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1. Từ cái sân trường đúc bê tông đến những nỗ lực đầu tư to lớn của nhà nước vào 

giáo dục 

 

Vào một buổi sáng đẹp trời ngày nọ, ngƣời ta thấy các vị phụ huynh ngƣời dân tộc miền 

Tây Bắc âu yếm nắm lấy những bàn tay mũm mĩm của con cái mình dẫn đến điểm trƣờng 

trên cao chót vót dự lễ khai giảng. Bƣớc chân đầu tiên vào trƣờng là đã ngỡ ngàng: vạt sân 

trƣờng sồi sụt nhếch nhác bao năm bây giờ đã là một cái sân bê tông rộng rãi sạch sẽ 

khang trang. Chỉ mỗi chừng đó thôi là đủ để bao nhiêu niềm vui ngời ngời trong mắt! 

 

Câu chuyện chỉ có vậy. Nó kết thúc có vẻ “có hậu”: có một sự thay đổi vừa diễn ra, TỐT 

HƠN tình trạng ngày hôm qua. Và hiển nhiên trong cuộc sống bình thƣờng, nó mang lại 

cảm giác bằng lòng, xong đƣợc một việc, chí ít là ở cái điều NHÌN THẤY ĐƢỢC bên ngoài: 

cái sân bê tông! 

 

Nhƣng trong con mắt tinh tƣờng của những nhà quản lý giỏi, có thể lóe lên ngay một loạt 

các câu hỏi nghiệp vụ: Tiền để đúc sân bê tông là từ nguồn nào? Từ ngân sách nhà nƣớc? 

Từ một khoản viện trợ? Từ đóng góp của phụ huynh học sinh? Ai là ngƣời ra quyết định 

cuối cùng để đúc cái sân ấy? Ông Hiệu trƣởng (HT)? Một mình ông ấy, hay cùng những 

ngƣời khác? Những ngƣời khác là ai? Tại sao họ quyết định đúc sân bê tông mà không 

phải là làm sân cỏ, hay làm một công trình khác quan trọng hơn? Có nhất thiết phải đúc hết 

100% diện tích sân, hay nên chừa lại một phần? Vì sao cần phải chừa lại, và nên chừa lại ở 

đâu? (Sau đó các câu hỏi càng trở nên sâu sắc) Những ai là ngƣời thi công cái sân? Vì sao 

chọn họ? Ai chọn họ? Tại sao chọn đội thi công đó mà không phải là đội khác? Ông HT có 
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nắm đƣợc quy trình kỹ thuật để bảo đảm cái sân đƣợc đúc đúng quy chuẩn không? Mà nếu 

ông HT không biết, thì ai sẽ giúp ông biết? (Những câu hỏi vẫn chưa chịu dừng ở đó, đi vào 

chỗ cốt lõi): Ngƣời hƣởng lợi trực tiếp của cái sân đúc là các học sinh dân tộc và cộng đồng 

thôn bản của ngôi trƣờng ấy, vậy thì ông HT có chính thức hỏi ý kiến và tìm hiểu nguyện 

vọng thực sự của các em và bà con quanh chuyện cái sân không? Các em sẽ thích đúc sân 

bê tông hay thích sân cỏ, hay là cả hai? Vì sao? Cha mẹ của các em có tiếng nói và vai trò 

gì trong vụ này không? Vân vân…Nếu muốn,  có thể phát triển dài dài thêm nữa danh sách 

các câu hỏi liên quan. Và nếu giả sử những câu hỏi trên đây đƣợc trả lời một cách chân 

tình, hợp lý và thỏa đáng, bạn thừa sức đoán ra niềm vui của những ngƣời hƣởng lợi nơi 

xa xôi đó trọn vẹn và sâu sắc đến nhƣờng nào! Phải vậy không? 

 

Từ một câu chuyện bé cỏn con trên rẻo vùng cao, bạn có thể vận nó vào một câu chuyện 

quốc gia đại sự to đùng trên toàn lãnh thổ nƣớc ta với một câu hỏi có vẻ to về quy mô 

nhƣng thực ra cũng chỉ có cùng một bản chất nhƣ những câu hỏi trong câu chuyện trên mà 

thôi: Vì sao sau những chƣơng trình đầu tƣ nhà nƣớc to lớn và dài hơi về cơ sở vật chất 

trƣờng học (đặc biệt ở các vùng khó khăn và dân tộc thiểu số) và về cải thiện phƣơng pháp 

sƣ phạm của giáo viên, thì thực trạng về chất lƣợng giáo dục vẫn là một thách thức ngày 

càng lớn hơn? 

 

Chất lƣợng giáo dục có thể soi xét từ nhiều tiêu chí nhìn thấy và không nhìn thấy 

đƣợc, và từ một số lĩnh vực hiển nhiên nhƣ cơ sở hạ tầng trƣờng học, phƣơng pháp 

dạy của giáo viên, phƣơng pháp học của học sinh, các chính sách giáo dục của địa 

phƣơng, công việc quản lý nhà trƣờng v.v…Nhƣng có một thứ nằm đằng sau tất cả 

những yếu tố đó, làm nên chất lƣợng của mọi chất lƣợng: đó là CÁC QUYẾT ĐỊNH! 

Chúng ta đang chứng kiến một sự bùng nổ khủng khiếp về số lƣợng của các tuyên 

bố “Chúng tôi đang làm những gì”, mà đƣợc nghe rất ít lời giải thích “Vì sao chúng tôi 

QUYẾT ĐỊNH làm những việc ấy?”. Và cuộc đời sẽ rất rất là vui, nếu ta còn có thể 

dấn tiếp thêm một nấc nữa: “Chúng tôi CÙNG RA QUYẾT ĐỊNH đó VỚI NHỮNG AI”. 

 

Nếu có một môi trƣờng thể chế, mà ở đó, mọi quá trình ra quyết định trong nhà 

trƣờng đều có sự tham gia THỰC CHẤT của các bên liên quan (đặc biệt là của hai 

nhân vật học sinh và phụ huynh – những ngƣời hƣởng quyền đối với giáo dục), thì 

hình ảnh về một cung cách quản trị nhà trường hiệu quả bắt đầu ló dạng. Ngay 

vào thời điểm bắt đầu làm đƣợc điều đó, thì những câu hỏi liên quan đến cái sân đúc 

bê tông sẽ đƣợc trả lời một cách đàng hoàng, những thách thức về chất lƣợng của 

các chƣơng trình đầu tƣ giáo dục to lớn của Chính phủ sẽ bị đẩy lùi. 
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2. Chân dung hấp dẫn của những nhà quản lý giáo dục kiểu mới 

 

Bạn có thích gửi con đến một ngôi trƣờng mà ở đó, ông Hiệu trƣởng và đội ngũ giáo viên 

luôn thành thực thảo luận, hỏi ý kiến, lắng nghe bạn về những vấn đề liên quan đến con 

mình, về kế hoạch giáo dục trong năm học của nhà trƣờng (chứ không phải là “kế hoạch” 

đóng các khoản phí và thi cử) và trọng thị mời bạn tham gia vào các quyết định quan trọng 

của trƣờng không?  

 

Các quyết định (có sự tham gia) trong thực tiễn QUẢN TRỊ NHÀ TRƢỜNG HIỆU QUẢ, tựu 

trung có liên quan đến 4 thứ: 

 Những luật lệ mà học sinh, cha mẹ và những ngƣời thi hành công vụ đều cần 

phải tuân theo. Ví dụ sáng chói: 5 điều Bác Hồ dạy. 

 Những cơ chế nhằm giúp học sinh và cha mẹ các em (là những công dân đàng 

hoàng, tƣơi đẹp của Việt Nam) xác định đƣợc là họ sẽ sinh sống nhƣ thế nào, để 

yên tâm hƣởng hạnh phúc của việc đến trƣờng, để đƣợc học hành một cách an 

vui và hữu ích. 

 Những nguồn lực công sẽ đƣợc phân bổ nhƣ thế nào? Nguồn lực ở đây là 

ngân sách, là trang thiết bị, sách giáo khoa, cơ sở vật chất trƣờng học, là đội ngũ 

giáo viên và trình độ của họ, là các nguồn thông tin (đặc biệt là thông tin về chủ 

trƣơng, chính sách giáo dục mới), là cơ hội để đổi mới nhà trƣờng liên tục 

v.v…Những ƣu tiên nào sẽ cần phân bổ nguồn lực nào, vào lúc nào, liều lƣợng 

bao nhiêu là vừa đủ (mà nếu thiếu thì làm sao) và làm thế nào để giám sát hiệu 

quả của sự phân bổ ấy? Và điều quan trọng sau rốt là:  

 Cách thức phụng sự lợi ích đi học của học sinh (cùng đại gia đình, dòng họ 

của các em) từ giáo viên và hiệu trƣởng (và cả bộ máy nhân sự quản lý giáo dục 

từ cấp trƣờng đến cấp Bộ) đƣợc tiến hành nhƣ thế nào? Một ví dụ sống động để 

đo quyết tâm của một dự định cải cách: Tại sao các mô hình và các kỹ thuật chi 

tiết nhằm thực hiện phƣơng pháp dạy-học  lấy học sinh làm trung tâm đã đƣợc 

trải nghiệm, thử thách, áp dụng thành công ở rất nhiều địa phƣơng (ngay chính ở 

vùng sâu vùng xa), đã đƣợc tài liệu hóa đến từng chi tiết, đã sẵn sàng cống hiến, 

thế mà những mô hình quý giá (“bền, rẻ, ngon, đẹp, hay”) ấy vẫn bị áp đảo bởi 

cung cách giáo viên giảng giải – học trò ghi nhớ (dù rất ốm yếu èo uột)  trên vô số 

các ngôi trƣờng mà chúng ta có thể ghé thăm bất cứ lúc nào? 

 

Vậy thì bạn đã có thể hình dung vì sao bản lĩnh thực hiện trách nhiệm giải trình xã hội và 

năng lực quản trị nhà trƣờng hiệu quả làm nên một chân dung mới và là phẩm chất thiết 

yếu của những nhà lãnh đạo giáo dục đích thực thời nay rồi, phải vậy không? Quyết tâm 
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nâng cao chất lƣợng giáo dục nƣớc nhà là một quyết tâm chính trị hàng đầu lúc này. Quyết 

tâm đấy tuyệt nhiên không mang lại ý nghĩa gì cho đời sống nếu nó cứ đƣợc duy trì bằng 

những khẩu hiệu hoành tráng.  

 

NHÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CÓ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH, với tƣ cách là ngƣời 

nắm quyền lực trong đời sống nhà trƣờng, sẽ thực thi bổn phận của mình với hai đặc 

điểm nổi bật: 

 LUÔN CHỦ ĐỘNG giải trình các quyết định của mình, và, 

 CHỊU TRÁCH NHIỆM về những quyết định, hành động ấy 

  

Phẩm chất này tƣơng phản với thực trạng phổ biến hiện nay, là nhiều nhà quản lý bỗng 

dƣng khoác lên ngƣời mình một chân dung bị động, tránh né, phải chăng, chỉ chịu trả lời khi 

đƣợc hỏi hoặc có chất vấn (mà câu trả lời thì phần lớn là thiếu thuyết phục); và trong những 

trƣờng hợp cần phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân, thì địa chỉ bao giờ cũng lòng vòng và 

kết cục là một cái tập thể mơ hồ nào đó đứng ra chịu trách nhiệm! Nghĩa là không có ai chịu 

trách nhiệm cả! 

 

Những khái niệm “quản trị nhà trƣờng hiệu quả” và “thực hiện trách nhiệm giải trình xã hội 

trong giáo dục” rốt cục chỉ là những câu chuyện nằm trong những cái gạch đầu dòng trên 

đây thôi. Theo mạch đó, chân dung tƣởng tƣợng về một đồng chí hiệu trƣởng “xịn”, tƣơi 

mới,  đƣợc phác họa bằng vài nhát vẽ nhƣ sau: Đồng chí ấy đến trƣờng thì lặng lẽ đi thẳng 

vào một lớp học bất kỳ (không cần vào phòng HT, pha ấm chè,  khởi động máy tính). Đồng 

chí ấy chọn một chỗ ngồi cuối phòng học và quan sát nhanh (không cần lời giới thiệu kinh 

điển của giáo viên: “Hôm nay có thầy HT đến dự giờ, các em bắt bài hát chào mừng”). Chỉ 

sau vài giây, vị HT nhận ra ngay: a) giáo viên đang thao thao thuyết giảng và học trò thì im 

re hí hoáy chép; hoặc b) giáo viên đang tổ chức cho học sinh làm việc rất “ồn ào” (KHẢ 

NĂNG LƢỢNG ĐỊNH VỀ PHƢƠNG PHÁP). Nếu là b), HT hỏi nhanh ý đồ của giáo viên và 

cùng giáo viên chia nhau ra thúc đẩy các nhóm học sinh làm việc (NĂNG LỰC PHỐI HỢP 

CHUYÊN MÔN), HT vui vẻ coi sự “ồn ào” của học sinh là của một không khí học tập tích 

cực cần thiết, không phải là “mất trật tự, vô kỷ luật” (QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC COI TRỌNG 

THỰC CHẤT). Giáo viên chợt lúng túng vì thiếu một vài thứ vật liệu cho hoạt động của học 

sinh, HT nhanh chóng lƣợn ra vƣờn trƣờng kiếm vài thứ cần dùng mang vào (THÁI ĐỘ HỖ 

TRỢ NGHIỆP VỤ, KHÔNG CÂU NỆ “THỨ BẬC TRÊN DƢỚI”). HT giải thích nhanh với 

giáo viên vì sao có thể dùng lá cây thay cho những vật dụng bằng nhựa để dạy về số học 

(QUAN TÂM ĐẾN BẢN CHẤT KHÁI NIỆM, KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TẠI 

CHỖ MỘT CÁCH HỢP LÝ). Có mấy vị PHHS dân tộc đứng ở cửa sổ nhìn vào lớp học. HT 

mời họ vào luôn. Giáo viên có vẻ không bằng lòng vì cho là học sinh sẽ bị phân tán. HT giải 

thích ông QUYẾT ĐỊNH làm vậy vì ông muốn PHHS cảm nhận trực tiếp đƣợc con em họ 
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học hành vui vẻ nhƣ thế nào (Ý THỨC XÂY DỰNG TÌNH CẢM SỞ HỮU CHO CỘNG 

ĐỒNG VỀ GIÁO DỤC). Giáo viên băn khoăn rằng PHHS dân tộc đâu có biết về số học mà 

vào dự giờ!? HT bảo, trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên môn là của nhà trƣờng, sao lại có ý 

kỳ vọng điều đó vào cha mẹ (HIỂU NGHỀ VÀ BẢN LĨNH NHẬN TRÁCH NHIỆM). Mấy vị 

PHHS tỏ ra rất thích đồng chí HT, rủ thầy giáo cuối ngày về nhà uống rƣợu và ăn cháo gà. 

HT cƣời vui vẻ, nói lời cảm ơn chân tình và đƣa đề nghị thay thế, là hãy dành nồi cháo gà 

để chiêu đãi nhóm học sinh vào bữa ăn chung trƣa mai ở bếp bán trú (MINH BẠCH, CÔNG 

KHAI biến CHUYỆN TƢ THÀNH CHUYỆN CÔNG một cách hóm hỉnh, THÔNG MINH). 

Đƣợc thể, các vị PHHS hứa với HT sẽ biếu nhà trƣờng thêm vài con gà để sung vào Câu 

lạc bộ Kỹ năng sống của nhóm trẻ (BIẾT TẠO ĐỘNG LỰC và GIEO CẢM HỨNG CHO 

NHỮNG Ý TƢỞNG MỚI) (còn nữa)….Bây giờ thì bạn có thể tự mình kéo dài thêm tình tiết 

cho cái kịch bản nằm trong tầm tay ấy. 

 

*** 

 

Oxfam có hơn 20 năm triển khai các chƣơng trình phát triển giáo dục tại Việt Nam, mà ở 

giai đoạn trƣớc, các chiến lƣợc trọng tâm là nhằm vào việc hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất 

trƣờng học và tăng cƣờng năng lực cho giáo viên (Mô hình “CCM”1 rất thành công ở Lào 

Cai và Trà Vinh đƣợc giới thiệu đến cán bộ nguồn của 41 tỉnh thành trên cả nƣớc vào 

những năm 2010 và 2011). Kể từ 2012, thúc đẩy trách nhiệm giải trình xã hội trong lĩnh vực 

giáo dục, xây dựng các mô hình quản trị nhà trƣờng hiệu quả là cách tiếp cận mới của 

Oxfam nhằm đảm bảo quyền của trẻ em (đặc biệt là trẻ em gái và dân tộc thiểu số) đƣợc 

tiếp cận một nền giáo dục cơ bản có chất lƣợng.  

 

Bài tham luận này đƣợc viết ra khi những mục tiêu của chƣơng trình quản trị giáo dục 

Oxfam tại Việt Nam đang đƣợc theo đuổi bởi hàng nghìn giáo viên, học sinh, PHHS, các 

lãnh đạo giáo dục và chính quyền địa phƣơng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, và hội đồng 

nhân dân của ba tỉnh Lào Cai, Đăk Nông và Ninh Thuận. Nhóm nòng cốt truyền thông ở 

Trung ƣơng và ba tỉnh cũng đang lên kế hoạch để thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện quyền 

trẻ em cho giai đoạn tới. Còn tác giả của bài viết thì tâm trí đang hƣớng hết về những hiệu 

trƣởng mới của những miền đất xa xôi ấy….. 

 

Hà Nội, 18.7.2013 

 

 

                                            
1
 “CCM” -  viết tắt của Child-Center Methodologies, Phƣơng pháp dạy-học lấy học sinh làm trung tâm 


