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NHÀ TRƯỜNG TRONG TƯƠNG LAI

Những năm tới, giáo dục sẽ đề cập
tới quan hệ tương tác của con người.
TS. Phil Lambert1 phác thảo 10 đề xuất
cho giáo dục thập niên tới.

Một khối lượng công việc đồ sộ đã

được triển khai trên toàn cầu về dự
đoán những gì cần dạy, cần học và giáo

dục trong thế kỷ 21.

Một số nghiên cứu về vấn đề này đã
được công nhận như: Chương trình

Bên ngoài Chân trời hiện tại – là một
dự án nghiên cứu của Vương quốc Anh
nhằm kiểm tra ảnh hưởng của sự thay
đổi kỹ thuật và xã hội trong vòng 20

năm tới, có thể coi là một chỉ dẫn hữu
ích cụ thể để đánh giá tương lai của
giáo dục.

Chương trình này đề ra 4 nguyên

tắc:  Nguyên tắc 1: Nghiên cứu giáo
dục trong tương lai cần đối mặt với các
nhận định hơn là trình bày các dự đoán
không rõ ràng; Nguyên tắc 2: Tương
lai không quyết định bởi công nghệ;
Nguyên tắc 3: Suy nghĩ về tương lai
luôn gắn với các giá trị và vấn đề chính
trị và Nguyên tắc cuối cùng, giáo dục
gắn liền với hàng loạt trách nhiệm

1
TS. Phil Lambert-Giám đốc Ban Giáo dục&Đào tạo

Sydney-bang New South Wales- kiêm PGS. Đại học
Sydney.

phản ảnh mọi yêu cầu và tầm nhìn liên

quan tới tương lai.

Tôi sẽ cố gắng duy trì các nguyên

tắc này khi hệ thống hoá các dự đoán
giáo dục trong tương lai.

Cách tiếp cận của tôi là nhìn vào sự
đổi mới và trong quá trình thay đổi liên

tục. Phân tích kĩ lưỡng các xu hướng
và chu trình giáo dục qua nhiều thập kỷ
để tìm ra ý tưởng tương đồng và

nguyên tắc thu hút sự quan tâm của các
nhà giáo dục học, nhà học thuật, chính
trị gia và phương tiện truyền thông ở
từng giai đoạn khác nhau. Đây là điểm
đặc trưng được xem là cơ bản, ví dụ
việc chuẩn hóa, cụ thể hóa và mô tả,
làm điểm tựa tiến tới các ý tưởng cấp
tiến, theo định hướng người học và

theo điều kiện giáo dục cụ thể và sự
khác nhau trong ý tưởng mới lạ cùng

với thực tế và quan niệm giáo dục
truyền thống.

Thay vì đề xuất hai mặt của một
vấn đề, tôi nhìn nhận tính phức tạp như
một sự thay đổi sắp tới mà con người
đang tìm kiếm, làm sao để giáo dục
đem lại giá trị và sự bền vững.

Nghiên cứu về tương lai của giáo
dục là một điểm nhấn chính về sự đổi
mới, ít quan tâm tới việc làm sao đạt
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được sự ổn định hoặc cải tiến, thay đổi
và chọn lọc thận trọng.

Nhìn chung, tài liệu dạy, học và

giáo dục thế kỷ 21 có thể tóm tắt qua
một số yếu tố sau:

 mở rộng phạm vi học tập ngoài

lớp học

 tăng cường hình thức học tập
hợp tác và cá nhân hóa

 tăng cường sử dụng công nghệ
thông tin

 không gian dạy học linh hoạt và

tốt hơn

 vận dụng tầm nhìn toàn cầu và

quốc gia giải quyết vấn đề và

 khuyến khích ứng dụng kiến
thức cuộc sống thực tế vào nội dung
giảng dạy.

Ngoài việc sử dụng thuật ngữ, việc
mô tả các kĩ năng và thực hành chưa
thực sự mới. Ý tưởng định hình nghiên

cứu giáo dục thế kỷ 21 đã tồn tại hơn
100 năm trước. Các nhà nghiên cứu lý

thuyết về học sinh như John Dewey,
Lev Vygotsky và Howard Gardener và

các nhà nghiên cứu về viễn cảnh giáo
dục người Úc như Peter Board, Frank
Tate, John Vaughan và Garth Boomer

đều đã nghiên cứu vấn đề này, với các
nhà nghiên cứu lý thuyết kế tiếp và các

nhà cải cách đã mượn ý tưởng từ các
bậc tiền bối để tái lập những điều cần

dạy, học và giáo dục trong ‘kỉ nguyên

mới’.

Điều chúng ta không thể làm chứng
những kĩ năng và thực hành như một
chỉnh thể trong giáo dục hiện hành sẽ
khơi gợi cho chúng ta một số thông tin.

BÀI HỌC TRONG QUÁ KHỨ

Vai trò giáo viên trong việc thay đổi
và truyền tải chính sách được đề cập rõ

trong nghiên cứu. Họ là những nhà

thực hành không quyền lực, bị hạn chế,
duy trì khả năng trung gian cải cách và

thực hiện dạy học theo hoàn cảnh. Giáo
viên soạn bài giảng trên lớp học thông
qua việc chọn lựa, hiểu và sử dụng các
nguồn lực sẵn có. Tận dụng tối đa theo

hoàn cảnh và cơ hội có được.

Nghiên cứu về nhu cầu giáo dục
trong tương lai cho thấy giáo viên đóng
vai trò quan trọng trong quá trình thay
đổi, chấp nhận phương pháp thực hành
đổi mới, điều chỉnh theo điều kiện
quản lý, trong đó giáo viên tìm thấy
mình và phải thích nghi là điều khó
tránh khỏi hoặc phải vượt qua. Giáo
viên rất thực tế. Và họ là như vậy.

Kêu gọi sự thay đổi thường có giá
trị. Trường hợp này liên quan tới việc
dạy, học và giáo dục trong thế kỷ 21.
Làm thế nào để làm chủ được sự thay
đổi là một vấn đề quan trọng.

Tôi đưa ra 10 đề xuất cho thập niên

này, dựa trên kinh nghiệm trực tiếp về
việc phát triển chính sách và nhà
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trường thực hiện chính sách; phân tích
hàng loạt các nguồn học liệu về giảng
dạy, học tập và giáo dục thế kỷ 21; và

điều mà tôi nhìn thấy là những xu
hướng và chu kỳ dự đoán phát triển
giáo dục và xã hội.

ĐỀ XUẤT 1: Sự tham gia của học
sinh luôn là yếu tố quyết định lớn tới
kết quả học tập cá nhân và thành

tích chung của trường học

Có 3 năng lực mà giáo viên cần duy

trì và lĩnh hội, đóng vai trò thiết yếu
giúp học sinh tham gia học tập. Đó là:

Khả năng tạo mối quan hệ tốt với
học sinh. Đây là yếu tố chính khi giáo
viên làm việc với thanh thiếu niên hôm

nay và tương lai. Vì vậy, tôi mong
muốn giáo viên có khả năng hợp tác
thực sự tốt với học sinh, tôn trọng và

chăm sóc, tạo khả năng phân biệt giáo
viên chất lượng cao với giáo viên nói

chung. Học sinh có khả năng tuyệt vời

về phát hiện gian lận khi giáo viên chỉ
xem đây là trách nhiệm công việc và

học sinh là người học.

Khả năng giao tiếp đa dạng cũng là
một năng lực thiết yếu mà giáo viên

cần đạt được. Ở đây, tôi muốn nói là
giao tiếp đúng mực theo từng hoàn

cảnh-không chỉ là sự truyền đạt thông
tin mà còn là sự khơi gợi kiến thức ở
người học.

Năng lực thứ 3- kiến thức môn học-

được xem là điểm nhấn khi tranh luận

tại các cuộc thảo luận tương lai hơn là
các vấn đề khác trong việc dạy. Trong
một số trường hợp, nhiều người dự
đoán hoặc tìm kiếm sự giảm vai trò của
người thầy như một nguồn kiến thức
chính trong lớp học của thế kỷ 21, tôi
lại mong muốn rằng giá trị kiến thức
môn học ở người thầy sẽ vẫn là một
yếu tố mạnh để học sinh tham gia và

đạt kết quả học tập tốt.

ĐỀ XUẤT 2: Hành vi bắt nạt/ đe
dọa vẫn tiếp diễn, giáo viên cần cảnh
giác

Hành vi bắt nạt/ đe dọa là một điểm
nóng trong giáo dục, làm dấy lên dư
luận công khai về tệ nạn này trong và

ngoài nhà trường.

Thái độ xã hội từ im lặng chấp nhận
hoặc thậm chí không chấp nhận, đến
việc bùng nổ và trở thành điều tệ hại.
Bắt nạt/đe dọa được xem như một vấn
đề nghiêm trọng, đang và sẽ là mối lo
ngại chính trong giáo dục.

Đe dọa/ bắt nạt qua mạng ngày càng

phát triển trong vài năm gần đây có thể
là một trong những nguyên nhân khiến
dư luận công chúng thay đổi hành vi đe
dọa. Bằng chứng rõ ràng và có thể tìm
thấy dấu vết. Phụ huynh học sinh có xu
hướng hành động nhiều hơn khi cảm
thấy con mình không an toàn hoặc bị
bạn bè/ nhà quản lý đối xử không công
bằng. Điều này hoàn toàn khác so với
thế hệ phụ huynh trước đây.
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Hậu quả lớn nhất trong việc bắt nạt
được công luận đưa ra đầy đủ. Thật là
ngây ngô khi dự đoán rằng năm 2020,
hành vi đe dọa/ bắt nạt không tồn tại
trong quan hệ nhóm. Tuy nhiên, điều
này vẫn là một mục tiêu.

ĐỀ XUẤT 3: Tạo sự hỗ trợ đầy
đủ cho học sinh theo nhu cầu đặc
biệt và đáp ứng mong muốn cha mẹ
học sinh vẫn là thách thức đối với
nhà trường và hệ thống giáo dục

Những tiến bộ y tế đã cứu sống
nhiều trẻ em, tỉ lệ sinh cao hơn nhiều
so với trước đây, điều này làm tăng số
lượng trẻ em học chậm và khuyết tật.
Ngoài ra, sự tiếp cận thông tin ngày

càng tốt hơn với nhiều nguồn tin khác
nhau, có nguồn tin kiểm duyệt và

không kiểm duyệt, dẫn tới nhu cầu lớn
về cung cấp nguồn tin thích hợp, theo
mong muốn để trẻ em đạt kết quả học
tập và thành quả xã hội cao. Điều
mong muốn này cũng là thách thức đối
với nhà trường và hệ thống giáo dục.

Nhu cầu phát triển chuyên môn của
giáo viên, năng lực cán bộ quản lý nhà

trường để giáo dục cộng đồng phát

triển đa dạng và có lòng khoan dung

nhiều hơn. Đổi mới trong phát triển
công nghệ hỗ trợ hiệu quả chi phí cũng
rất cần thiết.

ĐỀ XUẤT 4: Các vấn đề địa
phương và toàn cầu cần được tích
hợp vào nội dung chương trình trong

trường học

Học đọc, học viết và làm toán trong

nhà trường cần được xây dựng kĩ
lưỡng. Điều này không ảnh hưởng tới
việc tăng cường sử dụng công nghệ số
hóa để đảm bảo các hình thức học đọc,
học viết khác nhau, tạo ra cách trình

bày, hiểu và phản ứng với ngôn ngữ,
hình ảnh và dữ liệu.

Người ta không hoài nghi nhiều về
những vấn đề chính trong chương trình

như giáo dục môi trường và giáo dục
dân bản địa hiện nay ngày càng phát

triển. Dự thảo chương trình quốc gia
hiện hành cũng phản ảnh vấn đề này.

Tôi mong muốn các vấn đề này sẽ
chuyển tải thành nội dung thiết yếu
trong những năm tới. Nên tổ chức
nhiều buổi đàm thoại toàn cầu về khu
vực và hướng tiếp cận nhằm giải quyết
các vấn đề nhạy cảm tôn trọng vùng

miền.

Một khía cạnh khác cần được phát
triển liên chương trình là các nghiên

cứu về Châu Á, cụ thể là khi chúng ta

cam kết với Trung Quốc và Ấn Độ.

Chương trình cũng nên quan tâm tới
việc chống béo phì, tăng cường tiếp
cận học tập dịch vụ và sản xuất đa
phương tiện.



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 2 NĂM 2011

-7-

ĐỀ XUẤT 5: Nguồn nhân lực

trong hệ thống giáo dục sẽ làm thay

đổi chính sách phù hợp với giáo viên

trong việc cân bằng cuộc sống và

nghề nghiệp

Nghỉ hưu sẽ là điều của quá khứ.
Giáo viên và hiệu trưởng sẽ làm việc
dài hơn, sau đó chuyển sang hình thức
bán thời gian và tình nguyện.

Giai đoạn cuối trong thời gian công
tác, tôi đã gặp những giáo viên trẻ, và
giỏi, họ rất tự tin và nổi tiếng trong
cộng đồng trường học và đóng nhiều
vai trò, nhiệm vụ khác nhau. Tuy bận
rộn, nhưng họ vẫn háo hức đón nhận
thế giới và nghĩ tới lợi ích khi thăng
chức sớm để hoàn thành đam mê cuộc
sống hiện tại. Đây không phải là một
diễn biến tiêu cực trong dịch vụ dạy
học, nó sẽ làm giàu cho nhà trường.

Tôi cũng nhìn thấy nhiều người có
nghề nghiệp khác nhau ở độ tuổi 30-40

mới bắt đầu dạy học. Một số người cho
rằng đây là thời gian chững lại của dạy
học nhưng nhiều người lại thấy đây là
thời điểm họ có thể hoàn thành những
gì cần làm.

Nhà trường và tổ chức nguồn nhân
lực trong hệ thống giáo dục đang bắt
đầu hiểu được việc làm của các nhóm

thế hệ khác nhau. Tôi tin rằng chúng ta
sẽ nhìn thấy các hệ thống thay đổi, tận
dụng được người tài, trẻ tuổi và những
người già hơn giàu kinh nghiệm, giúp

họ trở thành con người năng động
trong tuyển dụng nhân lực ngành giáo

dục.

ĐỀ XUẤT 6: Một số công cụ công
nghệ hiện hành sẽ trở nên quan

trọng, và những công cụ được ưa
chuộng này sẽ lạc hậu và công nghệ
mới sẽ xuất hiện

Kĩ năng và hứng thú của giáo viên

trong tìm tòi khám phá công cụ công
nghệ trong lớp học ngày càng phát

triển cao hơn.

Một trong những yếu tố quan trọng
để sử dụng công nghệ là khả năng đánh
giá mức độ phù hợp của công cụ với
nhu cầu học tập và chiến lược dạy học.
Nguồn tin đa phương tiện rất hữu ích
và tạo sự hứng khởi, nguyên tắc dạy
học đưa ra sự lựa chọn không phải
nguồn lực nào mà là chiến lược nào sẽ
có hiệu quả nhất. Dạy giỏi vẫn là dạy
giỏi, không phụ thuộc vào việc có hay
không có công nghệ.

Tôi cố gắng không đưa ra một
tương lai liên quan tới công nghệ thông

tin và nhà trường, nhưng có thể kể ra
một số dự đoán tương đối an toàn, đó
là:

 tăng sử dụng các ứng dụng đám
mây

 chuyển dịch từ thông tin siêu tốc
sang mạng siêu tốc con người
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 hôi thảo truyền hình tin cậy hơn
và giá cả hợp lý

 phát triển các ứng dụng về nhận
thức ngữ nghĩa

 phát triển nhiều công cụ cảm
ứng và ảo với nội dung rộng hơn

 tăng tiếp cận và sử dụng công
nghệ thông minh, và

 sưu tầm nhiều nội dung mở,
mang tính thương mại và nghiệp dư.

ĐỀ XUẤT 7: Cần xây dựng môi
trường tự nhiên của nhà trường để
có thể sử dụng linh hoạt các nguồn
lực cộng đồng

Phương pháp thực hành mới, hiện
hành cần được đưa vào theo thiết kế
xây dựng mới, nhưng nhiều khu trường
vẫn lặp lại ý tưởng giáo dục trước đây.

Thách thức trong thập niên này là

giải quyết sự căng thẳng giữa thành tựu
giáo dục trước đây và việc dạy/học và

giáo dục thế kỷ 21. Các biện pháp thực
hiện ở cộng đồng là: Thành tựu và

nguồn tài nguyên chính trong các nhà

trường cộng đồng cần được sử dụng
theo hướng liên kết và hợp tác để tạo
hiệu quả và công suất tốt nhất.

ĐỀ XUẤT 8: Tăng cường nét
tương đồng giữa nhà trường công
lập và tư nhân

Giáo dục Úc bắt nguồn từ sự tin cậy
và bộ phận tư nhân gắn liền với điều
khoản giáo dục trên toàn nước Úc.

Ngoài việc duy trì nét khác biệt
trong hệ thống giáo dục, tôi tin tưởng
rằng nét tương đồng trong nhà trường
công lập và tư nhân sẽ được thúc đẩy.

Cụ thể là cách ứng xử của phụ
huynh học sinh được xem là những
khách hàng cập nhật thông tin hơn, có
sự thay đổi nhiều hơn trong giáo dục
thông qua học sinh và giáo viên, quan

tâm nhiều hơn tới lợi ích chi phí so với
việc chọn lựa cách sống. Điều này sẽ là
khung đánh giá những điểm mạnh
trong tương quan giữa nhà trường công
lập và tư nhân trong thập niên tới.

ĐỀ XUẤT 9: Các chương trình

và dịch vụ ở từng trường sẽ do phụ
huynh định hướng và nhà trường
được xem như các mạng xã hội

Phụ huynh học sinh và các nhóm

cộng đồng nhận thấy việc gây quỹ, ra
quyết định và định hướng chính sách
đóng vai trò quan trọng trong nhà

trường.

Quản lý từ trung ương xuống địa
phương (top-down) thông qua chuẩn
chính quy và các lĩnh vực đánh giá
trong và ngoài nhà trường. Các chuẩn
này được hỗ trợ cố định thông qua các
chương trình học tập chuyên môn, gây

quỹ theo mục tiêu, phương pháp thực
hành theo chuẩn, các nguồn lực và dịch
vụ mang tính chất thương mại, chế độ
chịu trách nhiệm và giám sát ngoài.
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Quản lý từ dưới lên (bottom-up) khi

các vấn đề quan tâm của cộng đồng
ảnh hưởng tới chính sách nhà trường:
Thể thao có thể là ưu tiên hàng đầu
trong nhà trường, nghệ thuật cũng vậy.
Các lớp học đạo đức và vườn rau nhà

trường ngày nay là những ví dụ về hiện
tượng này.

Quy trình này đang phát triển trong
thập kỷ này và nhà trường không chỉ là
trung tâm học tập cho học sinh mà còn

là một điều gì đó về mạng xã hội đối
với phụ huynh. Tôi mong muốn nhìn

thấy sự tương tác ngày càng lớn hơn
giữa phụ huynh, các nhóm cộng đồng
và lãnh đạo nhà trường để tăng cường
việc học tập của học sinh.

ĐỀ XUẤT 10: Tăng cường trách

nhiệm chăm sóc trẻ em của nhà

trường

Phụ huynh của trẻ em thế hệ Y và Z

ngày càng cảnh tỉnh với những hiểm
họa, mối đe dọa tiềm ẩn và nhu cầu
thiết yếu để chăm sóc và bảo vệ trẻ em
vào ban ngày. Trẻ em thế hệ Alpha
dường như được bao bọc kĩ càng hơn
bởi bố mẹ thế hệ Y.

Nhà trường có trách nhiệm đáp ứng
mong muốn của phụ huynh học sinh về
trách nhiệm chăm sóc học sinh qua
nhiều cách kiểm tra và chính sách khác

nhau. Nhà trường và hệ thống trường
học xây dựng các chính sách nhằm đạt

chuẩn cao về độ an toàn và an ninh

trường học.

Mức độ bảo vệ và chăm sóc sẽ tăng
cao trong thập niên tới. Việc giám sát
trẻ em chặt chẽ là một nhiệm vụ 24/7
với nhà trường và hệ thống trường học
được xem là một yêu cầu trọng tâm

trong nhiệm vụ chăm sóc ngoài những
điều luật và luật chung.

KẾT LUẬN

Các điều kiện cốt lõi sẽ quyết định
sự thành công của nhà trường và hệ
thống trường học trong thập kỉ tới.

Nhà trường và hệ thống trường học
cần đề cao các yếu tố thế hệ hùng

mạnh, làm thay đổi hành vi ứng xử và

thái độ của phụ huynh, học sinh và làm

tăng số lượng giáo viên trẻ. Hành vi

ứng xử và thái độ này sẽ quyết định
kiểu quản lý và dịch vụ liên quan, phù

hợp.

Cần hiểu rằng công nghệ ảnh hưởng
tới giáo dục, nhưng không nhiều như
chất lượng dạy học.

Cũng cần nhận thấy chương trình

vẫn chiếm vị trí cao trong việc phổ cập
kiến thức và số học, đồng thời định
hướng hứng thú và vấn đề toàn cầu.

Nhà trường và hệ thống trường học
cần cân bằng giữa nhu cầu cá nhân và

tập thể, đảm bảo giáo viên tập trung
bồi dưỡng chuyên môn.
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Cuối cùng, cần nhìn xa hơn về môi

trường hiện nay trong thỏa thuận chia
sẻ nguồn lực, đảm bảo việc sử dụng tốt
hơn các nguồn lực hiện có trong cộng
đồng.

Đây là điều cần làm để có 10 năm
tốt hơn.

Chúng ta sẽ có chương trình mới và

chuẩn dạy học nhằm tạo ra sự hợp tác
và đối thoại không những trong liên

bang và vùng lãnh thổ mà còn liên khu

vực.

Học sinh thế hệ Z sẽ nhanh chóng

hòa mình cùng thế hệ Alpha, cộng

thêm sự khác biệt của thời đại số hóa
vào trường học cùng với triển vọng
mới về thế giới và cách làm mới lạ.
Đội ngũ cán bộ sẽ có thêm nhóm giáo
viên đầu tiên của thế hệ Z để tăng
cường và làm thay đổi nhà trường.

Tuy nhiên, vẫn là các lớp học với
bốn bức tường, các nhóm học sinh và

giáo viên. Với tôi, tôi hoài nghi một
chút là sẽ có những điều tốt đẹp khác.

Nguồn: School of the future.

Australian college of educators,

Vol. 9, No. 3, September 2010.



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 2 NĂM 2011

-11-

XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG TRONG TƯƠNG LAI THEO ĐỊNH HƯỚNG
CHIẾN LƯỢC: THÀNH CÔNG VÀ SỰ BỀN VỮNG

Tài liệu này dựa trên dự án nghiên

cứu: Làm thế nào để nhà trường có thể
xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn
và đề cập tới vấn đề về sự bền vững và

xây dựng năng lực/ khả năng dài hạn.

Tài liệu đi sâu nghiên cứu các
trường tiểu học, phổ thông và giáo dục
đặc biệt đã thành công theo định hướng
chiến lược, từ đó khẳng định các yếu tố
thiết yếu theo hướng tiếp cận chiến
lược. Đây là những trường học có cơ
chế quản lý hiệu quả và liên tục phát
triển, nâng cao điều kiện giáo dục cho
học sinh trong tương lai.

Một số vấn đề nghiên cứu gồm:

 Nhà trường thực hiện mục đích
và triển vọng tương lai theo tiếp cận
chiến lược như thế nào?

 Nhà trường xây dựng qui trình

chiến lược như thế nào để cán bộ có
thể tiếp cận tương lai và tham gia thảo
luận chiến lược xây dựng năng lực
chuyển dịch từ mục tiêu ngắn hạn phát
triển văn hóa sang các mục tiêu dài

hạn?
 Nhà trường sẽ hoạch định phát

triển chiến lược như thế nào? Hướng
tiếp cận chiến lược nào sẽ hoạch định
tương lai?

 Những thành tố lãnh đạo nào
mang tính chiến lược sẽ được xây dựng
trong nhà trường?

 Đặc trưng nào của nhà trường
thành công tập trung vào chiến lược?
Những đặc trưng này có thể xác định
và phân tích được không?

Các câu hỏi cho thấy người lãnh

đạo cần đảm bảo rằng họ sẽ đạt được
các mục tiêu và chuẩn hiện hành,

nhưng cần xem xét yếu tố tương lai.
Nhà lãnh đạo không những cải tiến
những gì đang làm mà cần lên kế
hoạch phát triển năng lực và khả năng
thiết yếu để tạo ra sự chuyển đổi quan
trọng nhằm đạt được thành tích giáo

dục cao.

Mỗi loại hình trường khác nhau sẽ
có những thách thức riêng. Cần có ‘các
biện pháp đặc biệt’ hoặc với những nỗ
lực lớn giải quyết ‘các điểm yếu
nghiêm trọng’ để tăng cường thực hiện
các mục tiêu ngắn hạn nhưng cũng cần
có hướng tiếp cận chiến lược.  Quan
điểm chung là khi đã vượt qua khó
khăn, nhà lãnh đạo sẽ thực hiện hướng
tiếp cận lâu dài mang tính chiến lược.
Có thể thấy rằng việc cải tiến trong
thời gian ngắn và xây dựng năng lực
dài hạn – tăng cường năng lực sẽ đồng
thời diễn ra vì hai quá trình này hỗ trợ
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lẫn nhau. Cuối cùng, nhà trường thành

công có thể dễ rơi vào tình trạng tự
thỏa mãn và không quan tâm tới vấn đề
hiện tại. Chúng tôi kiến nghị rằng việc
đánh giá lại và định hướng lại đều quan
trọng với những trường học này.

Trong nghiên cứu này, chiến lược
được hiểu là tư duy, hướng tiếp cận và

năng lực/khả năng mang tính chiến
lược và có sẵn nhiều khung chương
trình cho người lãnh đạo chiến lược.

Cụ thể, tài liệu đề cập tới vấn đề
xây dựng năng lực/khả năng lãnh đạo
chiến lược trong cộng đồng nhà

trường. Chúng tôi tin rằng một trong
những yếu tố chính trong phân quyền
lãnh đạo nhà trường là quá trình xây

dựng tầm nhìn chiến lược trong đội
ngũ cán bộ, cán bộ được tham gia vào
quá trình chiến lược. Chúng tôi sẽ xác
định năng lực chiến lược ở mức độ
thích hợp của các nguồn lực, con

người, nguồn tài chính và cơ sở vật
chất; Năng lực chiến lược là chất lượng
và kĩ năng của các nguồn lực này. Vì

vậy, những thách thức quan trọng
mang tính chiến lược trong trường học
là phải đảm bảo đủ số người và những
người này có kĩ năng và năng lực.

Tài liệu đề cập tới những câu hỏi
sau:

1. Chiến lược là gì và tại sao nó
lại quan trọng?

Chiến lược là quá trình hướng tới
cách quản lý nhà trường mới và xây

dựng các biện pháp lập kế hoạch nhằm
đạt được cách quản lý mới này. Nhóm

nghiên cứu đưa ra các định nghĩa về
chiến lược, vai trò, trọng điểm chiến
lược, cách phát triển các mô hình chiến
lược và khung thời gian hoạch định.

2. Mô hình nào để phát triển nhà

trường tập trung vào chiến lược?

Việc xây dựng mô hình cần có
khung phát triển công việc hiệu quả.
Nghiên cứu đề xuất mô hình kết nối
các quá trình, tiếp cận theo chiến lược
và quản lý mang tính chiến lược nhằm
tạo ra các lĩnh vực chính phát triển
trường học mang tính chiến lược.

3. Quá trình chiến lược cần triển
khai trong nhà trường là gì?

Nghiên cứu đưa ra khái niệm, cách
thức và những điều cần làm để trở
thành nhà trường thành công. Có bốn
giai đoạn thực hiện quá trình chiến
lược.

4. Nhà trường cần áp dụng hướng
tiếp cận theo chiến lược nào?

Nghiên cứu đề xuất quan điểm: Cần
áp dụng có hiệu quả các hướng tiếp cận
bổ sung chiến lược mới, chiến lược ủy
quyền và mục đích chiến lược trong
nhà trường.

5. Những đặc điểm cá nhân và tổ
chức nào cần có ở người lãnh đạo
chiến lược?
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Nhà lãnh đạo cao cấp và các nhóm
lãnh đạo khác cần phát triển năng lực
tổ chức cũng như năng lực lãnh đạo
của cá nhân. Phần này xem xét những
năng lực nào và làm thế nào để phát
triển chúng.

6. Gợi ý nào đối với lãnh đạo
trường học?

Chúng tôi nghĩ rằng thông tin mà

chúng tôi cung cấp sẽ là khung công

việc mà người lãnh đạo trường học cần
có để đánh giá thực trạng trường học
và tăng cường khả năng định hướng
chiến lược nhà trường.

ĐỊNH NGHĨA VÀ VAI TRÒ

CỦA CHIẾN LƯỢC

Nhà trường cần thống nhất cách
hiểu chiến lược là gì để tổ chức thảo

luận và tranh luận về định hướng chiến
lược và phát triển nhà trường.

Chiến lược thường được hiểu theo
sáu khía cạnh sau:

A. Chiến lược là đưa ra định hướng

B. Chiến lược mang tính chất trung
hạn và dài hạn.

C. Chiến lược là các xu hướng hoặc
hành động chung của nhà trường.

D. Chiến lược là tư duy và tầm nhìn

mang tính chiến lược.

E. Chiến lược là khuôn mẫu trong
hành động hiện hành

F. Chiến lược tạo sự ổn định lâu dài

của nhà trường.

Hình 1: Định nghĩa về chiến lược
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A. Chiến lược là đưa ra định
hướng

Đây là quá trình đưa ra cách hiểu
thống nhất về mục đích đạo đức cốt lõi

của nhà trường và áp dụng các giá trị
đạo đức vào hành động theo triển vọng
tương lai. Nhà trường xây dựng phạm
vi chiến lược thông qua thông báo rõ
ràng về mục đích và giá trị đạo đức cốt
lõi vì chiến lược là công cụ truyền tải
hữu hiệu thông tin về các giá trị này;

bản thân chiến lược chỉ có giá trị trong
phạm vi hoạt động cụ thể. Mục đích và

các giá trị cốt lõi là yếu tố dự báo triển
vọng nhà trường. Thiếu mục đích cốt
lõi, các giá trị và tầm nhìn sẽ dẫn đến
chiến lược phiến diện. Lãnh đạo trường
học cần tập trung có hiệu quả vào giai

đoạn đầu quan trọng này. Phạm vi
chiến lược đóng vai trò quan trọng như
hướng tiếp cận triển khai chiến lược.
Vì vậy, chiến lược tạo nên tầm nhìn

định hướng rộng của nhà trường để
triển khai các hoạt động lãnh đạo hiệu
quả. Các mối quan hệ này được trình

bày trong hình 2:

Hình 2: Vai trò của chiến lược (dựa theo Davies&Davies 2005)

Lưu ý: Chiến lược là một công cụ
truyền tin trung lập. Chiến lược là một
phần trong quá trình lãnh đạo theo các
giá trị và tầm nhìn tương lai. Quan
điểm chiến lược gắn liền với xây dựng
định hướng, thường liên quan tới các
kế hoạch chiến lược.

B. Chiến lược mang tính chất
trung hạn và dài hạn

Người ta cho rằng có thể hoàn

thành chiến lược trong thời hạn 1-2

năm ngoài kế hoạch thực hiện ngắn
hạn, điều này không đúng. Không thể
đưa ra giới hạn cứng nhắc giữa ngắn
hạn, trung hạn hay dài hạn vì trên thực
tế, các giai đoạn liền kề nhau, thời gian
cố định chỉ thích hợp với kế hoạch
hành động ngắn hạn, qui trình 1-2 năm,
và chiến lược có thể là tầm nhìn 5 năm
hoặc tương lai, ngoài dự kiến, được
minh họa như sau:
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Hình 3: Lập kế hoạch theo thời gian (dựa theo Davies&Davies 2003, trang 5)

C. Chiến lược là các xu hướng
hoặc hành động chung của nhà

trường.

Chiến lược đề cập tới những thách
thức lớn của nhà trường hoặc việc tìm
kiếm triển khai hướng tiếp cận những
khó khăn này.

Định hình khung chiến lược cần có
thông báo mục đích, kế hoạch chiến
lược.

Chiến lược tập trung vào những yếu
tố cốt lõi và thiết yếu trong định hướng
nhà trường tương lai. Cộng đồng
trường học sẽ tập trung vào các vấn đề
trọng tâm về phát triển tương lai. Cần
phân biệt rõ ràng các hoạt động chiến
lược và hoạt động điều hành trường
học.

D. Chiến lược là tư duy và tầm
nhìn mang tính chiến lược.

Có thể quan niệm chiến lược là
cách nghĩ về điều gì đó. Bob Garratt
(2003: 2-3) đưa ra định nghĩa rất hay
về tư duy mang tính chiến lược như
sau:

‘Tư duy mang tính chiến lược’ là
một quá trình do người định hướng tổ
chức đó, định hướng phát sinh từ các
quá trình quản lí hàng ngày và qua các

cuộc khủng hoảng, nhằm vươn tới các
triển vọng khác nhau…. Những triển
vọng này có thể là định hướng tương
lai hoặc do sự hiểu biết lịch sử. Người
tư duy chiến lược phải có kĩ năng nhìn

xa... đồng thời hiểu về tổ chức hiện nay
của mình để lường trước mọi rủi ro,
tránh lặp lại sai lầm của quá khứ.

Henry Mintzberg (2003: 79-83)

cũng đề xuất định nghĩa nổi tiếng về tư
duy chiến lược như “nhìn xa”, “nhìn
phía sau”, “nhìn phía trước”, “nhìn

xuống dưới”, “nhìn bên cạnh”, “nhìn

vượt ra ngoài” và quan trọng là, “nhìn
xuyên thấu”. Đây là cách nhìn bao quát

nhà trường trong bối cảnh thực trạng
và định hướng tương lai với các kĩ
năng cần thiết để thực hiện thành công

bất kỳ nhiệm vụ nào.
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E. Chiến lược là khuôn mẫu trong
hành động hiện hành

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng
trước một cái bàn trong nhà trường,
tấm kính vắt chéo qua chiếc bàn. Phía

dưới tấm kính là 4 hoặc 5 trang phác
thảo khung chiến lược cốt lõi về sự
phát triển nhà trường trong tương lai.
Khung phác thảo dùng để ra quyết định
cho những lựa chọn như: Trong nhà

trường, mục tiêu chiến lược có thể
nhằm tăng cường bộ môn nghệ thuật và

sáng tạo. Nếu trong kế hoạch ngắn hạn
năm nay, một cán bộ đề xuất nhà

trường dành tiền cho nhóm diễn kịch tổ
chức một số hội thảo, có nên như vậy
không? Rõ ràng là nếu chi phí này góp

phần vào kế hoạch cải tiến trường học
hiện hành, có thể đây là một ý kiến
hay. Nếu đề xuất này đáp ứng khuôn
mẫu chiến lược phát triển lâu dài, lí do

biện minh sẽ mạnh hơn nhiều. Để đánh
giá giá trị của chi phí, các hoạt động
cần thỏa mãn mong muốn lâu dài và

ngắn hạn thì sẽ tạo được sự đồng
thuận. Vì vậy, chiến lược có thể là
khuôn mẫu phản ảnh các hoạt động

ngắn hạn đồng thời tăng cường khả
năng lâu dài của trường học.

F. Chiến lược tạo sự ổn định lâu
dài của nhà trường

Bản thân chiến lược tốt chưa đủ, nó
cần được xây dựng dựa trên các kế
hoạch thực hiện ngắn hạn và ngược lại.
Một trong những chủ đề chính trong
diễn đàn giáo dục quốc gia về các
chuẩn là đảm bảo việc cải tiến nhà

trường không lặp lại những hạn chế
trước đây, và nhà trường thành công có

thể xây dựng trên sự thành công đó và
đạt thành tích nổi bật, cao hơn. Để
được như vậy, nhà trường không
những tổ chức các diễn đàn về cải tiến
trường học ngắn hạn mà cần có hướng
tiếp cận bền vững mang tính chiến lược
dài hạn. Điều này được minh họa trong
Hình 4. Tính hiệu quả ngắn hạn sẽ
không bền vững nếu không có tiếp cận
theo chiến lược lâu dài. Trường học
không thể thực hiện chiến lược lâu dài

nếu thiếu tính hiệu quả trong thời gian
ngắn và sẽ bị rơi vào khủng hoảng.  Vì

vậy, nhà trường lí tưởng sẽ tồn tại đồng
thời tính hiệu quả ngắn hạn và chiến
lược hiệu quả lâu dài.
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Hình 4: Khả năng tồn tại trong thời gian ngắn và sự bền vững lâu dài (dựa theo Davies,
B.J.2004)

Lãnh đạo nhà trường cần quản lý tốt
nhà trường trong hiện tại và phát triển
trong tương lai. Kế hoạch ngắn hạn và

xây dựng mục tiêu tốt sẽ đảm bảo giáo
dục hiệu quả giai đoạn hiện tại và

tương lai. Vì vậy, chìa khóa của sự
phát triển bền vững và cải tiến trường
học là sự kết hợp giữa hướng tiếp cận
chiến lược ngắn hạn và phát triển chiến
lược dài hạn.

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ

TRƯỜNG TẬP TRUNG VÀO

CHIẾN LƯỢC

Nhà trường tập trung vào chiến lược
là nhà trường hiện đang hoạt động hiệu
quả, nhưng có khung công việc và các

quá trình rõ ràng để áp dụng các giá trị
đạo đức cốt lõi và tầm nhìn vào điều

khoản giáo dục đạt mức độ xuất sắc và

bền vững trong thời gian dài.

Nghiên cứu chỉ ra 3 thành tố trong
nhà trường tập trung vào chiến lược
thành công, góp phần xây dựng và duy

trì nhà trường tập trung vào chiến lược,
đó là:

 Quá trình chiến lược

 Tiếp cận theo chiến lược

 Lãnh đạo chiến lược

Ba thành tố này tương tác và phụ
thuộc lẫn nhau nhưng khả năng lãnh

đạo chiến lược đóng vai trò động lực
trung tâm. Trong đó, sự lãnh đạo sẽ
định hướng các quá trình chiến lược,
xây dựng nhà trường theo định hướng
chiến lược.
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Hình 5: Mô hình phát triển nhà trường tập trung vào chiến lược

Phần 1: Các quá trình chiến
lược

Tài liệu nghiên cứu này chỉ ra 4 quá
trình chiến lược

Theo sơ đồ, đầu tiên, người lãnh

đạo sẽ phản ảnh và suy nghĩ về chiến
lược và chia sẻ suy nghĩ đầu tiên này

để người khác cùng tham gia. Các ý

kiến thảo luận sẽ định hình chiến lược,

sau đó được thông báo và cuối cùng là

thực hiện.

Các giai đoạn cụ thể được minh họa
như sau:

Hình 6: Các quá trình chiến lược cụ thể
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Từng giai đoạn được chia theo thứ
tự:

A. Nhận thức

i. Phản ảnh

ii. Tư duy theo định hướng chiến
lược

iii. Phân tích và tổng hợp

iv. Xây dựng các mô hình trong trí

não

B. Khích lệ mọi người tham gia

i. Thảo luận chiến lược

ii. Tham gia chiến lược

iii. Khích lệ chiến lược

iv. Năng lực chiến lược

Mối quan hệ đan xen của các yếu tố
này được minh họa trong Hình 7.

Hình 7: Bản chất tương tác giữa sự khích lệ và năng lực (dựa vào Davies&Davies 2005)

C. Thông báo chiến lược

i. Thông báo bằng lời nói

ii. Thông báo bằng văn bản

iii. Thông báo qua cấu trúc

D. Thực hiện chiến lược

i. Đưa chiến lược vào hành động

ii. Liên kết chiến lược

iii. Hành động theo thứ tự và song

song

iv. Thời hạn và loại bỏ chiến lược

Phần 2: Tiếp cận theo chiến
lược

Sau khi đưa ra các quá trình định
hình chiến lược, cần đánh giá hướng
tiếp cận phù hợp khi triển khai chiến
lược. Nghiên cứu này áp dụng mô hình

4 hướng tiếp cận sau:

A. Hoạch định chiến lược

B. Chiến lược phát sinh

C. Mục đích chiến lược

D. Chiến lược ủy quyền
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Sự phân loại chiến lược dựa trên 4

nhận định sau:

 Một số hoạt động có thể dự đoán
trước và được hoạch định trước khi sử
dụng kế hoạch mang tính chiến lược.

 Một số kế hoạch bắt nguồn từ
thực trạng trường học, có phản hồi dựa
trên trải nghiệm đó, chiến lược được
xây dựng qua việc tận dụng thành quả
trước đây và áp dụng vào khung chiến
lược tương lai. Chiến lược này được
gọi là chiến lược phát sinh.

 Có một số lĩnh vực nhà trường
muốn xây dựng nhưng không biết cách

xây dựng như thế nào. Qua quá trình

xây dựng các mục đích chiến lược và

năng lực hướng tới các lĩnh vực này,

nhà trường sẽ tìm ra các giải pháp như
một phần trong quá trình học hỏi.

 Chiến lược ủy quyền xuất hiện
khi lãnh đạo nhà trường đưa ra định
hướng chung nhưng ủy thác trách

nhiệm chiến lược cụ thể cho người
khác trong trường. Kiểu chiến lược này

ít được sử dụng nhất trong hướng tiếp
cận theo chiến lược.

Sơ đồ mô tả cụ thể các kiểu chiến
lược:

Hình 8: Các kiểu chiến lược
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A. Hoạch định chiến lược

Đây là hướng tiếp cận truyền thống
trong nhiều tổ chức. Nó được sử dụng
khi nhà trường phân biệt kế hoạch ngắn
hạn hơn trong hình thức hoạch định
phát triển trường học truyền thống và

kế hoạch chiến lược. Trong nghiên cứu
này, nhiều trường học phân biệt kế
hoạch chiến lược với phát triển trường
học hoặc kế hoạch hoạt động, một số
trường học dùng thuật ngữ khác như kế
hoạch tổng thể. Lãnh đạo nhà trường
cho rằng họ sử dụng các kế hoạch
chiến lược để phân loại các hoạt động
chiến lược liên quan tới các chủ đề
chính về phát triển nhà trường thời hạn
dài hơn 5 năm. Trong khi đó, các kế
hoạch nói chung sẽ là khung công việc
trong tương lai và chỉ tập trung vào

một số vấn đề ảnh hưởng tới những
thay đổi trong phát triển trường học.
Đặc trưng của kế hoạch chiến lược là:

- Chủ động trong việc định hình

tương lai

- Là những kế hoạch tổng thể, đề
cập tới các chủ đề lớn, không đi sâu
vào vấn đề cụ thể

- Giải quyết các vấn đề phát triển
cốt lõi.

B. Chiến lược phát sinh

Kiểu chiến lược này phát sinh khi

trường học phải thực hiện sáng kiến
mới. So với hoạch định chiến lược (quá
trình mang tính chủ động) thì đây là
quá trình học hỏi từ trải nghiệm.

Trong nghiên cứu này, nhiều lãnh

đạo trường học đã áp dụng hướng tiếp
cận học tập mới như đẩy mạnh học tập,
học tập dựa vào trí não như một chiến
lược phát sinh.

C. Mục đích chiến lược

Mục đích mang tính chiến lược cho
phép nhà trường lập kế hoạch những
vấn đề chung cần đạt được mà không

cần chi tiết hóa các vấn đề trong quá
trình hoạch định. Người lãnh đạo tổ
chức cần thông báo một số mục đích
mang tính chiến lược, không quá 5
mục đích. Những mục đích này thường
liên quan tới việc nâng cao thành tích

nhà trường trong một số lĩnh vực
chính. Nhà trường xây dựng một số
mục đích theo các hoạt động cụ thể. Để
đạt được mục đích chiến lược, cần thực
hiện 4 giai đoạn như hình 9:
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Hình 9: Xây dựng mục đích chiến lược-theo tiếp cận ABCD (dựa theo Davies 2003:300)

Nếu áp dụng tiếp cận theo chiến
lược thì có thể thực hiện luôn giai đoạn
thứ 4. Tuy nhiên, quá trình xây dựng
năng lực khi thiết lập các mục đích
chiến lược chung liên quan tới cả 4 giai
đoạn.

D. Chiến lược ủy quyền

Thuật ngữ này được sử dụng trong
điều kiện người lãnh đạo tổ chức quyết
định số lượng vấn đề theo chiến lược
thiết yếu nhưng lại phân quyền cho
người khác trong tổ chức.

Trên thực tế, trường học có thể áp
dụng các hướng tiếp cận theo chiến
lược khác nhau tùy theo điều kiện thực

tế. Hoạch định chiến lược là hướng tiếp
cận được sử dụng nhiều hơn khi nhà
trường đủ kiến thức và khung thời gian
hỗ trợ. Có thể sử dụng những hướng
tiếp cận này để giải quyết các vấn đề
khó khăn trong nhà trường, nhưng
hướng tiếp cận theo chiến lược được sử
dụng nhiều hơn.

Phần 3: Lãnh đạo mang tính
chiến lược

Nghiên cứu này nhấn mạnh các hoạt
động chính mà các nhà lãnh đạo chiến
lược cần thực hiện, và một số đặc điểm
cần có, theo mô hình sau:

XÁC ĐỊNH
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Hình 10: Lãnh đạo mang tính chiến lược

A. Người lãnh đạo chiến lược cần
làm gì?

Nghiên cứu này chỉ ra năm hoạt
động cơ bản mà nhà lãnh đạo chiến
lược thành công thực hiện như sau:

i. Xây dựng định hướng nhà

trường

ii. Áp dụng chiến lược vào hành

động

iii. Liên kết con người, tổ chức và

chiến lược

iv. Xác định các điểm can thiệp
chiến lược có hiệu quả

v. Xây dựng năng lực chiến lược
trong nhà trường

Lãnh đạo
mang tính
chiến lược

Người lãnh
đạo cần làm gì

Đặc điểm cá nhân

Liên kết con người, tổ chức
và chiến lược

Xác định các điểm can thiệp chiến
lược có hiệu quả Xây dựng năng lực về

chiến lược

Áp dụng chiến lược vào hành động

Xây dựng định hướng

Yêu cầu và đặt câu
hỏi

Thông mình về chiến lược
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Hình 11: Năng lực chiến lược cốt lõi dựa trên hành động

B. Một số đặc điểm cần có ở
người lãnh đạo chiến lược

Các nhà lãnh đạo chiến lược thành

công có những đặc điểm sau:

i. Yêu cầu và đặt câu hỏi; bảy tỏ
thái độ không hài lòng với hiện tại;

ii. Ưu tiên tư duy mang tính chất
chiến lược, việc học hỏi và xây dựng
mô hình tư duy mới về sự hiểu biết của
bản thân/người khác;

iii. Thể hiện sự thông minh về chiến
lược dựa trên hệ thống giá trị rõ ràng;

iv. Thành lập hệ thống mạng
chuyên môn và cá nhân;

v. Thành thạo các kĩ năng cá nhân
và giao tiếp liên cá nhân chất lượng
cao.

Các nhóm lãnh đạo trường học cần
thảo luận những vấn đề trên để đánh
giá trách nhiệm và tìm ra phương thức
phát triển trường học. Kết quả thảo
luận sẽ góp phần quan trọng vào công

tác quản lý theo chiến lược.
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KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI LÃNH

ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Qua nghiên cứu một số trường học
thành công, chúng tôi rút ra những kiến
thức có giá trị, kiến thức này đã được
các nhà lãnh đạo chiến lược hiệu quả
áp dụng trong quá trình xây dựng chiến

lược và chọn lựa hướng tiếp cận.
Chúng tôi cũng cung cấp cho các nhà

lãnh đạo trường học, nhà nghiên cứu
một số vấn đề quan trọng hỗ trợ việc
phát triển chuyên môn và nhà trường.
Các vấn đề này được minh họa trong
hình vẽ dưới đây:

Hình 12: Kiến nghị đối với lãnh đạo nhà trường

Việc tăng cường trường học tập
trung vào chiến lược nhằm:

A. Xây dựng triển vọng ngắn hạn
và mang tính chiến lược trong nhà

trường;

B. Xây dựng và tăng cường các quá
trình chiến lược trong nhà trường;

C. Xây dựng và triển khai các
hướng tiếp cận chiến lược khác nhau

trong nhà trường;

D. Xây dựng và tăng cường quyền
lãnh đạo chiến lược trong nhà trường;

E. Xây dựng các biện pháp đánh
giá mức độ thành công trong nhà

trường.

Nguồn: www.ncsl.org.uk
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XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG TƯƠNG LAI

Tổng quan tầm nhìn

Tập đoàn Microsoft và thành phố
Philadelphia đã thỏa thuận quan hệ đối
tác, xây dựng mô hình trường THPT
qui mô 750 học sinh, hợp tác ứng dụng
giải pháp công nghệ tiên tiến trong mọi
lĩnh vực nhà trường. Thông qua quan
hệ đối tác này, các phương pháp thực
hành tốt nhất của Microsof sẽ được
tăng cường, khai thác tài nguyên nội bộ
và chia sẻ nguồn nhân lực để tạo ra
môi trường học tập toàn diện. Mục tiêu

dự án là cung cấp và giới thiệu mô
hình, qua đó nhân rộng ra cộng đồng
toàn cầu và chứng minh sức mạnh của
quan hệ đối tác công lập và tư nhân.

Bắt nguồn từ tầm nhìn cộng đồng
được trao quyền ở đó môi trường học
tập mang tính liên tục, phù hợp và

thích nghi, nhà trường tương lai sẽ:

 tạo ra mô hình nhân rộng, nâng
cao thành tích học tập thông qua cải
cách toàn diện giáo dục phổ thông

 áp dụng nghiên cứu và phát triển
để tạo ra các hoạt động giáo dục, môi
trường liên quan tới mọi thành viên,

thắp sáng đam mê, trách nhiệm cá nhân
trong học tập và khích lệ cam kết trở
thành công dân tích cực.

 kết hợp các giải pháp công nghệ
tốt nhất trong mọi lĩnh vực phù hợp với

cộng đồng học tập gồm: phân bổ
chương trình, hợp tác cộng đồng, hỗ
trợ chính, xây dựng, phổ biến và đánh
giá nội dung.

Người học  thế kỷ 21

Tốc độ thay đổi là một đặc tính của
thời đại thông tin2 hiện nay. Tác động
về mặt kinh tế-xã hội trong sự chuyển
đổi này là sự kết nối từ xa của loài

người, gia đình và cộng đồng theo
nhiều cách mới, đồng thời tăng sự kết
nối toàn cầu của chúng ta.

Giai đoạn đầu thế kỷ 20 đã chứng
kiến sự thay đổi cơ bản với sự chuyển
đổi từ nền kinh tế chính là nông nghiệp
sang nền kinh tế sản xuất. Sự ra đời
của máy tính và Internet nhanh chóng

chuyển nền kinh tế từ các nhà máy và

sản xuất sang thương mại và văn phòng

trong thời đại thông tin. Những thay

đổi này tác động rất lớn tới bản chất
cuộc sống hàng ngày, tới nền kinh tế,
và công việc. Tuy nhiên, bất chấp
những thay đổi này, hệ thống giáo dục
của chúng ta phần lớn vẫn giữ nguyên.

Cấu trúc hiện hành của giáo dục
được hình thành từ cuối của thế kỷ
trước, khi 90% dân số bỏ học sau khi

học xong lớp tám và khi cuộc cách
mạng công nghiệp bắt đầu thay thế một

2 Oblinger, Diana; Verville, Anne-Lee, Doanh nghiệp
cần gì ở Giáo dục Đại học, 1998.

www.ncsl.org.uk
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nền kinh tế dựa vào nông nghiệp3. Một
trăm năm trước đây, "ba chữ R’s "
phục vụ đủ một gia đình và là một
công dân tích cực. Với sự gia tăng của
sản xuất, ngoài những kỹ năng cơ bản,

người sử dụng lao động tìm kiếm
người lao động có thể thực hiện một
nhiệm vụ lặp đi lặp lại, chính xác và

không cao hơn hoặc thấp hơn giới hạn
yêu cầu kỹ thuật công nghiệp. Ngày

nay, các doanh nghiệp thế kỷ 21 tìm

kiếm nhân viên có thể giải quyết vấn
đề, giao tiếp có hiệu quả, và tham gia

vào các quyết định liên tiếp dựa trên kỹ
năng tư duy phê phán và hiểu các hệ
thống phức tạp.

Trong thời đại thông tin, tri thức là
sự khác biệt trong xã hội hiện nay, yêu

cầu giáo dục và học tập liên tục. Ba

chữ ‘R’s’ không còn đủ nữa.

Từng công dân ngày nay cần tiếp cận
với giáo dục liên tục và kịp thời để
tham gia đầy đủ trong thời đại thông
tin và nhận thấy tiềm năng của bản
thân, loại bỏ những hạn chế và tự tạo ra

cơ hội.

Tài liệu ‘Quốc gia có nguy cơ’ -

xuất bản năm 1983, tạo nên những nỗ
lực cải cách giáo dục trên khắp đất
nước. Hai mươi năm sau đó, tác động
của công nghệ, khoa học và toàn cầu
hóa đã kêu gọi cải cách nhiều hơn.

3O’Banion, Dr. Terry, Cao đẳng Học tập, 1997, trang 8

Điều này đặc biệt cần thiết bởi những
tác động phổ biến này đối với xã hội,
do người sử dụng lao động đang phải
đối mặt với sự thiếu hụt kỹ năng, và

nền kinh tế đòi hỏi những năng lực mới
ở người lao động. Người sử dụng lao
động thấy rằng chỉ có các kỹ năng kỹ
thuật thì không đủ4. Yêu cầu giáo dục
cho công dân thế kỷ 21 là gì? Cái gì đã

thay đổi? Nên thay đổi cái gì? Cái gì

cần giữ nguyên?

Các nhà giáo dục, các nhà hoạch
định chính sách, ngành công nghiệp,

phụ huynh, và học viên ở mọi lứa tuổi
kêu gọi sự thay đổi trong giáo dục và

chương trình nhằm giải quyết các kỹ
năng trong thế kỷ 21. Ngoài các

chương trình và nỗ lực hợp tác,

Microsoft đã được đặc quyền tham gia

vào ủy ban quốc gia và quan hệ đối tác
để giải quyết vấn đề bắt buộc đối với
người học ở thế kỷ 21. Những bài học,

cũng như điều tra bổ sung sẽ tiếp sức
cho Dự án Nhà trường Tương lai, đảm
bảo cộng đồng cam kết cơ bản để
chuẩn bị hành trang kiến thức cho học
sinh trong tương lai thế kỷ 21.

Mỗi thời kỳ lịch sử được xác định
bởi các công cụ hiện hành và cách thức
sử dụng những công cụ này. Quá trình

chuyển đổi sang thế kỷ mới tạo khoảng
thời gian tạm dừng để xác định cách

4 Bouncing Back, Information Technology Assoc. of
America (ITAA) May, 2002
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học tập và có lẽ người học đã thay đổi
và những gì các công cụ mới giúp

chúng tôi nhiều nhất thì chúng tôi đều
dành cho giáo dục thế giới. Dự án Nhà

trường tương lai sẽ là một tuyên bố
trong định nghĩa thế kỷ 21.

Xác định các yếu tố thành công

quan trọng

Với bất kỳ cam kết lớn nào, cần
phải xác định những yếu tố quan trọng
cho sự thành công. Uỷ ban Chương
trình Nhà trường Tương lai đã chỉ ra
năm (5) yếu tố về việc ra quyết định,

thành quả, và lập kế hoạch trong tương
lai. Những yếu tố này cung cấp kế
hoạch chi tiết nhằm tạo ra các tài sản
hỗ trợ nền tảng toàn diện mà cộng
đồng học tập sẽ tồn tại dựa trên đó.

Yếu tố thành công 1: Tham gia và

kết nối cộng đồng học tập

Cộng đồng học tập muốn thành

công cần có sự tham gia và kết nối các

bên liên quan: học sinh, phụ huynh, tổ
chức cộng đồng, giáo dục đại học, các

doanh nghiệp, vv ... Cộng đồng học tập
là một xã hội sôi động, năng động, các

thành phần hợp tác và có tiếng nói.

Nhiều phương tiện giao tiếp, chia sẻ
thông tin, thu hút người học. Cần hỗ
trợ các công cụ kỹ thuật số, điện tử và

các phương tiện truyền thông, loại bỏ
các rào cản về ngôn ngữ và kinh tế.

Cuối cùng, cộng đồng học tập phải tạo
cơ hội thúc đẩy học tập suốt đời.

Yếu tố thành công 2: Sự thành

thạo và xây dựng chương trình giảng
dạy theo định hướng mời tham gia

Cơ sở vật chất phải hỗ trợ và thuận
lợi cho các nhu cầu liên tiếp và thay

đổi của cộng đồng học tập. Cơ sở hạ
tầng kỹ thuật phải hỗ trợ thiết bị kỹ
thuật di động và cố định hiện nay và

trong tương lai, cho phép chia sẻ các

loại dữ liệu. Không gian học tập cần
được cung cấp các yếu tố cần thiết cho

phép dạy và học mọi lúc, thay đổi và

linh hoạt để thích ứng với sự thay đổi
trong hoạt động giảng dạy và học tập.

Yếu tố thành công 3: Môi trường
học tập linh hoạt và bền vững

Môi trường học tập thực sự hiệu
quả là môi trường dễ thay đổi, đáp ứng
mọi nhu cầu phát sinh của các thành

viên cộng đồng. Môi trường này có khả
năng thích nghi, tạo sự khác biệt và tập
trung vào mô hình giảng dạy lấy học
sinh làm trung tâm và giúp học sinh
phát hiện tiềm năng của mình. Môi

trường học tập phải hạn chế sự phụ
thuộc vào thời gian và địa điểm giảng
dạy và thể hiện tính hữu ích trong bài

giảng. Hơn thế nữa, môi trường tạo ra
sự thay đổi độc lập và mang tính hệ
thống giữa nhân sự hành chính và

giảng viên.

Yếu tố thành công 4: Tích hợp
nghiên cứu và phát triển liên chương
trình
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Để đảm bảo chương trình giảng
dạy tích hợp liên tục phát triển, đội ngũ
giảng viên-dưới sự hướng dẫn của
Giám đốc nghiên cứu và đổi mới- phải
chủ động kết hợp những kết quả mới
nhất trong nghiên cứu và phát triển từ
doanh nghiệp, kỹ thuật và các cơ sở
đào tạo đại học. Ngoài ra, nhà trường
sẽ hoạt động như một phòng thí

nghiệm học tập nơi giáo viên và học
sinh có thể xây dựng, thực hiện, và

đánh giá các dự án thích hợp để tăng
cường quá trình giảng dạy và học tập.

Yếu tố thành công 5: Quản lý
chuyên môn

Quản lý chuyên môn cho toàn thể
cộng đồng bao gồm các khả năng (1)

tác động tích cực tới giảng dạy, (2) suy

nghĩ mang tính chiến lược, (3) khích lệ
và hướng dẫn các bên liên quan, (4) sử
dụng công nghệ mọi nơi thích hợp, (5)

thiết kế và thể hiện sự phát triển
chuyên môn để giải quyết nhu cầu đã

được xác định, (6) tương tác và giao

tiếp với cộng đồng, (7) chứng minh
trách nhiệm tài chính, và (8) liên tục
đánh giá và sửa đổi chương trình giảng
dạy theo hướng hợp tác. Các nhà lãnh

đạo chuyên môn cao nhất hiểu được sự
cần thiết phải phục vụ, dẫn dắt và tọa
đàm về tầm nhìn, sứ mệnh, và các
tuyên bố tin tưởng được.

Vai trò của công nghệ

Khái niệm học sinh không ngừng
phát triển. Khi xác định "tuổi đi học"
từ 5-24 tuổi, học sinh "truyền thống"
dành toàn bộ thời gian đi học. Sau khi

tốt nghiệp, cơ hội học cao hơn rất khó,
nếu không muốn nói là không thể,

đồng thời họ chịu trách nhiệm với công
việc, gia đình, và các cam kết khác.

Trong thập kỷ qua, máy tính và

Internet đã làm thay đổi cuộc sống,
người lớn truy cập các cơ hội giáo dục,

“hơn bao giờ hết, các cá nhân đều có
thể tiếp cận kiến thức và học dưới
nhiều hình thức mới, khác nhau”5

Internet đã mở rộng sự tiếp cận
thông tin, giáo viên và sinh viên không

bị phụ thuộc vào nguồn thông tin hạn
hẹp. Giáo dục không bị giới hạn trong

phạm vi giáo viên, sách giáo khoa,

sách tham khảo trong thư viện trường
học. Thay vào đó là bị giới hạn về
hứng thú của người học. Những mô

hình học tập mới giúp giáo viên trở
thành người trợ giúp học tập, người cố
vấn và hướng dẫn các môn học, không
yêu cầu học sinh dành một lượng thời
gian nhất định học trên lớp. Ngày nay,

Internet đưa con người từ các vùng

miền xa xôi, hẻo lánh tiếp cận với các
thư viện trên toàn thế giới. Công nghệ

5 Sức mạnh của Internet trong Học tập, Báo cáo của
Ủy ban Giáo dục dựa trên Web, trình Thủ tướng và
Quốc Hội Mỹ, Lời tựa, Sen. Bob Kerrey, Chủ tịch;
Rep. Johnny Isakson, Phó Chủ tịch, tháng 12/ 2000
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nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển và

mở rộng khái niệm học sinh "phi

truyền thống".

Tất cả chúng ta đều thấy rằng sự
tiếp cận công nghệ phân bổ không
đồng đều. Sự khác biệt vẫn còn tồn tại
giữa vùng miền kỹ thuật số hóa và

vùng nghèo, chưa tiếp cận công nghệ.

Chỉ có 31% học sinh được truy cập
Internet tại nhà. 56% học sinh Hoa Kỳ
có thể truy cập Internet ở trường6.

Tuy nhiên, tiếp cận công nghệ
không phải là yếu tố quan trọng duy

nhất trong việc tạo ra thế giới kỹ thuật
số. Yếu tố quan trọng hơn là sự lĩnh
hội "kiến thức kỹ thuật số" - kiến thức
và kỹ năng cần thiết để sử dụng các

công nghệ và khả năng thích ứng với
tốc độ thay đổi nhanh trong quá trình

phát triển không ngừng. Sự hiểu biết về
phương thức hoạt động trong công
nghệ, và xây dựng kiến thức phù hợp
với các thiết bị mới hơn, tạo cơ hội
thành công tại nơi làm việc và tham gia

tích cực vào xã hội.

Công nghệ sẽ hỗ trợ giáo dục và

phục vụ mục đích giáo dục phổ thông
trong nhà trường tương lai. Nó sẽ hỗ
trợ các yêu cầu, phân bổ nội dung và

tăng cường tính hiệu quả. Công nghệ là

công cụ, định hướng nghiêm ngặt theo

6 Báo cáo của Ủy ban Giáo dục dựa trên Web, trình
Thủ tướng và Quốc Hội Mỹ,. Tháng 12/ 2000, trang 26

chương trình và được đánh giá qua
chất lượng giảng dạy.

Kết luận

Jim Nevels, Chủ tịch Ủy ban Cải
cách Nhà trường thành phố
Philadelphia đã phát biểu: "đây là cấu
trúc giáo dục độc đáo nhất trên thế
giới", một tầm cao mới cần vươn tới.
Nhà trường trong Tương lai sẽ xác

định lại các "chuẩn mực". Đó là việc

thể hiện những gì học sinh cần học
trong thế kỷ 21, không chỉ là những
học sinh may mắn. Khi chúng ta bước
vào giai đoạn phát triển về vật chất và

kỹ thuật của dự án mang tính lịch sử
này, chúng tôi vẫn cam kết tầm nhìn,

và một cộng đồng trao quyền học tập
liên tục, phù hợp và thích nghi với xã

hội. Khai thác đam mê công nghệ và áp

dụng công nghệ vào học tập, như Bill

Gates đã nói trong “Con đường Phía
trước”:  “trao quyền cho người dân mọi
lứa tuổi, trong và ngoài lớp học, để học
tập đơn giản hơn, có hứng thú và thành

công hơn. Cải tiến giáo dục là sự đầu
tư tốt nhất vì chúng ta có thể thực hiện
dòng chảy lợi ích tới từng bộ phận
trong xã hội"7. Dự án Nhà trường
trong tương lai là hiện thân của sứ
mệnh này và sẽ chứng minh những lợi
ích đầu tư.

Nguồn: Building the School of the

Future. Microsoft

7 Gates, Bill, Con đường Phía trước, trang 208
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HỆ THỐNG DẠY VÀ HỌC BỀN VỮNG Ở PHẦN LAN

Phần Lan là một ví dụ điển hình về
cải tiến trường học, nhanh chóng

chiếm vị trí cao nhất trong bảng xếp
hạng quốc tế. Từ hệ thống quan liêu

khoa trương với hệ thống giáo dục chất
lượng thấp và bất bình đẳng lớn, Phần
Lan hiện nay đứng đầu trong các quốc
gia OECD (Tổ chức Hợp tác Kinh tế
và Phát triển- nơi quy tụ các quốc gia
"phát triển") về PISA (Chương trình

đánh giá học sinh quốc tế) – chương
trình kiểm tra quốc tế độ tuổi 15 về các

lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học.
Quốc gia này cũng tự hào về thành tích

học tập cao, phân bổ tương đối đồng
đều giữa các vùng miền, ngay cả khi

gia tăng lượng sinh viên nhập cư.

Chiến lược cải cách

Các nhà lãnh đạo Phần Lan tăng
cường đầu tư đào tạo giáo viên. Giáo

viên được đào tạo trong nền giáo dục
chất lượng cao 3 năm do nhà nước bao
cấp- với sự kiểm tra kỹ lưỡng về
chương trình và hệ thống đánh giá
nhằm đảm bảo sự tiếp cận “chương
trình giảng dạy tư duy" cho tất cả học
sinh. Phân tích gần đây của hệ thống
giáo dục Phần Lan đã tóm tắt những
nguyên tắc cốt lõi như sau:

 Nguồn lực cho những người cần
hỗ trợ nhất

 Các tiêu chuẩn cao và hỗ trợ các
nhu cầu đặc biệt

 Giáo viên chuẩn

 Đánh giá giáo dục

 Cân bằng sự phân cấp và tập
trung.

Quá trình thay đổi này gần như
ngược so với các chính sách ở Hoa Kỳ.
Trong 40 năm qua, Phần Lan đã dịch
chuyển từ một hệ thống trung ương
quản lý chặt chẽ, ưu tiên đánh giá diện
rộng sang một hệ thống địa phương
hóa, tập trung đội ngũ giáo viên được
đào tạo tốt để thiết kế chương trình

theo chuẩn quốc gia tốt. Hệ thống mới
này được thực hiện thông qua nguồn
tài trợ công bằng và sự trang bị mở
rộng cho mọi giáo viên. Tính logic của
hệ thống là sự đầu tư vào năng lực giáo
viên địa phương và trường học nhằm
đáp ứng nhu cầu học sinh, cùng với sự
hướng dẫn đầy đủ về mục tiêu, có thể
đem đến những lợi ích của sự sáng tạo
từ các vùng miền hướng tới kết quả
chung và công bằng.

Trong khi đó Hoa Kỳ đã áp đặt hệ
thống đánh giá mở rộng - thường
xuyên kiểm tra cách tiếp cận khác nhau

về chương trình giảng dạy - đồng thời
tạo các điều kiện khác nhau giữa các

trường học địa phương. Nguồn lực cho



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 2 NĂM 2011

-32-

trẻ em và trường học, dưới hình thức
cấp kinh phí và giáo viên giàu kinh

nghiệm, tạo nên sự bất cân bằng ở các

bang, do đó làm suy yếu khả năng đáp
ứng kết quả học tập ở các trường. Theo

Sahlberg, Phần Lan đã đi theo một con
đường rất khác. Ông nhận xét: ‘Người
Phần Lan đã làm việc có hệ thống hơn
35 năm để đảm bảo rằng các chuyên

gia cao cấp đã đưa ra những điều kiện
học tập tốt nhất cho học sinh trong các
trường học, hơn là nghĩ rằng cần áp
dụng quy trình giảng dạy theo chuẩn và

đánh giá liên quan vào phút cuối nhằm
giúp học sinh học tốt hơn và thay đổi
các trường học chất lượng thấp’.

Sahlberg chỉ ra một tập hợp các cải
cách toàn cầu, đặc biệt được tiến hành

ở các nước Anglo-Saxon, Phần Lan
không áp dụng, bao gồm quá trình

chuẩn hóa chương trình từ các trắc
nghiệm đánh giá ngoài thường xuyên;

thu hẹp chương trình giảng dạy theo
các kỹ năng cơ bản về đọc và toán học;
giảm sử dụng chiến lược dạy sáng tạo;
áp dụng các ý tưởng giáo dục từ các
nguồn bên ngoài, hơn là phát triển
năng lực nội bộ địa phương trong đổi
mới và giải quyết vấn đề; và áp dụng
các chính sách về sự chịu trách nhiệm
cao, khen thưởng và xử phạt đối với
học sinh, giáo viên, và trường học.
Ngược lại, ông cho rằng:

Chính sách giáo dục Phần Lan
là kết quả của bốn thập kỷ phát triển
theo hệ thống, mục tiêu, tạo ra một nền
văn hóa đa dạng, sự tin tưởng, và tôn

trọng trong xã hội Phần Lan nói chung,
và trong hệ thống giáo dục nói riêng.

Giáo dục phát triển dựa trên các cơ hội
bình đẳng, sự phân phối công bằng các
nguồn lực thay vì sự cạnh tranh, can
thiệp sớm để phòng chống, và từng
bước xây dựng lòng tin giữa các nhà

thực hành giáo dục, đặc biệt là giáo

viên. Sự công bằng trong cơ hội học
được hỗ trợ bằng nhiều cách ngoài việc
phân bổ kinh phí cơ bản.

Trường học Phần Lan thường
nhỏ (chưa đến 300 học sinh) với quy
mô lớp học tương đối nhỏ (20 học
sinh), và đều được trang bị tốt. Việc
chăm sóc học sinh về kiến thức và phát

triển cá nhân là trọng tâm trong các

trường học. Tất cả học sinh nhận được
một bữa ăn miễn phí hàng ngày, cũng
như miễn phí về y tế, giao thông vận
tải, tài liệu học tập, và tư vấn, các điều
kiện cơ bản về học tập đều được đáp
ứng. Ngoài ra, việc tiếp cận chương
trình giảng dạy và giáo viên đạt chất
lượng trở thành vấn đề trung tâm trong
chính sách giáo dục của Phần Lan.

Cải tiến nội dung chương trình và

cách tiếp cận

Những năm 70, Phần Lan bắt đầu
những cải cách để cân bằng cơ hội giáo
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dục bằng cách đầu tiên chấm dứt phân
luồng học sinh theo kết quả thi, sau đó
bỏ các kỳ thi tuyển. Sự thay đổi này

diễn ra theo 2 giai đoạn từ 1972 đến
1982, toàn bộ hệ thống phát triển theo
một chương trình học chung đến hết
THPT. Mục đích của sự thay đổi là cân

bằng kết quả giáo dục và tạo cơ hội mở
cho giáo dục đại học. Trong giai đoạn
này, nhà nước ban hành các hỗ trợ xã

hội cho trẻ em và gia đình, bao gồm y

tế và nha khoa, các dịch vụ giáo dục
đặc biệt, và giao thông tới các trường
học.

Vào cuối thập niên 70, đầu tư cho
giáo viên là một trọng điểm. Ngành sư
phạm đã được cải tiến và mở rộng. Các
nhà hoạch định chính sách quyết định
nếu họ đầu tư giáo viên giỏi, các
trường học địa phương sẽ tự chủ nhiều
hơn để đưa ra quyết định dạy những gì

và dạy như thế nào – sự phản ứng
chống lại hệ thống áp bức tập trung cần
thay đổi.

Vào giữa những năm 90, cả nước đã

kết thúc hệ thống chương trình mang

nặng tính trung ương quản lý (được
phản ánh trong các hướng dẫn chương
trình cũ, dài hơn 700 trang). Chương
trình nòng cốt quốc gia hiện hành là

một văn bản gọn nhẹ, cốt lõi - ví dụ
hướng dẫn môn toán học, chưa đến 10
trang - hướng dẫn giáo viên phát triển
chương trình dạy học và đánh giá địa

phương. Trọng tâm của những năm 90
là cải cách chương trình giảng dạy môn

khoa học, công nghệ và đổi mới, nhấn
mạnh về giảng dạy học sinh cách suy
nghĩ sáng tạo và tự quản lý việc học
tập.

Nhà trường không sử dụng bài kiểm
tra chuẩn bên ngoài để xếp hạng học
sinh, và giáo viên phản hồi tới học sinh
dưới hình thức kể chuyện, tập trung mô
tả sự tiến bộ và những môn học cần
phát huy. Trong các kỳ thi NAEP tại
Hoa Kỳ, các mẫu về học sinh được
đánh giá theo các đánh giá mở cuối lớp
2 và lớp 9 để thông báo chương trình

học và đầu tư trường học. Trọng tâm là
sử dụng thông tin nhằm định hướng
học tập và giải quyết vấn đề, thay vì

trừng phạt.

Phần Lan duy trì kỳ thi trước khi
vào đại học: gọi là kỳ thi tú tài, được tổ
chức và đánh giá qua hội đồng chấm
thi do Bộ Giáo dục Phần Lan chỉ định.

Mặc dù học sinh không bắt buộc thi đỗ
ở kỳ thi này để vào học đại học, học
sinh thường làm bài như một hình thức
thực hành để tham gia 4 kỳ thi mở
tương tự, tập trung vào giải quyết vấn
đề, phân tích, và viết. Giáo viên sử
dụng tài liệu hướng dẫn chính thức để
chấm điểm kỳ thi tại địa phương, và
cán bộ chuyên môn do hội đồng thi sẽ
kiểm tra lại mẫu điểm. Mặc dù điều
này ngược với những người quen sử
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dụng đánh giá ngoài như một công cụ
kiểm tra tính chịu trách nhiệm, Phần
Lan đánh giá sự thành công của các kỳ
thi quốc tế theo các yếu tố gắn liền với
chương trình dạy học như nhiệm vụ
của nhà trường, học sinh làm trung tâm

và các nhiệm vụ không cố định khác.
Chương trình quốc gia cơ bản

hướng dẫn giáo viên tiêu chí đánh giá
đề xuất theo điểm cụ thể từng môn học
và đánh giá cuối cùng trong tổng thể sự
tiến bộ của học sinh mỗi năm. Tiếp
theo, nhà trường và giáo viên sử dụng
những hướng dẫn này để phác thảo
chương trình giảng dạy chi tiết và tập
hợp kết quả học tập từng trường, cũng
như phương pháp đánh giá theo chuẩn
chương trình học. Theo Hội đồng Giáo
dục quốc gia Phần Lan, mục đích chính
khi đánh giá học sinh nhằm hướng dẫn
và khuyến khích sinh viên tự phản ảnh
và đánh giá. Do đó, thông tin phản hồi
thường xuyên từ giáo viên là rất quan
trọng. Giáo viên nhận xét học sinh
bằng lời, báo cáo chính thức và tổng
kết. Yêu cầu là một trọng tâm chính
của việc học ở Phần Lan, và đánh giá
được sử dụng để giúp học sinh tích lũy
các kỹ năng học bằng cách đặt câu hỏi
mở và giúp học sinh trả lời câu hỏi.

Cải tiến dạy học

Vào những năm 70, đào tạo giáo
viên được đầu tư nhiều hơn, chương
trình đào tạo giáo viên từ ba năm

chuyển sang bốn đến năm năm. Trong

những năm 90, giáo dục Phần Lan một
lần nữa thay đổi, tập trung hơn vào
người học với các kỹ năng cao như giải
quyết vấn đề, tư duy phân tích trong

chương trình đào tạo thạc sỹ nghiên

cứu. Đào tạo giáo viên dựa trên nghiên

cứu là một ý tưởng chính trong việc
phát triển giáo viên ở Phần Lan.

Giáo viên tương lai là một nghề
cạnh tranh cao đối với sinh viên tốt
nghiệp đại học- chỉ có 15% số hồ sơ
được chấp nhận- được đào tạo chương
trình giáo viên 3 năm. Chương trình

này hoàn toàn miễn học phí và có phụ
cấp sinh hoạt. Phần Lan quyết định đầu
tư đội ngũ giáo viên chất lượng cao
qua việc tuyển dụng các sinh viên xuất
sắc và cấp tiền học cho họ. Chương
trình đào tạo giáo viên được đánh giá

cao và hầu như không thiếu giáo viên.

Chương trình đào tạo giáo viên gồm
các môn học tập trung mở rộng về cách

dạy- nhấn mạnh về cách sử dụng
nghiên cứu dựa trên thực tế điển hình-

và ít nhất một năm kinh nghiệm thực
tập tại trường học thực nghiệm liên kết
với trường đại học. Trường học thực
nghiệm nhằm phát triển và mô hình

hóa phương pháp thực hành sáng tạo,
đồng thời tăng cường nghiên cứu về
học tập và giảng dạy. Giáo viên được
đào tạo về phương pháp nghiên cứu, họ
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có thể “góp phần tăng năng lực giải
quyết vấn đề trong hệ thống giáo dục”.

Trong các trường học này, sinh viên

sư phạm tham gia vào các nhóm giải
quyết vấn đề, một đặc tính chung trong

các trường học ở Phần Lan. Các nhóm

tham gia vào qui trình lập kế hoạch,
hành động, và phản ánh/đánh giá trong

toàn bộ chương trình đào tạo giáo viên

và, trên thực tế, đây là mô hình giúp

giáo viên sẽ lập kế hoạch giảng dạy,

tham gia nghiên cứu và điều tra trong
các nghiên cứu riêng của họ. Như vậy,

toàn bộ hệ thống sẽ được cải tiến thông

qua sự phản ảnh liên tục, đánh giá và

giải quyết vấn đề ở các cấp độ khác

nhau từ lớp học, trường học đến vùng

miền và trên toàn quốc.

Giáo viên tìm hiểu cách tạo ra thách
thức trong chương trình giảng dạy và

phát triển, kiểm định các đánh giá
thành tích địa phương nhằm khuyến
khích sinh viên trong nghiên cứu và

điều tra cơ bản. Đào tạo giáo viên nhấn
mạnh phương pháp dạy học sinh theo
những cách khác nhau, kể cả người học
có nhu cầu đặc biệt. Chương trình đào
tạo này cũng nhấn mạnh "bản sắc đa
văn hóa" và "phòng chống những khó

khăn tiếp cận học tập", cũng như hiểu
biết về học tập, đánh giá toàn diện, và

phát triển chương trình giảng dạy.

Hiện nay, phần lớn giáo viên có

trình độ thạc sĩ, và họ được trang bị tốt

để dạy nhiều đối tượng người học khác

nhau hiểu biết sâu, và sử dụng đánh giá
thành tích thường xuyên nhằm đáp ứng
nhu cầu của học sinh. Giáo viên được
đào tạo phương pháp nghiên cứu và

thực hành sư phạm. Vì vậy, họ là

những nhà sư phạm giỏi, làm việc cùng

nhau để xây dựng chương trình, đáp
ứng các nhu cầu người học cũng như
các yêu cầu của môn học.

Ở Phần Lan, giống như các quốc
gia phát triển khác, nhà trường dành

thời gian để giáo viên thảo luận chuyên

môn thường xuyên. Ở Phần Lan, hàng

tuần, giáo viên gặp nhau ít nhất một
buổi chiều để lập kế hoạch và phát

triển chương trình giảng dạy, và trường
học trong cùng một khu đô thị được
khuyến khích hợp tác để trao đổi tài

liệu. Công tác phát triển chuyên môn

cũng được sắp xếp theo tuần làm việc
của giáo viên.

Phần Lan tập trung vào công tác

giảng dạy và phát triển thực hành

chuyên môn trong tổ chức hệ thống
giáo dục, định hướng này đã tạo nên sự
phát triển đáng kể các phương pháp
dạy học tích cực trong trường học.
Ngoài ra, những nỗ lực học hỏi kinh
nghiệm lẫn nhau giữa các trường học
đã tăng cường “xây dựng một số năng
lực hỗ trợ khác”: Việc áp dụng rộng rãi

các phương pháp thực hành có hiệu
quả và việc thử nghiệm các cách tiếp
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cận đổi mới trên toàn hệ thống,
"khuyến khích giáo viên và trường học
tiếp tục mở rộng các phương pháp
giảng dạy và cá nhân hóa việc giảng
dạy nhằm đáp ứng nhu cầu học sinh".

Phần Lan đã kết hợp nhuần nhuyễn
những yếu tố này một cách có hệ
thống, không đơn giản là việc dốc lực
vào quá trình đổi mới và sau đó là thay

đổi khóa học sau vài năm, như chúng

ta thường thấy các địa hạt của Hoa Kỳ,
đặc biệt là ở các thành phố lớn. Phần
Lan là một ví dụ điển hình về khả năng

xây dựng hệ thống giáo dục mà ở đó
học sinh được học với những giáo viên

được đào tạo tốt, những giáo viên này

cùng nhau tạo nên chương trình giảng
dạy chất lượng cao, toàn diện; họ được
hỗ trợ các học liệu phù hợp, các
phương pháp đánh giá giúp học sinh,
giáo viên và nhà trường cùng phát triển
tốt hơn.

(Lươc dịch từ
http://www.rethingkingschools.org,

Summer 2010)
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