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Suy ngẫm...



VỊTHẾ CỦA HỌC SINH

 J.J. Rousseau: Ngƣời ta không hề hiểu biết về tuổi thơ:

dựa trên những ý tƣởng sai lầm của ta về tuổi thơ, thì

càng đi, càng lạc lối... Họ luôn tìm kiếm ngƣời lớn trong

đứa trẻ, mà không nghĩ về hiện trạng của đứa trẻ trƣớc

khi nó là ngƣời lớn.

 J. Dewey: Học sinh là mặt trời, xung quanh nó quy tụ mọi

phƣơng tiện giáo dục.

 W.Jame: Học qua trải nghiệm



VỊTHẾ CỦA HỌC SINH

NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY - HỌC

 Học sinh là chủ thể của hoạt động học

 Học sinh tự sinh thành ra mình với tƣ cách

một nhân cách bằng việc học

 Nhân cách học sinh chính là sản phẩm của

giáo dục



VỊTHẾ CỦA HỌC SINH

NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY - HỌC

 Nâng cao chất lƣợng dạy học không chỉ ở kết

quả - điểm số, mà quan trọng hơn là ở sự phát

triển năng lực người và nhân cách - Dạy

người

Nhân cách là nền tảng của dân trí, nhân lực và

nhân tài



VỊTHẾ CỦA HỌC SINH,

NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY - HỌC

 Tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận các cơ

hội học tập

 Nghiên cứu và tìm hiểu học sinh

 Giúp học sinh định hƣớng phát triển

 Kết quả học tập - đánh giá với mục tiêu   

thay đổi chính bản thân học sinh



CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật giáo dục 2005 và sửa đổi 2010

 Mục tiêu giáo dục là đào tạo con ngƣời Việt Nam phát

triển toàn diện, hình thành và bồi dƣỡng nhân cách, đáp

ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 Khẳng định về sự bình đẳng trong các cơ hội tiếp cận với

giáo dục

 Khẳng định cần phát huy tính tích cực của học sinh

 Khẳng định việc định hƣớng phát triển cho học sinh



CƠ SỞ PHÁP LÝ

Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004.

Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của
gia đình, nhà trường, Nhà nước, xã hội và công dân. Trong mọi
hoạt động lợi ích của trẻ em phải được quan tâm hàng đầu

 Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức,

gia đình, cá nhân ở trong nước và nước ngoài góp phần vào sự
nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

 Trẻ em có quyền được học tập, được vui chơi, được phát triển

năng khiếu, quyền tiếp cận thông tin, quyền bày tỏ ý kiến



NGHỊ QUYẾT ĐH XI

Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục

Mục tiêu tổng quát:

 Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất
đạo đức, nhân cách, lối sống, nâng cao khả năng
tư duy sáng tạo và năng lực thực hành

Hƣớng thực hiện

 Nhà trƣờng phát triển năng lực

 Dạy chữ - dạy ngƣời



CÁC HOẠT ĐỘNG,

CÁC PHƢƠNG ÁN GIẢI QUYẾT

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhà trƣờng thân thiện, học sinh tích cực

Nhà trƣờng đổi mới đồng bộ phƣơng pháp và đánh giá.

Nhà trƣờng hình thành năng lực.

Chƣơng trình giáo dục nhà trƣờng phổ thông.
Phát huy tính sáng tạo của học sinh.



TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

 Nghiên cứu học sinh: Các đề tài, các dự án Tiểu học, Mầm

non, Giáo dục đặc biệt, Đánh giá tâm lý phát triển

 Xây dựng chƣơng trình đánh giá giáo dục.

 Xây dựng và đào tạo chuyên ngành Tâm lý học trƣờng học -

hình thành các phòng tâm lý học đƣờng tại các trƣờng

THCS, THPT.

 Tham gia tập huấn hoạt động ngoài giờ lên lớp và giáo dục

hƣớng nghiệp cho giáo viên nguồn các tỉnh.

 Tổ chức các đợt tập huấn Bàn tay nặn bột cho giáo viên

hàng năm.



HƯỚNG TỚI MỘT XÃ HỘI HỌC TẬP

Hỗ trợ chất lƣợng học và dạy 

tại  Việt Nam



HỌC SINH

Chương trình giáo dục từ khía cạnh người học –

phiên 1, phòng hội nghị

 Giáo dục hƣớng nghiệp qua hoạt động dạy nghề phổ

thông;

 Hƣớng nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động học dự

án;

 Những kinh nghiệm trong công tác tƣ vấn toàn trƣờng về

hƣớng nghiệp kết hợp tƣ vấn tuyển sinh CĐ, ĐH cho học

sinh lớp 12;

 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học

sinh qua dạy học khoa học ở tiểu học.



HỌC SINH

Tiếp cận và công bằng: Phiên 2, phòng 1-2

 Những khó khăn và biện pháp khi chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 ở

những vùng cao

 Trẻ tự kỷ - những khó khăn khi bƣớc vào lớp 1

 Giáo dục hƣớng nghiệp cho học sinh THCS miền núi



HỌC SINH

Kết quả học tập – Phiên 3, phòng 4-5

 Quy trình hỗ trợ học sinh yếu

 Phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ tiền tiểu học thông 

qua việc đọc sách

 Giáo dục kinh doanh cho học sinh THPT

Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh phổ thông theo 

cách tiếp cận năng lực 



SỰTHAM GIA CỦA CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI

 VVOB:  Chƣơng trình Giáo dục (2008 - 2013), chƣơng trình 

Hƣớng nghiệp 2011-2013;

 Plan International: Sức khỏe học đƣờng, Dinh dưỡng, hỗ trợ

về chăm sóc sức khỏe sơ sinh tại cộng đồng, đƣờng dây nóng 

hỗ trợ trẻ em khó khăn;

 Oxfam GB:  Quyền trẻ em và quyền trẻ em trong trƣờng học.

 Childfund:  Tạo môi trƣờng khuyến khích phát triển, nâng cao 

chất lƣợng giáo dục cơ bản, bảo đảm quyền trẻ em.

 …….

 …….



LÀM VIỆC NHÓM

Cùng nhau hành động, chúng ta sẽ đạt đƣợc

thành công lớn hơn

Cám ơn quý vị đã lắng nghe!


