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LỜI NÓI ĐẦU 

Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp Quý vị đại biểu trong nước và quốc tế tới tham dự Hội nghị 
“Hướng tới Xã hội học tập: Hỗ trợ chất lượng Dạy và học tại Việt Nam” tổ chức tại Hà Nội, ngày 22 – 23 
tháng 8 năm 2013. Hội nghị hân hạnh có sự tham gia của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo trong phần khai mạc và bế mạc Hội nghị cùng một số diễn giả quốc gia và quốc tế có uy tín sẽ 
giới thiệu các báo cáo chính về tương lai của giáo dục: từ bối cảnh khu vực, chúng ta có thể kì vọng gì 
sau năm 2015 và từ bối cảnh quốc gia, Việt Nam sẽ hướng tới chất lượng giáo dục như thế nào.

Hội nghị này là kết quả của sự hợp tác giữa các đơn vị của ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo bao 
gồm Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Cơ sở giáo dục Học viện Quản lý giáo dục, Viện Khoa học Giáo 
dục Việt Nam, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tổ chức UNESCO và các tổ chức phi chính phủ bao gồm 
ChildFund, Oxfam GB, Plan International, Hiệp hội Giáo dục cho Mọi người Việt Nam và tổ chức phi lợi 
nhuận của Bỉ -VVOB. 

Với mục tiêu chia sẻ các kinh nghiệm, thành công điển hình về thúc đẩy chất lượng giáo dục của các đơn 
vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đưa ra các đề xuất chính sách để nâng cao chất lượng giáo dục 
Việt Nam, Hội nghị sẽ xoay quanh  bốn chủ đề - Học sinh, Giáo viên/giảng viên, Cán bộ quản lý và Gia 
đình và cộng đồng. Các chủ đề sẽ do các diễn giả uy tín của Bộ GD&ĐT, Học viện QLGD, Viện KHGD Việt 
Nam, trường ĐHSP Hà Nội giới thiệu. Mỗi chủ đề sẽ được các báo cáo viên là những cán bộ nhà nước ở 
cấp trung ương tới địa phương, các hiệu trưởng, giáo viên và cán bộ của các tổ chức phi chính phủ chia 
sẻ, thảo luận ở ba phiên đồng thời. Chúng tôi hi vọng các cuộc thảo luận sẽ diễn ra sôi nổi và bổ ích, nêu 
bật được thực trạng và đưa ra nhiều giải pháp. Buổi chiều ngày thứ hai của hội nghị sẽ có phần tổng kết 
tình hình thực trạng và giải pháp để có thể góp phần hoạch định chính sách.  

Được tổ chức dựa trên tinh thần hợp tác của các bên, chúng tôi tin tưởng rằng hội nghị này sẽ là bước 
khởi đầu cho nhiều sự hợp tác hơn nữa để cải thiện chất lượng giáo dục cho mọi người, hướng tới xã hội 
học tập tại Việt Nam. Sự tham gia nhiệt tình và đóng góp ý kiến của Quý vị trong thời gian diễn ra Hội 
nghị chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của Hội nghị này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những cá nhân, tổ chức đã tham gia chuẩn bị cho hội nghị này và tới 
tất cả những người sẽ ủng hộ hội nghị trong hai ngày tới. 

Kính chúc Quí vị một hội nghị thành công!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

CỤC TRƯỞNG

TS. Hoàng Đức Minh

VVOB VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

TS. Wilfr ied Theunis
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VVOB bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992. Từ năm 2008 – 2013, VVOB thực hiện ba 
chương trình tại Việt Nam: hai chương trình giáo dục ở miền Bắc và miền Trung về Dạy học 
tích cực ở cấp THCS, về Hướng nghiệp (2011 - 2013); Chương trình Khuyến nông ở miền Nam 
(2008 - 2012).

Chương trình Dạy học tích cực và Hướng nghiệp ở 
cấp THCS được thực hiện thông qua sự hợp tác với 
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Cơ sở giáo dục, Hội 
liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Sở GD-ĐT, các trường 
ĐH/CĐ Sư phạm và Hội liên hiệp Phụ nữ các tỉnh 
thuộc Chương trình. Hai chương trình này hướng 
tới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng cũng như nhu 
cầu liên kết giữa cộng đồng và nhà trường.

Cách tiếp cận của VVOB là hỗ trợ các đối tác nâng 
cao năng lực trong việc lập kế hoạch, phát triển 
nguồn lực, quan hệ hợp tác và giám sát & đánh giá 
dựa trên đường lối chính sách của nhà nước và nhu 
cầu của địa phương. VVOB cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong các hoạt động bồi dưỡng và tư vấn. 
Ngân sách của VVOB được sử dụng cho các hoạt động xây dựng năng lực như phát triển tài liệu 
(theo phương pháp cùng tham gia), tập huấn/đào tạo giảng viên nguồn và các cuộc họp/hội 
thảo chia sẻ kinh nghiệm.

Hiện nay, VVOB đang đề xuất một chương trình mới cho giai đoạn 2014 – 2016 về Giáo dục 
Mầm non và những năm đầu của Giáo dục Tiểu học. Chương trình sẽ tập trung vào phương 
pháp giảng dạy (Dạy học tích cực) và các vấn đề chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học. Trong 
Chương trình này, VVOB sẽ hợp tác với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Cơ sở giáo dục, Hội liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Sở GD-ĐT, các trường ĐH/CĐSP và Hội liên hiệp phụ nữ của bốn tỉnh. 
VVOB hi vọng sẽ hỗ trợ các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng qua việc tiếp cận theo hướng đổi 
mới và cung cấp các tài liệu bổ trợ. VVOB tiếp tục hỗ trợ các hoạt động liên quan đến đào tạo 
và bồi dưỡng và phối hợp với các Hội Liên hiệp Phụ nữ củng cố mối liên kết giữa cộng đồng và 
nhà trường.

TỔ CHỨC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VÀ HỖ TRỢ KĨ THUẬT VÙNG FLA-MĂNG, 
VƯƠNG QUỐC BỈ (VVOB)
www.vvob.be/vietnam

Sứ mệnh: Cùng học … để cùng phát triển!
Thông qua quan hệ đối tác chiến lược, chúng tôi làm việc theo hướng dựa trên kết quả ở cấp tỉnh về:
Các giải pháp bền vững cho các hoạt động giáo dục và đào tạo trong các kế hoạch, chính sách 
địa phương tại các nước đang phát triển.
Tăng cường đoàn kết giữa vùng Fla-măng và các nước đang phát triển
Để đạt được điều này, chúng tôi hỗ trợ các chương trình phát triển năng lực địa phương thông 
qua việc cung cấp các nguồn lực, dịch vụ, trao đổi và phát triển quan hệ đối tác.

Tầm nhìn: 
Là một đối tác hợp tác sáng tạo của vùng 
Fla-măng, chúng tôi phấn đấu vì một thế 
giới phát triển bền vững với các cơ hội 
bình đẳng cho mọi người. Trong công 
cuộc xóa đói giảm nghèo, chúng tôi 
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 
và đào tạo ở các nước đang phát triển. 
Ngoài ra, với nhiệm vụ là cầu nối với các 
nước đang phát triển, chúng tôi tăng 
cường hỗ trợ công tại vùng Fla-măng để 
nâng cao tính đoàn kết trong xã hội.

Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kĩ thuật vùng Fla-măng (VVOB) được thành lập vào năm 
1982 với chức năng là một tổ chức phi lợi nhuận. Phương châm “Giáo dục vì sự phát triển” đã thể 
hiện mục tiêu chung của VVOB là góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng một thế giới công 
bằng hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho tất cả mọi người. Hoạt động của VVOB hướng tới việc cải 
thiện chất lượng, tính hiệu quả và hiệu suất trong giáo dục và đào tạo ở các nước đang phát triển. 



Hội nghị “Hướng tới Xã hội học tập: Hỗ trợ chất lượng Dạy và Học tại Việt Nam” 5

CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC (DTEA)

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí Cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng: (1) quản 
lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; về hệ thống các cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; (2) thực hiện kế hoạch và các dịch vụ 
công về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; (3) xây dựng, 
hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức, và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức 
danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại về chuyên môn, nghiệp 
vụ, chế độ, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, thi, xét tuyển dụng, 
nâng hạng, chuyển ngạch, cơ cấu, định mức lao động, chế độ làm việc, luân chuyển, quy định 
nội dung, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 
giáo dục trong phạm vi toàn ngành giáo dục theo quy định hiện hành của Nhà nước; (4) xây 
dựng, củng cố và phát triển hệ thống cơ sở đào tạo, xây dựng nội dung, chương trình bồi 
dưỡng theo chuẩn chức danh, chuẩn nghề nghiệp, chuẩn bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản 
lý cơ sở giáo dục; hướng dẫn, tổng hợp việc quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ 
sở giáo dục; ban hành và chuẩn bị các hồ sơ ban hành các đề án, chương trình, dự án cấp quốc 
gia về công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; theo dõi và tham 
gia các dự án quốc tế liên quan đến công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ xây dựng, 
quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu; (5) tiếp nhận, xử lý những đề xuất, kiến nghị có liên 
quan đến chính sách, việc thực hiện chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục về nhà giáo 
và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI (HNUE)
www.hnue.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định 276/NĐ của 
Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua 62 năm xây dựng và trưởng thành, 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội luôn giữ vững vị thế là trường trọng điểm, đầu ngành trong hệ 
thống các trường sư phạm cả nước; là trung tâm lớn về đào tạo giáo viên chuẩn mực và nghiên 
cứu khoa học tiên tiến; là một trong những cơ sở đào tạo sau đại học lớn nhất toàn quốc; là 
nơi đào tạo nên nhiều nhân tài cho đất nước. Hơn 8 vạn nhà giáo, nhà khoa học được đào tạo, 
trưởng thành từ mái trường này đã và đang đóng góp thiết thực vào sự nghiệp giáo dục và đào 
tạo nước nhà.

Về cơ cấu tổ chức, Trường hiện có 23 khoa đào tạo, 2 bộ môn trực thuộc, 2 trường phổ thông, 1 
trường mầm non trực thuộc, 2 viện nghiên cứu và hàng chục trung tâm KH-CN. Về chương trình 
đào tạo, Trường hiện có 42 mã ngành cử nhân, 51 chương trình đào tạo thạc sĩ, 43 chương trình 
đào tạo tiến sĩ và một số chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ liên kết với  nước ngoài.  

Trường đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý: Huân 
chương Lao động; Huân chương Độc lập; Huân chương Hồ Chí Minh (2 lần); danh hiệu Anh 
hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trường ĐHSP Hà Nội mái trường của tinh thần: “Mô phạm – 
Sáng tạo – Cống hiến”.
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HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC (NIEM)
www.niem.edu.vn

Học viện Quản lý giáo dục là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam 

được thành lập ngày 03/4/2006 theo Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Học 

viện lấy ngày 01/10/1976 (ngày thành lập Trường Cán bộ Quản lý giáo dục – tiền thân của Học 

viện Quản lý giáo dục ngày nay) làm ngày truyền thống. 

Chức năng, nhiệm vụ

• Đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng về quản lý giáo dục, các chuyên ngành 

liên quan;

• Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học quản lý giáo dục;

• Hỗ trợ và liên kết chuyên môn với các đơn vị trong hệ thống các cơ sở đào tạo bồi dưỡng 

cán bộ quản lý giáo dục;

• Tham mưu, tư vấn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan quản lý nhằm đáp ứng 

những yêu cầu của Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước;

• Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên 

cứu và ứng dụng về khoa học quản lý giáo dục.

Học viện có 4 Khoa, 7 Phòng, 3 Trung tâm, 1 Viện Nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục. Tổng 

số cán bộ công chức: 145. Theo kế hoạch phát triển đội ngũ đã được Bộ GD & ĐT thông qua, 

năm 2008, Học viện sẽ có 190 cán bộ, viên chức.

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM (VNIES)
www.vnies.edu.vn

Tầm nhìn: Trở thành một trung tâm khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo 

sau đại học về khoa học giáo dục, cung ứng dịch vụ tư vấn, góp phần đổi mới căn bản và toàn 

diện nền giáo dục Việt Nam.

Sứ mạng: Tiếp tục phát triển nền khoa học giáo dục Việt Nam; xây dựng những luận cứ khoa 

học đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục, quản lý và quá trình dạy trong các nhà trường; 

nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách và chương trình giáo dục cho tất cả các cấp 

học; đào tạo, bồi dưỡng sau đại học và cung ứng các dịch vụ tư vấn đáp ứng nhu cầu xã hội.

Chức năng: (i) Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học giáo dục, quản lý giáo dục, chiến 

lược và chính sách phát triển giáo dục, nội dung và phương pháp giáo dục, v.v... (ii) Đào tạo bồi 

dưỡng sau đại học về khoa học giáo dục và các ngành liên quan; (iii) Dịch vụ tư vấn giáo dục.
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CHILDFUND
www.childfund.org.vn

ChildFund tại Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia - một tổ chức phát triển 

quốc tế độc lập và phi tôn giáo, hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho trẻ em tại các 

quốc gia đang phát triển. Tổ chức ChildFund Australia là thành viên của Liên minh ChildFund 

- một mạng lưới toàn cầu gồm 12 tổ chức đang hỗ trợ cho hơn 16 triệu trẻ em ở hơn 50 quốc 

gia trên thế giới. ChildFund Australia đã đăng ký hoạt động và được Cơ quan Phát triển Quốc tế 

Australia (AusAID) chính thức công nhận.

ChildFund bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ năm 1995 và triển khai các chương trình phát triển 

cộng đồng bao gồm Tiếp cận Giáo dục có Chất lượng, Xây dựng Cộng đồng Vững mạnh và Tự 

lực và Quyền Trẻ em và Bảo vệ Trẻ em. Các chương trình này tập trung vào năm mảng chính là 

giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, dân sinh, y tế và bảo vệ trẻ em. Các chương trình của 

ChildFund được thực hiện tại các vùng miền núi phía Bắc bao gồm Bắc Kạn, Cao Bằng và Hòa 

Bình, nơi đa số là người dân tộc thiểu số, vốn thuộc đối tượng dễ bị tổn thương và xao lãng 

trong xã hội.

OXFAM
www.oxfam.org/vietnam

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 17 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại 94 quốc gia trên 

thế giới. Chúng tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm xây dựng một tương lai không 

có đói nghèo và bất công. Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc 

tế hàng đầu, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ nhân đạo và 

giảm thiểu rủi ro thảm họa, và nâng cao vị thế phụ nữ. Hiện nay, Oxfam đang hoạt động tại 26 

tỉnh thành trên cả nước, làm việc với người dân, xây dựng quan hệ đối tác với các cơ quan chính 

phủ các cấp, với các tổ chức xã hội dân sự để cùng đạt được các mục tiêu trên.  

Chương trình quản trị giáo dục của Oxfam hướng tới việc tăng cường tiếng nói của những 

đối tượng chịu thiệt thòi (đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái và đồng bào dân tộc thiểu số), thúc đẩy 

việc thực hiện quyền của họ và tạo ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định, chính sách liên quan 

đến cơ hội tiếp cận một nền giáo dục cơ bản có chất lượng. Cụ thể, những ưu tiên của chương 

trình là (i) Hỗ trợ trẻ em và các bậc cha mẹ (nhất là trẻ em gái và dân tộc thiểu số) nói lên tiếng 

nói, khẳng định và thực hiện quyền của mình; (ii) Tăng cường việc thực hiện trách nhiệm giải 

trình từ những người có thẩm quyền ra quyết định và chính sách trong quá trình cung cấp dịch 

vụ công, cụ thể là dịch vụ giáo dục cơ bản có chất lượng cho người nghèo và dân tộc thiểu số; 

(iii) Đẩy mạnh mạng lưới quốc gia các tổ chức xã hội dân sự (đặc biệt là các tổ chức về thanh 

thiếu niên và phụ nữ) nhằm thúc đẩy trách nhiệm giải trình xã hội trong lĩnh vực giáo dục.
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PLAN INTERNATIONAL
www.plan-international.org

Plan là một tổ chức phát triển nhân đạo quốc tế, tập trung vào trẻ em và không phụ thuộc vào 

bất kỳ tôn giáo, chính trị hay chính phủ nào. Tổ chức Plan góp phần xây dựng một tương lai tươi 

sáng cho trẻ em Việt Nam qua các chương trình hỗ trợ từ năm 1993. Hiện nay, Plan tại Việt Nam 

đã và đang hỗ trợ cải thiện đời sống cho hơn 226,000 trẻ em, các gia đình và cộng đồng trên 

149 xã thuộc 15 tỉnh thành. Tại Việt Nam, Plan hợp tác với cộng đồng địa phương, các tổ chức 

và cơ quan chính quyền các cấp.

Các chương trình chính: (i) Phát triển và chăm sóc trẻ thơ tại các khu vực dân tộc thiểu số: 

Tập trung vào quyền được sống còn và phát triển của trẻ em dân tộc thiểu số; (ii) Bảo vệ trẻ em 

cho mọi người:  Đảm bảo quyền được bảo vệ khỏi tổn thương và bạo lực cho tất cả trẻ em; đặc 

biệt tập trung vào trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; (iii) Quản lý rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung 

tâm và thích ứng với biến đổi khí hậu: phát huy quyền được bảo vệ và trợ giúp trong trường 

hợp khẩn cấp và nâng cao khả năng chống chịu của trẻ em, gia đình và cộng đồng để ứng phó 

tốt hơn với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA CỦA LIÊN HỢP QUỐC 
(UNESCO)
www.unesco.org

UNESCO tại Việt Nam bắt đầu hoạt động từ năm 1990, tập trung hỗ trợ về Giáo dục và Văn hóa. 

Kể từ đó, Văn phòng đã mở rộng thêm chương trình Thông tin -Truyền thông và Khoa học Tự 

nhiên đồng thời tiếp tục phối hợp với Chính phủ, các đối tác thuộc Liên Hợp Quốc, các nhà tài 

trợ và tổ chức đoàn thể hoạt động trong các lĩnh vực bình đẳng giới, phòng chống HIV/AIDS, 

giảm nghèo và phát triển bền vững. Đến nay, UNESCO đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục 

tiêu Giáo dục cho Mọi người với trọng tâm tập trung vào tiếp cận nền giáo dục có chất lượng 

một cách bình đẳng, đặc biệt là các đối tượng thiệt thòi. Các chương trình bao gồm quy hoạch 

và chính sách toàn ngành giáo dục, quản lý giáo dục, xóa mù chữ và học tập suốt đời, giáo dục 

vì sự phát triển bền vững, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, rà soát chương trình, giáo dục về 

biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thảm họa trong và ngoài nhà trường, công nghệ thông tin 

và truyền thông trong giáo dục và giáo dục giới tính toàn diện vì một lối sống lành mạnh cho 

thanh thiếu niên. Các chương trình này góp phần đối mới nền giáo dục và hướng tới xây dựng 

xã hội học tập bền vững, hòa nhập và có khả năng thích ứng mà Việt Nam đang tiến hành.
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HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM (VCEFA)
www.vcefa.org.vn

Hiệ p hộ i Vì  Giá o Dụ c Cho Mọ i Ngườ i Việ t Nam là  mộ t mạ ng lướ i tự  nguyệ n của 38 tổ  chứ c phi 

chí nh phủ , cá c nhóm cộng đồng, các trung tâm nghiên cứu và  cá c nhà hoạt động xã hội cù ng 

hoạ t độ ng hướng tới mục tiêu giáo dục cho Mọi người Việt Nam (GDCMN) và bả o vệ  quyền của 

trẻ em, phụ nữ, các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương.VCEFA hướng tới mộ t 

nề n giá o dụ c bì nh đẳ ng, hòa nhập và  chấ t lượ ng cho mọ i ngườ i Việ t Nam.

VCEFA thành lập năm 2009 dưới sự hỗ trợ của Chiến dịch Giáo dục toàn cầu (Global Campaign 

for Education), Oxfam Anh, ActionAid Việt Nam và một số cá nhân tâm huyết với vấn đề giáo 

dục Việt Nam.  Cá c mụ c tiêu cụ  thể  mà VCEFA đặt ra bao gồm: (i) Vận động chính phủ và các 

nhà tài trợ phát triển các chính sách và ngân sách giáo dục nhằm đạt được các mục tiêu Giáo 

dục cho Mọi người, (ii) Theo dõ i, giá m sá t và  thú c đẩ y Chính phủ, các nhà tài trợ và các bên liên 

quan thực hiện các cam kết về Giáo dục cho Mọi người và (iii) Đẩy mạnh và hỗ trợ xây dựng xã 

hội học tập ở Việ t Nam.

Từ khi thành lập tới nay, VCEFA đã vận động tăng cường hiệu quả của hệ thống Trung tâm học 

tập cộng đồng, kêu gọi tăng cường đầu tư cho chăm sóc và giáo dục trẻ thơ, đặc biệt là giai 

đoạn trước phổ cập 5 tuổi, hỗ trợ các chương trình giáo dục cho người khiếm thính, xem xét các 

vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong giáo dục và xã hội hóa giáo dục.
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Thời gian Địa điểm Chương trình/ Nội dung 

08:30 - 09:00 Phòng 
hội nghị 

Đăng kí đại biểu 

Phiên toàn thể 

Diễn văn khai mạc 1  
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

09:00 - 09:30 
Diễn văn khai mạc 2   
T.S. Wilfried Theunis, Giám đốc chương trình quốc gia, VVOB Việt Nam  

Diễn giả quốc gia 
Bài toán chất lượng giáo dục trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam  
TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến, Nguyên Trợ lý Bộ Trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo  09:30 - 10:00 

Phòng 
hội nghị 

Phần Hỏi - Đáp 

10:00 - 10:25   Nghỉ giải lao 

Phiên toàn thể 

10:25 - 11:00 

Diễn giả quốc tế 
Một nền Giáo dục chất lượng hướng tới tương lai? - Những điểm nổi bật 
trong tham vấn về Giáo dục trong Nghị sự phát triển sau năm 2015 
Bà Ushio Miura, Chuyên gia chương trình, Ban Chính sách và Đổi mới giáo dục, 
UNESCO Bangkok 

11:00 - 11:20 

Phòng 
hội nghị 

Bài trình bày chính về chủ đề 1: Học sinh 
Xác lập vị thế của học sinh trong việc nâng cao chất lượng dạy và học 
TS. Nguyễn Đức Sơn, Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục học, Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội 

11:20- 11:40 

Bài trình bày chính về chủ đề 2: Giáo viên 
Chất lượng đội ngũ nhà giáo với yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện của 
giáo dục Việt Nam 
PGS.TS. Nguyễn Thúy Hồng, Phó Cục trưởng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý các 
cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

11:40 - 12:00 

 

Phần Hỏi - Đáp 

12:00 - 13:30   Nghỉ trưa 

Các phiên thảo luận đồng thời về chủ đề 1: Học sinh 

13:30 - 14:45 

Phiên 1: 
Phòng 

hội nghị 

Chương trình giáo dục từ khía cạnh người học 
Giáo dục hướng nghiệp qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông 
ThS.Trần Thị Thu, Nguyên Trưởng phòng Hướng nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ đào 
tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ GD&ĐT 
Hướng nghiệp học sinh trung học thông qua hoạt động học dự án "Tìm hiểu 
các làng nghề truyền thống ở Tam Kỳ, Quảng Nam" 
Ông Châu Văn Thủy, Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam  
Những kinh nghiệm trong công tác tư vấn toàn trường về hướng nghiệp kết 
hợp tư vấn tuyển sinh Cao Đẳng, Đại học cho học sinh lớp 12 tại các trường 
phổ thông 

CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị “Hướng tới xã hội học tập: Hỗ trợ chất lượng dạy và học tại Việt Nam”

22-23/08/2013 tại Trung tâm Phát triển Phụ nữ, 20 Thụy Khuê, Hà Nội

Ngày 1 - Thứ năm, 22/08/2013
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TS. Nguyễn Ngọc Tài, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện 
Nghiên cứu giáo dục, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh qua dạy học 
khoa học ở tiểu học 
TS. Lương Việt Thái, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục phổ thông, Viện 
Khoa học giáo dục Việt Nam 

Phiên 2: 
Phòng 1-2 

Tiếp cận và công bằng cho mọi người học 
 Những khó khăn và biện pháp tháo gỡ khi chuẩn bị cho trẻ vào học lớp một 
ở vùng cao 
ThS. Bùi Thị Diển, Nghiên cứu viên, Phòng Ngữ văn, Trung tâm nghiên cưu Giáo 
dục phổ thông, Viên Khoa học Giáo dục Viêt Nam 
Trẻ tự kỷ - những khó khăn khi bước vào lớp 1 
Bà Vũ Thị Thanh Nga, Giảng viên chuyên ngành Công tác xã hội, trường Cao 
đẳng Sư phạm Hà Nội 
Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trung học cơ sở vùng miền núi qua hội 
chợ mang tên: Mùa xuân kết nối yêu thương 
Bà Trần Thị Thúy Hằng, Phó hiệu trưởng trường THCS Dũng Hợp, Tân Kỳ, tỉnh 
Nghệ An 

Phiên 3: 
Phòng 4-5 

Kết quả học tập 
Quy trình hỗ trợ học sinh yếu 
Bà Nguyễn Thị Lụa, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Bắc Phong, huyện Cao 
Phong, tỉnh Hòa Bình 
Phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ tiền tiểu học thông qua việc đọc sách 
ThS. Nguyễn Thị Mai Hương, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
Giáo dục kinh doanh cho học sinh phổ thông trung học, một hướng đi cần 
thiết của chương trình giáo dục tương lai 
Bà Trần Phượng Ly, Giáo viên,Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội  
Bà Trần Thu Hằng, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội  
Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh phổ thông theo cách tiếp cận năng lực 
PGS.TS. Nguyễn Công Khanh, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất 
lượng giáo dục, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 

14:45 - 15:10   Nghỉ giải lao 

Các phiên thảo luận đồng thời về chủ đề 2: Giáo viên 

15:10 - 16:25 
 

Phiên 4: 
Phòng 1-2 

Áp dụng Dạy học tích cực (DHTC) 
Một số trao đổi xung quanh sự kết hợp giữa Phương pháp học bằng cách 
nghiên cứu các tình huống thực tế (Case study) và Dạy học dựa trên giải 
quyết vấn đề (PBL) 
Bà Ngô Thị Trà My, Giảng viên, Trường Đại học Quảng Nam  
Hỗ trợ chất lượng dạy học môn Toán ở trường phổ thông theo tiếp cận ngôn 
ngữ 
TS. Lê Văn Hồng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Công nghệ giáo dục, Viện 
Khoa học Giáo dục Việt Nam  
Chu trình dạy học qua trải nghiệm trong dạy học môn toán cấp tiểu học 
Bà Lê Thị Thu Hương, Chuyên viên Phòng Giáo dục huyện Cao Phong, tỉnh Hòa 
Bình  
Thiết kế Wesite dạy và học địa lí cho lớp Văn-Địa K18 nhằm hỗ trợ học tập 
môn Địa lí 
Ông Lâm Ngọc Phú, Giảng viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên 
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Phiên 5: 
Phòng  

hội nghị 

Phát triển chuyên môn dành cho giáo viên 
Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học góp phần cải thiện chất 
lượng dạy và học trong nhà trường 
Bà Đào Như Trang, chuyên gia giáo dục, chương trình Giáo dục có chất lượng, 
Plan International  
Cộng đồng học tập như là một nhân tố nâng cao kết quả dạy và học của 
giáo viên và học sinh tại một trường quốc tế ở Việt Nam  
Ông Brian Lalor, Trường Quốc tế Singapore tại Hà Nội 
TS. Noel Geoghehan, Trung tâm đào tạo quốc tế Pegasus   
Chỉ khi nào nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo mới nâng cao chất lượng 
giáo dục Việt Nam 
TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch, Hội tâm lý giáo dục Hà Nội, Hiệu trưởng trường 
THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội 
Nâng cao năng lực của giáo viên dân tộc trong giáo dục song ngữ trên cơ sở 
tiếng mẹ đẻ để cải thiện chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc  
ThS. Hà Đức Đà, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc - Viện 
Khoa học Giáo dục Việt Nam 
Tác động của VVOB đối với phát triển năng lực chuyên môn của giảng viên 
trường ĐH/CĐSP  
Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Điều phối viên, VVOB Việt Nam 
Ông Jef Peeraer, Cố vấn chương trình, VVOB Việt Nam 

Phiên 6: 
Phòng 4-5 

Đào tạo giáo viên 
Hồ sơ điện tử (E-portfolios) và việc thúc đẩy quá trình học tập của sinh viên  
Ts. Trần Thị Mai Đào, Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH 
Phạm Văn Đồng 
Thành lập và phát triển cộng đồng thực hành tại các trường ĐH/CĐSP như 
một động lực để phát triển chuyên môn liên tục trong Dạy và học tích cực 
Nhóm nghiên cứu: Giảng viên các trường ĐH/CĐ Sư phạm và Cán bộ VVOB Việt 
Nam 
Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của nhóm sinh viên thực tập sư phạm thông 
qua nghiên cứu bài học  
PGS.TS. Trần Trung Ninh, Trưởng bộ môn phương pháp giảng dạy hóa học, Khoa 
Hóa học, Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 
Dạy học vi mô góp phần nâng cao kỹ năng soạn giảng cho sinh viên  
ThS. Phạm Thị Minh Lương, Giảng viên chính, Khoa Xã hội, Trường CĐSP  
Quảng Ninh 

 

Thời gian Địa điểm Chương trình/ Nội dung 

Phiên toàn thể 

08:30 - 08:50 
Tổng kết ngày 1 
Giới thiệu chương trình 2 và khai mạc khu trưng bày 

08:50 - 09:10 

Phòng 
hội nghị 

Bài trình bày chính về chủ đề 3: Cán bộ quản lý 
Đổi mới vai trò của NGƯỜI/NGHỀ QLGD trong xu thế đổi mới và hội nhập 
PGS.TS. Lê Phước Minh, Phó Giám đốc, Học viện Quản lý giáo dục 

Ngày 2 - Thứ sáu, 23/08/2013
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09:10 - 09:30 
Bài trình bày chính về chủ đề 4: Gia đình và cộng đồng  
Tầm quan trọng của giáo dục trong gia đình, cộng đồng và xã hội 
PGS.TS.Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

09:30 - 09:50 Phần Hỏi - Đáp 

09:50- 10:15   Nghỉ giải lao 

Các phiên thảo luận đồng thời về chủ đề 3: Cán bộ quản lý 

Phiên 7: 
Phòng 

hội nghị 

Phát triển năng lực quản lý giáo dục 
Nhà quản lý giáo dục có trách nhiệm giải trình: Chân dung lãnh đạo mới của 
những trường học thành công 
ThS. Lê Gia Thắng, Điều phối viên, Chương trình Quản trị Giáo dục, Oxfam tại 
Việt Nam 
Hỗ trợ bền vững (từ các tổ chức phi chính phủ) cho các nhà quản lý giáo dục 
Bà Kristen Theuns, Điều phối viên quốc gia tại Việt Nam, Tổ chức EFD 
Đào tạo- bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập 
PGS.TS. Lưu Xuân Mới, Giảng viên chính, Khoa quản lý, Học viện Quản lý giáo dục 
Xây dựng quyền lãnh đạo bằng năng lực chuyên môn 
Bà Trân Thi Thinh, Giảng viên, Hoc viên Quan ly giao duc  

Phiên 8: 
Phòng 1-2 

Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục 
Tiếp cận của người nghèo đến dịch vụ giáo dục trong bối cảnh xã hội hóa tại 
Việt Nam 
Quỹ Ôxtrâylia vì Nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương (AFAP) 
Thực trạng và các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục 
cho học sinh người nghèo Việt Nam 
TS. Trịnh Thị Anh Hoa, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, 
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 
Bình xét thi đua giáo viên dựa trên bản mô tả công việc 
Bà Đinh Thị Hạnh Quyên, Hiệu trưởng Tiểu học Nam Phong, Cao Phong, tỉnh Hoà Bình 

10:15 - 11:30 
 

Phiên 9: 
Phòng 4-5 

Quản lý phát triển chuyên môn 
 Một số vấn đề về phương thức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Việt Nam 
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Chuyên viên, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 
Áp dụng học thuyết thay đổi vào việc nâng cao tính bền vững trong công 
tác bồi dưỡng cán bộ/giáo viên tại 5 tỉnh chương trình VVOB Việt Nam 
ThS. Nguyễn Văn Lộc, Phó Trưởng phòng GDTr.H, Sở GD&ĐT Quảng Nam  
ThS. Đặng Tuyết Anh, Điều phối viên, VVOB Việt Nam  
Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu 
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý giáo dục  
ThS. Ph m Xuân Hùng, Gi ng viên chính, Khoa Qu n lý, H c vi n Qu n lý 
giáo d c 

11:30 - 12:00  Khai mạc khu triển lãm 

12:00 - 13:30  Nghỉ trưa 

Các phiên thảo luận đồng thời về chủ đề 4: Gia đình và cộng đồng 

13:30 - 14:45 
Phiên 10: 

Phòng hội 
nghị 

Sự tham gia của cộng đồng vào công tác giáo dục 
Kinh nghiệm xã hội hóa giáo dục tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh 
Nghệ An  
Ông Vương Quốc Linh, Giáo viên,  trường THCS Phú Hồng, xã Phú Thành, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An 
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội: Trường hợp điển 
hình tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 
Bà Trần Thị Âu, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện Anh Sơn, Nghệ An 
Các giải pháp dựa vào cộng đồng trong việc hòa nhập trẻ em khuyết tật 
trong những bối cảnh lồng ghép: Nghiên cứu ở tỉnh Bắc Kạn 
Bà Marieke Stevens và Bà Đàm Thị Mai 
Xây dựng xã hội học tập tại một xã vùng cao của đồng bào dân tộc Mông 
tỉnh Sơn La 
TS Trần Thúy Ngà , Cán bộ nghiên cứu, Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo dục Dân 
Tộc, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 
NGƯT. Trần Luyến, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La 

Phiên 11: 
Phòng 1-2 

Tăng cường quyền năng cho cha mẹ 
Các bài học kinh nghiệm trong việc hỗ trợ cha mẹ các kỹ năng nuôi, dạy con 
của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 
ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, Hội LHPN Việt Nam 
Hội LHPN Quảng Ngãi phát huy vai trò tham gia vào công tác giáo dục tại 
cộng đồng hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương  
Bà Nguyễn Thị Xuân Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Quảng 
ngãi 
Vai trò hỗ trợ của cha mẹ trong CLB đọc tại Làng Trẻ em - cải thiện kết quả 
học tập tại các trường Tiểu học ở nông thôn Việt Nam - một sáng kiến của 
World Vision 
Bà Nguyễn Thị Yến Hà, Điều phối viên giáo dục quốc gia, World Vision tại Việt 
Nam 
Vai trò của cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ 
Bà Lê Thị Bích Hạnh, Quản lý chương trình Giáo dục và chương trình Tăng cường 
sự tham gia của cha mẹ/cộng đồng trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ, Plan 
International 

 
 

Phiên 12: 
Phòng 4-5 

Dịch vụ phát triển trẻ tại nhà và cộng đồng 
Chương trình tăng cường sự tham gia của cha mẹ và cộng đồng trong chăm 
sóc và phát triển trẻ thơ 
Bà Lê Thị Bích Hạnh, Quản lý chương trình Giáo dục và chương trình Tăng cường 
sự tham gia của cha mẹ/cộng đồng trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ, Plan 
International tại Việt Nam 
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS: Dễ hay khó? 
Bà Lê Thu Hương, Trưởng ban tổ chức cán bộ, Hội LH Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên 
Phòng khám phá tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Sân chơi giáo dục khơi 
nguồn sáng tạo và nghệ thuật cho trẻ em 
ThS. Phùng Thị Tú Anh, Trưởng phòng Truyền thông & Giáo dục, Bảo tàng Phụ 
nữ Việt Nam 

14:45 - 15:10  Nghỉ giải lao 

Phiên toàn thể 

15:10 - 16.40 Tổng kết các chủ đề và thảo luận về khuyến nghị chính sách 

16:40 - 17:00 

 
Phòng 

hội nghị Bế mạc hội nghị 
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Thứ Năm, Ngày 22/08/2013  09:30 - 10:00, Phòng Hội nghị

DIỄN GIẢ QUỐC GIA

Bài toán chất lượng giáo dục trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

     TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến hiện đang hoạt độ ng trong lĩ nh vự c nghiên cứ u khoa họ c giá o dụ c. 

Trong nhiều năm, ông là Trợ lý Bộ trưởng, đóng góp tích cực trong việc xây dựng Luật Giáo dục, 

Chiến lược phát triển giáo dục, và các văn bản pháp quy có liên quan. Ông cũng đã có thời gian 

5 năm là Đồng Giám đốc quốc gia Dự án do EC tài trợ “Hỗ trợ Bộ GD&ĐT”; các hoạt động của dự 

án đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực của cán bộ quản lý giáo dục trong công tác 

hoạch định chính sách, đổi mới quản lý, cải thiện sư phạm. Ông nhận bằng tiến sĩ khoa học về 

Triết học khoa học tại Viện triết thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga. Trước khi tham gia công tác 

quản lý giáo dục, ông là giảng viên vật lý, trong đó có nhiều năm ông là chuyên gia giáo dục ở 

Algerie. Quan tâm chính trong công tác nghiên cứu hiện nay của ông là những vấn đề vĩ mô về 

phát triển giáo dục Việt Nam, như đổi mới quản lý giáo dục, xây dựng tầm nhìn, cải cách giáo dục, 

tự do hoá thương mại dịch vụ giáo dục, giá o dụ c so sá nh, hợ p tá c quố c tế  trong giá o dụ c v.v...

(E-mail: phamdntien@hotmail.com)

Nâng cao chất lượng giáo dục là bài toán lớn hàng đầu của giáo dục Việt Nam hiện nay trên con 

đường xây dựng xã hội học tập. Lời giải của bài toán phụ thuộc trước hết vào việc xây dựng một 

hệ thống chính sách đồng bộ trong các lĩnh vực cơ bản của giáo dục, trong đó chính sách giáo 

viên có vị trí ưu tiên. Trong khi đó, các đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau cho thấy một điểm 

yếu cơ bản của Việt Nam là sự không đồng bộ trong hệ thống chính sách giáo dục nói chung, 

chính sách giáo viên nói riêng. Trên cơ sở bước đầu chỉ ra sự không đồng bộ đó, báo cáo này 

đưa ra một số nhận định về yêu cầu đồng bộ trong xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện 

mà các nhà hoạch định chính sách giáo dục Việt Nam cần quan tâm.
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Thứ Năm, Ngày 22/08/2013  10:25 - 11:00, Phòng Hội nghị

DIỄN GIẢ QUỐC TẾ

Một nền giáo dục có chất lượng hướng tới tương lai? – Những điểm nổi bật 
trong Tham vấn về giáo dục trong Nghị sự phát triển sau năm 2015 

                 Bà Ushio Miura là lãnh đạo nhóm Nghiên cứu và Dự báo Giáo dục tại UNESCO Bangkok, bộ phận 

này hỗ trợ các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương xây dựng các kế hoạch khung cho giáo 

dục trong tương lai cũng như phát triển những quan điểm về giáo dục trong nghị sự phát triển sau 

năm 2015. Cùng với các thành viên trong nhóm, bà thúc đẩy việc hướng tới nghiên cứu và cung 

cấp hỗ trợ cho việc tư duy và tranh luận liên quan đến giáo dục và xã hội trong toàn khu vực Châu 

Á-Thái Bình Dương. Bà công tác tại UNESCO từ năm 1998 và có nhiều đóng góp để thúc đẩy giáo 

dục trên toàn thế giới, tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu trong giáo dục bao gồm Quyền được 

giáo dục, xóa mù chữ, Công nghệ thông tin trong giáo dục, Giáo dục vì phát triển bền vững, Giáo 

dục phổ thông và bình đẳng và hòa nhập. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà đã tập trung vào giải 

quyết sự bất bình đẳng và loại trừ các đối tượng thiệt thòi. (Email:u.miura@unesco.org)

Thế giới đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường tiếp cận Giáo dục tiểu học từ năm 

2000 khi thực hiện cam kết đạt được Giáo dục cho mọi người và các Mục tiêu phát triển Thiên 

niên kỷ đến năm 2015. Đồng thời, ngày càng có nhiều lo ngại về vấn đề chất lượng và tính công 

bằng trong giáo dục trên toàn thế giới. Điều đó được thể hiện rõ ràng bởi nhiều người tham 

gia vào quá trình tham vấn về chương trình phát triển sau năm 2015 từ nhiều khu vực trên thế 

giới. Bài trình bày này sẽ thảo luận về bối cảnh trong đó vấn đề chất lượng đang nổi lên như 

mối quan tâm chính trong nền giáo dục của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, và chia sẻ một 

số điểm chính trong tham vấn về các khía cạnh cụ thể của một nền giáo dục có chất lượng, 

qua đó góp phần giúp các nước vượt qua những thách thức tương lai trong bối cảnh thay đổi 

nhanh chóng của khu vực.
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BÀI TRÌNH BÀY CHÍNH VỀ CHỦ ĐỀ 1: HỌC SINH

Xác lập vị thế của học sinh trong việc nâng cao chất lượng dạy học

     TS. Nguyễn Đức Sơn là Trưởng khoa tâm lý – giáo dục, trường ĐHSP Hà Nội. Ông tốt nghiệp đại 

học tại Liên Bang Nga và nhận học vị Tiến sĩ Tâm lý học tại Trường ĐHSPHN. Ông đã từng thực 

tập tại Đại học Saint John và Hofstra (New York - Hoa Kỳ). Hướng nghiên cứu và giảng dạy chính 

của ông là Tâm lý học giáo dục, Tâm lý học nhân cách, Tâm lý học phát triển. Ông là tác giả của 

hơn 20 bài báo và báo cáo khoa học công bố trên các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu hội thảo 

khoa học và là đồng tác giả của 4 cuốn sách về tâm lý học. Ông cũng là đồng chủ nhiệm đề tài 

hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tâm lý học phát triển do Viện nghiên cứu sức khỏe Hoa Kỳ tài trợ. 

(Email: nguyensontl@yahoo.com).

Tâm lý học giáo dục đã khẳng định nguyên tắc căn bản và nền tảng: Học sinh là chủ thể của 

hoạt động học, qua đó tự sinh thành ra mình với tư cách một nhân cách. Nhân cách học sinh 

chính là sản phẩm của giáo dục. Như vậy, thúc đẩy chất lượng dạy và học cần nhìn nhận không 

chỉ ở kết quả - điểm số, mà quan trọng hơn là ở sự phát triển năng lực người và nhân cách. 

Từ nguyên tắc đó, việc thúc đẩy chất lượng học tập của học sinh cần được xem xét với các nội 

dung sau (i) Tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận các cơ hội học tập; (ii) Nghiên cứu và tìm hiểu 

học sinh; (iii) Giúp học sinh định hướng phát triển; và (iv) Đánh giá kết quả - với mục tiêu thay 

đổi chính bản thân học sinh.

Báo cáo này sẽ khái quát những vấn đề và thực trạng việc xác lập vị thế của học sinh theo từng 

nội dung nêu trên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Báo cáo gồm 04 mục như sau (1) Vị 

thế của học sinh trong dạy học - cơ sở khoa học; (2) Cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các vấn đề; 

(3) Các hoạt động và các phương án giải quyết vấn đề; (4) Sự tham gia của các lực lượng xã hội.
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BÀI TRÌNH BÀY CHÍNH VỀ CHỦ ĐỀ 2: GIÁO VIÊN

Chất lượng đội ngũ nhà giáo với yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện của 
giáo dục Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thúy Hồng, hiện là Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí Cơ sở giáo 

dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bà đã trải qua nhiều vị trí công tác như giáo viên trung học phổ thông 

môn Ngữ văn, giảng viên thỉnh giảng tại khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, giảng viên 

thỉnh giảng khoa xã hội trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia), nghiên cứu viên và giám đốc 

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục phổ thông, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Bà có nhiều bài báo, 

công trình nghiên cứu, sách giáo khoa và sách giáo dục về các lĩnh vực: giáo dục học, phương pháp 

giảng dạy môn Ngữ văn, phương pháp giảng dạy Tiếng Việt, đổi mới đánh giá kết quả học tập của 

học sinh và phương pháp dạy học, giáo dục kĩ năng sống ở trường phổ thông, nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhà giáo... và đã hướng dẫn được nhiều thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Lí luận và phương 

pháp giảng dạy môn Văn học. (Email: nthong@moet.edu.vn)

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu về chất lượng đội ngũ nhà giáo và chỉ đạo triển khai 

nhiệm vụ phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo đáp ứng các yêu cầu của giáo dục Việt Nam 

trong giai đoạn hiện tại theo một số vấn đề: 

i. Chất lượng đội ngũ nhà giáo Việt Nam – thế mạnh cần phát huy và những hạn chế cần 

khắc phục.

ii. Những yêu cầu mới và những thách thức đặt ra cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ 

nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt nam trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế.

iii. Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện tại và sau 

2015.
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CHỦ ĐỀ 1 – HỌC SINH
Phiên 1 – Chương trình giáo dục từ khía cạnh người học

Giáo dục hướng nghiệp qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông

ThS. Trần Thị Thu nguyên là trưởng phòng Hướng nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng 

nhân lực, Bộ GD&ĐT. Công việc chính trong quá trình công tác của bà là nghiên cứu, biên soạn 

chương trình, sách giáo khoa môn Công nghệ, nghề phổ thông cho cấp tiểu học và cấp trung học 

phổ thông cũng như tham gia các đề tài nghiên cứu về hoạt động giáo dục hướng nghiệp, hoạt 

động giáo dục nghề phổ thông và giáo viên hướng nghiệp. Ngoài ra, bà còn là tư vấn trong một 

số dự án của Bộ GD&ĐT như Dự án phát triển giáo viên tiểu học, Dự án phát triển giáo dục trung 

học, Dự án Việt Bỉ, Chương trình phát triển giáo dục trung học. Với kiến thức và kinh nghiệm đã 

có, đặc biệt đối với hướng nghiệp, bà rất tâm đắc với chương trình Hướng nghiệp của VVOB và đã 

nỗ lực tham gia vào một số hoạt động phát triển tài liệu và xây dựng năng lực về hướng nghiệp. 

(E-mail: tranthu.edu@gmail.com)

Hoạt động giáo dục nghề phổ thông (HĐGDNPT) được đưa vào kế hoạch dạy học ở lớp 11 cấp 

trung học phổ thông (THPT) với thời lượng 3 tiết/ tuần và là một hoạt động giáo dục tự chọn 

ở cấp trung học cơ sở (THCS). Hoạt động này nhằm mục đích chủ yếu là giúp học sinh tiếp cận 

và thử sức với hoạt động nghề nghiệp để từ đó góp phần giúp các em xác định sở thích, khả 

năng nghề nghiệp và tự đưa ra được định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Để thực 

hiện được mục đích này, giáo dục hướng nghiệp và HĐGDNPT phải có sự liên kết một cách 

thích đáng, từ khâu nhận thức đến thực hiện của cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh. Hiện tại, 

hiệu quả của việc hướng nghiệp qua HĐGDNPT nhìn chung rất hạn chế. Với bài viết này, tác giả 

mong muốn được chia sẻ những suy nghĩ, nhận thức của bản thân về thực trạng và các biện 

pháp có thể thực hiện để cải thiện con đường hướng nghiệp qua HĐGDNPT. Nội dung chính: 

(i) Sự cần thiết phải GDHN qua HĐGDNPT, (ii) Thực trạng GDHN qua HĐGDNPT, (iii) Một số biện 

pháp GDHN qua HĐGDNPT, (iv) Khuyến nghị
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CHỦ ĐỀ 1 – HỌC SINH
Phiên 1 – Chương trình giáo dục từ khía cạnh người học

Hướng nghiệp học sinh trung học thông qua hoạt động học dự án “tìm hiểu 
các làng nghề truyền thống ở Tam Kỳ, Quảng Nam” 

Ông Châu Văn Thủy hiện công tác tại Sở GD&ĐT Quảng Nam. Ông Thủy đã  từng tham gia nhiều 

hội thảo, tập huấn trong nước và quốc tế về đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh, dạy học hợp 

tác, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào công tác quản lý và giảng dạy và công tác hướng 

nghiệp học sinh trung học. Ông Thủy cũng từng là giảng viên sư phạm của dự án đào tạo giáo viên 

tiếng Anh của Vương Quốc Anh (ELTTP) và Vietnam Teacher Training Networks (VTTN) của Hội đồng 

Anh và Báo cáo viên các lớp tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, dạy học tích cực của Bộ 

GD&ĐT và VVOB và hiện tại là điều phối viên cấp tỉnh chương trình Hướng nghiệp VVOB. Ông mong 

muốn được tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học.  

(Email: thuychauvan@yahoo.com)

Dự án học tập “Tìm hiểu các Làng nghề truyền thống ở thành phố Tam Kỳ Quảng Nam” 

được thực hiện bởi 30 học sinh của 02 trường trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn thành phố. 

Mục tiêu của dự án học tập là giúp học sinh THCS hiểu được lịch sử hình thành và phát triển 

của các làng nghề, đặc điểm của các nghề, góp phần nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, khơi 

dậy tình yêu và niềm say mê lao động cho học sinh. Các hoạt động của dự án tập trung vào việc 

tìm hiểu lịch sử hình thành các làng nghề, các đặc tính của nghề và quy trình sản xuất tạo ra 

sản phẩm. Học sinh đã có cơ hội trải nghiệm thực hành nghề nghiệp, cùng lao động sản xuất 

và tìm hiểu thêm về giá trị của nghề cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề. 

Sản phẩm học tập là các bộ tranh vẽ, hình ảnh, video và bài viết về các làng nghề do chính học 

sinh tạo ra được trình bày và giới thiệu trước toàn thể học sinh trong trường trong một buổi 

sinh hoạt hướng nghiệp hiệu quả và sinh động. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học 

sinh trung học ở Quảng Nam sẽ tiếp tục khai thác ý tưởng học theo dự án, theo hợp đồng và 

dựa trên giải quyết vấn đề để làm phong phú và sinh động các mô hình hướng nghiệp ở các 

trường. Các hoạt động có thể như thi tìm hiểu các nghề; Triễn lãm tranh mô hình nghề nghiệp; 

Hùng biện về nghề em yêu thích.
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CHỦ ĐỀ 1 – HỌC SINH
Phiên 1 – Chương trình giáo dục từ khía cạnh người học

Những kinh nghiệm trong công tác tư vấn toàn  trường về hướng nghiệp 
kết hợp tư vấn tuyển sinh Cao Đẳng, Đại học cho học sinh lớp 12 tại các 
trường phổ thông

TS. Nguyễn Ngọc Tài hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Nghiên cứu 

giáo dục, Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh. Ông vừa đạt học vị tiến sĩ Quản lý giáo dục của trường 

Đại học công lập BSU Philippines và là Nghiên cứu viên chính về Khoa học Giáo dục. Trước đây, ông 

dạy môn Giáo dục hướng nghiệp tại trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP Hồ Chí Minh. 

Ông đã và đang là chủ nhiệm của nhiều đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Sở, cấp trường về giáo dục, giáo 

dục hướng nghiệp, giáo dục dân tộc. Ngoài ra, ông đã từng là chuyên viên của tổng đài 1088, tư vấn 

về Giáo dục - Tâm lý- Thể chất (1999-2009) và là Đánh giá viên của dự án Chuẩn giáo viên Tiểu học 

của Đại học Melbourme-Úc và Bộ GD&ĐT. Hiện tại, ông rất quan tâm và tâm huyết với những đóng 

góp vào các hoạt động và chương trình hướng nghiệp. (Email:ngoctai@ier.edu.vn)

Bài viết nêu lên một số phương pháp và kiến nghị cho công tác tư vấn toàn trường về hướng 

nghiệp và tuyển sinh Cao đẳng, Đại học cho học sinh lớp 12 phổ thông với các nội dung chính 

như sau (i) Nghiên cứu các học thuyết về tư vấn hướng nghiệp; (ii) Các sai lầm thường mắc phải 

của học sinh phổ thông khi đăng ký tuyển sinh Cao đẳng – Đại học; (iii) Các kinh nghiệm cho tư 

vấn viên để thực hiện một buổi tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh một cách hiệu quả.
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CHỦ ĐỀ 1 – HỌC SINH
Phiên 1 – Chương trình giáo dục từ khía cạnh người học

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh qua dạy học 
khoa học ở tiểu học

TS. Lương Việt Thái hiện là Nghiên cứu viên chính, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục phổ 

thông – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Ông tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành Vật lý 

năm 1988; nhận học vị Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Phương pháp dạy học Vật lí lần lượt vào các 

năm 1992, 2007. Trước khi về công tác tại Viện Khoa học Giáo dục vào năm 1996, ông là giáo viên 

dạy Vật lí trung học phổ thông. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của ông là về phát triển chương trình 

môn học; phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông – trong đó đặc 

biệt chuyên sâu về giáo dục khoa học ở phổ thông. TS. Lương Việt Thái là tác giả sách giáo khoa, 

sách giáo viên môn Khoa học ở tiểu học; tác giả của nhiều tài liệu bồi dưỡng giáo viên về phương 

pháp và đánh giá kết quả học tập của học sinh.  (Email:lvthai2000@yahoo.com)

Phát triển năng lực người học, trong đó có năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn là một 

mục tiêu giáo dục quan trọng. Là môn học gắn liền với thực tế sản xuất và đời sống, dạy học 

khoa học cần làm cho học sinh có ý thức và biết cách vận dụng các kiến thức khoa học vào 

phát hiện và giải quyết những vấn đề trong thực tế đời sống. Bài viết này trình bày về nội dung, 

mức độ và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học 

sinh trong dạy học khoa học ở tiểu học: Xác lập mục tiêu, nội dung phát triển năng lực GQVĐ 

thực tiễn của HS trong chương trình môn khoa học; Xây dựng và sử dụng các tình huống, câu 

hỏi, bài tập có nội dung thực tiễn trong biên soạn sách giáo khoa và các hoạt động dạy học; Sử 

dụng các hình thức, PPDH nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, tăng cường sự 

tham gia hiệu quả của học sinh trong giải quyết các vấn đề thực tiễn. Từ đó đề xuất vận dụng 

cho phát triển chương trình giáo dục khoa học ở tiểu học Việt Nam trong tương lai.
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Những khó khăn và biện pháp tháo gỡ khi chuẩn bị cho trẻ vào học lớp một 
ở những vùng cao

ThS. Bùi Thị Diển hiện là Nghiên cứu viên - Phòng Ngữ văn - Trung tâm nghiên cứ u Giáo dục phổ 

thông – Việ n Khoa học Giáo dục Việ t Nam. Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Thái 

Nguyên (2010), bà đã tham gia giảng dạy tại trường THCS 3 năm và đã hoàn thành chương trình 

đào tạo Thạc sĩ Văn học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2013). Từ năm 2012 đến nay, bà công 

tác tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2012 - nay), thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục 

phổ thông như: chương trình, phương pháp dạy học, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, kiểm tra 

đánh giá môn Ngữ văn ... Đến nay, bà đã tham gia các công trình nghiên cứu: Tìm hiểu năng lực 

ngôn ngữ trong chương trình ngôn ngữ quốc gia một số nước (Viện KHGDVN), Nữ quyền trong tiểu 

thuyết Thiết Ngưng (ĐHSPHN), Kinh nghiệm quốc tế về năng lực ngôn ngữ (Viện KHGDVN). (Email: 

buidien.vgd@gmail.com)

Bài viết nêu ra những khó khăn đối với trẻ khi chuẩn bị vào lớp 1 ở vùng cao. Khác với trẻ ở 

thành phố, trẻ ở vùng cao rất khó tiếp cận hoặc không được chuẩn bị về mặt sức khỏe, tâm lí, kĩ 

năng, trình độ... và cả ngôn ngữ khi vào lớp 1. Bài viết nhấn mạnh khó khăn về mặt tâm lí, ngôn 

ngữ, đặc biệt khả năng sử dụng tiếng Việt cho trẻ vùng cao trước khi vào lớp 1 (trong điều kiện 

học chung một bộ sách giáo khoa). Thông qua một vài phỏng vấn đối với những giáo viên, phụ 

huynh, học sinh chuẩn bị vào lớp 1 ở vùng cao và từ thực tế nghiên cứu; tác giả đã đánh giá 

thực trạng và trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp thiết thực (những giải pháp cải thiện ngôn 

ngữ, tâm lí cho trẻ) để góp phần tháo gỡ được tình trạng trên, giúp cho các em học sinh vùng 

cao có điều kiện hòa nhập chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng dạy học ở 

vùng cao.
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Trẻ tự kỷ - những khó khăn khi bước vào lớp 1

Bà Vũ Thị Thanh Nga hiện là giảng viên chuyên ngành Công tác xã hội, trường Cao đẳng Sư phạm 

Hà Nội. Bà tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành Công tác xã hội, trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội năm 2011 và tiếp tục theo học chương trình cao học 2011 -  2013 ngành Công tác xã hội trường 

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bà đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực 

công tác xã hội trong trường học với định hướng nghiên cứu và giảng dạy các bộ môn liên quan tới 

trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em vùng dân tộc thiểu số … trong hành trình tiếp cận dịch vụ giáo dục.  

(Email: vttnga@cdsphanoi.edu.vn)

Nếu như để tìm được một ngôi trường phù hợp cho con em mình bước vào lớp 1 tại các thành 

phố lớn như Hà Nội đã là bài toán nan giải đối với các bậc phụ huynh thì việc tìm được một ngôi 

trường tiếp nhận trẻ tự kỷ còn gian nan gấp nhiều lần. Theo thống kê của Bệnh Viện Nhi Trung 

ương thì số lượng trẻ tự kỷ đến thăm khám từ năm 2007 tăng 50 lần so với năm 2000. Mặc dù 

số trẻ tự kỷ đang gia tăng rất nhanh nhưng công tác chẩn đoán, đánh giá và can thiệp vẫn còn 

ở trong giai đoạn khởi phát. Nguyên nhân bởi tự kỷ là một dạng khuyết tật rất mới ở Việt Nam 

nên nhận thức của cộng đồng về vấn đề này còn hạn chế, ngay cả trong Luật Người khuyết tật 

thì tự kỷ vẫn chưa được xếp vào dạng khuyết tật nào. Chính vì thế mà trẻ tự kỷ còn hết sức thiệt 

thòi trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội, đặc biệt là hệ thống giáo dục. 

Bài viết hướng đến xác định hướng tiếp cận nghiên cứu về giáo dục hòa nhập nhằm đảm bảo 

quyền được học tập cho đối tượng là trẻ em khuyết tật trong đó có trẻ tự kỷ thông qua việc: 

phân tích nhu cầu, những khó khăn khi trẻ tiếp cận trường học, các văn bản chính sách liên 

quan và đề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ trẻ tự kỷ hòa nhập trường học.
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Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trung học cơ sở vùng miền núi qua hội 
chợ mang tên: Mùa xuân kết nối yêu thương

Bà Trần Thị Thúy Hằng hiện là Phó hiệu trưởng trường THCS Dũng Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An. Bà là 

giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh và hàng năm đều có các sáng kiến nghiệm để nâng cao chất lượng 

giáo dục, đặc biệt năm 2011- 2012 bà đã đạt bậc 4 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh: “Thực trạng 

và giải pháp nhằm thực hiện bình đẳng giới trong giáo dục ở các trường THCS của huyện Tân 

Kỳ trong giai đoạn hiện nay”. Bà đặc biệt quan tâm tới công tác hướng nghiệp cho học sinh, làm 

thế nào để giúp các em có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và yêu cầu của thị 

trường lao động để từ đó có hướng phấn đấu nhằm đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. 

(E-mail:  thuyhang.tk@gmail.com)

Năm học 2012- 2013, trường trung học cơ sở (THCS) Dũng hợp, Tân Kỳ, Nghệ An đã tổ chức hoạt 

động ngoại khóa “Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS ở miền núi qua hội chợ mang 

tên: Mùa xuân kết nối yêu thương” nhằm giáo dục hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng sống 

cho học sinh. Để tổ chức được hoạt động này, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu 

năm học và phân công cụ thể các tiểu ban phụ trách các hoạt động khác nhau. Học sinh các 

lớp lập kế hoạch kinh doanh, dự trù kinh phí và đăng ký mặt hàng với ban Quản lý thị trường. 

Bộ phận tài chính trường cho các lớp vay vốn trước khi diễn ra hội chợ 1 tháng. Giáo viên chủ 

nhiệm là cố vấn cho học sinh lớp mình mua các mặt hàng phù hợp. Hội chợ đã diễn ra trong 

hai ngày tại sân trường. Qua hoạt động này, hầu hết học sinh đều đã bước đầu định hình được 

thế nào là kinh doanh?; Thế nào là vốn, lãi?; Thế nào là chào hàng?… Từ đó các em đã mạnh 

dạn hơn trong giao tiếp và xử lý tình huống. Hội chợ cũng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ tới phụ 

huynh học sinh, giúp họ hiểu hơn các năng lực khác của con em mình. Từ những hoạt động 

ngoại khóa như thế, trường THCS Dũng Hợp đã làm tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt 

nghiệp THCS. Thiết nghĩ đây là một mô hình đáng được nhân rộng trong toàn huyện.
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Quy trình hỗ trợ học sinh yếu

Bà Nguyễn Thị Lụa hiện là Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh 

Hòa Bình. Tốt nghiệp Đại học Quản lí Giáo dục năm 1991, đến nay bà đã có 22 năm công tác 

trong lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình công tác, bà luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao, nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi huyện, cấp tỉnh, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở. Bà là người trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường với kết quả học 

sinh giỏi qua các năm học: Cấp huyện: 137 em; Cấp tỉnh: 62 em, trong đó có 11 em đạt giải Nhất, 

10 em đạt giải Nhì, 15 em đạt giải ba, 11 em đạt giải khuyến khích. Bà là một giáo viên rất tâm 

huyết và cam kết để học sinh học được tốt nhất và đạt kết quả cao nhất trong khả năng của các 

em. (Email: nguyen.lua.hb@gmail.com)

Sau 3 năm áp dụng quy trình hỗ trợ học sinh yếu do ChildFund tại Việt Nam cùng đối tác xây 

dựng, số học sinh yếu ở trường Bắc Phong, huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình đã tiến bộ rõ rệt về 

Toán và tiếng Việt.  Thành công trên sẽ được chia sẻ qua một đoạn phim video, với những nội 

dung sau: 

• Quy trình hỗ trợ HS yếu do ChildFund tại Việt Nam cùng đối tác xây dựng (các bước 

trong quy trình, kết quả mong đợi từng bước);

• Ví dụ một số kế hoạch hỗ trợ học sinh yếu của các lớp (theo tuần và tháng);

• Những yêu cầu đối với giáo viên và gia đình trong quá trình thực hiện (giáo viên làm gì, 

phụ huynh làm gì);

• Đáp ứng của học sinh trong quá trình thực hiện (thích gì, không thích gì, sau bao lâu bắt 

đầu có tiến bộ);

• Đánh giá kết quả chung việc hỗ trợ HS yếu theo quy trình mới (kết quả, động lực học tập, 

tính tự tin của học sinh, động lực và phương pháp làm việc của giáo viên);

• Những điểm cải tiến so với cách bồi dưỡng HS yếu trước đây; 

• Trường hợp của em An;  

• Khuyến nghị của ChildFund Việt Nam và đối tác.
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Phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ tiền tiểu học thông qua việc đọc sách

ThS. Nguyễn Thị Mai Hương hiện là nghiên cứu sinh chuyên ngành Tâm lý học tại trường ĐHSP Hà 

Nội và đang giảng dạy tại khoa Công tác xã hội tại trường ĐHSP Hà Nội. Ngoài chuyên môn Tâm lý 

học được đào tạo chính quy, bà còn tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn về tâm lý học và công 

tác xã hội do Viện Khoa học giáo dục và hoặc Trường ĐHSP Hà Nội phối hợp tổ chức với các tổ chức 

quốc tế và các trường Đại học như tổ chức World Human Future, trường Đại học Chapman, Đại sứ 

quán Mỹ tại Việt Nam, trường Đại học New York Silver- Mỹ, tổ  chứ c Glocal Venture Mỹ v.v. Lĩnh vực 

hoạt động khoa học chính của bà là: Sức khỏe tâm thần trẻ em; Tham vấn trẻ em và gia đình; Tâm 

lý học xã hội; Kỹ năng sống và Kỹ năng mềm. (Email: maihuong2211@gmail.com)

Sách là người thầy, người bạn không thể thiếu của bất kỳ ai muốn thành công trên con đường 

học vấn. Đối với trẻ chuẩn bị vào lớp một, việc giúp các bé làm quen với thói quen đọc sách là 

một vấn đề vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ cung cấp cho trẻ những kiến thức phong 

phú về thế giới xung quanh mà quan trọng hơn cả là hình thành cho trẻ những cảm xúc của 

bản thân đối với cuộc sống. Xã hội đang phát triển với tốc độ rất nhanh như hiện nay vừa làm 

tăng thêm lượng thông tin bởi các phương tiện thông tin đại chúng nhưng cũng có thể làm 

sao nhãng đối với văn hóa đọc. Trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi xu thế đó, hầu 

hết các bậc cha mẹ đều bận rộn với công việc và ít có thời gian để chơi đùa với con huống chi là 

để tâm trí thực sự yên bình để đọc sách cho con nghe. Vấn đề đặt ra cho cả xã hội chúng ta đó 

là tuổi thơ của trẻ sẽ trôi qua nhanh chóng, nếu chúng ta không tận dụng được “ánh mắt ngây 

thơ” nhìn ra cuộc sống thông qua sách thì cha mẹ sẽ để mất đi cơ hội “uốn nắn cây non” một 

cách hữu ích nhất. Kế hoạch đọc sách, phương pháp đọc sách, cách lựa chọn sách cho con và 

mọi điều liên quan đến việc đọc sách sẽ được đề cập đến trong tham luận này.
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Giáo dục kinh doanh cho học sinh phổ thông trung học, một hướng đi cần 
thiết của chương trình giáo dục tương lai

Bà Trần Phượng Ly hiện là điều phối viên chịu trách nhiệm điều phối các dự án và chương trình 
giáo dục cho trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội và là Cộng tác viên của Vụ Giáo dục và Đào tạo 
dạy nghề - Ban tuyên giáo TW và là thành viên ban lãnh đạo của trung tâm HFVina – hướng đến 
những người khuyết tật. Bên cạnh đó, bà còn tham gia điều phối các chương trình đào tạo cho tổ 
chức Vietseed, Tài trợ bởi Đại sứ quán Mỹ. (Email: tranphuongly2009@gmail.com).

Bà Trần Thu Hằng, hiện là sinh viên Khoa Chất lượng cao Tài chính Ngân hàng - Đại học Ngoại 
thương, có mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Ngoài việc trau dồi các 
kiến thức trong trường Đại học về chuyên ngành tài chính ngân hàng, bà luôn luôn tham gia các 
hoạt động ngoại khóa và phục vụ cộng đồng. Hiện tại, bà là Trưởng ban sự kiện Dự án Hỗ trợ và 
Phát triển Doanh nghiệp xã hội (VSEED) do Đại sứ quán Mỹ tài trợ, thành viên Dự án Lớp học Doanh 
nhân và là tình nguyện viên Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. (Email: hangtt.fl u@gmail.com)

Đưa “Giáo dục kinh doanh” vào chương trình trung học phổ thông (THPT) đang là mục tiêu của 
giáo dục Việt Nam trong những năm tới. Chương trình “Giáo dục kinh doanh” sẽ bồi đắp cho 
các em lòng đam mê kinh doanh và góp phần gia tăng số lượng doanh nhân trẻ trong tương 
lai. Ngoài ra, giáo dục kinh doanh còn giúp nâng cao kĩ năng sống cho học sinh – những hành 
trang vô cùng cần thiết cho cuộc sống sau này. Việc đưa chương trình kinh tế vào giáo dục phổ 
thông đã được thực hiện ở một số quốc gia như chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh 
ở Đức, môn học kinh doanh bắt buộc ở Ba Lan… Ở Việt Nam, một số trường học quốc tế và tư 
thục đã đề cập mô hình này thông qua các khóa học ngắn. Theo thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế dạy thí điểm và sẽ đưa nội 
dung môn kinh doanh vào trong chương trình THPT vào năm 2015.

Từ đầu năm học 2011-2012, chúng tôi đã triển khai dự án “Lớp học doanh nhân” cho học sinh  
trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội dựa theo khung thiết kế bài giảng của tổ chức NFTE 
(Network for Teaching Entrepreneurship) của Mỹ. Qua hơn một năm, chúng tôi đã thu được 
những phản hồi tích cực từ học sinh và nhà trường. Chương trình giảng dạy cũng được hoàn 
thiện hơn. Tuy nhiên, để có được một chương trình với nội dung gắn liền với thực tế và giàu tính 

trải nghiệm cũng như một đội ngũ giáo viên phù hợp vẫn còn là câu hỏi lớn đối với cả nhóm.
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Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh phổ thông theo cách tiếp cận năng lực

PGS.TS. tâm lý học Nguyễn Công Khanh hiện là Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng giáo dục, giảng viên cao cấp, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ông đã tham gia nhiều đề 

tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp Bộ trọng điểm, cấp Nhà nước và là chuyên gia tư vấn cho nhiều dự án 

giáo dục do WB, ADB tài trợ về đánh giá học sinh. Ông đã có trên 100 bài báo khoa học được công 

bố trên các tạp chí chuyên ngành và là tác giả, đồng tác giả của trên 30 cuốn sách chuyên khảo, 

sách phổ biến khoa học về phát triển trí tuệ, tâm lý trị liệu, phương pháp giáo dục giá trị sống, giao 

tiếp ứng xử tuổi học đường, tư vấn học đường, tư vấn làm cha mẹ thành công, phát triển kỹ năng 

sống... T.S Khanh đã tham gia nhiều cuộc nói chuyện và tư vẫn về giáo dục phát triển cá nhân cho 

học sinh và sinh viên trên các kênh truyền hình VTV1, VTV2, VTV3, O2TV, ...đài tiếng nói Việt Nam. 

Ông cũng tham gia chương trình tư vấn trực tuyến trên các báo điện tử Vnexpress, Vietnamnet về 

các phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ. Ông là chuyên gia hàng đầu về đo lường và đánh giá 

giáo dục, đảm báo chất lượng giáo dục. Hiện tại, ông đang hỗ trợ Bộ GD&ĐT thiết kế các bộ công 

cụ đánh giá giờ dạy của giáo viên trung học, đánh giá học sinh theo cách tiếp cận năng lực, chuẩn 

bị cho việc đổi mới toàn diện căn bản chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 

2015. (Email: congkhanh6@gmail.com)

Kiểm tra đánh giá là bộ phận không thể tách rời của quá trình dạy học và có thể nói, kiểm tra 

đánh giá là động lực để thúc đẩy sự đổi mới quá trình dạy và học. Khi tiến hành quá trình dạy 

học, giáo viên phải xác định rõ mục tiêu của bài học, nội dung và phương pháp cũng như kỹ 

thuật tổ chức quá trình dạy học sao cho hiệu quả. 

Bài viết này sẽ đề cập đến đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh phổ thông theo cách tiếp cận 

năng lực trên cơ sở hiểu rõ vai trò của đánh giá, hiểu rõ triết lý đánh giá vì sự tiến bộ của học 

sinh. Nội dung chính bao gồm: (1) Vai trò của kiểm tra đánh giá học sinh trong quá trình dạy và 

học; (2) Thực trạng kiểm tra đánh giá học sinh tại các trường phổ thông hiện nay; (3) Làm thế nào 

để đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo cách tiếp cận năng lực.
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Một số trao đổi xung quanh sự kết hợp giữa Phương pháp học bằng cách 
nghiên cứu các tình huống thực tế (Case study) và Dạy học dựa trên giải 
quyết vấn đề (PBL)

Bà Ngô Thị Trà My, hiện là Phó trưởng khoa Văn hóa - Du lịch, trưởng bộ môn Địa - Du lịch, trường 

Đại học Quảng Nam. Bà tốt nghiệp thạc sĩ ngành QTKD Du lịch, trường Christ University, Bangalore, 

Karnataka, Ấn Độ (2009) và nghiên cứu về marketing điểm đến du lịch, tâm lý khách du lịch, du lịch 

cộng đồng, phương thức nâng cao chất lượng đào tạo bậc cao đẳng/đại học. Ngoài ra bà cũng chủ 

nhiệm một số đề tài NCKH cấp trường về thực trạng và định hướng đào tạo ngành học, phương 

pháp giảng dạy và chương trình thực tập, đánh giá sinh viên. (Email: ngo.tramy@qnamuni.edu.vn)

Case study có thể là gợi ý phù hợp để lồng ghép cùng PBL nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy 

học tích cực. Với PBL, sinh viên được thẩm nhận đầy đủ tính ưu việt của phương pháp học tập 

chủ động thông qua trải nghiệm giải quyết một vấn đề cụ thể. Nếu có thêm sự cộng hưởng từ 

Case Study, vấn đề trở nên cập nhật, điển hình, mang tính thực tiễn cao và phát huy tốt sự liên 

kết các module kiến thức gần nhau cho người học. Với việc học bằng cách phân tích các nghiên 

cứu điển hình, tính chủ động của người học theo cách tiếp cận của PBL đạt được ở mức độ cao 

nhất. Sự kết hợp trên, bên cạnh mang lại những hiệu quả trong nâng cao kiến thức và phát 

triển kỹ năng, còn giúp “làm giàu” thêm kiến thức thực tiễn của sinh viên. Song, những yếu tố về 

số lượng thành viên mỗi nhóm, thế mạnh của từng sinh viên trong nhóm ở khía cạnh tư duy, kỹ 

năng thuyết trình, yêu cầu về kiến thức nền và vai trò của giảng viên sẽ ảnh hưởng quan trọng 

đến kết quả đạt được. Vì thế, tham luận này muốn trao đổi sâu hơn với kỳ vọng đẩy sự kết hợp 

này đạt được hiệu ứng tích cực nhất.
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Hỗ trợ chất lượng dạy học môn Toán ở trường phổ thông theo tiếp cận ngôn 
ngữ

  TS. Lê Văn Hồng, hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Công nghệ giáo dục thuộc Viện Khoa học 

Giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN). Trước đây, ông là giảng viên Khoa Toán thuộc Trường Đại học 

Sư phạm Vinh. Ông cũng từng là nghiên cứu viên của Trung tâm Thực nghiệm Giáo dục phổ thông 

và là Giám đốc Trung tâm Công nghệ giáo dục. Năm 1995, ông nhận bằng Tiến sĩ về Phương pháp 

dạy học môn Toán. Ông là đồng tác giả của bộ sách Toán lớp 8 và lớp 9 hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. (Email: l.vanhong@yahoo.com)

Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán 

tại trường phổ thông ở Việt Nam theo một số nội dung như: quan niệm về ngôn ngữ toán học 

và ý nghĩa của ngôn ngữ toán học trong dạy học; bài toán sư phạm cơ bản về ngôn ngữ toán 

học trong dạy học; ngôn ngữ toán học trong dạy học các nội dung Toán học và nhận định ban 

đầu về ngôn ngữ toán học trong sách giáo khoa toán hiện hành. Bài viết có phân tích khía cạnh 

ngôn ngữ toán học trong các năng lực toán học của chương trình đánh giá học sinh quốc tế 

PISA và từ đó đề nghị rằng, ngôn ngữ toán học cần được chú ý thích đáng trong dạy học môn 

Toán ở trường phổ thông Việt Nam hiện nay, cũng như trong phát triển chương trình và sách 

giáo khoa toán phổ thông sau năm 2015.
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Chu trình dạy học qua trải nghiệm trong dạy học môn toán cấp tiểu học

 Bà Lê Thị Thu Hương hiện là chuyên viên Phòng Giáo dục huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. 

Phòng Giáo dục huyện Cao Phong là đối tác của tổ chức ChildFund Australia tại Việt Nam. Bà 

Hương đã theo học ngành sư phạm và quản lý giáo dục và có 13 năm tham gia giảng dạy tại các 

trường tiểu học tại huyện Cao Phong, hơn 10 năm làm công tác quản lý trường học và quản lý 

giáo dục ở cấp huyện. Bà đã nhận được nhiều danh hiệu như giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp 

tỉnh và là thành viên nòng cốt trong công cuộc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. 

(Email: lethuhuong.cp@gmail.com) 

Bài viết chia sẻ cách áp dụng Chu trình học qua trải nghiệm (ELC) trong dạy học môn Toán cấp 

tiểu học ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Chu trình này là một nội dung trong hợp phần 

Nâng cao năng lực Giáo viên nhằm đạt được giáo dục chất lượng do tổ chức ChildFund tại Việt 

Nam thực hiện tại Hòa Bình.  Bài viết gồm các phần sau (i) Giới thiệu về ELC; các nguyên tắc và 

các bước soạn bài và lên lớp áp dụng ELC; tính ‘trẻ em là trung tâm’ trong dạy học theo ELC; (ii) 

Áp dụng ELC trong soạn bài và lên lớp môn toán cấp tiểu học; 7 bước của quy trình dạy phần 

nhận dạng bài toán và phần làm toán theo ELC; ví dụ một bài soạn dạy môn toán cấp tiểu học 

theo ELC với hai phần học: nhận dạng bài toán và làm toán; bài tập thực hành đáp ứng năng 

lực học tập của các nhóm học sinh trong lớp từ Yếu – TB – Khá – Giỏi; (iii) Kết quả học tập của 

học sinh ở trường tiểu học Nam Phong năm 2010 so với năm 2013 khi áp dụng ELC trong giảng 

dạy; ý kiến của học sinh về cách dạy của giáo viên theo ELC; (iv) Quá trình tập huấn giáo viên sử 

dụng ELC; Những hứng thú và thử thách đối với giáo viên khi áp dụng ELC và (v) Khuyến nghị 

về việc phổ biến dạy học theo ELC.
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Thiết kế Wesite dạy và học địa lí cho lớp Văn-Địa K18 nhằm hỗ trợ học tập 
môn Địa lí

Ông Lâm Ngọc Phú hiện là giảng viên môn Địa lí tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên. Ông 

tốt nghiệp chuyên ngành Địa lí tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên vào năm 1996 và sau đó 

tham gia giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang (1996-2002). Ông đã hợp tác với các 

dự án và tham gia các đề tài cấp trường, cấp tỉnh về Địa lí tỉnh Thái Nguyên, giảng dạy môn Địa lí, 

ứng dụng CNTT trong môn Địa lí, xây dựng bộ tư liệu video môn địa lí THCS cho sinh viên, dạy học 

từ thực tế địa phương. (Email:lamngocphu1970@gmail.com)

Sử dụng Website dạy và học Địa lí sẽ hỗ trợ giáo viên (GV) nâng cao chất lượng giảng dạy, quản 

lý sinh viên (SV), tạo động cơ học tập, kích thích hứng thú nhận thức của SV, hình thành, củng 

cố kiến thức, kỹ năng mới. Website dạy và học Địa lí ở trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Thái 

Nguyên được xây dựng bằng dịch vụ Googlesite. Chúng tôi đã tìm hiểu điều kiện học tập của 

SV chuyên ngành Sư phạm Địa lí ở trường CĐSP Thái Nguyên sau đó xây dựng trang thông tin 

điện tử để hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Tiến hành đánh giá website dạy và 

học địa lí, kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng: Việc sử dụng Website dạy và học địa lí cho 

thấy hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ giảng viên, SV trong hoạt động dạy - học của nhà trường.
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Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học góp phần cải thiện chất 
lượng dạy và học trong nhà trường

Bà Đào Như Trang đã làm việc cho tổ chức Plan từ năm 2009  với vai trò là chuyên gia giáo dục  

cho chương trình Giáo dục có chất lượng của tổ chức.  Bà đã tham gia vào việc thiết kế kỹ thuật cho 

các can thiệp của chương trình cũng như điều phối, cung cấp các hỗ trợ về kỹ thuật để đảm bảo các 

can thiệp được thực hiện đáp ứng mục tiêu của chương trình. Trước khi tham gia Plan, bà đã có gần 

30 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non, tiểu học và đào tạo bồi dưỡng giáo viên tại các 

cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm cả nghiên cứu, quản lý nhà nước và quản lý dự án 

giáo dục. Bà cũng tham gia làm tư vấn cho chương trình giáo dục của một số tổ chức phi chính phủ.

(Email: Trang.DaoNhu@plan-international.org)

Với triết lý đảm bảo cho mọi em học sinh có cơ hội học tập và học được, Sinh hoạt chuyên môn 

mới dựa trên nghiên cứu bài học nhằm tạo cơ hội cho giáo viên học tập lẫn nhau trên cơ sở trải 

nghiệm thực sự thông qua quá trình quan sát- suy ngẫm và chia sẻ thực tế. Từ đó, giáo viên có 

hiểu biết sâu sắc về học sinh hơn và biết cách nâng cao năng lực dạy học của mình, đáp ứng 

yêu cầu nâng cao chất lượng học tập cho học sinh. Phần trình bày của tổ chức Plan gồm 3 phần 

chính nhằm chia sẻ kết quả có được sau 3 năm triển khai mô hình sinh hoạt chuyên môn mới 

dựa trên nghiên cứu bài học, cụ thể (i) Chia sẻ về triết lý sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên 

cứu bài học và các bước thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn; (ii) Chia sẻ cách thức và các 

bước triển khai giúp các trường thực hiện đúng mục đích, ý nghĩa và kỹ thuật sinh hoạt chuyên 

môn mới và (iii) Giới thiệu những thay đổi về nhận thức và kỹ năng của giáo viên, cán bộ quản 

lý cũng như những thay đổi về văn hóa nhà trường, về chất lượng dạy và học sau 3 năm thực 

hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại các trường tiểu học của  8 huyện thuộc 4 tỉnh  có dự án 

của tổ chức Plan.
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Cộng đồng học tập như là một nhân tố nâng cao kết quả dạy và học của 
giáo viên và học sinh tại một trường quốc tế ở Việt Nam

Ông Brian Lalor, người Ai-len, hiện giảng dạy tại Trường Quốc tế Singapore tại Hà Nội. Ông đang 

hoàn thành chương trình Thạc sĩ Giáo dục của Trường Đại học Southern Queensland (Úc) với dự 

án sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính về các cộng đồng học tập chuyên nghiệp trong các 

trường quốc tế nhằm chứng minh rằng văn hóa tổ chức trường học bị tác động thông qua sự hiểu 

biết sâu sắc hơn về các cộng đồng học tập chuyên nghiệp. (Email: brian.lalor@vanphuc.sis.edu.vn)

Tiến sĩ Noel Geoghegan, một học giả người Úc được quốc tế công nhận thông qua các công 

trình nghiên cứu, xuất bản và cống hiện về Đào tạo Giáo viên tại các trường đại học, đặc biệt về Sư 

phạm Toán, đã từng đảm nhận các vị trí quan trọng tại một số trường đại học lớn tại Úc và Hoa Kỳ 

(từng là Phó Khoa và Điều phối viên Chương trình tại Khoa Sư phạm của trường Đại học Southern 

Queensland, Úc). Ông hiện là Trưởng khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm Tiền Tiểu học tại Trung 

tâm Đào tạo Quốc tế Pegasus, chuyên phát triển và cung cấp các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ 

chuyên môn cho giáo viên. (Email: noel.geoghegan@pegasus.edu.vn)

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện tượng điển hình nghiên cứu tác động 

của các Cộng đồng Học tập Chuyên nghiệp (Professional Learning Communities – PLC) tới việc 

nâng cao phương pháp sư phạm, trình độ chuyên môn và thành tích của học sinh ở một trường 

tiểu học quốc tế tại Hà Nội, đặc biệt có xem xét tới tính chất hay luân chuyển của đội ngũ giáo 

viên trong bối cảnh trường quốc tế. Từ những PLC cơ bản nhất của các giáo viên bộ môn tới các 

PLC lớn có mạng lưới quốc tế, bài nghiên cứu khảo sát lợi ích của sự chia sẻ các nguồn bổ trợ và 

kiến thức chuyên môn trong việc cải thiện tinh thần, tạo động lực, nâng cao phương pháp sư 

phạm và kết quả học tập của học sinh. Nghiên cứu này xem xét và ghi chép lại quá trình phát 

triển của các PLC từ khi chưa chính thức hình thành cho đến khi có 3 nhóm chuyên môn cùng 

chia sẻ, hợp tác và thành lập hệ thống hỗ trợ trong trường học, góp phần nâng cao hiệu quả 

giáo dục. Thông qua việc chia sẻ tài liệu của các giáo viên cộng tác với những kinh nghiệm sống 

và trải nghiệm của họ khi phát triển PLC, bài viết này nghiên cứu tác động của các Cộng đồng 

Học tập Chuyên nghiệp PLC trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tại trường học/các cơ 

sở giáo dục.
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Chỉ khi nào nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo mới nâng cao chất lượng 
giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tùng Lâm có bằng Tiến sỹ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội (1998 – 2003). Ông 

đã tham gia làm chủ nhiệm các đề tài NCKH cấp thành phố về công tác quản lý của các trường phổ 

thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục” (2005 – 2006); giáo dục Giá trị sống cho học sinh tiểu 

học Hà Nội (2011 – 2012). Ông cũng chủ nhiệm các dự án với các tổ chức quốc tế về HIV/AIDS, Giáo 

dục và trợ giúp tư pháp cho trẻ vị thành niên, học sinh gặp khó khăn; Xây dựng quy chế tổ chức hoạt 

động Hội đồng giám sát cộng đồng trường học”. (Email:tunglamdth@gmail.com)

Bài viết tham gia hội nghị có các phần chủ yếu như sau:

1. Vai trò của nhà giáo Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới toàn diện, triệt để giáo dục 

Việt Nam

2.  Đánh giá trình độ và chất lượng hành nghề của đội ngũ nhà giáo Việt Nam hiện nay

3.  Những giải pháp nâng cao chất lượng tay nghề và phẩm chất đạo đức nhà giáo Việt Nam

 a) Với giáo viên đang giảng dạy

• Bồi dưỡng tay nghề, đạo đức nhà giáo

• Tuyển chọn nhà giáo

• Sử dụng và đãi ngộ nhà giáo

 b) Với các trường sư phạm (Đào tạo giáo viên)

• Đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo

• Rèn tay nghề và đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm

• Đổi mới phương thức tuyển chọn và sử dụng sinh viên sư phạm
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Nâng cao năng lực của giáo viên dân tộc trong giáo dục song ngữ trên cơ sở 
tiếng mẹ đẻ để cải thiện chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc

ThS. Hà Đức Đà là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc - Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam từ năm 2008. Ông có bằng cử nhân Vật lí (1980); Cử nhân chính trị (1999); Nghiên cứu sinh 

quản lí giáo dục (2 012-2014). Ông đã từng là giáo viên Trường Trung học Phổ thông tại Cao Bằng 

trong 15 năm. Năm 1996 ông được bổ nhiệm là Trưởng phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Cao 

Bằng (1996 – 2004). Sau đó ông giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính – Quản trị, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (2005-2007). Ông đã tham gia nhiều dự án với các tổ chức quốc tế như Nghiên 

cứu Thực hành Giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ, Dự án Giáo dục Tiểu học Bạn hữu Trẻ em; 

Dự án Phát triển giáo viên THPT và TCCN, Dự án Phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II, Dự án Tăng 

cường năng lực chính quyền cấp xã ở Cao Bằng. (Email: haducda@gmail.com)

Bài viết sẽ chia sẻ cách thức dự án “Nghiên cứu Thực hành giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng 

mẹ đẻ” đã góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững cho giáo dục tại các vùng dân tộc 

thiểu số. Bài viết gồm có hai phần chính sau đây:

1. Vai trò của giáo viên người dân tộc trong GDSN:  

• Xóa bỏ “rào cản” ngôn ngữ trong giáo dục ở vùng dân tộc. 

• Lựa chọn được phương pháp dạy học phù hợp với học sinh dân tộc.

• Là nhân tố quan trọng trong xây dựng môi trường hòa nhập, thân thiện.

• Làm tốt công tác truyền thông giáo dục.

2. Kinh nghiệm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên trong GDSN

• Đào tạo bồi dưỡng giáo viên người dân tộc về tiếng Mẹ đẻ và tiếng Việt.

• Bồi dưỡng giáo viên dân tộc về phương pháp dạy song ngữ và NCTH.

• Hỗ trợ kĩ thuật nâng cao năng lực tổ chức dạy học cho giáo viên.

• Chuẩn bị đào tạo nguồn giáo viên dạy song ngữ.



Hội nghị “Hướng tới Xã hội học tập: Hỗ trợ chất lượng Dạy và Học tại Việt Nam” 38

Thứ Năm, Ngày 22/08/2013  15:10 - 16:25, Phòng Hội nghị

CHỦ ĐỀ 2 – GIÁO VIÊN
Phiên 5 – Phát triển chuyên môn cho giáo viên – giảng viên

Tác động của VVOB đối với phát triển năng lực chuyên môn của giảng viên 
trường ĐH/CĐSP

Bà Nguyễn Thị Lan Hương hiện là Điều phối viên chương trình giáo dục của VVOB. Bà Hương đã 

có nhiều kinh nghiệm thực tế làm việc trong lĩnh vực giáo dục từ cấp cơ sở tại vùng dân tộc thiểu số 

tại tổ chức E&D và Plan Việt Nam tới cấp trung ương tại dự án Việt Bỉ - Bộ GD&ĐT. Là Thạc sĩ về Quản 

lý nhà nước và Phát triển tại trường Đại học Antwerp, Vương quốc Bỉ, bà Hương mong muốn đóng 

góp vào việc đảm bảo mọi trẻ em có cơ hội ngang bằng nhau trong tiếp cận nền giáo dục có chất 

lượng tại Việt Nam. (Email: huong.ntl@vvob.be). 

Ông Jef Peeraer là Cố vấn chương trình giáo dục của VVOB về Đánh giá - giám sát và ứng dụng 

công nghệ thông tin trong dạy và học tích cực (DHTC). Ông Jef có bằng Thạc sĩ về khoa học xã hội và 

đang hoàn thành bằng Tiến sĩ về khoa học giáo dục. Công việc của ông tập trung vào hợp tác phát 

triển và nghiên cứu về đào tạo và quá trình đổi mới giáo dục. (Email: jef.peeraer@vvob.be)

Trong Chương trình Giáo dục (2008 – 2013) hợp tác với 5 trường ĐH/CĐSP tại Việt Nam, VVOB 

đã hỗ trợ các trường xây dựng Kế hoạch Đổi mới Giáo dục hàng năm bắt đầu bằng việc xây 

dựng tầm nhìn về chất lượng giáo dục và tập trung thúc đẩy DHTC và tác động đến các thành 

phần có liên quan để hiện thực hóa tầm nhìn của nhà trường. Phát triển chuyên môn cho giảng 

viên sư phạm là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự đổi mới và thay đổi trong 

trường ĐH/CĐSP. Bài viết này mô tả ngắn gọn quan hệ hợp tác giữa VVOB và các trường ĐH/

CĐSP trong DHTC và nghiên cứu về tác động của công tác phát triển chuyên môn cho giảng 

viên về kiến   thức, kỹ năng và thực tế giảng dạy. Dữ liệu thu thập từ một bảng hỏi trực tuyến 

gửi tới tất cả các giảng viên cho thấy sự tham dự các khóa tập huấn về DHTC có ảnh hưởng tích 

cực đến sự tự tin của các giảng viên về DHTC cũng như việc áp dụng các phương pháp cụ thể 

trong thực tế giảng dạy. Tuy nhiên, kết quả cũng chỉ ra rằng công tác phát triển chuyên môn 

không chỉ dừng ở việc tham dự các khóa tập huấn. Dựa trên kết quả nghiên cứu này, chúng tôi 

đưa ra một số định hướng phát triển công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên sư phạm.
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Hồ sơ điện tử (E-portfolios) và việc thúc đẩy quá trình học tập của sinh viên 

Ts. Trần Thị Mai Đào công tác tại Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH Phạm 

Văn Đồng từ năm 2011 đến nay. Trước đó bà là Giảng viên khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Phạm Văn 

Đồng (1995 – 2011). Bà đã có một số công trình khoa học được công bố về việc giảng dạy, sử dụng 

tiếng Anh, ứng dụng CNTT trong giảng dạy; tham gia các đề tài khoa học về ngôn ngữ học và ứng 

dụng CNTT trong dạy học tiêu biểu là Đề tài NCKH cấp Trường, 2010: Thiết kế Webquest nội dung 

giảng dạy học phần Đất nước học Mỹ và giảng dạy thí điểm cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. 

(Email:ttmdao@pdu.edu.vn)

Chúng ta đang sống trong một xã hội với sự thay đổi mạnh mẽ của khoa học và kỹ thuật. Để 

thích nghi và cống hiến mỗi chúng ta phải học hỏi không ngừng hay nói cách khác mỗi chúng 

ta phải học tập suốt đời, để làm việc độc lập hoặc theo nhóm, để giao tiếp tốt trong mọi trường 

hợp và định hướng cho việc học tập và làm việc trong tương lai. Các cơ sở giáo dục đại học nên 

định hướng, chuẩn bị cho sinh viên thái độ học tập suốt đời. Điều đó bắt đầu từ việc hướng dẫn 

triển khai Hồ sơ học tập điện tử cho mỗi sinh viên. Hồ sơ điện tử này giúp giảng viên đánh giá 

quá trình học tập, giám sát quá trình thực tập của sinh viên, giúp sinh viên trưng bày sản phẩm, 

kết quả, thành tích học tập của bản thân. Không chỉ giảng viên đánh giá sinh viên mà các nhà 

tuyển dụng cũng có thể xem Hồ sơ điện tử như là Lý lịch khoa học trong quá trình tuyển dụng.

Bài viết muốn giới thiệu về Hồ sơ điện tử của sinh viên trong đánh giá kết quả học tập và cách 

triển khai của một số nơi trên thế giới; từ đó đề xuất hướng triển khai ở giáo dục đại học tại 

Việt Nam.
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Thành lập và phát triển cộng đồng thực hành tại các trường ĐH/CĐSP như 
một động lực để phát triển chuyên môn liên tục trong Dạy và học tích cực

Nghiên cứu này được thực hiện bởi nhóm các thành viên có cùng đam mê nghiên cứu về chủ đề 

Cộng đồng thực hành (CĐTH) với nhiều góc nhìn khác nhau. Nhóm nghiên cứu gồm các giảng viên 

đến từ các trường Đại học/Cao đẳng sư phạm và cán bộ của tổ chức VVOB: Ông Nông Khánh Bằng - 

Tiến sĩ về Lý luận và lịch sử giáo dục, trường CĐSP Thái Nguyên; Bà Trần Thị Mai Đào - Tiến sĩ về Ngôn 

ngữ học, Đại học Phạm Văn Đồng; Bà Nguyễn Thị Xứng - Thạc sĩ Địa lý, CĐSP Quảng Ninh và Ông Đỗ 

Quang Khôi - Thạc sĩ Khoa học máy tính, Đại học Quảng Nam; Ông Jef - Cố vấn chương trình giáo 

dục, hiện đang hoàn thành Tiến sĩ về lĩnh vực khoa học giáo dục; Bà Nguyễn Thị Lan Hương- Điều 

phối viên Hợp phần đào tạo giáo viên - Thạc sĩ về Quản lý nhà nước và phát triển và Bà Nguyễn Thúy 

Hằng - Thạc sĩ về Chính sách phát triển.

Từ năm 2008, VVOB  đã hợp tác với 5 trường ĐH/CĐSP tại 5 tỉnh của Việt Nam nhằm thúc đẩy 

Dạy và học tích cực (DHTC) ở cấp THCS. Để hỗ trợ phát triển năng lực cho các giảng viên sư 

phạm, các trường đã thành lập các nhóm nòng cốt tham gia xây dựng tài liệu và tập huấn cho 

đồng nghiệp và sinh viên về DHTC. 

Bài viết này mô tả cách thức các nhóm nòng cốt đang hoạt động như các Cộng đồng thực hành 

(CĐTH), cách thức hình thành các CĐTH này và những hỗ trợ (của nhà trường cũng như từ bên 

ngoài) ảnh hưởng đến sự hình thành của CĐTH. Chúng tôi tiến hành thu thập dữ liệu qua bảng 

hỏi trực tuyến với tất cả các giảng viên (tỷ lệ trả lời là 56,18%) và qua các buổi phỏng vấn nhóm 

tập trung với các thành viên của các CĐTH. 41,30% giảng viên cho rằng họ là thành viên của ít 

nhất một CĐTH. Tuy nhiên, tỷ lệ thành viên nam trong các CĐTH nhiều hơn các thành viên nữ. 

Chúng tôi nhận thấy rằng trở thành thành viên của các CĐTH và sự tham gia tích cực trong các 

CĐTH có tương quan với sự tham gia trong các hoạt động phát triển chuyên môn và các hoạt 

động nghiên cứu. Hơn nữa, có một mối tương quan giữa sự tham gia tích cực trong CĐTH với 

việc nâng cao kiến   thức và kỹ năng sau khi tham dự các lớp tập huấn, việc áp dụng DHTC, sử 

dụng CNTT phục vụ giảng dạy và hỗ trợ sinh viên học tập và hợp tác với các đồng nghiệp.
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Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của nhóm sinh viên thực tập sư phạm thông 
qua nghiên cứu bài học

PGS. TS. Trần Trung Ninh hiện là Trưởng bộ môn phương pháp giảng dạy hóa học, Khoa Hóa học, 

Trường ĐHSP Hà Nội. Ông nhận bằng Tiến sĩ về Hóa học năm 1999 và  hiện đã được phong là Phó 

Giáo sư. Ông đã công bố trên 40 bài báo khoa học thuộc chuyên ngành Hóa lý và Lý luận và phương 

pháp dạy học bộ môn hóa học. Ông đã hướng dẫn thành công 02 luận án tiến sĩ và hơn 20 luận văn 

thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn hóa học. (Email: ninhtt13@gmail.com)

Đào tạo giáo viên đóng vai trò rất quan trọng trong tất cả các nền giáo dục trên thế giới. Ở Việt 

Nam, trong khung chương trình đào tạo giáo viên theo học chế tín chỉ, thực tập sư phạm là bắt 

buộc, với thời lượng 7/130 tín chỉ, chiếm khoảng 5,4% toàn bộ chương trình.Đây là giai đoạn 

hình thành và phát triển xúc cảm nghề nghiệp, động cơ phấn đấu, và đặc biệt là hoạt động rèn 

luyện về chuyên môn, nghiệp vụ để phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên tương lai. 

Tuy nhiên, trong Hội nghị giao ban giữa trường đại học sư phạm Hà Nội với các hiệu trưởng 

trường thực tập, tháng 10 năm 2011, nhiều ý kiến cho rằng điểm yếu lớn nhất của sinh viên sư 

phạm không phải về chuyên môn mà là về năng lực nghiệp vụ sư phạm. Bài viết này giới thiệu 

những điểm khác biệt và lợi ích thu được khi đổi mới sinh hoạt chuyên môn của các nhóm sinh 

viên thực tập sư phạm thông qua nghiên cứu bài học.
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Dạy học vi mô góp phần nâng cao kỹ năng soạn giảng cho sinh viên

ThS. Phạm Thị Minh Lương hiện là Giảng viên chính, Khoa Xã hội, Trường CĐSP Quảng Ninh. Là 

thành viên nhóm nòng cốt CNTT và PPDH của VVOB, bà tham gia nhóm nghiên cứu viết tài liệu 

GDMT biển đảo Quảng Ninh và đề tài NCKH cấp tỉnh “Tích hợp GDMT biển đảo vào các môn học ở 

Tiểu học và THCS ở Quảng Ninh” do VVOB hỗ trợ, được xếp loại xuất sắc. Từng đạt giải nhất quốc 

gia, giải nhất quốc tế trong Hội thi Dạy học tích cực bậc CĐ và ĐH do VVOB tổ chức, được VVOB mời 

tham dự Hội thảo quốc tế tại Bỉ vào tháng 3/2013. (Email: luongphamthiminh.c17@moet.edu.vn)

Dạy học vi mô là hình thức tổ chức lớp học theo qui mô nhỏ, rất phù hợp rèn các kĩ năng nghiệp 

vụ cho sinh viên các trường chuyên nghiệp. Trong trường Sư phạm, ứng dụng dạy học vi mô 

vào giờ luyện tập thực hành, thực sự phát huy được tính tích cực, nâng cao kĩ năng soạn giảng 

cho sinh viên. Qua các bước: thiết kê kế hoạch bài dạy và giảng tập, được xem lại ghi hình giảng 

tập, được phản hồi rút kinh nghiệm, được soạn và giảng lại lần 2, 3…, từng kĩ năng của sinh 

viên được hình thành, nâng cao, củng cố và hoàn thiện. Dạy học vi mô tránh được kiểu giáo dục 

giáo điều, do chú trọng rèn các kĩ năng nghiệp vụ thông qua mối quan hệ tương tác tích cực 

giữa giảng viên và sinh viên, giữa các sinh viên, đồng thời thể hiện rõ sự kết hợp nhuần nhuyễn 

lí thuyết với thực hành. Được xem lại các trích đoạn ghi hình giảng tập, kết hợp với sự phản hồi 

của giảng viên và các bạn, mỗi sinh viên tự nhận ra ưu nhược điểm của mình chính xác cụ thể 

hơn để tiến bộ. Dạy học vi mô là minh chứng khẳng định cho cách thức giáo dục tự học, tự đào 

tạo là đúng hướng, hợp xu thế phát triển thời đại.
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BÀI TRÌNH BÀY CHÍNH VỀ CHỦ ĐỀ 3: CÁN BỘ QUẢN LÝ

Đổi mới vai trò của NGƯỜI/NGHỀ QLGD trong xu thế đổi mới và hội nhập

     PGS.TS. Lê Phước Minh đã có 28 năm kinh nghiệm công tác ở nhiều vị trí và công việc khác nhau, 

chủ yếu tập trung vào công tác giảng dạy, nghiên cứu, quản lý và lãnh đạo cấp cao; phát triển, triển 

khai đánh giá và là chuyên gia tư vấn của rất nhiều dự án quốc gia và quốc tế. Ông là một giảng 

viên rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế học, quản lý và phát triển kinh tế, giảng dạy ở nhiều 

trường Đại học của Việt Nam và quốc tế. Sau bốn năm công tác tại Bộ GD&ĐT, ông được bổ nhiệm 

chức vụ Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục (NIEM) phụ trách đào tạo và hợp tác quốc tế - phát 

triển dự án. Ông đã hướng dẫn nhiều luận văn, luận án thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực phát triển 

kinh tế xã hội, giáo dục, giảm nghèo và phát triển bền vững. (Email: lepminh@hn.vnn.vn)

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định “Đổi mới căn bản, toàn diện nền 

giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập 

quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 

lý giáo dục là khâu then chốt” và “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển 

nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng trong xây dựng đất nước, xây dựng 

nền văn hóa và con người Việt Nam”. Khi bàn đến chủ đề về “Đổi mới căn bản, toàn diện nền 

giáo dục Việt Nam”, một số câu hỏi chính được đặt ra: Bối cảnh nền giáo dục Việt Nam như thế 

nào (Context)? Vì sao đổi mới? (Why?), Đổi mới cái gì? (What?) và Đổi mới như thế nào? (How?) 

Trên cơ sở có những kiến nghị chung về đổi mới một cách căn bản và toàn diện một số nội 

dung cơ bản dựa trên tiếp cận của kinh tế - quản lý giáo dục, bài viết thảo luận về sự cần thiết 

và nội dung đổi mới vai trò củangười/nghề quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập.
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BÀI TRÌNH BÀY CHÍNH VỀ CHỦ ĐỀ 4: GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Tầm quan trọng của giáo dục trong gia đình, cộng đồng và xã hội

     PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam từ 

năm 2010. Bà là thành viên của Ban Chỉ đạo quốc gia về chương trình xây dựng một xã hội học tập 

và Ban tư vấn khung chương trình giảng dạy quốc gia 2012 – 2020. Bà nhận bằng chứng nhận về 

Giáo dục đặc biệt của Viện Voor Doven, Hà Lan năm 1995 và đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung 

tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Giáo dục Đặc biệt của trường Đại học Quốc gia từ năm 1998. Năm 2001, 

bà thành lập Khoa Giáo dục Đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Ngoài ra, bà từng là Cố vấn biên tập cho Báo Giáo dục Đặc biệt của Hội liên Hiệp Quốc tế, Hoa Kỳ. 

Mối quan tâm chính của bà là các lĩnh vực nghiên cứu về xây dựng chính sách và quản lý giáo dục, 

học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đào tạo giáo viên, xây dựng năng lực, tư vấn, phát triển 

chương trình, các quan điểm từ xưa đến nay về giáo dục toàn diện. (Email: nhyen60@yahoo.com)

Gia đình là môi trường xã hội hóa đầu tiên của mỗi cá nhân. Trẻ em học hỏi những kiến thức, kỹ 

năng đầu tiên trong môi trường gia đình và cộng đồng nơi mình sinh sống. Khi trẻ đi học, gia 

đình và cộng đồng còn là môi trường để trẻ thực hành những điều đã học ở trường, rèn luyện 

các kỹ năng, hành vi ứng xử, nảy sinh nhu cầu hiểu biết. Gia đình và cộng đồng đã tham gia 

và đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường thông qua các hoạt động 

khác nhau. Trong bài trình bày này, chúng tôi sẽ khái quát các hoạt động, dự án phản ánh vai trò 

của gia đình và cộng đồng đối với sự phát triển của trẻ em; đồng thời, làm rõ cơ sở pháp lý cho 

việc tham gia của gia đình, cộng đồng vào sự nghiệp phát triển và nâng cao chất lượng giáo 

dục ở các nhà trường phổ thông nhằm hướng tới xây dựng xã hội học tập.   
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CHỦ ĐỀ 3 – CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Phiên 7 – Phát triển năng lực quản lý giáo dục

Nhà quản lý giáo dục có trách nhiệm giải trình: Chân dung lãnh đạo mới của 
những trường học thành công

ThS. Lê Gia Thắng hiện là Điều phối viên, Chương trình Quản trị Giáo dục, Oxfam tại Việt Nam. 

Ông nhận bằng Thạc sỹ Lãnh đạo và Quản lý giáo dục của RMIT Melbourne, Úc và đã tu nghiệp về 

Phương pháp giáo dục ở Đại học Connecticut, Hoa Kỳ. Ngoài ra, ông còn là thành viên của diễn đàn 

thế giới Salzburg Global Seminar, Áo-Hoa Kỳ. Chuyên môn nghiệp vụ của ông là về các lĩnh vực giáo 

dục phổ thông, đào tạo tập huấn viên, phát triển nguồn nhân lực, thiết kế và quản lý chương trình, 

tập huấn kỹ năng mềm, quản lý viện trợ song phương và đa phương. (Email: lgiathang@gmail.com)

Thúc đẩy trách nhiệm giải trình xã hội trong lĩnh vực giáo dục là cách tiếp cận của Oxfam nhằm 

đảm bảo quyền của trẻ em (đặc biệt là trẻ em gái và dân tộc thiểu số) được tiếp cận một nền 

giáo dục cơ bản có chất lượng. Bài trình bày của Oxfam góp phần trả lời một số câu hỏi then 

chốt sau:

• Vì sao sau những chương trình đầu tư nhà nước to lớn và dài hơi về cơ sở vật chất trường 

học (đặc biệt ở các vùng khó khăn và dân tộc thiểu số) và về cải thiện phương pháp sư 

phạm của giáo viên, thực trạng về chất lượng giáo dục vẫn là một thách thức ngày càng 

lớn hơn?

• Vì sao thực hiện trách nhiệm giải trình xã hội và năng lực quản trị nhà trường hiệu quả 

làm nên một chân dung mới và là phẩm chất thiết yếu của những nhà lãnh đạo giáo dục 

đích thực thời nay?

• Tại sao một đời sống nhà trường được coi là thành công (chí ít là ở tiêu chí “chất lượng 

giáo dục”) khi nó được điều hành bởi những hiệu trưởng và các cấp quản lý có trách 

nhiệm giải trình xã hội?
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Hỗ trợ bền vững (từ các tổ chức phi chính phủ) cho các nhà quản lý giáo dục

Bà Kirsten Theuns hiện là Điều phối viên quốc gia tại Việt Nam của Tổ chức EFD – một Tổ chức phi 

chính phủ quốc tế tập trung vào việc xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội địa phương làm việc 

với trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Bà cũng đảm nhiệm vai trò Điều phối cho 

nhóm thảo luận các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng như các nhóm công tác phi chính phủ quốc 

tế tại Tp. Hồ Chí Minh dưới sự bảo trợ của Trung tâm nguồn lực các tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội. 

Bà có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Châu Á và Châu Phi, chuyên về mảng tư vấn và quản lý trong 

lĩnh vực phúc lợi và giáo dục trẻ em. (Email: kirstenefd@yahoo.com)

Một trong những thách thức Việt Nam đang đối mặt hiện nay là việc chuyển tải và tiếp cận chất 

lượng giáo dục và đào tạo cho tất cả các trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là những trẻ có 

hoàn cảnh khó khăn. EFD khác biệt với những hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ quốc 

tế khác tại Việt Nam ở phương pháp hòa nhập tiếp cận để xây dựng tính bền vững của các tổ 

chức xã hội địa phương, ví dụ như trường chuyên biệt, trung tâm dạy nghề, mái ấm. Thông qua 

việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng và đào tạo giáo viên nhằm can thiệp mang lại sự thay đổi đáng kể, lâu 

dài và hỗ trợ quản lý để nâng cao năng lực tổ chức cho các tổ chức xã hội địa phương, EFD tin 

rằng một số lượng lớn trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm nhiều cơ 

hội tiếp cận với nền giáo dục chất lượng.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ tập trung vào hỗ trợ của EFD đối với các nhà quản lý giáo dục. 

Bằng cách giới thiệu một trường hợp điển cứu, chúng tôi trình bày cách EFD hỗ trợ các nhà 

quản lý trong lĩnh vực quản lý nhân sự, quản lý dự án, tài chính, kế toán, phát triển chiến lược, 

gây quỹ, PR và quản lý chung. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chia sẻ cẩm nang hỗ trợ quản lý để bổ trợ 

cho phương pháp hỗ trợ trực tiếp của mình. Báo cáo của chúng tôi có thể xem như một ví dụ 

thực tiễn tích cực cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác để tạo ra mô hình can thiệp giáo 

dục hiệu quả hơn ở cấp địa phương.
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Đào tạo- bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội 
nhập

PGS.TS. Lưu Xuân Mới hiện là giảng viên chính, nghiên cứu viên tại Khoa Quản lý, Học viện Quản 

lý Giáo dục. Ông có rất nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng về quản lý 

giáo dục. Nhiều công trình nghiên cứu của tiêu biểu của GS Mới đã được xuất bản thành sách. Các 

lĩnh vực mà ông quan tâm và nghiên cứu bao gồm lý luận dạy học, lý luận sư phạm, quản lý giáo 

dục và đổi mới quản lý giáo dục (Email: ttkt2610nd@gmail.com)

Trong bối cảnh thế giới ngày nay, các tác động của quá trình toàn cầu hóa (TCH), bước chuyển 

sang nền kinh tế tri thức (KTTT), cuộc cách mạng về công nghệ thông tin và truyền thông 

(CNTT&TT) tạo ra cho giáo dục vai trò mới: Giáo dục vừa là động lực cho việc vận hành nền kinh 

tế tri thức, vừa là hạ tầng xã hội cho việc hình thành xã hội tri thức - đó là nền giáo dục đặt trên 

cơ sở thích ứng với điều kiện, khả năng và nhu cầu phát triển của xã hội mới. Điều này tạo ra 

một bức tranh đa dạng của các hệ thống giáo dục thế giới nhưng vẫn có sự thống nhất về xu 

thế vận động và phát triển, đó là: phổ cập hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, dân chủ 

hóa giáo dục, thương mại hóa giáo dục, quốc tế hóa giáo dục.... Đồng thời, điều này cũng tạo ra 

sức ép cho các hệ thống giáo dục, buộc hệ thống giáo dục phải có sự thay đổi trong đào tạo - 

bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội những con người có khả năng làm việc theo nhóm, làm công 

dân, làm lãnh đạo, năng động và sáng tạo... phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.
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Xây dựng quyền lãnh đạo bằng năng lực chuyên môn

Bà Trầ n Thị  Thị nh hiện là  giả ng viên tậ p sự  tạ i Khoa Quả n lý  – Họ c việ n Quả n lý  giá o dụ c. Bà đã 

tốt nghiệp Cử  nhân Quả n lý  giá o dụ c tạ i Họ c việ n Quả n lý  giá o dụ c và o năm 2011. Hiệ n tạ i, bà 

Trần Thị Thịnh đang theo họ c chương trì nh Thạ c sỹ  Quả n lý  giá o dụ c tạ i Họ c việ n khó a 2011-2013. 

(Email: ttkt2610nd@gmail.com)

Quyề n lự c lã nh đạ o củ a nhà  quả n lý , đặ c biệ t nhữ ng nhà  quả n lý  cấ p cao đượ c xây dự ng nên 

bởi nhiều yếu tố như: chứ c vụ , năng lự c chuyên môn, uy tí n cá  nhân, trong đó năng lự c chuyên 

môn là một yếu tố quan trọng. Đặc biệt, trong lĩnh vự c quả n lý  giá o dụ c, đối tượng quả n lý  là 

giá o viên, họ c sinh, công nhân viên chức nhà  trườ ng, hoạ t độ ng dạ y, hoạ t độ ng họ c... rấ t cầ n 

đế n mộ t cá n bộ  quả n lý  có  năng lự c chuyên môn để  mang lạ i niề m tin cho giá o viên, tạ o sự  lắ ng 

nghe, truyề n cả m hứ ng là m việ c cho mọ i ngườ i, đồ ng thờ i đị nh hướ ng cho cá c hoạ t độ ng củ a 

nhà  trườ ng. Chí nh vì  vậ y cá c cá n bộ  quả n lý  giá o dụ c cầ n phá t triể n hơn nữ a năng lự c chuyên 

môn củ a mì nh thông qua việ c rè n luyệ n, tí ch lũ y kiế n thứ c chuyên môn thườ ng xuyên, liên tụ c, 

khẳ ng đị nh năng lự c chuyên môn củ a bả n thân trong quá  trì nh lã nh đạ o, tạo dựng uy tín trong 

tập thể sư phạm, phát huy vai trò nhà cố vấn, người thúc đẩy, hỗ trợ giáo viên trong phát triển 

chuyên môn. Có  năng lự c chuyên môn, ngườ i cá n bộ  quả n lý  giá o dụ c đã  có  mộ t phầ n quyề n 

lự c lã nh đạ o cho chí nh bả n thân mì nh.
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Tiếp cận của người nghèo đến dịch vụ giáo dục trong bối cảnh xã hội hóa 
tại Việt Nam

AFAP (Quỹ Ôxtrâylia vì Nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương) được thành lập từ năm 1968 tại 

Úc, có trụ sở chính ở Sydney. Năm 1996, AFAP là tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Úc được Chính 

phủ Việt Nam cho phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Trong hơn 20 năm qua, AFAP đã hỗ trợ 

hàng nghìn người dân Việt Nam cải thiện đời sống thông qua các dự án nông nghiệp, y tế, cấp nước, 

an ninh lương thực, giáo dục, phòng ngừa thiên tai, tín dụng, vệ sinh môi trường, thích ứng biến đổi 

khí hậu và quản trị công bằng. Với cách tiếp cận giám sát xã hội, cộng đồng và người dân có cơ hội 

phản ánh các bất cập về chính sách, cách thức cung cấp dịch vụ và các chương trình phát triển đến 

các cơ quan nhà nước và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Các nghiên cứu can thiệp của AFAP trong lĩnh 

vực giáo dục đang giúp nhà trường và phụ huynh gắn kết hơn để cùng cải thiện chất lượng giáo dục 

tại Việt Nam. (Email: admin@afapvn.org)

Để giải quyết khủng hoảng tài chính và cải thiện chất lượng dịch vụ công, Chính phủ Việt Nam 

đã ban hành chính sách xã hội hóa để tăng trách nhiệm và huy động nguồn lực của toàn xã 

hội. Xã hội hóa được hiểu là tất cả các thành phần nói chung và hộ gia đình nói riêng sẽ đóng 

góp cả về vật chất lẫn quá trình cung cấp dịch vụ. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tác 

động của quá trình xã hội hoá tới khả năng tiếp cận giáo dục của người nghèo ở Việt Nam. Các 

phát hiện chính cho thấy, chính sách xã hội hóa vẫn chưa được triển khai đúng mục đích ở các 

vùng; cơ sở vật chất có cải thiện nhưng chất lượng dạy và học không được đảm bảo; việc nhà 

trường lạm thu các khoản đóng góp ngoài học phí là khá phổ biến. Nhiều chính sách an sinh 

xã hội hỗ trợ chi phí học tập cho người nghèo giờ được xem như một nguồn thu trong xã hội 

hóa. Như vậy, trong khi mục đích ban đầu là tăng mức độ bao phủ và cải thiện chất lượng dịch 

vụ, thì xã hội hóa dường như lại đang khiến cho các dịch vụ công trở nên thương mại hóa hơn 

và tạo thêm gánh nặng cho người nghèo. Vì thế, việc điều chỉnh chính sách là hết sức cần thiết 

nhằm tạo nên sự cân bằng hơn giữa nhu cầu tài chính công, nhu cầu của cộng đồng, và quan 

trọng hơn cả, là nhu cầu của người nghèo.
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Thực trạng và các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục 
cho học sinh người nghèo Việt Nam

TS. Trịnh Thị Anh Hoa hiện là Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Viện Khoa 

học Giáo dục Việt Nam. Bà là thạc sỹ Giáo dục học trường Đại học Sư phạm Hà Nội I và Tiến sĩ Quản 

lý giáo dục, trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của bà là 

Quản lý giáo dục, tập trung nghiên cứu Quản lý đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, quản lý công 

tác phổ cập giáo dục, dịch vụ giáo dục và đánh giá trong giáo dục. (Email: anhhoa19@gmail.com)

Công bằng xã hội là mục tiêu phát triển của Việt Nam. Giáo dục là một trong những điều kiện 

bảo đảm công bằng và cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân trong xã hội. Việc tiếp cận dịch vụ 

giáo dục, đặc biệt là học sinh nghèo ở Việt Nam còn có những hạn chế dẫn đến sự khác biệt về 

tỷ lệ nhập học đúng độ tuổi giữa nông thôn và thành thị, giữa các nhóm dân tộc và giữa nhóm 

giàu và nhóm nghèo ở các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân, cấp học càng cao thì sự 

khác biệt càng lớn. Có nhiều nguyên nhân cản trở đến việc tiếp cận dịch vụ giáo dục của người 

nghèo như: Nguyên nhân từ phía cung cấp dịch vụ giáo dục; Nguyên nhân từ phía người tiếp nhận 

dịch vụ giáo dục; Ngoài ra còn có các nhân tố khác như điều kiện kinh tế xã hội, địa lý của địa 

phương, dân tộc, tôn giáo… Vì vậy cần có giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo 

dục cho người nghèo để thực hiện mục tiêu công bằng xã hội và phát triển kinh tế- xã hội bền 

vững ở Việt Nam.
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Bình xét thi đua giáo viên dựa trên bản mô tả công việc

Bà Đinh Thị Hạnh Quyên hiện là Hiệu trưởng Tiểu học Nam Phong - Cao Phong - Hoà Bình. Bà làm 

giáo viên ở nhiều trường ở hai huyện Kỳ Sơn và Cao Phon. Bà đạt nhiều danh hiệu giáo viên xuất 

sắc của huyện và tỉnh. Bà được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ở trường Nam 

Phong vào năm 2004 và làm Hiệu trưởng vào năm 2008. Bà đã đạt danh hiệu cán bộ quản lý giỏi 

cấp tỉnh vào năm 2008 và năm 2012. (Email: hanhquyen68@gmail.com)

Bài trình bày này chia sẻ kết quả thực hiện bình xét thi đua cuối năm theo quy trình mới dựa 

trên bản mô tả công việc. Đây là một trong những cải tiến về hệ thống quản lý trường học trong 

chương trình giáo dục do ChildFund tại Việt nam tài trợ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 

Bài trình bày gồm các nội dung sau: 

1. Bản mô tả công việc các vị trí trong trường tiểu học và các bậc chỉ số thành công

2. Quá trình xây dựng và thể chế hóa bản mô tả công việc (MTCV) (Cách xây dựng bản 

MTCV ở các trường; lý do mỗi trường phải làm riêng; Giao nhận bản MTCV giữa Ban giám 

hiệu và cán bộ, giáo viên)

3. Quy trình bình xét thi đua cấp tổ và cấp trường dựa vào bản MTCV

4. Đánh giá kết quả bình xét thi đua theo quy trình mới và bản MTCV (tính công bằng, minh 

bạch; sự đồng thuận về kết quả bình xét; thời gian bình xét; tác dụng thúc đẩy thi đua 

trong giáo viên) 

5. Những điểm cải tiến so với cách làm cũ

6. Những thành công, thách thức trong thực hiện

7. Khuyến nghị việc áp dụng bản MTCV và quy trình bình xét thi đua.
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Một số vấn đề về phương thức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy hiện là chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ 

năm 2007, khi bắt đầu làm việc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, bà đã tích cực tham gia thực hiện nhiều 

nghiên cứu và đóng góp vào việc xây dựng chính sách liên quan tới giáo viên và tham gia vào các 

hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Chủ đề nghiên cứu chính của bà là xây dựng môi trường 

học tập thuận lợi hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn liên tục và xây dựng các chính sách liên 

quan đến đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cũng như các chương trình hay khóa học từ xa phục vụ công 

tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. (Email: taraninguyen@gmail.com)

Tiếp nối chu kỳ II, III của công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo 

viên mầm non, phổ thông theo tinh thần đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của 

công tác này. Theo đó, các quan điểm và định hướng cho công tác bồi dưỡng thường xuyên 

giáo viên đã được xác định. Bài viết này phân tích một số vấn đề về phương thức bồi dưỡng 

thường xuyên giáo viên phổ thông. Qua đó cho thấy sự cần thiết sử dụng phương thức giáo 

dục từ xa thông qua việc phát triển các khóa bồi dưỡng online nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu 

cũng chỉ ra sự cần thiết khi thiết kế các khóa bồi dưỡng online cần phù hợp với đặc điểm học 

tập của đối tượng tham gia bồi dưỡng là giáo viên (học viên người lớn) để các khóa bồi dưỡng 

này thực sự phù hợp và hữu ích đối với giáo viên phổ thông.
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Áp dụng học thuyết thay đổi vào việc nâng cao tính bền vững trong công 
tác bồi dưỡng cán bộ/giáo viên tại 5 tỉnh chương trình VVOB Việt Nam

ThS. Nguyễn Văn Lộc đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục 21 năm, 6 năm với vai trò  giáo viên, và 

sau đó trong vai trò nhà quản lý giáo dục. Hiện ông là Phó Trưởng phòng GDTr.H, Sở GD&ĐT Quảng 

Nam, chịu trách nhiệm về công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý trường phổ thông. Ông 

đã rất tích cực tham gia vào các dự án khác nhau, cố gắng đóng góp vào việc nâng cao chất lượng 

giáo dục tại tỉnh Quảng Nam (Email: nvloc67@gmail.com)

ThS. Đặng Tuyết Anh có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Bà giảng dạy tiếng Anh 

tại trường ĐHQG Hà Nội từ 2000 đến 2009 và từ đó đến nay làm điều phối viên chương trình tại 

tổ chức VVOB Việt Nam, chịu trách nhiệm về các khía cạnh khác nhau của chương trình, cụ thể là 

thiết kế chương trình, thực hiện, và giám sát đánh giá, chú trọng vào lĩnh vực quản lý giáo dục. 

Cùng với các đối tác của mình – các Sở GD&ĐT của 5 tỉnh trong chương trình giáo dục VVOB Việt 

Nam – bà luôn nỗ lực hết mình để đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các tỉnh 

này (Email: tuyetanh.d@vvob.be).

Chương trình giáo dục VVOB Việt Nam bắt đầu hoạt động tại 5 tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, 

Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi từ năm 2008. Trong mảng hợp tác với các Sở GD&ĐT, 

công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường được chú trọng đặc biệt. Trong cách 

tiếp cận hoạt động dự án, VVOB Việt Nam chú trọng đến học thuyết thay đổi, đề cập đến các 

khía cạnh cơ bản của một đơn vị giáo dục – tầm nhìn và lập kế hoạch, cơ sở vật chất và nguồn 

tài nguyên học tập, phát triển chuyên môn tại đơn vị, mạng lưới và hợp tác, và giám sát và đánh 

giá – những yếu tố thúc đẩy đổi mới giáo dục. Trong khoảng thời gian tháng 4-5/2013, VVOB và 

các đối tác tiến hành nghiên cứu đánh giá tác động của chương trình. Nhóm nghiên cứu phỏng 

vấn lãnh đạo 5 Sở GD&ĐT, thăm 15 trường THCS và tiến hành khảo sát gần 600 cán bộ quản lý 

nhà trường. Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu trong mối liên quan đến sự hợp tác với 

các Sở GD&ĐT. Đồng thời, từ các kết quả nghiên cứu này, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp 

công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trở nên có hiệu quả hơn, nâng cao tính bền vững 

của dự án.
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Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu 
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý giáo dục 

ThS. Phạm Xuân Hùng, giảng viên chính, Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục (NIEM). Cử 

nhân Chuyên ngành Toán học; Thạc sĩ Giáo dục học, thành viên các hiệp Hội chuyên môn: Hội Khoa 

học Quản lý Giáo dục Việt Nam. Ông đã có 17 năm làm Hiệu trưởng các trường phổ thông trung 

học ở Thành phố Huế; và đã tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về Quản lý phát triển nhân sự, và 

cán bộ công chức nhà nước tại Trường Công vụ Singapore Civil Service College (2006); Lập kế hoạch 

Chiến lược các trường ĐH Việt Nam -Trung tâm Giáo dục Quốc tế Alberta(ACIE), Canada (11/2007); 

Chương trình  Quản lý và Lãnh đạo tại Học viện Giáo dục Singapore (7/2008,  Trung Quốc (2009)...

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Qui hoạch, Dự báo và Lập kế hoạch phát triển giáo dục, Quản lý 

và phát triển nhân sự trong giáo dục, (Email: pxhung-niem@moet.edu.vn)

Giảng viên quản lý giáo dục (GVQLGD) trong các cơ sở giáo dục Việt Nam có vai trò vừa là nhà 

giáo dục, nhà sư phạm, nhà khoa học, vừa là chuyên gia - thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn 

nhân lực khoa học quản lý giáo dục (QLGD), góp phần: (i) xây dựng hệ thống lý luận về khoa 

học QLGD, (ii) xác định phương pháp luận để tiếp cận giải quyết các vấn đề thực tiễn QLGD, (iii) 

trang bị cho cán bộ QLGD kiến thức, kỹ năng, giá trị cốt lõi nhằm thay đổi tư duy, phát triển tầm 

nhìn chiến lược.vv. 

Trong bối cảnh hội nhập, bài toán “đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo 

viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt...” đang đặt ra những vấn đề thách thức về chất lượng 

của đội ngũ này. Bài viết đề cập một phần nghiên cứu về Phát triển năng lực của đội ngũ 

GVQLGD đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý giáo dục (NNLQLGD) 

đến năm 2020.



Hội nghị “Hướng tới Xã hội học tập: Hỗ trợ chất lượng Dạy và Học tại Việt Nam” 55

Thứ Sáu, Ngày 23/08/2013  13:30 - 14:45, Phòng Hội nghị

CHỦ ĐỀ 4 – GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG
Phiên 10 – Sự tham gia của cộng đồng vào công tác giáo dục

Kinh nghiệm xã hội hóa giáo dục tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh 
Nghệ An

Ông Vương Quốc Linh hiện đang giảng dạy tại trường THCS Phú Hồng, xã Phú Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình công tác, ông đã đạt được nhiều thành tích như Giáo viên giỏi 

cấp Tỉnh môn hóa học năm 2009; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong 3 năm 2010, 2011, 2012; Giải nhất 

cuộc thi soạn giáo án ứng dụng công nghệ thông tin, môn Hóa học do sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức 

năm 2011; Giải nhất cuộc thi soạn giáo án dạy học tích cực cấp THCS do VVOB tổ chức tại Việt Nam 

năm 2012. (Email: linhvq82@gmail.com)

Tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An nhờ sự hoạt động có hiệu quả của Trung tâm 

học tập cộng đồng mà công tác xã hội hóa giáo dục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Trung tâm đã tham mưu cho UBND xã ban hành quy chế phối hợp giữa nhà trường gia đình 

và xã hội trong việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục. Theo đó, nhà trường xây dựng kế 

hoạch hoạt động cụ thể, báo cáo kết quả hoạt động cho UBND xã và cho gia đình học sinh 

thông qua nhiều hình thức với những biểu mẫu thống nhất. Quy chế cũng có những quy định 

chức năng, quyền hạn của mỗi ban ngành cấp xã (như Trung tâm học tập cộng đồng, ban cán 

sự xóm, công an, Hội Phụ nữ, văn hoá, Đoàn Thanh niên, Hội Khuyến học…) trong công tác xã 

hội hoá giáo dục. UBND xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện của nhà trường và các ban ngành, 

có tổng kết, đánh giá, khen thưởng qua từng tháng, từng học kì. Về phía gia đình: thường xuyên 

liên hệ với nhà trường/giáo viên, luôn tạo những điều kiện tốt nhất cho con học tập và tìm hiểu 

cách chăm sóc, giáo dục con.

So sánh chất lượng giáo dục ở trường THCS trên địa bàn xã sau 2 năm thực hiện quy chế, thấy 

kết quả được nâng cao rõ rệt: Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm 1,3%. Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá, 

tốt tăng thêm 20%; Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi tăng 19,5%; Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp 

THCS tăng 2,6%.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội: Trường hợp điển 
hình tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Bà Trần Thị Âu đã từng công tác trong ngành Giáo dục từ năm 1992 đến năm 2006 và đảm nhận 

các chức vụ: Tổng phụ trách Đội; Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở; được Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tặng huy chương Phụ trách giỏi. Từ năm 2006 đến nay bà công tác tại Hội LHPN 

huyện Anh Sơn, hiện là Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Anh Sơn, 

Chủ tịch Hội LHPN huyện Anh Sơn. Với kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục và tại cộng 

đồng, bà hiểu rõ điều gì là cần thiết đối với học sinh cũng như những trở ngại trong mối quan hệ 

giữa nhà trường và cộng đồng. (Email: haiaupnas@gmail.com)

Chúng tôi đưa ra ví dụ điển hình về thay đổi mối quan hệ giữa các ban, ngành, đoàn thể hướng 

tới phối kết hợp tốt hơn để hỗ trợ giáo dục, thông qua mô hình CLB “Giáo dục và Đời sống” tại 

huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Đây là sáng kiến của Hội LHPN tỉnh Nghệ An với sự hỗ trợ của 

VVOB Việt Nam về nhiều mặt. Nhiều hoạt động giao lưu tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, 

nhà trường và cộng đồng theo từng giai đoạn học tập của học sinh, nhằm tuyên truyền nâng 

cao hiểu biết về giáo dục của các ban, ngành, đoàn thể, tạo ra sự thay đổi về nhận thức tiến tới 

hành động của cả xã hội để hỗ trợ giáo dục một cách có hiệu quả. Việc quản lý, tổ chức hoạt 

động trong năm học, đặc biệt là các hoạt động hè cho các em học sinh của Đoàn Thanh niên; 

Việc thường xuyên quan tâm, hỗ trợ đồ dùng học tập, tặng học bổng cho các em có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn của Hội khuyến học; việc đánh trống học bài của Hội người cao tuổi; việc huy 

động nguồn lực đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường của Hội phụ huynh….Đến 

nay ở Anh Sơn hoạt động hỗ trợ giáo dục của các ban, ngành, đoàn thể đã có sự phối hợp chặt 

chẽ và có hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng ngành giáo dục huyện nhà trở thành một 

trong những đơn vị xuất sắc của tỉnh trong những năm qua và giáo dục thực sự là sự nghiệp 

của toàn Đảng, toàn dân trên địa bàn huyện nhà.
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Các giải pháp dựa vào cộng đồng trong việc hòa nhập trẻ em khuyết tật 
trong những bối cảnh lồng ghép: Nghiên cứu ở tỉnh Bắc Kạn

Bà Marieke Stevens đã hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ về Khoa học Giáo dục của 

trường đại học Ghent, vương quốc Bỉ năm 2005. Sau đó, bà nghiên cứu và giảng dạy tại trường 

đại học Ghent University. Năm 2007, sau khi đến Việt Nam, bà làm giảng viên về Giáo dục đặc 

biệt tại đại học Quy Nhơn, sau đó làm Giám đốc dự án Giáo dục hòa nhập tại tổ chức Handicap 

International. Hiện bà cung cấp dịch vụ tư vấn ngắn ngày trong lĩnh vực giáo dục và người khuyết 

tật. (Email: mariekestevens@yahoo.com)

Bà Đàm Thị Mai tốt nghiệp Đại học Hà Nội khoa Tài chính ngân hàng năm 2010. Sau khi tốt nghiệp 

bà làm cán bộ dự án – nâng cao năng lực của dự án Giáo dục hòa nhập, Handicap International. 

Năm 2012 sau khi kết thúc dự án, bà chuyển về làm việc cho văn phòng chính tại vị trí cán bộ hậu 

cần. Sau đó, bà chuyển sang làm việc cho dự án An toàn giao thông cho thanh niên, một dự án khác 

nằm trong chương trình của Handicap International tại vị trí trợ lý dự án từ tháng 7 – tháng 12/2012. 

Hiện nay bà Mai làm vị trí Điều phối viên dự án cùng một dự án. (Email: dammai88@gmail.com)

Mục tiêu chính của dự án giáo dục hòa nhập do tổ chức Handicap International and Save the 

Children thực hiện (2009 - 2012) là hỗ trợ việc hòa nhập học sinh khuyết tật trong trường mẫu 

giáo và tiểu học đồng thời thúc đẩy phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm. Rõ ràng là 

phần lớn học sinh khuyết tật không đi học và vì vậy dự án cố gắng xây dựng chiến lược bền 

vững bằng cách triển khai tại cộng đồng với nhiều đối tác khác nhau. Quá trình này có sự hỗ 

trợ của các giáo viên lưu động từ các trường dành cho trẻ em cần sự giáo dục đặc biệt tại địa 

phương. Trong bài này, chúng tôi sẽ phân tích một số khó khăn các giáo viên gặp phải, các giải 

pháp theo bối cảnh địa phương và sự tham gia của nhiều cá nhân và tổ chức. Chúng tôi nghiên 

cứu cách các giải pháp và chiến lược đã được địa phương áp dụng và duy trì như thế nào trong 

khoảng thời gian một năm rưỡi sau khi dự án kết thúc. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của 

cơ cấu hỗ trợ cho những người hoạt động cộng đồng để đảm bảo tính bền vững. Đó cũng là 

kinh nghiệm quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách để đảm bảo mọi trẻ em đều 

được đến trường.
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Xây dựng xã hội học tập tại một xã vùng cao của đồng bào dân tộc Mông 
tỉnh Sơn La

TS Trần Thúy Ngà là cán bộ nghiên cứu thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo dục Dân Tộc, Viện 

Khoa học Giáo dục Việt Nam; chuyên gia về nội dung phương pháp giáo dục vùng dân tộc thiểu 

số. Bà tham gia các công tác nghiên cứu phát triển chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số; 

nghiên cứu biên soạn tài liệu xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số, Sách giáo khoa cho học 

sinh dân tộc thiểu số, sách tham khảo, tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy học vùng dân tộc thiểu số. 

(Email: ngattdt@gmail.com)

Nhà giáo ưu tú Trần Luyến là Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La, nguyên Tỉnh Ủy Viên Giám đốc 

Sở Văn hóa tỉnh Sơn La. Ông tham gia công tác giáo dục vùng dân tộc thiểu số từ năm 1959, trực 

tiếp giảng dạy, quản lý, chỉ đạo giáo dục vùng dân tộc tỉnh Sơn La và thành thạo tiếng nói, chữ viết 

và văn hóa dân tộc Thái. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu, chỉ đạo các vấn đề về xây dựng xã hội học 

tập, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng, cụm dân cư làng bản phát triển giáo dục vùng dân tộc 

tỉnh Sơn La.

Sơn La là một tỉnh miền núi với 82% dân số là người dân tộc thiểu số. Trong tiến trình phát triển 

kinh tế giáo dục của tỉnh xây dựng xã hội học tập là một trong những giải pháp chiến lược. 

Trong phong trào xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La có những vận dụng sáng tạo lý luận 

vào tình hình thực tế đặc thù của tỉnh miền núi dân tộc một cách hiệu quả. Trong bài viết này, 

chúng tôi mô tả tình hình xây dựng mô hình xã hội học tập tại xã Tà Xùa, một xã vùng cao người 

dân tộc Mông ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Đây là một mô hình điển hình đã được xây dựng 

hiệu quả và nhân rộng kinh nghiệm tới nhiều địa bàn khác trong tỉnh. Trên cơ sở phân tích kết 

quả thống kê, khảo sát thực trạng trình độ văn hóa của dân tộc Mông ở xã Tà Xùa, đặc điểm địa 

dư, kinh tế, xã hội và thực trạng sự học ở xã Tà Xùa chúng tôi khái quát mô hình xã hội học tập 

của xã và đề xuất các nhóm giải pháp thực hiện mô hình xã hội học tập ở xã Tà Xùa.
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Các bài học kinh nghiệm trong việc hỗ trợ cha mẹ các kỹ năng nuôi, dạy con 
của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai hiện là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, Trung 

ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực gia đình - xã hội 

và hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua việc tham mưu, điều phối, kiểm tra, giám 

sát các chương trình quốc gia như Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt; Cuộc vận động 

Xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch; Chương trình Trẻ em, Chương trình Dân số - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản; Chương trình phối hợp thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, Học 

sinh tích cực”. Bên cạnh việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực gia đình - xã 

hội: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chiến lược dân số, chiến lược dinh dưỡng, Nghị định 

về công tác gia đình, bà còn biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội: Cẩm nang sinh 

hoạt CLB Cha mẹ Nuôi dạy con tốt; tài liệu về Công tác xã hội. (Email: hungtuyetmai@yahoo.com)

Chúng tôi sẽ chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong việc hỗ trợ cha mẹ - những người thầy đầu 

tiên của trẻ - các kỹ năng nuôi, dạy con của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Là tổ chức 

đại diện cho giới, là những người mẹ trong gia đình, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam đặc biệt coi trọng công tác vận động, hướng dẫn và hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia 

đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cũng như công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ 

em thông qua giáo dục các bà mẹ để tác động đến trẻ em. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động 

thiết thực cho các bà mẹ và các thành viên trong gia đình, thông qua các chương trình, đề án, 

các hoạt động lồng ghép và phối hợp liên ngành, bước đầu đạt được kết quả nhất định. Cụ thể, 

chúng tôi sẽ chia sẻ những kết quả bước đầu và kinh nghiệm trong thực hiện Đề án Giáo dục 

5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt; Cuộc vận động Xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch; “3 đủ” trong 

thực hiện Phong trào thi đua Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực… nhằm hướng 

tới việc nâng cao vai trò của cha mẹ trong nuôi dạy con.
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Hội LHPN Quảng Ngãi phát huy vai trò tham gia vào công tác giáo dục tại 
cộng đồng hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương 

Bà Nguyễn Thị Xuân Thương hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Quảng ngãi. Bà 

là Đại biểu HĐND thành phố Quảng Ngãi (1990-1994), ủy viên UBND (1990-1994) và Trưởng ban 

kinh tế của HĐND thành phố (2006-2011). Bắt đầu công tác tại Hội LHPN Thành phố năm 1996, 

bà chuyển về cơ quan Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi năm 2008 giữ các chức vụ ủy viên BTV, Chánh 

văn phòng, Phó Chủ tịch Thường trực. Bà đã tham gia Ban QLDA VVOB từ năm 2009 do UBND tỉnh 

Quảng Ngãi quyết định thành lập, Ban Chỉ đạo phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học 

sinh tích cực” do Sở GD&ĐT chủ trì. Với các vai trò này cũng như trên cương vị Phó chủ tịch Thường 

trực Hội LHPN tỉnh, bà đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động Dự án về 

giáo dục tại tỉnh nhà. (Email: xuanthuong61@gmail.com)

Bốn năm triển khai hoạt động của Hợp phần “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công 

tác giáo dục” đã góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và quá trình nâng cao chất lượng 

giáo dục, nhất là giáo dục trẻ vị thành niên, đồng thời làm chuyển biến nhận thức, hành động 

của các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con, hỗ trợ con học tích cực. Việc thành lập thí điểm 

và nhân rộng các câu lạc bộ “Giáo dục và đời sống” ở các địa bàn trong tỉnh có tác dụng quan 

trọng, để các gia đình chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nuôi, dạy con, hỗ trợ con học tập theo 

phương pháp mới; tạo sự gắn kết giáo dục giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng ngày càng 

chặt chẽ hơn; năng lực của cán bộ Hội cơ sở được nâng lên, tinh thần trách của cộng động tham 

gia vào công tác giáo dục được tăng cường. 

Để duy trì và phát triển bền vững các mô hình hoạt động, Hội LHPN tỉnh tích cực chỉ đạo một 

số giải pháp chủ yếu phát huy từ nội lực, kết nối có hiệu quả Đề án “Giáo đục 5 triệu bà mẹ nuôi 

dạy con tốt”; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức và năng lực cho cán bộ Hội; phát động thi đua 

thực hiện Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Tiếp bước cho em 

đến trường”; tranh thủ mọi nguồn lực để thúc đẩy mô hình hoạt động có hiệu quả; phát huy 

tính nòng cốt của các CLB “Giáo dục và đời sống”, để góp phần thực hiện tốt nâng cao chất 

lượng giáo dục tại địa phương.
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Vai trò hỗ trợ của cha mẹ trong CLB đọc tại Làng Trẻ em - cải thiện kết quả 
học tập tại các trường Tiểu học ở nông thôn Việt Nam - một sáng kiến của 
World Vision

Bà Nguyễn Thị Yến Hà là Cử nhân Ngôn Ngữ và Văn Học Anh (1992), Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh 

(1998), Cao Học ngành Ngôn Ngữ Ứng Dụng (Đại Học Queensland, Úc năm 2003). Bà là cán bộ Phát 

triển cho Tổ Chức Tầm Nhìn Việt Nam từ năm 1996 và được bổ nhiệm vị trí Điều phối viên Giáo dục 

Quốc gia từ năm 2005. Những thành tựu chính trong quá trình công tác của bà bao gồm: (i) Phát 

Triển Chiến Lược Giáo Dục của Tầm Nhìn Việt Nam, (ii) Hướng Dẫn Thực Hiện Dự Án Giáo Dục, (iii) 

Các Đề Án Giáo Dục, và (iv) Thiết Lập các mô hình tốt như “Nhóm Trẻ Cộng Đồng”, “Bà mẹ người dân 

tộc trợ giảng cho giáo viên Mầm Non để hỗ trợ trẻ học Tiếng Việt”; “Thư viện Thân Thiện” và  “Câu 

Lạc Bộ đọc sách thôn bản”. (Email: nguyen_thi_yen_ha@wvi.org) 

Để tăng cường chất lượng giáo dục, đặc biệt kết quả học tập và kỹ năng đọc hiểu của học sinh 

tiểu học, Tổ chức Tầm Nhìn Việt Nam đã thí điểm và nhân rộng Dự án Giáo dục Tiểu học chất 

lượng ở hơn 35 Chương trình Phát triển Vùng ở 35 Huyện ở Việt Nam. Thành công của dự án 

này chính là sự tham gia của phụ huynh trong CLB đọc sách trẻ em ở thôn bản. CLB do Hội Phụ 

huynh-Giáo viên quản lý vận hành và tập huấn cho các phụ huynh hướng dẫn các buổi đọc 

sách của trẻ. Trẻ tham gia đọc sách từ 2-4 buổi một tháng. Trẻ được đọc các câu chuyện mang 

giá trị sống và được chơi các trò chơi luyện đọc. Hiện nay đã có 10 trên 35 Chương trình của 

Tầm Nhìn đã thiết lập các câu lạc bộ với khoảng 1000 trẻ em tham gia. Phụ huynh và trẻ đều rất 

phấn khởi với sự tiến bộ về kỹ năng đọc và hướng dẫn của mình. Để đánh giá kỹ năng đọc của 

trẻ, Tầm Nhìn Việt Nam sử dụng công cụ “Đánh giá khả năng biết chữ thiết thực”, gọi tắt là công 

cụ FLAT. Năm 2013, kết quả đánh giá mức độ Biết chữ thiết thực của trẻ trong 35 Chương trình 

nằm trong khoảng từ 50% - 90%. Bài viết sẽ trả lời cho các câu hỏi “CLB đọc sách trẻ em thôn 

bản là gì? Ai là người hướng dẫn chính của CLB? Phụ huynh hướng dẫn một buổi đọc ra sao?”.
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Chương trình tăng cường sự tham gia của cha mẹ và cộng đồng trong chăm 
sóc và phát triển trẻ thơ

Bà Lê Thị Bích Hạnh làm việc cho tổ chức Plan từ năm 2008 và hiện đang quản lý chương trình Giáo dục 

và chương trình tăng cường sự tham gia của cha mẹ/cộng  đồng trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ. Bà 

Hạnh tham gia xây dựng Chương trình chiến lược của tổ chức Plan giai đoạn 2012-2016 và trực tiếp quản 

lý hai chương trình nói trên. Trước đó, bà Hạnh là  Giám đốc Chương trình giáo dục của tổ chức Save the 

Children Mỹ, đảm nhiệm vài trò  chỉ đạo chiến lược và quản lý thực hiện các chương trình về giáo dục trẻ 

thơ và giáo dục tiểu học. Bà Hạnh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc và phát triển trẻ 

thơ bao gồm các can thiệp hỗ trợ cộng đồng/gia đình, nâng cấp cơ sở hạ tầng trường/lớp mầm non và 

trung tâm y tế; và các kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực khác như quản lý và phát triển chương trình, 

truyền thông thay đổi hành vi và vận động chính sách. (Email:hanh.lethibich@plan-international.org)

 Nhận thức được tầm quan trọng của cha mẹ và cộng đồng trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ 

toàn diện, tổ chức Plan tại Việt Nam đã coi đây là một phần trong Chương trình quốc gia giai đoạn 

2012-2016 của tổ chức về “Chăm sóc và Phát triển trẻ thơ toàn diện tại các vùng dân tộc thiểu số 

miền núi miền Bắc và miền Trung Việt Nam”. Hiện tại chương trinh đang được triển khai tại 9 tỉnh 

gồm Hà Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai và Kontum. Bài 

trình bày của tổ chức Plan Việt Nam sẽ chia sẻ khung chương trình Giáo dục cha mẹ, bao gồm:

1. Tổng quan chương trình giáo dục cha mẹ/cộng đồng: Mục tiêu, cách tiếp cận, các can 

thiệp cho từng vấn để ưu tiên, đối tác và phạm vi thực hiện chương trình.

2. Các sáng kiến/mô hình hiện đang được triển khai tại cộng đồng của 9 tỉnh:

• Nhóm cha mẹ: dành cho cha mẹ có con 0-8 tuổi. Nhóm hoạt động như một diễn đàn 

để cha mẹ chia sẻ, học hỏi và thực hành các kỹ năng mới

• Nhóm trẻ dưới 3 tuổi: dành cho cha mẹ và con từ 0-3 tuổi nhằm tạo tạo cơ hội cho trẻ 

nhỏ được tiếp cận với môi trường khuyến khích sự phát triển sớm của trẻ thông qua 

các hoạt động chơi, tập nói, trò chuyện cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi

• Nhóm trẻ vui chơi-đọc sách: dành cho trẻ em từ 4-11 tuổi nhằm tạo cơ hội cho trẻ 

em được tham gia và học hỏi các kỹ năng mới như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đọc/

kể chuyện, kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ em, 

học hành.
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Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS: Dễ hay khó

Bà Lê Thu Hương hiện là Trưởng Ban Tổ chức, Hội LHPN Tỉnh Thái Nguyên với chức năng, nhiệm vụ 

chính là tham mưu về công tác cán bộ, chế độ chính sách liên quan tới phụ nữ và bình đẳng giới. Bà 

tham gia hoạt động của Hợp phần Sự tham gia của cộng đồng vào công tác giáo dục trong chương 

trình Giáo dục của VVOB Việt Nam từ năm 2008. (Email: lehuongpntn@gmail.com)

Với sự hỗ trợ của VVOB, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo 28 CLB “Giáo dục và đời sống” tập trung triển 

khai chủ đề “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS” trong các buổi sinh hoạt hàng tháng 

cũng như phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giao lưu với chủ đề trên nhằm thay 

đổi nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng về “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 

THCS”. Với nội dung sinh hoạt xoay quanh các tình huống thực tế trong cuộc sống, các kỹ năng 

giải quyết tình huống mà các em cần có, CLB đã đơn giản hóa cách thức triển khai hoạt động 

giáo dục KNS đáp ứng đúng nhu cầu của các bậc cha mẹ là thành viên các CLB “Giáo dục và đời 

sống”. Cụ thể là, họ đã quan tâm hơn đến những thay đổi về tâm sinh lý của con, đến các hoạt 

động ngoại khóa, hoạt động tập thể do nhà trường hay địa phương tổ chức. Bên cạnh đó, con 

em thành viên CLB đã quan tâm hơn đến các môn học xã hội, giảm bớt hiện tượng học lệch 

giữa khối tự nhiên và khối xã hội… 

Sự thay đổi nhận thức của gia đình và cộng đồng về việc giáo dục KNS cho học sinh đã góp 

phần giảm thiểu và ngăn chặn những nguy cơ về tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội… đối với 

con em họ. Như vậy, ta có thể trả lời câu hỏi: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS: Khó 

mà dễ
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Phòng khám phá tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Sân chơi giáo dục khơi 
nguồn sáng tạo và nghệ thuật cho trẻ em

ThS. Phùng Thị Tú Anh hiện là Trưởng phòng Truyền thông & Giáo dục, Bảo tàng Phụ nữ Việt 

Nam. Bà đã tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, tổ chức 

sự kiện; Lập kế hoạch PR cho bảo tàng; Quản lý Website, Facebook; Phối hợp với các nhà trường 

tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm cho học sinh tại bảo tàng thông qua tọa đàm, xây dựng 

Bộ tài liệu dành cho giáo viên và học sinh; tuyên truyền về phong trào “Xây dựng trường học thân 

thiện - học sinh tích cực”; Ngoài ra bà cũng tham gia hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời do Bộ 

Giáo dục phát động và tổ chức phục vụ học sinh và gia đình thực hiện tương tác, trải nghiệm các 

hoạt động thường xuyên trong Phòng khám phá theo phương pháp “Học mà chơi, chơi mà học”. 

(Email: phungtuanhbtpn@yahoo.com.vn)

Bài viết trình bày về hiệu quả hoạt động của Phòng khám phá tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 

Được mở cửa từ ngày 18/10/2010, Phòng khám phá ra đời nhằm mục đích giáo dục cho học 

sinh thông qua nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm mang tính giáo dục. Hệ thống trang 

thiết bị hiện đại do VVOB Việt Nam tài trợ đã hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động trong phòng 

khám phá đồng thời góp phần thu hút các gia đình, nhà trường. Với vai trò như chiếc cầu nối 

giữa gia đình và nhà trường, các hoạt động tại không gian này đã nhận được nhiều phản hồi 

tích cực từ công chúng. Qua đó góp phần thúc đẩy xã hội hóa hoạt động giáo dục cũng như 

những đóng góp của họ vào hoạt động giáo dục. Tại đây còn có những ấn phẩm truyền thông 

về dạy và học tích cực như tờ gấp, Poster «Gia đình hỗ trợ con em học tích cực », v.v của VVOB 

Việt Nam, góp phần tuyên truyền cho các gia đình, nhà trường nâng cao kiến thức, kỹ năng bổ 

ích về: Lợi ích của Dạy và học tích cực; Bố mẹ, nhà trường cần làm gì để hỗ trợ con học tích cực. 

Đặc biệt dưới sự hướng dẫn của các cán bộ bảo tàng - những người đã được tham gia nhiều 

lớp tập huấn của VVOB Việt Nam về phong trào «Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực»; phương pháp giáo dục tích cực, v.v học sinh được rèn luyện kỹ năng sống, kiến thức về 

giá trị lịch sử, văn hóa tộc người hiệu quả.
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