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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong những năm đổi mới vừa qua, Việt Nam luôn x c định: muốn 

phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc  trƣớc hết phải phát triển GD, vì vậy, GD 

đƣợc coi là quốc s ch hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nƣớc. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích nổi bật đã đạt đƣợc, so 

với yêu cầu phát triển đất nƣớc, GD Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, 

nhƣ chất lƣợng GD còn thấp so với yêu cầu; còn quan tâm đến phát triển số 

lƣợng nhiều hơn chất lƣợng; hệ thống GD thiếu đồng bộ  chƣa liên thông  

mất cân đối giữa các cấp học, ngành học  cơ cấu  trình độ, ngành nghề, vùng, 

miền; GDPT chỉ mới quan tâm nhiều đến "dạy chữ"  chƣa quan tâm đúng 

mức đến "dạy ngƣời", kỹ năng sống và "dạy nghề". chƣơng trình  gi o trình  

phƣơng ph p GD chậm đổi mới, chậm hiện đại hóa; nhà trƣờng chƣa gắn 

chặt với đời sống xã hội và lao động nghề nghiệp  chƣa chú trọng phát huy 

tính sáng tạo  năng lực thực hành của HS... [11 và 12].  

Một trong các nguyên nhân chính dẫn tới các bất cập trên là công tác 

quản lý còn yếu  ém  cơ chế QLGD chậm đổi mới  chƣa theo  ịp sự đổi mới 

trên c c lĩnh vực của đất nƣớc [11]. Cụ thể là trong xu thế phân cấp quản lý 

GDPT nói chung và phân cấp quản lý nhà trƣờng THPT nói riêng, công tác 

quản lý trong nhà trƣờng và đặc biệt là quản lý quá trình dạy học của THPT 

Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập/yếu kém. Vì vậy, Đảng và Nhà nƣớc 

cũng nhƣ ngành GD luôn coi trọng và đề cao việc đổi mới QLGD nhƣ là 

giải ph p đột ph  để phát triển GD Việt Nam. Tại Thông báo kết luận số 

242-TB/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ƣơng 2 (Khóa VIII)  Phƣơng hƣớng phát triển giáo dục và đào 

tạo đến năm 2020 nhấn mạnh: cần đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nƣớc đối 

với GD theo hƣớng “Thực hiện phân cấp, tạo động lực và thế chủ động của 

c c cơ sở GD”.  

Đặc biệt Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 8  hóa XI “về đổi mới căn 
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bản  toàn diện gi o dục và đào tạo đ p ứng nhu cầu công nghiệp hóa  hiện đại 

hóa trong điều  iện  inh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế” tiếp tục  hẳng định: “Đổi mới căn bản công t c quản lý gi o 

dục  đào tạo  bảo đảm dân chủ  thống nhất tăng quyền tự chủ và tr ch nhiệm 

xã hội của c c cơ sở gi o dục  đào tạo coi trọng quản lý chất lƣợng… Giao 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho c c cơ sở giáo dục  đào tạo; phát huy 

vai trò của HĐ trƣờng, thực hiện giám sát của các chủ thể trong nhà trƣờng 

và xã hội…” [11].  

Trong những năm gần đây, Bộ GD&ĐT luôn x c định: việc đổi mới 

quản lý là điều kiện tiên quyết trong việc nâng cao chất lƣợng và hiệu quả 

GD. Muốn đổi mới quản lý thành công đòi hỏi các cấp QLGD phải đổi mới 

nhận thức về nhiệm vụ cơ bản  lâu dài  thƣờng xuyên là quản lý chất lƣợng 

GD. Triển khai việc đổi mới đƣợc tiến hành kiên quyết và đồng bộ từ việc 

hình thành khung luật ph p  tăng cƣờng năng lực đội ngũ quản lý, tổ chức bộ 

m y và c c điều kiện cần thiết về tài chính, nguồn lực và thông tin để đổi 

mới hiệu quả... [4]. 

Thực tế  quản lý nhà trƣờng và đặc biệt là quản lý quá trình dạy học 

của trƣờng THPT luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng, góp phần nâng 

cao chất lƣợng GD của nhà trƣờng. Lý do là quản lý quá trình dạy học góp 

phần xây dựng một môi trƣờng GD lành mạnh, hấp dẫn với tính kỷ luật tự 

giác và tình cảm, trách nhiệm; hình thành và phát triển cho HS năng lực thích 

ứng với những thay đổi trong thực tiễn để tự chủ, tự lập  năng động trong lao 

động, trong cuộc sống; hình thành và phát triển năng lực hành động, biết 

làm, biết giải quyết những tình huống thƣờng gặp trong cuộc sống; cũng 

nhƣ năng lực cùng chung sống và làm việc với tập thể, cộng đồng; năng lực 

tự học để rèn luyện, tự phát triển về mọi mặt, thực hiện đƣợc việc học tập 

thƣờng xuyên, suốt đời… 

Trong những năm qua  quản lý GDPT nói chung và quản lý quá trình 

dạy học của trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang nói riêng đã đạt đƣợc nhiều 
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thành t ch đ ng ghi nhận  nhƣ: đã từng bƣớc hoàn thiện hệ thống c c văn bản 

quy phạm pháp luật về GD để tạo hành lang ph p lý đẩy mạnh công tác 

QLGD theo hƣớng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho ngành GD và 

nhà trƣờng phổ thông; bộ máy thanh tra GD các cấp tiếp tục đƣợc kiện toàn 

và công tác kiểm tra, thanh tra GD đã có chuyển biến tích cực, góp phần 

đ ng  ể vào việc giữ vững kỷ cƣơng nền nếp học đƣờng; công tác kiểm 

định chất lƣợng GD đã đƣợc triển khai trên phạm vi cả tỉnh; ngành GD đã 

chủ động, tích cực phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt các cuộc 

vận động và phong trào thi đua của ngành nhƣ: cuộc vận động “Hai 

 hông”  phong trào thi đua “Xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích 

cực”  thực hiện “3 công  hai”   ; công t c quy hoạch và bồi dƣỡng hiệu 

trƣởng trƣờng phổ thông đã có chuyển biến tích cực trong việc tập trung 

đổi mới nội dung theo hƣớng gắn hoạt động với tầm nhìn lãnh đạo, bồi 

dƣỡng năng lực quản lý thích ứng trong điều kiện có nhiều thay đổi với vai 

trò tự chủ của nhà trƣờng phổ thông ... 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc  quản lý GDPT và đặc biệt là 

quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang hiện nay còn 

nhiều bất cập nhƣ quản lý môi trƣờng GD (bầu  hông  h  và văn ho  nhà 

trƣờng)  quản lý xây dựng và thực hiện kế hoạch GD, quản lý chất lƣợng và 

hiệu quả GD, tổ chức và quản lý nhân sự, quản lý tài chính GD... Những bất 

cập đó, dẫn đến chất lƣợng GDPT nói chung và chất lƣợng dạy học của 

trƣờng THPT nói riêng hiện nay chƣa cao  Một trong c c nguyên nhân ch nh 

dẫn tới c c bất cập trên là quản lý nhà trƣờng và đặc biệt là quản lý quá trình 

dạy học của trƣờng THPT hiện nay còn chƣa tốt, chƣa xây dựng đƣợc các 

tiêu chí và qui trình quản lý quá trình dạy học phù hợp, năng lực của c n bộ 

lãnh đạo và quản lý tại cấp trƣờng THPT còn nhiều bất cập  t nh liên  ết giữa 

nhà trƣờng và cộng đồng còn yếu v v   

Hiện nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về quản lý quá trình dạy 

học của trƣờng THPT trên thế giới và Việt Nam, tuy nhiên, các nghiên cứu 
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này còn nhiều hạn chế, nhƣ chƣa làm rõ bản chất của vấn đề này, cụ thể là 

các tiêu chí của quản lý quá trình dạy học của nhà trƣờng THPT, cũng nhƣ 

qui trình quản lý quá trình dạy học trong bối cảnh phân cấp QLGD để các 

trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang có thể tự đ nh gi  và xây dựng các giải pháp 

cải tiến dựa trên các tiêu chí này... Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài luận án 

"Quản lý quá trình dạy học của trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối 

cảnh phân cấp QLGD" đƣợc xem là một vấn đề cấp thiết  có ý nghĩa  hoa 

học và thực tiễn cần nghiên cứu. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận làm tiền đề đ nh gi  thực trạng và đề xuất 

giải pháp quản lý quá trình dạy (và) học dựa trên các tiêu chuẩn và qui trình 

quản lý quá trình dạy học thành công của trƣờng THPT công lập trong bối 

cảnh phân cấp QLGD của tỉnh Tuyên Quang. 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu  

Quá trình dạy học của trƣờng THPT. 

3.2. Đối tƣợng nghiên cứu 

Quản lý quá trình dạy học dựa trên các tiêu chuẩn và qui trình quản lý 

quá trình dạy học thành công của trƣờng THPT công lập trong bối cảnh phân 

cấp QLGD của tỉnh Tuyên Quang. 

4. Giả thuyết khoa học 

Một trong các bất cập hiện nay là c c trƣờng THPT nói chung và của Tuyên 

Quang nói riêng  đặc biệt là quản lý dạy học trong bối cảnh phân cấp QLGD luôn 

gặp  hó  hăn trong việc đo/đ nh gi  đƣợc các mặt mạnh để phát huy, hạn chế để 

khắc phục  cơ hội để tận dụng và thách thức/đe dọa để giảm thiểu.  

Vì vậy, nếu việc nghiên cứu quản lý quá trình dạy học để phát triển và 

đề xuất đƣợc bộ/hệ thống tiêu chuẩn gắn với một qui trình quản lý thành 
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công quá trình dạy học phù hợp và khả thi, đ p ứng đƣợc c c đặc trƣng có 

bản của bối cảnh phân cấp QLGD, thì dựa vào đó c c trƣờng THPT có thể tự 

cải tiến quá trình dạy học, thông qua thƣờng xuyên tự đ nh gi  để tận dụng 

c c cơ hội, phát huy các mặt mạnh và đề xuất các giải pháp khắc phục các 

hạn chế và giảm thiểu các thách thức/đe dọa, và vì vậy, sẽ góp phần nâng cao 

chất lƣợng dạy học tại c c trƣờng THPT công lập tỉnh Tuyên Quang. 

5. Nội dung và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Nội dung nghiên cứu 

5.1.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý quá trình dạy học của trƣờng 

THPT công lập trong bối cảnh phân cấp QLGD để phát triển hệ thống 

tiêu chuẩn và qui trình quản lý quá trình dạy học thành công. 

5 1 2  Đ nh gi  thực trạng quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT công 

lập tỉnh Tuyên Quang dựa trên các tiêu chuẩn quản lý quá trình dạy 

học. 

5 1 3  Đề xuất giải pháp quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT công lập 

tỉnh Tuyên Quang. 

5.1.4. Xin ý kiến về tính cần thiết và khả thi của các giải pháp quản lý quá 

trình dạy học của trƣờng THPT công lập tỉnh Tuyên Quang do đề tài 

đề xuất. 

5.1.5. Thử nghiệm tính khả thi của Hệ thống tiêu chuẩn quản lý quá trình dạy 

học thành công của trƣờng THPT công lập tỉnh Tuyên Quang. 

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

5.2.1. Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu quản lý quá trình dạy học của 

trƣờng THPT tập trung vào nội dung chính sau: xây dựng các tiêu chí 

và qui trình quản lý quá trình dạy học thành công của trƣờng THPT 

công lập trong bối cảnh phân cấp QLGD hay đ p ứng c c đặc trƣng cơ 

bản của hệ thống/môi trƣờng phân cấp quản lý GDPT/THPT  nhƣ t nh 

đ p ứng, tính chịu trách nhiệm, tính tham dự, tính minh bạch và công 
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khai, tính tự chủ...; và dựa vào đó, nhà trƣờng tự đ nh gi  thực trạng 

và đề xuất các giải pháp cải tiến quản lý quá trình dạy học.  

5.2.2. Đối tượng khảo sát: CBQL, GV, HS và CMHS của trƣờng THPT công 

lập. 

5.2.3. Cơ sở giáo dục: Trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang có nhiều loại hình, 

đề tài luận án chỉ giới hạn chỉ nghiên cứu về quản lý quá trình dạy học 

của trường THPT công lập (bình thường đại trà), chứ không nghiên 

cứu về quản lý các loại hình trƣờng  h c  nhƣ:  trƣờng phổ thông có 

nhiều cấp học  chuyên  năng  hiếu.... 

5.2.4. Tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp do đề tài đề xuất đƣợc tổ 

chức lấy ý kiến chuyên gia; và lựa chọn 01 giải pháp về Bộ tiêu chuẩn, 

tiêu chí và chỉ báo quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT công 

lập tỉnh Tuyên Quang) để thử nghiệm.  

6.  Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 

Để hiểu rõ bản chất của quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT, 

có thể vận dụng các cách tiếp cận chính sau: 

 Tiếp cận hệ thống: hệ thống quản lý trƣờng THPT đƣợc xem nhƣ 

một chỉnh thể bao gồm nhiều thành tố  h c nhau  trong đó quản lý quá trình 

dạy học chỉ là một thành tố, chúng vừa độc lập tƣơng đối vừa có mối quan hệ 

tƣơng t c với nhau tạo thành những nét đặc thù của hệ thống.  

Hơn nữa, quản lý quá trình dạy học đƣợc hiểu là sử dụng các nguồn 

lực đạt tới mục tiêu GD đã đặt ra  nên để nhận biết (đo và đ nh gi ) có thể 

đạt đƣợc mục tiêu hay chƣa thì cần chi tiết chúng thành các tiêu chuẩn quản 

lý quá trình dạy học.  

Vì vậy, các tiêu chuẩn này không chỉ bao gồm đặc trƣng của quản 

lý quá trình dạy học, mà còn phải bao gồm các thành tố khác liên quan của 
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quản lý nhà trƣờng  nhƣ: bối cảnh  đầu vào, kết quả GD... 

 Tiếp cận lịch sử/logic: việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản 

lý quá trình dạy học của trƣờng THPT phải dựa trên cơ sở phân tích không 

chỉ bối cảnh hiện tại và tƣơng lai  mà cả c i gì đã có trong qu   hứ. 

 Tiếp cận so sánh: So sánh kết quả nghiên cứu trong và ngoài nƣớc 

liên quan đến quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT để rút ra bài học 

cho Việt Nam. 

 V.v.. 

6.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để thực hiện các nội dung nghiên cứu  đề tài luận án sử dụng các 

nhóm phƣơng ph p nghiên cứu ch nh sau đây: 

 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp, so 

sánh các tài liệu nghiên cứu liên quan trong và ngoài nƣớc để nghiên cứu các 

cơ sở cho việc đề xuất khung lý luận và kinh nghiệm quốc tế của vấn đề 

nghiên cứu. 

 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát (phỏng vấn, thu 

thập ý kiến  trao đổi…)  hội thảo  chuyên gia… để nghiên cứu thực trạng và 

lấy ý kiến phản biện cho việc đề xuất giải pháp về đổi mới quản lý quá trình 

dạy học của c c trƣờng THPT công lập tỉnh Tuyên Quang. 

 Nhóm phương pháp xử lí thông tin, số liệu: Đối với các thông tin 

định lƣợng: các dữ liệu thu thập đƣợc xử lí bằng chƣơng trình thống kê 

Statistical Packege for Social Studies và Excel nhằm x c định xu hƣớng diễn 

biến, qui luật của tập số liệu; Đối với c c thông tin định tính: xử lí logic bằng 

việc đƣa ra những ph n đo n về bản chất các sự kiện  đồng thời thể hiện 

những liên hệ logic của các sự kiện. 

7. Những luận điểm bảo vệ 

 Quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT nhằm đạt tới mục tiêu 
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GD đã đề ra, vì vậy, trƣờng THPT cần có c ch để đo/đ nh gi  tiến trình 

hƣớng tới đạt các mục tiêu này. Các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo đo/đ nh 

giá quản lý quá trình dạy học thành công chính là các phép đo nhƣ vậy  Nhƣ 

vậy, để đ nh gi  thành công của quản lý quá trình dạy học cần xây dựng hệ 

thống/bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo đánh giá thành công cũng nhƣ qui 

trình quản lý của nó để giúp trƣờng THPT x c định và đo/đ nh gi  tiến trình 

hƣớng tới đạt các mục tiêu đã đặt ra của nhà trƣờng. 

 Thành công của quản lý quá trình dạy học chịu t c động bởi các 

nhân tố khác nhau, vì vậy, hệ thống/bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo đánh 

giá thành công của quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT phải được 

xây dựng dựa trên các nhân tố này. Các nhân tố t c động đến thành công 

quản lý quá trình dạy học phụ thuộc vào bản chất của qui trình này của 

trường THPT.  

Hơn nữa, cách tiếp cận để làm rõ bản chất của qui trình quản lý quá 

trình dạy học phải giúp trường THPT có thể liên tục tự đánh gi  và điều 

chỉnh các hoạt động của mình. Vì vậy, bản chất của quản lý toàn diện quá 

trình dạy học của trƣờng THPT thƣờng phải bao gồm các thành tố: Quản lý 

đầu vào, quản lý quá trình dạy học tại lớp học (gọi tắt là quản lý lớp học) và 

HĐGD (bao gồm cả hoạt động ngoại khóa hay trải nghiệm sáng tạo), quản lý 

đầu ra và quản lý bối cảnh; trong đó quản lý lớp học và HĐGD là thành tố 

quan trọng nhất. 

 Phân cấp QLGD nói chung và phân cấp quản lý của/trong trƣờng 

THPT đang là xu thế hiện nay, vì vậy, hệ thống/bộ tiêu chuẩn và chỉ số đ nh 

giá thành công của quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT phải phản 

ánh đƣợc đầy đủ tinh thần của xu thế phân cấp. 

8. Những đóng góp mới của luận án 

8.1. Về lí luận 

Hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận về quản lý dạy và học của 
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trƣờng THPT trong bối cảnh phân cấp QLGD, để đề xuất bộ tiêu chuẩn gắn 

với qui trình quản lý thành công đ p ứng đƣợc c c đặc trƣng cơ bản của phân 

cấp QLGD.  

8.2. Về thực tiễn 

Đề tài luận  n đã xây dựng và phân tích  đ nh gi  đƣợc bức tranh thực 

trạng và dựa vào đó cùng với nghiên cứu lý luận đã đề xuất đƣợc Bộ/Hệ 

thống gồm 05 tiêu chuẩn, 12 tiêu chí và 61 chỉ báo gắn với quy trình quản lý 

dạy học thành công của c c trƣờng THPT công lập Tuyên Quang, đ p ứng 

đƣợc c c đặc trƣng cơ bản của bối cảnh phân cấp QLGD  cũng nhƣ c c giải 

pháp thực hiện.  

9. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham 

khảo và phụ lục, luận  n đƣợc cấu trúc thành 03 chƣơng: 

Chƣơng 1  Cơ sở lý luận về quản lý quá trình dạy học của trƣờng 

trung học phổ thông trong bối cảnh phân cấp QLGD. 

Chƣơng 2  Thực trạng quản lý quá trình dạy học của c c trƣờng 

trung học phổ thông công lập Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD. 

Chƣơng 3. Giải pháp quản lý quá trình dạy học của trƣờng trung 

học phổ thông công lập tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC                

CỦA TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH                                               

PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

C c nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về quản lý quá trình dạy học của 

trường phổ thông nói chung và của trường THPT nói riêng chủ yếu nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý để góp phần thực hiện thành công c c mục tiêu 

GD trong bối cảnh phân cấp QLGD. Dƣới đây tổng quan một số  ết quả 

nghiên cứu điển hình theo c c lĩnh vực sau:  

a) Phân cấp quản lý GDPT và thách thức đối với quản lý dạy học của 

trường THPT 

Phân cấp quản lý GDPT hay phân cấp quản lý nhà trƣờng THPT đƣợc 

nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam nghiên cứu và khái quát thì đòi hỏi 

phải trả lời 03 câu hỏi: Phân cấp cái gì? Phân cấp cho ai/cấp nào? và phân 

cấp nhƣ thế nào? [26 và 32]. 

Thực tế phân cấp quản lý nhà trƣờng THPT tùy thuộc vào từng bối 

cảnh cụ thể  nhƣng đều nhằm nâng cao quyền tự chủ ra quyết định sử dụng 

nguồn lực (vật lực và nhân lực) cho cấp thực hiện - nhà trƣờng THPT trong 

khuôn khổ qui định (qui định các luật chơi) của các cấp quản lý để buộc các 

trƣờng THPT phải chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động nhằm đạt tới mục 

tiêu GD đã đề ra.  

Cơ sở hay triết lý của của xu thế phân cấp quản lý nhà trƣờng THPT là 

cấp cơ sở/thực hiện – cấp nhà trƣờng THPT là nơi có thông tin tốt nhất về 

nhu cầu của ngƣời dân, địa phƣơng và biết rõ nhất về năng lực của mình, nên 

sẽ/có thể sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất để đ p ứng tốt nhất nhu cầu.  

Bên cạnh đó  trong xu thế phân cấp quản lý GDPT thì quyền tự chủ 
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luôn phải đi đôi với chịu trách nhiệm XH, nếu không dễ dẫn đến tình trạng 

vô chính phủ. Vì vậy  đƣợc tự chủ về cái gì thì sẽ phải chịu trách nhiệm XH 

về c i đó  tức là đƣợc tự chủ về chất lƣợng giảng dạy, ngân sách, bổ nhiệm 

cán bộ, số lƣợng HS  văn bằng/chứng chỉ... thì phải chịu trách nhiệm XH với 

c c liên đới/bên liên quan để đạt tới kết quả cao nhất. Thực tế  thƣờng phải 

chịu trách nhiệm với cấp trên, với cấp dƣới, với bên ngoài (ngƣời hƣởng dịch 

vụ GD/HS, CMHS và cộng đồng) và chịu trách nhiệm về nghề nghiệp     nhƣ 

[60; 67; và 69]:  

 Để chịu trách nhiệm với cấp trên cần xây dựng hệ thống/bộ chỉ số 

đo thực hiện  đi đôi với thực hiện qui trình đảm bảo chất lượng GD trong và 

ngoài để đ nh gi  t nh chịu trách nhiệm của trƣờng THPT và công khai kết 

quả thực hiện;  

 Để chịu trách nhiệm với bên ngoài cần xây dựng hệ thống GD định 

hướng khách hàng/ngƣời hƣởng dịch vụ GD, ví dụ nhƣ mô hình HĐT THPT, 

trƣờng THPT đƣợc nhƣợng quyền (Charter School), phiếu học đƣờng... [80]. 

Bối cảnh phân cấp QLGD trên đặt ra một số thách thức chính sau cho 

quản lý trƣờng THPT nói chung và quản lý quá trình dạy học của nhà trƣờng 

nói riêng nhƣ sau: 

  Các thách thức với nhà trường THPT. Để phù hợp với thay đổi môi 

trƣờng văn hóa  xã hội, kinh tế và đòi hỏi mỗi công dân cần có các kỹ năng 

chung để ra quyết định hàng ngày của thế kỷ hậu công nghiệp  đòi hỏi hệ 

thống GD nói chung và nhà trƣờng THPT phải [49; 58; và 76]: 

o Định hƣớng lại nội dung GD 

o Trở thành tổ chức/nhà trƣờng học tập và 

o Thực hiện thế nào để đạt đƣợc các kết quả GD mà xã hội mong 

muốn. 

 a đòi hỏi trên chính là các áp lực hay thách thức chính mà trƣờng 

THPT cần tiếp tục đạt tới trong thế kỷ XXI. 
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 Các thách thức với quản lý quá trình dạy học của trường THPT. 

Trong bối cảnh phân cấp QLGD  trƣờng THPT đang phải đƣơng đầu với 

những đe dọa/thách thức chính giống nhƣ của các cải cách quản lý công, 

cụ thể:  

o Thiết lập các mục tiêu và phân chia hợp lý các hoạt động của 

nhà trƣờng nói chung và quản lý quá trình dạy học nói riêng 

(ví dụ: dựa trên đầu vào  đầu ra và/hay kết quả đầu ra; ƣu tiên 

chiến lƣợc...). 

o Thiết lập hợp lý các kiểu quyền lực để thực hiện các hoạt động 

(ví dụ: tập trung, phân cấp, trao quyền, hợp đồng...). 

o X c định thông tin nào cần có để các hoạt động đƣợc thực hiện 

ch nh x c và đem lại kết quả cao (ví dụ: số đo/chỉ số, nhu cầu 

thông tin và báo cáo...). 

o Thƣởng và phạt phân minh (ví dụ: các hệ thống khuyến khích, 

khung chịu trách nhiệm...).  

 Các thách thức với quản lý kiến thức. Trong bối cảnh mới  đòi hỏi 

GV không chỉ đơn thuần là ngƣời truyền tải kiến thức  đi đôi với vai trò 

ngƣời hƣớng dẫn để HS tự mình tái tạo kiến thức, mà còn phải là ngƣời tạo 

ra kiến thức. Để làm đƣợc nhƣ vậy GV cần thêm thời gian, cần có các mạng 

lƣới và môi trƣờng tích cực để khuyến khích họ làm việc chăm chỉ và hiệu 

quả hơn.  

Một công việc quan trọng của c c nhà lãnh đạo và quản lý trƣờng 

THPT là đảm bảo các nhân tố trên tồn tại để có thể thu thập và tiếp cận tốt 

với c c ý tƣởng cải tiến trong quản lý quá trình dạy học của nhà trƣờng. Vì 

vậy, người lãnh đạo/quản lý trong trường THPT phải coi mình không chỉ là 

người quản lý các nguồn lực con người, tài chính và vật chất, mà còn người 

quản lý kiến thức có hiệu quả  Đó ch nh là c c th ch thức ch nh đối với quản 

lý nhà trƣờng nói chung và quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT nói 

riêng trong bối cảnh phân cấp QLGD hiện nay [73 và 74]. 
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b) Quản lý quá trình dạy học của trường THPT 

Các nghiên cứu gần đây đều khẳng định: Bản chất của quản lý quá 

trình dạy học của trƣờng phổ thông nói chung và của trƣờng THPT là thiết 

lập và duy trì môi trƣờng GD/học tập tích cực.  

Liên quan đến thiết lập môi trƣờng GD/học tập tích cực có một số  

nghiên cứu về văn hóa trường THPT. Các nghiên cứu này chủ yếu đƣợc 

nghiên cứu ở nƣớc ngoài, tuy nhiên, tại Việt Nam có công trình nghiên cứu 

về “Lý luận phát triển văn hóa nhà trường phổ thông“ [25]. Theo đó thì c c 

nghiên cứu về văn hóa nhà trƣờng phổ thông chủ yếu tập trung làm thay đổi 

hành vi của GV, các nhà GD, HS hay cách làm việc, giảng dạy và học tập 

trong trƣờng THPT cho phù hợp với thực tế phân cấp QLGD. Thực tế  văn 

hóa chính là hành vi hay cách làm việc trong nhà trƣờng, nó tạo lên cái "tôi" 

của nhà trƣờng và để phân biệt với trƣờng  h c  C c đặc trƣng cơ bản của 

văn hóa nhà trƣờng lành mạnh/tích cực chính là tính hợp tác, tính đồng 

nghiệp và tính hiệu quả và để phát triển văn hóa nhà trƣờng THPT thành 

công thƣờng phải:  

Thứ nhất, phải xây dựng và nuôi dƣỡng đƣợc tầm nhìn chia sẻ cho 

thành công và sử dụng các biểu tƣợng  đặc biệt là ngôn ngữ để truyền tải tầm 

nhìn và c c thông điệp thay đổi.  

Thứ hai, cần có phong c ch lãnh đạo tham dự, tức là lãnh đạo không 

chỉ trực tiếp tham gia, mà còn phải lôi cuốn toàn thể nhân viên nhà trƣờng, 

đặc biệt là GV tham dự vào quá trình phát triển văn hóa nhà trƣờng.  

Thứ ba, cần ủy quyền ra quyết định cho GV để nâng cao tính chịu 

trách nhiệm của GV.  

Thứ tư, cần thiết lập đƣợc ý thức chia sẻ cộng đồng và bầu không khí 

cởi mở để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ và giao tiếp (giao tiếp đƣợc 

coi là chìa khóa của thành công).  
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Thứ năm, cần sử dụng cách tiếp cận đội/nhóm làm việc để xây dựng sự 

nhất tr  cao trong nhà trƣờng.  

Cuối cùng, cần nhấn mạnh là hiệu trƣởng đóng một vai trò hết sức 

quan trọng cho việc phát triển văn hóa nhà trƣờng THPT. 

Tiếp theo, tăng cường mối quan hệ “Nhà trường – Gia đình – Cộng 

đồng“ là một đặc trƣng cơ bản của môi trƣờng GD/học tập tích cực [15; 16; 

35; và 36]. Các nghiên cứu về vấn đề này đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới và 

Việt Nam nghiên cứu  đặc biệt là trong bối cảnh phân cấp QLGD  điển hình 

là Đề tài “Lý  luận và thực tiễn phát triển hội đồng trường THPT" [27 và 

23]. Mục đ ch thành lập HĐT là để không chỉ tạo ra diễn đàn GD  mà còn lôi 

cuốn sự tham gia rộng rãi của cộng đồng (CMHS, các doanh nghiệp, cộng 

đồng viên...) nhằm không chỉ phản ánh các mong muốn/nhu cầu của cộng 

đồng  mà còn tham gia lãnh đạo nhà trƣờng THPT để đƣa c c mong 

muốn/nhu cầu này thành hiện thực. HĐT với sự tham sự của cộng đồng và 

doanh nghiệp là một cách thể chế hoá làm cho GD gắn liền/đ p ứng nhu cầu 

xã hội – một chủ trƣơng của ngành GD Việt Nam hiện nay. 

Thực tế, một HĐT THPT có hiệu quả có c c đặc điểm sau: Lôi cuốn 

đƣợc sự tham dự và cam kết của tất cả đại diện các tầng lớp xã hội (tạo nên 

cộng đồng trƣờng) cho sự phát triển nhà trƣờng; Tạo ra đƣợc môi trƣờng 

khuyến khích sự chia sẻ và phối hợp trong quá trình ra quyết định giữa các 

thành viên của HĐT, và cam kết chịu trách nhiệm với các kết quả thực hiện; 

Lôi cuốn đƣợc sự tham dự tích cực của các thành viên và các bên liên quan 

vào các hoạt động xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nhà trƣờng để 

x c định và giải quyết tốt các vấn đề quan trọng cho quá trình phát triển nhà 

trƣờng; Tập trung vào học tập và quan tâm của HS  đặc biệt là tham dự tích 

cực vào việc x c định c c ƣu tiên của nhà trƣờng cho việc nâng cao thành 

tích học tập của HS; Lôi cuốn nhiều nhóm khác nhau trong cộng đồng đóng 

góp các nguồn lực (trí lực và vật lực) cho sự phát triển nhà trƣờng theo nhiều 

hình thức khác nhau; Các thành viên của HĐT đƣợc trang bị tốt về kiến thức 
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và kỹ năng  đảm bảo hiểu rõ và  thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của hội 

đồng trƣờng. 

c) Mô hình và nhân tố tác động đến thành công quản lý quá trình dạy 

học của trường THPT 

Khái quát, mô hình quản lý quá trình dạy học của trƣờng phổ thông nói 

chung và trƣờng THPT nói riêng gồm 04 thành tố: quản lý bối cảnh; quản lý 

đầu vào; quản lý lớp học và HĐGD; và quản lý đầu ra [26; 22; 62; 66; và 70]: 

 Quản lý bối cảnh: Tất cả các nhân tố bên ngoài lớp học có thể ảnh 

hƣởng tới giảng dạy và học tập của trƣờng THPT. 

 Quản lý đầu vào: Bao gồm các nhân tố liên quan đến chất lƣợng hay 

c c đặc điểm của GV và HS trƣớc khi vào lớp học mới. 

 Quản lý lớp học và HĐGD: Hành vi của GV và HS trong lớp học 

cũng nhƣ một số các nhân tố  h c  nhƣ: bầu  hông  h  hay môi trƣờng 

GD/học tập tại lớp học và các mối quan hệ giữa GV và HS.  

 Quản lý Đầu ra: Kết quả học tập và rèn luyện của HS đƣợc đ nh gi  

trong quá trình giảng dạy chính thức. 

d) Vai trò mới của hiệu trưởng trong quản lý quá trình dạy học của 

trường THPT 

Thực tế, để cho hiệu trƣởng và các nhà lãnh đạo, quản lý khác tập 

trung vào quản lý quá trình dạy học, họ cần phải trở thành các nhà lãnh đạo, 

quản lý quá trình dạy học [51]. Thật vậy, theo MacNiel và McClanahan 

(2005), một nhà lãnh đạo, quản lý hành chính không thể phục vụ nhƣ là nhà 

lãnh đạo, quản lý quá trình dạy học cho toàn bộ nhà trƣờng với sự tham gia 

của tất cả các nhà GD [68]. Việc chia sẻ và tham gia này là hết sức cần thiết, 

do các nhiệm vụ quản lý giảng dạy và học tập trong thực tế là quá lớn để một 

cá nhân có thể thực hiện thành công [13; 39; và 61]. 

C c đặc trƣng trên dẫn đến xu thế quản lý dựa vào nhà trƣờng (SBM) 
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[22 và 23]. Mô hình SBM một mặt, tăng quyền tự chủ cho hiệu trƣởng và 

nhà trƣờng THPT trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nhân sự và tài 

chính [59 và 54]; mặt khác, hiệu trƣởng trao/ủy quyền cho các nhà GD và 

tăng cƣờng sự tham gia của CMHS và cộng đồng trong việc ra quyết định 

[65]. Trong bối cảnh nhƣ vậy, vai trò của hiệu trƣởng trong quản lý quá trình 

dạy học của trƣờng THPT là tạo ra môi trƣờng GD/học tập tích cực để cho 

giảng dạy và học tập diễn ra hiệu quả.  

e) Tóm lại, từ tổng quan các công trình nghiên cứu trên cho thấy: Một 

số vấn đề về quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT đã đƣợc đề cập 

nghiên cứu  nhƣ: mô hình, các nhân tố t c động… và đã bƣớc đầu nhận diện 

bản chất của quản lý lớp học và HĐGD của trƣờng THPT là phát triển (thiết 

lập, thực hiện và điều chỉnh) môi trƣờng GD/học tập tích cực.  

Tuy nhiên, việc áp dụng các kết quả nghiên cứu trên vào Việt Nam và 

tại c c trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang; và đặc biệt là khung lý luận cho việc 

xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ b o đo/đ nh gi  thành công 

cũng nhƣ quy trình quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT nói chung và 

trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. 

1.2.  ối cảnh ph n cấp quản lý giáo dục và yêu cầu đặt ra đối với quản 

   quá trình dạy học củ  trƣờng trung học phổ thông 

1.2.1. Tập trung và phân cấp 

Khái quát, hệ thống tập trung là hệ thống mà tất cả các quyết định 

đƣợc đƣa ra từ trung ƣơng  và vì vậy, nhằm đáp ứng các mục tiêu/nhu cầu 

của quốc gia; còn hệ thống phân cấp là hệ thống mà tất cả các quyết định 

đƣợc đƣa ra bởi nhà trƣờng, các chính quyền địa phƣơng  c c tổ chức trong 

cộng đồng và các cá nhân, và vì vậy, nhằm đáp ứng các mục tiêu và nhu 

cầu địa phương hay tổ chức hoặc cá nhân.  

Tuy nhiên, trong thực tế, không tồn tại một hệ thống QLGD nào là tập 

trung hay phân cấp hoàn toàn, chúng đƣợc xem là 02 mặt của đồng xu luôn 
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tồn tại song song và gắn bó mật thiết với nhau. Một hệ thống tập trung cao 

vẫn mang đặc điểm của phân cấp và ngƣợc lại, một hệ thống phân cấp cao 

vẫn phải vận hành trong khuôn khổ qui định của các cấp quản lý liên quan 

(quản lý tập trung) [33]. Vì vậy, trong thực tiễn đòi hỏi phải thiết lập sự cân 

bằng giữa các yếu tố tập trung và phân cấp và x c định rõ ràng cấp quản lý 

hay CSGD, tổ chức, cá nhân nào là phù hợp nhất trong một bối cảnh cụ thể 

để thực hiện các chức năng hoặc thành phần của chức năng nào đó của hệ 

thống GD.  

Triết lí của phân cấp QLGD là các quyết định về QLGD càng được 

ban hành gần với cấp thực hiện thì càng đáp ứng tốt nhu cầu của các bên  

liên quan cũng nhƣ ngƣời hƣởng dịch vụ GD, vì cấp này có đầy đủ thông tin 

về nhu cầu và điều kiện của mình tốt hơn c c cấp khác. Thực tiễn đã x c 

nhận triết l  trên là đúng đắn và cách tiếp cận này đƣợc xem là cơ sở khoa 

học cho mô hình phân cấp QLGD. Nhƣ vậy, theo triết lí trên thì trọng tâm của 

quá trình phân cấp đồng nghĩa với việc nâng cao tính tự chủ cho cấp thực hiện, 

đặc biệt là cấp trƣờng phổ thông/THPT đƣợc uỷ quyền ra quyết định sử dụng 

nguồn lực (phù hợp với các mục tiêu, các chuẩn và chính sách của cấp trung 

ƣơng và địa phƣơng) để tập trung vào giảng dạy và học tập nhằm đ p ứng tốt 

nhất nhu cầu của HS, CMHS [33].  

1.2.2. Mục tiêu phân cấp 

Trong thực tế, mặc dù có nhiều sự khác nhau trong các quốc gia, 

nhƣng có thể khái quát mục tiêu phân cấp là nhằm vào cơ cấu hay nội dung: 

mục tiêu về cơ cấu nhằm giao quyền và trách nhiệm ra quyết định cho cấp 

thấp hơn của chính phủ trung ƣơng hoặc nhà trƣờng và hội đồng trƣờng, với 

mong muốn là sự kiểm soát và trách nhiệm của địa phƣơng và nhà trƣờng sẽ 

cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực và gắn kết nhu cầu của ngƣời hƣởng 

dịch vụ với cung cấp dịch vụ GD của nhà trƣờng. Mục tiêu về nội dung nhằm 



18 

 

cải tiến học tập theo cách thì việc chuyển giao quyền ra quyết định chỉ đơn 

giản là phƣơng tiện để thực hiện mục tiêu đó   

Tuy nhiên, mặc dù dễ có xu hƣớng đối nghịch  nhƣng hầu hết các cải 

cách phân cấp đều kết hợp các yếu tố của cải c ch cơ cấu và nội dung; và 

cho dù là cải c ch cơ cấu hay nội dung, các cải cách phân cấp thành công 

đều phải hƣớng tới nâng cao quyền tự chủ cho nhà trƣờng/trƣờng THPT 

(nhà trƣờng là trọng tâm của quá trình phân cấp) và đảm bảo công bằng GD 

(cá nhân, vùng/miền…)  

1.2.3. Lợi ích và hạn chế củ  ph n cấp 

1.2.3.1. Lợi ích củ  ph n cấp 

Nhìn chung, các dịch vụ GD sẽ đƣợc cung cấp hiệu quả hơn bởi 

các cấp quản lý hoặc cá nhân có thông tin tốt nhất về ngƣời hƣởng dịch 

vụ GD [33]:  

a) Phân cấp QLGD có thể cải thiện phúc lợi xã hội do sẽ tạo cho ngƣời 

hƣởng lợi có tiếng nói lớn hơn với dịch vụ GD họ đƣợc nhận và do đó nâng 

cao phúc lợi cho họ. Thực tế đã chứng minh rằng các quyết định đƣợc ban 

hành càng gần với cấp thực hiện thì tiếng nói của ngƣời hƣởng lợi càng lớn 

hơn – có nghĩa là tiếng nói của họ sẽ lớn hơn.   

b) Phân cấp QLGD cải thiện hiệu quả kĩ thuật do giá cả và quy trình 

thực hiện ở c c địa phƣơng  h c nhau  nên hiệu quả tăng lên rõ rệt nhờ việc 

cho phép các nhà ra quyết định địa phƣơng hay CSGD/trƣờng THPT phân bổ 

và sử dụng ngân sách. Hơn nữa, trong bối cảnh năng lực giám sát của cấp 

quản lý trung ƣơng còn hạn chế thì việc giao trách nhiệm cho ngƣời hƣởng 

lợi có thể làm tăng tr ch nhiệm của CSGD/trƣờng THPT đối với hoạt động 

của mình. Lợi ích của ngƣời hƣởng lợi còn có thể lớn hơn nếu họ cũng đóng 

góp nguồn lực – tài chính hoặc phi tài chính – cho CSGD/trƣờng THPT.  

c) Phân cấp QLGD làm tăng cường nguồn tài chính GD do phân cấp 
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sẽ tạo ra các nguồn thu cho hệ thống GD thông qua việc tận dụng nguồn thu 

thuế địa phƣơng và giảm chi ph  điều hành. Một trong các mục tiêu chính của 

phân cấp là chuyển dịch gánh nặng tài chính GD từ chính phủ trung ƣơng 

sang chính quyền địa phƣơng  c c tổ chức cộng đồng và/hoặc CMHS. Ngoài 

ra, sự tham gia tích cực hơn của nhiều tổ chức và nhóm xã hội sẽ dẫn đến sự 

tăng lên của nguồn lực dành cho GD.  

d) Phân cấp QLGD làm tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả vì nó 

giải quyết vấn đề nguồn lực nên đƣợc sử dụng nhƣ thế nào phù hợp với bối 

cảnh cụ thể. Thực tế đã chứng minh là cấp quản lý trung ƣơng cung cấp dịch 

vụ GD cơ bản với chi ph  đơn vị cao nhƣng lại không có khả năng quản lí 

toàn bộ ngành  Trong  hi đó  phân cấp sẽ làm tăng hiệu quả bằng cách loại 

bỏ nhiều thủ tục hành chính, giảm chi ph  điều hành và tạo động lực cho cán 

bộ và nhà giáo làm việc có hiệu quả hơn  Ch nh vì thế, việc cho phép chính 

quyền địa phƣơng hay CSGD/trƣờng THPT quyết định vấn đề phân bổ và sử 

dụng nguồn lực sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, bởi họ biết rõ những nhu cầu 

của hệ thống GD địa phƣơng cũng nhƣ ngƣời hƣởng lợi từ dịch vụ GD.  

e) Phân cấp QLGD có thể cải thiện chất lượng thông qua việc gắn kết 

quá trình ra quyết định phù hợp hơn với nhu cầu của CSGD/trƣờng THPT 

và tập trung nhiều hơn vào sự khác biệt về văn ho  địa phƣơng và môi 

trƣờng học tập. Bên cạnh đó  phân cấp QLGD làm phát huy sáng kiến do có 

nhiều nhà cung ứng GD có thể dẫn đến nhiều kinh nghiệm và sáng kiến đa 

dạng thông qua việc tăng  hả năng cạnh tranh của hệ thống và khuyến 

khích những nhà cung ứng GD đ p ứng mong muốn của ngƣời dân.  

1.2.3.2. Hạn chế củ  ph n cấp 

Bên cạnh lợi thế trình bày ở trên, phân cấp cũng chứa đựng hạn 

chế [33]:  

a) Các cấp quản lí khác nhau tham gia có thể có các mục tiêu khác 
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nhau hoặc thậm tr  tr i ngƣợc nhau  nhƣ: Cấp quản lý trung ƣơng có thể 

muốn thông qua GD để nuôi dƣỡng t nh đồng nhất của quốc gia, trong khi 

cấp quản lý địa phƣơng và c c cộng đồng lại có thể mong muốn bảo vệ 

phong tục, tập quán tại địa phƣơng của mình. Đây đƣợc xem là vấn đề khó 

 hăn, hạn chế vĩnh cửu của phân cấp. Vì vậy, cần phải thiết kế c c quy định 

và các hệ thống khuyến khích phù hợp với từng bối cảnh cụ thể để tối thiểu 

hoá các quan tâm khác nhau này. 

b) Một trong các hạn chế của việc trao trách nhiệm tài chính cho các 

nhà quản lý địa phƣơng là họ có thể sẽ sử dụng ngân sách GD để tài trợ cho 

các mục tiêu cấp thiết nhƣng ngắn hạn  nhƣ làm đƣờng và hệ thống tƣới tiêu, 

thay vì chỉ chi tiêu cho GD. 

c) Phân cấp có ảnh hƣởng tiêu cực đối với công bằng GD thông qua 

việc mở rộng khoảng cách về kết quả GD của HS giữa vùng giàu và nghèo, 

có thể tạo ra nền GD tốt hơn cho những HS ở khu vực giàu và do đó tạo 

nhiều cơ hội hơn cho những HS này có học vấn tốt hơn  Để thu hẹp khoảng 

cách bất công bằng trên đòi hỏi các cấp quản lý phải có các chính sách trợ 

cấp đặc biệt cho c  nhân  địa phƣơng và những CSGD/trƣờng THPT còn có 

chất lƣợng kém về GD. 

1.2.4. Các đặc điểm của một hệ thống phân cấp quản lí giáo dục phổ 

thông có hiệu quả 

Thực tế, một hệ thống phân cấp quản lí GDPT nói chung và quản lý 

dạy học của trƣờng THPT nói riêng muốn vận hành tốt và có hiệu quả phải 

mang c c đặc trƣng cơ bản nhƣ: t nh đ p ứng, tính chịu trách nhiệm, tính 

tham dự, tính minh bạch và tính tự chủ của cấp thực hiện (cấp trƣờng THPT), 

cụ thể [33]:   

Tính đáp ứng đòi hỏi hệ thống qui định và các thủ tục giao tiếp phải 

phù hợp với thực tiễn, phục vụ HS, CMHS và các bên liên quan kịp thời  Đây 

là nguyên tắc quan trọng vì nó liên quan đến: (1) Các luật  quy định và chính 
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sách hiện đang có để quy định/điều chỉnh các hoạt động của CSGD nói 

chung và quản lý dạy học trƣờng THPT nói riêng; và (2) Đảm bảo sự công 

bằng và tính nhất quán của hệ thống qui định.  

Tính chịu trách nhiệm (xã hội) đòi hỏi các nhà ra quyết định tại các 

cấp quản lí của CSGD/trƣờng THPT phải luôn sẵn sàng trả lời một cách 

chính thức, công khai và trung thực về các hoạt động và kết quả của mình với 

công chúng và các bên liên quan  Qu  trình này đòi hỏi phải thiết lập các tiêu 

chí/chuẩn để đo  đ nh gi  và so s nh đƣợc việc thực hiện của các cấp quản lí 

của nhà trƣờng  đi đôi với c c cơ chế kiểm so t/gi m s t để đảm bảo các tiêu 

chuẩn đƣợc đ p ứng theo một quy trình đảm bảo chất lƣợng phù hợp  Đây là 

công việc bắt buộc phải có để thực hiện các chức năng quản lý nói chung và 

quản lý dạy học nói riêng của trƣờng THPT.  

Tính tham dự xuất phát từ thực tế con ngƣời là trái tim của sự phát 

triển, nên công chúng và bên liên quan không chỉ là ngƣời hƣởng lợi cuối 

cùng, mà còn là tác nhân hoạt động thông qua c c nhóm hay đoàn thể hoặc 

cá nhân. Tính tham dự tạo điều kiện để không chỉ các thành viên 

CSGD/trƣờng THPT  đặc biệt là GV, mà còn cả CMHS và cộng đồng cần có 

tiếng nói trong quá trình ra quyết định liên quan đến quản lí CSGD/trƣờng 

THPT nói chung và quản lý dạy học nói riêng, và vì vậy đ p ứng đƣợc nhu 

cầu của mình tốt hơn  

Tính minh bạch hay công khai thông tin: một mặt, các quyết định 

QLGD phải đƣợc thực hiện tuân thủ đúng quy định và pháp luật của các cấp 

quản lý liên quan; mặt khác, những ngƣời chịu ảnh hƣởng của quyết định 

trên (công chúng và các bên liên quan) có quyền tiếp cận tự do với hệ thống 

thông tin sẵn có và dễ hiểu để biết rõ về c c vai trò  ch nh s ch  c c quy định, 

các quyết định, hoạt động và kết quả… của các cấp QLGD và CSGD/trƣờng 

THPT đã ra c c quyết định trên. Thực tế, tính minh bạch trong ra quyết định 

QLGD và thực hiện chính sách công làm giảm tính không chắc chắn và ngăn 
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chặn tham nhũng trong công chức nhà nƣớc. Vì vậy, các quyền công dân 

đƣợc tiếp cận tự do với thông tin cần đƣợc quy định trong khung pháp lí.  

Tính tự chủ cho cấp CSGD/trƣờng THPT (cấp thực hiện), tức là cấp 

này phải đƣợc uỷ quyền tự chủ ra các quyết định liên quan đến nguồn lực đầu 

vào cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình  nhƣng vẫn tuân thủ các 

quy định của các cấp quản lý trung ƣơng và địa phƣơng  

Các đặc điểm trên của một hệ thống phân cấp QLGD có hiệu quả có 

quan hệ chặt chẽ và bổ sung lẫn nhau: Tính chịu trách nhiệm thƣờng không 

chỉ liên quan đến tham dự mà còn đảm bảo cho t nh đ p ứng và tính minh 

bạch đƣợc thực hiện tốt. Tính minh bạch và công khai sẽ không thực hiện 

đƣợc, nếu không có khung ph p l  (t nh đ p ứng) về quyền tố cáo và khiếu 

nại, và có thể sẽ không buộc đƣợc cá nhân hay tổ chức chấp nhận tính chịu 

trách nhiệm. Bên cạnh đó  t nh đ p ứng đòi hỏi sự minh bạch, vì thiếu thông 

tin không thể đ nh gi  đƣợc sự tuân thủ pháp luật nhƣ thế nào. Hơn nữa, tính 

minh bạch tạo điều kiện để thực hiện tính chịu trách nhiệm, tham dự và đ p 

ứng với các kết quả đầu ra. Cuối cùng, thực tế chứng minh rằng tính tự chủ 

trong quản l  nhà trƣờng đi đôi với việc tăng cƣờng tính chịu trách nhiệm với 

cấp trên và với ngƣời hƣởng dịch vụ. 

Ngoài c c đặc điểm chính trên, một hệ thống phân cấp QLGD có hiệu 

quả còn cần phải có c c đặc điểm sau: các quan tâm khác nhau chỉ là tạm 

thời để đạt tới sự nhất trí cao rộng rãi về một quan tâm chung; tất cả ngƣời 

dân đều có cơ hội tham dự công bằng; các quá trình và thủ tục về thể chế 

đảm bảo tính hiệu quả và hiệu suất để đ p ứng các nhu cầu thực tế  đi đôi với 

việc sử dụng các nguồn lực tốt nhất; và c c nhà lãnh đạo và công chúng có 

tầm nhìn chiến lược theo một viễn cảnh rộng lớn và lâu dài về QLGD và phát 

triển con ngƣời, cũng nhƣ cần có hiểu biết về sự phức tạp của lịch sử  văn 

hoá và xã hội để xây dựng viễn cảnh GD.  

Nhƣ vậy, xu thế phân cấp QLGD trao/ủy quyền nhiều trách nhiệm và 
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quyền hạn tự chủ cho cấp QLGD địa phƣơng và CSGD/trƣờng THPT thì 

đồng thời cũng đòi hỏi nhà trƣờng phải đạt tới các kết quả đo đƣợc (chịu 

trách nhiệm GD)  để từng bƣớc khôi phục lại niềm tin với xã hội đang giảm 

sút do trƣờng THPT chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của mình hiện 

nay chƣa tốt [20 và 43]. Các quan niệm về tập trung, phân cấp và mối quan 

hệ giữa chúng, mục tiêu và lợi thế  đặc biệt là c c đặc trƣng cơ bản của phân 

cấp quản lý GDPT nói chung và trong quản lý dạy học của trƣờng THPT nói 

riêng đƣợc trình bày và phân tích ở trên đòi hỏi cần đƣợc vận dụng trong việc 

thiết kế bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và các chỉ b o cũng nhƣ quy trình quản lý 

thành công dạy học của trƣờng THPT. 

1.3. Mô hình dạy học củ  trƣờng trung học phổ thông 

Nhìn chung, mô hình dạy (và) học của trường THPT là quá trình hoạt 

động thống nhất giữa hai hoạt động: hoạt động dạy của GV và hoạt động 

nhận thức học tập của HS  Đây là qu  trình mà trong đó GV đóng vai trò lãnh 

đạo  tổ chức  điều  hiển hoạt động nhận thức của HS và HS đóng vai trò tự 

gi c  t ch cực chủ động phối hợp với sự t c động của GV bằng c ch tự tổ 

chức  tự điều  hiển hoạt động nhận thức - học tập của mình  nhằm đạt đƣợc 

những nhiệm vụ dạy học. 

Hoạt động dạy là hoạt động truyền thụ của GV  thông qua hoạt động 

này HS lĩnh hội đƣợc những tri thức   ỹ năng   ỹ xảo theo mục tiêu GD đã 

đƣợc x c định  GV tổ chức  điều  hiển hoạt động nhận thức của HS để tạo 

cho HS có th i độ  có năng lực và có phƣơng ph p học tập để tự tìm  iếm 

 iến thức  Thực chất của qu  trình này là GV tổ chức  hƣớng dẫn   iểm tra  

điều chỉnh giúp HS tự học  tự nghiên cứu  tự điều chỉnh  Nói c ch  h c là 

GV giúp HS tự hiểu đƣợc bản thân mình  tự hoàn thiện và ph t triển trong 

qu  trình học tập  Thực tế  hoạt động dạy chỉ có thể đạt đƣợc hiệu quả cao 

 hi có sự  ết hợp thống nhất biện chứng giữa GV và HS. 
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Hoạt động học là hoạt động của HS nhằm lĩnh hội những  inh nghiệm 

xã hội  Kết quả của hoạt động này là HS lĩnh hội đƣợc c c tri thức  ết tinh 

trong nội dung học tập để biến thành  inh nghiệm của bản thân  Hoạt động 

học có thể hiểu là hoạt động nhận thức  Qu  trình nhận thức của HS trong 

qu  trình dạy học đƣợc sự lãnh đạo  tổ chức  điều  hiển của GV với những 

điều  iện sƣ phạm nhất định  

Nhận thức của HS diễn ra theo con đƣờng đã đƣợc  h m ph   HS t i 

tạo những tri thức của loài ngƣời đã tạo ra  nên HS nhận thức c i mới từ  ho 

tàng tri thức của loài ngƣời  Do lĩnh hội một  hối tri thức lớn trong thời gian 

ngắn  nên HS phải thƣờng xuyên củng cố  vận dụng   iểm tra  đ nh gi  tri 

thức   ỹ năng   ỹ xảo nhằm biến chúng thành tài sản của bản thân. 

Dƣới góc độ tâm lý  hoạt động học chủ yếu là những biểu hiện của 

động cơ  mục đ ch  hành động  hứng thú  say mê học tập  HS phải tự lực  

 iên trì   hắc phục mọi  hó  hăn vƣơn tới  ết quả  

Ngày nay với xu thế ph t triển  inh tế - xã hội  việc học càng đƣợc chú 

trọng và có nhiều nhận thức mới về học tập  nhƣ tổ chức UNESCO đã nhấn 

mạnh: học tập phải dựa trên 04 trụ cột: học để biết  học để làm ngƣời  học để 

tồn tại  và học để cùng nhau chung sống  

Tuy nhiên  trong thực tế thì qu  trình dạy học  hông chỉ đơn giản gồm 

hoạt động dạy và hoạt động học  mà còn liên quan đến thông tin mà GV 

truyền thụ cho HS  cũng nhƣ bối cảnh ở đó diễn ra qu  trình dạy học  Vì vậy  

cụ thể hơn  có thể hiểu qu  trình dạy học nói chung và quá trình dạy học của 

trường THPT nói riêng là mối quan hệ phức tạp giữa nội dung và tài liệu 

khoá học (thông tin được thiết kế theo các môn học), GV (với hoạt động 

giảng dạy), HS (với hoạt động học tập) và môi trường hay bối cảnh mà ở đó 

học tập diễn ra [70].  

C c nghiên cứu gần đây  h i qu t qu  trình ph t triển c c mô hình qu  
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trình dạy học trong trƣờng phổ thông nói chung và trƣờng THPT nói riêng từ 

mô hình mô hình đƣờng  ẻ  đến mô hình chu  ỳ  mô hình định hƣớng  ết 

quả và mô hình thực hiện hiện nay  cụ thể [79; 53; và 70]: 

a) Mô hình đường kẻ  

Theo mô hình này, quá trình bắt đầu với môn học, tiếp theo là giảng 

dạy, học tập và kết quả trên cùng một đƣờng kẻ (xem Sơ đồ 1.1).  

 

Môn học   Giảng dạy        Học tập         Kết quả 

Sơ đồ 1.1. Mô hình đƣờng kẻ 

Trong mô hình trên, GV truyền thụ kiến thức, còn HS chủ yếu đóng 

vai trò thụ động trong việc tiếp thu kiến thức  Chƣơng trình đƣợc thiết kế 

theo mô hình lấy GV làm trọng tâm. GV thiết kế khoá học  x c định các yêu 

cầu và lựa chọn tài liệu học tập theo qui định và hƣớng dẫn của c c cơ quan 

QLGD cấp trên. Việc sử dụng công nghệ hay thiết bị dạy học chủ yếu phụ 

thuộc vào khả năng của GV. Kết quả học tập của HS đƣợc đ nh gi  thông 

qua việc nắm vững kiến thức theo hệ thống phân loại do cấp trên qui định. 

b) Mô hình chu kỳ 

Trong mô hình này thì môn học, giảng dạy, học tập và kết quả là bốn 

điểm của chu kỳ có liên kết với nhau theo một định hƣớng (xem Sơ đồ 1.2). 

Điểm trên cùng là môn học  điểm thứ hai là giảng dạy  điểm thứ ba là học tập 

và điểm cuối cùng là kết quả.  

So với mô hình đƣờng kẻ thì môn học ở mô hình này đƣợc bổ sung 

thêm thông tin về HS và GV  Chƣơng trình vẫn tập trung vào GV  nhƣng 

công nghệ đóng vai trò quan trọng trong trợ giúp giảng dạy và HS có quyền 

tự do hơn trong qu  trình học tập  nên độc lập hơn trong việc tự định hƣớng 

học tập.  
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GV đề ra các yêu cầu khoá học và một số tài liệu học tập theo qui định 

và hƣớng dẫn của cấp trên. GV tự x c định mô hình giảng dạy  nhƣng m y 

t nh đóng vai trò quan trọng trong việc mô phỏng, nghiên cứu điển hình và 

tiếp cận nguồn lực. GV vẫn làm nhiệm vụ truyền thụ kiến thức nhƣng  ết 

hợp với nghiên cứu. HS trong mô hình này hoạt động tích cực hơn trong việc 

tìm kiếm các nguồn lực và hoàn thành các bài tập. Kết quả học tập đƣợc đo 

bằng sự lĩnh hội kiến thức  tƣ duy phê ph n  và sử dụng công  nghệ máy tính 

trong lĩnh vực của mình. 

c) Mô hình định hướng kết quả 

Trong kỷ nguyên của tri thức, mô hình của quá trình dạy học cần đƣợc 

thay đổi để GV vừa có thể giảng dạy và đ nh gi  chất lƣợng dạy học, vừa có 

thể thực hiện đƣợc các nghiên cứu trong lĩnh vực của mình. HS cần đƣợc trao 

quyền tự do và độc lập hơn trong c c hoạt động học tập để có thể tự định 

hƣớng và học tập suốt đời. Sự thay đổi từ định hƣớng vào qu  trình sang định 

hƣớng bằng/vào kết quả và từ chƣơng trình tập trung vào GV sang tập trung 

vào HS là mong muốn của hầu hết c c trƣờng phổ thông. 

Trong cách dạy học truyền thống, việc thiết kế chƣơng trình dựa vào 

tài liệu giảng dạy và khả năng của GV  còn trong mô hình định hƣớng kết 

quả thì mục đ ch là đ p ứng các yêu cầu lĩnh hội kiến thức cho nghề nghiệp 

suốt đời, vì vậy, HS phải đƣợc phát triển c c năng lực và khả năng đặc biệt, 

Sơ đồ 1.2. Mô hình chu kỳ 

 

Môn 

học 

Giảng  dạy  

 
Học 

tập 

Kết quả 
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nhƣ:  hả năng tƣ duy phê ph n   hả năng thiết kế quá trình, làm việc theo 

nhóm  qu  trình định hƣớng bởi kết quả và các kỹ năng giao tiếp. 

Trong mô hình mới  điểm bắt đầu là kỹ năng cần thiết và đó cũng 

ch nh là điểm bắt đầu ch nh để thiết kế quá trình dạy học. Giảng dạy và học 

tập là hai điểm khác của mô hình này (xem Sơ đồ 1.3). Trong mô hình này, 

cả GV và HS cùng kiểm soát quá trình dạy học  Dƣới đây là c c thành tố của 

mô hình: 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng cần thiết: HS đƣợc cung cấp thông tin về mục tiêu học tập và 

các kỹ năng cần thiết.Tiếp theo  đ nh gi  mục tiêu học tập và sắp xếp HS 

theo nhóm có cùng mục tiêu vào một lớp (thƣờng theo phần lựa chọn của 

chƣơng trình GD)  

Thiết kế quá trình: Quá trình dạy học đƣợc thiết kế dựa trên các kết 

quả mong muốn của HS. Phần thiết kế lớn nhất đó là phân chia nhiệm vụ cho 

GV và HS trong lớp học để tạo ra cơ hội học tập các kỹ năng mong muốn. 

Giảng dạy: Mỗi chƣơng trình thƣờng có phần cho giảng dạy và học tập 

về kiến thức chung, tiếp theo là về các kỹ năng đặc thù cần thiết để HS nắm 

đƣợc c c năng lực cần thiết. Phần thứ hai của chƣơng trình chủ yếu là làm 

bài tập theo nhóm để HS có cơ hội giao tiếp, chia sẻ và hoàn thành nhiệm vụ 

của mình. Thực tế, mô hình này trang bị tốt cho HS c c năng lực và kỹ năng 

cần thiết để có thể cạnh tranh thành công trong kỷ nguyên tri thức và cạnh 

tranh toàn cầu.  

Sơ đồ 1.3. Mô hình định hƣớng kết quả 

 

Thiết kế                

quá trình 
Học tập 

Giảng dạy 

(Hƣớng dẫn) 

Kỹ năng 

cần thiết 
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Học tập: Trong một số tuần đầu  HS nghe giảng lý thuyết và một số 

tuần tiếp theo đƣợc thiết  ế để đạt đƣợc c c  ỹ năng cần thiết thông qua c c 

hoạt động định hƣớng  ỹ năng  Ngoài việc đ nh gi   ết quả học tập trong 

 ho  học  mô hình này còn thƣờng xuyên thu thập dữ liệu về hiệu quả của 

c c  ỹ năng mới để cải tiến lại chƣơng trình cho th ch hợp  

d) Mô hình thực hiện của quá trình dạy học 

Bắt đầu từ những năm 1980  nhiều nhà nghiên cứu đã ph t triển các 

mô hình của quá trình dạy học phổ thông trên cơ sở tổng kết c c mô hình đã 

đem lại kết quả học tập cao của HS theo cách tập trung vào các nhân tố có 

ảnh hƣởng tới kết quả học tập HS cũng nhƣ thực tiễn giảng dạy có hiệu quả 

của GV  Dƣới đây trình bày tóm tắt mô hình thực hiện của quá trình dạy học 

của trƣờng phổ thông nói chung và trƣờng THPT nói riêng đang đƣợc thực 

hiện hiện nay và theo mô hình này thì lý do ch nh vì sao một số HS lại học 

chăm chỉ hơn và có  ết quả học tập tốt hơn HS  h c đƣợc tóm tắt theo 04 

nhân tố ch nh sau (xem Sơ đồ 1 4) [62; 66; và 71]:  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4. Mô hình thực hiện của quá trình dạy học 

 Bối cảnh: Tất cả các nhân tố bên ngoài lớp học có thể ảnh hƣởng tới 

giảng dạy và học tập của trƣờng THPT... 

 Đầu vào: Chất lƣợng hay c c đặc điểm của GV và HS trƣớc khi vào 

lớp học mới, nội dung chƣơng trình  CSVC  phƣơng tiện dạy học... 

 Các quá trình/hoạt động dạy học: Hành vi của GV và HS trong 

lớp học cũng nhƣ một số các biến số  h c  nhƣ: bầu không khí hay môi 

Bối cảnh 

Đầu                  

vào 

Đầu              

ra 

Các quá trình/hoạt 

động dạy học 
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trƣờng GD/học tập tại lớp học và các mối quan hệ giữa GV và HS...  

 Đầu ra: Kết quả học tập và rèn luyện của HS đƣợc đ nh gi  trong 

quá trình giảng dạy chính thức. 

1.4. Quản lý quá trình dạy học củ  trƣờng trung học phổ thông 

1.4.1. Một số  hái niệ  và thuật ngữ  iên qu n  

 a) Quản lý giáo dục, theo cách hiểu khái quát là sự t c động có tổ chức 

và hƣớng đ ch của chủ thể QLGD tới đối tƣợng quản lý theo cách sử dụng 

các nguồn lực càng có hiệu quả càng tốt nhằm đạt mục tiêu đề ra. Theo cách 

hiểu này thì QLGD bao giờ cũng là một t c động hƣớng đ ch  có mục tiêu 

x c định; QLGD thể hiện sự t c động giữa hai bộ phận (hay phân hệ): chủ 

thể QLGD (là c  nhân lãnh đạo/quản lý hoặc tổ chức cấp trên làm nhiệm 

vụ quản lý  điều khiển) và đối tƣợng QLGD (bộ phận chịu sự quản lý - tổ 

chức cấp dƣới) trong hệ thống QLGD  đây là quan hệ ra lệnh - phục tùng, 

 hông đồng cấp và có tính bắt buộc; bên cạnh đó  QLGD thƣờng gắn với 

quản lý con ngƣời; là sự t c động, mang tính chủ quan nhƣng phải phù hợp 

với qui luật khách quan; và xét về mặt công nghệ là sự vận động của thông 

tin… [17].   

Thực tế  QLGD đƣợc xem là bao gồm tất cả c c lĩnh vực lãnh đạo  

quản lý hành ch nh và cấu trúc của c c cơ sở GD trong và ngoài công lập  

cũng nhƣ việc cung cấp c c phƣơng tiện/điều  iện thuận lợi để hoạt động  

Dựa vào phạm vi quản lý, QLGD đƣợc chia thành:  

(1) Quản lý hệ thống GD hay quản lý nhà nƣớc về GD: QLGD 

đƣợc diễn ra ở tầm vĩ mô  trong phạm vi toàn quốc  trên địa bàn lãnh thổ địa 

phƣơng (tỉnh  thành phố); 

(2) Quản lý cơ sở GD/nhà trƣờng: QLGD ở tầm vi mô  trong phạm 

vi một đơn vị  một cơ sở GD  trong đó có trƣờng THPT. 

b) Quản lý nhà nước về GD đƣợc hiểu là việc nhà nƣớc thực hiện 
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quyền lực công để điều hành  điều chỉnh toàn bộ các HĐGD trong phạm vi 

toàn xã hội nhằm thực hiện mục tiêu GD của quốc gia [14]. Tuy nhiên, thuật 

ngữ này cần hiểu cụ thể nhƣ sau: quản lý nhà nước về GD là sự t c động của 

chủ thể tới đối tƣợng QLGD để sử dụng nguồn lực có hiệu quả nhằm đạt 

mục tiêu đề ra, nhưng theo cách làm cho việc phân bổ trách nhiệm (chức 

năng  nhiệm vụ), và thực hiện quyền lực và tính chịu trách nhiệm cho các 

nhà ra quyết định tại tất cả các cấp QLGD một cách hợp lý và phù hợp với 

hoàn cảnh cụ thể (tức là phù hợp với chiến lƣợc, qui hoạch, kế hoạch  cơ chế 

và chính sách phát triển GD và đào tạo của quốc gia) [24 và 81]. 

c) Quản lý trường THPT là một bộ phận trong QLGD  Trƣờng THPT 

(cơ sở GD) ch nh là nơi tiến hành c c qu  trình GD  có nhiệm vụ trang bị 

 iến thức cho một nhóm dân cƣ nhất định  thực hiện tối đa quy luật tiến bộ 

xã hội đó là: thế hệ trẻ đi sau phải lĩnh hội đƣợc tất cả những  inh nghiệm xã 

hội mà c c thế hệ đi trƣớc đã t ch lũy và truyền lại  đồng thời phải làm phong 

phú thêm những  inh nghiệm đó   

Kh i qu t  có thể hiểu quản lý trường THPT là một qu  trình cố gắng 

đạt tới mục tiêu dạy học đã đề ra hay quản lý nhà trƣờng có nghĩa là sử dụng 

con ngƣời và c c nguồn lực để đạt tới c c mục tiêu GD của nhà trƣờng  Mục 

tiêu ch nh của qu  trình quản lý trƣờng THPT là ủng hộ   huyến  h ch  cải 

tiến và nâng cao dạy học [20; 70; và 71].  

Quản lý trƣờng THPT thƣờng phải giải quyết 2 lĩnh vực: quản lý bên 

trong và quản lý bên ngoài  Quản lý bên trong liên quan đến c c vấn đề nhƣ: 

quản lý hành ch nh  quản lý thƣ viện  c c nguồn lực vật chất và con ngƣời; 

quản lý bên ngoài liên quan đến c c mối quan hệ với cộng đồng và c c cơ 

quan quản lý    

Quản lý trƣờng THPT thƣờng đƣợc thực hiện thông qua một số lĩnh 

vực: Quản lý (quá trình) dạy học  quản lý nhân sự, quản lý tổ chức  quản lý 

tài chính..  C c lĩnh vực này có quan hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau  Nhƣ 
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vậy  quản lý qu  trình dạy học là một phần trong quản lý trƣờng THPT  

d) Quản lý (quá trình) dạy học. Dạy học là hoạt động trung tâm của 

nhà trƣờng  vì vậy  trọng tâm của quản lý trƣờng THPT là quản lý qu  trình 

dạy học  Kh i qu t  quản lý qu  trình dạy học của trƣờng phổ thông nói 

chung và quản lý qu  trình dạy học của trƣờng THPT nói riêng đƣợc hiểu là 

c c c ch/biện ph p/giải ph p đƣợc sử dụng để quản lý c c hoạt động của qu  

trình dạy học nhằm hoàn thành c c mục tiêu và chiến lƣợc dạy học của nhà 

trƣờng  Cụ thể hơn  quản lý quá trình dạy học của trường THPT là c ch tổ 

chức  hông gian vật chất của lớp học  HS  c c nguồn lực và thiết bị để đem 

lại hiệu quả hay thành công của dạy học [62]. 

Đối tượng chính của quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT là hoạt 

động dạy của GV, hoạt động học của HS và  èm theo nó là môi trƣờng GD/học 

tập  cũng nhƣ CSVC phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.  

Mục tiêu của quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT thƣờng là 

mục tiêu hỗn hợp và là kết quả của nhiều yếu tố hay quá trình bộ phận, 

nhƣng nhìn chung đều là nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các mục tiêu, kế 

hoạch và nội dung chƣơng trình dạy học theo đúng tiến độ thời gian qui định; 

và bảo đảm quá trình dạy học đạt đƣợc chất lƣợng cao. 

e) Quản lý lớp học và HĐGD. Trọng tâm của quá trình dạy học là quá 

trình dạy học tại lớp học và các HĐGD (hoạt động ngoài lớp học hay ngoài 

giờ lên lớp), vì vậy, quản lý lớp học và các HĐGD là trái tim của quản lý quá 

trình dạy học của trƣờng THPT. 

Quản lý lớp học và HĐGD đƣợc hiểu là việc thiết lập môi trƣờng 

GD/học tập của một nhóm các cá nhân HS trong khuôn khổ bố trí/sắp 

xếp/khung cảnh lớp học [77]. Trong những năm 1970 quản lý lớp học và 

HĐGD đƣợc xem xét riêng rẽ với việc giảng dạy của GV. Các quyết định 

quản lý của GV đƣợc xem nhƣ có trƣớc giảng dạy, tức là đầu tiên GV tập 

trung vào quản lý lớp học và HĐGD, tiếp theo giảng dạy mà không liên quan 
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đến các quyết định quản lý. Tuy nhiên, các nghiên cứu từ những năm 1980 

chứng minh rằng: quản lý và giảng dạy không tách rời nhau, mà gắn bó chặt 

chẽ phức tạp với nhau [51 và 52]. 

Mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và phức tạp giữa quản lý và giảng dạy tại 

lớp học và HĐGD dễ thấy từ viễn cảnh của HS. HS ít nhất có 02 nhiệm vụ: 

nhiệm vụ học thuật (hiểu rõ và ứng dụng các nội dung học tập/thuật vào thực 

tiễn) và nhiệm xã hội (tƣơng tác với ngƣời khác về nội dung học tập). Tức là, 

HS phải đồng thời học tập để hiểu biết nội dung học tập và tìm ra cách thích 

hợp và hiệu quả để chứng minh hiểu biết hay hiểu nội dung học thuật đã học 

của mình vào cuộc sống. Vì vậy, GV phải tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm 

vụ học tập của HS cả về học thuật lẫn xã hội và để việc học tập của HS thành 

công  đòi hỏi quản lý và giảng dạy tại lớp học và HĐGD phải gắn bó chặt 

chẽ với nhau. 

Từ quan niệm mới về bản chất của quản lý lớp học và HĐGD ở trên, 

các nghiên cứu hiện nay thay vì chỉ tập trung vào kiểm soát hành vi của GV 

và HS, chuyển sang tập trung cả vào thiết lập, thực hiện và duy trì môi 

trƣờng GD/học tập trong lớp học và HĐGD. Lý do là thực chất hành vi hay 

hoạt động của GV và HS nhƣ thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào môi trƣờng 

GD/học tập tại lớp học và HĐGD.  

f) Tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo đánh giá thành công của quản lý quá 

trình dạy học của trường THPT 

Một  hi đã x c định rõ đƣợc các mục tiêu GD và đặc biệt là mục tiêu 

quản lý quá trình dạy học của mình dựa trên phân tích sứ mạng (chức năng  

nhiệm vụ và các giá trị ch nh để dựa vào đó mà quản lý)  x c định các liên 

đới liên quan…  thì trƣờng THPT cần có c ch để đo/đ nh gi  tiến trình 

hƣớng tới đạt các mục tiêu này. Các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo (gọi tắt là 

tiêu chuẩn) đo/đ nh gi  quản lý quá trình dạy học thành công chính là các 

phép đo nhƣ vậy  Nhƣ vậy, tiêu chuẩn đánh giá thành công giúp trƣờng 
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THPT x c định và đo/đ nh gi  tiến trình hƣớng tới đạt các mục tiêu đã đặt ra 

của nhà trƣờng  [20].  

Các tiêu chuẩn đ nh quản lý quá trình dạy học thành công phải đo 

đƣợc  đƣợc nhất trí ngay từ đầu để phản ánh các nhân tố thành công cơ 

bản/chính của quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT. Chúng phải phản 

ánh các mục tiêu và là chìa  hóa để đem lại thành công của nhà trƣờng. 

Trong quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT, có rất nhiều thứ phải 

đo/đ nh gi   nhƣng  hông phải tất cả đều đƣa đến kết quả thành công  Hơn 

nữa, thực tế để giúp nhà trƣờng tập trung vào các vấn đề ch nh và ƣu tiên  

cần lựa chọn các tiêu chí và chỉ số đ nh gi  thực hiện liên quan đến các nhân 

tố ch nh/cơ bản có t c động đến thành công của quản lý quá trình dạy học 

của trƣờng THPT để đạt tới mục tiêu quản lý quá trình dạy học. 

Các tiêu chuẩn đ nh gi  quản lý quá trình dạy học thành công ch nh/cơ 

bản thƣờng đƣợc xem xét trong một thời gian dài hay nói cách khác: việc xác 

định chúng là gì và đo/đ nh gi  nhƣ thế nào thƣờng  hông thay đổi thƣờng 

xuyên. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đ nh gi  quản lý quá trình dạy học thành công 

nào đó có thể hay đổi khi mục tiêu thay đổi, hoặc khi nó gần đạt tới mục tiêu 

đã đặt ra. 

Tiêu chuẩn đ nh gi  thành công đƣợc xem là công cụ để quản lý quá 

trình dạy học và giúp các thành viên của nhà trƣờng x c định rõ ràng đƣợc 

bức tranh về cái gì là quan trọng và cái gì cần thực hiện để có thể đem lại 

thành công cho quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT.  

1.4.2. Bản chất quản lý quá trình dạy học củ  trƣờng trung học phổ 

thông 

Quản lý quá trình dạy học là trọng tâm quản lý của trƣờng phổ thông 

nói chung và của trƣờng THPT nói riêng và quản lý lớp học và HĐGD lại là 

trọng tâm của quản lý quá trình dạy học.  
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Các nghiên cứu gần đây và thực tiễn đều khẳng định: Bản chất của 

quản lý lớp học và HĐGD là thiết lập hay phát triển và duy trì môi trường 

GD/học tập tích cực. Thực tế, môi trƣờng GD/học tập đóng vai trò quan 

trọng nhất trong quản lý lớp học và HĐGD, vì hành vi của GV và HS nhƣ thế 

nào  cơ hội để HS rèn luyện  học tập và việc thực hiện nội dung  chƣơng 

trình GD phụ thuộc vào c c đặc trƣng của môi trƣờng này  Cụ thể [72; 57; 

64; 63; và 82]: 

1.4.2.1. Phát triển  ôi trƣờng GD/học tập tích cực 

Thiết lập mới hay phát triển môi trường GD/học tập tích cực để kế 

thừa những gì đã có không chỉ là trách nhiệm của nhà trƣờng THPT (đội ngũ 

lãnh đạo, quản lý, GV, nhân viên và HS), mà còn là trách nhiệm của CMHS 

và các thành viên cộng đồng trƣờng liên quan. Thực chất  đây là nội dung 

chính của quá trình lập KH quản lý lớp học/dạy học và HĐGD để chuẩn bị 

bắt đầu năm học  Môi trƣờng GD/học tập tích cực phải đƣợc hiểu bao gồm 

cả không gian về vật chất và về nhận thức hay học thuật.  

Không gian về vật chất phải đƣợc bắt đầu xây dựng ngay từ khi chuẩn 

bị vào năm học mới và đòi hỏi phải ấm áp và thân thiện; việc sắp xếp, bố trí 

lớp học phù hợp với triết lý dạy học của nhà trường và GV; HS dễ dàng tiếp 

cận với các tài liệu học tập cần thiết; hạn chế các nhân tố làm mất tập trung 

trong lớp học…  

Không gian về học thuật tích cực đòi hỏi phải làm rõ các mong đợi 

hay kỳ vọng về học thuật mà nhà trƣờng, GV và CMHS đòi hỏi HS phải đạt 

tới  đi đôi với thiết lập đƣợc bầu không khí GD tạo ra động cơ hay động lực 

thúc đẩy học tập tích cực và nuôi dƣỡng hứng thú học tập của HS. Thực tế, 

có 02 lĩnh vực quan trọng trong không gian học thuật cần đƣợc thể hiện 

trong kế hoạch của nhà trƣờng là các mong đợi hay kỳ vọng về KQGD (kết 

quả học tập và rèn luyện) của HS và bầu không khí GD tạo động cơ động 

lực học tập tích cực cho HS.  
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a) Thiết lập các kỳ vọng mong đợi về KQGD  

Để có thể quản lý lớp học và HĐGD thành công  trƣờng THPT phải 

có các nỗ lực lập KH ngay từ trƣớc khi bắt đầu năm học. KH quản lý lớp học 

và HĐGD phải thể hiện rõ các kỳ vọng về KQGD của nhà trƣờng, GV và 

CMHS về kết quả học tập cũng nhƣ hành vi mà HS phải đạt tới. Các kết quả 

về học tập thƣờng thể hiện qua kết quả về điểm số của HS; còn các kỳ vọng 

về hành vi thƣờng đƣợc cụ thể thông qua c c qui định và các thủ tục. Các 

qui định cho thấy các kỳ vọng về hành vi trong lớp học và HĐGD và cách 

mà HS tƣơng tác/giao tiếp với HS  h c và GV nhƣ thế nào. Các thủ tục hay 

qui trình cho biết làm thế nào để đạt tới kết quả/kỳ vọng của nhà trƣờng.   

Thực tế  để xây dựng đƣợc c c qui định và thủ tục nhƣ trên đòi hỏi 

c c nhà lãnh đạo, quản lý, GV phải x c định cái gì là cơ bản hay cốt lõi của 

hành vi trong quản lý lớp học và HĐGD. Tiếp theo, c c qui định và thủ tục 

phải đƣợc dạy, thực hành và làm cho có hiệu lực và đôi  hi phải ép buộc 

thực hiện một cách nhất qu n  C c qui định và thủ tục phải thƣờng xuyên 

đƣợc phát triển (thiết lập, thực hiện và điều chỉnh) không chỉ bởi nhà lãnh 

đạo, quản lý, đội ngũ GV  nhân viên nhà trƣờng, mà cần cả sự tham gia và 

đóng góp của HS và CMHS thì mới tăng hiệu lực tuân thủ/phục tùng trong 

thực tế một cách nghiêm ngặt  Đồng thời các qui định và thủ tục này cũng 

chính là hệ thống chịu trách nhiệm XH để giúp HS hiểu làm thế nào để 

chịu/có trách nhiệm với việc học tập để tuân thủ. 

Các kết quả nghiên cứu và thực tiễn đều khẳng định: để quản lý thành 

công lớp học và HĐGD cần bắt đầu thiết lập các kỳ vọng về KQGD ngay từ 

đầu năm học  Để làm đƣợc nhƣ vậy đòi hỏi c c nhà lãnh đạo, quản lý và GV 

phải thƣờng xuyên phân tích các nhiệm vụ và qui định về giảng dạy, các kỹ 

năng làm việc trong nhà trƣờng, quan sát lớp học qua con mắt của HS, giải 

thích c c qui định và thủ tục, kiểm soát hành vi của HS, phát triển tính chịu 
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trách nhiệm của HS với việc học tập, giao tiếp thông tin và tổ chức giảng 

dạy… ngay từ ngày đầu năm học. Vì vậy, một trong các mặt quan trọng của 

quản lý lớp học và HĐGD thành công để nâng cao kết quả học tập của HS là 

thiết lập các kỳ vọng về kết quả học tập và hành vi của HS (thông qua các 

qui định và thủ tục hay trình tự phải thực hiện) ngay từ đầu năm học. 

b) Bầu không khí GD tạo động lực học tập 

Thành tố quan trọng khác của việc quản lý, tổ chức lớp học và HĐGD 

là phát triển bầu không khí GD/học tập thế nào để có thể khuyến khích được 

HS không chỉ học tập chăm chỉ hết sức mình, mà còn luôn cảm thấy thích 

thú với những gì đang học. Thực tế, phát triển một bầu không khí  GD/học 

tập để tạo ra động cơ hay động lực học tập nhƣ vậy, cần xem xét 02 nhân tố 

quan trọng là giá trị và nỗ lực.  

Để tạo ra động lực, HS phải nhìn thấy giá trị của công việc đang làm 

cũng nhƣ công việc của ngƣời khác làm, vì vậy, phải hƣớng dẫn HS cách 

học tập nhƣ thế nào là có giá trị và kết nối với những gì là quan trọng đối với 

họ, bao gồm cả việc học tập và các quan tâm khác. Nỗ lực có quan hệ chặt 

chẽ với thời gian  năng lƣợng và sáng tạo mà HS sử dụng để phát triển 

"học tập" mang lại giá trị cho bản thân. Một cách để có thể khuyến khích 

nỗ lực của HS là thông qua những lời khen ngợi và động viên kịp thời, 

nhƣ:  hen ngợi HS về những gì họ đang làm tốt và sẽ mang lại giá trị nhƣ 

thế nào với HS…  

Để có thể phát triển đƣợc bầu không khí GD tạo ra đƣợc động lực học 

tập tốt cho HS  đòi hỏi phải kết hợp sự hiểu biết về giá trị của việc học tập 

với các nỗ lực cần có để góp phần tạo ra động cơ/động lực thúc đẩy HS học 

tập tốt hơn  Thực tế, ngay cả khi tạo ra đƣợc một khung cảnh để có thể quản 

lý tốt, nhƣ: c ch sắp xếp, bố trí phòng học hợp lý; c c quy định và thủ tục đã 

đặt ra đƣợc tuân thủ tốt  thì cũng chƣa thể đảm bảo là HS sẽ học tập chăm 
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chỉ. Tuy nhiên, khi tạo ra đƣợc cấu trúc và trật tự  cũng nhƣ bầu không khí 

để HS cảm thấy hứng thú học tập và thành công, thì có thể nói là lớp học và 

HĐGD đã thực sự đƣợc quản lý tốt.  

Vì vậy, ngay từ trƣớc khi bắt đầu năm học, c c nhà lãnh đạo, quản lý, 

GV và CMHS phải cùng nhau xây dựng được các kỳ vọng về KQGD và phát 

triển được một môi trường GD/học tập tạo ra động lực học tập, kết hợp với 

không gian vật chất để tạo ra và thực hiện một hệ thống quản lý lớp học và 

HĐGD thành công. 

1.4.2.2. Củng cố và duy trì  ôi trƣờng GD/học tập tích cực 

Quản lý lớp học và HĐGD không thể dừng lại sau khi lập KH và thiết 

lập môi trƣờng GD/học tập tích cực. Theo thời gian của năm học tiến triển, 

c c nhà lãnh đạo, quản lý, GV và CMHS phải tiếp tục củng cố và duy trì môi 

trƣờng GD/học tập tích cực thông qua các quyết định quản lý liên quan đến 

học tập của HS tại lớp học cũng nhƣ HĐGD. 

Trong một lớp học hay HĐGD  GV thƣờng dạy HS theo nhóm. Vì 

vậy  để củng cố và duy trì môi trƣờng GD/học tập tích cực đòi hỏi phải tập 

trung vào đặc trƣng của các quá trình học tập nhóm; bên cạnh đó  để có thể 

quản lý lớp học và HĐGD thành công thì trong khi làm việc với các nhóm 

HS, GV còn phải chú ý tới hành vi cũng nhƣ nhu cầu học tập của từng cá 

nhân HS. Do đó  đòi hỏi nhà trƣờng phải thiết lập được một hệ thống đánh 

giá/kiểm soát như thế nào để GV có thể giám sát chặt chẽ được HS theo các 

kênh khác nhau. Theo các nghiên cứu về quản lý lớp học và HĐGD thành 

công cho thấy: cần giám sát hành vi của HS chặt chẽ để có thể can thiệp và 

điều chỉnh kịp thời trƣớc khi nó phát triển, kiên trì và liên tục điều chỉnh các 

hành vi sai trái, tham dự vào học tập cùng với HS… Để giám sát cả hành vi 

lẫn học tập của HS  đòi hỏi phải thƣờng xuyên khảo sát lớp hoặc nhóm HS 

và giám sát các dấu hiệu sai trái hoặc chƣa tập trung học của HS. Để duy trì 

quản lý quá trình dạy học thành công đòi hỏi luôn “để mắt” đến HS để kịp 
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thời nhận ra những HS nào gặp khó khăn, khi họ cần giúp đỡ, khi họ cần 

chuyển hướng, khi họ cần điều chỉnh, và khi họ cần được khuyến khích… 

Hơn nữa, củng cố và duy trì một hệ thống quản lý lớp học và HĐGD 

thành công còn đòi hỏi phải dự đo n đƣợc hành động và phản ứng của HS 

để có thể phòng ngừa kịp thời hơn là phải giải quyết khi xảy ra. Vì vậy, 

đòi hỏi c c nhà lãnh đạo, quản lý, GV và CMHS phải tham dự vào các 

hoạt động trong lớp học và HĐGD để kịp thời phát hiện ra c c  hó  hăn 

của HS để giúp đỡ và lập kế hoạch để giảm thiểu sai sót và tối đa hóa  hả 

năng thành công  

Cuối cùng, các hoạt động đã đƣợc lập KH cho quản lý lớp học và 

HĐGD cần đƣợc thực hiện theo tiến trình tăng dần để đảm bảo HS có đủ 

thời gian thực hiện các nhiệm vụ học tập và bài tập cũng nhƣ c c quan tâm 

của mình, và giảm thiếu tối đa thời gian “chết” giữa các nhiệm vụ, bài tập 

hoặc hoạt động. Định hướng của quản lý lớp học và HĐGD phải có mục 

đích, với nhiều nội dung phải thực hiện và cách để thực hiện chúng. 

1.4.2.3. Giải quyết các vấn đề xảy ra 

Thực tế, dù cho có thể dự đo n và  iểm so t đƣợc hành vi và học tập 

của HS, thì các hành vi sai trái và sự hiểu lầm vẫn thƣờng làm xảy ra/nảy 

sinh. Khi hành vi chƣa phù hợp xảy ra, cần xử lý kịp thời để nó không tiếp 

tục phát triển và lan rộng. Với các hành vi sai trái cần kịp thời xử lý   n đ o 

với các kỹ thuật nhƣ sự gần gũi về thể chất hoặc ánh mắt  nhƣng với các 

hành vi sai trái nghiêm trọng đòi hỏi phải có sự can thiệp trực tiếp hơn và 

dăn đe công  hai để ngăn chặn không tái diễn. Sự can thiệp có thành công 

hay không thường phụ thuộc vào cấu trúc đã được xây dựng và thực hiện 

ngay từ đầu năm học. 

Khi HS có những hiểu lầm về nội dung học tập thì cần kịp thời phát 

hiện và giải thích lại nội dung đó và cải tiến cách giao tiếp cho rõ ràng và 

phù hợp hơn  Các nghiên cứu về quản lý thành công lớp học và HĐGD cho 

thấy có c c đặc trƣng sau: mục tiêu rõ ràng  GV hƣớng dẫn các bài tập và trả 
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lời câu hỏi HS dễ hiểu, chính xác; việc giao tiếp của GV với HS rõ ràng, dễ 

hiểu, phù hợp với nhu cầu của HS là đặc biệt quan trọng trong việc duy trì sự 

liên kết giữa quản lý và giảng dạy. Giao tiếp là trọng tâm để GV và HS có 

thể nhìn thấy tất cả các khía cạnh của lớp học và xây dựng lớp học thành 

cộng đồng học tập. Vì vậy  c c nhà lãnh đạo, quản lý và GV cần tập trung để 

xây dựng được một hệ thống giao tiếp thông tin rõ ràng thì mới có thể duy 

trì đƣợc một môi trƣờng GD/học tập tạo ra động lực học tập tích cực cho 

nhóm HS, trong khi vẫn quan tâm và đ p ứng đƣợc nhu cầu của từng HS. 

Để xây dựng và hỗ trợ một môi trƣờng GD/học tập tích cực còn đòi 

hỏi phải chuyển từ mô hình lấy GV làm trọng tâm sang HS làm trung tâm để 

giúp HS luôn cảm thấy thoải mái, tự tin và không chi cảm thấy rằng đóng 

góp của họ có giá trị, mà còn biết đ nh gi  cao c c đóng góp của ngƣời khác, 

tôn trọng giá trị đa dạng trong lớp học và HĐGD  Môi trƣờng nhƣ vậy sẽ tạo 

ra độc lực học tập tích cực cho HS và HS thấy đƣợc giá trị của việc học tập 

và luôn nỗ lực hết sức vì họ coi đó là điều đúng phải làm hoặc một c i gì đó 

mà họ muốn thực sự làm.  

Sự khác biệt của từng lớp học cũng nhƣ HĐGD và sự đa dạng và phức 

tạp của công việc mà c c nhà lãnh đạo, quản lý và GV phải đối mặt làm cho 

nó không thể quy định kỹ thuật cụ thể cho mọi tình huống. Trong mỗi lớp 

học và HĐGD sẽ có một loạt các kỹ năng  ngôn ngữ và  huynh hƣớng hợp 

t c đặc trƣng  GV và đặc biệt là GV mới chƣa có đủ các kinh nghiệm và kỹ 

năng cần thiết để có thể dạy và quản lý lớp học và HĐGD đa dạng rất cần 

các hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo, quản lý nhà trường để x c định và nuôi 

dƣỡng sự liên kết giảng dạy và quản lý lớp học và HĐGD. 

Quan sát kỹ các hoạt động trong lớp học và HĐGD cho thấy không chỉ 

cần phải xây dựng đƣợc một hệ thống quản lý thành công, mà còn phải 

thường xuyên theo dõi, đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp. Do GV phải 
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làm việc với c c nhóm HS có  huynh hƣớng và khả năng  h c nhau  nên họ 

phải đƣợc chuẩn bị sẵn sàng để tạo ra, thực hiện và duy trì một môi trƣờng 

trong đó học tập là trung tâm. Vì vậy, không chỉ GV mà các nhà lãnh đạo, 

quản lý cũng cần được đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức và kỹ năng 

cần thiết liên quan đến quản lý lớp học và HĐGD thành công/hiệu quả. 

1.4.3. Mô hình và các nh n tố chính tác động đến thành công của quản     

quá trình dạy và học củ  trƣờng trung học phổ thông 

Nhƣ trình bày và phân t ch ở trên, bản chất của quản lý quá trình dạy 

học của trƣờng THPT là phát triển (thiết lập, thực hiện và điều chỉnh) môi 

trƣờng GD/học tập tích cực để nâng cao KQGD (kết quả rèn luyện và học 

tập) của HS. Kết quả nghiên cứu và thực tế cho thấy: để phát triển  thành 

công môi trƣờng GD/học tập tích cực nhƣ thế nào chủ yếu phụ thuộc vào một 

số nhân tố t c động ch nh nhƣ sau: Hành vi hay hoạt động của GV và HS tại 

lớp học và HĐGD; các đặc điểm của GV và HS trƣớc  hi bƣớc vào lớp học 

mới; c c đặc trưng của cộng đồng và gia đình HS; các chính sách, qui định 

của nhà nước, địa phương và của nhà trường.  

Thực tế, các nhân tố trên có mối quan hệ mật thiết và t c động lẫn 

nhau nhƣ sau (xem Sơ đồ 1.5): KQGD của HS phụ thuộc vào hành vi của 

HS  cũng nhƣ c c ch nh s ch hay qui định của nhà nƣớc  địa phƣơng. Hành 

vi của HS lại chịu t c động bởi hành vi của GV cũng nhƣ c c đặc điểm của 

HS trƣớc khi vào lớp học mới. Hành vi của GV chịu t c động bởi hành vi của 

HS, c c đặc điểm của GV và HS trƣớc đó  cũng nhƣ c c ch nh s ch  qui định 

của nhà nƣớc  địa phƣơng và c c đặc điểm của nhà trƣờng  C c đặc điểm của 

GV và HS lại chịu t c động bởi nhân tố cộng đồng (nhƣ: qui mô  truyền 

thống...). Bên cạnh đó  c c đặc điểm của HS còn chịu t c động của nhân tố 

gia đình (nhƣ: trình độ GD của CMHS, thu nhập của gia đình  mong muốn 

của CMHS về học tập của con em mình...)... 
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Sơ đồ 1.5. Các nhân tố chính tác động đến quản lý thành công (quá 

trình) dạy và học củ  trƣờng THPT 

Dựa vào mô hình thực hiện của quá trình dạy học trình bày ở Sơ đồ 

1.4. và bản chất cũng nhƣ c c nhân tố t c động đến thành công của quản lý 

quá trình dạy học của trƣờng THPT ở trên, có thể khái quát mô hình quản lý 

(quá trình) dạy học của trường THPT về thực chất bao gồm 04 thành tố (xem 

Sơ đồ 1.6): Quản lý bối cảnh; Quản lý đầu vào; Quản lý lớp học và HĐGD 

thông qua phát triển môi trường GD/học tập tích cực; và Quản lý đầu ra.   

Dƣới đây trình bày và phân t ch cụ thể về c c nhân tố ch nh/cơ bản có 

t c động đến thành công của mô hình quản lý qu  trình dạy và học của 

trƣờng THPT theo c c thành tố trên của Sơ đồ 1.6 [26; 22; 62; 66; và 70]: 

1.4.3.1. Quản    đầu ra 

Đầu ra chủ yếu đƣợc thể hiện qua KQGD ( ết quả rèn luyện và học 

tập) của HS và sau đó là mức độ phù hợp của HS  hi học tập tiếp theo ở lớp 

trên cũng nhƣ  ết quả thi đại học với HS tốt nghiệp lớp 12  Đầu ra là một 

trong c c thành tố quan trọng của và cũng ch nh là nhân tố t c động quan 

Đặc điểm nhà trƣờng                                     
(Cấu trúc; Lãnh đạo & QL; Môi trƣờng GD…) 

Gia đình                                                      

(Trình độ GD CMHS;            

Thu nhập; Mong đợi…) 

 

KQGD 

của HS                 

(Kết quả 

rèn luyện & 

học tập) 

Chính 

sách của 

nhà nƣớc 

& địa 

phƣơng 

Hành vi GV 

(Lập KH;          

Quản lý;          

Giảng dạy) 

Hành vi HS 
(Tiếp thu nội 

dung; Tham dự; 

Thành công) 

Đặc điểm HS                            

(Kiến thức trƣớc; Khả 

năng học; Th i độ & 

Động cơ học tập) 

Đặc điểm GV                

(Kiến thức; Kỹ năng sƣ 

phạm; Hiệu quả) 

Cộng đồng                             

(Qui mô; Truyền thống…) 
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trọng đến quản lý qu  trình dạy học của trƣờng THPT  vì đây ch nh là c c chỉ 

b o đ nh gi  thành công về KQGD của HS và thƣờng điểm bắt đầu để phân 

t ch đ nh gi  thực trạng quản lý qu  trình dạy học của trƣờng THPT   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.6. Mô hình và các nhân tố chính tác động đến quản lý 

thành công (quá trình) dạy và học củ  trƣờng THPT 

Quản lý đầu ra đòi hỏi phải xem xét mức độ đạt tới c c mong đợi hay 

 ỳ vọng về KQGD của HS (còn đƣợc hiểu là chuẩn đầu ra và thƣờng là về 

năng lực) ngay từ trƣớc  hi năm học bắt đầu, vì vậy  trƣờng THPT cần xây 

dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật định  ỳ c c thông tin về KQGD của HS qua 

4. QL BỐI CẢNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. QL LỚP HỌC  

& HĐGD 

Đặc điểm nhà trƣờng                                     
(Cấu trúc; Lãnh đạo & QL…) 

Gia đình                                                      

(Trình độ GD CMHS;            

Thu nhập; Mong đợi…) 

 

KQGD 

của                  

HS                 

(Kết              

quả                

rèn              

luyện            

&                  

học                

tập) 

Chính 

sách của 

nhà nƣớc 

& địa 

phƣơng 

QL hành vi GV 
(Lập KH;          

Quản lý;          

Giảng dạy) 

QL hành vi HS 

(Tiếp thu nội 

dung; Tham dự; 

Thành công) 

Cộng đồng                             

(Qui mô; Truyền thống…) 

Đảm bảo                         

chất  ƣợng                      

HS                                   

đầu vào     

Đảm bảo                         

chất  ƣợng                      

GV     

Thông 

tin 

MÔI TRƢỜNG 

GD TÍCH CỰC 

Đảm bảo chất  ƣợng                      

CSVC, phƣơng tiện 

dạy học... 

3. 

QL 

ĐẦU 

VÀO 

1. 

QL 

ĐẦU 

RA 

5. HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT                                                            

quản lý quá trình dạy học và phản hồi thông tin để cải tiến 
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c c năm học cũng nhƣ sau  hi tốt nghiệp  Quản lý tốt đầu ra sẽ cung cấp 

thông tin quan trọng để đ nh gi  xem chất lƣợng GD nói chung và quản lý 

quá trình dạy học của trƣờng THPT đã đạt tới mục tiêu GD và nhu cầu của c  

nhân HS và CMHS hay chƣa  Đồng thời  thông tin của cơ sở dữ liệu về 

KQGD của HS còn đƣợc sử dụng để cải tiến c c hoạt động dạy học của 

nhà trƣờng 

Do vậy  ngay từ trƣớc  hi năm học bắt đầu trƣờng THPT cần lập kế 

hoạch quản lý lớp học và HĐGD  trong đó xác định rõ KQGD của HS cần 

đạt tới theo khối lớp học  Để cho KQGD này phù hợp   hả thi và đ p ứng 

đƣợc nhu/yêu cầu của c c bên liên quan  đòi hỏi phải xây dựng đƣợc KQGD 

phù hợp với sứ mạng  mục tiêu ph t triển nhà trƣờng  dựa trên c c mặt mạnh  

yếu cũng nhƣ cơ hội và th ch thức liên quan và chiến lƣợc dạy học dài hạn 

của trƣờng THPT  KQGD còn phải đảm bảo phù hợp với chƣơng trình quốc 

gia và là cơ sở để ph t triển chƣơng trình GD của Nhà trƣờng  Mặt  h c  

KQGD cần đạt đƣợc sự nhất tr  với c c bên liên quan  thông qua quá trình 

huy động tham gia/hoặc tham vấn giữa nhà trƣờng với CMHS và thành viên 

cộng đồng liên quan.  

Cuối cùng  KH quản lý lớp học và HĐGD cần đƣợc điều chỉnh phù 

hợp với c c giai đoạn ph t triển  h c nhau của nhà trƣờng và đƣợc công  hai 

theo các kênh khác nhau để tất cả đội ngũ nhân viên  HS  CMHS và thành 

viên cộng đồng đều tiếp cận đƣợc  

1.4.3.2. Quản lý lớp học và hoạt động giáo dục 

Đây là một trong c c thành tố quan trọng nhất của quản lý qu  trình 

dạy học của trƣờng THPT, vì suy cho cùng thì KQGD của HS chủ yếu phụ 

thuộc vào mức độ thành công của quản lý lớp học và HĐGD  Thành tố này 

bao gồm tất cả c c nhân tố hay biến cố có thể xảy ra tại lớp học, trong các 

HĐGD và thƣờng đuợc chia thành: môi trƣờng GD/học tập  quản lý hành vi 

của GV  hành vi của HS và các nhân tố  h c  Đây ch nh là c c nhân tố 

quan trọng t c động đến thành công của quản lý qu  trình dạy và học của 

trƣờng THPT  
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Nhƣ đã phân t ch ở trên thì nhân tố môi trường GD học tập đóng vai 

trò quan trọng nhất trong quản lý lớp học và HĐGD. Thực tế  đặc trƣng của 

một môi trƣờng GD/học tập thành công hay t ch cực và lành mạnh của 

trƣờng THPT thƣờng là tham dự, hợp tác và phụ thuộc lẫn nhau, nên đòi hỏi: 

Môi trƣờng GD của trƣờng THPT phải qui củ  an toàn và xây dựng đƣợc tinh 

thần hợp t c trong toàn trƣờng; Đội ngũ nhân viên  GV và HS hiểu rõ về lịch 

sử  truyền thống và c c mục tiêu ph t triển nhà trƣờng; Quan hệ giữa lãnh 

đạo với nhân viên và GV  giữa nhân viên và GV với nhau  giữa nhân viên, 

GV và HS và giữa HS với nhau luôn tôn trọng  tin tƣởng  thân thiện và 

thƣờng xuyên giao tiếp với nhau; Đội ngũ GV thƣờng xuyên trao đổi nghề 

nghiệp và học tập lẫn nhau để cải tiến dạy học; HS có động lực và học tập 

chăm chỉ để tiến bộ trong học tập... 

Tiếp theo, quản lý lớp học và HĐGD chính là cách hay quy trình hoạt 

động đƣợc sử dụng để quản lý hành vi của GV và HS để đặt tới mục tiêu và 

chiến lƣợc dạy học của nhà trƣờng. Hành vi của GV bao gồm tất cả c c hoạt 

động của GV trong lớp học  HĐGD và thƣờng đƣợc chia thành 03 loại: Lập 

 ế hoạch  quản lý và giảng dạy  Lập kế hoạch liên quan đến c c hoạt động 

tƣơng t c với HS trong lớp học và HĐGD. Quản lý liên quan đến việc GV 

 iểm so t hành vi của HS  Giảng dạy liên quan đến hoạt động hƣớng dẫn và 

dẫn dắt HS học tập   

Hành vi của HS bao gồm tất cả c c hoạt động của HS trong lớp học  

HĐGD và thƣờng đƣợc thể hiện thông qua tổng số thời gian học tập dành 

cho c c mục tiêu  c c nhiệm vụ học tập và mức độ hoàn thành bài tập đƣợc 

giao (thƣờng đƣợc đo/đ nh gi  qua  ết quả  iểm tra  thi  đ nh gi …)  Thời 

gian học tập bao gồm 03 biến số: Nội dung hay  iến thức học tập (đƣợc xếp 

chồng lên nhau)  tham dự và thành công  Nội dung học tập đƣợc hiểu là tỷ lệ 

nắm đƣợc nội dung học tập tại lớp học và HĐGD. Tham dự là tổng số thời 

gian HS thực sự tham dự vào qu  trình học tập  Thành công là mức độ HS 

hoàn thành nhiệm vụ học tập và bài tập đƣợc giao  Thời gian học tập thành 
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công thƣờng đƣợc đ nh gi  qua: (1) HS nắm đƣợc nội dung học tập quan 

trọng; (2) HS luôn tập trung trong lớp học; và (3) HS hoàn thành tốt c c 

nhiệm vụ học tập và bài tập đƣợc giao  C c nhân tố này hết sức quan trọng 

để xây dựng chỉ số đ nh gi  quản lý lớp học  HĐGD và thƣờng dễ dàng đ nh 

gi   v  dụ thông qua  ết quả  iểm tra  thi  đ nh gi   Nếu một trong c c chỉ 

b o đ nh gi  này thấp hơn so với  ết quả mong đợi thì cần có thanh tra/đ nh 

gi  qu  trình lớp học để có giải ph p  hắc phục  ịp thời  

C c  ết quả nghiên cứu trong vài thập  ỷ qua đã  hẳng định: Quản lý 

lớp học và HĐGD có ảnh hƣởng mạnh mẽ tới  ết quả GD của HS  đặc biệt là 

môi trƣờng GD và hành vi của GV tại lớp học (lập  ế hoạch  quản lý và 

hƣớng dẫn giảng dạy) ảnh hƣởng trực tiếp đến hành vi học tập của HS (chủ 

yếu là thời gian học tập) và vì vậy  là chỉ số đ nh gi  quan trọng nhất cho 

thành công về học tập của HS   

Để quản lý hành vi của GV tại lớp học và HĐGD đòi hỏi trƣờng THPT 

phải xây dựng đƣợc và thực hiện tốt chiến lƣợc dạy học lấy HS làm trọng 

tâm và đảm bảo học tập có chất lƣợng  Chiến lƣợc này đảm bảo giúp HS 

 hông chỉ hiểu sâu sắc nội dung cần truyền đạt mà còn  huyến  h ch vận 

dụng vào thực tiễn cuộc sống  cũng nhƣ tạo điều  iện thuận lợi cho c ch học 

tập tƣơng/hợp t c của HS và  huyến  h ch HS c ch học và tự học   ên cạnh 

đó  còn đòi hỏi GV xây dựng và thực hiện KH dạy học của mình bảo đảm 

xây dựng đƣợc mối quan hệ t ch cực giữa GV và HS  giữa HS với nhau trong 

lớp học và HĐGD  đồng thời GV quản lý đƣợc hành vi của HS trong lớp học  

HĐGD để  ịp thời xử lý tốt c c vấn đề tồn tại/nảy sinh  

Quản lý quá trình trên còn bao hàm việc xây dựng và quản lý việc thực 

hiện mục tiêu và nội dung chƣơng trình dạy học, chú trọng đến việc thực 

hiện mục tiêu, nhiệm vụ GD  th i độ và phát triển trí tuệ cho HS trong quá 

trình dạy học của trƣờng THPT. Quản lý lớp học và HĐGD còn có nghĩa là 

quản lý và đảm bảo chất lƣợng dạy học  đó là việc phát hiện kịp thời các 
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nguyên nhân đã dẫn đến tình trạng yếu  ém  đề ra và tổ chức thực hiện các 

biện pháp khắc phục những yếu  ém đó  đi đôi với một qui trình đảm bảo 

chất lƣợng phù hợp nhằm đảm bảo đạt đƣợc chất lƣợng dạy và học theo 

yêu cầu đã đặt ra.  

Vì vậy  đòi hỏi trƣờng THPT có c c c c thủ tục hay quy trình cụ thể 

giúp HS cũng nhƣ đội ngũ nhân viên  GV  CMHS và thành viên cộng đồng 

biết làm thế nào để đạt tới KQGD của HS. C c thủ tục/quy trình này cần 

đƣợc xây dựng và thực hiện bởi c c bên liên quan (đội ngũ nhân viên  GV  

HS, CMHS và thành viên cộng đồng) và đƣợc công  hai trên c c  ênh  h c 

nhau để tất cả c c bên liên quan đều dễ tiếp cận đƣợc  HS cần đƣợc tổ chức 

tƣ vấn  hỗ trợ  phù đạo và phản hồi thông tin về học thuật phù hợp với tiến 

trình học tập trong một môi trƣờng học thuật  vật chất  xã hội và tâm lý t ch 

cực và thỏa mãn HS. 

Ngoài những nội dung quản lý chủ yếu trên  trƣờng THPT còn phải 

chú trọng đến c c nội dung quản lý sau: Quản lý việc  iểm tra  đ nh gi  để 

công nhận trình độ năng lực của HS; và quản lý c c hoạt động ngoài lớp, ngoài 

nhà trƣờng và quản lý  điều phối hoạt động của c c tổ chức sƣ phạm trong 

nhà trƣờng… để có thông tin phản hồi  ịp thời cải tiến c c hoạt động dạy học 

của nhà trƣờng.  

1.4.3.3. Quản    đầu vào  

Đây là thành tố quan trọng tiếp theo của quản lý quá trình dạy học của 

trƣờng THPT  Thành tố này liên quan đến đảm bảo chất lƣợng hay đặc điểm 

của GV và HS trƣớc  hi vào lớp học/năm học mới  cũng nhƣ điều  iện về 

CSVC, phƣơng tiện dạy học, tài chính... liên quan  Đây cũng ch nh là c c 

nhân tố quan trọng t c động đến thành công của quản lý qu  trình dạy học 

của trƣờng THPT  

a) Đảm bảo chất lượng GV 

Đặc điểm của GV thƣờng bao gồm c c gi  trị và niềm tin   iến thức  tƣ 
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duy và c c  ỹ năng giao tiếp   ỹ năng thực hiện  nhân c ch… của GV  Tất 

nhiên  còn nhiều nhân tố  h c  nhƣng đây là c c nhân tố t c động quan trọng 

nhất  Đặc điểm quan trọng nhất của GV (để có dự đo n GV thực hiện trong 

lớp học và HĐGD cũng nhƣ KQGD đạt đƣợc của HS sẽ tốt nhƣ thế nào) là 

giá trị và niềm tin hay hiệu quả của GV  Tiếp theo là c c nhân tố quan trọng 

 h c  nhƣ: kiến thức của GV liên quan đến môn học mà mình giảng dạy  phát 

triển nhân cách HS (c c lý thuyết  c c chủ đề và giai đoạn)  lý thuyết học tập 

(hành vi/c ch đối xử  nhận thức  xây dựng  iến thức  chủ nghĩa nhân văn  

nhận thức xã hội)  và quá trình giảng dạy học tập (c c  h i niệm và nguyên 

tắc cũng nhƣ trải nghiệm/vận dụng trong c c môi trƣờng ch nh thống và 

 hông ch nh thức/thân mật)   

GV là ngƣời làm công tác giảng dạy trong trƣờng THPT nên còn phải 

có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng. GV không chỉ là 

ngƣời truyền thụ kiến thức mà còn là ngƣời tổ chức, chỉ đạo  hƣớng dẫn  điều 

khiển hoạt động học tập của HS  Đây cũng là yếu tố cơ bản quyết định đến 

chất lƣợng dạy học. GV là một nhân tố vô cùng quan trọng trong quá trình 

dạy học và thực tế cho thấy nếu chƣơng trình  s ch gi o  hoa  điều kiện học 

tập dù tốt đến đâu mà GV non  ém về chuyên môn và nghiệp vụ sƣ phạm thì 

quá trình dạy học đó khó có thể đem lại chất lƣợng tốt  Đặc biệt trong quá 

trình dạy học, GV phải là ngƣời điều khiển, khuyến khích và dẫn dắt đƣa HS 

tiếp cận, khám phá một nội dung và kiến thức mới.  

Để dạy học thành công đòi trƣờng THPT phải xây dựng đƣợc đội ngũ 

GV đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của mình  hông chỉ trong hiện tại mà cả 

tƣơng lai  Vì vậy  đòi hỏi nhà trƣờng cần có quy hoạch ph t triển đội ngũ GV 

(về số lƣợng  chất lƣợng và cơ cấu) phù hợp với chiến lƣợc dạy học của nhà 

trƣờng  Khi thực hiện quy hoạch này trong bối cảnh phân cấp  trƣờng THPT 

cần đƣợc chủ động trong tuyển dụng  sử dụng và thăng tiến GV theo một quy 

trình minh bạch  công bằng dựa trên c c tiêu chuẩn/ch  năng lực  đi đối với 

một ch nh s ch thu hút và duy trì đội ngũ GV có trình độ phù hợp. Nhà 



48 

 

trƣờng cần xây dựng và thực hiện tốt hệ thống đ nh gi  GV  h ch quan  

công bằng làm có sở để có  ế hoạch ph t triển nghề nghiệp đ p ứng đƣợc 

nhu cầu của đội ngũ GV  cũng nhƣ thực hiện cải tiến  tƣ vấn và luân 

chuyển/bố tr  lại GV định  ỳ. 

b) Đảm bảo chất lượng HS đầu vào 

Đặc điểm của HS liên quan đến hành vi lớp học và thành t ch của HS  

nhƣ trình độ GD và  hả năng lĩnh hội  iến thức  lứa tuổi  giới t nh  động cơ  

 iểu học  nhân c ch  tƣ duy    Đây cũng ch nh là c c nhân tố quan trọng t c 

động đến thành công của quản lý qu  trình dạy học của trƣờng THPT   

Thật vậy, nhân tố trình độ GD và khả năng lĩnh hội kiến thức có ảnh 

hƣởng rất lớn đến quản lý quá trình dạy học. Thực tế  trình độ GD của các 

HS trong cùng một lớp thƣờng  hông đồng đều nhau và ngay cả với một HS 

thì cũng  h c nhau với c c lĩnh vực khác nhau. C c nghiên cứu về học tập 

cho thấy thời gian dành cho học tập cần  h c nhau phù hợp với  iến thức 

trƣớc đây của HS là quan trọng nhất  Vì vậy  nếu quan niệm rằng mọi HS 

đều có thể học tập thì cần có c c nỗ lực để dành thời gian học tập phù hợp 

với c c đối tƣợng HS  h c nhau; còn nếu chỉ coi những HS có  hả năng mới 

có thể học tập thì sẽ đem lại c c  ết quả mà hệ thống GDPT hiện tại sẽ  hông 

thể đ p ứng nền GD cho tất cả mọi ngƣời  Thực tế  c c đặc điểm của HS rất 

nhiều và trên đây chỉ là c c đặc điểm ch nh  cốt lõi   

Hơn nữa, động cơ học tập của HS cũng rất  h c nhau  Động cơ học 

tập càng cao, càng rõ ràng thì khả năng thành công của chƣơng trình  của 

khóa học càng lớn  Động cơ học tập thƣờng có 3 mức độ: (1) Động cơ học 

tập cao nhất là học để có đƣợc một nghề mong muốn hoặc đƣợc thăng chức 

sau này; (2) Học để đạt đƣợc điểm thi cao hoặc hy vọng có triển vọng nghề 

nghiệp tốt sau này; và (3) Học để cải thiện tình trạng hiện tại, có thể hữu ích 

nếu đƣợc đi nƣớc ngoài mở rộng, nâng cao kiến thức hiểu biết. Trong thực tế 

các mức độ động cơ học tập của HS không phải lúc nào cũng rõ ràng và động 
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cơ học tập của từng c  nhân thay đổi từ bài học này so với bài học khác. 

Tiếp theo, thái độ học tập của HS cũng có thể bị ảnh hƣởng bởi việc 

học trƣớc đây của mình. Nếu việc học tập trƣớc đây để lại ấn tƣợng hứng 

khởi, thích thú thì HS sẽ cảm thấy ham mê học hỏi, tiếp tục con đƣờng chinh 

phục đỉnh cao của tri thức  Ngƣợc lại nếu có ấn tƣợng tiêu cực về thời gian 

học tập trƣớc đây thì th i độ học tập của HS đối với môn học này sẽ nặng nề 

ảnh hƣởng không tốt đến việc tiếp tục học. 

Vì vậy  trƣờng THPT cần phải đảm bảo chất lƣợng HS đầu vào đ p 

ứng c c yêu cầu của Điều lệ trƣờng THPT  đặc biệt là đúng qui định về độ 

tuổi của HS và đảm bảo đúng qui định về  iến thức  năng lực  th i độ và 

động cơ học tập của HS đầu vào.  

c) Đảm bảo chất lượng CSVC, phương tiện dạy học và tài chính 

Ngoài ra  đầu vào còn có nhân viên, ngân sách, CSVC, công nghệ và 

trang thiết bị phục vụ quá trình dạy học... để đạt tới các mục tiêu của trƣờng 

THPT... Trong dạy học  điều kiện CSVC luôn có ảnh hƣởng rất lớn đến việc 

học tập và là yếu tố không thể thiếu đƣợc trong quá trình dạy học  Đó là những 

điều kiện về s ch gi o  hoa  c c phƣơng tiện dạy học...  Nếu thiếu c c điều kiện 

trên thì cho dù GV có trình độ chuyên môn cao  phƣơng pháp dạy học hay, HS 

tích cực, chủ động đến đâu chăng nữa thì kết quả dạy học cũng sẽ bị hạn chế, do 

đó chất lƣợng dạy học cũng bị ảnh hƣởng. 

Để đảm bảo chất lƣợng CSVC  phƣơng tiện dạy học và tài ch nh đòi 

hỏi trƣờng THPT có đƣợc hệ thống phòng học  phòng th  nghiệm  phòng học 

chuyên môn hóa; phƣơng tiện dạy học hiện đại đ p ứng đƣợc công t c dạy 

học của nhà trƣờng và phân bổ sử dụng hiệu quả. Thƣ viện có đủ số lƣợng  

chủng loại s ch gi o  hoa  s ch b o  tài liệu chuyên môn  b o  tạp ch  chuyên 

ngành phù hợp và thƣờng xuyên đƣợc cập nhật. Hệ thống m y t nh và mạng 

nội bộ (LAN) phù hợp và thƣờng xuyên đƣợc cập nhật hiện đại. Hạ tầng  

CSVC và phƣơng tiện dạy học đ p ứng đƣợc c c tiêu ch  và qui định về sƣ 
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phạm cũng nhƣ môi trƣờng  an toàn  y tế    Nhà trƣờng đƣợc chủ động và sử 

dụng đúng mục đ ch  qui định và hiệu quả ngân s ch đƣợc giao  

Nhƣ vậy, quản lý đầu vào ch nh là c c c ch để đảm bảo c c đặc điểm 

của GV và HS  cũng nhƣ CSVC đ p ứng đƣợc c c qui định về chất lƣợng đã 

đề ra và tƣơng lai ph t triển của nhà trƣờng. Quản lý đầu vào thƣờng đƣợc 

thực hiện thông qua c c ch nh s ch và qui định (nhƣ: tuyển chọn  thăng tiến, 

đào tạo/bồi dƣỡng, ...) về GV và qui định về HS  cũng nhƣ c c qui định về 

CSVC  phƣơng tiện dạy học và tài chính cần phải tuân thủ. 

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng, hiện nay, các nội dung về quản 

lý đầu vào đang dần đƣợc tích/kết hợp vào đảm bảo chất lƣợng đầu vào (đảm 

bảo chất lƣợng HS đầu vào  đảm bảo chất lƣợng GV  đảm bảo chất lƣợng 

CSVC  phƣơng tiện dạy học, tài chính...) nhƣ đã trình bày ở trên. 

1.4.3.4. Quản lý bối cảnh  

Thành tố này bao gồm c c nhân tố/biến số bên ngoài lớp học có ảnh 

hƣởng đến đặc điểm của GV và HS  c c qu  trình dạy học tại lớp học và 

HĐGD  và đầu ra  Trong đó  c c đặc điểm của nhà trƣờng và c c qu  trình 

hay hoạt động của nhà trƣờng là c c nhân tố t c động trực tiếp nhất   

Các đặc điểm của trường THPT bao gồm c c biến số nhƣ cấu trúc tổ 

chức và  hoa học/học thuật cũng nhƣ qui mô nhà trƣờng; còn c c qu  trình 

hay hoạt động của nhà trƣờng bao gồm c c nhân tố liên quan đến c c hoạt 

động nhƣ sự lãnh đạo kiểm soát và bầu không khí hay môi trường GD học 

tập của nhà trường. 

 ên cạnh đó  còn nhiều nhân tố bối cảnh  h c có ảnh hƣởng đến quản 

lý quá trình dạy học  nhƣ: gia đình  cộng đồng  xã hội  văn ho   c c điều  iện 

quốc tế… C c biến số liên quan đến môi trƣờng gia đình thƣờng bao gồm: 

trình độ GD của CMHS  hoàn cảnh  inh tế - xã hội của gia đình  c c đặc 

điểm  h c của CMHS (nhƣ tuổi hay tình trạng hôn nhân)  và nhóm c c biến 
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số  h c  nhƣ tổng số công nghệ  số lƣợng s ch  b o… tại gia đình   

Thực tế  một trong c c nhân tố quan trọng để có thể dự đo n tốt nhất 

KQGD của HS là trình độ GD của CMHS. Thực tế   sự quan tâm và GD của 

CMHS đối với con em mình tại gia đình nhƣ thế nào phụ thuộc nhiều vào 

trình độ nhận thức và GD của CMHS. Tiếp theo  đó là nhân tố về tổng số 

công nghệ tại gia đình  do công nghệ trở thành nhân tố quan trọng trong xã 

hội hiện đại ngày nay và trẻ em càng gần gũi với công nghệ thì sẽ càng cảm 

thấy tự tin trong lớp học hiện đại [50; 56; và 55).  

 iến số bối cảnh quan trọng  h c là cộng đồng (vị tr  địa lý  qui mô 

cộng đồng  ch nh s ch về GD)  c c nhóm nghề nghiệp  xã hội (truyền 

hình/phim ảnh  c c cơ quan xã hội…)  ch nh s ch quốc gia và địa phƣơng  

c c điều  iện quốc tế/toàn cầu  Ngoài ra  biến số quan trọng là phong trào 

tiến tới  ỷ nguyên thông tin đang có ảnh hƣởng tới tất cả c c mặt của đời 

sống  Lý do là  ỷ nguyên thông tin sẽ x c định lại c c  iến thức và  ỹ năng 

mà HS cần có để có thể thành công trong xã hội hiện đại   

Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu về quản lý qu  trình dạy học của 

trƣờng THPT thì quản lý bối cảnh chủ yếu là thiết lập một cấu trúc tổ chức 

và khoa học hợp lý, đi đôi với việc phân chia trách nhiệm (chức năng và 

nhiệm vụ) và quyền hạn giữa các đơn vị trong trường THPT một cách phù 

hợp  và thiết lập đƣợc một môi trƣờng GD/học tập t ch cực... Cụ thể: Cơ cấu 

tổ chức của nhà trƣờng cần phù hợp c c mục tiêu GD  chiến lƣợc dạy học 

cũng nhƣ c c điều  iện của trƣờng THPT; C c mục tiêu và vai trò của hội 

đồng trƣờng  cũng nhƣ cấu trúc và tr ch nhiệm của c c thành viên rõ ràng  

hợp lý và phù hợp với nhu cầu và bối cảnh dạy và học của nhà trƣờng; Nhà 

trƣờng có c c qui định rõ ràng  dễ hiểu và hệ thống để đội ngũ GV thực hiện 

nhiệm vụ và giải quyết c c công việc hàng ngày; Nhà trƣờng điều phối hiệu 

quả công việc giữa c c hội đồng và c c tổ chuyên môn  giữa c c tổ chuyên 

môn với nhau và giữa tổ chuyên môn với c c đơn vị chức năng trong nhà 



52 

 

trƣờng; và đặc biệt là phải đảm bảo cân bằng hợp lý giữa quản lý tập trung 

(định hƣớng  qui định   iểm so t chất lƣợng và hỗ trợ) của lãnh đạo nhà 

trƣờng với phân cấp ủy quyền trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn 

và GV. 

Thực tế  cấu trúc tổ chức và cơ chế quản lý qu  trình dạy học trên có 

thể để riêng  tuy nhiên  để tr nh lặp đi lặp lại  nên có thể đƣợc  ết hợp trình 

bày và phân t ch với c c thành tố/nội dung  h c  

1.4.3.5. Hệ thống đánh giá, giá  sát quản lý quá trình dạy học phản hồi               

thông tin 

Thực chất, đ nh gi   giám sát/kiểm soát quản lý quá trình dạy học của 

trƣờng THPT là việc liên tục đo/đánh giá chất lƣợng thực hiện của quá trình 

dạy học thông qua hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo  để ngăn chặn các 

sai sót hay điều chỉnh tiến độ thực hiện so với kế hoạch. Thực tế  trƣờng 

THPT cần tập trung vào c c đo/đ nh gi  rõ ràng và cụ thể về hiện trạng hay 

tình hình để đề xuất c c giải ph p hay c c bƣớc cụ thể cần đƣợc thực hiện 

nhằm cải tiến chất lƣợng dạy học liên tục   

Nếu c c mục tiêu cụ thể luôn dễ dàng đạt tới hay  hông thể đạt tới thì 

cần xem xét điều chỉnh lại c c mục tiêu cụ thể này  Do đó  cần xem xét 

thƣờng xuyên c c mục tiêu chung và c c ƣu tiên về dạy học của trƣờng 

THPT xem chúng có phản  nh đúng mong muốn và  hả năng của nhà trƣờng 

hay không. 

Nhƣ vậy  một thành tố quan trọng khác của quản lý quá trình dạy học là 

trƣờng THPT phải phát triển hệ thống đ nh gi   kiểm soát hay giám sát chất 

lƣợng, thông qua các báo cáo về khảo sát ý kiến HS, cá nhân/tổ chức sử dụng 

HS tốt nghiệp và báo cáo tự đ nh gi …  cũng nhƣ KQGD của HS để thu thập 

thông tin về quan điểm/ý kiến từ c c liên đới liên quan về chất lƣợng dạy học 

của nhà trƣờng [18]. 
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Vì vậy, để đảm bảo chất lƣợng dạy học và quản lý quá trình dạy học 

thành công, đòi hỏi trƣờng THPT phải thiết lập và vận hành hệ thống đ nh 

giá, giám sát quá trình quản lý quá trình dạy học, bao gồm đ nh gi , giám sát 

chất lƣợng đầu vào, tiến trình học tập của HS  đ nh gi  lên lớp và tốt nghiệp; 

và phản hồi thông tin từ các bên liên quan để liên tục cải tiến chất lƣợng quá 

trình dạy học, nâng cao chất lƣợng GD HS.  

Để đ nh gi  chất lƣợng đầu vào và tiến trình học tập của HS  trƣờng 

THPT cần có c c tiêu ch  và phƣơng ph p đ nh gi  bao phủ tất cả c c mục 

tiêu của chƣơng trình GD  môn học  HĐGD cũng nhƣ chất lƣợng đầu vào 

(chất lƣợng GV  HS  CSVC  phƣơng tiện dạy học và tài ch nh). Đ nh gi  tiến 

trình học tập của HS cần bao gồm cả đ nh gi  trƣớc  hi vào lớp  qu  trình 

học tập  lên lớp/tốt nghiệp  Nhà trƣờng cần thực hiện đ nh gi  theo dấu vết 

HS (lên lớp  học cao hơn hay đi làm   ) định  ỳ hàng năm. HS và đơn vị  c  

nhân cần đƣợc tạo cơ hội để nhận xét và/hay  hiếu nại về  ết quả đ nh gi ... 

Đồng thời  để thực hiện tốt việc phản hồi thông tin từ các bên liên quan, 

đòi hỏi trƣờng THPT phải xây dựng đƣợc cấu trúc thông tin phản hồi phù 

hợp với c c bên liên quan (nhân viên  GV; HS đang học và HS tốt nghiệp; 

CMHS, thành viên cộng đồng; c c cấp quản lý   ). C c  ết quả phản hồi 

thông tin từ c c bên liên quan cần đƣợc sử dụng để cải tiến chất lƣợng dạy 

học và tốt nhất là ngăn ngừa c c sai sót trƣớc  hi xảy ra   

Trên đây trình bày và phân t ch c c nhân tố ch nh/cơ bản t c động đến 

thành công của quản lý quá trình dạy học và các nhân tố này ch nh là cơ sở 

hay tiền đề quan trọng nhất để xây dựng hệ thống/bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và 

chỉ báo đánh giá thành công của quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT 

trong các nội dung tiếp theo. Dƣới đây  h i qu t khung tiêu chuẩn và tiêu chí 

đ nh gi  thành công của quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT đƣợc 

cấu trúc thành 04 lĩnh vực đƣợc trình bày trong Bảng 1.1 dƣới đây: 
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Bảng 1.1. Khung các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá thành công  của 

quản lý quá trình dạy học củ  trƣờng THPT 

Tiêu chuẩn Tiêu chí đánh giá 

1.  Kết quả đầu ra và 

quản    đầu ra 

1.1. Kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của các bên 

liên quan  

1.2. Phát triển cơ sở dữ liệu về KQGD của HS theo 

khối lớp học 

2.  Lập kế hoạch quản lý 

lớp học và HĐGD 
2.1. Lập kế hoạch quản lý lớp học và HĐGD 

3.  Quản lý lớp học              

và HĐGD 

3.1. Quản lý hoạt động dạy học của GV 

3.2.  Quản lý và hỗ trợ hoạt động học tập của HS 

3.3. Cấu trúc tổ chức và cơ chế quản lý quá trình dạy 

học 

3.4. Môi trƣờng GD tích cực và lành mạnh 

4.  Quản    đầu vào 

 

4.1. Đảm bảo chất lƣợng HS đầu vào 

4.2. Đảm bảo chất lƣợng GV 

4.3. Đảm bảo chất lƣợng CSVC  phƣơng tiện dạy học 

và tài chính  

5.  Hệ thống đánh giá, 

giám sát quản lý quá 

trình dạy học 

5 1  Đ nh gi  chất lƣợng đầu vào và tiến trình học 

tập của HS 

5.2. Phản hồi thông tin từ các bên liên quan   
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Chƣơng 1 trình bày bản chất của quản lý quá trình dạy học (khái niệm, 

mô hình, các nhân tố t c động…) và các nội dung liên quan (bối cảnh phân 

cấp quản lý GDPT, mô hình quá trình dạy học…)   ản chất của quản lý lớp 

học và HĐGD của trƣờng THPT là phát triển (thiết lập, thực hiện và điều 

chỉnh) đƣợc môi trƣờng GD/học tập tích cực.  

Trong thực tế thì việc phát triển  thành công môi trƣờng GD/học tập tích 

cực nhƣ thế nào chủ yếu phụ thuộc vào các nhân tố ch nh t c động đến 

thành công của quản lý lớp học và HĐGD của trƣờng THPT nhƣ đã trình 

bày ở trên, và trong thực tế  c c nhân tố này có quan hệ mật thiết và t c 

động lẫn nhau. 

Bản chất, mô hình và các nhân tố t c động đến thành công của quản lý 

quá trình dạy học của trƣờng THPT là tiền đề quan trọng cho việc đề xuất 

khung hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí và sẽ đƣợc chi tiết thành các chỉ báo đ nh 

gi  để nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý quá trình dạy học ở 

các trƣờng THPT công lập Tuyên Quang trong các chƣơng tiếp theo. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC CỦA CÁC 

TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỈNH TUYÊN 

QUANG TRONG BỐI CẢNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

2.1. Tình hình phát triển giáo dục phổ thông và giáo dục trung học phổ 

thông tỉnh Tuyên Quang  

2.1.1. Vị trí địa lý, lịch sử hình thành, phát triển kinh tế - xã hội 

a) Vị trí địa lý 

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, có diện t ch đất tự 

nhiên là 5.870 km
2
 bằng 1,75% diện tích của cả nƣớc. Phía Bắc và Tây Bắc 

giáp tỉnh Hà Giang; phía Nam giáp hai tỉnh Vĩnh Phúc  Phú Thọ; ph a Đông 

và Đông  ắc giáp các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn và Thái Nguyên; phía Tây 

giáp tỉnh Yên Bái. Vị tr  địa lý của tỉnh có những thuận lợi nhất định  nhƣng 

cũng có nhiều  hó  hăn  là tỉnh cách xa các trung tâm kinh tế  thƣơng mại 

lớn của đất nƣớc, do vậy không thuận lợi cho việc phát triển, hội nhập.  

Về địa giới hành chính, Tuyên Quang có 01 thành phố và 06 huyện, bao 

gồm các huyện: Lâm Bình, Na Hang  Chiêm Hóa  Hàm Yên  Yên Sơn  Sơn 

Dƣơng với 141 xã, phƣờng, thị trấn  trong đó có 5 thị trấn  7 phƣờng và 129 xã.      

b) Đặc điểm kinh tế 

Tuyên Quang tăng trƣởng kinh tế bình quân 14% (GRDP)  Năm 2015 

tổng sản phẩm bình quân đầu ngƣời đạt 1.368 USD. Về  giao thông đƣờng 

bộ, Tuyên Quang có Quốc lộ 2, Quốc lộ 2C, Quốc lộ 37, Quốc lộ 279 và 

đƣờng Hồ Chí Minh là các tuyến giao thông huyết mạch nối Tuyên Quang 

với thủ đô Hà Nội và các tỉnh Th i Nguyên  Vĩnh Phúc  Phú Thọ, Hà 

Giang..., gần 100% thôn, bản có đƣờng ô tô đến trung tâm và đƣợc nhựa hóa, 

đƣờng giao thông liên thôn  trong thôn có 2 700 m  Ngoài ra  đƣờng sông ở 
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Tuyên Quang có 180km, chủ yếu là sông Lô giúp việc giao lƣu  trao đổi hàng 

hóa diễn ra trong nội tỉnh và với các tỉnh khác ở mức độ nhất định.  

Lòng đất Tuyên Quang chứa nhiều khoáng sản: vàng, thiếc, kẽm, barít, 

pis t  ăngtimoan  mangan  cao lanh   Thiên nhiên sẵn có các loại cát, sỏi  đ  

vôi  đất sét. Rừng Tuyên Quang vẫn còn nhiều loại gỗ, tre, nứa, song, mây 

cùng lâm thổ sản khác có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, Tuyên Quang vẫn là 

tỉnh nghèo  đến năm 2013  Tuyên Quang mới thoát ra khỏi tình trạng tỉnh  

kém phát triển.  

c) Đặc điểm xã hội 

Tuyên Quang có 22 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn của tỉnh, 

trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số với 46,2%, còn lại các dân tộc thiểu số 

gồm: Dân tộc Tày, chiếm 25,6%, dân tộc Dao chiếm 12,5%, dân tộc Mông 

chiếm 2,34%, dân tộc Nùng chiếm 1,96%, dân tộc Sán Dìu chiếm 1,73%, dân 

tộc Hoa chiếm 0,83%, các dân tộc khác chiếm 9,1%. Mặc dù các dân tộc có 

sự khác nhau về  trình độ sản xuất, bản sắc văn hóa  ngôn ngữ, tập quán song 

đều có tinh thần đoàn  ết trong lao động, sản xuất, luôn phát huy truyền 

thống cách mạng, nhiều ngƣời dân có tinh thần hiếu học. Tuy nhiên, các dân 

tộc thiểu số hầu hết sống ở vùng sâu  vùng xa  điều kiện kinh tế  hó  hăn  

trình độ dân trí còn thấp nên nhận thức về tầm quan trọng của công tác 

GD&ĐT hạn chế. 

Nằm ở vị trí chiến lƣợc quan trọng  Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang 

có những niềm tự hào: Là Thủ đô  h ng chiến, Thủ đô  hu giải phóng, an 

toàn khu của Trung ƣơng Đảng và Bác Hồ  nơi tổ chức Hội nghị Đại biểu 

Đảng toàn quốc quyết định Tổng khởi nghĩa giành ch nh quyền trong cả 

nƣớc, tổ chức Đại hội Quốc dân bầu ra Chính phủ lâm thời do lãnh tụ Hồ Chí 

Minh làm chủ tịch  nơi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II cùng nhiều 

sự kiện trọng đại của Đảng và dân tộc... Truyền thống đoàn  ết, truyền thống 

lịch sử, cách mạng  văn ho  đã và đang là những động lực to lớn để Đảng bộ 
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và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giành những thành tựu quan trọng trong 

cuộc kháng chiến cứu nƣớc, trong xây dựng, bảo vệ quê hƣơng  đất nƣớc 

cũng nhƣ trong công cuộc đổi mới hiện nay. 

2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục phổ thông và giáo dục trung học phổ 

thông tỉnh Tuyên Quang 

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua Tuyên Quang 

đã tăng cƣờng đầu tƣ CSVC và c c điều kiện khác cho GD, quan tâm nâng 

cao chất lƣợng đội ngũ C QL GD  GV  do đó chất lƣợng dạy và học trên địa 

bàn tỉnh đã có những bƣớc tiến vững chắc khẳng định những kết quả nổi bật. 

Mạng lƣới trƣờng lớp trên địa bàn tỉnh đã đƣợc quy hoạch, phát triển phù 

hợp với từng cấp học; Quy mô trƣờng lớp đƣợc mở rộng  đ p ứng cơ bản yêu 

cầu học tập của con em các dân tộc trong tỉnh; GD dân tộc, GD ở các xã 

vùng sâu  vùng xa  vùng đặc biệt  hó  hăn đƣợc quan tâm đầu tƣ  công bằng 

trong GD&ĐT đƣợc thực hiện giữa c c địa phƣơng trong tỉnh. 

Các nhóm, lớp mầm non  điểm trƣờng tiểu học đƣợc mở đến thôn, bản; 

100% xã có trƣờng mầm non  trƣờng tiểu học, THCS; Các cụm xã có trƣờng 

trung học phổ thông; hệ thống trƣờng Phổ thông Dân tộc Nội trú, bán trú 

đƣợc thành lập, phát triển  CSVC   huôn viên nhà trƣờng, phòng học, các 

khối nhà phụ trợ, nhà công vụ cho giáo viên, trang thiết bị dạy học đƣợc đầu 

tƣ  xây dựng cơ bản đ p ứng yêu cầu dạy và học.  

Năm 1995  Tuyên Quang là tỉnh miền núi đầu tiên đƣợc công nhận đạt 

chuẩn phổ cập GD tiểu học - chống mù chữ; năm 2001 đạt chuẩn phổ cập 

GD THCS; năm 2003 đạt chuẩn phổ cập gi o dục tiểu học đúng độ tuổi; năm 

2013 tỉnh đã đƣợc Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập GD mầm non 

cho trẻ em 5 tuổi. Hằng năm  tỉnh tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất 

lƣợng phổ cập GD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập GD tiểu học đúng độ 

tuổi và phổ cập GD THCS. Nhiều nhà gi o đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi 

cấp tỉnh, cấp quốc gia và đƣợc phong tặng Danh hiệu Nhà gi o Ƣu tú  Hệ 
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thống GD của tỉnh đã hoàn thiện từ bậc mầm non đến đại học  Trƣờng Đại học 

Tân Trào đƣợc thành lập năm 2013 đã mở ra cơ hội học tập  nâng cao trình độ 

cho đông đảo HS con em các dân tộc trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực. 

Theo Báo cáo tổng kết c c năm học từ 2012-13 đến năm học 2014-

2015 của Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho thấy [41]: 

a) Về qui mô, mạng lưới trường lớp, HS 

- GD mầm non: Năm học 2015-16 toàn tỉnh có 148 trƣờng mầm non  

trong đó có 147 trƣờng công lập  01 trƣờng tƣ thục, 28 trƣờng đạt chuẩn 

quốc gia; 2372 nhóm  lớp  trong đó 665 nhóm trẻ  1707 lớp mẫu gi o (Lớp 

mẫu gi o 5 tuổi 798 lớp) 

- GD phổ thông: Năm học 2015-16 toàn tỉnh có 149 trƣờng Tiểu học với 

3 102 lớp  trong đó có 48 trƣờng đạt chuẩn quốc gia; 14 trƣờng liên cấp Tiểu 

học-THCS; 157 trƣờng THCS với 1 286 lớp (trong đó có 05 trƣờng PTDTNT 

THCS, 10 trƣờng PTDTBT)  số trƣờng THCS đạt chuẩn quốc gia 45 trƣờng  

Trƣờng THPT có 29 trƣờng với 637 lớp  trong đó có 01 trƣờng PTDTNT 

cấp THPT  01 trƣờng THPT Chuyên; 01 trƣờng PTDTNT ATK Sơn Dƣơng 

(liên cấp THCS-THPT)  trong đó 01 trƣờng đạt chuẩn quốc gia   

b) Về số lượng HS các cấp học GD phổ thông  

 ảng 2.1: Bảng về số  ƣợng HS cấp học phổ thông 

TT Số HS Số  ớp 

Số HS 

Số  ƣợng Nữ D n tộc 

1.  Cấp Mầ  non 2.372 58.643 27.381 37.021 

    Số trẻ nhà trẻ  665 9.277 4.405 5.595 

    Số trẻ mẫu giáo 1.707 49.366 22.976 31.426 

2.  Cấp Tiểu học 3.102 62.428 26.021 36.732 

    Số HS lớp 1 714 13.199 1.455 7.116 

    Số HS lớp 2 679 12.986 6.539 7.441 
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TT Số HS Số  ớp 
Số HS 

Số  ƣợng Nữ D n tộc 

    Số HS lớp 3 608 12.480 6.415 7.142 

    Số HS lớp 4 560 12.217 5.998 7.677 

    Số HS lớp 5 541 11.546 5.614 7.356 

3.  Cấp THCS 1.286 43.116 21.946 27.587 

    Số HS lớp 6 330 11.056 5.736 7.566 

    Số HS lớp 7 326 10.830 5.776 7.184 

    Số HS lớp 8 316 10.624 5.117 6.547 

    Số HS lớp 9 314 10.606 5.317 6.290 

4.  Cấp THPT 637 21.830 11.201 11.427 

    Số học sinh lớp 10 223 7.519 3.723 3.647 

    Số học sinh lớp 11 204 7.345 3.626 3.941 

    Số học sinh lớp 12 210 6.966 3.852 3.839 

 c) Đội ngũ C QL, GV và nhân viên 

Tổng số GV toàn tỉnh đến tháng 8/2015 có 12.335 ngƣời  trong đó GV 

mầm non 4.034 (trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 99 1%  chƣa đạt chuẩn 

0,9%); GV tiểu học 3.998 (trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 99 8%  chƣa đạt 

chuẩn 0,2%); GV THCS 2.855 (trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 99 7%  chƣa 

đạt chuẩn 0,3%); GV THPT 1.448 (trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 99 9%, 

chƣa đạt chuẩn 0,1%). 

d) Về CSVC và trang thiết bị dạy học  

Là một địa phƣơng thuộc vùng dân tộc miền núi, sự nghiệp GD&ĐT 

đƣợc các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh dành 

sự quan tâm đặc biệt.  

Từ năm 2010 đến nay, từ nguồn  inh ph  Chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia GD&ĐT, tỉnh đã đầu tƣ xây dựng ở mỗi huyện một trƣờng PTDTNT; 
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tháng 3/2014, Uỷ ban nhân dân dân tỉnh đã có chủ trƣơng thành lập trƣờng 

PTDTNT THCS tại huyện Lâm Bình và trƣờng đã đi vào hoạt động vào 

th ng 8/2014  đảm bảo 6/6 (100%) huyện của tỉnh có trƣờng PTDTNT, tăng 

cơ hội học tập và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh DTTS ở những địa bàn 

vùng sâu vùng xa  vùng  hó  hăn và đặc biệt  hó  hăn  

Từ nguồn  inh ph  Chƣơng trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT, nguồn 

kiên cố hóa trƣờng lớp học và xây dựng nhà công vụ cho GV và các nguồn 

vốn hợp pháp khác trong toàn tỉnh đã xây dựng đƣợc tổng số 5.639 phòng 

học, phòng học bộ môn trong đó cấp tiểu học đã xây dựng đƣợc 3.135 phòng; 

cấp THCS 1.746 phòng; cấp THPT 758 phòng. Phòng phục vụ học tập xây 

dựng đƣợc tổng số 880 phòng  trong đó cấp tiểu học xây dựng đƣợc 356 

phòng; cấp THCS 437 phòng; cấp THPT 87 phòng. Mua sắm đƣợc tổng số 

4.468 máy vi tính phục vụ cho công tác quản lý và công tác dạy, học, trong 

đó cấp tiểu học có 715 máy; cấp THCS 2.275 máy; cấp THPT 1.478 máy. 

Ngân s ch Nhà nƣớc đầu tƣ cho GD tăng nhanh  công tác xã hội hóa 

GD đã đạt đƣợc những kết quả quan trọng, nhất là huy động các nguồn lực 

để đầu tƣ xây dựng CSVC trƣờng học và đóng góp  inh ph  cho GD. Các 

nguồn đầu tƣ cho GD ngày càng đƣợc kiểm soát chặt chẽ và tăng dần hiệu 

quả sử dụng  CSVC nhà trƣờng đƣợc cải thiện. Tỷ lệ phòng học kiên cố tăng 

(so với năm 2010  tỷ lệ phòng học kiêm cố tăng 12 1%  phòng học bán kiến 

cố tăng 7 5%  giảm đ ng  ể số phòng học tạm). Nhà công vụ cho GV, trang 

thiết bị dạy học đã đƣợc ƣu tiên đầu tƣ xây dựng và tăng dần trong những 

năm gần đây  

Năm học 2014-15, toàn tỉnh có 122/483 trƣờng đạt chuẩn quốc gia, 

chiếm tỉ lệ 25,26% tổng số trƣờng toàn tỉnh  trong đó có 28 trƣờng mầm 

non  48 trƣờng tiểu học  45 trƣờng THCS và 01 trƣờng THPT. Tuy nhiên, 

so với nhiều tỉnh trong khu vực phía Bắc, tỉ lệ trƣờng đạt chuẩn quốc gia 

của Tuyên Quang còn thấp. 

2.2. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng 
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2.2.1. Mục tiêu  

Mục tiêu nghiên cứu khảo sát nhằm đ nh gi  thực trạng quản lý quá 

trình dạy học của c c trƣờng THPT Tuyên Quang tham gia khảo s t để xác 

định các mặt mạnh để ph p huy  đặc biệt là các hạn chế và nguyên nhân làm 

tiền đề đề xuất các giải pháp phù hợp và khả thi. 

2.2.2. Nội dung, công cụ và phƣơng pháp   

a) Nội dung khảo sát về quản lý quá trình dạy học của c c trƣờng THPT 

Tuyên Quang theo các thành tố của quy trình quản lý quá trình dạy học: Kết 

quả đầu ra và quản lý đầu ra (Kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của các bên 

liên quan); Lập KH quản lý lớp học và HĐGD; Quản lý lớp học và HĐGD 

(Quản lý hoạt động dạy của GV, Quản lý và hỗ trợ học tập của HS, Cấu trúc 

tổ chức và cơ chế quản lý quá trình dạy học  Môi trƣờng GD tích cực và 

lành mạnh); Quản lý đầu vào (Đảm bảo chất lƣợng HS đầu vào  Đảm bảo 

chất lƣợng GV  Đảm bảo chất lƣợng CSVC  phƣơng tiên dạy học và tài 

chính); Hệ thống đ nh gi   gi m s t quản lý quá trình dạy học (Đ nh gi  

chất lƣợng đầu vào và tiến trình học tập của HS, Phản hồi thông tin từ các 

bên liên quan)...  

b) Công cụ khảo sát gồm: Phiếu thu thập ý kiến và Đề cƣơng phỏng vấn 

nhóm trọng tâm (đƣợc xây dựng dựa trên khung lý luận và tóm tắt trong 

Bảng 1.1 ở Chƣơng 1) dành cho 03 đối tƣợng: (1) CBQL, GV và nhân viên; 

(2) Học sinh đang học theo các khối lớp học 10, 11 và 12; và (3) CMHS và 

thành viên cộng đồng liên quan của c c trƣờng THPT Tuyên Quang tham gia 

khảo sát.  

Đề cƣơng phỏng vấn đƣợc thiết kế linh hoạt dựa trên nội dung Phiếu 

trƣng cầu ý kiến và đƣợc thực hiện sau khi xử lý sơ bộ kết quả của Phiếu 

khảo sát, chủ yếu nhằm mục đ ch làm rõ c c vấn đề  đặc biệt là các nguyên 

nhân về hạn chế của thực trạng mà Phiếu trƣng cầu chƣa làm rõ đƣợc. 
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c) Phương pháp khảo sát kết hợp giữa hồi cứu tƣ liệu và khảo sát 

thực địa: 

 Hồi cứu tư liệu: Các báo cáo và tài liệu liên quan đến quản lý quá 

trình dạy học của c c trƣờng THPT Tuyên Quang tham gia khảo sát.  

 Khảo sát thực địa sử dụng Phiếu trƣng cầu ý kiến và Đề cƣơng phỏng 

vấn nhóm trọng tâm. 

d) Phương pháp xử lý số liệu  

Kết quả xử lý số liệu khảo sát chủ yếu theo giá trị trung bình theo công 

thức: “Gi  trị khoảng c ch” = (Maximum – Minimum)/n. Vì vậy, với Phiếu 

thu thập ý kiến thiết kế có 05 mức trả lời (xem Phụ lục 1) thì “Gi  trị khoảng 

c ch” = (5-1)/5 = 0,8 nên có 05 mức đ nh gi  ch nh về thực trạng quản lý 

quá trình dạy học của c c trƣờng THPT Tuyên Quang tham gia khảo sát với 

ý nghĩa nhƣ sau: 

(1)  1,00 – 1,80:  “Yếu” 

(2)  1,81 – 2,60:  “Chƣa đạt” 

(3)  2,61 – 3,40:  ”Đạt” 

(4)  3,41 – 4,20:  “Tốt” 

(5)  4,21 – 5,00:   “Rất tốt” 

2.2.3. Đối tƣợng và qui mô khảo sát  

Khảo 03 đối tƣợng liên quan: CBQL (hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng và tổ 

trƣởng, tổ phó chuyên môn), GV và NV; CMHS và thành viên cộng đồng; và 

HS theo các khối lớp học 10, 11 và 12 của 15 trƣờng THPT đại diện cho 01 

thành phố và 06 huyện của tỉnh Tuyên Quang (xem Bảng 2.2).  

Bảng 2.2. Đối tƣợng và qui mô khảo sát thực trạng quản lý quá trình 

dạy học củ  các trƣờng THPT Tuyên Quang 
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TT 

 

Tên trƣờng THPT 

Đối tƣợng khảo sát 

CBQL GV NV CMHS HS 

1 Trƣờng THPT Lâm Bình 3 45 2 60 30 

2 Trƣờng THPT Na Hang 3 45 2 60 30 

3 Trƣờng THPT Đầm Hồng 3 37 2 60 30 

4 Trƣờng THPT Kim Bình 3 45 2 60 30 

5 Trƣờng THPT Chiêm Hoá 3 45 2 60 30 

6 Trƣờng THPT Phù Lƣu 2 41 2 60 30 

7 Trƣờng THPT Hàm Yên 3 45 2 60 30 

8 Trƣờng THPT Xuân Huy 3 45 2 60 30 

9 Trƣờng THPT Tháng 10 3 45 2 60 30 

10 Trƣờng THPT Sông Lô 3 45 2 60 30 

11 Trƣờng THPT Sơn Dƣơng 3 41 2 55 30 

12 Trƣờng THPT Kim Xuyên 3 45 2 60 30 

13 Trƣờng THPT Đông Thọ 3 45 2 60 30 

14 
Trƣờng THPT                                                          

Nguyễn Văn Huyên 
3 45 2 60 30 

15 Trƣờng PTDTNT THPT tỉnh 3 45 2 60 30 

Tổng số: 44 659 30 450 895 

2.3. Thực trạng phát triển giáo dục trung học phổ thông công lập tỉnh 

Tuyên Qu ng trong 03 nă  qu  
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2.3.1. Quy mô giáo dục và mạng  ƣới trƣờng trung học phổ thông 

Bảng 2.3 cho thấy quy mô trƣờng THPT cơ bản đƣợc duy trì ổn định, 

chỉ  thành lập mới 01 trƣờng THPT tại huyện Lâm Bình mới đƣợc chia tách 

năm 2011 và đảm bảo ở các trung tâm cụm xã có trƣờng THPT  đ p ứng đầy 

đủ nhu cầu học tập của HS. 

Về qui mô HS  năm học 2012-13 số lƣợng HS THPT là 23 191 HS  năm học 

2013-14 là 22 506 HS và năm học 2014-15 là 21 830  Nhƣ vậy, số HS đi học 

THPT có xu hƣớng giảm dần liên tiếp trong 3 năm  do bƣớc đầu việc phân 

luồng sau THCS đƣợc thực hiện tại Tuyên Quang, một bộ phận HS đi học 

nghề  tham gia lao động sản xuất tại quê hƣơng hoặc đi xuất khẩu lao động. 

  ảng 2.3: Phát triển quy  ô trƣờng trƣờng, lớp THPT 

TT 
Trƣờng, lớp            

THPT 

Nă  học  

2012 - 13 

Nă  học 

 2013 - 14 

Nă  học 

 2014 – 15 

1 Số trƣờng 28 29 29 

2 Số trƣờng đạt chuẩn 1 1 1 

3 Số lớp 649 645 637 

Nguồn: Sở GD&ĐT Tuyên Quang (2012-2015) [40] 

2.3.2. Chất  ƣợng giáo dục trung học phổ thông  

Bảng 2.4 cho thấy, số HS đƣợc xếp loại khá, giỏi tốt nghiệp cấp THPT 

năm 2015 tăng hơn so với năm 2013  2014 mặc dù đây là năm đầu tiên tổ 

chức thi theo hình thức kỳ thi chung quốc gia  Đây là cơ sở bƣớc đầu để các 

trƣờng THPT ph t huy phƣơng ph p dạy học, ôn tập  đổi mới tổ chức kiểm 

tra  đ nh gi  để nâng cao chất lƣợng GD THPT. 

 

Bảng 2.4. Kết quả thi tốt nghiệp THPT 
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TT 
Nă  

học 

Số HS 

dự thi 

Số đ  

tốt 

nghiệp 

T  

 ệ 

(%) 

 ếp  oại 

H ng Gi i Khá Trung  ình 

SL TL% SL TL% SL TL% 

1 
2012- 

13 
7.760 7.515 96,8 88 1,2 686 9,1 6.741 89,7 245 

2 
2013- 

14 
7.501 7.373 98,3 88 1,2 709 9,6 6576 89,2 128 

3 
2014- 

15 
6.966 6.517 93,6 70 1,1 523 8,0 5924 90,9 449 

Nguồn: Sở GD&ĐT Tuyên Quang (2012-2015) [40] 

Bảng 2.5. Kết quả thi HS gi i cấp tỉnh THPT 

TT 
Nă  

học 

Số HS 

tham 

gia 

Số 

đạt 

giải 

% 

Đạt giải 

Nhất % Nhì % Ba % KK % 

1 
2012-

13 
739 306 41,4 14 4,6 49 16,0 101 33,0 142 46,4 

2 
2013-

14 
789 351 44,5 16 4,6 55 15,7 118 33,6 162 46,2 

3 
2014-

15 
825 311 37,7 13 4,2 49 15,8 101 32,5 148 47,6 

Nguồn: Sở GD&ĐT Tuyên Quang (2012-2015) [40] 

Bảng 2.6. Kết quả thi HS gi i cấp quốc gia THPT 
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TT 
Nă  

học 

Số 

HS 

tham 

gia 

Số 

đạt 

giải 

% 

Số  ƣợng các giải 

Nhất % Nhì % Ba % KK % 

1 
2012-

13 
51 20 39,2 0 0,0 1 2,0 6 11,8 13 25,5 

2 
2013-

14 
53 21 39,6 0 0,0 1 1,9 11 20,8 9 17,0 

3 
2014-

15 
53 28 52,8 0 0,0 4 7,5 14 26,4 10 18,9 

Nguồn: Sở GD&ĐT Tuyên Quang (2012-2015) [40] 

Bảng 2.5 và 2.6 cho thấy: chất lƣợng HS giỏi THPT cấp tỉnh nhìn chung 

không có biến động, tuy nhiên số lƣợng HS đạt giải cao (Nhất, Nhì)  hi đƣợc 

lập đội tuyển, tham gia kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia  t đạt giải cao  Điều này 

cho thấy khoảng cách yêu cầu về kiến thức, kỹ năng giữa kỳ thi HS giỏi 

cấp tỉnh còn quá xa với yêu cầu của kỳ thi chọn HS giỏi cấp quốc gia  đặt 

ra vấn đề cần nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng HS giỏi cho c c trƣờng 

THPT của tỉnh.  

Thực tế cho thấy, một bộ phận thầy cô giáo dạy giỏi sau một thời gian 

làm việc tại tỉnh đã chuyển công t c đến các thành phố lớn có điều kiện làm 

việc và thu nhập tốt hơn (mặc dù tỉnh đã có ch nh s ch ƣu đãi  thu hút); một 

số HS giỏi sau khi tốt nghiệp THCS đã tham gia  ỳ thi tuyển sinh vào khối 

chuyên c c trƣờng đại học, nên nguồn bồi dƣỡng chất lƣợng GD “mũi nhọn” 

của tỉnh cũng gặp  hó  hăn   

Bảng 2.7.  Kết quả HS trúng tuyển đại học, c o đẳng, trung cấp, học 
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nghề 

TT 
Nă  

học 

Số 

HS 

HS đ  vào các trƣờng đại học, c o đẳng, trung cấp... 

Đại 

học 
% 

C o 

đẳng 
% 

Trung 

cấp, 

học 

nghề 

% 
L o 

động 
% 

1 
2012-

13 
7515 1257 16,7 880 11,7 1503 20,0 3875 51,6 

2 
2013-

14 
7373 1364 18,5 261 3,5 1450 19,7 4298 58,3 

3 
2014-

15 
6966 1485 21,3 204 2,9 1602 23,0 3675 52,8 

Nguồn: Sở GD&ĐT Tuyên Quang (2012-2015) [40] 

Bảng 2.7 cho thấy, số HS sau khi tốt nghiệp THPT trúng tuyển vào các 

trƣờng đại học, cao đẳng tăng qua từng năm   ết quả này phần nào khẳng 

định sự tiến bộ của chất lƣợng GD THPT. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây 

không hẳn là tín hiệu đ ng mừng, vì hiện nay việc tuyển sinh đầu vào của 

một số trƣờng đại học còn rất dễ dàng. Việc tuyển sinh nhƣ vậy lại đ p ứng 

ngay với suy nghĩ của một bộ phận CMHS và HS là phải học đại học là con 

đƣờng tốt nhất, thậm chí duy nhất, việc học trƣờng nào, ngành gì, sẽ làm việc 

gì, ở đâu sau  hi học xong chƣa phải là mối quan tâm  Điều này đã đến một 

hệ lụy lớn của việc lãng ph  trong đào tạo  “thừa thầy, thiếu thợ”  hệ lụy đối 

với gia đình và bản thân HS, nhất là những gia đình có điều kiện  hó  hăn   

Riêng việc số HS học trung cấp nghề ngay có xu hƣớng tăng trong 

mấy năm học qua thực sự là tín hiệu tốt  gia đình và HS đã dần x c định 

đƣợc mục đ ch của việc học tập, việc làm sau khi hoàn thành khóa học. Số 

HS tham gia lao động sản xuất ngay hằng năm đều chiếm trên 50%, hầu hết  
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tham gia sản xuất nông nghiệp  lao động giản đơn  Việc này đặt ra yêu cầu 

cho c c cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang về việc tố chức các lớp dạy 

nghề  đào tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn để họ có thể nâng cao năng xuất lao động 

và thu nhập. 

2.3.3. Đội ngũ nhà giáo và cán  ộ quản lý giáo dục 

Bảng 2.8. Số  ƣợng, trình độ đào tạo của CBQL GD,                                             

đội ngũ nhà giáo và nhân viên củ  trƣờng THPT 

TT Nội dung 2012-13 2013-14 2014-15 

1 Cán  ộ quản    87 88 88 

  + Thạc sĩ 19 22 26 

    Đại học 68 66 62 

    Cao đẳng 0 0 0 

    Trung cấp  0 0 0 

2 Giáo viên 1.456 1.451 1.448 

  + Thạc sĩ 124 126 130 

    Đại học 1.332 1.325 1.318 

    Cao đẳng       

    Trung cấp        

  + Khác       

3 C  Đoàn, đội 28 28 29 

4 Nhân viên 122 86 39 

Nguồn: Sở GD&ĐT Tuyên Quang (2012-2015) [40] 
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Bảng 2.8 cho thấy  đội ngũ nhà gi o THPT tỉnh Tuyên Quang đƣợc bố 

tr  cơ bản đủ về số lƣợng  đ p ứng yêu cầu giảng dạy, tỷ lệ đạt chuẩn và trên 

chuẩn về trình độ chuyên môn cao và số giáo viên cấp trung học phổ thông 

có trình độ thạc sĩ tăng nhanh  Tuy nhiên  qua thực tế giảng dạy tại các nhà 

trƣờng, một bộ phận gi o viên tuy đạt chuẩn về trình độ đào tạo nhƣng năng 

lực chuyên môn, tay nghề, nghiệp vụ sƣ phạm còn rất hạn chế; một bộ phận 

 hó đ p ứng với yêu cầu đổi mới GD hiện nay. 

Bảng 2.9. Đánh giá, xếp loại C QL, nhà giáo và nh n viên THPT                  

theo Luật công chức, viên chức  

* Đánh giá cán  ộ, công chức  Hiệu trƣởng trƣờng THPT) 

TT 
Nă  

học 

Tổng 

số 

hiện 

có 

Tổng 

số 

đƣợc 

đánh 

giá 

Kết quả đánh giá, ph n  oại 

cán  ộ, công chức 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

HTNV 

nhƣng còn 

hạn chế về 

năng lực 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

SL % SL % SL % SL % 

1 
2012-

13 
28 28 19 67,9 6 21,4 3 10,7 0 0,0 

2 
2013-

14 
29 29 19 65,5 7 24,1 3 10,4 0 0,0 

3 
2014-

15 
29 29 20 69,0 9 31,0 0 0,0 0 0,0 

Nguồn: Sở GD&ĐT Tuyên Quang (2012-2015) [40] 
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* Đánh giá viên chức 

TT 
Nă  

học 

Tổng 

số 

hiện 

có 

Tổng 

số 

đƣợc 

đánh 

giá 

Kết quả đánh giá, ph n  oại cán  ộ, công 

chức 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

HTNV 

nhƣng 

còn hạn 

chế về 

năng lực 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

SL % SL % SL % SL % 

1 
2012-

13 
1.637 1636 514 31,4 1011 61,8 109 6,7 2 0,1 

2 
2013-

14 
1.596 1594 459 28,8 1018 63,9 115 8,4 2 0,1 

3 
2014-

15 
1.546 1545 414 26,8 1019 66,0 107 6,9 5 0,3 

Nguồn: Sở GD&ĐT Tuyên Quang (2012-2015) [40] 

Bảng 2.9 . Đánh giá, xếp loại C QL, nhà giáo và nh n viên                          

theo Chuẩn nghề nghiệp 

* Đánh giá C QL  Hiệu trƣởng, Phó Hiệu trƣởng trƣờng THPT) 

TT 
Nă  

học 

 ếp  oại đánh giá cán  ộ quản    

Tổng 

số  

Xuất sắc Khá 
Trung 

bình 
Kém 

Không 

XL 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 2012-13 87 61 70,1 22 25,3 4 4,6 0 0,0 0 0,0 
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TT 
Nă  

học 

 ếp  oại đánh giá cán  ộ quản    

Tổng 

số  

Xuất sắc Khá 
Trung 

bình 
Kém 

Không 

XL 

SL % SL % SL % SL % SL % 

2 2013-14 88 71 80,7 14 15,9 3 3,4 0 0,0 0 0,0 

3 2014-15 88 75 85,2 13 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Nguồn: Sở GD&ĐT Tuyên Quang (2012-2015) [40] 

* Đánh giá GV 

Nă  

học 

 ếp  oại đánh giá giáo viên 

TS  
Xuất sắc Khá TB Kém Không XL 

SL % SL % SL % SL % SL % 

2012-13 1456 455 31,3 889 61,1 109 7,5 2 0,1 1 0,1 

2013-14 1.451 459 31,6 865 59,4 123 8,4 2 0,1 2 0,1 

2014-15 1.448 355 24,5 981 65,5 103 6,9 8 0,6 1 0,1 

Nguồn: Sở GD&ĐT Tuyên Quang (2012-2015) [40] 

Bảng 2.9 và 2.9b có thể thấy, kết quả đ nh gi  đội ngũ hiệu trƣởng, 

phó hiệu trƣởng, GV theo Luật viên chức, công chức và đ nh gi  theo c c 

tiêu ch  quy định chuẩn nghề nghiệp của Bộ GD&ĐT nhƣ sau: tỷ lệ đƣợc 

đ nh gi  mức xuất sắc và tốt cao, mức trung bình và kém chiếm tỷ lệ nhỏ và 

rất nhỏ  Đối chiếu với chất lƣợng GD (phản ánh kết quả, hiệu quả làm việc 

của GV tại c c nhà trƣờng) cho thấy: việc đ ng gi  chƣa thực sự phản ánh 

đúng  ết quả, hiệu quả làm việc  năng lực của GV  Điều này đặt ra yêu cầu 

đối với các cấp QLGD cần quan tâm, chỉ đạo, tổ chức đ nh gi   xếp loại 

đúng  đây là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, tự 

học, quy hoạch, sử dụng, hoặc bố trí sắp xếp lại đội ngũ cho phù hợp. 



73 

 

2.3.4. Cơ sở vật chất, phòng học và tài chính  

Bảng 2.10. Số liệu về CSVC, phòng học 

Nội dung 2012-13 2013-14 2014-15 

a. Phòng học, bộ môn 748 751 758 

 - Phòng học 637 637 637 

 - Phòng học bộ môn 111 114 121 

Trong đó: + Tin học 45 47 49 

                 + Ngoại ngữ 15 15 17 

                 + Vật lý 18 18 18 

                 + Hoá học 19 19 21 

                 + Công nghệ 2 2 2 

                 + Sinh học 12 13 14 

                    m nhạc 0 0 0 

b. Phòng phục vụ học tập 71 80 87 

 - Nhà tập đa năng   1 1 1 

 - Thƣ viện 23 25 27 

 - Phòng thiết bị GD 18 20 21 

 - Phòng hoạt động Đoàn  22 25 27 

 - Phòng truyền thống 7 9 11 

c. Phòng khác 102 106 110 

    - Phòng y tế 21 23 25 
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Nội dung 2012-13 2013-14 2014-15 

    - Khu vệ sinh giáo viên 41 42 43 

    - Khu vệ sinh học sinh 40 41 42 

d. Máy vi tính 1432 1435 1478 

Chia ra: - PV dạy và học 1220 1223 1262 

   - PV quản lý  văn phòng 212 212 216 

         Nguồn: Sở GD&ĐT Tuyên Quang (2012-2015) [40] 

Qua Bảng 2.10 cho thấy, CSVC, phòng học, phòng phục vụ học tập và 

c c điều kiện  h c cơ bản đã đ p ứng nhu cầu tối thiểu cho việc tổ chức dạy 

và học trong c c nhà trƣờng  Trong 3 năm học qua, số lƣợng phòng học ít 

thay đổi, vì việc xây dựng trƣờng lớp học tại tỉnh Tuyên Quang đã đƣợc thực 

hiện trong một giai đoạn dài  đặc biệt là đƣợc tập trung đầu tƣ xây dựng 

trong giai đoạn 2008-2012 theo Đề  n “Kiên cố hóa trƣờng lớp học và xây 

nhà công vụ cho gi o viên” của Chính phủ  Theo Đề án này, số phòng học 

kiên cố đƣợc tăng lên đ ng  ể, giảm tỷ lệ phòng học tạm, hiện nay số phòng 

học tạm trên địa bàn tỉnh chủ yếu còn ở c c điểm trƣờng lẻ của cấp tiểu học; 

c c điều kiện học tập khác còn rất  hó  hăn  thiếu thốn, hầu hết c c trƣờng 

 hông có phòng đa năng   hu nhà hiệu bộ, một số trƣờng  hó  hăn về nguồn 

nƣớc sạch  Điều này đặt ra yêu cầu cần tập trung giải quyết, khắc phục trong 

giai đoạn tiếp theo. 

Qua Bảng 2.11 cho thấy, tỉnh đã rất quan tâm đầu tƣ ngân s ch cho 

phát triển GD nói chung và GD THPT nói riêng  đảm bảo những yêu cầu cơ 

bản để GD phát triển  ƣu tiên đầu tƣ tối đa cho việc thực hiện đầy đủ, kịp thời 

chế độ ch nh s ch đối với GV và HS  Sau 5 năm  ngân s ch đầu tƣ cho GD 

của tỉnh tăng trên 10%  điều này khẳng định sự nỗ lực rất lớn  trong điều kiện 

tỉnh miền núi còn nhiều  hó  hăn  
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Bảng 2.11. Chi cho ng n sách GD gi i đoạn 2010-15 

(Đơn vị tính: triệu đồng; tỷ lệ tính trên tổng ngân sách chi cho GD&ĐT) 

TT Nă  

Tổng chi 

ngân sách 

củ  địa 

phƣơng 

Trong đó 

Chi ngân sách sự 

nghiệp GD 

Chi ngân sách sự 

nghiệp đào tạo 

Số  ƣợng % Số  ƣợng % 

1 2010     985.500,9    943.257,0 95,7  42.243,9 4,3 

2 2011 1.126.650,8 1.071.873,8 95,1  54.777,0 4,9 

3 2012 1.604.521,2 1.534.443,4 95,6  70.077,8 4,4 

4 2013 1.809.974,5 1.715.190,9 94,8  94.783,6 5,2 

5 2014 1.919.778,8 1.783.536,2 92,9 136.242,6 7,1 

6 2015 1.808.969,4 1.706.263,4 94,3 102.706,0 5,7 

Cộng 9.255.395,6 8.754.564,7 94,6 500.830,9 5,4 

Nguồn: UBND tỉnh Tuyên Quang (2010-2015) [42] 

2.3.5. Khái quát về về  ặt  ạnh,  ặt yếu của phát triển giáo dục THPT 

trong 03 nă  qu  

a) Mặt mạnh của phát triển GD THPT 

Quy mô mạng lƣới trƣờng lớp GD THPT phát triển mạnh về số 

lƣợng và chất lƣợng  đặc biệt là việc thành lập hoàn chỉnh hệ thống các 

trƣờng PTDTNT THPT đã tạo điều kiện  cơ hội tốt nhất cho HS ngƣời dân 

tộc thiểu số vùng sâu  vùng xã  vùng  hó  hăn đƣợc học tập. Giảm tối 

thiểu c c điểm trƣờng lẻ, tập trung đầu tƣ xây dựng CSVC, nâng cao chất 

lƣợng quản lý, chất lƣợng GD tại c c trƣờng ch nh để tăng quyền lợi  cơ 

hội học tập tốt hơn cho HS   

GD ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tiếp tục 

phát triển. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập, hỗ trợ gạo cho HS thuộc diện ch nh s ch đã mang lại hiệu 
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quả thiết thực trong việc thực hiện công bằng xã hội, giảm đ ng  ể  hó  hăn 

cho HS và gia đình  tăng tỷ lệ chuyên cần, giảm nguy cơ bỏ học của HS. 

  Chất lƣợng GD THPT có bƣớc tiến bộ  Tỷ lệ HS đi học trên tổng số 

ngƣời trong độ tuổi đạt cao và ổn định   hông có ngƣời lao động dƣới 35 tuổi 

 hông biết chữ   

   C c trƣờng học đƣợc quy hoạch  cấp đất  đầu tƣ xây dựng cơ bản 

đ p ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ dạy  học và tập trung đầu tƣ có trọng điểm  

xây dựng  iên cố theo c c tiêu ch  trƣờng chuẩn quốc gia  giảm mạnh số 

phòng học tạm; trang thiết bị  đồ dùng dạy học đƣợc cung cấp đầy đủ   ịp 

thời theo danh mục thiết bị  đồ dùng tối thiểu của  ộ GD&ĐT  Thực hiện có 

hiệu quả phƣơng châm "nhà nước và nhân dân cùng làm"  huy động đƣợc 

nguồn lực từ nhân dân và c c lực lƣợng xã hội trong việc xây dựng nhà ở cho 

HS theo mô hình "bán trú dân nuôi"  xây dựng  huôn viên nhà trƣờng theo 

tiêu ch  xanh  sạch  đẹp  an toàn   

             Đội ngũ nhà gi o và C QL GD nâng dần về chất lƣợng  đƣợc bổ 

sung đủ, kịp thời về số lƣợng, từng bƣớc khắc phục một phần bất hợp lý về 

cơ cấu  đ p ứng yêu cầu phát triển GD THPT.  

 Công t c QLGD có bƣớc chuyển biến tích cực  cơ sở hạ tầng về công 

nghệ thông tin đƣợc đầu tƣ  ứng dụng rộng rãi trong QLGD, tổ chức hoạt 

động dạy và học, các hoạt động GD  h c trong nhà trƣờng. 

b) Một số hạn chế, bất cập của phát triển GD THPT 

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi nghèo, ngân sách của tỉnh hàng 

năm phần lớn do Trung ƣơng hỗ trợ, tỉnh đã có nhiều ƣu tiên đầu tƣ cho GD, 

song chủ yếu mới đ p ứng đƣợc những yêu cầu tối thiểu phục vụ cho hoạt 

động dạy và học; dân số phần lớn là ngƣời dân tộc thiểu số  đời sống còn 

nhiều  hó  hăn   hả năng huy động nguồn lực và thực hiện công tác xã hội 

hóa GD ở một số địa phƣơng còn hạn chế. CSVC, thiết bị dạy học chƣa đầy 

đủ và đồng bộ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. 
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Địa hình của tỉnh bị chia cắt bởi đồi núi, sông suối  dân cƣ phân bố 

 hông đều nên dẫn đến sự thiệt thòi về môi trƣờng học tập  môi trƣờng GD, 

không có sự giao lƣu, hòa nhập, hạn chế trong các hoạt động tập thể của HS 

đồng thời  hó  hăn trong việc đầu tƣ xây dựng CSVC; chất lƣợng quản lý, 

chất lƣợng GD hạn chế. 

Chất lƣợng GD còn thấp so với yêu cầu phát triển của tỉnh và đất nƣớc 

trong thời kỳ mới  Chƣa giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển số lƣợng 

với yêu cầu nâng cao chất lƣợng. 

QLGD vẫn còn những bất cập; năng lực một bộ phận nhà giáo, CBQL 

hạn chế  chƣa thật sự đ p ứng yêu cầu GD trong thời kỳ mới, vẫn còn tình 

trạng GV thừa, thiếu cục bộ  chƣa đồng bộ về cơ cấu chuyên môn; một bộ 

phận nhỏ nhà giáo và CBQL GD ngại đổi mới  chƣa t ch cực tự học tập kiến 

thức phƣơng ph p dạy học mới, hạn chế trong cập nhật thông tin, làm việc 

theo kinh nghiệm, không theo kịp yêu cầu đổi mới, có biểu hiện thiếu trách 

nhiệm và tâm huyết với nghề, ảnh hƣởng không tốt tới uy tín của nhà giáo 

trong cộng đồng dân cƣ và xã hội. 

2.4. Thực trạng quản lý quá trình dạy học củ  các trƣờng trung học 

phổ thông công lập tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp 

quản lý giáo dục 

2.4.1. Bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục trung học phổ thông Việt Nam 

và tại Tuyên Quang 

a) Bối cảnh phân cấp QLGD THPT Việt Nam  

Phân cấp QLGD Việt Nam hiện nay đƣợc thực hiện trên cơ sở các quy 

định của pháp luật. Cụ thể: Luật GD số 38/2005/QH11 ngày 27/6/2005 và 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD số 44/2009/QH12 của Quốc 

hội nƣớc CHXHCN Việt Nam ngày 4/12/2009. Luật GD quy định nội dung 

phân cấp đối với các Bộ ngành có liên quan và quy định cụ thể đối với các 

địa phƣơng: “U ND c c cấp thực hiện QLNN về GD theo sự phân cấp của 
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Chính phủ  trong đó có việc quy hoạch mạng lƣới CSGD; kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về GD của tất các sở GD trên địa bàn; có trách nhiệm đảm 

bảo c c điều kiện về đội ngũ nhà gi o  tài ch nh  CSVC  thiết bị dạy học của 

c c trƣờng công lập thuộc phạm vi quản lý; phát triển các loại hình trƣờng, 

thực hiện xã hội hoá GD; đ p ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất 

lƣợng và hiệu quả GD tại địa phƣơng” [47 và 48].  

Tiếp theo, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2010/NĐ-

CP ngày 24/12/2010 quy định trách nhiệm QLNN về GD cụ thể của Bộ 

GD&ĐT  c c  ộ có liên quan, UBND tỉnh, thành phố, UBND huyện, xã và 

hệ thống các sở/phòng GD&ĐT với nguyên tắc quy định trách nhiệm QLNN 

về GD: “ ảo đảm tính thống nhất, thông suốt và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

QLNN về GD. Bảo đảm tƣơng ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm 

với nguồn lực tài chính, nhân sự và c c điều kiện cần thiết  h c để thực hiện 

nhiệm vụ đƣợc giao. Phân công, phân cấp và x c định cụ thể nhiệm vụ, 

thẩm quyền, trách nhiệm về lĩnh vực GD của các Bộ, UBND các cấp và 

c c cơ quan có liên quan  đồng thời phát huy cao nhất tính chủ động, sáng 

tạo của cơ quan QLGD c c cấp trong việc thực hiện chức trách và nhiệm 

vụ đƣợc giao” [5]. 

Đồng thời với việc thực hiện Nghị định 115 trên, Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức c c cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng  trong 

đó có sở GD&ĐT là cơ quan quản lý trực tiếp c c trƣờng THPT, với nguyên 

tắc tổ chức: “ ảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng  nhiệm vụ QLNN của 

UBND cấp tỉnh và sự thống nhất, thông suốt, quản lý ngành  lĩnh vực công 

tác từ trung ƣơng đến cơ sở. Tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, tổ chức sở 

quản lý đa ngành  đa lĩnh vực; không nhất thiết ở Trung ƣơng có  ộ, cơ quan 

ngang Bộ thì cấp tỉnh có tổ chức tƣơng ứng. Phù hợp với điều kiện tự nhiên, 

dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phƣơng và yêu cầu 
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cải c ch hành ch nh nhà nƣớc. Không chồng chéo chức năng  nhiệm vụ, 

quyền hạn với các tổ chức thuộc Bộ  cơ quan ngang  ộ đặt tại địa phƣơng”  

Tiếp theo, Bộ GD&ĐT và  ộ Nội vụ đã ban hành Thông tƣ liên tịch 

số 11/2015/TTLT- GDĐT- NV ngày 29/05/2015 hƣớng dẫn về chức 

năng  nhiệm vụ, quyền hạn  cơ cấu tổ chức và biên chế của sở GD&ĐT 

thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng [1]. 

Đối với các CSGD THPT, Bộ GD&ĐT đã ban hành Điều lệ nhà 

Trƣờng THCS  trƣờng THPT và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học kèm 

theo Thông tƣ số 12/2011/TT- GDĐT ngày 28//3/2011  theo đó quy định về 

tổ chức và quản lý nhà trƣờng; chƣơng trình và c c hoạt động GD; GV; HS; 

tài sản của trƣờng; quan hệ giữa nhà trƣờng  gia đình và xã hội [3]. 

Nhìn chung, c c quy định về phân cấp QLGD THPT trên đã đạt đƣợc 

những kết quả đ ng ghi nhận  đi đúng xu thế tăng cƣờng phân cấp đi đôi với 

việc x c định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đƣợc phân công, 

góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về GD. Bộ GD&ĐT  c c 

bộ/ngành và UBND các cấp đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: 

Tăng cƣờng công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật về GD; Xây dựng 

và tổ chức thực hiện chiến lƣợc, quy hoạch dài hạn, kế hoạch 05 năm và hàng 

năm về GD&ĐT; Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra   hen thƣởng, xử 

lý sai phạm, bảo đảm kỷ cƣơng trong GD; Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm xã hội của c c đơn vị sự nghiệp GD. 

Bên cạnh những ƣu điểm trên, bối cảnh phân cấp QLGD THPT hiện 

nay đang làm cho c c sở GD&ĐT gặp nhiều  hó  hăn trong việc: Tham mƣu 

giúp UBND tỉnh xây dựng quy hoạch mạng lƣới trƣờng học trên địa bàn; 

Công tác bảo đảm chất lƣợng GD; Công t c tham mƣu xây dựng, phát triển 

đội ngũ nhà gi o và c n bộ QLGD, nhất là việc bố trí nhà giáo, cán bộ 

QLGD kịp thời phục vụ yêu cầu thƣờng xuyên và đột xuất của năm học... Lý 

do là: một số địa phƣơng chƣa giao quyền chủ động thực hiện các nhiệm vụ 

bảo đảm chất lƣợng GD về nhân sự, tài chính dẫn tới các sở GD&ĐT còn bị 
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động trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao, làm giảm hiệu 

lực, hiệu quả QLNN về GD. Thiếu những quy định trách nhiệm về phối hợp 

trong quản lý chiều dọc (Bộ, ngành - địa phƣơng) và chiều ngang (Bộ 

GD&ĐT - các Bộ, ngành khác; sở/phòng GD&ĐT - các sở/phòng chuyên 

môn khác); 

b) Bối cảnh phân cấp QLGD THPT tại Tuyên Quang 

Liên quan đến phân cấp quản lý trƣờng THPT  trên cơ sở c c quy định 

của pháp luật, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định quy định 

chức năng  nhiệm vụ, quyền hạn  cơ cấu tổ chức của cơ quan Sở GD&ĐT  

trong đó quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực 

hiện trên địa bàn tỉnh  Đây là những văn bản có quy định trực tiếp tới việc 

phân cấp quản lý trƣờng THPT tại Tuyên Quang: 

Thực hiện Nghị định 115 và Thông tƣ liên tịch số 47/2011/TTLT-

 GDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của liên Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ Hƣớng 

dẫn về chức năng  nhiệm vụ, quyền hạn  cơ cấu tổ chức và biên chế của sở, 

phòng GD&ĐT  U ND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 

56/QĐ-U ND ngày 06/3/2013 quy định chức năng  nhiệm vụ, quyền hạn  cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở GD&ĐT: “Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

cấp tỉnh  tham mƣu  giúp U ND cấp tỉnh thực hiện chức năng QLNN về 

GD&ĐT  bao gồm: mục tiêu  chƣơng trình  nội dung GD&ĐT  tiêu chuẩn 

nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ QLGD; tiêu chuẩn CSVC, thiết bị trƣờng học 

và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất 

lƣợng GD&ĐT  Sở GD&ĐT có tƣ c ch ph p nhân  có con dấu và tài khoản 

riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND 

cấp tỉnh  đồng thời chịu sự chỉ đạo  hƣớng dẫn kiểm tra về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Bộ GD&ĐT”  Đồng thời quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn  cơ 

cấu tổ chức và c c đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT  trong đó có c c 

trƣờng THPT: c c trƣờng THPT thực hiện vị trí, chức năng  nhiệm vụ và 
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quyền hạn, tổ chức bộ m y nhà trƣờng theo quy định của Điều lệ trƣờng 

THCS  trƣờng THPT và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học [43].   

Thực tế, hiện nay Sở GD&ĐT đƣợc phân cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ 

đạo, quản lý một số lĩnh vực sau: 

 Về công tác chuyên môn: Hƣớng dẫn, tổ chức để c c đơn vị trực 

thuộc thực hiện mục tiêu  chƣơng trình  nội dung, kế hoạch GD; công tác 

tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lƣợng 

GD; công tác phổ cập GD, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập trên địa 

bàn và các hoạt động GD  h c theo hƣớng dẫn của Bộ GD&ĐT  

 Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng, xác định vị trí việc làm: 

Hƣớng dẫn c c CSGD x c định vị trí việc làm, số ngƣời làm việc và tổng 

hợp hàng năm; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm, 

số ngƣời làm việc đối với các CSGD trực thuộc Sở; tổ chức thực hiện và 

kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng  điều động, luân chuyển, biệt 

phái và thực hiện ch nh s ch đối với công chức, viên chức của các CSGD 

trực thuộc Sở và công chức của Sở GD&ĐT   

 Quy định cụ thể chức năng  nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức 

thuộc Sở và các CSGD trực thuộc Sở; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức ngƣời đứng đầu, cấp phó 

của ngƣời đứng đầu các tổ chức thuộc Sở và các CSGD trực thuộc Sở; công 

nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu 

trƣởng, phó hiệu trƣởng các CSGD ngoài công lập thuộc thẩm quyền QLNN 

của UBND cấp tỉnh, bao gồm cả c c trƣờng cao đẳng tƣ thục đóng trên địa 

bàn tỉnh. 

 Về công tác kế hoạch, đầu tư CSVC: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cụ thể hóa các tiêu chuẩn  định mức kinh phí 

GD địa phƣơng; hƣớng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách GD hàng năm 

đối với các CSGD trực thuộc Sở; quyết định giao dự toán chi ngân sách GD 
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đối với các CSGD trực thuộc Sở sau  hi đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; x c định  cân đối ngân s ch nhà nƣớc chi cho GD hàng năm trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân s ch nhà nƣớc và 

các nguồn thu hợp pháp khác của CSGD trên địa bàn tỉnh. 

 Về công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng, kỷ  luật, thực 

hiện chế độ chính sách: Hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra 

công tác chuyên môn nghiệp vụ; công t c thi đua   hen thƣởng, kỷ  luật, thực 

hiện chế độ chính s ch theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, do UBND tỉnh quyết định giao dự toán chi ngân sách GD đối 

với các CSGD trực thuộc Sở GD&ĐT về phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc 

UBND các huyện quản lý. Vì vậy, hiện nay Sở GD&ĐT gặp nhiều  hó  hăn 

trong thực hiện cơ chế tài chính dẫn đến hiệu lực QLNN của Sở còn hạn chế. 

Sở GD&ĐT chƣa đƣợc tham gia quyết định trong quản lý các nguồn tài 

chính chi cho GD dẫn đến có việc đầu tƣ CSVC  trang thiết bị dạy học có 

nơi  có loại bị chồng chéo, kém hiệu quả, gây lãng phí... 

Hơn nữa, thực hiện Luật cán bộ công chức, Luật viên chức và c c văn 

bản hƣớng dẫn thực hiện, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định 

số 32/2013/QĐ-U ND ngày 20/12/2013 quy định phân cấp quản lý cán bộ, 

công chức và Quyết định số 33/2013/QĐ-U ND ngày 20/12/2013 quy định 

phân cấp quản lý viên chức  Theo đó  tỉnh phân cấp mạnh việc quản lý trực 

tiếp đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại c c trƣờng THPT cho Giám 

đốc Sở GD&ĐT với một số nội dung cụ thể sau: Tuyển dụng viên chức (thi 

tuyển, xét tuyển, xét tuyển đặc cách); Biệt phái viên chức, bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ quản lý đối với hiệu trƣởng 

(công chức) và phó hiệu trƣởng (viên chức) trƣờng THPT; Thay đổi vị trí 

việc làm, chuyển công tác, xét chuyển chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp; Đ nh gi    ỷ luật và đào tạo bồi dƣỡng viên chức; 

Thực hiện chế độ tiền lƣơng  hƣu tr   c c chế độ  ch nh s ch đãi ngộ  h c đối 
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với viên chức; Ký hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải 

quyết chế độ thôi việc đối với viên chức [44 và 45]. 

Bên cạnh đó  tỉnh còn phân cấp mạnh cho ngƣời đứng đầu c c đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở (hiệu trƣởng  gi m đốc c c đơn vị) nhƣ sau: Xây 

dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng viên chức báo cáo cấp có thẩm quyền theo 

quy định; Ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi 

việc đối với viên chức thuộc đơn vị sau khi có ý kiến bằng văn bản của ngƣời 

đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp. Cùng với việc thực hiện c c quy định 

theo phân cấp quản lý của tỉnh  c c trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang còn phải 

thực hiện đầy đủ  đúng c c quy định tại Điều lệ trƣờng THCS  trƣờng THPT 

và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học và Quy chế tổ chức hoạt động của các 

trƣờng chuyên biệt theo Quyết định của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT   

Qua khảo sát thực tế cho thấy tất cả c c trƣờng THPT tỉnh Tuyên 

Quang đều xây dựng quy chế làm việc  x c định rõ nguyên tắc, mối quan hệ 

công t c và đặc biệt là các nội dung đƣợc phân cấp quản lý, chịu trách nhiệm 

trên cơ sở c c quy định chung phù hợp với tình hình thực tế của mỗi nhà 

trƣờng. Quy chế hoạt động tập trung vào một số nguyên tắc sau:  

 Thực hiện chế độ thủ trƣởng  đảm bảo nguyên tắc tập trung dân 

chủ  ph t huy vai trò của  an gi m hiệu  đề cao tr ch nhiệm của hiệu trƣởng  

phó hiệu trƣởng trong việc thực hiện quyền hạn  nhiệm vụ đƣợc giao  

 Hiệu trƣởng  phó hiệu trƣởng  tổ trƣởng  tổ phó chuyên môn phải 

thƣờng xuyên trao đổi  nắm tình hình tất cả c c công việc của toàn trƣờng  

của tổ chuyên môn   ể cả c c công việc  hông đƣợc phân công chịu tr ch 

nhiệm ch nh  tuyệt đối  hông làm việc theo lối  hép   n  thụ động  đùn đẩy 

tr ch nhiệm  

 Mọi hoạt động của nhà trƣờng đều phải tuân thủ quy định của ph p 

luật và hƣớng dẫn của Sở GD&ĐT  Mọi c n bộ  GV  nhân viên phải xử lý và 

giải quyết công việc đúng phạm vi tr ch nhiệm  thẩm quyền  
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 Mỗi nhiệm vụ đƣợc giao cho một một ngƣời chịu tr ch nhiệm 

ch nh  đảm bảo  hông chồng chéo  bỏ sót  đồng thời có sự phối hợp  thống 

nhất giữa c c bộ phận và c c thành viên trong nhà trƣờng  Nếu công việc đã 

đƣợc giao cho một bộ phận giúp việc thì ngƣời đứng đầu bộ phận đó phải 

chịu tr ch nhiệm ch nh  

 Ph t huy dân chủ  bảo đảm rõ ràng  minh bạch  đồng thời tăng 

cƣờng  ỷ luật   ỷ cƣơng trong quản lý c n bộ GV và HS  đảm bảo giữ 

nghiêm  ỷ luật nhà trƣờng  

Tóm lại, trên cơ sở bối cảnh phân cấp QLGD Việt Nam, việc phân cấp 

quản lý trƣờng THPT tại Tuyên Quang đã đƣợc thực hiện theo những quy 

định chung đồng thời có những quy định riêng phù hợp với điều kiện, quy 

định của tỉnh, phù hợp với đặc thù về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh miền núi còn chậm phát triển  Tuy nhiên  cũng cần đặt ra những yêu cầu 

cần quan tâm, giải quyết để việc phân cấp quản lý có bƣớc đổi mới hơn  phân 

cấp mạnh hơn  tăng thêm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các nhà 

trƣờng THPT trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhân sự, tài 

ch nh   ; đồng thời tăng cƣờng công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra của cơ 

quan QLGD  đây là nền tảng quan trọng trong việc đổi mới QLGD, là 

công cụ của các cấp quản lý góp phần quan trọng thực hiện yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện GD&ĐT Tuyên Quang theo tinh thần Nghị quyết 29 

của Đảng. 

2.4.2. Kết quả khảo sát về thực trạng quản lý quá trình dạy và học của 

các trƣờng THPT công lập tỉnh Tuyên Quang 

2.4.2.1. Kết quả đầu ra và quản    đầu ra 

a) Liên quan đến kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của các bên liên 

quan đƣợc đánh giá đạt mức “tốt” theo ý kiến đ nh gi  của GV, nhân viên 

và CBQL của c c trƣờng THPT Tuyên Quang tham gia khảo sát, cụ thể (xem 

Biểu đồ 2.1): Tỷ lệ HS lên lớp và tốt nghiệp đ p ứng đƣợc chỉ tiêu đã đề ra 

và tỷ lệ bỏ học ở mức độ chấp nhận đƣợc (Câu 1 - với điểm trung bình đạt 
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3 96); C c bên liên quan (đội ngũ nhân viên  GV  HS  CMHS và thành viên 

cộng đồng) hài lòng với hoặc chấp nhận chất lƣợng GD của trƣờng THPT 

(Câu 2 - 3,97); HS hài lòng với nội dung chƣơng trình  phƣơng ph p giảng 

dạy và c ch thi  đ nh gi  (Câu 3 - 3,92); và năng lực của HS tốt nghiệp đáp 

ứng đƣợc yêu cầu học lên cao hoặc ra làm việc (Câu 4 - 3,92). 

 

 iểu đồ 2.1. Ý  iến đánh giá củ  GV, nh n viên và C QL  về  ết quả 

đầu r  và  ức độ hài  òng củ  các  ên  iên qu n 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

Bảng 2.12. Ý kiến đánh giá của CMHS, thành viên cộng đồng và của HS 

về học tập của HS 

Ý kiến đánh giá của CMHS 

và Thành viên cộng đồng 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Ý kiến đánh giá của HS  

(1) Con tôi nắm vững các mục 

tiêu học tập  

3,96 3,51 (7) Em nắm vững các mục tiêu 

học tập  

(2) Con tôi biết cánh tự đặt 

mục tiêu học tập cho mình 

4,08 3,46 (8) Em biết cánh tự đặt mục 

tiêu học tập cho mình 
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Ý kiến đánh giá của CMHS 

và Thành viên cộng đồng 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Ý kiến đánh giá của HS  

(3) Con tôi tự tin trong học tập 4,04 3,51 (9) Em luôn tự tin trong học tập 

(4) Con tôi chủ động và chăm 

chỉ học tập 

4,08 3,82 (10) Em luôn chủ động và chăm 

chỉ học tập 

(5) Con tôi thƣờng xuyên hoàn 

thành làm bài tập nghiêm 

túc 

4,03 3,59 (11) Em luôn làm bài tập nghiêm 

túc 

(6) Con tôi thƣờng xuyên đọc 

truyện, báo chí... trong lúc 

rảnh rỗi ngoài lớp học 

4,07 3,57 (12) Em thƣờng xuyên đọc 

truyện, báo chí... trong lúc 

rảnh rỗi ngoài lớp học 

(7) Con tôi biết cách áp dụng 

các cách học tập khác nhau 

(nhƣ: học tập theo nhóm, 

làm dự án, học tập hợp tác 

…) phù hợp với mục tiêu 

học tập 

4,11 3,57 (13) Em biết cách áp dụng các 

cách học tập khác nhau 

(nhƣ: học tập theo nhóm, 

làm dự án, học tập hợp tác 

…) phù hợp với mục tiêu 

học tập 

(8) Con tôi có khả năng học tập 

độc lập 

4,08 3,41 (14) Em có khả năng học tập độc 

lập 

(9) Con tôi biết cách học tập 

hợp tác và chia sẻ kinh 

nghiệm với bạn học  

4,12 3,59 (15) Em biết cách học tập hợp 

tác và chia sẻ kinh nghiệm 

với bạn học 

(10) Con tôi biết cách áp dụng 

kiến thức và kỹ năng đƣợc 

học vào các tình huống 

khác nhau 

4,14 3,59 (16) Em biết cách áp dụng kiến 

thức và kỹ năng đƣợc học 

vào các tình huống khác 

nhau 

(11) Con tôi biết c ch điều 

chỉnh cách học tập của 

mình dựa trên kết quả 

thi/kiểm tra và nhận xét 

của GV trong lớp học 

4,16 3,49 (17) Em biết c ch điều chỉnh 

cách học tập của mình dựa 

trên kết quả thi/kiểm tra và 

nhận xét của GV trong lớp 

học 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 
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Bảng 2.12 cho thấy kết quả về mức độ hài lòng của CMHS, thành viên 

cộng đồng và HS về một số nội dung cụ thể của kết quả GD và rèn luyện HS 

(kết quả đầu ra) của c c trƣờng THPT Tuyên Quang tham gia khảo sát. Nhìn 

chung, các nội dung này đều đ nh gi  ở mức “tốt”  tuy nhiên  cần lƣu ý là 

mặc dù đạt “tốt” nhƣng thực tế có thể thấy nằm trong “ranh giới” giữa “đạt” 

và “tốt” theo ý  iến đ nh gi  của HS (giá trị trung bình của ý kiến đ nh giả 

của HS nằm trong khoảng từ 3 41 đến 3,59; còn CMHS và thành viên cộng 

đồng nằm trong khoảng từ 3 96 đến 4,14). 

b) Tƣơng tự, về quản lý đầu ra cho thấy: GV, nhân viên và CBQL của 

c c trƣờng THPT Tuyên Quang tham gia khảo s t cũng đ nh gi  việc phát 

triển cơ sở dữ liệu về KQGD (đƣợc hiểu bao gồm KQHT và Rèn luyện) của 

HS theo khối lớp 10  11 và 12 đƣợc thực hiện “Tốt”  cụ thể: Trƣờng THPT 

xây dựng đƣợc cơ sở dữ liệu về KQGD của HS theo khối lớp học phù hợp 

(Câu 12) và  cơ sở dữ liệu về KQGD của HS theo khối lớp học đƣợc cập nhật 

định kỳ các thông tin về KQHT và rèn luyện của HS (Câu 13) đều đƣợc đ nh 

gi  “Tốt” (với điểm TB lần lƣợt là 4 03 và 4 12)  Hơn nữa,  thông tin của cơ 

sở dữ liệu về KQGD của HS đƣợc sử dụng để cải tiến các hoạt động dạy và 

học của Nhà trƣờng (Câu 14) đƣợc đ nh gi  “Tốt” (4 07) (xem Biểu đồ 2.2). 

 

 iểu đồ 2.2. Ý  iến đánh giá củ  GV, nh n viên và C QL  

về quản    đầu r  
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{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4,21 – 5 00: “Rất tốt”} 

2.4.2.2. Quản lý phát triển chƣơng trình và  ập kế hoạch quản lý lớp học, 

hoạt động giáo dục 

a) Quản lý phát triển chương trình GD 

Để thực hiện chủ trƣơng phân cấp quản lý, tạo điều kiện cho c c địa 

phƣơng chủ động thực hiện chƣơng trình, phù hợp với điều kiện cụ thể của 

từng vùng miền và trình độ của ngƣời học  đồng thời bám sát yêu cầu về kiến 

thức, kỹ năng mà HS cần đạt đƣợc, từ năm học 2009-10, Bộ GD&ĐT hƣớng 

dẫn thực hiện phân phối chƣơng trình cấp THPT cụ thể nhƣ sau: Căn cứ vào 

khung phân phối chƣơng trình  điều kiện thực tế về CSVC  đội ngũ GV và 

trình độ của HS, Sở GD&ĐT xây dựng phân phối chƣơng trình chi tiết cho 

từng môn học cụ thể. Khung phân phối chƣơng trình chỉ quy định thời lƣợng 

tối thiểu cho học lý thuyết, thực hành, ôn tập, luyện tập, kiểm tra đối với từng 

chƣơng   hông quy định thời lƣợng cụ thể cho từng bài học. Vì vậy, khi xây 

dựng phân phối chƣơng trình chi tiết, có thể giữ nguyên hoặc tăng thêm số 

tuần, số tiết thực học  nhƣng tuyệt đối  hông đƣợc cắt giảm. Tuy nhiên, việc 

tăng thời lƣợng phải bảo đảm thực hiện chƣơng trình đúng tiến độ cho từng 

học kỳ và cả năm học.  

Đây là bƣớc tiến đầu tiên rất quan trọng mở đầu cho việc phân cấp trao 

quyền cho từng địa phƣơng chủ động xây dựng chƣơng trình chi tiết  Thực 

tế  qua nghiên cứu c c b o c o liên quan  ết hợp phỏng vấn nhóm trọng tâm 

cho thấy: từ năm học 2009-10 đến 2012-13 đã có 100% trƣờng THPT tỉnh 

Tuyên Quang thực hiện theo 01 bộ chƣơng trình chi tiết do Sở GD&ĐT xây 

dựng  ban hành   



89 

 

Từ năm học 2013-14  trên cơ sở chỉ đạo của  ộ GD&ĐT  Sở GD&ĐT 

Tuyên Quang đã lựa chọn 02 trƣờng có điều  iện tổ chức dạy và học đƣợc 

đ nh gi  là tốt nhất trên địa bàn tỉnh (THPT Chuyên và Trƣờng PTDTNT 

THPT tỉnh) để đƣợc tự chủ trong việc ph t triển chƣơng trình; và sau 01 năm 

học  Sở GD&ĐT tiếp tục lựa chọn thêm 02 trƣờng (01 trƣờng ở trung tâm 

huyện Yên Sơn  01 trƣờng đóng trên địa bàn xã đặc biệt  hó  hăn của huyện 

Sơn Dƣơng) để thực hiện tự chủ trong ph t triển chƣơng trình  chiếm 4/29 

trƣờng THPT  đạt tỷ lệ 13 8%   

Sau  hi đƣợc giao quyền tự chủ/chủ động ph t triển chƣơng trình  hiệu 

trƣởng c c trƣờng THPT tiến hành lập  ế hoạch và tổ chức thực hiện việc 

xây dựng chƣơng trình  Trên cơ sở Khung chƣơng trình của  ộ GD&ĐT  

hiệu trƣởng nhà trƣờng triển  hai sử dụng nguồn nhân lực  tài ch nh tốt nhất  

giao nhiệm vụ xây dựng chƣơng trình từng môn học cho c c tổ chuyên môn  

c c nhóm bộ môn  đến từng GV bộ môn chịu tr ch nhiệm trong việc đề xuất  

thiết  ế chƣơng trình môn học của mình  Mục tiêu đặt ra là xây dựng đƣợc 

mục tiêu và chƣơng trình dạy học của nhà trƣờng phù hợp với c c xu thế ph t 

triển GD  tầm nhìn  sứ mạng và điều  iện của nhà trƣờng;  ế hoạch dạy học 

phải đảm bảo linh hoạt để vừa đ p ứng mục tiêu ph t triển toàn diện c  nhân 

vừa vận dụng tốt  iến thức vào đời sống hằng ngày của HS; tăng hứng thú và 

 hả năng học tập của HS   

Việc một số trƣờng THPT đƣợc quyền chủ động phát triển chƣơng 

trình có ý nghĩa quan trọng, là cách làm rất mới   hơi dậy đƣợc tiềm năng  

phát huy sáng tạo, sức mạnh về chuyên môn trong từng GV, sức mạnh đoàn 

kết, thống nhất, ý chí của tập thể nhóm bộ môn, tổ chuyên môn và rộng ra là 

toàn thể hội đồng nhà trƣờng  hi đƣợc quyền lựa chọn cho mình một c ch đi 
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mới, tiếp cận cách làm mới  hƣớng tới mục tiêu nâng cao chất lƣợng GD môn 

học của mình và chất lƣợng GD toàn diện. 

Có thể  hẳng định rằng đây là bƣớc tiến đặc biệt quan trọng trong việc 

phân cấp mạnh  giao quyền tự chủ động  tự chịu tr ch nhiệm trong việc xây 

dựng chƣơng trình dạy học cho c c nhà trƣờng THPT  bƣớc đầu ph  vỡ thế 

bị động  cùng dàn hàng ngang thực hiện theo một chƣơng trình do  ộ hoặc 

Sở GD&ĐT quy định trƣớc đây  nên chất lƣợng GD có tiến bộ và rất phù 

hợp với xu thế ph t triển GD hiện nay  Dự  iến hết năm học 2015-16 sẽ tổ 

chức đ nh gi  và tiếp tục nhân rộng mô hình phân cấp tự chủ xây dựng 

chƣơng trình tại c c trƣờng THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

b) Lập kế hoạch quản lý lớp học và hoạt động GD 

Biểu đồ 2.3 cho thấy: việc lập KH quản lý lớp học và HĐGD của các 

trƣờng THPT Tuyên Quang tham gia khảo s t đƣợc GV, nhân viên và CBQL 

thực hiện “tốt” trƣớc  hi năm học bắt đầu  trong đó x c định rõ ràng KQGD 

mà HS cần đạt tới dựa trên sứ mạng, mục tiêu phát triển Nhà trƣờng (Câu 8 - 

4,09), chiến lƣợc dạy và học dài hạn của trƣờng THPT (Câu 5 - 3 99) cũng 

nhƣ c c mặt mạnh, yếu và cơ hội và thách thức liên quan của Nhà trƣờng 

(Câu 7 – 4,07), nên phù với chƣơng trình quốc gia cũng và là cơ sở để phát 

triển chƣơng trình GD của Nhà trƣờng (Câu 6 - 4,08).  

Lý do để đạt đƣợc KQGD khả thi nhƣ trên là do qu  trình xây dựng 

KQGD cần đạt tới theo khối lớp học đạt đƣợc sự nhất tr  “tốt” thông qua qu  

trình huy động tham gia/hoặc tham vấn giữa Nhà trƣờng (Ban giám hiệu, 

GV  nhân viên…) với CMHS và thành viên cộng đồng liên quan (Câu 9 - 

4 04) theo đ nh gi  của GV, nhân viên và CBQL.  
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 iểu đồ 2.3. Ý  iến đánh giá củ  GV, nh n viên và C QL về  ập  ế 

hoạch quản     ớp học và HĐGD 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

Hơn nữa, theo đ nh gi  của GV, nhân viên và CBQL thì KH quản lý lớp 

học và HĐGD còn đƣợc điều chỉnh “tốt” phù hợp với c c giai đoạn phát triển 

khác nhau của trƣờng THPT (Câu 10 - 4 04); và văn bản KH quản lý lớp học 

và HĐGD đƣợc thực hiện công  hai “tốt” theo c c kênh khác nhau (nhƣ: tài 

liệu in, tài liệu điện tử  điện thoại, gặp gỡ CMHS, hội nghị giữa GV và 

CMHS, khảo s t hàng năm  đến thăm gia đình HS  qua website của 

trƣờng…) để tất cả đội ngũ nhân viên  HS  CMHS và thành viên cộng đồng 

đều tiếp cận đƣợc (Câu 11 - 4,12) (xem Biểu đồ 2.3). 

2.4.2.3. Quản lý lớp học và hoạt động giáo dục 

a) Quản lý hoạt động dạy học của GV 

Liên quan đến thực hiện chương trình, c c trƣờng THPT Tuyên Quang 

đã tiến hành phổ biến  công  hai đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc 

chƣơng trình GD, KH dạy học và c c quy định tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
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GD THPT của Sở GD&ĐT  Tất cả c c trƣờng THPT Tuyên Quang đã tiến 

hành kiểm so t và đ nh gi  thực hiện chƣơng trình hằng tuần, hằng tháng, 

theo từng học kỳ, bằng các biện pháp cụ thể  nhƣ: tăng cƣờng trách nhiệm, 

quyền hạn của tổ chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện chƣơng trình; 

phối hợp giữa các GV trong tổ, nhóm chuyên môn chuẩn bị bài soạn; tổ chức 

dự giờ  thăm lớp, sau dự giờ có đ nh gi   rút  inh nghiệm; tổ chức các hoạt 

động tự kiểm tra của hiệu trƣởng, tổ chuyên môn (kiểm tra theo kế hoạch, 

kiểm tra đột xuất); thu thập ý kiến của HS  GV…   

Hiện tại, hiệu trƣởng c c trƣờng THPT quản lý giảng dạy của GV qua 

các nội dung cụ thể nhƣ sau: Hiệu trƣởng công khai kế hoạch công tác của 

từng tháng, từng tuần trên bảng tin để GV, nhân viên và HS cùng biết và thực 

hiện  Lãnh đạo nhà trƣờng trực tiếp kiểm tra việc ra vào lớp, việc thực hiện 

chƣơng trình   ế hoạch dạy học của GV; dự giờ  thăm lớp, lấy ý kiến HS về 

công tác GD của GV bộ môn, GV chủ nhiệm. Khi cần thiết  lãnh đạo nhà 

trƣờng có thể triệu tập họp với HS hoặc CMHS để giải quyết các công việc 

cần thiết liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của GV và HS. Thực hiện việc 

quản lý sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học theo kế hoạch của 

hiệu trƣởng, tổ trƣởng tổ chuyên môn.  

GV tham gia xây dựng chƣơng trình  tài liệu dạy học; lập KH  nội dung 

dạy học theo hƣớng dẫn của nhà trƣờng  b o c o để đƣợc tổ chuyên môn góp 

ý và hiệu trƣởng phê duyệt trƣớc  hi thực hiện  Dạy học và GD theo chƣơng 

trình   ế hoạch GD ( ế hoạch dạy học 2 buổi của nhà trƣờng đối với trƣờng 

THPT Chuyên và trƣờng PTDTNT THPT tỉnh); thực hiện đúng quy định về 

giờ ra  vào lớp  GV quản lý toàn diện HS trong giờ học  cũng nhƣ thiết bị dạy 

học  tài sản  vệ sinh phòng học trong giờ dạy học  Hàng năm GV có  t nhất 

một đề tài nghiên cứu  hoa học sƣ phạm ứng dụng hoặc một s ng  iến  inh 

nghiệm  

Từ Biểu đồ 2.4 có thể thấy: quá trình dạy và học của c c trƣờng THPT 

Tuyên Quang tham gia khảo sát lấy HS làm trọng tâm, nên việc quản lý quá 
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trình này và đặc biệt là quản lý hoạt động dạy học của GV đƣợc GV, nhân 

viên và CBQL đ nh gi  “tốt”   

Cụ thể: Chiến lƣợc dạy và học của nhà trƣờng nói chung và GV nói 

riêng lấy HS làm trọng tâm và đảm bảo học tập có chất lƣợng (Câu 17 – 

4 17)  nên đảm bảo giúp HS không chỉ hiểu sâu sắc nội dung cần truyền đạt 

mà còn khuyến khích vận dụng vào thực tiễn cuộc sống (Câu 18 – 4,15), 

thông qua tạo điều kiện thuận lợi cho cách học tập tƣơng/hợp tác của HS 

(Câu 19 – 4,10) và khuyến khích HS cách học và tự học (Câu 20 – 4 15) đều 

đƣợc đ nh gi  “tốt”  

 

 iểu đồ 2.4. Ý  iến đánh giá củ  GV, nh n viên và C QL về quản    

hoạt động dạy học củ  GV 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3,41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

Thực tế, KH dạy học của GV bảo đảm xây dựng đƣợc mối quan hệ tích 

cực giữa GV và HS, giữa HS với nhau trong lớp học và HĐGD (Câu 15 – 

4,14), nên GV quản lý đƣợc hành vi của HS trong lớp học  HĐGD để kịp 

thời xử lý tốt các vấn đề tồn tại/nảy sinh (Câu 16 – 4 17) đều đƣợc đ nh gi  

“tốt”(xem  iểu đồ 2.4). 
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Bên cạnh đó  HS cũng đ nh gi  “tốt” về giảng dạy của GV của các 

trƣờng THPT Tuyên Quang tham gia khảo sát, cụ thể (xem Biểu đồ 2.4b): 

GV thƣờng xuyên khích lệ  động viên HS trong lớp học (Câu 1 – 4,10); GV 

thƣờng xuyên đặt các câu hỏi   ch th ch tƣ duy HS trong lớp học (Câu 2 – 

4 08); GV thƣờng xuyên khuyến khích HS tự tìm hiểu các vấn đề khác nhau 

trong lớp học (Câu 3 – 4 01); GV thƣờng xuyên sử dụng các kiểu/cách học 

tập  h c nhau (nhƣ: học tập theo nhóm, làm dự án, học tập hợp t c …) phù 

hợp với mục tiêu học tập (Câu 4 – 4,04); GV xây dựng đƣợc bầu không khí 

học tập tích cực trong lớp học (Câu 5 – 4 19); và GV thƣờng xuyên tuyên 

dƣơng về tiến bộ và giúp đỡ  hó  hăn cho HS trong học tập (Câu 6 – 4,18). 

Học sinh

4.10 4.08
4.01 4.04

4.19 4.18

Câu (1)             

 

(2)                (3)                (4)                (5)                (6)               

 

 iểu đồ 2.4b. Ý  iến đánh giá củ  HS về giảng dạy củ  GV 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4,21 – 5 00: “Rất tốt”} 

Cuối cùng  liên quan đến tổ chức các hoạt động GD cũng đƣợc HS các 

trƣờng THPT Tuyên Quang tham gia khảo s t đ nh gi  “tốt” (xem  iểu đồ 

2.4c): Chúng em tham dự tích cực vào các hoạt động GD (bao gồm cả hoạt 

động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo...) (Câu 23 – 4,06); Nội 

dung hoạt động GD đ p ứng các nhu cầu và quan tâm khác nhau của chúng 

em (Câu 24 – 4 06); Chúng em có c c cơ hội phù hợp và công bằng để tham 

dự vào các hoạt động GD (Câu 25 – 4,16); Em luôn tích cực tham dự vào các 

hoạt động GD thông qua các kênh/hình thức khác nhau của Nhà trƣờng (Câu 
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26 – 4 03); Em luôn đƣợc hƣớng dẫn rõ ràng, cụ thể về qui định an toàn cho 

các hoạt động GD (Câu 27 – 4 13); và Em thƣờng xuyên đƣợc GV tƣ vấn, 

giúp đỡ để lập KH và thực hiện các hoạt động GD (Câu 28 – 4,05). 

Học sinh

4.06 4.06

4.16

4.03

4.13

4.05

Câu

(23)          

(24)           (25)           (26)           (27)           (28)          

 

 iểu đồ 2.4c. Ý  iến đánh giá củ  HS về tổ chức hoạt động GD 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3,41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

Thực tế  c c trƣờng THPT Tuyên Quang đều nhận thức đƣợc tầm quan 

trọng của hoạt động ngoại  hóa trong việc mang lại nhiều  ch lợi về sức 

 hỏe  giúp HS năng động hơn cả về thể chất lẫn tinh thần; giúp HS ph t triển 

 ĩ năng; đƣợc tập làm quen với việc lập KH và thực hiện c c chƣơng trình 

giúp triển  hai c c mục tiêu  dự định  cũng nhƣ có thêm nhiều  inh nghiệm 

quản lý và làm việc theo nhóm;  ỹ năng giao tiếp  ứng xử và giải quyết tình 

huống của HS đƣợc cải thiện rõ rệt thông qua c c hoạt động ngoại  hóa     

Vì vậy  c c trƣờng THPT Tuyên Quang đều quan tâm  xây dựng  ế 

hoạch  tổ chức cho HS tham gia và đạt những  ết quả nhất định với nội dung 

hoạt động ngoại  hóa phong phú  phù hợp với điều  iện cụ thể của từng 

trƣờng; thời gian tổ chức c c hoạt động ngoại  hóa cơ bản phù hợp với việc 

thực hiện nhiệm vụ năm học  nhân dịp nhà trƣờng tổ chức c c sự  iện hoặc 

 ỷ niệm c c ngày lễ lớn trong năm; việc tổ chức c c hoạt động ngoại  hóa 

thƣờng đƣợc chuẩn bị chu đ o  huy động nhiều HS tham gia    

Tuy nhiên, tần suất tổ chức hoạt động ngoại  hóa hàng năm còn hạn chế 

(03/29 trƣờng tổ chức đƣợc 07 hoạt động ngoại  hóa trở lên  11/29 trƣờng tổ 
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chức đƣới 05  09/29 trƣờng tổ chức đƣợc 3  06/29 trƣờng tổ chức đƣợc 02 

hoạt động ngoại  hóa)     

b) Quản lý học tập và hỗ trợ hoạt động học tập của HS 

Kh i qu t  c c trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang đã quản lý học tập của 

HS khá tốt. Ngay từ tuần sinh hoạt đầu năm học, tất cả c c trƣờng thực hiện 

giúp HS nâng cao nhận thức của bản thân về việc học tập  nhƣ giúp HS: nắm 

vững mục tiêu học tập và có thể áp dụng kiến thức, kỹ năng đƣợc học vào 

cuộc sống; biết cách tự học, có thể sự dụng nhiều cách học khác nhau, biết 

chia sẻ kinh nghiệm với bạn học đồng thời có khả năng học độc lập...  

Thực tế, với đặc thù của tỉnh miền núi  địa hình chia cắt, mô hình 

trƣờng “nội trú dân nuôi” hiện đang đƣợc duy trì rất hiệu quả tại 13/29 

trƣờng THPT Tuyên Quang, chiếm 36,2% số HS THPT theo học ở mô hình 

này với phƣơng châm “Nhà nƣớc và nhân dân cùng làm”  tỉnh đã hỗ trợ các 

trƣờng xi măng  tấm lợp để làm nhà ở nội trú và các công trình nhà bếp, khu 

vệ sinh phục vụ HS  gia đình HS đóng góp công lao động, vật liệu tại chỗ và 

cung cấp gạo, thực phẩm cho HS ở nội trú. Ngoài ra, bằng nhiều cách vận 

động khác nhau c c trƣờng đã giúp đỡ, hỗ trợ một bộ phận HS vƣợt lên 

hoàn cảnh  hó  hăn có gạo ăn  có đủ s ch gi o  hoa  đồ dùng học tập  đủ 

quần áo mặc  có xe đạp    để c c em đƣợc đến trƣờng, hạn chế số lƣợng 

HS bỏ học. Với mô hình trƣờng này, ngoài giờ học trên lớp, GV còn luân 

phiên nhau quản lý một cách có nền nếp thời gian tự học vào buổi chiều, 

buổi tối trong ngày.  

Qua khảo sát cho thấy: công tác quản lý và hỗ trợ hoạt động học tập của 

HS tại c c trƣờng THPT Tuyên Quang tham gia khảo s t đƣợc GV, nhân viên 

và CBQL đ nh gi  “tốt‟‟  thông qua (xem  iểu đồ 2.5): Trƣờng THPT có các 

các thủ tục hay quy trình cụ thể giúp HS cũng nhƣ đội ngũ nhân viên  GV  

CMHS và thành viên cộng đồng biết làm thế nào để đạt tới KQGD của HS 

(Câu 21 – 4 01)  nên HS đƣợc tổ chức tƣ vấn, hỗ trợ và phản hồi thông tin về 
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học thuật phù hợp với tiến trình học tập (Câu 24 – 4,08) và việc tổ chức phù 

đạo cho HS có chất lƣợng, phù hợp và kịp thời (Câu 25 – 4,07).  

Bên cạnh đó  GV, nhân viên và CBQL còn đ nh gi : c c thủ tục hay quy 

trình trên được xây dựng và thực hiện bởi các bên liên quan (đội ngũ nhân 

viên, GV, HS, CMHS và thành viên cộng đồng) (Câu 22 – 4 03) và văn bản 

về các thủ tục hay quy trình này đƣợc công  hai trên c c  ênh  h c nhau để 

tất cả đội ngũ nhân viên  HS  CMHS và thành viên cộng đồng đều tiếp cận 

đƣợc (Câu 23 – 4 04); và môi trƣờng học thuật, vật chất, xã hội và tâm lý tích 

cực và thỏa mãn HS (Câu 26 – 3,98) (xem Biểu đồ 2.5). 

 

 iểu đồ 2.5. Ý  iến đánh giá củ  GV, nh n viên và C QL                                 

về quản    h  trợ hoạt động học tập củ  HS 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

Hơn nữa, kết quả quản lý hỗ trợ hoạt động học tập của HS đƣợc CMHS, 

thành viên cộng đồng và HS đ nh gi  “tốt” thông qua một số nội dung cụ thể 

đƣợc tóm tắt trong Bảng 2.13. 

Bảng 2.13. Ý kiến đánh giá của CMHS, thành viên cộng đồng                            

và của HS về quản lý h  trợ hoạt động học tập của HS  
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Ý kiến đánh giá của CMHS và 

Thành viên cộng đồng 

Trung 

bình 

Trung 

bình 
Ý kiến đánh giá của HS 

(12) Trƣờng THPT có khả năng 

hỗ trợ giải quyết các vấn đề 

 hó  hăn của con tôi trong 

quá trình phát triển (nhƣ: 

phát triển thể chất, tinh 

thần, kết bạn và học tập) 

vững các mục tiêu học tập  

3,97 4,15 (19) GV có khả năng hỗ trợ giải 

quyết các vấn đề  hó  hăn 

cho chúng em trong quá 

trình phát triển (nhƣ: ph t 

triển thể chất, tinh thần, kết 

bạn và học tập) 

(13) Con tôi luôn kỷ luật và tự 

giác chấp hành các qui định 

của Nhà trƣờng 

4,11 4,12 (20) Em luôn kỷ luật và tự giác 

chấp hành c c qui định của 

nhà trƣờng 

(14) Nhà trƣờng có khả năng 

giúp con tôi đạt đƣợc các 

kỹ năng/năng lực cần thiết 

3,91 4,15 (21) Nhà trƣờng luôn tích cực 

hƣớng dẫn chúng em đạt 

đƣợc các kỹ năng/năng lực 

cần thiết 

(15) Nhà trƣờng có khả năng 

nuôi dƣỡng các thói 

quen/tính cách tốt cho con 

tôi 

4,03 4,17 (22) Nhà trƣờng luôn tích cực 

nuôi dƣỡng các thói 

quen/tính cách tốt cho 

chúng em 

(16) Kiến thức xã hội và kỹ năng 

sống của con tôi tăng lên 

thông qua các hoạt động 

GD  

4,15 4,16 (29) Kiến thức xã hội và kỹ năng 

sống của em tăng lên thông 

qua các hoạt động GD  

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3,41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

 

c) Cấu trúc tổ chức và cơ chế quản lý quá trình dạy và học 

Biểu đồ 2.6 cho thấy: GV, nhân viên và CBQL của c c trƣờng THPT 

Tuyên Quang tham gia khảo s t đ nh gi  “tốt” về: Trƣờng THPT có cơ cấu 

tổ chức phù hợp với các mục tiêu GD, chiến lƣợc dạy và học cũng nhƣ c c 

điều kiện của nhà trƣờng (Câu 27 – 4 00) và có c c qui định rõ ràng, dễ hiểu 
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và hệ thống để đội ngũ GV thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các công việc 

hàng ngày (Câu 29 – 4,10). 

Mặt khác, các mục tiêu và vai trò của hội đồng trường, cũng như cấu 

trúc và trách nhiệm của các thành viên rõ ràng, hợp lý và phù hợp với nhu 

cầu và bối cảnh dạy và học của trường THPT (Câu 28 – 4,01), nên nhà 

trƣờng điều phối hiệu quả công việc giữa các hội đồng và các tổ chuyên môn, 

giữa các tổ chuyên môn với nhau và giữa tổ chuyên môn với c c đơn vị chức 

năng trong Nhà trƣờng (Câu 30 – 4,06) (xem Biểu đồ 2.6).  

 

 iểu đồ 2.6. Ý  iến đánh giá củ  GV, nhân viên và CBQL                                       

về cấu trúc tổ chức và cơ chế quản    quá trình dạy và học 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

Tuy nhiên  theo đ nh gi  của GV, nhân viên và CBQL thì trong bối cảnh 

đƣợc phân cấp quản lý thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn cho các 

trƣờng THPT tại Tuyên Quang  nhƣng nhà trƣờng còn chưa đảm bảo cân 

bằng hợp lý giữa quản lý tập trung (định hƣớng  qui định, kiểm soát chất 

lƣợng và hỗ trợ) của lãnh đạo nhà trường với phân cấp trong thực hiện 

nhiệm vụ của tổ chuyên môn và GV (Câu 31 với giá trị trung bình là 3,39, tức 
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là mới đƣợc đ nh gi  ở mức “Đạt”) (xem Biểu đồ 2.6). Qua phỏng vấn 

nhóm trọng tâm cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do dịch chuyển từ mô 

hình quản lý tập trung sang phân cấp nên nhân viên  GV chƣa quen với 

quyền tự chủ  hi đƣợc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, nên vẫn còn ỷ lại vào 

lãnh đạo nhà trƣờng... 

d) Môi trường GD tích cực và lành mạnh 

Nhìn chung, GV, nhân viên và CBQL của các trƣờng THPT Tuyên 

Quang tham gia khảo s t đ nh gi  “tốt” về: Môi trƣờng GD của trƣờng 

THPT qui củ, an toàn và xây dựng đƣợc tinh thần hợp tác trong toàn 

trƣờng (Câu 32 – 4 10)  đội ngũ nhân viên  GV và HS hiểu rõ về lịch sử, 

truyền thống và các mục tiêu phát triển nhà trƣờng (Câu 33 – 4,11) và HS có 

động lực và học tập chăm chỉ để tiến bộ trong học tập (Câu 36 – 4,11) (xem 

Biểu đồ 2.7). 

Hơn nữa, Bảng 2.14 cho thấy CMHS, thành viên cộng đồng và HS cũng 

có đ nh gi  “rất tốt” về môi trƣờng GD của c c trƣờng THPT Tuyên Quang 

tham gia khảo sát. 

Bảng 2.14. Ý kiến đánh giá của CMHS, thành viên cộng đồng                              

và của HS về  ôi trƣờng GD củ  trƣờng THPT  

Ý kiến đánh giá của CMHS và 

Thành viên cộng đồng 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Ý kiến đánh giá của HS  

(18) Con tôi th ch đƣợc học tại 

Nhà trƣờng này 

4,21 4,21 (30) Em yêu th ch đƣợc học tại 

Nhà trƣờng này 

(19) Con tôi kính trọng GV của 

mình  
4,37 4,25 

(41) Chúng em luôn kính trọng 

và coi GV nhƣ là tấm gƣơng 

(20) Con tôi sống thân thiện với 

các bạn bè trong Nhà 

trƣờng 

4,22 4,23 
(42) Em sống thân thiện với các 

bạn trong Nhà trƣờng  
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Ý kiến đánh giá của CMHS và 

Thành viên cộng đồng 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Ý kiến đánh giá của HS  

(21) GV quan tâm đến con tôi 4,34 4,22 

(38) GV thƣờng xuyên quan tâm, 

giao tiếp và đối xử công 

bằng với chúng em  

(22) Con tôi yêu thích tham dự 

vào các hoạt động của Nhà 

trƣờng 

4,26 4,24 

(33) Em luôn ủng hộ và tham dự 

tích cực vào các hoạt động 

của Nhà trƣờng 

(23) Tôi hạnh phúc khi cho con 

tôi học tại nhà trƣờng này 
4,30   

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

Tuy nhiên, từ Biểu đồ 2.7 có thể thấy: quan hệ giữa các bên liên quan 

(lãnh đạo với nhân viên, GV; nhân viên, GV với nhau; nhân viên, GV và HS; 

và giữa HS với nhau) tôn trọng  tin tƣởng, thân thiện và thƣờng xuyên giao 

tiếp với nhau (Câu 34) và đội ngũ GV thƣờng xuyên trao đổi nghề nghiệp và 

học tập lẫn nhau để cải tiến dạy học (Câu 35) chỉ đƣợc đ nh gi  ở mức “đạt” 

(với giá trị trung bình tƣơng ứng lần lƣợt là 3,32 và 3,23). Qua phỏng vấn 

nhóm trọng tâm có thể thấy nguyên nhân chính là: GV chưa thường xuyên 

giao tiếp với nhau, đặc biệt là để trao đổi nghề nghiệp và học tập lẫn nhau.   
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 iểu đồ 2.7. Ý  iến đánh giá củ  GV, nh n viên và C QL                                     

về  ôi trƣờng GD tích cực và  ành  ạnh 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

Liên quan đến mối quan hệ/hợp tác Nhà trường – Gia đình CMHS và 

thành viên cộng đồng trong quản lý quá trình dạy và học của c c trƣờng 

THPT Tuyên Quang tham gia khảo sát, ý kiến đ nh gi  của CMHS và thành 

viên cộng đồng đƣợc tóm tắt trong Biểu đồ 2.7b. Cụ thể: Nhìn chung, CMHS 

và thành viên cộng đồng đ nh gi  “rất tốt” về các nhận định sau: Nhà trƣờng 

coi trọng và khuyến khích CMHS tham gia GD HS (Câu 25 – 4,30); Nhà 

trƣờng có c c  ênh đa dạng và phù hợp (nhƣ: họp phụ huynh HS, website 

của trƣờng, hộp thƣ nhà trƣờng…) để giao tiếp với CMHS (Câu 26 – 4,21); 

 an đại diện CMHS là cầu nối tốt để tăng cƣờng liên kết giữa CMHS và Nhà 

trƣờng (Câu 27 – 4 27); Nhà trƣờng thƣờng xuyên thông báo về kết quả GD 

của con tôi (Câu 28 – 4 24); Tôi luôn đƣợc tạo cơ hội thuận lợi tham dự vào 

hoạt động của Nhà trƣờng (Câu 30 – 4 21); Tôi luôn quan tâm  tin tƣởng, ủng 

hộ và tham dự nhiệt tình vào các hoạt động Nhà trƣờng (Câu 31 -4,26); Tôi 

luôn đƣợc khuyến khích tham dự vào các quá trình giám sát hoạt động của 

nhà trƣờng (Câu 33 – 4,20). Riêng về nhận định “Tôi có quan hệ tốt với Nhà 

trƣờng” đƣợc CMHS và thành viên cộng đồng  đ nh gi  „tốt” (Câu 35 - 4,19) 

(xem Biểu đồ 2.7b). 
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 iểu đồ 2.7b. Ý  iến đánh giá củ  CMHS và thành viên cộng đồng                     

về Hợp tác Nhà trƣờng – CMHS và thành viên cộng đồng 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

Tuy nhiên, trong mối quan hệ Nhà trƣờng – Gia đình/CMHS và thành 

viên cộng đồng  theo đ nh gi  của CMHS và thành viên cộng đồng thì còn 

một số nội dung sau chỉ đƣợc đ nh gi  mức “đạt” (xem  iểu đồ 2.7b): Nhà 

trƣờng có ch nh s ch rõ ràng và chƣơng trình cụ thể về ”Hợp t c Nhà trƣờng 

– CMHS” (Câu 24 – 3,39) và qua phỏng vấn nhóm trọng tâm cho thấy nhà 

trƣờng có ch nh s ch rõ ràng  nhƣng chưa có các chương trình toàn diện, cụ 

thể để thực hiện hợp tác Nhà trường – CMHS và thành viên cộng đồng. Lý 

do khác bao gồm: Nhà trƣờng thực hiện việc thƣờng xuyên thông báo cho 

CMHS về các hoạt động của Nhà trƣờng (Câu 29 – 3 36) và thƣờng xuyên 

tham khảo CMHS để cải tiến công việc đƣợc tốt hơn (Câu 32 – 3,31); và Tôi 

(CMHS và thành viên cộng đồng) tích cực chủ động giao tiếp với Nhà trƣờng 

(Câu 34 – 3,38) chỉ đƣợc đ nh gi  ở mức “đạt”   

2.4.2.4. Quản    đầu vào 

a) Đảm bảo chất lượng HS đầu vào 

Nhìn chung, quản lý chất lƣợng đầu vào (tuyển sinh vào lớp 10) của HS 

c c trƣờng  THPT đã đƣợc tổ chức kiểm tra  đ nh gi   bố tr  HS theo trình độ 

để tập trung có hiệu quả cho việc giúp đỡ HS đạt chuẩn kiến thức kỹ năng  

bồi dƣỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém. 

Biểu đồ 2.8 cho thấy các yêu cầu về đảm bảo chất lượng HS đầu vào 

của c c trƣờng THPT Tuyên Quang tham gia khảo s t đƣợc GV, nhân viên 

và CBQL đ nh gi  “tốt”  cụ thể: Đảm bảo đúng qui định về độ tuổi của HS 

(Câu 37 – 4 04) và qui định về kiến thức  năng lực  th i độ và động cơ học 
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tập của HS (câu 38 – 4 07) và HS đ p ứng các yêu cầu của Điều lệ trƣờng 

THPT (Câu 39 – 4,08). 

 

 iểu đồ 2.8. Ý  iến đánh giá củ  GV, nh n viên và C QL                                      

về Đả   ảo chất  ƣợng HS đầu vào 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

b) Đảm bảo chất lượng GV 

Từ Biểu đồ 2.9 có thể thấy GV, nhân viên và CBQL đ nh gi  “tốt” công 

tác đảm bảo chất lượng GV của c c trƣờng THPT Tuyên Quang tham gia 

khảo sát. Cụ thể: Quy hoạch phát triển đội ngũ GV (về số lƣợng, chất lƣợng 

và cơ cấu) phù hợp với chiến lƣợc dạy và học của trƣờng THPT (Câu 40 – 

4 08); Đội ngũ GV đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của mình (Câu 41 – 

4 13); Trƣờng THPT đƣợc chủ động trong tuyển dụng, sử dụng và thăng tiến 

GV (Câu 42 – 4,19); Tuyển chọn, sử dụng và thăng tiến GV minh bạch, công 

bằng dựa trên các tiêu chuẩn/ch  năng lực (Câu 43 – 4,13); Cải tiến  tƣ vấn và 

luân chuyển/bố trí lại GV đƣợc thực hiện định kỳ (Câu 44 – 4,01);  Hệ thống 

đ nh gi  GV  h ch quan  công bằng (Câu 45 – 4,11);  Chính sách thu hút và 
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duy trì đội ngũ GV có trình độ phù hợp (Câu 46 – 4,06); và Kế hoạch phát 

triển nghề nghiệp đ p ứng đƣợc nhu cầu của đội ngũ GV (Câu 47– 4,08). 

 

 iểu đồ 2.9. Ý  iến đánh giá củ  GV, nh n viên và CBQL                                   

về Đả   ảo chất  ƣợng GV 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1,81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

c) Đảm bảo chất lượng CSVC, phương tiện dạy học và tài chính  

Biểu đồ 2.10 cho thấy GV, nhân viên và CBQL đ nh gi  việc đảm bảo 

chất lượng CSVC, phương tiện dạy học và tài chính của c c trƣờng THPT 

Tuyên Quang tham gia khảo s t đạt mức “tốt”  Cụ thể: Hệ thống phòng học, 

phòng thí nghiệm, phòng học chuyên môn hóa đ p ứng đƣợc công tác dạy và 

học của trƣờng THPT (Câu 48 – 3 91); Thƣ viện có đủ số lƣợng, chủng loại 

sách giáo khoa, sách báo, tài liệu chuyên môn, báo, tạp chí chuyên ngành phù 

hợp và thƣờng xuyên đƣợc cập nhật (Câu 49 – 3,95); Hệ thống máy tính và 

mạng nội bộ (LAN) phù hợp và thƣờng xuyên đƣợc cập nhật hiện đại (Câu 

50 – 3 91); Phƣơng tiện dạy học hiện đại và phân bổ sử dụng hiệu quả (Câu 

51 – 4,00);  Hạ tầng  CSVC và phƣơng tiện dạy học đ p ứng đƣợc các tiêu 

ch  và qui định về sƣ phạm cũng nhƣ môi trƣờng, an toàn, y tế... (Câu 52 – 
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3 93); và   Nhà trƣờng đƣợc tự chủ và sử dụng đúng mục đ ch  qui định và 

hiệu quả ngân s ch đƣợc giao (Câu 53 – 3,96).    

 

 iểu đồ 2.10. Ý  iến đánh giá củ  GV, nh n viên và C QL                                  

về Đả   ảo chất  ƣợng CSVC, phƣơng tiện dạy học và tài chính 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

2.4.2.5. Hệ thống đánh giá, giá  sát quản lý quá trình dạy và học 

a) Đánh giá chất lượng đầu vào và tiến trình học tập của HS 

Liên quan đến đánh giá chất lượng đầu vào và tiến trình học tập của 

HS, GV, nhân viên và CBQL đều đ nh gi  “tốt” về: C c tiêu ch  và phƣơng 

ph p đ nh gi  bao phủ tất cả các mục tiêu của chƣơng trình GD  môn học, 

HĐGD cũng nhƣ chất lƣợng đầu vào (chất lƣợng GV  HS  CSVC  phƣơng 

tiện dạy học và tài chính) (Câu 54 – 3 87); Đ nh gi  tiến trình học tập của 

HS bao gồm cả đ nh gi  trƣớc khi vào lớp, quá trình học tập, lên lớp/tốt 

nghiệp (Câu 55 – 3,99); và HS và đơn vị  c  nhân đƣợc tạo cơ hội để nhận 

xét và/hay khiếu nại về kết quả đ nh gi  (Câu 57 – 3.95); tuy nhiên,  việc 

đ nh gi  theo dấu vết HS (lên lớp, học cao hơn hay đi làm   ) đƣợc thực 
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hiện định kỳ hàng năm chỉ đƣợc đ nh gi  ở mức “đạt” (Câu 56 – 3,34) (xem 

Biểu đồ 2.11). 

GV, Nhân viên & CBQL

3.87
3.99 3.95

3.34

Câu (54)  (55)  (56)  (57) 
 

 iểu đồ 2.11. Ý  iến đánh giá củ  GV, nh n viên và C QL                                

về Đánh giá chất  ƣợng đầu vào và tiến trình học tập củ  HS 

{Thang đ nh gi  05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

Thực tế, qua phỏng vấn các nhóm trọng tâm cho thấy: c c trƣờng 

THPT Tuyên Quang chủ yếu tổ chức đ nh gi   ết quả học tập của HS theo 

từng học kỳ  năm học, có so sánh với thời điểm thực hiện chung theo phân 

phối chƣơng trình của Bộ GD&ĐT  Chất lƣợng GD có tiến bộ  đặc biệt là 

chất lƣợng GD của trƣờng THPT Chuyên và PTDTNT tỉnh (là 02 trƣờng 

thực hiện tự chủ trong việc phát triển chƣơng trình từ năm học 2013-14 trở 

lại đây) đã có chuyển biến tốt. Tuy nhiên mức độ tiến bộ về chất lƣợng GD ở 

từng trƣờng còn khác nhau, hầu hết c c trƣờng đóng trên địa bàn vùng sâu, 

vùng xa  vùng đặc biệt  hó  hăn  vùng dân tộc thiểu số... thì chất lƣợng GD 

còn hạn chế, sự chuyển biến chƣa rõ nét   

b) Phản hồi thông tin từ các bên liên quan  

Biểu đồ 2.12 cho thấy việc phản hồi thông tin từ các bên liên quan để 

cải tiến đều đƣợc GV, nhân viên và CBQL của c c trƣờng THPT Tuyên 
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Quang tham gia khảo s t đ nh gi  “tốt”  cụ thể: Cấu trúc thông tin phản hồi 

phù hợp với các bên liên quan (nhân viên  GV; HS đang học và HS tốt 

nghiệp; CMHS, thành viên cộng đồng; các cấp quản lý...) (Câu 58 – 3.95); 

Các kết quả phản hồi thông tin từ c c bên liên quan đƣợc sử dụng để cải tiến 

chất lƣợng dạy và học (Câu 59 – 4,02); và các kết quả phản hồi thông tin từ 

c c bên liên quan đƣợc sử dụng để ngăn ngừa c c sai sót trƣớc khi xảy ra 

(Câu 60 – 4,02). 

GV, Nhân viên & CBQL

3.95

4.02 4.02

Câu (58)  (59)  (60) 
 

 iểu đồ 2.12. Ý  iến đánh giá củ  GV, nh n viên và C QL                                

về Phản hồi thông tin từ các  ên  iên qu n  

{Thang đ nh giá 05 mức: (1) 1,00 – 1 80: “Yếu”; (2) 1 81 – 2 60: “Chƣa đạt”;                         

(3) 2,61 – 3 40: ”Đạt”; (4) 3 41 – 4 20: “Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00: “Rất tốt”} 

2.4.2.6. Đánh giá chung về thực trạng quản lý quá trình dạy và học của 

trƣờng trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang 

a) Mặt mạnh 

Quản lý qu  trình dạy học của c c THPT công lập Tuyên Quang trong 

thời gian qua đã  hẳng định những ƣu điểm cơ bản sau: 

Đối với việc quản lý, phát triển chương trình: Đã thực hiện có hiệu quả 

việc xây dựng phân phối chƣơng trình chi tiết cho từng môn học căn cứ vào 

khung phân phối chƣơng trình của Bộ GD&ĐT  điều kiện thực tế về CSVC, 

đội ngũ GV và trình độ của HS THPT tỉnh Tuyên Quang, khắc phục đƣợc 
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những hạn chế khi thực hiện phân phối chƣơng trình “cứng” của Bộ 

GD&ĐT  

 ƣớc đầu thực hiện có hiệu quả việc phân cấp chủ động phát triển 

chƣơng trình cho 04 trƣờng THPT. Việc c c nhà trƣờng đƣợc quyền chủ 

động phát triển chƣơng trình có ý nghĩa quan trọng, là cách làm rất mới, 

khẳng định sự đổi mới quan trọng trong quản lý quá trình dạy học tại các 

trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang; tạo sự chuyển biến quan trọng về chất 

dạy và học, tạo đà để từng bƣớc nâng cao chất lƣợng GD, chất lƣợng 

nguồn nhân lực. 

C c trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện phổ biến, công khai 

đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc chƣơng trình GD, KH dạy học và các 

quy định tổ chức thực hiện nhiệm vụ GD THPT của Sở GD&ĐT Tuyên 

Quang. 

Đối với việc quản lý học tập của HS  và giảng dạy của GV: Việc quản lý 

học tập của HS và giảng dạy của GV đƣợc c c trƣờng THPT tỉnh Tuyên 

Quang thực hiện cơ bản tốt. Trong mỗi nhà trƣờng đã có sự phân cấp, giao 

quyền chủ động, chịu trách nhiệm trong quản lý học tập của HS và giảng dạy 

của GV cho mỗi thành viên nhà trƣờng theo vị trí, nhiệm vụ đƣợc phân công. 

Việc quản lý học tập của HS đƣợc tập trung vào việc giúp các em nắm 

vững mục tiêu học tập và có thể áp dụng kiến thức, kỹ năng đƣợc học vào 

cuộc sống; giúp HS biết cách tự học, có thể sự dụng nhiều cách học khác 

nhau, biết chia sẻ kinh nghiệm với bạn học đồng thời có khả năng học độc 

lập. Quản lý có hiệu quả việc học tập đối với HS c c trƣờng THPT hiện đang 

thực hiện mô hình trƣờng “nội trú dân nuôi” trong điều kiện đặc thù của một 

tỉnh miền núi  đảm bảo điều kiện tốt nhất để HS có thể đi học, tạo đƣợc niềm 

tin đối với CMHS và cộng đồng. 

Việc quản lý giảng dạy của GV tập trung vào việc tổ chức thực hiện  ế 

hoạch GD và phân phối chƣơng trình đã đƣợc phê duyệt; quản lý nền nếp  
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chất lƣợng dạy học của GV  Gi o viên lập KH và tổ chức giảng dạy  đƣợc 

chủ động tham gia xây dựng chƣơng trình  tài liệu dạy học; lập KH  nội dung 

dạy học theo hƣớng dẫn của nhà trƣờng  b o c o để đƣợc tổ chuyên môn góp 

ý và Hiệu trƣởng phê duyệt trƣớc  hi thực hiện  Tổ chức dạy học và GD theo 

chƣơng trình   ế hoạch GD   ƣớc đầu triển  hai thực hiện việc quản lý sinh 

hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học theo  ế hoạch của hiệu trƣởng  tổ 

trƣởng tổ chuyên môn  Việc nghiên cứu bài học một c ch  hoa học đã góp 

phần nâng cao chất lƣợng dạy và học trong nhà trƣờng THPT tỉnh Tuyên 

Quang; chất lƣợng giảng dạy của GV có bƣớc chuyển biến t ch cực  

Đối  với việc tổ chức quản lý các hoạt động ngoại khóa trong các 

trường THPT: Hoạt động ngoại  ho  đã đƣợc c c trƣờng trung học phổ 

thông xây dựng  ế hoạch  tổ chức cho HS tham gia và đạt những  ết quả 

nhất định  Nội dung ngoại  hóa tại c c trƣờng trung học phổ thông tỉnh 

Tuyên Quang phong phú  phù hợp với điều  iện cụ thể của từng trƣờng  đã 

đề cao đƣợc mục đ ch GD truyền thống lịch sử  văn hóa c c dân tộc tỉnh 

Tuyên Quang. 

Hệ thống đ nh gi   gi m s t quản lý qu  trình dạy và học của c c 

trƣờng THPT đƣợc thiết  ế và vận hành tốt  Tiêu ch  và phƣơng ph p 

đ nh gi  phù hợp   hông chỉ tập trung vào đ nh gi  chất lƣợng HS nhập 

học  mà còn tập trung vào qu  trình học tập của HS  lên lớp/tốt nghiệp  

Kết quả đ nh gi   gi m s t quản lý qu  trình dạy và học đƣợc phản hồi 

cho c c bên liên quan để cải tiến   

Đạt đƣợc  ết quả trên là do c c trƣờng THPT Tuyên Quang đã xây 

dựng đƣợc môi trƣờng GD t ch cực và lành mạnh  Chất lƣợng đội ngũ nhà 

gi o đƣợc đảm bảo  Hệ thống phòng học  thƣ viện  trang thiết bị dạy học    

đƣợc đảm bảo và đ p ứng đƣợc c c tiêu ch  và qui định về sƣ phạm cũng 

nhƣ môi trƣờng  an toàn  y tế    

b) Hạn chế và nguyên nhân 
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Quản lý qu  trình dạy học của c c trƣờng THPT công lập Tuyên Quang 

trong thời gian quan đã  hẳng định những ƣu điểm nhƣ đã trình bày trên  tuy 

nhiên  trong thực tiễn còn bộ lộ một số tồn tại/hạn chế ch nh  cụ thể là: 

  Trong bối cảnh đƣợc phân cấp quản lý thực hiện một số nhiệm vụ và 

quyền hạn  nhƣng c c trƣờng THPT Tuyên Quang còn chƣa đảm bảo cân 

bằng hợp lý giữa quản lý tập trung (định hƣớng  qui định, kiểm soát chất 

lƣợng và hỗ trợ) của lãnh đạo nhà trƣờng với phân cấp trong thực hiện nhiệm 

vụ của tổ chuyên môn và GV trong quản lý quá trình dạy và học.  

Lý do chính là khi dịch chuyển từ mô hình quản lý tập trung sang phân 

cấp nên nhân viên  GV chƣa quen với quyền tự chủ  hi đƣợc ủy quyền thực 

hiện nhiệm vụ, nên vẫn còn ỷ lại vào lãnh đạo nhà trƣờng. Vì vậy, cần có giải 

ph p điều chỉnh cân bằng lại giữa quản lý tập trung và phân cấp trong quản 

lý quá trình dạy và học của c c trƣờng THPT tại Tuyên Quang. 

  Đa số đội ngũ gi o viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo nhƣng một số 

còn hạn chế về năng lực thực tế trong giảng dạy, giáo dục; một bộ phận chƣa 

theo  theo kịp yêu cầu đổi mới GD. Mặt khác, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên 

môn còn nặng về sự vụ  chƣa đi sâu vào c c giải pháp nâng cao kiến thức, 

nghiệp vụ và đặc biệt là GV chƣa thƣờng xuyên giao tiếp với nhau để trao 

đổi nghề nghiệp và học tập lẫn nhau.  

Hơn nữa  trình độ chuyên môn  năng lực quản lý  điều hành quản lý 

quá trình dạy và học của một số hiệu trƣởng, phó Hiệu trƣởng và nhân viên 

của c c trƣờng THPT Tuyên Quang còn một số hạn chế. 

Vì vậy, bên cạnh việc tập huấn, bồi dƣỡng CBQL, GV và nhân viên 

theo chu kỳ  theo chuyên đề  trao đổi, học tập kinh nghiệm do các cấp QLGD 

thực hiện định kỳ  thì trƣờng THPT cũng cần có giải ph p để nâng cao năng 

lực cho đội ngũ C QL  GV và nhân viên ngay tại trƣờng  nhƣ cần phát triển 

mô hình “nhà trường học tập” trong c c trƣờng THPT Tuyên Quang.  
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  Sự kết hợp môi trƣờng GD giữa gia đình - nhà trƣờng - xã hội có 

lúc  có nơi chƣa thật tốt  Nguyên nhân ch nh là do trƣờng THPT chƣa có c c 

chƣơng trình toàn diện, cụ thể để thực hiện hợp t c Nhà trƣờng – CMHS và 

thành viên cộng đồng... Vì vậy, cần có giải ph p để tăng cƣờng mối quan hệ 

Nhà trƣờng – Gia đình/CMHS và thành viên cộng đồng  nhƣ thông qua mô 

hình hội đồng trường THPT. 

  Công tác quản lý quá trình dạy và học của c c trƣờng THPT Tuyên 

Quang còn đƣợc đ nh gi  chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, hoặc đơn giản chỉ 

là kết hợp các nội dung liên quan với nhau... Lý do là còn thiếu một hệ 

thống/bộ tiêu chí đánh giá thành công quản lý quá trình dạy và học của 

trƣờng THPT và hệ thống này cần đƣợc xây dựng một cách khoa học và khả 

thi dựa trên nghiên cứu lý luận và phù hợp với thực tiễn của c c trƣờng 

THPT Tuyên Quang.  

  Tƣơng tự  chƣa có một quy trình đ nh gi  nói chung và đặc biệt là 

quy trình tự đánh giá và phản hồi thông tin để c c trƣờng THPT có thể  

thường xuyên cải tiến quản lý quá trình dạy và học dựa vào hệ thống/bộ tiêu 

chí trên một cách khoa học, phù hợp và nhất quán tại  tất cả c c trƣờng THPT 

Tuyên Quang...  

Những  hó  hăn/hạn chế và nguyên nhân trên đặt ra yêu cầu cấp thiết 

cần phải tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục để nâng cao 

chất lƣợng quản lý quá trình dạy học và vì vậy, nâng cao chất lƣợng GD tại 

c c trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Chƣơng 2 trình bày thực trạng quản lý quá trình dạy học của c c trƣờng 

THPT công lập tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD  trong đó 

đề cập đến tình hình phát triển GDPT và GD THPT Tuyên Quang  đ nh gi  

khái quát về mặt mạnh, mặt yếu của phát triển GD THPT trong 3 năm qua; 
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đề cập sâu đến bối cảnh phân cấp QLGD THPT trong nƣớc hiện nay và đặc 

biệt là bối cảnh phân cấp QLGD THPT tại tỉnh Tuyên Quang.  

Phân t ch và đ nh gi  thực trạng quản lý quá trình dạy học của các 

trƣờng THPT công lập tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD 

đƣợc thực hiện thông qua phiếu hỏi, kết hợp phỏng vấn c c đối tƣợng cũng 

nhƣ nghiên cứu các tài liệu liên quan. Công cụ nghiên cứu thực trạng đƣợc 

thiết kế dựa trên khung lý luận đƣợc trình bày ở Chƣơng 1 nên  h  toàn diện 

từ kết quả đầu ra và quản lý đầu ra, quản lý phát triển chƣơng trình và lập kế 

hoạch quản lý quá trình dạy học, quản lý lớp học và hoạt động GD  cho đến 

quản lý đầu vào... của quá trình dạy học của c c trƣờng THPT công lập tại 

tỉnh Tuyên Quang. 

Thực tế cho thấy việc phân cấp quản lý quá trình dạy học của các trƣờng 

THPT tại Tuyên Quang đã đƣợc thực hiện theo những quy định chung trên 

cơ sở phân cấp QLGD Việt Nam đồng thời có những quy định riêng phù hợp 

với điều kiện  quy định của tỉnh, với đặc thù của tỉnh miền núi còn chậm phát 

triển  nên đã mang lại những kết quả tốt rất đ ng  h ch lệ. Tuy nhiên, qua 

nghiên cứu thực trạng cho thấy việc quản lý quá trình dạy học của c c trƣờng 

THPT công lập tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD hiện nay 

đặt ra những yêu cầu cần quan tâm, giải quyết  nhƣ cần cân bằng giữa tập 

trung và phân cấp  tăng cƣờng mối quan hệ ”Nhà trƣờng – Gia đình – Cộng 

đồng” và đặc biệt cần có bộ tiêu chuẩn và qui trình để c c trƣờng THPT có 

thể thƣờng xuyên tự đ nh giả nhằm cải tiến quản lý quá trình dạy học... phù 

hợp với bối cảnh và điều kiện của tỉnh Tuyên Quang. 

Cơ sở lý luận đã đƣợc nghiên cứu ở Chƣơng 1  thực trạng  quản lý quá 

trình dạy học của c c trƣờng THPT công lập tỉnh Tuyên Quang trong bối 

cảnh phân cấp QLGD ở Chƣơng 2 và những yêu cầu thực tiễn về phát triển 

giáo dục của tỉnh là những cơ sở quan trọng để đề xuất giải pháp quản lý quá 

trình dạy học của c c trƣờng THPT Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp 

QLGD sẽ đƣợc trình bày chi tiết ở Chƣơng 3  
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Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC CỦA TRƢỜNG 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH  TUYÊN QUANG 

TRONG BỐI CẢNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

3.1. Chủ trƣơng, chính sách phát triển giáo dục và giáo dục trung học 

phổ thông tỉnh Tuyên Quang  

Thực hiện chủ trƣơng Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc về 

phát triển GDPT và GD THPT, GD của tỉnh Tuyên Quang nói chung trong 

đó có GD THPT đã đƣợc cấp uỷ, chính quyền quan tâm chăm lo  lãnh đạo, 

chỉ đạo với quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Trong các nhiệm kỳ Đại hội, 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát 

triển giáo dục  đào tạo nhằm lâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực của tỉnh. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV 

nhiệm kỳ 2010-15 x c định: “Nâng cao chất lƣợng GD&ĐT, trọng tâm là 

phát triển và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực” là một trong 12 giải pháp 

để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-15. Nghị 

quyết chỉ rõ: “Tạo bƣớc chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lƣợng 

GD&ĐT nhằm phát triển và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực từng bƣớc 

đ p ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục giữ vững và 

nâng cao chất lƣợng phổ cập GD tiểu học, phổ cập GD THCS; thực hiện phổ 

cập GD mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tập trung nâng cao chất lƣợng dạy và 

học, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả chủ trƣơng đổi mới chƣơng trình  

nội dung  phƣơng ph p dạy học. Chú trọng GD toàn diện cho HS về đức, 

trí, thể mỹ, tinh thần học tập, ý chí phấn đấu tự vƣơn lên;  ết hợp chặt chẽ 

dạy chữ, dạy ngƣời, dạy nghề. Xây dựng đội ngũ GV  C QL đủ về số 

lƣợng, hợp lý về cơ cấu  đạt chuẩn về trình độ  nâng cao năng lực chuyên 

môn  đặc biệt coi trọng phẩm chất đạo đức  lƣơng tâm  tr ch nhiệm của 

ngƣời thầy [10; 9; và 8].   
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Củng cố, sắp xếp mạng lƣới trƣờng lớp để hệ thống GD&ĐT ph t triển 

toàn diện  Đẩy mạnh xã hội ho   huy động nguồn lực đầu tƣ  tăng cƣờng 

CSVC ngành GD&ĐT   iên cố ho  trƣờng lớp học và nhà công vụ cho GV 

gắn với xây dựng trƣờng chuẩn quốc gia, đầu tư xây dựng trường PTDTNT 

tại các huyện. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân học tập, nhất là vùng 

sâu  vùng xa  vùng căn cứ cách mạng  vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý GD  đào tạo  tăng hiệu quả sử dụng 

các nguồn lực đầu tƣ cho GD&ĐT” [6]. 

Chƣơng trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 

(khóa XV) số 35-CTr/TU ngày 15/01/2014 Thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW ngày 04/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT x c định 

mục tiêu cụ thể đối với GDPT là: “Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình 

thành phẩm chất  năng lực  đạo đức công dân, phát hiện, bồi dƣỡng năng 

khiếu  định hƣớng nghề nghiệp, chú trọng GD lý tƣởng  đạo đức, kỹ năng 

sống  năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; GD 

kiến thức văn hóa  lịch sử  địa lý địa phƣơng cho HS  Duy trì hệ thống các 

trƣờng phổ thông, từng bƣớc xây dựng trƣờng phổ thông đạt chuẩn quốc gia, 

củng cố phát triển hệ thống trƣờng nội trú, bán trú tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh đƣợc đến trƣờng; không ngừng nâng 

cao chất lƣợng phổ cập GD các cấp học” [7]. 

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19/9/2008 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp GD&ĐT 

tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 định hƣớng đến năm 2020 x c định: Xây 

dựng và phát triển hệ thống GD&ĐT Tuyên Quang có chất lƣợng; nâng cao 

dân tr   đào tạo nhân lực và bồi dƣỡng nhân tài; đ p ứng nhu cầu học tập của 

mọi ngƣời; GD những công dân của tỉnh có phẩm chất đạo đức, kiến thức và 

kỹ năng nghề nghiệp  năng động, sáng tạo, có ý thức làm chủ và tinh thần 

trách nhiệm; làm động lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự 

phát triển nhanh và bền vững của tỉnh” [46]. 



116 

 

Những chủ trƣơng của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, quan 

điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; Quy hoạch 

phát triển của tỉnh và quy hoạch phát triển ngành GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang 

là cơ sở hết sức quan trọng để đề xuất các giải pháp quản lý quá trình dạy và 

học của các trƣờng THPT công lập Tuyên Quang nhằm khắc phục các hạn 

chế và nguyên nhân của thực trạng vấn đề nghiên cứu đã đƣợc trình bày và 

phân tích ở Chƣơng 2  nhằm nâng cao chất lƣợng quản lý quá trình dạy học, 

góp phần làm cho GD THPT của tỉnh phát triển và nâng cao chất lƣợng 

nguồn nhân lực làm động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền 

vững của tỉnh. 

 

3.2. Nguyên tắc đề xuất giải pháp 

a) Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 

Nguyên tắc này đòi hỏi việc đề xuất giải pháp quản lý quá trình dạy 

học của các trƣờng THPT Tuyên Quang phải đảm bảo tính khoa học, tức là, 

không chỉ dựa trên các kết quả nghiên cứu về lý luận (nhƣ: nhƣ mô hình quá 

trình dạy học và quản lý quá trình dạy học,  lý thuyết phân cấp QLGD nói 

chung và GD THPT nói riêng, lý thuyết tham dự, lý thuyết cung – cầu...) và 

thực tiễn đ nh gi  thực trạng quản lý quá trình dạy học trƣờng THPT Tuyên 

Quang, mà còn phải phải ph t huy đƣợc thế mạnh, tận dụng cơ hội để khắc 

phục đƣợc các hạn chế và nguyên nhân của thực trạng vấn đề nghiên cứu và 

giảm thiểu đƣợc các thách thức/đe dọa do môi trƣờng bên ngoài đem lại. 

b) Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 

Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống đòi hỏi các giải pháp quản lý quá 

trình dạy học của c c trƣờng THPT Tuyên Quang phải bao qu t đƣợc tất cả 

các hoạt động quản lý quá trình dạy học của nhà trƣờng, từ kết quả đầu ra, 
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lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch quản lý lớp học và HĐGD  đến đầu vào 

cũng nhƣ hệ thống đ nh gi   gi m s t và phản hồi thông tin để cải tiến.  

Các giải pháp quản lý quá trình dạy học của c c trƣờng THPT Tuyên 

Quang phải có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau  trong đó có giải pháp làm tiền đề 

cho việc thực hiện các giải pháp khác và có giải pháp vừa là nguyên nhân của 

giải pháp này vừa là kết quả của giải pháp khác. 

c) Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 

Nguyên tắc này đòi hỏi các giải pháp quản lý quá trình dạy học của các 

trƣờng THPT Tuyên Quang phải phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế  văn 

hóa, xã hội cũng nhƣ trình độ phát triển GD của quốc gia và đặc biệt là của 

tỉnh Tuyên Quang; đồng thời phải có t nh đón đầu tƣơng lai  đảm bảo các 

giải pháp quản lý quá trình dạy học của c c trƣờng THPT Tuyên Quang vừa 

đ p ứng yêu cầu trƣớc mắt, vừa hƣớng tới yêu cầu phát triển lâu dài trong bối 

cảnh đổi mới căn bản và toàn diện GD Việt Nam nói chung và GD THPT nói 

riêng.  

d) Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển 

Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển đòi hỏi việc đề xuất các 

giải pháp quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT Tuyên Quang phải 

không chỉ tôn trọng những yếu tố đang tồn tại mang tính tất yếu của lịch sử 

phát triển GD THPT của tỉnh, mà còn phải kế thừa để phát triển đ p ứng với 

yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GD phổ thông nói chung và GD THPT 

của Tuyên Quang nói riêng. 

 

3.3. Giải pháp quản lý quá trình dạy học trƣờng THPT công lập tỉnh 

Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục 

3.3.1. Đề xuất bộ tiêu chuẩn và th ng đo/đánh giá quản lý quá trình dạy 

học trƣờng trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang 
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Dựa vào nghiên cứu lý luận và vận dụng vào nghiên cứu thực tiễn tại 

Tuyên Quang, dƣới đây đề xuất Bộ tiêu chuẩn đo/đ nh gi  quản lý quá trình 

dạy học trƣờng THPT Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD gồm 05 

tiêu chuẩn, 12 tiêu chí và 61 chỉ báo theo quy trình quản lý quá trình dạy học 

nhƣ sau: 

TIÊU CHUẨN 1. Kết quả đầu ra và quản lý đầu ra 

Tiêu chí 1. Kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của các bên liên quan  

(1)  Tỷ lệ HS lên lớp và tốt nghiệp đ p ứng đƣợc chỉ tiêu đã đề ra và tỷ 

lệ bỏ học ở mức độ chấp nhận đƣợc. 

(2)  C c bên liên quan (đội ngũ nhân viên  GV  HS  CMHS và thành 

viên cộng đồng) hài lòng với hoặc chấp nhận chất lƣợng GD của trƣờng 

THPT. 

(3)  HS hài lòng với nội dung chƣơng trình  phƣơng ph p giảng dạy và 

c ch thi  đ nh gi   

(4)  Năng lực của HS tốt nghiệp đ p ứng đƣợc yêu cầu học lên cao hoặc 

ra làm việc. 

Tiêu chí 2. Phát triển cơ sở dữ liệu về KQGD của HS theo khối lớp 

học 

(5)  Trƣờng THPT xây dựng đƣợc cơ sở dữ liệu về KQGD (KQHT và 

rèn luyện) của HS theo khối lớp học phù hợp. 

(6)  Cơ sở dữ liệu về KQGD của HS theo khối lớp học đƣợc cập nhật 

định kỳ các thông tin về KQHT và rèn luyện của HS 

(7)  Thông tin của cơ sở dữ liệu về KQGD của HS đƣợc sử dụng để cải 

tiến các hoạt động dạy và học của trƣờng THPT. 

TIÊU CHUẨN 2. Lập kế hoạch quản lý lớp học và HĐGD 

Tiêu chí 3. Lập kế hoạch quản lý lớp học và HĐGD 
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(8)  KQGD mà HS cần đạt tới theo khối lớp học đƣợc x c định rõ ràng 

trong KH quản lý lớp học và HĐGD trƣớc  hi năm học bắt đầu. 

(9)  KQGD cần đạt tới theo khối lớp học phù hợp với chƣơng trình quốc 

gia và là cơ sở để phát triển chƣơng trình GD của trƣờng THPT. 

(10) KQGD cần đạt tới theo khối lớp học đƣợc xây dựng dựa trên sứ 

mạng, mục tiêu phát triển trƣờng THPT. 

(11) KQGD cần đạt tới theo khối lớp học đƣợc xây dựng dựa trên chiến 

lƣợc dạy và học dài hạn của trƣờng THPT. 

(12) KQGD cần đạt tới theo khối lớp học đƣợc xây dựng dựa trên mặt 

mạnh, yếu và cơ hội và thách thức liên quan của trƣờng THPT. 

(13) KQGD cần đạt tới theo khối lớp học đạt đƣợc sự nhất tr  “tốt” 

thông qua qu  trình huy động tham gia/hoặc tham vấn giữa Nhà trƣờng (Ban 

giám hiệu  GV  nhân viên…) với CMHS và thành viên cộng đồng liên quan.  

(14) KH quản lý lớp học và HĐGD đƣợc điều chỉnh phù hợp với các 

giai đoạn phát triển khác nhau của trƣờng THPT. 

(15) Văn bản KH quản lý lớp học và HĐGD đƣợc công khai theo các 

kênh khác nhau
1
 để tất cả đội ngũ nhân viên  HS  CMHS và thành viên cộng 

đồng đều tiếp cận đƣợc. 

TIÊU CHUẨN 3. Quản lý lớp học và HĐGD 

Tiêu chí 4. Quản lý hoạt động dạy học của GV 

(16) Chiến lƣợc dạy và học lấy HS làm trọng tâm và đảm bảo học tập có 

chất lƣợng. 

                                           

1
 Công khai theo các kênh khác nhau, nhƣ: tài liệu in, tài liệu điện tử  điện thoại, gặp gỡ 

CMHS, hội nghị giữa GV và CMHS, khảo s t hàng năm  đến thăm gia đình HS  qua 

website của trƣờng… 
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(17) Chiến lƣợc dạy và học đảm bảo giúp HS không chỉ hiểu sâu sắc nội 

dung cần truyền đạt mà còn khuyến khích vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. 

(18) Chiến lƣợc dạy và học tạo điều kiện thuận lợi cho cách học tập 

tƣơng/hợp tác của HS. 

(19) Chiến lƣợc dạy và học khuyến khích HS cách học và tự học. 

(20) KH dạy học của GV bảo đảm xây dựng đƣợc mối quan hệ tích cực 

giữa GV và HS, giữa HS với nhau trong lớp học và HĐGD  

(21) GV quản lý đƣợc hành vi của HS trong lớp học và HĐGD để kịp 

thời xử lý tốt các vấn đề tồn tại/nảy sinh.   

Tiêu chí 5. Quản lý và h  trợ hoạt động học tập của HS 

(22) Trƣờng THPT có các các thủ tục hay quy trình cụ thể giúp HS cũng 

nhƣ đội ngũ nhân viên  GV  CMHS và thành viên cộng đồng biết làm thế nào 

để đạt tới KQGD. 

(23)  HS đƣợc tổ chức tƣ vấn, hỗ trợ và phản hồi thông tin về học thuật 

kịp thời và phù hợp với tiến trình học tập. 

(24)  Tổ chức phù đạo cho HS có chất lƣợng, phù hợp và kịp thời. 

(25) Các thủ tục hay quy trình trên đƣợc xây dựng và thực hiện bởi các 

bên liên quan (đội ngũ nhân viên  GV  HS  CMHS và thành viên cộng đồng). 

(26) Văn bản về các thủ tục hay quy trình trên đƣợc công khai trên các 

 ênh  h c nhau để tất cả đội ngũ nhân viên  HS  CMHS và thành viên cộng 

đồng đều tiếp cận đƣợc. 

(27) Môi trƣờng học thuật, vật chất, xã hội và tâm lý tích cực và thỏa 

mãn HS. 
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Tiêu chí 6. Cấu trúc tổ chức và cơ chế quản lý quá trình dạy học 

(28) Cơ cấu tổ chức của trƣờng THPT phù hợp với các mục tiêu GD, 

chiến lƣợc dạy và học cũng nhƣ c c điều kiện của nhà trƣờng. 

(29) Trƣờng THPT có c c qui định rõ ràng, dễ hiểu và hệ thống để đội 

ngũ GV thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các công việc hàng ngày. 

(30) Các mục tiêu và vai trò của HĐT  cũng nhƣ cấu trúc và trách nhiệm 

của các thành viên rõ ràng, hợp lý và phù hợp với nhu cầu và bối cảnh dạy và 

học của trƣờng THPT. 

(31) Trƣờng THPT điều phối hiệu quả công việc giữa các hội đồng và 

các tổ chuyên môn, giữa các tổ chuyên môn với nhau và giữa tổ chuyên môn 

với c c đơn vị chức năng trong trƣờng. 

(32) Đảm bảo cân bằng hợp lý giữa quản lý tập trung (định hƣớng, qui 

định, kiểm soát chất lƣợng và hỗ trợ) của lãnh đạo nhà trƣờng với phân cấp 

trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn và GV.  

Tiêu chí 7. Môi trƣờng GD tích cực và lành mạnh 

(33) Môi trƣờng GD của trƣờng THPT qui củ, an toàn và xây dựng đƣợc 

tinh thần hợp t c trong toàn trƣờng. 

(34) Đội ngũ nhân viên  GV và HS hiểu rõ về lịch sử, truyền thống và 

các mục tiêu phát triển nhà trƣờng. 

(35) HS có động lực và học tập chăm chỉ để tiến bộ trong học tập. 

(36) Quan hệ giữa c c bên liên quan (lãnh đạo với nhân viên, GV; nhân 

viên, GV với nhau; nhân viên, GV và HS; và giữa HS với nhau) tôn trọng, tin 

tƣởng, thân thiện và thƣờng xuyên giao tiếp với nhau. 

(37) Đội ngũ GV thƣờng xuyên trao đổi nghề nghiệp và học tập lẫn 

nhau để cải tiến dạy học. 

TIÊU CHUẨN 4. Quản    đầu vào 

Tiêu chí 8. Đảm bảo chất  ƣợng HS đầu vào 
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(38) Đảm bảo đúng qui định về độ tuổi của HS. 

(39) Đảm bảo đúng qui định về kiến thức  năng lực  th i độ và động cơ 

học tập của HS. 

(40) HS đ p ứng các yêu cầu của Điều lệ trƣờng THPT. 

Tiêu chí 9. Đảm bảo chất  ƣợng GV 

(41) Quy hoạch phát triển đội ngũ GV (về số lƣợng, chất lƣợng và cơ 

cấu) phù hợp với chiến lƣợc dạy và học của trƣờng THPT. 

(42) Đội ngũ GV đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của mình. 

(43) Trƣờng THPT đƣợc chủ động trong tuyển dụng, sử dụng và thăng 

tiến GV. 

(44) Tuyển chọn, sử dụng và thăng tiến GV minh bạch, công bằng dựa 

trên các tiêu chuẩn/ch  năng lực. 

(45) Cải tiến  tƣ vấn và luân chuyển/bố trí lại GV đƣợc thực hiện định kỳ. 

(46) Hệ thống đ nh gi  GV  h ch quan  công bằng. 

(47) Chính sách thu hút và duy trì đội ngũ GV có trình độ phù hợp. 

(48) Kế hoạch phát triển nghề nghiệp đ p ứng đƣợc nhu cầu của đội ngũ 

GV. 

Tiêu chí 10. Đảm bảo chất  ƣợng CSVC, phƣơng tiện dạy học và tài 

chính  

(49) Hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học chuyên môn hóa 

đ p ứng đƣợc công tác dạy và học của trƣờng THPT. 

(50) Thƣ viện có đủ số lƣợng, chủng loại sách giáo khoa, sách báo, tài 

liệu chuyên môn, báo, tạp chí chuyên ngành phù hợp và thƣờng xuyên đƣợc 

cập nhật. 

(51) Hệ thống máy tính và mạng nội bộ (LAN) phù hợp và thƣờng 

xuyên đƣợc cập nhật hiện đại. 
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(52) Phƣơng tiện dạy học hiện đại và phân bổ sử dụng hiệu quả. 

(53) Hạ tầng  CSVC và phƣơng tiện dạy học đ p ứng đƣợc các tiêu chí 

và qui định về sƣ phạm cũng nhƣ môi trƣờng, an toàn, y tế...  

(54) Nhà trƣờng đƣợc tự chủ và sử dụng đúng mục đ ch  qui định và 

hiệu quả ngân s ch đƣợc giao. 

TIÊU CHUẨN 5. Hệ thống đánh giá, giá  sát quản lý quá trình dạy học 

Tiêu chí 11. Đánh giá chất  ƣợng đầu vào và tiến trình học tập của HS 

(55) C c tiêu ch  và phƣơng ph p đ nh gi  bao phủ tất cả các mục tiêu 

của chƣơng trình GD  môn học  HĐGD cũng nhƣ chất lƣợng đầu vào (chất 

lƣợng GV  HS  CSVC  phƣơng tiện dạy học và tài chính). 

(56) Đ nh gi  tiến trình học tập của HS bao gồm cả đ nh gi  trƣớc khi 

vào lớp, quá trình học tập, lên lớp/tốt nghiệp. 

(57) HS và đơn vị  c  nhân đƣợc tạo cơ hội để nhận xét và/hay khiếu nại 

về kết quả đ nh gi   

(58) Đ nh gi  theo dấu vết HS (lên lớp, học cao hơn hay đi làm   ) đƣợc 

thực hiện định kỳ hàng năm  

Tiêu chí 12. Phản hồi thông tin từ các bên liên quan   

(59) Cấu trúc thông tin phản hồi phù hợp với các bên liên quan (nhân 

viên  GV; HS đang học và HS tốt nghiệp; CMHS, thành viên cộng đồng; các 

cấp quản lý...). 

(60) Các kết quả phản hồi thông tin từ c c bên liên quan đƣợc sử dụng 

để cải tiến chất lƣợng dạy và học. 

(61) Các kết quả phản hồi thông tin từ c c bên liên quan đƣợc sử dụng 

để ngăn ngừa c c sai sót trƣớc khi xảy ra. 

Thực tế, Bộ tiêu chuẩn trên không chỉ đƣợc dùng để đánh giá thực 

trạng (thông uqa thiết kế phiếu hỏi và phỏng vấn cho c c đối tƣợng liên 

quan) để x c định các mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân, mà còn là tiêu 
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chuẩn để so s nh  đối chiếu nhằm xây dựng các giải pháp khắc phục các mặt 

yếu và nguyên nhân để đổi mới/cải tiến liên tục chất lƣợng quản lý quá trình 

dạy học của c c trƣờng THPT.   

Các phiếu hỏi có thể đƣợc thiết kế theo 03 mức hỏi: ”Hoàn toàn đồng 

ý”  ”Đồng ý” và ” hông đồng ý” tƣơng đƣơng với thang đo 03 mức độ 

”Tốt”  ”Đạt/trung bình” và ”Chƣa đạt”  Tuy nhiên trong thực tiễn, phiếu hỏi 

thƣờng đƣợc thiết kế theo 05 mức hỏi: “Hoàn toàn  hông đồng ý”  “Không 

đồng ý”, “Trung lập”, “Đồng ý” và “Hoàn toàn đồng ý”   

Trƣờng THPT có thể sử dụng các phần mềm  h c nhau (nhƣ SPSS hay 

Excel   ) để xử lý và phân tích kết quả trả lời từ phiếu hỏi trên theo giá trị % 

hoặc trung bình. Theo cách sử dụng giá trị trung bình với phiểu 05 mức hỏi 

thì: “Hoàn toàn  hông đồng ý” tƣơng đƣơng với 1 điểm; “Không đồng ý” 

tƣơng đƣơng với 2 điểm; “Trung lập” tƣơng đƣơng với 3 điểm; “Đồng ý” 

tƣơng đƣơng với 4 điểm; và “Hoàn toàn đồng ý” tƣơng đƣơng với 5 điểm.  

Tiếp theo, dựa vào công thức: Giá trị khoảng cách = (Maximum – 

Minimum)/n = (5-1)/5 = 0,8. Vì vậy  có thang đo 05 mức độ theo giá trị trung 

bình để đánh giá từng chỉ bảo/nội dung nhƣ sau: (1) 1,00 – 1 80 = ”Yếu”; (2) 

1,81 – 2 60 = ”Chƣa đạt”; (3) 2 61 – 3 40 = ”Đạt/Trung bình”; (4) 3 41 – 

4 20 = ”Tốt”; và (5) 4 21 – 5 00 = ”Rất tốt” (xem v  dụ tại Phụ lục 1 và nội 

dung Mục ”Thực trạng quản lý quá trình dạy học của c c trƣờng THPT 

Tuyên Quang” trong Chƣơng 2)  

3.3.2. Quy trình tự đánh giá quản lý quá trình dạy học củ  trƣờng trung 

học phổ thông tỉnh Tuyên Quang 

a) Mục đích và ý nghĩa giải pháp 

Mục đ ch của tự đ nh gi  quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT 

tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD là nhằm x c định c c điểm 

mạnh để ph t huy và đặc biệt là các mặt yếu/hạn chế và nguyên nhân để kịp 

thời khắc phục. 
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Trong quá trình thực hiện và kiểm soát tiến trình của KH dạy học, 

trƣờng THPT cần thƣờng xuyên thu thập và phân tích các dữ liệu và thông 

tin liên quan để rút ra các kết luận. Tự đ nh gi  là bƣớc quan trọng để lập, 

thực hiện và điều chỉnh KH dạy học của trƣờng THPT. Vì vậy  để phát triển 

và chịu trách nhiệm với kết quả dạy học trong bối cảnh phân cấp QLGD, đòi 

hỏi trƣờng THPT cần phải thƣờng xuyên tự đ nh gi  quản lý quá trình dạy 

học của mình để công khai kết quả và cải tiến liên tục quản lý quá trình dạy 

học cũng nhƣ chất lƣợng GD của trƣờng THPT. 

b) Nội dung và các bước thực hiện giải pháp 

Thực tế, có thể có các cách tiếp cận  h c nhau  nhƣng nhìn chung quy 

trình tự đ nh gi  quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT thƣờng bao 

gồm 03 bƣớc chính sau: (1) Lập kế hoạch tự đánh giá; (2) Tổ chức thực 

hiện và kiểm soát tự đ nh gi ; và (3) Viết báo cáo và công khai kết quả tự 

đ nh gi  [19]. Cụ thể: 

 ƣớc 1: Lập  ế hoạch tự đánh giá 

KQGD của HS là tiêu chuẩn phản ánh mức độ thành công của quản lí 

dạy học của trƣờng THPT, vì vậy, trƣớc tiên nhà trƣờng cần xem xét các kết 

quả này để quyết định kế hoạch tự đ nh gi  của mình.  

Khi lập KH tự đ nh gi  đòi hỏi trƣờng THPT cần trả lời 06 câu hỏi: (1) 

Đ nh gi  c i gì? (2) Tại sao đ nh gi  lĩnh vực này hay kia của quản lý quá 

trình dạy học? (3) Khi nào tổ chức thực hiện tự đ nh gi ? (4) Đơn vị/cá nhân 

nào chịu trách nhiệm? (5) Tự đ nh gi  nhƣ thế nào? và (6) Viết báo cáo và 

công  hai nhƣ thế nào (mục tiêu nào sẽ cần đạt đƣợc khi sử dụng các kết quả 

tự đ nh gi )? Thực tế, lập KH tự đ nh gi  quản lý quá trình dạy học của 

trƣờng THPT thƣờng đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

  Mục đích tự đánh giá là nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất 

lƣợng để đ p ứng các tiêu chuẩn quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT.  
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  Xác định phạm vi của tự đánh giá có thể là đ nh gi  tổng thể bao quát 

toàn bộ các hoạt động quản lý quá trình dạy học của nhà trƣờng theo từng chỉ 

số đ nh gi  trong  ộ tiêu chuẩn đ nh gi  quản lí dạy học của trƣờng THPT; 

hoặc đ nh gi  chuyên đề một lĩnh vực/vấn đề nào đó tùy thuộc vào mục tiêu 

tự đ nh gi  và bối cảnh nhà trƣờng tại thời điểm đó   

  Thành lập hội đồng tự đánh giá
2
. Hiệu trƣởng trƣờng THPT ra quyết 

định thành lập Hội đồng tự đ nh gi  nhà trƣờng với ít nhất 07 thành viên 

gồm: Chủ tịch Hội đồng tự đ nh gi  là Hiệu trƣởng nhà trƣờng; Phó Chủ tịch 

Hội đồng tự đ nh gi  là Phó Hiệu trƣởng nhà trƣờng; Thƣ    Hội đồng tự 

đ nh gi  là thƣ    HĐT hoặc GV có uy tín của nhà trƣờng; và các thành viên 

khác gồm: đại diện HĐT  c c tổ trƣởng tổ chuyên môn, GV có uy tín, tổ trƣởng 

tổ văn phòng  đại diện các tổ chức đoàn thể; đại diện một số phòng, ban... 

Hội đồng tự đ nh gi  làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và thảo 

luận để đi đến thống nhất; mọi quyết định chỉ có giá trị khi ít nhất 2/3 thành 

viên trong Hội đồng nhất trí.  

Để triển khai hoạt động tự đ nh gi   Chủ tịch Hội đồng thành lập nhóm 

thƣ    và c c nhóm/đội đ nh gi   Nhóm thƣ    có từ 02 đến 03 ngƣời. Nhóm 

trƣởng là một thành viên trong Hội đồng tự đ nh gi   

C c nhóm/đội đ nh gi   mỗi nhóm có ít nhất từ 02 đến 04 ngƣời để thực 

hiện những nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Hội đồng phân công  Nhóm trƣởng 

là một thành viên trong Hội đồng tự đ nh gi   Từng thành viên của đội đ nh 

gi  đƣợc phân công chịu trách nhiệm các vai trò, nhiệm vụ khác nhau trong 

quá trình chuẩn bị, thực hiện và sau khi tự đ nh giá.  

Nhìn chung  ngƣời đ nh gi  cần thực hiện các vai trò sau: Chuẩn bị kế 

hoạch và liệt kê các danh mục cần đ nh gi ; Trao đổi và làm rõ các yêu cầu 

                                           

2
  Xem “Hƣớng dẫn tự đ nh gi  cơ sở giáo dục phổ thông” của Bộ GD&ĐT ban hành 

ngày 08/09/2009. 
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đ nh gi ; Lập kế hoạch và thực hiện các trách nhiệm đƣợc phân công; Thực 

hiện quan s t và tham quan/đ nh giá thực địa/tế chƣơng trình môn học, quá 

trình và x c định các cách cải tiến quản lý quá trình dạy học; Báo cáo các kết 

quả đ nh gi ; Lƣu trữ các tài liệu đ nh gi     

  Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động. X c định các 

nguồn nhân lực, CSVC và tài chính cần huy động. Chỉ rõ từng hoạt động đ nh 

giá quản lý quá trình dạy học của trƣờng và thời gian cần đƣợc cung cấp. 

  Xác định công cụ tự đánh giá. Dựa vào Bộ tiêu chuẩn đ nh gi  quản 

lý quá trình dạy học của trƣờng THPT, một số công cụ tự đ nh gi  thƣờng 

đƣợc sử dụng nhƣ sau: Nghiên cứu tài liệu (nghiên cứu học tập của HS, kết 

quả thi/kiểm tra, dữ liệu về hoạt động học thuật và ngoài giờ lên lớp/trải 

nghiệm); Quan sát (dự giờ lớp học, quan sát các hoạt động của HS và hành vi 

trong nhóm HS); Thảo luận và phỏng vấn (thảo luận chính thức và không 

chính thức với c c đối tƣợng liên quan, phỏng vấn với c c đối tƣợng liên 

quan); Khảo sát bằng phiếu hỏi (khảo sát CBQL, GV, HS, CMHS...). 

 Dự kiến các thông tin, dữ liệu cần thu thập  

Tiêu 

chuẩn, 

tiêu chí, 

chỉ số 

Dự kiến 

các dữ 

liệu cần 

thu thập 

Nơi 

thu 

thập 

Nhóm công tác 

chuyên trách, cá 

nhân thu thập 

Thời 

gian thu 

thập 

Dự kiến chi 

phí thu thập dữ 

liệu (nếu có) 

Ghi 

chú 

       

       

  Lập thời gian biểu tự đánh giá
3
. Tuỳ theo từng điều kiện cụ thể, mỗi 

trƣờng THPT có một thời gian biểu để hoàn thành quá trình tự đ nh gi     

 ƣớc 2: Tổ chức thực hiện tự đánh giá  

                                           

3
  Xem “Hƣớng dẫn tự đ nh gi  cơ sở giáo dục phổ thông” của Bộ GD&ĐT ban hành 

ngày 08/09/2009. 
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Dựa vào Bộ tiêu chuẩn đ nh gi  quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT, 

nhà trƣờng có thê rtổ chức thực hiện tự đ nh gi  theo 03 c ch sau: (1) Nghiên 

cứu tài liệu hay đ nh gi  tại bàn; (2) Phỏng vấn; và (3) Tham quan/đ nh gi  

thực địa để đ nh gi  mức độ đạt đƣợc của từng hay một số tiêu chuẩn, tiêu 

chí, chỉ báo đ nh gi  tùy thuộc vào mục đ ch và phạm vi tự đ nh gi   Cụ thể: 

 Đánh giá tại bàn nhằm hiểu sơ bộ về hệ thống quản lý quá trình dạy 

học của trƣờng THPT dựa trên các báo cáo tự đ nh gi  trƣớc đó và c c tài 

liệu liên quan  Đây là bƣớc chuẩn bị cho đ nh gi  thực địa. 

Báo cáo tự đ nh gi  và c c tài liệu liên quan từ giai đoạn trƣớc là một 

trong các tài liệu quan trọng cho đ nh gi  tại bàn, vì vậy, cần đƣợc gửi cho 

ngƣời đ nh gi  trƣớc khi thực hiện tự đ nh gi   Nhiệm vụ của ngƣời đ nh gi  

cần phải x c định đƣợc các thông tin và minh chứng liên quan trong quá trình 

đ nh gi  tại bàn và thẩm/kiểm tra chúng lại trong qu  trình đ nh gi  thực địa. 

Vì vậy, dựa vào Bộ tiêu chuẩn đ nh gi  quản lý quá trình dạy học của trƣờng 

THPT  ngƣời đ nh gi  sẽ yêu cầu nhà trƣờng cung cấp nếu bất kỳ tiêu chuẩn, 

tiêu chí và chỉ b o nào chƣa tìm thấy trong báo cáo tự đ nh gi  hay tài liệu 

trƣớc đó của trƣờng THPT.  

  Phỏng vấn với c c bên liên quan  h c nhau thƣờng đƣợc trƣờng 

THPT sắp xếp trƣớc. Các phỏng vấn có thể thực hiện trƣớc khi và trong khi 

đ nh gi  thực địa. Mục tiêu của phỏng vấn nhằm: Thu thập thông tin và các 

minh chứng; Làm rõ một số nội dung của báo cáo tự đ nh gi   tài liệu hiện có 

và các thực tiễn dạy học; Tạo cơ hội cho ngƣời đƣợc phỏng vấn trình bày bức 

tranh đầy đủ và liên quan đến nội dung đ nh gi      

Phỏng vấn HS nên đi sâu vào tải trọng học tập  năng lực/bằng cấp của 

GV, logic và gắn kết của nội dung môn học để đạt tới các mục tiêu chung và 

cụ thể, cấu trúc tổ chức của chƣơng trình môn học và CSVC cũng nhƣ 

phƣơng tiện dạy học. Khi phỏng vấn HS không nên có tham dự của GV, 

nhân viên nhà trƣờng để họ có thể tự do phản ánh. Qui mô phỏng vấn của các 
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nhóm HS lý tƣởng từ 5-10 HS cho từng nhóm theo khối lớp học hay kết hợp 

tùy theo chủ đề và nội dung phỏng vấn. Thành phần của HS cần đại diện cho 

tổng thể HS theo khối lớp học    Ngƣời đ nh gi  cần phải có danh sách và 

thông tin chi tiết về HS để phỏng vấn. Phỏng vấn HS cung cấp rất nhiều 

nguồn thông tin phong phú  nhƣng thông tin cần đƣợc kiểm tra lại với ý kiến 

của các thành viên liên quan của nhà trƣờng.   

Phỏng vấn GV  nhân viên đƣợc sử dụng cho thảo luận/trao đổi về nội 

dung chƣơng trình môn học, các mục tiêu chung và cụ thể  cũng nhƣ c c 

kỳ kiểm tra/thi, thi tốt nghiệp   ; và thƣờng thích hợp với các nhóm khoảng 

10 ngƣời.  

Phỏng vấn các thành viên của HĐT và các cá nhân đơn vị chịu trách 

nhiệm các kỳ thi, kiểm tra và đánh giá. Trong quá trình phỏng vấn với thành 

viên HĐT thì câu hỏi thảo luận nên về làm thế nào để có ch nh s ch  cơ chế, 

quy định phù hợp... Phỏng vấn với các thành viên chịu trách nhiệm các kỳ 

thi, kiểm tra  đ nh gi  phải chỉ rõ làm thế nào để có chất lƣợng các kỳ thi, 

kiểm tra  đ nh gi     

  Đánh giá thực địa thƣờng bao gồm thăm quan/đ nh gi     cần tập 

trung đặc biệt vào sử dụng, duy trì, bảo dƣỡng các phòng học, phòng thí 

nghiệm, phòng hội thảo  thƣ viện  phòng m y t nh  phƣơng tiện dạy học, dọn 

dẹp vệ sinh     Đ nh gi  thực địa còn cung cấp cho ngƣời đ nh gi  cơ hội để 

làm rõ hơn c c ph t hiện để báo cáo kết quả đ nh gi  với nhà trƣờng và các 

bên liên quan trong giai đoạn sau  Đ nh gi  này có thể đƣợc thực hiện giữa 

các phỏng vấn hay sau khi kết thúc phỏng vấn.  

Sau khi thực hiện khảo s t c c đối tƣợng liên quan  trƣờng THPT cần xử 

lí các ý kiến đ nh gi  của GV, CMHS và HS kết hợp với các kết quả đ nh 

giá khác (nghiên cứu tài liệu, dự giờ, quan sát hoạt động của HS, phỏng 
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vấn   ) để rút ra kết luận về hiện trạng quản lý quá trình dạy học của trƣờng 

THPT theo thang đo/đ nh gi  nhƣ đã trình bày ở trên.   

 ƣớc 3: Viết b o c o và công bố  ết quả tự đ nh gi  

Viết báo cáo tự đánh giá. Kết quả tự đ nh gi  đƣợc trình bày dƣới dạng 

một bản b o c o theo cấu trúc và hình thức thống nhất theo quy định  Báo cáo 

tự đ nh gi  là một văn bản ghi nhớ quan trọng để trƣờng THPT cam  ết thực hiện 

c c hoạt động cải tiến và nâng cao chất lƣợng quản lý qu  trình dạy học. 

  o c o cần mô tả ngắn gọn  rõ ràng  ch nh x c và đầy đủ hiện trạng c c 

hoạt động quản lý   ết quả tự đ nh gi  theo từng tiêu chuẩn  tiêu ch   chỉ b o 

để chỉ ra những điểm mạnh  điểm yếu  nguyên nhân và đề xuất c c biện ph p 

cải tiến quản lý theo từng lĩnh vực,  ế hoạch thực hiện  thời hạn hoàn thành    

Tuỳ theo kế hoạch phát triển và ƣu tiên của mỗi trƣờng THPT mà xác 

định trọng tâm cải tiến, nâng cao quản lý quá trình dạy học của nhà trƣờng 

cho từng giai đoạn. Về tổng thể  nhà trƣờng phải có kế hoạch phát huy 

những điểm mạnh, tận dụng c c cơ hội vƣợt qua các thách thức và khắc 

phục tất cả những tồn tại của mình. 

Phản hồi thông tin. Sau khi kết thúc giai đoạn đ nh gi  và trƣớc khi 

công bố báo cáo kết quả đ nh gi  cuối cùng thì đội đ nh gi  cần gặp gỡ với 

c c đại diện quản lý trƣờng THPT và những ngƣời chịu trách nhiệm theo các 

chức năng liên quan  để: Trình bày dự thảo các kết quả đ nh gi  ch nh với 

đại diện nhà trƣờng; Đảm bảo các kết quả đ nh gi  đƣợc hiểu rõ; Cung cấp 

cơ hội để làm rõ thêm; và kết luận về đ nh gi   

Cuộc gặp trên là một phần của giai đoạn kiểm tra và giúp đội đ nh gi  

hoàn thiện dự thảo b o c o đ nh gi  đảm bảo trung thực, khách quan và khả 

thi. Tạo cơ hội cho ngƣời đ nh gi  và ngƣời đƣợc đ nh gi  làm rõ c c nghi 

ngờ và hiểu tốt hơn về các hoạt động dạy học gắn với các tiêu chuẩn, tiêu chí 
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và chỉ báo về quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT đƣợc thực hiện tốt 

và đầy đủ nhƣ thế nào  Nó còn giúp x c định và nhất trí về c c lĩnh vực cần 

cải tiến và tạo động lực ép buộc nhà trƣờng cải tiến liên tục quản lý quá trình 

dạy học của mình.  

Công bố báo cáo tự đánh giá. Dự thảo báo cáo tự đ nh gi  đƣợc công 

bố công khai trong thời gian khoảng 15 ngày làm việc tại trƣờng THPT để 

lấy ý kiến góp ý. Hội đồng tự đ nh gi  tiến hành thu thập, xử lí các ý kiến thu 

đƣợc để hoàn thiện báo cáo. Cuối cùng  trƣờng THPT cần công bố công khai, 

rộng rãi báo cáo tự đ nh gi     o c o tự đ nh gi  và c c dữ liệu liên quan cần 

đƣợc lƣu trữ đầy đủ.  

c) Điều kiện thực hiện thành công giải pháp 

Tự đ nh gi  cần nhiều thời gian và đòi hỏi nỗ lực của tất cả đội ngũ GV  

nhân viên và HS của trƣờng THPT. Vì vậy  để tự đ nh gi  quản lý quá trình 

dạy học của trƣờng THPT Tuyên Quang thành công đòi hỏi đầu tƣ nhiều thời 

gian và đôi  hi phải giảm bớt các việc  h c  Tuy nhiên  đổi lại tự đ nh gi  

đem lại lợi ích là rất lớn.  

Hơn nữa  trƣờng THPT còn phải xây dựng và cập nhật hệ thống thông 

tin về quản lý quá trình dạy học của của nhà trƣờng; xây dựng các phần mềm 

ứng dụng quản lý, tiếp cận và phổ biến thông tin.  

Cuối cùng  trƣờng THPT cần sử dụng hiệu quả đi đôi với huy động đủ 

nguồn nhân lực và tài chính phục vụ cho thực hiện quản lý quá trình dạy học 

và tự đ nh gi  quản lý quá trình dạy học của nhà trƣờng. 

3.3.3. Cân bằng giữa tập trung và phân cấp trong quản lý quá trình dạy 

học trƣờng trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang 

a) Mục đích và ý nghĩa giải pháp 

Theo lý thuyết hệ thống, các hoạt động quản lý quá trình dạy và học của 

trƣờng THPT không thể chỉ xem xét là trách nhiệm của c c nhà lãnh đạo, 

quản lý nhà trƣờng, hay tổ chuyên môn, hoặc hoạt động riêng biệt của 
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GV/nhóm GV hay HS/nhóm HS, mà phải là trách nhiệm của tất cả mọi thành 

viên và các bên liên quan của nhà trƣờng [19].  

Hơn nữa, một trong nhân tố ảnh hƣởng ch nh đến thành công của quản 

lý quá trình dạy học của trƣờng THPT chính là cần có cơ chế đảm bảo cân 

bằng giữa quản lý tập trung của lãnh đạo nhà trƣờng với phân cấp hay 

chuyển giao trách nhiệm (chức năng và nhiệm vụ), quyền hạn và trách nhiệm 

xã hội cho các bên liên quan của nhà trƣờng  đặc biệt là tổ chuyên môn và 

GV [78].  

Vì vậy, mục tiêu của Giải pháp này nhằm thiết lập một cơ chế quản lý 

cân bằng giữa tập trung và phân cấp trong quản lý quá trình dạy học của 

trƣờng THPT Tuyên Quang  đảm bảo phân định các trách nhiệm gắn với 

quyền hạn và chịu trách nhiệm xã hội cũng nhƣ qui trình phối hợp rõ ràng và 

phù hợp giữa lãnh đạo nhà trƣờng với tổ chuyên môn cũng nhƣ GV và c c 

bên liên quan  để đảm bảo quản lý quá trình dạy học trƣờng THPT đƣợc đơn 

giản, linh hoạt, khoa học và hoàn thành tất cả các chu trình cải tiến liên tục 

chất lƣợng dạy học. 

Cân bằng giữa tập trung và phân cấp trong quản lý quá trình dạy học của 

trƣờng THPT Tuyên Quang sẽ mang lại lợi  ch giúp trƣờng xây dựng đƣợc 

chiến lƣợc phát triển tổng thể dài hạn, trong khi các tổ chuyên môn và GV 

phát triển đƣợc các chiến lƣợc dạy học của mình gắn với sứ mạng, giá trị và 

tầm nhìn của nhà trƣờng.  

b) Nội dung và cách thực hiện giải pháp 

Thực tế  để quản lý quá trình dạy học trƣờng THPT Tuyên Quang thành 

công đòi hỏi phải phải cân bằng giữa quản lý tập trung và phân cấp, tức là 

phải phối hợp cách tiếp cận “trên – xuống” và “dƣới – lên” trong thiết kế, 

thực hiện và điều chỉnh cân bằng giữa tập trung và phân cấp.   
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Hơn nữa  để đảm bảo chất lƣợng quản lý quá trình dạy học của trƣờng 

THPT đòi hỏi phải phát triển đƣợc một cơ chế quản lý mềm dẻo và linh hoạt 

để tăng quyền ra quyết định cho đội ngũ nhân viên tuyến đầu hay đội ngũ 

GV và nhân viên - những ngƣời thƣờng xuyên tiếp với HS - trong khi thực 

hiện quá trình dạy học [18]. 

Vì vậy  trƣờng THPT cần rà so t và điều chỉnh trách nhiệm và quyền 

hạn các cấp quản lý lãnh đạo nhà trƣờng và tổ chuyên môn, GV, các bên liên 

quan hiện tại trong nhà trƣờng để đảm bảo cân bằng giữa quản lý tập trung 

và phân cấp theo hƣớng [30; 28; 24; và 38]: 

  Quản lý tập trung là trách nhiệm của ban lãnh đạo (hiệu trƣởng và các 

phó hiệu trƣởng) nhà trƣờng để định hƣớng thiết kế và kiểm soát thực hiện 

quá trình dạy học và các quy trình liên quan thông qua:  

(1) Thiết lập các định hướng phát triển nhà trường nói chung và dạy 

học nói riêng, thông qua phát triển các chính sách, chiến lƣợc, kế hoạch..., 

cũng nhƣ hệ thống/bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo về quản lý quá trình 

dạy học của nhà trƣờng dựa vào các chuẩn đƣợc thiết lập từ các cấp quản 

lý liên quan;  

(2) Quy định trách nhiệm, quyền hạn, tính chịu trách nhiệm xã hội và 

quy trình phối hợp giữa các cấp quản lý trong nhà trƣờng; và  

(3) Kiểm soát chất lượng GD và hỗ trợ nhân lực  cơ sở vật chất và tài 

chính... nhằm giải quyết các vấn đề gay cấn, phát triển nghề nghiệp hay nâng 

cao năng lực cho đội ngũ GV và nhân viên  

 Phân cấp quản lý theo cách chuyển giao/ủy quyền trách nhiệm, quyền 

hạn cũng nhƣ c c yêu cầu buộc phải chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện 

cho các tổ chuyên môn  GV và c c bên liên quan  để đảm bảo chất lƣợng dạy 

học theo từng thành tố  giai đoạn của quá trình dạy học.   

Để có thể x c định lại hợp lý và cân bằng giữa quản lý tập trung của cấp 

lãnh đạo trƣờng THPT và phân cấp quản lý cho cấp tổ bộ môn, GV, các bên 
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liên quan về các trách nhiệm, quyền hạn và tính chịu trách nhiệm của các cấp 

này  cũng nhƣ cơ chế phối hợp làm việc giữa các cấp thƣờng đòi hỏi phải 

x c định đƣợc các mâu thuẫn   hó  hăn trong hiện trạng thực hiện các 

chức năng và c c thành phần của chức năng quản lý nhà trƣờng nói chung 

và quản lý quá trình dạy học nói riêng của từng cấp, từ đó đề ra các biện 

pháp khắc phục.  

Thực tế  trƣờng THPT có thể thực hiện theo 03 bƣớc ch nh nhƣ sau [19 

và 34]: 

 ƣớc 1: Xây dựng bức tranh hiện trạng về tập trung và phân cấp 

trong quản lý quá trình dạy học củ  trƣờng THPT  

 ƣớc này nhằm là liệt kê chính xác các trách nhiệm (chức năng và 

nhiệm vụ), quyền hạn, tính chịu trách nhiệm xã hội của ban giám hiệu và tổ 

chuyên môn cũng như GV, các bên liên quan  trong thực hiện quản lý quá 

trình dạy học, cũng nhƣ cơ chế và quy trình phối hợp hoạt động giữa Ban 

giám hiệu và tổ chuyên môn trong trong nhà trƣờng THPT  Đây không 

phải là một công việc dễ dàng vì  nó đòi hỏi phải xem xét không chỉ các 

qui định chính thức, mà còn cả thực tiễn thực hiện quản lý quá trình dạy 

học của nhà trƣờng.   

Một trong các kỹ thuật để xây dựng bức tranh hiện trạng là khảo sát 

bằng phiếu hỏi kết hợp với phỏng vấn sâu với các nhóm trọng tâm liên quan. 

Bảng dƣới đay tóm tắt khung thông tin cần thu thập để xây dựng bức tranh hiện 

trạng về tập trung và phân cấp trong quản lý quá trình dạy học của trƣờng 

THPT theo các thành tố của quản lý quá trình dạy học đang đƣợc thực hiện 

hoặc phối hợp thực hiện bởi các cấp quản lý  đây chỉ là khung thông tin và trong 

thực tế nghiên cứu cần phải chi tiết thêm dựa trên Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và 

chỉ báo quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT đã đề cập ở trên. 
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Nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí 

quản lý quá trình dạy học  

Lãnh đạo 

trƣờng 

Lãnh đạo 

tổ chuyên 

môn 

GV/ nhân 

viên 

Bên  liên 

quan/ 

CMHS 

Chủ 

trì 

Phối 

hợp 

Chủ 

trì 

Phối 

hợp 

Chủ 

trì 

Phối 

hợp 

Chủ 

trì 

Phối 

hợp 

Kết quả đầu ra và quản lý 

đầu ra 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

-  Đ nh giá kết quả đầu ra và 

mức độ hài lòng của các bên 

liên quan  

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

- Phát triển cơ sở dữ liệu về 

KQGD của HS theo khối lớp 

học 

17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  

Quản lý lớp học và HĐGD 25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  

- Quản lý hoạt động dạy học 

của GV 
33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  

- Quản lý và hỗ trợ hoạt động 

học tập của HS 
41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  

- Cấu trúc tổ chức và cơ chế 

quản lý quá trình dạy và học 
49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  

- Môi trƣờng GD tích cực và 

lành mạnh 
57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  

... 65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  

 ƣớc 2: Phân tích hiện trạng về tập trung và phân cấp trong quản 

lý quá trình dạy học củ  trƣờng THPT 

 ƣớc này đòi hỏi trƣớc hết cần phân tích nhiệm vụ quản lý quá trình 

dạy học của trƣờng THPT nào cần quản lý tập trung và nhiệm vụ nào cần 

phân cấp quản lý cho cấp tổ chuyên môn, GV, nhân viên và các bên liên 

quan  h c (thƣờng là CMHS và thành viên cộng đồng) theo định hƣớng đã 

trình bày ở trên. Tiếp theo tại từng cấp quản lý cần phân tích hiện trạng theo 

03 kiểu điển hình nhƣ sau:  

(1) Kiểu thứ nhất, việc phân chia trách nhiệm chƣa hợp lý hoặc chƣa rõ 

ràng dẫn đến chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm giữa các cấp quản lý 

và/hoặc bên liên quan. Kiểu này tƣơng đối phổ biến và có thể mang lại hậu 
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quả là: Một mặt, có nhiều nhiệm vụ quản lý quá trình dạy học của trƣờng 

THPT cùng đƣợc thực hiện bởi nhiều cấp/cá nhân khác nhau, nên gây lãng 

phí nguồn lực; và mặt khác, có những nhiệm vụ quản lý quá trình dạy học 

còn bỏ trống do chƣa có cấp/cá nhân nào thực hiện (dẫn đến công việc trì 

trệ), hoặc có cấp quản lý thực hiện nhƣng chƣa đúng và/hoặc phù hợp với 

nhiệm vụ cũng nhƣ năng lực của mình.  

(2) Kiểu thứ hai là trách nhiệm chƣa đi đôi với quyền hạn  có nghĩa là 

đƣợc giao trách nhiệm nhƣng thiếu phƣơng tiện để thực hiện  cho dù phƣơng 

tiện ở đây là quyền lực buộc cấp dƣới phải thực hiện, hay là các nguồn lực 

cần có để thực hiện, hoặc c c điều kiện cần có cho việc ra quyết định  Đây là 

kiểu đƣợc giao các trách nhiệm nhƣng chƣa gắn với quyền lực thực hiện 

trong thực tế và rất phổ biến trong các mô hình phân cấp quản lý trƣờng 

THPT nói chung và quản lý quá trình dạy học trƣờng THPT nói riêng. 

(3) Kiểu thứ ba là quyền hạn chƣa gắn với chịu trách nhiệm xã hội, có 

nghĩa là những ngƣời/cấp thực hiện không buộc phải đòi hỏi thực hiện theo 

cách mang lại hiệu quả cao (đây là hiện trạng của một hệ thống chịu trách 

nhiệm xã hội đƣợc thiết kế kém).  

Việc sử dụng thông tin trong Bảng trên sẽ dễ dàng giúp tìm ra những 

mâu thuẫn/ hó  hăn theo 3  iểu hiện trạng trên. Từ đó sẽ x c định đƣợc các 

lĩnh vực vấn đề  hó  hăn mà việc phối hợp hoạt động giữa ban lãnh đạo, tổ 

chuyên môn và GV trƣờng THPT đang phải đƣơng đầu  Để giúp cho việc 

x c định các mâu thuẫn đƣợc dễ dàng, nên sử dụng các kỹ thuật phân tích 

điểm mạnh  điểm yếu, thời cơ và nguy cơ (SWOT)  phân t ch c c thực tiễn 

bên trong và bên ngoài  phân t ch t c động chéo…  

 ƣớc 3: Xây dựng các biện pháp đảm bảo cân bằng giữa tập trung 

và phân  cấp trong quản lý quá trình dạy học củ  trƣờng THPT 

Dựa trên việc phân tích hiện trạng trên, các biện pháp nhằm điều chỉnh 

lại nhiệm vụ quản lý quá trình dạy học nào cần quản lý tập trung và nhiệm vụ 
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nào cần phân cấp dựa vào định hƣớng tập trung và phân cấp đã trình bày ở 

trên; và tiếp theo là các biện pháp nhằm:   

 X c định lại hoặc làm rõ trách nhiệm của từng cấp/cá nhân trong 

quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT.  

 Bổ sung các quyền lực mới cho phù hợp với trách nhiệm.  

 Thiết lập c c cơ chế/hệ thống chịu trách nhiệm xã hội mới để 

không chỉ khuyến khích mà còn ép buộc việc thực hiện đem lại hiệu quả.  

Trong qu  trình x c định các biện pháp trên thì các biện pháp nhằm 

nâng cao cơ chế phối hợp làm việc giữa các cấp quản lý lãnh đạo nhà trƣờng, 

tổ bộ môn cũng nhƣ GV đƣợc hình thành. Trong thực tiễn  c c bƣớc trên đan 

xen với nhau khi thực hiện, ví dụ: khi khảo sát thu thập thông tin và phân 

tích hiện trạng  thông thƣờng phải tìm hiểu luôn các biện ph p để khắc phục 

các vấn đề của hiện trạng. Vấn đề quan trọng là x c định đƣợc các mâu thuẫn 

và c c nguyên nhân ch nh/cơ bản để đƣa ra c c biện pháp khắc phục; và 

trong thực tiễn thì cả 3 kiểu hiện trạng trên đồng thời tồn tại trong một hệ 

thống cho dù đó là hệ thống quốc gia  địa phƣơng  hay cấp trƣờng/tổ bộ môn. 

Một điểm quan trọng khác cần lƣu ý là c c biện pháp về phân cấp quản lý chỉ 

có thể mang lại hiệu quả trong thực tế  hi nó đƣợc thể chế hoá và phải là các 

biện pháp mang tính liên ngành. Ví dụ: giải pháp về nhân sự đòi hỏi kết hợp 

giữa ngành GD với nội vụ, giải pháp về ngân s ch đòi hỏi kết hợp giữa GD 

với tài ch nh;… và việc tập huấn, bồi dƣỡng  đào tạo nâng cao cho cán bộ 

liên quan trƣớc khi thực hiện các biện pháp về phân cấp quản lý cũng  hông 

kém phần quan trọng.  

c) Điều kiện thực hiện thành công giải pháp 

Văn bản quy định về quyền tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội của các 

trƣờng phổ thông nói chung và trƣờng THPT nói riêng của các cấp quản 

lý cấp trên.  
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Trƣờng THPT cần căn bản hóa c c qui định về trách nhiệm, quyền hạn, 

chịu trách nhiệm xã hội và quy trình phối hợp giữa các bên liên quan trong 

quản lý quá trình dạy học của mình.  

Tổ chức tuyên truyền để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và GV, nhân 

viên trƣờng THPT và các bên liên quan hiểu rõ và thực hiện theo qui định.  

Cần có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia am hiểu về thiết kế và có 

kinh nghiệm thực tiễn về thực hiện phân cấp QLGD. Tập huấn nâng cao 

năng lực về thiết kế và thực tiễn thực hiện phân cấp QLGD cho đội ngũ c n 

bộ lãnh đạo, quản lý và GV  nhân viên trƣờng THPT.  

3.3.4. Tăng cƣờng mối quan hệ “Nhà trƣờng – Gi  đình/CMHS – Cộng 

đồng” trong quản lý quá trình dạy học thông qua cải tiến hoạt 

động của hội đồng trƣờng trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang  

a) Mục đích và ý nghĩa giải pháp 

Thực tế, thiết lập và vận hành HĐT THPT có ý nghĩa to lớn trong việc 

tạo ra diễn đàn tin cậy để CMHS và cộng đồng trƣờng cùng với nhà trƣờng 

trao đổi và thảo luận về các vấn đề  hó  hăn trong dạy học và từ đó  hông 

chỉ tìm ra các giải ph p huy động các nguồn lực (vật lực và trí lực) để khắc 

phục và đ p ứng đ p ứng tốt hơn các giá trị của địa phƣơng  mong muốn và 

nhu cầu của HS, CMHS và cộng đồng, mà còn cam kết và chịu trách nhiệm 

thực hiện các giải ph p đó   

Vì vậy, mục tiêu của giải pháp này nhằm cải tiến các hoạt động của 

HĐT THPT Tuyên Quang để tăng cƣờng mối quan hệ và phối hợp giữa 

“Trƣờng THPT – CMHS/gia đình – Cộng đồng” tham dự vào quản lý quá 

trình dạy học của nhà trƣờng. 

b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp 

Thực tế, HĐT THPT là cấu trúc tổ chức để huy động tham gia của tất cả 

các bên liên quan cùng nhau làm việc để nâng cao chất lƣợng GD HS. Hay 
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nói c ch  h c  đây đƣợc xem là phƣơng tiện tạo điều kiện thuận lợi cho sự 

hợp tác trong tất cả những ngƣời tham gia vào quá trình dạy học  đặc biệt là 

đội ngũ C QL  nhân viên  GV  CMHS và cộng đồng để đạt tới mục tiêu của 

trƣờng THPT thông qua cấu trúc đại diện rộng rãi.  

Lý do là HĐT THPT đƣợc thành lập để CMHS và các thành viên khác 

của cộng đồng tin tƣởng là c c quan điểm, ý kiến và mong muốn của họ 

liên quan đến mục tiêu GD và c c ƣu tiên của nhà trƣờng đều đƣợc xem 

xét  Làm nhƣ vậy sẽ giúp không chỉ cộng đồng, mà ngay cả nhân viên nhà 

trƣờng tiếp tục tin tƣởng theo đuổi công việc của mình, và tin là khi họ 

thực hiện KH dạy học của nhà trƣờng thì luôn nhận đƣợc sự ủng hộ của 

cộng đồng [29; 31; và 32]. 

Tại Việt Nam đã có qui định thành lập HĐT trong c c trƣờng THPT, 

tuy nhiên, việc vận hành HĐT chƣa mang lại hiệu quả  Dƣới đây trình bày 

một số cách thực hiện để cải tiến hoạt động của HĐT THPT nhằm tăng 

cƣờng mối quan hệ giữa nhà trƣờng với CHS và cộng đồng trong quả quản 

lý quá trình dạy học của c c trƣờng THPT Tuyên Quang, cụ thể: 

(1) Nâng cao các kỹ năng làm cha mẹ để CMHS có thể hiểu biết và tạo 

c c điều  iện thuận lợi giúp con c i học tập tốt hơn; và cung cấp thông tin về 

HS cho nhà trƣờng tốt hơn  vì vậy  giúp trƣờng hiểu rõ hơn về văn ho   hoàn 

cảnh cũng nhƣ c c mong muốn của gia đình   

Để làm tốt hoạt động này  HĐT có thể tổ chức c c  ho  bồi dƣỡng cung 

cấp c c  iến thức và  ỹ năng làm cha mẹ cho CMHS và tạo cơ hội để c c 

CMHS trao đổi với nhau và với c c nhà GD cũng nhƣ c c chuyên gia trong 

cộng đồng về vấn đề ph t triển tuổi thành niên của HS   

Chủ đề của c c  ho  bồi dƣỡng này có thể về: vai trò và tr ch nhiệm của 

CMHS với việc học tập của HS; c c vấn đề sức  hoẻ  dinh dƣỡng  đạo đức  

phòng chống và ngăn chặn ma tuý và lập  ế hoạch cho tƣơng lai    Mặt  h c  

để đảm bảo CMHS cung cấp thông tin có gi  trị cho nhà trƣờng  GV nên đặt 
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ra c c câu hỏi ngay từ đầu năm học hoặc theo định  ỳ để CMHS có thể chia 

sẻ về c c mặt mạnh  yếu  năng  hiếu  quan tâm  nhu cầu của HS.  

(2) Tăng cường hoạt động giao tiếp hai chiều giữa HĐT với CMHS về 

c c chƣơng trình của nhà trƣờng và về tiến bộ của HS  thông qua c c  ênh 

 h c nhau (thông b o  hội họp  c c bản tin  điện thoại  thƣ điện tử  internet và 

c c phƣơng tiện giao tiếp  h c)   

Để thực hiện tốt hoạt động giao tiếp  HĐT cần cung cấp cho CMHS c c 

thông tin rõ ràng về trình độ GV và c c chƣơng trình  thông qua c c hoạt 

động đƣợc thiết  ế cẩn thận (c c bản tin về  ết quả học tập của HS  c c vấn 

đề CMHS quan tâm  thời gian biểu tổ chức c c sự  iện   ) để nâng cao sự gắn 

 ết giữa CMHS với nhà trƣờng  HĐT có thể sử dụng hệ thống thƣ điện tử và 

website để  huyến  h ch giao tiếp hai chiều giữa CMHS  GV và nhà QLGD  

Một th ch thức  hi thực hiện hoạt động giao tiếp hai chiều là làm thế 

nào để có thể giao tiếp rõ ràng và dễ hiểu cho tất cả CMHS  ngay cả với cha 

mẹ có trình độ GD chƣa cao  để tất cả cha mẹ đều có thể hiểu và đ p ứng lại 

với c c thông tin đƣợc nhận  Vì vậy  cần thiết  ế c c c ch  h c nhau để đảm 

bảo thông tin đến với tất cả CMHS  đồng thời cha mẹ có thể dễ dàng liên hệ 

và trả lời/đ p ứng lại với c c nhà GD  

Nếu hoạt động giao tiếp rõ ràng và có  ch và c c  ênh giao tiếp hai chiều 

dễ dàng sử dụng  thì mối tƣơng tức giữa HĐT/nhà trƣờng với CMHS  và 

giữa CMHS với HĐT/nhà trƣờng sẽ tăng lên  Ngày càng nhiều CMHS hiểu 

biết hơn về c c chƣơng trình của nhà trƣờng  theo dõi s t sao đƣợc tiến bộ 

của HS  hƣớng dẫn HS nhà sẽ tốt hơn  Đặc biệt nếu thiết lập đƣợc c c hệ 

thông liên lạc rẻ tiền  nhƣ điện thoại qua internet  thì sẽ có nhiều CMHS hơn 

biết rõ về  ết quả học tập hàng ngày của con em mình  Nếu c c bản tin có 

gửi  èm c c mẫu xin ý  iến  thì sẽ nhiều CMHS hơn gửi c c suy nghĩ  câu 

hỏi và nhận xét tới GV và c c nhà quản lý về chƣơng trình và c c hoạt động 

của nhà trƣờng  
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(3) Thiết kế các hoạt động tình nguyện phù hợp để có thể nâng cao việc 

tuyển chọn  tập huấn và lập  ế hoạch lôi  éo CMHS và c c tình nguyện viên 

 h c tham dự vào c c hoạt động của trƣờng THPT  để giúp HS học tập tốt 

hơn và c c chƣơng trình đƣợc thực hiện tốt hơn  

Để thực hiện tốt c c hoạt động tình nguyện  HĐT cần tiến hành thu thập 

c c thông tin về mặt mạnh/sở trƣờng  nghề nghiệp  sự quan tâm và  hả năng 

làm tình nguyện viên của CMHS và thành viên cộng đồng trƣờng  C c nguồn 

lực quan trọng này sẽ giúp làm phong phú hơn c c bài giảng tại lớp học   hả 

năng  h m ph  nghề nghiệp… C c tình nguyện viên có thể làm ngƣời phiên 

dịch  ngƣời  iểm so t tham dự của HS  làm GV phù đạo hoặc làm bảo vệ… 

HĐT còn có thể tổ chức tình nguyện viên theo c c nhóm thể thao  âm nhạc  

giao tiếp… để giúp CMHS có thể giao tiếp với nhau về chƣơng trình và c c 

sự  iện của nhà trƣờng  

Hoạt động tình nguyện thƣờng gặp th ch thức là làm thế nào lôi cuốn số 

lƣợng lớn CMHS và họ cảm thấy đƣợc hoan nghênh tham dự vào c c hoạt 

động của nhà trƣờng  Vì vậy  cần lập thời gian biểu mềm dẻo để cha mẹ có 

thể làm tình nguyện viên cho trƣờng trong ngày  hoặc cung cấp c c tập huấn 

theo nhu cầu và giúp tình nguyện viên đóng góp có  ch cho nhà trƣờng  lớp 

học và c c chƣơng trình sau  hi HS tốt nghiệp  Thực tế  c c tình nguyện viên 

sẽ tham dự t ch cực hơn  hi HĐT cử ra một điều phối viên chịu tr ch nhiệm 

phân bổ hài hoà thời gian và  ỹ năng của tình nguyện viên với nhu cầu của 

GV  c c nhà quản lý và HS   

Tình nguyện viên cần đƣợc hiểu theo nghĩa rộng hơn  tức là bất cứ ai 

ủng hộ cho việc thực hiện c c mục tiêu của nhà trƣờng và giúp HS học tập 

tại bất cứ đâu và bất cứ thời gian nào đều đƣợc coi là tình nguyện viên  Vì 

vậy  tình nguyện viên bao gồm cha mẹ và thành viên gia đình đến trƣờng 

tham dự vào c c sự  iện thể thao  âm nhạc   ịch… giúp cho HS học tốt hơn  

Tình nguyện viên còn bao gồm những ngƣời làm việc cho HĐT/nhà trƣờng 
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tại nhà  thông qua công việc của mình  hoặc tại cộng đồng   

Nếu c c hoạt động tình nguyện đƣợc thiết  ế tốt và có nhiều CMHS  

thành viên gia đình và cộng đồng tham dự và họ ngày càng cảm thấy đƣợc 

GV và nhân viên nhà trƣờng hoan nghênh  thì sẽ càng có nhiều HS phối hợp 

với ngƣời lớn  và càng nhiều GV nhận thức đƣợc tầm quan trọng và sử dụng 

thời gian  sở trƣờng và c c nguồn lực từ CMHS và cộng đồng  để nâng cao 

chất lƣợng c c chƣơng trình và hoạt động của nhà trƣờng  Đặc biệt  nếu tình 

nguyện viên tham dự càng nhiều vào c c hoạt động của nhà trƣờng thì HS 

ngày càng tốt hơn  vì tỷ lệ ngƣời lớn (GV và CMHS) so với HS lớn hơn và 

sự lựa chọn nghề nghiệp tƣơng lai của HS sẽ phong phú  đa dạng hơn qua 

c c tấm gƣơng nghề nghiệp của tình nghuyện viên     

(4) Hoạt động giúp đỡ HS học tập tại gia đình bao gồm việc lôi cuốn 

CMHS tham dự vào việc trợ giúp việc học tập của HS tại gia đình  thông qua 

c c hoạt động phối hợp giúp HS làm bài tập ở nhà  xây dựng c c mục tiêu 

cho c c môn học và c c hoạt động  quyết định về chƣơng trình và  ho  học  

Để thực hiện tốt hoạt động giúp đỡ HS học tại nhà  HĐT cần cung cấp 

thông tin cho HS và CMHS về c c  ỹ năng cần có để có thể thi đỗ c c môn 

học và lên lớp  và về c c ch nh s ch/c ch cho bài tập về nhà của từng GV  

HĐT còn có thể thực hiện c c hoạt động để giúp CMHS  huyến  h ch   hen 

ngợi  hƣớng dẫn và gi m s t/ iểm tra việc học của HS thông qua c c biện 

ph p phối hợp cho bài tập về nhà  c c dự  n liên  ết HS – GV – gia đình  c c 

hƣớng dẫn học hè  c c hoạt động xây dựng mục tiêu để nâng cao và duy trì 

việc học tập của HS  và c c c ch tiếp cận th ch hợp  h c   

Một th ch thức trong hoạt động giúp đỡ HS học tập tại gia đình là việc 

xây dựng  ế hoạch/thời gian biểu hoạt động để lôi  éo CMHS thƣờng xuyên 

và có hệ thống để giúp HS học tập  vì vậy  thời gian biểu hoạt động cần linh 

hoạt  mềm dẻo để có thể phù hợp với thời gian rảnh rỗi của tất cả CMHS  
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Nếu hoạt động giúp đỡ HS học tại gia đình đƣợc thiết  ế và thực hiện tốt 

thì HS sẽ hoàn thành tốt bài tập về nhà và  ết quả học tập sẽ cao hơn  và sẽ 

càng có nhiều gia đình biết con em mình học c i gì ở lớp và làm thể nào để 

gi m s t/ iểm tra  hỗ trợ và trao đổi về bài tập ở nhà tốt hơn  Sẽ có nhiều HS 

hơn hoàn thành yêu cầu của chƣơng trình học và vào đại học nhiều hơn  HS 

và GV sẽ tôn trọng quan tâm của gia đình về việc học của HS hơn  

(5) Hoạt động tư vấn hoặc tham dự vào quá trình ra quyết định bao gồm 

việc CMHS tham dự vào việc ph t triển sứ mạng của trƣờng THPT cũng nhƣ 

trong việc thiết  ế  xem xét và cải tiến c c ch nh s ch ph t triển nhà trƣờng 

mà có ảnh hƣởng đến HS và CMHS   

Để thực hiện hoạt động trên  HĐT cần tổ chức và duy trì cấu trúc tổ 

chức có đại diện CMHS để tham dự vào c c hoạt động nhà trƣờng  HĐT còn 

có thể tập huấn cho CMHS thành viên gia đình và cộng đồng  iến thức và  ỹ 

năng về lãnh đạo/quản lý  tƣ vấn và ra quyết định  xây dựng ch nh s ch và 

hợp t c  HĐT tham vấn để x c định rõ mong muốn của CMHS về ch nh s ch 

nhà trƣờng  chƣơng trình học  trang thiết bị nhà trƣờng  c c dịch vụ GD  

 iểm tra và đ nh gi    ết quả học tập hàng năm của HS cũng nhƣ việc đ nh 

gi  hàng năm về c c chƣơng trình của nhà trƣờng  

Một  hó  hăn ở đây là đảm bảo vai trò lành đạo có sự tham dự của c c 

CMHS đại diện cho c c tầng lớp dân tộc   inh tế  văn ho …  h c nhau trong 

cộng đồng trƣờng  Vì vậy  tùy theo từng bối cảnh cụ thể  căn cứ vào thế 

mạnh của CMHS  trƣờng THPT cần lựa chọn từng  iểu tham dự cho phù hợp 

với hoàn cảnh và điều  iện của CMHS để để có thể có đóng góp tốt nhất cho 

quản lý qu  trình dạy học của nhà trƣờng   

Nếu c c hoạt động trên đƣợc thực hiện tốt thì sẽ có nhiều CMHS và 

thành viên cộng đồng hơn đóng góp vào việc tƣ vấn hoặc ra quyết định có 

ảnh hƣởng tới chất lƣợng GD HS  HS sẽ càng nhận thức đƣợc là cha mẹ 

mình và bản thân họ có tiếng nói trong qu  trình xây dựng ch nh s ch và GV 
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hiểu biết về mong muốn của gia đình tốt hơn  vì vậy  quản lý qu  trình dạy 

học của trƣờng THPT sẽ ph t triển tốt hơn  

(6) Cuối cùng, hợp tác với cộng đồng sẽ thu hút đƣợc c c nguồn lực (tr  

lực và vật lực) của c c c  nhân và tổ chức tại cộng đồng (ngƣời dân  c c 

trƣờng cao đẳng và đại học  c c doanh nghiệp  c c cơ quan đại diện của 

ch nh phủ…) để thực hiện tốt c c chƣơng trình của trƣờng THPT   

Để thực hiện tốt hoạt động trên  HĐT cần thông b o cho HS và CMHS 

về c c chƣơng trình và nguồn lực có thể có của cộng đồng  nhƣ: c c chƣơng 

trình tƣ vấn hoặc phù đạo  c c dịch vụ sức  hoẻ  c c sự  iện văn ho   c c cơ 

hội phục vụ và c c chƣơng trình hè  để giúp HS và CMHS có thể tiếp cận 

đƣợc với c c chƣơng trình và nguồn lực của cộng đồng   

Một th ch thức cho hoạt động trên là giải quyết c c vấn đề thƣờng xuất 

hiện trong qu  trình hợp t c giữa HĐT/nhà trƣờng và cộng đồng  nhƣ: vấn đề 

ai chịu tr ch nhiệm cung cấp ngân s ch  lãnh đạo và  iểm so t c c hoạt động 

để có đƣợc sự hợp t c lâu dài  Th ch thức  h c là việc nhận thức và  ết nối 

 inh nghiệm học tập của HS tại cộng đồng với chƣơng trình  Vì vậy  trƣờng 

THPT cần định  ỳ  hảo s t đ nh gi   ỹ lƣỡng c c tiềm năng của cộng đồng 

để xây dựng và điều chỉnh  ế hoạch hợp t c  ịp thời  

Thực hiện tốt c c hoạt động trên sẽ giúp CMHS  HS và HĐT/nhà trƣờng 

sử dụng hiệu quả c c nguồn lực tại cộng đồng để đạt tới mục tiêu đặt ra  Nếu 

thiết  ế tốt sẽ giúp HS đƣợc tăng cƣờng tiếp cận và tham dự vào c c chƣơng 

trình của cộng đồng  C c hoạt động này còn giúp ủng hộ và làm phong phú 

c c chƣơng trình ch nh và ngoại  ho /trải nghiệm của trƣờng THPT  

c) Điều kiện thực hiện thành công giải pháp 

Các cấp quản lý và nhà trƣờng THPT cần có các chính s ch  cơ chế 

quản lý hợp lý để động viên, khuyến khích GV, CMHS và thành viên tham 

dự tích cực vào các hoạt động của HĐT   
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Cần có một mục tiêu chung và định hƣớng rõ ràng trong hoạt động của 

HĐT THPT để dung hòa lợi ích giữa c c nhóm đại diện trong HĐT nhằm 

chia sẻ tầm nhìn và đi tới một mục đ ch và  ế hoạch hành động chung.  

Tổ chức tập huấn bồi dƣỡng để phát triển các kỹ năng giao tiếp, phối 

hợp cùng nhau xây dựng mục tiêu, giải quyết c c xung đột và ra quyết định... 

cho c c thành viên HĐT THPT  

3.3.5. Phát triển trƣờng trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang thành 

nhà trƣờng học tập 

a) Mục đích và ý nghĩa giải pháp 

Xã hội dựa vào tri thức và thời đại thông tin đòi hỏi ngƣời dân không 

chỉ học một lần trong đời là đủ mà phải học tập suốt đời  Để làm đƣợc nhƣ 

vậy  đòi hỏi hệ thống GD không chỉ nâng cao năng lực tự học cho ngƣời dân, 

mà còn phải tạo ra nhiều cơ hội học tập thông qua xây dựng xã hội học tập.  

Thực tế, xã hội học tập đƣợc cấu thành chủ yếu từ các cá nhân, các tổ 

chức học tập    và đặc biệt là nhà trƣờng học tập  để không chỉ trang bị năng 

lực tự học suốt đời, mà còn phát triển động cơ yêu th ch học tập suốt đời cho 

ngƣời học. Vì vậy  để xây dựng thành công các nền tảng của xã hội học tập 

suốt đời ở Tuyên Quang thì việc nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô hình 

nhà trƣờng học tập trong c c trƣờng THPT mang một ý nghĩa hết sức quan 

trọng.   

Mục đ ch của giải pháp này nhằm là thiết lập mô hình nhà trƣờng học 

tập trong c c trƣờng THPT Tuyên Quang  thông qua c c cơ chế và quá trình 

đƣợc sử dụng để liên tục nâng cao năng lực của GV, nhân viên, CBQL và các 

bên liên quan của nhà trƣờng  để đạt tới các mục tiêu phát triển bền vững của 

nhà trƣờng và cộng đồng trƣờng. 

b) Nội dung và cách thực hiện giải pháp 

 Khái quát, nhà trƣờng học tập là việc học tập liên tục và tự mình biến 
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đổi  nhƣng  hông phải luôn theo cách hữu ích. Nó có thể hợp lý cho cá nhân 

học tập  nhƣng chƣa chia sẻ kiến thức trong các thành viên của trƣờng THPT 

(CBQL, GV, nhân viên và các bên liên quan); hoặc trƣờng THPT có thể học 

tập mà chƣa chia sẻ kiến thức với các thành viên.  

Vì vậy  nhà trƣờng học tập phải tăng cƣờng năng lực để học tập, thích 

nghi và thay đổi  nên đòi hỏi nhà trƣờng phải phân tích các quá trình học tập, 

phát triển, kiểm soát và phù hợp với các mục tiêu đổi mới của trƣờng THPT.   

Học tập của trƣờng THPT thƣờng bao gồm 04 quá trình: (1) phát hiện 

và chẩn đo n; (2) can thiệp; (3) thực hiện; và (4) khái quát. Quá trình học tập 

bắt đầu với việc phát hiện c c ”lỗ hổng” hay bất đồng giữa thực tế và mong 

muốn để chuẩn đoán và tìm ra các nguyên nhân của lỗ hổng, từ đó đƣa ra c c 

giải ph p để can thiệp/khắc phục. Thực hiện bao gồm thực hiện các giải pháp 

và khái quát hóa bao gồm đƣa ra c c  ết luận về ảnh hƣởng của giải pháp và 

ứng dụng kiến thức vào các tình huống tƣơng tự khác.  

Bốn qu  trình trên giúp c c thành viên nhà trƣờng khái quát các kiến 

thức cần có để thay đổi và cải tiến nhà trƣờng THPT. Vì vậy  nhà trƣờng học 

tập đòi hỏi phải xây dựng và duy trì đƣợc môi trƣờng học tập tích cực thông 

qua các chính sách, các thủ tục/quy trình  c c qui định... Nó còn phải thiết lập 

c c năng lực cốt lõi để duy trì học tập tập thể cho các thành viên, bao gồm cả 

nhân viên hiện tại và quá khứ...  

Hơn nữa, có 3 cách tiếp cận về học tập và thay đổi: quy chuẩn, phát triển 

và năng lực để định hƣớng trƣờng THPT trở thành nhà trƣờng học tập. Quy 

chuẩn cho rằng trƣờng THPT chỉ học tập  hi c c điều kiện cần có đƣợc đ p 

ứng  liên quan đến tầm nhìn, sứ mạng, cấu trúc tổ chức  cơ chế quản lí, 

phong c ch lãnh đạo, hỗ trợ    để x c định điều kiện hiện tại và tƣơng lai  

đ nh gi  và đặt ƣu tiên vào c c lỗ hổng và ra các quyết định can thiệp khi nào 

và ở đâu    C ch tiếp cận phát triển cho rằng trƣờng THPT trở thành nhà 

trƣờng học tập theo giai đoạn khác nhau, nên cần tìm kiếm c c thay đổi căn 
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bản trong hệ thống hiện hành và đề cao nỗ lực phát triển rộng rãi trong nhà 

trƣờng THPT. Năng lực cho rằng về bản chất thì nhà trƣờng học tập cần đ p 

ứng với thay đổi trong bất  ì điều kiện nhƣ thế nào  Để cải tiến học tập, nhà 

trƣờng THPT phải nghiên cứu để nâng cao các mô hình học tập hiện tại, 

thông qua quyết định xem học cái gì, ai cần học, khi nào học và học ở đâu  

Thực tế  để thiết lập hay xây dựng nhà trƣờng học tập trong c c trƣờng 

THPT Tuyên Quang, cần đặc biệt quan tâm thực hiện đồng thời 03 cách 

ch nh dƣới đây [21]: 

(1) Thiết lập môi trường hỗ trợ học tập an toàn, tin tưởng và chia sẻ 

lẫn nhau 

Các nghiên cứu và thực tiễn hiện nay cho thấy  để có đƣợc một môi 

trƣờng hỗ trợ học tập tốt cần thiết lập đƣợc 04 đặc trƣng ch nh nhƣ sau:  

 Môi trƣờng học tập đảm bảo an toàn về tâm lý  Để có thể học tập 

tốt thì các thành viên của nhà trƣờng cần luôn cảm thấy thoải mái và an toàn 

 hi trình bày c c ý tƣởng hay cải tiến về công việc của mình, tức là họ sẽ 

không có cảm giác lo lắng hay sợ hãi khi các ý kiến của mình chƣa nhận 

đƣợc sự đồng thuận của đồng nghiệp và/hoặc các nhà quản lý.  

 Môi trƣờng học tập đảm bảo tôn trọng sự khác nhau. Học tập diễn 

ra khi các thành viên sẵn sàng chấp nhận các ý kiến tr i ngƣợc, vì chính việc 

chấp nhận c c quan điểm tr i ngƣợc nhau mới tạo ra động lực cho cạnh tranh 

và tạo ra năng lƣợng và động cơ  tƣ duy s ng tạo mới và ngăn chặn th i độ 

thờ ơ và/hoặc buông xuôi trong học tập.  

 Môi trƣờng học tập đảm bảo mở với các tư tưởng mới. Học tập 

không chỉ đơn thuần sửa sai và giải quyết các vấn đề tồn tại, mà nó còn là tìm 

ra các cách tiếp cận mới, vì vậy, các thành viên cần đƣợc khuyến khích chấp 

nhận rủi ro và khám phá những c i chƣa biết.  

 Môi trƣờng học tập đảm bảo đủ thời gian để phản ánh. Rất nhiều 

nhà quản lý thƣờng chỉ đ nh gi  cấp dƣới thông qua số giờ làm việc theo qui 
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định và mức độ hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao.  

Tuy nhiên, khi các thành viên quá bận rộn để hoàn thành công việc 

theo đúng thời hạn, thì dễ bỏ qua việc khái quát và chia sẻ các kỹ năng tƣ duy 

phân tích và sáng tạo mới mà họ đã  p dụng để hoàn thành công việc.  

Vì vậy  môi trƣờng hỗ trợ học tập có hiệu quả đòi hỏi phải dành đủ 

thời gian để khuyến khích việc xem xét c c suy nghĩ và c c qu  trình của nhà 

trƣờng có hiệu quả để tổng kết và chia sẻ cho các thành viên. 

(2) Xây dựng các quá trình và thực tiễn học tập cụ thể 

Phát triển nhà trƣờng học tập phải qua nhiều bƣớc cụ thể với các hoạt 

động khác nhau: phát hiện, thu thập, giải thích và phổ biến thông tin; thử 

nghiệm để phát triển và kiểm tra các dịch vụ mới; thu nhận kiến thức và xu 

thế công nghệ mới    để duy trì cạnh tranh và gìn giữ uy tín; phân tích, giải 

th ch để x c định và giải quyết các vấn đề tồn tại; giáo dục  đào tạo để có 

nhân viên mới... 

Đặc trƣng nổi bật của nhà trƣờng học tập là kiến thức cần đƣợc chia sẻ 

một cách hệ thống và theo các cách cụ thể. Chia sẻ kiến thức có thể diễn ra 

giữa các cá nhân, nhóm và trong cả nhà trƣờng THPT. Quá trình chia sẻ kiến 

thức có thể tập trung vào bên trong để hƣớng tới các hoạt động giải quyết vấn 

đề tồn tại, hoặc chia sẻ với bên ngoài với các trƣờng THPT khác. Việc chia 

sẻ kiến thức với bên ngoài có thể đƣợc thực hiện thông qua các diễn đàn định 

kỳ với c c chuyên gia cùng lĩnh vực từ c c trƣờng hoặc tổ chức khác nhau.  

Vì vậy, các quá trình chia sẻ kiến thức cụ thể phải đảm bảo là các thông 

tin quan trọng trong nhà trƣờng phải đƣợc dịch chuyển/chia sẻ nhanh và có 

hiệu quả tới những ngƣời cần thông tin. 

(3) Lãnh đạo khuyến khích học tập trong nhà trường học tập 

Để phát triển mô hình nhà trƣờng học tập  nhà lãnh đạo, quản lý trƣờng 

THPT cần bắt đầu với cách tiếp cận ”sức căng s ng tạo”  tức là bắt đầu từ 
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việc xem xét xem nhà trƣờng muốn đi đến đâu thông qua việc xây dựng ”tầm 

nhìn” của mình; tiếp theo là đ nh gi  xem nhà trƣờng đang  ở đâu  tức là xác 

định  ”thực tiễn hiện tại” của nhà trƣờng  ”Lỗ hổng” giữa tầm nhìn và thực 

tiễn hiện tại chính là bản chất của ”sức căng” mà nhà trƣờng cần phải giải 

quyết một c ch ”s ng tạo”  để  hông ”trùng qu ” dẫn đến phát triển chậm 

hoặc ”căng qu ” dẫn đến quá sức trong quá trình phát triển.  

Nhƣ vậy, sức căng s ng tạo có thể đƣợc giải quyết theo 02 c ch cơ bản: 

cải tiến thực tiễn hiện nay để đạt tới tầm nhìn hoặc hạ thấp tầm nhìn cho phù 

hợp với thực tiễn hiện nay  C c c  nhân  nhóm và nhà trƣờng muốn học cách 

làm việc với sức căng s ng tạo phải biết học thế nào để sử dụng năng lƣợng 

sản sinh, xây dựng nên thực tiễn khả thi hơn  tiến tới đạt tầm nhìn. 

Lãnh đạo phát triển nhà trƣờng học tập dựa vào cách tiếp cận sức căng 

sáng tạo khác với giải quyết vấn đề tồn tại để thích nghi với môi trƣờng. 

Trong việc giải quyết vấn đề tồn tại  năng lƣợng tạo ra thay đổi sinh ra từ các 

cố gắng để vƣợt qua các bất cập/tồn tại của thực tiễn hiện tại không mong 

muốn. Với sức căng s ng tạo  năng lƣợng tạo ra thay đổi sinh ra từ tầm nhìn, 

từ c i mà nhà trƣờng muốn tạo ra và gắn liền với thực tiễn hiện nay.  

Thực tế, phần lớn con ngƣời hoặc trƣờng THPT thƣờng chỉ có động cơ 

để thay đổi khi vấn đề tồn tại trở nên quá tồi tệ buộc phải thay đổi. Tuy 

nhiên  qu  trình thay đổi này sẽ sớm dừng lại khi vấn đề tồn tại đƣợc khắc 

phục hoặc bớt gây kết quả tồi tệ  Nhƣ vậy, với cách giải quyết vấn đề tồn tại, 

động cơ thay đổi không phải là bản chất và nằm ở bên ngoài; còn với sức 

căng s ng tạo  động cơ nằm ở bên trong và là bản chất  Đó ch nh là sự khác 

biệt giữa học tập thích nghi và học tập sản sinh/sáng tạo. 

Mặt  h c  nhà trƣờng học tập thƣờng chịu ảnh hƣởng mạnh bởi hành vi 

của c c nhà lãnh đạo, quản lý của trƣờng THPT. Thực tế   hi nhà lãnh đạo, 

quản lý nhà trƣờng tích cực đặt câu hỏi hay lắng nghe cấp dƣới, tức là 

khuyến khích thảo luận và tranh luận thì các thành viên của nhà trƣờng sẽ 
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cảm thấy đƣợc khuyến khích học tập. Nếu nhà lãnh đạo, quản lý có các biểu 

hiệu coi trọng và dành thời gian để x c định vấn đề, chia sẻ kiến thức và 

kiểm định lại kiến thức thì các hoạt động học tập chắc chắn sẽ phát triển 

mạnh trong trƣờng THPT.  

Vì vậy  để xây dựng nhà trƣờng học tập  c c nhà lãnh đạo, quản lý của 

trƣờng THPT cần có các hỗ trợ cho học tập theo c c đội/nhóm và cá nhân, 

thiết lập môi trƣờng học tập tích cực và các hệ thống để khuyến khích học tập 

cho c c thành viên nhà trƣờng  C c nhà lãnh đạo, quản lý có thể giúp đỡ phát 

triển kiến thức, kỹ năng và  hả năng của c c thành viên  đi đôi với các kế 

hoạch phát triển cá nhân, nghề nghiệp gắn với nhiệm vụ của c c đơn vị/bộ 

phận trong nhà trƣờng THPT.  

Hơn nữa  để có đƣợc một môi trƣờng học tập tích cực và lành mạnh, các 

nhà lãnh đạo, quản lý trƣờng THPT còn cần khuyến khích mọi thành viên 

nhà trƣờng đóng góp c c ý tƣởng càng nhiều càng tốt và kịp thời phản hồi 

thông tin về c c ý tƣởng này. Khi thông tin và kiến thức đƣợc chia sẻ thƣờng 

xuyên trong nhà trƣờng thì sự cam kết của mọi ngƣời với học tập sẽ đƣợc 

tăng cƣờng.  

Cuối cùng   hi nhà lãnh đạo luôn sẵn sàng tham dự vào c c ”điểm”  h c 

nhau của quá trình học tập, chia sẻ kiến thức thì chắc chắn cấp dƣới sẽ cảm 

thấy đƣợc khuyến  h ch để đƣa ra c c tƣ tƣởng và lựa chọn mới và vì vậy, sẽ 

thúc đẩy quá trình học tập trong trƣờng THPT. 

d) Điều kiện thực hiện thành công giải pháp 

Bên cạnh việc cam kết xây dựng đƣợc một môi trƣờng giáo dục dân chủ, 

an toàn, tích cực và lành mạnh nhƣ trên  nhà trƣờng còn cần phải thiết lập 

đội/nhóm chịu trách nhiệm thƣờng xuyên x c định hoặc dự đo n đƣợc các 

cản trở học tập của nhà trường để có biện pháp kịp thời khắc phục hoặc 

ngăn chặn.  

Thực tế  trƣờng THPT luôn phải đƣơng đầu với một loạt các rào cản với 
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học tập và thƣờng có thể phân thành 03 loại chung: cấp độ cá nhân và nhóm, 

cấp độ nhà trường và môi trường. Cụ thể:  

 Tại cấp độ cá nhân, việc cản trở học tập chủ yếu bắt nguồn từ 

lƣời suy nghĩ/tƣ duy  hoặc thụ động hay chƣa th ch học; hoặc một số ngƣời 

không học đƣợc vì không khái niệm hóa đƣợc ý nghĩa và c c quan hệ của 

những gì xảy ra trong quá khứ... 

 Các cản trở học tập tại cấp độ nhà trường thƣờng do: văn hóa hợp 

t c chƣa hiệu quả, quản lý kém, các qui trình/thủ tục chƣa  huyến khích học 

tập, thiếu cơ hội học tập...  

 Tại cấp độ môi trường, các cản trở xuất pháp từ thị trƣờng, doanh 

nghiệp, công nghệ, chính sách công và các quan tâm của c c liên đới bên 

ngoài... 

Để xây dựng thành công nhà trƣờng học tập đòi hỏi nhà trƣờng THPT 

cần văn bản bản hóa c c cơ chế  ch nh s ch  qui định, quy trình/thủ tục liên 

quan đến:  

 Cung cấp c c cơ hội học tập liên tục.  

 Sử dụng học tập để đạt tới các mục tiêu.  

 Liên kết hoạt động của cá nhân với nhà trƣờng.  

 Nuôi dƣỡng tính ham hiểu biết/khám phá và đối thoại  đảm bảo 

an toàn cho mọi thành viên có thể chia sẻ theo cách mở và chấp 

nhận rủi ro.  

 Coi bất đồng tạm thời nhƣ nguồn năng lƣợng để cải tiến/đổi mới; 

và tƣơng t c với môi trƣờng...  

3.4. Khảo nghiệm và thử nghiệm giải pháp 

Đối tƣợng khảo nghiệm và thử nghiệm bao gồm: CBQL (hiệu trƣởng, 

phó hiệu trƣởng và tổ trƣởng, tổ phó chuyên môn), GV và NV; CMHS và 
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thành viên cộng đồng của 15 trƣờng THPT đại diện cho 01 thành phố và 06 

huyện (mỗi huyện 02 trƣờng THPT) của tỉnh Tuyên Quang (xem Bảng 3.1).  

Bảng 3.1. Đối tƣợng và qui mô khảo nghiệm và thử nghiệm giải pháp 

quản lý quá trình dạy học củ  các trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang 

 

TT 

 

Tên trƣờng THPT 

Đối tƣợng khảo nghiệm                        

và thử nghiệm 

CBQL GV  NV         CMHS 

1 Trƣờng THPT Lâm Bình 3 35 2 60 

2 Trƣờng THPT Na Hang 3 35 2 60 

3 Trƣờng THPT Đầm Hồng 3 27 2 60 

4 Trƣờng THPT Kim Bình 3 35 2 60 

5 Trƣờng THPT Chiêm Hoá 3 35 2 60 

6 Trƣờng THPT Phù Lƣu 2 31 2 60 

7 Trƣờng THPT Hàm Yên 3 35 2 60 

8 Trƣờng THPT Xuân Huy 3 35 2 60 

9 Trƣờng THPT Tháng 10 3 35 2 60 

10 Trƣờng THPT Sông Lô 3 35 2 60 

11 Trƣờng THPT Sơn Dƣơng 3 31 2 55 

12 Trƣờng THPT Kim Xuyên 3 35 2 60 

13 Trƣờng THPT Đông Thọ 3 35 2 60 

14 Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên 3 35 2 60 

15 Trƣờng PTDTNT THPT tỉnh 3 35 2 60 

Tổng số: 44 509 30 895 
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Kết quả xử lý số liệu khảo nghiệm và thử nghiệm chủ yếu theo giá trị 

trung bình theo công thức: “Gi  trị khoảng c ch” = (Maximum – 

Minimum)/n. Vì vậy, với Phiếu thu thập ý kiến thiết kế có 03 mức trả lời 

(xem Phụ lục 2 và Bảng 3.2) thì “Giá trị khoảng c ch” = (3-1)/3 = 0,67 nên 

có 03 mức đ nh gi  ch nh về  nhƣ sau: 

(6)  1,00 – 1,67:  “Không cần thiết” hoặc “Không  hả thi” 

(7)  1,68 – 2,34:  “Cần thiết” hoặc “Khả thi” 

(8)  2,35 – 3,00:  ”Rất cần thiết” hoặc “Rất khả thi” 

 

3.4.1. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp 

Dƣới đây trình bày  ết quả khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của 

các giải ph p do đề tài luận  n đề xuất (xem chi tiết Phụ lục 2): 

a) Giải pháp 1 ”Hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo về quản lý 

quá trình dạy và học thành công của trường THPT Tuyên Quang trong bối 

cảnh phân cấp QLGD” 

 iểu đồ 3.1 cho thấy giá trị trung bình về tính ”cần thiết” và ”khả 

thi” của 12 tiêu chí của Giải pháp nằm trong khoảng từ 2,29 – 2,41 và 

2,16 – 2,25. 

Nhƣ vậy  tất cả 12 tiêu ch  của Giải ph p này đều đƣợc đ nh gi  là ”cần 

thiết” và ” hả thi”  trong đó có 05 tiêu ch  đƣợc đ nh gi  ”rất  hả thi” (Tiêu 

ch  1 về Kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của c c bên liên quan; Tiêu chí 

12 về Phản hồi thông tin từ c c bên liên quan; Tiêu ch  11 về Đ nh gi  chất 

lƣợng đầu vào và tiến trình học tập của HS; Tiêu ch  8 về Đảm bảo chất 

lƣợng HS đầu vào; và Tiêu ch  9 về Đảm bảo chất lƣợng GV). 
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 iểu đồ 3.1. Tính cần thiết và  hả thi củ  12 tiêu chí củ  Giải pháp 1 

b) Giải pháp 2 ”Quy trình tự đánh giá quản lý quá trình dạy học trường 

THPT Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD” 

 

 iểu đồ 3.2. Tính cần thiết và  hả thi củ  củ  Giải pháp 2 
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 iểu đồ 3.2 cho thấy Quy trình 03 bước về tự đánh giá quản lý quá trình 

dạy học trường THPT Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD đều 

đƣợc đ nh gi  ở mức ”cần thiết” và ” hả thi” (với gi  trị trung bình tƣơng 

ứng nằm trong  hoảng 2 21 – 2,30 và 2,16 – 2,22). 

c) Giải pháp 3 ”Cân bằng giữa tập trung và phân cấp trong quản lý 

quá trình dạy học trường THPT Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp 

QLGD” 

 

 iểu đồ 3.3. Tính cần thiết và  hả thi củ  củ  Giải pháp 3 

 iểu đồ 3.3 cho thấy Quy trình 03 bước để thiết lập cân bằng giữa 

tập trung và phân cấp trong quản lý quá trình dạy học trường THPT 

Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD đều đƣợc đ nh gi  ở mức 

”cần thiết” và ” hả thi” (với gi  trị trung bình tƣơng ứng nằm trong 

 hoảng 2 26 – 2,25 và 2,13 – 2,23). 

d) Giải pháp 4 “Tăng cường mối quan hệ Nhà trường – Gia 

đình CMHS – Cộng đồng trong quản lý quá trình dạy học trường THPT 

Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD”   

 iểu đồ 3.4 cho thấy 06 biện ph p nhằm tăng cường mối quan hệ Nhà 

trường – Gia đình CMHS – Cộng đồng trong quản lý quá trình dạy học 

trường THPT Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD đều đƣợc đ nh 

gi  ở mức ”cần thiết” và ” hả thi” (với gi  trị trung bình tƣơng ứng nằm 

trong  hoảng 2 26 – 2,41 và 2,09 – 2 19)  trong đó  iện ph p 1 về Nâng cao 

c c  ỹ năng làm cha mẹ cho CMHS và  iện ph p 2 về Tăng cƣờng hoạt 
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động giao tiếp hai chiều giữa HĐT với CMHS/gia đìnhđƣợc đ nh gi  là ”rất 

cần thiết”  

 

 iểu đồ 3.4. Tính cần thiết và  hả thi củ  củ  Giải pháp 4 

e) Giải pháp 5 ”Phát triển trường THPT Tuyên Quang thành nhà 

trường học tập” 

 

 iểu đồ 3.5. Tính cần thiết và  hả thi củ  củ  Giải pháp 5 
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 iểu đồ 3.5 cho thấy 03 nội dung nhằm phát triển trường THPT Tuyên 

Quang thành nhà trường học tập đều đƣợc đ nh gi  ở mức ”cần thiết” và 

” hả thi” (với gi  trị trung bình tƣơng ứng nằm trong  hoảng 2 22 – 2,23 và 

2,12 – 2,21). 

Nhƣ vậy, qua trình bày và phân tích kết quả khảo nghiệm t nh ”cần 

thiết” và ” hả thi” của các giải pháp ở trên, có thể thấy tất cả 05 giải pháp do 

đề tài luận  n đề xuất đều đƣợc đ nh gi  ở mức ”cần thiết” và ” hả thi”  

3.4.2. Thử nghiệm giải pháp 

Đề tài luận án lựa chọn Bộ tiêu chuẩn đ nh gi  quản lý quá trình dạy 

học của trƣờng THPT tại Tuyên Quang, gồm 05 tiêu chuẩn, 12 tiêu chí và 61 

chỉ b o  để thử nghiệm theo qui trình sau:  

 ƣớc 1: Dự thảo Bộ tiêu chuẩn đ nh gi  thành công quản lý quá trình 

dạy học của trƣờng THPT Tuyên Quang dựa trên khung lý luận đƣợc trình bày 

và phân tích ở Chƣơng 1  gồm gồm 05 tiêu chuẩn, 12 tiêu chí và 60 chỉ báo.  

Dựa vào Bộ tiêu chuẩn trên để thiết kế Phiếu thu thập ý kiến và Đề 

cƣơng phỏng vấn nhóm trọng tâm để đ nh gi  thực trạng quản lý quá trình 

dạy học của 15 trƣờng THPT tại Tuyên Quang (xem chi tiết Phụ luc 1). 

 ƣớc 2: Tổ chức khảo sát tại 15 trƣờng THPT Tuyên Quang theo 02 

giai đoạn:  

(1) Thu thập ý kiến đ nh gi  thực trạng quản lý quá trình dạy học của 15 

trƣờng THPT Tuyên Quang thông qua nghiên cứu tài liệu liên quan, Phiếu 

thu thập ý kiến và xử lý kết quả thu đƣợc; và 

(2) Tổ chức các phỏng vấn nhóm trọng tâm tại 15 trƣờng THPT để làm 

rõ một số nội dung chƣa rõ qua Phiếu thu thập ý kiến. 

 ƣớc 3: Dự thảo báo cáo khảo sát và tổ chức hội thảo xin ý kiến và 

hoàn thiện b o c o đ nh gi  thực trạng quản lý quá trình dạy học của 15 

trƣờng THPT Tuyên Quang. 

 ƣớc 4: Điều chỉnh Bộ tiêu chuẩn và so với Bộ tiêu chuẩn ban đầu đã 

điều chỉnh thành 61 chỉ báo và xin ý kiến khảo nghiệm đƣợc trình bày trong 

Bảng 3.2. 
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Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo đánh giá 

thành công quản lý quá trình dạy học củ  trƣờng THPT Tuyên Quang 

  

Nội dung 

Cần thiết Khả thi 

Không 

cần 

thiết 

 Cần 

thiết 

  

Rất 

cần 

thiết  

  

  

Trung 

bình 

Không 

 hả thi  

  

Khả 

thi  

  

Rất 

 hả thi 

  

  

Trung 

bình 

Tiêu chuẩn 1: KẾT QUẢ ĐẦU RA VÀ QUẢN LÝ ĐẦU RA 

Tiêu chí 1: Kết quả đầu r  và  ức độ hài  òng củ  các  ên  iên qu n  

(1)  Tỷ lệ lên lớp và tốt nghiệp 

đ p ứng đƣợc chỉ tiêu đã đề 

ra và tỷ lệ bỏ học ở mức độ 

chấp nhận đƣợc 

4.12% 76.57% 19.31% 2.15 2.84% 80.88% 16.27% 2.13 

(2)  C c bên liên quan (đội ngũ 

nhân viên, GV, HS, CMHS 

và thành viên cộng đồng) hài 

lòng với hoặc chấp nhận chất 

lƣợng GD của trƣờng THPT 

8.04% 68.43% 23.53% 2.15 7.94% 73.33% 18.73% 2.11 

(3)  HS hài lòng với nội dung 

chƣơng trình  phƣơng ph p 

giảng dạy và c ch thi  đ nh 

giá 

6.47% 68.82% 24.71% 2.18 7.94% 72.25% 20.20% 2.13 

(4)  Năng lực của HS đ p ứng 

đƣợc yêu cầu học lên cao 

hoặc ra làm việc 

6.96% 62.16% 30.88% 2.24 8.53% 71.27% 20.20% 2.12 

Tiêu chí 2: Phát triển cơ sơ dữ  iệu về KQGD củ  HS theo  hối học 

(5)   Trƣờng THPT xây dựng 

đƣợc cơ sở dữ liệu về KQGD 

của HS theo  hối lớp học phù 

hợp 

2.16% 68.73% 29.12% 2.27 3.82% 72.55% 23.63% 2.20 

(6)   Cơ sở dữ liệu về KQGD của 

HS theo  hối lớp học đƣợc 

cập nhật định  ỳ c c thông 

tin về KQHT và rèn luyện 

của HS 

2.84% 72.35% 24.80% 2.22 2.94% 75.49% 21.57% 2.19 

(7)   Thông tin của cơ sở dữ liệu 

về KQGD của HS đƣợc sử 

dụng để cải tiến c c hoạt 

động dạy và học của trƣờng 

THPT 

3.04% 71.08% 25.88% 2.23 2.35% 78.24% 19.41% 2.17 

Tiêu chuẩn 2: LẬP KH QUẢN LÝ LỚP HỌC VÀ HĐGD 

Tiêu chí 3: Lập KH quản     ớp học và HĐGD  

(8)  KQGD của HS cần đạt tới 

theo  hối lớp học đƣợc x c 

định rõ ràng trong KH quản 

lý lớp học và HĐGD trƣớc 

 hi năm học bắt đầu  

2.94% 66.67% 30.39% 2.27 3.73% 73.33% 22.94% 2.19 
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Nội dung 

Cần thiết Khả thi 

Không 

cần 

thiết 

 Cần 

thiết 

  

Rất 

cần 

thiết  

  

  

Trung 

bình 

Không 

 hả thi  

  

Khả 

thi  

  

Rất 

 hả thi 

  

  

Trung 

bình 

(9)  KQGD cần đạt tới theo  hối 

lớp học phù hợp với chƣơng 

trình quốc gia và là cơ sở để 

ph t triển chƣơng trình GD 

của trƣờng THPT 

1.86% 70.29% 27.84% 2.26 3.04% 75.88% 21.08% 2.18 

(10)  KQGD của HS cần đạt tới 

theo  hối lớp học phù hợp 

với sứ mạng  mục tiêu ph t 

triển của trƣờng THPT 

4.02% 68.92% 27.06% 2.23 5.29% 73.24% 21.47% 2.16 

(11) KQGD cần đạt tới theo khối 

lớp học đƣợc xây dựng dựa 

trên chiến lƣợc dạy và học 

dài hạn của trƣờng THPT. 

 

2.94% 63.73% 33.33% 2.30 3.73% 72.55% 23.33% 2.19 

(12) KQGD cần đạt tới theo  hối 

lớp học đƣợc xây dựng dựa 

trên c c mặt mạnh  yếu cũng 

nhƣ cơ hội và th ch thức liên 

quan của trƣờng THPT 

3.24% 70.88% 25.88% 2.23 3.82% 72.94% 23.24% 2.19 

(13)  KQGD cần đạt tới theo  hối 

lớp học đạt đƣợc sự nhất tr  

“tốt” thông qua qu  trình huy 

động tham gia/hoặc tham vấn 

giữa Nhà trƣờng (Ban giám 

hiệu  GV  nhân viên…) với 

CMHS và thành viên cộng 

đồng liên quan 

5.39% 68.33% 26.27% 2.21 6.37% 71.27% 22.35% 2.16 

(14)  KH quản lý lớp học và 

HĐGD đƣợc điều chỉnh phù 

hợp với c c giai đoạn ph t 

triển  h c nhau của trƣờng 

THPT 

3.33% 69.51% 27.16% 2.24 4.51% 73.73% 21.76% 2.17 

(15) Văn bản KH quản lý lớp học 

và HĐGD đƣợc công  hai 

theo c c  ênh  h c nhau để 

tất cả đội ngũ nhân viên  HS  

CMHS và thành viên cộng 

đồng đều tiếp cận đƣợc 

 

3.63% 72.94% 23.43% 2.20 4.41% 74.02% 21.57% 2.17 

Tiêu chuẩn 3: QUẢN LÝ LỚP HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

  

Tiêu chí 4: Quản    hoạt động dạy học củ  GV 

  

(16)  Chiến lƣợc dạy và học lấy 

HS làm trọng tâm và đảm 

bảo học tập có chất lƣợng 

2.65% 67.55% 29.80% 2.27 4.90% 72.25% 22.84% 2.18 

(17)  Chiến lƣợc dạy và học đảm 

bảo giúp HS  hông chỉ hiểu 

sâu sắc nội dung cần truyền 

đạt mà còn  huyến  h ch vận 

dụng vào thực tiễn cuộc sống 

2.75% 65.29% 31.96% 2.29 2.94% 73.73% 23.33% 2.20 
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Nội dung 

Cần thiết Khả thi 

Không 

cần 

thiết 

 Cần 

thiết 

  

Rất 

cần 

thiết  

  

  

Trung 

bình 

Không 

 hả thi  

  

Khả 

thi  

  

Rất 

 hả thi 

  

  

Trung 

bình 

(18)  Chiến lƣợc dạy và học tạo 

điều  iện thuận lợi cho c ch 

học tập tƣơng/hợp t c của HS 

2.55% 75.69% 21.76% 2.19 2.84% 79.31% 17.84% 2.15 

(19)  Chiến lƣợc dạy và học 

 huyến  h ch HS c ch học và 

tự học 

2.94% 66.86% 30.20% 2.27 3.04% 74.31% 22.65% 2.20 

(20)  KH dạy học của GV bảo 

đảm xây dựng đƣợc mối 

quan hệ t ch cực giữa GV và 

HS  giữa HS với nhau trong 

lớp học và HĐGD 

1.96% 68.04% 30.00% 2.28 1.96% 75.10% 22.94% 2.21 

(21) GV quản lý đƣợc hành vi của 

HS trong lớp học và HĐGD 

để  ịp thời ngăn chặn đƣợc 

c c xử lý tốt c c vấn đề tồn 

tại/nảy sinh 

2.65% 64.71% 32.65% 2.30 3.24% 73.53% 23.24% 2.20 

Tiêu chí 5: Quản    và h  trợ hoạt động học tập củ  HS  

(22) Trƣờng THPT có c c c c thủ 

tục hay quy trình cụ thể  giúp 

HS cũng nhƣ đội ngũ nhân 

viên, GV, CMHS và thành 

viên cộng đồng biết làm thế 

nào để đạt tới KQGD của HS 

3.82% 71.86% 24.31% 2.20 5.29% 77.55% 17.16% 2.12 

(23)  HS đƣợc tổ chức tƣ vấn  hỗ 

trợ và phản hồi thông tin về 

học thuật phù hợp với tiến 

trình học tập  

7.65% 63.53% 28.82% 2.21 6.37% 72.06% 21.57% 2.15 

(24)  Tổ chức phù đạo cho HS có 

chất lƣợng  phù hợp và  ịp 

thời  

4.90% 64.61% 30.49% 2.26 5.29% 72.84% 21.86% 2.17 

(25)  C c thủ tục hay quy trình 

trên đƣợc xây dựng và thực 

hiện bởi c c bên liên quan 

(đội ngũ nhân viên  GV  HS  

CMHS và thành viên cộng 

đồng) 

5.00% 73.14% 21.86% 2.17 8.04% 73.73% 18.24% 2.10 

(26) Văn bản về c c thủ tục hay 

quy trình trên đƣợc công  hai 

trên c c  ênh  h c nhau để 

tất cả đội ngũ nhân viên  HS  

CMHS và thành viên cộng 

đồng đều tiếp cận đƣợc 

4.71% 68.92% 26.37% 2.22 4.41% 75.59% 20.00% 2.16 

(27)  Môi trƣờng học thuật  vật 

chất  xã hội và tâm lý t ch 

cực và thỏa mãn HS 

4.61% 69.41% 25.98% 2.21 5.69% 75.29% 19.02% 2.13 

Tiêu chí 6: Cấu trúc tổ chức và cơ chế quản    quá trình dạy và học 
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Nội dung 

Cần thiết Khả thi 

Không 

cần 

thiết 

 Cần 

thiết 

  

Rất 

cần 

thiết  

  

  

Trung 

bình 

Không 

 hả thi  

  

Khả 

thi  

  

Rất 

 hả thi 

  

  

Trung 

bình 

(28) Cơ cấu tổ chức của trƣờng 

THPT phù hợp c c mục tiêu 

GD  chiến lƣợc dạy và học 

cũng nhƣ c c điều  iện của 

nhà trƣờng 

2.84% 72.75% 24.41% 2.22 3.63% 77.45% 18.92% 2.15 

(29)  Trƣờng THPT có c c qui 

định rõ ràng  dễ hiểu và hệ 

thống để đội ngũ GV thực 

hiện nhiệm vụ và giải quyết 

c c công việc hàng ngày 

5.59% 67.65% 26.76% 2.21 5.69% 72.16% 22.16% 2.16 

(30)  C c mục tiêu và vai trò của 

hội đồng trƣờng  cũng nhƣ 

cấu trúc và tr ch nhiệm của 

c c thành viên rõ ràng  hợp 

lý và phù hợp với nhu cầu và 

bối cảnh dạy và học của 

trƣờng THPT 

3.14% 73.82% 23.04% 2.20 3.24% 75.98% 20.78% 2.18 

(31) Trƣờng THPT điều phối hiệu 

quả công việc giữa c c hội 

đồng và c c tổ chuyên môn  

giữa c c tổ chuyên môn với 

nhau và giữa tổ chuyên môn 

với c c đơn vị chức năng 

trong trƣờng 

4.12% 70.69% 25.20% 2.21 4.12% 72.45% 23.43% 2.19 

(32) Đảm bảo cân bằng hợp lý 

giữa quản lý tập trung (định 

hƣớng  qui định   iểm so t 

chất lƣợng) của lãnh đạo Nhà 

trƣờng và phân cấp trong 

thực hiện nhiệm vụ của tổ 

chuyên môn và GV 

5.78% 69.71% 24.51% 2.19 5.29% 70.20% 24.51% 2.19 

Tiêu chí 7: Môi trƣờng GD tích cực và  ành  ạnh   

(33)  Môi trƣờng GD của trƣờng 

THPT qui củ  an toàn và xây 

dựng đƣợc tinh thần hợp t c 

trong toàn trƣờng 

1.86% 66.76% 31.37% 2.30 4.71% 70.10% 25.20% 2.20 

(34) Đội ngũ nhân viên  GV và 

HS hiểu rõ về lịch sử  truyền 

thống và c c mục tiêu ph t 

triển Nhà trƣờng 

2.35% 65.00% 32.65% 2.30 2.84% 72.25% 24.90% 2.22 

(35) HS có động lực và học tập 

chăm chỉ để tiến bộ trong học 

tập 

1.67% 66.08% 32.25% 2.31 1.67% 75.88% 22.45% 2.21 

(36) Quan hệ giữa c c bên liên 

quan (lãnh đạo với nhân viên  

GV; nhân viên  GV với nhau; 

nhân viên, GV và HS; và 

giữa HS với nhau) tôn trọng  

tin tƣởng  thân thiện và 

thƣờng xuyên giao tiếp với 

nhau 

2.16% 69.80% 28.04% 2.26 1.76% 75.10% 23.14% 2.21 
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Nội dung 

Cần thiết Khả thi 

Không 

cần 

thiết 

 Cần 

thiết 

  

Rất 

cần 

thiết  

  

  

Trung 

bình 

Không 

 hả thi  

  

Khả 

thi  

  

Rất 

 hả thi 

  

  

Trung 

bình 

(37) Đội ngũ GV thƣờng xuyên 

trao đổi nghề nghiệp và học 

tập lẫn nhau để cải tiến dạy 

học 

1.76% 68.73% 29.51% 2.28 1.27% 72.65% 26.08% 2.25 

Tiêu chuẩn 4: QUẢN LÝ ĐẦU VÀO  

Tiêu chí 8: Đả   ảo chất  ƣợng HS đầu vào 

(38) Đảm bảo đúng qui định về 

độ tuổi của HS 
7.45% 70.49% 22.06% 2.15 5.49% 74.41% 20.10% 2.15 

(39) Đảm bảo đúng qui định về 

 iến thức  năng lực  th i độ 

và động cơ học tập của HS 

5.00% 65.78% 29.22% 2.24 4.71% 73.53% 21.76% 2.17 

(40) HS đ p ứng c c yêu cầu của 

Điều lệ trƣờng THPT 
3.92% 68.63% 27.45% 2.24 4.31% 75.78% 19.90% 2.16 

Tiêu chí 9: Đả   ảo chất  ƣợng GV   

(41) Quy hoạch ph t triển đội ngũ 

GV (về số lƣợng  chất lƣợng 

và cơ cấu) phù hợp với chiến 

lƣợc dạy và học của trƣờng 

THPT 

2.35% 67.25% 30.39% 2.28 2.25% 72.35% 25.39% 2.23 

(42) Đội ngũ GV đủ năng lực 

thực hiện nhiệm vụ của mình 
2.16% 66.18% 31.67% 2.30 1.86% 74.41% 23.73% 2.22 

(43) Trƣờng THPT đƣợc chủ 

động trong tuyển dụng, sử 

dụng và thăng tiến GV. 

1.47% 69.22% 29.31% 2.28 2.45% 73.43% 24.12% 2.22 

(44) Tuyển chọn  sử dụng và 

thăng tiến GV minh bạch  

công bằng dựa trên c c tiêu 

chuẩn/ch  năng lực 

2.94% 63.43% 33.63% 2.31 2.55% 70.59% 26.86% 2.24 

(45)  Cải tiến  tƣ vấn và luân 

chuyển/bố tr  lại GV đƣợc 

thực hiện định  ỳ 

3.04% 70.98% 25.98% 2.23 3.63% 77.25% 19.12% 2.15 

(46)  Hệ thống đ nh gi  GV 

 h ch quan  công bằng 
1.27% 71.37% 27.35% 2.26 1.86% 76.76% 21.37% 2.20 

(47)  Chính sách thu hút và duy 

trì đội ngũ GV có trình độ 

phù hợp 

1.47% 70.29% 28.24% 2.27 2.75% 76.47% 20.78% 2.18 

(48)  Kế hoạch ph t triển nghề 

nghiệp đ p ứng đƣợc nhu cầu 

của đội ngũ GV 

1.96% 71.47% 26.57% 2.25 2.65% 75.59% 21.76% 2.19 

Tiêu chí 10: Đả   ảo chất  ƣợng CSVC, phƣơng tiện dạy học và tài chính 

(49) Hệ thống phòng học  phòng 

th  nghiệm  phòng học 

chuyên môn hóa đ p ứng 

đƣợc công t c dạy và học của 

trƣờng THPT 

1.86% 66.96% 31.18% 2.29 5.98% 74.71% 19.31% 2.13 
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(50) Thƣ viện có đủ số lƣợng, 

chủng loại s ch gi o  hoa  

s ch b o  tài liệu chuyên 

môn  b o  tạp ch  chuyên 

ngành phù hợp và thƣờng 

xuyên đƣợc cập nhật 

1.57% 71.18% 27.25% 2.26 3.53% 75.98% 20.49% 2.17 

(51) Hệ thống m y t nh và mạng 

nội bộ (LAN) phù hợp và 

thƣờng xuyên đƣợc cập nhật 

hiện đại 

2.06% 71.57% 26.37% 2.24 2.84% 76.96% 20.20% 2.17 

(52) Phƣơng tiện dạy học hiện đại 

và phân bổ sử dụng hiệu quả 
2.16% 71.37% 26.47% 2.24 5.00% 73.92% 21.08% 2.16 

(53) Hạ tầng  CSVC và phƣơng 

tiện dạy học đ p ứng đƣợc 

c c tiêu ch  và qui định về sƣ 

phạm cũng nhƣ môi trƣờng  

an toàn  y tế    

3.14% 71.08% 25.78% 2.23 3.63% 75.98% 20.39% 2.17 

(54) Nhà trƣờng đƣợc tự chủ và 

sử dụng đúng mục đ ch  qui 

định và hiệu quả ngân sách 

đƣợc giao. 

1.67% 70.10% 28.24% 2.27 3.92% 77.25% 18.82% 2.15 

Tiêu chuẩn 5: HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY VÀ HỌC 

Tiêu chí 11: Đánh giá chất  ƣợng đầu vào và tiến trình học tập củ  HS   

(55) C c tiêu ch  và phƣơng ph p 

đ nh gi  bao phủ tất cả c c 

mục tiêu của chƣơng trình 

GD  môn học  HĐGD cũng 

nhƣ chất lƣợng đầu vào (chất 

lƣợng GV  HS  CSVC  

phƣơng tiện dạy học và tài 

chính)  

4.80% 68.53% 26.67% 2.22 5.10% 74.02% 20.88% 2.16 

(56) Đ nh gi  tiến trình học tập 

của HS bao gồm cả đ nh gi  

trƣớc  hi vào lớp  qu  trình 

học tập  lên lớp/tốt nghiệp 

4.41% 72.16% 23.43% 2.19 4.90% 76.96% 18.14% 2.13 

(57) HS và đơn vị  c  nhân đƣợc 

tạo cơ hội để nhận xét và/hay 

 hiếu nại về  ết quả đ nh gi  

2.06% 74.07% 23.87% 2.22 2.36% 75.93% 21.91% 2.20 

(58) Đ nh gi  theo dấu vết HS 

(lên lớp  học cao hơn hay đi 

làm   ) đƣợc thực hiện định 

 ỳ hàng năm 

5.59% 74.61% 19.80% 2.14 5.98% 75.00% 19.02% 2.13 

Tiêu chí 12: Phản hồi thông tin từ các  ên  iên qu n 

(59) Cấu trúc thông tin phản hồi 

phù hợp với c c bên liên 

quan (nhân viên, GV; HS 

đang học và HS tốt nghiệp; 

CMHS  thành viên cộng 

đồng; c c cấp quản lý   ) 

5.10% 70.49% 24.41% 2.19 6.76% 72.16% 21.08% 2.14 
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(60) C c  ết quả phản hồi thông 

tin từ c c bên liên quan đƣợc 

sử dụng để cải tiến chất 

lƣợng dạy và học 

5.20% 72.94% 21.86% 2.17 6.47% 74.61% 18.92% 2.12 

(61) C c  ết quả phản hồi thông 

tin từ c c bên liên quan đƣợc 

sử dụng để ngăn ngừa c c sai 

sót trƣớc  hi xảy ra 

6.08% 69.41% 24.51% 2.18 5.98% 72.06% 21.96% 2.16 

 

Bảng 3.2 trên cho thấy kết quả khảo nghiệm Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ 

báo đ nh gi  thành công quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT Tuyên 

Quang là tất cả 61 chỉ báo của 12 tiêu chí của 05 tiêu chuẩn đều đƣợc đ nh 

giá ở mức ”Cần thiết” và ”Khả thi”  Cụ thể: 

 Tiêu chuẩn 1 về  Kết quả đầu ra và quản    đầu ra, gồm 02 

tiêu chí: 

o Tiêu chí 1 về Kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của các bên liên 

quan gồm các chỉ báo từ (1) đến (4) đều đƣợc đ nh gi  là ”Cần thiết” (có gi  

trị trung bình nằm trong khoảng 2,15 - 2 24) và ”Khả thi” (với giá trị trung 

bình 2,11 - 2,13); 

o Tiêu chí 2 về Phát triển cơ sở dữ liệu về KQGD của HS theo khối 

học gồm các chỉ báo từ (5) đến (7) đều đƣợc đ nh gi  là ”Cần thiết” (với giá 

trị trung bình 2,22 - 2 27) và ”Khả thi” (với giá trị trung bình 2,19 - 2,20). 

 Tiêu chuẩn 2 gồm 01 Tiêu chí 3 về Lập KH quản lý lớp học và 

HĐGD gồm các chỉ báo từ (8) đến (15) đều đƣợc đ nh gi  là ”Cần thiết” 

(với giá trị trung bình 2,21 - 2 30) và ”Khả thi” (với giá trị trung bình 2,16 

- 2,19). 

 Tiêu chuẩn 3 về Quản lý lớp học và HĐGD gồm  04 Tiêu chí: 

o Tiêu chí 4 về Quản lý hoạt động dạy học của GV gồm các chỉ báo 

từ (16) đến (21) đều đƣợc đ nh gi  là ”Cần thiết” (với giá trị trung bình 2,19 

- 2 20) và ”Khả thi” (với giá trị trung bình 2,15 - 2,21); 
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o  Tiêu chí 5 về Quản lý và hỗ trợ hoạt động học tập của HS gồm 

các chỉ báo từ (22) đến (27) đều đƣợc đ nh gi  là ”Cần thiết” (với giá trị 

trung bình 2,17 - 2 26) và ”Khả thi” (với giá trị trung bình 2,12 - 2,17); 

o Tiêu chí 6 về Cấu trúc tổ chức và cơ chế quản lý quá trình dạy học 

gồm các chỉ báo từ (28) đến (32) đều đƣợc đ nh gi  là ”Cần thiết” (với giá trị 

trung bình 2,19 - 2,22) và ”Khả thi” (với giá trị trung bình 2,15 - 2,19); và 

o Tiêu chí 7 về Môi trường GD tích cực và lành mạnh gồm các chỉ 

báo từ (33) đến (37) đều đƣợc đ nh gi  là ”Cần thiết” (với giá trị trung bình 

2,26 - 2 30) và ”Khả thi” (với giá trị trung bình 2,21 - 2,25). 

 Tiêu chuẩn 4 về Quản    đầu vào gồm 03 tiêu chí: 

o Tiêu chí 8 về Đảm bảo chất lượng HS đầu vào gồm các chỉ báo từ 

(38) đến (40) đều đƣợc đ nh gi  là ”Cần thiết” (với giá trị trung bình 2,15 - 

2 24) và ”Khả thi” (với giá trị trung bình 2,15 - 2,17); 

o Tiêu chí 9 về Đảm bảo chất lượng GV gồm các chỉ báo từ (41) đến 

(48) đều đƣợc đ nh gi  là ”Cần thiết” (với giá trị trung bình 2,25 - 2,30) và 

”Khả thi” (với giá trị trung bình 2,15 - 2,24); 

o Tiêu chí 10 về Đảm bảo chất lượng CSVC, phương tiện dạy học và 

tài chính gồm các chỉ báo từ (49) đến (54) đều đƣợc đ nh gi  là ”Cần thiết” (với 

giá trị trung bình 2,23 - 2 29) và ”Khả thi” (với giá trị trung bình 2,13 - 2,17). 

 Tiêu chuẩn 5 về Hệ thống đánh giá, giá  sát quản lý quá trình 

dạy học gồm 02 tiêu chí: 

o Tiêu chí 11 về Đánh giá chất lượng đầu vào vè tiến trình học tập 

của HS gồm các chỉ báo từ (55) đến (58) đều đƣợc đ nh gi  là ”Cần thiết” (với 

giá trị trung bình 2,14 - 2 22) và ”Khả thi” (với giá trị trung bình 2,13 - 2,20); 

o Tiêu chí 12 về Phản hồi thông tin từ các bên liên quan gồm các chỉ 

báo từ (59) đến (61) đều đƣợc đ nh gi  là ”Cần thiết” (với giá trị trung bình 

2,17 - 2 19) và ”Khả thi” (với giá trị trung bình 2,12 - 2,16). 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Căn cứ vào cơ sở lý luận ở Chƣơng 1 và thực trạng quản lý quá trình 

dạy học của c c trƣờng THPT công lập tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh 

phân cấp QLGD ở Chƣơng 2  đề tài luận  n đã xây dựng  đề xuất Bộ tiêu 

chuẩn đo/đ nh gi  quản lý quá trình dạy học trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang 

trong bối cảnh phân cấp QLGD gồm 05 tiêu chuẩn, 12 tiêu chí và 61 chỉ báo 

theo quy trình quản lý quá trình dạy học. 

Bộ tiêu chuẩn và thang đo/đ nh gi  tập trung vào kết quả đầu ra và quản 

lý đầu ra; Lập kế hoạch quản lý lớp học và HĐGD; Quản lý lớp học và 

HĐGD; Quản lý đầu vào; Hệ thống đ nh gi   gi m s t quản lý quá trình dạy 

học  Đồng thời xây dựng  đề xuất quy trình tự đ nh gi  quản lý quá trình dạy 

học hƣớng tới mục tiêu cân bằng giữa tập trung và phân cấp trong quản lý 

quá trình dạy học của trƣờng THPT Tuyên Quang cùng nhƣ đảm bảo tăng 

cƣờng phối hợp mối quan hệ ”Nhà trƣờng – Gia đình – Cộng đồng”   

Bộ tiêu chuẩn đo/đ nh gi  quản lý quá trình dạy học trƣờng THPT 

Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD đƣợc đề xuất trên cơ sở 

nguyên tắc kế thừa, tôn trọng quá trình, lịch sử phát triển giáo dục của tỉnh 

miền núi có những thuận lợi   hó  hăn đặc thù  đồng thời đề xuất một số 

điểm mới để đ p ứng với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục; là tiền đề quan trọng để nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực. 

 Tiếp theo, các giải ph p đề xuất đã đƣợc tiến hành tổ chức khảo 

nghiệm tính cần thiết và khả thi  đồng thời thử nghiệm Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí 

và chỉ báo về quản lý quá trình dạy học tại 15 trƣờng THPT Tuyên Quang). 

Kết quả cho thấy, các giải pháp quản lý quá trình dạy học của c c trƣờng 

THPT khi áp dụng vào thực tiễn đã đ nh gi  đƣợc thực trạng quản lý quá 

trình dạy học trƣờng THPT Tuyên Quang  x c định đƣợc những ƣu điểm, 

hạn chế cơ bản; trên cơ sở căn cứ khoa học, thực tiễn của Bộ tiêu ch  để các 
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trƣờng THPT xác định đƣợc thực trạng và lộ trình thực hiện các giải pháp 

nâng cao chất lƣợng quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT.  

Qua khảo nghiệm và thử nghiệm có thể khẳng định rằng  bƣớc đầu, Bộ 

tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ b o đ nh gi  quản lý quá trình dạy học của trƣờng 

THPT Tuyên Quang có đủ cơ sở khoa học, thực tiễn  t c động tốt, là công cụ 

quan trọng có thể sử dụng trong công tác quản lý quá trình dạy học, hoạt 

động quản lý đƣợc coi là quan trọng nhất trong c c trƣờng THPT./. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

1. Quản lý quá trình dạy học của trƣờng THPT nhằm đạt đến mục tiêu 

đƣợc xây dựng, do vậy  trƣờng THPT rất cần có c ch để đ nh gi  qu  trình 

đạt tới mục tiêu  Đây là một trong những công cụ quản lý quan trọng cần có 

trong trƣờng THPT và các cấp quản lý giáo dục  Để đ nh gi  thành công của 

quản lý quá trình dạy học, việc đề xuất, xây dựng hệ thống/bộ tiêu chuẩn, 

tiêu chí và chỉ b o đ nh gi  thành công cũng nhƣ quy trình quản lý, thực hiện 

có vai trò  ý nghĩa và t c động quan trọng  giúp trƣờng THPT x c định, 

đo/đ nh gi  qu  trình đạt tới mục tiêu do nhà trƣờng xây dựng. 

Trong bối cảnh phân cấp quản giáo dục hiện nay (nhƣ đã trình bày ở các 

chƣơng1 2 3) đã đặt ra một số thách thức cho việc quản lý trƣờng THPT nói 

chung và quản lý quá trình dạy học của các nhà trƣờng nói riêng  trong đó rất 

quan trọng là định hướng nội dung giáo dục; tổ chức để nhà trường trở thành 

môi trường học tập tốt nhất, tích cực nhất; tổ chức thực hiện như thế nào để 

đạt được các kết quả giáo dục theo mục tiêu giáo dục của nhà trường và đáp 

ứng được yêu cầu, mong muốn của xã hội. Thực tế cho thấy, bản chất của 

quản lý quá trình dạy học của trƣờng phổ thông nói chung và trƣờng THPT 

là thiết lập và duy trì môi trƣờng giáo dục/học tập tích cực và muốn thiết 

lập đƣợc môi trƣờng giáo dục nhƣ vậy, nhiệm vụ quản lý trƣờng THPT 

trong đó có quản lý quá trình dạy học thực sự là một việc quan trọng của 

các cấp quản lý giáo dục và ngƣời đảm nhiệm việc quản lý trực tiếp nhà 

trƣờng đóng vai trò quyết định. 

2. Bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục trung học phổ thông ở nƣớc ta 

hiện nay đƣợc thực hiện trên cơ sở c c quy định của pháp luật  C c quy định 

về phân cấp QLGD nói chung và QLGD THPT nói riêng đã đạt những kết 

quả đ ng ghi nhận  đi đúng xu thế tăng cƣờng phân cấp quản lý đi đôi với 

x c định cụ thể chức năng  nhiệm vụ, quyền hạn, góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quản quản lý nhà nƣớc về giáo dục  Trên cơ sở thực hiện theo các quy 
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định của pháp luật, tỉnh Tuyên Quang đã có c c quy định riêng phù hợp điều 

kiện đặc thù của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn trong ph t triển kinh 

tế - xã hội. 

 Trên cơ sở phân cấp quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai một 

số giải pháp cụ thể, khẳng định bƣớc tiến đặc biệt quan trọng trong việc phân 

cấp mạnh, giao quyền tự chủ động cho c c địa phƣơng trong việc chủ động 

phát triển chƣơng trình chi tiết thực hiện trong c c trƣờng THPT trên cơ sở 

 hung chƣơng trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cách làm mới này đƣợc 

thực hiện có hiệu quả tại c c địa phƣơng trong đó đã đƣợc triển khai thực 

hiện rất tốt tại một số trƣờng THPT tại Tuyên Quang. 

3. Dựa trên cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu và những yêu cầu đổi 

mới quản lý giáo dục nói chung và quản lý quá trình dạy học của trƣờng 

THPT nói riêng, nhằm  góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục THPT  là cơ 

sở, nền tảng quan trọng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, tác giả đã đề 

xuất Bộ tiêu chuẩn đo/đ nh gi  quản lý quá trình dạy học trƣờng THPT 

Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục gồm 05 tiêu chuẩn, 

12 tiêu chí và 61 chỉ báo theo quy trình quản lý quá trình dạy học  Điểm 

chung nhất của Bộ tiêu chuẩn đo/đ nh gi  quản lý quá trình dạy học trƣờng 

THPT Tuyên Quang là hƣớng tới mục đ ch quản lý một cách tốt nhất, hiệu 

quả nhất mục tiêu giáo dục trong nhà trƣờng, bởi vì quản lý quá trình dạy học 

chính là trọng tâm quản lý của trƣờng THPT, mục đ ch trên cũng đ p ứng 

yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay đồng 

thời là một trong các giải pháp quan trọng trong việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo  đ p ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”  

Tính khả thi và hiệu quả của Bộ tiêu chuẩn đo/đ nh gi  quản lý quá 

trình dạy học trƣờng THPT Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp quản lý 
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giáo dục gồm 05 tiêu chuẩn, 12 tiêu chí và 61 chỉ báo theo quy trình quản lý 

quá trình dạy học đã đƣợc khẳng định qua kết quả khảo nghiệm tại 15 trƣờng 

THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Với các kết quả thu đƣợc cho phép tác giả đƣợc kết luận đã hoàn thành 

nhiệm vụ nghiên cứu đề tài luận án. 

KHUYẾN NGHỊ 

Để có thể vận dụng hiệu quả Bộ tiêu chuẩn đo/đ nh gi  quản lý quá 

trình dạy học trƣờng THPT Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp quản lý 

giáo dục gồm 05 tiêu chuẩn, 12 tiêu chí và 61 chỉ b o nhƣ đã trình bày ở 

phần trên, tác giả đề xuất một số khuyến nghị sau: 

1. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Tiếp tục có các giải pháp cụ thể để đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nƣớc 

đối với giáo dục trong đó có gi o dục phổ thông nói chung và giáo dục trung 

học phổ thông nói riêng theo hƣớng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của c c nhà trƣờng  đặc biệt trong việc xây dựng, phát triển chƣơng trình phù 

hợp với điều kiện riêng, gắn với đặc thù theo vùng miền  địa phƣơng nơi 

trƣờng đóng  

Trƣớc yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục trong đó trọng tâm là đổi mới 

quản lý quá trình dạy học trong c c trƣờng phổ thông nói chung  trƣờng 

THPT nói riêng, có thể nghiên cứu để từng bƣớc bổ sung, hoàn thiện và áp 

dụng Bộ tiêu chuẩn đo/đ nh gi  quản lý quá trình dạy học trƣờng THPT trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang và một số địa phƣơng  h c có điều kiện kinh tế - 

xã hội và tình hình phát triển giáo dục tƣơng đồng với tỉnh Tuyên Quang. 

2. Với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: 

Trên cơ sở c c quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục 

nghiên cứu  ban hành c c quy định phân cấp quản lý giáo dục nói chung 

trong đó có quản lý giáo dục đối với c c trƣờng THPT. 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ đồng bộ trong đổi mới 

quản lý giáo dục và đào tạo trong đó có gi o dục phổ thông hƣớng tới thực 

hiện các mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần 

thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, 
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toàn diện giáo dục và đào tạo  đ p ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế” trên địa bàn tỉnh. 

3. Với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang: 

Nghiên cứu để có thể triển khai áp dụng Bộ tiêu chuẩn đo/đ nh gi  quản 

lý quá trình dạy học trƣờng THPT Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp 

quản lý giáo dục gồm 05 tiêu chuẩn, 12 tiêu chí và 61 chỉ báo theo quy trình 

quản lý quá trình dạy học đối với 29 trƣờng THPT và 01 trƣờng Phổ thông 

có cấp THPT. 

Tăng cƣờng chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ đổi mới quản lý giáo dục đối 

với c c trƣờng THPT  trong đó chú trọng thực hiện các giải ph p đổi mới 

quản lý quá trình dạy học tại c c trƣờng THPT của tỉnh trong bối cảnh phân 

cấp quản lý giáo dục một cách phù hợp. 

4. Với các trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang: 

Tiếp tục nhân rộng việc vận dụng hiệu quả Bộ tiêu chuẩn đo/đ nh gi  

quản lý quá trình dạy học trƣờng THPT Tuyên Quang trong bối cảnh phân 

cấp quản lý giáo dục gồm 05 tiêu chuẩn, 12 tiêu chí và 61 chỉ báo theo quy 

trình quản lý quá trình dạy học (sau  hi đã tiến hành khảo nghiệm tại 15/29 

trƣờng THPT và 01 trƣờng Phổ thông có cấp THPT). 

Hiệu trƣởng, Phó Hiệu trƣởng trƣờng THPT cần có kế hoạch xây dựng 

mục tiêu giáo dục, tầm nhìn chiến lƣợc phát triển nhà trƣờng; có kế hoạch 

ngắn hạn và dài hạn để xây dựng nhà trƣờng theo hƣớng đƣa chất lƣợng 

giáo dục lên mục tiêu ƣu tiên hàng đầu. Có biện pháp sử dụng các công cụ 

quản lý giáo dục một cách hiệu quả nhất nhằm nâng cao chất lƣợng giáo 

dục toàn diện./. 
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PHỤ LỤC 

NỘI DUNG và KẾT QUẢ PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN 

Để góp phần Quản lý thành công dạy và học của trường trung học phổ thông Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo 

dục, do NCS Nguyễn Văn Sơn đang thực hiện, xin kính đề nghị Ông/Bà dành thời gian trả lời vào Phiếu thu thập ý kiến  dưới đây. Quan 

điểm của Ông/bà sẽ giúp ích rất nhiều cho sự thành công của Đề tài luận án Tiến sĩ.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

PHẦN 1. MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên (không bắt buộc): ………………………………                                Giới t nh: …………       

Cơ quan công t c: …………………………………………………      Vị tr  đang đảm nhiệm: ..................................... 

Tỉnh:  Tuyên Quang          Ngày trả lời: ……/……/ 20     

PHẦN II. NỘI DUNG PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN  

Xin đề nghị Ông/Bà cho ý kiến bằng cách "khoanh tròn" vào một trong các "chữ số" hoặc/và điền thông tin vào các khoảng trống 

mà Ông/Bà cho là thích hợp dưới đây, với ý nghĩa: “1” là “Hoàn toàn  hông đồng  ”,  “2” là “Không đồng  ”, “3” là “Trung  ập” 

(nằm giữa “không đồng ý” hoặc “đồng ý”),  “4” là “Đồng  ”,  “5” là “Hoàn toàn đồng  ”: 

Danh mục các chữ viết tắt 

Cơ sở vật chất - CSVC Cha mẹ học sinh - CMHS Giáo dục - GD Giáo viên - GV 

Học sinh - HS Trung học phổ thông - THPT Kế hoạch - KH   
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1. Nội dung và Kết quả Phiếu thu thập ý kiến dành cho GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN và CBQL 

Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

KẾT QUẢ ĐẦU RA VÀ QUẢN LÝ ĐẦU RA 

Kết quả đầu r  và  ức độ hài  òng củ  các  ên  iên qu n  

(1)   

  

Tỷ lệ lên lớp và tốt nghiệp đ p ứng 

đƣợc chỉ tiêu đã đề ra và tỷ lệ bỏ 

học ở mức độ chấp nhận đƣợc 

8 1.09% 29 3.96% 73 9.96% 500 68.21% 123 16.78% 3.96 

(2)   

  

C c bên liên quan (đội ngũ nhân 

viên, GV, HS, CMHS và thành 

viên cộng đồng) hài lòng với hoặc 

chấp nhận chất lƣợng GD của 

trƣờng THPT 

7 0.95% 30 4.09% 72 9.82% 494 67.39% 130 17.74% 3.97 

(3)   

  

HS hài lòng với nội dung chƣơng 

trình  phƣơng ph p giảng dạy và 

c ch thi  đ nh gi  

6 0.82% 26 3.55% 103 14.05% 483 65.89% 115 15.69% 3.92 

(4)   

  

Năng lực của HS đ p ứng đƣợc yêu 

cầu học lên cao hoặc ra làm việc 
10 1.36% 29 3.96% 105 14.32% 453 61.80% 136 18.55% 3.92 

Khác (ghi cụ thể):………………………………………………………………………………………  
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Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

Lập KH quản     ớp học và HĐGD  

  

(5)   

  

KQGD[1] của HS cần đạt tới theo 

 hối lớp học đƣợc x c định rõ ràng 

trong KH quản lý lớp học  HĐGD 

trƣớc  hi năm học bắt đầu dựa trên 

chiến lƣợc dạy và học dài hạn của 

trƣờng THPT 

11 1.50% 14 1.91% 78 10.64% 498 67.94% 132 18.01% 3.99 

(6)   

  

KQGD cần đạt tới theo  hối lớp 

học phù hợp với chƣơng trình quốc 

gia và là cơ sở để ph t triển chƣơng 

trình GD của Nhà trƣờng 

6 0.82% 12 1.64% 64 8.73% 484 66.03% 167 22.78% 4.08 

(7)   

  

KQGD cần đạt tới theo  hối lớp 

học đƣợc xây dựng dựa trên c c 

mặt mạnh  yếu cũng nhƣ cơ hội và 

th ch thức liên quan của Nhà 

trƣờng 

5 0.68% 16 2.18% 64 8.73% 484 66.03% 164 22.37% 4.07 

(8)   

    

KQGD của HS cần đạt tới theo 

 hối lớp học phù hợp với sứ mạng  

mục tiêu ph t triển Nhà trƣờng 

3 0.41% 14 1.91% 56 7.64% 502 68.49% 158 21.56% 4.09 
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Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

(9)   

    

KQGD cần đạt tới theo  hối lớp 

học đạt đƣợc sự nhất tr  thông qua 

qu  trình huy động tham gia/hoặc 

tham vấn giữa Nhà trƣờng[2] với 

CMHS và thành viên cộng đồng 

liên quan   

7 0.95% 12 1.64% 77 10.50% 486 66.30% 151 20.60% 4.04 

(10)  

KH quản lý lớp học và HĐGD 

đƣợc điều chỉnh phù hợp với c c 

giai đoạn ph t triển  h c nhau của 

Nhà trƣờng 

7 0.95% 19 2.59% 72 9.82% 477 65.08% 158 21.56% 4.04 

(11)  

Văn bản KH quản lý lớp học và 

HĐGD đƣợc công  hai theo c c 

 ênh  h c nhau[3] để tất cả đội ngũ 

nhân viên, HS, CMHS và thành 

viên cộng đồng đều tiếp cận đƣợc 

2 0.27% 9 1.23% 64 8.73% 484 66.03% 174 23.74% 4.12 

Khác (ghi cụ thể):……………………………………………………………………………………… 

Phát triển cơ sơ dữ  iệu về KQGD củ  HS theo  hối học 

  

Câu 

(12)  

Trƣờng THPT xây dựng đƣợc cơ 

sở dữ liệu về KQGD của HS theo 
13 1.77% 7 0.95% 75 10.23% 487 66.44% 151 20.60% 4.03 
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Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

 hối lớp học phù hợp 

(13)  

Cơ sở dữ liệu về KQGD của HS 

theo  hối lớp học đƣợc cập nhật 

định  ỳ c c thông tin về KQHT và 

rèn luyện của HS 

2 0.27% 5 0.68% 68 9.28% 487 66.44% 171 23.33% 4.12 

(14)  

Thông tin của cơ sở dữ liệu về 

KQGD của HS đƣợc sử dụng để cải 

tiến c c hoạt động dạy và học của 

Nhà trƣờng 

15 2.05% 5 0.68% 70 9.55% 467 63.71% 176 24.01% 4.07 

Khác (ghi cụ thể):……………………………………………………………………………………… 

  

QUẢN LÝ LỚP HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

Quản    hoạt động dạy học củ  GV  

(15)  

KH dạy học của GV bảo đảm xây 

dựng đƣợc mối quan hệ t ch cực 

giữa GV và HS  giữa HS với nhau 

trong lớp học và HĐGD 

5 0.68% 7 0.95% 64 8.73% 463 63.17% 194 26.47% 4.14 
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Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

(16)  

GV quản lý đƣợc hành vi của HS 

trong lớp học  HĐGD để  ịp thời 

xử lý tốt c c vấn đề tồn tại/nảy sinh 

4 0.55% 5 0.68% 58 7.91% 458 62.48% 208 28.38% 4.17 

(17)  

Chiến lƣợc dạy và học lấy HS làm 

trọng tâm và đảm bảo học tập có 

chất lƣợng 

6 0.82% 5 0.68% 60 8.19% 450 61.39% 212 28.92% 4.17 

(18)  

Chiến lƣợc dạy và học đảm bảo 

giúp HS không chỉ hiểu sâu sắc nội 

dung cần truyền đạt mà còn  huyến 

 h ch vận dụng vào thực tiễn cuộc 

sống 

6 0.82% 6 0.82% 70 9.55% 442 60.30% 209 28.51% 4.15 

(19)  

Chiến lƣợc dạy và học tạo điều 

 iện thuận lợi cho c ch học tập 

tƣơng/hợp t c của HS 

2 0.27% 4 0.55% 76 10.37% 488 66.58% 163 22.24% 4.10 

(20)  
Chiến lƣợc dạy và học  huyến 

 h ch HS c ch học và tự học 
2 0.27% 4 0.55% 71 9.69% 462 63.03% 194 26.47% 4.15 

Khác (ghi cụ thể):………………………………………………………………………………………  

  

Quản    và h  trợ hoạt động học tập củ  HS 
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Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

(21)  

Trƣờng THPT có c c c c thủ tục 

hay quy trình cụ thể giúp HS cũng 

nhƣ đội ngũ nhân viên  GV  CMHS 

và thành viên cộng đồng biết làm 

thế nào để đạt tới KQGD của HS 

4 0.55% 13 1.77% 101 13.78% 469 63.98% 146 19.92% 4.01 

(22)  

C c thủ tục hay quy trình trên đƣợc 

xây dựng và thực hiện bởi c c bên 

liên quan (đội ngũ nhân viên  GV  

HS  CMHS và thành viên cộng 

đồng) 

3 0.41% 6 0.82% 103 14.05% 476 64.94% 145 19.78% 4.03 

(23)  

Văn bản về c c thủ tục hay quy 

trình trên đƣợc công  hai trên c c 

 ênh  h c nhau để tất cả đội ngũ 

nhân viên, HS, CMHS và thành 

viên cộng đồng đều tiếp cận đƣợc 

5 0.68% 5 0.68% 103 14.05% 463 63.17% 157 21.42% 4.04 

(24)  

HS đƣợc tổ chức tƣ vấn  hỗ trợ và 

phản hồi thông tin về học thuật phù 

hợp với tiến trình học tập  

4 0.55% 3 0.41% 96 13.10% 460 62.76% 170 23.19% 4.08 

(25)  
Tổ chức phù đạo cho HS có chất 

lƣợng  phù hợp và  ịp thời  
6 0.82% 8 1.09% 91 12.41% 454 61.94% 174 23.74% 4.07 
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Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

(26)  

Môi trƣờng học thuật  vật chất  xã 

hội và tâm lý t ch cực và thỏa mãn 

HS 

4 0.54% 11 1.50% 120 16.35% 462 62.94% 137 18.66% 3.98 

Khác (ghi cụ thể):……………………………………………………………………………………… 

Cấu trúc tổ chức và cơ chế quản    quá trình dạy và học 

  

(27)  

Cơ cấu tổ chức phù hợp c c mục 

tiêu GD  chiến lƣợc dạy và học 

cũng nhƣ c c điều  iện của trƣờng 

THPT 

8 1.09% 7 0.95% 97 13.23% 486 66.30% 135 18.42% 4.00 

(28)  

C c mục tiêu và vai trò của hội 

đồng trƣờng  cũng nhƣ cấu trúc và 

tr ch nhiệm của c c thành viên rõ 

ràng  hợp lý và phù hợp với nhu 

cầu và bối cảnh dạy và học của Nhà 

trƣờng 

4 0.55% 8 1.09% 100 13.64% 484 66.03% 137 18.69% 4.01 
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Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

(29)  

Nhà trƣờng có c c qui định rõ ràng  

dễ hiểu và hệ thống để đội ngũ GV 

thực hiện nhiệm vụ và giải quyết 

c c công việc hàng ngày 

3 0.41% 5 0.68% 87 11.87% 462 63.03% 176 24.01% 4.10 

(30)  

Nhà trƣờng điều phối hiệu quả 

công việc giữa c c hội đồng và c c 

tổ chuyên môn  giữa c c tổ chuyên 

môn với nhau và giữa tổ chuyên 

môn với c c đơn vị chức năng 

trong Nhà trƣờng 

5 0.68% 8 1.09% 83 11.32% 478 65.21% 159 21.69% 4.06 

(31)  

Đảm bảo cân bằng hợp lý giữa 

quản lý tập trung (định hƣớng, qui 

định   iểm so t chất lƣợng và hỗ 

trợ) của lãnh đạo Nhà trƣờng với 

phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ 

của tổ chuyên môn và GV 

127 
17.33

% 
9 1.23% 196 26.74% 251 34.24% 150 20.46% 3.39 

Khác (ghi cụ thể):………………………………………………………………………………………  
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Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

Môi trƣờng GD tích cực và  ành  ạnh 

  

(32)  

Môi trƣờng GD của trƣờng THPT 

qui củ  an toàn và xây dựng đƣợc 

tinh thần hợp t c trong toàn trƣờng 

7 0.95% 6 0.82% 84 11.46% 448 61.12% 188 25.65% 4.10 

(33)  

Đội ngũ nhân viên  GV và HS hiểu 

rõ về lịch sử  truyền thống và các 

mục tiêu ph t triển Nhà trƣờng 

3 0.41% 11 1.50% 74 10.10% 463 63.17% 182 24.83% 4.11 

(34)  

Quan hệ giữa c c bên liên quan 

(lãnh đạo với nhân viên  GV; nhân 

viên  GV với nhau; nhân viên  GV 

và HS; và giữa HS với nhau) tôn 

trọng  tin tƣởng  thân thiện và 

thƣờng xuyên giao tiếp với nhau 

130 
17.74

% 
5 0.68% 206 28.10% 287 39.15% 105 14.32% 3.32 

(35)  

Đội ngũ GV thƣờng xuyên trao đổi 

nghề nghiệp và học tập lẫn nhau để 

cải tiến giảng dạy 

125 
17.05

% 
6 0.82% 301 41.06% 225 30.70% 86 11.73% 3.23 

(36)  
HS có động lực và học tập chăm 

chỉ để tiến bộ trong học tập 
2 0.27% 7 0.95% 83 11.32% 456 62.21% 185 25.24% 4.11 

Khác (ghi cụ thể):……………………………………………………………………………………… 
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Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

QUẢN LÝ ĐẦU VÀO   

Đả   ảo chất  ƣợng HS đầu vào  

(37)  
Đảm bảo đúng qui định về độ tuổi 

của HS 
4 0.55% 7 0.95% 100 13.64% 467 63.71% 155 21.15% 4.04 

(38)  

Đảm bảo đúng qui định về  iến 

thức  năng lực  th i độ và động cơ 

học tập của HS 

8 1.09% 2 0.27% 89 12.14% 464 63.30% 170 23.19% 4.07 

(39)  
HS đ p ứng c c yêu cầu của Điều 

lệ trƣờng THPT 
9 1.23% 11 1.50% 93 12.69% 420 57.30% 200 27.29% 4.08 

Khác (ghi cụ thể):………………………………………………………………………………………  

Đả   ảo chất  ƣợng GV    

(40)  

Quy hoạch ph t triển đội ngũ GV 

(về số lƣợng  chất lƣợng và cơ cấu) 

phù hợp với chiến lƣợc dạy và học 

của trƣờng THPT 

4 0.55% 7 0.95% 82 11.19% 472 64.39% 168 22.92% 4.08 
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Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

(41)  
Đội ngũ GV đủ năng lực thực hiện 

nhiệm vụ của mình 
2 0.27% 13 1.77% 71 9.69% 451 61.53% 196 26.74% 4.13 

(42)  

Trƣờng THPT đƣợc chủ động trong 

tuyển dụng  sử dụng và thăng tiến 

GV 

1 0.14% 3 0.41% 98 13.37% 387 52.80% 244 33.29% 4.19 

(43)  

Tuyển chọn  sử dụng và thăng tiến 

GV minh bạch  công bằng dựa trên 

c c tiêu chuẩn/ch  năng lực 

4 0.55% 4 0.55% 81 11.05% 448 61.12% 196 26.74% 4.13 

(44)  
Cải tiến  tƣ vấn và luân chuyển/bố 

tr  lại GV đƣợc thực hiện định  ỳ 
6 0.82% 16 2.18% 107 14.58% 438 59.67% 167 22.75% 4.01 

(45)  
Hệ thống đ nh gi  GV  h ch quan  

công bằng 
6 0.82% 6 0.82% 87 11.87% 438 59.75% 196 26.74% 4.11 

(46)  
Ch nh s ch thu hút và duy trì đội 

ngũ GV có trình độ phù hợp 
2 0.27% 10 1.36% 99 13.51% 453 61.80% 169 23.06% 4.06 

(47)  

Kế hoạch ph t triển nghề nghiệp 

đ p ứng đƣợc nhu cầu của đội ngũ 

GV 

1 0.14% 10 1.36% 85 11.60% 468 63.85% 169 23.06% 4.08 

Khác (ghi cụ thể):……………………………………………………………………………………… 
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Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

Đả   ảo chất  ƣợng CSVC, phƣơng tiện dạy học và tài chính 

(48)  

Hệ thống phòng học  phòng th  

nghiệm  phòng học chuyên môn 

hóa đ p ứng đƣợc công t c dạy và 

học của trƣờng THPT 

10 1.37% 35 4.79% 140 19.15% 373 51.03% 173 23.67% 3.91 

(49)  

Thƣ viện có đủ số lƣợng  chủng 

loại s ch gi o  hoa  s ch báo, tài 

liệu chuyên môn  b o  tạp ch  

chuyên ngành phù hợp và thƣờng 

xuyên đƣợc cập nhật 

10 1.36% 35 4.77% 100 13.64% 427 58.25% 161 21.96% 3.95 

(50)  

Hệ thống m y t nh và mạng nội bộ 

(LAN) phù hợp và thƣờng xuyên 

đƣợc cập nhật hiện đại 

12 1.64% 18 2.46% 160 21.83% 377 51.43% 166 22.65% 3.91 

(51)  
Phƣơng tiện dạy học hiện đại và 

phân bổ sử dụng hiệu quả 
7 0.95% 21 2.86% 104 14.19% 433 59.07% 168 22.92% 4.00 

(52)  

Hạ tầng  CSVC và phƣơng tiện dạy 

học đ p ứng đƣợc c c tiêu ch  và 

qui định về sƣ phạm cũng nhƣ môi 

trƣờng  an toàn  y tế    

5 0.68% 28 3.82% 146 19.92% 387 52.80% 167 22.78% 3.93 
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Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

(53)  

Nhà trƣờng đƣợc chủ động và sử 

dụng đúng mục đ ch  qui định và 

hiệu quả ngân s ch đƣợc giao 

5 0.68% 13 1.77% 155 21.15% 391 53.34% 169 23.06% 3.96 

Khác (ghi cụ thể):……………………………………………………………………………………… 

  

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY VÀ HỌC  

Đánh giá chất  ƣợng đầu vào và tiến trình học tập củ  HS  

(54)  

C c tiêu ch  và phƣơng ph p đ nh 

gi  bao phủ tất cả c c mục tiêu của 

chƣơng trình GD  môn học  HĐGD 

cũng nhƣ chất lƣợng đầu vào (chất 

lƣợng GV  HS  CSVC  phƣơng tiện 

dạy học và tài ch nh)  

6 0.82% 45 6.14% 130 17.74% 407 55.53% 145 19.78% 3.87 

(55)  

Đ nh gi  tiến trình học tập của HS 

bao gồm cả đ nh gi  trƣớc  hi vào 

lớp  qu  trình học tập  lên lớp/tốt 

nghiệp 

4 0.55% 7 0.95% 143 19.51% 417 56.89% 162 22.10% 3.99 

(56)  

Đ nh gi  theo dấu vết HS (lên lớp  

học cao hơn hay đi làm   ) đƣợc 

thực hiện định  ỳ hàng năm 

56 7.64% 
13

9 

18.96

% 
137 18.69% 301 41.06% 100 13.64% 3.34 
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Câu Nội dung 

 1   2 3   4  5   

Trung 

bình 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

(57)  

HS và đơn vị  c  nhân đƣợc tạo cơ 

hội để nhận xét và/hay  hiếu nại về 

 ết quả đ nh gi  

9 1.23% 7 0.95% 136 18.55% 438 59.75% 143 19.51% 3.95 

Khác (ghi cụ thể):……………………………………………………………………………………… 

Phản hồi thông tin từ các  ên  iên qu n 

(58)  

Cấu trúc thông tin phản hồi phù 

hợp với c c bên liên quan (nhân 

viên  GV; HS đang học và HS tốt 

nghiệp; CMHS  thành viên cộng 

đồng; c c cấp quản lý   ) 

4 0.55% 9 1.23% 143 19.51% 440 60.03% 137 18.69% 3.95 

(59)  

C c  ết quả phản hồi thông tin từ 

c c bên liên quan đƣợc sử dụng để 

cải tiến chất lƣợng dạy và học 

2 0.27% 9 1.23% 134 18.28% 417 56.89% 171 23.33% 4.02 

(60)  

C c  ết quả phản hồi thông tin từ 

c c bên liên quan đƣợc sử dụng để 

ngăn ngừa c c sai sót trƣớc  hi xảy 

ra 

3 0.41% 8 1.09% 134 18.28% 414 56.48% 174 23.74% 4.02 

Khác (ghi cụ thể):……………………………………………………………………………………… 
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2. Nội dung và Kết quả Phiếu thu thập ý kiến dành cho CMHS và THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG 

Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 Trung 

bình 
SL % SL % SL % SL % SL % 

Học tập củ  học sinh 

 

(1)     

  

Con tôi nắm vững c c mục tiêu học 

tập  
2 0.44% 22 4.89% 97 21.56% 198 44.00% 131 29.11% 3.96 

(2)    

    

Con tôi biết c nh tự đặt mục tiêu học 

tập cho mình 
3 0.67% 19 4.22% 77 17.11% 192 42.67% 159 35.33% 4.08 

(3)    

    
Con tôi tự tin trong học tập 3 0.67% 21 4.67% 88 19.56% 183 40.67% 155 34.44% 4.04 

(4)   
Con tôi chủ động và chăm chỉ học 

tập 
2 0.44% 25 5.56% 78 17.33% 175 38.89% 170 37.78% 4.08 

(5)     

  

Con tôi thƣờng xuyên hoàn thành 

làm bài tập nghiêm túc 
7 1.56% 17 3.78% 91 20.22% 176 39.11% 159 35.33% 4.03 

(6)    

          

  

Con tôi thƣờng xuyên đọc truyện  

b o ch     trong lúc rảnh rỗi ngoài lớp 

học 
7 1.56% 16 3.56% 73 16.22% 198 44.00% 156 34.67% 4.07 

(7)    

       

Con tôi biết c ch  p dụng c c c ch 

học tập  h c nhau (nhƣ: học tập theo 

nhóm  làm dự  n  học tập hợp t c …) 

phù hợp với mục tiêu học tập 

2 0.44% 18 4.00% 75 16.67% 189 42.00% 166 36.89% 4.11 
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Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 Trung 

bình 
SL % SL % SL % SL % SL % 

(8)    

          

  

Con tôi có  hả năng học tập độc lập 3 0.67% 14 3.11% 88 19.56% 184 40.89% 161 35.78% 4.08 

(9)    

          

  

Con tôi biết c ch học tập hợp t c và 

chia sẻ  inh nghiệm với bạn học  
1 0.22% 8 1.78% 91 20.22% 188 41.78% 162 36.00% 4.12 

(10)  

         

Con tôi biết c ch  p dụng  iến thức 

và  ỹ năng đƣợc học vào c c tình 

huống  h c nhau 
5 1.11% 11 2.44% 72 16.00% 190 42.22% 172 38.22% 4.14 

(11)  

         

Con tôi biết c ch điều chỉnh c ch 

học tập của mình dựa trên  ết quả 

thi/ iểm tra và nhận xét của GV 

trong lớp học 

2 0.44% 13 2.89% 73 16.22% 187 41.56% 175 38.89% 4.16 

Khác (ghi cụ thể):……………………………………………………………………………………… 

  

H  trợ học sinh phát triển củ  trƣờng THPT  
  

(12)  

         

Trƣờng THPT có  hả năng hỗ trợ 

giải quyết c c vấn đề  hó  hăn của 

con tôi trong qu  trình ph t triển 

(nhƣ: ph t triển thể chất  tinh thần  

 ết bạn và học tập) 

2 0.44% 5 1.11% 94 20.89% 202 44.89% 137 30.44% 3.97 
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Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 Trung 

bình 
SL % SL % SL % SL % SL % 

(13)  

         

Con tôi luôn  ỷ luật và tự gi c chấp 

hành c c qui định của Nhà trƣờng 
3 0.67% 10 2.22% 85 18.89% 189 42.00% 163 36.22% 4.11 

(14)  

    

Nhà trƣờng có  hả năng giúp con tôi 

đạt đƣợc c c  ỹ năng/năng lực cần 

thiết 
4 0.89% 6 1.33% 136 30.22% 186 41.33% 118 26.22% 3.91 

(15)  

         

Nhà trƣờng có  hả năng nuôi dƣỡng 

c c thói quen/t nh c ch tốt cho con 

tôi 
2 0.44% 8 1.78% 112 24.89% 180 40.00% 148 32.89% 4.03 

(16)  

         

Kiến thức xã hội và  ỹ năng sống 

của con tôi tăng lên thông qua c c 

hoạt động GD  
6 1.33% 10 2.22% 61 13.56% 206 45.78% 167 37.11% 4.15 

(17)  

         

Con tôi đƣợc nhà trƣờng cung cấp có 

hệ thống về thông tin nghề nghiệp và 

chƣơng trình hƣớng nghiệp hữu  ch  
    10 2.22% 107 23.78% 190 42.22% 143 31.78% 4.04 

Khác (ghi cụ thể):……………………………………………………………………………………… 

Môi trƣờng GD củ  trƣờng THPT 

  

(18)  

    

Con tôi th ch đƣợc học tại Nhà 

trƣờng này 
2 0.44% 7 1.56% 64 14.22% 198 44.00% 179 39.78% 4.21 
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Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 Trung 

bình 
SL % SL % SL % SL % SL % 

(19)  

    
Con tôi   nh trọng GV của mình  2 0.44% 11 2.44% 34 7.56% 176 39.11% 227 50.44% 4.37 

(20)  

    

Con tôi sống thân thiện với c c bạn 

bè trong Nhà trƣờng 
4 0.89% 17 3.78% 45 10.00% 195 43.33% 189 42.00% 4.22 

(21)  

     
Gi o viên quan tâm đến con tôi 3 0.67% 10 2.22% 35 7.78% 185 41.11% 217 48.22% 4.34 

(22)  

         

Con tôi yêu th ch tham dự vào các 

hoạt động của Nhà trƣờng 
4 0.89% 11 2.44% 59 13.11% 166 36.89% 210 46.67% 4.26 

(23)  

    

Tôi hạnh phúc  hi cho con tôi học tại 

nhà trƣờng này 
4 0.89% 8 1.78% 41 9.11% 192 42.67% 205 45.56% 4.30 

Khác (ghi cụ thể):………………………………………………………………………………………  

Hợp tác Nhà trƣờng – CMHS và Thành viên cộng đồng 

Câu 

(24)  

    

Nhà trƣờng có ch nh s ch rõ ràng và 

chƣơng trình cụ thể về ”Hợp t c Nhà 

trƣờng – CMHS” 
6 1.33% 55 12.22% 231 51.33% 73 16.22% 85 18.89% 3.39 

(25)   

  

Nhà trƣờng coi trọng và  huyến 

khích CMHS tham gia GD HS 
5 1.11% 6 1.33% 43 9.56% 192 42.67% 204 45.33% 4.30 
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Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 Trung 

bình 
SL % SL % SL % SL % SL % 

(26)  

         

Nhà trƣờng có c c  ênh đa dạng và 

phù hợp[1] để giao tiếp với CMHS 
5 1.11% 5 1.11% 56 12.44% 208 46.22% 176 39.11% 4.21 

(27)  

       

 an đại diện CMHS là cầu nối tốt để 

tăng cƣờng liên  ết giữa CMHS và 

Nhà trƣờng 
3 0.67% 12 2.67% 37 8.22% 205 45.56% 193 42.89% 4.27 

(28)  

  

Nhà trƣờng thƣờng xuyên thông b o 

về  ết quả GD của con tôi  
7 1.56% 5 1.11% 46 10.22% 206 45.78% 186 41.33% 4.24 

(29)   

Nhà trƣờng thƣờng xuyên thông báo 

cho CMHS về c c hoạt động của 

Nhà trƣờng 
3 0.67% 59 13.11% 249 55.33% 52 11.56% 87 19.33% 3.36 

(30)  

    

Tôi luôn đƣợc tạo cơ hội thuận lợi 

tham dự vào hoạt động của Nhà 

trƣờng  
7 1.56% 10 2.22% 46 10.22% 206 45.78% 181 40.22% 4.21 

(31)   

  

Tôi luôn quan tâm  tin tƣởng  ủng hộ 

và tham dự nhiệt tình vào c c hoạt 

động Nhà trƣờng  
3 0.67% 11 2.44% 47 10.44% 194 43.11% 195 43.33% 4.26 

(32)   

  

Nhà trƣờng thƣờng xuyên tham  hảo 

CMHS để cải tiến công việc đƣợc tốt 

hơn  
3 0.67% 58 12.89% 196 43.56% 84 18.67% 89 19.78% 3.31 

(33)  

         

Tôi luôn đƣợc  huyến  h ch tham dự 

vào c c qu  trình gi m s t hoạt động 

của nhà trƣờng 
2 0.44% 15 3.33% 53 11.78% 202 44.89% 178 39.56% 4.20 
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Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 Trung 

bình 
SL % SL % SL % SL % SL % 

(34)  

         

Tôi t ch cực chủ động giao tiếp với 

Nhà trƣờng 
4 0.89% 70 15.56% 210 46.67% 82 18.22% 84 18.67% 3.38 

(35)   

  
Tôi có quan hệ tốt với Nhà trƣờng 3 0.67% 5 1.11% 51 11.33% 194 43.11% 197 43.78% 4.28 

Khác (ghi cụ thể):………………………………………………………………………………………  

 

3. Nội dung và Kết quả Phiếu thu thập ý kiến dành cho HỌC SINH 

Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 

 

Trung 

bình  SL % SL % SL % SL % SL % 

Giảng dạy củ  GV  

(1)              

  

GV thƣờng xuyên  h ch lệ  động 

viên HS trong lớp học 
15 1.68% 26 2.91% 92 10.28% 482 53.85% 280 31.28% 4.10 

(2)              

  

GV thƣờng xuyên đặt c c câu hỏi 

  ch th ch tƣ duy HS trong lớp học 
7 0.78% 17 1.90% 111 12.40% 522 58.32% 238 26.59% 4.08 

(3)              

  

GV thƣờng xuyên  huyến  h ch HS 

tự tìm hiểu c c vấn đề  h c nhau 
8 0.89% 16 1.79% 144 16.09% 516 57.65% 211 23.58% 4.01 
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Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 

 

Trung 

bình  SL % SL % SL % SL % SL % 

trong lớp học 

(4)              

  

GV thƣờng xuyên sử dụng c c 

 iểu/c ch học tập  h c nhau (nhƣ: 

học tập theo nhóm  làm dự  n  học 

tập hợp t c …) phù hợp với mục 

tiêu học tập  

8 0.89% 22 2.46% 136 15.20% 489 54.64% 240 26.82% 4.04 

(5)              

  

GV xây dựng đƣợc bầu  hông khí 

học tập t ch cực trong lớp học 
8 0.89% 18 2.01% 87 9.72% 468 52.29% 314 35.08% 4.19 

(6)              

  

GV thƣờng xuyên tuyên dƣơng về 

tiến bộ và giúp đỡ  hó  hăn cho HS 

trong học tập 
6 0.67% 15 1.68% 86 9.61% 497 55.53% 291 32.51% 4.18 

Khác (ghi cụ thể):……………………………………………………………………………………… 

  

Học tập củ  học sinh 

(7)              

  
Em nắm vững c c mục tiêu học tập  75 8.38% 105 11.73% 171 19.11% 381 42.57% 163 18.21% 3.51 

(8)              

  

Em biết c nh tự đặt mục tiêu học tập 

cho mình 
86 9.61% 141 15.75% 105 11.73% 397 44.36% 166 18.55% 3.46 

(9)              

  
Em luôn tự tin trong học tập 83 9.27% 127 14.19% 164 18.32% 345 38.55% 186 20.78% 3.51 
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Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 

 

Trung 

bình  SL % SL % SL % SL % SL % 

(10)         

  

Em luôn chủ động và chăm chỉ học 

tập 
7 0.78% 121 13.52% 144 16.09% 381 42.57% 242 27.04% 3.82 

(11)         

  
Em luôn làm bài tập nghiêm túc 58 6.48% 129 14.41% 117 13.07% 307 34.30% 264 29.50% 3.59 

(12)         

  

Em thƣờng xuyên đọc truyện  b o 

ch     trong lúc rảnh rỗi ngoài lớp 

học 
53 5.92% 108 12.07% 153 17.09% 339 37.88% 222 24.80% 3.57 

(13)         

  

Em biết c ch  p dụng c c c ch học 

tập  h c nhau (nhƣ: học tập theo 

nhóm  làm dự  n  học tập hợp t c 

…) phù hợp với mục tiêu học tập 

59 6.59% 132 14.75% 143 15.98% 360 40.22% 201 22.46% 3.57 

(14)         

  
Em có  hả năng học tập độc lập 13 1.45% 188 21.01% 201 22.46% 405 45.25% 88 9.83% 3.41 

(15)         

  

Em biết c ch học tập hợp t c và chia 

sẻ  inh nghiệm với bạn học 
76 8.49% 103 11.51% 150 16.76% 350 39.11% 216 24.13% 3.59 

(16)         

  

Em biết c ch  p dụng  iến thức và 

 ỹ năng đƣợc học vào các tình 

huống  h c nhau 
53 5.92% 159 17.77% 162 18.10% 320 35.75% 201 22.46% 3.51 

(17)         

  

Em biết c ch điều chỉnh c ch học 

tập của mình dựa trên  ết quả 

thi/ iểm tra và nhận xét của GV 

trong lớp học 

36 4.02% 189 21.12% 137 15.31% 362 40.45% 171 19.11% 3.49 
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Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 

 

Trung 

bình  SL % SL % SL % SL % SL % 

Khác (ghi cụ thể):………………………………………………………………………………………  

  

H  trợ học sinh phát triển   

(18)         

  

Tất cả chúng em đều có cơ hội công 

bằng trong học tập 
15 1.68% 21 2.35% 68 7.60% 429 47.93% 362 40.45% 4.23 

(19)         

  

GV có  hả năng hỗ trợ giải quyết 

c c vấn đề  hó  hăn cho chúng em 

trong qu  trình ph t triển (nhƣ: ph t 

triển thể chất  tinh thần   ết bạn và 

học tập) 

5 0.56% 20 2.23% 105 11.73% 469 52.40% 296 33.07% 4.15 

(20)         

  

Em luôn  ỷ luật và tự gi c chấp 

hành c c qui định của nhà trƣờng 
4 0.45% 17 1.90% 122 13.63% 479 53.52% 273 30.50% 4.12 

(21)         

  

Nhà trƣờng luôn t ch cực hƣớng dẫn 

chúng em đạt đƣợc c c  ỹ 

năng/năng lực cần thiết 
1 0.11% 21 2.35% 96 10.73% 498 55.64% 279 31.17% 4.15 

(22)         

  

Nhà trƣờng luôn t ch cực nuôi 

dƣỡng c c thói quen/t nh c ch tốt 

cho chúng em 
1 0.11% 13 1.45% 93 10.39% 517 57.77% 271 30.28% 4.17 

Khác (ghi cụ thể):………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Hoạt động GD  
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Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 

 

Trung 

bình  SL % SL % SL % SL % SL % 

Câu 

(23)         

  

Chúng em tham dự t ch cực vào c c 

hoạt động GD[1] 
13 1.45% 32 3.58% 130 14.53% 429 47.93% 291 32.51% 4.06 

(24)         

  

Nội dung hoạt động GD đ p ứng 

c c nhu cầu và quan tâm  h c nhau 

của chúng em  
5 0.56% 20 2.23% 145 16.20% 474 52.96% 251 28.04% 4.06 

(25)         

  

Chúng em có các cơ hội phù hợp và 

công bằng để tham dự vào c c hoạt 

động GD  
4 0.45% 13 1.45% 124 13.85% 448 50.06% 306 34.19% 4.16 

(26)         

  

Em luôn t ch cực tham dự vào c c 

hoạt động GD thông qua c c 

 ênh/hình thức  h c nhau của Nhà 

trƣờng  

7 0.78% 23 2.57% 144 16.09% 479 53.52% 242 27.04% 4.03 

(27)         

  

Em luôn đƣợc hƣớng dẫn rõ ràng  

cụ thể về qui định an toàn cho c c 

hoạt động GD  
4 0.45% 25 2.79% 97 10.84% 493 55.08% 276 30.84% 4.13 

(28)         

  

Em thƣờng xuyên đƣợc GV tƣ vấn  

giúp đỡ để lập KH và thực hiện c c 

hoạt động GD 
7 0.78% 15 1.68% 149 16.65% 475 53.07% 249 27.82% 4.05 

(29)         

  

Kiến thức xã hội và  ỹ năng sống 

của em tăng lên thông qua c c hoạt 

động GD  
8 0.89% 15 1.68% 87 9.72% 498 55.64% 287 32.07% 4.16 

Khác (ghi cụ thể):………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 

 

Trung 

bình  SL % SL % SL % SL % SL % 

Môi trƣờng giáo dục củ  nhà trƣờng 

  

(30)         

  

Em yêu th ch đƣợc học tại Nhà 

trƣờng này 
8 0.89% 7 0.78% 88 9.83% 482 53.85% 310 34.64% 4.21 

(31)         

  

Em hiểu rõ về lịch sử  truyền thống 

ph t triển Nhà trƣờng  
4 0.45% 33 3.69% 191 21.34% 443 49.50% 224 25.03% 3.95 

(32)         

  

Em nắm đƣợc c c mục tiêu ph t 

triển Nhà trƣờng  
5 0.56% 16 1.79% 172 19.22% 483 53.97% 219 24.47% 4.00 

(33)         

  

Em luôn ủng hộ và tham dự t ch cực 

vào c c hoạt động của Nhà trƣờng 
5 0.56% 9 1.01% 98 10.95% 440 49.16% 343 38.32% 4.24 

(34)         

  

Nhà trƣờng thƣờng xuyên xem xét 

và đ p ứng t ch cực với c c nhận 

xét  góp ý của chúng em 
10 1.12% 17 1.90% 114 12.74% 496 55.42% 258 28.83% 4.09 

(35)         

  

Nhà trƣờng có c c phƣơng ph p 

th ch hợp để sửa chữa những sai sót 

của chúng em 
8 0.89% 29 3.24% 84 9.39% 511 57.09% 263 29.39% 4.11 

(36)         

  

Đoàn thành niên  đội thiếu niên là 

cầu nối tốt để giao tiếp giữa Nhà 

trƣờng với HS  
9 1.01% 20 2.23% 106 11.84% 519 57.99% 241 26.93% 4.08 

Khác (ghi cụ thể):………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



208 

 

Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 

 

Trung 

bình  SL % SL % SL % SL % SL % 

Quan hệ GV-HS:   

(37)         

  

GV luôn tôn trọng  tin tƣởng  dễ gần 

và thân thiện với chúng em 
9 1.01% 35 3.91% 86 9.61% 457 51.06% 308 34.41% 4.14 

(38)         

  

GV thƣờng xuyên quan tâm, giao 

tiếp và đối xử công bằng với chúng 

em  
10 1.12% 22 2.46% 83 9.27% 430 48.04% 350 39.11% 4.22 

(39)         

  

GV luôn coi trọng c c quan điểm  

suy nghĩ  h c nhau của chúng em   
7 0.78% 17 1.90% 116 12.96% 472 52.74% 283 31.62% 4.13 

(40)         

  

Chúng em luôn đƣợc  huyến  h ch 

và công nhận  ịp thời từ GV  
6 0.67% 19 2.12% 110 12.29% 500 55.87% 260 29.05% 4.11 

(41)         

  

Chúng em luôn   nh trọng và coi 

GV nhƣ là tấm gƣơng 
5 0.56% 7 0.78% 82 9.16% 468 52.29% 333 37.21% 4.25 

Khác (ghi cụ thể):…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Quan hệ giữa HS:     

(42)         

  

Em sống thân thiện với c c bạn 

trong Nhà trƣờng  
12 1.34% 17 1.90% 53 5.92% 480 53.63% 333 37.21% 4.23 
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Câu Nội dung 
1 2 3 4 5 

 

Trung 

bình  SL % SL % SL % SL % SL % 

(43)         

  

Chúng em luôn quan tâm và hỗ trợ 

lẫn nhau  
14 1.56% 8 0.89% 103 11.51% 476 53.18% 294 32.85% 4.15 

(44)         

  

HS lớn tuổi luôn quan tâm tới HS 

nhỏ hơn  
24 2.68% 31 3.46% 130 14.53% 458 51.17% 252 28.16% 3.99 

(45)         

  

Lớp trƣởng  b  thƣ đoàn thanh 

niên/đội thiếu niên nhiệt tình trong 

công việc và luôn là tấm gƣơng cho 

HS khác. 

15 1.68% 17 1.90% 87 9.72% 470 52.51% 306 34.19% 4.16 

Khác (ghi cụ thể):…………………………………………………………………………………………………………………………………  
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PHỤ LỤC 2. KHẢO NGHIỆM TÍNH CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP 

Tên giải pháp và nội dung 

Cần thiết Khả thi 

Không 

cần 

thiết  

Cần 

thiết 

Rất cần 

thiết 

 

TB 
Không 

 hả thi 
Khả thi 

Rất  hả 

thi 
TB 

GIẢI PHÁP 1: Hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ  áo về quản    quá trình dạy và học thành công củ  trƣờng THPT 

Tuyên Qu ng trong  ối cảnh ph n cấp QLGD  

Tiêu chuẩn 1: KẾT QUẢ ĐẦU RA VÀ QUẢN LÝ ĐẦU RA 

Tiêu ch  1: Kết quả đầu ra và mức độ hài lòng 

của c c bên liên quan 
3.39% 57.07% 39.53% 2.36 4.46% 71.03% 24.52% 2.20 

Tiêu ch  2: Ph t triển cơ sơ dữ liệu về KQGD 

của HS theo  hối học 
4.84% 59.79% 35.37% 2.31 4.75% 69.57% 25.68% 2.21 

Tiêu chuẩn 2: LẬP KH QUẢN LÝ LỚP HỌC VÀ HĐGD  

Tiêu ch  3: Lập KH quản lý lớp học và HĐGD 3.39% 59.69% 36.92% 2.34 3.59% 75.00% 21.41% 2.18 

Tiêu chuẩn 3: QUẢN LÝ LỚP HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

Tiêu ch  4: Quản lý hoạt động dạy học của GV 4.26% 60.76% 34.98% 2.31 4.36% 72.09% 23.55% 2.19 

Tiêu ch  5: Quản lý và hỗ trợ hoạt động học 

tập của HS 
5.04% 59.40% 35.56% 2.31 6.20% 71.32% 22.48% 2.16 
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Tên giải pháp và nội dung 

Cần thiết Khả thi 

Không 

cần 

thiết  

Cần 

thiết 

Rất cần 

thiết 

 

TB 
Không 

 hả thi 
Khả thi 

Rất  hả 

thi 
TB 

Tiêu ch  6: Cấu trúc tổ chức và cơ chế quản lý 

qu  trình dạy và học 
4.46% 61.63% 33.91% 2.29 4.94% 73.26% 21.80% 2.17 

Tiêu ch  7: Môi trƣờng GD t ch cực và lành 

mạnh 
4.94% 59.01% 36.05% 2.31 4.75% 72.97% 22.29% 2.18 

Tiêu chuẩn 4: QUẢN LÝ ĐẦU VÀO 

Tiêu ch  8: Đảm bảo chất lƣợng HS đầu vào 4.94% 49.71% 45.35% 2.40 7.66% 65.60% 26.74% 2.19 

Tiêu ch  9: Đảm bảo chất lƣợng GV   2.91% 53.29% 43.80% 2.41 3.97% 75.19% 20.83% 2.17 

Tiêu ch  10: Đảm bảo chất lƣợng CSVC  

phƣơng tiện dạy học và tài ch nh 
4.65% 56.49% 38.86% 2.34 5.43% 71.61% 22.97% 2.18 

Tiêu chuẩn 5: HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY VÀ HỌC  

Tiêu ch  11: Đ nh gi  chất lƣợng đầu vào và 

tiến trình học tập của HS  
3.97% 52.62% 43.41% 2.39 4.46% 66.47% 29.07% 2.25 

Tiêu ch  12: Phản hồi thông tin từ c c bên liên 

quan 

 

5.81% 50.19% 43.99% 2.38 5.43% 67.83% 26.74% 2.21 



212 

 

Tên giải pháp và nội dung 

Cần thiết Khả thi 

Không 

cần 

thiết  

Cần 

thiết 

Rất cần 

thiết 

 

TB 
Không 

 hả thi 
Khả thi 

Rất  hả 

thi 
TB 

GIẢI PHÁP 2: Quy trình tự đánh giá quản    quá trình dạy học trƣờng THPT Tuyên Qu ng trong  ối cảnh ph n cấp 

QLGD  

 ƣớc 1: Lập  ế hoạch tự đ nh gi  4.46% 60.85% 34.69% 2.30 5.23% 67.34% 27.42% 2.22 

 ƣớc 2: Tổ chức thực hiện tự đ nh gi   4.65% 54.26% 41.09% 2.36 5.33% 72.87% 21.80% 2.16 

 ƣớc 3: Viết b o c o và công bố  ết quả tự 

đ nh gi  
6.40% 66.38% 27.23% 2.21 4.94% 72.67% 22.38% 2.17 

GIẢI PHÁP 3: C n  ằng giữ  tập trung và ph n cấp trong quản    quá trình dạy học trƣờng THPT Tuyên Qu ng trong 

 ối cảnh ph n cấp QLGD 

 ƣớc 1: Xây dựng bức tranh hiện trạng về tập 

trung và phân cấp trong quản lý qu  

trình dạy học của trƣờng THPT  

4.75% 55.81% 39.44% 2.35 4.46% 68.31% 27.23% 2.23 

 ƣớc 2: Phân t ch hiện trạng về tập trung và 

phân cấp trong quản lý qu  trình dạy 

học của trƣờng THPT 

4.94% 64.53% 30.52% 2.26 4.94% 75.10% 19.96% 2.15 

 ƣớc 3: Xây dựng c c biện ph p đảm bảo cân 

bằng giữa tập trung và phân  cấp trong 

quản lý qu  trình dạy học Đ CL đào 

tạo của trƣờng THPTCĐ 

4.65% 62.60% 32.75% 2.28 5.04% 76.94% 18.02% 2.13 
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Tên giải pháp và nội dung 

Cần thiết Khả thi 

Không 

cần 

thiết  

Cần 

thiết 

Rất cần 

thiết 

 

TB 
Không 

 hả thi 
Khả thi 

Rất  hả 

thi 
TB 

GIẢI PHÁP 4: Tăng cƣờng  ối qu n hệ Nhà trƣờng – Gi  đình/CMHS – Cộng đồng trong quản    quá trình dạy học 

trƣờng THPT Tuyên Qu ng trong  ối cảnh ph n cấp QLGD   

(1) Nâng cao c c  ỹ năng làm cha mẹ cho 

CMHS  
4.07% 50.78% 45.16% 2.41 

10.08

% 
61.24% 28.68% 2.19 

(2) Tăng cƣờng hoạt động giao tiếp hai chiều 

giữa HĐT với CMHS/gia đình 
3.59% 54.75% 41.67% 2.38 5.43% 76.74% 17.83% 2.12 

(3) Thiết  ế c c hoạt động tình nguyện phù 

hợp với CMHS 
5.62% 60.47% 33.91% 2.28 6.69% 70.64% 22.67% 2.16 

(4) Lôi cuốn CMHS và gia đình tham dự vào 

việc trợ giúp học tập của HS tại gia đình 
5.04% 62.21% 32.75% 2.28 7.66% 67.64% 24.71% 2.17 

(5) Lôi cuốn CMHS tham dự vào hoạt động tƣ 

vấn hoặc tham dự vào qu  trình ra quyết 

định của Nhà trƣờng 

5.33% 65.12% 29.55% 2.24 7.75% 75.68% 16.57% 2.09 

(6) Hợp t c với cộng đồng  để thu hút c c 

nguồn lực (tr  lực và vật lực) cho c c 

chƣơng trình của Nà trƣờng 

6.78% 60.37% 32.85% 2.26 6.59% 72.77% 20.64% 2.14 
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Tên giải pháp và nội dung 

Cần thiết Khả thi 

Không 

cần 

thiết  

Cần 

thiết 

Rất cần 

thiết 

 

TB 
Không 

 hả thi 
Khả thi 

Rất  hả 

thi 
TB 

GIẢI PHÁP 5: Phát triển trƣờng THPT Tuyên Qu ng thành nhà trƣờng học tập  

(1) Thiết lập môi trƣờng hỗ trợ học tập an 

toàn  tin tƣởng và chia sẻ lẫn nhau 
3.78% 59.11% 37.11% 2.33 2.91% 73.55% 23.64% 2.21 

(2) Xây dựng c c qu  trình và thực tiễn học 

tập cụ thể 
6.69% 64.92% 28.39% 2.22 6.78% 68.41% 24.81% 2.18 

(3) Lãnh đạo  huyến  h ch học tập 4.36% 62.98% 32.66% 2.28 5.52% 76.74% 17.73% 2.12 

 

 

 

 

 


