức đúng về công tác KT-ĐG kết quả 

học tập của HS, thực hiện tương đối tốt việc dạy học và KT-ĐG theo 

Chuẩn KT-KN của môn học. Bên cạnh đó các nhà trường cũng đã tổ 

chức thực hiện được một số bước trong quy trình như xây dựng được 

kế hoạch, qui định nội dung ôn tập và kiểm tra, tổ chức duyệt đề kiểm 

tra, xử lý kết quả và đánh giá sau kiểm tra... 

Mặt yếu: 
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Việc quản lý chưa đồng bộ, không đảm bảo qui trình; ý thức 

trách nhiệm của CB-GV về công tác này chưa được chú trọng, chưa 

nhận thấy hết được vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng được một ngân 

hàng câu hỏi KT-ĐG kết quả học tập của HS; năng lực chuyên môn về 

công tác xây dựng câu hỏi trong CB-GV còn yếu. 

Nguyên nhân của những yếu kém: 

Nguyên nhân chủ quan: Công tác tổ chức chỉ đạo, quán triệt 

chưa thống nhất và chặt chẽ; Hiệu trưởng và CB-GV các trường chưa 

có chuyên môn trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi KT-ĐG; 

việc quản lý của HT về công tác này chưa đồng bộ, chưa đúng qui 

trình; một số CB-GV chưa thật sự tâm huyết, sáng tạo và ý thức tự bồi 

dưỡng chưa cao. 

Nguyên nhân khách quan 

CB-GV mặc dù có trình độ đào tạo trên chuẩn cao, nhưng trong 

quá trình đào tạo, nội dung về quy trình cũng như kỹ thuật xây dựng 

ngân hàng câu hỏi KT-ĐG hầu như họ chưa được học; ảnh hưởng dư 

luận về bệnh thành tích đã làm cho CBQL các trường còn ngại trong 

việc giao nhiệm vụ xây dựng câu hỏi kiểm tra cho GV vì sợ lộ đề. 

CHƯƠNG 3 

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY D ỰNG NGÂN HÀNG         

CÂU HỎI KI ỂM TRA, ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN 

TOÁN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN HÒA VANG THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 
 

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP 

Để đề xuất các biện pháp, chúng tôi căn cứ vào các nguyên tắc 

đảm bảo tính pháp lý và tính khoa học; nguyên tắc đảm bảo tính phù 

hợp và khả thi ; nguyên tắc hiệu quả và công bằng ; nguyên tắc phù 

hợp với mục tiêu, nội dung chương trình dạy học ; nguyên tắc đảm 

bảo tính kế thừa và phát triển 
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3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY D ỰNG NGÂN HÀNG 

CÂU HỎI KI ỂM TRA ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN 

TOÁN  

3.2.1. Biện pháp nâng cao nhận thức về quản lý xây dựng 

ngân hàng câu hỏi ki ểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán 

của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh 

a. Mục đích  của biện pháp   

Biện pháp này nhằm giúp Hiệu trưởng các nhà trường tác động 

đến tư tưởng của CBQL, GV, phụ huynh và HS toàn trường để họ 

thấy được vai trò quan trọng của công tác xây dựng câu hỏi KT-ĐG 

kết quả học tập môn Toán; nâng cao hiểu biết về chất lượng giáo dục 

trong bối cảnh hiện nay; có trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy 

nói chung và quản lý trường Tiểu học nói riêng.  

b. Nội dung và tổ chức thực hiện  

Thứ nhất : Thông qua các đợt học tập sinh hoạt chính trị, các 

cuộc họp Hội đồng, chuyên môn trường để tuyên truyền các văn bản, 

chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ GD&ĐT về công 

tác KT-ĐG kết quả học tập của HS; tổ chức cho CB-GV hội thảo về 

vấn đề chất lượng giáo dục TH hiện nay và đặc biệt bàn đến việc quản 

lý xây dựng đề KT-ĐG thực tế ở các nhà trường, sự cần thiết và cấp 

bách của vấn đề quản lý xây dựng đề kiểm KT-ĐG; Phát động và thực 

hiện nghiêm túc các cuộc vận động « Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh », cuộc vận động «Hai không», phong trào thi 

đua xây dựng« Trường học thân thiện, học sinh          tích cực». 

Thứ hai: Thực hiện tốt công tác chuẩn hoá giáo viên; thực hiện 

nghiêm túc đề án luân chuyển giáo viên; kiên quyết không chấp nhận 

những hành vi gian lận, chạy theo thành tích. 

Thứ ba: Thông qua các cuộc học phụ huynh học sinh tuyên 

truyền các văn bản qui định pháp luật về giáo dục, các chủ trương, 
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nhiệm vụ năm học, chủ trương đổi mới phương pháp dạy học nói 

chung và phương pháp KT-ĐG nói riêng, các phong trào thi đua. Từ 

đó tạo nên tinh thần phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong 

công tác giáo dục học sinh nói chung và công tác KT-ĐG kết quả học 

tập của học sinh nói riêng. 

Thứ tư: Quán triệt trong HS thông qua các tiết chào cờ, các tiết 

sinh hoạt tập thể hay những buổi sinh hoạt ngoại khóa về mục đích, 

yêu cầu, các nội dung, kiến thức cũng như phương pháp KT-ĐG kết 

quả học tập các môn học nói chung và môn Toán nói riêng. 

Thứ năm: Hiệu trưởng cần mạnh dạn giao cho giáo viên nhiệm 

vụ ra đề kiểm tra và có niềm tin ở họ. Trong quá trình giáo viên thực 

hiện xây dựng đề cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ. 

Thứ sáu: HT cần có chế độ khen thưởng đối với những cá nhân, 

tập thể thực hiện tốt công tác xây dựng đề KT-ĐG kết quả học tập. 

Đồng thời cũng cần có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với 

những hành vi không thực hiện hay cố tình thực hiện sai yêu cầu.  

3.2.2. Xây dựng kế hoạch và cơ cấu tổ chức lực lượng  tham 

gia 

a. Mục đích của biện pháp 

Biện pháp này nhằm định hướng cho Hiệu trưởng cách thức xây 

dựng một kế hoạch kiểm tra tốt và hình thành hội đồng ra đề phù hợp 

nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng câu hỏi KT-ĐG kết quả học tập 

môn Toán của học sinh. 

b. Nội dung và tổ chức thực hiện  

Để xây dựng một kế hoạch tốt, hiệu trưởng cần nghiên cứu các 

văn bản qui định về đánh giá xếp loại như Thông tư 32/2009/TT-

BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh 

giá và xếp loại học sinh Tiểu học; Biên chế năm học, phân phối 

chương trình và chuẩn KT-KN môn học. Đồng thời, căn cứ nhiệm vụ 
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năm học, điều kiện thực tế của trường, Hiệu trưởng xây dựng dự thảo 

về kế hoạch KT-ĐG kết quả học tập của học sinh. Kế hoạch kiểm tra 

phải được thông qua Hội đồng xây dựng đề của nhà trường để thảo 

luận góp ý trước khi thành văn bản chính thức. 

Hiệu trưởng cần thành lập Hội đồng xây dựng đề kiểm tra. Trên 

cơ sở năng lực và sở trường, Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên trong Hội đồng và có thể thành lập ra từng nhóm 

thành viên làm việc độc lập dưới sự quản lý của nhóm trưởng.  

3.2.3. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và giáo viên về 

xây dựng ngân hàng câu hỏi ki ểm tra, đánh giá kết quả học tập 

môn Toán 

a. Mục đích của biện pháp   

Biện pháp này, giúp cho Hiệu trưởng trang bị cho CB-GV 

những hiểu biết để họ : biết các thao tác, qui trình thực hiện xây dựng 

đề kiểm tra ; hình thành kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện từng 

bước của quy trình xây dựng đề kiểm tra.  

b. Nội dung và tổ chức thực hiện 

Công tác bồi dưỡng được tiến hành trước khi vào năm học và 

được củng cố xuyên suốt cả năm. Hình thức tổ chức bồi dưỡng cần đa 

dạng hóa, phương pháp bồi dưỡng tập trung phát huy năng lực của 

giáo viên. 

* Hình thức tổ chức : 

Bồi dưỡng đối với CBQL và các GV cốt cán. 

Bồi dưỡng đối với giáo viên đại trà. 

Bồi dưỡng thường xuyên hằng năm.  

* Nội dung bồi dưỡng : 

Thực tế HT cần tập trung vào kỹ thuật thực hiện mười bước của 

quy trình xây dựng câu hỏi. Trong các bước này, cần tập trung nhiều 

hơn vào các khâu : xác lập các mức độ nhận thức; lập ma trận đề ; kỹ 
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thuật viết câu hỏi, đặc biệt là câu hỏi trắc nghiệm ; đánh giá bài kiểm 

tra, câu hỏi KT-ĐG kết quả học tập của HS. 

3.2.4. Biện pháp quản lý đồng bộ các khâu trong quá trình 

xây dựng ngân hàng câu hỏi ki ểm tra, đánh giá kết quả học tập 

môn Toán  

a. Mục đích của biện pháp 

Biện pháp quản lý đồng bộ các khâu giúp cho nhà quản lý : 

Thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra đúng quy trình ; tạo ra 

các bộ đề có chất lượng ; hình thành các kỹ năng hoạt động một cách 

chuyên nghiệp. 

b. Nội dung và tổ chức thực hiện 

Quá trình thực hiện xây dựng câu hỏi kiểm tra trải qua mười 

bước với bốn giai đoạn: 

+ Quy hoạch bài kiểm tra 

+ Viết câu hỏi kiểm tra 

+ Tổ chức kiểm tra và chấm bài 

+ Phân tích và lưu trữ 

Như vậy HT cần quản lý tốt và đồng bộ bốn giai đoạn trên. Sau 

khi thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra, HT- Chủ tịch Hội đồng cần 

phân chia thành nhóm theo năm lớp, phân công nhiệm vụ cho từng 

nhóm. HT cần xây dựng lộ trình thể hiện rõ nội dung công việc, thời 

gian, hình thức làm việc và địa điểm làm việc cụ thể. Căn cứ lịch làm 

việc, các nhóm lên kế hoạch tổ chức thực hiện, HT, PHT theo dõi, 

giám sát và cùng tham gia làm việc với các nhóm. 

Bước 1: Phân tích nội dung cần kiểm tra: HT chỉ đạo các nhóm 

căn cứ vào chương trình giảng dạy trong giai đoạn kiểm tra, liệt kê tất 

cả các nội dung đã học, chọn những nội dung kiến thức trọng tâm cần 

đo.  
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Bước 2: Xác định mục tiêu nhận thức: Căn cứ vào chuẩn KT-

KN của từng nội dung, xác lập mục tiêu nhận thức theo bốn mức độ: 

nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng bậc cao. 

Bước 3: Thiết lập dàn bài kiểm tra: Căn cứ vào thời gian kiểm 

tra, mục đích kiểm tra, HT tổ chức thảo luận trong hội đồng để thống 

nhất số lượng câu hỏi cần kiểm tra; căn cứ vào số tiết học và yêu cầu 

chuẩn KT-KN của mỗi nội dung cần đo lường để bố trí số câu hỏi theo 

các mức độ nhận thức cho phù hợp.  

Bước 4: Soạn câu hỏi : Các nhóm phân công mỗi thành viên 

trong nhóm chịu trách nhiệm soạn một đề theo dàn bài đã thống nhất. 

Mỗi người phải soạn nhiều hơn số câu ghi trong dàn bài. 

Bước 5: Trao đổi nhóm : Cả nhóm tổ chức họp (có sự tham gia 

của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch) để trao đổi, thảo luận, điều chỉnh, 

thống nhất câu hỏi trong đề. Kết quả của hoạt động này là hình thành 

được các đề kiểm tra hoàn chỉnh. 

Bước 6: Tạo đề tương đương : Từ một hay nhiều đề các nhóm 

gửi về, Phó Chủ tịch Hội đồng tạo ra các đề tương đương. Các đề 

tương đương sẽ được đưa ra Ban Chủ tịch phê duyệt và thống nhất 

chọn đề chính thức (có thể một hoặc nhiều đề) và đề dự bị. 

Bước 7 : Tổ chức kiểm tra và chấm bài : Tổ chức kiểm tra cần 

được tổ chức theo quy trình cụ thể. Trong quá trình kiểm tra, HT 

thường xuyên theo dõi, kiểm tra; chấm bài kiểm tra cần phân công 

giáo viên dạy khối nào chấm khối ấy, hai người cùng chấm một bài. 

Sau khi chấm, Tổ trưởng, PHT chấm xác suất lại. 

Bước 8,9,10: Phân tích và lưu câu hỏi kiểm tra 

Phân tích bài kiểm tra cần tập trung phân tích từng phần, từng 

câu. HT cần tổ chức phân tích bài kiểm tra, câu hỏi kiểm tra theo 

nhóm. Khi phân tích, cần chỉ đạo tập trung vào độ khó, độ phân biệt 

và các phương án nhiễu của câu trắc nghiệm; độ khó, những dữ kiện 
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có hợp lý hay chưa hợp lý, tính nghiêm khắc hay khoan dung của 

người chấm. Từ kết quả phân tích trên, HT sẽ đánh giá được kết quả 

học tập môn Toán của HS theo các mức độ nhận thức, công tác giảng 

dạy của GV...đồng thời có kết luận chỉ đạo kịp thời nhằm điều chỉnh 

những sai sót. Trong quá trình phân tích, HT cần chỉ đạo các nhóm 

đánh dấu những câu hỏi tốt, những câu hỏi cần điều chỉnh, những câu 

hỏi cần loại bỏ. Đồng thời tổ chức thẩm tra, điều chỉnh và cuối cùng 

lưu toàn bộ câu hỏi tốt một cách có hệ thống. 

Mười bước với bốn giai đoạn của quy trình xây dựng câu hỏi 

kiểm tra đều có mối liên hệ mật thiết, bước này là tiền đề, là cơ sở cho 

bước kia. Do vậy, nếu HT sử dụng tốt biện pháp quản lý đồng bộ các 

bước chắc chắn nhà trường sẽ có một ngân hàng câu hỏi kiểm tra chất 

lượng và phong phú. 

3.2.4. Biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

Thực hiện biện pháp này giúp cho các HT: đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT trong trường học ; quản lý chặt chẽ, ít tốn thời gian trong hoạt 

động chấm và phân tích bài kiểm tra ; có được một kết quả chính xác, 

công bằng về kết quả học tập của HS về môn Toán, từ đó HT có thể 

đưa ra được kết luận sư phạm phù hợp và khả thi. 

 Nội dung và tổ chức thực hiện 

- Trang bị CSVC: hiện nay tất cả các trường TH đều có hệ 

thống máy vi tính, có mạng Internet. Song, HT cần lập kế hoạch trang 

bị thêm máy quét OPSCAN. Đồng thời nâng cấp máy, cài đặt các 

phần mềm như TEST, QUEST, FACETS và SPSS vào máy. 

- Bồi dưỡng năng lực sử dụng máy móc, các phần mềm và kỹ 

năng đọc các thông tin mà các phần mềm đã phân tích cho GV.  

- Tổ chức ứng dụng tốt các thiết bị trên. 

3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP 
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Các biện pháp trên đây tồn tại trong mối quan hệ biện chứng 

với nhau luôn có những tác động chi phối lẫn nhau trong trong một hệ 

trọn vẹn. Vì vậy có thực hiện đồng bộ các biện pháp thì mới thúc đẩy 

việc nâng cao chất lượng về công tác xây dựng câu hỏi kiểm tra môn 

Toán và đổi mới công tác KT-ĐG kết quả học tập học sinh. Thực hiện 

tốt, có hiệu quả các biện pháp trên là góp phần nâng cao chất lượng 

học sinh trong việc giáo dục toàn diện và đáp ứng được với yêu cầu 

của đổi mới giáo dục phổ thông mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.  

3.4. KHẢO NGHIỆM KẾT QUẢ CÁC BIỆN PHÁP 

3.4.1. Mục đích của khảo nghiệm  

Nhằm đánh giá tính khả thi, tính thuận lợi, tính hiệu quả giáo 

dục, mức độ phù hợp của các biện pháp và kiểm định lại giả thuyết 

khoa học mà chúng tôi đã đưa ra. 

3.4.2. Đối tượng khảo nghiệm  

Chúng tôi chọn 42 HT, P.HT có kinh nghiệm trong quản lý 

trường TH và một số chuyên gia giáo dục để kết luận các biện pháp đã 

xây dựng. 

3.4.3. Nội dung khảo nghiệm 

Khảo nghiệm tính khoa học, tính lô gíc, tính hiệu quả, tính cần 

thiết, tính khả thi, tính thuận lợi và mức độ phù hợp của các biện pháp 

quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi môn mà chúng tôi đã xây dựng. 

3.4.4. Tiến trình kh ảo nghiệm 

+ Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện khảo nghiệm. 

+ Bước 2 : Tiến hành gửi tài liệu, phiếu phỏng vấn tới đối tượng 

điều tra và hỏi thêm một số ý kiến khác. 

+ Bước 3 : Thu phiếu điều tra, thống kê số liệu và xử lý kết quả điều 

tra. 

3.4.5. Kết quả khảo nghiệm và phân tích kết quả khảo 

nghiệm 
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a. Kết quả khảo nghiệm HT, P.HT các trường tiểu học 

+ Về mức độ cần thiết: 100% các biện pháp đều được HT, PHT 

cho là rất cần thiết và cần thiết. Song vẫn còn 22,2% HT, PHT đánh 

giá không cần thiết ở biện pháp 5 vì họ cho rằng việc chấm và phân 

tích có thể làm tay. Song, theo chúng tôi vấn đề quan trọng và tính cần 

thiết ở đây là mức độ chính xác cao, tính công bằng và hiệu quả khi 

thực hiện biện pháp này. 

+ Tính khả thi: Trong tất cả các biện pháp, biện pháp 1, 2 và 3 

được 100% HT, PHT cho là rất khả thi và khả thi. Biện pháp 4 và 5 

còn có 11- 31,9% HT, PHT cho là không khả thi vì họ còn ngại trình 

độ tin học và trình độ đọc kết quả sau khi máy phân tích của đội ngũ, 

đồng thời một số HT, PHT còn cho rằng biện pháp 4 tốn nhiều thời 

gian, khó quản lý và dễ lộ đề. Tuy nhiên, nếu HT thực hiện tốt biện 

pháp 1 và 2 thì trình độ năng lực hay ngại lộ đề không còn là vấn đề.  

+ Về tính thuận lợi của các biện pháp : 75 - 100 % CBQL cho 

rằng các biện pháp quản lý nêu trên rất thuận lợi hoặc thuận lợi. Có 

một số HT đánh giá biện pháp 4 và 5 là không thuận lợi vì họ cho rằng 

việc quản lý các nhóm khó khăn, kinh phí trang bị máy móc hạn chế, 

bồi dưỡng chế độ cho người làm công tác ra đề không có. Tuy nhiên, 

HT làm tốt công tác nâng cao nhận thức, cân đối chi tiêu, xây dựng lộ 

trình phù hợp thì điều này không khó.  

 b. Kết quả khảo nghiệm chuyên gia giáo dục  

Chúng tôi nhận thấy, các chuyên gia đánh giá rất cao về tính 

khoa học và logic, tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp. Ngoài 

ra, chúng tôi còn trao đổi với chuyên gia về mức độ cần thiết, tính 

thuận lợi và phù hợp thì đa số chuyên gia đều đánh giá rất và cần thiết, 

rất và phù hợp trong điều kiện hiện nay. 
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Tiểu kết chương 3 

Các biện pháp quản lý công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi 

KT-ĐG kết quả học tập môn Toán của HS được xây dựng trên cơ sở 

lý luận về KT-ĐG, về lý thuyết xây dựng câu hỏi và thực trạng công 

tác này của HT các trường TH huyện Hòa Vang. Tất cả các biện pháp 

được nêu ở trên đều có mối quan hệ qua lại, bổ sung cho nhau. Vì vậy, 

HT cần phải phối kết hợp các biện pháp lại, sử dụng đồng bộ thì mới 

đem lại hiệu quả nhất định.  

 

KẾT LUẬN VÀ KHUY ẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

Việc nghiên cứu, hệ thống hoá lý luận quản lý KT-ĐG, lý luận 

xây dựng ngân hàng câu hỏi KT-ĐG cho ta thấy được tính cần thiết, 

quan trọng của hoạt động này trong quản lý nhà trường. Từ nghiên 

cứu thực trạng, cho thấy cần phải tìm các biện pháp quản lý chất 

lượng giáo dục TH hữu hiệu để áp dụng có hiệu quả tại Hòa Vang. HT 

các trường TH muốn quản lý tốt việc xây dựng câu hỏi KT-ĐG kết 

quả học tập môn Toán của HS ở trường mình thì cần phải tiến hành 

đồng bộ một số biện pháp quản lý mà đề tài đã đưa ra. 

2. Khuyến nghị 

HT phải quan tâm tới việc xây dựng ngân hàng câu hỏi KT-ĐG 

nói riêng và công tác KT-ĐG kết quả học tập của HS nói chung. 

Đối với giáo viên TH, cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công 

tác xây dựng đề KT-ĐG kết quả học tập môn Toán nói riêng và tất cả 

các môn học nói chung. 

Đối với lãnh đạo phòng giáo dục cần tổ chức tốt công tác huấn 

kỹ năng xây dựng câu hỏi KT-ĐG kết quả học tập của HS cho         

CB-GV.  


