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Đặt vấn đề
Chưa bao giờ chất lượng nguồn nhân lực được coi trọng như bây giờ. Điều đó cũng
có thể dễ dàng hiểu được khi mà bối cảnh của cuộc sống và công việc đã có quá nhiều thay
đổi và khác xa so với những gì mà chúng ta trải qua hơn 15 năm hay 20 năm trước.
Chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc vào chất lượng nền giáo dục, mà chất lượng
nền giáo dục thì được quyết định phần lớn bởi chất lượng của đội ngũ giáo viên và các nhà
quản lí giáo dục. Trong thế giới ngày nay, mọi thứ đều tồn tại, phụ thuộc và là kết quả của
nhau tạo nên một vòng tròn luân chuyển. Chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục lại
phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đào tạo, bồi dưỡng mà trước tiên là chất lượng chương
trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục (CBQLGD). Chương trình đào tạo đặt ra
các chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về phẩm chất đạo đức đối với người học.
Vậy chất lượng của chương trình đào tạo và bồi dưỡng thì phụ thuộc vào đâu? Làm
thế nào để biết rằng một chương trình đào tạo và bồi dưỡng là có chất lượng? Hiện nay ở
Việt Nam tình trạng chất lượng của đội ngũ CBQLGD như thế nào? Chất lượng các chương
trình đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD ra sao? Làm thế nào để nâng cao chất lượng đội ngũ
CBQLGD?
Để trả lời những câu hỏi này các nước tiến hành đánh giá và kiểm định chương trình.
Đánh giá và kiểm định chương trình được xem là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy các
nhà trường liên tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.
1. Đánh giá chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ quản lí giáo dục trên thế giới
Đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo được tiến hành dựa trên các
chuẩn kiểm định chương trình đào tạo và tuân theo một qui trình nhất định. Nếu kiểm định
chương trình được tiến hành theo chu kì từ 4 đến 7 năm một lần thì việc đánh giá chương
trình thường được tiến hành hằng năm. Dựa vào kết quả đánh giá và yêu cầu của thị trường
lao động chương trình được thay đổi hay điều chỉnh để đảm bảo đào tạo được những người
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học có chất lượng đáp ứng yêu cầu của ngành nghề. Kiểm định chương trình là sự kết hợp
của đánh giá quá trình (được gọi là đánh giá cho việc học tập (Assessment for learning) khi các đánh giá này giúp người học hiểu rõ việc học của bản thân và khuyến khích họ học
tập tốt hơn) và đánh giá cuối cùng (gọi là đánh giá vì học tập (assessment of learning) để
xác định kết quả cuối cùng mà người học đạt được) (ETS, 2007).
Khi đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, người ta đánh giá các kiến thức, kĩ năng và
phẩm chất đạo đức mà một người có được theo chuẩn của chương trình và chuẩn này phải
phù hợp và đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của xã hội. (Daniel L Stufflebeam, Anthony J
Shikfied, 2007; Douglas B.Reeves, 2004, Mark R Edwards and Ann J Ewenn, 1996 and
others)
Mỗi một ngành nghề đào tạo có những yêu cầu riêng về các chuẩn kiến thức, kĩ năng
và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phù hợp với nghề nghiệp mà họ sẽ làm trong xã hội.
Tuy nhiên, vì chất lượng có được là kết quả tác động của nhiều yếu tố nên khi kiểm
định hay đánh giá một chương trình đào tạo thì người ta phải xem xét nó trong một tổng thể
các mối quan hệ khác nhau của các yếu tố đầu vào, các quá trình và các đầu ra của chương
trình (Peter F. OLiva,1997; GAO, 2002, Progam toolkits). Các đầu vào của chương trình
gồm có: con người, cơ sở vật chất, kinh phí, môi trường, thời gian… Các quá trình gồm: quá
trình giảng dạy và học tập, quá trình quản lí chương trình. Đầu ra của chương trình được
xem là các kiến thức, kĩ năng và các phâmr chất đạo đức của người tốt nghiệp. Các yếu tố
này quan hệ chặt chẽ với nhau và tác động lên chất lượng đào tạo CBQLGD.
Trong bối cảnh của thế kỉ 21 với 4 đặc điểm lớn: toàn cầu hóa; quốc tế hóa; tốc độ
phát triển nhanh của công nghệ thông tin; kinh tế thị trường, kinh tế tri thức và vấn đề dân
tộc, quốc gia thì nguồn nhân lực mà giáo dục đào tạo ra cần phải có khả năng đáp ứng
những yêu cầu của thời đại. Nhà trường và quản lí nhà trường trong thế kỉ 21 đòi hỏi những
kiến thức, kĩ năng và phẩm chất đạo đức mới ở người CBQLGD. Do vậy, chuẩn CBQLGD
và chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD phải đáp ứng những yêu cầu này.
Các nước trên thế giới thực hiện chương trình đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ lãnh đạo giáo
dục. Ngoài ra người ta có các chương trình bồi dưỡng theo các chuyên đề nâng cao trình độ
và cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho người học để họ thực hiện tốt nhiệm vụ
của mình. Chương trình bồi dưỡng có thể là một chuyên đề hay một loạt các chuyên đề, có
thể liên quan hoặc không liên quan đến nhau, được gọi dưới các dạng thức như huấn luyện
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tại chỗ hay chương trình mùa hè (summer programs) hay các khóa học trực tuyến và các
khóa học mở ra quanh năm phục vụ các nhu cầu bồi dưỡng khác nhau.
Trọng tâm đào tạo của các chương trình của các nước hiện nay là đào tạo người lãnh đạo
giáo dục có năng lực lãnh đạo quá trình dạy học. Điều này rất dễ hiểu vì dạy học và giáo dục
là những hoạt động chính của nhà trường. Valorie Hargett, Margaret Gayle, (2007) tổng hợp
ý kiến các chuyên gia cho rằng, những hiệu trưởng thành công là người: tập trung phát triển
chương trình và chỉ đạo quá trình dạy học, thường xuyên hỗ trợ các hoạt động nâng cao
trình độ chuyên môn có chất lượng cao để phát triển năng lực của giáo viên đứng lớp.
Ví dụ: Mục tiêu của chương trình tiến sĩ lãnh đạo giáo dục của Đại học Luisiana:
-

Nhằm nâng cao kiến thức và các năng lực của người lãnh đạo vì chất
lượng học tập của học sinh và những người học khác.

-

Chuẩn bị cho người lãnh đạo năng lực phản ánh thực tiễn và biết yêu cầu
đối với chất lượng giáo dục.

-

Chuẩn bị cho người lãnh đạo có năng lực xác định và giải quyết các vấn đề
phức tạp của giáo dục.

-

Chuẩn bị cho người lãnh đạo hiểu các lí thuyết và các hoạt động thực tiễn
đa dạng của quản lí và lãnh đạo liên quan đến chuyên môn của họ.

-

Chuẩn bị cho người lãnh đạo biết đánh giá, khích lệ và hỗ trợ sự phát triển
chuyên môn của các thành viên trong tổ chức của họ.

-

Chuẩn bị cho người lãnh đạo có năng lực giao tiếp hiệu quả trong hoàn
cảnh của nhà trường và ngoài nhà trường.

-

Chuẩn bị cho người lãnh đạo biết đánh giá, hiểu và hỗ trợ sự đa dạng trong
tổ chức nhà trường của họ.

-

Chuẩn bị cho người lãnh đạo có năng lực cống hiến cho sự phát triển
chuyên môn.

Các yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của người lãnh đạo giáo dục được đặt ra trong các
chương trình như sau:
a) Các yêu cầu về kiến thức
Các kiến thức mà các nhà Lãnh đạo giáo dục cần có bao gồm:
1) Hiểu biết về học sinh: những nguyên tắc cơ bản về sự phát triển của học
sinh và các học thuyết học tập mới nhất, các nhu cầu đa dạng của học
sinh..
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2) Hiểu biết pháp luật .
3) Hiểu được vai trò của nhà trường đối với sự phát triển của cộng đồng.
4) Các học thuyết lãnh đạo giáo dục.
5) Các phương pháp nghiên cứu quản lí giáo dục.
6) Công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí giáo dục.
b) Các yêu cầu về kĩ năng
Theo một nhóm các nhà nghiên cứu về lãnh đạo giáo dục thì 10 kĩ năng sau đây là rất
quan trọng quyết định sự thành công của người lãnh đạo giáo dục trong thế kỉ 21.(Charles
Kivunja (2008); John R.Hoyle, Fenwick W. English, Betty E.Steffy,1998)
1)

Kĩ năng lãnh đạo và tạo sự thay đổi.

2)

Các kĩ năng xây dựng viễn cảnh.

3)

Kĩ năng xây dựng chính sách và quản trị.

4)

Kĩ năng giao tiếp và quan hệ cộng đồng.

5)

Kĩ năng quản lí tổ chức.

6)

Kĩ năng lập kế hoạch và phát triển chương trình.

7)

Kĩ năng quản lí hoạt động dạy học.

8)

Kĩ năng đánh giá đội ngũ và quản lí nhân sự.

9)

Kĩ năng phát triển đội ngũ.

10) Kĩ năng nghiên cứu khoa học giáo duc, đánh giá và lập kế hoạch.
Chương trình đào tạo tiến sĩ chú trọng cung cấp kiến thức và kĩ năng nghiên cứu khoa
học vì người ta đòi hỏi những người học ở trình độ này phải có sự sáng tạo trong quá trình
thực hiện luận án và sau này trở thành những người nghiên cứu và giảng dạy về QL-LĐGD
trong các trường Đại học. Ví dụ, trong 75 tín chỉ đào tạo TS của Đại học WincousinMadison (UW- Madison) thì 12 tín chỉ dành cho các phương pháp nghiên cứu khoa học.
Càng lên cao, chương trình đào tạo càng đi sâu vào chuyên ngành và càng đòi hỏi cao ở
người học. Chương trình thạc sĩ thông thường chỉ có 30-36 tín chỉ bao gồm cả các tín chỉ
của các môn học lựa chọn, trong khi chương trình tiến sĩ có từ 60 tín chỉ trở lên. Chương
trình tiến sĩ của Đại học Louisina gồm 60 tín chỉ sau trình độ thạc sĩ; của UW Madison 75
tín chỉ, của đại học kĩ thuật Texas và của UQAM Canada trên 90 tín chỉ, trong đó luận án
được tính tương đương 9 đến 12 tín chỉ.
Đánh giá chương trình đào tạo CBQLGD của các nước được thực hiện như sau:
1) Dựa trên chuẩn kiểm định chương trình
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2) Đánh giá hệ thống các đầu vào, các quá trình và đầu ra, xem xét việc thực hiện và
mức độ hoàn thành mục tiêu, nội dung chương trình
3) Sử dụng nhiều phương pháp và nhiều loại công cụ đánh giá khác nhau
4) Cân đối giữa đánh giá quá trình và đánh giá cuối cùng, giữa đánh giá cho học tập
và vì học tập (ETS, 2007; Douglas B.Reeves, 2004 and others)
5) Đánh giá trên nhiều đối tượng: người học, các nhà quản lí, giảng viên và các nhà
sử dụng kết quả đào tạo của chương trình.
6) Đánh giá cả ba lĩnh vực: kiến thức, kĩ năng và phẩm chất đạo đức của người học.
(Douglas B.Reeves, 2004, Mark R Edwards and Ann J Ewenn, 1996 and others)
Việc đánh giá dựa trên hoạt động và kết quả học tập của người học và gắn chặt với
việc đánh giá lớp học, đánh giá thông qua hồ sơ tại hai thời điểm: 1) sau khi hoàn thành mỗi
khóa học, và 2) sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình. Đánh giá kiến thức được tiến hành
dựa trên chuẩn nội dung của chương trình (chuẩn nội dung). Đánh giá kĩ năng không chỉ dựa
vào kết quả cuối cùng mà được đánh giá theo tiến trình của quá trình hình thành kĩ năng của
người học (chuẩn quá trình). Phẩm chất đạo đức của người học được đánh giá theo chuẩn giá
trị.
Đánh giá quá trình: gồm quá trình học tập lí thuyết và thực hành. Các công cụ sử
dụng để đánh quá trình học của người học gồm: Trắc nghiệm, bài tập thực hành, bảng hỏi, câu
hỏi phỏng vấn, các công cụ quan sát và hồ sơ (điển hình là hồ sơ điện tử).
Trong đánh giá và kiểm định hiện nay, hồ sơ là một công cụ đánh giá phổ biến. Theo
Đại học Indiana -Purdue Fort Wayne, hồ sơ của học viên có hai mục đích chính: 1) chứng minh
sự tiến bộ của học viên (HV) dựa trên các tiêu chí cụ thể trong suốt quá trình họ học tập và 2)
phục vụ cho mục đích kiểm định của tổ chức kiểm định nghề nghiệp giáo viên rằng HV đã đạt
được các mục tiêu chương trình đề ra.
Đánh giá cuối kì dùng các công cụ: luận văn, luận án, các bài thi lấy chứng chỉ, điểm học
tập các môn học, hồ sơ, bảng kiểm kê các kiến thức và kĩ năng người học thu nhận được.
Đánh giá chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng được thiết kế dựa trên đánh giá
nhu cầu của người học. Sau mỗi khóa học hay chuyên đề bồi dưỡng, nhà quản lí chương trình
sẽ lấy ý kiến đánh giá của người học về khóa học hay chuyên đề mà họ tham gia. Bên cạnh đó,
họ cũng phải thực hiện một bài kiểm tra đánh giá kiến thức hay kĩ năng thu nhận được từ khóa
hay chuyên đề bồi dưỡng.(William J Rothwell and H.C karennas, 1998)
2. Đánh giá chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng CBQLGD ở Việt Nam: thực trạng và
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phƣơng hƣớng
2.1. Các loại chương trình
 Chương trình đào tạo
Hiện nay ở Việt Nam đang thực hiện các loại chương trình đào tạo CBQLGD sau:
a) Chương trình cử nhân QLGD:
-

Chương trình chính qui tại Học viện Quản lí giáo dục, Đại học Sư phạm
Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đối tượng người học và tuyển sinh là học sinh
tốt nghiệp phổ thông trung học. Tuy gọi là chương trình cử nhân QLGD
nhưng chương trình này nặng về chuẩn bị các kiến thức và kĩ năng quản lí
hành chính để sau này người học có thể làm các công việc văn phòng tại
các cơ sở giáo dục và trợ giúp các hoạt động hành chính, quản lí giáo dục.
Các nước không có chương trình đào tạo cử nhân quản lí giáo dục tuyển từ
học sinh phổ thông.

-

Chương trình tại chức và liên thông:

+ Chương trình tại chức theo quy định mới gọi là: chương trình vừa làm vừa
học, cấp văn bằng hai cho những CBQLGD hoặc giáo viên đã có bằng cử
nhân sư phạm nhưng muốn lấy bằng cử nhân QLGD. (Cơ sở đào tạo loại văn
bằng này chủ yếu ở Đại học Sư phạm Hà Nội).
+ Chương trình liên thông: Loại chương trình này có tại các cơ sở đào tạo
CBQLGD như Học viện Quản lí giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học
Sư phạm Hà Nội. Chương trình liên thông cao đẳng sư phạm - cử nhân quản lí
giáo dục dành cho GV hay CBQLGD đang có bằng cao đẳng sư phạm muốn
lấy bằng cử nhân, giúp giải quyết các vấn đề trong thời kì chuyển đổi khi yêu
cầu nâng cao trình độ GV lên cử nhân sư phạm trở thành bắt buộc và phổ cập
ở Việt Nam. Tuy nhiên, chương trình cử nhân QLGD tại chức thì hầu như
không tồn tại ở các nước vì họ cho rằng nền tảng của thạc sĩ, TS QLGD là cử
nhân giáo dục học và không nên lãng phí kinh phí để đào tạo thêm một bằng
cử nhân QLGD cho một người đã có bằng cử nhân sư phạm hay giáo dục.
Những người này chỉ cần học để lấy bằng thạc sĩ hay tiến sĩ quản lí - lãnh đạo
giáo dục vừa giúp họ nâng cao trình độ vừa tiết kiệm kinh phí và thời gian cho
quốc gia. Hơn nữa hiện nay trình độ chuẩn bắt buộc của hiệu trưởng các
trường học ở các nước là thạc sĩ lãnh đạo giáo dục. Hiện nay, ở Việt Nam, ở
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Khoa Sư phạm Đại học Quốc gia cũng không thực hiện chương trình cử nhân
QLGD văn bằng 2 này.
b) Chương trình đào tạo thạc sĩ tại Học viện Quản lí giáo dục, Đại học Sư phạm Hà
Nội và TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Chiến lược và Chiến
lược và Chương trình (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hiện nay)
Chương trình đào tạo ThS QLGD của các cơ sở này cấp bằng Thạc sĩ QLGD cho
các đối tượng là CBQLGD đang tại chức (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc
các Trung tâm giáo dục, Lãnh đạo Phòng hay Sở giáo dục và giáo viên nằm trong
qui hoạch CBQLGD của địa phương...). Chương trình này được giao cho các cơ
sở đào tạo CBQLGD nên tương đối đa dạng. Tuy nhiên, một số các môn học: triết
học; tâm lí học quản lí; lập kế hoạch; phát triển chương trình đào tạo; quản lí hoạt
động dạy học và giáo dục, thống kê, tin học, lôgic, PP luận nghiên cứu khoa học,
đại cương về khoa học QL, QLGD, lý luận dạy học đại học, kinh tế học GD, QL
tài chính, dự báo giáo dục... thì có ở hầu hết ở cấc chương trình của các trường.
Chương trình cũng linh hoạt hơn nhờ có các chuyên đề tự chọn.
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia và từ thực tế cấu trúc chương trình, quá
trình thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập cho thấy, các chương trình
nặng về lí thuyết, ít thực hành, phương pháp giảng dạy chủ yếu là thuyết giảng
(Nguyễn Thị Thu Hằng, 2006).
c) Chương trình đào tạo tiến sĩ: (Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà
Nội)
Học viên sau khi học bổ sung ba chuyên đề tối thiểu (nếu đã tốt nghiệp chương thạc
sĩ quản lí giáo dục) gồm: triết học giáo dục, lí luận quản lí, lãnh đạo giáo dục hiện
đại, các chính sách giáo dục Việt Nam (Khoa Sư phạm ĐHQGHN) hay một chuyên
đề về công nghệ dạy học hoặc phương pháp dạy học sẽ tiến hành viết luận án tiến sĩ
dưới sự hướng dẫn của một hoặc hai nhà khoa học giáo dục. Các học viên chưa có
bằng thạc sĩ QLGD mà có bằng cử nhân hay các bằng thạc sĩ chuyên ngành khác thì
sẽ học bổ sung thêm các môn học bắt buộc và bổ sung khác để đảm bảo có được các
kiến thức cần thiết về QLGD. Thời gian viết luận án kéo dài 3-4 năm và học viên
phải làm việc độc lập là chủ yếu. Như vậy rõ ràng nền tảng kiến thức chuyên môn và
nghiên cứu khoa học của TS QLGD ở Việt Nam có nhiều lỗ hỏng so với chương
trình đào tạo TS của các nước.
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 Chương trình bồi dưỡng:
Chương trình bồi dưỡng rất đa dạng phong phú gồm các chuyên đề đơn lẻ hay
một loạt các chuyên đề liên quan với nhau kéo dài trong 3 ngày, một tuần, một
tháng hay thậm chí là ba tháng. Các chương trình có mặt tại tất cả các cơ sở đào
tạo và bồi dưỡng CBQLGD từ các trường trung ương đến địa phương. Đối
tượng người học là CBQLGD đang tại chức hoặc GV chuẩn bị được bổ nhiệm.
Nội dung các chuyên đề liên quan đến các kiến thức về quản lí nhà trường, quản
lí giáo dục.
2.2. Đánh giá chương trình
Việc đánh giá chương trình đào tạo ở Việt Nam ngày càng được chú trọng. Tuy
nhiên, việc đánh giá chương trình đào tạo tập trung chủ yếu vào các chuyên ngành đào tạo
các nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội và các ngành nghề kinh
doanh, dịch vụ. Thí dụ: Trung tâm Đảm bảo chất lượng và phát triển giáo dục Đại học Quốc
gia Hà Nội đang áp dụng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của mạng lưới các trường ĐH
khu vực Đông Nam Á - châu Âu (AUNP) để đánh giá bốn CTĐT gồm hai CTĐT cử nhân
tài năng về toán học và ĐH chính qui về toán học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, hai
CTĐT cử nhân chất lượng cao về công nghệ thông tin và ĐH chính qui về công nghệ thông
tin của Trường ĐH Công nghệ. Các CTĐT sẽ được đánh giá theo năm tiêu chuẩn: mục đích
và mục tiêu, chương trình, đầu vào, đầu ra, sự hài lòng (Ngô Doãn Đãi, 2007).
Trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD, một số các giảng viên và cán bộ
nghiên cứu ở trường CBQLGD (Học viện QLGD hiện nay), Viện Khoa học giáo dục cũng
đã có một số công trình nghiên cứu liên quan đến việc đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức và
hình thành các kĩ năng quản lí giáo dục trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD
các cấp học mầm non và phổ thông. Tuy nhiên chưa có ai nghiên cứu về vấn đề đánh giá
chương trình đào tạo CBQLGD theo đúng cách hiểu của nó. Đề tài luận án tiến sĩ của
Nguyễn Thị Thu Hằng (trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cũng đã có một số phiếu khảo sát
về chương trình đào tạo ThS quản lý giáo dục nhưng chưa phải là một bộ công cụ đánh giá
đầy đủ có thể sử dụng để đánh giá chương trình đào tạo CBQLGD. Các hình thức và công
cụ đánh giá chủ yếu là các bài viết dưới dạng báo cáo thu hoạch, tiểu luận, các luận văn và
luận án tiến sĩ mà chất lượng của chúng có quá nhiều vấn đề làm suy giảm niềm tin của xã
hội và đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục của các nhà trường.
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TS Nguyễn Hội Nghĩa trong nghiên cứu của mình cho rằng đánh giá chất lượng của
sinh viên sau đại học ở nhiều cơ sở chưa thật chính xác khi 90% học viên thạc sĩ bảo vệ luận
văn đạt loại xuất sắc, 80% luận án tiến sĩ đạt loại giỏi và 100% nghiên cứu sinh đậu ở kì thi
đầu vào. (Nguyễn Hội Nghĩa, 2005). Báo cáo của Bộ Giáo dục về tình hình tuyển chọn và
đào tạo cũng chỉ ra rằng ở một số trường người ta cho sinh viên sau đại học điểm cao ở tất
cả các môn học và luận văn và đặc biệt ở một số khoá học 90% sinh viên tốt nghiệp loại
xuất sắc.
Đánh giá kết quả học tập của sinh viên sau đại học cũng chưa thật sự chính xác như TS
Nguyễn Hội Nghĩa đã chỉ ra và cho biết: tại nhiều hội đồng, nếu có 7 thành viên trong một
hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ thì 2/3 trong số họ bỏ phiếu xuất sắc và 1/3 còn lại bỏ phiếu
giỏi. 100% NCS và các học viên thạc sĩ tốt nghiệp và được cấp bằng. (Trong khi đó ở rất
nhiều nước chỉ có 50% sinh viên bảo vệ được luận án tiến sĩ, 82% bảo vệ được luận văn
thạc sĩ).
Tuy nhiên, ở một số cơ sở đào tạo việc đánh giá sinh viên sau đại học được tiến hành
khá nghiêm túc và chặt chẽ. Ví dụ, ở như ở Khoa Sư phạm, ĐHQG Hà Nội số thí sinh thi
vào NCS chỉ đỗ 50-60%; số bảo vệ thành công luận án (chưa nói đến suất sắc) cũng chỉ
50%.
Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên CBQLGD chủ yếu do giảng
viên tiến hành, chưa có sự kiểm soát của một tổ chức đánh giá chuyên môn độc lập trong và
ngoài nhà trường.
Một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD đã lấy ý kiến của người học về các chương
trình, các chuyên đề bồi dưỡng. Tuy nhiên công cụ đánh giá vẫn chưa được xây dựng chuẩn
mực nên chưa thu thập được những thông tin cần thiết và còn mang tính hình thức.
Gần đây, học viên có nhiều quyền hơn trong việc góp ý giảng viên nên các ý kiến đóng
góp phần nào có giá trị thiết thực hơn.
Có thể thấy, đánh giá chương trình đào tạo CBQLGD ở Việt Nam còn có nhiều vấn đề,
cần được nghiên cứu và cần được tiến hành một cách khoa học hơn.
2.3. Phương hướng đánh giá chương trình
Chúng tôi cho rằng, việc đánh giá chương trình đào tạo và bồi dưỡng CBQLGD ở
Việt Nam cần được chú trọng và học tập các kinh nghiệm đánh giá của các nước trong lĩnh
vực này. Sau đây là một số định hướng đánh giá chương trình mà trên cơ sở học tập kinh
nghiệm của các nước, yêu cầu của khoa học đánh giá và thực tiễn ở Việt Nam chúng tôi
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muốn khuyến nghị với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD và Bộ Giáo dục - Đào tạo:
Mục tiêu: Đánh giá chất lượng của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD
1) Cần tìm ra các điểm mạnh và yếu của chương trình, cung cấp thông tin nhằm cải tiến,
điều chỉnh chương trình để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
CBQLGD.
2) Phục vụ mục tiêu đổi mới các hình thức thi, kiểm tra và đánh giá công tác đào tạo,
bồi dưỡng CBQLGD ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD.
3) Hỗ trợ giảng viên thực hiện đổi mới phương pháp đào tạo sử dụng các phương pháp
dạy học tích cực; khuyến khích người học học tập một cách tích cực.
4) Hỗ trợ và phục vụ mục tiêu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào
tạo, bồi dưỡng, tập trung hình thành các kĩ năng quản lí cho người học;
Các yêu cầu đánh giá: Chúng tôi cho rằng đánh giá chất lượng của các chương trình đào
tạo, bồi dưỡng CBQLGD ở Việt Nam nên tuân theo các yêu cầu đánh giá chung đối với
đánh giá chương trình đào tạo CBQL - LĐGD mà các nước đang tiến hành:
1) Dựa trên chuẩn kiểm định chương trình: Đánh giá chương trình và đánh giá
CBQLGD cần dựa vào các chuẩn hiệu trưởng và các yêu cầu của người lãnh đạo,
quản lí giáo dục thế kỉ 21.
2) Đánh giá hệ thống các đầu vào, các quá trình và đầu ra, xem xét việc thực hiện và
mức độ hoàn thành mục tiêu, nội dung chương trình.
3) Sử dụng nhiều phương pháp và nhiều loại công cụ đánh giá khác nhau
4) Cân đối giữa đánh giá quá trình và đánh giá cuối cùng, giữa đánh giá cho học tập
và vì học tập.
5) Đánh giá trên nhiều đối tượng: người học, các nhà quản lí, giảng viên và các nhà
sử dụng kết quả đào tạo của chương trình.
6) Đánh giá cả ba lĩnh vưc: kiến thức, kĩ năng, phẩm chất đạo đức của người học.
Hiện nay, chuẩn hiệu trưởng ở Việt Nam do Học viện Quản lí Giáo dục xây dựng và
chuẩn bị ban hành có thể nói là đã đáp ứng hầu hết các yêu cầu về kiến thức và kĩ năng nghề
nghiệp của CBQLGD. Bộ chuẩn này gồm 5 chuẩn:
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp
Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm (Với các tiêu chí: Hiểu biết
chương trình GD, có trình độ chuyên môn vững về bộ môn đang đảm nhận giảng
dạy, có kiến thức liên môn và tối thiểu đạt chuẩn trình độ theo cấp học, có năng lực
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sư phạm và khả năng tổ chức đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục nhằm tác
động tích cực tới sự phát triển trí tuệ và nhân cách học sinh, tự học, tự phát triển,
năng lực ngoại ngữ và CNTT)
Tiêu chuẩn 3. Năng lực lãnh đạo nhà trường. (Với các tiêu chí: phân tích và dự báo
tầm nhìn chiến lược, thiết kế và triển khai, quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới, năng lực
tập hợp lực lượng).
Tiêu chuẩn 4. Năng lực quản lý nhà trường. (với các tiêu chí: lập kế hoạch hoạt động,
tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ, quản lý hoạt động dạy học, quản lý hoạt động
giáo dục, quản lý tài chính và tài sản nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục,
quản lý hành chính, quản lý công tác thi đua, khen thưởng, quản lý hệ thống thông
tin, quản lý kiểm tra đánh giá)
Tiêu chuẩn 5. Năng lực xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia
đình và xã hội (với các tiêu chí: tuyên truyền giá trị nhà trường, phối hợp với gia
đình, phối hợp với cộng đồng xã hội, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản
lý tham gia hoạt động xã hội)
Tuy nhiên, ở Việt Nam chúng tôi cho rằng trọng tâm của đánh giá sẽ rơi vào những
lĩnh vực mà hiện nay CBQLGD Việt Nam còn thể hiện những điểm yếu và đó cũng chính là
điểm yếu của các chương trình: các kĩ năng quản lí và lãnh đạo giáo dục. Khi đánh giá các
kĩ năng thì đồng thời cũng giúp người học học tốt lí luận vì kĩ năng chỉ có thể hình thành tốt
trên cơ sở nắm bắt tốt lí luận. Mặt khác, khi đánh giá tập trung vào kĩ năng thì các chương
trình đào tạo, bồi dưỡng và người dạy sẽ phải đặt trọng tâm vào phát triển kĩ năng cho người
học. Chất lượng của các kĩ năng thể hiện sự hiểu biết, trí tuệ và năng lực thực hành của cả
người dạy và người học.
Kết luận
Giáo dục Việt Nam đang đứng trước nhiều vấn đề. Nếu làm tốt chất lượng đào tạo
đội ngũ lãnh đạo – cán bộ QLGD và giáo viên thì có nghĩa là tìm ra chìa khóa để giải quyết
vấn đề.
Tuy nhiên, thực trạng đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá chất lượng chương trình đào
tạo, bồi dưỡng CBQLGD trên đây cho thấy rằng, chúng ta cần xem xét lại nội dung, cơ cấu
các chương trình đào tạo, tổ chức lại các quá trình đào tạo và bồi dưỡng, thiết lập qui trình
đánh giá và đương nhiên phải sử dụng đa dạng các phương pháp công cụ đánh giá. Để đào
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tạo kĩ năng thì thời lượng thực hành và thực tế là rất lớn. Nên việc xây dựng và cấu trúc các
chương trình theo kiểu hiện nay có vẻ không còn phù hợp lắm. Mặt khác nó cũng đòi hỏi
phải có một số điều kiện để đảm bảo việc học tập, thực hành của học viên và giảng dạy của
giảng viên.
Hơn nữa, các yêu cầu của người lãnh đạo, quản lí giáo dục thế kỉ 21 có rất nhiều khác
biệt, đặc biệt là ở Việt Nam. Lãnh đạo các nhà trường Việt Nam phải là những người có
năng lực đảm bảo để nhà trường mà họ lãnh đạo đào tạo được một nguồn nhân lực phục vụ
tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và cung cấp nguồn nhân lực có tính cạnh
tranh cho thị trường toàn cầu. Có thể có ai đó nói rằng, hơi viển vông và cao siêu? Nhưng
tại sao người đó lại không tin rằng điều đó là chắc chắn làm được khi con người Việt Nam
không chỉ thông minh mà còn khôn ngoan? Thực tế một số trường phổ thông và đại học tư ở
nước ta đã có những người lãnh đạo tìm ra con đường phát triển của nhà trường hướng tới
sự hòa nhập toàn cầu và đạt được các chuẩn mực giáo dục quốc tế.
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