Đánh giá công tác dạy học
– Cuộc điều tra độc lập
Những điều phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần biết về cuộc điều tra của Gallop

Cuộc điều tra đầu tiên về công việc của các giáo viên trường công lập NSW từ năm 2004 vừa đưa ra báo cáo cuối cùng. Cuộc
Điều tra do cựu Thủ hiến WA, Tiến sĩ Geoff Gallop đứng đầu, đã đề xuất những thay đổi lớn về tiền lương và môi trường làm
việc của giáo viên.
Báo cáo nêu rõ những thay đổi là hết sức cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao công tác giảng dạy và
đảm bảo tuyển dụng đủ giáo viên nhằm đáp ứng số lượng tuyển sinh ngày càng tăng nhanh ở các trường công lập.

Bốn kết quả trọng điểm
1. Điều tra cho thấy giáo viên vẫn duy trì sự tận tâm và tận tụy hết lòng nhưng khối lượng công việc đang trở nên thất
thường. Công việc của giáo viên đã thay đổi về mọi mặt do việc thay đổi chính sách liên tục, các tiến bộ trong công nghệ,
thay đổi chương trình giảng dạy và nhu cầu ngày càng phức tạp của học sinh. Giờ đây, ngoài công tác quản lý lớp học, giáo
viên còn kiêm nhiệm thêm nhiều công việc quản lý khác như thu thập dữ liệu, viết báo cáo và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt
các quy trình làm việc đề ra. Tính ra một giáo viên phải làm việc trung bình 55 giờ/ một tuần.
2. Mức lương của giáo viên đã giảm so với các ngành nghề khác. Mặc dù công việc của giáo viên ngày càng trở nên khó
khăn và phức tạp hơn nhưng lương của họ vẫn thấp hơn đáng kể so với mức lương trung bình của tất cả các ngành nghề hiện
nay. Chính điều này đã gây ra nhiều vấn đề cho công tác tuyển dụng và giữ chân giáo viên, làm cho việc thu hút nhân tài cần
thiết cho tương lai ngày càng khó khăn hơn.
3. Số học sinh ở NSW đang trên đà tăng lên và tình trạng thiếu giáo viên phải được giải quyết. Cuộc điều tra cho thấy
khắp NSW đều xảy ra tình trạng thiếu giáo viên và vấn đề này phải được giải quyết trước khi số lượng ghi danh tăng kỷ lục –
dự kiến tăng thêm 200.000 học sinh trong 20 năm tới.
4. Giáo viên cần nhiều thời gian hơn cho công tác phối hợp, lập kế hoạch và soạn bài. Đối với giáo viên trung học kể từ
năm 1950 và đối với giáo viên tiểu học kể từ năm 1980, thời gian ngoài giờ lên lớp mà giáo viên có mỗi tuần vẫn không tăng
lên. Cuộc điều tra cho thấy giáo viên cần nhiều thời gian hơn để soạn bài và phối hợp với đồng nghiệp, nhất là khi số lượng
học sinh có nhu cầu cao hơn ngày một tăng.

Đề xuất thay đổi
Tăng thời gian soạn bài cho giáo viên. Thời gian ngoài giờ lên lớp của giáo viên nên tăng từ hai lên bốn giờ một tuần ở các
trường tiểu học. Và giáo viên trung học nên được giảm thêm hai giờ đứng lớp giảng dạy trực tiếp. Khoảng thời gian này nên
dành cho việc đánh giá, soạn giáo án và cộng tác.
Điều chỉnh mức tiền lương. Mức tiền lương được điều chỉnh tăng từ 10% đến 15% vào năm 2022 và 2023 nhằm ghi nhận sự
nâng cao về kỹ năng cũng như trách nhiệm của giáo viên, giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt và tuyển dụng đủ số giáo viên
cần thiết nhằm đáp ứng số lượng tuyển sinh ngày càng tăng.
Tăng số lượng cố vấn học đường. Yêu cầu cấp thiết cần phải gia tăng số lượng cố vấn nhằm làm giảm thời gian chờ đợi và
giải quyết các vấn đề về tâm lý cho học sinh. Trước năm 2023, phải làm sao để đạt tỉ lệ 1 cố vấn/ 500 học sinh.
Nâng cao trình độ giáo viên. Cần tăng thêm số lượng giáo viên cơ hữu để khắc phục tình trạng thiếu hụt các giáo viên hợp
đồng. Cần giải quyết tình trạng tuyển dụng quá nhiều giáo viên hợp đồng. Cần khôi phục các chính sách hỗ trợ mà Bộ Giáo
dục đã tiến hành trước đây trong các lĩnh vực như triển khai chương trình giảng dạy, các phúc lợi dành cho học sinh, các hành
vi ứng xử và giáo dục đặc biệt.
Đầu tư vào giáo viên. Thực hiện theo các khuyến nghị của Cuộc điều tra sẽ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập
trong các trường công lập NSW. Việc này sẽ làm cho công việc giảng dạy trở nên hấp dẫn hơn nhằm giữ lại những giáo viên
giỏi nhất và tuyển dụng bổ sung những người cần thiết để đáp ứng số lượng tuyển sinh ngày càng tăng nhanh.
Những thay đổi này là một khoản đầu tư sẽ mang lại lợi ích cho trẻ em và đất nước của chúng ta trong tương lai.
Các thông tin về cuộc điều tra, bao gồm cả bản sao bản báo cáo chi tiết đều có trên trang nswtf.org.au/inquiry.
Quý vị cũng có thể đăng ký tại nswtf.org.au/forms/parents-citizens-contact để nhận thông tin cập nhật thường xuyên 		
về các vấn đề quan trọng đối với việc học tập của con quý vị.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập nswtf.org.au/inquiry
Phê chuẩn bởi John Dixon, Tổng thư ký, Liên đoàn Giáo viên NSW, số 23-33 Mary Street, Surry Hills NSW 2010.
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