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CẢI CÁCH CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA NHẬT BẢN
HỌC TẬP TÍCH HỢP VÀ NHỮNG THÁCH THỨC

Mohammad Reza Sarkar Aranil
Keisuke Fukaya

1. Cải cách chuẩn chương trình
giáo dục quốc gia Nhật Bản

Nội dung những nghiên cứu gần đây
cho rằng giáo dục Nhật Bản đã đạt
được những thành công trong đào tạo
thế hệ trẻ với chất lượng học tập cao và
điểm kiểm tra của một số môn học đã
đạt xếp hạng thuộc nhóm cao nhất qua
các nghiên cứu liên quốc gia, đặc biệt là
môn khoa học tự nhiên và toán học.
Điều này được cho là mục tiêu quan
trọng nhất của cách tiếp cận hướng tới
giáo dục nhà trường tập trung vào giáo
dục con người toàn diện, giáo dục thân
thiện, hiểu biết và đáp ứng nhu cầu của
học sinh, tăng cường thực hành trên
lớp, nâng cao chuẩn chương trình giáo
dục quốc gia, chất lượng giảng dạy, khả
năng lãnh đạo trong học tập và kiến
thức chuyên môn ở nhà trường.

Mặc dù vậy, bước sang thế kỷ 21,
thế giới đang biến đổi rất nhanh với
những thách thức quan trọng như toàn
cầu hóa, những khác biệt văn hóa ngày

càng tăng, công nghệ thông tin, nền
kinh tế tri thức và xã hội thông tin.
Những thách thức mới này buộc chúng
ta phải suy nghĩ về cấu trúc của nhà
trường và những thay đổi chính sách,
chương trình, nội dung và các phương
pháp giáo dục. Cải cách giáo dục là một
hướng đi tất yếu ở tất cả các nước phát
triển và đang phát triển. Mô hình cải
cách có thể khác nhau giữa các nước
nhưng cải cách giáo dục là một xu
hướng chung. Ở Nhật Bản, kế hoạch
cải cách giáo dục hướng tới xây dựng
con người Nhật Bản giàu tính nhân văn,
phát triển năng khiếu cá nhân, nuôi
dưỡng tính sáng tạo độc lập và nhấn
mạnh giáo dục công dân. Những vấn đề
này chú trọng đến giá trị cao nhất về trí
tuệ và ý tưởng của cá nhân, xác định
quyền hạn của cá nhân, tính sáng tạo và
trách nhiệm. Bài viết này xem xét kinh
nghiệm của Nhật Bản về cải cách chuẩn
chương trình quốc gia được khởi xướng
từ tháng 4 năm 2002. Sự quan tâm đặc
biệt ở đây là có thể học hỏi được gì từ
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cách tiếp cận liên môn học trong cải
cách chuẩn chương trình quốc gia của
Nhật Bản và nghiên cứu định hướng
mới1 trong thực tế. Điều gì xảy ra trong
thực tiễn sau khi thực hiện học tập tích
hợp? Người Nhật phản ứng như thế nào
về chuẩn chương trình quốc gia mới
sau cải cách?

2. Các nguồn số liệu

Các nguồn số liệu cho nghiên cứu
này bao gồm tổng quan tài liệu về cải
cách chuẩn chương trình quốc gia Nhật
Bản và phương pháp nghiên cứu tích
hợp bao gồm dự giờ trên lớp, ghi chép,
phỏng vấn cán bộ nghiên cứu, giáo viên
và hiệu trưởng nhà trường. Phỏng vấn

1 Nghiên cứu định hướng là một bản hướng
dẫn chuẩn chương trình, phương pháp giảng
dạy và mục tiêu giáo dục nhà trường, nội
dung, thời lượng của các môn học chính và
cách thức đánh giá hoạt động trên lớp ở Nhật
Bản. Bộ Giáo dục ban hành hướng dẫn này
như một “Chuẩn tối thiểu” cho tất cả các
trường công lập của Nhật và nhấn mạnh rằng
nghiên cứu định hướng được coi như chuẩn
chương trình quốc gia Nhật. Chúng ta sử dụng
thuật ngữ ‘chương trình quốc gia’ như các
chuẩn chương trình tối thiểu của Nhật đối với
giáo dục công lập và ‘nghiên cứu định hướng’
đối với giáo dục nhà trường trong thực tiễn.
Bộ Giáo dục sử dụng cả hai thuật ngữ này,
trong khi đó các học giả Nhật thường sử dụng
thuật ngữ ‘nghiên cứu định hướng’ mặc dù
thuật ngữ ‘chương trình quốc gia’ được sử
dụng rộng rãi ở các nước phương Tây.

giáo viên và hiệu trưởng được thực
hiện từ tháng 4/2006 đến tháng 1/2007.
Trong các cuộc phỏng vấn giáo viên và
lãnh đạo nhà trường được hỏi, thảo luận
về kiến thức và kinh nghiệm của họ
trong giảng dạy và những thay đổi gì
trong khuôn khổ trách nhiệm của họ đối
với quản lý chương trình và thiết kế tài
liệu giảng dạy ở nhà trường. Thêm nữa,
nhóm nghiên cứu đã phân tích số liệu
về kết quả học tập của học sinh thông
qua đánh giá bởi TIMSS (1995) 2 ,
TIMSS-R (1999)3, TIMSS (2003)4 và
PISA (2003)5.

2 Nghiên cứu khoa học và toán học quốc tế lần
thứ 3 (The Third International Mathematics
and Science Study -TIMSS) là một nghiên
cứu quốc tế kỳ vọng cao và lớn nhất về thành
tích học tập của học sinh do Hiệp hội quốc tế
về đánh giá thành tích giáo dục tài trợ (Xem
tại http://timss.bc.edu).

3 TIMSS 1999 được biết đến như một đánh
giá lặp lại hoặc TIMSS-R đánh giá tiến độ
thành tích đạt được ở môn khoa học và toán
lớp 8 trên toàn thế giới do Hiệp hội quốc tế về
đánh giá thành tích giáo dục tài trợ (Xem tại
http://timss.bc.edu).

4 Các khuynh hướng nghiên cứu khoa học và
toán học quốc tế đã được Hiệp hội đánh giá
thành tích giáo dục quốc tế xây dựng để đánh
giá các xu thế thành tựu của học sinh đạt được
trong khoa học và toán học (Xem tại
http://nces.ed.gov/timss/faq.asp).
5 Chương trình đánh giá học sinh quốc tế
(PISA) là một dự án của tổ chức OECD xây
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3. Cải cách chương trình

Ủy ban chương trình nhận được yêu
cầu của bộ Giáo dục, Khoa học và Văn
hóa (sau đây gọi là Bộ Giáo dục Nhật
Bản) vào tháng 8 năm 1996 liên quan
đến cải cách chuẩn chương trình quốc
gia. Ủy ban này đã thảo luận triển vọng
và việc duy trì nội dung và phương
pháp giáo dục chú trọng đến giáo dục
học sinh trở thành những thành viên
độc lập, có trách nhiệm với quốc gia và
xã hội trong kỷ nguyên sau hiện đại
hóa. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục, Ủy
ban kiến nghị rằng nhà trường sử dụng
nhiều chuẩn để học tập tích hợp mà
chúng được phân chia dựa trên 5 tiêu
chí nhằm nâng cao 5 khả năng dưới
đây: (a) Khả năng xác định vấn đề; (b)
Năng lực giải quyết vấn đề; (c) Kỹ
năng học tập và suy đoán; (d) Tinh thần
học tập sáng tạo và tích cực và (e) Phê
phán lối sống của con người. Thêm
nữa, Ủy ban cũng đồng ý rằng việc xem
xét, đánh giá định kỳ chuẩn chương
trình quốc gia là rất cần thiết để đưa ra
những điểm nhấn quan trọng trong

dựng để cung cấp chính sách dựa trên định
hướng các chỉ số quốc tế về kỹ năng và kiến
thức của học sinh trong độ tuổi 15. Ba lĩnh
vực được đánh giá trong PISA là: Đọc hiểu,
toán học và khoa học (xem tại
"http://www.pisa.gc.ca/what_pisa.shtml"

chương trình đối với học tập tích hợp.

Cải cách chuẩn chương trình quốc
gia được bắt đầu để hỗ trợ học sinh phát
triển khả năng học tập, suy nghĩ độc lập
và khuyến khích các trường chủ động
chỉ ra điểm mạnh trong xây dựng các
hoạt động giáo dục đặc thù để hình
thành nhà trường xuất sắc.

4. Giai đoạn học tập tích hợp

Chuẩn chương trình quốc gia mới
nhấn mạnh phương thức tiếp cận tổng
hợp và tích hợp, sáng tạo môn học mới
‘học tập tích hợp’ bao gồm các chủ đề
như tìm hiểu quốc tế, kiến thức trong
thời đại số hóa, học tập toàn cầu hóa,
sức khỏe, phúc lợi xã hội và các vấn đề
môi trường. Mỗi nhà trường có đủ thẩm
quyền quản lý và xác định vấn đề gì và
dạy như thế nào trong giai đoạn học tập
tích hợp với sự quan tâm của cộng đồng
địa phương.

Mỗi năm, tối đa có 100 giờ dạy
được phân bổ cho học tập tích hợp ở
trường tiểu học từ lớp 3 đến lớp 6. Ở
các trường phổ thông, học sinh trong 3
năm đầu có 70 giờ, lớp 10 đến lớp 12 có
khoảng 105 đến 210 giờ cho việc học
tập tích hợp. Như vậy, thời gian giảng
dạy ban đầu cũng như kiến thức cơ bản
và nội dung khoa học của giáo dục nhà
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trường đã giảm đến 30%, nhiều khóa
học tự chọn đã được cung cấp cho học
sinh phổ thông bắt đầu từ tháng 4/2002.
Đối với chương trình giáo dục THCS từ
1050 tiết học năm 1984 đã giảm xuống
còn 980 tiết năm 2002. Ở các trường
THPT, 80 tiết học được yêu cầu phục
vụ cho tốt nghiệp đã giảm xuống còn
74 tiết, bao gồm 31 tiết bắt buộc và 43
tiết tự chọn.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục năm
2003, trung bình 62,6% trường tiểu học
(lớp 3 đến lớp 6) sử dụng một phần thời
gian học tập tích hợp cho các chương
trình tìm hiểu quốc tế, 59,7% cho các
chủ đề quốc tế, 49,6% cho các vấn đề
môi trường và 46,5% cho các chương
trình sức khỏe và phúc lợi xã hội.
Thông thường chương trình học tập
tích hợp cung cấp cơ hội cho nhà
trường tiến hành các hoạt động giáo
dục theo nhu cầu của nhà trường, học
sinh và cộng đồng. Theo quan sát của
Sarkar Arani và Lassegard (2007), tiếp
cận liên môn học thường được sử dụng
khi thiết kế tài liệu cho học tập tích hợp
với những quan tâm về học tập toàn cầu
hóa cũng như học tập từ cộng đồng. Ví
dụ, tiếp cận văn hóa có thể được sử
dụng trong giảng dạy giáo dục môi

trường do vậy học sinh có thể gắn kết
giáo dục tìm hiểu quốc tế với các
nghiên cứu xã hội.

Có thể nói rằng phần lớn các yếu tố
đánh giá học tập tích hợp có thể được
chuyển tải trong môn giáo dục công
dân và các giá trị hậu công nghiệp, ở đó
sự thành công liên quan đến học tập
toàn cầu hóa và các hoạt động văn hóa -
xã hội, hiểu biết quốc tế, nhận thức môi
trường, tinh thần tình nguyện và kiến
thức số hóa.

Các kết quả nghiên cứu do Bộ Giáo
dục tiến hành cho thấy học sinh nói
chung hứng thú với học tập tích hợp,
mặc dù giáo viên cho rằng vai trò của
họ đã thay đổi từ khi thực hiện chương
trình học tập mới này và cũng có nhiều
giáo viên phàn nàn về những khó khăn
trong thiết kế và chuẩn bị cho giai đoạn
học tập tích hợp (Sarkar Arani and
Matoba 2006).

5. Những thách thức trong thực
hiện

Hiện tại ở Nhật Bản, nhóm người
hay dao động lại một lần nữa lên tiếng
theo hướng ngược lại. Họ cho rằng việc
hạ thấp các chuẩn khoa học trong giới
trẻ Nhật được bàn luận thông qua sử
dụng thời gian trên lớp cho học tập tích
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hợp và đã thu hút sự chú ý cao của giới
truyền thông. Điều này có vẻ như thành
tích khoa học của học sinh đã thay đổi
và lãnh đạo nhà trường, giáo viên và
các nhà quản lý giáo dục đã và đang
chịu sự tấn công gay gắt từ các phương
tiện truyền thông, cha mẹ học sinh và
cộng đồng. Từ năm 1995 đến 2006, các
tác giả đã kiểm chứng sự thay đổi trong
trách nhiệm của giáo viên, kết quả học
tập của học sinh về thành tích khoa học
của nhà trường, kết quả và thái độ học
tập của học sinh.

5.1 Kết quả học tập của học sinh

Theo kết quả so sánh thành tích học

tập của học sinh quốc tế (TIMSS 1995),
kết quả học tập của học sinh Nhật Bản
lớp 8, môn Toán và Khoa học đứng thứ
3 trong số 41 nước tham gia (TIMSS
1995). Điểm đạt được của học sinh
Nhật Bản lớp 8 là 605 đối với môn
Toán và 571 với môn khoa học, đây là
điểm số cao và vượt xa nhóm trung
bình của các nước tham gia trên toàn
thế giới. Tuy nhiên, xếp hạng này đã
thụt lùi sau khi thực hiện các khóa học
mới tới 5 bậc đối với môn toán, 6 bậc
đối với môn khoa học và điểm đạt được
đã thay đổi còn 570 ở môn toán và 552
ở môn khoa học (Xem bảng 5.1.)

Bảng 5.1. Thành tích học tập của học sinh Nhật bản lớp 8 (TIMSS 1995, 2003)

TIMSS/năm Toán Khoa học Số nước
tham dựXếp hạng Điểm TB Xếp hạng Điểm TB

1995 3 605 3 571 41

2003 5 570 6 522 46

Vị trí của Nhật Bản đứng thứ tư môn
toán và khoa học cũng đã thay đổi. Xếp
hạng kiểm tra thành tích khoa học của
học sinh Nhật Bản lớp 4 đứng thứ 3
môn toán và thứ 2 môn khoa học trong
số 26 nước tham gia (TIMSS 1995).
Điểm số của học sinh lớp 4 là 597 đối

với môn toán và 574 ở môn khoa học –
đây cũng là điểm số cao. Hiện tại, môn
khoa học của học sinh Nhật Bản xếp tụt
hạng 3 bậc và điểm kiểm tra đã thay đổi
là 565 đối với môn toán và 543 ở môn
khoa học (Xem bảng 5.2.)
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Bảng 5.2. Thành tích học tập của học sinh Nhật Bản (lớp 4) (TIMSS 1995, 2003)

TIMSS/năm Toán Khoa học Số nước
tham dựXếp hạng Điểm TB Xếp hạng Điểm TB

1995 3 597 2 574 26

2003 3 565 3 543 25

Thái độ học tập của học sinh Nhật
Bản ở nhà trường cũng đã thay đổi.
Phần đông học sinh Nhật Bản lớp 8
cảm thấy họ không có động lực học tập
cao. Tỉ lệ phần trăm học sinh Nhật Bản

lớp 8 cho rằng “Hứng thú học môn
Toán’ và ‘môn Toán là môn học quan
trọng’ thay đổi rõ rệt từ 46% và 71%
năm 1995 xuống còn 39% năm 2003
(Xem bảng 5.3.).

Bảng 5.3. Thái độ và động cơ học môn toán và khoa học của học sinh Nhật Bản lớp 8)
(TIMSS 1995, 2003)

Học sinh THCS
Hứng thú học

môn toán

(%)

Toán là môn
học quan trọng

(%)

Hứng thú học
môn khoa học

(%)

Khoa học là
môn học quan

trọng (%)

1995 46 71 53 48

Bình quân tham
gia trả lời

65 92 73 79

2003 39 39 59 49

Bình quân tham
gia trả lời

65 54 77 54

Bảng 5.3 chỉ ra rằng học sinh Nhật
Bản cảm thấy hứng thú với học tập ở

trường thấp hơn so với bình quân trả lời
của các nước tham gia trên thế giới.
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Điều này cũng cho thấy động cơ học
tập của học sinh đặc biệt thay đổi ở cấp
THCS kể từ khi bắt đầu các khóa học
mới.

Một trong những chỉ số thể hiện xu
hướng này ở kết quả học tập của học
sinh Nhật Bản thông qua khảo sát PISA
năm 2003 được công bố tháng 12 năm
2004. So sánh quốc tế về thành tích học
tập cho thấy xếp hạng và chất lượng

của học sinh Nhật giảm sút ở một số
môn học chính. Xếp hạng thành tích
học tập môn Toán và đọc hiểu của học
sinh lớp 9 đã thay đổi từ thứ 1 và thứ 8
năm 2000 thành thứ 6 và 14 năm 2003.
Thêm nữa, điểm số của học sinh lớp 9
cũng thay đổi từ 557 sang 534 đối với
môn toán, 550 sang 548 môn khoa học
và 522 sang 498 ở đọc hiểu (Xem bảng
5.4.).

Bảng 5.4. Thành tích học tập của học sinh Nhật Bản (lớp 9) (PISA 2000, 2003)

PISA/năm
Toán Khoa học Đọc hiểu

Số nước
tham dựXếp

hạng
Điểm

Xếp
hạng

Điểm
Xếp
hạng

Điểm

2000 1 557 2 550 8 522 31

2003 6 534 2 548 14 498 40

Hơn nữa, hứng thú học môn toán
của học sinh cũng sụt giảm. Chỉ có
32,5% học sinh phổ thông Nhật Bản
nói rằng “Họ thích học môn toán” và
con số này thấp hơn so với số trả lời
trung bình là 53,1% của học sinh các
quốc gia tham gia khảo sát. Đối với học
sinh Nhật Bản, thời gian học trong tuần
ngoài giờ lên lớp (6,5 giờ) ít hơn thời
gian trung bình so với học sinh các

quốc gia tham gia khảo sát (8,9 giờ).
Điều này cho thấy phần lớn học sinh
Nhật Bản lớp 9 cảm thấy không hứng
thú và không có động lực cao để học
môn toán. Học sinh Nhật Bản dành
nhiều thời gian ngoài giờ lên lớp để
chơi game, xem phim và xem ti vi
(PISA, 2003).

Theo báo cáo khảo sát của Bộ Giáo
dục, động cơ và hứng thú học tập của
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học sinh Nhật Bản là một thách thức
lớn. Phân tích số liệu cho thấy học sinh
đã mất dần động cơ và hứng thú học
tập. Trong khi phần lớn học sinh tiểu
học nói rằng ‘họ muốn đến trường học
tập’ thì nhiều học sinh phổ thông không
mấy hứng thú với các môn học và đến
trường. Tỷ lệ phần trăm kết quả khảo
sát học sinh lớp 4 cho rằng họ hứng thú
học tập ở trường là hơn 50%, 75%
hứng thú học môn khoa học, 69% môn
toán, tiếng Nhật là 54%, nghiên cứu xã
hội là 46% và 64% hứng thú học tập
tích hợp. Ngược lại, tỉ lệ % học sinh lớp
9 trả lời rằng ‘họ hứng thú học các môn
học chính’ giảm từ 75% xuống còn
52% ở môn khoa học, 69% xuống 36%
ở môn toán, 54% xuống 29% đối với
môn tiếng Nhật, 46% xuống còn 37%
đối với nghiên cứu xã hội và 64%
xuống 51% đối với học tập tích hợp
(Monbukagakusho 2005).

Hiện tại, Viện nghiên cứu tổng hợp
về giáo dục tiểu học (SRIEE) của quận
Gifu đã tiến hành khảo sát học sinh các
trường tiểu học trong quận về kiến
thức, năng lực và thành tích môn toán.
Khảo sát này sử dụng cùng bộ câu hỏi
mà học sinh cùng cấp học đã sử dụng
trong khảo sát năm 1998. Kết quả khảo

sát chỉ ra sự khác nhau so sánh với
nghiên cứu trước đó (năm 1998). Năng
lực giải toám của học sinh lớp 5 và 6
sụt giảm và tỉ lệ các câu trả lời đúng của
học sinh trong một số phần có sự thay
đổi đáng kể, từ 76,9% đã giảm xuống
còn 55,5% (SRIEE 2005).

Mặc dù điểm kiểm tra trung bình có
sự thay đổi đáng kể nhưng khó có thể
nói rằng sự suy giảm này là do thực
hiện các khóa học mới. Mặc dù vậy
nhiều phương tiện truyền thông vẫn
cho rằng số liệu này là kết quả của cải
cách chuẩn chương trình quốc gia và
chương trình quốc giá mới là không
thành công.

Ishikida (2005) đã dẫn chứng nhiều
giáo viên, nhà  nghiên cứu khoa học,
doanh nhân và cộng đồng công nghiệp,
cha mẹ học sinh và các chuyên gia giáo
dục cho rằng cắt giảm giờ dạy và học,
cắt giảm nội dung dẫn đến thành tích
học tập của học sinh thấp hơn, đặc biệt
là môn khoa học và môn toán.

Người Nhật luôn lo lắng về vị thế
quốc tế của học sinh Nhật trong các
nghiên cứu liên quốc gia về thành tích
học tập. Hiệu trưởng trường THPT
Sobue ở thành phố Inazawa, thuộc
trung tâm Nhật Bản nói với chúng tôi
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rằng:

“Tôi nhất trí với việc dành thời gian
cho học tập tích hợp trong nhà trường
THCS. Học sinh hứng thú với học tập
tích hợp và bởi vì những ảnh hưởng
tích cực của nó, môi trường của nhà
trường chúng tôi đã và đang thay đổi,
chúng tôi đang thay đổi cách thức đối
thoại với cộng đồng. Các môn học mới
đang diễn ra tốt đẹp ở trường chúng tôi
trên cả hai khía cạnh kết quả học tập và
học vì các kỹ năng sống. Tuy vậy, điều
này không có nghĩa rằng chúng tôi
không có những thách thức trong thực
tế. Tôi cho rằng chúng ta nên giảm thời
gian và nội dung các môn học tự chọn ở
nhà trường THCS; Chúng ta cần mô
hình đánh giá thành tích học tập mới
đối với học tập tích hợp; Giáo viên cần
chú trọng cơ hội chia sẻ kinh nghiệm;
Học sinh cần nhiều thời gian hơn để ôn
lại nội dung các bài học trước, đặc biệt
đối với môn toán  và khoa học như họ
đã từng làm trước khi thực hiện các
môn học mới (Phỏng vấn hiệu trưởng
ngày 25 tháng 12 năm 2006).”

Bộ Giáo dục đã trả lời về các vấn đề
nhà trường hiện tại và các câu hỏi của
phương tiện truyền thông rằng thành
tích học tập của học sinh Nhật Bản hiện

vẫn tốt, tuy nhiên thỉnh thoảng chúng ta
không thể giữ được vị trí ở top đầu
trong các nghiên cứu quốc tế về thành
tích học tập của học sinh. Vấn đề chính
của nhà trường mà có ảnh hưởng lớn
đến kết quả của các môn học mới là
động lực và các hình thức học tập của
học sinh (Monbukagakusho 2005). Tuy
nhiên, việc trả lời này bị phản đối vì họ
cho rằng Bộ Giáo dục đã thiết kế nhiều
chương trình mới để nâng cao giáo dục
khoa học trong các trường tiểu học và
phổ thông, chẳng hạn như chương trình
‘Khoa học nâng cao cho các trường
THPT’ được tài trợ 30 triệu Yên cho 1
trường (Ishikida 2005).

Trong cùng thời gian bộ Giáo dục
yêu cầu các cơ quan giáo dục cấp trung
ương và địa phương phản hồi về kết
quả nghiên cứu so sánh quốc tế, quá
trình tiến hành và thực hiện các môn
học mới thông qua kỳ thi đánh giá khả
năng cấp quốc gia (gakute). Các trường
bắt đầu thực hiện kỳ thi đánh giá khả
năng cấp quốc gia từ tháng 4 năm 2004
để đánh giá kết quả học tập của học
sinh, kiến thức cơ bản và khoa học của
chúng.

Thêm nữa, Thủ tướng Shinzo Abe
(từ 1 tháng 9 năm 2006) đã thành lập
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một Ủy ban đặc biệt cho việc tái thiết
lại giáo dục Nhật Bản. Ủy ban đặc biệt
này gồm 17 chuyên gia đến từ doanh
nghiệp, cơ quan khoa học và chính phủ.
Nhiệm vụ của Ủy ban này là đánh giá
lại các môn học mới, phân tích các vấn
đề thực trạng giáo dục, nâng cao tính
chuyên nghiệp của giáo viên, tổng quan
nội dung sách giáo khoa, nghiên cứu
tính khả thi để sửa đổi thời gian dạy
học, đặc biệt cho giảng dạy môn toán
và khoa học, giảm tải thời gian học tập
tích hợp tối thiểu ở giáo dục phổ thông.

5.2. Giảng dạy của giáo viên

Mặc dù giáo viên Nhật Bản hiểu
rằng học sinh có hứng thú khám phá và
học tập ở các môn học mới, nhưng
nhiều giáo viên cảm thấy thiếu tự tin về
năng lực của họ trong giảng dạy các
môn học tích hợp và biên soạn bài
giảng có hiệu quả. Phần đông giáo viên
phổ thông cảm thấy áp lực trong phát
triển môn học tích hợp thành công và
cho rằng họ mong muốn được hỗ trợ để
phát triển phương pháp dạy học tập tích
hợp. Các giáo viên không thực sự biết
phương pháp nào là tốt nhất trong
giảng dạy tích hợp. Họ cũng không có
sách giáo khoa hay sách hướng dẫn
chương trình giảng dạy tích hợp. Họ

thường chú trọng đến kết quả học tập
của học sinh và cảm thấy bị áp lực để
đảm nhận truyền thụ các kiến thức cơ
bản và kỹ năng trong chương trình
quốc gia.

Một giáo viên phổ thông ở thành
phố Kyoto trao đổi với chúng tôi rằng
“Họ không biết dạy gì trong môn học
tích hợp”. Họ không có thời gian hoặc
tài liệu để soạn chương trình và chuẩn
bị tài liệu giảng dạy. Giáo viên THCS
làm việc khoảng 10 tiếng/ngày và họ
thường phải đến trường cả ngày thứ
bảy và chủ nhật để thực hiện nghĩa vụ
là huấn luyện viên hoặc trợ lý huấn
luyện viên cho các câu lạc bộ thể thao
của học sinh. Một giáo viên kỳ cựu ở
trường tiểu học Hiroji, thành phố
Nagoya, trung tâm Nhật Bản nói với
chúng tôi:

“Ở các môn học trước đó, chúng tôi
có thời gian cho giảng dạy và học sinh
có nhiều thời gian thực hành học tập
trên lớp. Ở các môn học mới, thời gian
giảng dạy và nội dung giảng dạy có
giảm tải nhưng lại không có nhiều thời
gian thực hành. Thực tế, nhiều học sinh
hứng thú học tập tích hợp nhưng chúng
tôi không được bồi dưỡng biên soạn tài
liệu giảng dạy hoặc lập kế hoạch bài
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giảng đối với thời lượng dạy học tập
tích hợp. Theo tôi, điều này có nghĩa
nhà trường và cộng đồng cần tăng
cường hợp tác để phát triển học tập
tích hợp thành công trong thực tế. Một
điều hiển nhiên là giáo viên chúng tôi
luôn lo lắng về thành tích học tập của
nhà trường đặc biệt là những phần có
thể đo đạc được thông qua các khảo sát
định tính và nghiên cứu quốc tế về
thành tích học tập của học sinh (phỏng
vấn giáo viên ngày 27 tháng 12 năm
2006).”

Trong các chuẩn chương trình quốc
gia mới, Nhật Bản đã thử nghiệm thay
đổi môi trường và văn hóa nhà trường
để phát triển năng lực và các kỹ năng
mới nhằm cung cấp giảng dạy hiệu quả
và phát triển giáo dục chú trọng người
học. Những kỹ năng này gắn liền với
các khía cạnh của cuộc sống, văn hóa
giảng dạy, nội dung, chương trình,
quản lý nhà trường, chuyên môn của
giáo viên và những trách nhiệm mới
(Sarkar Arani and Matoba, 2006).

Giáo viên THPT hiện đang chịu áp
lực để chuẩn bị hành trang đầy đủ cho
học sinh tham gia kỳ thi vào các trường
đại học, cao đẳng hàng năm. Trong bối
cảnh cải cách, như Fujita đã kiến nghị

“nhà trường và giáo viên đang chịu sự
tấn công gay gắt từ nhiều đối tác và để
chống chọi với các áp lực đang gia tăng
của thị trường, hiệu quả, sự lực chọn
của cha mẹ học sinh, một nền văn hóa
kiểm chứng, đánh giá giáo viên dựa
trên thực hiện và hệ thống khen thưởng
(Fujita 2006, p. 101). Kết quả của
những áp lực này và dưới ánh sáng của
tính không an toàn cho bản thân các
giáo viên liên quan đến khả năng chuẩn
bị và cung cấp các bài học tích hợp,
khảo sát của Bộ Giáo dục cho thấy,
phần đông giáo viên THCS hiện nay tin
tưởng rằng môn học tích hợp nên được
giới hạn từ chương trình (Kariya 2005).
Kể từ khi thực hiện chương trình quốc
gia mới, đội ngũ giáo viên Nhật bản cần
có kỹ năng trong nhiều lĩnh vực đổi
mới liên quan đến trách nhiệm mới của
họ như phát triển chương trình, trao đổi
và chia sẻ ý tưởng, quản lý tài liệu
giảng dạy, tham gia vào lãnh đạo nhà
trường nơi họ công tác và phát triển
năng lực nhằm đánh giá theo quan điểm
của mình những khía cạnh hiện trạng
về đạo đức, xã hội và chính trị (Sarkar
Arani and Matoba, 2006).

Hiệu trưởng trường đại học tiểu học
Kyoto - một chuyên gia giáo dục kể từ
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khi trở thành giáo sư của đại học này đã
trao đổi với chúng tôi:

“Chuẩn chương trình quốc gia mới
đã nâng cao giả thuyết của các nhà ra
quyết định và phát triển chương trình
về năng lực của giáo viên trong quản lý
chương trình và biên soạn tài liệu
giảng dạy ở nhà trường. Hiện tại,
chúng tôi cần nhiều hơn ‘chương trình
dựa vào nhà trường’ nhưng chúng tôi
lại chỉ có ‘chương trình dựa vào giáo
viên’ trong thực tiễn. Đây là thách thức
chính trong cơ chế của chúng tôi để
phân công xây dựng chương trình dựa
vào nhà trường. Chúng tôi cần kiến
thức chuyên môn nhiều hơn để phát
triển chương trình dựa vào nhà trường.
Chúng tôi đã bắt đầu các môn học mới
với việc bồi dưỡng giáo viên chưa đầy
đủ, do vậy hiển nhiên rằng giáo viên đã
thực hiện giảng dạy rất khác nhau liên
quan đến công cụ, phương pháp, nội
dung và chương trình của các môn học
tích hợp. Thêm nữa, nhiều người Nhật
nghĩ rằng học tập tích hợp là ‘hoạt
động’ hơn là ‘học tập’. Tuy vậy, tôi
nghĩ là chúng tôi đã thực hiện giảm tải
nội dung và thời gian giảng dạy, nhưng
tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ duy trì
học tập tích hợp đối với học sinh của

chúng tôi. Học tập tích hợp có nhiều
thành công ở các trường tiểu học
nhưng lại có rất nhiều vấn đề đối với
các trường THPT. Điều này - cá nhân
tôi cho rằng chúng tôi cần một mô hình
chất lượng để đánh giá và cần nhiều
thời gian nghiên cứu hơn đối với những
phản ảnh về các môn học mới (Phỏng
vấn hiệu trưởng ngày 25 tháng 1 năm
2007).”

Thực tế là tập huấn dựa vào nhà
trường cần được xây dựng để giúp phát
triển chuyên môn của giáo viên, giúp
họ hiểu được tinh thần của môn học
mới nhằm phát triển các kỹ năng mới
bao gồm (a) năng lực trao đổi và chia sẻ
ý tưởng; (b) mở rộng cộng đồng học tập
và (c) tái thiết nhà trường như một tổ
chức học tập.

Ngày 24 tháng 1 năm 2007, Ban tư
vấn của Ủy ban tái thiết giáo dục đã
trình bày báo cáo đầu tiên tới Thủ
tướng Abe. Báo cáo này tập trung vào
phát triển chuyên môn của giáo viên và
giới thiệu một hệ thống đăng ký yêu
cầu đánh giá giáo viên và các kỹ năng
của họ sẽ được lưu giữ và cập nhật
(Nakamura, 2007). Thêm nữa, một
trong những đề xuất chính của Ủy ban
này là tăng số giờ học trên lớp ở trường
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công lập lên 10% và thực hiện bắt buộc
dịch vụ cộng đồng đối với học sinh
THPT.

Bàn luận

Hệ thống nhà trường và văn hóa
Nhật Bản đã thành công trong việc phát
triển lực lượng lao động có nền tảng
kiến thức cơ bản và đạo đức nghề
nghiệp lớn mạnh để xây dựng xã hội
Nhật Bản công nghiệp hóa và tăng
trưởng kinh tế trong một thời gian dài.
Các chính sách và quá trình ‘hiện đại
hóa giáo dục Nhật Bản’ gắn chặt chẽ
với phát triển kinh tế và công nghiệp
trong cả hai giai đoạn phục hồi Meiji và
sau chiến tranh thế giới thứ II. Thậm
chí, cho đến nay hiệu xuất thị trường và
các cơ sở kinh tế vẫn có ảnh hưởng lớn
đến nhu cầu giáo dục và kế hoạch cải
cách nhà trường. Ông Numata bình
luận ‘logic công nghiệp và chính trị đã
xác định thế giới của học sinh và nội
dung giáo dục, đầu tiên là dưới khẩu
hiệu hiện đại hóa đất nước, sau đó là lý
do phục hồi nền công nghiệp và kinh tế
sau thảm họa chiến tranh. Thực tế, một
số chuyên gia giáo dục có uy tín nhận
định thật đáng nghi ngờ rằng các mục
đích của kế hoạch cải cách giáo dục cho
thế kỷ 21 có thể được hiện thực hóa

trong thực tế. Ví dụ, Fujita cho rằng
“theo tôi hạ thấp chuẩn giáo dục và phá
vỡ quá trình học tập chắc chắn sẽ làm
gia tăng và hủy hoại học sinh hơn”.

Chương trình mới ở Nhật Bản làm
nảy sinh tranh luận giữa các học giả,
người làm kinh doanh, quan chức chính
phủ, hiệp hội giáo viên, các nhà chính
trị, quản lý, phương tiện truyền thông
và nhiều nhà nghiên cứu giáo dục.
Nhiều vấn đề chẳng hạn như mối quan
hệ phức hợp kinh tế, xã hội, chính trị
chắc chắn có ảnh hưởng đến cấu trúc
chương trình. Asanuma bàn luận rằng
‘xã hội hậu công nghiệp hóa làm gia
tăng giả thuyết hơn sản phẩm, buộc nhà
trường dạy nhồi nhét để chuẩn bị cho
học sinh vượt qua kỳ thi quốc gia, thị
trường toàn cầu, kinh tế công nghiệp và
những lý do chính trị là các yếu tố dẫn
dắt quan trọng cho cấu trúc chương
trình của nhà trường’ (Asanuma 2007,
p. 7).

Ít nhất có hai nhóm nghiên cứu
chương trình6 ở Nhật Bản ủng hộ mạnh

6 Tadahiko Abiko, nguyên Chủ tịch Hội
nghiên cứu chương trình của Nhật Bản đã giới
thiệu mục tiêu của các nhóm nghiên cứu chính
và trình bày hiện trạng nghiên cứu chương
trình ở Nhật như sau: (a) một nhóm nghiên
cứu phân tích phê phán các đặc điểm xã hội và
chính trị của chương trình; (b) một nhóm tập
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mẽ tiếp cận học tập tích hợp và môn
học mới thông qua cách làm việc trực
tiếp với giáo viên để xây dựng học tập
tích hợp trong thực tế. Một trong những
nhóm phân tích phê phán giáo dục nhà
trường theo đối tượng và tập trung vào
ý tưởng giáo dục lấy học sinh làm trung
tâm. Một nhóm khác cố gắng thúc đẩy
phát triển chương trình dựa vào nhà
trường và có tham vọng các giáo viên
có được năng lực phát triển chương
trình (Akibo, 2003). Điều này khẳng
định rằng thực tế chương trình của Nhật
Bản đối với học tập tích hợp trong các
trường học đang ở giữa chương trình
truyền thống và hiện đại hướng tới hậu
hiện đại hóa. Điều này có nghĩa là môn
học hướng tới các giá trị lãnh đạo trong
học tập, xã hội thông tin và kỷ nguyên
sau công nghiệp hóa. Học tập tích hợp
cũng cung cấp các kỹ năng cho cuộc
sống trong một thế giới ngày càng gia
tăng sự khác biệt văn hóa, sự đa dạng

trung vào phát triển chương trình nhấn mạnh
những tiến bộ và chương trình mở, lấy học
sinh làm trung tâm; (c) một nhóm nghiên cứu
tính xã hội của chương trình thông qua chú
trọng phân tích những chương trình tiềm ẩn;
(d) một nhóm tập trung phê phán giáo dục
công  từ khía cạnh triết lý giáo dục Marxist và
(e) một nhóm đặt mục tiêu khuyến khích phát
triển chương trình dựa trên kinh nghiệm của
nhà trường và giáo viên (Abiko 2003, pp.
427–434).

và chủ nghĩa đa nguyên. Asanuma cho
rằng “Phong trào cải cách chương trình
của Nhật Bản có giá trị hậu hiện đại hóa
trong thực tiễn. Những bức họa của hậu
hiện đại hóa được khắc họa rõ nét bằng
sự nhân nhượng, phụ thuộc lẫn nhau,
đối thoại, linh hoạt, phụ thuộc tình
huống, tính hiện thực, phong cách,
ngoài lề, hỗn độn và trao đổi định
hướng giá trị. Phần lớn các cuộc cải
cách chương trình được xác định trong
các bức họa nói trên. Thực tế bao gồm
hành động hỗ trợ nhau trong phương
pháp giảng dạy và chương trình.

Trong cùng thời gian, một nhóm
nghiên cứu chương trình khác lại có ý
kiến ngược lại rằng cải cách giáo dục
do Bộ Giáo dục thực hiện không nhấn
mạnh tầm quan trọng của tiếp cận học
tập tích hợp và môn học mới. Họ cho
rằng cải cách giáo dục đã chú trọng đến
“tự do hơn là bình đẳng, hiệu suất thị
trường hơn là giá trị giáo dục thực chất
bên trong và trách nhiệm hời hợt bên
ngoài hơn là trách nhiệm với học sinh
và cộng đồng” (Fujita 2006, p. 101).
Abiko đã tổng kết sự lo lắng của mọi
người về cơ hội bất bình đẳng trong
giáo dục như sau:
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Thảo luận của họ không đặt trọng
tâm vào chương trình nhưng họ tin là
quản lý giáo dục làm nên ánh sáng
chung, rằng giáo dục công lập vốn dĩ
được bao bọc vì nó khẳng định sự mở
rộng trong tương lai thông qua chủ
nghĩa tự do mới, tự do của cha mẹ học
sinh và những người giám hộ trong
chọn lựa nhà trường, điều này có thể
tước mất cơ hội công bằng trong giáo
dục, cũng như phát triển kinh tế hiện
đang tạo ra khoảng cách ngày càng lớn
giữa tầng lớp giàu và nghèo (Abiko
2003, p. 430).

Mặc dù vậy, tiếp cận cải cách
chương trình cố gắng tập trung vào sự
phát triển của học sinh ở hai khía cạnh
quan trọng: ‘kỹ năng khoa học’ tạo đà
tăng trưởng mạnh hơn năng lực học tập
của học sinh và ‘niềm vui vì cuộc
sống’, nó khuyến khích học sinh tiếp
thu các kỹ năng ứng xử khác nhau, tăng
cường tự đánh giá và lòng tự trọng. Các
môn học mới cho phép học sinh tham
gia nhiều trong  hoạt động đa dạng
đóng góp cho xã hội và những trải
nghiệm định hướng tự nhiên nhằm nuôi
dưỡng ‘niềm vui vì cuộc sống’ trong
cuộc sống hàng ngày của các em, bao
gồm cả năng lực học tập và suy nghĩ,

phát triển sức khỏe, thể trạng để có
cuộc sống hoạt bát. Dưới các môn học
mới  ‘kế hoạch nhà trường được xây
dựng cụ thể và thông qua giảng dạy phù
hợp với từng học sinh, nhằm mục tiêu
hỗ trợ các em chiếm lĩnh các tri thức cơ
bản và căn cứ vào đó phát triển kỹ năng
sống’. Trong cải cách chuẩn chương
trình mới, Bộ Giáo dục đã khởi xướng
mô hình có thể thay đổi môi trường nhà
trường và làm mới văn hóa nhà trường
để nâng cao lãnh đạo vì học tập và mở
rộng các giá trị của xã hội hậu hiện đại
hóa. Trong mối quan hệ với giả thuyết
về các môn học mới, Bộ Giáo dục đã
nhận định:

“Nhà trường đang cố gắng cải thiện
năng lực khoa học thông qua chương
trình ‘nâng cao năng lực khoa học’ để
khuyến khích giảng dạy định hướng
nâng cao, trang bị cho học sinh kiến
thức nền tảng và khả năng học tập và
suy nghĩ độc lập, hình thành thói quen
học tập thông qua nhiều cơ hội học hỏi,
tăng cường xây dựng nhà trường xuất
sắc cho mục tiêu nâng cao thành tích
nhà trường một cách bền vững”
(Monbukagakusho 2002b, p. 15).

Do môn học mới và học tập tích hợp
khuyến khích học sinh tự ra quyết định
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của mình, học sinh sẽ có khả năng tự
xác định và phân biệt vấn đề. Nhiều học
sinh đã phản hồi về học tập tích hợp
như một cách tiếp cận thú vị để học tập
về gia đình, tôn giáo, thành phố, đất
nước và thế giới, mang đến giá trị cho
môi trường nhà trường, gia tăng các
hoạt động trong lớp học và quan tâm tới
nhu cầu thực sự của mỗi học sinh.
Nhiều báo cáo của nhà trường cho thấy
học sinh hứng thú cao với học tập tích
hợp, các em yêu thích lựa chọn chủ đề
theo sự quan tâm của mình và dựa trên
những suy nghĩ của các em. Mặc dù
vậy, vẫn có sự lo lắng của giáo viên và
cha mẹ học sinh về ‘thực hiện giáo dục
linh hoạt có thể tạo ra sai lầm vì nó có
thể là nguyên nhân tạo ra sự suy giảm
năng lực khoa học’.

Theo kết quả kiểm tra của PISA và
TIMSS thì vị trí của học sinh Nhật Bản
về thành tích môn toán và khoa học đã
thay đổi nhưng rất khó khăn để đánh
giá nguyên nhân tại sao xếp hạng này
thay đổi và hiện trạng hiện nay là kết
quả của việc thực hiện các môn học
mới và tiếp cận học tập tích hợp. Chúng
ta cần thận trọng không nên đánh giá
trực tiếp rằng sự tụt hạng của học sinh
Nhật Bản theo đánh giá của PISA và

TIMSS là do thực hiện môn học mới và
học tập tích hợp. Hơn nữa, cần có thêm
nhiều nghiên cứu để chỉ ra giảm thời
gian giảng dạy trên lớp như thế nào vì
nó liên quan trực tiếp đến thành tích
khoa học của học sinh ở các nhà trường
Nhật Bản. Ví dụ, thời gian dạy trên lớp
ở Phần Lan, nước đạt thành tích cao
trong đánh giá PISA, là ít hơn nhiều so
với Nhật Bản (PISA 2003).

Do vậy, cần có nhiều thời gian hơn
để đánh giá chuẩn chương trình quốc
gia mới và tiếp cận học tập tích hợp
trong thực tiễn. Dựa trên báo cáo của
nhiều trường, đặc biệt các trường tiểu
học, học tập tích hợp có vai trò hiệu quả
giúp tăng cường học tập, phát triển mối
quan hệ với cộng đồng và chuyển giao
từ giảng dạy sang việc hướng dẫn học
tập.

Kinh nghiệm của Nhật Bản về cải
cách chuẩn chương trình quốc gia cho
chúng ta thấy rằng thật dễ dàng để nói
chúng ta đang tìm kiếm các chuẩn cao
hơn, giáo dục công dân hoặc tăng tính
độc lập, tính trách nhiệm, tính sáng tạo
và tính nhân văn. Các chuẩn cao hơn
này được xác định như thế nào? Loại
hình tính cách riêng nào nên được theo
đuổi? Loại hình xã hội nào học sinh
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đang tham gia hoặc mong muốn tham
gia? Những chuẩn nào và tính cách cá
nhân nào có thể thành công?

Kết luận

Cách tiếp cận mới trong cải cách
chuẩn chương trình quốc gia Nhật Bản
có thể cung cấp các hình thức học tập
khác nhau để đáp ứng nhu cầu của học
sinh và tính sáng tạo trong thực tiễn. Từ
nghiên cứu này có thể thấy môn học
mới là nhằm thay đổi môi trường, chú
trọng giáo dục lấy học tập làm trọng
tâm trong thực tế và mở rộng học tập
toàn cầu, học tập về môi trường và từ
môi trường, học tập từ cộng đồng với
tiếp cận chương trình đa môn mà nó có
các ứng dụng tiềm năng dẫn đến phát

triển kiến thức cơ bản của học sinh, kỹ
năng sống, tinh thần và thái độ phản
ánh các yếu tố quốc tế và đa quốc tộc.
Mặc dù vậy, điều này cũng cho thấy
rằng mở rộng chương trình dựa trên
nhà trường ở Nhật Bản đòi hỏi phải
phát triển chuyên môn của giáo viên
hơn nữa, đào tạo và bồi dưỡng kiến
thức chuyên môn cho giáo viên và
nghiên cứu dựa vào nhà trường.

Nguồn: Mohammad Reza Sarkar
Aranil and Keisuke Fukaya. Japanese
National Curriculum Standards
Reform: Integrated Study and Its
Challenges. Trong Joseph Zajda (chủ
biên). Globalization, ideology and
Education Policy Reform. Springer
2010, p.63-77.
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SỰ XUẤT HIỆN VÀ THẤT BẠI CỦA CẢI CÁCH GIÁO DỤC Ở ISRAEL

Haim H.Gaziel

1. Giới thiệu về cải cách giáo dục

Trong những thập kỷ trước, cải cách
giáo dục xuất hiện như là một vấn đề
chính trị được ưu tiên hàng đầu tại các
nước phát triển và đang phát triển.
Nâng cao chất lượng giáo dục liên quan
đến hai mục tiêu quan trọng của các
quốc gia hiện đại. Thứ nhất, nâng cao
chất lượng giáo dục ngày càng được
xem như nguồn năng lực cạnh tranh
kinh tế quốc tế. Trong nền kinh tế toàn
cầu, các nước cạnh tranh nhau về thị
trường, đầu tư nước ngoài, phát triển
công nghệ, và khả năng chiếm lĩnh thị
trường của các tập đoàn đa quốc gia.
Nguồn nhân lực có tri thức cao được
coi là một lợi thế trong cuộc cạnh tranh
về kinh tế. Thứ hai, một nền giáo dục
có chất lượng cao đồng nghĩa với việc
duy trì phát triển nội địa. Các chuyên
gia giáo dục cho rằng: Nâng cao giáo
dục là điều kiện tiên quyết cho các tiêu
chuẩn sống cao hơn. Trước đây, các
Chính phủ coi giáo dục như một quyền
lợi xã hội mà họ cung cấp cho người
dân phụ thuộc vào mức độ cam kết về
xã hội, nguồn lực tài chính, hoặc có

khuynh hướng sử dụng hệ thống giáo
dục như một cơ chế dung nạp chính trị.
Ngày nay, giáo dục được nhìn nhận cao
hơn như một nghĩa vụ xã hội của nhà
nước, các Chính phủ đã bắt đầu nhìn
nhận giáo dục như một chất xúc tác cần
thiết cho sự phát triển. Ngoài ra, xuất
hiện sự đồng thuận ngày càng gia tăng
khi liên kết giữa cải cách giáo dục với
các lợi ích kinh tế của các quốc gia, áp
lực bên ngoài của cải cách giáo dục vì
vậy cũng đạt đến một tầm cao mới. Các
thể chế thông thường coi giáo dục như
là một phần của gói cải cách kinh tế và
nhà nước. Cuối cùng, chúng tôi có thể
nói rằng giáo dục trở thành một ưu tiên
hàng đầu cho quyền chính trị và các
quyền còn lại ở nhiều nước. Đối với
những người ủng hộ sự tham gia của
nhà nước vào nền kinh tế, giá trị của cải
cách giáo dục chính là cơ hội để tạo ra
kết quả của sự tiến bộ. Tóm lại, cải cách
giáo dục đã tạo nên một động lực mới
đối với sự vận động của chính sách, cả
ở trong nước và quốc tế, và dựa trên các
hệ tư tưởng khác nhau. Mặc dù với
động lực đổi mới này, thực hiện cải
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cách giáo dục vẫn diễn ra khó khăn
trong những thập kỷ trước bằng những
cải cách đột xuất và thường xuyên – có
thể coi là một trong những biểu tượng
của chính sách giáo dục. Các câu hỏi
chính đặt ra là: Vì sao cải cách giáo dục
thất bại? Đâu là lời giải thích cho
những cản trở đối với thực hiện cải
cách giáo dục? Mục đích của nghiên
cứu này là tìm ra lời giải đáp cho sự
xuất hiện và thất bại của cải cách giáo
dục  toàn diện thông qua nghiên cứu
phân tích  trường hợp tại Israel và nhìn
lại những kinh nghiệm cải cách giáo
dục ở các nước phương Tây.

2. Khuôn khổ lý thuyết cho việc
phân tích cải cách giáo dục

Cải cách giáo dục được định nghĩa
là những thay đổi trên một hoặc nhiều
lĩnh vực của hệ thống giáo dục: Mục
đích và mục tiêu, ra quyết định chính
sách và hệ thống quản lý hoặc cơ cấu
quyền lực, quy trình tài chính và ngân
sách, hệ thống tổ chức, chương trình
giảng dạy, phương pháp sư phạm, các
quan hệ xã hội của giảng dạy và học
tập, tuyển chọn, đánh giá và khen
thưởng, được thiết kế để phản ánh và
nâng cao các ý tưởng tương đối rõ ràng
và quan điểm chính trị nổi bật về hình

thái nhất định của xã hội trong tương lai
và vai trò của giáo dục trong đó.

Weiler (1994) cho rằng cải cách
giáo dục là một biểu hiện mang tính
tượng trưng nhằm hợp pháp hóa những
thế lực với quyền lực chính trị hơn là
nhằm thay đổi nền giáo dục. Adnett và
Davies (2003) cho rằng cải cách giáo
dục là công cụ kỹ thuật của nhà nước để
thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.
Hai mô hình cố gắng giải thích cho sự
xuất hiện và thất bại của cải cách giáo
dục là: Mô hình cân bằng và mô hình
đối lập (Paulson 1983).

2.1.  Mô hình cân bằng

Mô hình cân bằng giả định rằng xã
hội về cơ bản đồng thuận và vận hành
dựa trên các nguyên tắc nội cân bằng.
Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của
các chức năng hội nhập, hòa hợp và ổn
định, và nó giả định như ở một tu viện,
nơi mà tất cả các thành viên trong xã
hội hoàn toàn nhất trí với nhiệm vụ cần
thiết là phải thay đổi trong quá trình cơ
cấu giáo dục nhằm điều tiết các nhu cầu
và chức năng mới phát sinh trong xã
hội. Hệ thống giáo dục là một phần của
hệ thống xã hội nội cân bằng được tạo
nên bởi sự đồng thuận mà được xem là
sự phát triển vì tiến hóa xã hội hoặc để
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thích nghi khi phát sinh những rối loạn
chức năng. Khi xã hội trở nên hiện đại,
công nghiệp hóa, các tổ chức đang tồn
tại không đáp ứng được nhu cầu thì nội
dung và các quá trình giáo dục, hệ
thống giáo dục - như là một phần của hệ
thống xã hội nội cân bằng được hình
thành từ sự đồng thuận, được chờ đợi là
sẽ phải thay đổi cho phù hợp. Việc tính
toán thời gian và tập trung vào cải cách
phân hệ giáo dục nào do nhu cầu xã hội
quyết định nhằm duy trì sự cân bằng
trong hệ thống nội cân bằng trải qua
thay đổi của những phân hệ khác.

2.2. Mô hình đối lập

Trái lại, mô hình đối lập giả định
rằng sự bất ổn định cố hữu của hệ thống
xã hội và những mâu thuẫn giữa các giá
trị, các nguồn và quyền lực như là hậu
quả tự nhiên. Từ quan điểm này, thay
đổi giáo dục xảy ra thông qua mâu
thuẫn và cạnh tranh giữa các nhóm,
tầng lớp xã hội, tôn giáo và giới tính,
mà lợi ích của những nhóm này không
tương thích với nhau.

Cải cách giáo dục được xem như là
một phần của các cuộc đấu tranh đang
diễn ra giữa các nhóm mà có sự đối lập
cơ bản về lợi ích, và trong nội dung các
quan hệ xã hội có sự mâu thuẫn cố hữu.

Từ quan điểm này, cải cách giáo dục
không phải là một vài sự phát triển tiến
hóa tự nhiên hoặc sự hưởng ứng theo
nhu cầu của xã hội, mà là sự mâu thuẫn
bên trong và giữa nền kinh tế với các
thể chế khác như giáo dục được định
hình từ cuộc đấu tranh giữa các nhóm.
Những cuộc đấu tranh trên cơ sở ý thức
hệ được dán mác cải cách giáo dục, kể
cả khi chúng có liên kết với những nỗ
lực phối hợp nhằm thay đổi một số lĩnh
vực của giáo dục hay không. Ví dụ, sự
nổi lên của các chính sách tân tự do đã
hướng những cuộc cải cách ở trường
học tin vào sức mạnh của quyền lực thị
trường (cạnh tranh, tư nhân hóa và việc
lựa chọn cung ứng của các dịch vụ
công). Hơn nữa, trong suốt quá trình
đấu tranh kinh tế, trạng thái căng thẳng
sản sinh từ các mâu thuẫn tăng lên, do
vậy làm gia tăng qui mô của cuộc đấu
tranh.  Theo logic này, chúng tôi có thể
nói rằng, trạng thái căng thẳng, sự chia
tách, và các mâu thuẫn tồn tại trong xã
hội hoặc kể cả trong các hệ thống giáo
dục thông qua các đảng phái chính trị
có khả năng là động lực chính dẫn tới
cải cách và thay đổi.
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2.3. Lời giải thích tạm thời cho sự
thất bại của các chính sách/cải cách
giáo dục

Cuban (1990), Wilson (1983) và
Hopkins (2000) đưa ra lời giải thích
tạm thời cho sự xuất hiện và thất bại
của các chính sách giáo dục. Cuban đưa
ra ba lời giải thích chính: Lời giải thích
hợp lý, mà lý lẽ cơ bản của nó là nhà
nước cần yêu cầu tính hợp pháp cho
những cải cách của mình theo tập hợp
chi tiết một quy trình thủ tục hợp lý.
Cuộc cải cách sẽ hợp pháp trên cơ sở nó
là kết quả của một kế hoạch hợp lý. Do
đó, cuộc cải cách phát sinh từ những
vấn đề nảy sinh trong thực tiễn vận
hành hệ thống giáo dục. Kế hoạch hợp
lý sẽ chấp nhận những sai sót trong
phát hiện vấn đề và khuyến khích các
giải pháp chỉnh sửa. Nhưng trong thực
tế, các nhà hoạch định chính sách đã tự
đào hố theo hướng giải quyết vấn đề
hơn là bản thân vấn đề. Họ hiếm khi
thực hiện phân tích và đánh giá hiệu
quả vấn đề trước khi đưa ra một cuộc
cải cách và thực hiện nó trong thực tế
(Zajda 2003). Tuy lời giải thích hợp lý
có tính thuyết phục nhưng vẫn còn
thiếu sót, nó hữu ích nhưng có giới hạn.
Vì lý do này, Cuban đưa ra hai lời giải

thích khác: lời giải thích mang tính
chính trị, trên cơ sở mô hình đối lập.
Trong xã hội dân chủ, giá trị của những
khác biệt và mâu thuẫn giữa các nhóm
có tồn tại. Bởi tình trạng căng thẳng
trong cuộc cạnh tranh giữa các giá trị
xã hội, như sự phân phối thu nhập công
bằng và cho phép các cá nhân tích lũy
của cải hoặc giữa sự tham gia với tính
hiệu quả, chúng hiện lên trên bề mặt khi
các sự kiện bên ngoài khiến các cá nhân
và các nhóm bày tỏ sự khác biệt chính
sách và yêu cầu sự thay đổi trong
trường học. Các cách giải quyết mang
tính khoa học hiếm khi loại bỏ được
những áp lực này. Vì vậy, chúng được
giải quyết bởi sự thỏa hiệp và thương
thuyết mang tính chính trị giữa các
nhóm nhằm đảm bảo thực hiện thành
công. Đây là sự cân nhắc lựa chọn
mang tính chính trị. Lý lẽ cơ bản được
đưa ra là nếu những mâu thuẫn mà phần
lớn trong số chúng bị ảnh hưởng bởi kết
quả của các cuộc cải cách có liên quan
đến các quá trình cải cách chính sách,
thì sau đó tính hợp pháp và kết quả của
chúng sẽ được tăng cường. Cải cách
giáo dục là sự thỏa hiệp mang tính
chính trị giữa các lợi ích cạnh tranh
nhưng không công bằng; nó đại diện
cho sự thỏa hiệp mang tính chính trị



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 4

- 24-

giữa các hình ảnh đối lập về cách mà
các thay đổi giáo dục nên được thực
hiện.

Lời giải thích thứ ba được đưa ra là
về thể chế. Các trường học khác với các
tổ chức phi công lập ở chỗ chúng được
hỗ trợ từ thuế và chịu sự quản lý của
Chính phủ. Vì vậy, những người ủng hộ
tin rằng chúng đang làm đúng các chức
năng được mong đợi: Giáo viên có
trình độ, học sinh được trang bị tốt kiến
thức cho các kỳ thi quốc gia, các hiệu
trưởng có đủ điều kiện để quản lý đội
ngũ giáo viên, và các bảng điểm tốt
nghiệp phổ thông trung học được chú
trọng để xem xét vào đại học. Theo
cách này, hệ thống giáo dục báo hiệu
cho các nhóm bên ngoài rằng nó đã làm
tốt chức năng được mong đợi. Nếu
công chúng mất niềm tin vào khả năng
tổ chức của trường học nơi mà mọi hoạt
động có hệ thống và tuân thủ các
nguyên tắc, công chúng sẽ đặt ra một áp
lực lớn lên các nhà chính sách để cải
cách hệ thống và việc thực hiện thất bại
bởi các nhà quản lý và đội ngũ giáo
viên đã không nhận thức được những
yêu cầu được đặt ra với họ.

Wilson (1983) đưa ra lời giải thích
mang tính kinh tế. Sự thành công hay

thất bại của các cuộc cải cách khác
nhau căn cứ theo chi phí và lợi ích của
chúng được phân phối hay tập trung.
Một cuộc cải cách mà chi phí tạo ra
càng tập trung (khi mà chi phí giới hạn
cho một số lượng nhỏ công dân hay các
nhóm tổ chức), thì việc nó được chấp
nhận càng khó. Điều này xảy ra là do
các nhóm lợi ích bị tác động tiêu cực có
động cơ lớn gây trở ngại cho các cuộc
cải cách hơn là các nhóm hưởng lợi ủng
hộ cải cách. Ví dụ, áp dụng các tiêu
chuẩn an toàn lên quá trình sản xuất ô
tô tập trung chi phí vào những người
sản xuất ô tô, chứ không phải khuyếch
tán chi phí này vào người hưởng lợi
(chi phí trải rộng cho người dân). Cho
nên, các nhà chính trị ủng hộ lựa chọn
chính sách này sẽ phản ánh số nhiều
những nhóm phủ quyết và số ít những
người yêu cầu cải cách. Theo Wilson,
có hai dạng cải cách giáo dục hiện đang
tồn tại: Cải cách tiếp cận và cải cách
chất lượng. Các cuộc cải cách tiếp cận
kêu gọi việc gia tăng tính hữu dụng của
các chương trình và cơ hội giáo dục.
Các cuộc cải cách này thực hiện việc
đầu tư nhằm tăng số lượng trường học,
trợ cấp giảng dạy hoặc lương cho giáo
viên. Cải cách tiếp cận thường được
hiểu là việc mở rộng phạm vi của hệ
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thống giáo dục, nên kết quả của cuộc
cải cách mang lại lợi ích cho một số
hoặc tất cả các bên, và thiệt hại là rất ít
cho một vài người thực hiện (nếu có).

Các cuộc cải cách chất lượng thực
hiện nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả
của các nguồn đầu tư, với mục tiêu thúc
đẩy kết quả học tập của học sinh, tăng
chất lượng giáo viên, giảm tỷ lệ học
sinh bỏ học. Định nghĩa về cuộc cải
cách chất lượng bao hàm thực tế hoặc
lúng túng nhận thức của một số bên liên
quan. Những người hưởng lợi từ cuộc
cải cách tiếp cận bao gồm học sinh đã
nhập học và cha mẹ học sinh, giáo viên
và các công đoàn giáo viên, các công ty
xây dựng mà ngân sách của chúng được
gia tăng nhờ gia tăng số lượng trường
học. Trong cùng thời gian, chi phí của
các cuộc cải cách tiếp cận được trải
rộng cho một nhóm lớn những người
đóng thuế. Trong khi đó, cuộc cải cách
chất lượng tạo ra các lợi ích được
khuếch tán và chi phí lại tập trung. Xã
hội và các nhà chính sách đương nhiệm
đưa ra một số lợi ích (một xã hội có
giáo dục hơn) nhưng những lợi ích này
quá chung chung, trải rộng trên số
lượng lớn những người thực hiện, và
phần lớn điều này chỉ có thể nhận thấy

được trong một thời gian dài. Những
người hưởng lợi mà có vị trí cao để có
thể đưa ra các yêu cầu về chính trị
thường từ chối các khả năng như
trường học tư thục và gia sư riêng, điều
này làm giảm đi xu hướng của họ trong
việc yêu cầu cải cách. Hơn nữa, những
người có thể bị tác động bất lợi bởi các
cuộc cải cách giáo dục thường đấu
tranh để chống lại cải cách được đề
xuất như các công đoàn giáo viên, nơi
có xu hướng tập trung cao và tổ chức
tốt mà điều này sẽ giúp họ giải quyết
vấn đề hành động tập thể dễ dàng hơn.

Tóm lại, các cuộc cải cách chất
lượng tạo ra những kẻ thua cuộc tập
trung, những người có khả năng tổ
chức hiệu quả làm trở ngại các cuộc cải
cách, trong khi những người hưởng lợi
hiện tại, họ có ít động cơ hơn để yêu
cầu một cách mạnh mẽ nhằm đánh bại
chiến dịch cải cách của những kẻ thua
cuộc có tiềm năng.

Hopkins (2000) đưa thêm lập luận
rằng thành công hay thất bại của một
cuộc cải cách phụ thuộc vào trọng tâm
của nó là những thay đổi đúng hay sai
và mối quan hệ giữa chúng. Ví dụ, các
cải cách gần đây trong giáo dục mà
những cải cách này nhằm mục đích
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nâng cao hệ thống giáo dục cho rằng
việc cơ cấu lại hệ thống như  tạo ra các
trường học tự quản đã trực tiếp ảnh
hưởng tới thành tích học tập của học
sinh là không đúng. Một vài nghiên cứu
đã chỉ ra rằng nó có ảnh hưởng gián
tiếp tới thành tích học tập của học sinh
(Briggs và Wohlstetter 2003).

Để kết luận, sự xuất hiện và thất bại
của các cuộc cải cách có thể được giải
thích bởi các cấu trúc khác nhau: Xã
hội học (cân bằng với đối lập) hoặc
chính trị (căn cứ vào mức độ ổn định
của chính phủ, mức độ tham gia giữa
các nhóm hưởng lợi và tư tưởng), thể
chế (Chính phủ với/và sự mong đợi của
công chúng) hoặc kinh tế (chi phí và lợi
nhuận). Nghiên cứu sau đây cũng đề
cập đến sự xuất hiện của cuộc cải cách
toàn diện năm 2005 tại Israel (được
hiểu là nhiệm vụ cải cách Dovrat) và
những lý do của việc thất bại khi thực
hiện nó.

3. Khái quát hiểu biết về sự thúc
đẩy kinh tế - chính trị cho cải cách
giáo dục

Tyack và Cuban (1995) cho rằng để
hiểu một cuộc cải cách hiện tại, chúng
ta cần một nhãn quan lịch sử về sự phát
triển trong hệ thống giáo dục dẫn tới

cuộc cải cách (xem thêm Zajda (2007)
để hiểu lịch sử của những cuộc cải cách
ở Nga). Vì vậy, để hiểu sự xuất hiện và
thất bại của cải cách giáo dục toàn diện
được đưa ra bởi Nhóm Công tác Quốc
gia (National Task Force – NTF)  vì
Giáo dục (Còn gọi là Ủy ban Dovrat)
năm 2005, điều quan trọng là phải hiểu
những kinh nghiệm thu được từ hệ
thống giáo dục Israel để đáp ứng
những mục tiêu chính: Công bằng và
tiếp cận, chất lượng, đầu ra và hiệu quả
(Resnik 2007).

Hệ thống giáo dục ở Israel có cấu
trúc và thủ tục tập trung. Bộ Giáo dục
chịu trách nhiệm tuyển dụng và sa thải
đội ngũ cán bộ giáo dục. 80% đội ngũ
cán bộ giáo dục là viên chức nhà nước.
Hệ thống thanh tra chính thức được
thực hiện bởi 6 Giám thị khu vực và
cán bộ thanh tra trường học. Chương
trình giảng dạy tiểu học bắt buộc thống
nhất với phần lớn tài liệu do Ủy ban
phát triển chương trình giảng dạy ban
hành (Inbar 1996). Mục tiêu, tài chính,
quản lý hành chính, tổ chức và kết cấu
của hệ thống cũng như đội ngũ giáo
viên cho các cấp tiểu học và trung học
được Bộ giáo dục quy định theo chuẩn
quốc gia. Sự tập trung hóa của hệ thống
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giáo dục tạo thuận lợi cho đoàn kết dân
tộc, công bằng và hiệu quả quản lý
(Gaziel 2003, 2009a, b).

Hệ tư tưởng chủ nghĩa quân bình
của Chính phủ Israel hình thành kể từ
khi thành lập nhà nước vào năm 1948,
tuy nhiên, đã chú trọng nhiều vào việc
cân bằng các cơ hội tiếp cận giáo dục.
Điều này được xem là mục tiêu giáo
dục quan trọng nhất của nhà nước, và
dẫn đến nhiều nỗ lực trong việc cải tiến
giáo dục cho những người thiệt thòi,
tạo cho họ có cơ hội tiếp cận giáo dục
đại học, đảm bảo cho họ có chỗ đứng
tốt hơn trong xã hội (Stahl 1987) như
việc áp dụng các phương pháp sư phạm
khác nhau, các chương trình giáo dục
nhằm cải thiện thành tích học tập của
học sinh yếu kém và thậm chí là cả
những học sinh chịu sự phân biệt đối xử
do địa vị kinh tế xã hội thấp hơn trong
giáo dục đại học. Mặc dù vậy, tỷ lệ
phần trăm những học sinh có hoàn cảnh
khó khăn ở cấp tiểu học vẫn duy trì ở
mức cao vào đầu những năm 1960.
Cuộc cải cách giáo dục năm 1968 là
một nỗ lực để khắc phục tình trạng trên
và đã đạt được những mục tiêu chính
của hệ thống giáo dục, đó là việc hội
nhập xã hội giữa các học sinh thuộc

những nhóm dân tộc khác nhau trong
các trường học Do Thái và giữa các
tầng lớp nhân dân khác nhau trong các
trường học Arập, bên cạnh việc nâng
cao thành tích của trẻ em từ các khu
vực kinh tế - xã hội thấp hơn trong xã
hội, phần lớn có nguồn gốc Á - Phi, để
cho phép chúng được hưởng một nền
giáo dục chính thống và thành công
trong việc tiến lên các nấc thang xã hội
(Schmida 1987). Để hiện thực hóa
những mục tiêu trên, Quốc hội Israel đã
thông qua kế hoạch cải cách cơ cấu hệ
thống các trường học gồm 8 lớp ở tiểu
học, 3 lớp ở trung học cơ sở và 3 lớp ở
trung học phổ thông. Các trường trung
học cơ sở sẽ là nơi hội tụ các chính sách
hội nhập xã hội, nơi mà học sinh từ các
trường tiểu học khác nhau, với những
hoàn cảnh khác nhau, sẽ học cùng nhau
ở trường trung học cơ sở và tiếp tục học
lên tới trung học phổ thông. Mặc dù nỗ
lực này được đặt ra trong cuộc cải cách
và theo báo cáo của Quốc hội (1984) đã
chỉ ra rằng sau 22 năm sau thực hiện nó
chỉ hoàn thành được một phần (chiếm
56% các trường học quốc gia). Tại các
trường nơi cải cách được thực hiện, các
giáo viên đã tìm ra các phương tiện để
bỏ qua sự hội nhập xã hội bằng cách sử
dụng hệ thống nhóm ở các lớp. Thực tế
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các giáo viên, cha mẹ và một số lãnh
đạo các chính quyền địa phương không
phù hợp với các mục tiêu của cải cách
giáo dục nên rất khó khăn trong thực
hiện.

Kể từ đầu những năm 1980 cho tới
cuối thế kỷ 20, hệ thống giáo dục đã trải
qua nhiều thay đổi bởi 7 Bộ trưởng giáo
dục từ những đảng phái chính trị và tư
tưởng khác nhau và đặc trưng của giai
đoạn này là cuộc suy thoái từ năm 1968
trong những ý tưởng cải cách, vì nó bị
cáo buộc tạo ra các trường học tổng
hợp nhưng bình thường, và khuyến
khích việc tư hữu hóa giáo dục bằng
cửa sau. Ngày càng nhiều những ý
tưởng tân tự do thâm nhập vào hệ thống
giáo dục. Hai xu hướng nổi lên trong hệ
thống giáo dục những thập kỷ qua
(Dror 2006) tạo ra những thay đổi đáng
kể trong nhiệm vụ của chính sách giáo
dục:  Dân chủ hóa hệ thống bằng cách
thành lập các trường học tự quản và các
chương trình giảng dạy đặc biệt. Các
nhà hoạch định chính sách cho phép
các giáo viên đưa ra ý tưởng về phương
pháp sư phạm để gia tăng sự hài lòng và
giảm kiệt sức trong công việc của họ.
Vì lý do này, Bộ Giáo dục đã thực hiện
một nỗ lực hướng trực tiếp vào hiệu

trưởng các trường tiểu học để tạo ra
tính tự quản của trường học trong thực
tế. Điều này đã vượt xa các sáng kiến
giáo dục và tính linh hoạt tại các trường
học. Tuy nhiên, chính sách vẫn chỉ
mang tính chất hùng biện – thanh tra
trường học lo sợ sẽ hạn chế quyền lực
của họ nên đã không ủng hộ nó, và các
giáo viên thì không nhiệt tình thực hiện
thêm các công việc phụ, những công
việc đòi hỏi sự chủ động về chuyên
môn mà không được trả công. Mặc dù
cải cách tự quản vào đầu thế kỷ này thất
bại, nhưng sau đó Bộ trưởng giáo dục,
bà Aloni đã quyết định đi trước một
bước (Volansky 2003), và cho phép
thành lập các trường học tự quản. Giả
thuyết chính của bà là chính sách phân
cấp quản lý sẽ có tác động tích cực lên
kết quả học tập. Mặc dù có 350 trường
tiểu học đã thực hiện chính sách này,
nhưng người ta nhận thấy giả thuyết
tương ứng giữa trường học tự quản và
thành tích học tập của học sinh là sai
(Haviv 2003, Lev-Haim 2005). Hơn
nữa, giả thuyết về chính sách phân cấp
quản lý sẽ được các giáo viên quan tâm
cũng được cho là không chính xác. Nir
(2002) cho rằng không có thay đổi đáng
kể trong nhận thức về sự chủ động
trong chuyên môn của giáo viên; họ
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thậm chí còn phàn nàn về tình trạng quá
tải đối với các yêu cầu mang tính quan
liêu mới.

Mặc dù có nhiều cuộc cải cách nhỏ
trong hệ thống giáo dục Israel kể từ
năm 1968 như những thay đổi trong cơ
cấu trường học và sự xuất hiện của các
trường trung học cơ sở; việc kéo dài
thời gian học tới năm 16 tuổi; những
thay đổi tích cực trong chương trình
giảng dạy, trong đào tạo giáo viên và
phương pháp sư phạm; việc thành lập
các trường học tự quản; sự gia tăng
đáng kể nguồn ngân sách phân bổ cho
giáo dục (chi tiêu bình quân đầu người
tính theo tỷ lệ phần trăm của GNP trung
bình là 8,3%, trong khi đó mức chi phí
trung bình cho giáo dục ở các nước
OECD chỉ xấp xỉ 6% GNP), kết quả
đầu ra của hệ thống giáo dục ở Israel
(kể từ năm 2000) chỉ ra bức tranh về
một hệ thống trong khủng hoảng. Điều
này cho thấy, mặc dù chính sách công
bằng đã được ban hành, nhưng khoảng
cách về thành tích học tập giữa học sinh
từ các gia đình giàu và những gia đình
có hoàn cảnh khó khăn đang tăng lên.
4% tổng số học sinh từ tiểu học đến
trung học cơ sở bỏ học và phần lớn
trong số chúng xuất thân từ những gia

đình có hoàn cảnh khó khăn (con số
này là ít hơn 2% ở các nước OECD).
Thành tích học tập của những học sinh
có hoàn cảnh khó khăn ở mức trung
bình khi so sánh với các tiêu chuẩn
quốc tế. Có sự suy giảm một cách hệ
thống trong kết quả các kỳ thi liên quốc
gia như TIMSS và PISA về khả năng
đọc hiểu tiếng Anh, toán và khoa học.
Tình trạng chuyên môn của giáo viên bị
đặt câu hỏi và hình ảnh của họ trước
công chúng bị giảm sút (Rowan 1994;
Friedman và Lewin-Epstein 2002). Các
nghiên cứu cho thấy mức độ sụt giảm
sự hài lòng trong các công việc tổng thể
của giáo viên và cảm giác kiệt sức của
họ tăng  lên (Shirom 1996). Lớp học có
qui mô lớn với hơn 40 học sinh (trong
khi ở các nước OECD là khoảng 30).
Giáo viên bỏ việc tăng lên trong khi ở
các nước OECD, con số này được giữ
nguyên. Lương giáo viên thấp khiến họ
phải làm một số công việc khác và tình
trạng này ảnh hưởng tới cam kết của họ
đối với trường học và hiệu quả làm việc
(cũng xem Zajda 2007).

Bên cạnh đó, các nghiên cứu (Báo
cáo giáo dục quốc gia Israel 2005) chỉ
ra tính kém hiệu quả trong quản lý hệ
thống giáo dục ở các lĩnh vực: Các
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quyết định được đưa ra dựa trên cảm
tính thay vì dựa trên các căn cứ và dữ
liệu hợp lý. Việc phân chia thẩm quyền
giữa chính quyền trung ương và địa
phương còn mơ hồ. Các hiệu trưởng bị
lẫn lộn giữa các hướng dẫn mâu thuẫn
từ một bên là Thanh tra trường học -
viên chức do chính quyền trung ương
bổ nhiệm, với một bên là Trưởng
phòng giáo dục của chính quyền địa
phương. Pháp chế về giáo dục lỗi thời:
Không có một kế hoạch giáo dục ngắn
hạn hoặc dài hạn nào, và không có các
hệ thống chịu trách nhiệm.

Vì các vấn đề nêu trên, một cuộc
cải cách toàn diện là vô cùng cần thiết
và đó là điều mà ngay sau đó Bộ trưởng
giáo dục, bà Livnat đã quyết định thực
hiện.

4. Sự xuất hiện và thất bại của
Cuộc cải cách giáo dục 2005

Vào tháng 9/2003, chính phủ
Israel đã quyết định thành lập một lực
lượng đặc nhiệm quốc gia về giáo dục
để đề xuất một cơ cấu và quản lý giáo
dục toàn diện, cũng như phương pháp
giảng dạy, cải cách ... để chữa lành
những căn bệnh của hệ thống giáo dục
Israel và chuẩn bị kế hoạch thực hiện.
Với lý do này, Bộ Giáo dục đã lựa chọn

18 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục bổ nhiệm đến từ các lĩnh vực khác
nhau để tập hợp thành lực lượng đặc
nhiệm quốc gia về giáo dục: 8 thành
viên thuộc lĩnh vực giáo dục, 4 người
trong số họ đến từ các học viện và 4
người là các hiệu trưởng, 4 nhà kinh tế
học và kinh doanh, 2 giáo sư luật học, 1
giáo sư triết học, 2 đại biểu từ chính
quyền địa phương và 1 thành viên từ
khu vực công nói chung. Không có đại
diện nào từ công đoàn giáo viên hay
hội phụ huynh học sinh. Lực lượng đặc
nhiệm quốc gia về giáo dục do ông
Dovrat - một nhà kinh doanh trong lĩnh
vực công nghệ cao lãnh đạo.

Lực lượng đặc nhiệm được chia
thành 12 ủy ban. Mỗi một ủy ban được
lãnh đạo bởi 1 hoặc 2 thành viên của
lực lượng đặc nhiệm và những người
đứng đầu ủy ban đã từng vận động các
thành viên của mình từ công chúng,
thường là những người có kinh nghiệm
và kiến thức trong lĩnh vực đó. Tóm lại,
hơn 100 người tham gia vào 12 ủy ban,
bao gồm các lĩnh vực sau đây: Điều
kiện làm việc của giáo viên, phân bổ
ngân sách, quản lý trường học, mối
quan hệ hợp tác giữa chính quyền trung
ương và địa phương, học sinh với các



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 4

- 31-

nhu cầu đặc biệt, sinh viên và tầng lớp
thanh niên trong khủng hoảng, pháp
chế, cơ cấu mong muốn của Bộ Giáo
dục, và cơ cấu các trường học, sự tham
gia của hội phụ huynh. Tất cả công việc
được thực hiện ở các ủy ban dựa trên cơ
sở tự nguyện. Để vận hành công việc
của mình, lực lượng đặc nhiệm cho
phép công chúng tham gia thông qua
các phương tiện truyền thông để đưa ra
các đề xuất nhằm cải thiện hệ thống
giáo dục. Hơn 1000 đề xuất đã đư ợc
gửi tới lực lượng đặc nhiệm, phần lớn
trong số chúng liên quan đến các mục
tiêu chính trong công việc của lực
lượng đặc nhiệm.

Trong vòng 1 năm từ 2003 đến
cuối năm 2004, lực lượng đặc nhiệm đã
tổ chức 31 phiên họp toàn thể, 8 giờ cho
mỗi cuộc họp, và mỗi ủy ban có từ 15
đến 25 phiên họp (2 giờ mỗi phiên họp).
Các thành viên đặc nhiệm đã phỏng vấn
hơn 400 người. Để chuẩn bị cho bản
báo cáo cuối cùng, các thành viên lực
lượng đặc nhiệm đã tới thăm  trường
học ở các cấp bậc học khác nhau tại
nhiều thành phố, làng mạc để tìm hiểu
thực trạng và thu thập ý tưởng về
những gì đang diễn ra tại các trường
học. Ở khâu cuối cùng, lực lượng đặc

nhiệm phải chuẩn bị 3 báo cáo: Một
báo cáo phản ánh toàn diện về tình
trạng hệ thống giáo dục ở Israel, mà đã
được đề cập tới ở phần trước; một báo
cáo khái niệm về các nguyên tắc nhằm
hướng dẫn hệ thống giáo dục ở Israel
bao gồm các khuyến nghị về cách làm
thế nào để khắc phục các vấn đề; báo
cáo thứ 3 so sánh cải cách được lực
lượng đặc nhiệm đề xuất với những cải
cách tương tự khác ở các nước công
nghiệp hóa. Vào tháng 5 năm 2004, tại
Quyết định số 1886, chính phủ Israel đã
thông qua phần lớn các khuyến nghị
được lực lượng đặc nhiệm về giáo dục
đề xuất và quyết định áp dụng cải cách.
Chính phủ yêu cầu lực lượng đặc nhiệm
hoàn thành nhiệm vụ thương lượng với
công đoàn giáo viên và các đại diện về
giáo dục của chính quyền địa phương
và đề xuất một vài bước thực hiện cải
cách (Báo cáo giáo dục quốc gia 2005
của Israel). Các khuyến nghị của lực
lượng đặc nhiệm bao gồm các vấn đề
chính dưới đây:

1. Củng cố lĩnh vực giáo dục cộng
lập vốn là nền tảng của xã hội với một
mẫu số giá trị chung cho xã hội Israel
trong khi cho phép mỗi một nhóm xã
hội hay một nhóm dân tộc được phát
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triển bản sắc riêng. Trường học có thể
phụ thuộc vào giáo dục cộng lập, nếu
sử dụng chương trình giáo dục quốc gia,
chấp nhận các tiêu chuẩn giáo dục quốc
gia, không lựa chọn học sinh và đuổi
học sinh vì nghèo đói. Trường công lập
được đặt dưới sự kiểm soát của thanh
tra nhà nước và hoàn toàn được nhà
nước tài trợ.

2. Vấn đề trẻ em. Tăng tập trung
vào việc hỗ trợ các gia đình và nghề
nghiệp bởi chúng có ảnh hưởng quan
trọng nhất tới cuộc sống của trẻ em,
đảm bảo sự can thiệp trước khi trẻ em ở
ngưỡng báo động và bảo vệ trẻ em khỏi
bị sa ngã và trượt ra ngoài mạng lưới
giáo dục.

3. Đảm bảo các giáo viên làm việc
với trẻ em được đánh giá, khen thưởng
và được đào tạo.

4. Tập trung tất cả các nguồn lực
vật chất (công lập hoặc tư nhân) ở cấp
trường.

5. Phân cấp quản lý hành chính và
nghiệp vụ sư phạm, điều này có nghĩa
các cơ quan quản lý giáo dục địa
phương và các trường học có nhiều
quyền lực hơn. Bộ Giáo dục chỉ giữ vai
trò người cố vấn và lãnh đạo.

6. Tăng cường giáo dục mầm non.

7. Giáo dục được quản lý theo các
mục tiêu đã xác định và kết quả.

Theo những nguyên tắc này, lực
lượng đặc nhiệm quốc gia đề xuất các
khuyến nghị bằng cách so sánh chúng
với những cuộc cải cách đã được thực
hiện tại các nước công nghiệp hóa
khác.

Trường học (hiệu trưởng và các giáo
viên) phải có trách nhiệm với cơ quan
quản lý giáo dục địa phương và cộng
đồng. Trường học phải có trách nhiệm
khuyến khích mỗi trẻ em phát triển theo
khả năng cá nhân, và nhận thức được
rằng không có trẻ em nào bị bỏ lại phía
sau. Đội ngũ giáo viên có trách nhi ệm
thiết lập môi trường dạy - học và tránh
xa bạo lực.

Trường học được tự quản trong các
chính sách về tài chính và phương pháp
sư phạm. Đội ngũ giáo viên với sự
tham gia của Hội phụ huynh quyết định
về việc phân bổ các nguồn lực (công
lập cũng như tư nhân) theo tầm nhìn và
hoạt động của nhà trường.

Các trường học hoạt động theo tiêu
chuẩn do Bộ Giáo dục quyết định. Một
chương trình quốc gia sẽ hướng dẫn



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 4

- 33-

công việc của trường học. Chương
trình quốc gia sẽ bao gồm 5 chuyên
ngành: ngôn ngữ (Hebrew và tiếng
Anh); Toán, khoa học máy tính và khoa
học tự nhiên; nhân văn (lịch sử, địa lý,
triết học, v.v…); khoa học xã hội (xã
hội học, tâm lý học, kinh tế học); và
nghệ thuật. Mỗi một giáo viên phải tốt
nghiệp một chuyên ngành trước khi
được đào tạo trở thành giáo viên. Các
hiệu trưởng sẽ được đào tạo khác với
các giáo viên, họ được đào tạo giống
như một người quản lý kinh doanh. Các
giáo viên sẽ tiếp tục được nhà nước trả
lương. Tuy nhiên, mỗi một giáo viên
đều có khả năng được thăng tiến theo
một thang 8 cấp tùy thuộc vào thâm
niên công tác, thành tích của mình tích
lũy trong những khóa học đào tạo về
nghiệp vụ và đóng góp cho công việc
của trường. Mỗi một trường học cần
được đánh giá và mỗi một giáo viên sẽ
được đánh giá phụ thuộc vào việc thực
hiện và thành tích của trường trong các
kỳ thi quốc gia và quốc tế. Trường học
và giáo viên không đáp ứng được sự kỳ
vọng có thể bị đóng cửa và sa thải. Sự
lựa chọn phụ thuộc vào phụ huynh và
do cơ quan giáo dục tại địa phương
kiểm tra giám sát, để ngăn ngừa tình
trạng phân biệt đối xử trong việc nhập

học của học sinh tại các trường theo
dân tộc, giới tính hoặc nền tảng kinh tế
gia đình.

Như hệ quả của những cuộc cải cách
giáo dục thất bại trước đấy, Ủy ban Lực
lượng đặc nhiệm quốc gia đã đề nghị
thông qua các khuyến nghị của mình
bằng các công cụ pháp chế.

Sau khi được công bố trên các
phương tiện truyền thông, cuộc cải
cách đưa ra đã bị chỉ trích kịch liệt bởi
công đoàn giáo viên, và các giáo sư đại
học (Sorek và Paz 2005). Quan điểm
chính của các nhà phê bình là cuộc cải
cách được thực hiện theo mô hình kinh
doanh và hệ thống thị trường và chỉ
thích hợp cho một tổ chức kinh tế chứ
không phải cho một tổ chức giáo dục.
Các thành viên ủy ban được lãnh đạo
bởi người đứng đầu là một doanh nhân
và mục đích của cải cách là đào tạo các
sinh viên tốt nghiệp phục vụ nền kinh tế
và công nghiệp.

Tuy nhiên, vì sự phản đối mạnh bởi
các nhóm lợi ích tới cải cách của Lực
lượng đặc nhiệm quốc gia và vì một
lượng tiền lớn mà cuộc cải cách cần để
thực hiện, mặc dù thời gian, năng lượng,
và tiền bạc đều đã được đầu tư, nhưng
trong quá trình thực hiện nó, Chính phủ
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Israel đã quyết định giữ kín.

5. Bàn luận

Các cuộc cải cách giáo dục đã tạo
một động lực mới đối với giới chính
sách, cả trong nước và quốc tế, và
thông qua các ý thức hệ khác nhau.
Mặc dù động lực được làm mới lại, việc
thực hiện cải cách giáo dục vẫn còn khó
khăn hơn bao giờ hết và các cuộc cải
cách tái diễn định kỳ như là một biểu
tượng của các chính sách giáo dục
trong những thập kỷ qua, và câu hỏi
chính đặt ra là vì sao cải cách giáo dục
thất bại trong thực hiện? Theo nghiên
cứu qua các tài liệu, lập trường hiện nay
nhằm hỗ trợ cho lập luận rằng sự thất
bại của các cuộc cải cách được giải
thích là do sự kết hợp của mô hình đối
lập với mô hình kinh tế, nhiều hơn là do
mô hình cân bằng hoặc những lời giải
thích có lý và theo thể chế. Theo mô
hình đối lập, cải cách giáo dục được
xem như là một phần của cuộc đấu
tranh liên tục giữa các nhóm tư tưởng
về các giá trị, nguồn lực và quyền lực
mà chúng tuân theo một hệ quả hợp lý,
những nhóm mà lợi ích về cơ bản là đối
lập, và trong bối cảnh các mối quan hệ
xã hội vốn mâu thuẫn. Ngoài ra, lời giải
thích kinh tế được Wilson (1983) đưa

ra cũng là điểm mạnh trong việc phân
tích các cuộc cải cách định kỳ như
trường hợp ở Israel.

Theo Wilson thất bại hay thành
công của một cuộc cải cách là độc lập
với chi phí và lợi ích của nó. Cải cách
tạo ra càng nhiều chi phí tập trung (khi
các chi phí được giới hạn trong một số
lượng nhỏ các công dân hoặc các nhóm
có tổ chức), việc thông qua nó càng khó.
Điều này là do các nhóm lợi ích mà có
ảnh hưởng tiêu cực có động lực mạnh
mẽ nhằm ngăn chặn các cuộc cải cách
hơn là những người được hưởng lợi để
hỗ trợ cải cách. Khi thuyết giảng về cải
cách chất lượng, liên quan đến nỗ lực
nhằm cải thiện hiệu quả của các nguồn
đầu tư với mục đích nâng cao thành tích
học tập của học sinh v.v.. sau đó nó tạo
ra các lợi ích lan tỏa và chi phí tập trung,
có nghĩa là cơ hội được thực hiện là
thấp.

Khi chúng tôi phân tích cải cách của
lực lượng đặc nhiệm quốc gia Israel
(được hiểu là Ủy ban cải cách Dovrat),
chúng tôi nhận thấy: Lực lượng đặc
nhiệm quốc gia (NTF) được đưa ra bởi
đảng Likud, một đảng cánh hữu. Bà
Livnat, sau này là Bộ trưởng Bộ Giáo
dục, cũng đến từ đảng này và tin vào hệ
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tư tưởng tân tự do. Xung quanh bà
Livnat là các nhà kinh tế học như giáo
sư Victor Lavy từ Đại học Hebrew và
các doanh nhân khác như Shlomo
Dovrat. Một phần ba thành viên NTF
tại Ủy ban Dovrat đều là nhà kinh tế
học hoặc doanh nhân. Hệ tư tưởng mà
những người này đại diện đã mâu thuẫn
với hệ tư tưởng chủ nghĩa quân bình
đang hiện hành ở Israel kể từ khi thành
lập nhà nước. Hệ tư tưởng chủ nghĩa
quân bình là lá cờ chính trị của đảng
Lao động, kể từ cuối những năm 1960
của thế kỷ 20, đã lãnh đ ạo cuộc cải cách
giáo dục, thành lập ra các trường học
hòa nhập xã hội. Thực tế là đảng Likud
đề xuất cải cách nhằm chống lại hệ tư
tưởng của công đoàn giáo viên, cũng bị
chi phối bởi đảng Lao động, tăng cao
xác suất thất bại của họ. Hơn nữa, các
giáo sư giáo dục cũng chống lại cải
cách NTF, những người không chấp
nhận hệ tư tưởng bắt nguồn từ môi giới
quyền lực của nền kinh tế toàn cầu mà
có ảnh hưởng tới việc xây dựng các
chính sách giáo dục (Sorek và Paz
2005).

Tuy nhiên, thất bại của cải cách giáo
dục NTF cũng được giải thích do thực
tế là cuộc cải cách được trình bày trước

công chúng như là cuộc cải cách chất
lượng, sử dụng thuật ngữ hệ thống thị
trường (sự cạnh tranh, đánh giá, trách
nhiệm bên ngoài, tiêu chuẩn, sự lựa
chọn của phụ huynh, các trường học tự
quản, bảng thành tích...) khiến các công
đoàn giáo viên lo sợ trước những chi
phí tập trung họ phải trả (để có hiệu quả
lâu dài và trong tầm kiểm soát) khi các
lợi ích lan tỏa. Các hội cha mẹ học sinh
hiểu rằng họ phải trả chi phí nhiều hơn
bởi việc cắt giảm ngân sách cộng đồng
và tăng các chi phí cá nhân, và vì những
ưu điểm, hạn chế của chính sách lựa
chọn theo cha mẹ học sinh được cho là
chỉ thích hợp đối với các gia đình thuộc
tầng lớp xã hội cao hơn là các gia đình
thuộc tầng lớp xã hội bậc trung hoặc
bậc thấp.

Khi chúng tôi so sánh kinh nghiệm
của Israel với kinh nghiệm của các
nước công nghiệp hóa khác, chúng tôi
nhận thấy rằng bên cạnh những lời giải
thích liên quan đến sự thất bại của cải
cách NTF, còn có các giải thích liên
quan đến các yếu tố sau: Chính phủ
hiếm khi có cơ hội để tìm hiểu các
chính sách liên quan đến giá trị của các
giáo viên và truyền thống. Các giáo
viên bị đóng băng khỏi việc thực hiện
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chính sách như ở Nga (Zajda 2005) và
Anh (Mead 2006); các giáo viên ở
Israel đã không được tham gia vào quá
trình thực hiện chính sách NTF, sự bất
ổn định và nhiệm kỳ ngắn của Bộ
trưởng Giáo dục như trường hợp ở
Pháp (Robert 1995), Tây Ban Nha
(Teasley 2004), và Nga (Zajda 2005).
Tại Israel từ giữa những năm 1985 đến
2000, bảy bộ trưởng giáo dục đã được
thay đổi (cũng xem Zajda 2007).

Thực tế quản lý ở trường học và
khung chính sách ban hành thường
xuyên mâu thuẫn nhau, từ Chính quyền
trung ương tới sự kỳ vọng của các cộng
đồng địa phương như ví dụ các trường
học như ở Pháp.

Chúng tôi có thể bổ sung thêm rằng
các cuộc cải cách có thể thất bại bởi
một trong những đặc điểm chính của hệ
thống giáo dục, đó là, bản chất của kết
quả đầu ra là vô hình và những lợi ích
chưa thể nhìn thấy ngay được đối với
học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên và
cộng đồng địa phương. Kết quả đầu ra
chỉ có thể nhìn thấy trong một thời gian
dài. Vì vậy, thật khó để ủng hộ một
cuộc cải cách mà không có khả năng
nhìn thấy được kết quả của nó trong
một thời gian ngắn (Elboim-Dror

1985).

6. Kết luận

Kết luận chính rút ra từ sự thất bại
của cải cách giáo dục ở Israel đó là: Sự
thờ ơ của chính phủ cánh hữu sau đó tới
bản chất của các trường học công lập và
sự quan tâm không đầy đủ tới bản chất
của trường học như một tổ chức. Thay
vì giải quyết các nhu cầu xã hội như
đáp ứng cơ hội học tập do sự gia tăng số
lượng học sinh không đồng nhất với
những mục tiêu và lợi ích khác nhau,
cải cách NTF đã trực tiếp đề cao các
tiêu chuẩn đáp ứng nền kinh tế thị
trường, áp đặt tiêu chuẩn, định mức
hoặc mục tiêu lên tất cả mọi người. Các
trường học là các tổ chức cho việc học
tập mang ý nghĩa của việc nâng cao
thực hành thông qua phát triển tích lũy
một cách khiêm nhường (Mô hình cân
bằng). Một cuộc cải cách sẽ không thể
thành công khi các chi phí tập trung và
không được khuếch tán và khi chuyên
môn, nghiệp vụ, kiến thức địa phương
về các đặc điểm của giáo viên, học sinh
và cộng đồng không được quan tâm
đúng mức và việc áp đặt các giải pháp
từ cấp cao như trường hợp cải cách giáo
dục NTF năm 2005 ở Israel.
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