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KHÁI NIỆM TOÀN CẦU VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC DỰA VÀO NĂNG LỰC

Wim Kouwenhoven
Đại học Amsterdam, Hà Lan

1. Giới thiệu

Có thể giới thiệu một cách đơn
giản về giáo dục dựa vào năng lực và
phát triển chương trình giáo dục  theo
năng lực với câu nói của Everwijin,
Borners and Knubben (1993) về giáo
dục truyền thống. Họ cho rằng giáo
dục, đặc biệt là giáo dục chuyên
nghiệp, kĩ thuật, nghề luôn phải đối
mặt với vấn đề về việc đạt được kiến
thức không có nghĩa là có thể vận
dụng thành công kiến thức đó. Miller
(1990) trích lời nhà triết học Alfred
North Whitehead rằng không có gì vô
dụng hơn là một người chỉ biết đầy
đủ thông tin. Phản ứng truyền thống
đối với những chương trình giáo dục
định hướng chuyên ngành đã đưa đến
phương pháp “tình huống” của
Harvard trong đào tạo quản trị kinh
doanh và tiếp cận học tập dựa vào
vấn đề trong đào tạo chuyên ngành y
dược tại Đại học Dược MacMaster
của Canada. Nhưng phương án thứ 3
nằm ở học tập dựa vào năng lực và sẽ
được phân tích cụ thể trong bài này.

Những phát triển quan trọng trong
xã hội trong những thập niên gần đây
đã dẫn tới quan điểm mới về kiến
thức, cùng với sự chú ý nhiều hơn về
việc đạt được năng lực và giáo dục-
đào tạo dựa vào năng lực (Kearns,
2001). Các khía cạnh của quan điểm
khác về kiến thức là:

- Khái niệm truyền thống về kiến
thức dựa vào trường học và dựa vào
chuyên ngành đã được mở rộng, kiến
thức được nhìn nhận như là một năng
lực tích hợp. Bản thân việc tiếp thu
kiến thức không phải là mục đích
chính của giáo dục và đào tạo, mà là
có thể làm gì với kiến thức này. Liệu
đây có phải là một sự phát triển kiểu
phương Tây điển hình? Delors (1996),
khoảng 10 năm trước đã cho rằng , ở
các nước châu Phi vùng hạ Sahara
vốn kiến thức không được hệ thống
hóa, và bí quyết sản xuất thì dựa trên
những kiến thức ngầm, ẩn.

- Phát triển kiến thức diễn ra trong
những hoàn cảnh đa dạng hơn.
Gibbons (1998) nói về 2 dạng của sự
sản sinh kiến thức. Dạng 1 sản sinh
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kiến thức dựa vào loại chương trình
định hướng chuyên ngành, điển hình
là như trong các trường đại học ”cổ
điển”. Dạng 2 là phát triển kiến thức
trong  tình huống ứng dụng, phát sinh
trong quá trính giải quyết những vấn
đề phức tạp cụ thể trong những
tổ/nhóm hợp tác, liên ngành, trong
những tình huống trong và ngoài cơ
sở giáo dục đại học.

Vai trò của trường đại học trong
kiểu phát triển kiến thức này khá mơ
hồ (Gonczi, 2001). Trong một số
trường hợp, trường đại học muốn
nhấn mạnh vào sản sinh kiến thức
chuyên ngành truyền thống vì những
kiến thức tổng quát, bất biến rất quan
trọng trong một thế giới mà tất cả mọi
thứ đều chuyển động. Tuy nhiên,
càng ngày người ta càng nhận ra sự
cần thiết của những năng lực chuyên
biệt cùng với kiến thức chuyên ngành
và liên ngành cũng như những năng
lực cơ bản (Teichler, 1998). Các
trường đại học ở những quốc gia
đang phát triển thường tuân thủ các
chức năng và mục đích truyền thống
của những trường đại học phương
Tây (Maamouri và Wagner, 2001), và
thường “La mã hơn cả Giáo hoàng”.
Tuy nhiên, những phát triển có tính
toàn cầu về khoa học, xã hội và kinh
tế ảnh hưởng tới những quốc gia đang

phát triển và những trường đại học
của họ đang thu hẹp dần khoảng cách
giữa những kiến thức chuyên ngành
“cổ điển” và kiến thức cần thiết cho
thị trường việc làm mới. Câu trả lời
cho đòi hỏi về một nền giáo dục phù
hợp hơn là sự chú trọng nhiều hơn
vào thế giới việc làm, đặc trưng bởi
sự chú ý vào các kĩ năng “cốt lõi”,
hoặc những kĩ năng cá nhân có thể
chuyển giao được, như là khả năng
cộng tác, giao tiếp và giải quyết vấn
đề, những kĩ năng được cho là có thể
được truyền đạt lại nhanh chóng
thông qua một loạt những tình huống
(Bennett, Dunne và Carré, 1999)

Một kết quả khác của những phát
triển trên là sự khác biệt giữa dạy
nghề và giáo dục mang tính học
thuật/đại cương đang thu hẹp dần, với
sự hợp tác tích cực đang tăng lên giữa
các trường đại học và nền công
nghiệp, thương mại và dịch vụ công
(Stern & Wagner, 1999, Hager &
Hyland, 2003).

Một cách để khái niệm hóa quan
hệ giữa giáo dục và thế giới việc làm
là thông qua giáo dục dựa vào năng
lực. Bắt đầu với một mô tả đơn giản
về năng lực như là “khả năng để thực
hiện một nhiệm vụ đạt yêu cầu đã
định”, không khó để thấy mối quan
hệ giữa năng lực và thế giới việc làm.
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Tiếp thu và phát triển năng lực cần
nhiều hơn là chỉ học một số kĩ năng.
Một cụm từ thông thường mô tả sự
tiếp thu và phát triển năng lực là
“Giáo dục và đào tạo dựa vào năng
lực (CBET)”, trong đó “đào tạo” gắn
nhiều hơn với việc làm chủ kĩ năng.
Phần còn lại của bài này sẽ sử dụng
cụm từ “giáo dục dựa vào năng lực”
hay CBE sẽ được sử dụng.

CBE chủ yếu được gắn với giáo
dục kĩ thuật và nghề ở trình độ trung
học. Tuy nhiên ở bậc Đại học, chúng
ta thấy ngày càng nhiều trường đại
học áp dụng tiếp cận giáo dục dựa
theo năng lực, bắt đầu với những lĩnh
vực có tính chuyên nghiệp hơn như là
y khoa, nha khoa, luật, xây dựng và
kế toán.

Chương này bắt đầu bằng việc làm
rõ định nghĩa về năng lực, giáo dục
dựa vào năng lực và phát triển
chương trình giáo dục dựa vào năng
lực. Chúng ta sẽ tập trung vào vai trò
của những đặc tính cá nhân trong
khái niệm về năng lực và thể hiện
năng lực chuyên môn/nghề nghiệp.
Mặc dù đôi khi những lựa chọn cơ
bản cần phải được giải quyết ngay khi
thiết kế chương trình giáo dục dựa
vào năng lực, vẫn còn có sự khác
nhau lớn trong các “giải pháp” với
những đặc trưng khác biệt. Giáo dục

dựa vào năng lực, đặc biệt là tại bậc
đại học, có những phản đối được thể
hiện rõ ràng. Những phê bình quan
trọng nhất sẽ được đưa ra trong
chương này cùng với những cách để
đối diện các đe dọa và phát huy được
những lợi thế của CBE. Một ví dụ về
hình thành “năng lực học thuật” của
một nhóm nghiên cứu thuộc đại học
Dutch sẽ được trình bày. Cuối cùng,
một số ví dụ từ các quá trình phát
triển chương trình giáo dục dựa theo
năng lực sẽ chứng minh rằng CBE
thật sự là một khái niệm toàn cầu hóa.

Trước khi mở rộng về chương
trình giáo dục theo năng lực ở bậc đại
học tại Hà Lan và một số nước châu
Phi, chúng ta cần mô tả chi tiết hơn
về khái niệm năng lực và giáo dục
dựa vào năng lực.

2. Khái niệm năng lực và giáo
dục dựa vào năng lực

Trong bài này từ “năng lực” được
sử dụng với ý nghĩa chung, có nghĩa
đó là chất lượng hoặc trạng thái có
năng lực. Thuật ngữ “giáo dục dựa
vào năng lực” sẽ được sử dụng thừa
nhận có sự kết hợp với thuật ngữ
“giáo dục dựa vào năng lực” của Mĩ.
Dưới đây là mô hình năng lực mà
“chất lượng của trạng thái có năng
lực” được giải thích bởi sự sở hữu
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một tập hợp những “năng lực” cùng
có quan hệ nhân quả tới sự thực hiện
thành thạo. Một năng lực sẽ được
khái niệm hóa trong mô hình như là
khả năng lựa chọn và ứng dụng một
tập hợp tích hợp những kiến thức, kĩ
năng và thái độ với mục đích thực
hiện một nhiệm vụ. Năng lực do đó
được định nghĩa như là kh ả năng thực
hiện “đạt chuẩn” những nhiệm vụ
chuyên môn trọng yếu đặc trưng cho
một nghề nghiệp.

Giáo dục dựa vào năng lực có mục
đích làm cho sinh viên có khả năng
hơn qua tiếp thu năng lực và phát
triển hơn nữa những năng lực sẵn có
và những năng lực mới. Điều này
hàm ý rằng có sự rõ ràng về việc làm
sao để khái niệm hóa năng lực và
trong trường hợp của một chương
trình giáo dục hay đào tạo cụ thể,
những năng lực thích hợp được trình
bày một cách rõ ràng.

Sự thiếu hụt một định nghĩa về
năng lực được công nhận rộng rãi đã
được ghi nhận (Garavan & McGuire,
2001). Một số tác giả đơn giản chấp
nhận điều này và ủng hộ tiếp cận thực
dụng. Stoof và các cộng sự (2002)
cho rằng cuộc tìm kiếm một định
nghĩa bao quát là một hướng tiếp cận
theo chủ nghĩa khách quan, không có
ý nghĩa vì thiếu một sự thật tuyệt đối,

và thay vào đó ủng hộ một hướng tiếp
cận theo thuyết kiến tạo mà “...tiêu
chí đối với một định nghĩa năng lực
không phải là liệu nó có đúng không
mà là nó thích hợp đến mức nào với
hoàn cảnh cụ thể nó được sử dụng
(nghĩa là khả năng đứng vững được)”.
Có thể thấy rất nhiều định nghĩa về
năng lực, có thể nói là gần tương
đương với số tác giả viết về các vấn
đề liên quan tới năng lực.

Khi so sánh một số định nghĩa
năng lực của các tác giả, có thể chia
thành năm loại (chi tiết hơn xem
Kowenhoven, 2003):

1. Năng lực như là khả năng thực
hiện ở một mức trông đợi hoặc theo
một chuẩn xác định. Ở đây năng lực
được coi là đầu ra. Ví dụ:
“Năng lực là khả năng thể hiện trong
các vai trò công việc hay nghề nghiệp
theo chuẩn được yêu cầu” (Field &
Drysdale, 1991).

2. Năng lực như là khả năng lựa
chọn và sử dụng những thuộc tính
(kiến thức, kĩ năng và thái độ) cần
thiết để thực hiện công việc ở một
mức trông đợi. Điều bao gồm những
thuộc tính siêu nhận thức (meta-
cogntive). Ví dụ: “Một người có năng
lực là người trong một bối cảnh (hoàn
cảnh) cụ thể có thể chọn từ một loạt
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hành vi và tiến hành các hành vi thích
hợp để đạt được một mục tiêu cụ thể”
(Kirschner et al., 1997).

3. Năng lực như là sự sở hữu
những thuộc tính cụ thể (kiến thức,
kĩ năng và thái độ), hay là năng lực
như là đầu vào. Ví dụ: “Năng lực đại
diện cho sự kết hợp của kiến thức, kĩ
năng và khả năng cần thiết cho thực
tế chuyên môn.” (AAPA, 1996).

4. Năng lực như là sự mô tả đơn
thuần những gì một người có thể
làm. Điều này cũng được cho là năng
lực như là đầu ra. Ví dụ: “Năng lực là
một hành động, hành vi hay kết quả
mà một người có thể thể hiện ra.”
(Garavan & McGuire, 2001).

5. Một số định nghĩa sâu hơn về
năng lực, bao gồm những thành tố
của 4 nhóm trên. Ví dụ: “Năng lực là
khả năng một người hay tổ chức có
được để đạt tới những thành tựu cụ
thể. Năng lực cá nhân bao gồm:
những khả năng định hướng thực hiện
tích hợp, bao gồm tập hợp những cụm
cấu trúc kiến thức và khả năng nhận
thức, tương tác, cảm xúc và  khả năng
tâm thần vận động, và thái độ và giá
trị, những điều cần thiết khi thực hiện
nhiệm vụ, giải quyết vấn đề và chung
hơn, thực hiện chức năng một cách
hiệu quả trong một nghề nghiệp

chuyên môn nào đó, trong một tổ
chức, ở một vị trí hay vai trò cụ thể
nào đó.” (Mulder, 2001).

Dựa vào những định nghĩa năng
lực khác nhau và những chiều đo của
khái niệm năng lực, Kouwenhoven
(2003) trình bày một định nghĩa năng
lực toàn diện có thể được làm rõ hơn
trong một mô hình (xem Hình 1).
Điểm xuất phát của mô hình là câu
hỏi: “Điều gì dẫn đến việc thực hiện
đạt đến sự hài lòng hay xuất sắc?”.
Mô hình miêu tả những gì “diễn ra
trong đầu” (hay là quá trình xử lý ở
mức độ nhận thức) khi nhiệm vụ
được thực hiện. Từ mô hình này,
năng lực được suy luận ra là khả năng
để xử lý một cách có chủ đích. Một
chuyên gia trong khi thực hiện công
việc của mình một số lượng lớn
những nhiệm vụ có thể được xếp vào
những nhóm “nhiệm vụ chuyên môn
chủ yếu”.

Việc thực hiện nhiệm vụ hàm ý
“những hành động có chủ đích”,
những hành động được lên kế hoạch,
điều khiển và điều chỉnh có ý thức và
điều này đòi hỏi một số thuộc tính cụ
thể (kiến thức, kĩ năng, thái độ) và
đặc tính cá nhân của chuyên gia. Kiến
thức, kĩ năng và thái độ được sử dụng
theo cách tích hợp, dù chúng có thể
được sử dụng ở những mức độ khác
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nhau, tùy thuộc vào nhiệm vụ (thuộc
nghề nghiệp) hay thành phần nào đó

của nhiệm vụ.

Hình 1: Mô hình các khía cạnh nhận thức khi thực hiện nhiệm vụ

Ví dụ như, có thể mong đợi sự
nhấn mạnh vào thái độ khi tư vấn cho
nạn nhân của một vụ án hơn là khi
xây dựng một tủ sách. Để có thể thực
hiện nhiệm vụ (then chốt), chuyên gia
cần phải ‘lựa chọn’ và sử dụng được
kiến thức, kĩ năng và thái độ thích
hợp, tức là xử lý, tiến hành có chủ ý
hướng tới việc giải quyết nhiệm vụ.

Quá trình tư duy để tiến hành một
nhiệm vụ hay vấn đề, được đặc trưng
bởi “hành động có chủ đích”, đòi hỏi
điều hành và điều chỉnh hành vi có
nhận thức, được gọi là “siêu nhận
thức” (Marzano et al, 1988; Ashcroft,
1994). Một ví dụ là “sự hiểu biết tình
huống” (các chuyên gia tính tới
những tình huống khác biệt mà họ
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phải thực hiện và có khả năng chuyển
đổi, tức lựa chọn và áp dụng những
thuộc tính cần thiết vào trong những
tình huống mới).

Trong mô hình, được mô tả trong
Hình 1, bối cảnh liên quan tới nhiệm
vụ (ở đâu và làm thế nào mà nhiệm
vụ được “đặt vào”) được hiểu và xử
lý theohiểu biết tình huống. Tình
huống cá nhân bao gồm (bên cạnh
những điều khác) những yếu tố tình
cảm và vật chất trực tiếp ảnh hưởng
tới chuyên gia như một con người. Ví
dụ, một người vừa mới khỏi ốm và
vẫn còn mệt mỏi, hay là họ có thể
đang lo lắng về vấn đề gia đình,...
Những đặc tính cá nhân quyết định
việc những yếu tố tích cực hay tiêu
cực này ảnh hưởng việc thực hiện
nhiệm vụ tới đâu. Suy nghĩ về các kết
quả đầu ra cung cấp những phản hồi
cho người thực hành, dẫn tới việc bổ
sung những hành động có chủ đích
nếu cần.

Năng lực có thể được suy ra từ mô
hình và định nghĩa như sau:

- Năng lực (competency) là khả
năng lựa chọn và sử dụng (ứng dụng)
một tập hợp kết hợp những kiến thức,
kĩ năng và thái độ với chủ đích thực
hiện một nhiệm vụ trong hoàn cảnh
cụ thể, khi mà những đặc tính cá nhân

như động cơ, sự tự tin, ý chí là một
phần của hoàn cảnh.

- Năng lực (competence) là khả
năng thực hiện “đạt chuẩn” những
nhiệm vụ nghề nghiệp đặc thù của
một chuyên môn. Một chuyên gia có
năng lực thể hiện việc thực hiện ở
mức hài lòng (hoặc xuất sắc). Những
nhiệm vụ nghề nghiệp chủ chốt là
những nhiệm vụ mang tính đặc trưng
cho một chuyên môn. Một chuyên
môn có thể được mô tả bởi từ 20 tới
30 nhiệm vụ nghề nghiệp đặc thù
(Hager & Gonczi, 1996).

Khái niệm chung, phổ quát của
năng lực – competence có thể được
liên hệ tới competency qua khái niệm
“năng lực cốt lõi” (core competency).

Năng lực cốt lõi được định nghĩa
là tập hợp những năng lực thích hợp
cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ
nghề nghiệp đặc thù ở mức hài lòng
hoặc xuất sắc.

Nói cách khác: năng lực cốt lõi
gắn trực tiếp tới những nhiệm vụ
nghề nghiệp chủ chốt và là các cụm
năng lực chung và năng lực chuyên
môn cụ thể.

Cần chú ý ở đây là trong ngôn ngữ
cụm từ “năng lực cốt lõi” cũng được
sử dụng với nghĩa là kh ả năng kinh
doanh chiến lược tạo ra lợi thế thị
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trường cho một công ty (cf. Prahalad
& Hamel, 1990). Tại Anh, cụm từ “kĩ
năng cốt lõi” chỉ những năng lực
chung (trong trường hợp này là giao

tiếp, tính toán, công nghệ thông tin
(ITI), giải quyết vấn đề và làm việc
với người khác).

Hình 2: Mối liên hệ giữa năng lực, các năng lực cốt lõi và

các năng lực cấu thành (lĩnh vực đặc thù và chung)

Trong mô hình này năng lực được
phân loại thành 2 nhóm. Năng lực có
thể là chuyên môn cụ thể, liên quan
tới các cụm kiến thức, kĩ năng và thái
độ trong một tình huống thuộc lĩnh
vực cụ thể liên quan tới chuyên môn.

Một nhóm năng lực khác được gọi là
“năng lực chung”, bởi vì chúng cần
thiết trong tất cả các tình huống thuộc
nhiều lĩnh vực và có thể được tận
dụng trong những tình huống chuyên
môn mới (chuyển đổi). Cụm từ “kĩ
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năng sống” đôi khi được sử dụng cho
nhóm thứ 3 và điều này thể hiện được
những năng lực này, bởi chúng có
tính chuyển đổi được, là nhóm kĩ
năng cơ bản cho cuộc sống ngày nay,
trong và ngoài chuyên môn.

Khi phát triển một chương trình
có một chuỗi được tuân thủ (đôi khi
được gọi là Royal track) liên quan
đến việc hình thành mô hình chuyên
môn với những nhiệm vụ nghề
nghiệp chủ yếu, được kế tiếp bởi mô
hình học sinh tốt nghiệp với những
năng lực cốt lõi (có chọn lọc) liên
quan trực tiếp đến mô hình chuyên
môn. Trong mô hình chương trình
giáo dục, các mức độ đạt được cuối
cùng của người tốt nghiệp sẽ được
xác định trong những chuẩn năng lực
đối với cả năng lực thuộc lĩnh vực
chuyên môn và năng lực chung.

Trong phần trước của chương này
Stoof và các cộng sự (2002) được
nhắc tới với định hướng “thực dụng”
của họ đối với định nghĩa về năng lực.
Họ phân biệt những chiều đo nhất
định trong những định nghĩa khác
nhau. Một chiều đo liên quan tới độ
rộng hay hẹp của tình huống. Tình
huống có thể dao động từ những lĩnh
vực chuyên môn hay văn hóa đối với
những vai trò đặc biệt trong chuyên
môn. Một chiều đo khác bao gồm

năng lực chung hay đặc thù. Các năng
lực được đặt vào vị trí ở một lĩnh vực
nào đó hoặc là thuộc kiến thức
chuyên ngành hay lĩnh vực hoặc vượt
qua các lĩnh vực và liên quan tới
những hành vi năng lực trong và
ngoài chuyên môn? Một điểm thú vị
là một định nghĩa năng lực liệu chỉ
mang tính bề mặt hay là có cả bề sâu.
Điều này liên quan đặc biệt tới câu
hỏi về những đặc tính hoặc đặc trưng
cá nhân có được coi là một phần của
năng lực. Một số người sử dụng cách
nhìn sâu sắc này về năng lực, những
người khác coi năng lực như công cụ
và định nghĩa những hành vi  năng
lực như là kết quả của năng lực và
tính cách cá nhân. Nổi tiếng là mô
hình “tảng băng” của Spencer và
Spencer (1993). Kĩ năng và kiến thức
là những điều “có thể thảo luận” và
có thể quan sát, như là phần nổi của
tảng băng, nhưng khái niệm bản thân,
thái độ, giá trị và đặc tính cá nhân là
phần chìm, không thể quan sát trực
tiếp nhưng cũng là một phần của
những yếu tố định hướng cho hành vi
chuyên môn.

Điều này cũng được minh họa một
cách thú vị bởi Korthagen (2004),
người ủng hộ một định nghĩa bao
quát hơn về năng lực, bao gồm đặc
tính cá nhân, nhưng trình bày dưới
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mô hình “củ hành”, minh họa một
cách nhìn mang tính công cụ về năng
lực và sự kết hợp với những đặc tính
cá nhân dẫn tới những hành vi cụ thể,
dẫn tới những hành vi cụ thể (thay
đổi trong môi trường). Mô hình này

được phản ánh trong quan điểm tích
hợp của năng lực (cf. Hager, 2007),
liên quan đến việc tích hợp những
nhiệm vụ chọn lọc với những thuộc
tính cá nhân.

Hình 3: Mối quan hệ giữa hành vi, các năng lực

và đặc tính cá nhân (theo Korthagen, 2004)

3. Giáo dục đại học dựa vào
năng lực

 Những đặc tính của giáo dục
có thể dựa trên việc ứng dụng những
nghiên cứu gần đây của khoa học

nhận thức đối với khái niệm năng lực.
Dựa vào một mô tả CBE của một số
tác giả, Kouwenhoven (2003) đã đưa
ra một danh sách những đặc tính cùng
với nhau tạo nên ’nguyên mẫu’ của
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một chương trình giáo dục dựa vào
năng lực.

 CBE được định hướng theo
thực tế chuyên môn: CBE dựa vào
thực tế chuyên môn tương lai của
người tốt nghiệp. Chương trình được
xây dựng tích hợp mà chuyên môn
đóng vai trò trung tâm (Boyatzis et al.,
1996)

 CBE hướng vào người học và
quá trình học tập là trung tâm. Cá
nhân người làm việc có vai trò trung
tâm và những năng lực vẫn còn cần
được tiếp thu và phát triển được định
nghĩa dựa trên dựa vào “tình trạng
năng lực” của người đó (năng lực đã
tiếp thu được). Một số khía cạnh khác
của tiếp cận lấy người học làm trung
tâm của CBE là sử dụng những tư
liệu cá nhân hóa, thời gian học tập
linh hoạt và phản hồi liên tục cho
người học (Field & Drysdale, 1991)

 CBE tiếp cận theo hướng kiến
tạo. Griffioen (2002) sử dụng hình
tượng so sánh của mạng lưới thép
trong bê tông để nhấn mạnh rằng mẫu
hình của thuyết kiến tạo cùng với
khái niệm năng lực tạo nên nền móng
của giáo dục dựa vào năng lực.
Motschnig-Pitrik & Holzinger (2002)
phát biểu một cách súc tích: “Nói
ngắn gọn, mục đích chính của thuyết

kiến tạo là năng lực, không phải chỉ
là kiến thức như trong thuyết nhận
thức, hay thành tích như trong thuyết
hành vi”. Bỏ qua những tuyên bố
dạng, ta biết rằng chất lượng của
những kiến thức đạt được thông qua
xây dựng tích cực tốt hơn là những
kiến thức đạt được một cách thụ động.

 Trong CBE vai trò của giáo
viên là “người hướng dẫn nhận thức”.
Giáo viên khuyến khích học sinh
tham gia với sự khám phá tích cực và
thể hiện rõ ràng những giả định
không nói ra của họ. “Một giáo viên
kiến tạo quan tâm nhiều hơn đến làm
rõ các ý niệm hơn là tài liệu đinh
trước”. (Kerka, 1997).

 CBE có các môi trường học tập
tập trung vào việc phát triển các năng
lực. Nội dung chuyên ngành không
còn là tiêu chí chính trong việc bố trí
chương trình giáo dục mà là các năng
lực cần đạt được và phát triển khi kết
thúc chương trình giáo dục
(Kirschner và công sự, 1997). Theo
chiều hướng này ta có thể phát biểu
về việc thiết kế và phát triển một
chương trình ”lùi” bởi vì kiến thức
và kỹ năng được xác định theo các
năng lực cần thiết của chuyên gia có
năng lực chứ không phải chỉ là theo
“khối kiến thức” chuyên môn.
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 CBE bao gồm cả việc phát
triển những năng lực chung. Các khía
cạnh đó là: các năng lực chung được
tích hợp trong toàn bộ chương trình
giáo dục; CBE khuyến khích chuyển
giao năng lực; tập trung vào đổi mới
và giải quyết vấn đề và giải thích
(định nghĩa) các vấn đề; tự suy nghĩ
và tự đánh giá đóng vai trò nền tảng.
Everwijin và cộng sự (1993) chỉ ra
rằng trong chương trình giáo dục dựa
vào năng lực có 3 mục tiêu đều đóng
một vai trò. Việc xác định các mảng
lĩnh vực chức năng là việc làm quan
trọng và có ý nghĩa quyết định. Mục
tiêu thứ hai bao gồm việc phát triển
những kỹ năng hoặc năng lực chung.
Những nguyên tắc và các chiến lược
cơ bản làm nền cho các kĩ năng cơ
bản tạo cách nhìn sâu sắc cho học
sinh để trừu tượng hóa những tình
huống cụ thể (tách khỏi bối cảnh) và
làm việc có mục đích với tình huống
cụ thể từ trừu tượng (bối cảnh hóa).
Cuối cùng, việc phát triển năng lực
“học cách học” là điều quan trọng.
Điều này đã được hiện thực hóa phần
nào bởi quá trình dạy - học liên quan
đến sự phát triển các kỹ năng chung,
chủ yếu nhấn mạnh vào thái độ tư
duy như thế. Điều này cũng đòi hỏi
cách đánh giá giúp cho học sinh tư
duy về những điều đã đạt được và

những gì vẫn cần phải học. Việc đánh
giá như vậy có thể dẫn đến sự sắp xếp
việc học của cá nhân thường được
hình thành trong Kế hoach phát triển
cá nhân.

 Trong đánh giá, CBE tập trung
vào các năng lực. Các khía cạnh là:
chủ yếu là đánh giá các năng lực hơn
là đánh giá kiến thức và kỹ năng; cả
đánh giá thường xuyên và đánh giá
tổng kết và các hình thức đánh giá
như một bộ phận tích hợp của quá
trình phát triển các năng lực.

 Trong CBE phát triển chương
trình dựa vào việc hình thành mẫu
hình và  xác đinh các năng lực. Kiến
thức và kĩ năng cụ thể theo lĩnh vực
được xác định theo các năng lực cần
thiết của chuyên gia có năng lực và
không phải là “khối kiến thức”
chuyên ngành.

Trong thực tế người ta có thể thấy
các chương trình giáo dục, dù ít hay
nhiều, đều là chương trình dựa vào
năng lực. Dựa trên nghiên cứu về
thực tiễn của giáo dục dựa vào năng
lực trong các cơ sở giáo dục của Bỉ,
Dochy và Nickmans (2005) mô tả 4
phân hạng của chương trình dựa vào
năng lực cho thấy mức độ dựa vào
năng lực tăng dần. Mô tả ảnh hưởng
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của “tư duy năng lực” trong các phân
hạng này có minh họa rõ hơn.

Điều này được thực hiện trong
bảng 1 dưới đây:

Ảnh hưởng của “tư duy năng lực”

Nhóm 1

Giáo dục có mục đích,
những mục tiêu mới và các
tiếp cận dạy và học mới

 Xuất phát điểm thực tiễn chuyên môn

 Các năng lực được phân tách thành kiến
thức, kỹ năng và thái độ

 Chú ý nhiều hơn đến việc áp dụng kiến
thức và các kỹ năng

 Bao gồm các năng lực chung

 Nhấn mạnh vào học tập tích cực

Nhóm 2

Tích hợp qua các tình
huống

 Kiến thức, kỹ năng và thái độ được xác
định từ các mục tiêu riêng rẽ, nhưng luôn được
liên kết chặt chẽ với thực tiễn chuyên môn và
thường dẫn đến sự tích hợp

 Sử dụng các tình huống thật (xác thực)

 Các tình huống (cases) thường đã sử dụng
trong dạy/học và đánh giá

 Cũng có cả học tập dựa vào vấn đề và
làm việc theo dự án.

Nhóm 3

Các con đường học tập và
phát triển

 Bao gồm các con đường học tập (phát
triển) trong chương trình giáo dục

 Phát triển có hệ thống và dần dần các
năng lực

 Nhấn mạnh vào các năng lực chung

 Tăng dần độ phức tạp và giảm dần sự
hướng dẫn, chỉ bảo

 Học cách học là mục tiêu cuối cùng

 Không chỉ đánh gía và kiểm tra sự thực
hiện của sinh viên (về kiến thức, kĩ năng và thái
độ) mà còn đánh giá sự phát triển cá nhân
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Nhóm 4

Định hướng nhu cầu, nhằm
mục đích phát triển các
năng lực

Tách các phần điều khiển của giáo viên và
sinh viên

 Về phía giáo viên: nhiệm vụ xác thực có
tính phức tạp tăng dần và giảm bớt sự hướng
dẫn

 Về phía sinh viên: hình thành kế hoạch
phát triển cá nhân.

 Những vấn đề thực tế dẫn đến đầu vào
của GV.

Định hướng hoàn toàn theo nhu cầu

 Bắt đầu với một nhiệm vụ rộng và mở

 Sinh viên trình bày những câu hỏi học tập

 Sinh viên, được GV hướng dẫn, hình
thành kế hoạch phát triển cá nhân và ma trận
năng lực liên quan

 Sinh viên chỉ ra những năng lực gì cần
phát triển, vào khi nào và ở mức độ nào.

Bảng 1: Bốn phân hạng của chương trình dựa vào năng lực

(theo Dochy & Nickmans, 2005)

Từ ví dụ ở trên, thông điệp có thể
suy ra rằng thực hiện phát triển
chương trình dựa vào năng lực đòi
hỏi những lựa chọn có ý thức, có tính
dự đoán ở mức độ ít hay nhiều. Đồng
thời ta thấy được không có mô hình
chương trình dựa vào năng lực nào có
thể được xem  là chuẩn mực.

4. Nguy cơ và khó khăn trong
giáo dục

Giáo dục đại học dựa vào năng lực
thì không có gì phản bác được. Một
trong những nguy cơ thường được
nhắc đến trong các phê phán là vai trò
phụ của kiến thức chuyên ngành,
cùng với việc tiếp nhận cẩu thả các
mẩu kiến thức của sinh viên. Người
ta sợ rằng sinh viên không tiếp nhận
được một cách nhìn đồng nhất về



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 3 NĂM 2011

- 17 -

khối kiến thức trong chuyên ngành
được cho là cần thiết đối với nghề
nghiệp hàn lâm hay nỗ lực khoa học.
Rõ ràng kiến thức trong CBE hỗ trợ
cho sự phát triển các năng lực và rằng
việc tiếp thu kiến thức diễn ra trong
bối cảnh của việc áp dụng (chuyên
môn). Tuy nhiên  môi trường học tập
CBE cũng bao gồm các nhiệm vụ học
tập và bài tập thực hành. Thiếu kiến
thức thì không thể thực hiện được các
nhiệm vụ học tập, tất nhiên sẽ không
ở mức độ học thuật. Giáo dục đại học
được đặc trưng bởi tính sự phân tích
chắc chắn và phê phán có sáng tạo
mang tính khoa học và giải quyết các
vấn đề phi cấu trúc, phức tạp. Vì thế
sinh viên cần được phát triển các
năng lực hàn lâm (chung) chỉ có thể
chuyển giao được khi họ có đủ kiến
thức chất lượng cao về chuyên ngành.
Cái mà ta biết quyết định cái ta thấy
chứ không phải ngược lại (Kirschner
và các cộng sự, 1997).

Barnett (1994) nâng cao sự phê
phán CBE từ quan điểm về tầm quan
trọng của kiến thức và sự hiểu biết
sâu trong giáo dục hàn lâm. Phát triển
sự hiểu biết sâu mất nhiều thời gian.
Điều này đòi hỏi một cơ sở kiến thức
chuyên ngành rộng và chắc chắn.
Theo quan điểm của Barnett chương
trình dựa vào năng lực dẫn đến các

mô đun, các khối kiến thức và các dự
án gắn bó lỏng lẻo, làm suy yếu việc
tìm kiếm hiểu biết sâu. Mặc dù việc
mô đun hóa làm tăng tính trách nhiệm
và các cơ hội cho sinh viên để họ xác
định các con đường học tập của riêng
họ nhưng nó cũng dẫn đến việc họ sở
hữu những kinh nghiệm học tập bị
phân mảnh. Tầm quan trọng suy giảm
của kiến thức chuyên môn được coi là
một nguy cơ nghiêm trọng. Chuyên
ngành được xem là “những dữ kiện
xã hội của đời sống hàn lâm”. Nghiên
cứu (chủ yếu là nghiên cứu hành
động) và tất cả các loại kỹ năng (kỹ
năng kinh doanh, kỹ năng giao tiếp,
kỹ năng công nghệ thông tin và
truyền thông) đang được nói tới mà
không có nhiều khám phá chuyên
môn. Barnett đưa ra một quan niệm
rộng hơn về tính chuyên nghiệp
không chỉ nói đến việc thực hiện phù
hợp các nhiệm vụ liên quan đến thực
tiễn nghề nghiệp mà cả hành vi nghề
nghiệp được nuôi dưỡng bởi nền giáo
dục hàn lâm-nhân văn. Ông đưa ra lời
kêu gọi khẩn thiết về một chương
trình dựa vào “chủ nghĩa nghề nghiệp
tự do”.

Việc phát triển năng lực (hàn lâm)
trong một chuyên ngành đòi hỏi, bên
cạnh các thứ khác, một nền kiến thức
lĩnh vực cụ thể được tổ chức tốt và
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tiếp cận linh hoạt được (De Corte,
1996). Everwijn và cộng sự (1993)
khi viết về sự chuyển giao nhấn mạnh
rằng nền kiến thức phong phú – điều
làm rõ tương phản sự thực hiện của
các chuyên gia và người mới vào
nghề - dường như là sức mạnh thực
đằng sau tư duy tốt trong điều kiện
lĩnh vực cụ thể. Kiến thức và các kỹ
năng cụ thể là điều cần thiết để phát
hiện ra những điểm tương đồng và
khác biệt giữa những tình huống nghề
nghiệp cũ và mới. Một mối nguy
hiểm có liên quan khác của thực tiễn
CBE đó là chú trọng vào việc tiếp thu
các cách tư duy, thái độ và sơ đồ giải
quyết vấn đề có liên quan đối với
nghề nghiệp cụ thể (Wendrich và
cộng sự, 2005). Kiến thức khoa học
bị chuyn ra sau và bị đặt dưới những
điều cần để giải quyết những vấn đề
nghề nghiệp thực tế. Dường như
không còn chỗ cho tư duy về lý
thuyết và sự phù hợp hiểu biết lý
thuyết đối với hoạt động nghề nghiêp.
Trong bối cảnh này Perrenoud (1999)
nói về việc tạo ra tầng lớp vô sản mới.

Hai luận điểm phê phán nữa về
CBE thường được nêu ra là tiếp cận
hành vi và cách nhìn nhận CBE về
cơ bản bị thúc đẩy bởi kinh tế. Quá
nhiều chủ nghĩa hành vi trong CBE
dẫn đến một tiếp cận giản hóa luận

quá đáng, hẹp, cứng nhắc, nhỏ hẹp
(Macfarlane, 1994). Người ta lờ đi
những kết nối giữa các nhiệm vụ và
các đặc tính của việc thực hiện
(Kerka, 1998). Vì vậy CBE cần bao
gồm nhiều năng lực chung hơn
(những kỹ năng cốt lõi, những năng
lực chủ yếu, những kỹ năng thiết yếu,
những kỹ năng nền tảng). Cần nhấn
mạnh vào các họat động dạy và học
và trong đánh giá về “khả năng chung
để học và ứng dụng những năng lực
trong các khía cạnh khác nhau trong
hoạt động của một người”
(Fleming,1993). Do việc tiếp thu và
phát triển năng lực đòi hỏi khả năng
lựa chọn, phát triển và điều chỉnh các
năng lực cao hơn để giải quyết những
tình huống mới theo cách sáng tạo,
đổi mới giống như nghiên cứu, CBE
sẽ đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi của
thực tiễn hàng ngày hơn các mô hình
truyền thống theo định hướng kiến
thức trong đào tạo chuyên nghiệp
(Diwakar, 2002). Điều tốt nhất dường
như là cách nhìn toàn thể rộng rãi
(cũng được gọi là tích hợp hoặc có
liên quan). Năng lực đựơc xem như
một tổ hợp phức tạp của kiến thức, kỹ
năng, thái độ và các giá trị thể hiện ra
trong bối cảnh của việc thực hiện
nhiệm vụ. Theo cách nhìn này thì
không có hành vi được đào tạo mà
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chỉ có năng lực từ tư duy và một quá
trình phát triển.

Theo sự phê phán có tính chính trị
thì CBE được xem như là phương
tiện để làm thỏa mãn nhu cầu về lao
động lành nghề của chủ sử dụng lao
động. Wendrich và các cộng sự (2005)
nói về CBE như một sự ngưng tụ sư
phạm có tính tiềm năng về lý thuyết
vốn con người, thuyết nhận thức/ kiến
tạo và chủ nghĩa tân Taylor.

Về việc thực hiện chương trình dự
định, điều cực kỳ quan trọng là các
kết quả đầu ra học tập dự kiến (các
năng lực), các phương pháp dạy và
học và đánh giá phải cân chỉnh với
nhau. Có nhiều nguy cơ đối với sự
cân chỉnh phù hợp này. Những luật lệ
và các quy định của trường đại học có
thể ngăn cản các tiếp cận mới, ví dụ
đối với đánh giá. Các hội đồng kiểm
định có thể đòi hỏi tuân thủ nghiêm
ngặt tiếp cận truyền thống. Việc cải
cách một chương trình giáo dục theo
hướng tiếp cận dựa vào năng lực
nhiều hơn đòi hỏi tự chủ nhiều hơn
cho cơ sở giáo dục cung cấp các
chương trình giáo dục. Điều này có
thể xung đột với các cơ quan hiện
hữu ưu ái tiếp cận tập trung hóa, ví dụ
thông qua sự kiểm tra tập trung.

Những cách thức dạy và học mới,
tạo ra những môi trường học tập giàu
sáng tạo, thiết kế ra những hình thức
đánh giá mới (xác thực) cũng đòi  hỏi
đào tạo và hướng dẫn kĩ lưỡng đội
ngũ cán bộ giảng dạy và giám sát và
đánh giá chương trình liên tục trong
khi thực hiện.

Một trong những cách giải quyết
khó khăn về việc học hời hợt thông
qua CBE trong giáo dục đại học là sự
lưu tâm tới câu hỏi về điều gì làm
cho giáo dục “có tính hàn lâm” hay
những năng lực hàn lâm nào mà sinh
viên phải tiếp thu được trong các
chương trình giáo dục đại học. Trong
giáo dục dựa vào năng lực về các
nghề hàn lâm ở Hà Lan, bao gồm cả
các nhà nghiên cứu, việc tiếp thu và
phát triển năng lực học thuật đóng
một vai trò trung tâm trong chương
trình bậc đại học. Ba trường đại học
kỹ thuật và một trường đại học
“thông thường” đã xác định 7 năng
lực học thuật (Meijers và công sự,
2005). Ba năng lực liên quan đến lĩnh
vực/chuyên ngành và bao gồm năng
lực về một hay nhiều chuyên ngành
khoa học (nói đến kiến thức hiện
đang có); và thành thạo trong nghiên
cứu và thiết kế (liên quan đến kiến
thức và đồ chế tác mới). Ba năng lực
hàn lâm liên quan đến “các phương
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pháp” và bao gồm cả cách tiếp cận
khoa học (đặc biệt đối với khoa học
tự nhiên), những kỹ năng trí tuệ cơ
bản và năng lực hợp tác và giao tiếp.
Quan hệ với bối cảnh được xác định
ở năng lực thứ 7 khi tính đến bối cảnh
thời gian và xã hội. Xem Hình 4 về
tổng quan và Bảng 2 về các mô tả của
7 năng lực.

Một số chương trình hàn lâm,
chẳng hạn như chương trình đào tạo
giáo viên hàn lâm hoàn toàn dựa trên

cơ sở hình thành các năng lực cốt lõi,
kể cả các đặc tính nền tảng xét về
kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trong
thiết kế môi trường học tập các bối
cảnh có ý nghĩa, xác thực là điều cần
thiết. Cũng như các phương pháp dạy
và học được có liên quan, có thể gặp
các tiếp cận khác nhau trong CBEnhư:
học tập dựa vào vấn đề, giáo dục dựa
vào dự án; học tập dựa vào tình
huống, và học kép với thực tập tại nơi
làm việc.

Hình 4: Các năng lực hàn lâm
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Sinh viên tốt nghiệp đại học

1. có năng lực về một hay nhiều chuyên ngành khoa học

Một sinh viên tốt nghiệp ĐH phải biết rõ kiến thức khoa học hiện tại và phải
có năng lực để củng cố và phát triển nó thông qua học tập

2. có năng lực về thực hiện nghiên cứu

Một sinh viên tốt nghiệp ĐH có năng lực để tiếp thu được kiến thức khoa học
mới thông qua nghiên cứu. Với mục đích này, nghiên cứu  nghĩa là phát triển
kiến thức mới và những hiểu biết sâu  mới có mục đích và có phương pháp

3. có năng lực thiết kế

Cũng như thực hiện nghiên cứu, nhiều sinh viên tốt nghiệp GDĐH sẽ làm
thiết kế. Thiết kế là một hoạt động tổng hợp với mục đích hiện thực hóa những
tạo tác hay hệ thống mới hoặc sửa đổi với ý định tạo ra giá trị phù hợp với
những yêu cầu và mong muốn định trước (ví dụ tính linh động, sức khỏe).

4. có cách tiếp cận khoa học

Một sinh viên tốt nghiệp ĐH phải có cách tiếp cận có hệ thống được đặc
trưng bởi việc phát triển và sử dụng các lý thuyết, mô hình và giải thích mạch
lạc, cóthái độ phê phán, có hiểu biết sâu về bản chất của khoa học và công
nghệ.

5. sở hữu những kỹ năng trí tuệ cơ bản

Một sinh viên tốt nghiệp ĐH có năng lực trong lập luận, suy nghĩ và hình
thành  phán xử. Có những kỹ năng được học và được hình thành trong bối cảnh
của chuyên ngành, và từ đó có khả năng áp dụng.

6. có năng lực trong hợp tác và giao tiếp

Một sinh viên tốt nghiệp ĐH có năng lực làm việc với người khác và vì
người khác. Điều này đòi hỏi không chỉ có tương tác thỏa đáng, có ý thức trách
nhiệm, khả năng lãnh đạo mà còn giao tiếp tốt với đồng nghiệp và những người
không phải là đồng nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp cũng còn có khả năng tham gia
vào các tranh luận khoa học và công khai.
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7. tính đến yếu tố thời gian và bối cảnh xã hội

Khoa học và công nghệ không phải là biệt lập, luôn có bối cảnh thời gian và
xã hội. Các niềm tin và phương pháp có nguồn gốc của chúng, các quyết định
có hệ quả xã hội theo thời gian. Một sinh viên tốt nghiệp GDĐH phải ý thức
được điều này và phải có năng lực tích hợp hiểu biết này vào công việc khoa
học của mình

Bảng 2: Mô tả 7 năng lực hàn lâm

Sinh viên thông qua một hệ thống
hướng dẫn, kèm cặp và đánh giá
thường xuyên, ngày càng tự định
hướng quá trình học tập riêng . Thách
thức đối với giảng viên là phải tích
hợp được sự phát triển siêu nhận thức
của sinh viên vào các hoạt động giáo
dục của họ. Sinh viên, thông qua sự
phản ảnh, cần làm giàu tri thức của
chính mình và hiểu biết sâu qua quá
trình học tập.

Giáo viên trong giáo dục đại học
dựa vào năng lực đóng vai trò“hướng
dẫn viên bên cạnh” hơn là “đại lão
trên bục”. Ngoài thách thức này và
tầm quan trọng của vấn đề thiết kế
thực tiễn đánh giá trong CBE, các
giáo viên cũng sẽ phải trả lời hai câu
hỏi sau (Van Alebeek và
Kouwenhoven 2006):

- Làm thế nào để giáo viên có
thể học cách xây dựng những nhiệm
vụ học tập theo định hướng ứng
dụng hoặc lựa chọn chúng từ những

bối cảnh thực và có ý nghĩa với sinh
viên?

- Làm thế nào để giáo viên học
cách định hình “định hướng về tự
định hướng” và hướng dẫn cho sinh
viên?

5. Giáo dục đại học dựa vào
năng lực ở Châu Phi, một số ví dụ

Tái định hình giáo dục đại học
theo định hướng chuyên nghiệp hơn
không phải là một hiện tượng giới
hạn trong các trường đại học phương
Tây. Tuy không có nhiều tài liệu nói
về giáo dục dựa vào năng lực ở các
nước “đang phát triển” (Musonda,
1999) Tuy nhiên, có những dự án
thiết kế và phát triển đang tiến hành ở
các nước khác nhau, thông thường
trong bối cảnh của các chương trình
hợp tác quốc tế. Mulder (2008) tuyên
bố khi trả lời câu hỏi, giáo dục dựa
vào năng lực sẽ mang lại những gì
cho Châu Phi là “theo ý kiến tôi,
giống như những nước khác: đó là
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một chương trình phù hợp hơn. Sinh
viên tốt nghiệp sẽ được chuẩn bị tốt
hơn. Những chuyên gia sẽ tạo thêm
giá trị cho sự phát triển. Và các
trường đại học, cao đẳng và các
chương trình đào tạo làm hài lòng
hơn cho sinh viên, giáo viên và
những người sử dụng lao động tiềm
năng”. Tác giả của chương này cũng
được tham gia vào dự án ở
Mozambique và tiếp tục tham gia dự
án ở Gana với tư cách tư vấn giáo dục.
Trong cả hai trường hợp các dự án
phát triển chương trình được thực
hiện với mục đích thiết kế và phát
triển các chương trình thạc sỹ dựa
vào năng lực.

Trường đại học Eduardo
Mondlane (UEM) ở Matupo,
Mozambique năm 1999 đã quyết định
mở lại Khoa Giáo dục đã bị đóng cửa
từ 14 năm trước. Một nhóm công tác
được giao nhiệm vụđiều phối quá
trình này và thiết kế và phát triển
chương trình giáo dục (curriculum)
cho chương trình bậc đại học và 3
chương trình bậc sau đại học. Dự án
này được sự hỗ trợ của các chuyên
gia đến từ ba trường ĐH Hà Lan
trong khuôn khổ hỗ trợ phát triển của
Hà Lan cho các trường ĐH. Đồng
thời, một quá trình xem xét lại
chương trình giảng dạy ở ĐH với quy

mô lớn cũng được tiến hành với mục
đích tạo ra những chương trình phù
hợp hơn với xã hội Mozambique,.
một dấu hiệu của việc thu hẹp khoảng
cách giữa giáo dục đại cương (hàn
lâm) và giáo dục nghề. Nhóm công
tác của khoa giáo dục mới đã quyết
định bắt đầu con đường mới theo
hướng giáo dục dựa vào năng lực.
Tác giả bài viết này khi đó làm việc
tại UME và trở thành thành viên
trong nhóm công tác. Do cũng vào
thời điểm đó tác giả bắt đầu một dự
án nghiên cứu quá trình phát triển
chương trình (Kouwenhoven, 2003)
nên ông trở thành “nhà nghiên cứu -
thiết kế” của dự án. Các hoạt động
thiết kế của ông, cùng với các đóng
góp của chuyên gia chương trình của
trường ĐH Dutch Twente và các bên
liên đới khác đã định hình một số
khía cạnh hay những yếu tố của
chương trình giáo dục trong chương
trình giáo dục dựa vào năng lực dự
kiến (lí tưởng).

Việc tiếp tục phát triển hướng tới
chương trình giáo dục chính thức
(được thể hiện bằng một văn bản quy
định về chương trình) được bắt đầu
bằng những đánh giá nhu cầu, gửi
cho đại diện của các cộng đồng
chuyên môn ở Mozambique. Bốn vấn
đề chính là:
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 Liệu những lựa chọn cho
chương trình giáo dục (chương trình
sau đại học về tâm lý học, các chương
trình sau đại học về giáo dục người
lớn, GD khoa học và toán học, phát
triển giảng dạy và chương trình giáo
dục) được cộng đồng nghề nghiệp
hợp pháp hóa không? Câu hỏi này đã
nhận được câu trả lời khả quan.

 Những mô hình chuyên môn
nào có thể được mô tả trong các
chương trình? Những mô hình kết
quả đã tạo nên cơ sở hình thành các
mô hình yêu cầu đối với học sinh tốt
nghiệp.

 Những năng lực (chung) nào
nên được phát triển trong các chương
trình (programmes) giáo dục?

 Các cộng đồng chuyên môn có
thể đóng góp gì cho những khía cạnh
phương pháp luận và lô gíc của
chương trình giáo dục (curriculum)?
Tiếp cận dựa vào năng lực là câu trả
lời phổ biến.

Quá trình thiết kế và phát triển đã
tạo ra văn bản quy định chương trình
và mô tả một số môn học của chương
trình cốt lõi dành cho ba chương trình
sau đại hoc. Những chương trình này
sẽ kéo dài 2 năm, 80 tuần. Chương
trình cốt lõi chung sẽ mất 30 tuần,
tiếp đó là giai đoạn chuyên môn hóa

20 tuần. 30 tuần còn lại sẽ được dành
cho việc nghiên cứu dự án để đạt
được học vị Thạc sỹ.

Người thiết kế - nghiên cứu (tác
giả) cùng với bốn chuyên gia chương
trình bên ngoài đã đánh giá chương
trình chính thức dựa trên những đặc
điểm dựa vào năng lực. Họ kết luận
rằng mô hình yêu cầu đối với học
sinh tốt nghiệp, miêu tả năng lực
chung và chuyên ngành phù hợp với
kết quả đánh giá nhu cầu. Tài liệu
chương trình còn bao gồm những
hướng dẫn dành cho phát triển môi
trường học tập  và những gợi ý đánh
giá thường xuyên thông qua hồ sơ
sinh viên. Tuy nhiên không phải lúc
nào cũng thấy rõ nội dung (chuyên
ngành) liên quan thế nào tới mô hình
yêu cầu đối với học sinh tốt nghiệp.
Việc tích hợp nội dung, đặc biệt là
trong chương trình chung cốt lõi cũng
không rõ ràng. Một mối quan tâm
khác là sự tích hợp những năng lực
chung vào những môn học khác nhau
không được giải quyết một cách đầy
đủ. Họ cũng đã quan sát và thấy rằng
cần nghiên cứu và suy nghĩ nhiều hơn
nữa về vai trò của kiến thức (chuyên
ngành) trong chương trình dựa vào
năng lực dành cho GDĐH cũng như
tầm quan trọng của những mối liên hệ
được thể chế hóa với việc thực tiễn
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chuyên môn trong bối cảnh
Mozambique.

Việc tái cấu trúc và phân tích việc
thực hiện sớm phần chung cốt lõi
trong chương trình Thạc sỹ đã cho
thấy bước khởi đầu hứa hẹn ở hầu hết
các môn học trong chương  trình từ
góc độ năng lực. Đóng góp của các
giảng viên nước ngoài có nghĩa rằng
không phải lúc nào môi trường học
tập dựa vào năng lực cũng được tạo
ra. Ví dụ: thiếu chiến lược tăng tính
tự chủ của sinh viên. Những giáo viên
bản địa  không đủ khả năng suy nghĩ
về thực tiễn giáo dục của họ, không
đủ khả năng hướng dẫn và rèn luyện
sinh viên hướng tới tự suy nghĩ và tự
định hướng. Tuy nhiên, kết quả
phỏng vấn sinh viên và đánh giá môn
học chỉ ra rằng sinh viên đã thấy
được tác động của chương trình lên
công việc của họ (hầu hết là sinh viên
bán thời gian) và phát triển thêm
những năng lực chung của họ. Sinh
viên cũng chỉ ra sự hiểu biết chắc
chắn về khái niệm năng lực và giáo
dục dựa vào năng lực. Vài năm sau
khi thực hiện chương trình giáo dục
dựa vào năng lực, việc giám sát sâu
hơn đã được thực hiện trong phạm vi
các năng lực chung qua bài tập đánh
giá thường xuyên (Van der Linden và
Mendonga, 2006).

Ở Ghana, Viện quản lý và kế
hoạch giáo dục (IEPA) ở trường ĐH
Cape Coast hiện nay được hỗ trợ về
thiết kế và phát triển chương trình
mới về đào tạo Thạc sỹ Quản lý giáo
dục Đại học . Cần có một chương
trình định hướng thực hành hơn nữa,
đồng thời, do bản chất của chương
trình Mphil cũng đòi hỏi đầu vào
nặng tính học thuật (nghiên cứu) hơn.

Trong cuộc gặp đầu tiên giữa
người viết bài này và người của IEPA,
quyết định thiết kế và phát triển
chương trình dựa vào năng lực đã
được đưa ra, cùng với tất cả (chín)
thành viên của IEPA. Điều này cũng
nhằm mục đích trang bị cho cán bộ
của IEPA những kiến thức và kĩ năng
trong lĩnh vực phát triển chương trình.
Chín cuộc hội thảo đã được tổ chức
để thảo luận các vấn đề về phát triển
chương trình và phát triển môn học,
giáo dục dựa vào năng lực và áp dụng
trong chương trình mới. Những ví dụ
khác nhau về các chương trình quản
lý giáo dục dựa vào năng lực được
lấy làm minh họa cho các hướng thực
hiện. Song song với các hội thảo, quá
trình phát triển chương trình cũng bắt
đầu cùng với “Royal track”đã đề cập
ở trên, được chỉ ra qua các bước sau:
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 Hình thành mô hình chuyên
môn. Người ta quyết định tập trung
trước tiên cho các cán bộ quản lý bậc
trung của các trường kỹ thuật (trưởng
khoa). Một danh sách đã được lập ra
bao gồm 16 nhiệm vụ chính, được
chia thành 74 nhiệm vụ nhỏ. Danh
sách này đã được đệ trình lên các
hiệu trưởng của 10 trường kỹ thuật ở
Ghana. Kết quả là một số nhiệm vụ
đã được sắp xếp và củng cố lại. Bảng
3 cho ta thấy 16 nhiệm vụ chính này.

 Hình thành hồ sơ yêu cầu đối
với học sinh tốt nghiệp. Danh sách 16
năng lực cốt lõi có liên quan tới 16
nhiệm vụ chính được rút gọn lại cho
hồ sơ yêu cầu đối với học sinh tốt
nghiệp với 9 năng lực cốt lõi. Những
năng lực cốt lõi này có thể được coi
là kết quả đầu ra học tập dự kiến của

chương trình Thạc sỹ và mô tả năng
lực của SV tốt nghiệp trong vai trò là
người đứng đầu một khoa hàn lâm
của trường kỹ thuật với thái độ
nghiên cứu vững chắc đối với hành vi
nghề nghiệp của họ. Bởi vì tầm quan
trọng của nghiên cứu khả năng tiến
hành và thúc đẩy nghiên cứu được bổ
sung là năng lực cốt lõi thứ 10. Hồ sơ
yêu cầu đối với học sinh tốt nghiệp
được trình bày ở Bảng 4.

 Soạn thảo kỹ lưỡng bản mô tả
về năng lực. Mười năng lực cốt lõi đã
được soạn thảo kỹ lưỡng thành mô tả
năng lực, những kết quả đầu ra của
hành vi đòi hỏi năng lực, một số tình
huống đặc trưng mà trong đó năng
lực được sử dụng. Bảng 5 dưới đây
đưa  ra ví dụ về năng lực cốt lõi đầu
tiên trong hồ sơ tốt nghiệp.

Lãnh đạo giáo dục

1. Thiết kế, phát triển và thực hiện chương trình giảng dạy.

2. Phát triển, hướng dẫn và phổ biến nghiên cứu.

3. Cung cấp dịch vụ cộng đồng và chuyển giao công nghệ.

4. Thiết lập và duy trì chất lượng học thuật.

Lãnh đạo tổ chức

5. Quản lý nguồn nhân lực (học thuật và không học thuật).

6. Quản lý thông tin và truyền thông.

7. Quản lý tài chính.

8. Quản lý các nguồn lực vật chất.
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Lãnh đạo hành chính

9. Giải thích và thực thi những chính sách, nguyên tắc và nội quy của
trường.

10. Lên kế hoạch và thực hiện phát triển khoa/ đội ngũ

11. Tổ chức và phối hợp với các chương trình của khoa.

12. Kết nối khoa với các cấp và phòng trong trường.

13. Kết nối khoa với cộng đồng và các cơ sở giáo dục bên ngoài và các
trường và cơ quan bên ngoài.

Lãnh đạo cấp dưới

14.Giám sát hoạt động của nhân viên và sinh viên.

15. Đánh giá việc thực hiện của nhân viên và sinh viên.

16. Duy trì kỷ luật trong nhân viên và sinh viên

Bảng 3. Các nhiệm vụ chính của trưởng khoa trong trường kỹ thuật

10 năng lực cốt yếu đối với trưởng khoa

1. Phát triển và thực hiện chương trình.

2. Cung cấp cho cộng đồng cộng đồng và chuyển giao công nghệ

3. Lên kế hoạch thực hiện phát triển khoa / đội ngũ.

4. Quản lý nguồn nhân lực.

5. Quản lý hồ sơ.

6. Quản lý các nguồn lực vật chất.

7. Giám sát hoạt động của nhân viên và sinh viên.

8. Đánh giá và giám sát việc thực hiện của nhân viên  và sinh viên.

9. Duy trì kỷ luật trong nhân viên và sinh viên.

10. Nghiên cứu.

Bảng 4. Hồ sơ tốt nghiệp dành cho chương trình

Thạc sỹ Quản lý và lãnh đạo trong GD ĐH
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 Bước tiếp theo liên quan đến
việc xây dựng những yếu tố năng lực
được nói tới trong chương trình mới.
Kiến thức và kỹ năng có liên quan tới
những năng lực cốt lõi đã được liệt kê.
Thái độ được kết hợp với đặc điểm cá
nhân và được liệt kê cùng tất cả các
kỹ năng thiết yếu. Đặc điểm và động
cơ nào mà trưởng khoa cần phải có để

là yếu tố nghề nghiệp là câu hỏi quan
trọng, vì nó đòi hỏi phải thảo luận
xem lãnh đạo giáo dục có nên cần có
những phẩm chất cá nhân nào đó hay
không. Như đã nói trước đó trong
chương này, hành vi ứng xử được yêu
cầu/ có năng lực/ ‘đạt chuẩn’ do sử
dụng những năng lực cần thiết và
những phẩm chất cá nhân.

Phát triển chương trình giáo dục và khả năng thực hiện

Mô tả

Trưởng khoa có khả năng phát triển và thực hiện chương trình giáo dục khi
họ có thể:

- thiết kế và phát triển chương trình, bao gồm cả miêu tả lý do và sứ
mạng, mục đích và đối tượng, nội dung, các hoạt động học tập, vai trò của GV,
tài liệu và tài nguyên, thành lập nhóm, xác định vị trí, thời gian, đánh giá;

- lập kế hoạch dự án để thiết kế và phát triển chương trình (bao gồm thời
gian và ngân sách);

- tổ chức thử nghiệm chương trình mới, bao gồm đào tạo GV, điều chỉnh
dựa trên đánh giá kỹ lưỡng; và

- thực hiện chương trình (thông qua và phổ biến chương trình tới một
nhóm đối tượng).

Kết quả đầu ra của hành vi đòi hỏi năng lực

Đạt kết quả với năng lực này, một chương trình phù hợp với nhu cầu xã hội
(luôn có sự thay đổi) và người học.

Những tình huống đặc trưng

- khi có thay đổi trong triết lý/ định hướng quốc gia (khoảng cách xã hội,
chính trị, kinh tế, công nghệ).

- khi có thách thức (vấn đề) đương đại đe dọa đất nước (bệnh dịch, thảm
họa).
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- khoảng cách giáo dục.

Bảng 5. Một bản mô tả năng lực (cốt lõi)

Các mục về kiến thức được hoàn
thành dựa trên 10 năng lực cơ bản có
thể được cô đọng lại thành 6 chủ đề.

Những chủ đề này có thể liên quan
tới các năng lực cốt lõi được trình bày
ở Bảng 6.

Chủ đề Năng lực cốt lõi

Lãnh đạo giảng dạy  Phát triển và thực hiện chương trình
giáo dục

Lãnh đạo giáo dục trong các
cơ sở giáo dục

 Lên kế hoạch và thực hiện phát triển
khoa / đội ngũ.

Lãnh đạo cấp dưới  Đánh giá và giám sát việc thực hiện của
nhân viên  và sinh viên.

 Duy trì kỷ luật trong nhân viên và sinh
viên.

 Giám sát hoạt động của nhân viên và
sinh viên.

Lãnh đạo và quản lý các mối
quan hệ bên ngoài

 Cung cấp dịch vụ cộng đồng và chuyển
giao công nghệ

Lãnh đạo quản lý và  hành
chính

 Quản lý nguồn nhân lực.

 Quản lý hồ sơ.

 Quản lý nguồn lực vật chất.

Lãnh đạo trong nghiên cứu  Nghiên cứu.

Bảng 6. Các chủ đề và những năng lực cốt lõi

 Những kỹ năng chung được
phân nhóm theo những năng lực
chung sau:

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Giao tiếp.

- Kỹ năng ICT.

- Quan hệ con người

- Kỹ năng lãnh đạo.

- Tư duy phê bình/ phân tích.



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 3 NĂM 2011

- 30 -

- Học cách học tập (kỹ năng siêu
nhận thức).

- Tự tư duy (kỹ năng siêu nhận
thức).

 Trong giai đoạn tiếp theo cấu
trúc chương trình đã được thiết kế và
chi tiết hóa thành môn học. Chương
trình học không tập trung gồm 6 kỳ
học. 3 kỳ đầu tiên gồm 2 giai đoạn.
Trong mỗi giai đoạn, có 2 môn học
trực diện (face-to-face) trong thời
gian 4 tuần, tiếp theo là thời gian 4
tuần cho sinh viên áp dụng các kiến
thức đã học vào công việc để phát
triển năng lực. Do vậy, sẽ có 12 môn
học, chia thành 6 giai đoạn trong 3
học kỳ. Những học kỳ còn lại dành
cho việc nghiên cứu làm luận văn
Thạc sĩ.

 Ngoài 12 môn học, có 2 “tuyến
học” được thiết kế để triển khai trong
3 kì học đầu. Hai tuyến này đề cập tới
nghiên cứu và phát triển cá nhân. Sẽ
có khoảng 30 giờ trong một giai đoạn
được dành cho việc học trên lớp và
10 giờ được dành cho các hoạt động
trong các tuyến học.

 Hướng dẫn về việc đánh giá và
tạo dựng môi trường học tập cũng đã
được thiết lập. Nhân viên của IEPA
đã bắt đầu với việc phát triển các
khóa học và lập khung chương trình.

Lưu ý là tác giả không tham gia
vào dự án này với tư cách là người
thiết kê hay thiết kế-nghiên cứu như ở
dự án của Mozambique. Mặc dù sản
phẩm của các quá trình thiết kế và
phát triển đã được các bên liên đới và
các chuyên gia ngoài thông qua trong
bản thảo đầu tiên đội ngũ cán bộ của
IEPA sẽ là người quyết định hình
thức và nội dung chương trình mới..
Điều này sẽ đảm bảo sự làm chủ của
đội ngũ này có th ể làm giảm khoảng
cách giữa chương trình dự kiến và
chương trìnhhiện hành.

Người viết tài liệu này có tham gia
vào việc thiết kế và phát triển chương
trình đào tạo thạc sĩ ở Ethiopia và
Việt Nam. Trong các trường hợp này
tiếp cận dựa vào năng lực được giới
thiệu ở giai đoạn sau, khi nội dung
khóa học đã được xác định. Mặc dù
các nhà phát triển chương trình và
thiết kế môn học cảm thấy nhẹ nhàng
hơn phần nào với tiếp cận năng lực-
vì cuối cùng họ mong muốn có những
chương trình mang tính thực tiễn hơn
nữa – thực tế cho thấy rất khó phát
triển được chương trình đồng nhất
bên trong. Kinh nghiệm từ
Mozambique và Ghana theo mô hình
“Royal Track” là một cách để kết
thúc bằng các chương trình chắc chắn
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về mặt học thuật và có giá trị với thực
tiễn chuyên môn.

6. Kết luận

Xã hội ngày nay đặc trưng là sự
phát triển phức tạp nhưng cũng rất
năng động và chú trọng tới tri thức.
Điều này đòi hỏi những chuyên gia
có khả năng đối mặt với những tình
huống mới và vấn đề mới một cách tự
tin và thành thạo.Đối với các chuyên
gia hàn lâm, ngoài các kĩ năng và
kiến thức đặc thù sâu rông, uyên thâm,
họ cũng cần có khả năng tìm kiếm,
lĩnh hội tri thức mọi lúc mọi nơi. Học
tập theo chuyên môn trở nên quan
trọng hơn và giáo dục học thuật
chung trở nên chuyên nghiệp hơn
hoặc có định hướng chuyên nghiệp.
Trong hoàn cảnh đó, giáo dục dựa
vào năng lực là một lựa chọn hợp lý.
Trong nền giáo dục như vậy, sinh
viên học để thực hiện thành thạo
mang tính học thuật với tư cách
người công dân xã hội hiện đại (học
tập vì cuộc sống), trong những tình
huống chuyên môn (học tập phục vụ
nghề nghiệp), trong thị trường lao
động (học tập vì nghề nghiệp) và

trong tiến trình học tập của bản thân
(học để học). Điều này yêu cầu những
thay đổi cơ bản trong chương trình,
bao gồm cả vai trò sinh viên và giảng
viên. Những phát triển trong giáo dục
đại học ở Mozambich, Ghana và một
số nước khác ở bán cầu Nam chỉ ra
rằng các vấn đề trong bối cảnh toàn
cầu hóa và các thách thức trong giáo
dục đang ngày càng trở nên giống
nhau. Hợp tác quốc tế có thể góp
phần vào việc trao đổi kinh nghiệm
và thảo luận các vấn đề quan trọng,
cùng với việc tôn trọng giáo dục dựa
vào năng lực. Một số vấn đề này liên
quan tới sự tham gia của sinh viên và
giảng viên trong việc thiết kế và phát
triển chương trình dựa vào năng lực,
làm cách nào để họ luôn có động lực
trong quá trình thay đổi chương trình
lâu dài, và trên tất cả là vấn đề cơ sở
kiến thức (hàn lâm) của các năng lực.

Nguồn: Wim Kouwenhoven.
Competence- based curriculum in
higher education: Some African
experiences.

Người dịch: TS. Trịnh Thị Hồng
Hà
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MÔ HÌNH TẬP TRUNG VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI
CÁC NƯỚC ĐÔNG Á

Frederick K.S. Leung
Đại học Hồng Kông

Tài liệu báo cáo tại Hội nghị Cải cách giáo dục APEC
Tháng 1 năm 2004, Bắc Kinh, Trung Quốc

Giới thiệu

Trong nhiều thập niên vừa qua,
phân cấp quản lý giáo dục dường như
đã trở thành một xu hướng toàn cầu.
Astiz và các đồng nghiệp nhận xét
"Nhiều năm qua, đã có định kiến về
phân cấp quản lý giáo dục, đặc biệt là
tại các nước đang phát triển như Mỹ
Latinh, Nam Á, Đông Âu và trong các
hội nghị phát triển quốc tế". Hanson
(2000) nhận thấy "Hầu như mỗi nước
ở khu vực Bắc, Trung và Nam Mỹ
đều đang tiến hành một số hình thức
phân cấp quản lý giáo dục".

Các nước Đông Á dường như cũng
chỉ vừa bắt kịp với xu hướng toàn cầu.
Phần còn lại của tài liệu này sẽ dành
để giới thiệu về một số hình thức
phân cấp quản lý giáo dục của các
nước Đông Á tham gia hội nghị. Vậy,
động lực gì đã thúc đẩy các nước
Đông Á tiến hành phân cấp quản lý
giáo dục? Việc thực hiện giải pháp
này có thành công hay không? Nếu

không thì tại sao? Điểm khác biệt
giữa các nước Đông Á và các nước
phương Tây khi áp dụng giải pháp
này là gì? Và chúng ta giải thích thế
nào về sự khác biệt đó? Tất cả sẽ
được đề cập đến trong bài viết này.

Phân cấp quản lý là gì?

Có thể hiểu phân cấp quản lý là
"sự chuyển giao quyền quyết định,
trách nhiệm và nhiệm vụ từ cấp trên
xuống cấp dưới hoặc giữa các cấp với
nhau" (theo Hanson, 1998, trang 112).
Hiện nay có ít nhất 3 hình thức phân
cấp quản lý, đó là: phân quyền, giao
quyền và uỷ quyền. Theo Paqueo và
Lammert (2000) thì "Phân quyền là
sự chuyển giao trách nhiệm quản lý từ
trung ương tới địa phương hoặc các
cấp quản lý thấp hơn nhưng trung
ương vẫn giữ quyền kiểm soát". "Uỷ
quyền là sự chuyển giao quyền lực từ
trung ương tới các cấp chính quyền
địa phương hoặc các khu tự trị và các
quyền đó cũng có thể bị thu hồi bất cứ
lúc nào". Nhưng giao quyền là sự
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chuyển giao hoàn toàn quyền quản lý
tài chính, hành chính và giáo dục
(theo Paqueo và Lammert, 2000, câu
hỏi số 4). Tuy nhiên, nếu phân cấp
quản lý làm mất đi quyền kiểm soát
của trung ương thì cả ba hình thức
của biện pháp này sẽ đều bao gồm cả
việc thu hồi lại quyền lực. Quá trình
này đôi khi còn được biết đến với cái
tên "tái tập trung quyền lực". Trong
các phần tiếp theo của tài liệu này,
một số biện pháp cải cách giáo dục
của các nước Đông Á sẽ lần lượt
được phân tích dựa trên mô hình phân
cấp quản lý.

Phân cấp quản lý giáo dục ở các
nước Đông Á

"Nói chung, tại các nước phương
Đông, nơi mà tập thể được nhiều ưu
tiên hơn cá nhân, thì hệ thống giáo
dục thường gắn với mô hình quản lý
tập trung, trong đó các chính sách và
tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề tài
chính, chương trình giảng dạy, sách
giáo khoa, phương pháp đánh giá và
đào tạo giáo viên đều do Chính phủ
phát triển, xây dựng và ban hành.
Nhưng khi xã hội của các nước Đông
Á trở nên ngày một phát triển thì
Chính phủ của các nước này nhận ra
rằng việc tiếp cận giáo dục theo mô
hình quản lý tập trung đã không thể
đáp ứng được nhu cầu học tập ngày

càng tăng của nhiều bộ phận dân cư.
Sự tiến bộ của công nghệ thông tin và
giảm thiểu tất yếu của các làng toàn
cầu đã giúp các nhà hoạch định chính
sách có thêm nhiều giải pháp mới để
từ đó có thể giải quyết các vấn đề
đang nổi này. Một trong những giải
pháp đó là thực hiện phân cấp quản lý
giáo dục và như đã đề cập ở phần trên,
hầu như tất cả các nước Đông Á tham
gia hội nghị sẽ giới thiệu về giải pháp
phân cấp quản lý giáo dục của mình.
Một số giải pháp sẽ được thể hiện
dưới đây. Mặc dù phân cấp quản lý
giáo dục là đề tài chung của nhiều
nước Đông Á nhưng giải pháp này lại
bắt nguồn từ các nguyên nhân và tồn
tại dưới các hình thức khác nhau.

Trung Quốc

Phân cấp quản lý giáo dục tại
Trung Quốc là kết quả của cuộc cải
cách nền kinh tế định hướng thị
trường bắt đầu vào cuối thập niên 70
của thế kỷ trước. Cùng với việc phân
cấp quản lý đối với nền kinh tế kế
hoạch tập trung thì giải pháp phân cấp
quản lý hệ thống giáo dục tập trung
chặt chẽ cũng bắt đầu được tiến hành.
Giải pháp này bao gồm giao quyền
trong phạm vi quản lý và lĩnh vực tài
chính của ngành giáo dục. Ví dụ, tài
liệu của Chính phủ ban hành năm
1985 quy định: "Quyền quản lý giáo



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 3 NĂM 2011

- 34 -

dục tiểu học thuộc về chính quyền địa
phương (theo Uỷ ban Giáo dục Quốc
gia, 1985). Khi xã hội Trung Quốc
ngày càng phát triển, Chính phủ
Trung Quốc nhận thấy hệ thống giáo
dục quá tập trung không thể thoả mãn
nhu cầu học tập ngày càng cao của
dân chúng cả về số lượng và chất
lượng. Và mặc dù nền kinh tế Trung
Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng từ
cuối thập niên 70 nhưng ngân sách
cho ngành giáo dục lại chẳng được là
bao. Ngân sách của Chính phủ dành
cho giáo dục, tính theo phần trăm
GNP và những chỉ tiêu khác, đều quá
thấp so với các nước phát triển. Trước
tình hình đó, Chính phủ đã phải nới
lỏng độc quyền quản lý giáo dục và
bắt đầu cho phép các tổ chức ngoài
khu vực nhà nước được tham gia
quản lý một số trường học vào năm
1994.

Trường Minban

Các trường minban hoặc các
trường do cộng đồng quản lý (minban
ở đây được hiểu theo nghĩa đen là do
tư nhân quản lý) là các trường không
do Chính phủ quản lý trực tiếp và các
trường này đã tồn tại rất lâu trước
năm 1994. Trước năm 1994, chúng
thể hiện nỗ lực của cộng đồng trong
việc đáp ứng nhu cầu đi học của nhân
dân ở những vùng xa xôi, hẻo lánh -

những nơi mà Chính phủ Trung Quốc
còn lơ là. Vào thời điểm đó, các
trường này không nằm trong chính
sách của Chính phủ. Nhưng ngày nay,
các trường minban đã nằm trong
chính sách giáo dục của Chính phủ
Trung Quốc. Chúng phát triển ở cả
vùng sâu vùng xa và các thành phố
lớn. Về cơ bản, có hai loại trường
minban. Loại thứ nhất gồm nhưng
trường do tư nhân sở hữu và quản lý,
còn loại thứ hai có tên gọi là guoyou
minban (guoyou có nghĩa là do nhà
nước sở hữu), về mặt lý thuyết vẫn là
các trường công lập nhưng do các
doanh nghiệp tư nhân quản lý. Chính
phủ Trung Quốc đã không gọi các
trường bằng cái tên " trường tư thục"
bời "tư thục" vẫn bị coi là một điều
kiêng kỵ trong chế độ cộng sản.
Nhưng về thực chất thì đó là các
trường tư thục mặc dù nhà nước vẫn
còn nắm quyền quản lý hoạt động của
các trường. Đối với các trường
minban, Chính phủ Trung Quốc đang
thay đổi vai trò của mình từ quản lý
và điều hành trực tiếp sang quản lý
thông qua quy định pháp chế, ngân
sách tài trợ và tư vấn. Có nhiều lý do
khiến cho số lượng các trường
minban ngày càng tăng nhưng động
lực lớn nhất vẫn là sự cần thiết phải
có các nguồn tài trợ giáo dục từ phía
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tư nhân để hỗ trợ cho nguồn ngân
sách còn eo hẹp từ Chính phủ.

Chương trình giảng dạy, sách giáo
khoa và kiểm tra

Trung Quốc không thể phân cấp
quản lý hoạt động của các trường học
nếu như đất nước này không tổ chức
phân cấp quản lý đối với chương trình
giáo dục. Do đó, phân cấp quản lý
giáo dục của Trung Quốc thực chất là
phân cấp quản lý chương trình giảng
dạy và chương trình sách giáo khoa.
Trước năm 1986, đại bộ phận sinh
viên Trung Quốc sử dụng một mô
hình sách giáo khoa thống nhất (do
Nhà xuất bản Giáo dục Trung Quốc
phát hành). Số sách này được viết
theo chương trình giảng dạy chuẩn
cho tất cả các trường. Kể từ sau chính
sách mở cửa vào cuối những năm 70,
Trung Quốc nhận thấy tài liệu giảng
dạy chuẩn hoá của mình đã không thể
đáp ứng được nhu cầu của các bộ
phận sinh viên trong khắp cả nước.
Năm 1986, Bộ Giáo dục Trung Quốc
tuyên bố sẽ cho phép một bộ phận các
nhà nghiên cứu giáo dục và nhà xuất
bản được phát hành các giáo trình
khác để đáp ứng được nhu cầu học
tập của sinh viên trên khắp đất nước
nhưng vẫn phải đảm bảo tính thống
nhất của chương trình giảng dạy (hay
chương trình học). Đây được coi là

bước đi đầu tiên của Chính phủ Trung
Quốc đối với hệ thống giáo dục tập
trung để phân cấp dần vai trò điều
hành của mình đối với chương trình
giáo dục.

Bên cạnh việc thực thi chính sách
"một giáo trình, nhiều sách giáo
khoa", một số tỉnh, thành phố đã được
lựa chọn để tiếp tục phát triển chương
trình giáo dục và nội dung giáo trình
giảng dạy của riêng mình. Thượng
Hải là một trong những địa phương
như thế. Trong những năm 1990,
Thượng Hải cũng đồng thời được
phép sử dụng hệ thống kiểm tra của
riêng mình. Chẳng hạn như trong năm
1995, Thượng Hải đã bãi bỏ hình thức
thi đầu vào đối với các trường cấp 2
và thay vào đó là hình thức xét tuyển.
Trong nền văn hoá mà hình thức kiểm
tra đầu vào là một yếu tố hết sức quan
trọng thì đây được coi là một bước đi
vô cùng táo bạo. Năm 1997, hình thức
kiểm tra đầu vào đối với các trường
cấp 3 cũng được bãi bỏ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực
hiện giải pháp phân cấp quản lý giáo
dục, ở Trung Quốc đôi khi còn tồn tại
những chính sách trái chiều. Ví dụ
như sự ra đời của Sở Giáo dục thành
phố Thượng Hải trong năm 1995 để
quản lý giáo dục tại Thượng Hải. Sở
giáo dục này nằm dưới sự điều hành
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trực tiếp của cả Bộ Giáo dục Trung
Quốc và chính quyền thành phố
Thượng Hải. Các vấn đề giáo dục
trước đây do các bộ phận khác quản
lý nay được chuyển giao toàn bộ cho
Sở giáo dục Thượng Hải. Việc làm
này có thể bị coi là đi ngược lại với
chính sách phân cấp quản lý giáo dục
của Trung Quốc. Ngok và Chan (2003)
coi đây là một bước đi để "hạn chế sự
mất mát quyền kiểm soát quá nhiều từ
chính quyền trung ương đến địa
phương (trang 92) và cho rằng tại
Trung Quốc "tập trung hoá vẫn được
cho là rất quan trọng đối với các tỉnh,
thành phố đến nỗi mà vẫn phải thực
hiện chính sách quản lý tập trung
ngay trong mô hình phân cấp quản lý
giáo dục" (trang 94).

Rõ ràng là phân cấp quản lý giáo
dục ở Trung Quốc đang được thực
hiện trước nhiều nguy cơ. Động lực
lớn nhất khiến Trung Quốc tiến hành
phân cấp quản lý giáo dục là nhu cầu
để cho cộng đồng được chia sẻ một
phần gánh nặng chi phí dành cho giáo
dục với đất nước chứ không phải là
một cuộc chuyển giao quyền lực
xuống các cấp thấp hơn. Trong xu
hướng phân cấp hiện nay, vì sợ bị mất
quyền quản lý tập trung mà đôi khi
cần phải thực hiện tái tập trung quyền
lực như trường hợp của Thượng Hải.

Giải pháp phân cấp quản lý giáo dục
được thực hiện bởi nhu cầu tài chính
nhiều hơn là triết lý về giao quyền.
Tóm lại, ở Trung Quốc, việc duy trì
quyền kiểm soát của Chính phủ vẫn
còn vô cùng quan trọng.

Hồng Kông

Hồng Kông là một bán đảo tương
đối nhỏ và mặc dù đã được chia thành
18 quận nhỏ hơn để dễ quản lý nhưng
"khoảng cách" giữa Chính phủ Hồng
Kông và chính quyền quận là vô cùng
nhỏ. Do đó, tại Hồng Kông, phân cấp
quản lý giáo dục chủ yếu là chuyển
giao quyền lực và quyền ra quyết định
từ Chính phủ đến ban quản lý các
trường. Hiện nay, hệ thống giáo dục
của Hồng Kông là sự kết hợp của mô
hình quản lý tập trung và phân cấp.
Tập trung đối với chương trình giảng
dạy và hình thức kiểm tra, còn phân
cấp đối với hoạt động quản lý bởi hầu
hết các trường học ở Hồng Kông đều
do các tổ chức tôn giáo và các tổ chức
phi Chính phủ được biết đến với cái
tên tổ chức bảo trợ giáo dục (SSBs)
quản lý. Tuy nhiên gần đây đã có
những thay đổi lớn trong hoạt động
quản lý trường học tại Hồng Kông và
tên của nó là Quản lý trên cơ sở
trường học (SBM).
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Quản lý trên cơ sở trường học
(SBM)

Ở Hồng Kông, SBM là một ví dụ
điển hình về tái tập trung trong mô
hình phân cấp quản lý. Trước khi
Hồng Kông có sự thay đổi về chủ
quyền vào năm 1997 thì năm 1992,
SMB đã được biết đến lần đầu tiên
với tên gọi sáng kiến quản lý trường
học (SMI). Về thực chất, SMI là một
mô hình quản lý nhằm thắt chặt quản
lý của các trường từ thiện (xem dưới
đây). Mô hình này nhằm vào các
trường đã có lịch sử lâu đời. Các
trường học của Hồng Kông được
thành lập lần đầu tiên bởi các nhà
truyền đạo vào năm 1873, Chính phủ
Hồng Kông đã thực hiện kế hoạch trợ
cấp để hỗ trợ tài chính cho các trường
này (theo Sweeting, 1990, trang 209).
Nhiều năm qua, ngày càng nhiều các
tổ chức tôn giáo và các tổ chức phi
Chính phủ (ví dụ các hiệp hội thương
gia) tham gia quản lý các trường học
của Hồng Kông. Thậm chí cho đến
tận bây giờ, phần lớn các trường học
của Hồng Kông là do các tổ chức này
quản lý và chỉ có khoảng 6% là chịu
sự quản lý trực tiếp từ Chính phủ mặc
dù tất cả các ngôi truờng ở Hồng
Kông đều do Chính phủ trợ cấp tài
chính. Với sự giúp đỡ của các tổ chức
SSBs, Hồng Kông đã thực hiện việc

mở rộng hệ thống giáo dục của mình
với quy mô lớn trong thế kỷ 17 và
những năm đầu của thế kỷ 18. Sau
đợt mở rộng về mặt số lượng và khi
chuyển sang chất lượng giảng dạy của
các trường, Chính phủ Hồng Kông
nhận thấy rằng mô hình luật pháp,
ngân sách và quản lý đang chi phối
các trường từ thiện, ban đầu chỉ có ý
nghĩa với một số ít trường và hiện
không còn tương xứng với mục đích
quản lý chất lượng. Có ít nhất 4 lý do
giải thích cho sự không tương xứng
này. Đó là:

1. Số lượng và sự đa dạng của các
tổ chức SSBs đã tăng lên nhiều so với
khi hệ thống này bắt đầu được thành
lập. Hiện nay, các tổ chức tình
nguyện tham gia quản lý nhiều hơn là
nhà thờ. Chẳng hạn như vào đầu
những năm 90 ở Hồng Kông có hơn
221 tổ chức SSBs (theo Education
and Manpower Branch and Education
Department, 1991, trang 11) và quản
lý chất lượng trở thành một vấn đề
đối với Chính phủ.

2. Mô hình luật pháp vốn được ra
đời từ những năm đầu thuộc địa với
mục tiêu hạn chế những ảnh hưởng về
chính trị từ lục địa, đã không còn phù
hợp khi Hồng Kông sắp sửa được trao
trả lại cho Trung Quốc.
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3. Vai trò và trách nhiệm của các
các tổ chức khác nhau (EMB, ED,
SSBs, SMCs...) đã không được định
nghĩa rõ ràng trong mô hình hiện nay.

4. Cơ cấu ngân sách dành cho các
trường từ thiện còn quá khắt khe.

Tài liệu về SMI (theo Education
and Manpower Branch and Education
Department, 1991) đã cho thấy SMI
là một phần trong cuộc cải tổ khu vực
công cộng của Chính phủ Hồng Kông
và do đó, cần sớm khẳng định rằng về
thực chất SMI là một mô hình quản lý.
Tài liệu này còn giải thích rõ ràng về
những quan tâm của Chính phủ được
đề cập ở phần trên nhưng nó cũng chỉ
xoay quanh những vấn đề mà Chính
phủ đã biết. Theo quan điểm từ phía
các trường học thì mối quan hệ giữa
các tổ chức SSBs và Chính phủ đang
tiến triển rất tốt. Do đó, khi tài liệu
này được ban hành vào năm 1991,
khu vực trường học đã không mấy
mặn mà với sáng kiến SMI.

Tuy nhiên, Chính phủ lại ủng hộ
sáng kiến SMI và trong báo cáo số 7
của Bộ Giáo dục Hồng Kông (ECR7)
được ban hành vào tháng 9 năm 1997,
SMI đã được đổi tên thành Quản lý
trên cơ sở trường học và được đưa
vào nhóm "Chất lượng giáo dục". Vậy
mô hình quản lý nào hiện đang được

coi là giải pháp cho những phát triển
về chất lượng và được nâng cấp thành
chính sách phân cấp giáo dục? Trong
bài phát biểu đầu tiên của mình vào
tháng 10 năm 1997, ông C.H. Tung,
Giám đốc diều hành của Bộ phận
quản lý đặc biệt của Hồng Kông, đã
thông qua những đề xuất trong ECR7
và phát triển nó trở thành một chính
sách mới của Chính phủ. Chính phủ
Hồng Kông đã thành lập một uỷ ban
để nghiên cứu chi tiết giải pháp của
SBM. Nhưng hiện nay, đâu là giải
pháp để hợp thức hoá vai trò của
những người quản lý tài chính trở
thành một phương sách, qua đó Chính
phủ có thể chuyển quyền quản lý từ
các tổ chức SSBs tới những người
quản lý tài chính khác.

Cần phải hiểu sự chuyển giao
quyền quản lý này theo tiến trình lịch
sử của Hồng Kông. Trong thời kỳ
thuộc địa, do tín ngưỡng tôn giáo của
Chính phủ Anh, các nhà thờ Cơ-đốc
được hưởng rất nhiều ưu đãi của
Chính phủ thuộc địa và điều này được
thể hiện rõ nhất trong giáo dục. Hầu
hết các trường có uy tín ở Hồng Kông
là do nhà thờ quản lý và một số người
cho rằng các trường này tốt hơn
không phải bởi chất lượng giáo dục
tốt hơn mà bởi chúng được hưởng
nhiều ưu đãi hơn từ Chính phủ thuộc
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địa. Hiện nay, Hồng Kông đã được
trao trả lại cho Trung Quốc - một
quốc gia không chịu ảnh hưởng của
đạo Cơ-đốc. Sự kiện này đã mang lại
cơ hội vàng để Hồng Kông có thể cải
tổ quyền lực và mô hình SBM đã
được nhiều người coi là một bước thử
nghiệm của Chính phủ trong việc
thoát khỏi những ảnh ưởng của Nhà
thờ.

Trên thực tế, mô hình SBM dưới
cái tên "phân cấp quản lý" là một
cuộc tái tập quyền (tức là dành lại
quyền quản lý các trường học từ SSBs)
hoặc phân quyền tối đa ở những nơi
mà quyền lực đang được chuyển từ
các tổ chức đang bị coi là không ủng
hộ cho Chính phủ tới các khu vực mà
Chính phủ có nhiều quyền kiểm soát
hơn.

Nhật Bản

Trước Chiến tranh Thế giới thứ 2,
hệ thống giáo dục của Nhật Bản là
một ví dụ điển hình của các nước
Đông Á, tức là Chính phủ đưa ra mọi
quyết định đối với ngành giáo dục,
bao gồm: mục tiêu của ngành, chương
trình giảng dạy, nội dung sách giáo
khoa và tiêu chuẩn đối với giáo viên,
học sinh... Sau Chiến tranh Thế giới
thứ 2 và trong suốt thời kỳ bị Mỹ
chiếm đóng, nhiều giải pháp đã được

Nhật Bản áp dụng để phân cấp quản
lý hệ thống giáo dục của mình theo
mô hình của Mỹ. Tuy nhiên, tất cả
những giải pháp này đều bị thất bại
nặng nề bởi chúng bị coi là không phù
hợp với văn hoá Nhật. Vào cuối thời
kỳ chiếm đóng của Mỹ trên đất Nhật,
khi Bộ luật Giáo dục của Nhật Bản
được ban hành vào năm 1956, mặc
cho nhiều mô hình phân cấp quản lý
còn tồn tại, hệ thống giáo dục của
Nhật Bản đã trở lại mô hình quản lý
tập trung. Ví dụ, chương trình giảng
dạy Quốc gia đã được nghiêm túc
thực hiện như chuẩn trên khắp cả
nước (theo Muta, 1999). Về lý thuyết,
các đơn vị giáo dục từ trung ương đến
địa phưong đều là các trường đại học
tương đương, không trường nào ở
dưới cấp của nhau. Nhưng thực tế thì
các trường đại học của địa phương
thường phải coi những lời "tư vấn"
của các trường đại học ở trung ương
là "mệnh lệnh" đối với mình. Kết quả
là một mô hình phân cấp quản lý tạm
thời với tinh thần tập trung cao độ đã
được hình thành.

Làn sóng tiếp theo của cuộc cải tổ
này diễn ra vào những năm 80 và
được xem là một sản phẩm của quá
trình toàn cầu hoá. Rất nhiều người
Nhật, đặc biệt là trong khu vực
thương mại, đã phê phán hệ thống
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giáo dục truyền thống và kêu gọi một
sự thay đổi. Năm 1984, Chính phủ
Nhật Bản thành lập Hội đồng cải cách
giáo dục Quốc gia để nghiên cứu và
dự đoán những thay đổi có thể diễn ra.
Năm 1987, Hội đồng này đã đệ trình
báo cáo của mình lên Thủ tướng
Chính phủ (theo NIER, 1988). Đề
xuất chủ yếu của Hội đồng là giảm
thiểu quản lý và mở rộng tự do cho
ngành giáo dục.

Một loạt các báo cáo hướng tới mô
hình quản lý tự do đã được ra đởi.
Các lớp học mới dành cho trẻ mẫu
giáo, trường cấp 1 và sơ trung đã
được áp dụng vào năm 1998 và các
trường cao trung vào năm 1999. Trái
với các chương trình giảng dạy cũ,
chương trình học mới đã cho phép các
trường học được tự thiết kế chương
trình giảng dạy theo một tỷ lệ nhất
định và được uỷ thác nhiều quyền
quản lý hơn.

Tuy nhiên, dường như các trường
vẫn chưa sẵn sàng tiếp quản những
quyền đó. Ví dụ, sự ra đời của môn
học mới trong chương trình giảng dạy
mới với tên gọi "học nhóm" là hoàn
toàn do các trường tự quyết định chứ
không phải do Bộ Giáo dục, Bộ Khoa
học, Bộ Thể thao và Văn hoá (ở Nhật
gọi là Monbusho) quy định. Người ta
hy vọng rằng các trường sẽ nắm lấy

cơ hội này để áp dụng các chương
trình học mới với các phương pháp
giảng dạy sáng tạo, phù hợp với nhu
cầu học của sinh viên. Tuy nhiên,
nhiều trường lại gửi kiến nghị, yêu
cầu Monbusho phải hướng dẫn và đưa
ra ví dụ cụ thể đối với môn học mới.
Cuối cùng, Monbusho đã phải
nhượng bộ và ban hành một bản
hướng dẫn có kèm ví dụ minh hoạ.
Đúng như mong đợi, ấn phẩm này
ngay lập tức trở thành một cuốn sách
giáo khoa và thủ tiêu mọi mục đích
ứng dụng môn học mới này.

Một nghịch lý là quá trình phân
cấp quản lý sẽ diễn ra như thế nào khi
các trường học và Sở giáo dục địa
phương đã quá quen với các chỉ thị
của môi trường quản lý tập trung và
phụ thuộc hoàn toàn vào các chỉ thị từ
cấp trên để phân cấp quản lý giáo dục
tại địa phương mình. Nói cách khác,
để bảo vệ những thành công của việc
ứng dụng chính sách phân cấp quản lý
giáo dục, Chính phủ Nhật Bản đã phải
áp đặt lệnh trừng phạt đối với các
trường không thực hiện tốt những
hướng dẫn từ Chính phủ (theo Kubota,
1994). Như Muta (1999) nhận định
"Thật kỳ quặc là việc bãi bỏ quy định
và phân cấp quản lý nhằm kêu gọi các
sáng kiến của cấp quản lý thấp nhất
lại được thực hiện theo cách truyền
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thống, tức là chuyển chỉ thị xuống các
các nhà giáo dục ở cấp thấp hơn". "Có
thể là hệ thống giáo dục của Nhật Bản
đang phải đối mặt với nguy cơ trở nên
thống nhất hơn bao giờ hết khi quyền
kiểm soát của Chính phủ tăng lên".

Singapore

Singapore là một thành phố và
cũng chỉ nhỏ như Hồng Kông. Ở đảo
quốc này, phân cấp quản lý giáo dục
này là sự chuyển giao quyền quản lý
và quyền quyết định từ Chính phủ tới
các trường học chứ không phải tới
chính quyền địa phương. Hiện Chính
phủ Singapore đã lựa chọn hai
khuynh hướng giáo dục để giới thiệu
trong hội nghị. Khuynh hướng thứ
nhất là thành lập các trường độc lập
và các trường tự quản. Khuynh hướng
thứ hai là tiến hành cái tổ các trường
đại học của Singapore.

Thành lập các trường độc lập và
các trường tự quản

Cũng giống như các nước Đông Á
khác, hệ thống giáo dục của
Singapore là một hệ thống tập trung.
Bước đầu tiên trong tiến trình phân
cấp quản lý giáo dục của Singapore là
thành lập Hội đồng các trường học
vào năm 1981. Hội đồng này đã mang
lại cho hiệu trưởng các trường cơ hội
được tham gia thực hiện các chính

sách giáo dục của Chính phủ. Đây
cũng được coi là bước đi đầu tiên
nhằm hướng tới dành cho các trường
học và hiệu trưởng nhà trường nhiều
quyền tự quản và quyền quyết định
hơn.

Năm 1985, sau cuộc khủng hoảng
kinh tế, Chính phủ Singapore đã
thành lập một uỷ ban nghiên cứu
những vấn đề mà quốc gia sẽ phải đối
mặt. Theo những đề xuất mà uỷ ban
này đưa ra, năm 1986, Bộ giáo dục
Singapore đã thông báo một trong
những đường lối chỉ đạo đối với
ngành giáo dục Singapore là "phát
triển sức sáng tạo trong các trường
thông qua phương pháp 'từ dưới lên
trên'. Tức là, hiệu trưởng và giáo viên
phải là những người đề xuất sáng kiến
chứ không phải Bộ Giáo dục" (theo
Tan, 1986, trích từ Ho và Gopinathan,
1999, trang 105). Vì vậy, Singapore
đã bắt đầu thực hiện kế hoạch thành
lập các trường độc lập vào năm 1988
và 3 trường học nổi tiếng của
Singapore do Chính phủ thành lập
cũng đã được tự do. Điều đó có nghĩa
là các trường học của Singapore đang
được tự quản nhiều hơn. Năm 1992,
Chính phủ lại thông báo một kế hoạch
xây dựng các trường tự quản khác và
năm 1994, 6 trường đã chính thức
được gọi là "trường tự quản". Mặc dù



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 3 NĂM 2011

- 42 -

không được "tự quản" như các trường
tự do khác nhưng các trường này đã
được Chính phủ tài trợ thêm về mặt
tài chính và linh hoạt hơn trong
chương trình giảng dạy của mình.
Hiện nay, Singapore đã có 9 trường tự
do và 23 trường tự quản.

Tất nhiên, trong con mắt của các
nhà giáo dục phương Tây thì các
trường tự quản của Singapore chẳng
có gì là mới mẻ. Còn đối với hệ thống
giáo dục tập trung của Singapore thì
sự ra đời của các trường tự quản
không phải nhằm hướng đến chính
sách phân cấp quản lý giáo dục. Tuy
nhiên, theo tiêu chuẩn mà các nhà
giáo dục phương Tây đặt ra thì cũng
phải công nhận rằng các trường độc
lập và các trường tự quản vẫn nằm
dưới quyền kiểm soát chặt chẽ của
Chính phủ.

Cải tổ các trường đại học

Phân cấp quản lý giáo dục đã được
tiến hành trong khu vực trường học và
mặc dù còn khiêm tốn nhưng phân
cấp quản lý giáo dục sẽ tiếp tục được
thực hiện trong các trường đại học.
Không còn nghi ngờ gì nữa, sự kiện
lớn nhất này sẽ được thực hiện lần thứ
3 vào năm 2000 và trường đại học tư
thục đầu tiên của Singapore sẽ được
thành lập - trường Đại học Quản lý

Singapore. Tuy nhiên cũng phải nhấn
mạnh rằng trường đại học tư này vẫn
do Chính phủ Singapore hỗ trợ tài
chính và nguồn tài trợ này đã cho
phép các trường được quyền quy định
số lượng sinh viên và mức học phí
của trường. Tuy nhiên, so với hai
trường đại học công lập khác thì
trường đại học này vẫn được tự do
hơn trong vấn đề chương trình giảng
dạy, tuyển dụng và sa thải nhân viên.
Việc thành lập trường đại học tư thục
là một sự kiện vô cùng có ý nghĩa đối
với Singapore. Kể từ khi đảo quốc
này được thành lập, Chính phủ
Singapore đã thắt chặt quản lý đối với
các trường đại học (và các trường phổ
thông). Trong nhiều năm qua, người
Singapore được đánh giá là rất
nghiêm khắc, biết phục tùng và không
có đủ sáng tạo cần thiết để đối mặt
với những thách thức của thế kỷ 21 và
nhiều người cho rằng đây là kết quả
do hệ thống giáo dục quá khắt khe
của Singapore mang lại. Nhưng thực
tế là trường đại học tư thục thứ 3 của
Singapore đã được thành lập.

Với cùng đặc điểm và trong cùng
một thời gian, cả hai trường đại học
công lập của Singapore đều nhận
được quyền tự quản. Năm 1999,
Chính phủ đã thành lập một uỷ ban
đặc biệt để xem xét lại các trường đại
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học và nguồn tài trợ của trường. Năm
2000, Chính phủ đã thông qua đề xuất
của uỷ ban này (theo Bộ giáo dục,
2000) về vấn đề cho phép hai trường
đại học này được tự quản lý hoạt
động của mình. Trong thời gian này,
một mô hình giải trình có hệ thống
hơn đã đi vào hoạt động. Do đó,
Chính phủ đã quyết định thay đổi vai
trò của mình từ "quản lý can thiệp
trực tiếp" sang "kiểm soát từ xa" (theo
Lee và Gopinathan, 2003, trang 127).

Theo mục đích của phân cấp quản
lý giáo dục, những thay đổi ở
Singapore, không giống như trường
hợp của Trung Quốc, dường như
không bị tác động bởi các vấn đề tài
khoá. Thậm chí sau cuộc khủng
hoảng tài chính tiền tệ của Châu Á,
các trường đại học của Singapore vẫn
được hỗ trợ tài chính rất đầy đủ.
Dường như những khoản này là do
một tổ chức tài trợ để giúp hoạt động
của cảc trường hiệu quả hơn. Trong
quá trình phân cấp quản lý giáo dục,
quyền lực được chuyển từ Chính phủ
đến cấp quản lý cao hơn của các
trường đại học. Ví dụ, mô hình trả
lương theo lượng công việc thực hiện
đã được xây dựng, do đó bộ phận
quản lý cấp cao của các trường đại
học hiện đang hoạt động hiệu quả hơn
trước khi mô hình phân cấp quản lý

giáo dục được thực hiện. Vì vậy, ở
các trường đại học, "phân cấp quản lý
giáo dục" lại chuyển thành "tập trung"
quyền lực trong tay bộ phận quản lý
cấp cao của trường. Lee và
Gopinathan (2003) đã nhận định đây
là một dạng của mô hình quản lý
"phân cấp tập trung", theo đó  sự
chuyển giao quyền quản lý tài chính
và nguồn nhân lực kết hợp với sự tập
trung của các chính sách, quyền quyết
định và chiến lược nằm trong tay bộ
phận quản lý cấp cao của các trường
đại học với việc tiếp tục duy trì quyền
quản lý của nhà nước để quản lý giáo
dục đại học từ xa" (trang 128).

Do đó, mục tiêu của giải pháp
phân cấp quản lý giáo dục ở
Singapore không phải nhằm chuyển
quyền cho các cấp quản lý thấp hơn
mà nhằm phát triển tính hiệu quả của
hệ thống giáo dục. Theo quan điểm
của các trường đại học, động thái này
là hoàn toàn phù hợp với chính sách
giáo dục cao học lâu dời của
Singapore, nơi mà các trường đại học
và các trường đào tạo thứ ba khác
được công nhận là các "đơn vị dịch
vụ công, trong đó mối quan tâm về
nghề nghiệp được xem như là để phục
vụ cho đất nước" (theo Lee và
Gopinathan, trang 128). Vì vậy, các
trường đại học của Singapore giống



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 3 NĂM 2011

- 44 -

các cơ quan của Chính phủ hơn là các
đơn vị đào tạo tự quản và giải pháp
"phân cấp quản lý" gần đây đã chuyển
quyền nhiều hơn từ một bộ phận của
Chính phủ cho các bộ phận khác".
Nói cách khác, đây là chuyển quyền
nhiều hơn là giao quyền.

Đài Loan

Là một quốc gia Đông Á tham gia
hội nghị, Đài Loan đã thể hiện quan
điểm cấp tiến của mình về phân cấp
quản lý giáo dục. Ở Đài Loan, phân
cấp quản lý giáo dục được bắt đầu với
việc Chính phủ nước này sửa đổi luật
quân sự vào năm 1987. Mặc dù  gần
đây mối quan tâm về tài chính dành
cho giáo dục đóng một vai trò quan
trọng trong sáng kiến cải cách giáo
dục nhưng động lực chính của thay
đổi này lại bắt nguồn từ vấn đề chính
trị.

Khi luật quân sự được sửa đổi vào
năm 1987, nền chính trị của Đài Loan
là một bộ phận của phong trào dân
chủ. Do mọi khía cạnh của cuộc sống
đều bị Chính phủ kiểm soát chặt chẽ
theo luật quân sự nên vào cuối thập
niên 80, nhiều người Đài Loan nhận
thấy cần phải xoá bỏ quyền quản lý
của Chính phủ. Trong lĩnh vực giáo
dục, cùng với việc chuyển sang nền
chính trị đa Đảng, nhiệm vụ phổ biến

các tư tưởng của Chính phủ đã không
còn cần thiết. Điều này đã làm giảm
nhu cầu phải thắt chặt quản lý chính
trị đối với ngành giáo dục và dẫn tới
sự ra đời của một phòng ban chuyên
trách về phân cấp giáo dục.

Giống như các nước Đông Á khác,
hệ thống giáo dục của Đài Loan trước
năm 1987 đi theo mô hình quản lý tập
trung. Tất cả các chính sách giáo dục
lớn, bao gồm cả ngân sách cho giáo
dục, thiết kế chương trình giảng dạy
và nội dung sách giáo khoa, hệ thống
kiểm tra, bổ nhiệm hiệu trưởng
trường đại học, các chính sách liên
quan đến đào tạo giáo viên... đều do
Chính phủ quy định. Và trong vòng
nhiều năm, các trường tư thục bị cấm.
Sau khi luật quân sự được sửa đổi,
chính sách mở cửa ngày càng cao đã
cho phép người dân Đài Loan được
thể hiện khát vọng về các mặt của
một cuộc sống khác, trong đó bao
gồm một khía cạnh vô cùng quan
trọng là giáo dục. Không hài lòng với
hệ thống giáo dục quá khắt khe, một
tổ chức lớn gồm hơn 10.000 người
được thành lập vào tháng 4 năm 1994
đã thôi thúc quá trình hiện đại hoá
ngành giáo dục. Kết quả là,  Bộ Giáo
dục Đài Loan đã tổ chức Hội nghị
giáo dục quốc gia lần thứ 7 vào tháng
6 năm 1994 để tìm ra con đường phù
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hợp và một bản báo cáo cũng đã đư ợc
công bố vào tháng 2 năm 1995 yêu
cầu giảm áp lực học tập và học "miễn
phí" cho sinh viên. (theo Bộ Giáo dục,
1995).

Kết quả của những áp lực này là
một loạt các giải pháp phân cấp quản
lý giáo dục đã được tiến hành.Ví dụ:
đào tạo giáo viên vốn thường chỉ do
các trường đại học, cao đẳng tiêu
chuẩn (tức là các trường sư phạm)
thực hiện thì nay đã đư ợc mở rộng
cho nhiều trường đại học khác trong
năm 1994. Năm 1996, thị trường sách
giáo khoa đã được mở cho toàn công
chúng. Sau đó, các tổ chức cá nhân
cũng đuợc phép quản lý hoạt động
của các trường đại học và thậm chí
các trường tư thục cũng được khuyến
khích.

Tháng 11 năm 1994, dưới nhiệm
kỳ của Nobel Laureate Y.Z.Lee, một
Hội đồng cải cách giáo dục đã được
thành lập. Báo cáo của Hội đồng này
là cơ sở ra đời của nhiều chính sách
giáo dục ở Đài Loan. Theo Hội đồng,
cách duy nhất để hiện đại hoá hệ
thống giáo dục của Đài Loan là bãi bỏ
các quy định trong đó và có 4 lĩnh
vực cần phải bãi bỏ quy định: (1)
quyền sử dụng các tài liệu của ngành
giáo dục, (2) mô hình giáo dục, (3)
nội dung giảng dạy, (4) quản lý giáo

dục (theo Hội đồng cải cách giáo dục,
1995, trang 25). Những đề xuất này
đã bị cho là một trận động đất ở Đài
Loan. (theo Weng, 2003, trang 51).

Một điều lạ là khi những người
đầu tiên yêu cầu thay đổi, tại sao…
Phân tích tình hình của những người
đưa ra đề xuất thay đổi sẽ làm sáng tỏ
những thắc mắc này. Rất nhiều người
quan trọng đưa ra các đề xuất đã học
cao học tại Mỹ và rõ ràng là những đề
xuất bãi bỏ quy định của họ bắt nguồn
từ văn hoá phương Tây. Tuy nhiên,
công chúng nói chung vẫn chịu ảnh
hưởng sâu sắc của văn hoá Trung
Quốc. Mặc dù không hài lòng với hệ
thống quản lý tập trung truyền thống
nhưng họ vẫn coi hình thức phân cấp
quản lý này không phù hợp với nền
văn hoá vốn hay nhấn mạnh đến sự
hài hoà và tính kỷ luật (xem phần bàn
luận dưới đây). Do đó, "trận động
đất" này là một biểu hiện của mâu
thuẫn giữa văn hoá phương Đông và
văn hoá phương Tây.

Bàn luận

Những miêu tả và bàn luận về giải
pháp phân cấp quản lý giáo dục của 5
nước Đông Á trên đây đã cho thấy
được động lực, yếu tố cốt lõi và hiệu
quả của giải pháp này ở các nước là
không giống nhau. Không một quốc
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gia nào nhằm vào sự chuyển giao
quyền lực thật sự cho các nhà giáo
dục hoặc nhằm cải thiện chất lượng
giáo dục.

Ở Trung Quốc, các trường minban
là một công cụ để giải quyết các vấn
đề tài chính trong ngành giáo dục.
Đối với Hồng Kông, SBM là một giải
pháp để chuyển giao quyền lực từ các
tổ chức SSBs tới những người quản lý
tài chính để quản lý các trường tốt
hơn. Tại Nhật Bản, giải pháp phân
cấp quản lý giáo dục được tiến hành
trên tinh thần tập trung. Còn ở
Singapore, giải pháp phi tập trung
được thực hiện để đảm bảo việc quản
lý các trường đại học tốt hơn, từ đó
góp phần thực hiện các mục tiêu của
đất nước. Và ở Đài Loan, nơi mà
phân cấp quản lý giáo dục được thực
hiện tốt nhất thì kết quả cuối cùng lại
là "một trận động đất" trong ngành
giáo dục.

Do không một quốc gia nào ở
Đông Á chú trọng vào việc chuyển
quyền quyết định, trách nhiệm và
nhiệm vụ từ các tổ chức cấp trên
xuống cấp dưới nên cũng không ngạc
nhiên là phân cấp quản lý giáo dục đã
không được hoàn tất ở bất cứ nước
nào. Tác động không thành công của
phân cấp quản lý giáo dục đã cho thấy
ý tưởng phân cấp quản lý giáo dục tự

nó đã không phù hợp với văn hoá của
các nước Đông Á. Cụ thể là, hai đặc
trưng điển hình của nền văn hoá Á
Đông là sự hoà đồng và tính thực tế
đang không phù hợp ý tưởng phân
cấp giáo dục.

Quan điểm về sự hoà đồng,
dayitong hay "lãnh thổ hợp nhất", là
một điểm đặc biệt của văn hoá Trung
Quốc, một nền văn hoá vượt trội
trong khu vực Đông Á. Trong văn
hoá của các nước Đông Á, đặc trưng
này nhấn mạnh vào yếu tố xã hội
nhiều hơn là yếu tố cá nhân. So với
nền văn hoá phưong Tây chỉ nhấn
mạnh đến nền độc lập và chủ nghĩa cá
nhân, văn hoá Đông Á nhấn mạnh
đến sự thống nhất và hài hoà. Yang
(1981) đặt tên cho nền văn hoá này là
"định hướng xã hội", ngược lại với
định hướng cá nhân của văn hoá
phương Tây. Có thể kể đến một số
đặc trưng cho định hướng này như sự
phù hợp (theo Bond và Hwang, 1986)
và sự hoà đồng (theo Sun, 1983).
Trong nền văn hoá này, các cá nhân
phải tự thích ứng với cấu trúc xã hội
đang tồn tại nhiều hơn là cấu trúc xã
hội được xây dựng phù hợp với nhu
cầu của cá nhân. Không khó để có thể
nhận thấy các đặc trưng này phù hợp
với mô hình quản lý tập trung và
thống nhất hơn là phân cấp và phân
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tán. Ý tưởng không ủng hộ và khác
biệt với các quốc gia còn lại được bàn
luận trong trường hợp của Nhật Bản
phần trên là một minh chứng rõ ràng
cho đặc trưng này.

Nền văn hoá của các nước Đông Á
còn đặc trưng bởi tính rất thực tế. Hệ
tư tưởng này hiếm khi nhằm mục đích
của bản thân chúng mà nhằm giải
quyết các vấn đề trước mắt. Nếu đặt
chính sách phân cấp quản lý trong bối
cảnh các phong trào theo đuổi dân
chủ lớn hơn, chúng ta có thể hiểu tại
sao phân cấp quản lý giáo dục lại khó
được chấp nhận ở các nước Đông Á
đến thế. Đối với những người phương
Tây, các ý tưởng như dân chủ được
theo đuổi để phục vụ lợi ích của bản
thân họ. Nhưng đối với người Đông Á,
chúng được coi là phương tiện để
phục vụ cho mục đích hiệu quả nhiều
hơn. Vì vậy, "phân cấp quản lý"
không phải là một vật có giá trị bên
trong mà nó là một giải pháp đang
được sử dụng ở các nước Đông Á để
đạt được những mục tiêu quan trọng.

Đối với văn hoá phương Tây thì
phân cấp quản lý là để "thúc đẩy tính
linh hoạt và sự đổi mới trong hệ
thống" còn tập trung để "đảm bảo
rằng hệ thống đang được quản lý
nhằm chắc chắn rằng tất cả các sinh
viên đều hiểu và nắm vững kiến thức".

Nhưng những diều này dường như
không phải là mối quan tâm của các
nước Đông Á. Đối với các quốc gia
này, tập trung ủng hộ quản lý và phân
cấp ủng hộ hiệu quả (nhưng không
mất đi quyền quản lý). Do đó, phân
cấp quản lý thực tế hơn thay đổi trong
hệ tư tưởng. Khi phân cấp quản lý
được coi là sự thay đổi trong hệ tư
tưởng (như trường hợp của Đài Loan),
nó có thể dẫn tới tình trạng hỗn loạn.

Không ngạc nhiên là mô hình phân
cấp quản lý đã không thực hiện được
trong nền văn hoá hoà hợp và thực tế.
Thậm chí là khi đưa ra sự khác biệt
giữa văn hoá phương Đông và văn
hoá phuơng Tây thì mâu thuẫn giữa
tập trung và phân cấp vẫn không phải
là công cụ tốt nhất để hiểu được thực
tế cải cách giáo dục ở các nước Đông
Á. Cùng một giải pháp phân cấp quản
lý nhưng lại có ý nghĩa khác nhau khi
ứng dụng ở những nền văn hoá khác
nhau. Hai giải pháp phân cấp quản lý
giống nhau có thể có động lực và kết
quả khác nhau và hai giải pháp khác
nhau lại có thể có cùng động lực và
kết quả.

Do đó, để rút kinh nghiệm từ
những nước đi trước, không nên hạn
chế nghiên cứu tương lai trong một
bản thăm dò. Chúng ta nên hiểu giải
pháp cải cách giáo dục trong bối cảnh
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các vấn đề mà các nước tạm thời phải
đối mặt cũng như bối cảnh chính trị,
văn hóa của nước đang áp dụng biện
pháp cải tổ.

Kết luận

Phân cấp quản lý giáo dục không
phải là thuốc trị bách bệnh. Một quốc
gia không thể chỉ dựa vào phân cấp
quản lý để hy vọng rằng chất lượng
giáo dục sẽ tự động phát triển hay hệ
thống giáo dục của nước mình sẽ trở
nên hiệu quả hơn. Phân cấp quản lý
giáo dục là một khái niệm phức tạp và
cần phải hiểu nó trong bối cảnh văn
hoá của nước ứng dụng. Chúng ta cần
phải hỏi tại sao chúng ta cần phân cấp
quản lý giáo dục và phân cấp nhằm
mục đích đặc biệt gì. Sau đó, chúng ta
có thể quyết định mặt nào trong hệ
thống giáo dục cần thay đổi. Sự thay
đổi này có thể là một giải pháp của
mô hình phân cấp quản lý hoặc có thể

xem đó là mô hình quản lý tập trung.
Theo triết học thực tế Đông Á, điều
này không thành vấn đề. Mục đích
cuối cùng  trong các nghiên cứu là cải
thiện giáo dục nhiều hơn là theo đuổi
một cách mù quáng xu hướng của thế
giới.

Phần bàn luận các nước ở phần
trên đã cho thấy khái niệm phân cấp
quản lý giáo dục ở phương Tây không
thể áp đặt vào những nước không
cùng văn hoá. Những khái niệm xa lạ
này sẽ chỉ bị bóp méo bởi các nền văn
hoá khi mượn từ các nước phương
Tây.

Nguồn: Frederick K.S. Leung.
Educational Centralization and
Decentralization in East Asia. Paper
presented at the APEC Educational
Reform Summit. Beijing, China,
January 2004.
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