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1. Đặt vấn đề
Các nhà cải cách giáo dục (GD) đã kết luận rằng, lãnh 

đạo trường học là một trong những yếu tố cốt yếu quyết 
định thành công của bất kì cuộc cải cách GD nào, quan 
trọng chỉ sau chất lượng giảng dạy của giáo viên [1]. 
Để có thể tuyển dụng và duy trì được những giáo viên 
tốt nhất cho GD dân tộc thiểu số (DTTS), cần phải phát 
triển đội ngũ lãnh đạo nhà trường hiệu quả [2]. Kinh 
nghiệm của các quốc gia với nhiều dân số bản địa và 
tích cực nâng cao chất lượng GD cho học sinh (HS) bản 
địa như New Zealand đã khẳng định điều này. Bài viết 
giới thiệu bối cảnh GD học sinh bản địa ở New Zealand, 
phân tích mối liên hệ giữa lí thuyết phê phán (critical 
theory), lí thuyết chiến lược chung (Kaupapa Maori) và 
lãnh đạo biến chuyển (transformative leadership) trong 
hệ thống GD New Zealand, giới thiệu chương trình Kia 
Eke Panuku - Chương trình đổi mới GD chú trọng phát 
triển năng lực lãnh đạo trường học ở New Zealand và 
đưa ra một số suy nghĩ gợi mở đối với việc phát triển 
năng lực lãnh đạo trường học cho GD DTTS ở Việt 
Nam. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Bối cảnh giáo dục đối với học sinh bản địa ở New Zealand
Hệ thống trường công lập chính quy ở New Zealand 

vẫn luôn có chênh lệch về thành tích học tập giữa HS 

Maori và các HS khác. Chương trình Đánh giá HS 
Quốc tế (PISA) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh 
tế (OECD) tiếp tục cho thấy hệ thống GD của New 
Zealand có chất lượng cao nhưng độ công bằng thấp 
xét theo kết quả GD [3]. Hệ thống công bằng thấp là 
hệ thống GD trong đó có HS không được hưởng GD 
có chất lượng như các HS khác. Nhóm HS chưa được 
hưởng bình đẳng trong GD trong các trường trung học 
ở New Zealand là nhóm HS Maori. Phần lớn HS Maori 
(90,3% vào năm 2015) học trong các trường dạy và học 
bằng tiếng Anh. HS Maori có số năm đi học ít hơn và 
kết quả học tập thấp hơn so với các HS khác. Vì vậy, 
khi tốt nghiệp, các em có trình độ thấp hơn và ít lựa 
chọn cho cuộc sống. Điều này ảnh hưởng tới tương lai 
của các em cũng như toàn xã hội. Kết quả tổng kết năm 
học 2015 cho thấy, HS Maori chiếm khoảng 24% số 
HS đang học trong các trường và có nguy cơ bị đình chỉ 
và đuổi học cao gấp đôi so với sinh viên gốc Châu Âu/
Pākehā. Thống kê của Bộ GD cũng cho thấy, 26% HS 
Maori rời trường năm 2014 không có bằng cấp chính 
thức, so với tỉ lệ 17% đối với HS Pasifika và 10% đối 
với HS gốc Châu Âu ở New Zealand. Hơn nữa, HS 
Maori nam có nguy cơ bị đình chỉ và đuổi học cao gấp 
3 lần, và 28% HS Maori nam rời trường mà không có 
bằng cấp chính thức. Có rất ít thay đổi trong khoảng 
cách GD giữa nhóm HS Maori và các nhóm HS khác 
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kể từ lần thống kê đầu tiên năm 1960. Đây là các bằng 
chứng cho thấy hệ thống GD New Zealand chưa thành 
công trong việc đảm bảo chất lượng GD cho HS Maori, 
đặc biệt là HS nam. 

Bên cạnh đó, việc khôi phục và đưa vào thực hiện 
lí thuyết chiến lược chung (kaupapa Maori) như một 
yêu cầu trong hệ thống giáo dục trong 30 năm qua 
đã mang lại các sáng kiến   đột phá trong GD ở New 
Zealand. Người Maori thành công trong việc phát triển 
các trường dạy bằng tiếng Maori và GD văn hóa và giá 
trị của người Maori ở tất cả các cấp: kōhanga reo (mầm 
non), kura kaupapa Māori (tiểu học), wharekura (trung 
học trường học) và wānanga (cơ sở GD đại học) trong 
hệ thống GD công lập. Điều quan trọng là trong các 
trường học này, HS Maori đạt được thành công trong 
học tập mà không phải hi sinh văn hóa của mình [4]. 

2.2. Mối liên hệ giữa lí thuyết phê phán (critical theory), lí 
thuyết chiến lược chung (Kaupapa Maori) và lãnh đạo biến 
chuyển (transformative leadership) trong hệ thống giáo dục 
của New Zealand
Lí thuyết phê phán thách thức sự bất bình đẳng và bất 

công xã hội được tạo ra và duy trì bởi quyền lực nằm 
trong tay một số ít người có đặc quyền. Lí thuyết phê 
phán cho rằng, bất bình đẳng và bất công được tạo ra 
về khía cạnh xã hội và chính trị. Vì vậy, chúng cũng có 
thể được giải quyết và các tác động có thể được khắc 
phục bằng cách thay đổi mối quan hệ mang tính chất áp 
bức giữa những người có đặc quyền - ưu thế và những 
người ít đặc quyền - thiểu số. Trong lĩnh vực GD, lí 
thuyết phê phán nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự 
hiểu biết và mức độ phản kháng trong quá trình biến 
chuyển và tạo mức công bằng xã hội hơn. Quá trình này 
liên quan đến việc cùng xây dựng các không gian trí tuệ 
mới, trong đó tạo ra các cơ chế phản kháng, không ưu 
tiên văn hóa và giá trị của những người có quyền lực và 
đặc quyền. Đây chính là không gian mà chương trình 
đổi mới GD Kia Eke Panuku hướng tới nhằm tạo ra 
các cơ chế mới trong trường học với các nhà lãnh đạo 
trường chiến lược [5], [6].

Lí thuyết Kaupapa Māori xuất phát từ bối cảnh lịch 
sử chống lại quyền lực và áp bức thuộc địa của chính 
quyền nhập cư đối với người Maori từ khi kí kết Hiệp 
ước Waitangi với Hoàng gia Anh vào năm 1840 cho tới 
nay. Lí thuyết Kaupapa Māori thúc đẩy sự phản kháng 
đối với các chính sách áp đặt và sự vững vàng trong việc 
thực hiện những thay đổi này bằng cách đặt các chương 
trình nghị sự chính trị và văn hóa trong thế giới quan 
của người Maori, xóa bỏ các cơ chế khiến người Maori 
không được kiểm soát và sử dụng kiến thức của mình 
một cách bất bình đẳng, khuyến khích người Maori chủ 
động hành động thay vì ngồi chờ đợi người khác làm 
cho mình và thừa nhận tiềm năng của người Maori. Lí 

thuyết Kaupapa Maori tập trung cải thiện các mối quan 
tâm và lợi ích công bằng xã hội của người Maori [4]. 

Lãnh đạo biến chuyển nhấn mạnh trách nhiệm cá 
nhân và trách nhiệm chung trong việc sử dụng quyền 
lực, đặc quyền và vị thế nhằm thúc đẩy công bằng 
xã hội vì lợi ích của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội. 
Tám nguyên tắc chính của lãnh đạo biến chuyển gồm: 
1/ Thực hiện thay đổi sâu sắc và công bằng; 2/ Thay 
đổi các khung kiến   thức có thể gây ra bất bình đẳng và 
bất công; 3/ Tập trung vào vấn đề giải phóng, dân chủ, 
công bằng và công lí; 4/ Giải quyết sự phân bổ quyền 
lực không công bằng; 5/ Tập trung vào lợi ích cá nhân 
và lợi ích tập thể; 6/ Nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau, 
sự liên kết và nhận thức toàn cầu; 7/ Cân bằng giữa phê 
bình và hứa hẹn; 8/ Thể hiện nghị lực đạo đức. Đối với 
GD HS Maori, cần thực hiện có hiệu quả các chương 
trình phát triển nghề nghiệp trong trường học hỗ trợ 
lãnh đạo và giáo viên nhà trường nâng cao chất lượng 
dạy và học thông qua trải nghiệm của HS Maori. Đồng 
thời, để thay đổi hệ thống một cách bền vững, cần thay 
đổi hệ thống quyền lực và đặc quyền trong trường học 
nhằm thúc đẩy công bằng xã hội vì lợi ích của cá nhân, 
tổ chức và xã hội [7].

2.3. Ka Hikitia - Chiến lược giáo dục Maori 
Năm 2008, Bộ GD ban hành chiến lược mới về GD 

cho HS Maori: Ka Hikita - Quản lí để thành công. Trong 
bối cảnh vẫn có sự chênh lệch lớn về thành tích học tập 
giữa HS người Maori và các HS khác, Bộ GD đã đưa 
khái niệm ka hikitia, theo định nghĩa của người Maori 
có nghĩa là cách để nâng cao và tăng cường nỗ lực vào 
việc xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng của hệ 
thống GD để đảm bảo HS người Maori được hưởng 
thành công trong GD với tư cách là người Maori. Chiến 
lược này yêu cầu trường học, trung tâm GD, các nhà 
GD, cộng đồng và cả hệ thống GD phải thay đổi để đảm 
bảo phát huy hiệu quả tiềm năng của HS Maori. Chiến 
lược tập trung vào HS Maori, hỗ trợ các em xác định 
liên kết về ngôn ngữ, kiến thức, cách hiểu, cách liên hệ, 
giá trị cốt lõi và cách thực hiện trong khi học. Mục đích 
là thay đổi cách suy nghĩ và cách làm của các nhà GD 
trên toàn hệ thống.

Việc triển khai chiến lược Ka Hikitia đã mang lại một 
số thay đổi tích cực ở cấp hệ thống. Tuy nhiên, việc 
thực hiện chiến lược bị chậm hơn dự tính và chưa giải 
quyết được sự chênh lệch trong thành tích học tập giữa 
HS Maori và các HS khác ở mọi cấp học. Cũng chưa 
có sự chuẩn bị tốt cho hội đồng trường, hiệu trưởng và 
giáo viên để xây dựng và thực hiện chính sách.

Để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chiến lược 
Ka Hikitia, năm 2012, Bộ GD đã tiến hành một quá 
trình tham vấn Me Kōrero - Hãy cùng trao đổi. Thông 
qua quá trình này, các vấn đề liên quan đến việc thực 
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hiện chiến lược Ka Hikitia đã được thảo luận và cho 
thấy cần phải có một cách tiếp cận đồng bộ trong hệ 
thống GD, nâng cao năng lực chuyên môn ở cấp trường, 
hỗ trợ và đẩy mạnh những hoạt động mang lại hiệu quả 
học tập cho HS Maori. Giai đoạn hiện tại của Ka Hikitia 
- Tăng tốc thành công nhấn mạnh sự cần thiết phải có 
những thay đổi ngay lập tức và lâu dài trong lĩnh vực 
GD và sự tham gia của tất cả các bên để nâng cao chất 
lượng của hệ thống GD và thành công trong học tập của 
HS Maori ở tất cả các cấp học [8].

2.4. Kia Eke Panuku - Chương trình đối mới giáo dục chú 
trọng phát triển năng lực lãnh đạo trường học ở New Zealand
Kia Eke Panuku - Xây dựng dựa trên thành công là 

chương trình đổi mới GD được xây dựng dựa trên kinh 
nghiệm từ các chương trình phát triển chuyên môn 
trước đó ở New Zealand. Đây là chương trình đổi mới 
GD được thực hiện ở 61 trường trung học trong năm 
2014. Vào cuối năm 2014, chương trình bổ sung thêm 
33 trường. Chương trình này triển khai chiến lược GD 
Ka Hikitia bằng cách hỗ trợ các trường thực hiện chiến 
lược chung (Kaupapa) và phát triển hiệu quả hơn tiềm 
năng của HS Maori. Quá trình này bắt đầu bằng cách 
sử dụng thông tin nhà trường về thành tích HS Maori để 
phân tích ảnh hưởng của xã hội tới việc học tập của HS 
Maori cũng như ảnh hưởng của hệ thống GD đối với xã 
hội. Trên cơ sở đó, các nhà lãnh đạo GD thảo luận với 
trường về vấn đề bảo đảm bình đẳng cho HS Maori. 

Trong chương trình Kia Eke Panuku, mỗi trường 
thành lập một “nhóm lãnh đạo thay đổi chiến lược” 
đứng đầu việc phát triển nghề nghiệp cho lãnh đạo và 
giáo viên trong trường với sự hỗ trợ của các thành viên 
trong nhóm Kia Eke Panuku. Nhóm này đại diện cho 
các nhóm nhân viên/lãnh đạo giữ các vị trí/vai trò khác 
nhau trong trường. Vì vậy, có thể hiểu, để thay đổi các 
cấu trúc lãnh đạo và thúc đẩy việc phổ biến và thực hiện 
lí thuyết kaupapa trong toàn trường. 

Nhóm lãnh đạo thay đổi chiến lược thừa nhận vai 
trò của lãnh đạo trường trong việc thúc đẩy công bằng 
trường học và cùng trao đổi để hiểu những tác động 
có thể có của chương trình đối với xã hội. Việc này 
được thực hiện thông qua một loạt các buổi thảo luận 
wānanga phát triển nghề nghiệp theo các nguyên tắc và 
thực hành văn hóa Maori do các thành viên của nhóm 
Kia Eke Panuku hướng dẫn ở marae (địa điểm văn hóa 
của người Maori). Mục đích đầu tiên là giúp các nhóm 
hiểu và phân tích sự khác biệt giữa HS Maori và HS 
khác trong trường và lập hồ sơ HS. Tiếp theo là một 
buổi wānanga về việc sử dụng minh chứng để lập kế 
hoạch cho tương lai. Tiếp theo là các hoạt động tập 
trung vào việc thay đổi hiện trạng đồng thời thu thập 
và kiểm tra số liệu về sự chuyên cần, tỉ lệ lên lớp, thành 
tích học tập và mức độ tham gia của HS để giám sát 

hiệu quả chương trình. 
Chu trình học tập quan trọng ako bao gồm các hoạt 

động nhằm mục đích nâng cao nhận thức và mức độ 
phản kháng. Đầu tiên là hoạt động mihimihi (giới thiệu 
văn hóa) được thực hiện để làm quen với HS Maori 
và cộng đồng. Tiếp theo là whanaungatanga (các hoạt 
động văn hóa để thiết lập hoặc thiết lập lại mối quan hệ 
theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau) giữa những người 
cùng thực hiện cải cách bao gồm cả thành viên cộng 
đồng Maori. Tiếp theo là quá trình tìm hiểu HS Maori 
và sự cần thiết phải thay đổi hướng tới công bằng trong 
học tập cho các em theo Hiệp ước Waitangi. Sau đó là 
quá trình biến đổi mahitahi (làm việc cùng nhau). 

Đối với lãnh đạo trường học, chu trình bắt đầu với các 
hoạt động lập hồ sơ sử dụng minh chứng trường học để 
phát triển và thực hiện kế hoạch hành động chiến lược 
từ năm khía cạnh phụ thuộc lẫn nhau, thúc đẩy việc học 
của HS, hiểu biết các cấu trúc và thể chế trong trường, 
đồng thời kết nối với bối cảnh cụ thể của trường. Năm 
khía cạnh đòn bẩy thúc đẩy cải cách trường học trong 
chương trình Kia Eke Panuku là: lãnh đạo, tìm hiểu 
hiện trạng dựa trên bằng chứng, dạy và học phù hợp với 
văn hóa, kết nối mạnh mẽ GD với người Maori, văn hóa 
ngôn ngữ Maori và toán học trong chương trình GD. 
Kế hoạch hành động tạo ra một khung chiến lược để 
xác định nội dung, cách thức, các thành viên nhóm và 
đòi hỏi lãnh đạo nhà trường phải nghiên cứu, phát triển 
các hệ thống và quy trình chiến lược nhằm đổi mới GD. 

Lãnh đạo phù hợp với văn hóa là lãnh đạo làm thay 
đổi sự phân hóa và giảm thiểu nhóm yếu thế, hiểu vấn 
đề từ hai phía và hiểu rõ cần đẩy mạnh hòa nhập và tôn 
trọng bản sắc thay vì thiểu số hóa và gạt nhóm thiểu số 
ra ngoài lề. Lãnh đạo nhà trường và giáo viên tự đặt câu 
hỏi để hiểu họ đang làm gì để thay đổi thực trạng của 
HS Maori và điều đó ảnh hưởng như thế nào đối với tình 
hình lãnh đạo trong trường. Lãnh đạo và giáo viên thực 
hiện tương tác giữa nguyên tắc hiểu biết, phản kháng 
và chuyển đổi. Kết quả học tập của HS Maori cùng với 
thông tin về phương thức lãnh đạo trong trường sẽ giúp 
họ hiểu rõ về thực trạng và quyết định nên duy trì, nên 
dừng hay thay đổi hoạt động nào để công tác lãnh đạo 
trở nên có hiệu quả hơn đối với HS Maori. Các hoạt 
động đổi mới đều phải tập trung vào và hướng tới HS 
Maori [4].

2.5. Vận dụng kinh nghiệm của New Zealand và đề xuất bài 
học cho giáo dục dân tộc thiểu số ở Việt Nam
GD cho HS DTTS luôn là một trong các ưu tiên hàng 

đầu của Chính phủ cho lĩnh vực GD. Tuy nhiên, Việt 
Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển, ưu tiên xây 
dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị và phương tiện 
dạy và học và gần đây, Chương trình GD phổ thông và 
sách giáo khoa được ưu tiên nhiều hơn. Năng lực lãnh 
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đạo nhà trường là vấn đề quan trọng nhưng chưa được 
ưu tiên hàng đầu. Các báo cáo đánh giá ngành chỉ ra 
nhiều bất cập về chất lượng cán bộ quản lí trong các cơ 
sở GD vùng DTTS. Đội ngũ cán bộ quản lí GD DTTS 
vẫn còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng do nhiều 
nguyên nhân khác nhau. Đội ngũ lãnh đạo các trường 
phổ thông và trường chuyên biệt đều do Sở GD&ĐT 
hoặc Phòng GD huyện bổ nhiệm từ nguồn đội ngũ giáo 
viên và nhiều trường hợp không cần trải qua thi tuyển 
cạnh tranh. Trình độ đào tạo của đội ngũ lãnh đạo đều 
là chuyên môn dạy học. Trước khi được bổ nhiệm làm 
lãnh đạo trường (hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng), 
họ đã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng như: Trung 
cấp chính trị; quản lí nhà nước về GD; quốc phòng an 
ninh… Như vậy, lãnh đạo các trường đều được đào 
tạo, bồi dưỡng những nội dung như nhau bất kể là họ 
là lãnh đạo trường phổ thông hay trường chuyên biệt. 
Trên thực tế, chưa có nhiều khóa đào tạo tốt để nâng 
cao năng lực cho lãnh đạo trường [9], [10].

Trong thời gian gần đây, ngành đang có những nỗ 
lực để nâng cao chất lượng quản lí nhà trường cho GD 
DTTS. Khi thực hiện chương trình GD phổ thông mới, 
trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên, cán bộ 
quản lí cơ sở GD phổ thông khái niệm “quản trị nhà 
trường” là nội dung mới đã được đưa vào chương trình 
bồi dưỡng thay thế cho khái niệm quản lí nhà trường 
[11]. Nội dung quản trị nhà trường bao gồm: Tổ chức 
xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; quản trị hoạt 
động dạy học, GD trong nhà trường; quản trị nhân sự 
trong nhà trường; quản trị tổ chức, hành chính trong 
nhà trường; quản trị tài chính trong nhà trường; quản 
trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, 
GD HS của nhà trường và quản trị chất lượng GD trong 
nhà trường. Như vậy, sự chuyển đổi từ quản lí sang 
quản trị thể hiện tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện 
trong hoạt động của lãnh đạo trường, sự chuyển đổi này 
thể hiện ở nhiều khía cạnh: vai trò chủ thể, đối tượng, 
bản chất, quá trình, cấp bậc, chức năng, tổ chức… Bộ 
GD&ĐT đã tổ chức một số chương trình đào tạo cho 
cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán về GD văn hóa dân 
tộc cho HS các trường phổ thông dân tộc nội trú. Nâng 
cao chất lượng đội ngũ quản lí các trường phổ thông dân 
tộc nôi trú và các trường phổ thông dân tộc bán trú là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng để đáp ứng tinh 
thần đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần 
Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng phù hợp với vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn mới. 

Việc nâng cao hơn nữa tiếp cận và chất lượng GD 
DTTS là một quá trình lâu dài, đòi hỏi một hệ thống 
chính sách đồng bộ và đầu tư toàn diện mọi mặt của GD 
DTTS trong đó có năng lực lãnh đạo trường học. Các cơ 
quan quản lí GD và nhà hoạch định chính sách cần tham 
khảo kinh nghiệm của các nước có nhiều kinh nghiệm 
trong vấn đề này như New Zealand, hiểu rõ tình hình 
cụ thể của hệ thống GD các nước này cũng như ở Việt 
Nam. Việc tham khảo này sẽ giúp xác định được cách 
thức triển khai phù hợp nhằm nâng cao năng lực quản lí 
trường học trong GD DTTS. Vận dụng kinh nghiệm của 
New Zealand trong quản trị nhà trường lãnh đạo trường 
phổ thông, trường chuyên biệt ở vùng DTTS cần thực 
hiện các nội dung cụ thể bao gồm: 1/ Bồi dưỡng đạt 
chuẩn chuyên môn cho giáo viên bổ sung nội dung văn 
hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán các DTTS (quản trị 
nhân sự); 2/ Phương pháp dạy học phù hợp với văn hóa 
của HS DTTS (quản trị hoạt động dạy học); 3/ Kết nối 
mạnh mẽ nhà trường với cộng đồng các DTTS (quản trị 
hoạt động GD).

3. Kết luận
Kinh nghiệm của New Zealand cho thấy, để nâng cao 

chất lượng GD cho HS, Maori cần thay đổi phương 
thức lãnh đạo trường học, theo hướng kết hợp chặt chẽ 
lí thuyết phê phán, lí thuyết Kaupapa Maori và lãnh đạo 
biến chuyển. Lí thuyết Kaupapa Maori thể hiện ngoài 
việc thay đổi hệ thống quyền lực mang truyền thống 
Châu Âu, cần tích hợp thế giới quan và văn hóa Maori 
vào quá trình dạy và học cho HS Maori ở trường học. 
Nếu không thì các em vẫn sẽ bị cô lập và khó có thể 
kết nối, đáp ứng với những nỗ lực nhằm nâng cao chất 
lượng GD. Theo quan điểm lãnh đạo biến chuyển, lãnh 
đạo trường học cần thể hiện quyết tâm thay đổi các cấu 
trúc quyền lực trong hệ thống trường học và xã hội. 
Kết hợp chặt chẽ ba yếu tố này sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi hướng tới thay đổi phong cách lãnh đạo và văn hóa 
trong hệ thống GD. Quan điểm lãnh đạo, hệ thống chính 
sách cũng như các chương trình đổi mới GD như Kia 
Eke Panuku của New Zealand là kinh nghiệm thực sự 
hữu dụng, giúp các cơ quan quản lí GD và nhà hoạch 
định chính sách GD xây dựng và thực hiện các chính 
sách nâng cao năng lực quản lí trường học trong GD 
DTTS ở Việt Nam. 
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