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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ 
GD&ĐT, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong nghiên cứu toàn diện về 
giáo dục (nghiên cứu cơ bản về KHGD, nghiên cứu về quản lí giáo dục, nghiên cứu về 
chương trình và nội dung, phương pháp giáo dục, nghiên cứu về chính sách giáo dục), 
xây dựng chiến lược giáo dục, chính sách quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo; đào 
tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ về KHGD và các ngành liên quan. 

Trong những năm qua, Viện đã triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp 
Nhà nước, cấp Bộ, cấp Viện, cũng như nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng thông qua 
hệ thống các dự án, đề án trong chương trình mục tiêu quốc gia về GD&ĐT, các dự án 
quốc tế và nhiều hoạt động khoa học và công nghệ khác. 

        Năm 2018, Viện đã tổ chức nghiệm thu 18 đề tài khoa học các cấp trong đó có 16 
đề tài và nhiệm vụ cấp Bộ; 02 đề tài và nhiệm vụ cấp Viện. Cụ thể như sau: 

Giáo dục mầm non (02 đề tài) 

Giáo dục phổ thông (06 đề tài) 

Giáo dục đại học (02 đề tài) 

Giáo dục đặc biệt (01 đề tài) 

Giáo dục thường xuyên (01 đề tài) 

Các vấn đề khác trong giáo dục (06 đề tài) 

Ấn phẩm “Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 
2018” được biên soạn từ các tóm tắt đề tài sau nghiệm thu chính thức do Viện tổ chức. 
Ấn phẩm này phản ánh ngắn gọn các kết quả nghiên cứu về lý luận, thực tiễn, các giải 
pháp và kiến nghị của những đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ nói trên.  Đây là 
một trong những tư liệu phản ánh thành tựu nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ 
khoa học trong Viện và các cộng tác viên khoa học thuộc các tổ chức nghiên cứu, quản 
lý và trường học các cấp. Đây cũng là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho các nhà quản 
lý, cán bộ nghiên cứu giáo dục, các thày cô giáo các trường, học viên sau đại học và 
đông đảo các đối tượng khác quan tâm tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ấn phẩm này 
có tại Thư viện của Viện và có thể truy cập trực tuyến tại Website của Viện Khoa học 
Giáo dục Việt Nam (http://vnies.edu.vn). 

Quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất 
mong nhận được các ý kiến đóng góp để hoàn thiện. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: 
Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng 
Đạo qua email: tttv@vnies.edu.vn.  

 

                                                                  Trân trọng cảm ơn! 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

BVMT  Bảo vệ môi trường 

CBQL Cán bộ quản lí 

CĐ Cao đẳng 

CT Chương trình 

CSGD Cơ sở giáo dục  

ĐH Đại học 

DN Doanh nghiệp  

GD Giáo dục 

GDĐH Giáo dục đại học 

GDMN Giáo dục mầm non 

GDMT Giáo dục môi trường 

GDNN Giáo dục nghề nghiệp 

GDPT  Giáo dục phổ thông 

GDTX Giáo dục thường xuyên 

GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 

GV  Giáo viên 

GVMN Giáo viên mầm non 

HS Học sinh 

HV Học viên 

KH&CN Khoa học và công nghệ 
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VNEN Mô hình trường học mới ở Việt Nam 

PH  Phụ huynh 

SV Sinh viên 

TNST Trải nghiệm sáng tạo 

TTK  Trẻ tự kỷ 

TCCN Trung cấp chuyên nghiệp 

TCN Trung cấp nghề 

THPT  Trung học phổ thông 

TTQT Tú tài quốc tế 
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PHẦN I. GIÁO DỤC MẦM NON 

 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 

DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO TRẺ MẦM NON 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2017-VKG-14-MT 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

Các thành viên tham gia: Th.s. Vũ Thị Ngọc Minh (Thư kí) 

                                             PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh 

                                             TS. Chu Thị Hồng Nhung 

                                             Th.S Nguyễn Thị Thanh Huyền 

                                             Th.S Nguyễn Thị Nga 

                                             Th.S Nguyễn Thị Thúy Liễu 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 1 năm 2017/ tháng 12 năm 2017 

2. Tính cấp thiết  

- Ô nhiễm môi trường và suy giảm chất lượng sống đã trở thành vấn đề mang tính 

quốc tế. Chính phủ Việt Nam cũng đã chỉ đạo đưa GDMT vào các nhà trường. 

- Ý thức và thói quen sống thân thiện và BVMT cần được hình thành từ tấm bé. 

- Tiếp cận dạy GDMT dựa vào cộng đồng không chỉ đem lại nhiều nguồn lực đa 

dạng, phong phú, tiện ích và chi phí thấp mà còn đáp ứng nhu cầu học hỏi của trẻ em 

dựa trên những trải nghiệm gần gũi trong thực tiễn, từ đó nâng cao hiểu biết và ý thức 

của trẻ về môi trường sống làm cơ sở chuẩn bị cho trẻ thành người công dân tốt trong 

tương lai. Xây dựng mô hình GDMT dựa vào cộng đồng trên địa bàn có thể khắc phục 

các hạn chế, khó khăn mà trường MN Việt Nam gặp phải đồng thời tăng cường mối 

gắn kết giữa nhà trường và cộng đồng, góp phần đưa giáo dục vào cuộc sống thực tế. 

Mặc dù vậy, hiện nay Việt Nam chưa có nghiên cứu xây dựng mô hình GDMT dựa 

vào cộng đồng ở cấp học MN. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Xây dựng được mô hình GDMT dựa vào cộng đồng để trẻ MN có cơ hội tìm 

hiểu về môi trường sống quanh trẻ và thực hành các hoạt động BVMT với sự giúp đỡ 

của GV và cộng đồng dân cư tại nơi cư trú. 
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4. Nội dung nghiên cứu 

           - Nghiên cứu lý luận về xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng 

đồng cho trẻ mầm non: các khái niệm liên quan tới môi trường, GDMT dựa vào cộng 

đồng, các yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng mô hình GDMT dựa vào cộng đồng cho 

trẻ MN; 

          - Đánh giá thực trạng xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng 

cho trẻ mầm non 

          - Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho trẻ mầm non và 

thử nghiệm mô hình. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề xuất và thử nghiệm mô hình giáo dục môi trường cho trẻ MN dựa vào cộng đồng 

ở MN Đông Hội - xã Đông Hội- Đông Anh - Hà Nội. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: PP nghiên cứu lý luận, PP 

nghiên cứu thực tiễn, PP chuyên gia, toán thống kê 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Lý luận về xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng 

đồng cho trẻ mầm non 

1.1. GDMT cho trẻ MN dựa vào cộng đồng 

1.2. Mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng 

1.3. Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho trẻ MN 

Chương 2: Thực trạng xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng 

đồng cho trẻ mầm non 

2.1. Khái quát về tổ chức khảo sát  

           2.2. Kết quả khảo sát 

Chương 3: Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho 

trẻ mầm non và thử nghiệm mô hình 

3.1. Mô hình GDMT dựa vào cộng đồng cho trẻ MN 

3.2. Xây dựng và thử nghiệm Mô hình GDMT dựa vào cộng đồng xã Đông Hội, 

huyện Đông Anh, Hà Nội 

3.3. Thử nghiệm mô hình 
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8. Những đóng góp chính của đề tài 

- Lần đầu tiên tại Việt Nam,vấn đề giáo dục môi trường (GDMT) cho trẻ MN 

được thực hiện theo mô hình giáo dục dựa vào cộng đồng.  

- Mô hình GDM  dựa vào cộng đồng đáp ứng nhu cầu học hỏi của trẻ em dựa 

trên những trải nghiệm gần gũi trong thực tiễn, từ đó nâng cao hiểu biết và ý thức của 

trẻ về môi trường sống làm cơ sở chuẩn bị cho trẻ thành người công dân tốt trong tương 

lai. 

- Mô hình GDMT dựa vào cộng đồng đem lại nhiều nguồn lực đa dạng, phong 

phú, tiện ích, giúp cho việc triển khai và tổ chức các hoạt động giáo dục thực hiện nội 

dung giáo dục bảo vệ môi trường của nhà trường và giáo viên mầm non trở nên dễ 

dàng, thuận lợi, tiết kiệm chi phí hơn.  

 - Mô hình GDMT dựa vào cộng đồng còn giúp cho trường MN, GV và cộng 

đồng gắn kết hơn trong việc cùng chung tay giáo dục trẻ mầm non về các vấn đề môi 

trường tại địa phương. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Kết luận  

 Mô hình GDMT dựa vào cộng đồng bao hàm cả ý nghĩa về vật chất và phi 

vật chất phục vụ cho mục tiêu GDMT trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc của 

giáo dục dựa vào cộng đồng. Mô hình GDMT dựa vào cộng đồng giúp cho quá trình 

tìm hiểu, trải nghiệm, đối chiếu giữa lý thuyết với thực tiễn về các nội dung trong 

GDMT trở nên dễ dàng, thuận lợi, sát thực và đỡ tốn kém.  

 Mô hình GDMT dựa vào cộng đồng gồm: 1/các thành tố vật chất và  thành 

tố phi vật chất. Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho trẻ MN 

được triển khai theo 5 bước : Bước 1. Đánh giá thực trạng, Bước 2. Xác định vấn đề 

GDMT cho trẻ mầm non tại cộng đồng, Bước 3.Thiết kế các hoạt động trong mô hình 

GDMT dựa vào cộng đồngcho trẻ mầm non, Bước 4. Tổ chức triển khai các hoạt động 

trong mô hình; Bước 5. Đánh giá về mô hình. 

 Sau khi triển khai theo đúng quy trình xây dựng mô hình GDMT dựa vào 

cộng đồng cho trẻ MN tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội huyện Đông Anh,  mô hình được 

thử nghiệm trong 3 tháng và kết quả bước đầu đã được các đối tượng tham gia ghi 

nhận, đánh giá cao về tính hiệu quả cũng như khả năng duy trì, phát triển bền vững tại 

địa phương. 
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Khuyến nghị 

- Đối với Bộ GD&ĐT: (+) Khuyến khích/chỉ đạo áp dụng cách tiếp cận GD dựa 

vào cộng đồng trong các trường MN, (+) Tạo cơ hội thông tin về GD dựa vào cộng 

đồng và mô hình GDMT dựa vào cộng đồng cho các cơ sở GDMN trong nước thông 

qua biên soạn phát hành tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ CBQL 

và GV các cơ sở GDMN. 

- Đối với UBND các cấp: Tạo điều kiện, tích cực phối hợp với các CSGD MN 

trên địa bàn để làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.Chỉ đạo, tuyên truyền trong cộng 

đồng dân cư về công tác XHH giáo dục, về nếp sống văn minh bảo vệ môi trường sống. 

- Đối với Sở/Phòng GD:Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở GDMN trên địa bàn 

thực hiện GDMT dựa vào cộng đồng nói riêng và thực hiện tổ chức các hoạt động GD 

dựa vào cộng đồng nói chung. 

- Đối với các cơ sở GDMN: (+)Trang bị kiến thức và kĩ năng xây dựng và triển 

khai các hoạt động GDMT dựa vào cộng đồng và mở rộng áp dụng các hoạt động GD 

khác theo hướng tiếp cận này.(+) Nắm rõ đặc điểm tình hình các điều kiện tự nhiên, 

kinh tế xã hội trên địa bàn để chủ động lên kế hoạch, vận động, kết nối các nguồn lực 

cùng tham gia hoạt động GD, (+) Duy trì và phát triển các hoạt động GDMT phù hợp 

với địa phương và điều kiện trường, lớp. 

 

Từ khóa: 1/ Giáo dục môi trường; 2/giáo dục mầm non; 3/mô hình GDMT 
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NGHIÊN CỨU KĨ NĂNG XÃ HỘI CỦA TRẺ MẪU GIÁO 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2016-VKG-05 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Chu Thị Hồng Nhung 

Các thành viên tham gia: Th.S. Chu Thị Hồng Nhung  

PGS.TS. Đặng Thành Hưng  

TS. Trần Thị Tố Oanh  

PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh  

Th.S. Nguyễn Thị Thủy  

Th.S. Nguyễn Thị Nga  

Th.S. Nguyễn Thị Trang  

Th.S. Nguyễn Thị Thu Hạnh  

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 3 năm 2016/ tháng 3 năm 2018 

2. Tính cấp thiết  

 Kĩ năng xã hội (KNXH) có vai trò quan trọng với sự phát triển của đứa trẻ 

trong cuộc sống ở gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội, cũng như đối với sự thành 

công của con người. Điều này đã được khẳng định về mặt lý luận cũng như thực tiễn. 

Nhiều nghiên cứu đã chứng tỏ rằng sự thành công của người trưởng thành phụ thuộc 

rất lớn vào khả năng nhận thức xã hội, khả năng hòa nhập và thích ứng xã hội của họ 

ngay từ bé thơ. Kinixtri ( Mỹ ) cho rằng : “ Sự thành công của mỗi người chỉ có 15% là 

dựa vào kỹ thuật chuyên ngành, còn 85% là dựa vào những mối quan hệ giao tiếp và 

tài năng xử thế của người đó”.  

 KNXH và sự phát triển KNXH của trẻ em phụ thuộc rất lớn vào môi trường 

xã hội cà các tương tác xã hội của đứa trẻ trong môi trường đó. Sự phát triển mạnh mẽ 

của kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay kéo theo sự thay đổi về môi trường xã 

hội và phạm vi, các hoạt động xã hội của trẻ em các độ tuổi, điều đó chắc chắn có ảnh 

hưởng đến KNXH của chúng. 

 Lứa tuổi mẫu giáo là “Giai đoạn vàng” cho phép trẻ tăng cường nhận thức 

xã hội, chủ động giao tiếp thiết lập các mối quan hệ, biết tỏ thái độ và điều chỉnh các 

hành vi của mình phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực đạo đức xã hội. Trong chương 

trình GDMN của nhiều nước trên thế giới (trong đó có Việt Nam) đều dành vị trí đáng 

kể cho việc giáo dục KNXH cho trẻ ngay từ bé thơ.  
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 Điểm qua các công trình nghiên cứu có liên quan cho thấy vấn đề KNXH 

của trẻ mầm non chưa được nghiên cứu một cách hệ thống về mặt lý luận, mỗi tác giả 

chỉ quan tâm nghiên cứu một hoặc một số khía cạnh của kĩ năng xã hội. Đặc biệt ít 

nghiên cứu chuyên sâu về kĩ năng xã hội trẻ mẫu giáo, ít nghiên cứu về lứa tuổi 3-4 

tuổi, 4-5 tuổi (chủ yếu tập trung vào trẻ 5-6 tuổi). 

 Để đề ra những tác động sư phạm hiệu quả nhằm giáo dục và phát triển 

KNXH cho trẻ mầm non cần có những nghiên cứu lý luận và thực tiễn vững chắc (đảm 

bảo tính khách quan, khoa học ) về KNXH và giáo dục KNXH cho trẻ mầm non – đây 

thực sự là “ khoảng trống” trong nghiên cứu GDMN  hiện nay ở Việt Nam. 

 Vì vậy, việc nghiên cứu KNXH của trẻ mẫu giáo, từ đó đề xuất các biện 

pháp phát triển KNXH cho trẻ em độ tuổi này là việc vô cùng cấp bách.  

3. Mục tiêu nghiên cứu  

 Qua việc nghiên cứu về mối quan hệ môi trường xã hội với kĩ năng xã hội 

của đứa trẻ, mô tả những đặc điểm / mức độ phát triển của các kĩ năng xã hội ở trẻ mẫu 

giáo, từ đó kiến nghị các biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ em lứa tuổi này.  

4. Nội dung nghiên cứu  

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo: Các khái niệm về 

kĩ năng; kĩ năng xã hội; mối quan hệ của kĩ năng xã hội và các loại kỹ năng khác; Ý 

nghĩa của kĩ năng xã hội; Vấn đề kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo; Khái niệm kĩ năng 

xã hội của trẻ mẫu giáo. Phân biệt kĩ năng xã hội với kĩ năng sống của trẻ mẫu giáo; 

Cấu trúc, thành phần cụ thể của kĩ năng xã hội ở trẻ mẫu giáo: Nhóm kĩ năng nhận thức 

xã hội; Nhóm kĩ năng thích ứng xã hội; Nhóm kĩ năng ứng xử xã hội; Sự phát triển kĩ năng 

xã hội ở trẻ mẫu giáo và ảnh hưởng của môi trường xã hội;  Đánh giá sự phát triển kĩ 

năng xã hội của trẻ mẫu giáo trong mối quan hệ ảnh hưởng của môi trường xã hội. 

 - Thực trạng kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo: Thực trạng môi trường xã hội 

ảnh hưởng đến sự phát triển KNXH của trẻ; Mối quan hệ kĩ năng xã hội của trẻ mẫu 

giáo và môi trường xã hội; Nghiên cứu trường hợp.  

 - Kiến nghị các biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 

5. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung nghiên cứu: Chủ yếu tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của mối quan 

hệ giữa môi trường xã hội trong gia đình, nhà trường và cộng đồng gần gũi với các kĩ 

năng xã hội của trẻ mẫu giáo.  

- Độ tuổi của nhóm trẻ được khảo sát: trẻ từ 3 tuổi 0 tháng đến 5 tuổi 11 tháng ở 

trường mẫu giáo. 
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- Số lượng trẻ 3-5 tuổi dự kiến chọn nghiên cứu trường hợp (điển hình): 9 (mỗi độ 

tuổi 3 trẻ); Số lượng trẻ được kiểm tra gián tiếp (bằng bảng kiểm do GVMN và Phụ huynh 

thực hiện): 517 trẻ (ở 3 độ tuổi MG bé, MG nhỡ, MG lớn); Số lượng trẻ được kiểm tra trực 

tiếp: 77 trẻ (ở 3 độ tuổi MG bé, MG nhỡ, MG lớn). 

- Số lượng GVMN: 175 giáo viên ở 4 trường MN: Mầm Non Di Trạch, MN Yên 

Sở, Mẫu giáo số 10, Mầm non 1/6, Hà Nội. 

- Số lượng PH: 130 phụ huynh ở 4 trường MN: Mầm Non Di Trạch, MN Yên 

Sở, Mẫu giáo số 10, Mầm non 1/6 Hà Nội. 

- Địa bàn khảo sát: Quận Ba Đình và huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội đại 

diện cho vùng thành thị, nông thôn. Mỗi quận/ huyện chọn 2 trường mầm non: Trường 

mầm non mùng 1/6 và trường mẫu giáo số 10; Trường mầm non Yên Sở; Trường mầm 

non Di Trạch, Hà Nội. 

6. Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm:  

 - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Hồi cứu, thu thập, lựa chọn, thống kê, 

phân tích, tổng hợp những vấn đề lí luận khoa học, hiện đại về kỹ năng xã hội của trẻ 

em trên thế giới hiện nay. 

  - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: điều tra bằng phiếu, bảng kiểm, phỏng 

vấn sâu, nghiên cứu trường hợp, quan sát  

 - Phương pháp xử lí số liệu bằng toán thống kê: Sử dụng các phương pháp và 

phần mềm xử lý số liệu thống kê cơ bản trong việc xử lý các kết quả khảo sát thực 

trạng kỹ năng xã hội của trẻ mẫu giáo 

 7. Kết cấu của đề tài  

 Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1 . Cơ sở lý luận về KNXH của trẻ mẫu giáo   

1.1. Vấn đề kĩ năng xã hội  

    1.2. Vấn đề KNXH của trẻ mẫu giáo 

    1.3. Sự phát triển KNXH của trẻ mẫu giáo và ảnh hưởng của môi trường xã hội đến 

sự phát triển KNXH của trẻ  

     1.4. Đánh giá kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo trong mối quan hệ ảnh hưởng của 

môi trường xã hội 

Chương 2 . Thực trạng kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo  

2.1. Tổ chức khảo sát thực trang  

2.2. Kết quả khảo sát thực trạng  
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Chương 3. Kiến nghị các biện pháp giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo 

3.1. Định hướng các biện pháp giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo 

3.2. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục KNXH cho trẻ MG ở trường MN  

8. Những đóng góp chính của đề tài 

 Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần thiết thực vào việc: Tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc triển khai các nghiên cứu ứng dụng các lý thuyết và mô hình tiến 

tiến trong lĩnh vực giáo dục mầm non ở Việt Nam; Nâng cao chất lượng và hiệu quả 

chăm sóc- giáo dục trẻ mầm non, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng GVMN ở 

Việt Nam; Làm cơ sở khoa học vững chắc cho việc xây dựng Chương trình GDMN sau 

năm 2020.   

9. Kết luận và kiến nghị  

Kết luận 

- KNXH của trẻ mẫu giáo là những kĩ năng hướng tới và được áp dụng trực tiếp 

vào sự tương tác giữa trẻ với mọi người xung quanh hoặc với xã hội giúp trẻ nhận thức, 

ứng xử, giao tiếp và thích ứng trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình, nhà trường và xã hội.  

Kĩ năng xã hội có những nét đặt trưng như đối tượng áp dụng của KNXH hướng vào 

việc nhận thức hay giải quyết một cách trực tiếp các vấn đề xã hội trong đời sống con 

người. .  

-  Để đánh giá sự phát triển kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo cần dựa trên các tiêu 

chí đánh giá như tính đầy đủ của nội dung và cấu trúc của kĩ năng; tính hợp lí về logic 

của kĩ năng; mức độ thành thạo của kĩ năng; mức độ linh hoạt của kĩ năng; hiệu quả 

của kĩ năng.  

- Kết quả điều tra cho thấy, trẻ mẫu giáo đã có KNXH nhưng ở mức độ chưa 

cao, chưa tự tin và chủ động thể hiện KNXH trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Trẻ 

đã bước đầu thực hiện được đầy đủ các thao tác, đảm bảo trình tự thực hiện các thao 

tác và tính linh hoạt trong các thao tác. Tuy nhiên các thao tác của trẻ còn thực hiện 

chưa hợp lý, chưa thuần thục, nhiều khi trẻ phải suy nghĩ rất lâu mới trả lời hoặc thực 

hiện hành động, đôi lúc việc thực hiện các kĩ năng còn chưa phù hợp với mục tiêu đề 

ra. 

- Để phát triển KNXH cho trẻ cần tăng cường cho trẻ trải nghiệm, mở rộng mối 

quan hệ cho trẻ, cần đảm bảo các yếu tố về môi trường gia đình, nhà trường và xã hội, 

đặc biệt cần tăng cường mối quan hệ thống nhất giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng.  
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Kiến nghị 

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Đưa ra các củ trương chỉ đạo về giáo dục KNXH nhằm nâng cao chất lượng 

giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo  

- Tham khảo kết quả của đề tài, tạo điều kiện để đề tài được tiếp tục mở rộng, 

nghiên cứu tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng Chương trình Giáo dục Mầm non sau 

năm 2020 

Đối với nhà quản lí GDMN 

- Chú trọng hơn đến việc giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo, coi đó là nhiệm vụ 

quan trọng tạo nền tảng cho trẻ chuẩn bị bước vào trường tiểu học.  

 - Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn để GV hiểu và thực hiện có 

hiệu quả các hoạt động giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo.  

- Có kế hoạch và tiến hành các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

cha ẹm và cộng đồng về việc giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo. Tăng cường mối liên 

hệ giữa gia đình, nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ nói chung và giáo 

dục KNXH cho trẻ nói riêng. 

Đối với trường mầm non: 

 - Cần nâng cao nhận thức cho GV, cha mẹ trẻ về khái niệm KNXH, đặc điểm và 

sự phát triển của KNXH.  

- Cần đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo theo 

hướng tăng cường các hoạt động trải nghiệm và mở rộng mối quan hệ của trẻ với mọi 

người xung quanh nhằm tạo cho trẻ nhiều kinh nghiệm và có cơ hội rèn luyện KNXH 

cho trẻ ngày càng phát triển.  

- Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong các hoạt động giáo dục 

KNXH cho trẻ. Đồng thời cần hướng dẫn cha mẹ trẻ thực hiện các biện pháp giáo dục 

KNXH ở gia đình. 

Đối với gia đình và cộng đồng :  

- Cần tăng cường giáo dục KNXH cho trẻ từ việc tạo môi truờng tích cực, mở 

rộng các mối quan hệ của trẻ với mọi ngưởi xung quanh  

- Thuờng xuyên giữ liên hệ với nhà trường để nắm bắt các hoạt động liên quan 

đến giáo dục KNXH  

- Cần tổ chức nhiều hoạt động ở địa phương thu hút sự tham gia sự tham gia 

của trẻ giúp trẻ hiểu được văn hóa địa phương tạo ra sự mở rộng các mối quan hệ của 

trẻ với mọi người xung quanh  
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Từ khóa:  1/Kĩ năng xã hội; 2/Giáo dục mầm non; 3/Trẻ mẫu giáo    
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PHẦN II. GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

 

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ  

CÔNG TÁC CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG,  

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

 

1. Thông tin chung  

            Mã số: B2015-37-35NV 

            Chủ nhiệm đề tài: TS. Trịnh Thị Anh Hoa 

    Các thành viên tham gia: PGS.TS. Nguyễn Thúy Hồng 

                                            Quách Thị Tú Phương 

                                           Nguyễn Thị Hương 

                                            PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan 

                                           TS. Trần Thị Phương Nam 

                                           ThS. Nguyễn Thế Thắng 

                                           ThS. Nguyễn Xuân An 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 6 năm 2015/ tháng 11 năm 2018  

2. Tính cấp thiết  

Trong lí luận và thực tiễn, đội ngũ giáo viên (GV) luôn được xem là lực lượng 

cốt cán của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, là nhân tố chủ đạo quyết định việc nâng cao 

chất lượng giáo dục. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa VIII đã xác định: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”. Do đó, 

muốn phát triển giáo dục và đào tạo phải chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ giáo 

viên. Đánh giá giáo viên là một yêu cầu cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 

giáo.   

Để đảm bảo đánh giá hiệu quả công việc cần có bộ tiêu chí để đánh giá một cách 

công bằng, hiệu quả công việc của giáo viên, đồng thời cần phải thiết lập một hệ thống 

đánh giá công bằng để giúp cho các cơ sở giáo dục có được hệ thống ứng xử công bằng 

và trả công công bằng, giúp giáo viên nhận ra những điểm mạnh và những hạn chế để 

lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, qua đó khích lệ được giáo viên 

nâng cao hiệu quả công việc và đem lại lợi ích cho nhà trường. 

Chính vì vậy, việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác của giáo viên 

là rất cần thiết làm cơ sở cho việc định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng tăng cường 

năng lực cho cá nhân GV, mặt khác làm căn cứ ra các quyết định nhân sự liên quan đến 
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đề bạt, nâng ngạch, khen thưởng, phân phối tiền lương và tăng lương. Chỉ có như vậy 

đánh giá giáo viên mới trở thành công cụ hữu hiệu để quản lý đội ngũ giáo viên đáp 

ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

         Xây dựng bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn đánh giá hiệu quả công tác của giáo 

viên mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN). 

4. Nội dung nghiên cứu 

        - Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lí luận về đánh giá hiệu quả công tác giáo 

viên. 

        - Nội dung 2: Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về đánh giá giáo viên mầm 

non, phổ thông, TCCN. 

        - Nội dung 3: Thực trạng đánh giá GV mầm non, phổ thông, TCCN hiện nay. 

        - Nội dung 4: Xây dựng bộ tiêu chí và tài liệu hướng dẫn đánh giá hiệu quả 

công tác của giáo viên mầm non, phổ thông, TCCN. 

        - Nội dung 5: Khảo nghiệm bộ công cụ, tài liệu đánh giá hiệu quả công tác của 

giáo viên mầm non, phổ thông, TCCN. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài giới hạn nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá giáo viên mầm non, 

phổ thông, TCCN ở một trường thuộc thành phố Hà Nội và Hà Tỉnh. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

       Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp hồi cứu tư 

liệu, phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp nghiên cứu định tính, phương 

pháp chuyên gia, phương pháp toán học.  

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 4 chương: 

       Chương 1:  Cơ sở lí luận 

       1.1. Khái niệm và thuật ngữ liên quan 

      1.2. Đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên 

       1.3. Yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nhân cách người giáo viên 

       1.4. Bộ công cụ đánh giá 

       1.5. Các phương pháp đánh giá hiệu quả công tác 
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       1.6. Đánh giá hiệu quả công tác bằng chỉ số KPI 

       1.7. Kinh nghiệm quốc tế về đánh giá hiệu quả công tác của giáo viên 

       Chương 2: Thực trạng đánh giá giáo viên hiện nay  

      2.1. Thực trạng các quy định đánh giá giáo viên hiện nay 

      2.2. Thực trạng đánh giá giáo viên, mầm non, tiểu học, trung học và TCCN theo 

các quy định  

 Chương 3: Bộ công cụ đánh giá hiệu quả giáo viên mầm non, phổ thông, 

TCCN  

      3.1. Mục đích đánh giá 

      3.2. Nguyên tắc đánh giá 

      3.3. Khung đánh giá hiệu quả công tác của giáo viên 

      3.4. Bộ công cụ đánh giá hiệu quả công tác của giáo viên 

 Chương 4: Khảo nghiệm Bộ công cụ đánh giá hiệu quả giáo viên mầm non, 

phổ thông, TCCN  

      4.1. Thiết kế thử nghiệm 

      4.2. Kết quả thử nghiệm 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

 Về lí luận: Đề tài đã đưa ra một số khái niệm và thuật ngữ liên quan như: giáo 

viên, hiệu quả công tác giáo viên, đánh giá, đánh giá giáo viên và đánh giá hiệu quả 

công việc giáo viên, đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên, yêu cầu về phẩm chất, 

năng lực và nhân cách người giáo viên, bản mô tả công việc, bộ công cụ đánh giá, các 

phương pháp đánh giá hiệu quả công việc, đánh giá hiệu quả công tác bằng chỉ số KPI. 

Đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm của Mỹ, Singapore, Pháp và đã rút ra được bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam. 

 Về cơ sở thực tiễn: Đề tài đã chỉ ra được thực trạng đánh giá giáo viên hiện nay 

thông qua việc đánh giá giáo viên theo luật Viên chức và theo chuẩn nghề nghiệp. Hệ 

thống đánh giá hiệu quả công tác giáo viên được nhóm nghiên cứu dựa trên những cách 

tiếp cận quản lý bằng mục tiêu (MBO), các chỉ số KPIs (chỉ số hiệu quả trọng yếu)… 

Bộ công cụ đánh giá giáo viên được thiết kế theo KPIs, đảm bảo GV thực hiện đúng 

các trách nhiệm trong bản mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể; Các chỉ số 

đánh giá mang tính định lượng cao, có thể đo lường cụ thể do đó nâng cao hiệu quả của 

đánh giá thực hiện công việc; Việc sử dụng các chỉ số KPIs góp phần làm cho việc 

đánh giá thực hiện công việc trở nên minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng và hiệu quả 

hơn. Nhiệm vụ đã  xây dựng được 4 bộ công cụ đánh giá hiệu quả công tác của giáo 

viên mầm non, tiểu học, trung học và TCCN. Bộ công cụ đánh giá hiệu quả công tác 
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của giáo viên đã phản ánh được đầy đủ các hoạt động chính của giáo viên theo Bản mô 

tả công việc của giáo viên các cấp và đáp ứng được yêu cầu của SMART. Mỗi bộ công 

cụ có 5 tiêu chuẩn, mỗi tiêu chuẩn có 6 tiêu chí với tổng số 30 tiêu chí. Các tiêu chuẩn, 

tiêu chí đã cụ thể được nhiệm vụ, công việc của giáo viên, tiêu chí và hướng dẫn công 

cụ lượng hóa được nên có thể đo đếm được, phù hợp với thực tiễn, và giáo viên có thể 

đạt được và công cụ đánh giá có thể sử dụng đánh giá giáo viên theo học kỳ hoặc theo 

năm học. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Với kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn để xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu 

quả công tác của giáo viên mầm non, phổ thông, TCCN, nhiệm vụ đã đưa ra một số 

khuyến nghị như sau 

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Cần quy định chuẩn Nghề nghiệp là những yêu cầu tối thiểu để một người có 

thể được phép hành nghề giáo viên. Chuẩn Nghề nghiệp nên sử dụng để  đánh giá một 

người đã đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn để làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng và bồi dưỡng 

giáo viên.  

- Cần quy định chu kì đánh giá giáo viên theo chuẩn Nghề nghiệp: Đánh giá 

lần đầu để tuyển dụng, tiếp nhận thuyên chuyển; đánh giá thưòng xuyên theo chu kì 3 - 

5 năm/lần để phục vụ mục đích tiếp tục sử dụng hay cho đào tạo lại, bồi dưỡng để giáo 

viên tiếp tục đạt chuẩn Nghề nghiệp đối với những giáo viên bị sa sút so với chuẩn 

Nghề nghiệp và để xếp hạng và nâng hạng giáo viên theo quy định về chức danh nghề 

nghiệp của giáo viên. 

- Cần ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí quy định đánh giá hiệu quả công tác 

của giáo viên nhằm đánh giá đúng kết quả công việc của giáo viên, đảm bảo tính chính 

xác, khách quan và công bằng. 

- Cần có quy định sử dụng kết quả đánh giá, phân loại giáo viên hàng năm làm 

căn cứ chủ yếu để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; để bố trí, sử 

dụng giáo viên đúng năng lực sở trường; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải 

quyết thôi việc; bổ nhiệm, đề bạt theo quy hoạch và thực hiện chính sách tiền lương, 

đãi ngộ, khen thưởng đối với giáo viên. 

- Tăng cường thực hiện việc khen thưởng, tôn vinh và đãi ngộ đối với những 

giáo viên có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đối với trường mầm non, tiểu học, trung học, TCCN 

Các trường mầm non, tiểu học, trung học, TCCN căn cứ trên bộ công cụ đánh giá 

hiệu quả công tác giáo viên và căn cứ vào tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, định hướng phát 
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triển nhà trường đề có hướng dẫn đánh giá phù hợp với thực tế của nhà trường đảm bảo 

yêu cầu đạt mục tiêu phát triển của nhà trường và phát triển đội ngũ giáo viên, nâng cao 

chất lượng hiệu quả nhà trường. 

 

Từ khóa: 1/ Bộ công cụ đánh giá giáo viên 
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2015-37-39/NV 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mạc Thị Việt Hà 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 6 năm 2015/ tháng 5 năm 2017 

2. Tính cấp thiết  

 Nhiệm vụ cao cả của người thầy nói riêng và của ngành GD nói chung là GD 

nhân cách, đạo đức, cung cấp tri thức cho HS, từng bước hoàn thiện, để các em trở 

thành những công dân có ích cho xã hội. Tuy nhiên, GD HS bình thường đã khó, GD 

những HS bị coi là “cá biệt” lại càng khó hơn. Trong những năm gần đây, đạo đức học 

đường đã và đang trở thành vấn đề đáng lo ngại hơn bao giờ hết. Thực trạng vấn đề tệ 

nạn xã hội gắn với tội phạm của giới trẻ xảy ra rất nhiều. 

 HS cá biệt có thể được phân chia thành nhiều loại, tuy nhiên các em thường có 

đặc điểm chung là có sự bất thường về tính cách, không có động cơ học tập, tâm lý 

không ổn định. Chính vì vậy, nhìn chung các nhà trường rất “ngại” những đối tượng 

HS này và thường đưa ra những tiêu chí đầu vào cao đề “tránh” những HS cá biệt và 

tạo ra một môi trường GD an lành. Vậy những em HS cá biệt sẽ học ở đâu và cần được 

GD như thế nào? Trong bối cảnh như vậy, việc nghiên cứu tìm ra mô hình GD phù hợp 

và hiệu quả đối với HS cá biệt là một việc làm cấp thiết, mang ý nghĩa nhân văn sâu 

sắc.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Qua nghiên cứu lí luận và thực tiễn, đề xuất được mô hình GD HS cá biệt. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận: Xác định các khái niệm công cụ; Các lý thuyết về 

mô hình GD; Các quan điểm, lý luận, triết lý GD đã được vận dụng trong việc GD HS 

cá biệt; Đặc điểm tâm-sinh lí của HS cá biệt; Những nguyên nhân dân đến sự “cá biệt” 

của HS; Phân loại HS cá biệt, nhu cầu GD đối với từng loại HS cá biệt; Đặc điểm của 

mô hình GD HS cá biệt. 

- Nghiên cứu thực trạng GD HS cá biệt: Được tiến hành thông qua việc khảo sát 

tại một số trường trung học.  

- Kinh nghiệm quốc tế về GD HS cá biệt 
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5. Phạm vi nghiên cứu 

 Nghiên cứu lí luận, hồi cứu tư liệu, chủ yếu sử dụng các tài liệu tiếng Việt và 

tiếng Anh, khảo sát một số trường trung học phổ thông không lựa chọn HS đầu vào 

trên địa bàn Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Nam.  

6. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp nghiên 

cứu lí luận, phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp chuyên gia, phương pháp 

nghiên cứu trường hợp, phương pháp so sánh GD, phương pháp điều tra xã hội. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Một số lí luận về mô hình giáo dục học sinh cá biệt 

1.1. Học sinh cá biệt 

1.2. Giáo dục học sinh cá biệt 

1.3. Mô hình GD  

1.4. Mô hình GD HS cá biệt 

Chương 2: Cơ sở thực tiễn của việc giáo dục học sinh cá biệt 

Phần 1: Tổ chức điều tra, khảo sát 

1. Mục đích khảo sát 

2. Đối tượng khảo sát 

3. Nội dung khảo sát 

4. Phương pháp khảo sát 

5. Kết quả khảo sát 

6. Những phát hiện từ khảo sát 

Phần 2 : Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục học sinh cá biệt 

1. Mô hình trường đặc biệt dành cho các HS cá biệt 

2. Một số biện pháp GD HS cá biệt trong hệ thống trường bình thường 

Chương 3: Đế xuất mô hình giáo dục học sinh cá biệt 

 3.1. Mô hình nhà trường đặc biệt chuyên  GD HS cá biệt 

 3.2. Mô hình trường THPT không chọn lọc đầu vào 

 3.3. Mô hình nhóm cộng đồng GD HS cá biệt 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Qua lí luận và thực tiễn, đề tài đã đóng góp một số nội dung sau: 
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Mỗi con người là một cá thể độc đáo, không ai giống ai. Trong quá trình GD HS, 

nhà GD phải hiểu rõ điều này, từ đó biết tôn trọng “cái riêng” độc đáo của HS.  

Mọi hành vi của con người nói chung, của HS cá biệt nói riêng đều có căn nguyên 

của nó. Nhà GD phải tìm hiểu kĩ đối tượng HS và tìm ra căn nguyên của sự “cá biệt”. 

GD HS cá biệt không có nghĩa là đưa HS trở thành một khuôn mẫu đã định sẵn, bởi 

điều này chắc chắn thất bại. Ngược lại, GD HS cá biệt là đưa các em trở lại cân bằng 

với chính các em, để các em bộc lộ nhũng khả năng, năng khiếu của mình.  

GD HS cá biệt phải trên cơ sở cá thể hóa.  

GD HS cá biệt cần có sự phối hợp giữa các lưc lượng: nhà trường, gia đình và cộng 

đồng trên cơ sở thống nhất các biện pháp GD, kết hợp sự nghiêm khắc với tình yêu 

thương và lòng bao dung. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Đối với cơ quan quản lý cấp bộ, ngành và địa phương 

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho các cá nhân và tổ chức xã hội thành lập các 

trường chuyên biệt GD HS cá biệt với các phương pháp đặc thù. Nhà nước, ngành GD 

cần có những đầu tư nhất định và có chính sách ưu đãi bởi hoạt động GD là hoạt động 

có sứ mạng đặc biệt, tạo ra sản phẩm đặc biệt – con người có nhân cách.  

- Cần đánh giá đúng, đãi ngộ và tôn vinh các nhà GD và các cơ sở GD đã thành 

công trong lĩnh vực GD HS cá biệt bởi họ thực sự đã có đóng góp quan trọng vào sự 

nghiệp GD nói riêng và vào sự phát triển ổn định xã hội nói chung.  

- Trao quyền tự chủ cho nhà trường.  

- Cho phép thành lập phòng tâm lí học đường để giúp đỡ, tư vấn kịp thời cho 

HS. 

- Về đào tạo và bồi dưỡng GV: Các trường sư phạm cần chú trọng đào tạo 

chuyên sâu hơn về công tác GV chủ nhiệm bởi GV chủ nhiệm là người trực tiếp quản 

lí, giám sát và GD HS. Ngoài đào tạo ban đầu ở trường sư phạm, các GV, đặc biệt là 

GV chủ nhiệm cần được bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên. Ngoài đội ngũ GV chủ 

nhiệm, cũng có thể tham khảo mô hình GV liên minh của Singapore. Đây là những GV 

được đào tạo chuyên sâu tại các trường sư phạm trong lĩnh vực GD các HS “có vấn 

đề”.  

- Về chính sách đối với GV: Nên có chính sách đãi ngộ xứng đáng cho đội ngũ 

GV chủ nhiệm. Chẳng hạn, GV chủ nhiệm nên được xem là một chức danh riêng trong 

nhà trường, được nhìn nhận và hưởng phụ cấp trách nhiệm xứng đáng. Bên cạnh đó, 

cần có chính sách đánh giá, tôn vinh những GV đã GD thành công những HS được coi 

là “cá biệt”. 
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Đối với cơ sở GD/ nhà trường 

- Lãnh đạo nhà trường phải xây dựng được văn hóa tổ chức nhà trường, ở đó 

toàn thể cán bộ, GV thống nhất chung quan điểm về GD HS nói chung, HS cá biệt nói 

riêng. 

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình và cộng đồng trong việc GD HS cá biệt.  

- Khuyến khích HS bày tỏ chính kiến, cho phép HS tham gia vào các quá trình 

đánh giá: đánh giá chương trình, đánh giá GV, và đánh giá HS. 

- Tổ chức nhiều hoạt động để HS được thể hiện mình, trở nên tự tin, đồng thời 

qua đó bộc lộ những năng khiếu, sở trường. 

- Chú trọng công tác tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tâm lí cho HS. 

 

Từ khóa: 1/ Học sinh cá biệt; 2/ Mô hình giáo dục. 
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NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP NỘI DUNG TÀI CHÍNH TRONG  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2015-37-41NV  

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Phương Nam  

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 7 năm 2015/ tháng  7 năm 2018 

2. Tính cấp thiết  

 Kiến thức về tài chính và các kỹ năng quản lý tài chính đã được thừa nhận là có 

vai trò quan trọng đối với mỗi cá nhân. Ngày càng nhiều quốc gia đã đưa các chiến 

lược và chương trình (CT) giáo dục tài chính (GDTC) vào CT nhà trường và thiết kế 

khung học tập cụ thể. Nội dung GDTC trong CT giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành 

ở Việt Nam còn mờ nhạt, chưa rõ ràng. Việc nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu tích hợp 

nội dung GDTC trong CT GDPT mới” để xác định khung nội dung kiến thức tài chính 

trong CT GDPT mới, đề xuất phương thức triển khai và tổ chức quản lí giáo dục kiến 

thức tài chính trong nhà trường phổ thông, góp phần xác lập những cơ sở thực tiễn cho 

việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết, có ý 

nghĩa khoa học và thực tiễn rất lớn. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Xác định nội dung GDTC và cách thức tích hợp nội dung đó vào CT GDPT 

mới.  

4. Nội dung nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về việc tích hợp nội dung giáo dục tài chính vào 

chương trình giáo dục phổ thông; 

- Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về tích hợp nội dung giáo dục tài chính vào 

chương trình giáo dục phổ thông; 

- Đề xuất tích hợp nội dung giáo dục tài chính trong chương trình giáo dục phổ 

thông; 

- Lộ trình thực hiện và cách thức tích hợp nội dung GDTC vào chương trình môn 

học. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

 Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu trong phạm vi CT GDPT mới (không nghiên cứu 

với các CT giáo dục mầm non và bậc học sau THPT). 
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6. Phương pháp nghiên cứu 

 Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp nghiên cứu lí 

luận; Phương pháp nghiên cứu thực tiễn (Phương pháp nghiên cứu định lượng,  phương 

pháp nghiên cứu định tính, xử lý thông tin); Phương pháp hội thảo lấy ý kiến chuyên 

gia; Phương pháp nghiên cứu trường hợp/điển hình. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận về việc tích hợp nội dung giáo dục tài chính vào 

chương trình giáo dục phổ thông 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.2. Xác định và tổ chức nội dung chương trình giáo dục 

1.3. Cách thức tích hợp nội dung giáo dục vào chương trình   

Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về tích hợp nội dung giáo dục tài 

chính vào chương trình giáo dục phổ thông 

2.1. Kinh nghiệm quốc tế 

2.2. Thực trạng giáo dục tài chính cho học sinh phổ thông Việt Nam 

2.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Chương 3: Đề xuất tích hợp nội dung giáo dục tài chính trong chương trình 

giáo dục phổ thông 

3.1. Cách tiếp cận GDTC trong CT GDPT 

3.2. Kết quả đầu ra GDTC dành cho HS phổ thông  

3.3. Nội dung giáo dục tài chính ở phổ thông  

3.4. Cách tích hợp nội dung GDTC vào chương trình môn học 

3.5. Tổ chức giáo dục tài chính trong trường phổ thông 

Chương 4: Lộ trình thực hiện và cách thức tích hợp nội dung GDTC vào 

chương trình môn học 

4.1. Đề xuất lộ trình đưa GDTC vào nhà trường  

4.2. Cách thức tích hợp nội dung GDTC vào CT môn học  

8. Những đóng góp chính của đề tài 

 Trên cơ sở những lý luận nền tảng về xác định và tổ chức nội dung giáo dục, 

cách thức tích hợp nội dung giáo dục vào chương trình môn học, và dựa vào kinh 

nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, chúng tôi đề xuất cách tích hợp nội dung giáo 

dục tài chính trong chương trình giáo dục phổ thông mới như sau:  
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 - Các nội dung giáo dục tài chính dự kiến đưa vào chương trình giáo dục phổ 

thông mới sẽ giúp học sinh có thể: ra quyết định đầu tư hợp lý cho cuộc sống của mình 

và chịu trách nhiệm đối với các hành động đó; chuẩn bị tâm thế cho vai trò là người 

làm chủ nguồn lực tài chính cá nhân, gia đình, cộng đồng; trở thành công dân Việt 

Nam và toàn cầu có trách nhiệm. Điều này sẽ là đóng góp đáng kể cho mục tiêu “hình 

thành phẩm chất, năng lực công dân, định hướng nghề nghiệp cho học sinh” trong 

Nghị quyết 29-NQ/TW. 

 - Kết quả đầu ra giáo dục tài chính đã được mô tả theo hai cách: i) Những kết 

quả đầu ra tổng quát của ba thành tố năng lực Hiểu biết tài chính: Kiến thức và sự am 

hiểu tài chính; Kỹ năng tài chính; Thái độ và trách nhiệm tài chính; ii) Cụ thể hóa 

những kết quả đầu ra trên thành: đường phát triển từng thành tố năng lực Hiểu biết tài 

chính qua 6 giai đoạn giáo dục (chiều ngang); và kết quả đầu ra cuối các lớp 3, 5, 7, 9, 

10 và 12 (chiều dọc). 

 - Bốn chủ đề giáo dục tài chính đề xuất đưa vào nhà trường phổ thông là: Tiền 

và giao dịch tiền tệ (Tiền và tỷ giá; Giá trị tiền và hàng hóa, dịch vụ); Lập kế hoạch và 

quản lý tài chính (Ngân sách và hồ sơ tài chính; Tín dụng; Thu nhập và thuế; Tiết kiệm, 

chi tiêu và đầu tư; Nợ; Các hình thức tài chính; Mục tiêu tài chính và kế hoạch; Tìm 

hiểu kinh doanh); Rủi ro và cơ hội phát triển tài chính (Tư vấn tài chính; Quản lý rủi ro 

tài chính; Tiếp thị và phát triển tài chính); và Thể chế/ cơ chế tài chính (Quyền lợi và 

trách nhiệm của người tiêu dùng, của doanh nghiệp; Đạo đức, trách nhiệm tài chính cá 

nhân; Hệ thống tài chính xã hội; Giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng) Những chủ 

đề này bảo đảm thỏa mãn 5 tiêu chí lựa chọn nội dung giáo dục là ý nghĩa, tiện ích, 

hiệu lực, phù hợp và khả thi. 

 - Việc tổ chức, sắp xếp các nội dung giáo dục tài chính bảo đảm: theo các giai 

đoạn giáo dục phù hợp với kế hoạch giáo dục phổ thông và kết quả đầu ra; từ đơn giản 

đến phức tạp; tuyến tính; xoắn ốc; liên thông cả chiều dọc và chiều ngang. 

 - Các nội dung giáo dục tài chính được dạy tích hợp vào các một số môn học 

tiềm năng cả ba cấp tiểu học, THCS và THPT (Tiếng Việt/Ngữ văn, Toán, Giáo dục lối 

sống, Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu xã hội, Tìm hiểu tự nhiên, Tin học, Hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo, Công nghệ, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật) theo 

ba hình thức: nội bộ môn học, đa môn và liên môn.  

 Trong đó, hai hình thức tích hợp đầu không đòi hỏi phải bổ sung thời lượng mà 

tuân thủ hoàn toàn các môn học, còn hình thức thứ ba sử dụng thời lượng tự chọn của 

ba môn Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Tin học, Công nghệ và chuyên đề học tập. 
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9. Kết luận và khuyến nghị  

Bộ GD&ĐT thúc đẩy các bên liên quan cùng đồng tâm hiệp lực quan tâm đến 

lĩnh vực giáo dục tài chính trong trường phổ thông theo những cách khác nhau:  

- Khuyến khích họ cố gắng tận dụng các lợi thế sẵn có để tuyên truyền cho xã hội 

về tầm quan trọng của sự am hiểu các kiến thức, kỹ năng tài chính ở mỗi người dân đối 

với việc an sinh xã hội.  

- Tổ chức cuộc điều tra, khảo sát về mức độ hiểu biết và kỹ năng tài chính của thế 

hệ trẻ. Một mặt tạo ra sự chú ý của xã hội và nhà giáo dục đến các khoảng trống và nhu 

cầu của thế hệ trẻ về lĩnh vực này; mặt khác sẽ phát triển các tiêu chuẩn, chỉ số về kiến 

thức tài chính (bao gồm khung đánh giá sự hiểu biết tài chính trong PISA 20121). 

- Xem xét việc thiếu nguồn lực, thời gian và chuyên môn của hệ thống giáo dục, 

và xác định các bên liên quan nào có thể hỗ trợ trực tiếp gì cho việc phát triển nội dung 

giáo dục tài chính trong chương trình nhà trường. Ví dụ như cung cấp các giải pháp để 

giảm thiểu những hạn chế của hệ thống, hay giúp thiết lập mục tiêu và lộ trình thực 

hiện lâu dài một cách linh hoạt. 

 

Từ khóa: 1/ Giáo dục tài chính; 2/ Chương trình giáo dục phổ thông 

 

 

  

                                                
1See http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/8/43/46962580.pdf   
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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ VẤN TÂM LÍ  

CHO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2016-VKG - 07 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Gia Trang 

Các thành viên tham gia: ThS. Phạm Thị Phương Thức  

                PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận 

                                          ThS. Lê Thị Quỳnh Nga 

                                             ThS. Ngô Thanh Thủy 

                                            PGS.TS. Lê Vân Anh 

                                             Trần Thị Lệ Thu 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 6 năm 2016/ tháng 11 năm 2018 

2. Tính cấp thiết  

Học sinh lứa tuổi THCS từ 11-15, 16 tuổi là thời kì diễn ra những thay đổi mạnh 

mẽ về sinh lí và tâm lí và hoạt động học tập. Do quá trình biến đổi không đồng đều và 

thiếu kinh nghiệm sống nên học sinh có hành vi bột phát, sai lệch chuẩn mực trong học 

tập, trong mối quan hệ với bạn bè, thầy cô, cha mẹ và ngay trong sự phát triển của 

chính bản thân mình. Những công trình nghiên cứu gần đây của một số tác giả trong 

nước cho thấy, tỉ lệ học sinh có rối nhiễu tâm lí chiếm khoảng 15%-20%. Tình trạng 

học sinh có hành vi bạo lực, lệch chuẩn diễn ra ở nhiều nơi. Trong khi đó, giáo viên 

chủ nhiệm thường được giao nhiệm vụ giải quyết những khó khăn của học sinh. Tuy 

nhiên, họ thiếu kĩ năng tư vấn tâm lí để có thể giải quyết hiệu quả vấn đề nảy sinh của 

các em học sinh. Trong một nghiên cứu về thực trạng công tác tư vấn tâm lí tại một số 

trường THCS và THPT ở Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, có tới 54% giáo viên kiêm 

nhiệm tư vấn học đường.  

Trong tình hình thực tế hiện nay, tình trạng học sinh có hành vi bất thường, gây 

hấn với người khác, trầm cảm, tự sát... có diễn biến phức tạp. Các trường học chưa có 

nhân viên tư vấn chuyên trách thì biện pháp có tính khả thi là bồi dưỡng, phát triển 

năng lực tư vấn tâm lí cho giáo viên chủ nhiệm (GVCN) ở trường THCS để họ có thể 

làm tốt hơn vai trò giúp đỡ, hỗ trợ học sinh giải quyết những khó khăn trong học tập và 

cuộc sống của các em. Bởi vì, giáo viên chủ nhiệm là người tiếp xúc với học sinh và 

cha mẹ học sinh thường xuyên. Họ hiểu về học sinh rõ hơn so với giáo viên bộ môn. 

Từ những cơ sở nêu trên, chúng tôi đề xuất nghiên cứu “Phát triển năng lực tư vấn tâm 

lí cho giáo viên chủ nhiệm ở trường Trung học cơ sở”.  
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3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực tư vấn tâm lý cho giáo viên chủ nhiệm 

ở trường THCS. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Tổng quan nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển năng lực tư vấn tâm lí cho giáo 

viên chủ nhiệm ở trường THCS. 

-  Khảo sát về nhu cầu tư vấn tâm lí của HS và năng lực tư vấn tâm lí của giáo 

viên chủ nhiệm ở một số trường THCS  

- Đề xuất biện pháp phát triển năng lực tư vấn tâm lí cho giáo viên chủ nhiệm ở 

trường THCS. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi khách thể nghiên cứu: 1/ Số lượng khách thể tham gia trả lời bảng hỏi 

(Khoảng 60 giáo viên chủ nhiệm trả lời bảng hỏi; khoảng 300 học sinh Trung học cơ 

sở; khoảng 10 cán bộ quản lí ở trường THCS); 2/ Số lượng khách thể tham gia phỏng 

vấn sâu, tọa đàm (10 người). 

- Phạm vi nội dung nghiên cứu: Thực trạng năng lực tư vấn tâm lí của GVCN, các 

yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư vấn và đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực 

tư vấn tâm lí cho GVCN ở trường THCS.  

- Phạm vi địa bàn nghiên cứu: Một số trường THCS ở Hà Nội và tỉnh Hà Nam. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp nghiên 

cứu tài liệu, phương pháp chuyên gia, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương 

pháp tọa đàm, phương pháp phỏng vấn sâu và phương pháp xử lí thống kê. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận về phát triển năng lực tư vấn tâm lí cho giáo viên chủ 

nhiệm ở trường THCS 

1.1. Tổng quan nghiên cứu trong nước và ngoài nước về năng lực tư vấn tâm lí 

của giáo viên   

1.2. Một số khái niệm cơ bản  

         1.3. Đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở  

         1.4. Nhu cầu tư vấn tâm lí của học sinh Trung học cơ sở 

        1.5. Nhiệm vụ tư vấn của giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học cơ sở 
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        1.6. Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên chủ nhiệm ở 

trường THCS 

Chương 2: Kết quả nghiên cứu về năng lực tư vấn tâm lí cho giáo viên chủ 

nhiệm ở trường THCS  

2.1. Tổ chức điều tra, khảo sát 

2.2. Nhu cầu tư vấn tâm lí của học sinh Trung học cơ sở  

2.3. Năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên chủ nhiệm 

2.4. Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên chủ nhiệm 

         Chương 3: Biện pháp phát triển năng lực tư vấn tâm lí cho giáo viên chủ 

nhiệm ở trường THCS 

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 

3.2. Biện pháp phát triển năng lực tư vấn tâm lí cho giáo viên chủ nhiệm ở 

Trường THCS  

3.3. Khảo nghiệm biện pháp phát triển năng lực tư vấn tâm lí cho giáo viên chủ 

nhiệm ở Trường THCS. 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Về cơ sở lí luận, nhóm nghiên cứu đã phân tích, làm rõ một số khái niệm liên 

quan như: Năng lực, tư vấn, tư vấn tâm lí, năng lực tư vấn tâm lí và phát triển năng lực 

tư vấn tâm lí cho GVCN ở trường THCS; Phân tích đặc điểm tâm lí lứa tuổi HS THCS; 

Nhu cầu tư vấn tâm lí cho HS và nhiệm vụ tư vấn của GVCN ở trường THCS. Đặc 

biệt, nhóm nghiên cứu đã nêu bật được những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư vấn 

tâm lí của GVCN ở trường THCS. 

Về cơ sở thực tiễn, nhóm nghiên cứu lựa chọn 4 trường THCS của 2 tỉnh là Hà 

Nội và Hà Nam để khảo sát (Trường THCS Bắc Lý và THCS Nhân Hậu thuộc huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Trường THCS Trung Hòa và Thực Nghiệm tại Hà Nội), với 

nội dung khảo sát đối với HS và GVCN, CBQL tập trung vào những vấn đề cơ bản 

(Nhu cầu tư vấn tâm lí của học sinh của HS; Năng lực tư vấn tâm lí của GVCN; Yếu tố 

ảnh hưởng đến năng lực tư vấn tâm lí của GVCN; Biện pháp phát triển năng lực tư vấn 

tâm lí cho GVCN).  

Đề xuất 5 biện pháp phát triển năng lực tư vấn tâm lí cho GVCN ở trường THCS: 

1/ Nâng cao nhận thức, thái độ về tư vấn tâm lí cho cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên 

chủ nhiệm; 2/ Bồi dưỡng kĩ năng tư vấn tâm lí cho giáo viên chủ nhiệm; 3/ Phối hợp 

các lực lượng giáo dục trong tư vấn tâm lí cho HS; 4/ Xây dựng nhóm chuyên gia tư 

vấn; 5/ Giám sát và đánh giá công tác tư vấn tâm lí. Đề tài cũng đã lấy ý kiến GV về 

tính cần thiết và khả thi cảu các biện pháp đề xuất. 
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9. Kết luận và khuyến nghị  

Với những kết quả nghiên cứu về lí luận và thực tiễn, nhóm nghiên cứu đề tài đề 

xuất một số khuyến nghị: 

Đối với cán bộ quản lí giáo dục  

- Thống nhất chỉ đạo thực hiện công tác tư vấn tâm lí trong các trường học hiện 

nay thông qua việc phổ biến và ban hành các văn bản của ngành giáo dục về tư vấn tâm 

lí cho HS.  

- Chỉ đạo xây dựng diễn đàn giúp các GV và chuyên gia tư vấn có thể chia sẻ 

thông tin, kiến thức, kĩ năng về tư vấn tâm lí,  trường hợp điển hình về khó khăn tâm lí 

ở HS và cách hỗ trợ để nâng cao năng lực tư vấn cho GV.    

- Kiểm tra, giám sát công tác tư vấn tâm lí cho HS ở các trường học. Đồng thời, 

có sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác tư vấn. Kịp thời 

động viên, khen thưởng đối với giáo viên làm tốt nhiệm vụ tư vấn, có sáng tạo trong 

hoạt động.  

Đối với giáo viên làm công tác tư vấn  

- Hoạt động tư vấn tâm lí cho HS cần được đưa vào kế hoạch năm học của các 

nhà trường. Đồng thời có sự đánh giá đối với việc thực hiện hoạt động này để xem xét 

tính hiệu quả và có sự điều chỉnh phù hợp nhằm giúp giáo viên thực hiện tốt công việc 

của mình. 

- Tổ chức hoạt động bồi dưỡng tư vấn tâm lí cho giáo viên, chú trọng vào việc 

thực hành các kĩ năng, xử lí các trường hợp điển hình để tạo ra kĩ năng tư vấn thành 

thạo cho giáo viên. 

 - Tạo các điều kiện thuận lợi cho GV thực hiện công tác tư vấn như phòng tư 

vấn, các trang thiết bị phục vụ tư vấn (bàn, ghế, máy ghi âm, tài liệu…).   

 Đối với các lực lượng giáo dục 

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa giáo viên tư vấn với cha mẹ HS và các lực 

lượng giáo dục khác nhau Đoàn, Đội, Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ…  

- Công tác phối hợp có thể tiến hành định kì hoặc đột xuất theo yêu cầu của sự 

việc xảy ra nhằm giúp giáo viên tư vấn có thể tư vấn, hỗ trợ tốt vấn đề cần giải quyết. 

 

Từ khóa: 1/ Năng lực tư vấn tâm lí; 2/ Giáo viên chủ nhiệm; 3/ Trung học cơ sở. 
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÍ 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỦA CÁC NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP 

ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC 

PHỔ THÔNG 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2016-VKG-02 

Chủ nhiệm đề tài:   TS. Dương Quang Ngọc 

Các thành viên tham gia: PGS.TS. Phạm Đức Quang 

     ThS. Nguyễn Thị Thanh 

                                           PGS. TS. Nguyễn Thị Hạnh 

                     TS. Trịnh Thị Anh Hoa 

                                       PGS. TS. Lê Vân Anh 

                                    ThS. Lê Thị Mai Hương 

                                    ThS. Vương Hồng Hạnh            

 Thời gian bắt đầu/kết thúc: tháng 2 năm 2016/tháng 2 năm 2018 

2. Tính cấp thiết  

 Tăng cường phân cấp, nâng cao tính tự chủ cho các địa phương, nhà trường 

trong việc ra quyết định về chương trình (CT) đã và đang là xu thế ở nhiều nước trên 

thế giới. Ở nước ta, chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) hiện hành mang tính 

tập trung cao. Một số năm gần đây, Bộ GD&ĐT đã có những hướng dẫn thực hiện CT 

linh hoạt, tuy nhiên hiệu quả thực hiện cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế.  Định hướng 

cho những giải pháp trong việc tháo gỡ vấn đề trên, Nghị quyết 29 - Hội nghị Ban chấp 

hành TW 8 Khóa XI nhấn mạnh “Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động 

lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo”. Nghị quyết 

88/2014/QH13 có yêu cầu: CTGDPT phải phù hợp với điều kiện thực tiễn về đội ngũ 

GV, cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh. Thực 

hiện một CTGDPT thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt. …; đồng thời dành thời 

lượng cho cơ sở giáo dục chủ động vận dụng để xây dựng và triển khai thực hiện kế 

hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Với những lí do trên, 

chúng tôi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực quản lí CT giáo dục của các nhà 

trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới CT, SGK giáo dục phổ thông”. 
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3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quản lí CTGD của một số nước trên thế 

giới, xuất phát từ thực tiễn quản lí CTGD hiện nay của Việt Nam; từ yêu cầu đổi mới 

của Đảng, nhà nước về đổi mới quản lí CTGD; đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng cao năng lực quản lí trong việc thực hiện CTGD của các nhà trường phổ thông 

(tập trung vào CBQL và GV) đáp ứng yêu cầu đổi mới CT, SGK giáo dục phổ thông. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận về năng lực quản lí CTGD của nhà trường phổ thông;  

- Nghiên cứu thực trạng năng lực quản lí CTGD của nhà trường phổ thông: hiện 

trạng quản lí CTGD phổ thông; hiện trạng năng lực quản lí của chủ thể quản lí trong 

việc thực hiện CTGD phổ thông; nguyên nhân và đề xuất;  

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lí CTGD nhằm thực hiện 

CTGD phổ thông mới có hiệu quả. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu năng lực quản lý chương trình giáo dục phổ thông (tập trung 

vào giáo viên và cán bộ quản lý) 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp nghiên 

cứu lí luận; Phương pháp nghiên cứu thực tiễn; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp 

toán thống kê. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận về năng lực quản lí chương trình giáo dục của nhà trường 

phổ thông 

1.1. Chương trình và chương trình giáo dục  

1.2. Chương trình giáo dục quốc gia, địa phương và nhà trường 

1.3. Quản lí chương trình giáo dục 

1.4. Quản lí chương trình giáo dục theo tiếp cận quản lí dựa vào nhà trường  

1.5. Yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

1.6. Năng lực quản lí kế hoạch giáo dục nhà trường 

Chương 2: Cơ sở thực tiễn của năng lực quản lý kế hoạch giáo dục nhà trường 

(KHGDNT) 

2.1. Cơ sở pháp lí của việc nâng cao năng lực quản lí KHGDNT  

2.2. Khái quát về năng lực quản lí KHGDNT, CTGD phổ thông ở Việt Nam 
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2.3. Thực trạng về năng lực quản lí KHGDNT ở trường THCS Việt Nam hiện nay  

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý kế hoạch giáo dục nhà 

trường ở trường THCS 

3.1. Một số thách thức đặt ra với năng lực quản lí kế hoạch giáo dục nhà trường 

3.2. Nguyên tắc đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lí KHGDNT 

3.3. Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lí KHGDNT có hiệu quả 

3.4. Khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của một số giải pháp đề xuất  

8. Những đóng góp chính của đề tài 

  - Đề tài đã hệ thống khung lý thuyết về năng lực, về quản lí; và đề xuất khung lý 

thuyết về năng lực quản lí KHGDNT. Trong đó đã đề xuất qui trình quản lí KHGDNT, 

đề xuất các thành tố năng lực quản lí KHGDNT của CBQL với 25 chỉ số và năng lực 

quản lí KHGDNT của GV với 26 chỉ số. Đồng thời cũng đã đề xuất các tiêu chí đánh 

giá kèm theo các chỉ số của năng lực quản lí KHGDNT. 

 - Đề tài đã triển khai nghiên cứu thực trạng năng lực quản lí KHGDNT của 

CBQL, GV tại 6 trường THCS thuộc 3 tỉnh/thành phố. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

các CBQL, GV cũng đã thể hiện được những chỉ số cơ bản của năng lực quản lí 

KHGDNT. Tuy nhiên, CBQL, GV còn chưa nhận thức rõ và vận dụng đầy đủ các 

thành tố năng lực trong quá trình quản lí KHGDNT. Nguyên nhân là do CBQL, GV 

còn chưa được tập huấn/bồi dưỡng một cách chuẩn mực về quản lí KHGDNT, chưa 

được trải nghiệm theo chương trình mới; còn nhiều trở ngại trong quá trình triển khai 

KHGDNT theo tinh thần đổi mới quản lí. Qua nghiên cứu tại 3 tỉnh cũng cho thấy vai 

trò chỉ đạo của Sở GD&ĐT, đặc biệt là Phòng Giáo dục trung học của Sở rất quan 

trọng đối với nhà trường trong việc quản lí KHGDNT.  

 - Trên cơ sở yêu cầu đổi mới, căn cứ tình hình thực tiễn, đề tài cũng đã đề xuất 

một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lí KHGDNT cho CBQL, để thực hiện 

KHGDNT có hiệu quả. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

-. Đối với Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các nhà trường: căn cứ các 

giải pháp đề tài đề xuất để thực hiện trong thời gian tới góp phần thực hiện hiệu quả 

quản lí KHGDNT. 

-  Đề nghị có những nghiên cứu và triển khai tiếp theo về: (1) Xây dựng qui trình 

chi tiết về quản lí KHGDNT và hướng dẫn thực hiện qui trình quản lí KHGDNT cho 

các nhà trường THCS; (2) Chuẩn hóa khung năng lực quản lí KHGDNT của CBQL, 

GV để làm cơ sở đánh giá. 
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Từ khóa: 1/ Năng lực quản lí chương trình giáo dục; 2/ Chương trình, sách giáo khoa 

phổ thông 
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BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN  

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC  

THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2016-VKG-08MT 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận 

Các thành viên tham gia: ThS. Lê Thị Quỳnh Nga 

    TS. Lưu Thu Thủy 

    TS. Nguyễn Thị Hiền 

    ThS. Nguyễn Thị Hiền 

    ThS. Ngô Thanh Thủy 

    CN. Mai Thị Mai 

    CN. Nguyễn Hoàng Khánh Minh 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 5 năm 2016/ tháng 11 năm 2018 

2. Tính cấp thiết  

 Ô nhiễm môi trường đã trở thành vấn đề quan trọng bậc nhất toàn cầu vì đây là 

yếu tố tác động quan trọng đến chất lượng cuộc sống, là nguyên nhân căn bản dẫn đến 

biến đổi khí hậu. Việc cải thiện, gìn giữ môi trường không chỉ phụ thuộc vào mỗi quốc 

gia hay tổ chức mà còn phụ thuộc vào ý thức và hành động của mỗi cá nhân đối với 

môi trường mình đang sinh sống.  

 Giáo dục môi trường (GDMT) là biện pháp có hiệu quả cao và bền vững vì nó 

giúp con người có được nhận thức đúng đắn và thực hiện một cách có ý thức các nhiệm 

vụ bảo vệ môi trường. Vì vậy, giáo dục môi trường đã trở thành chương trình hành 

động được tất cả các quốc gia hưởng ứng. Ở nước ta, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết 

định 1216/2012/QĐ-TTg về ”Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030”, trong đó khẳng định việc đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên 

truyền bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân và học sinh là hết sức cần thiết. 

 Học sinh Tiểu học là đối tượng lý tưởng để giáo dục ý thức và trang bị các kỹ 

năng bảo vệ môi trường để nó trở thành thói quen, lối sống của các em. Về bản chất, 

các em đều giàu lòng yêu thiên nhiên, dễ xúc cảm, nên rất thuận lợi để hình thành tình 

cảm yêu quý tự nhiên. Hơn nữa, ở lứa tuổi đang định hình về nhân cách, các em dễ tiếp 

thu định hướng giá trị mới nên những hiểu biết cơ bản và phẩm chất cá nhân được bồi 

dưỡng qua giáo dục môi trường sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời các em.  
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 Các kiến thức về môi trường và biến đổi khí hậu đã được đưa vào chương trình 

tiểu học thông qua một số môn học. Tuy nhiên, mục tiêu của GDMT là giáo dục toàn 

diện về nhận thức, thái độ, hành vi, thói quen BVMT nên công tác GDMT phải kết hợp 

nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành. Trong đó, việc cho các em có cơ hội được 

trải nghiệm những việc làm cụ thể trong thực tế, sẽ giúp các em có được những kiến 

thức, kỹ năng một cách tự nhiên. Khi gặp phải những vấn đề thực tiễn, các em có thể 

vận dụng một cách sáng tạo những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị để giải quyết 

vấn đề. Đồng thời, giúp các em có ý thức, chủ động đánh giá và cân nhắc về tác động 

đối với môi trường trong mỗi hành động của mình. 

 Nhiệm vụ “Biên soạn tài liệu hướng dẫn giáo viên phát triển kĩ năng bảo vệ 

môi trường cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo” sẽ giúp 

nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên tiểu học, 

không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng bảo vệ môi trường cho học 

sinh tiểu học mà sẽ còn có tác động lan tỏa tới nhiều đối tượng liên quan, như những 

người thân sống cùng các em. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Hướng dẫn giáo viên phát triển kĩ năng bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học 

thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo (TNST). 

4. Nội dung nghiên cứu 

Bảo vệ môi trường và kĩ năng bảo vệ môi trường của học sinh tiểu học  

- Vai trò của môi trường, Nguyên nhân, hậu quả và những nguy cơ từ ô nhiễm 

môi trường đối với sự sống; Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường sống; 

- Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học;  

- Các kĩ năng BVMT của học sinh Tiểu học (Tiêu chí xác định các kĩ năng 

BVMT của học sinh tiểu học; Các nhóm kĩ năng cơ bản đối với học sinh tiểu học); 

Phát triển kĩ năng BVMT cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động TNST 

- Tầm quan trọng của giáo dục kĩ năng BVMT trong nhà trường tiểu học; Mục 

tiêu, nội dung và con đường phát triển kĩ năng BVMT cho học sinh tiểu học; 

- Ý nghĩa và bản chất của hoạt động trải nghiệm sáng tạo; 

- Nhu cầu nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm 

phát triển kĩ năng bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học; 

- Phát triển kĩ năng BVMT cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động TNST.  

5. Phạm vi nghiên cứu 

 Nhiệm vụ triển khai biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn thử nghiệm tài liệu 

cho giáo viên ở một số trường tiểu học trong khu vực miền Bắc. 
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6. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp nghiên 

cứu lí luận, phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp chuyên gia, 

phương pháp đối sánh và lựa chọn nghiên cứu điển hình, phương pháp thử nghiệm. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 2 phần: 

Phần thứ nhất: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển kĩ năng BVMT 

cho học sinh tiểu học qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

1. Bảo vệ môi trường 

2. Kĩ năng bảo vệ môi trường của học sinh tiểu học 

3. Phát triển kĩ năng BVMT cho HS tiểu học qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

4. Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục (HĐGD) để phát triển kỹ năng BVMT 

cho học sinh tiểu học 

 Phần thứ hai: Phát triển kĩ năng bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học 

thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

 1. Các modules phát triển kĩ năng BVMT cho học sinh tiểu học 

 2. Thử nghiệm tài liệu 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

 - Nhóm nghiên cứu đã đề xuất con đường giáo dục kĩ năng bảo vệ môi trường 

cho học sinh tiểu học như thông qua hoạt động dạy học, tham gia hoạt động xã hội 

trong cộng đồng, qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm đạt được mục tiêu giáo 

dục kĩ năng BVMT cho học sinh tiểu học. Trong đó, phân tích cụ thể việc phát triển kĩ 

năng BVMT cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm 

hình thành và phát triển ở học sinh một số kĩ năng BVMT cơ bản. 

- Dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn về GDMT cho học sinh phổ thông nói chung 

và học sinh tiểu học nói riêng; căn cứ vào đặc điểm phát triển nhận thức, hoạt động và 

giao tiếp của học sinh tiểu học; Đồng thời, khai thác những điểm đặc thù và ưu việt của 

hoạt động TNST và cách tiếp cận kĩ năng sống (xem Phần thứ nhất của tài liệu này), 

nhóm nghiên cứu đã xây dựng hệ thống 4 nhóm Modules hướng dẫn giáo viên phát 

triển 08 nhóm kĩ năng bảo vệ môi trường. Các hoạt động trải nghiệm việc tìm hiểu và 

BVMT được giáo viên chủ động thiết kế (theo hướng dẫn), sẽ giúp học sinh có thể ứng 

phó, giải quyết một cách tích cực, phù hợp với chuẩn mực chung và có hiệu quả trước 

những tình huống hay vấn đề của cuộc sống;... 

- Trên cơ sở Mục tiêu, Nội dung module, các bước tổ chức hoạt động TNST và 

điều kiện thực hiện, Nội dung và Cách thức đánh giá kĩ năng BVMT của học sinh, Các 
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thông tin nguồn,… các giáo viên có thể chủ động thực hiện nhiệm vụ phát triển kĩ năng 

BVMT cho học sinh tiểu học một cách sáng tạo và linh hoạt, phát huy tính tích cực- 

chủ động của HS, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi HS Tiểu học.  

9. Kết luận và khuyến nghị  

 - Phát triển kĩ năng bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học thông qua hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo sẽ góp phần nâng cao kiến thức, kĩ năng tổ chức các hoạt 

động giáo dục cho giáo viên ở các nhà trường tiểu học; Không chỉ góp phần nâng cao 

nhận thức và phát triển kĩ năng bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học mà sẽ còn có 

tác động lan tỏa tới nhiều đối tượng liên quan, như những người thân sống cùng các 

em. 

 -  Đối với lứa tuổi tiểu học, những kĩ năng BVMT cần hình thành và phát triển 

được dựa trên sự phát triển tâm sinh lý, sự hiểu biết của các em về môi trường, cụ thể 

là môi trường tự nhiên. Các kĩ năng BVMT cần giáo dục cho học sinh tiểu học có thể 

bao gồm: Kĩ năng khảo sát trường học/cộng đồng và lập sơ đồ (kế hoạch) BVMT;  Kĩ 

năng truyền thông về BVMT, kĩ năng sử dụng tiết kiệm năng lượng nhằm BVMT, Kĩ 

năng vệ sinh môi trường; Kĩ năng trồng và chăm sóc cây cối; Kĩ năng bảo vệ nguồn 

nước và bảo vệ rừng; Kĩ năng phân loại rác thải; Kĩ năng tự làm đồ dùng, đồ chơi từ 

nguyên liệu tái sử dụng để BVMT. 

- Để đạt được mục tiêu giáo dục kĩ năng BVMT cho học sinh tiểu học, nhà giáo 

dục có thể tổ chức cho học sinh tham gia nhiều loại hoạt động, qua nhiều con đường/ 

cách thức khác nhau. Trong đó, trải nghiệm sáng tạo được xem là một trong những con 

đường giáo dục BVMT hiệu quả nhất dành cho các em học sinh tiểu học. 

 

Từ khóa: 1/ Kĩ năng bảo vệ môi trường; 2/ HS tiểu học; 3/ Hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo 
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PHẦN III. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁP TRIỂN TIỀM LỰC  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2015 –37-43 NV 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Khắc Thông 

Các thành viên tham gia: TS. Vũ Thanh Bình 

                                             ThS. Nguyễn Thanh Thủy 

                                             TS. Nguyễn Hải Thanh 

                                             PGS. TS. Nguyễn Đức Minh 

                                             ThS. Nguyễn Văn Châu 

                                             ThS. Đặng Quang Tình 

                                             ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh 

                                             ThS. Trần Thị Hương Giang                                       

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 12 năm 2015/ tháng 12 năm 2017 

2. Tính cấp thiết  

 Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước coi giáo dục và đào tạo, khoa học 

và công nghệ là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH&CN) là 

đầu tư cho phát triển, trong thời gian qua, đầu tư cho hoạt động KH&CN của nước ta 

đã có những bước phát triển mới. Mặc dù ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp nhưng với 

sự nỗ lực rất lớn của Nhà nước, từ năm 2000, tỷ lệ chi ngân sách Nhà nước cho 

KH&CN đã đạt 2%, đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình thực hiện chủ 

trương đầu tư phát triển KH&CN của Đảng và Nhà nước. Chính sách đầu tư của Nhà 

nước về KH&CN đã mang lại hiệu quả tích cực, đạt được những kết quả rất đáng kích 

lệ. Tuy nhiên, KH&CN nước ta còn nhiều mặt yếu kém, còn có những khoảng cách xa 

so với khu vực và thế giới, chưa đáp ứng yêu cầu là nền tảng và động lực phát triển 

kinh tế - xã hội mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là đầu tư cho phát triển tiềm 

lực và hoạt động khoa học công nghệ còn hạn chế, dàn trải, đặc biệt là đầu tư của xã 

hội, của doanh nghiệp cho KH&CN còn thấp.  

 Hiện nay, cả nước ta có hơn 400 trường đại học và cao đẳng. Số lượng giáo sư, 

phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ trong các trường đại học, cao đẳng chiếm hơn 60% các nhà 

khoa học trong cả nước. Đây là nguồn lực rất lớn và quí giá, đã có nhiều đóng góp có 
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hiệu quả trong hoạt động KH&CN của cả nước nói chung, của các cơ sở giáo dục đại 

học nói riêng. Tuy nhiên, mặc dù có lợi thế về nhân lực, cơ sở vật chất, phòng thí 

nghiệm nhưng trong thời gian qua, các cơ sở giáo dục đại học chưa được đầu tư thích 

đáng cho phát triển KH&CN. Từ năm 2006 đến nay, tính trung bình mỗi năm, 1 giảng 

viên đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp dưới 10 triệu VNĐ cho nghiên cứu 

khoa học, một con số rất thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới.  

 Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện cơ chế tổ chức, cơ chế tài chính, cơ 

chế hoạt động khoa học và công nghệ nhằm góp phần đưa nước ta đến năm 2020 cơ 

bản trở thành một nước công nghiệp thì các cơ sở giáo dục đại học phải được đầu tư 

phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, phát triển đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, 

tăng cường nguồn tài chính thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Đồng thời, Nhà nước cần ban hành các chính sách khả thi, khuyến khích các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt 

động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Đề xuất các giải pháp đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa 

học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.  

4. Nội dung nghiên cứu 

- Báo cáo tổng quan lí luận về đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ 

trong các cơ sở giáo dục đại học.  

- Một số vấn đề về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học 

và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.  

- Đề xuất các giải pháp đầu tư phát triển tiềm lực trong các cơ sở giáo dục đại 

học.  

5. Phạm vi nghiên cứu 

           Một số cơ sở giáo dục đại học trong toàn quốc. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp nghiên 

cứu lí luận, phương pháp điều tra thống kê và phân tích lí thuyết; Phương pháp khảo 

nghiệm. 
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7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng  quan 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

1.2. Các hình thức đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong các 

cơ sở giáo dục đại học 

Chương 2: Một số vấn đề về tiềm lực khoa học và công nghệ 

2.1. Cơ sở pháp lý để định hướng đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ 

2.2. Tiềm lực khoa học và công nghệ 

2.3. Kinh nghiệm quốc tế về đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ 

Chương 3: Thực trạng đầu tư phát triển tiềm lực và quy trình đầu tư phát 

triển tiềm lực khoa học và công nghệ 

3.1. Thực trạng đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ 

3.2. Quy trình đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN 

Chương 4: Đề xuất một số giải pháp đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và 

công nghệ 

4.1. Giải pháp về nhân lực 

4.2. Giải pháp về cơ sở vật chất 

4.3. Giải pháp về tài chính 

4.4. Giải pháp về xây dựng cơ chế chính sách 

4.5. Kiến nghị đối với Nhà nước, Chính phủ, bộ/ngành liên quan 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

 Về cơ sở lí luận, đề tài đã nghiên cứu cơ sở pháp lí để định hướng đầu tư tiềm 

lực KH & CN, tổng quan kinh nghiệm quốc tế về vấn đề nghiên cứu. 

Về cơ sở thực tiễn, đề tài cung cấp các số liệu về thực trạng đầu tư phát triển 

tiềm lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; Hệ thống hóa vấn đề về đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công 

nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; Xây dựng quy trình đầu tư phát triển tiềm lực 

khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, định 

hướng ứng dụng và định hướng thực hành. 

Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, đề tài đề xuất các giải pháp đầu tư phát triển tiềm 

lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. 
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9. Kết luận và khuyến nghị  

 Với những kết quả nghiên cứu, đề tài đã khuyến nghị: 

- Cần tập trung đổi mới cơ chế tài trợ nghiên cứu cho GDĐH để thúc đẩy giảng 

viên nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học. 

- Công khai, minh bạch các công trình đã công bố, các hướng nghiên cứu đang 

thực hiện của giảng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở GDĐH. 

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản trị đại học cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý các 

nhà trường trên nền thực hiện tự chủ đại học. 

- Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai phân tầng, xếp hạng các 

trường đại học. 

- Tổ chức quản lý, giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ 

sở GDĐH và đào tạo giảng viên để đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN trong các cơ sở 

GDĐH. 

 

Từ khóa: 1/ Tiềm lực khoa học và công nghệ; 2/ Giáo dục đại học 
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GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN  

CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2013 - 37- 24NV 

        Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Nho Huy 

        Các thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Nho Huy 

                                                  TS. Ngũ Duy Anh 

                                                  ThS. Dương Văn Bá 

                                                  ThS. Đào Hoàng Trường 

                                                  ThS. Bùi Tiến Dũng 

                                                  PGS.TS. Võ Văn Thắng 

                                                  TS. Lê Mạnh Hùng 

                                                  ThS. Vũ Đức Bình 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 7 năm 2013/ tháng 12 năm 2016 

2. Tính cấp thiết  

      Hiện nay, hầu hết các trường đại học ở Việt Nam đã thực hiện chuyển từ đào tạo 

theo niên chế học phần sang đào tạo theo học chế tín chỉ dưới những mức độ và cách 

làm khác nhau. Đặc điểm của đào tạo theo học chế tín chỉ đặt ra những yêu cầu cần đổi 

mới công tác sinh viên (CTSV) về nội dung và phương pháp tổ chức các hoạt động rèn 

luyện của SV. Tuy nhiên, việc cải tiến, đổi mới CTSV trong đào tạo theo học chế tín 

chỉ hiện nay còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Quản lý CTSV ở các trường 

đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉ còn nhiều hạn chế, bất cập giữa tổ chức đào 

tạo theo học chế tín chỉ với việc tổ chức các hoạt động CTSV.  

     Việc đề xuất những giải pháp quản lý CTSV phải xuất phát từ những luận cứ 

khoa học và thực tiễn CTSV ở các trường đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉ. 

Tuy nhiên, hiện nay lại có rất ít công trình khoa học  nghiên cứu tổng thể và toàn diện 

về CTSV và quản lý CTSV ở các trường đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Vì 

vậy, việc nghiên cứu về quản lý CTSV của các trường đại học trong đào tạo theo học 

chế tín chỉ ở Việt Nam hiện nay là vấn đề mang tính thời sự và cấp thiết. Do vậy, 

chúng tôi lựa chọn đề tài: “Giải pháp quản lý công tác sinh viên của các trường đại 

học đào tạo theo học chế tín chỉ” nhằm góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý 

giáo dục đại học nói chung, quản lý CTSV nói riêng và nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện cho SV các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay. 
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3. Mục tiêu nghiên cứu 

      Trên cở sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng CTSV và quản lý CTSV 

trong đào tạo theo học chế tín chỉ, luận án đề xuất các giải pháp quản lý CTSV nhằm 

nâng cao hiệu quả thực hiện CTSV trong đào tạo theo học chế tín chỉ, giúp SV phát 

triển toàn diện để đáp ứng mục tiêu của giáo dục đại học. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công tác sinh viên của các trường đại học đào tạo 

theo học chế tín chỉ. 

- Nghiên cứu Thực trạng công tác sinh vên và quản lý công tác sinh viên của các trường 

đại học đào tạo theo học chế tín chỉ ở Việt Nam hiện nay. 

     - Đề xuất giải pháp quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học đào tạo theo học 

chế tín chỉ ở Việt Nam. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

 Việc nghiên cứu thực trạng được thực hiện dựa trên báo cáo về CTSV của 

các trường đại học gửi về Bộ GDĐT trong giai đoạn 2012 -2016 và kết quả điều tra, 

khảo sát đối với một số đại học, trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ, đại diện 

theo đặc điểm vùng miền, loại hình trường. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

 - Phương pháp luận nghiên cứu: Đề tài được thực hiện trên quan điểm tiếp 

cận chức năng quản lý kết hợp với tiếp cận đồng bộ các vấn đề của quản lý CTSV 

trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở Việt Nam hiện nay để đề xuất các giải pháp nhằm 

đảm bảo mục tiêu của CTSV trong đào tạo theo học chế tín chỉ. 

 - Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: Nghiên cứu lý luận, Nghiên cứu 

thực tiễn và tổng kết kinh nghiệm. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý công tác sinh viên của các trường đại 

học đào tạo theo học chế tín chỉ. 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề công tác sinh viên và quản lý công tác sinh 

viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 

1.2. Nội dung công tác sinh viên  

1.3. Tác động của đào tạo theo học chế tín chỉ đến công tác sinh viên và quản lý 

công tác sinh viên 

1.4. Quản lý công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 
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Chương 2: Thực trạng công tác sinh vên và quản lý công tác sinh viên của 

các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ ở Việt Nam hiện nay. 

  2.1. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực trạng 

2.2. Thực trạng công tác sinh viên của các trường đại học đào tạo theo học chế 

tín chỉ hiện nay  

2.3. Thực trạng quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học Việt Nam trong 

đào tạo theo học chế tín chỉ 

2.4. Đánh giá chung về thực trạng công tác sinh viên và quản lý công tác sinh 

viên  

Chương 3: Giải pháp quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học đào tạo 

theo học chế tín chỉ ở Việt Nam. 

3.1. Những định hướng và nguyên tắc xây dựng giải pháp 

3.2. Giải pháp quản lý công tác sinh viên của các trường đại học đào tạo theo 

học chế tín chỉ 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

- Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác sinh viên và quản lý công tác 

sinh viên của các trường đại học ở Việt Nam và đánh giá được những tác động của việc 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ đến công tác sinh viên và quản lý công tác sinh viên; từ 

đó, đề xuất hệ thống giải pháp cấp thiết và khả thi đối với việc quản lý công tác sinh 

viên của các trường đại học ở Việt Nam trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Những giải 

pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác sinh viên trong đào tạo theo 

học chế tín chỉ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.         

9. Kết luận và khuyến nghị  

 - Học chế tín chỉ là một hình thức đào tạo tiên tiến, có nhiều ưu điểm trong 

việc phát triển năng lực của người học nhưng cũng có tác động lớn, gây khó khăn trong 

việc tổ chức các hoạt động CTSV. Do đó việc đổi mới quản lý CTSV càng trở thành 

nhu cầu tự thân của mỗi trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ. 

 - Quản lý CTSV là khâu then chốt, quyết định đến chất lượng, hiệu quả các 

hoạt động CTSV của trường đại học. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi chuyển đổi sang 

đào tạo theo học chế tín chỉ, các trường đại học ở Việt Nam đã bước đầu có sự quan 

tâm, đầu tư để nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý CTSV và đã đạt được những kết 

quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế, bất cập cần có những giải 

pháp đồng bộ để khắc phục. Các hình thức hoạt động CTSV nhìn chung còn nặng về 

quản lý hành chính, chưa sinh động, hấp dẫn, chưa tạo được sự chủ động tham gia tích 

cực từ phía SV. Quản lý CTSV còn bị động, lúng túng, chưa theo kịp với những biến 
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động của SV và tác động của đào tạo theo học chế tín chỉ. Do vậy, cần có sự cải tiến, 

đổi mới ở tất cả các khâu trong chu trình quản lý CTSV, từ việc lập kế hoạch đến tổ 

chức, bộ máy, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, đánh giá CTSV. 

 Từ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn CTSV của các trường đại học đào 

tạo theo học chế tín chỉ hiện nay, chúng tôi đã đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ 

những hạn chế, bất cập trong quản lý CTSV, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả thực 

hiện CTSV trong đào tạo theo học chế tín chỉ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 

và đào tạo của các trường đại học. 

         Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

 - Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về CTSV phù 

hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ.  

- Xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, 

cán bộ làm CTSV trong toàn hệ thống các trường đại học.  

- Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp tổ chức nghiên cứu lý luận về CTSV trong đào tạo 

theo học chế tín chỉ nhằm nâng cao nhận thức của các nhà trường và toàn xã hội và làm 

cơ sở cho thực tiễn phát triển CTSV ở các trường đại học. 

- Hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá CTSV của trường đại học và có chế tài để 

các trường tự kiểm tra, đánh giá thường xuyên và công bố công khai hiệu quả hoạt 

động CTSV của nhà trường để xã hội giám sát, đánh giá. 

Đối với các bộ, ngành chức năng và các cơ quan quản lý nhà trường: 

- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa phục vụ việc học tập, 

giải trí, luyện tập thể thao,…của SV trong các trường đại học thuộc phạm vi quản lý. 

- Tham mưu cho Chính phủ rà soát và đẩy mạnh các chương trình, đề án xây 

dựng ký túc xá SV đảm bảo hiệu quả, thu hút được SV vào các nơi ở tập trung.  

Đối với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội SV Việt 

Nam: 

- Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp với các trường đại học trong các hoạt 

động Đoàn, Hội với các hoạt động CTSV trong đào tạo theo học chế tín chỉ; nghiên 

cứu để có những biện pháp tổ chức hoạt động Đoàn, Hội trong trường đại học phù hợp 

với đào tạo theo học chế tín chỉ. 

- Chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn, Hội SV rà soát, đổi mới các hoạt động phong 

trào SV tình nguyện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn cho SV. 

 Đối với chính quyền, đoàn thể ở địa phương nơi có trường đại học trú đóng: 

- Ban hành quy chế quản lý SV ở ngoại trú trên địa bàn, trong đó giao trách 

nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và chính quyền cơ sở, tổ dân phố, chủ nhà trọ.  
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- Ưu tiên dành quỹ đất để các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học tư 

thục xây dựng cơ sở vật chất, ký túc xá. 

  Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động: 

- Chú trọng công tác phối hợp với các trường đại học trong đào tạo đáp ứng nhu 

cầu xã hội.  

- Quảng bá hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ về tài 

chính cho SV nghèo, SV tài năng và các hoạt động CTSV của nhà trường; phối hợp 

đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho SV và hỗ trợ SV khởi nghiệp, sáng tạo.    

Đối với các trường đại học: 

- Quan tâm đầu tư các nguồn lực để CTSV của nhà trường được nâng cao về vị 

thế, hiệu quả hoạt động. 

- Tiến hành rà soát tổng thể các nội dung quản lý CTSV của nhà trường để có kế 

hoạch, biện pháp củng cố, hoàn thiện, đổi mới quản lý CTSV phù hợp với đào tạo theo 

học chế tín chỉ. 

 

Từ khóa: 1/ Công tác sinh viên; 2/ Học chế tín chỉ; 3 /Giáo dục đại học  
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PHẦN IV. GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC ẢO ĐÁP ỨNG NHU CẦU TỰ HỌC 

CỦA HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2016-02NV 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Tuấn 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Từ tháng 8-2016 đến 8-2017 

2. Tính cấp thiết  

Qua tìm hiểu, nghiên cứu một số trường học ảo hoặc hệ thống E-learning trên 

thế giới có thể thấy đa số được thiết kế và xây dựng mô phỏng theo một số thành tố 

của trường học thực (không hoàn toàn giống thưc) và có một số điểm chung như sau: 

- Mỗi trường học ảo hoặc hệ thống E-learning được thiết kế và xây dựng 

chỉ hướng tới một nhóm hặc một số nhóm đối tượng nhật định; 

- Cách thiết kế và xây dựng trường học ảo đều dựa trên các hệ thống E-

learning với nền tảng công nghệ truyền thông mạng Internet. Người học có thể dùng 

máy tính hoặc các thiết bị di động để học tập thông qua sử dụng mạng Internet; 

-Về cấu trúc: Cấu trúc dưới dạng mô đun để thuận tiện cho việc cập nhật hệ 

thống và thay đổi nội dung các khóa học. Các chức năng được xây dựng mô phỏng 

giống như mô hình trường học hoặc giống một số thành tố của mô hình trường học 

thực; 

- Về quản lý học tập: Trong các mô hình trường học thường tích hợp với hệ 

thống quản lý học tập. Tất cả các thành viên đăng ký tham gia học tập đều được quản 

lý chặt chẽ từ đăng ký nhập học, hoạt động tự học, tự nghiên cứu và tham gia thảo 

luận trên diễn đàn khóa học hoặc trong phòng học ảo; 

- Về tổ chức giảng dạy: Các trường học ảo được tổ chức giảng dạy thông qua 

các bài giảng trực tuyến là chính. Bên cạnh đó có những trường học tổ chức giảng dạy 

theo hình thức kết hợp (một số buổi học theo hình thức truyền thống và một số 

buổi học theo hình thức trực tuyến). Một số bài giảng được ghi hình và lưu trữ trên 

hệ thống để tạo điều kiện thuận lợi người học có thể học bất cứ khi nào, bất cứ nơi 

đâu. Trong một bài giảng có thể kết hợp nhiều hình thức trình bày thông tin như: bài 

giảng dạng đa phương tiện (multimedia), hoạt họa (animation), PowerPoint, văn bản, 

trò chơi giáo dục,..; Bên cạnh đó, các trường học cũng tổ chức buổi học hoặc thảo 

online để cho người học trao đổi, thảo luận những nội dung học tập.- Về kiểm tra 
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đánh giá: Trong trường học ảo hoặc hệ thống E-learning thường được tích hợp các 

mô đun kiểm tra đánh giá để xác nhận kết quả của người học sau mỗi mô đun. 

Người học có thể tự làm bài tập, tự làm bài kiểm tra đánh giá và gửi về hệ thống, hệ 

thống sẽ chấm điểm, lưu kết quả và đưa ra thông tin phản hồi giúp cho người học tự 

điều chỉnh qúa trình học tập cho phù hợp. 

Ở Việt Nam, hình thức học tập E-learning đã manh nha từ những năm 90 

của thế kỷ trước, và được Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, công ty phần mềm tin học 

quan tâm nghiên cứu. Nổi bật nhất trong giai đoạn này là công ty Công nghệ tin học 

nhà trường School@Net với các sản phẩm phục vụ học cho học sinh tiểu học, quản lý 

nhà trường, hỗ trợ giáo viên giảng dạy một số môn học, sau đó dần mở rộng ra các 

cấp học cao hơn và phục vụ cho nhiều đối tượng hơn với khá nhiều chương trình bổ 

ích và dần dần khẳng định được tiềm năng của hình thức đào tạo E-learning. 

Những nghiên cứu về E-learning trong nhà trường phổ thông như: nghiên 

cứu về E-learning và xây dựng các phần mềm mô phỏng hỗ trợ giáo viên dạy vật lý 

phổ thông; Đặc biệt, nghiên cứu thiết kế và xây dựng phần mềm dạy học 

Multimedia cho học sinh tiểu học do nhóm “Tin học tuổi thơ” thực hiện đã thiết kế 

và xây dựng được một hệ thống phần mềm hỗ trợ cho học sinh tiểu học các môn 

học khác như: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Tự nhiên- Xã hội, Khoa học, Địa lí,.. 

- Nghiên cứu về phát triển, xây dựng, đánh giá E-learning trong nhà trường 

phổ thông Việt Nam 

- Nghiên cứu ứng dụng E-learning trong việc hỗ trợ và hình thành khả năng 

tự học toán của học sinh trung học phổ thông đã nghiên cứu xây dựng hệ thống E-

learning hỗ trợ học sinh THPT tự học. 

- Hệ thống E-learning hỗ trợ học sinh tự học Vật lí.  

- Những chương trình, dự án do Bộ GD&ĐT đã triển khai. Mô hình 

“Trường học kết nối”. 

-  Nghiên cứu ứng dụng trong đào tạo từ xa trường Đại học sư phạm Hà Nội.  

- Mô hình trường học ảo được xây dựng gần đây là “Giap School” 

(http://giapschool.com/). 

Trong 2 ngày 10-11/5, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp Ban chỉ đạo Dự án xây 

dựng trường đại học ảo ASEAN Cyber University lần thứ 8. Tại kỳ họp này, 

Trung tâm E-learning, Bộ giáo dục Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam, Lào, Campuchia, 

Myanmar xây dựng mạng lưới trường đại học ảo trong khu vực thông qua việc hỗ trợ 

đào tạo cán bộ về công nghệ E-learning, chuyển giao công nghệ và chia sẻ các 
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bài giảng trực tuyến. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đầu tiên được 

lựa chọn để xây dựng trường đại học ảo tại Việt Nam. 

Qua tìm hiểu một số nghiên cứu về E-learning hoặc mô hình trường học ảo ở 

trên có thể thấy: mỗi mô hình được xây dựng hướng tới một đối tượng hoặc 

nhóm đối tượng nhưng chủ yếu là học sinh, sinh viên; ít có hệ thống tích hợp đầy 

đủ các tính năng để học viên có thể tự học; chưa được thiết kế thực sự phù hợp đặc 

điểm đối tượng người học, đặc biệt là học trong môi trường học tập ảo; được quản lý 

chặt chẽ chưa tạo điều kiện để mọi người có thể tự đăng nhập, tự học. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Nghiên cứu xây dựng mô hình trường học ảo phù hợp với điều kiện, nhu cầu tự 

học của học viên GDTX từ đó đề xuất điều kiện và lộ trình áp dụng vào trong GDTX. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu một số xây dựng mô hình trường học ảo của một số nước và Việt 

Nam. 

-  Thiết kế và xây dựng mô hình trường học ảo áp dụng cho các cơ sở GDTX 

đáp ứng nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng của HV GDTX. 

- Đưa ra những định hướng, điều kiện và lộ trình áp dụng từ nay đến 2020 phù 

hợp với điều kiện của HV và của các cơ sở GDTX. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu các mô hình trường học ảo/E-learning; nghiên cứu xây dựng mô 

hình trường học ảo và đề xuất vận dụng vào trong các cơ sở GDTX, GDNN-GDTX.   

6. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp nghiên 

cứu lí luận, phương pháp chuyên gia. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 2 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận 

 1.1. Nghiên cứu một số khái niệm, thuật ngữ liên quan 

 1.2. Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng mô hình Trường học ảo trong nước và 

quốc tế 

 Chương 2: Xây dựng mô hình trường học ảo đáp ứng nhu cầu tự học của học 

viên GDTX 

 2.1. Nghiên cứu xây dựng mô hình trường học ảo ứng dụng trong GDTX 

 2.2. Xây dựng một số nội dung minh họa cho học viên GDTX 
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 2.3. Điều kiện và lộ trình áp dụng mô hình trong GDTX 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã có những đóng góp cụ thể: 

 Về mặt lý luận: Góp phần làm rõ hơn khái niệm mô hình trường học ảo, E-

learning; Đề xuất được nguyên tắc, quy trình thiết kế và xây dựng mô hình trường học 

ảo phù hợp với đặc điểm học tập và đáp ứng nhu cầu tự học của HV GDTX. 

 Về mặt thực tiễn: Đề tài đã: 1/ Thiết kế và xây dựng được mô hình và minh họa 

một số mô đun/khóa học cụ thể. Mô hình có thể chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào 

trong thực tiễn; 2/ Khảo sát đánh giá được thực trạng, nhu cầu sử dụng mạng Internet 

và học liệu điện tử để học tập của HV GDTX; 3/ Biên soạn được tài liệu hướng dẫn 

GV, CBQL các cơ sở GSTX sử dụng mô hình, hướng dẫn xây dựng khóa học, cập nhật 

chỉnh sửa học liệu cho phù hợp với điều kiện học tập của HV. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu đưa ra một số khuyến 

nghị sau: 

Đối với Bộ GD&ĐT: 

- Cần coi mô hình trường học ảo, E-learning là một trong những hình 

thức tổ chức học tập và đào tạo hiệu quả, đặc biệt đối với ngành học GDTX. Tiếp 

tục chỉ đạo cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý GD các cấp, các cơ sở GDTX 

nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng vào trong thực tiễn. 

- Tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu ứng dụng mô hình 

vào trong thực tiễn, đánh giá tác động của mô hình để phục vụ nhu cầu tự học, nghiên 

cứu cho mọi đối tượng người học, đặc biệt là HV GDTX. 

Đối với cơ sở GDTX và GV, CBQL: 

- Đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép nghiên cứu ứng dụng mô hình tại 

một số cơ sở GDTX, tập huấn và chuyển giao công nghệ cho GV, CBQL các cơ sở 

ứng dụng mô hình. 

- Đối với GV, CBQL các cơ sở GDTX cần đổi mới nội dung và phương 

pháp giảng dạy, xem mô hình trường học ảo, E-learning là hình tổ chức dạy học trong 

tương lai, cần chuyển dần từ dạy học truyền thống sang dạy học theo hình thức kết 

hợp giữa truyền thống (mặt đối mặt) và qua mạng (b-learning). 

- Với trình độ kiến thức, kĩ năng về CNTT hiện nay của GV nhìn chung có 

thể khai thác tốt trường học ảo để xây dựng các khóa học đáp ứng nhu cầu tự học của 

HV GDTX. 
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- Cán bộ quản lí các cơ sở GDTX cần có chính sách khuyến khích GV tự 

học, tự bồi dưỡng qua E-learning, khuyến khích GV hướng dẫn HV tự học qua mạng. 

 

Từ khóa: 1/ Giáo dục thường xuyên; 2/ Trường học ảo 
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PHẦN V. GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 

 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HÀNH VI TRẺ TỰ KỶ HỌC HÒA NHẬP 

TRONG LỚP MẪU GIÁO 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2015 – 37 – 36 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Thị Thu Thủy 

Các thành viên tham gia:  TS. Đào Thị Thu Thủy 

TS. Nguyễn Thị Kim Hoa 

PGS.TS. Phạm Minh Mục 

TS. Ngô Xuân Điệp 

TS. Nguyễn Nữ Tâm An 

TS. Đỗ Thế Hưng 

ThS. Phạm Hà Thương 

ThS. Mai Thị Phương 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 5 năm 2015/ tháng 5 năm 2017 

2. Tính cấp thiết  

 Trên thế giới, tỷ lệ trẻ được phát hiện và chẩn đoán tự kỷ gia tăng một cách 

đáng kể theo thời gian. Lotter (1966) đã tiến hành nghiên cứu dịch tễ học trẻ TTK ở trẻ 

nhỏ là 4 – 5/ 10.000 (0,5‰). Tỷ lệ mắc tự kỷ theo Braird và cộng sự (1999) là 3‰ 

[30]; theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) năm 2007 tại Mỹ là 

1/150 trẻ (6,6‰) [37]; và năm 2009 là 1/110 (9,1‰). Trẻ tự kỷ (trong đề tài chúng tôi 

thống nhất dùng thuật ngữ trẻ rối loạn phổ tự kỷ) ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 

thực sự là một vấn đề xã hội lớn, một thách thức với công tác nghiên cứu và can thiệp.  

 Ở Việt Nam, chưa có con số nghiên cứu chính thức về số lượng trẻ TTK. 

Nhưng từ năm 2000 đến nay, số lượng trẻ được chẩn đoán và điều trị tự kỷ ngày càng 

tăng. Nghiên cứu mô hình tàn tật ở trẻ em của khoa Phục hồi Chức năng Bệnh viện Nhi 

Trung ương giai đoạn 2000 – 2007 cho thấy số lượng trẻ được chẩn đoán và điều trị tự 

kỷ ngày càng nhiều; số lượng trẻ TTK đến khám năm 2007 tăng gấp 50 lần so với năm 

2000; xu thế mắc tự kỷ tăng nhanh từ 122% đến 268% trong giai đoạn 2004 – 2007 so 

với năm 2000. Trẻ TTK không phải chỉ xuất hiện ở vùng thành thị, hiện nay, nhóm trẻ 

này có cả trong các vùng nông thôn nhưng trong cộng đồng thường liệt những trẻ này 

là trẻ khuyết tật trí tuệ hoặc tâm thần… 
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 Công ước Quốc tế về quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc năm 1989 và luật 

Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em Việt Nam năm 2001 đều có những ý tưởng 

chung: tất cả các trẻ em đều có quyền được bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng, tôn trọng, 

giáo dục, vui chơi, và phát triển như nhau. Như vậy, trẻ TTK cũng như những trẻ em 

khác đều có quyền được chăm sóc giáo dục.  

 Giáo dục trẻ TTK hiện nay vẫn mang tính chuyên biệt quá nhiều mà chưa 

chú ý đến những đặc điểm chung và những yêu cầu chung của trẻ ở độ tuổi này. Giáo 

viên dạy lớp mầm non hòa nhập chưa thật sự được trang bị, tập huấn các hiểu biết và kĩ 

năng cần thiết khi làm việc với trẻ TTK... Trẻ vẫn chưa thưc sự được hòa  nhập. Quan 

điểm về hòa nhập chưa nhất quán, nhất là khái niệm hòa nhập phải được hiểu theo 

nghĩa rộng hơn chứ không chỉ cho các trẻ TTK (giữa trẻ với trẻ, trẻ với giáo viên và 

những người khác). Trong những năm gần đây, một số trường mầm non hoà nhập đã 

nhận trẻ TTK vào học chung với trẻ bình thường như các thành phố Hà Nội, Hồ Chí 

Minh, Quảng Ninh, Hoà Bình... Số lượng trẻ TTK được đến trường ngày càng đông, 

tuy nhiên trẻ TTK có những hành vi không phù hợp nên trẻ gặp rất nhiều khó khăn 

trong học tập và trong sinh hoạt hàng ngày. Mặt khác, những hành vi này gây nhiều 

khó khăn cho GV, PH trong quá trình CSGD trẻ. Chính vì vậy, rất nhiều phụ huynh có 

con mắc hội chứng tự kỷ chưa thật sự yên tâm gửi con vào trường hoà nhập. Để giúp 

trẻ TTK học hoà nhập có hiệu quả cần có những biện pháp can thiệp sớm (CTS) nhằm 

quản lý hành vi của trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về QLHV của trẻ TTK, thực trạng HV của 

trẻ TTK, thực trạng QLHV của trẻ TTK trong trường mầm non hòa nhập nhằm đề xuất 

một số biện pháp QLHVcủa trẻ TTK giúp trẻ giảm thiểu hành vi có vấn đề đồng thời 

chuyển hóa, thay thế hành vi bất thường bằng các hành vi tích cực. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- NC cơ sở lí luận về hành vi, biện pháp quản lý hành vi cho trẻ TTK tuổi mầm 

non. 

- Đánh giá thực trạng hành vi của trẻ TTK và biện pháp quản lý hành vi của trẻ 

TTK trong lớp mẫu giáo hòa nhập.   

- Đề xuất biện pháp quản lý hành vi của trẻ TTK trong lớp mẫu giáo hòa nhập. 

- Thử nghiệm biện pháp và xin ý kiến chuyên gia về biện pháp quản lý hành vi 

của trẻ TTK trong lớp mẫu giáo hòa nhập. 
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5. Phạm vi nghiên cứu 

 Thực nghiệm các biện pháp quản lý HV của trẻ TTK học hòa nhập tại một số 

trường MN trên địa bàn Hà Nội. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

 - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp, hệ thống 

hoá, cụ thể hoá các công trình nghiên cứu, các tài liệu cơ bản trong nước và nước ngoài 

có liên quan đến vấn đề về hành vi và biện pháp quản lý hành vi của trẻ TTK để xây 

dựng cơ sở lý luận của việc quản lý HV cho trẻ TTK tuổi mầm non trong lớp mẫu giáo 

hòa nhập.   

 - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 

 - Phương pháp trắc nghiệm: Xây dựng và sử dụng bộ công cụ đánh giá hành 

vi của trẻ TTK tuổi mầm non để mô tả được hành vi của trẻ TTK làm cơ sở xây dựng 

các BP quản lý HV cho trẻ TTK trong trường mầm non hòa nhập. 

 - Phương pháp sử dụng phiếu hỏi: Sử dụng phiếu hỏi để khảo sát thực trạng 

sử dụng các BP quản lý HV cho trẻ TTK của GV trong các trường mầm non hòa nhập. 

 - Phương pháp quan sát: Quan sát nhằm đánh giá mức độ tự kỷ của trẻ; đặc 

điểm hành vi của trẻ TTK; quan sát cách thức quản lý HV của GV. 

 - Phương pháp nghiên cứu điển hình:  Phương pháp này sử dụng để nghiên 

cứu sâu 03 trường hợp trẻ TTK trong phần thực nghiệm sư phạm. 

 - Nhóm phương pháp xử lý số liệu bằng toán thống kê: Phân tích các kết 

quả thu được từ khảo sát, thực nghiệm làm cơ sở cho việc rút ra kết luận về thực trạng. 

Sử dụng phần mềm SPSS, lập bảng, đồ thị, tính tham số… để phân tích kết quả khảo 

sát về đặc điểm hành vi của trẻ TTK tuổi mầm non và các biện pháp giáo viên quản lý 

HV cho trẻ TTK tuổi mầm non trong trường hòa nhập. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

          Chương 1. Lý luận về quản lý hành vi của trẻ tự kỷ học hòa nhập 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

1.2. Các khái niệm cơ bản 

        Chương 2: Thực tiễn về quản lí hành vi của trẻ tự kỉ học hòa nhập 

         2.1. Quá trình tổ chức khảo sát 

        2.2. Kết quả khảo sát thực trạng 
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Chương 3: Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp quản lí hành vi cho trẻ tự 

kỉ hòa nhập trong lớp mẫu giáo 

3.1  Nguyên tắc xây dựng các biện pháp quản lý hành vi cho trẻ TTK học hòa nhập 

trong lớp mẫu giáo 

3.2  Một số biện pháp quản lý hành vi cho trẻ TTK học hòa nhập trong lớp mẫu giáo 

3.3   Thử nghiệm một số biện pháp quản lý hành vi của trẻ TTK học hòa nhập trong 

lớp mẫu giáo 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

- Đề tài đã hệ thống hóa và làm phong phú thêm một số vấn đề lý luận về quản 

lý hành vi của trẻ tự kỷ trong trường mầm non hòa nhập; Làm rõ thực trạng hành vi có 

vấn đề của trẻ tự và thực trạng quản lý hành vi có vấn đề của trẻ tự kỷ của GV kỷ trong 

trường mầm non hòa nhập; Đề xuất và khẳng định tính cần thiết, khả thi và hiệu quả 

của một số biện pháp quản lý hành vi có vấn đề của trẻ tự kỷ giúp trẻ giảm thiểu hành 

vi có vấn đề đồng thời chuyển hóa, thay thế hành vi bất thường bằng các hành vi tích 

cực.  

- Đề tài đã tập trung nghiên cứu cơ sở lí luận về hành vi, biện pháp quản lý hành 

vi cho trẻ TTK tuổi mầm non ở trong nước và nước ngoài. Một số biện pháp ứng dụng 

quản lý hành vi của trẻ như: nghiên cứu về phân tích hành vi ứng dụng ABA; Hệ thống 

trao đổi hình annhr (PECs); Kỹ năng sống và giáo dục cho trẻ TTK và các rối loạn phát 

triển lan tỏa khác (LEAP); Điều trị và giáo dục cho trẻ TTK và các khuyết tật về giao 

tiếp (TEACCH)… Mỗi phương pháp can thiệp có nhưng ưu và hạn chế riêng, không có 

phương pháp can thiệp nào tối ưu do vậy cần lưu ý và thận trọng lựa chọn phương pháp 

can thiệp và quản lý hành vi của trể TTK. Căn cứ kêt quả nghiên cứu lý luận, đề tài đề 

xuất mô hình ABC là cơ sở của việc đề xuất các biện pháp quản lý hành vi cho trẻ 

TTK học hoà nhập trong lớp mẫu giáo 

- Đề tài cũng đã nghiên cứu đánh giá thực trạng  như tìm hiểu về kinh nghiệm, 

hiểu biết của giáo viên trong lĩnh vực quản lý HV của trẻ TTK; khảo sát mức độ hiểu 

biết của giáo viên về nguyên nhân, mục đích dẫn đến những HV có vấn đề của trẻ TTK 

từ đó đánh giá mức độ ảnh hưởng những hành vi có vấn đề của trẻ TTK tới các đối 

tượng tham gia học tập tại lớp hòa nhập. Bên cạnh đó,đề tài cũng khảo sát đánh giá 

năng lực sử dụng các biện pháp quản lý hành vi trẻ TTK học hòa nhập của GV trong 

trường mầm non đồng thời khảo sát những khó khăn và thuận lợi của giáo viên khi sử 

dụng các biện pháp quản lý hành vi cho trẻ TTK trong lớp hòa nhập để làm cơ sở đề 

xuất các biện pháp. 

- Đề tài đề xuất các nhóm biện pháp quản lý hành vi của trẻ TTK như: 1) Nhóm 

biện pháp tác động vào môi trường; 2) Nhóm biện pháp phòng ngừa hành vi có vấn 
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đề;; 3) Nhóm biện pháp xử lý khi hành vi có vấn đề xảy ra. Các biện pháp quản lý hành 

vi đưa vào thử nghiệm trên 03 đối tượng trẻ TTK đang học tập tại trường mầm non hoà 

nhập tại Hà Nội đã giúp giảm thiểu đáng kể hành vi có vấn đề cả về số lượng xuất hiện 

hành vi và thời gian kéo dài hành vi. Quá trình thử nghiệm cũng cho thấy, một số hành 

vi của trẻ có TTK vẫn tồn tại ở mức độ khá cao mặc dù đã được tác động một cách có 

kế hoạch. Những hành vi này thuộc nhóm hành vi có vấn đề gây ra bởi khiếm khuyết 

đặc thù của trẻ như hành vi định hình. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Nghiên cứu rút ra một số kết luận 

1. Tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển, được đặc trưng bởi ba khiếm khuyết 

chính về giao tiếp, tương tác xã hội và HV, sở thích, hoạt động mang tính hạn hẹp, lặp 

đi lặp lại. 

2. Hành vi có vấn đề là những hành vi gây ra sự phiền toái, khó chịu hoặc gây hại 

cá nhân hoặc người khác hoặc sai lệch so với chuẩn mực xã hội. Hành vi có vấn đề gây 

trở ngại cho việc sinh hoạt, học tập của cá nhân đó, thậm chí nó cô lập trẻ khỏi những 

người xung quanh. 

3. Quản lý hành vi/chiến lược quản lý hành vi là việc sử dụng nhiều kĩ thuật để 

làm tăng những hành vi phù hợp, giảm những hành vi không phù hợp và dạy những 

hành vi mới.  

4. Căn cứ vào đặc điểm, nguyên nhân xuất hiện hành vi có vấn đề của trẻ TTK, 

nghiên cứu về vấn đề này, chúng tôi đã tổng hợp các kỹ thuật can thiệp hành vi trẻ 

RLPT đang được tiếp tục nghiên cứu và vận dụng là cơ sở để chúng tôi đề xuất các 

biện pháp quản lý hành vi cho trẻ TTK lứa tuổi mầm non đang học hòa nhập tại Việt 

Nam. 

5. Nghiên cứu thực trạng chỉ ra rằng những hành vi có vấn đề của trẻ TTK biểu 

hiện trong lớp học hòa nhậ như gây tổ thuơng cho bản thân và cho người khác, làm 

hỏng đồ đạc, phá rối, chống đối, bùng nổ như la hét, ăn vạ… Hầu hết những nguyên 

nhân này xuất phát từ nguyên nhận ở phía trể do ngôn ngữ của trẻ hạn chế, khả năng 

tương tác xã hội chưa tốt dẫn đến trẻ chưa biết bộc lộ nhu cầu cho người khác hiểu vì 

vậy trẻ bộc lộ bằng những hành vi có vấn đề nhằm thu hút sự chú ý của người khác 

hoặc chống đối, hoặc né tránh… 

6. Về chuyên môn của GV trong việc quản lý hành vi cho trẻ TTK, hầu hết các 

giáo viên trẻ, có kinh nghiệm dạy lớp học có trẻ TTK, tuy nhiên những GV này còn ít 

được bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục đặc biệt nói chung và quản lý hành vi cho trẻ 

TTK nói riêng, chủ yếu họ dùng kinh nghiệm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ dẫn đến 

việc QLHV cho trẻ chưa thực sự khoa học. 
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7. Cơ sở của việc để xuất các nhóm biện pháp quản lý hành vi trong đề tài là mô 

hình phân tích hành vi ABC. 

8. Quản lý hành vi cho TTK trong lớp mầm non hòa nhập GV cần sử dụng linh 

hoạt các biện pháp đã nêu trên. Đối với nhóm biện pháp 1 cần được sử dụng trong bất 

cứ lớp học nào có TTK học hòa nhập. TTK chỉ có thể quản lý hành vi tốt khi môi 

trường học tập được cải thiện đó là: xây dựng môi trường lớp học có cấu trúc; cấu trúc 

hoá thời gian biểu học tập/ vui chơi tại lớp học bằng hình ảnh; dạy quy tắc lớp học. Đối 

với nhóm biện pháp 2 là nhóm biện pháp ngăn ngừa, đòi hỏi GV phụ trách lớp cần có 

kiến thức về QLHV cho TTK, ghi chép tần xuất xuất hiện HV có vấn đề, trên cơ sở đó 

lực chọn các biện pháp phù hợp, điều chỉnh chương trình học tập và phương pháp dạy 

học gợi ý cho trẻ bằng tranh ảnh.. Đối với nhóm biện pháp 3, khi HV có vấn đề xảy ra, 

tùy tình huống, tùy HV cụ thể, GV lựa chọn sử dụng một số những phương pháp như 

can thiệp sớm HV xảy ra, làm ngơ, trả giá thích đáng hoặc dạy trẻ cách kiểm soát hành 

vi của bản thân. Như vậy, mỗi trẻ TK có đặc điểm HV riêng nên việc quyết định sử 

dụng biện pahps QLHV nào phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự linh hoạt của GV trong 

lớp hòa nhập. 

9. Các biện pháp quản lý hành vi cho trẻ tự kỷ đề tài đề xuất có tính cấp thiết và 

tính khả thi cao. Kết quả thực nghiệm các biện pháp đã góp phần nâng cao nhận thức 

của GV về quản lý hành vi cho trẻ  tự kỷ trong trường mầm non hòa nhập. 

Khuyến nghị 

Hiện nay số lượng TTK đang học trong các trường MN ngày càng tăng nhanh, 

những HV có vấn đề của trẻ rất ảnh hưởng đến chất lượng hòa nhập. Do vậy, đề tài đã 

được nghiên cứu và đã được kiểm nghiệm khách quan cần được ứng triển khai ứng 

dụng trong các trường MN hòa nhập. Chúng tôi xin được kiến nghị với Bộ Khoa học 

Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo một số giải pháp triển khai ứng dụng đề tài trên 

như sau: 

Một: Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn quản lý hành vi của trẻ tự kỷ trong lớp 

mẫu giáo hòa nhập. 

Hai: Tập huấn cho GV những kiến thức và kỹ năng quản lý hành vi cho trẻ tự kỷ 

là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả quản lý hành vi cho trẻ tự kỷ. 

cần thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn các chuyên đề cho GV trong các trường hòa 

nhập. 

Ba: Thành lập nhóm nhân viên hỗ trợ giáo dục hòa nhập, quy định rõ vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ của mỗi thành viên trong quá trình hỗ trợ quản lý hành vi cho 

TTK trong trường mầm non. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục 
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trong nhà trường, giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong việc quản lý hành vi cho 

TTK: 

Bốn: Xây dựng môi trường giáo dục mang tính hỗ trợ tích cực phù hợp với đặc 

điểm của TTK trong môi trường giáo dục hòa nhập. Trong môi trường này cần có nội 

quy rõ ràng với các thành viên trong lớp và đều được hướng dẫn cách thức quản lý 

hành vi cho trẻ nói chung và cách ứng xử theo hướng tích cực, tạo cơ hội tối đa để trẻ 

thể hiện hành vi phù hợp thay thế những hành vi có vấn đề. 

Năm: Tập huấn cho cha mẹ TKT những kiến thức về quản lý HV có vấn đề của 

trẻ để có sự thống nhất nhịp nhàng, đồng bộ các biện pháp trong trường mầm non và 

gia đình. 

 

Từ khóa: 1/Quản lí hành vi; 2/Trẻ tự kỷ; 3/Học hòa nhập   
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PHẦN VI. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC TRONG GIÁO DỤC 

 

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ  

CÔNG TÁC CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG,  

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

 

1. Thông tin chung  

            Mã số: B2015-37-35NV 

            Chủ nhiệm đề tài: TS. Trịnh Thị Anh Hoa 

    Các thành viên tham gia: PGS.TS. Nguyễn Thúy Hồng 

                                            Quách Thị Tú Phương 

                                           Nguyễn Thị Hương 

                                            PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan 

                                           TS. Trần Thị Phương Nam 

                                           ThS. Nguyễn Thế Thắng 

                                           ThS. Nguyễn Xuân An 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 6 năm 2015/ tháng 11 năm 2018  

2. Tính cấp thiết  

Trong lí luận và thực tiễn, đội ngũ giáo viên (GV) luôn được xem là lực lượng 

cốt cán của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, là nhân tố chủ đạo quyết định việc nâng cao 

chất lượng giáo dục. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa VIII đã xác định: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”. Do đó, 

muốn phát triển giáo dục và đào tạo phải chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ giáo 

viên. Đánh giá giáo viên là một yêu cầu cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 

giáo.   

Để đảm bảo đánh giá hiệu quả công việc cần có bộ tiêu chí để đánh giá một cách 

công bằng, hiệu quả công việc của giáo viên, đồng thời cần phải thiết lập một hệ thống 

đánh giá công bằng để giúp cho các cơ sở giáo dục có được hệ thống ứng xử công bằng 

và trả công công bằng, giúp giáo viên nhận ra những điểm mạnh và những hạn chế để 

lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, qua đó khích lệ được giáo viên 

nâng cao hiệu quả công việc và đem lại lợi ích cho nhà trường. 

Chính vì vậy, việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác của giáo viên 

là rất cần thiết làm cơ sở cho việc định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng tăng cường 

năng lực cho cá nhân GV, mặt khác làm căn cứ ra các quyết định nhân sự liên quan đến 
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đề bạt, nâng ngạch, khen thưởng, phân phối tiền lương và tăng lương. Chỉ có như vậy 

đánh giá giáo viên mới trở thành công cụ hữu hiệu để quản lý đội ngũ giáo viên đáp 

ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

         Xây dựng bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn đánh giá hiệu quả công tác của giáo 

viên mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN). 

4. Nội dung nghiên cứu 

        - Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lí luận về đánh giá hiệu quả công tác giáo 

viên. 

        - Nội dung 2: Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về đánh giá giáo viên mầm 

non, phổ thông, TCCN. 

        - Nội dung 3: Thực trạng đánh giá GV mầm non, phổ thông, TCCN hiện nay. 

        - Nội dung 4: Xây dựng bộ tiêu chí và tài liệu hướng dẫn đánh giá hiệu quả 

công tác của giáo viên mầm non, phổ thông, TCCN. 

        - Nội dung 5: Khảo nghiệm bộ công cụ, tài liệu đánh giá hiệu quả công tác của 

giáo viên mầm non, phổ thông, TCCN. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài giới hạn nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá giáo viên mầm non, 

phổ thông, TCCN ở một trường thuộc thành phố Hà Nội và Hà Tỉnh. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

       Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp hồi cứu tư 

liệu, phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp nghiên cứu định tính, phương 

pháp chuyên gia, phương pháp toán học.  

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 4 chương: 

       Chương 1:  Cơ sở lí luận 

       1.1. Khái niệm và thuật ngữ liên quan 

      1.2. Đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên 

       1.3. Yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nhân cách người giáo viên 

       1.4. Bộ công cụ đánh giá 

       1.5. Các phương pháp đánh giá hiệu quả công tác 



- 66 - 

 

       1.6. Đánh giá hiệu quả công tác bằng chỉ số KPI 

       1.7. Kinh nghiệm quốc tế về đánh giá hiệu quả công tác của giáo viên 

       Chương 2: Thực trạng đánh giá giáo viên hiện nay  

      2.1. Thực trạng các quy định đánh giá giáo viên hiện nay 

      2.2. Thực trạng đánh giá giáo viên, mầm non, tiểu học, trung học và TCCN theo 

các quy định  

 Chương 3: Bộ công cụ đánh giá hiệu quả giáo viên mầm non, phổ thông, 

TCCN  

      3.1. Mục đích đánh giá 

      3.2. Nguyên tắc đánh giá 

      3.3. Khung đánh giá hiệu quả công tác của giáo viên 

      3.4. Bộ công cụ đánh giá hiệu quả công tác của giáo viên 

 Chương 4: Khảo nghiệm Bộ công cụ đánh giá hiệu quả giáo viên mầm non, 

phổ thông, TCCN  

      4.1. Thiết kế thử nghiệm 

      4.2. Kết quả thử nghiệm 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

 Về lí luận: Đề tài đã đưa ra một số khái niệm và thuật ngữ liên quan như: giáo 

viên, hiệu quả công tác giáo viên, đánh giá, đánh giá giáo viên và đánh giá hiệu quả 

công việc giáo viên, đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên, yêu cầu về phẩm chất, 

năng lực và nhân cách người giáo viên, bản mô tả công việc, bộ công cụ đánh giá, các 

phương pháp đánh giá hiệu quả công việc, đánh giá hiệu quả công tác bằng chỉ số KPI. 

Đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm của Mỹ, Singapore, Pháp và đã rút ra được bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam. 

 Về cơ sở thực tiễn: Đề tài đã chỉ ra được thực trạng đánh giá giáo viên hiện nay 

thông qua việc đánh giá giáo viên theo luật Viên chức và theo chuẩn nghề nghiệp. Hệ 

thống đánh giá hiệu quả công tác giáo viên được nhóm nghiên cứu dựa trên những cách 

tiếp cận quản lý bằng mục tiêu (MBO), các chỉ số KPIs (chỉ số hiệu quả trọng yếu)… 

Bộ công cụ đánh giá giáo viên được thiết kế theo KPIs, đảm bảo GV thực hiện đúng 

các trách nhiệm trong bản mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể; Các chỉ số 

đánh giá mang tính định lượng cao, có thể đo lường cụ thể do đó nâng cao hiệu quả của 

đánh giá thực hiện công việc; Việc sử dụng các chỉ số KPIs góp phần làm cho việc 

đánh giá thực hiện công việc trở nên minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng và hiệu quả 

hơn. Nhiệm vụ đã  xây dựng được 4 bộ công cụ đánh giá hiệu quả công tác của giáo 

viên mầm non, tiểu học, trung học và TCCN. Bộ công cụ đánh giá hiệu quả công tác 
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của giáo viên đã phản ánh được đầy đủ các hoạt động chính của giáo viên theo Bản mô 

tả công việc của giáo viên các cấp và đáp ứng được yêu cầu của SMART. Mỗi bộ công 

cụ có 5 tiêu chuẩn, mỗi tiêu chuẩn có 6 tiêu chí với tổng số 30 tiêu chí. Các tiêu chuẩn, 

tiêu chí đã cụ thể được nhiệm vụ, công việc của giáo viên, tiêu chí và hướng dẫn công 

cụ lượng hóa được nên có thể đo đếm được, phù hợp với thực tiễn, và giáo viên có thể 

đạt được và công cụ đánh giá có thể sử dụng đánh giá giáo viên theo học kỳ hoặc theo 

năm học. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Với kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn để xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu 

quả công tác của giáo viên mầm non, phổ thông, TCCN, nhiệm vụ đã đưa ra một số 

khuyến nghị như sau 

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Cần quy định chuẩn Nghề nghiệp là những yêu cầu tối thiểu để một người có 

thể được phép hành nghề giáo viên. Chuẩn Nghề nghiệp nên sử dụng để  đánh giá một 

người đã đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn để làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng và bồi dưỡng 

giáo viên.  

- Cần quy định chu kì đánh giá giáo viên theo chuẩn Nghề nghiệp: Đánh giá 

lần đầu để tuyển dụng, tiếp nhận thuyên chuyển; đánh giá thưòng xuyên theo chu kì 3 - 

5 năm/lần để phục vụ mục đích tiếp tục sử dụng hay cho đào tạo lại, bồi dưỡng để giáo 

viên tiếp tục đạt chuẩn Nghề nghiệp đối với những giáo viên bị sa sút so với chuẩn 

Nghề nghiệp và để xếp hạng và nâng hạng giáo viên theo quy định về chức danh nghề 

nghiệp của giáo viên. 

- Cần ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí quy định đánh giá hiệu quả công tác 

của giáo viên nhằm đánh giá đúng kết quả công việc của giáo viên, đảm bảo tính chính 

xác, khách quan và công bằng. 

- Cần có quy định sử dụng kết quả đánh giá, phân loại giáo viên hàng năm làm 

căn cứ chủ yếu để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; để bố trí, sử 

dụng giáo viên đúng năng lực sở trường; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải 

quyết thôi việc; bổ nhiệm, đề bạt theo quy hoạch và thực hiện chính sách tiền lương, 

đãi ngộ, khen thưởng đối với giáo viên. 

- Tăng cường thực hiện việc khen thưởng, tôn vinh và đãi ngộ đối với những 

giáo viên có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. 
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Đối với trường mầm non, tiểu học, trung học, TCCN 

Các trường mầm non, tiểu học, trung học, TCCN căn cứ trên bộ công cụ đánh giá 

hiệu quả công tác giáo viên và căn cứ vào tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, định hướng phát 

triển nhà trường đề có hướng dẫn đánh giá phù hợp với thực tế của nhà trường đảm bảo 

yêu cầu đạt mục tiêu phát triển của nhà trường và phát triển đội ngũ giáo viên, nâng cao 

chất lượng hiệu quả nhà trường. 

 

Từ khóa: 1/ Bộ công cụ đánh giá giáo viên 
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NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG XÂY DỰNG  

LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI) 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2015-37-40NV 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đức Cường 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 01 năm 2015 / tháng 06 năm 2017 

2. Tính cấp thiết  

 Việc đánh giá và đề xuất nội dung xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi) trong 

bối cảnh sau 10 năm thực hiện Luật đã nảy sinh một số điểm không còn phù hợp với 

thực tiễn, cùng với việc phải thể chế hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 

của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế thành các quy định pháp luật, là yêu cầu 

cấp thiết. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu, đánh giá và 

đề xuất nội dung xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi)”. Đây là đề tài mới, lần đầu tiên đặt 

vấn đề đề xuất sửa đổi quy định của Luật Giáo dục. Việc nghiên cứu đề tài sẽ tạo cơ sở 

lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất hoàn thiện Luật Giáo dục, đáp ứng yêu cầu tăng 

cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, tạo điều kiện cho sự nghiệp giáo dục phát triển 

mạnh mẽ hơn. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.  

- Đề xuất các vấn đề/nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Giáo dục hiện 

hành để khắc phục những hạn chế trong thực tiễn thi hành Luật những năm qua.  

4. Nội dung nghiên cứu 

- Xây dựng được cơ sở lý luận cho sự hình thành các quy định để đưa vào Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. 

- Chỉ ra các quan điểm cơ bản trong việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục. 

- Nghiên cứu, khảo sát thực trạng thực thi các quy định của Luật giáo dục trong 

thời gian qua, từ đó chỉ ra được một cách chính xác và khách quan nhất những thành 

công và hạn chế của pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực giáo dục, xây dựng cơ sở thực 

tiễn, lý luận cho việc hình thành các chế định mới của Luật giáo dục. 
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5. Phạm vi nghiên cứu 

 - Đề tài kế thừa các kết quả nghiên cứu gần nhất về cơ sở khoa học của việc 

xây dựng các dự án luật (luật giáo dục đại học, luật giáo viên), đặc biệt là vận dụng các 

nội dung định hướng trong Nghị quyết 29-NQ/TW vào việc phác thảo những nội dung 

đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục; 

 - Tập trung đánh giá thực trạng triển khai thi hành Luật Giáo dục, một số nội 

dung quy định của Luật về hệ thống giáo dục quốc dân, chương trình giáo dục, thi và 

công nhận văn bằng, tổ chức và hoạt động của nhà trường, chuẩn nhà giáo giai đoạn từ 

2005 đến nay;  

 - Tập trung nghiên cứu khảo sát thực tiễn nhằm chỉ ra những vấn đề cơ bản 

nhất của tổ chức và hoạt động giáo dục, mô tả thực trạng và phác họa hướng đổi mới, 

sửa đổi một số quy định hiện hành của Luật Giáo dục.  

6. Phương pháp nghiên cứu 

 Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: Phương pháp phân 

tích - tổng hợp; Phương pháp so sánh; Phương pháp nghiên cứu thực tế và điều tra xã 

hội học.  

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm ba chương:  

Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 

1.1. Sự cần thiết sửa đổi Luật Giáo dục 

1.2. Mục đích sửa đổi Luật Giáo dục 

1.3. Một số vấn đề về lý luận sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 

1.4. Kinh nghiệm xây dựng Luật Giáo dục ở một số nước trên thế giới và tình 

hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của nhiệm vụ ở trong nước 

Chương 2: Thực trạng triển khai thi hành Luật Giáo dục 

2.1. Mục đích, phương pháp đánh giá thực trạng triển khai thi hành Luật Giáo 

dục 

2.2. Đánh giá thực trạng triển khai các quy định của Luật Giáo dục (2005), 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật giáo dục (2009) và hệ thống văn bản quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật qua hồi cứu các tư liệu, văn bản 

2.3. Đánh giá thực trạng triển khai thi hành Luật Giáo dục qua khảo sát 

Chương 3: Đề xuất nội dung sửa đổi Luật Giáo dục 

3.1. Những yêu cầu để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục  

3.2. Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung trong Luật giáo dục  
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3.3. Đề xuất quy trình xây dựng và đề cương bố cục Luật Giáo dục (sửa đổi) 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và cơ sở 

thực tiễn trong việc xây dựng Luật sửa đổi Luật giáo dục; xây dựng dự thảo Luật sửa 

đổi Luật giáo dục. 

- Nhóm nghiên cứu đã đánh giá thực trạng đánh giá tình hình thực hiện Luật Giáo 

dục 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật giáo dục 2009; Tham khảo 

kinh nghiệm luật giáo dục một số quốc gia tiên tiến trên thế giới để đề xuất nội dung 

sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục; Đề xuất lộ trình và các bước xây dựng Luật sửa đổi 

Luật giáo dục; và các chế định đề xuất cho Luật sửa đổi Luật giáo dục. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Xuất phát từ những đòi hỏi khách quan của thực tiễn đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo và xây dựng cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề thực sự bức xúc 

trong thực tiễn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt 

động giáo dục và trong công tác quản lý giáo dục, góp phần đổi mới giáo dục và thực 

hiện "Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển 

nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài". Việc sửa đổi Luật giáo dục lần này nhằm tiếp tục 

thực hiện phân cấp mạnh mẽ hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực giáo dục. Bên cạnh đó, trong bối cảnh Việt Nam mở cửa, tham gia hội nhập 

ngày càng sâu rộng vào các quan hệ kinh tế thế giới, việc sửa đổi Luật giáo dục nhằm 

phù hợp với các cam kết quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc là 

thành viên. Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục là cần thiết, các 

quan điểm chỉ đạo và những nội dung đê xuất sửa đổi, bổ sung trong Luật giáo dục 

hiện hành là tiền đề tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý giáo dục xây dựng 

chính sách về giáo dục trong thời gian tới. 

Nhóm thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã nghiên cứu và khảo 

nghiệm để đưa ra nhưng luận cứ khóa học, thực tiễn sau: 

Cơ sở thực tiễn: 

Từ thực trạng hệ thống pháp luật về giáo dục; tham khảo các quy định luật giáo 

dục của một số quốc gia trên thế giới để thấy được sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật 

giáo dục. Trên cơ sở thu thập các tài liệu và nghiên cứu tình hình xây dựng, triển khai 

các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật giáo dục, đồng thời lấy phiếu xin ý 

kiến các nhóm đối tượng thực hiện Luật giáo dục trong thời gian qua, Nhóm thực hiện 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã nêu hiện trạng, có đánh giá khá toàn diện ưu 

điểm, nhược điểm của các quy định trong Luật giáo dục hiện hành và tìm ra nguyên 

nhân của các ưu nhược điểm đó theo 06 nhóm vấn đề cụ thể về: Cơ cấu hệ thống giáo 
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dục quốc dân; Chương trình giáo dục; Thời gian đào tạo, chương trình giáo dục đại 

học; Thi, kiểm tra, cấp văn bằng chứng chỉ; Tổ chức và hoạt động của nhà trường; 

Chuẩn nhà giáo ở các cấp học và trình độ đào tạo; Quản lý nhà nước về giáo dục. 

Trên cơ sở kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu phân tích, tổng hợp và nhận thấy, 

kết quả khảo sát đã đạt được mục tiêu đặt ra. Kết quả phân tích có nhiều điểm thống 

nhất và bổ sung cho kết quả đánh giá qua việc phần tính, hồi cứu các tài liệu, văn bản. 

Kết quả khảo sát là căn cứ quan trọng và xác đáng trong việc đề xuất các nội 

dung sửa đổi Luật Giáo dục nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển giáo dục nước 

nhà và nguyện vọng của các đối tượng có liên quan, nhất là nhóm đối tượng được khảo 

sát. 

Cơ sở lý luận 

Đó là các cơ sở lý luận về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng luật, pháp lệnh 

và công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trên cơ sở đó đề 

xuất các quan điểm và nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Luật; từ đó đề ra 6 nhóm giải pháp 

cụ thể để đưa vào Luật tương ứng với phần thực trạng đã phân tích trong Chương 2. 

 Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học là sự nghiệp của toàn dân 

dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Gắn kết chặt chẽ đổi mới giáo 

dục đại học với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nhu 

cầu nhân lực trình độ cao của đất nước và xu thế phát triển của khoa học và công nghệ. 

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học phải bảo đảm tính thực tiễn, hiệu quả và 

đồng bộ, lựa chọn khâu đột phá, lĩnh vực ưu tiên và cơ sở trọng điểm để tập trung 

nguồn lực tạo bước chuyển rõ rệt. Việc mở rộng quy mô phải đi đôi với nâng cao chất 

lượng, thực hiện công bằng xã hội phải đi đôi với bảo đảm hiệu quả đào tạo, phải tiến 

hành đổi mới từ mục tiêu, quy trình, nội dung đến phương pháp dạy và học, phương 

thức đánh giá kết quả học tập. Phát huy tính tích cực và chủ động của các cơ sở giáo 

dục đại học trong công cuộc đổi mới mà nòng cốt là đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý 

và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn xã hội. 

 Nhà nước tăng cường đầu tư cho giáo dục , đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, tạo 

điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham 

gia phát triển giáo dục. Hiện đại hoá hệ thống giáo dục trên cơ sở kế thừa những thành 

quả giáo dục đào tạo của đất nước, phát huy bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân 

loại, nhanh chóng tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới.  

Đề tài góp phần đề xuất các nội dung về lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung  

Luật giáo dục. Do đó, khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, bổ 

sung ra đời sẽ tạo điều kiện pháp lý để cải tiến mạnh mẽ chương trình, nội dung và 

phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tiên tiến và 
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thiết thực, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Luật được ban hành sẽ tạo điều kiện pháp 

lý đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, phù hợp với yêu cầu xây 

dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Luật sẽ tác động mạnh mẽ tới việc xây dựng và ban 

hành một số chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, 

tạo động lực thu hút, động viên đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục toàn tâm 

toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục, tạo cơ sở pháp lý để nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục hưởng thụ các quyền và thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động xã hội. Luật ra đời góp phần thực hiện 

quốc sách hàng đầu là phát triển sự nghiệp giáo dục, nhằm thực hiện Hiến pháp 2013, 

góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, thực hiện mục tiêu 

của giáo dục là hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công 

dân, đào tạo những người lao động có nghề, năng động và sáng tạo,có niềm tự hào dân 

tộc,có đạo đức, có ý chí vươn lên góp phần làm cho dân giàu nước mạnh, đáp ứng yêu 

cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.  

Với thực tiễn xây dựng và triển khai các quy định của Luật giáo dục trong thời 

gian vừa qua, cùng với kết quả lấy ý kiến một số đối tượng thực hiện, Nhóm thực hiện 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về cơ sở lý luận, thực tiễn, các nhóm vấn đề cần tiếp thu để sửa đổi, bổ sung 

Luật giáo dục trong thời gian tới theo Nghị quyết của Quốc hội./. 

 

Từ khóa: 1/ Luật giáo dục; 2/Luật sửa đổi Luật giáo dục 
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NGHIÊN CỨU CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

TỪ MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM – VNEN VÀ  

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2017-VKG-10 

           Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 06 năm 2017 / Tháng 10 năm 2018 

2. Tính cấp thiết  

Hiệp định viện trợ không hoàn lại số TF013048 cho Dự án Mô hình trường học 

mới Việt Nam (viết tắt là VNEN) do Quỹ hợp tác giáo dục toàn cầu (GPE) tài trợ và 

Ngân hàng thế giới điều hành đã được ký kết ngày 09/01/2013, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (Bộ GD&ĐT) là cơ quan chủ quản của Dự án và chịu trách nhiệm chung đối với 

việc triển khai Dự án. 

Quá trình nghiên cứu và thực nghiệm mô hình VNEN đã phát triển nhanh về số 

lượng các trường và các khối lớp tham gia:  

- Năm học 2011-2012, Bộ GD&ĐT triển khai mô hình VNEN đối với cấp tiểu 

học (TH).  

- Năm học 2014-2015 đã có 1447 trường TH trên phạm vi toàn quốc thực 

hiện dạy học theo VNEN. Đồng thời Bộ GD&ĐT chỉ đạo 6 tỉnh triển khai thực nghiệm 

thành công mô hình ở 48 lớp 6 của 24 trường trung học cơ sở (THCS). 

- Năm học 2015-2016, có 4177 trường TH triển khai áp dụng mô hình VNEN; 

hơn 1700 trường THCS đăng kí tham gia triển khai mô hình VNEN đối với lớp 6. 

Việc triển khai thử nghiệm mô hình VNEN đã có những đóng góp nhất định trong 

quá trình đổi mới giáo dục trong thời gian vừa qua.  

Tuy nhiên, cho đến nay, trong các nghiên cứu cũng như trong dư luận xã hội có 

nhiều ý kiến trái chiều về quá trình triển khai, tổ chức hoạt động giáo dục, dạy học 

trong trường VNEN, các tài liệu và việc chuẩn bị các điều kiện: (cán bộ quản lí 

(CBQL), giáo viên (GV), cơ sở vật chất (CSVC), phương tiện, đồ dùng dạy học...) cho 

việc thực hiện mô hình này. Để có thể đưa ra những nhận định khách quan về VNEN 

thì cần phải có nghiên cứu đánh giá về mô hình này.  

Đánh giá mô hình VNEN là quá trình thu thập, phân tích thông tin từ nhiều nguồn 

về: (i) Môi trường pháp lý triển khai mô hình VNEN; (ii) Hiệu quả của các hoạt động 

triển khai mô hình VNEN tại các cơ sở giáo dục tiểu học và THCS; và (iii) Các kết quả 
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đầu ra của mô hình VNEN tại các cơ sở giáo dục TH và THCS, từ đó chỉ ra những ưu 

điểm, hạn chế và nguyên nhân nhằm đề xuất các giải pháp chính sách cho việc triển 

khai mô hình VNEN trong tương lai. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá được thực trạng mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN.  

- Chỉ ra được các bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học mới Việt Nam 

VNEN để có thể áp dụng cho việc phát triển giáo dục phổ thông. 

- Đề xuất được các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới. 

4. Nội dung nghiên cứu 

          -Tìm hiểu bối cảnh Việt Nam khi thực hiện mô hình VNEN. 

          - Cơ sở lí luận và thực tiễn của thực hiện mô hình VNEN. 

          - Đánh giá thực trạng mô hình VNEN. 

          - Đưa ra các giải pháp chính sách nhằm áp dụng mô hình VNEN vào giáo dục 

phổ thông Việt Nam. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

         Nghiên cứu thực trạng triển khai mô hình VNEN tại một số trường TH và THCS 

tại 5 tỉnh trên cả 3 miền, trong đó có các tỉnh đang thực hiện và tỉnh đã cho dừng thực 

hiện mô hình gồm: Hòa Bình, Hà Giang (đã cho dừng thực hiện mô hình), Đắk lắk, Trà 

Vinh, Nghệ An.  

6. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp hồi 

cứu tư liệu, phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phương pháp chuyên gia và phương 

pháp thống kê toán học. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài gồm:4 phần 

I. Bối cảnh Việt Nam khi thực hiện mô hình VNEN 

1.1. Về kinh tế - văn hóa – xã hội 

1.2. Về Giáo dục và Đào tạo 

II. Cơ sở lý luận và thực tiễn của thực hiện mô hình VNEN 

2.1. Cơ sở lý luận của mô hình VNEN  

2.2. Cơ sở thực tiễn của mô hình VNEN 

         III. Thực trạng mô hình VNEN 

3.1. Thông tin chung về khảo sát thực trạng 
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3.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng  

         IV. Các giải pháp chính sách nhằm áp dụng mô hình VNEN vào giáo dục phổ 

thông Việt Nam 

4.1. Nhóm các giải pháp về cơ chế vận dụng  

4.2. Nhóm các giải pháp về cải thiện hệ thống các điều kiện triển khai  

4.3. Các giải pháp về truyền thông 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

          Nghiên cứu đã đi sâu phân tích các quan điểm xây dựng, các đặc điểm đặc trưng, 

tổ chức hoạt động và các điều kiện tổ chức, quản lý giáo dục, dạy học của mô hình 

trường học mới (THM) Escuela Nueva (EN); thực tiễn triển khai mô hình EN tại 

Columbia và một số nước trên thế giới. Nghiên cứu bối cảnh ra đời, sự vận dụng, điều 

chỉnh mô hình EN phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam, 

và triển khai thí điểm mô hình VNEN tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở 

tại Việt Nam. Đánh giá thực trạng việc triển khai thí điểm và mở rộng mô hình VNEN, 

xác định các ưu điểm, hạn chế của mô hình cũng những nguyên nhân cơ bản của ưu 

điểm, hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp chính sách cho việc áp dụng các thành tố 

của VNEN trong giáo dục phổ thông các năm tiếp theo. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Với những nghiên cứu lí luận và thực tiễn, nhóm nghiên cứu đã khuyến nghị:  

Với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các văn bản hướng dẫn thự hiện VNEN theo hướng 

phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế nêu trên. Chỉ đạo triển khai đồng 

bộ cả đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra, đánh giá trong trường 

học VNEN.  

- Phát huy tối đa những đổi mới về phương pháp sư phạm của VNEN bằng cách: 

tiếp tục thu thập các bằng chứng về hiệu quả của những thay đổi phương pháp sư 

phạm; đưa phương pháp sư phạm này vào tập huấn, bồi dưỡng GV hàng năm; và bổ 

sung vào chương trình đào tạo, đào tạo lại giáo viên. 

- Nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa những qui định cứng và một số nội dung thiếu 

chuẩn xác ở tài liệu học tập. Hướng dẫn GV cách thức điều chỉnh một số hoạt động 

trong tài liệu để phù hợp hơn với bối cảnh thực tiễn  

- Nâng cao nhận thức của học sinh về sự lãnh đạo để hiểu rằng nó sẽ được tăng 

cường thông qua thực tiễn và tập luyện; 
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- Khuyến khích, thú đẩy sự tham gia hơn nữa của CMHS và cộng đồng vào hoạt 

động giáo dục của nhà trường. Tuy nhiên, không nên cứng nhắc thực hiện mọi sản 

phẩm của EN nếu nó không phù hợp với suy nghĩ, cách làm của người Việt. 

- Lập chiến lược tuyên truyền cho những thay đổi về phương pháp sư phạm của 

VNEN, bảo đảm cả 4 yếu tố chính nói trên đều được thực hiện (thông báo kết quả đầu 

ra công khai, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình đã triển khai thành công, phản 

hổi các nhận thức, quan niệm sai lầm về mô hình, thực hiện sự phối hợp tốt, hiệu quả 

giữa các bên liên quan) 

- Công bố đầy đủ các báo cáo đánh giá tác động của WB và đánh giá cắt ngang 

của Viện KHGDVN để toàn thể xã hội được biết ưu điểm, hạn chế của mô hình VNEN 

một cách khách quan; 

- Giới thiệu và tổ chức học hỏi kinh nghiệm từ các trường học đã thực hiện thành 

công mô hình VNEN. Khi nhân rộng trên cơ sở tình nguyện, cần hỗ trợ kỹ thuật 

(hướng dẫn học tập, kỹ năng tổ chức và dạy học,...) 

- Sử dụng bộ công cụ đánh giá sự hài lòng do Bộ GDĐT ban hành (theo Quyết 

định số 2329/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/107 về việc Ban hành bộ công cụ khảo sát và tài 

liệu hướng dẫn đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công) để 

giám sát và đo lường cảm xúc của cha mẹ, học sinh và cộng đồng đối với VNEN. 

Với các địa phương: 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ cần rà soát một cách kỹ lưỡng hệ thống 

các điều kiện đảm bảo để có những chỉ đạo cụ thể xem nơi nào có đủ điều kiện (tính cả 

đến việc giải thích tuyên truyền cho CMHS) thì cho phép và tập trung chỉ đạo sát sao 

để thực hiện mô hình cho đảm bảo chất lượng. 

- Trong quá trình triển khai cần thực hiện việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên một 

cách đầy đủ, kiên quyết không để những giáo viên chưa đủ khả năng dạy theo mô hình 

VNEN thực hiện đứng những lớp VNEN. 

- Nghiên cứu đổi mới đánh giá thường xuyên và định kỳ đảm bảo có sự liên 

thông, liên kết giữa các kiến thức học hàng ngày của học sinh với kiến thức của các kỳ 

kiểm tra thi, tuyển để từng bước giúp học sinh phát triển toàn diện sau quá trình học tập 

và rèn luyện. 

 

Từ khóa: 1/ Mô hình trường học mới ở Việt Nam (VNEN) 
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NGHIÊN CỨU NHU CẦU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO KHU VỰC  

NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2016-VKG-03 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Thái Hà 

Các thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Văn Chiến 

    ThS. Ngô Thị Thanh Tùng 

    ThS. Đinh Thị Bích Loan 

    ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 

    TS. Nguyễn Thị Thu Mai 

    ThS. Nguyễn Văn Giang 

    ThS. Phan Thị Minh Hiền 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 2 năm 2016/ tháng 2 năm 2018 

2. Tính cấp thiết  

 Nông thôn Việt Nam là nơi sinh sống của một bộ phận lớn dân cư chủ yếu làm 

việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Với khoảng 2/3 số dân ở khu vực nông thôn, xây 

dựng nông thôn mới là mối quan tâm hàng đầu trong quá trình phát triển của đất nước. 

Xây dựng nông thôn mới có vai trò to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội nông thôn 

bởi nó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát 

triển sản xuất toàn diện (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ), môi trường và an ninh 

nông thôn được đảm bảo, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được 

nâng cao.  

 Để đáp ứng được yêu cầu xây dựng nông thôn mới, đạt được các mục tiêu đã đề 

ra thì cần phải chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực về cả chất lẫn về 

lượng, đảm bảo nhân lực là khâu đột phá để thực hiện thành công chiến lược phát triển 

kinh tế-xã hội của đất nước. Những yêu cầu này cũng nhất quán với các nội dung đã 

được đề cập trong Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do 

Thủ tướng Chính phủ ký tại Quyết định 1216/QĐ-TTg, ngày 22-7-2011. 

Quá trình xây dựng nông thôn mới đòi hỏi phải có một đội ngũ nhân lực đảm 

bảo về chất lượng, trình độ và tính hợp lý trong cơ cấu ngành nghề. Tuy nhiên, ở khu 

vực nông thôn, có đến 91% lao động chưa được đào tạo. Với lao động đã được đào tạo, 

đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, khu vực nông thôn chỉ có khoảng 

40-47% so với khu vực thành thị, trong khi lao động nông thôn chiếm khoảng hơn 2 
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lần lao động ở khu vực đô thị. Đây là một thách thức rất lớn trong công cuộc xây dựng 

thôn thôn mới khi nhân lực cho khu vực nông thôn vừa yếu vừa thiếu. 

 Để xây dựng nông thôn mới, đòi hỏi trước tiên là phải có những nghiên cứu 

chính xác nhu cầu nhân lực cho khu vực nông thôn về các mặt: số lượng, chất lượng, 

cơ cấu ngành nghề, trình độ của nhân lực, từ đó, có kế hoạch đào tạo, phát triển nhân 

lực để đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi thực tiễn. Tuy nhiên, những nghiên cứu về vấn đề 

này còn rất hạn chế, chưa có đề tài nào được thực hiện để nghiên cứu về nhu cầu đào 

tạo nhân lực cho khu vực nông thôn, đặc biệt gắn trong bối cảnh xây dựng nông thôn 

mới. 

 Vì những lý do trên, việc nghiên cứu nhu cầu đào tạo nhân lực cho khu vực 

nông thôn trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới là việc làm thiết thực - cơ sở để cân 

đối cung cầu nhân lực trong tiến trình phát triển nông thôn mới, góp phần vào việc 

chuẩn bị cho nhân lực nông thôn sẵn sàng thích nghi với những đổi thay của đất nước. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực và đưa ra một số khuyến nghị phục vụ phát 

triển nhân lực khu vực nông thôn trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Cơ sở lí luận trong nghiên cứu nhu cầu đào tạo nhân lực và các giải pháp thực 

hiện cho khu vực nông thôn trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. 

- Kết quả khảo sát thực tế tại địa phương về nhu cầu đào tạo nhân lực cho khu 

vực nông thôn. 

-  Những phát hiện chính và bình luận dựa trên kết quả nghiên cứu. 

-  Những đề xuất, kiến nghị. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

 Nghiên cứu tập trung vào việc phân tích, xác định nhu cầu nhân lực cho khu vực 

nông thôn tại 01 tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Hồng (Thái Bình) trên cơ sở nguồn số liệu 

thống kê sẵn có và thông qua điều tra, khảo sát thực tiễn. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp hồi cứu 

tư liệu, phương pháp định lượng và phương pháp nghiên cứu định tính. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận trong nghiên cứu nhu cầu đào tạo nhân lực cho khu 

vực nông thôn trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới 
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1.1. Các khái niệm được sử dụng trong đề tài 

1.2. Mối quan hệ giữa đào tạo nhân lực và xây dựng nông thôn mới 

1.3. Một số vấn đề về phương pháp xác định, dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực 

  Chương 2: Kết quả khảo sát về nhu cầu đào tạo nhân lực cho khu vực nông 

thôn (qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Thái Bình) 

2.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình  

2.2. Thực trạng nhân lực khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình: thành tựu, hạn chế, 

cơ hội, thách thức  

2.3. Xây dựng nông thôn mới và nhu cầu đào tạo nhân lực đáp ứng 

2.4. Khả năng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực ở địa phương của hệ thống 

giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình 

2.5. Một số chính sách có liên quan đến giáo dục, đào tạo và quản lý nhân lực 

nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới 

Chương 3: Những phát hiện chính và bình luận 

3.1. Về thực trạng, đặc điểm nhân lực khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình 

3.2. Về nhu cầu nhân lực theo các lĩnh vực  

3.3. Về khả năng cung nhân lực và điều kiện đào tạo nhân lực 

3.4. Về cơ chế chính sách đào tạo nhân lực  

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Về cơ sở lý luận, đề tài đã làm rõ các khái niệm then chốt, cơ bản được sử dụng 

trong nghiên cứu này. Bên cạnh đó, vấn đề phương pháp, kỹ thuật dự báo và kinh 

nghiệm triển khai dự báo nhân lực cũng được đề cập. Đây là cơ sở để vận dụng vào 

trường hợp cụ thể là tỉnh Thái Bình. 

Về cơ sở thực tiễn, qua nghiên cứu ở tỉnh Thái Bình về nhu cầu đào tạo nhân lực 

gắn với xây dựng nông thôn mới cho thấy trong bối cảnh hiện nay, có nhiều cơ hội và 

thách thức của công tác đào tạo và xác định nhu cầu nhân lực cho khu vực nông thôn, 

cụ thể như sau: 

- Theo xu thế, nhân lực khu vực nông thôn ngày càng giảm về số lượng, theo 

đó cơ cấu trong nhân lực so với các ngành phi nông nghiệp cũng sẽ thay đổi theo 

hướng chiếm tỷ trọng nhỏ hơn. Đây là một xu thế tất yếu trong quá trình chuyển đổi 

kinh tế hiện nay của cả nước và các địa phương. Thống kê cho thấy, số lượng lao động 

ra khỏi các hoạt động sản xuất nông nghiệp ngày một nhiều để tìm kiếm các cơ hội 

việc làm phi nông nghiệp ở các địa phương khác, thậm chí là nước khác (xuất khẩu lao 
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động) hoặc tại chỗ (các khu công nghiệp, chế xuất, khu vực doanh nghiệp tư nhân, 

FDI…); 

- Mặc dù nhu cầu số lượng lao động/nhân lực ở nông thông giảm về số lượng 

song nhu cầu về chất lượng nhân lực ở khu vực này lại tăng lên để đáp ứng với nhu cầu 

chuyển đổi sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ sản xuất truyền thống (đòi hỏi kỹ 

năng, kỹ thuật thấp, đơn giản) sang kỹ thuật/công nghệ cao (đòi hỏi có kiến thức, kỹ 

năng và khả năng vận hành, sử dụng các máy móc công nghệ cao), chuyển đổi mô hình 

sản xuất, chăn nuôi… hướng đến xuất khẩu và hội nhập với quốc tế; 

- Thực trạng công tác đào tạo và hệ thống cơ sở đào tạo nhân lực cho nông 

thôn hiện nay còn nhiều hạn chế từ khâu chương trình đào tạo chưa kịp chuyển đổi và 

có tính chất đón đầu; cơ sở vật chất lạc hậu; trình độ đội ngũ giáo viên, giảng viên chưa 

thích ứng và theo kịp với xu thế các ngành/nghề mới. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo 

nhân lực nông nghiệp nông thôn hiện nay còn phân tán ở nhiều ngành quản lý khác 

nhau. Mặc dù hệ thống các cơ sở đào tạo (chính quy, không chính quy) khá đa dạng 

nhưng thiếu tập trung và quản lý về mặt chất lượng dẫn đến khó kiểm soát được kết 

quả đào tạo. Nhiều hoạt động, chương trình đào tạo chưa hiệu quả, chưa gắn với thực 

tiễn dẫn đến người học không được giải quyết/không tìm kiếm được việc làm sau khi 

kết thúc đào tạo. Việc xác định nhu cầu đào tạo và hệ thống thông tin đào tạo còn nhiều 

hạn chế. 

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện việc phân tích các điểm mạnh, cơ hội và những hạn 

chế, thách thức của thực trạng nguồn nhân lực, hệ thống đào tạo, hệ thống cơ chế chính 

sách của nhà nước và các địa phương. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các 

khuyến nghị về mặt chính sách đối với các cơ quan, tổ chức có liên. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Khuyến nghị về chính sách dựa trên các bằng chứng, kết quả nghiên cứu 

Đào tạo nhân lực khu vực nông thôn dựa vào định hướng chiến lược phát triển 

kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế các ngành, xác định các thế mạnh của từng vùng, 

miền để có kế hoạch đào tạo tại chỗ và thu hút từ nơi khác đến một cách hợp lý. Theo 

đó, rà soát các quy hoạch, kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực, đào tạo nghề cho 

khu vực nông thôn của tỉnh để điều chỉnh và đầu tư nguồn lực. 

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề ở khu vực nông thôn, cần phải thực 

hiện một số giải pháp sau: 

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải xuất phát từ nhu cầu sử dụng lao 

động thật sự của các doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời dựa trên nhu cầu thực tế về 

nghề nghiệp của người dân, chứ không phải là các hoạt động có tính phong trào, nhất 

thời. Vì vậy, cần nắm chắc được các nhu cầu (theo từng nghề, nhóm nghề, vị trí công 
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việc...) của người dân ở từng địa phương (xã, huyện) và của doanh nghiệp, thông qua 

điều tra khảo sát nhu cầu; 

- Cần phải có sự “vào cuộc” của cả hệ thống chính ở địa phương. Thực tế thời 

gian vừa qua cho thấy, ở địa phương nào có sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo 

quyết liệt của chính quyền và sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội... 

thì ở địa phương đó, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đạt được kết quả mong 

muốn;  

- Do tính đa dạng vùng miền và tính đặc thù của người nông dân và lao động 

nông thôn (trình độ học vấn không đều, lao động theo mùa vụ, thói quen canh tác...) 

nên việc tổ chức các khóa đào tạo phải rất linh hoạt về chương trình đào tạo, hình thức 

đào tạo, phương thức đào tạo, phương pháp truyền đạt...; 

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải gắn với giải quyết việc làm, chuyển 

dịch cơ cấu lao động, gắn với xóa đói, giảm nghèo và góp phần bảo đảm an sinh xã hội 

ở nông thôn; gắn với xây dựng nông thôn mới.  

Đề xuất đến các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện các chính sách 

về đào tạo, sử dụng nhân lực ở khu vực nông thôn 

- Các Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Ban chỉ đạo Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ngành tỉnh và địa phương. 

- Các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

 

Từ khóa: 1/ Đào tạo nhân lực nông thôn; 2/ Nhu cầu nhân lực nông thôn 
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CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC TỔ CHỨC LẠI GIÁO DỤC SAU TRUNG HỌC 

CỦA VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2014-37- 32 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Thanh Hải 

Các thành viên tham gia: ThS. Lê Văn Hồng  

TS. Lê Đông Phương  

PGS.TS. Nguyễn Đức Trí  

PGS.TS. Phan Văn Nhân  

ThS. Hoàng T Minh Anh  

PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình  

PGS.TS. Nguyễn Khang  

TS. Hoàng Hữu Niềm  

TS. Vũ Xuân Hùng  

Thời gian bắt đầu/kết thúc:  Tháng 4 năm 2014/tháng 12 năm 2018 

2. Tính cấp thiết  

Giáo dục nước ta trong thập kỷ tới phát triển trong bối cảnh thế giới có nhiều thay 

đổi nhanh và phức tạp. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về giáo dục đã trở thành xu 

thế tất yếu. Cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, kinh 

tế tri thức ngày càng phát triển mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến sự phát triển của các 

nền giáo dục trên thế giới.  

Những năm qua Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các văn bản quan trọng nhằm 

đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hoá, xã hội 

hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, đưa giáo dục nước ta trở thành một nước có nền 

giáo dục tiên tiến. Thực hiện sứ mạng nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, nhất là 

nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài. 

Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 đã khẳng định “ Hoàn thiện cơ cấu hệ 

thống giáo dục quốc dân, xây dựng khung trình độ quốc gia về giáo dục tương thích 

với các nước trong khu vực và trên thế giới, và đảm bảo phân luồng trong hệ thống, 

đặc biệt là phân luồng sau trung học cơ sở, trung học phổ thông liên thông giữa các 

chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo, đa dạng hóa phương thức học tập 

đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân”.  
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Trong đó Giáo dục sau trung học đang là vấn đề các nhà nghiên cứu và quản lý giáo 

dục quan tâm, đặc biệt là cơ cấu các bậc học và trình độ, sự liên thông liên kết giữa 

giáo dục sau trung học với các phân hệ giáo dục khác, cũng như với thị trường lao 

động v,v,.. 

Do vậy, nghiên cứu “cơ sở khoa học của việc tổ chức lại Giáo dục sau trung học 

của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế” ở nước ta là cần thiết, có tính thời sự và 

cấp bách”.  

3. Mục tiêu nghiên cứu  

Xây dựng cơ sở khoa học của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học trong xu thế 

hội nhập quốc tế.  

4. Nội dung nghiên cứu  

- Cơ sở lí luận của việc tái tổ chức giáo dục sau trung học trong bối cảnh hội nhập 

- Cơ sở thực tiễn của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học  

- Đề xuất tổ chức lại giáo dục sau trung học của Việt Nam trong xu thế hội nhập 

quốc tế 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Tập trung nghiên cứu cơ cấu các bậc học và cấp trình độ của giáo dục sau trung học 

trong xu thế hội nhập quốc tế. 

Tiến hành thu thập khảo sát ở một số đơn vị đào tạo và doanh nghiệp có sử dụng 

lao động đã qua đào tạo (Đại diện các đơn vị thuộc ba khu vực Bắc, Trung, Nam). 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp nghiên cứu 

lí luận, phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phương pháp chuyên gia và các phương 

pháp khác. 

 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận của việc tái tổ chức giáo dục sau trung học trong bối 

cảnh hội nhập 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.2. Cơ sở chính trị-xã hội 

1.3. Cơ sở văn hóa – truyền thống 

1.4. Cơ sở kinh tế- xã hội 

1.5. Xu thế quốc tế hóa và hội nhập về giáo dục   
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Chương 2: Cơ sở thực tiễn của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học  

2.1. Lịch sử phát triển giáo dục Việt Nam 

2.2. Kinh nghiệm tổ chức giáo dục sau trung học của một số quốc gia 

2.3. Thực trạng giáo dục sau trung học ở Việt Nam hiện nay 

Chương 3: Đề xuất tổ chức lại giáo dục sau trung học của Việt Nam trong xu thế 

hội nhập quốc tế 

3.1. Nguyên tắc đề xuất 

3.2. Các phương án tổ chức lại giáo dục sau trung học của Việt Nam  

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Về lý luận:  Đề tài đã làm rõ các khái niệm: Khái niệm về hệ thống giáo dục quốc 

dân, giáo dục trung học, giáo dục sau trung học, GDNN, GDĐH, các trình độ giáo dục 

(TCCN, trình độ TCCN, CĐ, trình độ CĐ, ĐH, trình độ ĐH) và các phân loại giáo dục. 

Tính tất yếu và sự cần thiết của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học trong xu thế hội 

nhập. 

Về thực tiễn: Đề tài đã nghiên cứu lịch sử phát triển giáo dục Việt Nam qua các thời 

kì. Bên cạnh đó cũng tham khảo kinh nghiệm tổ chức giáo dục sau trung học của một 

số nước trên thế giới. Từ đó đưa ra những phân tích và nêu lên được thực trạng hệ 

thống giáo dục sau trung học hiện nay có những bất cập gì của hệ thống giáo dục sau 

trung học so với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó cũng chỉ ra một số 

hạn chế trong công tác quản lý đối với hệ thống giáo dục sau trung học như: cơ cấu hệ 

thống, quản lí nhà nước, việc phân luồng học sinh.... 

Về đề xuất: Tham chiếu các mô hình sau trung học giáo dục của các nước có nền 

giáo dục phát triển, đồng thời kế thừa có chọn lọc các ưu điểm của hệ thống giáo dục 

qua các thời kỳ để đề xuất một mô hình giáo dục sau trung học đáp ứng được nhu cầu 

về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước ta. 

9. Kết luận và kiến nghị  

Để xây dựng và triển khai được một số mô hình giáo dục sau trung học mới trên cơ 

sở khoa học của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học của nước ta trong xu thế hội 

nhập.  

- Tập trung quản lý nhà nước về giáo dục- đào tạo về cùng 1 đầu mối. 

- Thiết kế khung chương trình tổng thể cho hệ giáo dục phổ thông (bao gồm giáo 

dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) và hệ trung học nghề. 

- Thực hiện cơ chế phân cấp quản lý về giáo dục- đào tạo cho các địa phương và 

các cơ sở giáo dục (về ngành nghề, nội dung chương trình, mạng lưới cơ sở giáo 
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dục…) bám sát cơ cấu chuyển dịch kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của 

từng vùng miền, cũng như tầm quốc gia. 

- Tổ chức lại hệ thống giáo dục các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung 

cấp nghề, các cơ sở. 

 

Từ khóa: 1/ Hệ thống giáo dục Việt Nam; 2/ Giáo dục sau trung học. 
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THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC THEO  

CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀ NỘI 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2016-13 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Thu Hương 

Các thành viên tham gia: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương 

     ThS. Nguyễn Thị Hương 

     ThS. Trần Thị Hương Giang 

     CN. Nguyễn Tất Thắng 

     CN. Vũ Trường An 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 5 năm 2016/ tháng 5 năm 2018 

2. Tính cấp thiết  

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo đã nêu rõ: “Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể 

chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, 

định hướng nghề nghiệp cho HS. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng 

giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ 

năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự 

học, khuyến khích học tập suốt đời.” 

Để hiện thực hóa điều đó, một trong những giải pháp được Nghị quyết đề ra là 

“đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, 

đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan”. Trong đó, nêu rõ: Việc thi, kiểm tra và đánh 

giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và 

cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá 

trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự 

đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã 

hội. 

Nghị quyết cũng chỉ rõ “Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung 

học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin 

cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực HS, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục 

nghề nghiệp và giáo dục đại học”. 

Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT đã tiến hành một loạt 

các đổi mới trong đánh giá kết quả học tập của HS. Thứ nhất, là ban hành Thông tư 30 



- 88 - 

 

về đánh giá kết quả học tập của HS tiểu học. Thứ hai, đổi mới việc tổ chức thi, công 

nhận tốt nghiệp trung phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng thông qua việc tổ chức 

một kì thi chung. Thực tiễn diễn ra vừa qua cho thấy công cuộc đổi mới toàn diện nền 

giáo dục và đào tạo nói chung và đổi mới đánh giá nói riêng đã gặp phải một số trở 

ngại trong quá trình thực hiện. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng đó, tuy nhiên 

một trong số đó chính là thiếu các nghiên cứu lí thuyết và thực tiễn làm nền tảng cho 

những đổi mới đó. 

Hiện nay, giáo dục quốc tế nói chung và chương trình tú tài quốc tế (TTQT) nói 

riêng đang là xu thế giáo dục ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở nhiều quốc gia, chương 

trình International Baccaraulate (TTQT) được khuyến khích áp dụng tại các trường phổ 

thông. Thực tế này xuất phát từ những lợi ích và ưu điểm mà chương trình TTQT mang 

lại. Mục tiêu của chương trình TTQT là đào tạo người trẻ tuổi phát triển khả năng 

khám phá, hiểu biết và biết quan tâm để tạo nên một thế giới tốt đẹp và hòa bình hơn 

thông qua sự hiểu biết và tôn trọng văn hóa lẫn nhau. Ngoài ra các chương trình TTQT 

khuyến khích HS trên toàn thế giới chủ động, có nhiều đam mê và khả năng học tập 

suốt đời. Ưu điểm nổi trội của chương trình TTQT là HS sau khi tốt nghiệp chương 

trình TTQT được nhận vào các trường đại học uy tín trên thế giới. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, các chương trình TTQT mới chỉ được triển khai ở một 

số trường tư thục quốc tế, mà cũng chủ yếu là chương trình đào tạo TTQT cấp THPT 

dành cho HS từ 16 đến 19 tuổi. Hiện nay, vẫn chưa có trường công lập nào ở Việt Nam 

tham gia vào chương trình TTQT, hoặc vận dụng cách tiếp cận trong đánh giá kết quả 

học tập của HS theo chương trình TTQT. 

Các nghiên cứu trên thế giới đã đi sâu phân tích ưu nhược điểm của chính sách 

đánh giá theo chương trình TTQT cũng như thực trạng đánh giá ở một số trường TTQT 

trên thế giới; tiến hành so sánh giữa chương trình TTQT với chương trình của một số 

nước. Ở trong nước, đã có một vài công trình nghiên cứu liên quan đến chương trình 

TTQT, tuy nhiên các nghiên cứu chỉ tập trung vào khía cạnh chương trình mà chưa đi 

sâu vào khía cạnh đánh giá trong chương trình TTQT. Mặt khác, những nghiên cứu 

hiện nay chỉ mới dừng lại ở mức tìm hiểu chứ chưa phân tích các mặt mạnh và hạn chế 

của đánh giá theo chương trình TTQT khi so sánh với đánh giá kết quả học tập của HS 

ở Việt Nam từ đó đề xuất những bài học có thể áp dụng vào bối cảnh Việt Nam.Trường 

quốc tế Hà Nội là một trong số ít các trường ở Việt Nam đang tham gia chương trình 

đào tạo TTQT cấp tiểu học và THPT. Là một đối tác của tổ chức tú tài quốc tế 

(TTQTO), các trường TTQT không phải thực hiện một cách rập khuôn các quy định và 

chính sách được TTQTO đề ra. Ngược lại, mỗi trường sẽ đề ra chính sách riêng của 
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mình trên nền tảng của TTQTO và hàng năm đều có những đánh giá tổng kết để đưa ra 

chỉnh sửa sao cho phù hợp với thực tiễn của từng trường. 

Từ những lí do trên đây, chúng tôi lựa chọn nhiệm vụ “Thực trạng đánh giá kết 

quả giáo dục theo chương trình TTQT tại trường quốc tế Hà Nội”. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, công cụ đánh giá kết 

quả giáo dục của HS theo chương trình TTQT tại trường quốc tế Hà Nội (HIS), từ đó 

đề xuất bài học kinh nghiệm cho đánh giá kết quả giáo dục của HS phổ thông ở Việt 

Nam. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, hệ thống hóa một số khái niệm cơ bản liên quan và 

lí luận về đánh giá kết quả giáo dục. 

- Thực trạng đánh giá kết quả giáo dục của học sinh theo chương trình tú tài 

quốc tế tại trường quốc tế ở Hà Nội. 

- Từ đó đề xuất bài học cho đánh giá kết quả giáo dục cho HS Việt Nam. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu thực trạng đánh giá kết quả giáo dục theo chương trình TTQT 

chỉ tại trường Quốc tế Hà Nội. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp nghiên 

cứu lí thuyết, phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phương pháp chuyên gia, phương 

pháp thống kê. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 2 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận  

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.2. Lí luận về đánh giá kết quả giáo dục của học sinh 

Chương 2: Thực trạng đánh giá kết quả giáo dục của học sinh theo chương 

trình tú tài quốc tế ở trường Quốc tế Hà Nội 

2.1. Định hướng đánh giá kết quả giáo dục của HS trong chương trình TTQT 

2.2. Thực trạng đánh giá kết quả giáo dục của HS ở trường Quốc tế Hà Nội theo 

chương trình TTQT 

2.3. Đề xuất bài học cho đánh giá kết quả giáo dục của HS ở VN 

8. Những đóng góp chính của đề tài 
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Về cơ sở lí luận: Phân tích, làm rõ một số khái niệm cơ bản: 1/ Đánh giá, kết quả 

giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; 2/ 2 cách tiếp cận đánh giá dựa trên chuẩn mực 

và đánh giá dựa trên tiêu chí; 3/ Độ tin cậy, độ giá trị. Hệ thống hóa lại một số cơ sở lí 

luận liên quan đến đánh giá kết quả giáo dục, bao gồm đánh giá đầu vào, đánh giá quá 

trình và đánh giá đầu ra.  

Về cơ sở thực tiễn, phân tích định hướng đánh giá kết quả giáo dục của HS trong 

chương trình TTQT. Kết quả phân tích thực trạng đánh giá kết quả giáo dục của HS ở 

trường HIS cho thấy một số điểm như sau: 1/ Về đánh giá mục tiêu người học, các 

phương pháp đánh giá chủ yếu bao gồm đánh giá của GV (quan sát, ghi chép hàng 

ngày), phương pháp tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng (HS tự phản ánh). Phần lớn các 

GV của HIS cho rằng nội dung hướng dẫn đánh giá mục tiêu người học của tổ chức 

TTQT còn hạn chế, GV chưa có định hướng để có thể thực hiện được việc đánh giá 

mục tiêu người học một cách hiệu quả; 2/ Về đánh giá kết quả học tập, cơ bản HIS thực 

hiện theo đúng như quy định của TTQT ở chương trình Primary-Year Programme 

(PYP), lớp 6, 7, 8 và chương trình Diploma Programme (DP), trong đó chương trình 

PYP hoàn toàn áp dụng hình thức đánh giá trong; càng lên cấp cao hơn, vai trò đánh 

giá ngoài càng lớn, trong chương trình DP (tỉ lệ đánh giá trong chiếm 70-80%). 

So sánh giữa đánh giá trong chương trình phổ thông hiện hành ở Việt Nam và 

đánh giá trong chương trình TTQT từ chính sách cho đến thực tiễn; phân tích bối cảnh 

Việt Nam từ đó đề xuất một số bài học kinh nghiệm cho việc hình thành chính sách và 

thực tiễn đánh giá ở Việt Nam. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn, nhóm nghiên cứu đề xuất một số 

khuyến nghị: 

- Nghiên cứu về cách thức triển khai định hướng đánh giá trong chương trình Tú 

tài Quốc tế của tổ chức Tú tài quốc tế ở các trường học, để vận dụng vào quá trình đưa 

chính sách vào thực tiễn ở Việt Nam. 

- Nghiên cứu cơ chế kiểm định chất lượng các trường học Tú tài Quốc tế của tổ 

chức Tú tài Quốc tế. 

- Nghiên cứu về cơ chế, phương pháp, kĩ thuật và công cụ đánh giá ngoài trong 

chương trình Tú tài Quốc tế và vận dụng vào Việt Nam. 

- Nghiên cứu một số kĩ thuật nhằm tăng độ tin cậy và độ giá trị của các kết quả 

đánh giá việc học của HS trong chương trình Tú tài Quốc tế ở trường HIS. 
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- Thử nghiệm chính sách kiểm tra đánh giá, công nhận tốt nghiệp của TTQT ở 

các nhà trường THPT trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đánh giá tác động đến kế 

hoạch giáo dục của trường, hoạt động giảng dạy của GV, hoạt động học tập của HS. 

- Thành lập Trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia, chịu 

trách nhiệm đánh giá ngoài các trường THPT ở Việt Nam. Theo đó, áp dụng hình thức 

đánh giá trong và đánh giá ngoài đều dựa trên các tiêu chí đánh giá được quy định bởi 

Trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia. 

 

Từ khóa: 1/ Chương trình tú tài quốc tế; 2/ Đánh giá kết quả giáo dục; 3/ Trường Quốc 

tế Hà Nội 

 


