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KHÁI NIỆM KHUNG CÁC KỸ NĂNG TRONG THẾ KỶ 21

Nhằm giúp các nhà chuyên môn tích
hợp nhiều kỹ năng vào giảng dạy các
môn học khoa học, một hiệp hội chuyên
môn đã cộng tác phát triển tầm nhìn
chung, thống nhất cho việc học tập được
gọi là khung học tập trong thế kỷ 21.
Khung này mô tả các kỹ năng, kiến thức
và chuyên môn mà học sinh phải nắm
vững để thành công trong công việc và
cuộc sống; nó là sự pha trộn của nội
dung kiến thức, kỹ năng cụ thể, chuyên
môn và tầm hiểu biết.

Việc triển khai thực hiện các kỹ năng
trong thế kỉ 21 đòi hỏi sự phát triển của
kiến thức các môn khoa học cốt lõi và
sự hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh.
Những người có khả năng suy nghĩ
khách quan và giao tiếp hiệu quả dựa
trên cơ sở kiến thức trọng tâm của môn
học.

Trong quá trình giảng dạy kiến thức
trọng tâm, học sinh cũng phải học các

kỹ năng cần thiết cho sự thành công
trong thế giới hiện nay, như tư duy
khách quan, cách giải quyết vấn đề, giao
tiếp và hợp tác.

Khi một trường học hoặc một quận/
huyện xây dựng dựa trên nền tảng này,
họ cần kết hợp toàn bộ khung các kỹ
năng hiện thời với các hệ thống hỗ trợ
cần thiết – các tiêu chuẩn, đánh giá,
chương trình đào tạo và giảng dạy, việc
phát triển chuyên môn và môi trường
học tập – hướng tới việc học sinh sẽ
tham gia nhiều hơn vào quá trình học
tập và tốt nghiệp với sự chuẩn bị tốt
nhất để thành công trong nền kinh tế
toàn cầu hiện nay.

Đồ thị dưới đây thể hiện từng yếu tố
rõ ràng cho mục đích mô tả, nhóm soạn
thảo đã chỉ ra tất cả các thành phần như
là các liên kết đầy đủ nhất trong quá
trình dạy và học ở thế kỷ 21.

Các hệ thống hỗ trợ và kết quả của học sinh thế kỷ 21
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NHỮNG KẾT QUẢ CỦA HỌC SINH THẾ KỶ 21

Những yếu tố miêu tả cho phần này
như là “kết quả của học sinh thế kỷ
21” (được thể hiện bởi vòng cầu) là
kiến thức, các kỹ năng và chuyên môn
mà học sinh nên nắm vững để thành
công trong công việc và cuộc sống
trong thế kỷ 21.

1. Các môn học trọng tâm và
chủ đề thế kỷ 21

Sự hiểu biết rõ ràng các môn học
trọng tâm và chủ đề thế kỷ 21 là cần
thiết với tất cả các học sinh trong thế
kỷ 21. Các môn học trọng tâm bao
gồm:

- Tiếng Anh, đọc hiểu hoặc phát
triển ngôn ngữ;

- Tiếng nước ngoài;
- Nghệ thuật;
- Toán;
- Kinh tế;
- Khoa học;
- Địa lý;
- Lịch sử;
- Chính phủ và công dân.
Thêm vào đó, chúng tôi tin rằng

trường học phải thay đổi bao gồm
không chỉ việc tập trung vào sự thành
thạo các môn học trọng tâm, mà còn
phải thúc đẩy sự hiểu biết nội dung
học tập ở các mức độ cao hơn bằng
việc tích hợp các chủ đề đa ngành của
thế kỷ 21 vào trong các môn học trọng
tâm như:

1.1. Nhận thức toàn cầu
- Sử dụng kỹ năng của thế kỉ 21 để

hiểu và giải quyết các tình huống toàn
cầu;

- Học từ công việc và hợp tác làm
việc với các cá nhân đến từ những nền

văn hóa, tôn giáo và lối sống khác
nhau với tinh thần tôn trọng lẫn nhau
và đối thoại mở trong bối cảnh cá
nhân, công việc và cộng đồng;

- Hiểu biết những quốc gia và nền
văn hóa khác, bao gồm cả việc sử
dụng các ngôn ngữ không phải Tiếng
Anh.

1.2. Tài chính, Kinh tế, Thương
mại và kiến thức kinh doanh

- Biết cách làm thế nào để thực
hiện phù hợp những cơ hội phát triển
kinh tế cá nhân;

- Hiểu quy luật kinh tế trong xã
hội;

- Sử dụng những kỹ năng kinh
doanh để nâng cao năng suất làm việc
và lựa chọn nghề nghiệp.

1.3. Hiểu biết về dân sự
- Tham gia có hiệu quả vào đời

sống dân sự thông qua việc hiểu làm
thế nào để thông báo lưu trú và hiểu
biết về các quá trình của Chính phủ;

- Thi hành quyền và nghĩa vụ của
công dân tại các cấp địa phương, quận
(huyện), quốc gia và toàn cầu;

- Hiểu biết những tác động của địa
phương và toàn cầu đối với những
quyết định của công dân.

1.4. Hiểu biết về y tế
- Nắm bắt được, giải thích được và

hiểu biết thông tin sức khỏe cơ bản và
các dịch vụ, đồng thời sử dụng những
thông tin và dịch vụ đó theo cách làm
tăng cường sức khỏe;

- Hiểu biết những biện pháp phòng
ngừa sức khỏe về thể chất và tinh thần,
bao gồm chế độ ăn uống thích hợp,
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dinh dưỡng, luyện tập, phòng tránh
nguy cơ và giảm thiểu stress;

- Sử dụng thông tin có sẵn để thực
hiện các quyết định có liên quan đến
sức khỏe một cách thích hợp;

- Áp dụng và tuân thủ những mục
tiêu sức khỏe của cá nhân và gia đình;

- Hiểu biết y tế cộng đồng của quốc
gia và thế giới và những vấn đề an
toàn.

1.5. Hiểu biết về môi trường
- Thể hiện kiến thức và những hiểu

biết về môi trường và những tình
huống cũng như điều kiện ảnh hưởng
tới nó, đặc biệt liên quan đến không
khí, thời tiết, đất đai, thức ăn, năng
lượng, nước và hệ sinh thái;

- Thể hiện kiến thức và những hiểu
biết về tác động của xã hội đối với thế
giới tự nhiên (ví dụ: sự gia tăng dân
số, sự phát triển dân cư, tỷ lệ tiêu thụ
nguồn tài nguyên,…);

- Điều tra và phân tích những vấn
đề về môi trường, đưa ra những kết
luận chính xác về cách giải quyết hiệu
quả;

- Thực hiện những hành động cá
nhân và tập thể hướng tới giải quyết
những thách thức về môi trường (ví
dụ: tham gia những hành động toàn
cầu, thiết kế giải pháp truyền cảm
hứng hành động cho các vấn đề môi
trường).

2. Học tập và đổi mới kỹ năng
Học tập và đổi mới kỹ năng ngày

càng được công nhận là việc mà học
sinh cần chuẩn bị cho một cuộc sống
ngày càng phức tạp hơn và môi trường
làm việc thế kỷ 21, và cho cả những
học sinh không có được sự chuẩn bị
này. Chú trọng đến sức sáng tạo, tư
duy khách quan, giao tiếp và hợp tác

là điều cần thiết để chuẩn bị cho các
học sinh trong tương lai.

2.1. Sáng tạo và đổi mới
Suy nghĩ sáng tạo
- Sử dụng một loạt các kỹ thuật

sáng tạo ý tưởng (ví dụ như động não);
- Tạo ra những ý tưởng mới và có

giá trị (cả những khái niệm cơ bản và
gia tăng);

- Xây dựng, hoàn thiện, phân tích
và đánh giá những ý tưởng của chính
mình để cải thiện và tối đa hóa những
nỗ lực sáng tạo.

Làm việc một cách sáng tạo với
người khác

- Phát triển, thực hiện và truyền đạt
những ý tưởng mới với người khác
một cách hiệu quả;

- Cởi mở và đáp ứng với những
quan điểm mới và đa dạng, kết hợp
chặt chẽ nhóm đầu vào và phản hồi lại
trong công việc;

- Thể hiện tính độc đáo và sáng tạo
trong công việc và hiểu biết những
giới hạn thực sự của thế giới để áp
dụng các ý tưởng mới;

- Nhìn những thất bại như một cơ
hội để học hỏi; hiểu rằng sáng tạo và
đổi mới là một quá trình lâu dài, là
một quá trình có tính chu kỳ của
những thành công nhỏ và những sai
lầm thường xuyên xảy ra.

Thực hiện đổi mới
- Hành động dựa trên những ý

tưởng sáng tạo là để tạo ra một đóng
góp hữu hình và hữu ích đối với lĩnh
vực mà sự đổi mới sẽ xảy ra.
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2.2. Tư duy khách quan và cách
giải quyết vấn đề

Lý do có hiệu quả
- Sử dụng các cách lập luận khác

nhau (diễn dịch, quy nạp,…) để thích
hợp với tình hình.

Sử dụng tư duy hệ thống
- Phân tích làm thế nào những phần

của một tổng thể tương tác với nhau
để tạo ra một kết quả chung trong hệ
thống phức tạp.

Đưa ra phán quyết và quyết định
- Phân tích có hiệu quả và đánh giá

chứng cứ, lập luận, khẳng định và lòng
tin;

- Phân tích và đánh giá những quan
điểm chính thay thế;

- Tổng hợp và tạo ra kết nối giữa
thông tin và lập luận;

- Diễn giải thông tin và rút ra kết
luận dựa trên những phân tích tốt nhất;

- Phản hồi khách quan vào những
kinh nghiệm và quá trình học tập.

Giải quyết vấn đề
- Giải quyết các loại vấn đề không

quen thuộc khác nhau bằng cả hai con
đường truyền thống và đổi mới;

- Xác định và đặt ra những câu hỏi
quan trọng để làm rõ những quan điểm
khác nhau và dẫn tới những giải pháp
tốt hơn.

2.3. Giao tiếp và hợp tác
Giao tiếp rõ ràng
- Suy nghĩ rõ ràng và ý tưởng sử

dụng hiệu quả các kỹ năng giao tiếp
bằng miệng, bằng văn bản và không
lời trong các hình thức và bối cảnh đa
dạng;

- Lắng nghe có hiệu quả để giải mã
ý nghĩa, bao gồm kiến thức, giá trị,
thái độ và dự định;

- Sử dụng giao tiếp cho nhiều mục
đích (VD: thông báo, hướng dẫn, động
viên và thuyết phục);

- Sử dụng nhiều phương tiện truyền
thông và công nghệ, và biết làm thế
nào để đánh giá ưu tiên hiệu quả cũng
như đánh giá tác động của chúng;

- Giao tiếp có hiệu quả trong những
môi trường đa dạng (bao gồm cả đa
ngôn ngữ).

Hợp tác với người khác
- Thể hiện khả năng làm việc có

hiệu quả và tôn trọng lẫn nhau với
những nhóm khác nhau;

- Thực hành linh hoạt và sẵn sàng
trở nên hữu ích trong những thỏa
thuận cần thiết để hoàn thành mục tiêu
chung;

- Chấp nhận chia sẻ trách nhiệm
trong công việc hợp tác, và đánh giá
những đóng góp cá nhân của từng
thành viên trong nhóm.

3. Kỹ năng thông tin, truyền
thông và công nghệ

Con người thế kỷ 21 sống trong
môi trường bao trùm bởi truyền thông
và công nghệ, đánh dấu bằng nhiều
đặc tính khác nhau, bao gồm:

- Truy cập thông tin phong phú;
- Thay đổi nhanh chóng của các

công cụ kỹ thuật;
- Khả năng hợp tác và thực hiện

những đóng góp cá nhân trên một quy
mô rộng chưa từng có.

Để trở nên có hiệu quả trong thế kỷ
21, công dân và người lao động phải
có khả năng thể hiện nhiều chức năng
và các kỹ năng tư duy khách quan liên
quan tới thông tin, truyền thông và
công nghệ.
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3.1. Hiểu biết về thông tin
Truy cập và đánh giá thông tin
- Truy cập thông tin có hiệu lực

(thời gian) và hiệu quả (nguồn);
- Đánh giá thông tin khách quan và

có chuyên môn.
Sử dụng và quản lý thông tin
- Sử dụng thông tin chính xác và

sáng tạo cho các tình huống hoặc vấn
đề trong tầm tay;

- Quản lý dòng chảy của thông tin
từ sự đa dạng và rộng lớn của các
nguồn;

- Áp dụng hiểu biết cơ bản các vấn
đề đạo đức/ pháp lý xung quang việc
truy cập và sử dụng thông tin.

3.2. Hiểu biết về truyền thông
Phân tích truyền thông
- Hiểu được làm thế nào và tại sao

những thông điệp truyền thông được
xây dựng, và để cho những mục đích
gì?

- Kiểm tra làm thế nào các cá nhân
giải thích các thông điệp khác nhau,
những giá trị và quan điểm nào được
bao gồm hoặc loại trừ, và làm thế nào
truyền thông có thể ảnh hưởng tới
niềm tin và hành vi;

- Áp dụng sự hiểu biết cơ bản các
vấn đề đạo đức/ pháp lý xung quanh
việc truy cập và sử dụng truyền thông.

Tạo sản phẩm truyền thông
- Hiểu biết và sử dụng những công

cụ truyền thông sáng tạo thích hợp
nhất, những đặc điểm và tập quán;

- Hiểu và sử dụng có hiệu quả
những phương thức biểu hiện và cách
giải thích hợp lý nhất trong các môi
trường đa dạng, đa văn hóa.

3.3. Hiểu biết về ICT (Công nghệ
thông tin và truyền thông)

Áp dụng hiệu quả công nghệ
- Sử dụng công nghệ như công cụ

để tìm kiếm, sắp xếp, đánh giá và trao
đổi thông tin;

- Sử dụng công nghệ kỹ thuật số
(máy tính, PDAs, máy chơi nhạc,
GPS, v.v…), công cụ truyền
thông/mạng lưới thông tin và mạng
lưới xã hội thích hợp để truy cập, quản
lý, tích hợp, đánh giá và tạo thông tin
để hoạt động thành công trong nền
kinh tế tri thức;

- Áp dụng những hiểu biết cơ bản
về các vấn đề đạo đức/ pháp lý xung
quanh việc truy cập và sử dụng công
nghệ thông tin.

4. Kỹ năng đời sống và nghề
nghiệp

Cuộc sống ngày nay và môi trường
làm việc đòi hỏi rất nhiều kỹ năng tư
duy và nội dung kiến thức. Khả năng
thích nghi với cuộc sống phức tạp và
môi trường làm việc trong thời đại
thông tin cạnh tranh toàn cầu đòi hỏi
các học sinh phải tập trung cao độ để
phát triển đầy đủ kỹ năng đời sống và
nghề nghiệp.

4.1. Tính linh hoạt và khả năng
thích ứng

Thích ứng để thay đổi
- Thích ứng với những vai trò khác

nhau, trách nhiệm công việc, lịch trình
và bối cảnh;

- Làm việc có hiệu quả trong môi
trường không rõ ràng và ưu tiên thay
đổi.

Linh hoạt
- Kết hợp hiệu quả thông tin phản

hồi;
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- Giải quyết tích cực với những lời
khen ngợi, trở ngại và những chỉ trích;

- Hiểu biết, thương lượng và cân
bằng những quan điểm trái ngược
nhau và tạo niềm tin để hướng tới
những giải pháp khả thi, đặc biệt trong
môi trường đa văn hóa.

4.2. Sáng kiến và tự định hướng
Quản lý mục tiêu và thời gian
- Đặt ra mục tiêu với tiêu chí thành

công hữu hình và vô hình;
- Cân bằng mục tiêu chiến thuật

(ngắn hạn) và chiến lược (dài hạn);
- Sử dụng thời gian và quản lý khối

lượng công việc có hiệu quả.
Làm việc độc lập
- Kiểm soát, xác định, ưu tiên và

hoàn thành những nhiệm vụ mà không
có sự giám sát trực tiếp.

Trở thành những học sinh biết tự
định hướng

- Hướng tới việc làm chủ căn bản
những kỹ năng và/ hoặc chương trình
giảng dạy để tìm hiểu và mở rộng việc
học tập của bản thân và cơ hội đạt
được chuyên môn;

- Thể hiện sáng kiến để thúc đẩy
trình độ kỹ năng hướng tới một cấp độ
chuyên nghiệp;

- Thể hiện cam kết học tập như một
quá trình suốt đời;

- Phản ánh khách quan những kinh
nghiệm quá khứ để thông báo cho
những tiến trình tương lai.

4.3. Kỹ năng xã hội và giao lưu
văn hóa

Tương tác có hiệu quả với người
khác

- Biết khi nào là thích hợp để lắng
nghe và khi nào nên phát biểu;

- Thể hiện chính mình theo cách
thức chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn
nhau.

Làm việc có hiệu quả với các nhóm
khác nhau

- Tôn trọng sự khác biệt văn hóa và
làm việc có hiệu quả với mọi người
đến từ những nền văn hóa và xã hội
khác nhau;

- Đáp ứng cởi mở với những ý
tưởng và giá trị khác nhau;

- Tận dụng sự khác biệt văn hóa và
xã hội để sáng tạo ra nhiều ý tưởng
mới và tăng sự đổi mới lẫn chất lượng
công việc.

4.4. Năng suất và trách nhiệm
Quản lý dự án
- Thiết lập và đáp ứng các mục

tiêu, kể cả khi đối mặt với những trở
ngại và áp lực cạnh tranh;

- Ưu tiên, lập kế hoạch và quản lý
công việc để đạt được kết quả dự định.

Đưa ra kết quả
- Thể hiện những thuộc tính bổ

sung liên quan đến sản phẩm làm ra
với chất lượng cao bao gồm những
khả năng sau:

Làm việc tích cực và có đạo
đức;

Quản lý hiệu quả thời gian và
các dự án;

Đa nhiệm vụ;

Tham gia tích cực, cũng như
đáng tin cậy và đúng giờ;

Thể hiện bản thân chuyên
nghiệp và với phép tắc xã giao đúng
đắn;

Hợp tác và phối hợp hiệu quả
với các nhóm;

Tôn trọng và ủng hộ sự đa dạng
của nhóm;
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Chịu trách nhiệm về kết quả.
4.5. Lãnh đạo và trách nhiệm
Hướng dẫn và chỉ đạo người khác
- Sử dụng kỹ năng giao tiếp cá

nhân và giải quyết vấn để để gây ảnh
hưởng và hướng dẫn người khác
hướng tới mục tiêu;

- Tận dụng thế mạnh của người
khác để hoàn thành mục tiêu chung;

- Truyền cảm hứng cho những
người khác để họ đạt được kết quả tốt
nhất thông qua ví dụ và lòng vị tha;

- Thể hiện tính trung thực và hành
vi đạo đức trong việc sử dụng tầm ảnh
hưởng và sức mạnh.

Có trách nhiệm với người khác
- Luôn tâm niệm hành động có

trách nhiệm với lợi ích của cộng đồng.
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CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ THẾ KỶ 21

Những yếu tố được miêu tả dưới
đây là các hệ thống quan trọng cần
thiết để đảm bảo cho học sinh nắm
vững những kỹ năng thế kỷ 21. Những
tiêu chuẩn, đánh giá, chương trình
giảng dạy, hướng dẫn, sự phát triển
chuyên môn và môi trường học tập thế
kỷ 21 phải phù hợp để tạo ra những
kết quả của thế kỷ 21 cho học sinh.

Các chuẩn thế kỷ 21
- Tập trung vào những kỹ năng thế

kỷ 21, nội dung kiến thức và chuyên
môn;

- Xây dựng sự hiểu biết liên môn
học và giữa các môn học trọng tâm
cũng như những chủ đề liên ngành của
thế kỷ 21;

- Chú trọng sự hiểu biết sâu sắc
hơn là những kiến thức nông cạn;

- Thu hút học sinh với những dữ
liệu từ thế giới thực, công cụ và sự
hiểu biết mà họ sẽ được học trong
trường đại học, trong công việc và
cuộc sống; học sinh sẽ học tập tốt nhất
khi chủ động tham gia giải quyết
những vấn đề có ý nghĩa;

- Cho phép áp dụng nhiều biện
pháp để đạt được kiến thức uyên thâm.

Đánh giá các kỹ năng thế kỷ 21
- Ủng hộ sự cân bằng trong đánh

giá, bao gồm các bài kiểm tra được
tiêu chuẩn hóa chất lượng cao cùng
với các đánh kết quả học tập và tổng
kết lớp học;

- Nhấn mạnh những phản hồi hữu
ích được đưa vào trong việc học tập
hàng ngày về việc thực hiện của học
sinh;

- Yêu cầu cân bằng về nâng cao
công nghệ áp dụng trong đánh giá thực

hiện và tổng kết các đánh giá để có thể
đo lường việc học sinh làm chủ các kỹ
năng thế kỷ 21;

- Xây dựng hồ sơ học tập của học
sinh để chứng minh việc làm chủ các
kỹ năng thế kỷ 21 làm căn cứ cho các
nhà giáo dục và sử dụng lao động tiềm
năng;

- Xây dựng một danh mục cân
bằng các biện pháp đánh giá hiệu quả
hệ thống giáo dục trong việc vươn tới
những tầm cao mới của năng lực học
sinh trong thế kỷ 21.

Chương trình giảng dạy và
hướng dẫn thế kỷ 21

- Dạy kỹ năng thế kỷ 21 một cách
riêng rẽ trong bối cảnh các môn học
trọng tâm và những chủ đề liên ngành
thế kỷ 21;

- Tập trung vào việc cung cấp các
cơ hội để áp dụng các kỹ năng thế kỷ
21 qua các lĩnh vực nội dung và cách
tiếp cận dựa trên năng lực học tập;

- Cho phép các phương pháp đổi
mới sáng tạo tích hợp việc sử dụng các
công nghệ hỗ trợ, cách tiếp cận điều
tra và dựa trên vấn đề và kỹ năng tư
duy yêu cầu cao hơn;

- Khuyến khích việc huy động các
nguồn lực cộng đồng ngoài phạm vi
trường học.

Phát triển chuyên môn thế kỷ 21
- Những điểm nổi bật giáo viên có

thể năm bắt cơ hội để lồng ghép các
kỹ năng thế kỷ 21, công cụ và chiến
lược giảng dạy vào lớp học thực tế của
mình – và giúp giáo viên nhận định
những hoạt động nào họ có thể thay
thế/ nhấn mạnh  lại;
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- Cân bằng giữa việc giảng dạy trực
tiếp với các phương pháp giảng dạy
theo định hướng dự án;

- Minh họa làm thế nào sự hiểu biết
sâu sắc về kiến thức môn học có thể
thực sự tác động nâng cao việc giải
quyết vấn đề, tư duy khách quan và
các kỹ năng khác thế kỷ 21;

- Cho phép các cộng đồng học tập
chuyên môn thế kỷ 21 cho giáo viên
thành  mô hình của các loại hình lớp
học mà chúng giúp thúc đẩy tốt nhất
các kỹ năng thế kỷ 21 cho học sinh;

- Trau dồi khả năng của giáo viên
trong việc xác định phong cách học
tập đặc biệt của học sinh, trí tuệ, điểm
mạnh và điểm yếu

- Giúp giáo viên phát triển khả
năng của mình để sử dụng nhiều chiến
lược khác nhau (như các đánh giá thực
hiện) để với tới những học sinh khác
nhau và tạo ra môi trường hỗ trợ việc
dạy và học khác biệt;

- Hỗ trợ việc phát triển những đánh
giá liên tục các kỹ năng thế kỷ 21 của
học sinh;

- Khuyến khích chia sẻ kiến thức
giữa cộng đồng các nhà chuyên môn
bằng các biện pháp trực tiếp, phương
tiện truyền thông ảo và pha trộn;

- Sử dụng mô hình mở rộng và bền
vững trong phát triển chuyên môn.

Môi trường học tập thế kỷ 21
- Sáng tạo thực tiễn học tập, hỗ trợ

con người và môi trường vật chất sẽ
hỗ trợ việc dạy và học các kết quả kỹ
năng thế kỷ 21;

- Hỗ trợ cộng đồng học tập chuyên
môn cho phép các nhà giáo dục cộng
tác, chia sẻ phương pháp thực hành tốt
nhất và tích hợp các kỹ năng thế kỷ 21
vào việc thực hành trong lớp học;

- Cho phép học viên học tập trong
bối cảnh thực của thế kỷ 21 (VD:
thông qua việc áp dụng dựa trên dự án
hoặc các công việc thực tiến khác);

- Cho phép việc bình đẳng truy cập
vào các công cụ học tập chất lượng,
công nghệ và các nguồn lực;

- Cung cấp các thiết kế kiến trúc và
nội thất thế kỷ 21 cho việc học tập
theo nhóm, lớp và cá nhân;

- Hỗ trợ cộng đồng mở rộng và sự
tham gia quốc tế trong học tập, cả trực
tiếp và trực tuyến qua mạng.

Tìm hiểu thêm thông tin tại
http://www.21stcenturyskills.org.

Nguồn:
http://www.21stcenturyskills.org.
Publication date: 12/09

Vương Thanh Hương sưu tầm,
Nguyễn Thị Minh Hiền dịch.
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG GIÁO DỤC

1. Chất lượng những trường học ở
Anh hiện nay có thể tốt hơn trước.
Hơn 15 năm qua, một loạt những
nghiên cứu có hệ thống đã được tiến
hành ở nhiều quốc gia trên thế giới với
những độ tuổi khác nhau nhằm tìm
hiểu tình hình học tập của học sinh về
khả năng đọc viết, toán học và khoa
học. Những nghiên cứu này bước đầu
đã chỉ ra những hệ thống giáo dục hiện
nay khác nhau như thế nào và đưa vấn
đề giáo dục ở Anh ra thảo luận ở một
khía cạnh hoàn toàn mới. Trong đợt
nghiên cứu gần đây nhất được tiến
hành trên độ tuổi 15 (PISA – Chương
trình đánh giá học sinh quốc tế), học
sinh nước Anh đứng thứ 17 về khả
năng đọc viết, thứ 24 trong môn toán
và thứ 14 ở môn khoa học, có thứ
hạng cao hơn các nước Tây Ban Nha,
Mỹ và Italia nhưng vẫn sau Phần Lan,
Hồng Kông và Canada.

2. Đứng đầu danh sách trong đợt
nghiên cứu này là Phần Lan. Nghiên
cứu cho thấy: năm 2009, nếu học sinh
Anh học tốt như học sinh Phần Lan thì
67% đã đạt 5 điểm từ A*- C trong kỳ
thi GCSE, bao gồm môn tiếng Anh và
Toán học, so với con số thực đạt là
49,8% của năm đó. Ngay đối với các
nước khác, minh chứng quốc tế cũng
cho thấy rằng có sự khác biệt rõ ràng ở
những tiêu chuẩn và kì vọng. Ví dụ
như ở Canada, trung bình học sinh ở
độ tuổi 15 đã hoàn thành chương trình
học trước học sinh cùng độ tuổi ở Mỹ
1 năm. Ở Canada, vấn đề giáo dục
thường xuyên được thảo luận là những
tiêu chuẩn giáo dục ngày nay liệu có
phù hợp với những tiêu chuẩn trước
đây. Nhưng vấn đề thực chất là làm

thế nào tạo ra sự cải cách cần thiết để
đạt được những tiêu chuẩn giáo dục
tốt nhất và thành công ngay thời điểm
hiện tại.

3. Cùng với đó, khoảng cách giàu
nghèo ở Phần Lan nhỏ hơn rất nhiều
so với Anh. Tồn tại khoảng cách rất
lớn giữa học sinh ở cấp học cao và cấp
học thấp hơn ở Anh, và hoàn cảnh xã
hội cùng với việc học tập cũng có mối
quan hệ mật thiết với nhau. Con số
13,9% những bất cập trong việc học
tập của học sinh nước Anh có thể
được lí giải bởi hoàn cảnh xã hội, so
với chỉ 8,3% ở Phần Lan và 8,2% ở
Canada. Đã có một thời gian dài ở
Anh, người ta phải chấp nhận “sự
chênh lệch về những kiến thức chưa
được tiếp thu”; đôi khi điều này còn
được xem như là hệ quả tất yếu của
một hệ thống giáo dục mà hệ quả này
làm cho tình hình trở nên khả quan
hơn ở một số mặt. Ở Anh, người ta
cho rằng có sự lựa chọn giữa một bên
là hệ thống giáo dục hoàn chỉnh cho
hầu hết mọi người có thể tiếp cận và
một hệ thống cho số ít người cũng có
thể tiếp cận được; hay một hệ thống có
thể rút ngắn những khoảng cách và
tiếp đó làm tăng số lượng học sinh.
Việc sửa đổi những tiêu chuẩn giáo
dục là điều được mong đợi. Nhưng
minh chứng quốc tế lại cho thấy điều
này là không đúng. Ví dụ như ở Phần
Lan, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc,
tiêu chuẩn trung bình không những
cao hơn ở Anh mà các khoảng cách
trong kết quả học tập cũng nhỏ hơn.

4. Rõ ràng rằng việc có một hệ
thống giáo dục mà trong đó số người
trẻ tuổi có thể tiếp thu kiến thức ngày
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càng nhiều hơn so với trước đây và
việc  có một hệ thống giáo dục với
khoảng cách giàu nghèo được rút ngắn
là có thể. Không nên có sự đánh đổi
nào: Cả hai hệ thống  này đều có thể
đạt được cùng lúc.

5. Bằng chứng này cũng sáng tỏ ở
một khía cạnh khác. Chưa bao giờ chất
lượng hệ thống giáo dục của một quốc
gia lại quan trọng như bây giờ. Hiển
nhiên, điều này là cần thiết đối với

mỗi cá nhân. Giáo dục mang lại cho
chúng ta năng khiếu, những ưu điểm
và năng lực làm cho cuộc sống thực tế
được đầy đủ hơn, làm cho chúng ta có
thể nhận ra những mục tiêu và điều
chỉnh được cuộc sống của mình.
Những người được học hành đầy đủ
thường kiếm được nhiều tiền hơn và ít
bị thất  nghiệp, có sức khoẻ và sống
thọ hơn.

Biểu đồ 1. Bầu trời hạn chế sự cải tiến giáo dục? (nguồn: Schleicher:Luân Đôn
09/2010)

6. Nhưng ngày nay, những chuyển
biến trong công nghệ và kinh tế toàn
cầu khiến cho việc giáo dục trẻ em và
thanh thiếu niên trở nên quan trọng
hơn bao giờ hết. Trước đây, ở Anh có
rất nhiều công việc không đòi hỏi kỹ
năng hoặc chỉ cần kỹ năng ở mức độ
thấp. Ngay cả những thanh  niên
không được học hành đầy đủ vẫn hy
vọng có được cuộc sống đảm bảo

trong một cộng đồng bền vững với
một công việc ổn định thậm chí hứa
hẹn  triển vọng phát triển thông qua
những chương trình đào tạo truyền
thống.

7. Ngày nay, tình trạng nói trên đã
có sự thay đổi cơ bản: những khu công
nghiệp đòi hỏi nhóm lao động trình độ
thấp đã giảm rõ rệt ở Anh. Ngay cả ở
những khu công nghiệp công nghệ

Khả năng khoa
học cao

Khả năng khoa
học thấp hơn

Trình độ cao hơn

Công bằng xã hội cao

Cơ hội học tập
bình đẳng

Khả năng thấp hơn

Công bằng xã hội cao

Khả năng thấp

Xã hội phân hóa cao

Nhân tố
kinh tế -
xã hội
ảnh
hưởng
đến khả
năng của
học sinh

Trình độ cao

Kinh tế - xã hội phân
hóa sâu sắc
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cao, những công việc đòi hỏi kỹ thuật
thấp hơn thường được thực  hiện ở
nước ngoài (Biểu đồ 2 minh hoạ cho
xu hướng tương tự ở Mỹ). Khoảng
44% lao động ở Vương quốc Anh hiện
nay đang làm những công việc đòi hỏi
phải có bằng cấp so với 19% lao động
đang làm việc mà không cần bằng cấp
hoặc là đòi hỏi bằng cấp ở mức thấp.
Những ngành nghề chế tạo đã giảm
hơn một nửa trong 30 năm qua, từ
khoảng 6.600.000 năm 1978 xuống
chỉ còn 2.500.000 hiện nay và tính
chất công việc cũng thay đổi, hướng
tới nhhững nghề đòi hỏi kỹ năng trong
khi những ngành nghề chuyên nghiệp,
khoa học và kĩ thuật lại phát triển
mạnh, từ 768.000 năm 1978 lên tới
2.352.000 như hiện nay.

8. Đây là một thực tế kinh tế mới
mẻ: những hoạt động kinh tế có thể

thực hiện từ nơi này tới nơi khác trên
thế giới nhiều hơn trước đây. Ở những
nơi công việc kinh doanh cần lao động
tay nghề thấp, người làm kinh doanh
sẽ có xu hướng tìm tới bất cứ nơi nào
tốn ít chi phí lao động nhất; còn ở
những khu công nghiệp hiệu suất cao,
doanh nhân sẽ sẵn sàng bắt tay vào
hoạt động để tìm kiếm lao động tay
nghề cao mà họ cần. Vì vậy mà dân số
tri thức là cần thiết cho sự thịnh vượng
của mỗi xã hội. Những công việc đòi
hỏi ít kỹ năng giảm đi nghĩa là trong
xu hướng gắn bó với xã hội, chúng ta
không thể chấp nhận việc bị tụt hậu.
Như Tổng thống Obama từng nói: “
Những nước vượt qua chúng ta về
giáo dục ngày hôm nay sẽ là những
đối thủ cạnh tranh với chúng ta về kỹ
thuật trong tương lai”.

Biểu đồ 2. Yêu cầu về các kỹ năng thay đổi đánh giá kinh tế theo chiều rộng qua các
nhiệm vụ sản phẩm thông thường và đột xuất (US) (nguồn: Levy &

Murnane, trích từ OECD 2010))

Phân tích thông thường Tương tác giữa các công
Nhận thức về công việc hàng ngày việc không cố định
Công việc chân tay không cố định Công việc chân tay hàng ngày

Trung
bình
yêu
cầu
đầu
vào
năm
1960
(%)
phân
bổ theo
nhiệm
vụ
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9. Bối cảnh hiện nay đòi hỏi phải
có hệ thống giáo dục tốt hơn. Trên thế
giới, chính phủ các nước đã nhận ra sự
cấp thiết phải cải tiến hệ thống giáo
dục. Những hệ thống giáo dục đang
được đánh giá cao hiện nay thường
được tạo ra bởi những ưu tiên cải cách
giáo dục quan trọng trước đây. Ở Phần
Lan, cuộc cải cách giáo dục quan
trọng bắt đầu từ những năm 1960 và
liên tục phát triển kể từ những năm
1980 cùng với sự tăng lên của các
quyết định và những kế hoạch cải cách
chương trình giảng dạy. Ở nhiều nước
trong đó có Nam Triều Tiên và
Singapore, cải cách giáo dục là nền
tảng cơ bản tạo ra sự phát triển kinh tế,
làm thay đổi xã  hội. Ở Nam Triều
Tiên, giáo dục THPT và đại học đã
được mở rộng nhanh chóng vào những
năm 1970 và 1980 thông qua sự lãnh
đạo của nhà nước. Vào những năm
1990, làn sóng cải cách tiếp theo tập
trung vào việc loại bỏ những qui tắc

và sự thay đổi nhằm đáp ứng tốt hơn
nhu cầu của học sinh, trong khi hiện
nay cuộc cải cách đang nỗ lực hơn nữa
để làm tăng tính tự chủ của các trưòng
học và tạo ra nhiều dữ liệu có ích hơn
nữa cho phụ huynh và học sinh. Ở
Singapore, cuộc cải cách trước tiên tập
trung vào việc đảm bảo có đủ trường
học, tiếp đó là chất lượng, thông qua
quá trình hướng dẫn từ tổ bộ môn, bao
gồm quy định về nội dung bài học và
giảng dạy. Vào những năm 1990,
ngành sư phạm phát triển mạnh mẽ,
thách thức khi đó là tạo ra một hệ
thống có hiệu quả, đáp ứng được nhu
cầu của từng học sinh. Điều này đặt ra
nhiệm vụ mới là mang lại sự tự chủ
nghề nghiệp vững chắc hơn cho
trường học và giáo viên, nhằm khuyến
khích những tiến bộ to lớn hơn.
Những hệ thống có hiệu quả liên tục
được cải tiến để đương đầu với những
thách thức gặp phải.

Biểu đồ 3. Tỉ lệ tốt nghiệp trên thế giới  năm 1995, 2000, 2008
Phần trăm

Nguồn: OECD, EAG2000, bảng C3.1 và EAG2010, bảng A2.3
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10. Các nước phương Tây giữ vai
trò đi đầu về giáo dục giữa thế kỉ 20:
Mỹ có tỷ lệ tốt nghiệp đại học cao
nhất thế giới. Những nước mà giáo
dục phát triển chậm nhận thấy rằng đã
bị tụt hậu so với các nước có nền kinh
tế phát triển vượt trội và có hệ thống
giáo dục tốt hơn. Hiện nay, bị thôi
thúc bởi những bằng chứng nghiên
cứu quốc tế cho thấy việc bị mất đi vị
trí đứng đầu, những nước này cũng
đang tiến hành cải cách nhanh chóng.
Tổng thống Mỹ đã đặt ra tham vọng
tới năm 2020, Mỹ sẽ lại đứng đầu thế
giới về tỷ lệ tốt nghiệp đại học. Để đạt
được điều này, một chương trình cải
cách qui mô lớn được tiến hành để xây
dựng những tiêu chuẩn giáo dục cao
hơn và phù hợp hơn, hệ thống dữ liệu
vững chắc hơn, chất lượng đào tạo tốt
hơn, phát triển và đánh giá giáo viên
cùng với biện pháp can thiệp tích cực
vào những trường học hoạt động kém
hiệu quả. Tuy nhiên, những nước hiện
nay đang đứng đầu trên thế giới cũng
không còn ở thế bế tắc nữa: Phần Lan,
Singapore và những nước khác đang
tiếp tục cải cách và thảo luận về những
mục tiêu cải cách cùng những cơ quan
có trách nhiệm pháp lý.

11. Như vậy, nhiệm vụ của chúng
ta đã rõ ràng. Chúng ta phải học hỏi từ
những nước đã làm tốt hơn chúng ta
hiện nay. Cần phải cải cách ngay,
ngay cả khi những nước đó vẫn tiếp
tục cải cách và hoàn thiện. Điều quan
trọng là chúng ta học hỏi từ nước khác
nên việc thực hiện có thể sẽ phức tạp
bởi việc áp dụng những đặc điểm của
hệ thống giáo dục khác nhau sẽ tác
động lẫn nhau và tác động sâu rộng tới

toàn xã hội. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi
vẫn là những kiến thức mà chúng ta
học hỏi được.

12. Phạm vi cải cách giáo dục tại
Anh cũng đang là một thách thức,
trong khi họ đang phải đối mặt với
mức nợ công cao kỷ lục và cần tìm ra
hướng giải quyết thì ngân sách nhà
nước dành để đầu tư cho các trường
học sẽ rất hạn hẹp. Trong khi đó, ước
tính lượng học sinh sẽ tăng mạnh từ
năm 2010 sau một thập kỷ suy giảm,
dự kiến năm 2014 sẽ tăng 8% so với
năm 2010; sức ép dân số lên lực lượng
lao động cũng tăng: 59% số người ở
độ tuổi 50 hoặc hơn 50, so với 50%
năm 2000, và cứ bốn giáo viên đang
làm việc sẽ có một giáo viên sẽ nghỉ
hưu trong ba năm tới.
Giáo viên tốt là nhân tố quan trọng

nhất của một hệ thống giáo dục
thành công

13. Điều quan trọng nhất một
trường học có thể mang đến cho học
sinh của mình là giảng dạy thật tốt, sự
tiến bộ của học sinh phụ thuộc vào
chất lượng của công tác giảng dạy hơn
tất cả các vấn đề khác.

14. Theo nghiên cứu ở Mỹ, người
ta nhận thấy rằng một giáo viên với 8
năm tuổi nghề luôn đứng đầu về thành
tích giảng dạy có thể thực hiện công
việc tốt hơn 50%  sau 3 năm, so với
giáo viên 8 năm tuổi nghề mà thuộc
nhóm cuối về thành tích giảng dạy.
Phân tích của Bộ giáo dục cho thấy
điều này dẫn tới sự khác nhau giữa
điểm 6.7 và 7.9 trong Chương trình
giảng dạy quốc gia giai đoạn 2, sau 2
năm tiến hành.
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Biểu đồ 4. Sự ảnh hưởng của chất lượng giáo viên

15. Phân tích dữ liệu tại Anh cũng
đưa ra kết quả tương tự: giáo viên tốt
sẽ tạo ra sự khác biệt quan trọng tới
toàn bộ sự tiến bộ và thành quả đạt
được của học sinh, điều này có thể
được hiểu như là một tác động dựa
trên các kết quả đạt được trong kỳ thi
GCSE. Tương tự như vậy, nghiên cứu
của Bộ Giáo dục cũng chỉ ra rằng
trong mối quan hệ với những tiến bộ
học tập của học sinh thì ảnh hưởng của
giáo viên quan trọng hơn những kiến
thức nền tảng của học sinh.

16. Cho nên, cần nâng cao chất
lượng chung của giáo viên để cải thiện
chất lượng giáo dục. Câu hỏi lớn đặt ra
là chúng ta sẽ phải làm gì để nâng cao
chất lượng của đội ngũ giáo viên. Ở
cấp độ quốc gia, có ba phương án: một
là tuyển dụng thêm những người đáp
ứng được năng lực, hai là nâng cao
chất lượng đào tạo ban đầu và đầu
vào, ba là nâng cao hệ thống phát triển
chuyên nghiệp.

Biểu đồ 5. Xu thế lựa chọn các khóa học đào tạo giáo viên của sinh viên mới tốt
nghiệp dựa trên sự phân loại bằng cấp của sinh viên
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Các năm: 1998/99 đến 2008/09 Khu vực: nước Anh Nguồn: Hồ sơ TDA

Cải tiến công tác tuyển dụng và lựa
chọn giáo viên là một trong những
bước hiệu quả nhằm nâng cao chất

lượng đội ngũ giáo viên
17. Những hệ thống giáo dục tiên

tiến nhất trên thế giới như Phần Lan,
Singapore, Hồng Kông và Hàn Quốc
thì nghề giáo viên luôn cuốn hút
khoảng một phần ba sinh viên tốt
nghiệp đại học xuất sắc nhất, ví dụ ở
Hàn Quốc thu hút 5% sinh viên xuất
sắc nhất, Phần Lan là 10%. Ở Phần
Lan, hơn một phần tư sinh viên xem
việc dạy học như một lựa chọn hàng
đầu cho nghề nghiệp của mình và đây
cũng là một trong những nhân tố quan
trọng cho các khoá đào tạo giáo viên.
Sự lựa chọn khắt khe trong tuyển chọn
và đào tạo giáo viên ở cấp quốc gia và
ở các trường đại học nhằm đảm bảo
rằng các giáo viên tương lai có một
kiến thức nền tảng vững chắc, có kinh
nghiệm và các kỹ năng để thành công
trong việc giảng dạy.

18. Ở những quốc gia này, tỉ lệ đầu
vào để đào tạo giáo viên ban đầu là
2:1 hoặc cao hơn và đang ngày một
tăng nhanh hơn trong lực lượng tốt
nghiệp đại học; và như thế trình độ
của đầu vào đào tạo giáo viên cao hơn
trình độ trung bình của những người
tốt nghiệp đại học, mặc dù kết quả này
thấp hơn một chút so với mức trung
bình của 10 năm trước đây. Tuy nhiên
6% thực tập sinh giáo viên với tỉ lệ
dưới 2:2 và thực tế của nước Anh, việc
thu hút những người có trình độ cao
trong số tốt nghiệp đại học lại không

được xem trọng bằng việc được đào
tạo trong các hệ thống tốt nhất: minh
chứng là chỉ 2% sinh viên tốt nghiệp
có kết quả cao nhất trong cộng đồng
Russell Group - Anh tham gia khoá
đào tạo cho công tác giảng dạy.

19. Nghiên cứu ở quốc gia này chỉ
ra một cách mạnh mẽ rằng tri thức và
toàn bộ kiến thức của giáo viên là chìa
khoá quan trọng cho sự thành công,
đặc biệt là kiến thức về các môn khoa
học và toán khọc. Tại các trường trung
học cơ sở, chuyên môn vật lý học của
giáo viên là một dự liệu rõ ràng nhất
về khả năng của học sinh trong kỳ thi
GCSE và điểm A môn vật lý trong
thành tích của học sinh. Tương tự như
vậy, trong môn toán những học sinh
được dạy bởi giáo viên có bằng thạc
sỹ toán học sẽ học toán tốt hơn; kiến
thức của giáo viên có liên quan mật
thiết đến thành tích của học sinh.

20. Ở quốc gia này, luôn thiếu giáo
viên có trình độ, đặc biệt là những
giáo viên có bằng cấp cao như trong
các môn khoa học và môn toán (những
môn học có tương quan mật thiết tới
vấn đề tri thức). Ví dụ 16% các bài về
toán học ở cấp trung học cơ sở không
phải do giáo viên có đúng chuyên môn
dạy, chỉ 21% giáo viên khoa học có
trình độ về hoá học và 19% có trình độ
về vật lý. Bởi vậy, có cơ hội cho sự cải
tiến lớn trong hệ thống giáo dục bằng
việc cân bằng giữa các lực lượng giáo
viên có trình độ cao, đồng thời phải có
những hình thức xử lý thích hợp ở
những nơi còn thiếu.
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21. Có một vài tiêu chuẩn cần thiết
để nhận biết một người có thể trở
thành giáo viên tốt dưới đây:

 Có trình độ cao, toàn diện trong
việc đọc, viết và làm toán.

 Kỹ năng tương tác cá nhân và
giao tiếp tốt.

 Có tinh thần học hỏi.

 Yêu thích nghề dạy học.

Biểu đồ 6. Xu thế lựa chọn các khóa học đào tạo giáo viên của sinh viên mới tốt
nghiệp dựa trên sự phân loại bằng cấp của sinh viên

Các năm: 1998/99 đến 2008/09 Khu vực: nước Anh Nguồn: Hồ sơ TDA

22. Những nền giáo dục thành công
nhất trên thế giới đạt hiệu quả đều đáp
ứng những đặc tính trên khi tuyển
chọn giáo viên đầu vào đồng thời cũng
thoả mãn có trình độ thích hợp và thu
hút được lực lượng tốt nghiệp đại học
có thành tích cao nhất. Họ quan tâm
đến những tiêu chuẩn trên ngay khi
tuyển chọn đầu vào nghề sư phạm hơn
việc tuyển chọn dựa vào kết quả ra
trường của lực lượng giáo viên tốt
nghiệp. Những bài học tương tự khác
như đòi hỏi những nỗ lực khoan dung
độ lượng bao gồm cả Teach of
America (TOA) và Teach First (TF).

TF thu hút những đối tượng tốt nghiệp
đại học có thành tích cao nhất và tuyển
chọn dựa trên những tiêu chí cơ bản,
không những phải đạt được thành tích
cao trong môn học chính mà còn phải
giỏi trong việc đọc, viết, làm toán và
các kỹ năng tương tác cá nhân. Định
lượng quốc gia của TOA cho thấy
những người tham gia đạt được kết
quả cao hơn những giáo viên khác.
Đánh giá về TF cho thấy kỳ vọng của
các trường khi nhận các giáo viên TF
sẽ có những cải thiện quan trọng về
chất lượng. Trong khi chất lượng
giảng dạy của rất nhiều giáo viên ở
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mức trung bình (47%) hoặc mức thấp
(43%)  thì TF hiện nay luôn là một
trong những đối tượng tốt nghiệp được
tuyển dụng cao nhất.

23. Rõ ràng rằng có thể nâng cao
chất lượng giáo dục của các trường
học ở Anh thông qua việc tuyển dụng
được cải tiến một cách có hệ thống và
việc chọn lựa giáo viên. Hệ thống giáo
dục tại Anh có thể được cải thiện
thông qua việc thu hút nhiều hơn
những đối tượng mới tốt nghiệp có
thành tích cao nhất, cải tiến công tác
tuyển dụng, lựa chọn giáo viên đảm
bảo đáp ứng được những tiêu chuẩn
chung đã nêu trên.

Đào tạo tốt hơn đối với những
giáo viên mới vào ngành sẽ là một

nhân tố tác động đến chất lượng của
giáo viên

24.  Những hệ thống giáo dục
thành công luôn áp dụng 4 tiêu chí sau
giúp giáo viên thành công trong công
tác giảng dạy.

 Xây dựng kỹ năng thực hành
ngay từ khi bắt đầu đào tạo.

 Giao cho những người có kinh
nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên
mới.

 Lựa chọn và phát triển những
nhà lãnh đạo hiệu quả.

 Tạo điều kiện cho giáo viên học
hỏi lẫn nhau.

25. Các giáo viên nhận thấy rằng
cần phải phát triển nhiều kỹ năng của
mình ngay trong những năm đầu tiên
của quá trình đào tạo và thực hành.
Tuy nhên, ở Anh, giáo viên lại không
tự tin khi bỏ đi một số lĩnh vực rất
quan trọng trong quá trình thực hành
chuyên môn ở giai đoạn đầu đào tạo.
Ví dụ như mới đây, chỉ có 1/2 giáo

viên được đánh giá có đủ tiêu chuẩn
được đào tạo tốt và rất tốt để sẵn sàng
dạy các môn đọc, bao gồm cả ngữ âm
và đọc hiểu. Những giáo viên đạt tiêu
chuẩn được đào tạo bài bản rõ ràng có
tiến bộ hơn (63% đạt loại tốt hoặc rất
tốt) so với giáo viên tốt nghiệp đại học
(53%) và số giáo viên được đào tạo
nhưng chưa tốt nghiệp (48%). Tương
tự, chỉ có 2/3 số giáo viên tiểu học đạt
tiêu chuẩn cho biết họ được đào tạo
đầy đủ để thiết lập và duy trì một tiêu
chuẩn hoàn hảo về hoạt động trong lớp
học, so với 80%  được đào tạo theo
hướng nghề nghiệp cơ bản.

26. Điều quan trọng là trong suốt
thời gian đào tạo và hướng dẫn, giáo
viên được tạo điều kiện có nhiều cơ
hội thực hành kỹ năng mà họ sẽ tiếp
xúc và tiếp thu được nhiều nhận xét và
hướng dẫn. Ở Phần Lan, điều này đạt
được một phần thông qua các tổ chức
của các trường đào tạo giáo viên,
những hoạt động đầy đủ và có thành
tích cao là một phần khả năng giáo
dục của các trường đại học.

27. Ở Phần Lan, những sinh viên
được đào tạo ở ĐH thấy rằng việc đào
tạo còn thiên nhiều về lý thuyết: 46%
cử nhân sư phạm có suy nghĩ này, ở
SV tiểu học là 33%, cấp trung học là
19% - con số này so với SV thuộc
chương trình giáo viên tiểu học là 12%
và giáo viên trung học là 10%.

28. Phương pháp tiếp cận được TF
tiến hành đã áp dụng nhiều bài học từ
những hệ thống giáo dục khác. Trước
tiên, người được đào tạo tham gia vào
một khoá học 6 tuần vào mùa hè.
Trong đó, họ được học về những yếu
tố cơ bản trong quá trình giảng dạy.
Sau đó, năm học tiếp theo, họ được trả
lương làm việc trong trường học,
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giảng dạy, học hỏi những giáo viên
khác, đồng thời cũng chịu giám sát,
được hướng dẫn và tư vấn. Họ liên tục
tham gia vào các sự kiện giáo dục
cùng với các thành viên của TF, tạo ra
những cơ hội để mở rộng mối quan hệ
nhằm phát triển khả năng lãnh đạo.
Đánh giá quá trình này cho thấy nó
không chỉ có ảnh hưởng trong việc thu
hút những người làm công tác giảng
dạy, mà còn cho thấy ½ số người được
đào tạo trở nên “nổi bật” và một số
còn lại là người được đào tạo xuất sắc
nhất ở bất cứ quá trình đào tạo giáo
viên nào.

29. Ở những nơi mà tình hình giáo
dục đạt chất lưọng cao thì việc tuyển
dụng giáo viên thông qua các khoá
học lâu dài ở trường đại học là điều
hoàn toàn khả thi. Ở các nước khác,
điều này có vẻ ít thực tế hơn, nó đã
chứng minh tầm quan trọng trong việc
mở rộng những hướng đi khác trong
công tác giảng dạy. Các bang Boston,
Chicago (Mỹ), Anh là minh chứng cho
điều này. Đó là những nơi mà hướng
đào tạo nghề cơ bản, bao gồm GTP đã
tạo ra khoảng 20% số giáo viên mới.
Hầu hết các hệ thống đều nhận  thấy
rằng chất lượng ứng viên thuộc những
chương trình này đều cao hơn nơi
khác.

30. Vì vậy, bằng chứng rõ ràng là
có phạm vi cải thiện để nâng cao chất
lượng đào tạo giáo viên. Việc tập
trung vào các yếu tố cần thiết trong
giảng dạy cùng với sự chuyển dịch
hợp lý hướng đào tạo có khả năng sẽ
tạo ra sự cải tiến trong quá trình thực
hiện.

Việc trau dồi phát triển nghề nghiệp
sẽ nâng cao tiêu chuẩn giáo dục
31. Có một minh chứng rõ ràng ở

Anh là việc trau đồi kiến thức, tìm
hiểu lớp học là một phần quan trọng
trong việc tạo ra chương trình Phát
triển nghề nghiệp lâu dài (CDP). Minh
chứng trên thế giới khẳng định rằng
việc đánh giá và nhận xét có tác động
tích cực tới giáo viên, và một hệ thống
trường học tốt thì nên có biện pháp để
đánh giá và nhận xét. Điều này sẽ
khuyến khích giáo viên, thúc đẩy cho
việc dạy học tốt và đưa tới những cơ
hội phát triển ở những nơi có nhu cầu.
Trên thế giới, những hệ thống giáo dục
tuyệt vời có đặc trưng với việc quan
sát bài giảng và quản lý hoạt động
thường xuyên liên tục. Ví dụ như ở
Hàn Quốc, giáo viên được khuyến
khích tiếp xúc thường xuyên với lớp
học một hay hai lần trong tháng để
giáo viên nào cũng có thể tới dự giờ và
nhận xét bài giảng của họ.

32. Một cuộc khảo sát có hệ thống
nghiên cứu về phát triển nghề nghiệp
cho thấy một số đặc điểm phát triển
nghề nghiệp có liên quan tới thành tích
học tập tốt của học sinh:

 Theo dõi việc giảng dạy;

 Nhận xét giáo viên;

 Sử dụng những kỹ năng bên
ngoài kết hợp với những hoạt động mà
trường học là nền tảng;

 Cơ hội cho giáo viên nhận thấy
những mục tiêu phát triển nghề
nghiệp;

 Tập trung vào hỗ trợ đồng
nghiệp;

 Thực hiện khuyến khích, mở
rộng và tổ chức đối thoại về chuyên
môn;
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 Duy trì việc phát triển nghề
nghiệp qua thời gian để có thể gắn
giáo viên thực hành trong lớp học.

33. Cũng với có bằng chứng thuyết
phục rằng việc hợp tác phát triển nghề
nghiệp chuyên môn đã được kết hợp
chặt chẽ hơn với những phương pháp
cải tiến dạy và học. Những kết quả
kiểm tra cho thấy việc chia sẻ phương
pháp hay trong dạy và học tại trường
và giữa các trường đã mang lại sự tiến
bộ. Việc ra đời chương trình hợp tác
CDP dường như mang tới những thay
đổi trong việc dạy học, thái độ hay
niềm tin của giáo viên và kết quả học
tập của học sinh. CDP được duy trì,
gắn kết có tương quan tích cực với
những thay đổi trong quá trình dạy
học.

34. Phát triển hợp tác chuyên môn
là một đặc điểm của tất cả các hệ
thống giáo dục hoạt động có hiệu quả.
Ở Hồng Kông, mạng lưới hỗ trợ
trường học được lập nên để hỗ trợ
những trường học cải cách hệ thống,
và đã có ít nhất 50/150 giờ dự kiến.
Học viện Ontario đã tạo ra phương
pháp tiếp cận chuyên môn bằng cách
kết hợp ý tưởng giữa chia sẻ thực hành
và trao đổi ý kiến nhằm hướng tới
phương pháp tiếp cận tiên tiến. Ở
Singapore, từ khi chương trình
“Trường học tư duy, quốc gia học tập”
được đưa vào giới thiệu năm 1997,
những cụm trường học đã được phát
triển để tạo ra phương pháp cho các
chuyên gia trao đổi thực hành thông
qua các trưòng học. Gần đây nhất,
người ta còn đưa thêm vào chưong
trình “Cộng đồng học tập chuyên
nghệp” nhằm hợp tác chia sẻ và xem
xét thực hành.

35. Tưong tụ, hầu hết các chuỗi
trưòng học đặc cách ở Mỹ áp dụng
phương pháp hợp tác trong việc phát
triển giáo dục. Ví dụ, Học viện Aspire
đã tham gia thực hiện kế hoạch giảng
dạy và phát triển trọng tâm chuyên
môn trong việc tiếp cận của mình.
Quan sát bài giảng và tham gia vào
cách làm việc chuyên nghiệp trong
việc lên kế hoạch bài giảng trong tuần
như là một phần việc có hệ thống.
Đánh giá nghiêm ngặt, sử dụng những
dữ liệu về quá trình học tập. Điều này
dẫn tới sự mhất quán cao trong việc
thực hiện giữa giáo viên và truờng
học, được tạo ra thông qua quá trình
chia sẻ thực hành. Ở Vương quốc
Anh, chuỗi các Học viện và nhóm
trường học khác cũng đang giới thiệu
và chia sẻ kinh nghiệm phát triển.

36. Ở Trung Quốc, giáo viên
thường là một phần của “các nhóm
nghiên cứu giảng dạy” trong suốt sự
nghiệp giảng dạy của mình. Những
giáo viên này thường gặp gỡ nhau một
giờ/tuần, chia sẻ kinh nghiệm và
những ý tưởng, nghiên cứu tư liệu
giảng dạy kết hợp với việc lên kế
hoạch bài giảng, sau đó cân nhắc về
chúng. Những nghiên cứu so sánh việc
dạy môn Toán ở trường tiểu học cho
thấy thông qua cách tiếp cận này, dù
sao thì giáo viên có trình độ học vấn
thấp hơn ở Mỹ cũng có được sự hiểu
biết sâu hơn về khái niêm, mục đích
giảng dạy.

37. Ở những hệ thống giáo dục
phát triển cao nhất và tiến bộ nhanh
nhất, những giáo viên giỏi thường
được giao vai trò lớn hơn trong việc
hỗ trợ các giáo viên khác. Ví dụ, có
thể thấy đuợc điều này ở các nước Hàn
Quốc, Singapore, Hồng Kông và Phần
Lan.
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38. Ở Anh, một số nơi vẫn còn
phản đối việc mở ra chương trình nhận
xét bài giảng. Một số bộ phận có quan
niệm sai lầm rằng việc quan sát giảng
dạy nên được giới hạn đến 3 giờ mỗi
năm. Điều này có thể hạn chế nhà
trường ở khả năng áp dụng những
phương pháp phát triển hiệu quả cao
nhất: khả năng quan sát, đánh giá,
phản ánh và nhận xét trực tiếp. Ở
nhiều nhà trường, CDP vẫn được hiểu
là việc rời lớp học để tham gia vào các
khoá học hướng nghiệp có tính chất bị
động  hơn là về cơ bản, lớp học và
cách tiếp cận trên cơ sở thực hành là
phương pháp hiệu quả nhất. Có những
trưòng học đứng đầu về tiến bộ giáo
dục và giáo viên xuất sắc nhưng chưa
được tổ chức đầy đủ và gắn chặt với
hệ thống giáo dục. Vì vậy, việc tiến
hành thay đổi để tăng nhận xét trong
bài giảng, củng cố hợp tác CDP và vai
trò của những lãnh đạo giáo viên sẽ
mang lại sự tiến bộ cho trường học ở
Anh.

Lãnh đạo tài ba là chìa khoá
quyết định thành công

39. Dẫn chứng ở Anh và các nước
khác cho thấy rõ rằng khả năng lãnh
đạo có ảnh hưởng tới việc học tập của
học sinh chỉ sau quá trình giảng dạy
trên lớp, và ít khi nào mà trường học
lại hoạt động hiệu quả hơn khi không
có những người lãnh đạo nhà trường
giỏi. Ví dụ, Cơ quan chứng nhận tiêu
chuẩn giáo dục Anh (Ofsted) đã chỉ ra
dẫn chứng là có tới 93/100 trưòng học
có bộ máy lãnh đạo tốt thì có thành
tựu giáo dục đạt chuẩn tốt, trong khi
chỉ có 1/100 trưòng đạt được điều này
mà không có lãnh đạo giỏi.

40. Việc kiểm tra dẫn chứng làm
nổi bật vấn đề là những nhà lãnh đạo

xuất sắc nhất có khả năng truyền đạt
những khát vọng to lớn và đặt ra
những kỳ vọng rõ ràng và đầy tham
vọng đối với học sinh và nhân viên.
Xu hướng lãnh đạo giỏi thường có tính
ham học hỏi, kiên trì theo đuổi những
mong ước, phóng khoáng và lạc quan.
Những đặc điểm này có thể đạt được
qua thời gian, một số người còn có thể
đạt được nhiều phẩm chất tốt hơn nữa.
Do vậy, việc đào tạo và lựa chọn lãnh
đạo là vấn đề quan trọng.

41. Lãnh đạo giỏi có phương pháp
chiến lược trong việc cải tiến, áp dụng
các biện pháp nghiêm khắc hướng tới
những điểm yếu trong giáo dục. Vai
trò lãnh đạo đặc biệt quan trọng ở nơi
mà truờng học phải đương đầu với
những thách thức to lớn. Trong xuất
bản phẩm “12 trường phổ thông nổi
bật vượt qua được những bất lợi”,
Ofsted lưu ý rằng “những trường học
khác có thể áp dụng cách làm chiến
lược của các trường thành công,
nhưng sẽ chỉ thành công nếu có được
bộ máy lãnh đạo hiểu biết sâu rộng ,
biết quan tâm, tận tuỵ , hoài bão và
tham vọng” và “chất lượng của bộ
máy lãnh đạo là tối quan trọng và
không có gì là không thể vượt qua”.
Tổ chức OECD cho biết những hệ
thống giáo dục hiệu quả cần có những
quy tắc mà những người được đào tạo,
được trao quyền lãnh đạo có thể hiểu
đựơc và cung cấp những hướng dẫn
cần thiết đối với vị trí lãnh đạo.

42. Tính chất củng cố vị trí lãnh
đạo là mang tới những cơ hội thích
hợp cho sự phát triển bộ máy lãnh đạo
và những chương trình hợp lý phát
triển người đứng đầu trong tương lai.
Tương tự, những hình mẫu vị trí lãnh
đạo trong nhà truờng đang phát triển
sẽ mang lại những cơ hội cho những



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 1 - 2011

-24-

hiệu trưởng xuất sắc phát huy khả
năng hiểu biết và ảnh hưởng sâu rộng
hơn.

Quá trình sẵn sàng và tuyển chọn
giáo viên tốt tạo ra sự khác biệt

quan trọng
43. Nước Anh là nước hiếm hoi khi

chỉ yêu cầu người giữ vị trí hiệu
trưỏng có bằng cấp chính quy. Trong
số những hệ thống hoạt động có hiệu
quả nhất, Học viện kỹ thuật Ontario
cũng có yêu cầu tương tự, còn
Singapore mặc dù không yêu cầu bằng
cấp chính quy nhưng người đứng đầu
trường học được khuyến khích hoàn
thành Chương trình đào tạo lãnh đạo
của Viện giáo dục quốc gia (NIE). ĐH
Alberta thì lại coi trọng những người
có bằng Cao học hoặc bằng Cao học
về quản lý trong ngành giáo dục.

44. Tại những hệ thống hoạt động
có hiệu quả nhất, dù có bằng cấp hay
không, người lãnh đạo cũng phải hoàn
thành những khối lượng nhiệm vụ
đáng kể trong chương trình đào tạo
được tổ chức cho lãnh đạo trưòng học.
Ví dụ, 2/3 hiệu trưởng ở Singapore
cho biết, họ đã dành hơn 400 giờ cho
công việc chuẩn bị tiếp nhận vai trò
này. Ở những hệ thống có thành tích
cao nhất, hiệu trưỏng phải hoàn thành
một chương trình trứơc khi được bổ
nhiệm chức vụ hoặc chương trình
hướng nghiệp mở rộng.

45. Đánh giá của Chương trình
năng lực chuyên môn nhà nước đối
với hiệu trưởng (NPQH) được kết hợp
nhiều yếu tố. Nhiều người chấp nhận
sự cần thiết của bằng cấp nhưng lại lo
ngại rằng bắt đầu đánh giá với NPQH
là quá dựa trên lý thuyết. Kết quả đánh
giá chỉ ra rằng mức độ thời gian của
những khoá học bắt buộc là quá nặng,

và những cố vấn dày kinh nghiệm
cùng với phương pháp tiếp cận có hệ
thống sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn.

46. Cuộc cải cách tập trung vào đào
tạo và chọn lựa lãnh đạo trường học có
khả năng nâng cao tiêu chuẩn giáo dục
ở Anh. Điều này sẽ đòi hỏi NPQH chú
trọng hơn nữa dựa vào những kỹ năng
cơ bản đối với lãnh đạo trường học,
cùng với những kinh nghiệm thực tế
và học hỏi cơ cấu tổ chức từ trường
khác. Đồng thời cũng có phạm vi để
cải tiến việc tuyển chọn những ứng
viên cho tấm bằng tiêu chuẩn quốc gia
đối với hiệu trưởng và lãnh đạo nhằm
đảm bảo rằng những ứng viên xứng
đáng được nhận thấy một cách có hệ
thống.

Phạm vi tác động của những lãnh
đạo giỏi ngày càng rộng lớn hơn
47. Trường học ở Anh đang ngày

càng tăng cường việc giới thiệu những
hình mẫu mới về lãnh đạo trường học.
Theo một số những tiêu  chuẩn quốc tế
thì trưòng học ở Anh còn tương đối
nhỏ. Ví dụ, trung bình khoảng 400 học
sinh so với 1500 học sinh ở Singapore.
Điều này có nghĩa là một tỷ lệ lao
động lớn hơn ở đất nước này đang
theo đuổi trở thành lãnh đạo truờng
học nhiều hơn các nước khác: Cứ 18
giáo viên thì có 1 là hiệu trưởng ở Anh
. Ở trường tiểu học, tỷ lệ này là 1/6. so
với ở Singapore thì tỷ lệ là 1/54.

48. Ở Anh, lãnh đạo của những
trường học tốt nhất thường quan tâm
rất nhiều đến tiềm năng mở rộng ảnh
hưởng của họ tới nhiều đơn vị. Ở Mỹ,
nhiều trường học trong số những
Trường học đặc cách là bộ phận của
chuỗi những trường học (như KIPP
hay Học viện Aspire) đã phát triển rất
nhanh, phổ biến những phương pháp
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tiếp cận để giáo dục có hiệu quả và
nâng cao tính chất giáo dục. Ở Anh
hiện nay có một số chuỗi học viện
(Ark, Harris và ULT) đang cho thấy
bằng chứng rõ ràng về những kết quả
tiến bộ quan trọng - một số trưòng còn
tiến bộ gấp hai lần, theo phân tích nội
bộ của Sở giáo dục.

49. Cùng với đó, có không ít hiệu
trưởng của các trường hoạt động rất
hiệu quả còn gánh vác trách nhiệm
lãnh đạo ở không chỉ một trường. Hiện
nay, nhiều hiệu trưởng còn đứng đầu
chuỗi những truờng học hoặc Học viện
(Học viện Outwood, trường học liên
bang Cabot). Những trường học này
đang mang lại những tiêu chuẩn giáo
dục đặc biệt hiệu quả.

50. Hình mẫu những nhà lãnh đạo
giáo dục quốc gia (NLEs) cũng mang
lại hiệu quả trong việc mở rộng phạm
vi ảnh hưởng của những lãnh đạo
trường học xuất sắc. Lãnh đạo giỏi ở
những trường có thành tích nổi bật hỗ
trợ cho những hiệu trưởng khác.
Những trường học được NLEs hỗ trợ
trong suốt năm 2007/08 đã có tiến bộ
ở tỷ lệ học sinh đạt mức 4 ở môn
Tiếng Anh và Toán trong giai đoạn 2,
chiếm 10% số điểm trung bình, trong
khi đó thì con số này lại không tăng ở
những trường khác trong cùng thời kì.
Những trường được NLEs hỗ trợ năm
2007/08 cũng có sự thay đổi về tỷ lệ
đạt bằng Tốt nghiệp THPT, tăng gấp
đôi so với mức trung bình toàn quốc
(theo đánh giá phần trăm học sinh có
bằng tốt nghiệp đạt điểm A*- C ở 5
môn, trong đó có tiếng Anh và Toán).

51. Do đó, dẫn chứng từ Anh và
các nước khác cho thấy có xu hướng
mở rộng hình mẫu hướng tới những
người lãnh đạo thành công. Phạm vi

này gồm có cả chuỗi trường học (gồm
cả những trường áp dụng hệ thống
giáo dục bên ngoài và những trường
lớn mạnh bằng nội lực ngay trong hệ
thống giáo dục nước nhà) và trường
học để nhà trường hỗ trợ những mô
hình như NLEs.
Những hệ thống giáo dục hoạt động
hiệu quả nhất thường đặt ra những

tiêu chuẩn cao nhất
52. Ở những nơi mà pháp quyền

hoạt động hiệu quả, luôn có những cơ
chế trong việc đặt ra những kỳ vọng
đối với học sinh và tạo ra chương trình
giảng dạy thật mạch lạc, dễ hiểu. Cách
thực hiện những điều này trên thế giới
là không giống nhau. Ở Anh, Chương
trình giảng dạy Quốc gia (NC) là một
phần quan trọng trong việc đặt ra các
tiêu chuẩn và mong muốn phát triển
giáo dục. Điều này đã thay đổi và phát
triển qua thời gian, biến đổi cả về mức
độ các quy định và ở nội dung. Mặc
dù các môn học và nội dung học đã
được bổ sung ở một số nhóm tuổi và
xu hướng tư vấn về khâu tổ chức ,
giảng dạy ngày càng tăng, nhưng quy
định đối với độ tuổi từ 14 trở lên đã có
xu hướng giảm đi. Đến thời điểm này
đã có hơn 250 trang hướng dẫn về
Chương trình giảng dạy Quốc gia.
Những hệ thống giáo dục hoạt động
hiệu quả đặt ra những kỳ vọng lớn

và xây dựng chương trình giảng dạy
nề nếp

53. Phân tích cho thấy rằng đặc
điểm quan trọng của những hệ thống
giáo dục tốt là có được “chương trình
giảng dạy quy củ, mạch lạc”. Điều này
có nghĩa là nội dung chương trình
giảng dạy quốc gia, sách giáo khoa,
nội dung giảng dạy, phương pháp sư
phạm, đánh giá và khen thưởng phải
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theo trình tự và bổ sung cho nhau.
Khái niệm ở những môn như Toán học
phải được sắp xếp hợp lý theo hệ
thống một cách chính xác dựa theo lứa
tuổi học sinh.

54. Phân tích cũng chỉ ra rằng một
chương trình giảng dạy quốc gia
không chỉ có sự dễ hiểu mạch lạc mà
còn có những yếu tố như: việc kiểm
tra, phương pháp sư phạm, đánh giá và
trình độ chuyên môn, hỗ trợ,  truyền
đạt, khả năng giảng giải… Sự mạch
lạc ở đây không đòi hỏi tập trung
quyền điều hành vào bộ máy lãnh đạo
hay sự chỉ đạo từ trên xuống, mà là sự
cần thiết phải có phương pháp quản lý
ngay trong hệ thống. Điều này có thể
đạt được bằng nhiều cách ở những hệ
thống giáo dục khác nhau.

55. Tính chất nội dung của
chươnng trình giảng dạy cũng là yếu
tố quyết định sự thành công của hệ
thống giáo dục. Tất cả những hệ thống
hoạt động có hiệu quả đều nhấn mạnh
vào những yếu tố cơ bản của môn học
và việc bố trí thời gian phù hợp. Tại
Massachusetts, chương trình hoạt
động cải cách giáo dục năm 1993 đã
xây dựng nên những tiêu chuẩn kiến
thức cơ bản cho tất cả các cấp học và
thiết lập nên một hệ thống kiểm tra
nghiêm ngặt. Kết quả là đã có rất
nhiều những tiến bộ rõ rệt về điểm số,
phá vỡ mức lỷ lục theo Đánh giá quốc
gia về tiến bộ giáo dục trên toàn nước
Mỹ (NAEP). Việc đưa vào giới thiệu
chương trình giảng dạy kiến thức cơ
bản đã làm tăng hứng thú học tập
trong học sinh, tăng khả năng đọc,
thảo luận chính khoá trong cách nói và
viết, làm tăng thêm những thành tích ở
những vùng còn đặc biệt thiếu thốn.

56. Theo những nghiên cứu quốc
tế, ở những nước như Pháp và Đức là
những nước mà hoạt động giáo dục có
hiệu quả chưa cao, thì đã dẫn tới một
nhiệm vụ trọng tâm hơn là hướng tới
những vấn đề cơ bản trong chương
trình giảng dạy. Ở một số lĩnh vực về
khoa học và toán học cơ bản, chương
trình giảng dạy cấp tiểu học ở Anh lại
đòi hỏi phạm vi nhỏ hơn so với các
nước có hệ thống giáo dục hoạt động
tốt.

57. Bằng chứng thuyết phục của
một số nghiên cứu đánh giá có hệ
thống về giảng dạy đọc hiểu đã nhận
định rằng hệ thống hướng dẫn ngữ âm
đem lại nhiều hiệu quả hơn cho những
giải pháp thay thế trong việc giảng dạy
trẻ em cách đọc. Điều này cũng khẳng
định khái quát hơn hệ thống tổng hợp
ngữ âm nên được giảng dạy trong một
chương trình giảng dạy phổ cập mở
rộng.

58. Hệ thống giáo dục hiệu quả cao
ngày càng được xem xét như những
nhu cầu trong tương lai, và áp dụng
một cách tiếp cận có hệ thống để cải
cách chương trình giảng dạy. Cách
tiếp cận này bao gồm việc kiểm tra kỹ
lưỡng các bằng chứng về nhu cầu của
giới trẻ, đo điểm chuẩn so với các
chương trình quốc tế khác và quan tâm
tới việc tránh những thay đổi quá
thường xuyên trong chương trình, thay
vào đó có thể thiết lập một chu kỳ mà
trong đó chương trình có thể được
xem xét lại một cách kỹ lưỡng một lần
một thập kỷ.

59. Một vài thiếu sót trong
chương trình giảng dạy tại Anh đã
chống lại bằng chứng này. Có một số
lý do cho rằng việc thiết kế chương
trình giảng dạy không thúc đẩy sự gắn
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kết. Người ta lo ngại về sự thiếu tập
trung vào các yếu tố chính của kiến
thức và sự thiếu hụt mô tả rõ ràng về
nội dung, dẫn tới một tuyên bố quá
chung chung không đủ để hướng dẫn
trình tự giảng dạy. Mặt khác có sự lẫn
lộn giữa một mặt là nội dung và mặt
khác là bối cảnh và phương pháp
giảng dạy. Kết quả là, chương trình
hướng dẫn không phù hợp quy định cụ
thể về nội dung cần được dạy, với kết
quả giáo viên có nhiều hạn chế trong
thực tế giảng dạy. Thứ ba là sự kết
hợp giữa chương trình giảng dạy và
đánh giá không thúc đẩy quá trình gắn
kết. Cũng có lo ngại cho rằng Chương
trình giảng dạy quốc gia chính về toán
học và khoa học không đòi hỏi khắt
khe như ở một số nước khác, và việc
dạy cách đọc sớm không phải lúc nào
cũng nhận ra bằng chứng nghiên cứu
về hệ thống ngữ âm tổng hợp.

60. Vì vậy, bằng chứng về việc cải
cách Chương trình giảng dạy quốc gia
sẽ mang lại lợi ích trong việc nâng cao
tiêu chuẩn. Điều này sẽ đưa ra bản kê
khai đầy đủ những bằng chứng quốc tế
về việc thực hành có hiệu quả. Một lần
nữa với thực tiễn quốc tế tốt nhất, sau
đó nên có sự ổn định cơ bản trong
chương trình giảng dạy, để tránh
những rủi ro của việc cải cách quá
thường xuyên.

Hệ thống trường học có thể nâng
cao tiêu chuẩn thông qua việc thống
kê chi tiết, tuy nhiên phương pháp

này là tự giới hạn
61. Trong một số hệ thống, phương

pháp đạt được sự gắn kết trong
chương trình giảng dạy ban đầu dựa
trên cách tiếp cận đánh giá cao theo
quy tắc. Điều này là đúng ở Singapore,
ví dụ, tại đây vào năm 1980 Viện phát

triển chương trình giảng dạy của
Singapore (CDIS) được thành lập. Nó
giám sát không chỉ chương trình giảng
dạy, mà còn cả sách giáo khoa, tài liệu
giảng dạy và kế hoạch giảng dạy được
phát triển bởi các giáo viên. CDIS
chắc chắn rằng mỗi lớp ở một độ tuổi
cụ thể có cùng nguồn, và cũng có giáo
viên được đào tạo trong việc sử dụng.
Cách tiếp cận tập trung vào chương
trình giảng dạy này là một phần quan
trọng đạt được trong khoảng giữa thập
niên 1990.

62. Cách tiếp cận này thay đổi từ
năm 1996 trở đi, với việc đóng cửa
CDIS và phát triển chiến lược mới:
“Tư duy trường học, học tập quốc
gia”. Điều này là sự giải phóng đáng
kể cho giáo viên và hiệu trưởng. Nó
được xem là thay đổi cần thiết nếu
tham vọng vượt ra ngoài tiêu chuẩn
đạt được vào giữa thập niên 1990, với
hệ thống trong đó học sinh có thể đạt
được đánh giá cao hơn. Lập luận cho
điều này đó là với sự gắn kết chương
trình giảng dạy với nền văn hóa chung
và trình độ chuyên môn của giáo viên,
và với một lực lượng giảng dạy ngày
càng lớn mạnh thì việc tập trung nên
giới hạn vào khả năng của giáo viên
được mở rộng hướng tới tất cả trẻ em.

63. Bài học tương tự có thể được
rút ra từ ví dụ của Phần Lan, nơi đã có
chương trình giáo dục quốc gia từ năm
1881. Quá trình cải cách từ những
năm 1960 trở đi đã được kiểm soát
chặt chẽ từ Chính phủ, bao gồm sự
kiểm soát chặt chẽ sách giáo khoa và
tài liệu giảng dạy. Một lần nữa, đã có
sự nới lỏng khi gắn kết chương trình
giảng dạy tại chỗ, với lực lượng lao
động mạnh mẽ và chuyên nghiệp để
duy trì sự gắn kết này.
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64. Mỗi một trường hợp trong số
này (và một số trường hợp khác của
các hệ thống cải cách), cách tiếp cận
từ trên xuống được coi là sự cần thiết
ban đầu. Tuy nhiên, cuối cùng, mỗi
trường hợp đều nhìn thấy những hạn
chế trong sự phát triển sau này của hệ
thống. Ở đây cũng có một xu hướng
quốc tế quan trọng đối với việc chủ
động trong chương trình giảng dạy cao
hơn tại các trường học. Các cấp độ cao
của việc chủ động trong chương trình
giảng dạy đã tồn tại trong ít nhất một
thập kỷ trong số những khu vực có
trình độ cao hiện tại, bao gồm cả New
Zealand và Hà Lan, cho thấy rằng mức
độ hiệu quả hiện nay ở những quốc gia
này đã đạt được khi việc chủ động
trong chương trình giảng dạy trở thành
hiện thực.

Các hệ thống hiệu quả cao không
quy định làm thế nào để dạy học
65. Trong những giai đoạn đầu của

việc phát triển và cải cách hệ thống
trường học, có một vấn đề phổ biến
cho các quốc gia để áp dụng các chiến
lược tuân thủ theo các quy tắc để cải
thiện việc giảng dạy cũng như việc áp
dụng chương trình giảng dạy. Điều
này cũng có xu hướng hiệu quả tại
những nơi giáo viên hầu như không có
kỹ năng và khả năng chuyên môn cao,
và có thể bao gồm việc quy định chi
tiết phương pháp giảng dạy, tài liệu và
trình độ sư phạm cũng như nội dung
của chương trình giảng dạy. Các cách
tiếp cận này có thể được nhìn thấy
hiện nay trong một số các quốc gia
đang tìm cách tạo ra sự cải tiến từ một
nền tảng tương đối thấp, cũng như
trong quá khứ của một số quốc gia mà
ngày nay đã đạt được trình độ cao.

66. Tuy nhiên, nhìn chung các hệ
thống trình độ cao không có xu hướng
quy định về phương pháp giảng dạy.
Các hệ thống này dựa vào các chiến
lược về lực lượng lao động để đảm
bảo rằng sẽ đào tạo được những người
có kiến thức và kỹ năng, được đào tạo
tốt và có kỹ năng làm việc hợp tác với
các chuyên gia khác. Quy định về
phương pháp giảng dạy xuất hiện là
một cách tiếp cận hiệu quả để đảm bảo
những tiêu chuẩn nền tảng thấp nhất,
nhưng không hiệu quả đối với một
chuyến lược để khuyến khích đào tạo
nhân sự giỏi.

67. Thực tế cho thấy các giáo viên
sẽ hiểu biết về sinh viên của mình hơn
các nhà quản lý ở cấp trung ương do
vậy họ có thể đề xuất các phương pháp
giảng dạy được cải tiến hiệu quả phù
hợp với đối tượng lao động có kỹ năng
kém. Ngược lại, những giáo viên có
kỹ năng cao có thể sử dụng hiểu biết
về sinh viên của mình để phát triển
một cách tiếp cận tinh tế hơn so với
bất kỳ mô hình trung tâm nào. Thêm
vào đó, việc giảng dạy có thể có xu
hướng hướng tới một nghề nghiệp có
sức thu hút hơn nếu ở phạm vi cho
phép họ thực hiện đánh giá chuyên
môn.
Thiết lập những kỳ vọng cao trong
đánh giá có thể nâng cao tiêu chuẩn

68. Trên bình diện quốc tế, nhìn
chung sự tồn tại của việc đánh giá bên
ngoài cải thiện được những kết quả đạt
được. Việc thiết lập những kỳ vọng
cao thông qua việc đánh giá liên quan
chặt chẽ với thành tích cao hơn đã đạt
được. Phân tích những tiêu chuẩn
được đặt ra bởi Chính phủ Hoa Kỳ
trong triển khai “thực hiện thành thạo”
sau khi giới thiệu ‘Luật không trẻ em
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nào bị bỏ rơi’ đã chỉ ra những cấp độ
khác nhau đáng kể của việc thiết lập
những thử thách, quy định ngược lại
với  điểm số theo đánh giá quốc gia về
tiến độ giáo dục (NAEP). Các học sinh
ở các tiểu bang đặt ra kỳ vọng cao hơn
có thể đạt được hơn 10% thành tích so
với các học sinh ở các tiểu bang có kỳ
vọng thấp.

69. Tại nước này, có một cuộc
tranh luận quan trọng về chuẩn trình
độ. Bằng chứng đã chỉ ra các lợi ích
kinh tế tới các tiêu chuẩn chất lượng
chung (GCSEs và A level) tốt hơn các
dạng khác về trình độ. Vào năm 2009,
77% số giáo viên có sự tự tin trong hệ
thống A level. Tuy nhiên, trong một
nghiên cứu khác về các giáo viên, lý
do khẳng định phổ biến nhất số lượng
tăng trưởng ở bậc A level là học sinh
hiểu biết rõ hơn về những gì phải làm
trong kỳ kiểm tra (43%) và việc tái trở
lại vị trí (re-sat) ban đầu (20%). Một
nghiên cứu gần đây chỉ ra 25 – 26% số
học sinh này quay trở lại cùng một
mô-đun được nâng cao trong bậc của
mình, phụ thuộc vào các bài học và
môn học, tuy nhiên thực tế cho thấy sự
lựa chọn vị trí cũ là cách giải quyết tốt
nhất của một học sinh trong nỗ lực đạt
được vị trí đầu tiên. Trong năm 2008,
từ 2/3  tới  ¾ số học sinh có kết quả
học tập quay trở lại vị trí cũ ít nhất
một lần/1 môn học.
Học nghề và giáo dục hướng nghiệp

có thể tạo nên đóng góp đáng kể
70. Các hệ thống với sự bắt buộc

tham gia ở mức độ cao có xu hướng
tạo ra con đường hướng nghiệp và
giáo dục nghề nghiệp cụ thể. Ở một
vài nước, bao gồm cả Singapore, giáo
dục hướng nghiệp ở trường học dẫn
tới sự tham gia cao trong giáo dục

hướng nghiệp bậc cao hơn. Bằng
chứng đã chỉ ra một hệ thống giáo dục
hướng nghiệp được thiết kế cẩn thận
có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể tác
động đến sự tham gia: Các hệ thống
này được gọi là “hỗn hợp” nơi giáo
dục học vấn có uy tín cao và không
chịu sự chi phối của con đường giáo
dục/đào tạo hướng nghiệp (so với hệ
thống “kép” hoặc hệ thống “nhà
nước”) có xu hướng tỷ lệ tham gia
nhìn chung ít hơn trong các hệ thống
khác.

71. OECD đề xuất rằng giáo dục
hướng nghiệp và đào tạo cần cung cấp
cho những người trẻ tuổi các kỹ năng
chung, có thể chuyển đổi để hỗ trợ đặc
tính hay thay đổi của nghề nghiệp và
quá trình học tập lâu dài; cần thu hút
người lao động và các tổ chức trong
phát triển chương trình và đảm bảo
các kỹ năng được dạy phản ánh nhu
cầu của lao động tại địa phương; cần
bao gồm sự kết hợp các chương trình
phản ánh nhu cầu của học sinh và
người lao động; và chi phí cần phải
được chia sẻ vượt qua mức tối thiểu
giữa chính phủ, người lao động và học
sinh, dựa theo các lợi ích.

73. Tại Anh, có một sự chấp nhận
đang ngày một tăng rằng hướng
nghiệp có liên quan tới chất lượng đầu
vào giáo dục bậc cao (HE). Tỷ lệ
những người mới của HE có trình độ
nghề nghiệp nghiệp đang tăng lên
nhanh chóng trong thập kỷ gần đây.
Phân tích trình độ chuyên môn của
Anh đã chỉ ra rằng trình độ hướng
nghiệp, học nghề đang có sự quay trở
lại đặc biệt: những người học nghề
nâng cao, ví dụ, kiếm được trung bình
hơn 18% những người đạt trình độ ở
mức 2. Phạm vi áp dụng bài học cả từ
quá trình học nghề và từ các hệ thống
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khác trong phạm vi quốc tế đối với
giáo dục hướng nghiệp và đào tạo
nghề rộng mở hơn.
Tăng cường sự tham gia của độ tuổi
sau 16 có thể mang lại những lợi ích

đáng kể
73. Trong phân tích gần đây về tỷ

lệ tham gia toàn cầu, Anh đạt vị trí 27
trong số 30 nước liên quan tới sự tham
gia trong giáo dục ở độ tuổi 17. Tuy
nhiên, sự tham gia hiện nay đang bắt
đầu tăng lên. Bằng chứng mạnh mẽ
cho việc này là sự tiếp tục tham gia
vào giáo dục tăng nhanh của các đối
tượng sau 16 tuổi đã có những lợi ích
đáng kể cho cá nhân họ và đồng thời
mang lại lợi nhuận kinh tế quan trọng
liên quan tới trình độ ở cả cấp độ 2 và
3. Ngược lại, sẽ là chi phí đáng kể cho
cả cá nhân, nền kinh tế và xã hội nếu
những người trẻ dành một khoảng thời
gian lớn không tham gia vào giáo dục,
làm việc hoặc đào tạo (NEET).

Những hệ thống có hiệu quả nhất
kết hợp mức độ tự chủ cao của

trường học với trách nhiệm rõ ràng
74. Bằng chứng rõ ràng cho thấy

các hệ thống có hiệu quả nhất trên thế
giới tìm kiếm sự kết hợp sự độc lập
trong việc điều hành giữa các trường
học với trách nhiệm cao. Phân tích của
OECD dựa trên dữ liệu PISA cho rằng

các yếu tố hệ thống ảnh hưởng tới sự
thực hiện của học sinh. Điều này cho
thấy vấn đề tự chủ của trường học
trong việc lựa chọn giáo viên để tuyển
dụng và các bài kiểm tra dựa trên
chuẩn là hai yếu tố hệ thống mang lại
sự khác biệt tích cực nhất đối với
thành tích của học sinh trong các đánh
giá của PISA. Sự kết hợp của hai yếu
tố này – tự chủ và trách nhiệm – đã có
tác động tích cực hơn tới điểm số
trong thang đánh giá của PISA  (63
điểm trong thang điểm PISA). Hệ
thống có các trường được tự do quyết
định việc gì nên làm và có trách nhiệm
với kết quả dường như mang lại hiệu
quả nhất trong thành tích họ đạt được.

75. Phân tích nội bộ bằng việc diễn
giải số điểm trên thang điểm PISA dẫn
tới tác động vào các kết quả GCSE đã
chỉ ra rằng sự cải thiện của thang điểm
PISA 63 điểm được chuyển thành sự
cải thiện của thang điểm 57 của kỳ thi
GCSE cho mỗi học sinh. Điều này
tương đương với sự chênh lệch giữa,
ví dụ, mỗi học sinh đạt 8 điểm C kỳ
thi GCSE với mỗi học sinh đạt 7 điểm
B và 1 điểm A. Trên thế giới, các mức
độ tự chủ trường học cao hơn là một
phần quan trọng của việc tăng cường
thực hiện trong các hệ thống hiệu quả
cao.
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Biểu đồ 6. Trường học tự chủ, các bài kiểm tra và thực hiện khoa học
dựa trên chuẩn (nguồn: OECD, 2010)

76. Bằng chứng mạnh mẽ đã chỉ ra
rằng trẻ em và những người trẻ tuổi có
biểu hiện tốt hơn khi trường học được
tự quản lý ngân sách và lựa chọn giáo
viên. Trên cơ sở phân tích các kết quả
của PISA từ năm 2000, sự tự do của
các trường học trong việc chọn sách
hướng dẫn riêng liên quan chặt chẽ tới
kết quả thực hiện tốt hơn của học sinh.
Nhìn chung, các phân tích xuyên suốt
nhiều quốc gia đã chỉ ra rằng sự tự chủ
của trường học có tác động rất tích
cực.

77. Điều này đúng ở Phần Lan, nơi
mà các mức độ tự chủ cao của trường
học được phát huy từ cuối những năm
80 và phát triển mạnh mẽ trong suốt
những năm 90, cùng với sự chuyển
dịch theo hướng phân cấp quản lý giáo
dục. Các trường học Phần Lan ngày
càng gia tăng các kết quả học tập, và
được tự do thiết lập các phương pháp

giảng dạy tối ưu và môi trường học
tập, chịu trách nhiệm, chỉ đạo việc
phát triển giáo dục và cải thiện trường
học. Sự linh hoạt này cho phép các
trường học học hỏi lẫn nhau và tạo ra
những kết quả thực tế phổ biến tốt
nhất, khuyến khích các giáo viên và
trường học mở rộng các hình thức
trình bày về phương pháp giảng dạy
và giảng dạy cá nhân đáp ứng nhu cầu
của học sinh.

78. Một bằng chứng rõ ràng tương
tự như vậy chỉ ra sự tự chủ có hiệu quả
trong các hệ thống rộng mở. Chẳng
hạn, các trường ngoài công lập có
quyền tự chủ nhiều hơn thì có xu
hướng thể hiện tốt hơn các trường
công lập ở Mỹ. Tương tự, ở Thụy
Điển, các Trường học Tự do đạt được
thành tích cao hơn các trường khác, có
điểm số trung bình cao hơn các trường
của bang trong phần lớn các môn học,
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có tỷ lệ học sinh cao hơn hội đủ tiêu
chuẩn hoàn thành giáo dục phổ thông
và ngày càng nhiều học sinh đạt được
những tiến bộ trong giáo dục bậc cao.
Sự tăng trưởng các Trường học Tự do
có tác động tích cực đến hiệu quả học
tập.

79. Tương tự, ở nước này, các
trường phổ thông đã có những cải
thiện đáng kể trong các kỳ thi GCSE.
Trong 63 trường phổ thông hoạt động
lâu dài để có kết quả trong cả hai năm
2008 và 2009, đã có sự cải thiện 5%
trong tỷ lệ những học sinh đạt được 5
điểm của kỳ thi GSCEs bao gồm
Tiếng Anh và Toán học – tăng hai lần
ở cấp quốc gia. Tương tự, trong một
thời gian dài, so sánh các kết quả của
trường phổ thông năm 2009 với những
kết quả tại các trường học tiền nhiệm
trong năm 2001, rõ ràng có sự cải
thiện nhanh chóng ở các trường này
hơn hẳn các trường khác (16.4% so
với 11.9 %). Phân tích cũng chỉ ra các
trường phổ thông hoạt động tốt hơn so
với một nhóm các trường tương tự, với
cùng đặc điểm và mức độ đạt được.
Văn phòng kiểm toán quốc gia đã tìm
ra một “đòn bẩy rõ ràng” trong việc
thực hiện sau khi các trường học đã
chuyển sang chế độ trường học phổ
thông.

80. Bằng chứng cho thấy trong một
số trường hợp đặc biệt việc tự chủ của
trường học mang lại lợi ích cho những
học sinh yếu kém. Ở trường ngoài
công lập tại Hoa Kỳ đã không còn
khoảng cách giữa học sinh có nhiều
thuận lợi và học sinh ít thuận lợi và
học sinh có nhiều khả năng hơn trong
việc tốt nghiệp và ghi tên mình vào đại
học. Tương tự, ở Anh, trường Cao
đẳng Công nghệ thành phố (CTCs),
tiền thân của các trường phổ thông, đã

chỉ ra tác động tích cực đặc biệt trong
việc đạt được thành tích của những
học sinh yếu kém. Trong số 15 trường
CTCs và CTCs cũ, tỷ lệ học sinh hội
đủ điều kiện được cấp các bữa ăn
trường học miễn phí – những người
đạt được 5 hoặc nhiều hơn điểm A* -
C trong các kỳ thi GCSEs bao gồm
Tiếng Anh và Toán cao hơn gấp hai
lần ở tất cả các trường học chính thống
được duy trì. Thành công này được lặp
đi lặp lại trong các trường phổ thông:
Những học sinh hội đủ điều kiện được
nhận những bữa ăn trường học miễn
phí tăng lên nhanh hơn mức trung bình
của quốc gia và nhanh hơn các trường
có các can thiệp lớn khác.

81. Do đó, có một tập hợp những
bằng chứng ở những nước đã nêu trên
và trên thế giới về việc tăng tính tự
chủ hơn trong các trường học. Việc tự
chủ xuất hiện đặc biệt mang lại nhiều
lợi ích cho những học sinh kém thuận
lợi.
Hiệu trưởng và giáo viên được đánh

giá cao trong các hệ thống trường
học có hiệu quả nhất

82. Các nghiên cứu kiểm tra tinh
thần trách nhiệm và kết quả học tập
của học sinh trong các hệ thống trường
học có hiệu quả cao đã chỉ ra thành
tích đạt được sẽ được sử dụng như một
chỉ số đánh giá kết quả trong hầu hết
các mặt hoạt động. Khả năng đọc, viết
và năng lực ngôn ngữ quốc gia là vô
cùng quan trọng trong hầu hết các hệ
thống. Và cũng trong hầu hết các hệ
thống, họ sử dụng các dữ liệu kết quả
để giám sát các tiêu chuẩn quốc gia,
và đa số là để giám sát trường học.

83. Bằng chứng của OECD khẳng
định mạnh mẽ rằng việc sử dụng dữ
liệu đánh giá bên ngoài là vô cùng
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quan trọng cho tính chính xác và hiệu
quả cao trong một cơ chế chịu trách
nhiệm. Các đánh giá bên ngoài chứng
tỏ là một chỉ số đáng tin cậy cho các
tiến bộ và thành công trong tương lai
hơn các đánh giá về giáo viên. Và có
bằng chứng cho rằng đánh giá giáo
viên một cách hệ thống là xu hướng
đánh giá không đầy đủ các thành tích
đạt được và tiến bộ của những trẻ em
nghèo và những trẻ em đến từ các
nhóm thiểu số.

84. Các khu vực pháp lý khác nhau
có cách tiếp cận khác nhau về trách
nhiệm. Các mục tiêu có xu hướng
được chia sẻ rộng rãi với các bên liên
quan và công chúng trong các nước
thuộc hệ thống nói Tiếng Anh (bao
gồm Anh, Mỹ và Canada). Các mục
tiêu này ít được sử dụng ở Châu Á và
các nước Đông Âu, nơi mà các dữ liệu
về thực hiện phần lớn được thảo luận
về chuyên môn. Trong một chừng mực
nào đó, những khác biệt này phản ánh
sự khác biệt của văn hóa và những kỳ
vọng. Rõ ràng là trong các hệ thống có
hiệu quả cao có một cơ chế hiệu quả
để xác định và cải thiện ‘thực hiện’
nơi các trường không thực hiện tốt. Và
ngày càng có nhiều hệ thống hiệu quả
trong các trường học ở các nước có
hiệu suất cao xác định trẻ em có kết
quả học tập chưa tốt để can thiệp và hỗ
trợ chúng một cách tốt nhất. Các hệ
thống này đã rút ra được rất nhiều từ
dữ liệu đánh giá ngoài.

85. Ở Anh, các bảng đánh giá ‘thực
hiện’ được thiết lập để chỉ ra những gì
trẻ em và các trường học đã làm được.
Trong nghiên cứu gần đây, 71% các
bậc phụ huynh (và 59% những người
được hỏi khác) trả lời rằng rất quan
trọng để cha mẹ và công chúng biết
mỗi trường học đã thực hiện tốt ra sao.

Và 87% các bậc phụ huynh (và 82%
những người được hỏi khác) đồng ý
rằng ‘ kết quả thực hiện’ của mỗi
trường học trong các bài thi và kiểm
tra nên được công bố và công khai.

86. Có bằng chứng cho rằng nếu
thông tin về ‘thực hiện cao’ có sẵn cho
các bậc phụ huynh của những trẻ em
kém thuận lợi vào đúng thời điểm giúp
họ có được sự lựa chọn trường học,
điều này là rất quan trọng. Nghiên cứu
gần đây đã xem xét liệu việc sử dụng
các bảng dữ liệu đánh giá thực hiện có
hiệu quả trong việc dự đoán những gì
tốt nhất trẻ em có thể làm. Bất ngờ cho
các nhà nghiên cứu, họ đã tìm ra
những bảng này thực sự là một dự báo
tốt về việc một đứa trẻ sẽ làm tốt như
thế nào trong tương lai, và cha mẹ nên
sử dụng thông tin về dữ liệu ‘thực
hiện’ để lựa chọn trường học.

87. Tuy nhiên, mối quan tâm về
hành vi “thắng-thua” là một phần của
trường học. Ở cấp trung học, điều này
bao gồm mối quan tâm rằng các
trường học đang ngày càng đào tạo
học sinh theo trình độ được tính toán
rất cụ thể cho các bảng dữ liệu về hiệu
suất nhưng lại ít phù hợp với các cá
nhân (số lượng các bằng cấp liên quan
đến học nghề ở trong trường học tăng
từ 15.000 trong năm 2004 lên tới
575.000 trong năm 2010); và các
trường này tập trung vào những học
sinh đang ở ranh giới của 5 điểm A* -
C trong việc đo lường với các chi phí
khác. Phạm vi để giải quyết một số
trong các mối quan tâm này thông qua
việc điều chỉnh hệ thống chịu trách
nhiệm và các biện pháp thực hiện.
Tương tự, ở các trường tiểu học, có
một mối quan tâm đáng kể về việc thu
hẹp khoảng cách giữa chương trình
giảng dạy và những bài kiểm tra thử,
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và mong muốn tìm cách tiếp cận tăng
tính chịu trách nhiệm và các biện pháp
thực hiện để giảm thiểu những vấn đề
trên.

88. Liên quan đến việc kiểm tra,
bằng chứng về những thay đổi tích cực
trong thực hiện theo báo cáo của các
thanh tra. Bằng chứng cũng chỉ ra việc
các trường học đáp ứng việc kiểm tra
như thế nào liên quan đến chất lượng
kiểm tra, chất lượng lãnh đạo của nhà
trường và tác động của việc kiểm tra
đối với vấn đề ngân sách, sự kính
trọng hay đội ngũ nhân viên trong tổ
chức. Hiệu trưởng và giáo viên tin
tưởng mạnh mẽ rằng việc kiểm tra nên
được hướng tới những mục tiêu cao
hơn là việc đánh giá các trường học
đạt yêu cầu hoặc chưa đạt yêu cầu, và
khuyến nghị rằng việc kiểm tra nên
tập trung mạnh vào các hoạt động mà
trường học nên làm để làm tốt hoặc sẽ
làm tốt hơn.
Ngân sách trường học là khả năng

cốt lõi của sự công bằng
89. Bằng chứng quốc tế thừa nhận

mối quan hệ tích cực giữa ngân sách
dành cho giáo dục và kết quả đạt
được. Tuy nhiên, rõ ràng bất kỳ mức
độ nào của chi tiêu cũng có sự chênh
lệch giữa hệ thống hiệu quả nhất và
kém hiệu quả nhất được đo lường bởi
PISA. Ví dụ, Na Uy dành nhiều khoản
đáng kể cho mỗi học sinh hơn Phần
Lan, nhưng kết quả đạt được lại thấp
hơn. Anh cũng dành khoản tương tự
như với Phần Lan.

90. Do đó, điều quan trọng là, làm
thế nào để tiền được sử dụng nhiều
hơn để hỗ trợ một hệ thống và làm thế
nào để hệ thống đó được thiết kế để
đảm bảo rằng số tiền đó được sử dụng
tốt nhất. Các hệ thống khác nhau sử

dụng các nguồn kinh phí của mình
khác nhau và đưa ra những quyết định
ưu tiên khác nhau. Tương tự, một vài
hệ thống có hiệu quả đáng kể hơn so
với những hệ thống khác trong việc
thúc đẩy sự công bằng thông qua cách
họ sử dụng các nguồn kinh phí.
Có sự khác nhau đáng kể trong việc

các nguồn kinh phí được sử dụng
như thế nào?

91. Các nước có những sự lựa chọn
khác nhau về cách họ sử dụng các
nguồn kinh phí. Chẳng hạn, Hàn Quốc
chi tiêu cao hơn trên mức trung bình
của OECD về tỷ lệ GDP bình quân
đầu người cho các giáo viên phổ
thông, trả lương cho các giáo viên cao
hơn so với mức GDP bình quân đầu
người, nhưng tương xứng với điều này
là quy mô lớp học lớn hơn.

Luxembourg cũng chi tiêu ở mức
tương tự với Hàn Quốc, nhưng dành
nhiều tiền hơn để duy trì các lớp học
quy mô nhỏ. Trong khi đó, Phần Lan
sử dụng ít hơn mức GDP bình quân
đầu người, và điều này phần lớn đạt
được bằng quy mô các lớp học lớn
hơn trung bình. Nhìn chung, một số
bằng chứng đều cho thấy trong nguồn
kinh phí có thể, các hệ thống hiệu quả
hơn thường có xu hướng xây dựng đội
ngũ giáo viên tốt hơn thông qua việc
duy trì các lớp học lớn hơn nhưng trả
cho các giáo viên nhiều hơn so với các
hệ thống kém hiệu quả hơn.

92. Trong một số công trình nghiên
cứu quốc tế, một vấn đề quan trọng đó
là việc phân phối các nguồn kinh phí
ngày càng không công bằng. Hiện nay,
một trường có thể nhận tới hơn 50%
ngân sách so với một trường khác có
cùng chương trình giảng dạy cho các
nhóm học sinh tương tự. Ví dụ ở Anh,
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các mức phân bổ ngân sách từ ít hơn
£4.000 mỗi học sinh, tới hơn £6.000
mỗi học sinh. Ở đây không có hoặc có
rất ít mối liên quan giữa thành tích và
mức ngân sách được cấp.

93. Dĩ nhiên, các trường học có
những cấp độ khác nhau về thành tích
đạt được giữa các học sinh ở độ tuổi
11 và những khác biệt về bối cảnh,
dẫn đến những tác động tới kết quả đạt
được. Tuy nhiên, rõ ràng là từ những
ví dụ này và từ một vài bằng chứng
khác cho thấy lãnh đạo một cách hiệu
quả trong việc sử dụng các nguồn
ngân sách đóng vai trò quan trọng đối
với tổng số kinh phí có được. Ở cùng
một cấp độ trong hệ thống quốc gia và
ở cấp độ của từng trường học, các
phương pháp hiệu quả cần được sử
dụng để tác động vào kết quả đạt được
dựa trên tổng mức kinh phí. Ngay cả ở
giai đoạn kinh phí được cấp không
tăng cũng có thể gặt hái được thành
tích thông qua việc thi hành hiệu quả
chính sách quản lý tài chính và thích
ứng với những thay đổi.
Ngân sách có thể được sử dụng hiệu

quả trong việc khuyến khích thay
đổi và tạo ra sự công bằng

94. Phân tích của OECD cho thấy
việc các nguồn ngân sách được triển
khai như thế nào sẽ tạo nên sự khác
biệt đáng kể đối với sự công bằng của
hệ thống. Trong những hệ thống ít
hiệu quả, các giáo viên giỏi có xu
hướng làm việc trong những trường
học thuận lợi nhất. Trong các hệ thống
công bằng nhất, các ưu đãi, quy tắc và
ngân sách khuyến khích sự đóng góp
công bằng của các giáo viên tài năng.

95. Tại các quốc gia này, chỉ có
70% số tiền được Chính phủ dự định
chi cho các em học sinh có hoàn cảnh
khó khăn được phân bổ cho các trường
học. Các chi tiêu phát sinh cùng với
phương pháp tài trợ, trong đó việc
phân bổ ngân sách dựa trên cơ sở của
ngân sách năm trước đó, đã và đang
được thực hiện để bảo đảm sự ổn định
ngân sách cho các trường học. Tuy
nhiên, kết quả là với số tiền mà các
trường nhận được phụ thuộc vào lịch
sử nhiều hơn hơn là thực tiễn học sinh
hiện tại của nhà trường. Điều này có
nghĩa là các hệ thống và những ưu đãi
của đất nước có thể không khuyến
khích sự đóng góp của các giáo viên
tài năng và tăng cường cải thiện cơ
chế khuyến khích.

KẾT LUẬN
95. Bằng chứng từ các nghiên cứu

quốc tế cho thấy nhìn chung có khả
năng sẽ có một hệ thống trường học
được thực hiện đồng thời tốt hơn và
công bằng hơn so với hệ thống hiện tại
ở Anh. Phân tích bằng chứng từ các
nghiên cứu quốc tế này, từ việc thiết
kế các hệ thống thực hiện tốt nhất và
cải thiện nhanh nhất trên toàn cầu và
từ các bằng chứng quốc gia, cho thấy
một phạm vi đáng kể để tái cơ cấu lại

một cách hiệu quả hệ thống trường
học tại Anh.

96. Cải cách nên chú trọng tăng
cường tuyển dụng, lựa chọn và phát
triển giáo viên và cán bộ quản lý. Nó
cũng cần phải được tăng cường và đơn
giản hóa chương trình giảng dạy và
bằng cấp để đạt được những tiêu
chuẩn cao hơn, tạo ra sự gắn kết các
chương trình giảng dạy và tránh những
quy định về việc làm cách nào để dạy
cho học sinh. Điều này cũng làm tăng
quyền tự chủ và tính trách nhiệm của
nhà trường, đảm bảo rằng các nguồn
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phân sách phải được phân phối và sử
dụng một cách công bằng và hiệu quả
để cải thiện cấu trúc hỗ trợ.

Nguồn: The case for chance.
Department of Education of the UK,
November 2010. Thông tin bổ sung
xem tại
http://www.nationalarchives.gov.uk/d
oc/open-government-licence/

Vương Thanh Hương sưu tầm;
Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị
Minh Hiền dịch.
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