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Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XI

“ …  Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và

đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; 

nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn

hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và

hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây

dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện

cho mọi công dân được học tập suốt đời …”



Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XI

“……..Đổi mới căn bản và toàn diện giáo

dục và đào tạo …..”

 Vì sao? (Why?)

 Cái gì? (What?)

 Như thế nào? (How?)



Vì sao phải đổi mới căn bản và toàn diện

giáo dục và đào tạo Việt Nam?



Chất lượng giáo dục và năng lực cạnh tranh

Theo kết quả xếp hạng khả năng cạnh tranh toàn cầu của Diễn

đàn Kinh tế Thế giới (WEF):

- 2006: 64

- 2007: 68

- 2008: 70

- 7/9/2011: VN rớt 6 hạng, từ 59 xuống 65/142 nước.

Trong các nước ASEAN, Việt Nam chỉ xếp trên Phillippine + 

Myanmar  (Lào + Campuchia chưa xếp hạng). Singapore xếp

hàng đầu trong các nước ASEAN (và chỉ sau Thụy Sỹ)



3 nhóm yếu tố được căn cứ để xếp hạng

1. Các yếu tố căn bản

- Các định chế

- Cơ sở hạ tầng

- Ổn định kinh tế vĩ mô

- Y tế và giáo dục phổ thông

2. Các yếu tố nâng cao

- Giáo dục đại học

- Thị trường hàng hóa

- Thị trường lao động

- Thị trường tài chính

- Mức độ sẵn sàng cho công nghệ

- Quy mô thị trường

3. Các yếu tố sáng tạo

- Trình độ phát triển của môi trường kinh doanh (business

sophistication)

- Sáng tạo



Kết quả xếp hạng một số yếu tố GD

 Y tế và giáo dục phổ thông: xếp hạng thứ 84; điểm số - 5,3

 Cải thiện hiệu quả: giáo dục đại học xếp hạng thứ 98; điểm 

số - 3,9

 Chất lượng quản lý trường xếp hạng thứ 120

 Chất lượng của hệ thống giáo dục xếp hạng 120

 Phổ cập giáo dục trung học phổ thông xếp hạng thứ 103

 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở xếp hạng thứ 100

 Chi tiêu cho giáo dục xếp hạng 100



Ba điểm mạnh của Việt Nam:

- Ổn định vĩ mô

- Y tế - giáo dục tiểu học

- Quy mô của thị trường. 

Theo WEF, Việt Nam còn ba “vùng lõm” chính:

- Cơ sở hạ tầng

- Mức độ sẵn sàng cho công nghệ

- Đào tạo nghề và giáo dục đại học.



Do vậy: 

Nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh

cho hệ thống GD&ĐT Việt Nam là một đòi hỏi

cấp thiết và cũng là thách thức



Vì sao phải đổi mới căn bản và toàn

diện giáo dục và đào tạo Việt Nam?



Sự chuyển biến trong GD những năm gần đây

- Khái niệm “Khách hàng”; “Lợi nhuận”

- Tăng trưởng nhanh về quy mô;

- Mức độ đầu tư của nhà nước cho GD tăng không tương xứng

- Thay đổi về diện mạo GD: quy mô, chất lượng, mô hình tổ

chức

- Các nước trên TG, phát triển và đang phát triển, đều gặp phải

bài toán về quy mô và chất lượng và đều nỗ lực tìm ra những

giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thế kỷ 21

- Một trong các giải pháp: duy trì mức tăng học phí ở mức có

thể chấp nhận được đối với học sinh, sinh viên trong nước;

Tăng cường thu hút và mở rộng quy mô tuyển sinh (cả học

sinh và sinh viên) quốc tế với mức học phí rất cao nhằm tăng

doanh thu cho hệ thống GD&ĐT

- Xu hướng “xuất khẩu” GD ĐH



Chuẩn đầu ra của học sinh thế kỷ 21

 Các môn cơ bản:

 Tiếng Anh, đọc hay viết

 Ngôn ngữ thế giới

 Nghệ thuật

 Toán

 Kinh tế

 Khoa học

 Địa lý

 Lịch sử

 Chính phủ và công dân



(tiếp)

 Những kiến thức mà người học quan tâm trong thế kỷ
21:

- Kiến thức về toàn cầu hóa và hội nhập

- Kiến thức về tài chính, kinh tế, kinh doanh

- Kiến thức về công dân (quyền và nghĩa vụ)

- Kiến thức về sức khỏe

- Kiến thức về Công nghệ thông tin và truyền thông

 Những kỹ năng cần cho học tập và đổi mới:

- Kỹ năng sáng tạo và đổi mới

- Kỹ năng tư duy phê phán và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng giao tiếp và hợp tác



(tiếp)
 Thái độ, lối sống và nghề nghiệp:

- Tính linh hoạt và khả năng thích ứng

- Sáng tạo và tự chủ

- Hòa nhập xã hội và giao lưu văn hóa

- Năng suất và trách nhiệm giải trình

- Lãnh đạo và trách nhiệm

 Hệ thống hỗ trợ giáo dục trong thế kỷ 21:

- Các chuẩn và đánh giá

- Chương trình và giảng dạy hiện đại, phù hợp

- Phát triển chuyên môn liên tục

- Môi trường học tập năng động



 Do vậy:

Kiến thức mong đợi, Kỹ năng cần có, Thái độ

và lối sống phù hợp chính là những gì mà

người học và xã hội đòi hỏi ở hệ thống giáo dục

thế kỷ 21



Đổi mới cái gì? Như thế nào?

Chúng ta cần chuẩn bị gì cho các 

chủ nhân tương lai của đất nước?



So sánh

Hệ thống Giáo dục thế kỷ 21

Nhà giáo dục là người dẫn dắt tới

các nguồn tri thức

Người học là bất kỳ ai, trong trường, 

ngoài trường

Người học học từ nhà giáo và với sự

sáng tạo riêng có của mình

Thi cử, kiểm tra để định hướng việc

học và khuyến khích phát triển tài

năng từng người học

Người học tự định hướng, tự tiến

bước

Người nào cũng có cơ hội học lên

cao

Hệ thống Giáo dục truyền

thống

Nhà giáo là nguồn cung cấp tri 

thức

Người học là HSSV trong các cơ

sở giáo dục

Người học học từ nhà giáo

Thi cử, kiểm tra để đánh giá kết

quả học tập

Mọi người học đều học như nhau

Người học tốt được lọc ra và tiếp

tục học lên cao



Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT Việt Nam bao gồm:

(What & How)

 Đổi mới cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, chuyển

cách tiếp cận từ cung sang cầu

 Đổi mới chương trình giáo dục: chuyển từ cách tiếp cận
nội dung sang tiếp cận năng lực, từ cách tiếp cận học
một lần để dùng cả đời sang tiếp cận học suốt đời

 Đổi mới đào tạo giáo viên: chuyển từ hệ thống đào tạo

tĩnh và chia cắt sang hệ thống mở, động và liên tục

 Đổi mới cơ chế tài chính, chuyển từ quan hệ Nhà nước-

Nhà trường sang quan hệ: Nhà nước-Nhà trường-Thị 

trường trong cung cấp tài chính và cung ứng giáo dục. 

Phát triển quan hệ Công-Tư trong GD&ĐT (PPP) 

 Đổi mới công tác quản lý: chuyển từ quản lý tập quyền

và đơn ngành sang quản lý phân quyền và đa ngành



Một số suy nghĩ và chia sẻ về NGƯỜI/NGHỀ QLGD 

trong xu thế đổi mới và hội nhập

Người CBQLGD mới

Strategic Education Manager

MH 21 or NQ 11

Quản lý theo kết quả đầu ra

(Output-Oriented)

Kế hoạch tương tác

(Top-down & Bottom-Up Planning)

Tổ chức, điều hành linh hoạt, chuyển

đổi (Adapted & Change-Oriented)

Cấp trên đưa ra các hướng dẫn, định

hướng, cấp dưới ra quyết định và tự

chịu trách nhiệm về các QĐ của mình

(Decentralise and Social 

Responsiveness)

Giám sát, đánh giá dựa trên tiêu

chí, theo kết quả cuối cùng, định

lượng (Performance-Monitorring)

Người CBQLGD truyền thống

Traditional Education 

Manager - MH 20

Quản lý theo yếu tố đầu vào

(Input-Oriented)

Kế hoạch tập trung

(Top-down Planning)

Tổ chức, điều hành cứng nhắc, rập

khuôn

(Rigid Implementation)

Cấp trên quyết định và chỉ đạo cụ thể, 

cấp dưới chấp hành và ít chịu trách

nhiệm

(Central Making Decisions)

Giám sát, đánh giá dựa trên cảm

nhận, sự bằng lòng, định tính

(Compliance-Monitoring)



CHỦ ĐỀ 3: CÁC NHÀ QUẢN LÝ

Gồm 3 tiểu chủ đề:

1. Phát triển năng lực quản lý giáo dục;

2. Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ

giáo dục;

3. Quản lý phát triển chuyên môn



Tiểu chủ đề 1: Phát triển năng lực

quản lý giáo dục

1. Chân dung người lãnh đạo mới của những

trường học thành công;

2. Đào tạo- bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

trong xu thế đổi mới và hội nhập;

3. Xây dựng quyền lãnh đạo bằng năng lực

chuyên môn



Tiểu chủ đề 2: Tăng cường khả năng tiếp

cận dịch vụ giáo dục

1. Tiếp cận của người nghèo đến dịch vụ giáo

dục trong bối cảnh xã hội hóa tại Việt Nam

2. Thực trạng và các giải pháp tăng cường khả

năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cho học sinh

người nghèo Việt Nam

3. Bình xét thi đua giáo viên dựa trên bản mô tả

công việc



Tiểu chủ đề 3: Quản lý phát triển chuyên

môn

1. Một số vấn đề về phương thức bồi dưỡng thường

xuyên giáo viên Việt Nam;

2. 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

3. 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




