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Đưa mục tiêu phát triển bền vững số 4 (SDG4) vào thực tiễn: Cộng đồng học tập chuyên môn trong giáo dục

Giáo dục công bằng và hòa nhập giúp cho người học phát huy hiệu quả về mặt kinh tế, phát 
triển sinh kế bền vững, góp phần xây dựng xã hội hòa bình và dân chủ, nâng cao chất lượng 
cuộc sống của mọi công dân. Văn kiện kỹ thuật này cho thấy vai trò và tầm quan trọng của các 
cộng đồng học tập chuyên môn đối với chất lượng giáo dục và việc phát triển chuyên môn, đồng 
thời là động lực thúc đẩy giáo viên và các cán bộ quản lí nhà trường học tập. Các kinh nghiệm từ 
VVOB đã chứng minh rằng việc nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lí giáo dục cấp quốc gia 
và địa phương nhằm xây dựng và hỗ trợ các cộng đồng học tập đóng vai trò vô cùng quan trọng 
đối với sự thành công của các cộng đồng này. 

Tầm quan trọng của các cộng đồng học tập chuyên môn
Cán bộ quản lí và giáo viên chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức mới khi làm việc cùng nhau. Các cộng đồng học tập giúp người 
tham gia học hỏi lẫn nhau và khuyến khích họ chủ động hơn trong việc học của mình. Vì thế, các cộng đồng học tập có ảnh 
hưởng lớn đến thực tiễn dạy học và là động lực của giáo viên và cán bộ quản lí trong việc học tập. Ví dụ: Cán bộ quản lí và giáo 
viên sẽ làm gì ở trường lớp và làm như thế nào. Sau cùng, qua mức độ ảnh hưởng đối với các thành phần chủ chốt này, cộng 
đồng học tập giúp nâng cao kết quả học tập cho học sinh.
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Thành công của các cộng đồng học tập thể hiện qua: 

n Có mục tiêu và tầm nhìn chung
n  Thành viên  tin tưởng, tôn trọng , gần gũi nhau, đây là yếu 

tố then chốt 
n  Môi trường hợp tác, thân thiện giúp giáo viên và cán bộ 

quản lí dễ dàng trao đổi quan điểm và các vấn đề thực tiễn
n  Cùng giải quyết các tình huống, ví dụ: phân tích một cách 

có hệ thống các tình huống cụ thể , trao đổi chuyên môn và 
phản hồi.

n		Đa dạng thành viên, có thái độ cởi mở và hòa nhập đối với 
thành viên mới 

n  Khả năng lãnh đạo tốt đảm bảo việc hướng  dẫn và hỗ trợ 
có giá trị thực tế cao

n		Mang tính thường xuyên. Các cuộc họp thường xuyên đảm 
bảo các nội dung được thảo luận sâu, mang lại kiến thức, 
tạo tác động tích cực trong việc dạy và học 

n		Trách nhiệm giải trình nội bộ và bên ngoài (đối với  các nhà 
hoạch định chính sách và công chúng).

Nguồn: Katz, S. và kinh nghiệm của đội ngũ VVOB tại các quốc gia

Kinh nghiệm của VVOB cho thấy rằng các cộng 
đồng học tập:

n là cầu nối giữa lý thuyết, chính sách và thực tiễn.
n  chú trọng vào thực tiễn, ví dụ: các vấn đề mà cả cán bộ 

quản lí và giáo viên đều gặp phải.
n  mang đến cho người học cơ hội phá bỏ những cách biệt
n tạo ra diễn đàn để chia sẻ tài liệu, dữ liệu và công cụ 
n  là một mô hình phát triển chuyên môn hiệu quả về mặt 

chi phí 
n góp phần tạo nên động lực và sự hài lòng khi làm việc.

“Những quốc gia có mong muốn cải thiện hiệu quả công tác phát triển chuyên môn cho giáo viên 
nên gia tăng số lượng và hình thức bồi dưỡng chuyên môn tại trường, như tư vấn và hỗ trợ, tạo ra 
mạng lưới giáo viên cùng nhau học hỏi, hợp tác nghiên cứu, và giải quyết vấn đề”

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế - OECD (2015), gắn liền công tác bồi dưỡng chuyên môn trong nhà trường vào 
sự thành công của giáo viên
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Văn kiện kỹ thuật số 2 

Cộng đồng học tập chuyên môn và 
mục tiêu phát triển bền vững số 4 
(SDG4)
Mục tiêu phát triển bền vững số 4 xác định tăng đáng kể nguồn 
cung giáo viên có chất lượng, bao gồm thông qua hợp tác quốc tế 
để đào tạo giáo viên cho các nước đang phát triển. 

Một chiến lược then chốt trong tầm nhìn giáo dục là đạt được 
Mục tiêu phát triển bền vững số 4, Tuyên ngôn Giáo dục Incheon 
2030 và Khung hành động được Diễn đàn kinh tế thế giới năm 
2015 thông qua, là “đẩy mạnh vai trò của cán bộ quản lí nhà 
trường nhằm cải thiện việc dạy và học”.

Phương pháp tiếp cận của VVOB: 
Củng cố cộng đồng học tập chuyên 
môn
Phương pháp tiếp cận của VVOB: Củng cố cộng đồng học tập 
chuyên môn.

Các cộng đồng học tập chuyên môn phụ thuộc vào chính sách hỗ 
trợ và khuyến khích ở cả trung ương và địa phương.  Cộng đồng 
học tập cần được thể chế hóa để mang tính bền vững. Khi thực 
hiện hoạt động này, người điều hành cần có năng lực phù hợp để 
điều hành cộng đồng học tập một cách hiệu quả.

Môi trường chính sách và năng lực thực hiện đều đóng vai trò 
quan trọng, giúp hoạt động của các cộng đồng học tập chuyên 
môn hiệu quả và bền vững, nâng cao được chất lượng bồi dưỡng 
chuyên môn cho cả giáo viên và cán bộ quản lí.  

Mô hình cộng đồng học tập chuyên môn 
thành công của VVOB

CÁC CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP CHUYÊN MÔN 
THÀNH CÔNG CHO GIÁO VIÊN VÀ/HOẶC CÁN 

BỘ QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG

Củng cố môi trường chính sách 
VVOB tăng cường năng lực của Bộ Giáo dục 
ở các nội dung:
n	Hoạch định chính sách
n	Theo dõi và giám sát
n	Nâng cao nhận thức
n	Vận động chính sách

về cồng đồng học 
tập chuyên môn}

Đẩy mạnh năng lực thực hiện
VVOB củng cố năng lực điều hành việc thực 

hiện các cộng đồng hoc tập chuyên môn
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Củng cố môi trường chính sách
VVOB tăng cường năng lực cho Bộ giáo dục để hoàn thành 
trách nhiệm với các cộng đồng học tập chuyên môn; VVOB 
làm việc với Ban Giáo dục cơ bản , Bộ Giáo dục Nam Phi, 
Rwanda, Bộ Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Su-ri-nam, Bộ 
Giáo dục Chuyên nghiệp, THCS và Tiểu học Cộng hòa Dân 
chủ Công-gô. Các cơ quan này chịu trách nhiệm tạo ra một 
môi trường nuôi dưỡng sự hình thành và phát triển các cộng 
đồng giáo viên và cán bộ quản lí. 

VVOB tăng cường năng lực của các Bộ giáo dục  
bằng cách:  

n  hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách, ví dụ: cùng hợp tác 
phát triển các chú giải về chính sách, hướng dẫn, bộ công 
cụ và cẩm nang.

n  theo dõi và đánh giá các phương tiện và công cụ cho các 
cộng đồng học tập chuyên môn.

n  tập trung vận động chính sách ủng hộ các thành phần 
quản lý cao cấp và trung cấp.

n  tổ chức lộ trình xây dựng năng lực cho các cán bộ và cố vấn 
tại địa phương.

Đưa mục tiêu phát triển bền vững số 4 (SDG4) vào thực tiễn: Cộng đồng học tập chuyên môn trong giáo dục

Tăng cường năng lực thực hiện
Ở cấp địa phương, VVOB hỗ trợ việc thực hiện các mô hình 
cộng đồng học tập chuyên môn, cụ thể bằng cách làm việc với 
các quan chức chính quyền, thanh tra cấp tỉnh ở Cộng hòa 
Công-gô, quan chức các cấp tỉnh, thành chịu trách nhiệm hỗ 
trợ trực tiếp các trường học ở Nam Phi và các cán bộ công tác 
trong ngành giáo dục ở Ru-gan-đa. Tùy vào tình hình thực tế 
ở địa phương, vai trò cố vấn cho các cộng đồng có thể do các 
nhân vật khác đảm nhiệm. Ví dụ, VVOB ở Su-ri-nam làm việc 
với cán bộ quản lí nhà trường với tư cách là cố vấn. VVOB ở 
Ê-cu-a-đo làm việc với các cố vấn giáo dục sư phạm.

Hình thức hỗ trợ của VVOB: 

n  tập huấn, hỗ trợ và giám sát người điều hành trong việc 
xây dựng và duy trì sự tồn tại các cộng đồng học tập 
chuyên môn.

n  tập trung vận động chính sách ủng hộ cán bộ quản lí chính 
phủ các cấp.

n		thu thập tư liệu liên quan đến thực tiễn và kinh nghiệm ở 
địa phương để làm cơ sở xây dựng các chính sách quốc gia.
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Nghiên cứu thực nghiệm: Ru-gan-đa

Chương trình: Kết quả học tập trong giáo dục tiểu 
học (LOPE)
Chương trình LOPE giai đoạn 2014 – 2016 là tiêu biểu của sự hợp tác 
giữa Bộ Giáo dục (MINEDUC), Ban Giáo dục Ru-gan-đa, Trường 
Đại học - Cao đẳng sư phạm Ru-gan-đa và VVOB. Vì mục tiêu 
của chương trình là nhằm cải thiện chất lượng giáo dục tiểu học, 
VVOB tập trung các hoạt động hỗ trợ việc nâng cao năng lực quản 
lí nhà trường, mặt khác, trang bị cho các sinh viên sư phạm tiểu học 
phương pháp sư phạm lấy học sinh làm trung tâm.

Tăng cường năng lực thực hiện cộng đồng học tập 
chuyên môn
Trong khuôn khổ chương trình LOPE, các cộng đồng học tập chuyên 
môn dành cho cán bộ quản lí được thành lập ở cấp ngành. 120 cán 
bộ ngành giáo dục (SEOs) được tập huấn về cách phát động và hỗ trợ 
mạng lưới này. Tiếp theo đó, cùng với VVOB, quan chức cấp Bộ và 
một số giảng viên sẽ hỗ trợ các cán bộ này trong việc điều hành cộng 
đồng học tập chuyên môn. Đồng thời, các quan chức cấp Bộ cũng 
ý thức được giá trị của các cộng đồng này, một công cụ hữu ích cho 
việc phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lí nhà trường. 

Kết quả đạt được từ chương trình này là các cộng đồng học tập 
chuyên môn đang hoạt động ở 30 quận, huyện ở Ru-gan-đa.Mạng 
lưới này đã tiếp cận được 963 cán bộ quản lí nhà trường. VVOB và 
các đối tác đã thực hiện 228 chuyến thăm các cộng đồng để ghi nhận 
phản hồi, đây cũng là một phần trong lộ trình học tập dành cho các 
cán bộ ngành giáo dục.

Các phiên họp của cộng đồng học tập chuyên môn ở Ru-gan-đa được 
tổ chức 3 tháng 1 lần. Tỷ lệ cán bộ quản lí nhà trường tham dự các 
phiên họp trung bình là 79%. Tập san về cộng đồng học tập chuyên 
môn và các chủ đề liên quan được xuất bản và phát hành đến các cán 
bộ quản lí và cán bộ ngành giáo dục nhằm mục đích chia sẻ kinh 
nghiệm và các thực hành tốt.  

“Nhờ việc giải quyết vấn đề dựa trên 
trí tuệ của tập thể, sự chia sẻ kinh 

nghiệm giữa các cán bộ quản lí nhà 
trường, chúng tôi biết thêm nhiều 

quan điểm mới về những vấn đề như 
ăn uống tại trường, hoạt động thể 
thao, vấn đề học sinh bỏ học, tình 

hình hoạt động của nhà trường và sự 
tham gia của phụ huynh”

Cô Cecile Ntakirutima, cán bộ ngành giáo dục

CÁC CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP CHUYÊN MÔN 
THÀNH CÔNG CHO GIÁO VIÊN VÀ/HOẶC CÁN 

BỘ QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG

Đẩy mạnh năng lực thực hiện
VVOB củng cố năng lực điều hành việc thực 

hiện các cộng đồng hoc tập chuyên môn

Củng cố môi trường chính sách
VVOB tăng cường năng lực của Bộ Giáo dục 
ở các nội dung:
n	Hoạch định chính sách
n	Theo dõi và giám sát
n	Nâng cao nhận thức
n	Vận động chính sách

về cồng đồng học 
tập chuyên môn}
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Kết quả

Một nghiên cứu tác động ở thời điểm trước và sau khi tham gia 
vào cộng đồng học tập chuyên môn cho thấy năng lực của các 
giáo viên và cán bộ quản lí có nhiều thay đổi quan trọng:
n  gia tăng khả năng thu hút sự tham gia của phụ huynh vào 

cộng đồng
n chú trọng hơn đến việc thu thập và phân tích dữ liệu
n hoạt động thanh tra tại trường được cải thiện
n  áp dụng các nguyên tắc của cộng đồng vào các cuộc họp 

với giáo viên cho kết quả làm việc nhóm tốt hơn

Năng lực của các cán bộ quản lí có nhiều thay đổi tạotác động 
đến môi trường trường học. Các cán bộ quản lí cho biết những 
thay đổi quan trọng nhất là:
n tỷ lệ học sinh bỏ học giảm
n kết quả ở kỳ thi cấp quốc gia được cải thiện
n chất lượng giảng dạy được nâng cao

Đẩy mạnh môi trường chính sách
Từ năm 2017, VVOB góp phần thể chế hóa các cộng đồng học 
tập chuyên môn ở Ru-gan-đa.

Tất cả các cán bộ ngành giáo dục thuộc 6 quận, huyện thuộc 
tỉnh phía Đông và phía Tây được trang bị năng lực để hỗ trợ 
hiệu quả các cộng đồng dành cho cán bộ quản lí nhà trường. 
Họ được Trường Đại học – Cao đẳng Sư phạm Ru-gan-đa tập 
huấn về cách kèm cặp và hỗ trợ. Sau khi hoàn thành khóa tập 
huấn, các cán bộ ngành giáo dục tiếp tục dẫn dắt và hỗ trợ các 
cộng đồng dành cho cán bộ quản lí khác mới được thành lập.
Với ý nghĩa đó, các cộng đồng cũng góp phần quan trọng vào 
công tác quản lí của nhà trường. 

Cộng đồng này có thể tạo động lực cho các cán bộ quản lí 
thực hiện chương trình giáo dục dựa vào khả năng của nhà 
trường và hỗ trợ cải thiện kết quả học tập của học sinh, đặc 
biệt là môn toán.

Thêm vào đó, VVOB ủng hộ việc tích hợp các cộng đồng học 
tập chuyên môn vào chính sách. Ví dụ như các quy định nhằm 
tạo điều kiện cho giáo viên và cán bộ quản lí nhà trường tham 
gia vào các cộng đồng tổ chức ngay tại trường. 

Đưa mục tiêu phát triển bền vững số 4 (SDG4) vào thực tiễn: Cộng đồng học tập chuyên môn trong giáo dục
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Văn kiện kỹ thuật số 2 

Nghiên cứu thực nghiệm ở Nam Phi

Chương trình giảng dạy nhằm cải thiện kết quả 
học tập(TILOPESA)
Chương trình TILOPESA giai đoạn 2014 – 2016 do VVOB thực 
hiện ở Nam Phi đã giải quyết được một yếu tố chính trong Khung 
hoạch định chiến lược lồng ghép vì sự phát triển và giáo dục cho 
giáo viên tại Nam Phi, đó là hỗ trợ bồi dưỡng chuyên môn thường 
xuyên cho giáo viên thông qua các cộng đồng học tập chuyên môn. 
Nội dung của chính sách này chủ yếu là giao cho Ban Giáo dục Cơ 
bản của Nam Phi (DBE) nhiệm vụ trợ giúp các tỉnh thiết lập và hỗ 
trợ các cộng đồng học tập nhằm củng cố năng lực chuyên môn cho 
giáo viên.

Đẩy mạnh môi trường chính sách
VVOB hỗ trợ Ban Giáo dục Cơ bản thực hiện vai trò hoạch định chính 
sách mang tính quốc gia đối với các tỉnh, sau đó, các tỉnh sẽ thực 
thi các chính sách này:  
n  VVOB trợ giúp việc phát triển ý tưởng, hướng dẫn và 

cung cấp các tài liệu  hỗ trợ điều hành các cộng đồng học 
tập chuyên môn.

n  VVOB tổ chức các sự kiện cấp cao nhằm khuyến khích 
đối thoại giữa các bên (các tổ chức phi chính phủ, các 
tỉnh, công đoàn giáo viên…)

n  VVOB hỗ trợ Ban Giáo dục Cơ bản tổ chức các phiên họp 
cho các Sở giáo dục cấp tỉnh về cách thực hiện và hỗ trợ 
cộng đồng học tập chuyên môn. 

VVOB cũng nâng cao năng lực cho Ban Giáo dục Cơ bản để hỗ 
trợ các tỉnh thực hiện hiệu quả các chính sách cộng đồng học tập 
chuyên môn. Kèm theo các phiên họp của Sở Giáo dục nói trên là 
các hoạt động tập huấn do VVOB tổ chức. 
Th ành phần tham dự gồm cán bộ giáo dục cấp quận, huyện, những 
người trực tiếp hỗ trợ các trường, ví dụ: cố vấn chuyên môn (đối 
với giáo viên) và chuyên viên quản lí (đối với cán bộ quản lí).

VVOB cũng hỗ trợ Ban giáo dục Cơ bản trong việc:
n giám sát và đánh giá
n cải tiến các công cụ giám sát
n  cải thiện chất lượng của hệ thống giám sát dựa trên 

bằng chứng
n  hỗ trợ việc thực hiện hiệu quả các cộng đồng học tập 

chuyên môn và các khía cạnh liên quan tại địa phương. 

SUCCESSFUL PLCs FOR TEACHERS 
AND/OR SCHOOL LEADERS

Đẩy mạnh năng lực thực hiện
VVOB củng cố năng lực điều hành việc thực 

hiện các cộng đồng hoc tập chuyên môn
V

VO
B 

ac
ti

vi
ti

es

CÁC CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP CHUYÊN MÔN 
THÀNH CÔNG CHO GIÁO VIÊN VÀ/HOẶC CÁN 

BỘ QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG

Củng cố môi trường chính sách 
VVOB tăng cường năng lực của Bộ Giáo dục 
ở các nội dung:
n	Hoạch định chính sách
n	Theo dõi và giám sát
n	Nâng cao nhận thức
n	Vận động chính sách

về cồng đồng học 
tập chuyên môn}
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Đưa mục tiêu phát triển bền vững số 4 (SDG4) vào thực tiễn: Cộng đồng học tập chuyên môn trong giáo dục

Kết quả

VVOB giúp Ban Giáo dục Cơ bản tạo ra một môi trường chính 
sách bằng cách cùng xem xét các lưu ý về mặt chính sách, hướng 
dẫn cấp quốc gia,  tài liệu điều hành, đồng thời hỗ trợ Ban Giáo 
dục Cơ bản trong việc khuyến khích các cộng đồng học tập 
chuyên môn cấp tỉnh. 

Tỉnh Free State đã tiến hành khảo sát công tác bồi dưỡng chuyên 
môn cho giáo viên. Báo cáo xác nhận rằng 68% giáo viên được 
khảo sát có tham gia vào các hoạt động của cộng đồng học tập 
chuyên môn. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các cộng đồng dựa vào nhà 
trường có tồn tại và đang hoạt động. Với sự hỗ trợ của VVOB, 
một số tỉnh đã xây dựng và thực hiện công cụ giám sát nhằm cải 
thiện các nội dung được báo cáo. Các báo cáo của Ban Giáo dục 
Cơ bản cũng xác nhận rằng 6 tỉnh đã bắt đầu thiết lập các cộng 
đồng học tập chuyên môn dựa vào nhà trường và 3 tỉnh khác đang 
trong giai đoạn chuẩn bị.  

Nâng cao năng lực thực hiện các cộng đồng 
học tập chuyên môn
Ở tỉnh Free State, các cán bộ giáo dục cấp quận, huyện tham 
gia vào một lộ trình nâng cao năng lực kéo dài hai năm về cộng 
đồng học tập chuyên môn. Theo đó, VVOB đã xây dựng một 
chương trình tập huấn chuyên sâu. Giữa các hoạt động toàn 
thể/chung, các cán bộ giáo dục cấp quận, huyện phải tham 
gia vào việc theo dõi và ghi lại những điều mà học được hàng 
ngày (sổ ghi chép/nhật kí học tập). Cụ thể, các nghiên cứu tình 
huống và hoạt động phân vai được sử dụng như là công cụ 
nhằm tập huấn cách hỗ trợ các cộng đồng học tập chuyên môn 
mới thành lập. Lộ trình này cũng cho phép cán bộ giáo dục cấp 
quận, huyện trình bày tại hội thảo những thách thức mà họ gặp 
phải trong quá trình hỗ trợ để cùng thảo luận. Các điểm thảo 
luận gồm có những thay đổi sâu sắc trong văn hóa của  nhà 
trường nhờ vào những hoạt động hiệu quả của cộng đồng học 
tập mang lại, những nhầm lẫn về sự khác nhau giữa các cộng 
đồng học tập chuyên môn và các cuộc họp thường xuyên tại 
trường.

Kinh nghiệm thực hiện ở cấp tỉnh thành là nguồn tư liệu để xây 
dựng các chính sách quốc gia. Với sự hỗ trợ của VVOB, Ban 
Giáo dục Cơ bản tổ chức phiên họp trên phạm vi cả nước để 
theo dõi việc thực hiện các cộng đồng học tập chuyên môn và 
ghi nhận những thực hành tốt. 
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Văn kiện kỹ thuật số 2 

Các chương trình của VVOB giai đoạn 2017-2021 sử dụng 
các cộng đồng học tập chuyên môn để tiếp cận để bồi dưỡng 
chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lí nhà trường. VVOB 
ở Nam Phi và Ru-gan-đa có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm 
từ những năm trước. Tuy nhiên, VVOB cũng đang giới thiệu 
phương pháp học tập này đến một số quốc gia khác, kể cả Ê-cu-
a-đo, Cộng hòa dân chủ Công-gô và Su-ri-nam.

Cộng đồng học tập chuyên môn 
nhằm cải thiện việc học 2017-2021

Ê-cu-a-đo
VVOB trợ giúp Bộ Giáo dục Ê-cu-a-đo xây dựng các phương 
án bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên và chất lượng. Giáo 
viên và cán bộ quản lí nhà trường, những người được bồi 
dưỡng chuyên môn nên đặc biệt chú ý để hiểu rõ vấn đề về 
trường học an toàn và khuyến khích tinh thần học tập của 
học sinh. Để hiểu rõ điều này, VVOB hỗ trợ cán bộ quản lí 
các trường tham gia vào các cộng đồng học tập chuyên môn. 
VVOB và Bộ Giáo dục đang tìm kiếm cơ hội để mở rộng sự 
tập trung của các cộng đồng dành cho giáo viên đến những 
nơi hiện đang chú trọng vào kiến thức sư phạm bên cạnh kiến 
thức kỹ thuật. Một khi xác định được những nhân tố có khả 
năng dẫn dắt các cộng đồng này, họ được tập huấn để triển 
khai chính thức trong hệ thống giáo dục của Ê-cu-a-đo.

Cộng hòa Dân chủ Công-gô
Ở hai tỉnh Kongo Central 1 và Kongo Central 2, chương trình 
của VVOB giai đoạn 2017-2021 hợp tác với Bộ giáo dục Tiểu 
học, Trung học Cơ sở và Chuyên nghiệp, Bộ Kỹ thuật và Giáo 
dục Chuyên nghiệp để hỗ trợ cán bộ quản lí nhà trường cải 
thiện vấn đề giáo dục kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp. 
Mục tiêu của chương trình là thay đổi thực tiễn giảng dạy ở 
các trường nông nghiệp theo hướng tích cực và có sự tham 
gia, đặc biệt chú ý đến vấn đề về giới, môi trường và sự bình 
đẳng. Chương trình nâng cao năng lực cho bộ phận hành 
chính và thanh tra cấp tỉnh nhằm mang lại chất lượng cho 
hoạt động bồi dưỡng chuyên môn dành cho giáo viên và cán 
bộ quản lí các trường nông nghiệp. Một phần quan trọng của 
chương trình là hỗ trợ thời điểm khởi đầu và điều hành cộng 
đồng học tập tại các trường nông nghiệp được chọn thí điểm. 
VVOB tổ chức các buổi hội thảo, các chuyến tham quan học 
tập, hỗ trợ, học đồng đẳng dành cho các thanh tra cấp tỉnh để 
nâng cao năng lực dẫn dắt các cộng đồng học tập chuyên môn.
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Đưa mục tiêu phát triển bền vững số 4 (SDG4) vào thực tiễn: Cộng đồng học tập chuyên môn trong giáo dục

Su-ri-nam
Ở Su-ri-nam, thái độ và phong cách làm việc của cán bộ quản 
lí nhà trường gây ra một số khó khăn trong công tác giáo dục 
nghề. Sinh viên ở các trường nghề là những đối tượng rất dễ bị 
tổn thương. Các em thường đến từ những gia đình đổ vỡ hoặc 
có xuất thân từ tầng lớp kinh tế, xã hội thấp. Ở đây có những 
nhu cầu cấp thiết về môi trường học tập để tạo nên cảm giác 
thoải mái và chủ động hơn đối với giáo dục nghề đồng thời 
phải dựa trên năng lực và lấy học sinh làm trung tâm. 

Chương trình của VVOB giai đoạn 2017-2021 tại Su-ri-nam hỗ 
trợ cán bộ quản lí nhà trường và giáo viên củng cố năng lực cho 
các trường nghề và phát triển năng lực cho các cơ quan giáo 
dục phát triển chuyên môn tại địa phương. VVOB trợ giúp Bộ 
Giáo dục -Khoa học và Văn hóa thực hiện thí điểm các cộng 
đồng học tập chuyên môn dành cho cán bộ quản lí nhà trường, 
đánh giá và thể chế hóa các cộng đồng này tại các trường trung 
cấp nghề. VVOB cũng hỗ trợ những người điều hành mạng 
lưới các cộng đồng với mục đích nâng cao năng lực  quản lí cho 
các nhà quản lí giáo dục.  
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Về VVOB
VVOB, một tổ chức phi chính phủ của Vương quốc Bỉ có trên 
35 năm kinh nghiệm cải thiện chất lượng, hiệu suất và hiệu quả 
của giáo dục một cách bền vững. Ngân sách hàng năm xấp xỉ 11 
triệu Euro. 

Trọng tâm của VVOB
Vì mục tiêu chất lượng giáo dục, VVOB tập trung vào hai 
nhiệm vụ, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản 
lí nhà trường. Đối với:

n  giáo dục mầm non: cải thiện chất lượng hệ thống giáo dục 
chính quy và hỗ trợ chuyển tiếp lên tiểu học 

n  giáo dục tiểu học: cải thiện khả năng đọc viết, làm toán và 
kỹ năng sống

n  giáo dục trung học cơ sở: hướng đến kết quả học tập gắn 
liền với thực tế và hiệu quả	

n  giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề: cải thiện chất lượng, 
kiến thức và kỹ năng phù hợp với thị trường lao động và hội 
nhập với doanh nghiệp.

Trên nguyên tắc này, VVOB tin rằng giáo dục chất lượng cao 
chỉ có thể đạt được nếu có sự bình đẳng, đặc biệt là bình đẳng 
giới trong hệ thống giáo dục.

Chuyên môn của VVOB
Đội ngũ chuyên gia của VVOB chuyên đáp ứng mọi nhu cầu 
quan trọng nhất trong lĩnh vực giáo dục, được xác định qua các 
nghiên cứu quốc tế, các chiến lược giáo dục và sự ưu tiên của 
các quốc gia đối tác. VVOB thực hiện chiến lược này bằng cách 
nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật.

Nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý 
giáo dục 
Đối với VVOB, việc nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý 
giáo dục đồng nghĩa với:

n bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua việc củng 
cố năng lực của các cơ quan, đơn vị chuyên đào tạo giáo viên, 
các tổ chức phát triển chuyên môn và các hệ thống kèm cặp và 
hỗ trợ.
n bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lí nhà trường 
thông qua các tổ chức phát triển chuyên môn và các hệ thống 
kèm cặp và hỗ trợ
n giúp tạo ra môi trường chính sách có tác động mạnh đến 
việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lí 
thông qua việc nâng cao chất lượng các buổi đối thoại, giao tiếp 
và hợp tác giữa các bên liên quan.

Hỗ trợ kỹ thuật
Đối với VVOB, hỗ trợ kỹ thuật nghĩa là:

n  cung cấp nhiều giải pháp có cơ cấu bền vững nhằm hỗ trợ và 
nâng cao năng lực cho chính quyền và các cơ quan quản lý 
giáo dục có nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên 
và cán bộ quản lí. 

n  cung cấp kiến thức chuyên sâu và thực tiễn trong lĩnh vực 
giáo dục đồng thời hỗ trợ quá trình thực hiện bằng nhiều 
phương pháp, từ phương pháp tập huấn truyền thống và hội 
thảo đến kèm cặp, hỗ trợ và học đồng đẳng,

n  đảm bảo các đối tác ngày càng giữ vai trò chủ đạo hơn nhằm 
đảm bảo tính hiệu quả của chương trình.

Phương thức hoạt động của VVOB
Giải quyết các nhu cầu và bối cảnh địa phương
VVOB luôn theo sát các chiến lược giáo dục quốc gia với mục 
đích thúc đẩy các chính sách đáp ứng được nhu cầu và bối cảnh 
của nước sở tại.  

Hợp tác với mạng lưới các đối tác giáo dục
VVOB phát triển chuyên môn về giáo dục trên tinh thần hiểu biết 
và trao đổi với các đối tác giáo dục trên phạm vi toàn cầu cũng 
như vùng Fla-măng bao gồm các cơ sở đào tạo giáo viên, các 
trường đại học, các Bộ Giáo dục, các nhà cung cấp dịch vụ giáo 
dục và các tổ chức quốc tế

Đối tác thực hiện

VVOB có quan hệ đối tác với các Bộ Giáo dục, các cơ sở đào tạo, 
bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Các đối tác gồm có chính 
phủ nước sở tại và trong khu vực, nhà trường và cán bộ quản lí, 
giáo viên và sinh viên. 

Đối tác tài chính

Chính quyền của các nước sở tại cung cấp tài chính cho chương 
trình bằng nguồn ngân sách riêng và có sự hỗ trợ từ các tổ chức 
quốc tế và trong nước, kể cả Vương quốc Bỉ và chính quyền Vùng 
Fla-măng, Liên minh Châu Âu, chính phủ Anh, các cơ quan và tổ 
chức phi chính phủ quốc tế. 

Thúc đẩy hợp tác
VVOB thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức giáo dục trên khắp các 
lục địa.

Vùng dự án của VVOB 
VVOB hoạt động tại 9 quốc gia: Vương quốc Bỉ, Campuchia, 
Cộng hòa dân chủ Công-gô, Ê-cu-a-đo, Ru-gan-đa, Nam Phi, Xu-
ri-nam, Việt Nam, Zăm-bi-a và theo sự phân công ở một số quốc 
gia khác.
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