K H U N G T RƯỜN G HỌC H IỆU Q UẢ
( E S F ) cung cấp một tầm nhìn rõ ràng để
thay đổi cuộc đối thoại cho sự xuất sắc trong
giáo dục thành:

THỰC TIỄN
CHIẾN LƯỢC
TÍCH HỢP
GIẢI PHÁP
DÀI HẠN

Cơ quan Giáo dục Texas (TEA) hoạt động để cải thiện kết quả
cho tất cả học sinh trường công trong tiểu bang bằng cách
cung cấp sự lãnh đạo, hướng dẫn và hỗ trợ cho các hệ thống
trường học, hướng tới tầm nhìn rằng mọi trẻ em ở Texas là
một nhà tư tưởng độc lập tốt nghiệp như một công dân có
tham gia, hữu ích, được chuẩn bị cho sự thành công ở
trường đại học, sự nghiệp hoặc quân đội.
ESF được phát triển cùng với các nhà lãnh đạo trường học và
học khu và bao gồm một đánh giá quốc gia về nghiên cứu về
những gì làm cho các trường có thành tích cao trở nên xuất
sắc. ESF là một phần của kế hoạch chiến lược 5 năm của
TEA, và là điểm khởi đầu để cải thiện năng lực hỗ trợ kỹ
thuật nội bộ và sắp xếp các đối tác (ESC, nhà cung cấp bên
ngoài, v.v.) để hỗ trợ cải thiện liên tục các học khu và trường
học ở Texas. Theo tinh thần cam kết của chúng tôi đối với
yêu cầu dựa trên dữ liệu và mô hình “Lập kế hoạch, Thực
hiện, Đánh giá”, chúng tôi sẽ liên tục đánh giá khung này để
kiểm tra tính hiệu quả và thực hiện các sửa đổi khi cần thiết.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập hoặc theo dõi:
TexasESF.org

facebook.com/texasesf

info@texasesf.org

twitter.com/texasesf

ESF mô tả hoàn cảnh mà các
trường học hiệu quả cố gắng
đạt được cho từng hành động,
không nhất thiết là hoàn cảnh
của trường. Điều này cho phép
khung phù hợp với những nỗ
lực tăng trưởng liên tục của tất
cả các trường và học khu.

WWW.TEXASESF.ORG

Khung ESF
ESF xác định 5 Đòn bẩy Ưu
tiên rất cần thiết trong các
trường có thành tích cao.
Mỗi đòn bẩy có các Hành
động Thiết yếu mô tả
những gì các trường học
hiệu quả nhất làm để hỗ
trợ mạnh mẽ việc dạy và
học.
Khung này cũng bao gồm các
Cam kết của Học khu do Đòn bẩy tổ chức, vốn mô tả các điều
kiện mà các cơ quan giáo dục địa phương phải cung cấp để
các trường được thiết lập để thành công. Các Hành động
Thiết yếu mô tả những gì các trường hiệu quả nhất
làm để hỗ trợ mạnh mẽ việc dạy và học. Bên dưới mỗi
Hành động Thiết yếu là một tập hợp các mô tả xác
định thành tích cấp cao.

Đòn bẩy Ưu tiên 2:

Đòn bẩy Ưu tiên 5:

GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ, ĐƯỢC HỖ
TRỢ TỐT

GIÁO DỤC HIỆU QUẢ

Lãnh đạo trường duy trì các giáo viên hiệu quả,
được hỗ trợ tốt bằng cách tuyển dụng, lựa chọn,
phân công và xây dựng năng lực của giáo viên
một cách chiến lược để tất cả học sinh được tiếp cận với các nhà
giáo dục chất lượng cao.
Đòn bẩy Ưu tiên 2: Giáo viên Hiệu quả, Được hỗ trợ Tốt
• Tuyển dụng, lựa chọn, phân công, giới thiệu và duy trì một đội ngũ đầy
đủ các nhà giáo dục có trình độ cao
• Xây dựng năng lực giáo viên thông qua các chu kỳ quan sát và phản hồi

Đòn bẩy Ưu tiên 3:

LÊN KẾ HOẠCH VÀ LÃNH ĐẠO
TRƯỜNG HỌC MẠNH MẼ
Các nhà lãnh đạo hướng dẫn hiệu quả trong
trường với vai trò và trách nhiệm rõ ràng sẽ
phát triển, thực hiện và giám sát các kế hoạch cải tiến tập trung
nhằm giải quyết các nguyên nhân của thành tích thấp.
Đòn bẩy Ưu tiên 1: Lên kế hoạch và Lãnh đạo Trường học Mạnh mẽ
• Phát triển các nhà lãnh đạo hướng dẫn tại trường (hiệu trưởng, phó
hiệu trưởng, cố vấn, lãnh đạo giáo viên) với vai trò và trách nhiệm rõ
ràng
• Phát triển kế hoạch tập trung và giám sát thường xuyên việc thực hiện
và kết quả

ứng nhu cầu của từng học sinh.
Đòn bẩy Ưu tiên 5: Hướng dẫn Hiệu quả
• Kế hoạch bài học hàng ngày có mục tiêu rõ ràng với các đánh giá quá
trình
• Hoạt động trong lớp và chiến lược giảng dạy hiệu quả
• Giảng dạy dựa trên dữ liệu
• RTI cho học sinh có khoảng cách học tập

VĂN HÓA TRƯỜNG HỌC TÍCH CỰC
Văn hóa trường học tích cực đòi hỏi tầm nhìn,
sứ mệnh, mục tiêu và giá trị hấp dẫn và phù
hợp, hệ thống quản lý và kỳ vọng rõ ràng, các
dịch vụ hỗ trợ học sinh chủ động và nhanh nhạy, và các gia đình
và cộng đồng có liên quan.
Đòn bẩy Ưu tiên 3: Văn hóa Trường học Tích cực

Đòn bẩy Ưu tiên 1:

Tất cả học sinh đều có trải nghiệm học tập cặn
kẽ vì nhà trường đảm bảo các bài học hàng
ngày, các hoạt động trong lớp học có mục tiêu
rõ ràng và việc đánh giá quá trình mang lại dữ liệu cần thiết cho
giáo viên để phản ánh, điều chỉnh và cung cấp sự giảng dạy đáp

• Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, giá trị hấp dẫn và phù hợp, tập trung
vào một môi trường an toàn và kỳ vọng cao
• Hệ thống quản lý và kỳ vọng hành vi rõ ràng cho học sinh và nhân viên
• Dịch vụ hỗ trợ học sinh chủ động và nhanh nhạy
• Gia đình và cộng đồng tham gia

Đòn bẩy Ưu tiên 4:

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CHẤT
LƯỢNG CAO
Tất cả học sinh đều có thể tiếp cận chương
trình giảng dạy được đảm bảo và khả thi ,
các đánh giá và tài nguyên phù hợp với TEKS, để tham gia học tập
ở mức độ cặn kẽ phù hợp.
Đòn bẩy Ưu tiên 4: Chương trình giảng dạy Chất lượng cao
• Chương trình giảng dạy và đánh giá phù hợp với TEKS với phạm vi và
trình tự dài một năm

Quy trình ESF
Khung ESF dựa trên
quá trình cải tiến liên tục.
Xác định Nhu cầu:
Tăng cường tập trung
vào thực tiễn tại
trường ngoài dữ liệu
Lên kế hoạch:
Thu hẹp trọng tâm vào
nhu cầu có tác động
cao
Thực hiện và Giám sát:
Hỗ trợ và xây dựng năng lực phù hợp với khung

