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1. Đặt vấn đề
Mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo (GD&ĐT) nước ta là: “Xây dựng nền giáo dục mở, 
thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lí tốt; có cơ 
cấu và phương thức giáo dục hợp lí, gắn với xây dựng xã 
hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; 
chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội 
nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn 
đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ 
tiên tiến trong khu vực” [1; tr.122].

Để thực hiện được mục tiêu trên cần áp dụng đồng 
bộ các giải pháp, trong đó, đổi mới cơ chế quản lí giáo 
dục (QLGD), phát triển đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ 
quản lí (CBQL) giáo dục là khâu then chốt.

Trong những năm qua, đội ngũ GV và CBQL giáo 
dục nước ta phát triển cả về số lượng và chất lượng 
với cơ cấu ngày càng hợp lí hơn. Tuy nhiên, trước yêu 
cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đội ngũ này 
còn “bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ 
phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo 
dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề 
nghiệp” [1; tr.117].

Vì vậy, đi đôi với đổi mới đào tạo, cần phải đổi mới 
hoạt động bồi dưỡng (BD) GV và CBQL, trong đó có hiệu 
trưởng trường trung học cơ sở (THCS) theo tiếp cận 
năng lực (NL).

2. Khái niệm năng lực   
NL được định nghĩa theo rất nhiều cách khác nhau, 

tuỳ thuộc vào bối cảnh và mục đích sử dụng các NL đó. 
Từ giữa những năm 1930, trong nền Tâm lí học Liên Xô 
có rất nhiều công trình nghiên cứu về NL của các tác giả 
nổi tiếng như V.A.Crutetxki, V.N. Miaxisốp, A.G. Côvaliốp, 
V.P. Iaguncôva... Những công trình nghiên cứu này đã 
đưa ra được các định hướng cơ bản cả về mặt lí luận và 
thực tiễn cho các nghiên cứu sau này của Tâm lí học Liên 

Xô về NL. Còn về thuật ngữ NL, các nhà nghiên cứu đều 
thống nhất cho rằng, NL không phải là một thuộc tính 
tâm lí duy nhất nào đó mà là sự tổng hợp các thuộc tính 
tâm lí cá nhân, đáp ứng được những yêu cầu của hoạt 
động và đảm bảo cho hoạt động đó đạt được kết quả 
mong muốn [2].

Từ những năm 1980 trở lại đây, vấn đề NL lại tiếp 
tục nhận được sự quan tâm của nhiều tác giả. Thuật ngữ 
NL cũng được xem xét đa chiều hơn. 

Tuy nhiên, qua các tài liệu trong nước cũng như 
ngoài nước có thể quy NL vào các phạm trù sau đây:

- NL được quy vào phạm trù khả năng (ability, 
capacity, possibility)

Đây là hướng tiếp cận NL thường thấy trong các tài 
liệu nghiên cứu của nước ngoài.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế Thế giới (OECD) 
quan niệm NL là “khả năng đáp ứng một cách hiệu quả 
những yêu cầu phức hợp trong một bối cảnh cụ thể” [3].

Chương trình giáo dục trung học bang Quebec, 
Canada, năm 2004, xem NL là một “khả năng hành động 
hiệu quả bằng sự cố gắng dựa trên nhiều nguồn lực” [4].

F.E. Weinert cho rằng NL là “tổng hợp các khả năng 
và kĩ năng sẵn có hoặc học được cũng như sự sẵn sàng 
của học sinh (HS) nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh 
và hành động một cách trách nhiệm, có sự phê phán để 
đi đến giải pháp” [5]. 

Theo J. Coolahan: NL được xem như là “những khả 
năng cơ bản dựa trên cơ sở tri thức, kinh nghiệm, các giá 
trị và thiên hướng của một con người được phát triển 
thông qua thực hành giáo dục” [6]. 

Còn theo D. Tremblay, NL là “khả năng hành động 
thành công và tiến bộ dựa vào việc huy động và sử dụng 
hiệu quả tổng hợp các nguồn lực để đối mặt với các tình 
huống trong cuộc sống” [7; tr.4].

- NL được quy vào những thuộc tính cá nhân
Đây là hướng tiếp cận NL thường thấy trong các tài 
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THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

NGÔ XUÂN ĐÔNG
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Email: ngoxuandong1964@gmail.com  
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liệu nghiên cứu trong nước.
Phạm Minh Hạc xem NL là “một tổ hợp phức tạp 

những thuộc tính tâm lí của mỗi người, phù hợp với 
những yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo 
cho hoạt động đó diễn ra có kết quả” [8; tr.334].

Theo Đặng Thành Hưng, NL là thuộc tính cá nhân 
cho phép cá nhân thực hiện thành công hoạt động nhất 
định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ 
thể” [9]. 

Như vậy, NL là tổ hợp các thuộc tính tâm lí của cá 
nhân, được hình thành và phát triển trong một lĩnh vực 
hoạt động cụ thể. Khái niệm NL ở đây được hiểu là NL 
thực hiện, đó là việc sở hữu kiến thức, kĩ năng, thái độ và 
đặc điểm nhân cách mà một người cần có để đáp ứng 
các yêu cầu của một nhiệm vụ cụ thể; nói cách khác, phải 
biết làm (know-how), chứ không chỉ biết và hiểu (know-
what).

3. Khung năng lực hiệu trưởng trường trung học 
cơ sở

Khung NL là khả năng thực hiện các hoạt động 
chuyên môn, nghiệp vụ và  lãnh đạo, quản lí của người 
hiệu trưởng trường THCS trong từng bối cảnh, lĩnh vực 
hoạt động cụ thể của nhà trường.

Trong BD hiệu trưởng trường THCS theo tiếp cận 
NL, khung NL chính là chuẩn đầu ra của hoạt động BD. Vì 
thế, xây dựng khung NL hiệu trưởng trường THCS là một 
yêu cầu cấp thiết, cần phải được tiến hành sớm.

Khi xây dựng khung NL hiệu trưởng trường THCS, 
cần quán triệt các nguyên tắc: 1) Phải căn cứ vào khung 
NL chung cần đạt của người CBQL giáo dục trong bối 
cảnh đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới 
đất nước; 2) Phải xuất phát từ quy luật phát triển tâm lí, 
nhận thức và cơ sở khoa học của việc hình thành, phát 
triển NL; 3) Phải dựa vào mục tiêu phát triển đội ngũ 
CBQL giáo dục. 

Từ đó, có thể đưa ra khung NL của hiệu trưởng 
trường THCS bao gồm các tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

(1) Phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống
Phẩm chất chính trị đòi hỏi người CBQL trường 

THCS phải có lập trường tư tưởng vững vàng đối với Nhà 
nước và chế độ; có bản lĩnh chính trị trước mọi thách 
thức của hoàn cảnh, thể hiện tình yêu Tổ quốc của một 
người công dân, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật 
và những quy định của Nhà nước, của ngành. Phẩm chất 
chính trị còn thể hiện ở sự trau dồi kiến thức, hiểu biết 
về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế-xã hội trong nước 
và quốc tế...

Đạo đức nghề nghiệp, lối sống đòi hỏi người CBQL 
trường THCS phải có quan niệm đúng đắn về hệ giá trị, 
nhân sinh quan, có thái độ, niềm tin, trách nhiệm, tính 
gương mẫu, kỉ luật lao động, sự tôn trọng và cam kết 
thực hiện những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp...

(2) NL chuyên môn và NL sư phạm
Đây là những thành tố quan trọng trong khung NL 

của người hiệu trưởng trường THCS. Hiệu trưởng trường 
THCS trước hết là người GV có được những thành công 

trong dạy học; nhà sư phạm có kinh nghiệm trong ứng 
xử với HS, đồng nghiệp.

Kiến thức, NL chuyên môn vững vàng giúp cho 
người hiệu trưởng trường THCS tham gia có hiệu quả 
các hoạt động giảng dạy, phổ biến kiến thức, trao đổi 
chuyên môn, học thuật với đồng nghiệp. Trong bối cảnh 
đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT nói chung, đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) nói riêng, 
người hiệu trưởng trường THCS cần phải có hiểu biết 
sâu sắc về các vấn đề như: Dạy học phân hóa và tích hợp 
ở trường THCS; dạy học phát triển NL HS THCS; tổ chức 
hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS THCS...

NL sư phạm giúp cho người hiệu trưởng trường 
THCS tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục HS, 
giao tiếp, kết nối các thành viên trong nhà trường, các 
lực lượng giáo dục gia đình và xã hội...

(3) NL quản lí lãnh đạo
NL quản lí lãnh đạo được xem là thành tố trung tâm 

trong khung NL của hiệu trưởng trường THCS.
NL quản lí giúp cho việc duy trì, vận hành và ổn định 

các hoạt động của trường THCS, bao gồm việc thực hiện 
các chức năng như lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm 
tra và đánh giá. NL này thể hiện thông qua khả năng vận 
dụng, sử dụng các phương pháp tổ chức - hành chính, 
tâm lí - giáo dục, kinh tế trong quản lí, tổ chức, triển khai 
thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động, đảm 
bảo thực hiện quy trình quản lí khoa học, chuẩn xác, 
thực hiện tốt chức trách, thẩm quyền theo quy định, 
làm đúng những việc phải làm, thực hiện tốt vai trò thủ 
trưởng trong nhà trường THCS.

NL lãnh đạo thể hiện ở việc lãnh đạo xây dựng kế 
hoạch chiến lược phát triển, hoạch định các mục tiêu 
chiến lược, định hướng phát triển lâu dài của nhà trường, 
xây dựng tầm nhìn, tuyên bố sứ mạng và các giá trị cốt 
lõi của nhà trường. NL lãnh đạo còn được thể hiện ở khả 
năng tạo ra những thay đổi lớn lao, đưa nhà trường phát 
triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; khả năng gây 
ảnh hưởng, đoàn kết, thu phục nhân tâm, tạo động lực, 
khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên vì mục tiêu 
chung của nhà trường.

Như vậy, người hiệu trưởng trường THCS cần phải 
thực hiện tốt cả hai vai trò người quản lí và nhà lãnh 
đạo. Hai vai trò này gắn kết chặt chẽ với nhau và được 
thể hiện ra trong các hoạt động của người hiệu trưởng 
trường THCS.  

(4) NL quan hệ xã hội và quan hệ công chúng
Trường THCS là cơ sở giáo dục, đứng chân trên một 

địa bàn dân cư (xã/ phường/thị trấn). Ở một mức độ nào 
đó có thể nói, trường THCS là một trung tâm văn hóa, 
khoa học nhỏ. Vì thế, trường THCS phải có chức năng 
phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng. Ngược lại, xã hội và 
cộng đồng cũng có trách nhiệm xây dựng và phát triển 
nhà trường. Với vai trò là người đứng đầu, người hiệu 
trưởng trường THCS phải có NL thiết lập, duy trì và phát 
triển các mối quan hệ xã hội, quan hệ công chúng; NL 
liên kết, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm nhà tài trợ; năng lực 
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gây ảnh hưởng của cá nhân và nhà trường đối với các 
lực lượng giáo dục khác; năng lực quảng bá hình ảnh/
thương hiệu của nhà trường tới HS, phụ huynh, cộng 
đồng xã hội. 

(5) NL phát triển nghề nghiệp và phát triển bản 
thân

Đây là thành tố không thể thiếu được trong khung 
NL của người hiệu trưởng trường THCS. Trong bối cảnh 
đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ lần thứ tư, đòi hỏi người hiệu 
trưởng trường THCS phải tự học, tự nâng cao trình độ 
chuyên môn và nghiệp vụ quản lí của mình; phát hiện và 
giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề 
nghiệp.

Như vậy, khung NL của người hiệu trưởng trường 
THCS có 5 thành tố. Căn cứ vào nội dung, đặc điểm lao 
động của người hiệu trưởng trường THCS, yêu cầu đổi 
mới căn bản, toàn diện GD&ĐT mà xác định cấu trúc, các 
tiêu chí của mỗi thành tố cho phù hợp.   

Khung NL là cơ sở để đánh giá đội ngũ hiệu trưởng 
trường THCS và xây dựng nội dung bồi dưỡng đội ngũ 
này theo tiếp cận NL.   

4. Một số vấn đề về bồi dưỡng hiệu trưởng 
trường trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

4.1. Quan niệm về bồi dưỡng hiệu trưởng trường 
trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

Trước đây, việc BD CBQL giáo dục nói chung, hiệu 
trưởng trường THCS nói riêng, thường theo hướng tiếp 
cận nội dung. Theo cách tiếp cận này, việc BD chỉ dựa 
chủ yếu trên các môn học, chuyên đề cần dạy và cần học. 
Vì thế, việc BD hiệu trưởng trường THCS chỉ nhằm trả lời 
câu hỏi: Họ cần biết cái gì? Còn theo tiếp cận NL, việc BD 
nhằm phát triển ở họ các phẩm chất và NL cần thiết của 
người CBQL giáo dục. Đó là cách tiếp cận nêu rõ người 
hiệu trưởng trường THCS sẽ làm được gì và làm như thế 
nào? Vì thế, BD hiệu trưởng trường THCS theo tiếp cận 
NL quan tâm đến đầu ra. Theo cách tiếp cận này, đòi hỏi 
hiệu trưởng trường THCS không chỉ nắm vững kiến thức, 
kĩ năng cơ bản mà quan trọng hơn phải biết vận dụng  
kiến thức, kĩ năng vào hoạt động quản lí, vào việc giải 
quyết các tình huống quản lí; phát triển các phẩm chất 
và NL của người CBQL giáo dục theo khung NL. 

4.2. Sự cần thiết phải bồi dưỡng hiệu trưởng 
trường trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

- Đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT
Cùng với đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, GDPT 

cũng đang có sự đổi mới căn bản, toàn diện về nội dung, 
chương trình, phương pháp giáo dục, phương pháp 
đánh giá,... nhằm mục tiêu “phát triển trí tuệ, thể chất, 
hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và 
bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho HS. 
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo 
dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, 
tin học, năng lực và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến 
thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, 
khuyến khích học tập suốt đời” [1; tr.123].

Khi GDPT được đổi mới theo định hướng phát triển 
NL HS thì hoạt động BD đội ngũ hiệu trưởng trường 
THCS cũng phải được đổi mới theo tiếp cận NL.

- Đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lí giáo dục
Quản lí giáo dục nói chung, quản lí trường THCS nói 

riêng đang được đổi mới theo định hướng “bảo đảm dân 
chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã 
hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lí chất 
lượng” [1; tr.134]. 

Đổi mới quản lí giáo dục là cơ hội để đội ngũ hiệu 
trưởng trường THCS phát huy vai trò tích cực, chủ động 
và sáng tạo của mình trong các hoạt động quản lí nhà 
trường. Đồng thời, đổi mới quản lí giáo dục cũng là 
thách thức đối với đội ngũ hiệu trưởng trường THCS, đòi 
hỏi họ phải có những phẩm chất và NL cần thiết.

- Đáp ứng nhu cầu được BD của chính đội ngũ hiệu 
trưởng trường THCS

Trước yêu cầu đổi mới của ngành, đổi mới quản 
lí giáo dục, bản thân đội ngũ hiệu trưởng trường THCS 
cũng có nhu cầu được BD để nâng cao trình độ chuyên 
môn và nghiệp vụ quản lí. Khác với trước đây, nhu cầu 
được BD của đội ngũ hiệu trưởng trường THCS khá đa 
dạng về nội dung và hình thức nhưng điều mà họ quan 
tâm trước tiên là tính thiết thực và hữu ích của hoạt động 
BD.  

4.3. Nội dung bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung 
học cơ sở theo tiếp cận năng lực

Theo tiếp cận NL, nội dung BD đội ngũ hiệu trưởng 
trường THCS cần tập trung vào các nội dung sau đây:

- Phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống
BD nâng cao khả năng động viên, khích lệ GV, nhân 

viên và HS hoàn thành tốt nhiệm vụ; nâng cao phẩm 
chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, tâm huyết với nghề 
nghiệp và có trách nhiệm trong quản lí nhà trường; tác 
phong làm việc khoa học, sư phạm; cách thức giao tiếp, 
ứng xử đúng mực và có hiệu quả...

- NL chuyên môn và NL sư phạm
BD nâng cao hiểu biết về chương trình GDPT, về 

môn học đã hoặc đang đảm nhận giảng dạy và các môn 
học khác đáp ứng yêu cầu quản lí; BD nâng cao lí luận, 
nghiệp vụ QLGD; khả năng tổ chức, thực hiện hiệu quả 
phương pháp dạy học và giáo dục tích cực; BD ngoại 
ngữ hoặc tiếng dân tộc (đối với hiệu trưởng công tác 
tại trường dân tộc nội trú, vùng cao, vùng dân tộc thiểu 
số)... 

- NL quản lí lãnh đạo
+ NL xác định tầm nhìn và lập kế hoạch phát triển 

trường THCS: Xây dựng sứ mạng, tầm nhìn và phát triển 
các giá trị cốt lõi của trường THCS trong giai đoạn đổi 
mới giáo dục; Xác định mục tiêu và thiết kế các chương 
trình hành động phát triển trường THCS trong giai đoạn 
đổi mới giáo dục.

+ NL tổ chức bộ máy nhà trường THCS: Phát triển 
đội ngũ giáo viên, nhân viên trường THCS theo tiếp cận 
năng lực; Phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà 
trường.
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+ NL quản lí hoạt động dạy học và giáo dục: Quản lí 
thực hiện chương trình giáo dục THCS theo yêu cầu đổi 
mới giáo dục; Quản lí dạy học phân hóa ở trường THCS; 
Quản lí dạy học tích hợp ở trường THCS; Quản lí hoạt 
động sinh hoạt chuyên môn trong trường THCS; Quản lí 
hoạt động chủ nhiệm lớp.

+ NL chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá: Quản lí 
hoạt động kiểm đánh giá HS trong trường THCS; Quản 
lí hoạt động đánh giá giáo viên, nhân viên trường THCS 
theo định hướng phát triển năng lực...

- NL quan hệ xã hội và quan hệ công chúng
+ NL thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ 

xã hội, quan hệ công chúng.
+ NL liên kết, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm nhà tài trợ; 

năng lực gây ảnh hưởng của cá nhân và nhà trường đối 
với các lực lượng giáo dục khác. 

+ NL quảng bá hình ảnh/thương hiệu của nhà 
trường tới HS, phụ huynh, cộng đồng xã hội... 

- NL phát triển nghề nghiệp và phát triển bản thân
+ NL tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn và 

nghiệp vụ quản lí.
+ NL phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh 

trong thực tiễn nghề nghiệp, thực tiễn quản lí.
+ NL tự phân tích, đánh giá hoạt động quản lí của 

bản thân...
4.4. Phương pháp bồi dưỡng hiệu trưởng trường 

trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực
Phương pháp BD hiệu trưởng trường THCS cần 

được đổi mới theo các định hướng sau đây: 
- Chuyển từ trang bị kiến thức là chủ yếu sang phát 

triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người hiệu 
trưởng trường THCS.

- Sử dụng nhiều hơn các phương pháp nêu và giải 
quyết vấn đề; hợp tác; cùng tham gia... trong BD hiệu 
trưởng trường THCS.

- Triển khai hệ thống BD trực tuyến, giúp hiệu 
trưởng trường THCS có thể học tại chỗ và áp dụng ngay 

những điều vừa học vào thực tiễn quản lí trường THCS 
của mình...

5. Kết luận
BD hiệu trưởng trường THCS theo tiếp cận NL là 

một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Để hoạt 
động này được thực hiện một cách có hiệu quả các cấp 
QLGD cần thống nhất về mặt nhận thức, xác định đúng 
đắn nội dung và phương pháp BD hiệu trưởng trường 
THCS theo tiếp cận NL. 
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lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 117, tháng 6, năm 
2015.

[7]. Phạm Minh Hạc (chủ biên), (1988), Tâm lí học, 
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Abstract: Re-training principals of lower secondary schools towards competence-based approach is an urgent 
requirement in current context. Basing on concepts of competence and competence framework of principals at lower 
secondary schools, the author presents some problems of fostering principals at lower secondary schools towards 
competence-based approach: its concepts; the need for fostering; contents and methods of fostering. 
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