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HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG HỌC LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Hơn mười năm qua, tổ chức
Wallance không ngừng nỗ lực cải tiến
lãnh đạo trường học công lập, cấp
kinh phí cho các dự án tại 24 bang và
rất nhiều trường học, với hơn 70 báo
cáo nghiên cứu và các ấn phẩm về
lãnh đạo trườn g học. Các chủ đề
nghiên cứu gồm: hiệu trưởng được
đào tạo như thế nào, cách đánh giá
hiệu trưởng… Qua các dự án, chúng
tôi đã rút ra được nhiều thông tin bổ
ích về vai trò lãnh đạo trường học,
làm sao để trở thành người lãnh đạo
thành công và mức độ ảnh hưởng của
lãnh đạo trường học đến kết quả học
tập của học sinh và hiệu quả hoạt
động trường học . Năm trách nhiệm
chủ yếu để trở thành người lãnh đạo
trường học thành công là:

- Định hình tầm nhìn thành công
học thuật đối với mọi học viên;

- Tạo môi trường giáo dục thân
thiện;

- Trau dồi khả năng lãnh đạo từ
nhiều người ;

- Cải tiến dạy học;

- Quản lý con người, dữ liệu và
qui trình để nuôi dưỡng cải thiện
trường học.

GIỚI THIỆU

Mười năm trước đây, lãnh đạo
trường học chưa được thảo luận tại
phần lớn các diễn đàn lớn về cải cách
giáo dục, thậm chí có người nhận thấy
lãnh đạo là một yếu tố quan trọng
khiến trường học thất bại nhưng họ
không biết xử lý như thế nào.

Ngày nay, cải tiến lãnh đạo trường
học là một trong những ưu tiên hàng
đầu trong cải cách trường học. Theo
điều tra năm 2010, các nhà quản lý
trường học, nhà lập chính sách và
quan chức liên quan khác tuyên bố
lãnh đạo hiệu trưởng là vấn đề gây
sức ép nhất trong giáo dục công lập.
Chất lượng giáo viên chiếm vị trí ưu
tiên đầu bảng, tiếp theo là lãnh đạo
trường học, rồi đến hàng loạt các vấn
đề như tỉ lệ bỏ học, STEM (khoa học,
công nghệ, xây dựng và toán học),
trắc nghiệm học sinh, trang bị kiến
thức cho sinh viên và đào tạo nghề.

Trong khi đó, các chuyên gia giáo
dục, thông qua các chuẩn cập nhật
của Tập đoàn Chứng chỉ Lãnh đạo
Trường học Liên Bang (2008), đã xác
định các khía cạnh lãnh đạo chủ yếu
để đề xuất chính sách của Bang về
mọi vấn đề trừ việc cấp chứng chỉ đào
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tạo nghề dành cho hiệu trưởng. Có
nhiều công cụ mới về đánh giá thành
tích hiệu trưởng theo các cách khác
nhau. Các nỗ lực từ phía liên bang
như phong trào ‘Cuộc đua tới Đỉnh’
nhấn mạnh tầm quan trọng của lãnh
đạo hiệu quả trong việc tăng cường
dạy và học. Vai trò của hiệu trưởng
trở thành vấn đề thiết yếu khi Bộ Giáo
dục Hoa Kỳ và Cơ quan Giáo dục cấp
Bang bắt đầu chuyển đổi 5.000
trường học có vấn đề nhất trên toàn
quốc, đây là nhiệm vụ phụ thuộc
nhiều vào các kĩ năng và khả năng
của hàng nghìn lãnh đạo hiện nay và
trong tương lai.

Hiệu trưởng trường học là người
lãnh đạo

Các công trình nghiên cứu của tổ
chức Wallance từ năm 2000 đã kết
luận năm trách nhiệm cốt yếu của
lãnh đạo nhà trường như sau:

- Định hình tầm nhìn về thành
công học thuật đối với mọi học viên ,
tầm nhìn này dựa trên các tiêu chuẩn
cao;

- Tạo môi trường giáo dục thân
thiện: tương tác hiệu quả, môi trường
học an toàn và có tinh thần hợp tác;

- Trau dồi khả năng lãnh đạo từ
nhiều người : giáo viên và những

người khác góp phần thực hiện tầm
nhìn trường học;

- Cải tiến dạy học giúp giáo viên
giảng dạy hiệu quả nhất và học sinh
học tập tốt nhất;

- Quản lý con người, dữ liệu và
các qui trình nuôi dưỡng cải thiện
trường học.

Định hình tầm nhìn về thành
công học thuật đối với mọi học viên

Các nhà nghiên cứu về lãnh đạo
giáo dục đều nhất trí hiệu trưởng hiệu
quả có trách nhiệm xây dựng tầm
nhìn trường học cam kết đạt chuẩn
cao và thành công cho tất cả người
học. Khái niệm ‘người học thành
công’ có thể hiểu là việc đào tạo đạt
trình độ đầu vào đối với những học
sinh đã hoàn thành ‘chương trình phổ
thông’ và đạt kĩ năng nghề thấp đối
với học sinh bỏ học. Trong một vài
thập niên gần đây, khái niệm ‘thành
công’ chuyển dịch nhấn mạnh vào
thành tích học thuật mong muốn.

Sự thay đổi này được hiểu theo hai
hướng khác nhau: Thành công nghề
nghiệp trong xã hội kinh tế toàn cầu
phụ thuộc vào nền giáo dục hùng
mạnh; đối với mọi cấu phần xã hội
Hoa Kỳ, để có thể cạnh tranh lành
mạnh, cần thu hẹp khoảng cách  trong
thành tích học thuật giữa học sinh
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giàu và nghèo. Trong trường học, các
nhà nghiên cứu Đại học Vanderbilt đã
xác nhận và gạch chân dưới các từ
sau: hiệu trưởng bao giờ cũng bắt đầu
bằng ‘chuẩn cao và các mục tiêu học
tập nghiêm khắc’. Cụ thể, họ chỉ ra
rằng: ‘tài liệu nghiên cứu 25 năm qua
đều ủng hộ quan niệm rất mong muốn
các chuẩn công khai, rõ ràng, là yếu
tố cốt yếu chấm dứt khoảng cách
trong thành tích của học sinh giàu và
nghèo, tăng cường thành tích cho tất
cả học sinh’.

Hiệu trưởng hiệu quả sẽ đảm bảo
khái niệm thành công học thuật, mọi
học viên đều được các khoa chấp
nhận và như các nhà nghiên cứu ở
Đại học Washington mô tả, diễn đàn
tăng cường học tập toàn trường tập
trung vào các mục tiêu phát triển
người học. Giáo viên phụ trách lớp
học nói rằng việc áp dụng tầm nhìn về
thành công học thuật này rất có ý
nghĩa đối với bà. Giáo viên này tâm
sự: “Mong muốn của tôi tăng lên theo
từng năm”, “tôi đã học được rất nhiều
khi bạn hỗ trợ trường học, thực sự là
học sinh có thể làm được mọi thứ”. Vì
vậy, xây dựng tầm nhìn chia sẻ xung
quanh các chuẩn, sự thành công đối
với mọi học sinh là yếu tố thiết yếu
trong lãnh đạo trường học.

Tạo môi trường giáo dục thân
thiện

Hiệu trưởng trường học hiệu quả
sẽ đảm bảo trẻ em và người lớn đặt
việc học làm trung tâm của mọi hoạt
động thường ngày. Nghiên cứu của
Vanderbilt gọi đó là ‘môi trường học
lành mạnh’, đặc trưng bởi các yếu tố
cơ bản như sự trật tự, các chất lượng
hàm ẩn như ‘hỗ trợ, có trách nhiệm’
với trẻ em và giáo viên là một phần
trong cộng đồng người giỏi chuyên
môn.

Điều ngạc nhiên là, hiệu trưởng ở
các trường học có tỉ lệ giáo viên ‘môi
trường dạy học’ cao lại có thứ hạng
cao hơn so với hiệu trưởng trong các
trường đang xây dựng môi trường học
được chăm sóc và có độ tin cậy. Liệu
những giáo viên đó có cần tìm tới
hiệu trưởng với những động lực và dự
định tốt?

Trau dồi khả năng lãnh đạo từ
nhiều người

Điểm đồng thuận tương đối trong
học thuyết lãnh đạo là người lãnh đạo
trong mọi tổ chức tư nhân và công lập
đều phụ thuộc vào những cá nhân
khác để đạt được mục đích nhóm và
cần khuyến khích phát triển quyền
lãnh đạo trong tổ chức.
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Theo nghiên cứu từ Đại học
Minesota và Toronto, trường học
cũng không ngoại lệ, hiệu trưởng là
người tín nhiệm cao từ giáo viên
trong việc tạo môi trường dạy học tốt,
đồng thời nhận được sự tín nhiệm cao
hơn nhà quản lý khác trong việc tăng
cường năng lực lãnh đạo trong khoa.

Trong thực tế, nếu điểm kiểm tra
như nhau, thì độ nhiệt tình chia sẻ
quyền lãnh đạo của hiệu trưởng tỉ lệ
thuận với chất lượng học tập. Thông
tin gây ngạc nhiên từ báo cáo của Đại
học Minesota và Toronto là lãnh đạo
hiệu quả bắt nguồn từ mọi nguồn lực -
hiệu trưởng, giáo viên tạo ảnh hưởng ,
nhóm cán bộ và những cán bộ khác
liên quan chặt chẽ tới thành tích học
tập môn toán và các bài kiểm tra đọc
hiểu.

Tuy nhiên, mối quan hệ này
thường không trực tiếp: lãnh đạo tốt,
theo nghiên cứu sẽ cải tiến động lực
giáo viên và sắp xếp công việc, từ đó
tăng cường công tác dạy học. Nghiên
cứu viên cho biết thêm ‘So với trường
học thành tích thấp, thì trường học
thành tích cao huy động được mọi
thành phần tham gia quyết định’. Tại
sao kết quả lại tốt hơn? Có lẽ, đây là
trường hợp có sự lãnh đạo chia sẻ -
nhiều người tham gia sẽ tốt hơn một

người: ‘thành tích học tập cao hơn
dẫn tới cơ hội tích lũy kiến thức và trí
khôn nhiều hơn trong cộng đồng’-
đây là kết luận từ nghiên cứu.

Nghiên cứu từ Đại học
Washington về lãnh đạo trong hệ
thống trường học thành thị nhấn mạnh
nhu cầu nhóm lãnh đạo (hiệu trưởng
đứng đầu, sau đó là trợ lí hiệu trưởng
và các giáo viên trưởng nhóm) và
trách nhiệm chia sẻ trong sự tiến bộ
của học sinh, trách nhiệm này phản
ánh trong các thỏa thuận và ngầm
hiểu trong đội ngũ cán bộ trường
học’.

CHÂN DUNG LÃNH ĐẠO:
DEWEY HENSLEY

Gần 390 học sinh Học viện Dạy và
Học giỏi J.B. Atkinson ở Louisville
sống trong nghèo khổ. Nhưng từ năm
2006 đến 2011, hiệu trưởng Dewey
Hensley đã thay đổi cách lãnh đạo.
Theo quan điểm của Hensley, học
sinh ở Atkinson - một trong những
trường tiểu học có thành tích thấp
nhất bang Kentucky, đã tăng gấp hai
lần tỉ lệ biết đọc, viết và làm toán.
Gần đây nhất, nhà trường trở thành
một trong 17% trường học đạt yêu
cầu mục tiêu ‘tiến bộ hàng năm toàn
diện’ trong đạo Luật Không trẻ em
nào bị bỏ rơi.
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Câu chuyện về Hensley là một câu
chuyện về tài lãnh đạo, kết nối niềm
tin vững chắc về khả năng tiềm ẩn
của mọi trẻ em và tập trung không
ngừng cải tiến dạy học. Hensley cho
biết ‘Xây dựng trường học không chỉ
là những bờ tường , hàng gạch, nó còn
là giáo viên, nội lực trường học, phải
phát triển ưu điểm của nó’. Tôi là
lãnh đạo, tôi đã nỗ lực xây dựng
những người lãnh đạo hùng mạnh
trong trường học’.

Ngày nay, Hensley là người đứng
đầu ngành Giáo dục Kentucky về
giúp đỡ thay đổi các trường học chất
lượng thấp. Hiệu trưởng trường học
có thể học hỏi rất nhiều từ cách
Hensley lãnh đạo Atkinson theo mô
hình mẫu với nhiều đặc trưng nghiên
cứu về lãnh đạo hiệu quả.

Định hình tầm nhìn về thành
công học thuật đối với mọi học viên

Trong tuần đầu tiên, Hensley treo
bức tranh trường học lên bảng thông
báo và yêu cầu giáo viên diễn giải.
Ông kêu gọi mọi người: “Hãy tạo
dựng tầm nhìn trường học hoàn hảo”,
và “Khi đến trường, hãy nghỉ ngơi”.
Hensley là con cả trong một gia đình
lớn, tốt nghiệp THPT và đại học, giúp
giáo viên thấm nhuần tư tưởng mọi
trẻ em đều được học với sự hỗ trợ đầy

đủ. Ông nói: “Tôi hiểu sức mạnh
trường học sẽ làm thay đổi cuộc sống
trẻ em”. “Chúng cần có người trao
tặng những giấc mơ”.

Tạo môi trường giáo dục thân
thiện

Khi Hensley tiếp quản trường, tỉ lệ
cán bộ giám sát ở Atskinson thuộc
nhóm trường cao nhất trong bang. Để
tạo được môi trường học hợp lí hơn,
Hensley đi thăm nhà 25 học sinh cá
biệt, trao đổi với gia đình rằng những
học sinh này cần được bảo vệ, và
cũng cần bảo vệ những đứa trẻ bình
thường khác khi cần thiết. Hensley
chia học sinh thành các nhóm để kiểm
tra kết quả học tập và giáo dục theo
nhu cầu tình cảm và phát triển tâm lý
cá nhân, ông làm mọi cách để tăng
cường dạy kèm những học sinh này.
Câu lạc bộ cờ - là chương trình đặc
biệt dành cho học si nh bỏ học và
phòng tập khiêu vũ, các bài tập từ
những bữa tối với sự tham gia của
phụ huynh học sinh.

Trau dồi khả năng lãnh đạo từ
nhiều người

Hensley xây dựng cấu trúc lãnh
đạo với hai nét đặc trưng. Thứ nhất,
cấu trúc này đơn giản, gồm ba ban:
văn hóa, môi trường và cộng đồng;
lãnh đạo hướng dẫn; và hỗ trợ học
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sinh. Thứ hai, lãnh đạo mang tính tập
thể chia sẻ. Các ban mở rộng và do
giáo viên đứng đầu, thành viên trong
khoa phụ trách từng ban. Hensley
phát biểu “Tôi bỏ lãnh đạo để được
kiểm soát. Tôi hỏi mọi người về
quyền lãnh đạo”.

Ông cũng khích lệ giáo viên học
hỏi lẫn nhau. Cô giáo Heather Lynd
hồi tưởng lại ngày Hensley thăm lớp
học của cô và yêu cầu cô điều hành
cuộc họp giáo viên về các biểu đồ
neo, chú giải sơ đồ giải thích về chu
trình nước và các gợi ý hoàn thành
qui trình. “Hensley tạo dựng được
những điểm mạnh của giáo viên, họ
chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau”. Lori
Atherton - chuyên gia về kĩ năng đọc
phát biểu “Điều này tạo nên lãnh
đạo”.

Cải tiến dạy học

Hensley quan sát nhiều lớp học,
ông ghi chép những lưu ý chi tiết
dành cho giáo viên, chia sẻ ‘nén vàng
nguyên chất’ về phương pháp thực
hành điển hình, những điều cần suy
nghĩ và những bước tiếp theo để cải
thiện dạy/học. Ông cũng giới thiệu
các thành quả phát triển chuyên môn
sắc nét, nhận tài trợ xây dựng lớp học
lí tưởng, đầy đủ các nguồn lực dạy
học và công nghệ. Ông hợp tác với

Đại học Louisville. Trong một dự án,
các giáo sư quan sát cách giáo viên ở
Atkinson giúp học sinh làm quen và
chia sẻ dữ liệu thu thập được với khoa
để sử dụng trong nghiên cứu.

Hensley cũng khuyến khích giáo
viên tự xây dựng kĩ năng. Kết quả là
giáo viên ở Atkinson bắt đầu đạt được
chứng chỉ từ Ban Quốc gia về Chuẩn
Giảng dạy Chuyên ngành. Sau đó,
Hensley tập trung dạy kèm học sinh
theo trình độ được phản ánh qua các
bài kiểm tra và quan sát trực tiếp. Ví
dụ, Hensley chia cặp dạy kèm các kĩ
năng đọc, viết từ lớp 1, 2, 3 theo giáo
viên đã được cấp chứng chỉ ở Ban
Quốc Gia để học sinh theo kịp trình
độ lớp.

Quản lý con người, dữ liệu và
các qui trình

Dữ liệu sử dụng theo những con số
nổi bật trong các nỗ lực quay vòng
của Hensley. Cô giáo Lynd phát biểu
“Khi kiểm tra các em, chúng ta sẽ biết
kiến thức đang ở đâu”. “Nếu chưa đạt
trình độ, cần dạy lại và kiểm tra lại”.
Để theo dõi tiến triển chung của nhà
trường, Atkinson sử dụng bảng dữ
liệu trên bức tường trong trung tâm
chương trình trường học. Phía dưới
hình ảnh của từng giáo viên, cán bộ
quản lý có thể nhìn thấy thành tích
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của học sinh theo quỹ đạo màu sắc, ở
ba mức độ: đạt yêu cầu, thấp hơn yêu
cầu, và rất thấp. Bảng thành tích này
là một phần trong cách gọi của
Densley ‘chấp nhận sự thực’, kết quả
kiểm tra trung thực và ‘chịu trách
nhiệm thành tích từng học sinh’.

Những phương pháp này không
nhận được sự đồng tình từ mọi người;
năm đầu tiên của Hensley, một nửa
giáo viên chuyển công tác. Nhưng sau
đó, số giáo viên xin nghỉ giảm dần.
Hơn thế nữa, nếu thành công xóa bỏ
được những hoài nghi, Hensley sẽ tự
hào, nhiều giáo viên mới tới
Atkinson, làm thay đổi diện mạo
trường học này.

Nghiên cứu tại Đại học
Washington cho thấy, hiệu trưởng
trường học hiệu quả đôn đốc các giáo
viên làm việc hợp tác với nhau và
tham gia quản lý nhiều hoạt động, kể
cả việc ‘xây dựng và sắp xếp chương
trình dạy, thực hiện giảng dạy và
đánh giá; giải quyết vấn đề; và tham
gia quan sát đánh giá’. Những lãnh
đạo này cũng tìm kiếm các phương
pháp khuyến khích sự hợp tác, quan
tâm tới việc phân bổ thời gian
dạy/học. Họ có thể thay đổi thời gian
họp quản lý bằng thời gian hoạch
định giáo viên. Vai trò của sự hợp tác

cũng xuất pháp từ các nhà nghiên cứu
Đại học Minnesota - Toronto. Họ thấy
rằng hiệu trưởng được xếp hạng cao
trong các điểm mạnh về các hành
động cải tiến dạy học, khích lệ cán bộ
làm việc hợp tác.

Cụ thể hơn, nghiên cứu chỉ ra rằng
hiệu trưởng đóng vai trò chính trong
việc phát triển ‘cộng đồng chuyên
môn’ giáo viên - người này hướng
dẫn người kia cải tiến dạy học. Điều
này rất quan trọng vì nghiên cứu tạo
ra sự kết nối giữa cộng đồng chuyên
môn và thành tích học tập cao hơn
theo các bài kiểm tra toán đạt chuẩn.
Tóm lại, theo các nhà nghiên cứu
‘Khi hiệu trưởng và giáo viên cùng
chia sẻ quyền lãnh đạo, quan hệ công
việc của giáo viên sẽ vững chãi hơn
và kết quả học tập của học sinh sẽ cao
hơn.

‘Cộng đồng chuyên môn’ là gì?
Các cấu phần trong cộng đồng chuyên
môn gồm có: mong muốn học tập của
học sinh được xác định rõ ràng và
thống nhất, giáo viên trao đổi thường
xuyên về phương pháp sư phạm, và
không khí chung để giáo viên dự giờ
lớp học khác, từ đó quan sát và rút
kinh nghiệm giảng dạy.

Phần lớn hiệu trưởng đều mong
muốn nghe nhận xét cách chuyển đổi
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trường học dựa trên nhóm tốt nhất từ
nhà quản lý trường học thành thị:
‘như cỗ máy đầy đủ xăng dầu’, và kết
quả có được trong ‘hành vi của học
sinh, học sinh thực hành, và thành
tích học tập’.

Cải tiến dạy học

Các nhà nghiên cứu tại đại học
Washington cho biết: Hiệu trưởng
trường học hiệu quả làm việc nghiêm
túc để cải thiện thành tích bằng cách
tập trung vào chất lượng dạy học . Họ
giúp đỡ xác định và và tăng cường
các mong muốn cao, xóa bỏ sự nỗ lực
vụn vặt và cô lập giáo viên; trực tiếp
liên lạc với giáo viên và lớp học.

Hiệu trưởng hiệu quả cũng khuyến
khích thường xuyên bồi dưỡng
chuyên môn. Họ nhấn mạnh các chiến
lược dựa trên nghiên cứu nhằm cải
tiến việc dạy và học, và bắt đầu thảo
luận các phương pháp dạy học theo
nhóm và cá nhân. Họ duy trì các
chiến lược này dù nhiều giáo viên chỉ
thích làm việc độc lập.

Trên thực tế, người lãnh đạo phải
quen với ‘cốt lõi công nghệ’ trong
giáo dục - những điều bắt buộc trong
cải tiến dạy và học.

Bản thân phần lớn hiệu trưởng
đồng tình về tầm quan trọng của một
vài phương pháp thực hành cụ thể, ví

dụ qua điều tra: duy trì các nhu cầu
phát triển chuyên môn giáo viên và
giám sát công việc lớp học của giáo
viên (83%). Có thể gọi là đánh giá
chính thức, thăm quan lớp học hoặc
khảo sát học tập, với chủ định tăng
cường phát triển thời gian học trên
lớp đối với học sinh và học viên (đảm
bảo chất lượng người học), quan sát
và nhận xét chất lượng công việc.
Hơn thế nữa, hiệu trưởng chuyển đổi
loại hình chu trình đánh giá thường
niên sang giao tiếp thường xuyên với
giáo viên.

Nghiên cứu tại Đại học Minnesota
- Toronto đã phác họa bức tranh về
lãnh đạo dạy học - ưu điểm và nhược
điểm. Các nhà nghiên cứu chỉ ra ‘hiệu
trưởng dành điểm số cao và thấp đều
cho rằng họ thường xuyên thăm quan
các lớp học và rất ‘để mắt’. ‘Tuy
nhiên, sự khác nhau giữa hai nhóm
hiệu trưởng này là điểm nhấn nhạy
bén về các lí do thăm quan lớp học.
Hiệu trưởng có điểm số cao thường
quan sát lớp học trong thời gian ngắn,
từ 20 tới 60 lần quan sát trong 1 tuần,
và phần lớn số lần quan sát là ngẫu
nhiên. Tham quan lớp học cũng là
cách quan sát định hình việc học tập
và phát triển chuyên môn, đồng thời
là sự phản ảnh trực tiếp. Hiệu trưởng
có số điểm cao tin tưởng rằng từng
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giáo viên, không kể là giáo viên mới
hay lâu năm đều có thể tự học và phát
triển.

‘Ngược lại, hiệu trưởng với điểm
số thấp có cách quan sát lớp học rất
khác. Họ tham quan và quan sát lớp
học thường xuyên, không theo mục
đích dạy học. Việc quan sát theo kế
hoạch, giáo viên biết trước. Theo báo
cáo, kiểu tham quan này không nhận
được sự phản hồi hoặc rất ít phản hồi
từ giáo viên.

Lưu ý quan trọng là lãnh đạo
hướng dẫn thường yếu hơn ở các
trường THPT. Khác với hiệu trưởng
trường tiểu học, lãnh đạo trường
THPT không phải là chuyên gia trong
tất cả môn học, khả năng hướng dẫn
dạy học bị hạn chế. Vấn đề là những
người được bầu làm lãnh đạo hướng
dẫn - trưởng khoa - thường không bị
yêu cầu là chuyên gia các môn học.
Một đề xuất là lãnh đạo phải là người
‘được đề bạt, là nguồn lực trung tâm
để cải tiến dạy học trong các nhà
trường phổ thông’

Như đã đề cập ở trên, trọng tâm
của người lãnh đạo giỏi là tích lũy
khả năng lãnh đạo từ nhiều người.
Hiệu trưởng tập trung học tập là chủ
định giúp giáo viên thực hành trực
tiếp hoặc với sự trợ giúp từ lãnh đạo

trường học như tổ trưởng bộ môn và
các giáo viên.

Quản lý con người, dữ liệu và
các qui trình

Báo cáo chỉ ra ‘trong kế hoạch
tổng thể’… ‘nhà trường là một tổ
chức tương đối nhỏ. Nhưng những
thách thức lãnh đạo là vấn đề rất lớn,
không đơn giản’. Để giải quyết những
thách thức này, người lãnh đạo hiệu
quả sẽ sử dụng tốt các nguồn lực. Nói
cách khác, họ phải là những nhà quản
lý giỏi.

Theo các nhà nghiên cứu tại đại
học Washington, lãnh đạo hiệu quả
tạo động lực và hỗ trợ cán bộ, đồng
thời đối mặt với thực tế là đôi khi
giáo viên không tìm ra giải pháp. Họ
sẽ tuyển dụng cẩn thận, nhưng tuân
thủ các chính sách nhân sự và tổ
chức, đồng thời tìm hiểu ‘tận gốc
những cá nhân chưa phát huy năng
lực bản thân’.

Đối với dữ liệu, hiệu trưởng hiệu
quả cố gắng khai thác triệt để từ số
liệu thống kê và chứng cứ, ‘đưa ra các
câu hỏi hữu ích’ từ thông tin, thể hiện
dưới nhiều hình thức nhằm tạo nên
‘các câu chuyện gây tranh luận’, từ đó
tăng cường ‘yêu cầu hợp tác giữa các
giáo viên’. Họ xem dữ liệu như
phương tiện không những chỉ ra các
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vấn đề mà còn để hiểu nguyên nhân
và bản chất vấn đề.

Hiệu trưởng cần định hướng làm
tốt nhiệm vụ. Nghiên cứu của VAL-
ED đề xuất: công cụ đánh giá thành
tích hiệu trưởng do các nhà nghiên
cứu ở đại học Vanderbilt xây dựng.
Sáu bước cốt yếu còn được gọi là ‘các
qui trình’ mà lãnh đạo hiệu quả cần
thực hiện khi triển khai các trách
nhiệm lãnh đạo quan trọng nhất: lập
kế hoạch, thực hiện, hỗ trợ, ủng hộ,
giao tiếp và giám sát. Lãnh đạo
trường học chịu áp lực tiêu chuẩn học
thuật cao, ví dụ: lập các mục tiêu tốt
để cải tiến học tập (lập kế hoạch), lập
bảng nhiệm vụ cần làm để đạt được
các mục tiêu đề ra (thực hiện),
khuyến khích học sinh và giáo viên
đáp ứng mục tiêu (hỗ trợ), thách thức
về mong muốn và nguồn kinh phí hạn
hẹp đối với học sinh có nhu cầu đặc
biệt (ủng hộ), đảm bảo các gia đình
nhận thức được mục tiêu học tập
(giao tiếp), và duy trì vị trí đầu trong
kết quả bài kiểm tra (giám sát).

Hiệu trưởng và những người tuyển
dụng và thay thế hiệu trưởng cần
nhận thức việc cải thiện trường học
không phải là việc làm một sớm một
chiều. Theo qui tắc ngón tay cái, vị trí
hiệu trưởng ít nhất từ năm đến bảy

năm mới nhìn thấy được ảnh hưởng
tác động tới trường học. Trên thực tế,
theo các nhà nghiên cứu từ đại học
Minnesota - Toronto, thời gian này
trung bình là 3,6 năm (nghiên cứu tại
80 trường học). Nghiên cứu cũng chỉ
ra tỉ lệ thay thế hiệu trưởng cao hơn
liên quan mật thiết tới thành tích học
tập thấp ở môn toán và viết, rõ ràng
việc thay thế lãnh đạo ảnh hưởng tới
không khí trường học. Các nhà
nghiên cứu phát biểu: ‘đây không
phải là một vấn đề bình thường’. ‘Sự
trải nghiệm trường học hiếm khi theo
kịp sự thay đổi hiệu trưởng, vì trường
học thiếu hụt mục đích chia sẻ, cán bộ
chỉ trích cam kết của hiệu trưởng, và
không có khả năng duy trì mục t iêu
cải thiện trường học lâu dài nhằm đạt
được sự thay đổi thực sự’. Bài học
kinh nghiệm là gì? Phải duy trì hiệu
trưởng hiệu quả!

Cải tiến lãnh đạo trường học

Một điều đơn giản là nếu không có
người lãnh đạo hiệu quả, rất khó đạt
được các mục tiêu cải tiến giáo dục.
Nếu không quan tâm tới thực trạng,
chúng ta có nguy cơ không đạt các
chuẩn và mục tiêu đề ra. May mắn là
chúng ta trải qua mười năm kinh
nghiệm và nghiên cứu mới chứng
minh tầm quan trọng thiết yếu của
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lãnh đạo đối với hiệu trưởng trường
học, và các tài liệu thể hiện sự kết nối
giữa lãnh đạo trường học và sự phát
triển của học sinh.

Chúng ta được thừa hưởng các
chuẩn chuyên môn mà ISLLC (Tập
đoàn Chứng nhận Lãnh đạo trường
học Liên bang) xây dựng và các công
cụ đánh giá hiệu trưởng như VAL-
ED.

Tuy nhiên, thâm niên công tác của
nhiều hiệu trưởng, cụ thể là hiệu
trưởng mới, lại ‘khuấy động và đốt
cháy’ như những ảnh hưởng luân
chuyển. Chúng ta cần làm gì để giảm
ảnh hưởng này, đồng thời giúp giáo
viên và học sinh có các kĩ năng lãnh
đạo trường học? Nói cách khác, làm
sao tạo đường liên kết lãnh đạo có sự
khác biệt nổi bật, nhất là đối với
trường học có vấn đề?

Đường liên kết lãnh đạo hiệu
quả

Nghiên cứu trong thập niên qua
của Wallance đã chỉ ra đường liên kết
lãnh đạo hiệu quả gồm bốn phần cần
thiết và liên quan lẫn nhau như sau:

- Xác định công việc của hiệu
trưởng và phó hiệu trưởng . Các hạt
đề ra các yêu cầu công việc rõ rà ng,
cụ thể hóa những điều mà hiệu trưởng
và phó hiệu trưởng phải biết và làm,

và xuất phát từ kết quả nghiên cứu:
kiến thức, các kĩ năng và hành vi mà
hiệu trưởng cần để cải tiến dạy và
học;

- Cung cấp chương trình đào tạo
chất lượng cao dành cho lãnh đạo
trường học. Các chương trình đào tạo
hiệu trưởng do các trường đại học,
bang hoặc các tổ chức phi lợi nhuận
tổ chức sẽ tuyển chọn những cá nhân
tiềm năng và mong muốn trở thành
người lãnh đạo hiệu quả. Chương
trình này cung cấp các khóa đào tạo
và thực tập chất lượng cao, phản ảnh
thách thức sát thực mà người lãnh đạo
sẽ đối mặt;

- Thuê khoán chọn lọc. Các bang
chỉ tuyển dụng những ứng viên được
đào tạo tốt vào vị trí hiệu trưởng và
phó hiệu trưởng;

- Đánh giá và hỗ trợ hiệu trưởng.
Các bang thường xuyên đánh giá hiệu
trưởng, đánh giá hành vi liên quan
chặt chẽ tới việc cải thiện chất lượng
dạy và kết quả học. Bang/hạt cũng bồi
dưỡng chuyên môn bằng cách tổ chức
dạy kèm, đáp ứng theo kết quả đánh
giá cá nhân lãnh đạo.

Phối hợp các nỗ lực giữa bang
và hạt

Lãnh đạo trường học hiệu quả phụ
thuộc vào sự hỗ trợ từ các cán bộ cấp
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bang và hạt. Khác với các ngành kinh
doanh khác, hiệu trưởng sẽ thực hiện
hình thức lãnh đạo tập trung vào học
tập nếu bang và hạt không ủng hộ, hỗ
trợ và khích lệ các vấn đề khác trong
giáo dục.

Một trong những báo cáo nghiên
cứu được Wallance tài trợ chính là
các văn phòng trung ương cần chuyển
giao để thực hiện cải thiện dạy và
học. Các văn phòng này cần ‘tự làm
mới’, giảm tập trung công tác quản lý
và tăng cường hỗ trợ hiệu trưởng
nhằm cải tiến dạy học. Đối với các
bang: một mặt cần thông qua chính
sách, công nhận và cấp kinh phí các
chương trình đào tạo hiệu trư ởng; mặt
khác, các bang phải đóng vai trò
chính giúp nhà trường đạt được mức
độ lãnh đạo phù hợp. Nếu các bang và
hạt vượt qua được những khó khăn
trong việc phối hợp nhiều nỗ lực bao
nhiêu thì hiệu quả lãnh đạo trường
học tốt hơn bấy nhiêu.

Lãnh đạo và việc làm thay đổi
các trường học thất bại

Đánh giá tổng thể các nguyên
nhân tiềm ẩn về lãnh đạo trường học
thập kỷ qua cho thấy cộng đồng giáo
dục một thời gian dài không quan tâm
tới vấn đề lãnh đạo, và cuối cùng vấn
đề này được làm rõ. Vẫn còn nhiều
điều cần học hỏi, nhưng chúng ta rút
ra được nhiều bài học. Kiến thức và
trải nghiệm ngày càng mở rộng,
nhưng bây giờ là thời điểm cần những
nỗ lực tăng cường lãnh đạo trường
học. Không có những người hiệu
trưởng hiệu quả, không đạt được mục
tiêu quốc gia, việc thay đổi trường
học sẽ thất bại.

Chúng ta có quyền hi vọng, hứa
hẹn người hiệu trưởng hiệu quả trong
từng trường học.

(Theo The school principal as
leader: Guiding schools to better
teaching and learning. The Wallace
Foundation 1/2012)
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ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC
ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Đây là báo cáo tóm tắt nghiên cứu
từ Đại học Minesota và Toronto, do
quỹ Wallance cấp kinh phí nghiên
cứu, đánh giá dựa trên cứ liệu sẵn có,
dành cho các nhà giáo dục học, nhà
hoạch định chính sách và những
người yêu thích vấn đề tăng cường
trường học thành công. Các nhà
nghiên cứu chỉ ra rằng, lãnh đạo
không phải là vấn đề duy nhất, nó
đứng sau vấn đề dạy học và các yếu
tố liên quan tới trường học ảnh
hưởng tới kết quả học tập của học
sinh. Lãnh đạo trường học thành
công ảnh hưởng tới kết quả học tập
của học sinh qua ba yếu tố: 1/ Xây
dựng các định hướng; 2/ Phát triển
con người; 3/ Điều hành tổ chức.

Lãnh đạo trường học có ảnh
hưởng đến kết quả học tập của HS
như thế nào?

Hiện nay, những nỗ lực cải cách
trường học đều nhằm cải tiến công tác
dạy và học. Có nhiều cách đổi mới
khác nhau, ví dụ: mục tiêu cùng cải
tiến trường học trong hạt, bang hoặc
vùng miền. Cuộc cải cách khác lại tạo
ảnh hưởng theo tiếp cận tổng thể vào
việc dạy và học ở từng trường học.

Cũng có thể tập trung đổi mới chương
trình (ví dụ: môn khoa học và toán
học), giải quyết từng phần trong
chương trình học, với mục tiêu triển
khai trên diện rộng, đồng thời với các
phương pháp đổi mới dạy học như
học tập hợp tác, hi vọng thay đổi
phương pháp thực hành của từng giáo
viên.

Phương thức đổi mới thì đa dạng,
nhưng chúng đều phụ thuộc vào sự
thành công trong năng lực và động
lực lãnh đạo địa phương. Cơ hội cải
tiến học tập của học sinh sẽ khả thi
nếu lãnh đạo cấp bang, cấp trường
nhất trí các mục tiêu cải cách và đánh
giá cao những nhiệm vụ cần làm. Ví
dụ, lãnh đạo địa phương giúp đỡ đồng
nghiệp hiểu cách tích hợp cải cách
trong nỗ lực cải thiện địa phương, tạo
điều kiện hỗ trợ những người thực
hiện sự thay đổi và nhận được sự hợp
tác và trợ giúp từ gia đình và cá nhân
khác trong cộng đồng. Vì vậy, lãnh
đạo ‘hiệu quả, thành công’ đóng vai
trò thiết yếu trong cải cách trường
học. Đấy là lí do tại sao chúng ta cần
biết, hình dung được cải cách là gì,
những gì cần làm để cải cách.
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Trong dự án nghiên cứu lớn này,
bước đầu tiên là xây dựng nền kiến
thức về lãnh đạo giáo dục hiệu quả,
chúng tôi đánh giá thông tin qua năm
câu hỏi sau:

- Lãnh đạo thành công ảnh hưởng
như thế nào tới kết quả học tập của
học sinh?

- Mức điều chỉnh phù hợp trong
các kiểu lãnh đạo bắt buộc hiển thị
qua nghiên cứu tài liệu như thế nào?

- Liệu có cách thực hành lãnh đạo
‘cơ bản’ nào dành cho các lãnh đạo
thành công trong hầu hết các bối
cảnh?

- Ngoài cách thực hành lãnh đạo
‘cơ bản’, cần thêm những yếu tố gì để
lãnh đạo thành công?

- Ảnh hưởng của lãnh đạo thành
công tới kết quả học tập của học sinh
như thế nào?

Lãnh đạo ảnh hưởng tới kết quả
học tập của học sinh

Đánh giá các dẫn chứng cho thấy
lãnh đạo thành công có vai trò rất
thiết yếu - và chưa có đánh giá đầy đủ
- trong việc cải thiện kết quả học tập
của học sinh. Cụ thể là, dẫn chứng về
ảnh hưởng của lãnh đạo thành công
tới kết quả học tập của học sinh được
chia thành 2 nhóm ý kiến quan trọng:

1. Lãnh đạo sếp thứ hai sau dạy
học trong danh sách các yếu tố liên
quan tới trường học, tới học tập của
học sinh

Dẫn chứng về ảnh hưởng của lãnh
đạo tới kết quả học tập của học sinh
dễ gây hiểu nhầm, nghiên cứu trước
đây chưa đánh giá đúng mức độ ảnh
hưởng này. Ảnh hưởng của lãnh đạo
(ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp)
tới kết quả học tập của HS chiếm
khoảng ¼ trong tổng số ảnh hưởng
trường học. Điều này khích lệ việc
nâng cao hiệu quả lãnh đạo, giúp triển
khai cải cách giáo dục thành công trên
diện rộng.

2. Ảnh hưởng của lãnh đạo lớn
nhất khi vai trò lãnh đạo trở nên cần
thiết nhất

Nếu chúng ta quan niệm người
lãnh đạo với vai trò quản lí chính, thì
ảnh hưởng của họ đối với kết quả học
tập của học sinh sẽ lớn hơn, nhiều
thách thức hơn. Dẫn chứng cho thấy
hành động lãnh đạo ảnh hưởng ít
nhưng thiết yếu tới kết quả học tập
của học sinh so với tổng thể trường
học, nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra
mức độ ảnh hưởng lớn hơn của lãnh
đạo thành công trong các trường học
có điều kiện khó khăn hơn. Thực sự,
không có tài liệu nào chứng minh các
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trường học có vấn đề đã thay đổi mà
thiếu sự can thiệp của lãnh đạo hùng
mạnh. Nhiều yếu tố khác nữa sẽ góp
phần vào sự thay đổi này, nhưng lãnh
đạo đóng vai trò xúc tác. Kết quả trên
định hướng giá trị của sự thay đổi
năng lực lãnh đạo trường học chất
lượng thấp, là một p hần trong nỗ lực
cải tiến hoặc tái cơ cấu trường học.

Yếu tố cơ bản để lãnh đạo thành
công

Trong các ngành có tổ chức đặc
thù như trường học và quân đội, văn
hóa quốc gia đa dạng như
Newzealand, Canada, Hong Kong và
Mỹ thì người lãnh đạo thành công
phải có một số phương pháp thực
hành cốt lõi phổ biến, tạo nên nét đặc
trưng cho các mô hình quản lý.

Phương pháp thực hành này chính
là ‘các yếu tố cơ bản’ để lãnh đạo
thành công. Thông thạo những
phương pháp thực hành này cũng
chưa đủ để tạo nên sự thay đổi kế t
quả học tập của học sinh, nhưng nó
đóng vai trò quan trọng dẫn tới sự
thay đổi này.

Có thể chia thành 3 nhóm phương
pháp thực hành như sau: xây dựng
các định hướng, phát triển con người
và tái cơ cấu tổ chức.

1. Xây dựng các định hướng

Dẫn chứng nghiên cứu cho thấy
việc xây dựng các định hướng chiếm
tỉ lệ lớn nhất trong ảnh hưởng của
lãnh đạo. Nhóm phương pháp thực
hành này nhằm giúp đồng nghiệp xây
dựng hiểu biết chia sẻ lẫn nhau về tổ
chức, các hoạt động, các mục tiêu
trong tầm nhìn và mục đích chung.
Con người có động lực hướng tới mục
tiêu, tự cạnh tranh, thách thức và
vươn tới mục tiêu đó. Có mục tiêu,
công việc trở nên có ý nghĩa và giúp
họ nhận ra vai trò cá nhân trong môi
trường làm việc.

Hỗ trợ xây dựng định hướng là
phương pháp thực hành lãnh đạo cụ
thể, cũng như việc xác định và công
bố tầm nhìn, tăng cường đồng thuận
các mục tiêu nhóm và đạt thành tích
cao như mong muốn. Giám sát thành
tích tổ chức và thúc đẩy giao tiếp hiệu
quả trong toàn bộ tổ chức sẽ giúp phát
triển các mục đích tổ chức chia sẻ lẫn
nhau.

2. Phát triển con người

Dẫn chứng thu thập được trong tổ
chức trường học và các tổ chức khác
về vai trò của nhóm phương pháp
thực hành này đối với lãnh đạo hiệu
quả mang tính chất thiết yếu. Định
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hướng tổ chức bắt buộc và rõ ràng,
góp phần quan trọng tạo động lực
nhiệm vụ thành viên, vì họ không
phải là điều kiện duy nhất làm việc
đó, và cũng không phải thực hiện
những định hướng để góp phần vào
năng lực cá nhân thực hiện công việc
tốt hơn. Những năng lực và động lực
này ảnh hưởng bởi các thành vi ên tổ
chức giàu kinh nghiệm trực tiếp về
vai trò lãnh đạo, cũng như điều kiện
tổ chức hợp tác giữa các thành viên
này.

Phương pháp thực hành lãnh đạo
cụ thể sẽ ảnh hưởng tích cực và thiết
thực tới kinh nghiệm đinh hướng, ví
dụ: tạo động lực trí tuệ, hỗ trợ cá nhân
và tạo mô hình phương pháp thực
hành phù hợp và niềm tin vững chắc
vào tổ chức.

3. Tái cơ cấu tổ chức

Kết quả học tập của học sinh phụ
thuộc phần lớn vào động lực và năng
lực hoạt động cá nhân và tập thể của
giáo viên và cán bộ quản lý. Nhưng
điều kiện trường học đôi khi cũng làm
giảm những chủ định tốt của đội ngũ
cán bộ và thực sự ngăn cản phương
pháp thực hành quản lý hiệu quả. Ví
dụ, trong một số trường hợp, trắc
nghiệm đạt mức độ cao sẽ khích lệ
giáo viên có phương pháp dạy học

thực tế và đào sâu kiến thức - những
người có năng lực hoàn hảo để phát
triển kiến thức sâu rộng cho học sinh.
Nguồn khích lệ tài chính bên ngoài
nhằm đạt được các mục tiêu thành
tích trường học, trong một số điều
kiện nào đó, có thể xói mòn sự tận
tâm của giáo viên đối với phúc lợi
học sinh.

Lãnh đạo trường học thành công
sẽ phát triển trường học và địa
phương thành các tổ chức hiệu quả,
hỗ trợ và duy trì thành tích quản lý,
giáo viên và học sinh. Phương pháp
thực hành cụ thể thường liên quan
chặt chẽ với các yếu tố cơ bản này,
bao gồm việc tăng cường văn hóa
trường học và địa phương, thay đổi cơ
cấu tổ chức và xây dựng các qui trình
hợp tác. Các nhóm phương pháp thực
hành này nhận định rằng mục đích
đằng sau việc tái cơ cấu văn hóa tổ
chức và cấu trúc là nhằm tạo điều
kiện thuận lợi cho công việc của các
thành viên tổ chức, và sự mềm dẻo
trong cấu trúc phù hợp với bản chất
thay đổi của diễn đàn cải tiến trường
học.

Các yếu tố bên ngoài của lãnh
đạo thành công: Hiểu bối cảnh

Lãnh đạo trường học, cũng như
chuyên gia các ngành khác, không
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những làm chủ các yếu tố ‘cơ bản’,
mà còn đáp ứng hiệu quả các yêu cầu
đặc thù bối cảnh. Dẫn chứng nghiên
cứu cho thấy bản thân người lãnh đạo
sẽ giải quyết linh hoạt và hiệu quả tùy
theo hoàn cảnh và đối tượng hợp tác.
Vấn đề nảy sinh là thế nào là niềm tin
chung vào kiểu lãnh đạo quen thuộc
và tìm kiếm mô hình lãnh đạo tốt
nhất. Chúng ta cần xây dựng những
người lãnh đạo với hàng loạt phương
pháp thực hành và năng lực cần thiết,
không phải là những lãnh đạo được
đào tạo đáp ứng phương pháp thực
hành ‘lí tưởng’.

Chúng tôi tin rằng dẫn chứng trên
sẽ là những tranh luận trong nghiên
cứu sắp tới về việc xây dựng mô hình
lãnh đạo cụ thể và tập trung nhiều hơn
vào việc khám phá mức năng động
cần có trong vai trò lãnh đạo khác
nhau.

1. Bối cảnh tổ chức

Có nhiều dẫn chứng về sự tương
quan giữa người lãnh đạo và các đặc
điểm của bối cảnh tổ chức như khu
vực địa lý (thành thị, nông thôn, cận
thành thị), trình độ giáo dục (tiểu học,
phổ thông) và độ lớn bé trong trường
học và hạt. Mỗi đặc điểm có ảnh
hưởng riêng tới người lãnh đạo thành
công. Ví dụ, hiệu trưởng thành công

trong trường học thành thị thường
theo mô hình lãnh đạo trực tiếp và từ
trên xuống so với lãnh đạo các trường
học cận thành thị. Kiến thức chương
trình của lãnh đạo thành công trường
tiểu học thường cạnh tranh với kiến
thức của giáo viên; ngược lại, kiến
thức của hiệu trưởng trường phổ
thông thường phụ thuộc nhiều vào
trưởng bộ môn. Tương tự, trường học
nhỏ cho phép người lãnh đạo trực tiếp
bắt đầu mô hình hóa các hình thức
dạy học mong muốn và giám sát giáo
viên dạy học, trong khi đó người lãnh
đạo thành công ở các trường học lớn
hơn tác động tới giáo viên theo cách
gián tiếp; ví dụ: thông qua các trải
nghiệm phát triển chuyên môn theo
kế hoạch.

Bối cảnh tổ chức khác nhau là
thách thức khả năng cá nhân trong
phát triển lãnh đạo, họ cần nắm bắt
mọi thứ, chấp nhận hoặc không chấp
nhận, phân biệt sự khác nhau trong
phương pháp thực hành lãnh đạo. Ví
dụ, người lãnh đạo trường phổ thông
lớn đòi hỏi các năng lực khác so với
lãnh đạo trường tiểu học nhỏ.

2. Số lượng học sinh

Vẫn còn nhiều điều cần thảo luận
về việc làm sao người lãnh đạo thành
công đáp ứng các nhu cầu giáo dục



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 5

- 20 -

khác nhau của người học. Nhiều
nghiên cứu về điều kiện trường, lớp
rất hữu ích cho học sinh có hoàn cảnh
gia đình kinh tế khó khăn, người dân
tộc thiểu số và da màu. Phần lớn
những nghiên cứu này là một phần
trong phong trào ‘trường học hiệu
quả’ để xác định rõ các điều kiện này.
Ngoài ra, vấn đề quan tâm trong
nhiều nghiên cứu chính sách giáo dục
là: sĩ số học sinh trong lớp học,
phương pháp dạy học, thực hành theo
nhóm học sinh, và trường học lớn/nhỏ
đã sử dụng cứ liệu về/dựa trên đối
tượng học sinh này. Ví dụ, số liệu cho
thấy học sinh tiểu học có gia đình
kinh tế khó khăn sẽ học ở các trường
tiểu học tương đối nhỏ (250 đến 300
học sinh) và lớp học (từ 15 tới 20 học
sinh), giáo viên thích phương pháp
dạy học tích cực, tập trung vào chiến
lược nhóm học sinh đa dạng, nội dung
chương trình hay và phong phú thông
tin.

Cứ liệu nghiên cứu sẽ chỉ ra cách
nâng cao thành tích học tập của học
sinh, người lãnh đạo cần hỗ trợ cán bộ
khi thực hiện đảm bảo các điều kiện
lớp học, trường học, ‘lãnh đạo trường
học là người thực hiện chính sách’.
Dẫn chứng này cũng khích lệ các tổ
chức hỗ trợ học sinh và gia đình học
sinh, nhưng không thay đổi định

hướng lãnh đạo và ảnh hưởng tới
chuyên môn giáo viên.

Hạn chế của nghiên cứu này là
chưa xác định kiểu lãnh đạo thành
công trong việc cải thiện các điều
kiện lớp học và trường học như
nghiên cứu đã đề xuất, và chưa hỗ trợ
các kĩ năng. Người lãnh đạo cần hiểu
rõ vấn đề phức tạp và cần dựa vào
nhiều nguồn dẫn chứng để quyết định
chính sách triển khai. Ví dụ: tùy theo
nhóm học sinh cụ thể, chúng ta phải
hiểu làm thế nào để người lãnh đạo
tạo được những mong muốn lớn, tăng
cường dạy học, khuyến khích chia sẻ
học tập hiệu quả trong nhóm và thích
nghi với chương trình thách thức hơn.

3. Bối cảnh chính sách

Chính sách sẽ thay đổi nhiều theo
thời gian, nhưng có xu hướng bất biến
tại một thời điểm nào đó dù có nhiều
lãnh đạo. Hiện nay, bối cảnh chính
sách theo định hướng trách nhiệm,
trên diện rộng chiếm đa số trong các
nhà lãnh đạo giáo dục toàn quốc.

Các bang là chủ thể cốt yếu trong
việc ban hành lãnh đạo giáo dục. Hiện
nay, việc tập trung vào các chuẩn cấp
bang và hệ thống trách nhiệm đang
định hướng các quyết định và chính
sách địa phương theo cách mới.
Ngoài ra, kinh phí cấp cho giáo dục
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cấp hạt, ở nhiều bang, chuyển đổi lên
bang, trong khi nhiều nơi khác vẫn do
địa phương chịu trách nhiệm.

Dù bang hay địa phương thì sự
thay đổi kinh tế bang sẽ định hướng
các quyết định địa phương, vì người
quản lý và hiệu trưởng sẽ đối mặt với
những khó khăn hàng ngày về phân
bổ nguồn lực. Địa phương hay bang
quản lý đều do ‘văn hóa chính trị’
quyết định- thuật ngữ này thường
xuyên được áp dụng nhưng rất hiếm
nghiên cứu về nó, trừ lĩnh vực cải
cách phúc lợi gần đây.

Nghiên cứu về trường học thành
công và phương pháp thực hành lãnh
đạo hạt theo bối cảnh như trên vẫn
đang trong thời kỳ trứng nước, mặc
dù các năng lực và động lực của lãnh
đạo địa phương đóng vai trò quyết
định chính trong ảnh hưởng của bối
cảnh tới học sinh. Các dẫn chứng sẵn
có chỉ rõ những mục tiêu chung mà
người lãnh đạo thành công cần áp
dụng, cần có thêm nhiều nghiên cứu
nữa để xác định rõ các phương pháp
thực hành lãnh đạo đạt được những
mục tiêu sau:

- Tạo ra và duy trì trường học
cạnh tranh. Đây là mục tiêu đối với
lãnh đạo trường học và đ ịa phương
khi họ tìm thấy sự cạnh tranh trong

học sinh, ví dụ: ‘thị trường’ giáo dục
có nhiều lựa chọn thay thế các trường
công lập như trường học ủy quyền,
trường tư nhân, được hỗ trợ thông qua
thuế học phí;

- Trao quyền ra quyết định quan
trọng. Đây là mục tiêu cốt lõi dành
cho người lãnh đạo khi cơ chế trách
nhiệm bao gồm: thành phần cộng
đồng tham gia giáo dục có tiếng nói
quan trọng hơn, như trường hợp hội
đồng nhà trường do phụ huynh học
sinh kiểm soát; khích lệ việc ra quyết
định dựa trên dữ liệu sẽ là một phần
trong mục tiêu này;

- Cung cấp hướng dẫn dạy học .
Đây là mục tiêu quan trọng trong
phần lớn các hạt và trường học nhằm
cải tiến kết quả học tập của học sinh.
Cần có đặc điểm riêng biệt trong điều
kiện ngày càng có nhiều yếu tố cơ bản
đánh giá nhiệm vụ của cán bộ giáo
dục, ví dụ: trong hàng loạt các chuẩn
chuyên môn và việc vận dụng các
chuẩn này để phát triển chuyên môn
thường xuyên và đánh giá cá nhân;

- Xây dựng và thực hiện các kế
hoạch chiến lược và cải tiến trường
học. Khi nhà trường cần có kế hoạch
cải tiến, như phần lớn các hạt, thì lãnh
đạo trường học cần làm chủ các kĩ
năng liên quan tới việc hoạch định và
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triển khai các kế hoạch có hiệu quả.
Trên thực tế, tất cả lãnh đạo trường
học cần thành thạo các qui trình
hoạch định chiến lược trên diện rộng.

Lãnh đạo thành công có ảnh
hưởng đến kết quả học tập của HS
như thế nào?

Qua nghiên cứu, chúng tôi rút ra
ba kết luận về ảnh hưởng của l ãnh
đạo thành công đến kết quả học tập
của HS như sau:

1. Phần lớn lãnh đạo ảnh hưởng
trực tiếp tới kết quả học tập của hoc
sinh, thông qua ảnh hưởng của họ
tới người khác hoặc tới đặc điểm tổ
chức mà họ lãnh đạo

Điều này có thể tự nhận thấy qua
dẫn chứng nghiên cứu về cách người
lãnh đạo (nhất là lãnh đạo trường
học/hạt nhỏ nhất) sử dụng lượng thời
gian khổng lồ và cùng với người khác
sử dụng lượng thời gian này - có thể
thành công hoặc thất bại. Nhưng
nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của
lãnh đạo tới kết quả học tập của học
sinh đã cố gắng đánh giá ảnh hưởng
trực tiếp; kiểu đánh này rất hiếm tìm
ra ảnh hưởng.

Chỉ đến khi thiết kế nghiên cứu bắt
đầu có cái nhìn tinh vi hơn về chuỗi
‘biến số’ liên kết phương pháp thực
hành lãnh đạo và kết quả học tập của

học sinh thì ảnh hưởng từ người lãnh
đạo mới rõ. Sự kết nối này thường lâu
dài và mở rộng tổ chức. Về tổng thể,
chuỗi các biến số này diễn biến lâu
đối với lãnh đạo hạt và ngắn hơn so
với lãnh đạo trường học. Đóng góp
của lãnh đạo tới kết quả học tập của
học sinh phụ thuộc nhiều vào việc
người lãnh đạo ấy chọn lựa thận trọng
phần nào trong tổ chức được dành
nhiều thời gian và quan tâm tới. Một
số chọn lựa (theo mô tả dưới đây) sẽ
phải quan tâm nhiều hơn.

2. Dẫn chứng cung cấp đầu mối
rất tốt về con người và nhiệm vụ mà
người lãnh đạo cần quan tâm nhiều
nhất trong tổ chức

Giáo viên là dẫn chứng cốt yếu và
gây ấn tượng trong đề xuất ‘kiến thức
nội dung sư phạm’ (kiến thức về cách
dạy nội dung vấn đề môn học cụ thể)
là trung tâm của sự hiệu quả. Vì vậy,
cộng đồng giáo viên chuyên môn
thường kết hợp với đồng nghiệp trong
và ngoài trường. Ở cấp độ lớp học,
dẫn chứng chủ yếu cho thấy kết quả
học tập của học sinh rất khác nhau do
các yếu tố như sĩ số học sinh trong
lớp học, thực hành nhóm, phương
pháp dạy của giáo viên, và bản chất
và mức độ giám sát sự tiến bộ của học
sinh.
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Ở cấp trường học, dẫn chứng
nhiều nhất là việc xác định: sứ mệnh
và mục tiêu trường học, văn hóa, sự
tham gia của giáo viên vào việc ra
quyết định, và mối quan hệ với phụ
huynh học sinh và cộng đồng lớn ,…
là những yếu tố quyết định nhiều tới
kết quả học tập của học sinh. Điều
kiện hạt cũng ảnh hưởng tới kết quả
học tập này, bao gồm: văn hóa hạt,
việc tạo cơ hội phát triển chuyên môn
phù hợp với trường học, và ưu tiên

của hạt và các chính sách quản lý nối
tiếp. Các hạt cũng góp phần vào kết
quả học tập của học sinh thông qua
việc đảm bảo phù hợp với mục tiêu,
chương trình, chính sách và phát triển
chuyên môn.

(Theo Review of research  How
leadership influences student
learning, Kenneth Leithwood, Karen
Seashore Louis, Stephen Anderson
and Kyla Wahlstrom. The Wallace
Foundation).
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC
THEO ĐỊNH HƯỚNG VÀ QUY TRÌNH MỚI

Quy trình đánh giá được thiết
kế tốt sẽ là công cụ hữu hiệu để xác
định ưu điểm, nhượ c điểm của người
lãnh đạo, và khích lệ người lãnh đạo
tập trung vào các hoạt động thúc đẩy
việc học và dạy tốt hơn. Đánh giá
lãnh đạo trường học không phải là
một ý tưởng mới, nhưng các công
trình nghiên cứu về đánh giá hiện
hành không tập trung vào đặc điểm
quá trình học tập, không hiệu quả khi
thu thập các yếu tố đáng tin cậy về
cách ứng xử của người lãnh đạo và
không thúc đẩy diễn đàn học tập
trường học và vùng miền. Bài viết
trình bày những yếu tố theo định
hướng mới trong đánh giá người lãnh
đạo-những vấn đề cần đánh giá và
cách thức đánh giá. Tác giả nhấn
mạnh một số công cụ mới phát triển:
công cụ đánh giá lãnh đạo hướng
dẫn, hai công cụ khác theo các mục
đích đặt ra. Cuối cùng, tác giả đưa ra
những thách thức tiềm ẩn và những
vấn đề phát sinh khi sử dụng đánh giá
như một phương tiện nhằm tăng
cường hiệu quả lãnh đạo và cải tiến
toàn bộ hệ thống giúp trẻ em học tốt
hơn.

I. Những vấn đề cần đánh giá

Lãnh đạo hiệu quả đóng vai trò
thiết yếu trong sự thành công của
trường học. Nghiên cứu và thực tiễn
chỉ ra rằng cơ hội tạo ra và duy trì
môi trường học tập chất lượng cao,
góp phần định hình việc dạy và học,
mà không cần người lãnh đạo giỏi và
tâm huyết là rất hiếm. Điều này đặc
biệt đúng với các trường học nhiều
thách thức, vì áp lực lớn khi dạy mọi
trẻ em trở thành người học, khi đó
lãnh đạo trường học không đơn giản
chỉ là người quản lí. Những thách
thức được trình bày trong dữ liệu
‘khoảng cách thành tích’ và luật
“Không bỏ rơi trẻ em’ đã tái nhấn
mạnh những công việc chính của hiệu
trưởng trong các hoạt động dạy và
học. Đó là sự dịch chuyển từ xây
dựng nhà quản lý học cách làm lãnh
đạo, trong các yếu tố ảnh hưởng tới
học tập thì quyền lãnh đạo đứng thứ
hai sau việc dạy học.

Chúng ta cũng biết rằng, việc xây
dựng và thực hiện đánh giá thành tích
lãnh đạo trường học phù hợp, có độ
tin cậy sẽ lâu hơn so với các ngành
khác. Trong quân đội, đánh giá đồng
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bộ, trên diện rộng sẽ giúp người lãnh
đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, khó
khăn và đạt thành tích cao. Nhiều cơ
quan sử dụng kiểu đánh giá ‘360 độ’
nhằm thu thập thông tin về thành tích
người quản lý từ giám sát viên, đồng
nghiệp và bản thân người lãnh đạo.
Và trong nhiều lĩnh vực, đánh giá
được sử dụng không chỉ đưa ra quyết
định quan trọng về lương, sự thăng
tiến, mà còn định hướng sự phát triển
cá nhân, định hình đào tạo và tiếp tục
phát triển, tạo ra văn hóa học tập và
những cải tiến tiếp theo trong tổ chức.

Nghiên cứu cũng như kinh
nghiệm, trong các lĩnh vực khác nhau,
đều chỉ ra những đặc điểm đánh giá
chất lượng cao như sau:

- Kiểm tra những vấn đề cần kiểm
tra;

- Được áp dụng phù hợp và kiểm
tra sự công bằng;

- Được xem như một qui trình tiếp
diễn về phát triển chuyên môn, không
đơn giản là ‘công cụ’ hoặc một sự
kiện biệt lập;

- Được dựa trên dẫn chứng tốt
nhất có thể, thường lấy từ nhiều
nguồn;

- Củng cố các mục tiêu cốt lõi của
tổ chức;

- Cung cấp thông tin phản hồi về
những vấn đề nổi trội; và

- Hỗ trợ cải tiến thường xuyên.

Trong lĩnh vực giáo dục, các
chuẩn trong mô hình lãnh đạo dựa
trên hoc tập ngày càng được áp dụng
rộng rãi, tạo bước tiến quan trọng
theo định hướng đúng. Hơn 40 bang
đã áp dụng chuẩn “ISLLC” (Tập đoàn
Chứng nhận Lãnh đạo trường học
Liên bang), hoặc một số kiểu chuẩn
này, như nền tảng thống nhất trong
đánh giá hiệu trưởng. Nhiều người đã
áp dụng bộ chuẩn ISLLC, phiên bản
2008 đã chỉnh sửa làm cơ sở trong
các hoạt động liên quan tới việc cải
tiến kết quả học tập của học sinh và
khuyến khích hiệu trưởng triển khai
những thay đổi cần thiết trong trường
học.

Các chuẩn chỉ hữu ích khi được áp
dụng vào cuộc sống, tuy nhiên, trong
lĩnh vực đánh giá lãnh đạo giáo dục
công lập, rất ít công cụ và qui trình áp
dụng các chuẩn mới có hiệu quả. Một
số bang - tiêu biểu như Kentucky,
Iowa và Delaware – đã sử dụng các
chuẩn ISLLC như cơ sở đánh giá lãnh
đạo, cải tiến thành tích, và tái lập
chương trình đào tạo hành trang nghề
(xem bảng Delaware, trang 11). Báo
cáo đánh giá gần đây về các công cụ
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đánh giá đang sử dụng trong 44 hạt và
bang cho thấy gần nửa số lượng
hạt/bang không có thông tin phản hồi
rõ ràng về việc lãnh đạo cần làm gì tốt
hơn để cải tiến chất lượng dạy và học
trong kế hoạch phát triển trường học.

Ngoài ra, thường xuyên không có
sự thống nhất giữa các qui trình đánh
giá và sự phát triển chuyên môn,
những hướng dẫn cần thiết giúp nhà
lãnh đạo khắc phục nhược điểm.

Năm 2000 không yêu cầu đánh giá
thành tích hiệu trưởng cả năm. Đến
khi yêu cầu thì tùy theo các trường
học. Thậm chí, đánh giá này được
thống nhất theo hạt, nhưng không dựa
theo các chuẩn phản ảnh những hiểu
biết hiện nay về công việc của người
hiệu trưởng với vai trò đầu tiên và
trên hết là người lãnh đạo học tập.

Tại sao hiện nay đánh giá là thách
thức trong diễn đàn giáo dục? Trước
hết, không có dẫn chứng nào cho rằng
nhà lãnh đạo giáo dục kiên cường hơn
các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực khác
về vấn đề đánh giá. Lời giải thích
được nhiều người ủng hộ hơn nằm
trong nền lịch sử vẻ vang, cơ cấu phi
tập trung hóa, đặc điểm chính trị vùng
miền khác nhau trong giáo dục công
lập, cùng với những thay đổi như đã
đề cập ở trên về quan điểm người

lãnh đạo nên ưu tiên gì trong trường
học.

Rõ ràng là kiểm soát địa phương
và điều kiện kinh tế - xã hội khác
nhau sẽ tạo nên đặc trưng giáo dục
công lập, gây khó khăn và tranh cãi
khi thống nhất vấn đề đánh giá phù
hợp, tập trung nhất, yếu tố đầu vào
cần tìm là gì,…

Thừa nhận những thách thức, thiếu
hụt các qui trình đánh giá toàn diện về
lãnh đạo trường học, tuy nhiên một
câu hỏi được đặt ra là: Làm thế nào
để mong muốn lãnh đạo trường học
nâng cao thành tích chuyên môn và
đáp ứng được nhiều thách thức trong
nghề lãnh đạo nếu chúng ta không thu
thập, hành động theo thông tin đúng
về hiệu quả trong cách cư xử và hành
động như lãnh đạo học tập? Hiện nay,
nếu chúng ta yêu cầu hiệu trưởng là
lãnh đạo trường học và lãnh đạo học
tập, vì chúng ta biết, chúng ta không
thể đánh giá họ chỉ là lãnh đạo trường
học và yêu cầu nhiệm vụ của người
lãnh đạo cũng quan trọng ngang hàng.
Chúng ta phải tìm cách đánh giá cách
ứng xử của họ như lãnh đạo học tập
hiệu quả.

Bài viết không đưa ra qui trình
hoặc công cụ ‘đúng’ về đánh giá lãnh
đạo trường học áp dụng cho mọi bang
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và hạt. Chúng tôi chỉ đưa ra đề xuất
và thảo luận mục tiêu và tiêu chí từ
những nghiên cứu và trải nghiệm mới,
từ đó xây dựng định hướng đánh giá
mới, hiệu quả hơn. Tác giả cũng mô
tả sản phẩm ‘Đánh giá Lãnh đạo
trường học’ của Vanderbilt (VAL-

ED)-sản phẩm này tìm kiếm áp dụng
bộ tiêu chí trên và các công cụ theo
mục tiêu, tập trung vào 2 vấn đề cụ
thể trong lãnh đạo: quản lý thời gian
và hướng dẫn.

Công cụ hướng đích: Dành cho việc hướng dẫn hiệu trưởng và quản lý
thời gian

VAL-ED được thiết kế nhằm đánh giá thành tích tổng thể của lãnh đạo
trường học trong cải tiến dạy và học. Công cụ hướng đích tạo ra một số thuận
lợi tập trung vào quản lý nhà trường. Hai công cụ đã được Wallance tài trợ xây
dựng là: công cụ nhằm cải tiến hướng dẫn hiệu trưởng mới, và công cụ giúp
lãnh đạo trường học định hướng nhiều thời gian hơn trong các nhiệm vụ giảng
dạy.

Bản công tác Hoạch định Thành tích Lãnh đạo (LPPW)

Công cụ này nhằm xây dựng hội thoại giữa hiệu trưởng mới và người
hướng dẫn về việc xác định và làm chủ các hành vi lãnh đạo, tạo nên nội dung
cốt yếu trong lãnh đạo hướng dẫn hiệu quả và báo cáo tiến độ thảo luận. Dựa
trên quá trình xây dựng lãnh đạo của Viện Hàn lâm Lãnh đạo NYC và các công
cụ đánh giá mà các bang Delaware và Kentucky sử dụng, LPPW được thử
nghiệm với các hiệu trưởng, người hướng dẫn, phụ trách trên 960 trường học tại
7 bang. Số liệu ban đầu cho thấy công cụ hữu hiệu giúp thay đổi nhiệm vụ
hướng dẫn từ ‘hệ thống phức hợp’ không điểm nhấn sang hội thảo lấy học tập
làm trung tâm và theo hệ thống nhằm xác định và giải quyết nhu cầu cấp thiết
nhất của người hiệu trưởng mới.

Thang thời gian

Quản lí theo nhiệm vụ sẽ làm rõ lượng thời gian hiệu trưởng dành cho cải
tiến dạy học. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hiệu trưởng thường sử dụng 2/3 thời
gian hoặc nhiều hơn vào các công việc không liên quan tới lớp học. Năm 2002,
các trường học công lập tại hạt Jefferson (KY) nỗ lực trên nhiều phương diện
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giúp hiệu trưởng đánh giá và định hướng lại lượng thời gian phân bổ, dưới sự
trợ giúp của tổ chức Wallance. Yếu tố cốt lõi trong qui trình đó là Thu thập Dữ
liệu Phân tích Thang Thời gian. Cán bộ thu thập dữ liệu gặp gỡ hiệu trưởng năm
ngày và ghi băng lượng thời gian hiệu trưởng dành cho giảng dạy, quản lý và
công việc liên quan tới nhân sự. Hiệu trưởng có thể sử dụng dữ liệu để xây dựng
các mục tiêu tăng thời gian lãnh đạo giảng dạy. Công cụ này tạo ra dữ liệu
nghiên cứu cơ bản và dữ liệu tiếp theo.

II. Đánh giá lãnh đạo: Những
yếu tố bị lãng quên

Đánh giá lãnh đạo không phải là
vấn đề mới trong trường học và địa
phương. Tuy nhiên, quá trình đánh
giá lãnh đạo thường do địa phương
quyết định, do hợp đồng thỏa thuận cá
nhân. Cụ thể là hiệu trưởng đặt ra các
mục tiêu thông qua hình thức và qui
trình tại địa phương. Hàng năm, hiệu
trưởng sẽ họp với người giám sát ,
người đánh giá năng lực về kết quả
công việc của hiệu trưởng. Đánh giá
này ít liên quan tới chuẩn lãnh đạo và
các cơ hội phát triển chuyên môn, có
thể tập trung hoặc không tập trung
vào vấn đề hướng dẫn trong thành
tích của người lãnh đạo.

Việc mở rộng phạm vi đánh giá
hiện hành liên quan tới nhiệm vụ lãnh
đạo, cách thực hiện và mức độ liên
quan tới các chuẩn lãnh đạo, yêu cầu
của người giám sát.

Nghiên cứu viên từ Đại học
Vanderbilt đưa ra kết luận: “rất ít sự
đồng thuận trong vấn đề nên đánh giá
những gì”; và nhiều vấn đề lãnh đạo
được đánh giá nhưng không có đánh
giá sâu”. Đánh giá lãnh đạo được xem
như sự kiện nhiều cổ đông tham gia,
điền theo mẫu hoặc trả lời phỏng vấn,
không phải là qui trình tiếp diễn kết
nối mục tiêu phát triển và bồi dưỡng
thường xuyên. Trong đánh giá toàn
diện hiệu trưởng, Ginberg và Berry
cho biết “nhà hoạch định ch ính sách
tìm kiếm sự giúp đỡ chọn lựa hệ
thống đánh giá hiệu trưởng không
theo chỉ dẫn từ các nguồn lực vốn
có”.

III. Định hướng mới trong đánh
giá lãnh đạo nhà trường

Lãnh đạo trường học cần thông tin
giá trị và đáng tin cậy nhằm đánh giá
công việc và giúp họ hoàn thiện hơn
trong quản lý trường học. Tổ chức
Wallance và các cộng sự đã đưa ra
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định hướng mới trong đánh giá lãnh
đạo trường học theo hai câu hỏi chính
như sau:

- Lãnh đạo trường học cần đánh
giá những gì?

- Cách đánh giá như thế nào để
tăng cường hiệu quả, cải tiến học tập?

ĐÁNH GIÁ LÃNH ĐẠO
TRƯỜNG HỌC NHẰM

1. Nhấn mạnh hành vi ‘định
hướng’ cải thiện hướng dẫn và thúc
đẩy trường học thay đổi, bám sát các
chuẩn.

Bức tranh hàng ngày của người
hiệu trưởng là một danh sách dài các
nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý. Điều
kiện tiên quyết trong đánh giá lãnh
đạo là điểm nhấn vào sự hướng dẫn
và hành vi tạo động lực học tập tốt
hơn. Trải qua nhiều thập kỷ, sự thay
đổi quan trọng nhất trong lãnh đạo
giáo dục là ưu tiên nhiệm vụ hướng
dẫn và hỗ trợ cải thiện chất lượng dạy
và học. Hiệp hội quốc gia Hiệu
trưởng trường tiểu học đã nhấn mạnh:

“Hiệu trưởng không chỉ là người
lãnh đạo và quản lý. Hiệu trưởng
phải là lãnh đạo hướng dẫn tập trung
cải thiện thành tích học tập của người
học. Họ phải là động lực tạo ra sự
hợp tác và kết nối trong các mụ c tiêu

học tập và cam kết đạt được những
mục tiêu này”.

Cùng với điểm nhấn mạnh trong
hướng dẫn, đánh giá cần tập trung
hơn nữa vào cách ứng xử và hành
động thực tế, hơn là kiến thức và đặc
tính cá nhân. Như các nhà nghiên cứu
đã chỉ ra, hình thức đánh giá hiện nay
thiên về các đặc điểm chọn lựa như
đặc tính riêng của lãnh đạo, các vấn
đề môi trường học, không quan tâm
nhiều tới những gì lãnh đạo đang thực
hiện và ảnh hưởng của những việc
làm này tới việc dạy và học.

Vì vậy, thách thức lớn trong đánh
giá lãnh đạo trường học là giới hạn
điểm nhấn vào những hành vi có thức
thuyết phục mạnh nhằm cải tiến kết
quả học, hơn là sự quan tâm tới công
việc quản lý sự vụ hàng ngày. Đây
chính là khái niệm hành vi ‘định
hướng’ mà tác giả đề cập ở trên.

Các chuẩn theo đồng thuận cũng là
một bước chính trong việc xác định
và ưu tiên các hành vi lãnh đạo hiệu
quả này. Trường học trong tổ chức
Wallance, đặc biệt là vùng đô thị
đang thay đổi, thì yêu cầu về sự đổi
mới và cải cách hệ thống, thực hành
tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh.
Trường học yêu cầu lãnh đạo định
hướng sự thay đổi dựa trên tầm nhìn
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minh bạch, chia sẻ để trở thành người
học thành công. Như vậy, lãnh đạo
cần hiểu cách khai thác nguồn lực cá
nhân tốt nhất, thời gian và điểm mạnh
của cán bộ dưới quyền nhằm hỗ trợ
việc dạy và học. Người lãnh đạo cần
biết mối liên hệ chặt chẽ giữa trường
học và địa phương, tận dụng hỗ trợ
cộng đồng và các nguồn lực cộng
đồng nhằm đáp ứng các yêu cầu khác
nhau từ người học. Qui trình đánh giá
lãnh đạo rõ ràng sẽ định hướng sự
quan tâm của lãnh đạo theo thách
thức và xác định chính xác hành động
hiệu quả và nhu cầu cần cải thiện.

2. Chia sẻ quyền lực và trách
nhiệm trong cải thiện học tập

Bên cạnh nhà lãnh đạo tài ba, cần
có một cộng đồng học tập để tạo ra và
duy trì trường học tốt. Hiệu trưởng
giữ vai trò lãnh đạo hướng dẫn chính;
tuy nhiên, trách nhiệm này cần được
chia sẻ và thực hiện theo các nhóm.

Đánh giá nhóm mà không tính vai
trò và thành tích của người lãnh đạo
là một thách thức trong đánh giá lãnh
đạo. Đánh giá sự đóng góp của hiệu
trưởng được thể hiện qua tầm ảnh
hưởng của hiệu trưởng qua năng lực
hướng dẫn người khác (ví dụ: người
quản lý giáo viên, quản lý hướng dẫn
và chuyên gia nội dung), tạo các cơ

hội chia sẻ quyền lực trong trường
học và hướng dẫn di ễn đàn học tập.

ĐÁNH GIÁ LÃNH ĐẠO NHƯ
THẾ NÀO?

1. Công cụ kiểm tra, đạt độ tin
cậy

Vấn đề cần đánh giá như sự thăng
tiến, biểu đồ khóa học đúng trong
phát triển chuyên môn,… đều phải thể
hiện sự công bằng và độ tin cậy. Cụ
thể, thiết kế đánh giá đưa ra các kết
luận tương tự hoặc như nhau nếu
đánh giá hai hoặc nhiều người lãnh
đạo trong điều kiện cụ thể. Đánh giá
có giá trị, thực sự giải đáp được các
vấn đề cần đánh giá. Nhưng nghiên
cứu cho thấy sự thay đổi lớn trong các
chủ đề và thành tố cần đánh giá,
phương pháp và hướng tiếp cận sử
dụng, định dạng và mức độ cụ thể hóa
trong các đánh giá hiện hành.

Điều này có nghĩa là các c âu hỏi
quan trọng về sự công bằng, độ tin
cậy và độ liên quan tới vấn đề học tập
thường không được trả lời:

- Đầu tiên, yếu tố nào được đánh
giá liên quan rõ ràng nhất tới kết quả
học tập theo mong muốn của trường
học?
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- Làm sao để đảm bảo việc đánh
giá kiểm tra liên quan tới hành động
như mong muốn?

- Liệu các đánh giá khác có cùng
kết luận khi cùng đánh giá người lãnh
đạo đó?

- Đánh giá có ‘chạm tới’ và khả
năng ứng dụng trong nhiều trường
học và các điều kiện khác nhau?

Mặt khác, chúng tôi đề xuất các
lợi ích đánh giá theo giá trị định tính
qua việc kiểm tra, báo cáo và độ tin
cậy gồm:

- Tính liên quan tới những thách
thức quan trọng nhất mà trường học
đang đối mặt;

- Việc sử dụng cùng các chủ đề
đánh giá và quan sát những hiệu
trưởng cần đánh giá;

- Việc sử dụng cùng các chủ đề
đánh giá và quan sát qua nhiều năm
đánh giá hiệu trưởng;

- So sánh với các kết quả đánh giá
từ những hiệu trưởng đã tham gia
trong đánh giá.

2. Sự thích nghi với nhiều mục
đích và điều kiện khác nhau

Vai trò của đánh giá nhằm cung
cấp thông tin trung thực, đáng tin cậy
để ra các quyết định quan trọng đến
từng lãnh đạo và cơ quan của người

lãnh đạo. Lý tưởng nhất là qui trình
đánh giá thu thập được những thông
tin về ưu điểm và khuyết điểm của
người lãnh đạo, những đặc điểm này
hữu dụng và thích nghi với nhiều mục
đích và điều kiện khác nhau.

Đánh giá thường được sử dụng
theo mục đích ‘tổng kết’ như việc
chọn lựa, sắp đặt, duy trì và kết thúc
(các chức năng quản lý nhân sự).
Đánh giá cũng đóng vai trò cốt yếu
trong các mục đích ‘định hình’ để xác
định thời điểm người lãnh đạo cần
phát triển và học hỏi (các chức năng
hoặc chuyên môn); hoặc được hiểu
như một cách đánh giá mức độ tiến
triển các kế hoạch chiến lược trong hệ
thống hoặc trường học rộng lớn (các
chức năng cải tiến tổ chức).

Đặc tính khác trong qui trình đánh
giá là sự thích nghi với các điều kiện
khác nhau mà không mất tập trung
vào các yếu tố cốt lõi trong lãnh đạo
học tập hiệu quả. Ví dụ, lãnh đạo
trường THPT lớn vùng gần đô thị sẽ
gặp nhiều thách thức khác với lãnh
đạo trường tiểu học nhỏ vùng nông
thôn. Không thể nói là quản lý cái này
dễ hơn cái kia, đơn giản chỉ là sự
khác nhau. Tùy theo hoàn cảnh, kể cả
điểm kiểm tra học sinh tương tự nhau,
hiệu trưởng và cán bộ giám sát sẽ ưu



THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SỐ 5

- 32 -

tiên các hoạt động, ứng xử lãnh đạo
khác nhau. Bản thân đánh giá không
định hướng các hoạt động của  hiệu
trưởng và cán bộ giám sát. Tuy nhiên,
việc hiểu sâu và sử dụng tốt đánh giá
sẽ chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu
của người lãnh đạo và từ đó giúp ích
cho việc ưu tiên các hướng lãnh đạo
khác nhau trong từng điều kiện và yêu
cầu cụ thể của trường học.

Cuối cùng, đánh giá nên linh hoạt
để phù hợp với kinh nghiệm lãnh đạo
khác nhau. Lãnh đạo trẻ có nhu cầu
khác so với lãnh đạo dày dặn kinh
nghiệm, mỗi người cần sự phản hồi kĩ
năng khác nhau. Sự thích nghi theo
độ tuổi lãnh đạo không có nghĩa là
công việc trọng tâm khác nhau nhưng
nội dung, thang thời gian và hỗ trợ
thường trực nên phù hợp với các yêu
cầu khác nhau của từng lãnh đạo.

IV. Công cụ mới theo định
hướng mới

Hiện nay, chúng tôi đề xuất các
qui trình đánh giá hiệu trưởng mới rất
hữu ích trong việc hệ thống hóa và hỗ
trợ công tác lãnh đạo lấy học tập làm
trung tâm trong trường học nếu
trường học (1) tập trung trực tiếp vào
các hành vi ‘định hướng’ quan trọng
nhất nhằm cải tiến dạy học, (2) bám
sát các chuẩn lãnh đạo đã được chấp

nhận, (3) tăng cường thay đổi trường
học hơn là việc tái tăng cường hiện
trạng, (4) định hình các công cụ đã
qua kiểm tra và có độ tin cậy, (5) đủ
linh hoạt để thực hiện các mục đích
khác nhau, tùy theo điều kiện, và (6)
lãnh đạo phát triển chuyên môn phù
hợp giải quyết nhược điểm và lo lắng
phát sinh trong quá trình đánh giá.

Trong phần này, chúng tôi mô tả
qui trình đánh giá mới được xuất bản
có tên Đánh giá Lãnh đạo trong Giáo
dục Vanderbilt (VAL-ED). Khác với
các đánh giá hiện hành, VAL-ED dựa
trên nền tảng nghiên cứu vững chắc
và qui trình đánh giá theo vùng miền,
định tính, phát triển theo nhiều giai
đoạn, thực hiện trong 3 năm, tại nhiều
trường học và điều kiện khác nhau để
đảm bảo độ tin cậy và công bằng
trong việc xác định thời điểm người
lãnh đạo cần cải tiến và phát triển
chuyên môn. Tổ chức Wallance cấp
kinh phí xây dựng VAL-ED và hỗ trợ
các bang, hạt sau: Atlanta; Louisiana;
Springfield, MA; Boston; Springfield,
IL; St. Louis; Louis-ville, và Eugene,
OR tham gia các bài kiểm tra.
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ĐÁNH GIÁ LÃNH ĐẠO TRONG
GIÁO DỤC VANDERBILT (VAL-
ED)

Để xây dựng qui trình đánh giá tập
trung trực tiếp vào các hành vi liên
quan tới công tác lãnh đạo lấy học tập
làm trung tâm, các nhà phát triển của
VAL-ED xác định phương pháp thực

hành nhấn mạnh giảng dạy theo các
chuẩn ISLLC. Theo hộp thông tin
dưới đây, tiêu chí VAL-ED đưa ra để
đánh giá thành tích lãnh đạo gồm 6
‘cấu phần cốt lõi trong thành tích
trường học’ – ‘cái gì’ trong lãnh đạo
có hiệu quả và 6 ‘qui trình Lãnh đạo
cốt yếu’- ‘làm như thế nào?’.

Các khía cạnh đánh giá của VAL-ED

Cấu phần cốt lõi trong thành tích trường học

- Chuẩn học tập cao;

- Chương trình chặt chẽ (nội dung);

- Giảng dạy chất lượng (giáo dục);

- Văn hóc học tập và Ứng xử chuyên môn ;

- Kết nối cộng đồng bên ngoài;

- Trách nhiệm thành tích.

Các qui trình lãnh đạo cốt lõi

- Lập kế hoạch - thông báo định hướng chia sẻ và chính sách phù hợp,
phương pháp thực hành và các thủ tục thực hiện các chuẩn thành tích học sinh
mức độ cao;

- Thực hiện - khuyến khích mọi người, tập hợp các ý tưởng, nguồn lực thực
hiện các hoạt động cần thiết nhằm hiện thực hóa các chuẩn mức độ cao về thành
tích học sinh;

- Hỗ trợ - tạo điều kiện thuận lợi; đảm bảo và sử dụng logic các nguồn nhân
lực cần thiết, nguồn tài chính, chính trị và công nghệ nhằm tăng cường xã hội
học tập và học tập hàn lâm;

- Ủng hộ - tăng cường đa dạng nhu cầu của người học trong và ngoài trường
học;
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- Giao tiếp - xây dựng, tận dụng và duy trì các hệ thống trao đổi giữa các
thành viên trong trường học và cộng đồng xã hội ;

- Giám sát - thu thập theo hệ thống và phân tích dữ liệu, đưa ra các phán
quyết hướng dẫn các quyết định và hành động nhằm tiếp tục hoàn thiện.

Rất ít đánh giá trước đây nghiên
cứu sâu về khả năng của người lãnh
đạo trong việc chia sẻ quyền lực và
trách nhiệm tạo động lực học tập tốt
hơn với những người khác trong
trường học. VAL-ED tìm kiếm sự
chia sẻ này theo hai cách cụ thể. Thứ
nhất, đánh giá này nhằm xây dựng qui
trình đánh giá thành tích hiệu trưởng
thông qua việc khuyến khích kết quả
học tập theo mong muốn, có thể hiệu
trưởng trực tiếp thực hiện hoặc việc
phân chia quyền lực hiệu quả đối với
‘những người xây dựng đánh giá’, có
thể là cá nhân hoặc một nhóm người.
Thứ hai, ý tưởng phân quyền được
củng cố bằng cách mở rộng các câu
hỏi thông tin trong công cụ đánh giá:
“Mức độ hiệu quả của hiệu trưởng
trong việc đảm bảo trường học sẽ…”

Công cụ VAL-ED cũng được thiết
kế phù hợp với nhiều mục đích khác
nhau:

- Hỗ trợ xác định chính xác phần
chuyên môn cần cải tiến và phát triển,
cung cấp điểm ‘chuẩn tham chiếu’
(thang bậc từ 1-5) giúp cán bộ đánh

giá so sánh thành tích lãnh đạo với
nhóm hiệu trưởng tương ứng - ví dụ:
so sánh người lãnh đạo mới với
những người khác - hoặc so với
những lãnh đạo mà VAL-ED đã đánh
giá.

- Cung cấp điểm ‘chuẩn tham
chiếu’ thể hiện sự khác biệt trong hoạt
động của lãnh đạo với các chuẩn cụ
thể. Ví dụ: hiệu trưởng được xem là
‘nổi trội’ khi thể hiện hành vi ‘định
hướng’ lãnh đạo cụ thể, như vậy,
người lãnh đạo ấy sẽ cải thiện được
việc học. Tỉ lệ này phù hợp hơn đối
với mục đích ‘tổng kết’ như việc
thăng tiến, ra quyết định duy trì…theo
thâm niên công tác của người lãnh
đạo.

Cuối cùng, VAL-ED được xây
dựng như đánh giá ‘360 độ’, gồm qui
trình quan sát hiệu trưởng, giám sát
viên, và giáo viên trong trường. Phản
hồi về thành tích lãnh đạo được thu
thập theo các điểm thành phần và các
qui trình lãnh đạo cốt yếu do VAL-
ED đánh giá. Phỏng vấn dựa trên
nhiều hình thức từ thu thập chứng cứ
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quan sát trực tiếp, từ tài liệu và phỏng
đoán, từ các báo cáo. Từ những đánh
giá này, lãnh đạo nhận được phản hồi
mức độ thành tích từ ‘thấp hơn cơ
bản’ đến ‘xuất sắc’ và đề cương phác
thảo những khía cạnh phát triển nhằm
cải thiện thực hành lãnh đạo.

Thành tích lãnh đạo xét trên nhiều
phương diện được chấp nhận rộng rãi
trong ngành kinh doanh và nhiều
ngành khác. Tuy nhiên, giáo dục
dường như phức tạp hơn và mang
màu sắc chính trị. Mặc khác, đánh giá
lãnh đạo trường học theo ưu điểm và
khía cạnh tích cực sẽ giải quyết được
những khuyết điểm tồn tại trong các
qui trình hiện hành: đây là sản phẩm
của sự tương tác tách biệt giữa hiệu
trưởng và người hướng dẫn - người có
thể hạn chế về kiến thức hàng ngày
trong công việc và thành tích của hiệu
trưởng. Ví dụ, giáo viên có thể thêm
thông tin đáng kể về hoạt động và
tương tác của hiệu trưởng mà cán bộ
hướng dẫn của hiệu trưởng không biết
hoặc không biết nhiều.

Đồng thời, những đánh giá 360 độ
này không phải là không có cạm bẫy.
Trong thời gian thử nghiệm, những
người xây dựng VAL-ED lưu ý
những khó khăn của giáo viên về tính
mập mờ trong sự phản hồi. Hiệu

trưởng thì lo lắng liệu những đánh giá
này có bị rơi vào những đánh giá
thuần về độ ưu ái giữa các giáo viên
và người khác trong trường học, hơn
là đánh giá về mức độ đạt được trong
các chọn lựa ưu tiên học tập một cách
cứng nhắc hoặc không được yêu thích
mà người lãnh đạo đã quyết định.
Như các cán bộ nghiên cứu đã chỉ ra,
điều rủi ro là đánh giá 360 độ có thể
tính cả ‘tỉ lệ người không biết hiệu
trưởng đang nỗ lực để thành công
hoặc lại nhìn nhận hoạt động của lãnh
đạo theo quyền lợi cá nhân’.

V. Thực hiện định hướng mới

Tác giả cho rằng đánh giá lãnh đạo
là quan trọng song cần có sự hỗ trợ
hiệu trưởng trên diện rộng trong các
chính sách, phương pháp thực hành
và khuyến khích. Khi sử dụng đánh
giá để tăng cường thành tích và đảm
bảo tính trách nhiệm, cần xem đánh
giá như yếu tố định hướng giúp giáo
viên phát triển các ứng xử và kĩ năng
cải tiến học tập cho mọi học viên.

Điểm nội bật là các định hướng và
qui trình mới về đánh giá lãnh đạo -
gồm VAL-ED và những nỗ lực mà
các bang Delaware, Kentucky và
Iowa đang trong giai đoạn đầu xây
dựng, thử nghiệm và thực hiện.
Những nỗ lực ban đầu cho thấy không
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có một công thức ‘đúng’ để giáo dục
đi theo, cũng không có đánh giá tốt
hơn để cải thiện và làm mới lãnh đạo.
Đánh giá chỉ là một yếu tố trong sự
thay đổi các hệ thống trên diện rộng,
yêu cầu các bang, hạt đưa ra các
chính sách thúc đẩy đào tạo tốt hơn,
hỗ trợ lãnh đạo và tập trung toàn bộ
cho học tập và tối đa hóa các mục
tiêu. Định hướng đánh giá mới như đã
nêu trên sẽ cung cấp thông tin thiết
yếu hỗ trợ mục tiêu này. Để có được
bước tiến triển, cần có điều kiện lãnh
đạo rộng, phù hợp với những mong
muốn và các nguồn lực, phát triển và
hướng dẫn chuyên môn, gắn với cam
kết trong diễn đàn học tập từng
trường học.

Việc thực hiện hiệu quả định
hướng mới phụ thuộc nhiều vào đánh
giá lãnh đạo. Lãnh đạo trường học

không còn là một công việc đơn lẻ,
chúng ta cần tìm hiểu nhiều về cách
sử dụng đánh giá lãnh đạo trong việc
cung cấp các biện pháp kiểm tra hiệu
quả lãnh đạo nhóm trong trường học.
Điều kiện lãnh đạo khác nhau như
khu vực thành thị, nông thôn, cận
thành thị, trường tiểu học , phổ
thông,... sẽ thể hiện đa dạng thách
thức trong việc nghĩ về chất lượng
đánh giá tốt hơn. Chúng ta cần hiểu
nhiều hơn về những điều được/mất
khi áp dụng công cụ đánh giá theo
những điều kiện khác nhau này và
làm sao để các qui trình đánh giá lãnh
đạo cân nhắc sự khác nhau về điều
kiện và yêu cầu địa phương.

(Theo Assessing the effectiveness
of school leaders: New directions and
new processes. The Wallace
Foundation 3/2009).
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