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I Giáo dục mầm non   
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toàn diện nền giáo dục Việt Nam 

ThS. Hà Đức Đà 27 
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học cơ sở 
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8 Nghiên cứu hoạt động giáo dục tại trường 

quốc tế hà nội và đề xuất vận dụng cho xây 
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9 Xây dựng nội dung dạy học cốt lõi môn tiếng 

việt cấp tiểu học cho học sinh nước ngoài ở 
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14 Nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm 

giáo dục người lớn cấp huyện 
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mới chương trình giáo dục phổ thông ở Việt 
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quốc tế Hà Nội để vận dụng cho đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam 

TS. Lương Việt Thái 106 
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TỪ VIẾT TẮT 

 

BVMT Bảo vệ môi trường 

CBQL Cán bộ quản lí 

CĐ Cao đẳng 

CGD Công nghệ giáo dục 

CNTT Công nghệ thông tin 

ĐH Đại học 

ĐTLT Đào tạo liên thông 

ĐTLTĐH Đào tạo liên thông đại học 

DTTS Dân tộc thiểu số 

GD Giáo dục 

GDBVMT Giáo dục bảo vệ môi trường 

GDMN Giáo dục mầm non 

GDTX Giáo dục thường xuyên 

GVMN Giáo viên mầm non 

HL Học liệu 

HLĐT Học liệu điện tử 

HTSĐ Học tập suốt đời 

KHGDVN Khoa học giáo dục Việt Nam 

KHQLGD Khoa học quản lí giáo dục 

MTGD Môi trường giáo dục 

NGLL Ngoài giờ lên lớp 

PPDH Phương pháp dạy học 

PTDTBT Phổ thông dân tộc bán trú 

PTDTNT Phổ thông dân tộc nội trú 

PTTE5T  Phát triển trẻ em 5 tuổi 
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QLGD Quản lí giáo dục  

THDT Tiểu học dân tộc 

TNST Trải nghiệm sáng tạo 

TTDN  Trung tâm dạy nghề  

TTGDTX  Trung tâm giáo dục thường xuyên  

TTHTCĐ Trung tâm học tập cộng đồng 

TV Tiếng Việt 

XHHT Xã hội học tập 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong 

nghiên cứu toàn diện về khoa học 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 tiến sĩ về 

KHGD và các ngành liên quan; tư vấn, dịch vụ, thông tin và dự báo về GD&ĐT. 

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 2017, Viện đã tổ chức nghiệm thu 23 đề tài khoa học các cấp trong đó 

có 11 đề tài và nhiệm vụ cấp Bộ; 12 đề tài và nhiệm vụ cấp Viện. Cụ thể như sau: 

Giáo dục mầm non (02 đề tài: 01 nhiệm vụ cấp Bộ, 01 đề tài và nhiệm vụ 

cấp Viện) với các hướng nghiên cứu về xây dựng môi trường GD đa văn hóa cho 

trẻ mẫu giáo dân tộc Hmông và Dao; và nghiên cứu điều chỉnh bộ chuẩn phát 

triển trẻ em 5 tuổi. 

Giáo dục phổ thông (7 đề tài: 4 đề tài và nhiệm vụ cấp Bộ, 3 đề tài và 

nhiệm vụ cấp Viện), các đề tài nghiên cứu tập trung vào các vấn đề đang được 

quan tâm hiện nay như: nghiên cứu xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ giáo dục bảo 

vệ môi trường ở trường trung học cơ sở; đánh giá hiệu quả giáo dục trong hệ 

thống trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; mô hình trường tiểu học dân tộc khu 

vực miền núi phía bắc giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt 

Nam; phát triển chương trình giáo dục phổ thông đáp ứng bình đẳng cơ hội tham 

gia giáo dục của học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật và học sinh không 

chính quy; định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh trung học hổ thông khu 

vực miền núi phía Bắc trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay; nghiên cứu hoạt 

động giáo dục tại trường quốc tế Hà Nội và đề xuất vận dụng cho xây dựng 

chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông Việt Nam; xây dựng nội dung dạy học cốt lõi môn tiếng việt cấp 
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tiểu học cho học sinh nước ngoài ở các trường quốc tế tại việt nam theo chuẩn 

đầu ra bậc 1 (khung năng lực tiếng việt dùng cho người nước ngoài)… 

Giáo dục đại học và nghề nghiệp (02 đề tài:  01 cấp Viện và 01 nhiệm 

vụ cấp Bộ) với các nghiên cứu về giải pháp quản lí chất lượng đào tạo liên thông 

từ trình độ cao đẳng lên đại học; và đánh giá năng lực sinh viên tốt nghiệp các 

trường đại học sư phạm. 

Giáo dục đặc biệt (01 đề tài cấp Bộ) nghiên cứu và đề xuất mô hình giáo 

dục trẻ điếc đến trường theo hướng tiếp cận ngôn ngữ kí hiệu. 

Giáo dục không chính qui (02 đề tài cấp Bộ) nghiên cứu về  nghiên cứu 

xây dựng mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện; nghiên cứu nhu cầu 

học tập suốt đời và những rào cản đối với học tập suốt đời hiện nay ở Việt Nam. 

Các vấn đề khác trong giáo dục (9 đề tài: 02 đề tài cấp Bộ và 07 đề tài 

và nhiệm vụ cấp Viện) gồm các hướng nghiên cứu về: khoa học quản lí giáo dục 

- vấn đề và giải pháp; xây dựng chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho 

viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện tại các cơ sở giáo dục phổ thông; xây 

dựng chương trình giáo dục bảo vệ môi trường và chương trình đào tạo nguồn 

nhân lực bảo vệ môi trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; nghiên cứu về 

đánh giá  trong đào tạo sau đại học theo tín chỉ; nghiên cứu kinh nghiệm 20 năm 

xây dựng và phát triển trường quốc tế Hà Nội của Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam; nghiên cứu một số mô hình trường quốc tế và đề xuất vận dụng vào việc 

xây dựng mô hình trường quốc tế tại Việt Nam; nghiên cứu mô hình trường Thực 

nghiệm của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giai đoạn từ 2008 đến nay; 

Nghiên cứu chương trình giáo dục ở trường quốc tế Hà Nội để vận dụng cho đổi 

mới chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam; Nghiên cứu quá trình và cách 

thức dạy học ở trường quốc tế Hà nội để vận dụng cho đổi mới chương trình giáo 

dục phổ thông ở Việt Nam;  

Ấn phẩm “Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ 

năm 2017” 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 
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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://www.vnies.edu.vn/Tin-tuc/11/thu-vien/). 

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 và Dự báo, 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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GIÁO DỤC MẦM NON 

 

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH  

BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2015-37-37NV 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh 

Các thành viên tham gia: TS. Tạ Thị Ngọc Thanh 

     ThS. Lương Thị Bình 

     TS. Lê Thị Luận 

     ThS. Hoàng Thị Thu Hương 

     ThS. Vũ Thị Ngọc Minh 

     ThS. Nguyễn Thị Thu Hà 

     ThS. Nguyễn Thị Cẩm Bích 

     ThS. Chu Thị Hồng Nhung 

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

2. Tính cấp thiết  

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã đưa ra quan điểm chỉ đạo: “Giáo dục và đào 

tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn 

dân...Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề 

lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tuởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, 

phuơng pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện...đổi mới ở tất cả 

các bậc học, ngành học...”. Chỉ đạo của Bộ GD&ĐT trong Chương trình hành 

động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ghi rõ nhiệm vụ: Điều 

chỉnh bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi (PTTE5T) vào năm 2014-2015 theo mục 

tiêu của GDMN. 

Quá trình tổ chức thực hiện tại các địa phương, Chuẩn PTTE5T đã thể hiện 

rõ nhiều ưu điểm, tuy nhiên còn tồn tại một số bất cập cần điều chỉnh để phù hợp 

hơn với thực tiễn GDMN Việt Nam.  

Bộ chuẩn PTTE5T ban hành năm 2010 theo Thông tư số: 23/2010/TT-

BGDĐT. Trong thời gian hơn 6 năm vừa qua với sự phát triển mạnh mẽ về kinh 
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tế- xã hội của đất nước thì sự phát triển của trẻ em nói chung và trẻ 5 tuổi nói 

riêng có thể có  những thay đổi đáng kể. Theo quy luật bộ Chuẩn phát triển trẻ 

em các độ tuổi cần định kỳ điều chỉnh (khoảng 5- 10 năm điều chỉnh 1 lần) cho 

phù hợp với sự phát triển của trẻ em trên toàn lãnh thổ, đồng thời là căn cứ để 

điều chỉnh Chương trình GDMN. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay chưa có 

nghiên cứu nào về tính phù hợp của Bộ chuẩn PTTE5T ở Việt Nam để làm căn 

cứ cho việc điều chỉnh Chương trình GDMN vào giai đoạn tiếp theo. Vì vậy xem 

xét lại tính xác thực của một số chỉ số trong bộ Chuẩn để điều chỉnh phù hợp là 

điều cần thiết. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Nâng cao tính phù hợp giữa bộ Chuẩn với sự phát triển của trẻ em 5 tuổi ở 

Việt Nam hiện nay, đồng thời xác định rõ hơn mối quan hệ giữa bộ Chuẩn phát 

triển trẻ em 5 tuổi với Chương trình GDMN, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng 

bộ Chuẩn trong thực tiễn Giáo dục mầm non và làm cơ sở để điều chỉnh Chương 

trình Giáo dục mầm non sau 2015. 

4. Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu Bộ Chuẩn PTTE5T được xem xét trong mối quan hệ với 

Chương trình GDMN hiện hành. 

-  Khảo sát nhanh tính xác thực của 120 chỉ số trong bộ Chuẩn tại các cơ 

sở GDMN ở các địa phương đại diện cho 7 vùng: Thái Nguyên; Hà Nội; Nghệ An; 

Cần Thơ; Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh qua phiếu; khảo sát trực tiếp về bộ Chuẩn tại 

các cơ sở GDMN ở 3 tỉnh: Nghệ An (Bắc Trung Bộ), Thái Nguyên (miền núi phía 

Bắc) và Cần Thơ (Nam Bộ).  

-  Điều chỉnh bộ Chuẩn PTTE5T và lấy ý kiến của địa phương. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Bộ chuẩn PTTENT được xem xét trong mối quan hệ với Chương trình 

GDMN hiện hành.  Khảo sát nhanh tính xác thực của 120 chỉ số trong Bộ chuẩn 

tại các cơ sở GDMN ở các địa phương đại diện cho 7 vùng: Nam Định, Thái 

Nguyên; Hà Nội; Nghệ An; Cần Thơ; Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh. Tổ chức 

khảo sát trực tiếp về Bộ chuẩn tại các cơ sở GDMN ở 3 tỉnh: Nghệ An (Bắc 

Trung Bộ), Thái Nguyên (miền núi phía Bắc) và Cần Thơ (Nam Bộ). 
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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 nghiên cứu thực tiễn và một số phương pháp bổ 

trợ (toán thống kê). 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1:   Một số vấn đề lí luận của việc điều chỉnh bộ chuẩn phát 

triển trẻ em 5 tuổi 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.2. Về bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở Việt Nam 

1.3. Sự phát triển của trẻ em 5 tuổi ở Việt Nam qua các nghiên cứu có 

liên quan 

1.4. Về điều chỉnh bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi 

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc điều chỉnh bộ chuẩn phát triển trẻ 

em 5 tuổi 

Chương 2: Cơ sở thực tiễn của vấn đề điều chỉnh bộ chuẩn phát triển 

trẻ em 5 tuổi 

2.1.  Khái quát về tổ chức khả sát thực trạng 

2.2.  Kết quả khảo sát 

Chương 3: Điều chỉnh bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi 

3.1.  Định hướng điều chỉnh Bộ chuẩn PTTE5T 

3.2.  Điều chỉnh Bộ chuẩn PTTE5T: Cấu trúc, nội dung, hình thức trình 

bày, ngôn ngữ diễn đạt 

3.3.  Kết quả khảo nghiệm ý kiến của CBQL, GV về Bộ chuẩn PTTE5T 

được điều chỉnh 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Kết quả khảo sát thực trạng bước đầu cho thấy: Đa số các đối tượng được 

khảo sát đều có nhận thức khá đầy đủ về Bộ chuẩn tuy nhiên cách Bộ chuẩn “hỗ 

trợ” việc thực hiện Chương trình GDMN được hiểu khá máy móc, có điểm chưa 

thực sự phù hợp.Về cấu trúc, hình thức của bộ Chuẩn được đánh giá là hợp lý. 

Ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu. Hầu hết ý kiến của các đối tượng khảo sát 

đều có ý kiến giữ nguyên cấu trúc của bộ Chuẩn. Tuy nhiên, kết quả khảo sát 

cũng cho thấy một số hạn chế: Vẫn còn một số lượng đáng kể CBQL, GVMN và 
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chuyên gia giáo dục có nhận thức chưa hoàn toàn phù hợp, toàn diện về mục đích 

ban hành bộ Chuẩn PTTE5T khi cho rằng: Bộ Chuẩn PTTE5T là căn cứ để đánh 

giá và xếp loại sự phát triển của trẻ 5 tuổi. Trên thực tế, công tác triển khai thực 

hiện bộ Chuẩn PTTE5T đã được tiến hành một cách tích cực và khá bài bản, tuy 

nhiên, cách hướng dẫn sử dụng bộ Chuẩn cần được xem xét, điều chỉnh để đảm 

bảo tính khoa học hơn, đảm bảo tốt hơn mục đích khi xây dựng và ban hành Bộ 

chuẩn.  

Kết quả kiểm tra tính xác thực (theo độ tuổi) qua khảo sát ý kiến đánh giá 

của GVMN về mức độ trẻ thực hiện 120 chỉ số và đo trực tiếp một số chỉ số trên 

trẻ ở cả ba mức độ: dễ, trung bình, khó trên trẻ cho thấy: 120 chỉ số về cơ bản 

vẫn đảm bảo sự phù hợp và phản ánh sự phát triển của  trẻ 5 tuổi của Việt Nam 

hiện nay (đến thời điểm khảo sát): Hầu hết các chỉ số GVMN đánh giá là “khó” 

so với trẻ 5 tuổi thì kết quả kiểm tra trực tiếp trên trẻ cho thấy chúng đều ở mức 

phù hợp với khả năng của trẻ (từ 40% trở lên trẻ thực hiện được), thậm chí có chỉ 

số lại là quá dễ đối với trẻ (>90% trẻ thực hiện được); Một số CS còn khó đối với 

một số trẻ nhưng độ khó trong khoảng chấp nhận được (từ 40% trở lên trẻ thực 

hiện được). Nguyên nhân cơ bản của thực trạng này được nhóm nghiên cứu nhìn 

nhận và rút ra từ nghiên cứu này đó là do cách sử dụng bộ Chuẩn để hỗ trợ thực 

hiện Chương trình GDMN của GV (lấy các chỉ số trong bộ Chuẩn làm mục tiêu 

GD và tổ chức rèn luyện từng chỉ số). 

Điều chỉnh bộ Chuẩn PTTE5T như sau:  

- Về cấu trúc của bộ Chuẩn: Giữ nguyên cấu trúc chung của bộ Chuẩn như 

hiện nay (4 lĩnh vực: 1/Phát triển thể chất, 2/ Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp, 

3/Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội, 4/Phát triển nhận thức; 28 chuẩn, 120 chỉ 

số, được trình bày theo cấu trúc: (+) Lĩnh vực phát triển bao gồm các chuẩn; (+)  

Chuẩn bao gồm các chỉ số. 

- Điều chỉnh vị trí chỉ số: Chuyển Chỉ số 72: “Biết cách khởi xướng cuộc 

trò chuyện” hiện đang thuộc chuẩn 15 “Trẻ biết sử dụng lời nói để giao tiếp” - 

lĩnh vực ngôn ngữ và giao tiếp sang chuẩn 10 thuộc lĩnh vực tình cảm và quan hệ 

xã hội. 

- Điều chỉnh hình thức trình bày, ngôn ngữ diễn đạt trong tên của một số 

Chuẩn, chỉ số:Chuẩn 13 “Trẻ thể hiện sự tôn trọng người khác” điều chỉnh là 

“Trẻ thể hiện sự quan tâm, tôn trọng người khác”; (+) Chỉ số 3 “Ném và bắt bóng 

bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m”điều chỉnh là “Ném và bắt bóng bằng hai tay 

với người lớn từ khoảng cách xa 4m”;(+) Chỉ số 30 “Đề xuất trò chơi và hoạt 
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động thể hiện sở thích của bản thân” điều chỉnh là “Đề xuất trò chơi hoặc hoạt 

động thể hiện sở thích của bản thân”; (+)Chỉ số 111 “Nói được ngày trên lốc lịch 

và giờ trên đồng hồ” điều chỉnh là “Nói được ngày trên lịch và giờ trên đồng hồ”. 

Kết quả khảo nghiệm bằng phương pháp trưng cầu ý kiến CBQL và 

GVMN về bộ Chuẩn  điều chỉnh cho thấy bộ Chuẩn  được đề xuất điều chỉnh là 

phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần hỗ trợ CBQL, GVMN và Cha Mẹ trẻ 

trong việc đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi, từ đó có những tác động chăm 

sóc, giáo dục trẻ phù hợp hơn. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Với những kết quả khảo sát thực trạng và kết quả khảo nghiệm về bộ 

Chuẩn đã được điều chỉnh, đề tài đã khuyến nghị:  

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo:  

1/ Công tác quản lý chỉ đạo:  

-  Điều chỉnh cách hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn để hỗ trợ thực hiện 

Chương trình GDMN theo hướng phù hợp hơn và không gây áp lực cho GVMN, 

đảm bảo tốt hơn mục đích khi xây dựng và ban hành Bộ chuẩn. Qua nghiên cứu 

đã cho thấy đã có sự tương đồng nhất định giữa nội dung các chỉ số trong Bộ 

chuẩn với nội dung chăm sóc giáo dục trẻ trong Chương trình GDMN, vì vậy có 

thể xem xét cách hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn đối với các cơ sở GDMN là: 

Triển khai tốt nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ như trong Chương trình GDMN đã 

quy định, sau đó định kỳ (có thể là cuối học kì 1) sẽ đo 120 chỉ số của Bộ chuẩn 

trên trẻ xem trẻ đạt ở mức độ nào, từ đó có tác động giáo dục phù hợp;  

-  Triển khai tập huấn cho CBQL, GVMN về những nội dung điều chỉnh 

của Bộ chuẩn, điều chỉnh cách sử dụng Bộ chuẩn;  

-  Tăng cường chỉ đạo triển khai hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn nâng cao 

chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong gia đình trẻ và cộng đồng;  

-  Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Bộ chuẩn tại địa phương.  

2/ Công tác nghiên cứu:  

-  Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn, trong đó 

có bộ công cụ và hướng dẫn sử dụng bộ công cụ để hỗ trợ GVMN thống nhất 

trong cách đo các chỉ số trong Bộ chuẩn ở trên trẻ;  

-  Xây dựng tài liệu tuyên truyền cho cha mẹ trẻ về Bộ chuẩn và hướng dẫn 

cha, mẹ trẻ sử dụng Bộ chuẩn một cách phù hợp trong chăm sóc, giáo dục trẻ ở gia 

đình, cộng đồng;  
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-  Xây dựng một Bộ chuẩn phát triển trẻ em có nội dung, tiêu chí, chỉ số 

phản ánh sự phát triển của trẻ chạy xuyên suốt lứa tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo, qua 

đó xác định được mức độ phát triển của trẻ ở mỗi độ tuổi cụ thể. 

Đối với cán bộ quản lý GDMN cấp địa phương (Sở, Phòng):  

-  Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho GVMN về Bộ 

chuẩn và sử dụng Bộ chuẩn PTTE5T sau điều chỉnh trong cơ sở GDMN;  

-  Tăng cường tập huấn nội dung hướng dẫn CBQL, GVMN cách tuyên 

truyền, triển khai sử dụng Bộ chuẩn trong gia đình trẻ và cộng đồng trong mối 

quan hệ chặt chẽ với việc thực hiện chương trình GDMN. 

Đối với CBQL và GVMN các trường MN:  

-  Tích cực tìm hiểu về Bộ chuẩn và nắm vững cách sử dụng Bộ chuẩn 

phù hợp để nâng cao chất lượng CS-GD trẻ, thúc đẩy sự PTTE5T trong cơ sở 

GDMN;  

-  Tích cực tuyên truyền, hỗ trợ và phối hợp với Cha, Mẹ trẻvà cộng 

đồng trong việc sử dụng Bộ chuẩn PTTE5T. 

 

Từ khóa: 1/ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi; 2/ Giáo dục mầm non. 

_________________________________________ 

 

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA  

CHO TRẺ MẪU GIÁO DÂN TỘC H’MÔNG, DAO 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2016-01 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thủy 

Các thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Thị Nga 

     PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh 

     TS. Lê Thị Luận 

     ThS. Chu Thị Hồng Nhung 

     ThS. Nguyễn Thị Trang 

     ThS. Nguyễn Thị Thương Thương 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 6 năm 2016/ tháng 6 năm 2017 
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2. Tính cấp thiết  

Các nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước đều cho rằng môi 

trường giáo dục (MTGD) là một trong những  yếu tố quan trọng có ảnh hưởng 

quyết định đến việc thực hiện thành công mục tiêu giáo dục, cũng như chất lượng 

và hiệu quả các hoạt động giáo dục. Có nhiều cách phân loại MTGD dục tùy theo 

cách tiếp cận vi mô hay vĩ mô.  

Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự 

nhiên - xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ 

ở trường mầm non. MTGD có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với cuộc sống của 

trẻ ở trường mầm non, MTGD còn là nhân tố cơ bản, là điều kiện cần thiết để 

thực hiện Chương trình GDMN. 

Môi trường giáo dục đa văn hóa là hệ thống kinh nghiệm của các nền văn 

hóa. MTGD đa văn hóa bao gồm văn hóa đa nguyên, trong đó có sự đa dạng văn 

hóa của cá nhân, gia đình, chủng tộc, dân tộc, bao hàm về công bằng giáo dục 

cho tất cả người học không phân biệt sắc tộc và văn hóa, giới tính, chủng tộc, 

màu da, tôn giáo hoặc khuyết tật dựa trên sự khoan dung, tôn trọng, hiểu biết, 

nhận thức và sự chấp nhận chính mình và những người khác trong sự đa dạng 

của các nền văn hóa. 

 Trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em đã nêu “tại những quốc gia có các 

nhóm thiểu số về sắc tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ hoặc những người bản địa, trẻ em 

thuộc một nhóm thiểu số đó hoặc trẻ em bản địa sẽ không bị khước từ quyền được 

hưởng nền văn hóa của mình, được bày tỏ, thực hành tôn giáo của mình và sử dụng 

ngôn ngữ của mình khi sinh hoạt trong cộng đồng với các thành viên khác của nhóm”. 

 Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên cam kết thực hiện đầy đủ 

Công ước quốc tế về quyền trẻ em, điều đó được thể hiện rõ trong các văn bản 

quy phạm pháp luật của Đảng và nhà nước ta. Tiếp cận đa văn hóa trong giáo dục 

trẻ em dân tộc thiểu số là một giải pháp không những đảm bảo quyền trẻ em, mà 

còn đảm bảo công bằng và bình đẳng trong tiếp cận với giáo dục của trẻ em các 

dân tộc.  

Ở Việt Nam, tại khu vực miền núi phía Bắc có nhiều dân tộc thiểu số sinh 

sống: song dân tộc H’Mông, Dao là dân tộc mang những nét đặc thù văn hóa riêng. 

Đa số đồng bào H’Mông, Dao thường cư trú khá thuần nhất thành từng xã, bản. Vì 

vậy, trong giao tiếp hàng ngày, người H’Mông, Dao thường chỉ sử dụng tiếng mẹ 

đẻ, trong khi việc học ở lớp chủ yếu giáo viên sử dụng tiếng phổ thông (tiếng Việt). 

Vì thế, khi chưa thạo tiếng phổ thông trẻ thường nhút nhát, ngại giao tiếp với bạn bè 
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cũng như với cô giáo. Đây là trở ngại lớn trong việc tiếp thu kiến thức khi trẻ đến 

trường.  Thực tiễn hiện nay cho thấy, ở các trường MN vùng dân tộc thiểu số, đa 

số GV chưa chú trọng nhiều đến việc xây dựng MTGD đa văn hóa. Điều này 

khiến cho trẻ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp thu các nền văn hóa truyền 

thống của các dân tộc khác nhau, trẻ thụ động, truyền thống văn hóa dần dần bị 

mai một. 

        Vậy, để xây dựng MTGD đa văn hóa tối ưu thì cần phải chú ý kết hợp đồng bộ 

các yếu tố: Chính sách, Chương trình giáo dục; Phương pháp sư phạm và các 

nguồn lực (Vật chất, con người); Ngôn ngữ sử dụng trong nhà trường, lớp học, 

văn hóa, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, nghệ thuật dân gian, truyện 

cổ, thơ, bài hát, câu đố định hướng đa văn hóa, sản phẩm thủ công, kiến trúc của 

quê hương, ... và năng lực của đội ngũ giáo viên mầm non là yếu tố then chốt 

ảnh hưởng mạnh mẽ đến chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non. Do đó cần 

thiết phải thực hiện việc xây dựng   MTGD đa văn hóa trong GDMN cho trẻ 

DTTS nhằm góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng CS-GD trẻ, giúp trẻ tăng 

cường các hoạt động tương tác, tích cực, chủ động và thích ứng với văn hóa của 

các dân tộc khác nhau trên cơ sở phát huy được những tiềm năng sẵn có của bản 

thân trẻ, của địa phương và hội nhập. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của việc xây dựng môi trường 

giáo dục đa văn hóa cho trẻ MG dân tộc H’Mông, Dao, đề xuất các khuyến nghị 

về xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 

trẻ MG dân tộc H’Mông, Dao. 

4. Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu tổng quan một số vấn đề lí luận về xây dựng môi trường 

giáo dục đa văn hóa cho trẻ mẫu giáo dân tộc H’Mông, Dao. 

-  Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của việc xây dựng môi trường giáo dục đa 

văn hóa cho trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số.  

-  Khuyến nghị về xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa cho trẻ mẫu 

giáo dân tộc H’Mông, Dao. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu trẻ mẫu giáo dân tộc H’Mông, Dao trong các trường mầm 

non Tả Ngảo và Tả Phìn ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; Nghiên cứu thực trạng xây 

dựng môi trường giáo dục đa văn hóa cho trẻ mẫu giáo dân tộc H’Mông, Dao 
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trong trường MN; Khảo sát ý kiến CBQL và GVMN ở các trường MN, các 

thôn, xã... có nhiều trẻ MG dân tộc H’Mông, Dao về môi trường giáo dục đa 

văn hóa và xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa trong trường MN ở các 

tỉnh Hòa Bình,Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lai Châu. 

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 thống kê 

toán học 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 về xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa 

cho trẻ mẫu giáo dân tộc H’Mông, Dao 

1.1. Khái niệm công cụ 

1.2. Lý luận về môi trýờng giáo dục ða vãn hóa trong trýờng mầm non  

1.3. Lý luận về xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa cho trẻ mẫu 

giáo dân tộc thiểu số trong trường mầm non  

1.4. Những yêu cầu đối với môi trường giáo dục đa văn hóa và xây 

dựng môi trường giáo dục đa văn hóa cho trẻ mẫu giáo dân tộc H’Mông, Dao  

Chương 2: Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng môi trường giáo dục đa 

văn hóa cho trẻ mẫu giáo dân tộc H’Mông, Dao 

2.1.  Một số kinh nghiệm quốc tế về xây dựng môi trường giáo dục đa văn 

hóa cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non 

2.2.  Thực trạng xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa cho trẻ mẫu 

giáo dân tộc H’Mông, Dao ở Việt Nam 

Chương 3: Đề xuất xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa cho trẻ 

mẫu giáo dân tộc H’Mông, Dao 

3.1.  Nguyên tắc xây dựng giải pháp về xây dựng môi trường giáo dục 

đa văn hóa cho trẻ mẫu giáo dân tộc H’Mông, Dao 

3.2.  Đề xuất một số giải pháp về xây dựng môi trường giáo dục đa văn 

hóa cho trẻ mẫu giáo dân tộc H’Mông, Dao trong giai đoạn hiện nay 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Qua nghiên cứu lý luận về xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa cho trẻ 

mẫu giáo dân tộc H’Mông Dao trong trường mầm non, cho thấy môi trường giáo 
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dục đa văn hóa là hệ thống kinh nghiệm của các nền văn hóa. trong đó có sự đa 

dạng văn hóa của cá nhân, gia đình, dân tộc đến giáo dục công bằng cho tất cả 

người học không phân biệt sắc tộc văn hóa, giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo 

hoặc khuyết tật dựa trên sự khoan dung, tôn trọng, hiểu biết, nhận thức và sự 

chấp nhận chính mình và những người khác trong sự đa dạng của các nền văn 

hóa cần  thiết phải đảm bảo hai yếu tố cơ bản về môi trường vật chất và tinh thần, 

thể hiện qua việc thực hiện các chính sách, chương trình, nguồn lực, các điều 

kiện thực hiện về giáo dục đa văn hóa ở gia đình, ở trường MN và ở cộng đồng; 

MTGD ĐVH trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên - 

xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở 

trường mầm non. MTGD có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với cuộc sống của trẻ 

ở trường mầm non, là nhân tố cơ bản, là điều kiện cần thiết để thực hiện Chương 

trình GDMN. Việc xây dựng MTGD ĐVH phù hợp với trẻ DTTS nói chung và 

trẻ H’Mông, Dao nói riêng, chính là tạo cơ hội để thúc đẩy sự phát triển toàn diện 

của trẻ. MTGD đa văn hóa cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non tạo điều kiện 

tối ưu cho sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ MG các dân tộc khác 

nhau; 

Thực tiễn cho thấy, giáo dục mầm non của Việt Nam còn chưa thể thực 

hiện đồng bộ tinh thần giáo dục đa văn hóa (chính sách, chương trình, nguồn lực, 

ngôn ngữ sử dụng trong nhà trường, lớp học, văn hóa, trang phục truyền thống, 

trò chơi dân gian, nghệ thuật dân gian, truyện cổ, thơ, bài hát, câu đố định 

hướng đa văn hóa, sản phẩm thủ công, kiến trúc của quê hương... các điều kiện 

thực hiện cơ bản về giáo dục đa văn hóa ở gia đình, ở trường MN và ở cộng 

đồng). 

Kết quả khảo sát cho thấy, bước đầu một số CBQL, GVMN đã nhận thức 

được vai trò, mục đích cũng như sự cần thiết của việc XD MTGD ĐVH cho trẻ 

MG dân tộc H’Mông, Dao. Dù trong những điều kiện vô cùng khó khăn như: thời 

tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị nghèo nàn, thiếu 

thốn nhưng GV đã tạo ra các học liệu, đồ chơi… và tạo môi trường thoải mái, dễ 

chịu tăng tỉ lệ trẻ H’Mông, Dao đến lớp. Tuy nhiên, CBQL, GV còn gặp nhiều khó 

khăn trong việc xây dựng MTGD ĐVH cho trẻ MG DTTS nói chung và trẻ 

H’Mông, Dao nói riêng được thể hiện rất rõ trong việc Kinh hóa Chương trình 

giáo dục cũng như Kinh hóa trong cách bố trí, xắp xếp XDMT trong và ngoài lớp 

học. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị giúp xây dựng MTGD ĐVH 

cho trẻ MG dân tộc H’Mông, Dao được hiệu quả hơn.  
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9. Kết luận và khuyến nghị  

Với những nghiên cứu lý luận và thực tiễn để xây dựng môi trường giáo 

dục đa văn hóa cho trẻ mẫu giáo dân tộc H’Mông, Dao, đề tài đã khuyến nghị:  

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu:  

- Xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với đặc thù của tỉnh;  

- Chú trọng đào tạo nguồn giáo viên dạy song ngữ;  

- Chỉ đạo, triển khai tăng cường xây dựng môi trường đa văn hóa cho trẻ 

dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc H’Mông, Dao nói riêng;  

- Cần có những hướng dẫn cụ thể về xây dựng môi trường giáo dục đa 

văn hóa cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non nhằm có những định hướng về các 

nguyên tắc xây dựng và lựa chọn các biện pháp phù hợp với trẻ cho từng vùng 

miền;  

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về việc thực hiện các yêu cầu 

đảm bảo xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa cho trẻ mẫu giáo được hiệu 

quả;  

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng H’Mông, tiếng Dao cho giáo viên 

người Kinh và GV người dân tộc khác (Thái, Cao Lan, Tày, Mường…) dạy trẻ 

dân tộc H’Mông, Dao theo hướng phát huy các yếu tố đa văn hóa nhằm tạo ra hệ 

thống giáo viên đạt chuẩn về trình độ, nhận thức, năng lực, yêu nghề, mến trẻ, am 

hiểu văn hóa địa phương. 

Đối với UBND huyện Sìn Hồ:  

- Tham mưu cho UBND tỉnh có những chương trình/chính sách phù hợp 

cho trẻ DTTS và trẻ DT H’Mông, Dao trên địa bàn;  

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với 

đặc thù của tỉnh;  

- Huy động sự tham gia giúp sức của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội 

nông dân... trong việc phối hợp với trường mầm non nhằm tạo ra một môi trường lành 

mạnh để giúp trẻ phát triển;  

- Khuyến khích con em người dân tộc tộc H’Mông, và dân tộc Dao theo 

học ngành sư phạm mầm non tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non để trở về 

quê hương dạy trẻ. 
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Đối với Phòng giáo dục và Đào tạo của huyện:  

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngôn ngữ H’Mông, Dao và các ngôn ngữ 

khác cho giáo viên; Đào tạo nguồn giáo viên dạy song ngữ;  

- Chỉ đạo cho các trường xây dựng chương trình giáo dục nhà trường 

phù hợp với đặc điểm của trẻ và văn hóa dân tộc tại địa phương;  

- Phối hợp với Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân... trong việc 

bồi dưỡng cho GV người dân tộc về tiếng Mẹ đẻ và tiếng Việt; Bồi dưỡng giáo 

viên dân tộc về phương pháp dạy song ngữ về cách thức xây dựng môi trường 

giáo dục đa văn hóa trong trường MN. 

Đối với các Trường mầm non:  

- Ban giám hiệu thực hiện và tham mưu cho cấp trên các chính sách giáo 

dục cho trẻ  DTTS;  Cần có sự hiểu biết nhất định về văn hóa truyền thống của các 

dân tộc, văn hóa bản địa, ngôn ngữ... của trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số nói chung và 

trẻ MG dân tộc H’Mông, Dao trong nhà trường; Chỉ đạo việc xây dựng môi trường 

giáo dục đa văn hóa trong nhà trường và trong lớp học;  Tập huấn, bồi dưỡng cho 

GV người dân tộc về tiếng Mẹ đẻ và tiếng Việt; Bồi dưỡng giáo viên dân tộc về 

phương pháp dạy song ngữ về cách thức xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa 

trong trường MN; Hỗ trợ kĩ thuật nâng cao năng lực tổ chức dạy học cho lớp có nhiều 

trẻ dân tộc cho giáo viên.;  

- Giáo viên mầm non cần tích cực, chủ động nắm vững Chương trình 

GDMN giúp đáp ứng tốt việc tạo cơ hội bình đẳng cho mọi trẻ được tham gia và 

có cơ hội thể hiện những hiểu biết của bản thân nhằm chủ động, tự tin và hội 

nhập tốt với các bạn từ nhiều dân tộc khác nhau; Cần có sự hiểu biết nhất định về 

văn hóa truyền thống của các dân tộc, văn hóa bản địa, ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 

dân tộc thiểu số nói chung và trẻ MG dân tộc H’Mông, Dao trong nhà trường nói 

riêng; Lựa chọn được phương pháp dạy học phù hợp với trẻ dân tộc thiểu số tại 

địa phương;  Xây dựng chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với đặc điểm của 

trẻ và văn hóa dân tộc tại địa phương; Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc tổ 

chức các hoạt động nhằm thể hiện tốt nhất các nét văn hóa truyền thống của tất cả các 

trẻ trong cùng lớp học; Làm tốt công tác truyền thông giáo dục.  

 

Từ khóa: 1/ Giáo dục mầm non; 2/ Môi trường giáo dục; 3/ Đa văn hóa; 4/ Trẻ 

mẫu giáo . 
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GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

 

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG  

ĐÁP ỨNG BÌNH ĐẲNG CƠ HỘI THAM GIA GIÁO DỤC  

CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ, HỌC SINH KHUYẾT TẬT  

VÀ HỌC SINH KHÔNG CHÍNH QUY 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2015-37-42NV 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh 

Các thành viên tham gia:  ThS. Trần Thị Văng 

     PGS. TS. Nguyễn Xuân Hải 

     TS. Đào Thị Thu Thủy 

     ThS. Trần Thị Yên 

     ThS. Nguyễn Minh Tuấn 

     CN. Mai Nhị Hà 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: từ tháng 07 năm 2015 đến tháng 04 năm 2016 

2. Tính cấp thiết  

Chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng tiếp cận năng lực là 

công việc đang được ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung ưu tiên nhằm đảm bảo 

thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW 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. 

Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng để đáp ứng mục tiêu giáo 

dục cho trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi với mức độ phát triển chung. Tuy 

nhiên, trong xã hội luôn có một bộ phận trẻ em, đặc biêt là trẻ ở độ tuổi tiểu học, 

do có đặc điểm phát triển cá nhân hoặc do sống trong các điều kiện, kinh tế, văn 

hóa, xã hội có những đặc trưng riêng nên sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận với 

chương trình này.  

Học sinh khuyết tật có đặc điểm phát triển cá nhân như khiếm khuyết 

một/một số bộ phận cơ thể, các chức năng trí tuệ, giác quan, ngôn ngữ,… bị hạn 

chế hoặc khó khăn trong việc tham gia học tập theo chương trình phổ thông trong 

một số lĩnh vực cụ thể nào đó. Với những khó khăn về đặc điểm phát triển của cá 
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nhân như vậy, học sinh khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn khi học theo chương 

trình giáo dục phổ thông. Mặt khác, Việt Nam đã chọn giáo dục hòa nhập là 

hướng chủ yếu trong giáo dục học sinh khuyết tật. Như vậy, đa số học sinh 

khuyết tật sẽ theo học hòa nhập cùng các bạn không có khuyết tật và một số ít 

học sinh khuyết tật sẽ học trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt. Và để bảo đảm 

cơ hội bình đẳng tham gia giáo dục của học sinh khuyết tật thì cần phải điều 

chỉnh chương trình giáo dục phổ thông và xây dựng các chương trình giáo dục hỗ 

trợ cho đối tượng học sinh này. 

Việt Nam vẫn còn một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên và người lớn 

do những hoàn cảnh khác nhau nên chưa thực hiện được phổ cập giáo dục hoặc 

có nhu cầu tiếp tục học lên THPT để nâng cao trình độ. Vì vậy, chương trình giáo 

dục phổ thông khi thực hiện với những người học theo học không chính quy cũng 

cần có những điều chỉnh cho phù hợp hơn. 

Học sinh dân tộc cũng là nhóm đối tượng học sinh đặc biệt quan tâm trong 

thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Đại đa số học sinh dân tộc sống ở 

vùng có điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội khó khăn. Mặt khác, khi học chương 

trình giáo dục phổ thông học sinh dân tộc còn gặp khó khăn do tiếng Việt là ngôn 

ngữ thứ hai của các em. Vì vậy, việc điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông, 

đặc biệt trong những năm đầu cấp tiểu học và xây dựng chương trình giáo dục hỗ 

trợ để nâng cao Tiếng Việt cho học sinh dân tộc rất là cần thiết. 

Để thực hiện quyền và trách nhiệm của mọi người học, đặc biệt là trẻ em 

trong việc thực hiện phổ cập giáo dục và học tập suốt đời thì cần phải có những 

điều chỉnh, phát triển chương trình giáo dục phổ thông, các tài liệu giáo dục, day 

học và một số điều kiện đảm bảo cho việc tham gia giáo dục của những đối 

tượng nêu trên. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông và xây dựng các chương trình 

giáo dục hỗ trợ đáp ứng bình đẳng cơ hội tham gia giáo dục của học sinh tiểu học 

là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật và học sinh không chính quy. 

4. Nội dung nghiên cứu 

-  Cơ sở lí luận của điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông phù hợp 

với đối tượng người học; 

-  Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học điều chỉnh dành cho học 

sinh khuyết tật, học sinh dân tộc, học sinh giáo dục thường xuyên; 
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-  Chương trình khung giáo dục hỗ trợ dành cho học sinh khuyết tật, học 

sinh dân tộc, học sinh giáo dục thường xuyên. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào hồi cứu tư liệu và xin ý kiến chuyên 

gia; 

- Do chương trình phổ thông mới chưa ban hành nên việc xây dựng các 

chương trình hỗ trợ sẽ chỉ đưa ra đề xuất khung chương trình. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

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

luận, hồi cứu tư liệu, phương pháp chuyên gia, phương pháp so sánh, đối chiếu, 

và phương pháp sử dụng thống kê toán học. 

7. Kết cấu của đề tài 

Nội dung đề tài: đề tài gồm 2 chương: 

Chương 1:  Cơ sở lý luận của điều chỉnh chương trình giáo dục phổ 

thông phù hợp với học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc, học sinh không chính 

quy 

1.5. Tổng quan vấn đề nghiên cứu lĩnh vực đề tài ở trong nước và nước 

ngoài 

1.6. Một số khái niệm cơ bản 

1.7. Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp 

với học sinh là người khuyết tật, học sinh dân tộc, học sinh không chính quy 

1.8. Kinh nghiệm điều chỉnh chương trình giáo dục đáp ứng việc bình 

đẳng tham gia giáo dục của học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc, học sinh không 

chính quy 

Chương 2: Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học điều chỉnh 

dành cho học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc, học sinh giáo dục thường 

xuyên 

2.1.  Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học điều chỉnh cho học 

sinh khuyết tật: gồm 3 chương trình cho 3 đối tượng học sinh khuyết tật: học sinh 

khiếm thị, học sinh khiếm thính, học sinh khuyết tật trí tuệ 

2.2.  Chương trình khung giáo dục phổ thông cấp tiểu học điều chỉnh 

cho học sinh dân tộc 
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2.3.  Chương trình khung giáo dục phổ thông cấp tiểu học điều chỉnh 

cho học sinh không chính quy 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Chương trình GDPT được quy định thống nhất trong toàn quốc. Tuy 

nhiên, để tham gia theo chương trình này thì có một số học sinh sẽ gặp khó khăn 

vì chương trình được xây dựng cho đa số. Điều chỉnh chương trình với mỗi nhóm 

học sinh có sự khác biệt, tùy thuộc vào đối tượng, vùng miền mà điều chỉnh 

chương trình được ứng dụng một các linh hoạt. 

Điều chỉnh chương trình GDPT phù hợp với các đối tượng có nhu cầu 

giáo dục đặc biệt có thể thực hiện theo các cách khác nhau như điều chỉnh nội 

dung nhưng giữ nguyên mục tiêu, điều chỉnh thời lượng, điểu chỉnh hình thức tổ 

chức giáo dục, dạy học và điều chỉnh về đánh giá kết quả giáo dục. 

Do có những đặc điểm phát triển và ngôn ngữ cũng như các điều kiện 

tham gia giáo dục, học tập đặc thù nên bên cạnh việc điều chỉnh chương trình 

giáo dục phổ thông, học sinh khuyết tật, dân tộc thiểu số và học sinh không chính 

quy cần có chương trình giáo dục hỗ trợ để đảm bảo có thể tham gia chương trình 

giáo dục phổ thông và học tiếp. 

Cần áp dụng một cách linh hoạt dựa trên điều chỉnh chương trình và xây 

dựng chương trình hỗ trợ chung cho mỗi nhóm đối tượng. Mỗi đối tượng khác 

nhau yêu cầu về việc điều chỉnh chương trình phổ thông và xây dựng chương 

trình hỗ trợ khác nhau dựa trên các điều kiện cá nhân, điều kiện sống. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Để học sinh thuộc các nhóm đối tượng trên có thể bình đẳng và tránh 

những hạn chế trong chương trình không phù hợp và gây cản trở cho việc tham 

gia giáo dục thì ngay khi soạn thảo chương trình, sách giáo khoa cần có sự tham 

gia của các chuyên gia về giáo dục đặc biệt, giáo dục dân tộc và giáo dục không 

chính quy; 

Song song với việc soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông cần tiến 

hành hoạt động điều chỉnh chương trình phù hợp với các đối tượng người học; 

Nhanh chóng soạn thảo chương trình giáo dục hỗ trợ cho các đối tượng 

học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt để khi chương trình giáo dục mới ban hành 

thì giáo dục khuyết tật, học sinh dân tộc và học sinh không chính quy có thể cùng 

học ngay theo chương trình mới. 
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Chuẩn bị các điều kiện cần thiết như cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, các 

phương tiện để thực hiện chương trình giáo dục điều chỉnh và giáo dục hỗ trợ các 

đối tượng này. 

Thực hiện tuyên truyền về công bằng giáo dục và huy động các nguồn lực 

cho giáo dục học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc và học sinh không chính quy. 

 

Từ khóa: 1/ Chương trình giáo dục phổ thông; 2/ Giáo dục đặc biệt; 3/ Giáo dục 

dân tộc; 4/ Giáo dục không chính quy. 

_________________________________________ 

 

MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN TỘC   

KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN ĐỔI MỚI CĂN BẢN 

TOÀN DIỆN NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2013-37-26NV 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hà Đức Đà 

Các thành viên tham gia: ThS. Nguyễn thị Kiều Oanh 

     ThS. Kiều Thị Bích Thủy 

     TS. Trần Viết Lưu 

     TS. Nguyễn Thị Phương Thảo 

     TS. Đào Thị Bình 

     ThS. Nguyễn Như Sang 

     ThS. Nguyễn Thị Bảo Hoa 

     ThS. Trần Thị Yên 

     ThS. Nguyễn Huệ Yên 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 5 năm 2013/ tháng 5 năm 2015 

2. Tính cấp thiết  

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo 

dục, đào tạo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất 

lượng giáo dục, đào tạo; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy 

và học; quan tâm hơn tới phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, 
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vùng khó khăn; bảo đảm công bằng xã hội trong giáo dục; thực hiện tốt 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với đồng bào DTTS, giáo viên công tác ở vùng 

sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn. 

Giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc 

dân, nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển 

đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng 

cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở, hình thành cơ sở ban đầu 

cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Khu vực miền núi phía Bắc là vùng đặc biệt khó khăn trong phát 

triển KT-XH. Phát triển trường trường phổ thông, trường PTDTNT, 

PTDTBT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, 

trường dạy nghề, trường dự bị đại học; nghiên cứu hình thức đào tạo đa 

ngành bậc đại học cho con em các DTTS để đẩy nhanh việc đào tạo nguồn 

nhân lực phục vụ thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. 

Trong những năm qua giáo dục tiểu học khu vực miền núi phía Bắc đã có 

những bước phát triển nhất định. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục còn thấp; tỉ 

lệ bỏ học cao; tỉ lệ hoàn thành cấp học thấp; tỉ lệ chuyển tiếp lên THCS 

thấp,... những tồn tại, bất cập đặt ra những thách thức cho giáo dục tiểu học khu 

vực miền núi phía Bắc trong giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo 

dục Việt Nam, trước mắt là đổi mới chương trình, SGK giáo dục tiểu học. 

Những tồn tại, bất cập của thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục đặt ra 

nhiêm vụ cho khoa học nghiên cứu giải quyết. Nghiên cứu các mô hình 

trường tiểu học ở khu vực miền núi phía Bắc trong thực tế, từ đó xây dựng 

một mô hình mới đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn, của sự nghiệp đổi 

mới là vấn đề mà khoa học cần giải quyết. 

Đề tài nghiên cứu về “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực 

miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt 

Nam” là một vấn đề hoàn toàn mới, kết quả nghiên cứu đề tài đáp ứng được yêu 

cầu phát triển giáo dục vùng dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc trong giai đoạn 

đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam và CNH, HĐH đất nước. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Đề xuất mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc 

trong giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trên cơ 
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sở nghiên cứu thực trạng những thành tố của mô hình trường tiểu học đã 

hình thành ở khu vực miền núi phía Bắc trong giai đoạn 2000-2010. 

4. Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về mô hình trường tiểu học dân 

tộc. 

-  Nghiên cứu thực trạng mô hình trường tiểu học ở khu vực miền núi 

phía Bắc (từ năm 2000 đến nay).  

-  Đề xuất mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc 

giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện nền GD Việt Nam.  

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía 

Bắc giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Trường tiểu 

học ở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc... 

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 nghiên cứu 

điển hình 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 và thực tiễn về mô hình trường tiểu học dân 

tộc 

1.1. Mô hình trường tiểu học 

1.2. Dân tộc thiểu số và vùng dân tộc thiểu số 

1.3. Vai trò của giáo dục tiểu học ở vùng dân tộc thiểu số 

1.4. Mô hình trường tiểu học dân tộc 

Chương 2: Thực trạng mô hình trường tiểu học ở khu vực miền núi 

phía bắc (từ năm 2000 đến nay) 

2.1.  Khái quát về tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Bắc 

2.2.  Các mô hình trường tiểu học ở khu vực miền núi phía Bắc (từ năm 2000 đến 

nay, thực hiện theo điều lệ trường tiểu học) 

2.3.  Các mô hình trường tiểu học ở miền núi phía Bắc (từ năm 2000 đến nay, do 

các dự án thực hiện) 



Kỷ yếu đề tài khoa học và công nghệ nghiệm thu năm 2017 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam                                                           30 

2.4.   Đánh giá chung về các mô hình trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc 

Chương 3: Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc 

giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam 

3.1.  Những nguyên tắc xây dựng mô hình trường tiểu học dân tộc 

3.2.  Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc 

3.3.  Hướng dẫn thực hiện mô hình trường tiểu học dân tộc 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam là thời cơ thuận lợi 

để cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số nói chung, 

giáo dục tiểu học ở khu vực miền núi phía Bắc nói riêng. Sự đổi mới cả về mục 

tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục tạo cơ hội và điều kiện cho trẻ 

em người DTTS phát triển trí tuệ và năng lực cá nhân. 

Mô hình trường tiểu học dân tộc ở khu vực miền núi phía Bắc là cơ sở 

giáo dục phù hợp với đối tượng trẻ em người dân tộc thiểu số. Các thành tố chủ 

yếu của mô hình trường tiểu học dân tộc là sự kế thừa có chọn lọc và phát triển từ 

các mô hình trường tiểu học đã thực hiện ở khu vực miền núi phía Bắc từ năm 

2000 đến nay. Các thành tố của mô hình trường tiểu học dân tộc đảm bảo sự phù 

hợp về đặc điểm vùng miền và đặc điểm học sinh người dân tộc thiểu số. 

Mô hình trường tiểu học dân tộc được mô tả bằng 8 tiêu chí và 65 tiêu 

chuẩn. Các tiêu chí là cơ sở để xây dựng mô hình trường tiểu học dân tộc, đồng 

thời cũng là công cụ để kiểm tra đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo 

dục cuar trường tiểu học dân tộc. 

Mô hình trường tiểu học dân tộc về bản chất là trường phổ thông ở vùng 

dân tộc thiểu số - Trường phổ thông dân tộc. Do vậy cần được thử nghiệm trước 

khi triển khai rộng (đại trà), đồng thời tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện thêm 

để áp dụng rộng rãi ở tất cả các vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam và ở các cấp 

học của hệ thống giáo dục phổ thông vùng dân tộc thiểu số. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Với những nghiên cứu lý luận và thực tiễn để mô hình trường tiểu học dân 

tộc, đề tài đã khuyến nghị:  

Với Bộ GD&ĐT: Cho phép các tỉnh miền núi phía Bắc thử nghiệm 

mô hình trường tiểu học dân tộc; Chỉ đạo các Sở GD&ĐT khu vực miền núi phía 

Bắc tổ chức thực hiện thử nghiệm mô hình trường THDT ở điạ phương. Tổng kết 

rút kinh nghiệm, nhân rộng ra các vùng DTTS trên cả nước. 
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Với Sở GD&ĐT các tỉnh miền núi phía Bắc: Tổ chức, chỉ đạo các 

phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thành lập 

trường THDT và tổ chức thực hiện; Thường xuyên tổng kết, đánh giá, rút 

kinh nghiệm để trường THDT có chất lượng và hiệu quả giáo dục cao nhất; 

Huy động các nguồn lực xã hội hóa của địa phương tham gia xây dựng 

trường THDT. 

Đối với các trường THDT (khi đã thành lập): Thực hiện tốt các tiêu 

chí trường THDT, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo cho 

HS tiểu học hoàn thành cấp học và chuyển tiếp lên THCS. 

Đối với Viện KHGD Việt Nam và các đơn vị sự nghiệp nghiên cứu 

khoa học: Tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện tiếp mô hình 

trường THDT; nghiên cứu nhân rộng mô hình trường THDT ở các vùng 

dân tộc khác trong cả nước; nghiên cứu mô hình trường phổ thông dân tộc 

cho các cấp học ở vùng DTTS. 

 

Từ khóa: 1/ Trưởng tiểu học dân tộc; 2/ Giáo dục dân tộc. 

_________________________________________ 

 

ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC 

PHỔ THÔNG KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC TRONG BỐI CẢNH 

KINH TẾ - XÃ HỘI HIỆN NAY 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2014-37-33 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 3 năm 2017 

2. Tính cấp thiết  

Bước sang thế kỷ 21, cùng với xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển 

mạnh mẽ của khoa học công nghê, đòi hỏi mỗi người cần phải có trong tay ít 

nhất một nghề và biết được nhiều nghề, để có khả năng di chuyển nghề nghiệp, 

có khả năng sáng tạo. 

Vấn đề đặt ra là làm sao giúp cho trẻ có định hướng nghề nghiệp đúng 

đắn, phù hợp với năng lực, sở trường, hứng thú cá nhân, phù hợp với yêu cầu thị 
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trường lao động, nhưng lại phù hợp với hoàn cảnh kinh tế xã hội của gia đình và 

bản thân. 

Trong những năm qua, công tác giáo dục hướng nghiệp đã đóng góp quan 

trọng trong việc định hướng nghề nghiệp và thực hiện phân luồng học sinh trung 

học, tạo nguồn đào tạo nhân lực từng bước đáp ứng nhu cầu của đất nước trong 

từng giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác giáo dục hướng 

nghiệp, dạy nghề và phân luồng học sinh sau trung học vẫn còn nhiều bất cập. 

Vì vậy, nghiên cứu “Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh trung 

học phổ thông khu vực miền núi phía Bắc trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện 

nay” là một yêu cầu cấp thiết nhằm tìm ra các biện pháp phù hợp để định hướng 

đúng giá trị nghề nghiệp cho học sinh THPT, góp phần phân luồn học sinh sau 

tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương, phù hợp với năng lực và 

nguyện vọng của học sinh. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất các biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho học sinh THPT 

các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm phân luồng học sinh sau tốt nghiệp. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Cơ sở lý luận về định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh THPT; 

- Kinh nghiệm quốc tế về định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh 

THPT; 

- Thực trạng định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh THPT các tỉnh 

miền núi phía Bắc; 

- Đề xuất các biện pháp giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp cho học 

sinh THPT các tỉnh miền núi phía Bắc. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

- Giới hạn nghiên cứu: Các trường THPT ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc: 

Lai Châu, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ. 

- Giới hạn nội dung: Các hoạt động giáo dục định hướng giá trị nghề 

nghiệp cho học sinh THPT ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc. 

- Giới hạn đối tượng nghiên cứu: Quá trình hình thành định hướng giá 

trị nghề nghiệp cho học sinh THPT các tỉnh miền núi phía Bắc thông qua hoạt 

động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường. 
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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 nghiên cứu thực tiễn, phương pháp tổng kết 

kinh nghiệm, phương pháp thống kê toán học…. 

7. Kết cấu của đề tài 

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về định hướng giá trị nghề nghiệp cho học 

sinh THPT 

1.5. Lý luận về giá trị và định hướng giá trị 

1.6. Lý luận về giá trị nghề nghiệp, định hướng giá trị nghề nghiệp, 

giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp 

1.7. Lý luận về giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp trong trường 

phổ thông 

1.8. Bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay và yêu cầu đặt ra cho việc giáo 

dục hướng nghiệp cho học sinh THPT 

1.9. Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp cho học 

sinh THPT 

Chương 2: Thực trạng định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh 

THPT và các tỉnh miền núi phía Bắc và kinh nghiệp quốc tế 

2.1.  Sơ lược về tình hình các tỉnh miền núi phía Bắc 

2.2.  Tổ chức khảo sát thực trạng 

2.3.  Thực trạng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về giáo dục định hướng giáo trị nghề nghiệp cho học sinh 

2.4.  Thực trạng định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh THPT các 

tỉnh miền núi phía Bắc 

2.5.  Thực trạng giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh 

THPT các tỉnh miền núi phía Bắc 

2.6.  Đánh giá chung 

2.7.  Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp 

cho học sinh THPT 

Chương 3: Các biện pháp giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp cho 

học sinh THPT các tỉnh miền núi phía Bắc 

3.1.  Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 
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3.2.  Các biện pháp giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp cho học 

sinh THPT các tỉnh miền núi phía Bắc 

3.3.  Khảo nghiệm mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Đề tài đã nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận về giáo dục định hướng giá 

trị nghề nghiệp cho học sinh THPT, làm sáng tỏ các khái niệm cốt lõi, cơ sở lý 

luận  và các yếu tốt ảnh hưởng đến việc giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp 

cho học sinh THPT, cũng như mối quan hệ giữa giáo dục định hướng giá trị nghề 

nghiệp cho học sinh THPT với phát triển nguồn nhân lực. Đề tài đã phân tích, 

đánh giá thực trạng định hướng và giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp cho 

học sinh THPT các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ thực tiễn Việt Nam và những bài 

học kinh nghiệm quốc tế, đề tài đề xuất 5 biện pháp gồm: 1/ Nâng cao nhận thức 

cho CBQL, GV, HS, CMHS và cộng đồng về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc 

giáo dục định hướng về giá dục giá trị nghề nghiệp cho HS THPT; 2/ Xác định 

nhu cầu của cộng đồng và xã hội của các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm duy trì, 

củng cố các nghề phụ, nghề truyền thống, phát triển các nghề mới đáp ứng yêu 

cầu của nền kinh tế thị trường và hội hập quốc tế; 3/ Đổi mới cơ chế, chính sách 

tăng cường giáo dục hướng nghiệp nhằm định hướng đúng giá trị nghề nghiệp 

cho học sinh THPT; 4/ Đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề 

phổ thông trong nhà trường; 5/ Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông để nâng cao chất lượng giáo dục 

hướng nghiệp nhằm định hướng đúng giá trị nghề nghiệp cho HS THPT. Các 

biện pháp này bước đầu được khẳng định là cấp thiết và khả thi thông qua ý kiến 

đánh giá của CBQL và GV. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài được nghiên cứu và mở rộng để có được 

sách chuyên khảo “Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh THPT các tỉnh 

miền núi phía Bắc” và đã công bố 8 bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí 

khoa học giáo dục trong nước và quốc tế. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo:  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm 

pháp luật về chính sách, chế độ, biên chế, tổ chức và kinh phí cho hoạt động giáo 

dục hướng nghiệp;  
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-  Xây dựng và triển khai đề án đổi mới giáo dục hướng nghiệp. Có kế 

hoạch đào tạo chính quy cho đội ngũ giáo viên phụ trách công tác hướng nghiệp, 

trước mắt thống nhất nội dung chương trình để đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ, GV đang làm công tác giáo dục hướng nghiệp;  

-  Xây dựng nội dung, chương trình, hình thức giáo dục hướng nghiệp 

phù hợp với đặc điểm của đối tượng học sinh, đặc điểm của từng loại hình 

trường, nhất là đối với hệ thống các trường ở vùng sâu, vùng cao, vùng đặc biệt 

khó khăn như các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo:   

- Chỉ đạo các trường THPT thành lập ban Hướng nghiệp có biên chế tư 

vấn nghề chuyên nghiệp;  

- Vận động các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng xã hội cùng tham 

gia công tác giáo dục hướng nghiệp. Phối hợp các cơ quan chức năng đóng trên 

địa bàn cung cấp dự báo nhu cầu sử dụng nghề nghiệp địa phương và cả nước;  

- Ban hành các văn bản chỉ đạo các trường THPT về việc đẩy mạnh 

công tác giáo dục hướng nghiệp. Hàng năm nên tổ chức các buổi họi thảo, 

chuyên đề về giáo dục hướng nghiệp để các trường giao lưu, trao đổi, học hỏi 

kinh nghiệp tron công tác quản lý;  

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên làm công tác giáo dục hướng 

nghiệp cho các trường THPT, từng bước xây dựng đội ngũ chuyên gia giáo dục 

hướng nghiệp của ngành;  

- Hàng năm cần phải tổ chức kiểm tra, đánh giá và tổng kết về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, cần có tiêu chí đánh giá 

giáo dục hướng nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các 

trường THPT. 

Đối với UBND các cấp:  

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa 

phương, khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương. Đồng thời cung cấp 

các số liệu và định hướng chỉ đạo đối với nhà trường trong công tác giáo dục 

hướng nghiệp;  

- Hỗ trợ, đầu tư kinh phí, trang bị cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị 

phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp trong các nhà trường;  
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- Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tạo mọi 

điều kiện để cho giáo viên, học sinh nhà trường có điều kiện tham quan, học tập, 

nghiên cứu thực tế. 

Đối với các trường THPT:  

- Hiệu trưởng cần xác định rõ giáo dục hướng nghiệp là một nhiệm vụ 

quan trọng trong mục tiêu giáo dục góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa 

phương;  

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với CMHS, tìm hiểu nguyện vọng, sở 

thích nhằm định hướng các em vào ngành nghề của địa phương đang cần và phù 

hợp với năng lực, sở trường và mong muốn của các em;  

- Tuyên truyền đến từng GV, phụ huynh và học sinh hiểu biết mục đích, 

ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục hướng nghiệp trong trường THPT 

nhất là đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới tại huyện nhà;  

- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên đề, từ bồi dưỡng để nâng cao 

năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho GV;  

- Huy động các nguồn chi cho công tác giáo dục hướng nghiệp, đầu tư 

cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng nghiệp;  

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục hướng 

nghiệp cho HS. Tổng kết, rút kinh nghiệm một cách sâu sắc công tác quản lý sau 

mỗi học kỳ và cuối năm học. Vận dụng một cách sáng tạo và phù hợp với hoàn 

cảnh và điều kiện dạy học của nhà trường;  

- Tăng cường liên hệ với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và CMHS để 

nắm bắt rõ các xu thế nghề nghiệp của địa phương. 

 

Từ khóa: 1/Giáo dục hướng nghiệp; 2/ Định hướng giá trị nghề nghiệp. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC 

TRONG HỆ THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2011-37-01 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Phương Thảo 

Các thành viên tham gia: ThS. Hà Đức Đà 

     ThS. Kiều Thị Bích Thủy 

     ThS. Nguyễn Như Sang 

     TS. Đào Thị Bình 

     ThS. Đào Thị Hồng Minh 

     ThS. Nguyễn Huệ Yên 

     ThS. Trần Thị Yên 

     ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 5 năm 2011/ tháng 5 năm 2013 

2. Tính cấp thiết  

Phát triển giáo dục vùng dân tộc và miền núi nhằm mục tiêu nâng cao dân 

trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; nâng cao chất lượng nguồn lao động 

người DTTS; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) với vai trò là mũi nhọn của 

giáo dục dân tộc, có nhiệm vụ tạo nguồn đào tạo cán bộ người DTTS phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội và CNH, HĐH ở vùng dân tộc và miền núi. 

Những tồn tại của giáo dục vùng dân tộc và miền núi nói chung, hệ thống 

trường PTDTNT nói riêng, đặt ra nhiệm vụ cho khoa học phải nghiên cứu đánh 

giá toàn diện, khách quan chất lượng và hiệu quả của hệ thống trường này, chỉ ra 

những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại ảnh hưởng đến chất 

lượng và hiệu quả giáo dục ở trường PTDTNT tỉnh. 

Do vậy, việc lựa chọn đề tài “Đánh giá hiệu quả giáo dục trong hệ thống 

trường PTDTNT tỉnh” để nghiên cứu là nhu cầu cấp thiết. Kết quả nghiên cứu 

góp phần đổi mới công tác quản lí hoạt động của hệ thống trường PTDTNT, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 
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3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Đánh giá hiệu quả giáo dục của hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú 

trong thập niên đầu của thế kỷ XXI; Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả GD 

của hệ thống trường này. 

4. Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về hiệu quả giáo dục. 

-  Nghiên cứu đánh giá thực trạng hiệu quả giáo dục của hệ thống trường 

phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.  

-  Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục hệ thống trường phổ 

thông dân tộc nội trú tỉnh. Kết luận và khuyến nghị 

5. Phạm vi nghiên cứu 

 Đề tài giới hạn địa bàn nghiên cứu là trong hệ thống trường PTDTNT 

(Chọn mẫu các trường tỉnh đại diện các vùng: miền núi phía Bắc; Tây Nguyên; 

miền Trung và Đồng bằng Sông Cửu Long). Nội dung nghiên cứu là đánh giá 

thực trạng hiệu quả giáo dục của hệ thống trường PTDTNT; giải pháp nâng cao 

hiệu quả giáo dục trường PTDTNT.  

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 tổng kết 

kinh nghiệm, phương pháp thống kê toán học…. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1:   Cơ sở lí luận về đánh giá hiệu quả giáo dục 

1.1. Một số khái niệm 

1.2. Đánh giáo giáo dục 

1.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của trường học 

1.4. Đánh giá chất lượng hiệu quả giáo dục trường PTDTNT 

Chương 2: Thực trạng chất lượng hiệu quả GD & ĐT của hệ thống 

trường PTDTNT tỉnh 

2.1.  Khái quát về hệ thống trường PTDTNT tỉnh 

2.2.  Thực trạng hoạt động GD & ĐT của hệ thống trường PTDTNT tỉnh 

2.3.  Đánh giá chất lượng hiệu quả GD&ĐT của hệ thống trường PTDTNT 
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Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục hệ thống trường 

PTDTNT tỉnh 

3.1.  Nguyên tắc đề xuất giải pháp 

3.2.  Các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục hệ thống trường 

PTDTNT tỉnh 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Về cơ sở lý luận: Đề tài đã tổng quan các khái niệm: 1/ Dân tộc thiểu số 

và vùng dân tộc thiểu số, chất lượng giáo dục, hiệu quả giáo dục; 2/ Đánh giá 

giáo dục; 3/ Đánh giá hiệu quả hoạt động của trường học; 4/ Đánh giá chất lượng, 

hiệu qủa giáo dục trường PTDTNT.  

Về cơ sở thực tiễn: Đề tài đã đánh giá thực trạng chất lượng, hiệu qủa giáo 

dục và đào tạo của hệ thống trường PTDTNT tỉnh thông qua các tiêu chí: 1/ 

Quản lí trường PTDTNT’ 2/ Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí, nhân viên; 3/ Cơ 

sở vật chất, thiết bị; 4/ Kết quả giáo dục và đào tạo; 5/ Thực hiện chế độ chính 

sách. 

Qua kết quả nghiên cứu, đề tài đã đề xuất 7 giải pháp nâng cao hiệu quả 

giáo dục hệ thống trường PTDTNT: 1/ Xây dựng quy hoạch hệ thống trƣờng 

PTDTNT tỉnh; 2/ Đổi mới công tác quản lí trường PTDTNT tỉnh đáp ứng yêu 

cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; 3/ Bồi dưỡng nâng cao năng lực 

đội ngũ giáo viên trường PTDTNT đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, SGK 

giáo dục phổ thông; 4/ Đổi mới công tác tuyển sinh; 5/ Nâng cao chất lƣợng 

giáo dục đào tạo; 6/ Xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa; 7/ Nâng cao hiệu 

quả sử dụng “sản phẩm” của trường PTDTNT.. . 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Với những nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đánh giá hiệu quả giáo dục 

trong hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, đề tài đã khuyến nghị:  

Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo:  

- Củng cố và phát triển hệ thống trường PTDTNT theo hướng trường 

trung học đạt chuẩn quốc gia và đảm bảo các điều kiện giáo dục đặc thù, gắn với 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu tạo nguồn 

đào tạo cán bộ, tạo nguồn đào tạo nhân lực và nhân lực chất lượng cao người 

DTTS;  
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- Thống nhất nhận thức và xác định đúng vai trò, vị trí của các trường 

PTDTNT trong công tác tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực cho vùng dân tộc, 

miền núi;  

- Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản 

hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình giáo dục; chính sách đối với trường 

PTDTNT cho phù hợp với thực tiễn từng vùng, miền;  

- Chỉ đạo đổi mới tổ chức quản lí hệ thống trường PTDTNT ở tất cả các 

công đoạn từ quy hoạch, tuyển sinh, giáo dục và sử dụng cán bộ người DTTS sau 

khi tốt nghiệp phổ thông, tốt nghiệp ĐH, CĐ, TCCN nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả giáo dục của trường PTDTNT. 

Với Viện khoa học giáo dục Việt Nam:  

- Nghiên cứu về nội dung, chương trình và các giải pháp nâng cao chất 

lượng và hiệu quả giáo dục của các loại hình trường chuyên biệt (PTDTBT, 

PTDTNT, DBĐH) ở vùng DT và miền núi;  

- Nghiên cứu việc sử dụng “sản phẩm” giáo dục của trường PTDTNT và 

tác động của những “sản phẩm” giáo dục này sau khi tốt nghiệp THPT trở về địa 

phương và sau khi tốt nghiệp ĐH, CĐ, TCCN, làm cơ sở cho việc điều chỉnh bổ 

sung chính sách đối với hệ thống trường PTDTNT. 

Với các Sở giáo dục và Đào tạo:  

- Tăng cường các điều kiện hỗ trợ hoạt động giáo dục và công tác quản 

lý các trường PTDTNT đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục;  

- Quy hoạch và phát triển đội ngũ nhân lực cho trường PTDTNT mang 

tính chiến lược cao, tạo môi trường để CBQL, giáo viên, nhân viên phát triển và 

sử dụng tối đa năng lực của mình. 

Với các trường PTDTNT:  

- Có chiến lược tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 

lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của trường, đặc biệt là những nội dung, 

phương pháp liên quan tới giáo dục đặc thù;  

- Nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực và nhân lực có chất lượng 

cao cho vùng dân tộc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương;  

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục và nuôi dưỡng, tạo chuyển biến 

chất lượng dạy học  của trường. Tăng cường quản lí chuyên môn. Tổ chức và 

quản lý tốt hoạt động nội trú, nuôi dưỡng học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp 

phù hợp với tính chất đặc thù của nhà trường và điều kiện của địa phương;  
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- Làm tốt công tác hướng nghiệp và dạy nghề, chuẩn bị tâm thế cho thế 

hệ trẻ- những công dân ưu tú người DTTS trong tương lai sẵn sàng hội nhập với 

"thế giới việc làm", "thế giới nghề nghiệp", đi vào lao động sản xuất, góp phần 

chuẩn bị nguồn nhân lực có kĩ năng nghề nghiệp nhất định cho địa phương vùng 

dân tộc và xã hội. 

 

Từ khóa: 1/ Trường phổ thông dân tộc nội trú; 2/ Giáo dục dân tộc. 

_________________________________________ 

 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ GIÁO DỤC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2016-03 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Vương Thị Phương Hạnh 

Các thành viên tham gia: ThS. Hà Văn Quỳnh 

     TS. Nguyễn Minh Tuấn 

     ThS. Lê Trung Thành 

     ThS. Phạm Thị Hằng 

     ThS. Bùi Thị Thao 

     ThS. Vương Quốc Anh 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 6 năm 2016/ tháng 6 năm 2017 

2. Tính cấp thiết  

Bảo vệ môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường là một trong những yêu 

cầu thiết yếu của cuộc sống. Vấn đề này đã được ngành giáo dục quan tâm, quán 

triệt như một nhiệm vụ chính thức và đã được đưa vào nhà trường phổ thông Việt 

Nam từ khá lâu. Tuy nhiên, kết quả lại không hoàn toàn như mong muốn bởi mục 

tiêu đạt được của giáo dục bảo vệ môi trường phần lớn mới chỉ dừng lại ở việc 

nâng cao nhận thức về môi trường còn thái độ và hành vi bảo vệ môi trường của 

người học thì thay đổi chậm và không nhiều. Mặt khác thời lượng, phương tiện, 

tài liệu dành cho giáo dục bảo vệ môi trường còn hạn chế, công nghệ thông tin ít 

được khai thác, trong trường phổ thông chưa thành môn học riêng, việc đổi mới 
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phương pháp dạy học chưa đồng bộ, nội dung còn nặng về lý thuyết, chưa lôi 

cuốn được sự quan tâm của học sinh. Có thể nói giáo dục bảo vệ môi trường 

trong dạy học ở các trường phổ thông chưa khai thác hết khả năng góp phần nâng 

cao chất lượng dạy học bộ môn xét cả về mặt nội dung lẫn phương pháp dạy học. 

Trong khi đó, các vấn đề về môi trường thì luôn luôn biến động mà giáo dục bảo 

vệ môi trường thì không đơn thuần là cung cấp kiến thức thông qua sách vở, qua 

những bài mẫu rập khuôn...mà cần những bài học, những tài liệu, phương tiện, 

thiết bị chứa đựng thông tin trực quan, cập nhật và thích nghi với thời đại công 

nghệ thông tin một cách hiệu quả và kinh tế.  

Trong xu hướng toàn cầu hóa, khi thông tin trở thành một trong những 

nguồn tài nguyên quan trọng nhất của xã hội thì những người nắm bắt được nhiều 

thông tin sẽ có nhiều cơ hội chiếm lĩnh được tri thức mới. Điều này đòi hỏi bản 

thân mỗi người cần phải học tập thường xuyên để tránh bị tụt hậu cũng như nắm 

bắt nhiều kiến thức, nâng cao trình độ và đáp ứng những yêu cầu của xã hội. Một 

trong những điều kiện quan trọng để người học có thể tự học, tự bồi dưỡng là 

được cung cấp đầy đủ tư liệu, tài liệu, phương tiện, thiết bị dạy học (gọi chung là 

học liệu), đặc biệt là các học liệu điện tử - loại học liệu được số hóa, gắn với việc 

học trên máy tính và trên mạng, có ưu thế trong việc tiết kiệm kinh phí sửa chữa, 

lưu trữ, in ấn; có khả năng khắc phục khoảng cách về thời gian và không gian 

trong học tập; giúp người học học mọi lúc, mọi nơi, tạo cơ hội học tập hòa nhập 

và bình đẳng cho tất cả mọi người để hướng tới một xã hội học tập. Tuy nhiên, 

bất kỳ một loại hình học liệu, học liệu điện tử nào cũng chỉ mang những thông tin 

khoa học nhất định và có chức năng sư phạm riêng biệt nên chúng cần được sử 

dụng phối hợp, bổ sung lẫn nhau để góp phần xây dựng một cách hoàn chỉnh 

những biểu tượng, quy luật của đối tượng, phù hợp với kiến thức của nhiều bài 

học, nhiều nội dung của nhiều môn học cũng như trong việc xử lý các tình huống 

của đời sống.  

Nhiều chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước đã chỉ ra rằng: “Học liệu 

chỉ cung cấp nội dung chứ không tạo ra tín chỉ và bằng cấp cho người học. Học 

liệu không thay thế được giáo viên và chất lượng giáo viên mới là yếu tố chính 

quyết định chất lượng giáo dục”. Việc cung cấp Học liệu nói chung, Học liệu 

điện tử nói riêng về môi trường, bảo vệ môi trường cho người học là hết sức cần 

thiết song vấn đề quan trọng hơn là chỉ ra cho họ cách tìm kiếm, lựa chọn, sử 

dụng nguồn thông tin môi trường phù hợp và khai thác kiến thức từ nguồn thông 

tin đó trong giáo dục bảo vệ môi trường. Do đó, những nghiên cứu mang tính 
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“cầm tay chỉ việc” vừa hướng dẫn giáo viên (GV) cách thức xây dựng vừa hướng 

dẫn sử dụng, khai thác Học liệu nói chung, Học liệu điện tử nói riêng trong dạy 

học là cần thiết và phù hợp với xu hướng hội nhập trong xu thế toàn cầu hóa, số 

hóa trên nhiều lĩnh vực. 

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, nghiên cứu xây dựng học liệu điện tử 

hỗ trợ giáo dục bảo vệ môi trường ở trường Trung học cơ sở không chỉ có ý 

nghĩa về mặt lí luận mà còn có giá trị thực tiễn, góp phần chuyển giao kết quả 

nghiên cứu tới các cơ sở giáo dục và GV thông qua việc hướng dẫn xây dựng và 

sử dụng Học liệu điện tử nội dung giáo dục bảo vệ môi trường hỗ trợ dạy học ở 

trường Trung học cơ sở (THCS). 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Hướng dẫn xây dựng Học liệu điện tử nội dung giáo dục BVMT và sử 

dụng trong dạy học ở trường THCS. 

4. Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu Một số vấn đề cơ bản về Học liệu điện tử (quan niệm về 

Học liệu điện tử, phân loại Học liệu điện tử, phân tích vai trò, ý nghĩa của việc sử 

dụng, khai thác Học liệu điện tử trong dạy và học hiện nay) và Một số vấn đề về 

giáo dục BVMT (tập trung phân tích ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, phương pháp 

giáo dục BVMT trong nhà trường phổ thông). 

-  Tìm hiểu tình hình trang bị và sử dụng Học liệu nói chung và Học liệu 

về MT, giáo dục BVMT nói riêng ở một số trường phổ thông trên địa bàn các 

tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Nghệ An làm cơ sở thiết kế nội dung, thu 

thập tư liệu, xử lí tài liệu, xây dựng Học liệu điện tử về giáo dục BVMT. 

-  Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về xây dựng Học liệu điện tử và 

hướng dẫn sử dụng, khai thác Học liệu điện tử nội dung giáo dục BVMT trong 

dạy học. 

-  Thử nghiệm sư phạm trên quy mô nhỏ nhằm kiểm chứng tính khả thi 

và hiệu quả của việc xây dựng, sử dụng Học liệu điện tử nội dung giáo dục 

BVMT trong dạy - học ở trường THCS. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

-  Hướng dẫn xây dựng một số loại hình Học liệu điện tử như scan tài 

liệu, xây dựng video, bài giảng e-learning, bài tập tương tác có nội dung giáo dục 

BVMT hỗ trợ dạy học một số môn học (Địa lí, Sinh học, Lịch sử, Ngữ văn, Giáo 

dục công dân) và hoạt động ngoại khóa ở trường THCS. 
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-  Địa bàn nghiên cứu: Một số trường THCS tại địa bàn các tỉnh Phú 

Thọ, Bắc Giang, Nam Định và Nghệ An. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

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

cứu tài liệu, phương pháp khảo sát, phương pháp chuyên gia và phương pháp 

thống kê toán học. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1:   Cơ sở lí luận của nhiệm vụ 

1.1. Một số vấn đề cơ bản về học liệu điện tử 

1.2. Một số vấn đề cơ bản về giáo dục bảo vệ môi trường 

Chương 2: Cơ sở thực tiễn của nhiệm vụ 

2.1.  Đặc điểm tâm sinh lí học sinh trung học cơ sở 

2.2.  Tình hình trang bị và sử dụng học liệu nội dung giáo dục bảo vệ môi trường ở 

trường trung học cơ sở 

Chương 3: Hướng dẫn xây dựng và sử dụng học liệu điện tử nội dung 

giáo dục bảo vệ môi trường hỗ trợ dạy học ở trường trung học cơ sở 

3.1.  Hướng dẫn xây dựng học liệu điển tử nội dung giáo dục bảo vệ môi 

trường 

3.2.  Hướng dẫn sử dụng học liệu điển tử nội dung giáo dục bảo vệ môi 

trường 

Chương 4: Thử nghiệm sư phạm 

4.1.  Mục đích thử nghiệm 

4.2.      Thời gian thử nghiệm 

4.3.     Địa bàn thử nghiệm 

4.4.     Nội dung thử nghiệm 

4.5.     Kết quả thử nghiệm 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ có ý nghĩa góp phần chuyển giao công 

nghệ xây dựng và sử dụng Học liệu điện tử trong dạy học; Làm phong phú thêm 

kho dữ liệu chung của ngành giáo dục; tạo môi trường và cơ hội bình đẳng cho 

tất cả mọi người có cơ hội sử dụng tài liệu đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên 
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cứu của bản thân; Tạo diễn đàn (website Học liệu điện tử ) để GV và HS các 

trường phổ thông giao lưu, trao đổi và chia sẻ thông tin về Học liệu điện tử cũng 

như kinh nghiệm khai thác, sử dụng Học liệu điện tử trong dạy học...Website 

Học liệu điện tử được cung cấp mở và miễn phí trên mạng phục vụ cho mọi đối 

tượng, mọi trình độ, mọi lúc, mọi nơi. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Với những nghiên cứu lý luận và thực tiễn để xây dựng học liệu điện tử hỗ 

trợ giáo dục bảo vệ môi trường ở trường trung học cơ sở, đề tài đã khuyến nghị:  

Đối với Bộ GD&ĐT:  

- BVMT là sự nghiệp của toàn xã hội, mọi người đều có trách nhiệm 

tham gia. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với sự nghiệp BVMT thì 

tuyên truyền, giáo dục về MT là công tác rất quan trọng, do đó cần đẩy mạnh 

giáo dục trong nhà trường với giáo dục ngoài xã hội bởi đây là hai lĩnh vực 

không thể tách rời nhau mà phải kết hợp chặt chẽ và hỗ trợ, bổ sung cho nhau;  

- Tạo điều kiện phối hợp các lực lượng nghiên cứu biên soạn và phổ 

biến các tài liệu hướng dẫn giáo dục BVMT đáp ứng yêu cầu đổi mới chương 

trình giáo dục. Trên cơ sở đó tiến hành các đợt tập huấn, hội thảo về giáo dục 

BVMT nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động này;  

- Tiếp tục xây dựng và phổ biến, nhân rộng các mô hình trường điểm về 

"Xanh - Sạch - Đẹp". 

Đối với các trường Trung học cơ sở:  

- Đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên, khuyến khích và hỗ trợ GV 

tự làm phương tiện, TBDH, quan tâm phát triển các loại hình Học liệu điện tử để 

trở thành hoạt động sư phạm thường xuyên, bổ sung nguồn thiết bị cho nhà 

trường, tăng cường năng lực chuyên môn cho GV và góp phần nâng cao chất 

lượng dạy học;  

- Để công tác giáo dục BVMT trong trường học tiếp tục phát huy hiệu 

quả, cần tiếp tục gắn việc giáo dục BVMT với việc triển khai thực hiện cuộc vận 

động “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”; giáo dục BVMT phải 

đi đôi với giáo dục kỹ năng sống cho HS; thường xuyên mở các chuyên đề bồi 

dưỡng kiến thức và kỹ năng cho GV về giáo dục BVMT nhằm nâng cao khả 

năng lồng ghép, tích hợp trong các giờ học nội khóa và ngoại khóa. 
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Đối với giáo viên:  

- GV luôn tạo cơ hội và khuyến khích việc tự giác, tích cực và chủ động 

trong học tập của HS song vẫn luôn cần có sự định hướng đối với các em trong 

hoạt động tự học, để việc tự học trở thành nhu cầu, là mong muốn, là động lực và 

là con đường để phát huy khả năng, năng lực của các em:  

- GV cần nhận thức được vai trò của CNTT trong đó có ứng dụng để 

thiết kế, xây dựng Học liệu điện tử là một phần trong công việc của mình nên cần 

tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực học hỏi, tích luỹ cho mình 

những kinh nghiệm trong điều kiện kinh tế, thời gian cho phép, phù hợp với khả 

năng bản thân để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục BVMT nói 

riêng. 

 

Từ khóa: 1/ Học liệu điện tử; 2/ Bảo vệ môi trường. 

_________________________________________ 

 

NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG  

CHO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

SÁNG TẠO TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ 

THÔNG VIỆT NAM 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2016-16 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Thị Hồng Vân 

Các thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Thị Chi 

     ThS. Phùng Thị Thu Trang 

     TS. Bùi Ngọc Diệp 

     ThS. Kiều Thu Linh 

     CN. Phạm Thị Hoa 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 6 năm 2016/ tháng 6 năm 2017 

2. Tính cấp thiết  

Hiện nay, hoạt động trải nghiệm sáng tạo (TNST) được hầu hết các nước 

phát triển quan tâm, đặc biệt là các nước đã xây dựng Chương trình giáo dục phổ 
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thông theo định hướng tiếp cận năng lực. Thông qua hoạt động trải nghiệm này, 

HS được giáo dục nhân văn, giáo dục sáng tạo, giáo dục phẩm chất và kỹ năng 

sống... 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013) đã khẳng định: 

“Phải chuyển đổi căn bản toàn diện nền giáo dục từ chủ yếu nhằm trang bị kiến 

thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học, biết vận dụng tri thức vào 

giải quyết các vấn đề thực tiễn; chuyển nền giáo dục nặng về chữ nghĩa, ứng thí 

sang một nền giáo dục thực học, thực nghiệp”. 

Dự thảo Nội dung chính của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã 

đưa ra cấu trúc và định hướng nội dung lĩnh vực giáo dục, các môn học, chuyên 

đề học tập và hoạt động TNST như sau: “Các môn học, chuyên đề học tập và 

hoạt động TNST được cấu trúc thành một hệ thống chỉnh thể, thống nhất từ cấp 

tiểu học đến cấp trung học phổ thông; được chia thành hai loại: Bắt buộc và tự 

chọn”.  

Từ năm 1996, Trường Quốc tế Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục 

quốc tế đầu tiên được hình thành từ liên doanh của Trung tâm Công nghệ giáo 

dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) với một đối tác Hoa Kỳ. Với triết lý giáo dục cho 

phép mọi HS có thể nhận ra tiềm năng của mình trong một môi trường học tập 

chu đáo và tích cực để phát triển HS thành những công dân toàn cầu có ý thức 

trách nhiệm, có khả năng học tập suốt đời và ý thức mạnh mẽ về giá trị bản thân. 

Để thực hiện được mục tiêu giáo dục này, trường QTHN đã áp dụng chương 

trình giảng dạy quốc tế chuẩn và cân bằng, đồng thời chú trọng phát triển các 

hoạt động giáo dục trải nghiệm cho HS như triển lãm nghệ thuật (Art show), 

ngày hội thể thao (Sport day), hội chợ bánh ngọt (Baking sale), làm mặt nạ,... 

Những hoạt động trải nghiệm này giúp HS có hứng thú, tích cực học tập và có cơ 

hội để nhận ra và phát triển năng lực chuyên biệt, khả năng sáng tạo của mình. 

Giáo dục phổ thông Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diện nhằm đáp ứng sự phát triển của kinh tế-xã hội, toàn cầu hóa. Dự thảo 

Chương trình giáo dục phổ thông mới đặc biệt chú trọng đến các hoạt động 

TNST, coi đây là một hoạt động giáo dục bắt buộc bên cạnh hoạt động dạy học. 

Tuy nhiên, mảng hoạt động giáo dục này còn chưa được nghiên cứu đầy đủ. 

Vì vậy việc nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục của 

Trường QTHN nhằm đưa ra phương hướng áp dụng cho xây dựng chương trình 
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hoạt động TNST  trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam là 

hết sức cần thiết.  

Từ những lí do nêu trên, chúng tôi đã lựa chọn nhiệm vụ nghiên cứu: 

Nghiên cứu hoạt động giáo dục tại trường Quốc tế Hà Nội và đề xuất vận dụng 

cho xây dựng chương trình hoạt động TNST trong thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông Việt Nam.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu nội dung chương trình, phương thức tổ chức các hoạt động 

giáo dục cho HS tại trường Quốc tế Hà Nội, từ đó đề xuất vận dụng cho xây 

dựng chương trình hoạt động TNST trong thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông Việt Nam.. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động giáo dục, hoạt động TNST. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm tỏ chức hoạt động giáo dục tại trường Quốc 

tế Hà Nội. 

- Đề xuất vận dụng kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục của trường 

Quốc tế Hà Nội cho xây dựng chương trình hoạt động TNST trong thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu đề xuất hoạt động giáo dục theo nghĩa hẹp bao gồm 

hoạt động giáo dục NGLLvà hoạt động tập thể 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 luận, phương pháp nghiên cứu thực tiễn 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  

1.1. Một số thuật ngữ, khái niệm 

1.2. Vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục 

1.3. Đặc trưng của hoạt động giáo dục 

1.4. Nội dung và hình thức chủ yếu của hoạt động giáo dục 

1.5. Quan điểm về hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo trong định 

hướng đổi mới chương trình GDPT sau 2015 
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Chương 2: Hoạt động giáo dục tại trường quốc tế Hà Nội 

2.1.  Đặc điểm của trường quốc tế Hà Nội 

2.2.  Hoạt động giáo dục tại trường quốc tế Hà Nội 

2.3.  Một số bài học kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động giáo dục của trường 

quốc tế Hà Nội 

Chương 3: Một số đề xuất vận dụng kinh nghiệm tổ chức hoạt động 

giáo dục trường quốc tế Hà Nội cho xây dựng chương trình hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam 

3.1.  Vận dụng trong xác định mục tiêu hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

3.2.  Vận dụng trong xây dựng nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

3.3.  Vận dụng trong lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo  

3.4.    Địa điểm, quy mô và thời lượng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo 

3.5.     Vận dụng trong đánh giá học sinh qua hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Hoạt động TNST là hoạt động giáo dục trong đó HS được trực tiếp hoạt 

động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức 

của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kỹ năng và tích lũy 

kinh nghiệm riêng của cá nhân. Mỗi hoạt động này mang tính tổng hợp của nhiều 

lĩnh vực giáo dục, kiến thức và kỹ năng khác nhau. Đây sẽ là một hoạt động giáo 

dục có hiệu quả trong nhà trường phổ thông nếu các nhà giáo dục chú ý đến các 

yếu tố như: Mức độ phức tạp của hoạt động, thời gian thực hiện hoạt động, địa 

điểm tổ chức hoạt động, những đặc điểm khác nhau của các em HS trong nhóm 

hoạt động, mức độ gắn bó của các em, ... làm sao cho tiến trình hoạt động thích 

hợp với đặc điểm lứa tuổi và kinh nghiệm của HS. 

Hoạt động NGLL của trường Quốc tế Hà Nội được tổ chức dưới 2 dạng 

hoạt động. Đó là, chương trình hoạt động ngoại khóa (After School and Co-

Curricular Programme) và các chuyến đi học thực địa (Field trips). Chương trình 

hoạt động NGLLvới nội dung thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, thủ công, thể thao, 

khoa học, hoạt động cộng đồng, … Các hoạt động này được tổ chức với nhiều 

hình thức hấp dẫn như câu lạc bộ, biểu diễn sân khấu, thí nghiệm, thực hành, 

sáng tạo khoa học kĩ thuật, diễn đàn HS, trải nghiệm nghề nghiệp,…  
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Qua nghiên cứu chương trình, nội dung, cách thức tổ chức hoạt động giáo 

dục của trường Quốc tế Hà Nội, Nhiệm vụ đã rút ra được một số bài học kinh 

nghiệm về: xác định mục tiêu; về nội dung, chương trình; cách thức tổ chức; về 

sử dụng cõ sở vật chất làm cõ sở cho các ðề xuất vận dụng xây dựng chýõng 

trình hoạt động TNST trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông Việt 

Nam. 

Nhiệm vụ đã đề xuất vận dụng xây dựng chương trình hoạt động TNST 

trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam ở các khía cạnh sau:  

- Trong xác định mục tiêu:  cần xác định rõ mục tiêu tổ chức hoạt động 

nhằm hướng đến sự trải nghiệm thực tế, thực hành, phát huy sự sáng tạo, phát 

triển năng lực  và kĩ năng xã hội ở HS, giúp các em thiết lập sự cân bằng trong 

cuộc sống: Phát triển cá nhân, Cuộc sống gia đình, Đời sống nhà trường, Quê 

hương, đất nước và cộng đồng xã hội, Nghề nghiệp và phẩm chất người lao động, 

Khoa học và sáng tạo nghệ thuật (khoa học và nghệ thuật), Thể dục thể thao,… 

nhằm đạt được mục tiêu phát triển các năng lực, phẩm chất ở HS và phù hợp với 

điều kiện của nhà trường, năng lực của GV. 

- Trong lựa chọn hình thức tổ chức: Tổ chức dưới các hình thức hấp 

dẫn, thu hút HS tham gia: các trò chơi, hoạt động thực hành - thí nghiệm, nhảy 

múa, biểu diễn sân khấu, hoạt động sáng tạo khoa học, câu lạc bộ, diễn đàn HS, 

trải nghiệm nghề nghiệp, học thực địa,... 

-  Trong lựa chọn hình thức; địa điểm, quy mô và thời lượng tổ chức: 

Đối với các hoạt động tổ chức trong nhà trường: nên tổ chức ở quy mô lớp học, 

tùy theo hoạt động có thể từ 10-20 HS/lớp. Thời lượng tổ chức khoảng 60 

phút/hoạt động. Các hoạt động này nên được tổ chức trong tuần theo quy định 

chương trình giáo dục phổ thông, sau giờ học chính khóa, tại các phòng học 

chuyên biệt hoặc phòng học chung hoặc sân bóng, bể bơi,… cho phù hợp. Đối 

với các chuyến học thực địa: có thể lựa chọn địa điểm gần trường, tổ chức trong 

1 buổi, hoặc 1 ngày: các bảo tàng, viện nghiên cứu, làng nghề, vườn quốc gia, ... 

- Trong vận dụng trong đánh giá HS: Đánh giá HS trên các góc độ mức 

độ tham gia, mức độ hứng thú, sản phẩm của các em ở từng hoạt động.  Các hoạt 

động TNST cũng cần được đánh giá như một phần báo cáo, nhiệm vụ học tập của 

HS. Các hoạt động TNST cần được tính điểm cuối kỳ, cuối năm học như một tiêu 

chí HS cần có để hoàn thành một khóa học, cấp học. 
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9. Kết luận và khuyến nghị  

Kết quả nghiên cứu Nhiệm vụ có thể tiếp tục hoàn thiện để in ấn làm tài liệu 

tham khảo cho các nhà xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, nhà quản lý, 

nhà giáo dục có thể tham khảo, sử dụng trong giáo dục tại Việt Nam. 

 

Từ khóa: 1/ Hoạt động trải nghiệm sáng tạo; 2/ Hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

_________________________________________ 

 

XÂY DỰNG NỘI DUNG DẠY HỌC CỐT LÕI MÔN TIẾNG VIỆT  

CẤP TIỂU HỌC CHO HỌC SINH NƯỚC NGOÀI Ở CÁC TRƯỜNG 

QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM THEO CHUẨN ĐẦU RA BẬC 1  

(KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI) 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2016-17 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Thị Thúy Hạnh 

Các thành viên tham gia: ThS. Võ Thanh Hà 

     TS. Nguyễn Thị Hồng Vân 

     ThS. Bùi Thanh Thủy 

     ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga 

     ThS. Nguyễn Thị Kiều Anh 

     ThS. Nguyễn Thị Lan Anh 

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

2. Tính cấp thiết  

Những năm gần đây, tình hình quan hệ quốc tế, giao lưu văn hóa giữa Việt 

Nam và cộng đồng thế giới ngày càng phát triển. Sự tiếp xúc ngôn ngữ giữa tiếng 

Việt và các ngôn ngữ khác ngày càng được mở rộng. Tiếng Việt cho người nước 

ngoài, tiếng Việt như một ngoại ngữ đã trở thành một trong những môn học được 

sự quan tâm của các chuyên ngành dạy tiếng trong và ngoài nước. 

 Hiện nay nhu cầu học tiếng Việt của người nước ngoài ngày càng cao. 

Đối tượng học tiếng Việt không chỉ có người lớn mà cả học sinh ở các trường 

quốc tế tại Việt Nam và học sinh ở nước ngoài. 
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Việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở Việt Nam hiện nay chủ yếu 

vẫn dựa vào các giáo trình có sẵn của các trường đại học, các cá nhân tự biên 

soạn mà chưa có  một chương trình tổng thể, khoa học, phù hợp với trình độ học 

sinh, nhất là đối tượng học sinh Tiểu học.  

Ngày 1 tháng 9 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 

17/2015/TT-BGD ĐT về khung năng lực Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 

 Khung năng lực Tiếng Việt được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp) và 

6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong khung 

tham chiếu chung châu Âu). Điều này cho thấy sự quan tâm của Bộ GD ĐT về 

vấn đề này. Thông tư là chỉ dẫn quan trọng để thực hiện xây dựng chương trình 

dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài trong giai đoạn mới.  

Từ những lý do nêu trên, nhiệm vụ xây dựng nội dung dạy học cốt lõi môn 

Tiếng Việt cấp Tiểu học cho học sinh nước ngoài ở các trường Quốc tế tại Việt 

Nam mà chúng tôi đề xuất là cần thiết..  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Dựa trên khung năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài ( thông tư 

17/2015, BGD & ÐT), xây dựng nội dung dạy học cốt lõi môn Tiếng Việt cấp 

Tiểu học cho học sinh nước ngoài ở các trường Quốc tế tại Việt Nam. Từ đó làm 

căn cứ để tiến hành biên soạn các loại tài liệu dạy học phù hợp. 

4. Nội dung nghiên cứu 

-  Tổng quan về nghiên cứu dạy học Tiếng Việt cho người nước ngoài. 

-  Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng nội dung dạy học môn 

Tiếng Việt cấp Tiểu học cho học sinh nước ngoài ở các trường Quốc tế tại Việt 

Nam. 

-  Xây dựng nội dung dạy học cốt lõi môn Tiếng Việt cấp Tiểu học cho 

học sinh các trường Quốc tế tại Việt Nam. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu đề xuất nội dung dạy học cốt lõi môn Tiếng Việt Tiểu 

học cho học sinh nước ngoài ở các trường Quốc tế tại Việt 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, 

phương pháp phân tích, tổng hợp và các phương pháp khác. 
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7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1:   Tổng quan về nghiên cứu dạy học tiếng Việt cho người 

nước ngoài 

1.1. Các nghiên cứu khoa học trên thế giới có liên quan đến việc dạy 

tiếng 

1.2. Các công trình nghiên cứu về dạy học Tiếng Việt cho người nước 

ngoài 

1.3. Các tài liệu dạy học Tiếng Việt cho người nước ngoài 

1.4. Các tài liệu dạy Tiếng Anh cấp Tiểu học tại Việt Nam 

Chương 2: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng nội dung dạy 

học môn tiếng Việt cấp tiểu học cho học sinh nước ngoài ở các trường quốc tế 

tại Việt Nam 

2.1.  Cơ sở lý luận 

2.2.  Cơ sở thực tiễn 

Chương 3: Xây dựng nội dung dạy học môn tiếng Việt cấp tiểu học cho 

học sinh nước ngoài ở các trường quốc tế tại Việt Nam 

3.1.  Định hướng xây dựng 

3.2.  Nội dung dạy học cốt lõi từng lớp 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Về cơ sở lý luận, đề tài đã: 1/ Tổng quan các nghiên cứu về việc dạy 

Tiếng Việt cho người nước ngoài. Từ đó đề tài nêu ra những nhận xét khách 

quan, toàn diện về lĩnh vực nghiên cứu; 2/ Mô tả cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn 

của việc  xây dựng nội dung dạy học Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học tại các 

trường Quốc tế. Phần này đã đưa ra những căn cứ khoa học, thực tiễn xác đáng, 

chặt chẽ, những quan điểm riêng của đề tài về dạy học Tiếng Việt  trước khi tiến 

hành xây dựng nội dung dạy học 

Về cơ sở thực tiễn, đề tài đã xây dựng bản nội dung dạy học cốt lõi môn 

Tiếng Việt cấp Tiểu học cho học sinh nước ngoài một cách chi tiết. 

Tại Việt Nam có rất nhiều các công trình nghiên cứu, các tài liệu về dạy 

học Tiếng Việt cho người nước ngoài. Mỗi một công trình hay tài liệu lại xây 

dựng theo một quan điểm riêng. Đa số các công trình nghiên cứu hay tài liệu dạy 

học Tiếng Việt như ngoại ngữ thứ 2 đều dành cho người nước ngoài nói chung, 
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chưa chú trọng đến đối tượng trẻ em học ngoại ngữ trong các trường học. Đề tài 

này là công trình nghiên cứu hoàn toàn mới của nhóm tác giả và hướng đến đối 

tượng thụ hưởng cụ thể: trẻ em Tiểu học trong các trường Quốc tế tại Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã kế thừa những thành tựu nghiên cứu trước đó 

nhưng đồng thời cũng đưa ra những quan điểm riêng về dạy học Tiếng Việt như 

ngoại ngữ cho trẻ em. Đó là việc ứng dụng một số thành tựu của Tiếng Việt 

Công nghệ giáo dục: về nguyên tắc xây dựng chương trình, hệ thống ngữ âm 

tiếng Việt, về tính logic, phát triển tuyến tính của hệ thống khái niệm, về hướng 

dẫn cách học, cách tự học ngôn ngữ... Đó là việc xây dựng nội dung dạy học theo 

chuẩn đầu ra bậc 1 khung năng lực Tiếng Việt dành cho người nước ngoài, chú 

trọng đến năng lực giao tiếp của người học. 

Bản nội dung dạy học là sản phẩm nghiên cứu chính của đề tài. Bản nội 

dung dạy học xây dựng chi tiết, cụ thể gồm 3 mảng nội dung: chủ đề giao tiếp, 

kiến thức ngôn ngữ, kĩ năng ngôn ngữ. Nội dung dạy học thể hiện quan điểm của 

đề tài về dạy học Tiếng Việt như ngoại ngữ thứ hai. Nội dung bám sát chuẩn đầu 

ra bậc 1 khung năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài, kế thừa thành tựu 

khoa học giáo dục của CGD, đảm bảo tính logic các nội dung, tính liên thông 

giữa các lớp... 

Bản nội dung dạy học môn Tiếng Việt bậc Tiểu học cho học sinh các 

trường Quốc tế do nhóm tác giả đề xuất dù được xây dựng công phu, nghiêm túc 

nhưng chưa thử nghiệm nên chắc chắn còn phải chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi 

tiến hành biên soạn các loại tài liệu. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Với những nghiên cứu lý luận và thực tiễn để xây dựng nội dung cốt lõi 

môn tiếng Việt cấp tiểu học cho học sinh nước ngoài tài các trường quốc tế tại 

Việt Nam, đề tài đã khuyến nghị:  

-  Hướng nghiên cứu đề tài lựa chọn hoàn toàn mới và có giá trị thực tiễn 

cao, đáp ứng nhu cầu học Tiếng Việt ngày càng tăng cao của các trường Quốc tế 

nói riêng và của học sinh nước ngoài nói chung. Do vậy kính đề nghị Viện Khoa 

học giáo dục Việt Nam tạo điều kiện để hướng  nghiên cứu này được tiếp tục 

phát triển. Hướng nghiên cứu này sẽ có giá trị thực tiễn khi nhóm tiến hành biên 

soạn các loại tài liệu dạy học cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trong thời gian tới. 

-  Sản phẩm của đề tài bao gồm: báo cáo tổng kết, bản nội dung dạy học 

cốt lõi môn Tiếng Việt bậc Tiểu học cho học sinh nước ngoài có thể là tài liệu 
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tham khảo cho các nhà khoa học, thầy cô giáo, các trường Quốc tế khi nghiên 

cứu hoặc biên soạn chương trình, tài liệu liên quan. 

 

Từ khóa: 1/ Tiếng Việt cấp tiểu học; 2/ Trường quốc tế; 3/ Chuẩn bậc 1. 
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GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ NGHỀ NGHIỆP 

 

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 

TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2013-37-29NV 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Hồng 

Các thành viên tham gia: ThS. Đào Thanh Hải 

     PGS.TS. Nguyễn Đức Trí 

     ThS. Nguyễn Thị Hoàng yến 

     ThS. Hoàng Minh Anh 

     ThS. Đỗ Thu Hà 

     PGS.TS. Thái Văn Thành 

     PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình 

     ThS. Phan Thế Hùng 

     ThS. Nguyễn Mạnh Hùng 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 5 năm 2012/ tháng 5 năm 2014 

2. Tính cấp thiết  

Liên thông trong đào tạo đang là một nhu cầu thực tế và cũng là chủ trương 

của ngành GD-ĐT. ĐTLT được thực hiện từ năm 2002 theo Quyết định số 

49/2002/QĐ-BGD&ĐT (Quy định tạm thời về ĐTLT dạy nghề, trung học 

chuyên nghiệp, CĐ,ĐH), tiếp đến là Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT về 

ĐTLT trình độ CĐ,ĐH và Thông tư liên tịch Số: 27/2010/TTLT-BGDĐT-

BLĐTBXH, ngày 28 tháng 10 năm 2010 về “Hướng dẫn ĐTLT từ trình độ trung 

cấp nghề, CĐ nghề lên trình độ CĐ và ĐH”. Hiện nay, đang triển khai theo 

Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 về “ĐTLT trình 

độ CĐ, ĐH”. Đây là quá trình đào tạo cho phép sử dụng kết quả học tập đã có 

của người học để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành nghề hoặc khi chuyển 

sang ngành đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác, do đó nó tạo 

nhiều thuận lợi cho người học muốn nâng cao trình độ. Các nhà quản lý giáo dục 

đang mong muốn phân luồng học sinh sau THCS và THPT tốt hơn để có được 
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nguồn nhân lực đáp ứng sự cần thiết của xã hội; trong đó ĐTLT được coi là một 

giải pháp tốt cho việc phân luồng này.  

Chiến lược phát triển giáo dục 2010-2020 tiếp tục đề cập phải “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, đảm bảo phân luồng 

trong hệ thống, đặc biệt là phân luồng sau trung học cơ sở, trung học phổ thông 

và 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”[5]. 

Thực tế, liên thông trong đào tạo mang lại nhiều lợi ích cho người học và xã 

hội: người học có thể tính toán chọn ngành học thích hợp, thời gian học tập ngắn, 

ngắt quãng thời gian học để đi làm... rồi tiếp tục học lên rất thuận lợi. Xã hội giảm 

được những chi phí và sức ép không cần thiết,...vấn đề còn lại là làm sao quản lý 

được chất lượng của ĐTLT nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các bên có liên 

quan.  

Tuy nhiên, trong khi nhu cầu của người học là rất lớn thì khả năng đáp 

ứng của các cơ sở ĐTLT lại có hạn. Các hoạt động ĐTLT chủ yếu chỉ diễn ra bên 

trong các cơ sở đào tạo, thiếu tính liên kết giữa các trường. Không ít truờng ĐH 

đang lợi dụng ưu điểm của ĐTLT để tuyển sinh ngoài chỉ tiêu, tuyển sinh không 

đúng đối tượng, đào tạo không đúng địa chỉ. Báo chí và dư luận cũng đã phản 

ánh nhiều về tình trạng chất lượng yếu kém của các CTĐTLT và một số hiện 

tượng tiêu cực trong ĐTLT. 

Do vậy việc nghiên cứu về triển khai chính sách và quản lý ĐTLT từ CĐ 

lên ĐH cũng như các vướng mắc, các bất cập, sai phạm trong quá trình ĐTLT sẽ 

góp phần đánh giá chính xác hiệu quả việc thực thi một chủ trương lớn và góp 

phần vào điều chỉnh các chính sách, văn bản quy định về ĐTLT. Nhiệm vụ 

nghiên cứu này sẽ góp phần đưa ra những giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động 

ĐTLT từ trình độ CĐ lên ĐH trong hoàn cảnh hiện nay..  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về ĐTLT từ 

trình độ CĐ lên ĐH từ đó đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng ĐTLT từ trình 

độ CĐ lên ĐH. 
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4. Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu tổng quan một số vấn đề lí luận về quản lý chất lượng đào 

tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học. 

-  Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của quản lý chất lượng đào tạo liên thông 

từ trình độ cao đẳng lên đại học.  

-  Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao quản lý chất lượng đào tạo liên 

thông từ trình độ cao đẳng lên đại học. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu trong phạm vi 178/283 cơ sở giáo dục đại học có tiến 

hành ĐTLT dọc từ trình độ CĐ lên ĐH; Tập trung ở 4 nhóm ngành cơ bản 

(Nhóm ngành Kinh tế, nhóm ngành Kỹ thuật-Công nghệ, nhóm ngành Sư phạm-

Giáo dục, nhóm ngành Y- Dược học) tại 3 doanh nghiệp đại diện thuộc 3 khu 

công nghiệp. 

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 về quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ 

trình độ cao đẳng lên đại học 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.2. Cơ sở pháp lý về đào tạo liên thông 

1.3. Kinh nghiệm quản lý đào tạo liên thông của một số nước trên thế 

giới 

Chương 2: Cơ sở thực tiễn của quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ 

trình độ cao đẳng lên đại học 

2.1.  Tổng quan về thực trạng quản lý chất lượng đào tạo đào tạo liên 

thông 

2.2.  Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo liên thông trong các nhóm 

ngành cơ bản 

2.3.  Đánh giá và công nhận kết quả 

2.4.        Nhìn nhận về chất lượng ĐTLT từ CĐ - ĐH hiện nay 
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Chương 3: Giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo liên 

thông từ trình độ cao đẳng lên đại học 

3.1.  Nguyên tắc xây dựng giải pháp 

3.2.  Đề xuất giải pháp 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Trong một khoảng thời gian ngắn, nhiệm vụ hướng tới việc xây dựng các 

giải pháp quản lý chất lượng ĐTLT từ trình độ CĐ lên ĐH, thông qua nghiên cứu 

tài liệu trong và ngoài nước cũng như phân tích, kế thừa các kết quả nghiên cứu 

đã có, qua điều tra thu nhập số liệu về tình hình hoạt động ĐTLT nói chung và 

ĐTLT từ trình độ CĐ lên ĐH nói riêng ở các cơ sở giáo dục ĐH có thực hiện 

ĐTLT. Đồng thời qua nghiên cứu về kinh nghiệm ĐTLT của một số nước trên 

thế giới, mặc dù còn có những hạn chế nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành được các 

mục tiêu, nội dung nghiên cứu đặt ra, cụ thể như sau: 

Về lý luận: Nhiệm vụ đã làm rõ các khái niệm: trình độ, các loại trình độ, 

trình độ CĐ, trình độ ĐH, ĐTLT, chương trình đào tạo liên thông, chất lượng đào 

tạo, chất lượng ĐTLT, quản lý, quản lý chất lượng ĐTLT..., vai trò của ĐTLT 

trong xã hội học tập cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Tính tất yếu 

và sự cần thiết phải xây dựng các giải pháp quản lý chất lượng ĐTLT từ trình độ 

CĐ lên ĐH nhằm ổn định dư luận và lấy lại niềm tin của các bên có liên quan.   

Về thực tiễn: Nhiệm vụ đã nêu lên được hiện trạng những khó khăn, bất 

cập trong việc quản lý chất lượng ĐTLT giữa hai cấp trình độ, do sự buông lỏng 

quản lý, sự tuyển sinh ồ ạt (có phần dễ dãi), sự thiếu các điều kiện đảm bảo chất 

lượng đào tạo như: thiếu phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ dạy 

và học, đặc biệt là đội ngũ GV vừa thiếu về số lượng vừa hạn chế về chuyên 

môn.... Vì quy mô tuyển sinh tăng quá nhanh nên đa số GV “chạy sô” để đáp ứng 

giờ dạy. Một vấn đề nữa là có một số cơ sở giáo dục đại học trong đó có GV 

thường hiểu ĐTLT là một hệ ĐT nên nhìn nhận về loại hình ĐTLT có phần dễ 

dãi hơn hệ ĐHCQ (trong thực tế ĐTLT không phải là một hệ ĐT mà là một biện 

pháp ĐT)  

 Về đề xuất: Tham khảo các biện pháp ĐTLT của một số nước trên thế 

giới kết hợp với thực tế ĐTLT của nước ta để đưa ra những giải pháp quản lý 

chất lượng ĐTLT từ trình độ CĐ lên ĐH phù hợp với thực tế hiện nay. 
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9. Kết luận và khuyến nghị  

Để tiến tới ban hành các văn bản pháp quy nhằm nâng cao chất lượng 

ĐTLT từ trình độ CĐ lên ĐH, nhiệm vụ xin khuyến nghị một số vấn đề sau: 

Đối với Bộ Giáo dục & Đào tạo:  

- Cần sà roát lại toàn bộ các cơ sở giáo dục có thực hiện ĐTLT từ trình 

độ CĐ lên ĐH (đã được cấp phép và chưa cấp phép);  

- Xử lý nghiêm những cơ sở ĐTLT chưa có phép và tuyển sinh không 

đúng quy định;  

- Công bố thông tin về ĐTLT ĐH trên các trang mạng chính thống 

(những cơ sở được phép ĐT, số lượng chỉ tiêu, mức học phí…);  

- Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về ĐTLT nhằm thu thập được 

thông tin từ nhiều nguồn (người học, người sử dụng lao động, gia đình phụ 

huynh học sinh…);  

- Ban hành những văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện ĐTLT ĐH 

theo hướng  đáp ứng được nhu cầu học tập suốt đời của mọi người và thảo mãn 

các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục;  

- Tập huấn và cử cán bộ quản lý về giáo dục, các nhà khoa học giáo dục, 

các GV giỏi ở các cơ sở giáo dục..., đi học tập kinh nghiệm ĐTLT ở một số nước 

trên thế giới. 

Đối với các cơ sở giáo dục có thực hiện ĐTLT:  

- Cần chủ động lên kế hoạch về ĐTLT ĐH (chủ động về CTĐT, bố trí 

đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, đội ngũ GV đủ về số lượng 

và giỏi về chuyên môn…);  

- Chỉ nên ĐTLT những ngành mà nhà trường có truyền thống và đảm 

bảo đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng;  

- Công bố rộng rãi thông tin về ĐTLT cho các bên có liên quan;  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình ĐTLT;  

- Tăng cường liên hệ với các doanh nghiệp để phối hợp với doanh 

nghiệp trong ĐT và giới thiệu việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp. 

 

Từ khóa: 1/ Đào tạo liên thông; 2/ Cao đẳng; 3/ Đại học; 4/ Chất lượng giáo dục; 

5/ Giải pháp.  
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ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SINH VIÊN TỐT NGHIỆP  

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2015-02 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh  

Các thành viên tham gia:  GS.TS. Trần Công Phong 

     PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương 

     PGS.TS. Nguyễn Tiến Hùng 

     TS. Lê Đông Phương 

     TS. Trịnh Thị Anh Hoa 

     ThS. Nguyễn Ngọc Ánh 

     ThS. Dương Thị Thu Hương 

     ThS. Nguyễn Thục Anh 

     CN. Dương Văn Hưng 

     CN. Phạm Quang Minh 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016 

2. Tính cấp thiết  

Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước trên, gần đây Bộ GD&ĐT đã 

chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới cách thức đánh giá kết quả giáo dục người học 

nói chung và đánh giá kết quả giáo dục đại học nói riêng. Các trường đại học đã 

tiến hành xây dựng Chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp (SVTN) các ngành 

đào tạo, trong đó có ngành sư phạm. Chuẩn đầu ra sẽ tác động đến mọi khâu của 

quá trình giáo dục đại học, bao gồm mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức 

tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của SV. Đánh giá kết quả đầu ra của 

SV sẽ giúp cho nhà giáo dục biết được chất lượng giảng dạy của mình và chất 

lượng học tập của SV, cũng như trả lời được câu hỏi liệu SV sau khi ra trường 

có đảm nhiệm được nghề nghiệp tương lai của họ hay không. Việc trả lời câu hỏi 

này không hề đơn giản, vì nó phụ thuộc phần lớn vào khâu xây dựng chuẩn đầu 

ra của các trường đại học. Nếu chuẩn đầu ra được xây dựng đảm bảo cả tính 

khoa học và thực tiễn thì câu trả lời mới có thể chính xác, và việc đánh giá mới 

trở nên có ý nghĩa. Thêm vào đó, chuẩn đầu ra cũng có vai trò quan trọng trong 

việc định hướng và điều chỉnh quá trình dạy và học sao cho kết quả đầu ra sẽ 
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đáp ứng được nhu cầu xã hội một cách tốt nhất. 

Tuy nhiên, việc xây dựng chuẩn đầu ra ở các trường đại học còn nhiều bất 

cập. Trước hết, cấu trúc của hầu hết các chuẩn đầu ra ngành sư phạm vẫn chỉ 

dựa trên tiếp cận nội dung, mà chưa nêu được các năng lực, cấu trúc và mức độ 

năng lực cần đạt được ở SVTN sư phạm. Thêm vào đó, chuẩn đầu ra được biểu 

đạt bằng những quy định chung chung, thiếu minh chứng và khả năng đo lường. 

Và vì không được trang bị trên ghế nhà trường, nên tất yếu SV sau khi tốt 

nghiệp sẽ không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.  

Ngoài ra, việc đánh giá năng lực của SVTN Đại học Sư phạm còn nhiều 

hạn chế. Điều này một phần xuất phát từ việc xây dựng chuẩn đầu ra của các 

trường đại học chưa đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. Thực tế cho thấy việc 

đánh giá kết quả đầu ra của SV nói chung và SV sư phạm nói riêng chưa đáp 

ứng nhu cầu xã hội.  

Các nghiên cứu trên thế giới đã đề cập đến các nội dung: định nghĩa, quy 

trình, lợi ích, cách thức xây dựng chuẩn đầu ra, cách viết chuẩn đầu ra và làm 

thế nào để liên kết chuẩn đầu ra với việc đánh giá. Ở trong nước, cũng đã có 

nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến việc xây dựng chuẩn đầu ra các 

ngành nghề nói chung và ngành sư phạm nói riêng. Tuy nhiên, vì các trường đều 

tự xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành nghề của trường mình nên chưa có sự 

thống nhất về chuẩn đầu ra ở cùng một ngành đào tạo giữa các cơ sở giáo dục.  

Từ những lí do trên đây, chúng tôi lựa chọn nhiệm vụ “Đánh giá năng lực 

của sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Sư phạm” 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất khung đánh giá năng lực của sinh viên tốt nghiệp các trường đại 

học sư phạm. 

4. Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu cơ sở khoa học bao gồm cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn 

của đánh giá năng lực sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm trên thế giới cũng 

như ở Việt Nam. 

-  Đề xuất khung năng lực sinh viên tốt nghiệp các trường đại học sư 

phạm góp phận vào việc đổi mới đánh giá giáo dục theo tiếp cận năng lực bậc đại 

học.   
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5. Phạm vi nghiên cứu 

-  Nghiên cứu khung năng lực, cách thức và quy trình xây dựng chuẩn 

đầu ra của sinh viên các trường đại học sư phạm. 

-  Thiết kế khung đánh giá và triển khai khảo nghiệm tại Hà Nội. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

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

thuyết, nghiên cứu thực tiễn, phương pháp chuyên gia, phương pháp điều tiết và 

phương pháp thống kê. 

7. Kết cấu của đề tài 

Nội dung đề tài: đề tài gồm 2 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn  

1.1.     Một số khái niệm cơ bản  

1.2.     Một số lý thuyết nền tảng của đánh giá năng lực của sinh viên tốt 

nghiệp các trường đại học sư phạm  

1.3.     Năng lực của sinh viên tốt nghiệp các trường đại học sư phạm 

1.4.  Lý luận về đánh giá năng lực của sinh viên các trường đại học sư 

phạm 

1.5.  Thực trạng đánh giá năng lực của sinh viên tốt nghiệp các trường 

đại học sư phạm ở Việt Nam  

Chương 2: Khung đánh giá năng lực sinh viên tốt nghiệp các trường 

đại học sư phạm  

2.1.    Nguyên tắc xây dựng khung đánh giá năng lực của sinh viên tốt 

nghiệp các trường đại học sư phạm  

2.2.    Khung đánh giá năng lực của sinh viên tốt nghiệp các trường đại 

học sư phạm 

2.3.  Khảo nghiệm tính khả thi của khung đánh giá năng lực của sinh 

viên tốt nghiệp các trường đại học sư phạm 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Về cơ sở khoa học về đánh giá năng lực SVTN các trường ĐHSP: 

-  Nghiên cứu tổng quan vấn đề đánh giá năng lực của SVTN các trường 

ĐHSP theo hai phương pháp: 1/ Đánh giá trực tiếp năng lực ở bậc đại học, cụ thể 

đánh giá trên diện rộng; 2/ Đánh giá gián tiếp sử dụng hình thức tự báo cáo, 

chẳng hạn tự đánh giá của SV. Kết quả cho thấy các nghiên cứu trên thế giới chủ 
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yếu tập trung vào các yếu tố nhận thức của năng lực như kiến thức và kĩ năng 

nhận thức thông qua các phương pháp đánh giá trực tiếp. Trong khi yếu tố phi 

nhận thức (khuynh hướng nghề nghiệp) chưa được chú trọng, nếu có chủ yếu 

được đánh giá bằng các phương pháp gián tiếp. 

-  Đưa ra khái niệm về năng lực của SVTN ĐHSP: “Năng lực của SVTN 

ĐHSP là khả năng thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh, tình 

huống thực tiễn một cách hiệu quả dựa trên việc vận dụng và kết hợp kiến thức 

nghề nghiệp, kĩ năng chung (nhận thức, thực hành), và khuynh hướng (niềm tin, 

thái độ, giá trị và cam kết nghề nghiệp)”. 

-   Đề xuất mô hình cấu trúc của năng lực SVTN ĐHSP, bao gồm 6 

năng lực thực hiện (gắn với cấu trúc hoạt động nghề nghiệp của GV), và các 

yếu tố nền tảng (bao gồm kiến thức, kĩ năng và khuynh hướng nghề nghiệp) 

dựa trên việc phân tích, so sánh các mô hình cấu trúc về năng lực SVTN/GV 

và các năng lực mà SVTN/GV cần có trong thế kỉ 21. 

-  Tổng hợp 3 lí thuyết làm nền tảng cho việc xây dựng Khung đánh 

giá năng lực của SVTN ĐHSP gồm giải thích dựa trên tiêu chí của Glaser, lí 

thuyết ứng đáp câu hỏi Rasch và vùng phát triển gần của Vygotsky. 

-  Nghiên cứu lí luận về đánh giá năng lực SVTN các trường ĐHSP, 

bao gồm việc xác định mục tiêu, nội dung, tiêu chí, hình thức, phương pháp 

và công cụ đánh giá. 

-  Nghiên cứu kinh nghiệm và thực trạng đánh giá năng lực SVTN ở 

một số nước trên thế giới và ở Việt Nam; phân tích hệ thống các tiêu chuẩn 

SVTN/GV hiện hành ở một số nước và chuẩn đầu ra của SVTN các trường 

ĐHSP ở Việt Nam, làm cơ sở cho việc xây dựng Khung đánh giá. 

Đề xuất khung đánh giá năng lực SVTN các trường ĐHSP: 

- Xác định các nguyên tắc làm cơ sở cho việc xây dựng Khung đánh 

giá năng lực của SVTN các trường ĐHSP, bao gồm: đảm bảo cơ sở pháp, 

đảm bảo tính khoa học, đảm bảo tính thực tiễn và khả thi. 

- Vận dụng lí thuyết về khung đánh giá phá triển của Patrick Griffin 

và cộng sự để xây dựng khung đánh giá năng lực SVTN các trường ĐHSP ở 

Việt Nam. Chuẩn năng lực gồm có 6 tiêu chuẩn: quyết định về mục tiêu học 

tập và giáo dục của HS; quyết định về chiến lược dạy học và giáo dục; thực 

hiện chiến lược dạy học và giáo dục; thực hiện hoạt động đánh giá; quyết 

định và thực hiện các mục tiêu học tập chuyên môn; đánh giá chương trình và 
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chính sách giáo dục. Chuẩn đánh giá năng lực SVTN ĐHSP gồm có 3 cấp độ, 

được xây dựng dựa trên thang phát triển kĩ năng của Dreyfus. Cuối cùng, đề 

xuất hướng phát triển các công cụ đánh giá năng lực của SVTN ĐHSP trên 

diện rộng bao gồm câu hỏi mở (nhiệm vụ mang tính quá trình dựa đánh giá 6 

năng lực thực hiện) và MCQ (đánh giá mạch kiến thức nghề nghiệp). 

Thăm dò tính khả thi của Khung đánh giá năng lực SVTN các trường 

ĐHSP bằng phương pháp chuyên gia: 

- Với đề xuất Chuẩn năng lực SVTN các trường ĐHSP, việc xác định 

các thành tố của năng lực và các chỉ số hành vi tương ứng với mỗi thành tố hợp lí 

và đảm bảo tính khoa học. 

- Với đề xuất Chuẩn đánh giá năng lực SVTN các trường ĐHSP, các 

tiêu chí đánh giá của từng chỉ số hành vi đã có sự phân biệt tương đối rõ chất 

lượng tăng dần giữa các cấp độ. Các cấp độ năng lực của SVTN ĐHSP phù hợp 

với cấp độ giảng dạy của GV trong thực tiễn. 

- Hệ thống chỉ số hành vi, tiêu chí chất lượng có thể đo lường được. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

- Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực SVTN ĐHSP trên 

diện rộng theo hướng đề xuất của nhiệm vụ, bao gồm các khía cạnh khác nhau 

của năng lực: năng lực thực hiện, kiến thức nghề nghiệp, kĩ năng và khuynh 

hướng. 

- Tiếp tục nghiên cứu sử dụng phương pháp thực nghiệm để điều chỉnh 

lại Khung đánh giá năng lực SVTN ĐHSP, có thể bằng hình thức đánh giá trực 

tiếp hoặc gián tiếp. 

- Các trường ĐHSP tổ chức đánh giá SVTN vào cuối bậc học để đánh 

giá năng lực SVTN so với chuẩn đầu ra của chương trình và đánh giá chất lượng 

đào tạo của các cơ sở giáo dục. 

- Bộ GD&ĐT nghiên cứu và xây dựng lại các bộ chuẩn GV các cấp theo 

định hướng năng lực và đề án đổi mới chương trình và SGK sau 2018, làm cơ sở 

để xây dựng Chuẩn đầu ra cho các cơ sở đào tạo GV. 

 

Từ khóa: 1/ Đánh giá năng lực; 2/ Sinh viên; 3/ Đại học sư phạm. 
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GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 

 

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH GIÁO DỤC TRẺ ĐIẾC  

ĐẾN TRƯỜNG THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NGÔN NGỮ KÍ HIỆU 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2014-37-34 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Vương Hồng Tâm 

Các thành viên tham gia: PGS.TS. Lê Văn Tạc 

     ThS. Phạm Thị Trang 

     ThS. Lê Thị Tố Uyên 

     ThS. Nguyễn Thị Lan Anh 

     ThS. Ngô Thị Kim Thoa 

     ThS. Vương Hồng Hạnh 

     ThS. Trần Thị Thiệp 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng11 năm 2014/ tháng11 năm 2015 

2. Tính cấp thiết  

Như chúng ta đã biết, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của 

loài người. Nhờ ngôn ngữ mà con người có thể trao đổi thông tin, tâm tư tình cảm, 

nguyện vọng, sở thích giúp cho con người hiểu biết lẫn nhau trong lao động cũng 

như trong cuộc sống. Ngôn ngữ còn có mối quan hệ chặt chẽ với tư duy và là ph-

ương tiện của tư duy. Chính vì vậy, ngôn ngữ có vai trò quan trọng đối với sự 

phát triển nhân cách của con người. Do khả năng nghe bị suy giảm nên khả năng 

giao tiếp bằng ngôn ngữ nói ở trẻ điếc rất hạn chế, cho nên trẻ điếc phải sử dụng 

ngôn ngữ riêng để đáp ứng nhu cầu giao tiếp của bản thân. NNKH có đầy đủ 

chức năng thông tin giống như ngôn ngữ nói, nhưng khác về hình thức thể hiện 

lẫn cấu trúc ngữ pháp và chịu sự ảnh hưởng nền văn hoá của từng quốc gia. Đối 

với trẻ điếc, NNKH là phương tiện hết sức hữu hiệu giúp các em tiếp thu kiến 

thức và hòa nhập xã hội.  



Kỷ yếu đề tài khoa học và công nghệ nghiệm thu năm 2017 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam                                                           67 

Giai đoạn trước tuổi học có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của 

trẻ, đây là giai đoạn trẻ cần được chuẩn bị đầy đủ nhất về tâm - sinh lý, nhận thức, 

ngôn ngữ,… để chuẩn bị tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông. Thực tế, nhóm 

trẻ điếc còn tồn tại nhiều bất cập về khả năng học tập, hòa nhập cũng như đáp ứng 

yêu cầu của nhà trường phổ thông. Việc chuẩn bị cho trẻ điếc trước tuổi học tránh 

cho các em gặp phải những nguy cơ thất bại trong học tập và hòa nhập xã hội, đồng 

thời cũng hạn chế việc trẻ điếc đi học muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa.  

Ở nước ta vài năm gần đây đã bắt đầu chú trọng đến việc giáo dục trẻ điếc 

trước tuổi đến trường nhưng chỉ tập trung theo hướng tiếp cận ngôn ngữ nói. 

Song thực tế hầu hết trẻ điếc được phát hiện muộn, thiếu thiết bị trợ thính, không 

được can thiệp sớm,..nên khả năng ngôn ngữ của trẻ còn rất nhiều hạn chế. Nhằm 

trang bị cho trẻ điếc những kiến thức, kĩ năng học đường chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 

tham gia học tập và hòa nhập ở trường phổ thông hiệu quả, chúng tôi đề xuất 

nghiên cứu mô hình giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường theo hướng tiếp cận 

NNKH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ điếc trong các nhà trường hiện 

nay.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Xây dựng được mô hình giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường theo 

hướng tiếp cận NNKH nhằm giúp trẻ điếc học tập và hòa nhập hiệu quả trong 

nhà trường phổ thông. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Xác định cơ sở lí luận của đề tài (hệ thống khái niệm công cụ, những 

quan điểm và nguyên tắc lí luận có tính chỉ đạo) và định hướng phương pháp, kĩ 

thuật nghiên cứu có liên quan đến mô hình giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến 

trường theo hướng tiếp cận NNKH. 

- Khảo sát thực trạng mô hình giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường ở 

Việt Nam 

- Đề xuất mô hình giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường theo hướng 

tiếp cận NNKH. 
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- Thử nghiệm mô hình giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường theo 

hướng tiếp cận NNKH. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu đề xuất 4 tỉnh tham gia dự án giáo dục trẻ điếc theo 

hướng tiếp cận NNKH (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Quảng Bình) và 

một số Trung tâm, cơ sở CTS trẻ điếc tại 4 địa bàn nói trên. 

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 và các phương pháp khác. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1:   Một số vấn đề lí luận về mô hình giáo dục trẻ điếc trước 

tuổi đến trường theo hướng tiếp cận ngôn ngữ kí hiệu 

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

1.2. Các khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu  

1.3. Mô hình giáo dục - Mô hình giáo dục theo hướng tiếp cận NNKH  

1.4. Yếu tố ảnh hưởng đến mô hình giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến 

trường theo hướng tiếp cận NNKH 

Chương 2: Thực trạng mô hình giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường 

theo hướng tiếp cận ngôn ngữ kí hiệu 

2.1.  Tổ chức khảo sát 

2.2.  Tình hình giáo dục trẻ khuyết tật ở địa phương thực hiện khảo sát 

2.3.  Kết quả khảo sát 

Chương 3: Đề xuất mô hình giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường 

theo hướng tiếp cận ngôn ngữ kí hiệu và thử nghiệm 

3.1.  Nguyên tắc xây dựng mô hình giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến 

trường theo hướng tiếp cận NNKH 
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3.2.  Quan điểm tiếp cận giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường theo 

hướng tiếp cận NNKH 

3.3.  Đề xuất mô hình giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường theo 

hướng tiếp cận NNKH 

3.4.    Thử nghiệm mô hình giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường theo 

hướng tiếp cận NNKH 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Ở Việt Nam, đa số trẻ điếc bị suy giảm thính lực ở mức độ nặng, phát hiện 

muộn, không được đeo phương tiện trợ thính phù hợp, không được giáo dục sớm. 

Chính vì vậy, khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói của trẻ rất hạn chế. 

Một số công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trên Thế giới và ở 

Việt nam cũng ðã chỉ ra rằng: NNKH có vai trò quan trọng trong giao tiếp như 

ngôn ngữ nói, nó có khả năng biểu đạt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, sở thích,...; 

Trẻ điếc được học NNKH càng sớm càng tốt trong môi trường ngôn ngữ tự nhiên 

sẽ giúp các em phát triển nhận thức, ngôn ngữ không thua kém trẻ nghe; Giáo 

dục trẻ điếc theo hướng tiếp cận NNKH đạt được những kết quả khả quan. Trong 

khi đó, NNKH là ngôn ngữ của cộng đồng người điếc thì chưa được phổ biến 

rộng rãi ở nước ta, phụ huynh chưa nhận thức được đầy đủ vai trò của NNKH đối 

với sự phát triển của trẻ điếc. Họ không muốn cho con học NNKH và càng không 

muốn cho trẻ tiếp xúc với người điếc sử dụng NNKH.  

Thực trạng giáo dục trẻ điếc ở nước ta hiện nay chủ yếu theo hướng tiếp 

cận ngôn ngữ nói. Xong kết quả giáo dục trẻ điếc còn nhiều hạn chế. Điều đó cho 

thấy rằng, hướng tiếp cận này chưa đem lại hiệu quả trong giáo dục trẻ điếc. Đa 

số phụ huynh trẻ điếc chỉ thích con học nói, nên việc giáo dục trẻ điếc theo 

hướng tiếp cận NNKH phải trải qua quá trình nâng cao nhận thức của phụ huynh 

và cộng đồng để làm thay đổi việc nhìn nhận về trẻ điếc và NNKH. 

Mô hình giáo dục trẻ điếc theo hướng NNKH dựa trên tiếp cận theo chức 

năng, được mô tả đầy đủ những thành tố (mục tiêu, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản 

lý, phương thức hoạt động, nguồn lực thực hiện) tham gia vào quá trình giáo dục. 
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Cơ chế và những điều kiện đảm bảo việc giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường 

(0-6 tuổi) được tiếp cận NNKH ngay từ nhỏ trong môi trường ngôn ngữ NNKH 

ngày trong gia đình của trẻ. 

Mô hình giáo dục trẻ điếc theo hướng tiếp cận NNKH chịu sự ảnh hưởng 

của các Chính sách và các văn bản luật; Đặc điểm kinh tế xã hội của vùng miền 

và đặc biệt đó là nhận thức của xã hội, cộng đồng về trẻ điếc và vai trò của 

NNKH đối với sự phát triển của trẻ điếc. 

Kết quả thử nghiệm mô hình giáo dục trẻ điếc theo hướng tiếp cận NNKH đã 

cho thấy khả năng giao tiếp và nhận thức của trẻ điếc có những thay đổi đáng kể; 

Người điếc được trang bị kỹ năng sư phạm, cách thiết kế kế hoạch bài học, kỹ 

năng làm việc nhóm,…; Phiên dịch NNKH có khả năng sử dụng NNKH thành 

thạo hơn, kỹ năng phiên dịch thành thục hơn,…; Phụ huynh thay đổi nhận thức, 

tham gia học, giao tiếp cùng trẻ.  

9. Kết luận và khuyến nghị  

Với những nghiên cứu lý luận và thực tiễn để xây dựng mô hình giáo dục 

trẻ điếc trước tuổi đến trường theo hướng tiếp cận NNKH, đề tài đã khuyến nghị:  

Đối với Bộ Giáo dục & Đào tạo:  

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo nguồn lực cho giáo dục đặc biệt: Xây dựng 

chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng có môn học NNKH; Phát 

triển các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực về giáo dục sớm trẻ điếc theo 

tiếp cận ngôn NNKH cho các đối tượng liên quan như giáo viên MN, cán bộ 

quản lí, cha mẹ trẻ điếc, người điếc,...;  

- Tiếp tục triển khai bồi dưỡng chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ 

cho Phiên dịch NNKH và Hướng dẫn viên hỗ trợ để góp phần thay đổi chất 

lượng giáo dục trẻ điếc ở các nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành năm 2015;  

- Duy trì mô hình giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường ở các địa 

phương trong dự án và nhân rộng mô hình này ở nhiều địa phương khác;  
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- Có văn bản chỉ đạo các nhà trường chuyên biệt thực hiện chương trình 

giáo dục chuyên biệt, trong đó có môn học NNKH nói riêng (ban hành năm 

2010);  

- Biên soạn tài liệu, băng hình về NNKH.  

Đối với Sở Giáo dục & Đào tạo:  

- Chỉ đạo các trường/trung tâm giáo dục chuyên biệt triển khai chương 

trình giáo dục chuyên biệt, trong đó môn học NNKH nhằm nâng cao chất lượng 

giáo dục trẻ điếc, phố biến NNKH cho giáo viên, phụ huynh, trẻ điếc trong nhà 

trường;  

- Cần được bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tuyển chọn đội ngũ được 

biên chế chuyên trách về công tác giáo dục sớm trẻ khuyết tật nói chung và trẻ 

điếc nói riêng (Các trường/trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật công lập chưa có 

chức năng giáo dục trẻ khuyết tật);  

- Đối với các địa phương có nguồn nhân lực đã được đào tạo, bồi dưỡng 

cấp chứng chỉ, chứng nhận cần ưu tiên, tạo điều kiện để tiếp tục sử dụng nguồn 

lực này tham gia hỗ trợ giáo dục trẻ điếc (Phiên dịch: 23 người được cấp chứng 

chỉ quốc gia, 26 người cấp chứng nhận; Người điếc: có 29 người được cấp chứng 

chỉ và 32 người cấp giấy chứng) và 55 giáo viên dạy nói cho trẻ được bồi dưỡng 

chuyên môn về kỹ năng phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ điếc;  

- Phối hợp với các tổ chức dân sự, các hội của người khuyết tật, các câu 

lạc bộ của người Điếc tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng 

động về trẻ điếc; vai trò của NNKH đối với sự phát triển nhận thức, ngôn ngữ, kỹ 

năng xã hội mà còn hỗ trợ cho phát triển ngôn ngữ nói ở trẻ điếc qua các kênh 

khác nhau như: đài báo, truyền hình, tài liệu NNKH,...;  

- Huy động nguồn kinh phí từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân để tiếp tục 

duy trì hoạt động của Nhóm hỗ trợ gia đình (đã được hình thành từ dự án IDEO) 

tham gia giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường theo hướng tiếp cận NNKH. 
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Đối với các cơ sở có giáo dục trẻ khuyết tật:  

- Đưa NNKH thành công cụ/phương tiện dạy trẻ điếc trong các cơ sở 

giáo dục như là ngôn ngữ chính thức (Mục 3, Điều 27, Luật người khuyết tật, 

năm 2010);  

- Tiếp tục duy trì và xây dựng cơ chế quản lý chuyên môn cho mô hình 

giáo dục trẻ điếc theo hướng tiếp cận NNKH của các cơ sở giáo dục (trong địa 

bàn thực hiện dự án IDEO): tiến hành giáo dục trẻ điếc theo quy trình hỗ trợ 

(đánh giá năng lực phát triển của trẻ, xây dựng mục tiêu giáo dục, lập kế hoạch 

giáo dục cá nhân và kế hoạch hỗ trợ gia đình, triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm 

tra đánh giá,…); xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhóm 

hỗ trợ gia đình, đánh giá định kỳ năng lực phát triển của trẻ để có những điều 

chỉnh phù hợp;  

- Tuyển dụng người khuyết tật nói chung và người điếc nói riêng đã 

được đào tạo làm việc trong các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật;  

- Phối hợp các câu lạc bộ người điếc tại địa phương để tổ chức các khóa 

tập huấn về NNKH cho giáo viên, phụ huynh trẻ điếc và những người quan tâm. 

Đối với phụ huynh:  

- Hình thành và phát triển các câu lạc bộ phụ huynh trẻ điếc ở các địa 

phương giúp họ nâng cao nhận thức, chia sẻ kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm 

giáo dục con mình;  

- Phối hợp với câu lạc bộ của người điếc nhằm chia sẻ, nâng cao nhận 

thức và vị thế của cộng đồng người điếc trong xã hội 

 

Từ khóa: 1/ Ngôn ngữ kí hiệu; 2/ Trẻ điếc. 
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GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH QUY 

 

NHU CẦU HỌC TẬP SUỐT ĐỜI VÀ NHỮNG RÀO CẢN  

ĐỐI VỚI HỌC TẬP SUỐT ĐỜI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2013-37-08 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hương Lan 

Các thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Lê Vân Dung 

     PGS.TS. Tô Bá Trượng 

     TS. Nguyễn Hồng Sơn 

     PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ 

     TS. Vũ Thị Sơn 

     ThS. Thái Thị Xuân Đào 

     ThS. Nguyễn Minh Tuấn 

     ThS. Bùi Thị Xuân 

     ThS. Bùi Thị Thu Hiền    

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 5 năm 2013/ tháng 1 năm 2016 

2. Tính cấp thiết  

Xây dựng xã hội học tập gắn liền với yêu cầu mọi người dân phải học tập 

thường xuyên, học tập suốt đời đã trở thành một xu thế lớn ở nhiều quốc gia trên 

thế giới. Bước sang thế kỷ XXI, nền kinh tế công nghiệp đang chuyển mạnh sang 

nền kinh tế tri thức trên phạm vi toàn thế giới trong điều kiện tri thức nhân loại 

phát triển vượt bậc, cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục đạt được những 

thành tựu kỳ diệu. Để có được bước chuyển biến vĩ đại đó, trong nhiều năm qua, 

nhiều quốc gia trên thế giới đã rất coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao trên cơ sở tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để tạo nên ưu thế 

cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Do đó nhiều quốc gia đã có chiến lược xây 

dựng xã hội học tập, trong đó mọi người dân đều có cơ hội, có điều kiện học tập 

và ai cũng học suốt đời.  

Hệ thống mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên đã không ngừng 

phát triển và mở rộng xuống tận xã, phường, thị trấn, thậm chí tới 
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thôn/xóm/bản/ấp/tổ dân phố. Cho đến nay đã có hơn 10.000 TTHTCĐ xã, 

phường, thị trấn được thành lập trong cả nước với số lượt người dân được tham 

gia HTSĐ ngày càng tăng. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, số người dân/tỉ lệ 

người dân được tham gia HTSĐ còn hạn chế, Chương trình, nội dung chưa đa 

dạng, phong phú, chưa phù hợp với nhu cầu học tập đa dạng của các nhóm đối 

tượng khác nhau. Nhiều khó khăn (về nhận thức, về cơ chế, chính sách, về phong 

tục tập quán, về kinh tế, văn hoá, xã hội, về chương trình, nội dung, phương 

pháp, hình thức, thời gian, địa điểm, phương tiện học tập …) đã và đang cản trở 

người dân tham gia HTSĐ. Thực trạng này đã và đang hạn chế việc thực hiện 

mục tiêu “Giáo dục cho mọi người” và xây dựng XHHT mà Đảng và Nhà nước 

đã đề ra.  

Việc thực hiện mục tiêu xây dựng XHHT vẫn còn gặp nhiều thách thức, 

đặc biệt, khả năng tiếp cận đối với các cơ hội HTSĐ của người lao động ở nông 

thôn còn gặp nhiều khó khăn như: khó khăn về nhận thức; về điều kiện kinh tế- 

xã hội; về điều kiện địa lí; về chương trình, nội dung học; về mở lớp học; về cơ 

sở vật chất,... Việc nghiên cứu về những khó khăn này, từ đó đề xuất một số giải 

pháp nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận HTSĐ cho người lao động ở nông thôn 

góp phần cho việc xây dựng XHHT ở nước ta nói chung và ở vùng nông thôn nói 

riêng đạt được hiệu quả cao hơn. 

Vì vậy, cần thiết và cấp bách phải nghiên cứu nhu cầu HTSĐ của người 

dân hiện nay cũng như các rào cản đối với việc HTSĐ của họ nhằm góp phần 

thực hiện mục tiêu “Giáo dục cho mọi người” và mục tiêu “Xây dựng Xã hội học 

tập” vào năm 2020 và để có thể hội nhập với các nước ASEAN và ASEM trong 

lĩnh vực HTSĐ.   

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cơ sở xã/phường/thị 

trấn nhằm tạo ra một bộ công cụ cho công tác quản lí chỉ đạo xây dựng xã hội 

học tập ở cơ sở. 

4. Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu tổng quan một số vấn đề lí luận của đề tài 

-  Nghiên cứu nhu cầu HTSĐ và những rào cản đối với HTSĐ hiện nay ở 

Việt Nam 

-  Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hạn chế những rào cản đối với 

HTSĐ và tăng cơ hội HTSĐ cho người lớn ở nông thôn từ 18 tuổi trở lên. 
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5. Phạm vi nghiên cứu 

Trong khuôn khổ kinh phí và thời gian của một đề tài cấp Bộ và do ở Việt 

Nam có  hơn 70% dân số sống ở nông thôn, họ gặp nhiều khó khăn hơn trong 

việc tiếp cận với các cơ hội HTSĐ nên nhóm nghiên cứu chỉ tập trung vào nhóm 

đối tượng là người lớn ở nông thôn từ 18 tuổi trở lên đang tham gia học tập tại 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Học tập cộng đồng ở 03 tỉnh là 

Lào Cai, Nam Định, Gia Lai (đại diện cho 3 vùng Bắc, Trung, Nam) để tiến hành 

khảo sát. 

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, 

hội thảo. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1:   Cơ sở lí luận của đề tài 

1.1. Một số khái niệm có liên quan 

1.2. Cơ sở lí luận về nhu cầu và nhu cầu học tập suốt đời  

1.3. Bối cảnh thời đại và những vấn đề đặt ra đối với nhu cầu học tập 

suốt đời hiện nay của người lao động  

1.4. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với việc tạo cơ 

hội học tập suốt đời cho mọi người dân 

1.5. Đặc điểm học tập suốt đời ở thế kỉ XXI 

Chương 2: Nhu cầu học tập suốt đời và những rào cản đối với học tập 

suốt đời hiện nay ở Việt Nam 

2.1.  Kinh nghiệm về thúc đẩy tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người 

của một số nước trên thế giới 

2.2.  Nghiên cứu nhu cầu học tập suốt đời và rào cản đối với học tập 

suốt đời của người lớn ở nông thôn từ 18 tuổi trở lên 

Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế những rào cản và tăng cô hội học 

tập suốt đời cho người lớn ở nông thôn hiện nay 

3.1.  Nguyên tắc xây dựng các giải pháp 

3.2.  Các giải pháp nhằm hạn chế rào cản đối với HTSĐ và tăng cơ hội 

HTSĐ cho người lớn ở nông thôn  
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3.3.  Trưng cầu ý kiến về tính cần thiết và khả thi của các giải pháp 

nhằm hạn chế rào cản đối với học tập suốt đời và tăng cơ hội học tập suốt đời 

cho người lớn ở nông thôn 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Về cơ sở lý luận, nhóm đề tài đã làm rõ những khái niệm, quan niệm có 

liên quan; bối cảnh thời đại và những vấn đề đặt ra đối với nhu cầu học tập suốt 

đời hiện nay của người lao động; điểm lại những chiến lược, chính sách đối với 

nông thôn của Đảng và Nhà nước. Từ đó, tìm hiểu về chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước đối với việc tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân. 

Đề tài cũng nêu được sự linh hoạt và mềm dẻo trong nội dung, cách thức, địa 

điểm, thời gian của học tập trong thế kỉ XXI. Đây cũng chính là những đặc điểm 

của HTSĐ tiến tới xây dựng một XHHT. Đây là một trong những căn cứ quan 

trọng đề nhóm đề tài tiến hành điều tra, khảo sát thực tế tại tỉnh Sơn La, Nam 

Định và Gia Lai. 

Về cơ sở thực tiễn, nhóm đề tài đã tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế (3 nước: 

Thái Lan, Hàn Quốc, Đan Mạch) về việc thúc đẩy tạo cơ hội học tập suốt đời cho 

mọi người dân. Từ đó có những bài học kinh nghiệm quý báu để vận dụng vào 

Việt Nam. Đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát thực tế tại 06 xã (Chiềng Sơn, 

Tân Lập, Yên Đồng, Yên Phú, Hà Bầu, La Pết) của 3 huyện (Mộc Châu, Ý Yên, 

Đăk Đoa) thuộc 3 tỉnh (Sơn La, Nam Định, Gia Lai) và đưa ra những nhu cầu 

học tập suốt đời và những rào cản trong việc tiếp cận học tập của người dân như 

sau: Người dân hiện nay có nhu cầu học tập rất đa dạng, tùy thuộc vào tuổi, giới 

tính, trình độ và  động cơ khác nhau. Tuy nhiên, người dân chủ yếu muốn học tập 

các nội dung liên quan mật thiết đến cuộc sống hằng ngày để có thể chăm sóc gia 

đình, nâng cao đời sống vật chất. Các nội dung học tập liên quan đến vấn đề kinh 

tế - tăng thu nhập được nhiều đối tượng khảo sát lựa chọn nhiều nhất. Đây chính 

là những nhu cầu cần thiết liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của họ. 

Người lao động nông thôn tại 03 tỉnh được lựa chọn khảo sát cũng gặp phải rất 

nhiều khó khan trong cơ hội tiếp cận HTSĐ (Rào cản chủ quan: nhận thức, trình 

độ, tư tưởng mặc cảm, tư ti; Rào cản  khách quan: Rào cản về quản lí, chỉ đạo; 

Rào cản về điều kiện kinh tế - xã hội; Rào cản về các yếu tố sư phạm). 

Về xây dựng các giải pháp: Từ cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn, nhóm đề 

tài đã mạnh dạn đề xuất 05 giải pháp có ý nghĩa nhất nhằm tăng cường cơ hội 

HTSĐ và khắc phục những rào cản về học tập cho người lao động nông thôn, 

tiến tới xây dựng XHHT như sau: 
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-  Giải pháp 1: Đẩy mạnh công tác lãnh đạo của cấp ủy và quản lý chỉ đạo 

của chính quyền địa phương các cấp và công tác truyền thông nhằm đạt các chỉ 

tiêu xây dựng xã hội học tập tại địa phương theo các Quyết định của Thủ tướng 

chính phủ. 

-  Giải pháp 2: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBQL và người 

lao động nông thôn về ý nghĩa và tầm quan trọng của HTSĐ đối với cuộc sống 

của người dân và sự phát triển bền vững của địa phương  

-  Giải pháp 3: Phối hợp các lực lượng xã hội, đảm bảo sự tác động qua lại 

hiệu quả giữa giáo dục chính quy với giáo dục không chính quy và phi chính quy, 

xây dựng hệ thống thiết chế giáo dục - văn hóa trên địa bàn xã/phường nhằm đảm 

bảo tạo mọi cơ hội HTSĐ cho người dân. 

-  Giải pháp 4:  Nâng cao chất lượng các yếu tố sư phạm nhằm tăng cường cơ 

hội HTSĐ cho người lao động ở nông thôn. 

-  Giải pháp 5: Xây dựng TTHTCĐ với vai trò là đầu mối liên kết, phối 

hợp hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể, ở địa phương 

Tùy theo điều kiện của từng địa bàn dân cư, cộng đồng mà có thể tổ chức 

thực hiện một cách linh hoạt, mềm dẻo trên cơ sở mối quan hệ, tương tác giữa 

các giải pháp và lựa chọn các giải pháp mang tính đột phá để tạo mọi cơ hội học 

tập cho người dân một cách tốt nhất, hợp lý nhất, hiệu quả nhất. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể là tư liệu tham khảo không chỉ ở ba 

tỉnh đại diện đã được lựa chọn nghiên cứu điều tra mà còn có thể được xem xét, 

điều chỉnh bổ sung để áp dụng ở nhiều địa phương khác trong cả nước. 

Trong các giải pháp được đề xuất đều nêu những điều kiện để thực hiện 

có hiệu quả, trong đó có những điều kiện thuộc về phạm vi quản lý vĩ mô, cần 

được các cơ quan quản lý các cấp xem xét, đáp ứng bằng cách ban hành những 

chính sách phù hợp. 

 Với Bộ GD-ĐT: Có thể sử dụng nghiên cứu này là để làm căn cứ cho việc 

chỉ đạo, đề xuất các giải pháp tăng cường cơ hội HTSĐ và hạn chế các rào cản 

cho người lao động nông thôn nhằm góp phần thành công xây dựng XHHT từ cơ 

sở (xã, phường, thị trấn). 

 

Từ khóa: 1/ Nhu cầu học tập suốt đời; 2/ Học tập suốt đời. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH  

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGƯỜI LỚN CẤP HUYỆN 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2012-37-06 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Tuấn 

Các thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Thị Hương Lan 

     GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 

     PGS.TS. Nguyễn Đức Trí 

     ThS. Lê Văn Hồng 

     ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 

     GS.TS. Mạc văn Tiến 

     ThS. Lê Tuyết Mai 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 7 năm 2012/ tháng 7 năm 2015 

2. Tính cấp thiết  

Trong hệ thống giáo dục - đào tạo ở nước ta, các trung tâm giáo dục cấp 

huyện như TTGDTX, TTKTTH-HN, TTDN... là những cơ sở giáo dục có vai trò 

quan trọng trong việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và nâng tỉ lệ 

người lao động qua đào tạo cho các địa phương. Thực tế đã cho thấy, chính 

những trung tâm giáo dục cấp huyện này đã góp phần đáng kể vào việc phổ cập 

GD, phổ biến các ứng dụng, tiến bộ khoa học công nghệ và phổ cập nghề cho 

thanh, thiếu niên, người lớn ở các địa phương, nhất là các huyện ở nông thôn, 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi mà nhiều người không có điều kiện đến học tập 

tại các trường phổ thông và các cơ sở đào tạo chính quy. Triển khai Đề án “Đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11 /2009, năm 2010 đã thành lập 

mới các trung tâm dạy nghề để tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn bao 

gồm: 21 TTDN thuộc huyện có tỉ lệ hộ nghèo từ 30-50%; 30 TTDN thuộc huyện 

miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; 29 TTDN mới thành lập 

thuộc huyện đồng bằng; 12 hỗ trợ kinh phí nâng cấp 187 TTDN đã được đầu tư 

giai đoạn 2009-2010 nhưng còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai hoạt động 

đào tạo; 50 TTGDTX ở những huyện chưa có TTDN. Trên thực tế sự tồn tại của 

nhiều loại hình trung tâm ở mỗi huyện có nhiều bất cập, chồng chéo, gây lãng phí 
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và hoạt động của nhiều trung tâm hiệu quả còn thấp. Ngày 19/10/2015 Bộ 

GD&ĐT, Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 39/2015/TTLT-

BLĐTBXH-BGDĐT-BNV hướng dẫn sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm 

giáo dục thường xuyên, trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp công lập cấp 

huyện thành Trung tâm Dạy nghề-Giáo dục thường xuyên cấp huyện. Tuy nhiên, 

hiện nay việc thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư còn gặp nhiều khó khăn, 

lúng túng, chưa thống nhất được trong trong toàn quốc. Ở nhiều tỉnh vẫ chưa xây 

dựng được đề án sáp nhập các trung tâm. Một số tỉnh tiến đã tiến hành sáp nhập 

nhưng gặp nhiều khó khăn trong kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bố trí nhân sự, cán 

bộ, giáo viên theo như hướng dẫn của Thông tư. Để làm được điều này, trong 

thời gian tới Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB-XH cần gấp rút nghiên cứu, chỉ đạo xây 

dựng các mô hình GD cấp huyện phù hợp điều kiện thực tiễn các địa phương. 

Chính vì lẽ đó, việc nghiên cứu đề xuất mô hình trung tâm GD người lớn cấp 

huyện làm.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện nhằm góp phần 

phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương. 

4. Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu tổng quan cơ sở lí luận của mô hình trung tâm giáo dục 

cấp huyện. 

-  Nghiên cứu thực trạng tổ chức và hoạt động của các mô hình trung 

tâm giáo dục cấp huyện.  

-  Đề xuất một số mô hình trung tâm giáo dục ngýời lớn cấp huyện. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tập trung vào các trung tâm giáo dục hiện có: Giáo dục thường 

xuyên, dạy nghề, giáo dục kĩ thuật tổng hợp – hướng nghiệp – dạy nghề trên địa 

bàn huyện. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phân tích, tổng 

hợp, so sánh, khái quát hoá; phương pháp mô hình hóa; Phương pháp dự báo; 

Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế bằng phiếu hỏi và phỏng vấn trực tiếp; 

Phương pháp chuyên gia; Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn; Phương 
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pháp nghiên cứu trường hợp điển hình; Phương pháp thống kê, xử lí số liệu bằng 

phần mềm SPSS…. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1:   Cơ sở lí luận và thực tiễn của mô hình trung tâm giáo dục 

người lớn cấp huyện 

1.1. Một số thuật ngữ, khái niệm liên quan 

1.2. Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về các loại trung tâm giáo dục 

cấp huyện 

1.3. Vai trò, vị trí, đặc điểm của các trung tâm giáo dục cấp huyện 

1.4. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của trung tâm GDTX, 

trung tâm KTTH-HN, trung tâm DN cấp huyện 

Chương 2: Thực trạng hoạt động của các trung tâm cấp huyện 

2.1.  Thực trạng tổ chức và hoạt động của trung tâm GDTX cấp huyện 

2.2.  Thực trạng tổ chức và hoạt động của trung tâm KTTH-HN cấp 

huyện 

2.3.  Thực trạng tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề cấp 

huyện 

2.4.       Đánh giá chung về thực trạng các trung tâm giáo dục cấp huyện 

Chương 3: Đề xuất trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện 

3.1.  Nguyên tắc đề xuất mô hình 

3.2.  Đề xuất mô hình lí thuyết 

3.3.  Giải pháp xây dựng mô hình 

3.4.    Kết quả xin ý kiến về mô hình và các giải pháp xây dựng mô hình 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Về nghiên cứu cơ sở lí luận: Đề tài đã làm rõ những khái niệm, quan niệm 

như: Mô hình; Mô hình giáo dục; Mô hình trung tâm giáo dục; Mô hình trung 

tâm giáo dục người lớn cấp huyện; Trung tâm GD cấp huyện (các loại trung tâm 

GD cấp huyện); Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và kinh nghiệm 

quốc tế về các loại trung tâm giáo dục cấp huyện; Làm rõ vị trí, đặc điểm... của 

các trung tâm GD cấp huyện; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của 

trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN, trung tâm dạy nghề cấp huyện;  Đề tài 

đã tổng quan được bối cảnh thời đại, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho địa 
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phương; Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trong việc xây dựng mô hình 

trung tâm GD cấp huyện và vai trò của mô hình đối với việc đáp ứng nhu cầu học 

tập, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. 

Về nghiên cứu cơ sở thực tiễn: Đề tài đã nghiên cứu thực trạng tổ chức và 

hoạt động của các mô hình TTGDTX, TTDN, TTDN-HN-KTTH cấp huyện, 

đánh giá được những ưu điểm và hạn chế, bất cập của từng loại mô hình. Đây là 

những cơ sở quan trọng để nghiên cứu đề xuất mô hình trung tâm GDNL huyện 

trong thời gian tới. 

Đề xuất xây dựng mô hình trung tâm GDNL cấp huyện: Nhóm nghiên cứu 

đề tài đã đề xuất Mô hình Trung tâm GDNL cấp huyện trong thời gian tới sẽ như 

sau: 

Mô hình 1: Mô hình TTGDTX. Mô hình này được xây dựng trên cơ sở 

đổi mới, bổ sung và hoàn thiện mô hình TTGDTX theo hướng một cơ sở giáo 

dục thực hiện nhiều nhiệm vụ. 

Mô hình 2: Mô hình TTGDTX-DN. Mô hình này được xây dựng trên cơ 

sở sáp nhập các loại h́nh trung tâm trên địa bàn huyện. Cụ thể: 

-  Vị trí: Là một tổ chức/cơ sở GDTX của hệ thống giáo dục quốc dân; là 

nơi thực hiện các chương trình GDTX; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng, do Sở GD-ĐT trực tiếp quản lí, chỉ đạo. 

-  Đối tượng: Cho tất cả mọi người, mọi độ tuổi, mọi trình độ. 

-  Mục tiêu: Tạo cơ hội cho tất cả mọi người có thể học tập nâng cao 

trình độ để tiếp tục học nghề, học lên các bậc học cao hơn; có đủ kiến thức, kĩ 

năng để có thể tham gia vào cuộc sống lao động, làm tốt hơn công việc đang làm, 

tìm kiếm việc làm. 

-  Chức năng: Mở rộng, hoàn thiện bổ sung thêm chức năng; sẽ trở thành 

các Trung tâm GD đa chức năng, phục vụ đối tượng người học chủ yếu là người 

lớn, với các chức năng cơ bản như: Tổ chức các hoạt động giáo dục; Tổ chức các 

hoạt động dạy và học, kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề; Dạy nghề, tư vấn học 

nghề, tư vấn việc làm cho người lao động; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lí, lí luận chính trị, tin học, ngoại ngữ... 

cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; Tổ chức xây dựng và thực 

hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề; Nghiên cứu phát triển 

trương trình và học liệu phục vụ nhu cầu người học và cho Trung tâm học tập 



Kỷ yếu đề tài khoa học và công nghệ nghiệm thu năm 2017 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam                                                           82 

cộng đồng (TTHTCĐ); Trung tâm bồi dưỡng, tập huấn GV, hướng dẫn viên cho 

TTHTCĐ. 

-  Nhiệm vụ: TTGDNL với những nhiệm vụ chính sau: Với các chương 

trình giáo dục tương đương (TTGDTX có nhiệm vụ tiếp nối, thay thế hoặc bổ 

sung cho giáo dục chính quy để những người không có cơ hội, điều kiện học tập 

theo hệ chính quy có thể học tiếp các trình độ theo nhu cầu); Với các loại chương 

trình khác (TTGDTX có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa 

phương, cung cấp các tri thức mới để bổ sung cho những người đã và đang trực 

tiếp lao động, sản xuất); Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn huyện, thực hiện 

các chương trình theo yêu cầu cụ thể, đa dạng của người học và mang lại hiệu 

quả ngay với người học và đối với phát triển KT-XH của địa phương; Bồi dưỡng 

văn hóa, nghiệp vụ giúp cán bộ nâng cao khả năng tổ chức quản lí trong các lĩnh 

vực công tác hoặc thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ công chức Nhà nước. 

Những chương trình được thực hiện chủ yếu ở các TTGDTX cấp huyện 

là: chương trình bồi dưỡng Tin học ứng dụng; GDTX cấp THPT; bồi dưỡng 

Ngoại ngữ; dạy nghề; đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, quản lí, lí luận chính trị... cho cán bộ, GV, công chức, viên chức; 

giáo dục từ xa; bồi dưỡng cập nhật kiến thức về quản lí, pháp luật, kinh tế, xã hội 

cho cán bộ quận/huyện, xã/phường... 

-  Phương thức hoạt động: Trong thời gian tới phải đa dạng về các loại 

chương trình giáo dục, hình thức tổ chức, không gian, thời gian tổ chức; linh 

hoạt, mềm dẻo (biểu hiện ở tính năng động, nhạy bén, linh hoạt), đặc biệt là phù 

hợp với cơ chế thị trường, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động việc làm và 

phải khả thi. 

-  Đội ngũ CBQL, GV: là một trung tâm đa chức năng, CBQL, GV của 

các GDNL trong thời gian tới cần được phát triển về số lượng và chất lượng; 

được chuẩn hoá, đào tạo bồi dưỡng trong các trường sư phạm chuyên ngành 

GDTX. GV không chỉ dạy văn hóa, dạy nghề, dạy chuyên đề mà còn là những 

huấn luyện viên, người tư vấn, chuyên gia phát triển chương trình học liệu đáp 

ứng nhu cầu người học. 

-  Cơ sở vật chất, trang thiết bị: cần đầu tư nâng cấp CSVC, trang thiết bị 

cho các TTGDTX, TTGDTX-DN đảm bảo: có đủ phòng học, trang thiết bị dạy 

học và thực hành nghề; có thư viện; phòng vi tính, máy photocopy, máy chiếu đa 

năng, đầu video; có phòng học đa năng, phòng tập huấn,.. 
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-  Công tác quản lí: Phân cấp quản lí trong GDTX là xu thế tất yếu. Sự 

tham gia, làm chủ của cộng đồng đối với GDTX sẽ ngày càng tăng. Vấn đề nâng 

cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực tương lai sẽ là trách nhiệm chủ yếu của 

các địa phương. Cần phải xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho 

các TTGDTX. Trao quyền tự chủ (một phần hoặc hoàn toàn) về chức năng, 

nhiệm vụ; về bộ máy, tổ chức; về tài chính cho các trung tâm. 

Đề tài cũng đã đề xuất 09 giải pháp để xây dựng mô hình trung tâm 

GDNL cấp huyện trên cơ sở các mô hình trung tâm GD cấp huyện hiện có. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Với những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn để xây dựng mô hình 

giáo dục người lớn cấp huyện, đề tài đã khuyến nghị:  

Đối với Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH: Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH 

cần phối hợp chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập các trung tâm GD cấp huyện. Đối 

với những nơi chỉ có TTGDTX huyện hoạt động hiệu quả nên tổ chức theo Mô 

hình 1, ở những nơi nhiều TTGD cấp huyện hoạt động không hiệu quả nên hợp 

nhất làm một theo Mô hình 2 để có điều kiện hỗ trợ cho nhau trong việc phát 

triển GDTX, HN-DN tại địa phương; Cần có văn bản hướng dẫn cụ thể tổ chức, 

hoạt động đối với các loại hình trung tâm sau khi sáp nhập. Bộ GD&ĐT và Bộ 

LĐ-TB&XH thống nhất ban hành quy chế phối hợp hướng dẫn hoạt động dạy 

nghề ngắn hạn cho các TTGDTX. Cần nghiên cứu sửa đổi Luật GD và Luật Dạy 

nghề cho phù hợp; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV 

cho các trung tâm, để có đầy đủ năng lực làm tổ chức, quản lý và thực hiện chức 

năng nhiệm vụ mới, đặc biệt là đội ngũ GV làm công tác tư vấn hướng nghiệp, 

GV dạy nghề; Nghiên cứu sửa đổi, ban hành một số chế độ, chính sách cho các 

trung tâm cho phù hợp với điều kiện mới. 

Đối với chính quyền các địa phương: Đối với các địa phương ngân sách 

hàng năm cần chỉ rõ số kinh phí chi cho hoạt động của các trung tâm để Sở Tài 

chính phối hợp với Sở GD&ĐT phân bổ kinh phí cho phù hợp với chức năng 

nhiệm vụ của các trung tâm dựa trên nguyên tắc gắn với thị trường lao động việc 

làm và xã hội hóa giáo dục; Các tỉnh cần tăng cường đầu tư CSVC và trang thiết 

bị dạy học, thực hành cho các trung tâm, tạo điều kiện cho các trung tâm thực 

hiện các nhiệm vụ được giao; Các địa phương cần chỉ đạo rà soát, đánh giá thực 

trạng tổ chức hoạt động của các loài hình TTGD cấp huyện, trên cơ sở đó xây 

dựng đề án sáp nhập và lộ trình chuyển đổi mô hình cho phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của từng địa phương./. 
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Từ khóa: 1/ Giáo dục người lớn; 2/ Trung tâm giáo dục người lớn. 

_________________________________________ 

 

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC TRONG GIÁO DỤC 

 

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2015-37-01MT 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hồng Vân 

Các thành viên tham gia: TS. Dương Quang Ngọc 

     TS. Lê Đông Phương 

     ThS. Nguyễn Thị Cẩm Bích 

     ThS. Nguyễn Đăng Tùng 

     ThS. Nguyễn Thị Hương Lan 

     ThS. Trương Xuân Cảnh 

     TS. Phạm Thị Bích Đào 

     ThS. Nguyễn Lê Thạch 

     CN. Nguyễn Thị Kim Chi 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 7 năm 2015/ tháng 7 năm 2016 

2. Tính cấp thiết  

Vấn đề bảo vệ môi trường (BVMT) đã và đang là vấn đề quan trọng và 

cấp thiết đặt ra trong cuộc sống hiện nay. Những biểu hiện về ô nhiễm môi 

trường, phá hủy môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu,… đang gây ra những hậu 

quả vô cùng nghiêm trọng và là mối lo ngại lớn đối với con người ở khắp các 

quốc gia trên thế giới.  

Việc giáo dục nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường vì thế cũng 

là một trong những vấn đề cần quan tâm ở các nhà trường hiện nay, bao gồm tất 

cả các cấp, bậc học. Đặc biệt, khi luật Bảo vệ môi trường 2014 ra đời thì việc 



Kỷ yếu đề tài khoa học và công nghệ nghiệm thu năm 2017 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam                                                           85 

trang bị cho mỗi người những kiến thức, kĩ năng cần thiết để bảo vệ môi trường 

sống của mình càng trở nên cấp thiết. Để làm được điều đó, cần đào tạo được 

một nguồn nhân lực đủ năng lực để tham gia và thực hiện tốt nhất những nội 

dung và yêu cầu BVMT, đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cấp, bậc học. 

Hiện nay nhiều nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường đã được đưa 

vào các nhà trường, và đã có những kết quả nhất định trong việc nâng cao nhận 

thức và rèn luyện kĩ năng cho học sinh, sinh viên trong các hoạt động bảo vệ môi 

trường. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới, nhất là để thực hiện luật Bảo vệ 

môi trường 2014 thì cần thiết kế những nội dung giáo dục bảo vệ môi trường một 

cách có hệ thống, liên thông, xuyên suốt các cấp học, bậc học, tạo nhằm tạo ra 

đội ngũ những con người tham gia tích cực và hiệu quả vào công cuộc này. Mặt 

khác, Điều 155 (Luật Bảo vệ môi trường 2014) Giáo dục về môi trường, đào tạo 

nguồn nhân lực bảo vệ môi trường đã quy định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết chương trình giáo dục về môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi 

trường 

Do đó, nhiệm vụ nghiên cứu “Xây dựng chương trình giáo dục về môi 

trường và chương trình đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường trong hệ 

thống giáo dục quốc dân” được triển khai nhằm cung cấp cơ sở để xây dựng 

Thông tư liên tịch; góp phần tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả luật 

Bảo vệ môi trường 2014.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xây dựng chương trình giáo dục về môi trường cho các cấp, bậc học 

(mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên). 

- Xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực BVMT (cao đẳng, đại 

học, giáo dục nghề nghiệp) đối với các ngành nghề có liên quan đến công tác 

BVMT và các ngành nghề khác. 

4. Nội dung nghiên cứu 

Xây dựng Chương trình giáo dục về môi trường cho giáo dục Mầm non, 

Phổ thông, Giáo dục Thường xuyên: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, đánh giá. 

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường: 1/ Chương trình 

đào tạo nguồn nhân lực BVMT đối với các ngành nghề không trực tiếp liên quan 

đến BVMT (Mục tiêu, nội dung, chuẩn đầu ra, phương pháp, đánh giá); 2/ 

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực BVMT đối với các ngành nghề có liên 
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quan đến công tác BVMT (sinh viên sư phạm, truyền thông, du lịch,…): Mục 

tiêu, nội dung, chuẩn đầu ra, phương pháp, đánh giá. 

5. 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. 

6. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1:   Cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình giáo dục 

về môi trường và chương trình đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường 

trong hệ thống giáo dục quốc dân 

1.1. Sự cần thiết của việc xây dựng chương trình giáo dục về môi 

trường và chương trình đào tạo nguồn nhân lực BVMT trong hệ thống giáo dục 

quốc dân 

1.2. Tổng quan kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam về GDMT 

và xây dựng chương trình giáo dục về môi trường, chương trình đào tạo nguồn 

nhân lực BVMT trong các cấp học và trình độ đào tạo 

1.3. Căn cứ pháp lý về việc xây dựng chương trình giáo dục về môi 

trường, chương trình đào tạo nguồn nhân lực BVMT trong các cấp học và trình 

độ đào tạo 

Chương 2: Chương trình giáo dục về môi trường và chương trình đào 

tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường trong hệ thống giáo dục quốc dân 

2.1.  Chương trình giáo dục bảo vệ môi trường (trong GD mầm non, GD 

phổ thông, GD thường xuyên) 

2.2.  Chương trình đào tạo nguồn nhân lực BVMT 

7. Những đóng góp chính của đề tài 

Nhiệm vụ nghiên cứu đã đạt được những kết quả nổi bật sau: 

Đã xác định tầm quan trọng của vấn đề BVMT trong cuộc sống và trong 

các cơ sở giáo dục hiện nay, xuất phát từ thực tế là những biểu hiện về ô nhiễm 

môi trường, phá hủy môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu,… đang gây ra những 

hậu quả vô cùng nghiêm trọng và là mối lo ngại lớn đối với con người ở khắp các 

quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do vậy, việc giáo dục nhận thức về 

môi trường và BVMT cũng là một trong những vấn đề cần đặc biệt quan tâm ở 
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các nhà trường hiện nay, bao gồm tất cả các cấp, bậc học. Luật BVMT 2014 đã 

nêu ra những nội dung và yêu cầu, quy định rất cụ thể về các hoạt động BVMT, 

dẫn đến những yêu cầu về trang bị cho mỗi người những kiến thức, kĩ năng cần 

thiết để bảo vệ môi trường sống của mình càng trở nên cấp thiết. Để làm được 

điều đó, cần quan tâm sâu sắc đến việc giáo dục và đào tạo để cung cấp một 

nguồn nhân lực đủ năng lực để tham gia và thực hiện tốt nhất những nội dung và 

hoạt động BVMT, đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cấp, bậc học.  

Nhiệm vụ đã tổng quan thực tiễn GD BVMT qua các chương trình giáo 

dục của một số quốc gia trên thế giới và thực trạng giáo dục BVMT trong các 

nhà trường ở các cấp bậc học, đã chỉ ra những kết quả nhất định trong việc nâng 

cao nhận thức và rèn luyện kĩ năng cho học sinh, sinh viên trong các hoạt động 

BVMT. Thực tiễn trên cho thấy các quốc gia trên thế giới đã chú trọng đến vấn 

đề này và đã xây dựng nhiều chương trình giáo dục cũng như đã ban hành nhiều 

chính sách liên quan. Việt Nam trong thời gian qua cũng đã chú ý đến việc giáo 

dục BVMT qua một số chương trình tích hợp ở các cấp bậc học. Tuy nhiên, trước 

những yêu cầu mới, nhất là để thực hiện Luật BVMT 2014 thì cần thiết kế những 

nội dung giáo dục BVMT một cách có hệ thống, liên thông, xuyên suốt các cấp 

học, bậc học, tạo nhằm tạo ra đội ngũ những con người tham gia tích cực và hiệu 

quả vào công cuộc này. Mặt khác, Điều 155 (Luật BVMT 2014) Giáo dục về môi 

trường, đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường đã quy định rõ: Bộ trưởng Bộ 

GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết chương trình giáo dục về môi trường và đào tạo nguồn nhân lực BVMT.  

Từ những nội dung quy định trên, nhiệm vụ đã đề xuất chương trình giáo 

dục về môi trường và chương trình đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường 

trong hệ thống giáo dục quốc dân được triển khai ở tất cả các cấp bậc học, đảm 

bảo tính thống nhất trong các nội dung đề xuất, bao gồm: mục tiêu giáo dục bảo 

vệ môi trường, nội dung, chuẩn đầu ra, định hướng về phương pháp dạy học và 

đánh giá kết quả học tập.  

Kết quả của nhiệm vụ đã cung cấp cơ sở và những nội dung cơ bản cho 

việc xây dựng dự thảo Thông tư về xây dựng chi tiết chương trình giáo dục môi 

trường và xây dựng nguồn nhân lực bảo vệ môi trường. Trong quá trình triển 

khai xây dựng Thông tư, đã có một số điều chỉnh, thay đổi. Do vậy, kết quả 

nghiên cứu và đề xuất về Chương trình giáo dục BVMT và Chương trình đào tạo 

nguồn nhân lực BVMT có thể coi là một nguồn tài liệu tham khảo mang tính 
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định hướng để các nhà quản lý, chỉ đạo xây dựng các văn bản hướng dẫn, các nhà 

trường vận dụng vào các chương trình giáo dục và đào tạo cụ thể. 

  

8. Kết luận và khuyến nghị  

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhóm nghiên cứu đã khuyến nghị:  

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1/ Phối hợp với các tổ chức và các cấp 

có thẩm quyền tổ chức xây dựng các văn bản theo quy định tại Luật BVMT 2014 

để có căn cứ triển khai các nội dung đã được đề xuất trong Chương trình; 2/ Có 

các văn bản hướng dẫn cụ thể để các cơ sở giáo dục thực hiện việc xây dựng 

chương trình chi tiết và các tài liệu tổ chức thực hiện; 3/ Có kế hoạch giám sát, 

đánh giá việc triển khai các quy định tại các cơ sở giáo dục; 4/ Có tổng kết để 

điều chỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện. 

Đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo: 1/ Có kế hoạch triển khai cụ thể các 

văn bản quy định, hướng dẫn trong từng năm học; 2/ Mỗi năm học, lựa chọn 

được những vấn đề nổi bật đáng quan tâm của địa phương để tập trung triển khai 

có hiệu quả trong các cấp học; 3/ Có kế hoạch tổ chức thực hiện và kiểm tra, 

giám sát các cơ sở thực hiện đồng bộ. 

Đối với các cơ sở giáo dục: 1/ Tổ chức triển khai nội dung giáo dục bảo 

vệ môi trường theo các phương thức phù hợp; 2/ Báo cáo kết quả định kì với các 

cấp quản lý và có các biện pháp triển khai đạt hiệu quả; 3/ Tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động cho các đối tượng. 

 

 Từ khóa: 1/ Bảo vệ môi trường; 2/ Giáo dục bảo vệ môi trường. 

_________________________________________ 

 

KHOA HỌC QUẢN LÍ GIÁO DỤC - VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: B2013-37-07 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phan Văn Nhân 

Các thành viên tham gia: PGS. TS. Nguyễn Đức Trí 

     GS.TS. Nguyễn Lộc 

     PGS.TS. Trần Khánh Đức 



Kỷ yếu đề tài khoa học và công nghệ nghiệm thu năm 2017 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam                                                           89 

     PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan 

     ThS. Lê Hồng Quân 

     ThS. Phạm Thị Kim Phượng 

     ThS. Mạc Việt Hà 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 4 năm 2012/ tháng 5 năm 2014 

2. Tính cấp thiết  

Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định” Đổi mới 

căn bản, toàn diện nền GD Việt nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội 

hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế QLGD, phát triển 

đội ngũ giáo viên và cán bộ QLGD là khâu then chốt”, để có thể đạt được những 

mục tiêu trên, cần thực hiện nhiều chương trình hành động trong đó trước hết 

phải đổi mới “cách làm” KHQLGD vì KHQLGD là cơ sở đầu tiên, quyết định 

cho việc đổi mới GD. QLGD hiện vẫn nhiều bất cập, NC và ứng dụng các kết quả 

NCKH QLGD còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp các yêu cầu phát triển GD. Nguyên 

nhân của những bất cập trên có một lý do căn bản là việc QLGD vẫn dừng lại ở 

kinh nghiệm chủ nghĩa mà chưa dựa trên những căn cứ KH và kết quả NC của 

KHQLGD. Vì vậy, việc NC những vấn đề của KHQLGD, tìm ra những bất cập 

trong NC và ứng dụng triển khai kết quả NCKH QLGD vào thực tiễn nhằm xác 

lập những cơ sở KH cho việc đổi mới căn bản và toàn diện nền GD Việt nam  là 

một yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa KH và thực tiễn rất lớn 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở khoa học luận về quản lý giáo dục, xác định những vấn đề bất 

cập trong khoa học QLGD về các mặt; Nghiên cứu khoa học QLGD, tổ chức, quản 

lý nghiên cứu khoa học QLGD, áp dụng khoa học QLGD vào thực tiễn và đề xuất 

những giải pháp phát triển khoa học QLGD nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới căn 

bản, toàn diện GD Việt Nam 

4. Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu cơ sở lí luận về khoa học quản lí giáo dục. 

-  Nghiên cứu thực trạng và những vấn đề bất cập trong khoa học quản lí 

giáo dục.  

-  Nghiên cứu giải pháp phát triển khoa học quản lí giáo dục đáp ứng nhu 

cầu đổi mới giáo dục. 

5. Phạm vi nghiên cứu 
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 Xuất phát từ thực tiễn tổ chức NC và áp dụng KH QL của Việt nam 

trong thời gian qua và nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GD trong thời gian 

tới nên đề tài tập trung vào một số lĩnh vực NC chính sau: NC cơ sở lý luận và cơ 

sở thực tiễn về QLGD; áp dụng kết quả NCKH QL vào thực tiễn GD; tổ chức, 

QL NCKH QLGD; nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về năng lực QLGD và những giải 

pháp phát triển bộ môn KHQLGD. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

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

lí luận: Phương pháp NC thực tiễn: (Phương pháp NC định tính; Phương pháp NC 

định lượng); Phương pháp hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, Phương pháp hồi cứu 

tư liệu, Xử lý số liệu điều tra 

.7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 phần: 

Phần 1:   Cơ sở lí luận về khoa học quản lí giáo dục 

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

1.2. Một số vấn đề chung về khoa học quản lí giáo dục 

1.3. Nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục  

1.4. Các lí thuyết về quản lí được vận dụng vào khoa học quản lí giáo 

dục 

Phần 2: Thực trạng khoa học quản lí giáo dục 

2.1.  Thông tin chung về đánh giá thực trạng 

2.2.  Thực trạng cơ sở nghiên cứu và đào tạo khoa học quản lí giáo dục 

2.3.  Thực trạng nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục 

2.4.    Thực trạng tổ chức và quản lí nghiên cứu 

2.5.  Kết quả tọa đàm, phỏng vấn chuyên gia 

Phần 3: Giải pháp phát triển khoa học quản lí giáo dục  

3.1.  Mục tiêu đổi mới quản lí giáo dục 

3.2.  Những căn cứ đề xuất giải pháp 

3.3.  Những giải pháp phát triển khoa học quản lí giáo dục 

3.4.    Thăm dò sự cần thiết, tính khả thi của các giải pháp 

8. Những đóng góp chính của đề tài 



Kỷ yếu đề tài khoa học và công nghệ nghiệm thu năm 2017 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam                                                           91 

Đề tài đã đạt được mục đích NC trên cơ sở giải quyết các nhiệm vụ sau: NC 

cơ sở lý luận về KHQLGD, trong đó đã làm rõ; những khái niệm công cụ về KH 

luận của đề tài, nội hàm KHQLGD, các học thuyết về QL được vận dụng vào 

KHQLGD và các lĩnh vực NC của KHQLGD; đánh giá được thực trạng và những 

vấn đề bất cập trong KHQLGD bao gồm; thực trạng và bất cập về NCKH QLGD, 

thực trạng và bất cập về tổ chức và QL NCKH QLGD, thực trạng và bất cập về áp 

dụng KHQLGD vào thực tiễn, thực trạng và bất cập hệ thống các cơ sở NC và đào 

tạo về KHQLGD và đề xuất 7 giải pháp phát triển KHQLGD đáp ứng nhu cầu đổi 

mới GD. Bảy giải pháp này có mối quan hệ biện chứng, tác động gắn bó chặt chẽ 

với nhau; các cấp QL, lãnh đạo không nên xem nhẹ giải pháp nào. 

Các kết quả đánh giá thực trạng và những bất cập về KHQLGD được phân 

tích bằng định tính lượng (điều tra bằng phiếu hỏi), cơ bản phù hợp với phân tích 

đính tính (phỏng vấn, tọa đàm), chứng tỏ, các kết quả NC của đề tài thu được đảm 

bảo độ tin cậy và khách quan 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Với những nghiên cứu lý luận và thực tiễn để xác định hệ thống tiêu chí 

xây dựng XHHT ở cơ sở xã/phường/thị trấn, đề tài đã khuyến nghị:  

Đối với chủ thể QL cấp chính sách (bộKH,CN &MT) 

-  Ban hành các quy định phục vụ QL như; Quy định về QL các hoạt 

động NCKH và phát triển công nghệ, Quy định về công tác sáng kiến; Quy định 

về QL công nghệ; … 

-  Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ cơ chế QL hoạt động 

KH và công nghệ phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động KH và công nghệ theo hướng hội nhập quốc tế, từng bước 

xây dựng cơ sở để hình thành nền kinh tế tri thức 

-  Đổi mới các cơ chế hoạt động KH và công nghệ; từ hành chính, bao 

cấp sang cơ chế thị trường hiện đại; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh, 

QL xã hội với NC và đào tạo. 

-  Có các cơ chế tôn vinh tài năng trong hoạt động KH và công nghệ, 

khen thưởng kịp thời, xứng đáng những công trình KH được áp dụng vào thực 

tiễn kinh tế- xã hội mang lại hiệu quả cao. 
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-  NC áp dụng, bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích các đơn vị 

hoạt động KH và công nghệ theo Nghị định 115/NĐ-CP về cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của các cơ sở NCKH công nghệ. 

-  Đổi mới cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước cho KH và công nghệ, huy 

động các nguồn lực xã hội cho KH và công nghệ theo hướng khoán kinh phí đến 

sản phẩm cuối cùng. Tăng định mức chi, bổ sung và mở rộng nội dung chi, đơn 

giản hóa thủ tục hóa đơn, chứng từ tài chính phù hợp với đặc thù hoạt động KH 

và công nghệ. Áp dụng chính sách đầu tư cho tổ chức KH và công nghệ dựa vào 

hiệu quả hoạt động và kết quả đầu ra. 

-  Tăng cường tiềm lực KH và công nghệ; đổi mới cơ bản, toàn diện, 

đồng bộ tổ chức, cơ chế QL, cơ chế hoạt động KH và công nghệ; đẩy mạnh NC 

ứng dụng; hội nhập quốc tế về KH và công nghệ. 

-  Thực hiện cơ chế Nhà nước đặt hàng đối với các nhiệm vụ KH và công 

nghệ, trước hết đối với các sản phẩm quốc gia, áp dụng các hình thức mua, khoán 

sản phẩm phù hợp với đặc điểm của từng loại hình hoạt động KH và công nghệ. 

-  Xây dựng đồng bộ chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ KH 

và công nghệ. Xây dựng chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ KH và công nghệ, 

nhất là cán bộ trẻ có trình độ cao trong lĩnh vực KH xã hội và nhân văn, KH tự 

nhiên, KH kỹ thuật và công nghệ. Xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ KH và công 

nghệ tiềm năng cho cán bộ KH trẻ, các nhóm sinh viên giỏi trong các trường đại 

học trọng điểm và các viện NC trọng điểm. 

-  Ban hành chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KH và công nghệ, 

trong đó quy định rõ cơ chế tự chủ tài chính đặc thù, chế độ đãi ngộ đặc biệt đối 

với cán bộ KH và công nghệ được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH và công 

nghệ cấp quốc gia. 

-  Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách thu hút các nhà KH người Việt 

nam ở nước ngoài và nhà KH người nước ngoài tham gia các hoạt động KH và 

công nghệ ở Việt Nam; áp dụng cơ chế thuê chuyên gia trong và ngoài nước 

bằng ngân sách nhà nước. 

-  Ban hành và thực thi quy chế dân chủ trong hoạt động KH và công 

nghệ, đặc biệt trong KH xã hội và nhân văn nhằm phát huy năng lực sáng tạo và 

nâng cao trách nhiệm của các nhà KH trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội các chủ trương chính sách, dự án phát triển KT - XH. 
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Đối với chủ thể QL cấp bộ, ngành và địa phương:  

-  Cụ thể hóa định hướng nhiệm vụ của chiến lược phát triển KHGD vào 

kế hoạch hàng năm và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa 

phương mình. 

-  Xây dựng, đặt hàng nhiệm vụ phát triển KHGD và chỉ đạo thực hiện 

kế hoạch ứng dụng KHGD trong bộ, ngành và địa phương mình. 

-  Đối với bộ GD&ĐT; chỉ đạo qui hoạch đào tạo ngành QLGD cho các 

cơ sơ GDĐH và NC có đủ điều kiện về đội ngũ GV và nguồn lực phù hợp 

(không nên cho mở mã ngành này tràn lan ở các trình độ đào tạo); đẩy mạnh việc 

tổ chức thực hiện chương trình phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD giai 

đoạn 2011-2020, trong đó cần ưu tiên chương trình phát triển đội ngũ cán bộ NC 

và GVQLGD.  

-  Hàng năm, điều chỉnh, bổ sung tăng chỉ tiêu đi học NCS ngành QLGD 

(và bồi dưỡng CMNV cho đội ngũ cán bộ NC và GVQLGD) tại các ĐH danh 

tiếng như: Singapore (NIE), Đại học Harvard, ĐH Oxford, Hà Lan, Liên bang 

Đức…những quốc gia đi đầu trong NC và đào tạo ngành QLGD 

-  Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản về chuẩn hóa năng lực 

nghề nghiệp GVĐH gắn với phân tầng ĐH theo Luật GDĐH 2012, như: sớm xây 

dựng và ban hành Bộ tiêu chuẩn (khung) năng lực đối với từng chức danh danh 

GV và cán bộ NC; Cho phép các cơ sở GDĐH và NC có đào tạo ngành QLGD 

liên kết với các cơ sở GD&ĐT. 

Đối với các cơ sở NC và đào tạo về QLGD thuộc Bộ GD&ĐT:  

 -  Thủ trưởng các cơ sở NC và GDĐH có khoa/ngành QLGD cần cụ thể 

hóa tiêu chuẩn năng lực cán bộ NC và GVQLGD, yêu cầu cụ thể về năng lực: giảng 

dạy, chuyên môn, NCKH, hoạt động XH và hiệu quả của cán bộ NC, GVQLGD cần 

phải có; Đưa các tiêu chuẩn năng lực cán bộ NC và GV vào trong hoạt động QL 

phát triển đội ngũ, tùy theo chức năng nhiệm vụ của cơ sở NC và GDĐH để lựa 

chọn/ưu tiên các nội dung: tuyển chọn, tìm kiếm từng cán bộ NC và GV (chuyên 

gia giỏi); bố trí sử dụng cán bộ và GV; đánh giá cán bộ và GV; bồi dưỡng phát 

triển chuyên môn cán bộ và GV trẻ; 

-  Ưu tiên điều kiện làm việc, NC cho cán bộ NC và ĐNGV cao cấp, các 

chuyên gia QLGD có kinh nghiệm, có học hàm, học vị và có sức khỏe, tâm huyết 

đến tuổi nghỉ hưu tiếp tục tham gia NCKH, giảng dạy và hướng dẫn NCKH 

ngành QLGD (đây là nét đặc thù); Đồng thời, có thể mời các doanh nhân, các 
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nhà lãnh đạo và QL đến từ các doanh nghiệp, các tổ chức KTXH, các nhà lãnh 

đạo, QLGD thực tiễn trong và ngoài nước đến hỗ trợ, tư vấn, huấn luyện kỹ năng 

thực hành cho cán bộ NC và GVQLGD.  

 

Từ khóa: 1/ Quản lí giáo dục; 2/ Khoa học quản lí giáo dục. 

_________________________________________ 

 

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TRƯỜNG THỰC NGHIỆM  

CỦA VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM  

GIAI ĐOẠN TỪ 2008 ĐẾN NAY 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2016-09 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Huy Hoàng 

Thời gian bắt đầu/kết thúc:  từ năm 2016 đến năm 2017 

2. Tính cấp thiết  

Giáo dục thực nghiệm và trường thực nghiệm (Experimental Schools) xuất 

hiện từ cuối thế kỉ 18 ở nhiều nước phương Tây (Hoa Kỳ, Thuỵ Sĩ, Pháp, Đức,...). 

Đây là loại trường học kết hợp thực hành và nghiên cứu nhằm áp dụng và/ hoặc thử 

nghiệm các ý tưởng đổi mới giáo dục.  

Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, xu hướng giáo dục phát triển năng lực được 

hình thành, với triết lý giáo dục "Ai cũng có thể học tốt nếu họ nhận được sự 

hướng dẫn cần thiết". Từ đó, nhiều nghiên cứu lựa chọn thiết kế mô hình trường 

thực nghiệm ‘phát triển năng lực’. Điển hình là các thiết kế của John Bailey, 

Karla Phillips, Carri Schneider, Chris Sturgis, và Tom Vander Ark (2015) về 

khóa học, cấu trúc hệ thống xếp lớp học, đánh giá sự tiến bộ học tập, hệ thống 

giám sát, đánh giá sự phát triển của học sinh, hệ thống hỗ trợ sự phát triển, phân 

luồng, liên ngành;... 

Mô hình trường thực nghiệm giáo dục dựa trên bốn trụ cột là (i) nền giáo 

dục xuất sắc và sáng tạo, (ii) thành tựu nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực 

hành các ý tưởng tiên tiến, (iii) đánh giá hệ thống về giáo viên, học sinh, và chức 

năng nhà trường, và (iv) những đổi mới trong công tác quản lý trường học. Mục 

tiêu trường thực nghiệm là (i) cung cấp giáo dục chất lượng cao, góp phần tạo sự 
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cân bằng giáo dục trong xã hội, (ii) thúc đẩy sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, 

giảng dạy và đào tạo, (iii) cung cấp cơ hội thực hành nghề nghiệp cho sinh viên. 

Các trường thực nghiệm luôn có hai chức năng ‘thực hiện mục tiêu giáo dục’ và 

‘thí điểm sự đổi mới giáo dục’.  

Ở Việt Nam, trường phổ thông cơ sở thực nghiệm được thành lập từ cuối 

những năm 70 của thế kỷ trước, thuộc Viện KHGD, với chức năng ‘thực nghiệm 

tâm lý học trẻ em’và ‘nghiên cứu quy luật phát triển tâm lý trẻ em Việt Nam’. 

Giai đoạn 1980-2000, trường PTCS thực nghiệm và trường PTTH thực 

nghiệm do UBND quận Ba Đình quản lý nhân sự, và Trung tâm Công nghệ giáo 

dục quản lý chuyên môn. Các trường có chức năng vừa thực hành vừa nghiên 

cứu cho đề tài Mô hình nhà trường mới theo khả năng phát triển tối ưu của trẻ 

em Việt Nam  bằng giáo dục Thực nghiệm (phần cấp I phổ thông), mã số 78-04-

026, do GS. Hồ Ngọc Đại chủ trì; mô hình công nghệ giáo dục bậc PTCS, 

PTTH”. Giai đoạn 2000-2008, Khoản 3 Điều 29 Luật Giáo dục quy định “Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành chương trình GDPT, duyệt SGK để sử dụng chính 

thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ 

thông”, nên Bộ GDĐT chủ trương không thực hiện các tài liệu công nghệ giáo 

dục. 

Từ năm 2008, chức năng của Viện KHGDVN có sự thay đổi nên chức 

năng các trường thực nghiệm cũng có sự thay đổi. Bên cạnh việc bảo đảm triển 

khai tốt chương trình giáo dục phổ thông, vẫn tiếp tục thực nghiệm tư tưởng 

Công nghệ giáo dục; thử nghiệm những nội dung nghiên cứu của Viện 

KHGDVN (như tích hợp, phân hóa, hoạt động trải nghiệm, kỹ thuật dạy học,...); 

thực hành những mô hình, ý tưởng mới của Bộ GDĐT (như phát triển chương 

trình nhà trường, mô hình trường học VNEN, bàn tay nặn bột, chương trình song 

ngữ Việt - Nhật,...;… 

Sứ mệnh của trường thực nghiệm: thực nghiệm các ý tưởng đổi mới giáo 

dục phổ thông cấp quốc gia, trong đó tập trung vào chương trình nhà trường, nội 

dung giáo dục, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục, quản lý giáo 

dục,... 

Hiện tại, những định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của Nghị 

quyết số 29-NQ/TW rất cần tiếp tục được thực nghiệm, trước khi triển khai đại 

trà như:   

1. Chuyển đổi quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức 

sang tập trung phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. 
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2. Chuyển phát triển giáo dục chủ yếu theo mục tiêu số lượng sang phát 

triển theo mục tiêu vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, vừa đáp ứng yêu 

cầu số lượng theo nhu cầu nhân lực của xã hội;  

3. Chuyển hệ thống giáo dục cứng nhắc, thiếu liên thông sang hệ thống 

giáo dục mở; hình thành cơ chế học tập suốt đời gắn với xây dựng xã hội học tập; 

thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và dân chủ hóa giáo dục. 

4. Đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo định hướng: phát triển năng 

lực; giáo dục STEM (tích hợp Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học); giáo 

dục đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;... 

 Viện KHGDVN với vai trò là tổ chức khoa học công nghệ hàng đầu về 

khoa học giáo dục, nên các trường thực nghiệm tương lai cần hướng tới tầm nhìn 

”thực nghiệm các ý tưởng nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo để nâng cao năng lực 

học sinh, trên cơ sở nền tảng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến”, với sứ mạng: (i) 

Nỗ lực vươn lên thành tích cao khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; 

(ii) Thực nghiệm, thí điểm các nội dung nghiên cứu, mô hình khoa học, ý tưởng 

đổi mới, sáng tạo,... của Viện KHGDVN và Bộ GD&ĐT; (iii) Cung cấp minh 

chứng, cơ sở thực tiễn cho sự thành công hoặc thất bại của một ý tưởng, một mô 

hình giáo dục dự kiến; (iv) Gương mẫu đi đầu trong việc phát triển mạng lưới 

trường thực nghiệm toàn quốc. 

Muốn vậy, cần đánh giá và đề xuất mô hình trường thực nghiệm của Viện 

KHGDVN để đảm bảo thực hiện tốt hơn chức năng của Viện và đối sánh với 

những mô hình giáo dục tiên tiến thế giới.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của các trường Thực nghiệm 

thuộc Viện KHGDVN giai đoạn từ 2008 đến nay, đề xuất định hướng phát triển 

mô hình trường Thực nghiệm trong giai đoạn tới. 

4. Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu tổng quan cơ sở khoa học về mô hình trường thực nghiệm 

giáo dục ở một số nước trên thế giới và Việt Nam. 

-  Nghiên cứu thực trạng trường thực nghiệm của Viện Khoa học giáo 

dục Việt Nam từ năm 2008 đến nay.  

-  Đề xuất định hướng phát triển mô hình trường thực nghiệm Viện 

KHGDVN 
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5. 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 phân tích, tổng hợp. 

6. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1:   Cơ sở khoa học về mô hình trường thực nghiệm giáo dục 

1.1. Giáo dục thực nghiệm 

1.2. Mô hình trường thực nghiệm giáo dục 

1.3. Một số mô hình trường thực nghiệm giáo dục trên thế giới và Việt 

Nam  

Chương 2: Thực trạng trường thực nghiệm của Viện Khoa học giáo 

dục Việt Nam từ năm 2008 đến nay 

2.1.  Thiết kế khảo sát, đánh giá 

2.2.  Kết quả đánh giá mô hình trường thực nghiệm 2008 – nay 

2.3.  Đánh giá chung 

Chương 3: Định hướng phát triển mô hình trường thực nghiệm Viện 

Khoa học giáo dục Việt Nam 

3.1.  Bối cảnh giáo dục phổ thông 

3.2.  Nguyên tắc và căn cứ đề xuất mô hình trường thực nghiệm cho giai 

đoạn tới 

3.3.  Xác định tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của trường 

3.4.    Đề xuất mô hình trường thực nghiệm giáo dục 

3.5.     Lộ trình và điều kiện bảo đảm cho việc phát triển nhà trường 

3.6.    Định hướng phát triển mạng lưới các trường thực nghiệm 

7. Những đóng góp chính của đề tài 

Bất kỳ nền giáo dục tương lai nào cũng luôn đòi hỏi phải đáp ứng một loạt 

các nhu cầu của xã hội. Để bảo đảm tính khả thi cho việc triển khai trên diện rộng 

một ý tưởng khoa học, mô hình giáo dục, chương trình giáo dục,... đổi mới, điều 

cần thiết là chúng cần được thí điểm, thực nghiệm trong thực tiễn nhà trường, với 

một khoảng thời gian đủ dài nhất định. Các trường thực nghiệm trên thế giới được 

thành lập có sứ mện: vừa thực hiện các mục tiêu giáo dục chung của quốc gia, vừa 

thực hiện mục tiêu thực nghiệm những ý tưởng đổi mới cho sự nghiệp phát triển 
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giáo dục tương lai 

Lịch sử phát triển trường thực nghiệm giáo dục ở Việt Nam cho thấy, 

trường tiểu học thực nghiệm được thành lập năm 1978, khởi đầu là theo định 

hướng “mô hình trường học mới với sự phát triển tối ưu của trẻ em Việt Nam  

bằng giáo dục thực nghiệm (phần cấp I)” của GS Hồ Ngọc Đại. Với 30 năm phát 

triển (1978-2008), kiên trì với quan điểm “trường học là nơi diễn ra cuộc sống 

thực của trẻ em” và “trẻ em là trung tâm của hoạt động dạy học”, đến nay mô 

hình trường thực nghiệm của Viện KHGDVN đã được phát triển đầy đủ cả ba 

cấp học (Tiểu học, THCS, THPT). 

Từ khi thuộc Viện KHGDVN, sứ mệnh các trường thực nghiệm có sự thay 

đổi lớn so với trước. Bên cạnh việc phấn đấu trở thành hình mẫu về triển khai 

chương trình GDPT quốc gia, còn tiếp tục thực nghiệm: mô hình Công nghệ giáo 

dục của Hồ Ngọc Đại; những kết quả nghiên cứu của Viện (như tích hợp, phân 

hóa, hoạt động trải nghiệm, kỹ thuật dạy học,…); thực hành những mô hình, ý 

tưởng mới của Bộ GD&ĐT (như phát triển chương trình nhà trường, mô hình 

trường học VNEN, phương pháp bàn tay nặn bột, chương trình song ngữ Việt – 

Nhật,…); và những ý tưởng đổi mới khác của chính nhà trường. Sau một số năm 

vận hành, mô hình trường thực nghiệm ở Viện KHGDVN có một số ưu điểm và 

hạn chế sau đây: 

-  Ưu điểm: trọng tâm là phát triển chương trình nhà trường theo định 

hướng tiếp cận năng lực; thúc đẩy sự gắn kết chặt chẽ giữa thành tựu nghiên cứu 

khoa học giáo dục với dạy học và giáo dục – đây là sứ mạng ‘sống còn’ của trường 

thực nghiệm về khoa học giáo dục; cơ cấu tổ chức và phương thức quản lý các 

hoạt động tỏ ra hợp lý, tạo được sự vận hành tương đối trơn tru, và tạo thuận lợi 

cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị (dạy học, giáo dục, nghiên cứu) của nhà 

trường; điều kiện các nguồn lực được chú trọng, ngày càng đáp ứng tốt hơn các 

nhiệm vụ chính trị của trường; tạo dược môi trường lý tưởng để phát triển chuyên 

môn cho giáo viên; duy trì công tác giám sát, đánh giá các hoạt động để nâng cao 

chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường; 

-  Hạn chế: mặc dù triển khai thí điểm, thực nghiệm khá nhiều chương 

trình, nhiều nội dung giáo dục nhưng lại không xây dựng một kế hoạch phát triển 

nhà trường một cách tổng thể, dài hạn; chưa xây dựng được bộ chỉ số phát triển 

ngươi học và được sử dụng thống nhất cho cả ba trường thực nghiệm; cơ cấu tổ 

chức nhà trường thiên về thực hiện chức năng ‘dạy học và giáo dục’, thiếu bộ phận 

chuyên môn cho chức năng ‘nghiên cứu và thực nghiệm sư phạm’; cơ sở vật chất 
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và trang thiết bị dạy học tương đối lạc hậu so với nhiều trường phổ thông khác trên 

địa bàn; chưa xây dựng được hệ thống giám sát, đánh giá để đê xuất những cải tiến 

và đổi mới đáp ứng tầm nhìn, sứ mạng nhà trường; mô hình nhân cách học sinh 

thực nghiệm chưa thực sự được quan tâm, am hiểu và thực hiện thống nhất giữa 

các trường. 

Với đặc thù là một cơ sở giáo dục trực thuộc Viện KHGDVN, các trường 

thực nghiệm vừa thí điểm những đổi mới cấp vĩ mô (mô hình giáo dục, các chương 

trình giáo dục, các mục tiêu quốc gia,...) và vừa thí điểm những đổi mới ở cấp vi 

mô (phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập môn học, tích hợp nội dung 

môn học, dạy học phân hóa,...). Trường Thực nghiệm của Viện KHGDVN đã 

khẳng định được sự tồn tại và vai trò của mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai.  

Cho đến năm 2030, mô hình trường thực nghiệm thuộc viện KHGDVN dự 

kiến bao gồm 7 thành tố là: Mô hình nhân cách người học; Chương trình giáo dục 

nhà trường; Gắn kết các nghiên cứu của Viện KHGDVN với dạy học của trường; 

Cơ cấu tổ chức và phương thức quản lý của trường; Điều kiện các nguồn lực; Phát 

triển năng lực đội ngũ; và Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá; xây dựng thương 

hiệu. Trong đó, mô hình nhân cách người học là hạt nhân.  

8. Kết luận và khuyến nghị  

Với những nghiên cứu lý luận và thực tiễn về mô hình trường thực 

nghiệm, nhóm nghiên cứu khuyến nghị:  

Đối với Bộ GDĐT:  

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và ban hành cơ sở pháp lý cho phép 

trường thực nghiệm của Viện KHGDVN được hưởng một cơ chế đặc thù để thực 

hiện các nhiệm vụ;  

- Giao cho Viện KHGDVN chủ trì và phối hợp các bên liên quan trong 

việc xây dựng Đề án ‘phát triển mạng lưới trường thực nghiệm khoa học giáo 

dục’ trên toàn quốc, trình Bộ GDĐT phê duyệt, triển khai đề án này; 

 Đối với Viện KHGDVN:  

- Công bố, phổ biến để chính thức hóa mô hình trường thực nghiệm 

‘phát triển năng lực’ của Viện KHGDVN;  

- Nghiên cứu bộ chỉ số, xây dựng đường phát triển năng lực người học 

từ lớp 1 đến lớp 12, đề ra định hướng sử dụng đường phát triển năng lực trong 

giảng dạy và trong đánh giá kết quả giáo dục;  
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- Nghiên cứu hệ thống giáo dục phân hóa theo thời gian và cơ hội học 

tập để hỗ trợ tối ưu hóa việc học nhằm ‘tạo sự phát triển’ cho mọi người học;  

- Nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ hiện đại vào công tác quản lí, 

giảng dạy, đánh giá của nhà trường;  

- Nghiên cứu và xây dựng đề án ‘phát triển mạng lưới trường thực 

nghiệm khoa học giáo dục’ trên phạm vi toàn quốc;  

- Tổ chức đánh giá chẩn đoán về nền tảng học vấn cơ bản, những vấn đề 

cần thiết, quan trọng cho công dân khi họ sẽ sống ở những thập kỷ tiếp theo của 

thế kỷ 21. 

 Đối với trường thực nghiệm, Viện KHGDVN: Hoàn thiện, điều chỉnh mô 

hình trường thực nghiệm theo các định hướng cụ thể với lộ trình hợp lí. 

 

Từ khóa: 1/ Trường thực nghiệm; 2/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

_________________________________________ 

 

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC Ở 

TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀ NỘI ĐỂ VẬN DỤNG CHO ĐỔI MỚI CHƯƠNG 

TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2016-10 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Từ năm 2016/ năm 2017 

2. Tính cấp thiết  

Nội dung trọng tâm của việc đổi mới giáo dục phổ thông là hướng vào phát 

triển năng lực của người học, từ đó nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực đáp 

ứng yêu cầu thời đại mới, đáp ứng chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết 29 

cũng khẳng định: Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất 

người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới 

nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa 
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tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng cường tổ chức các hoạt động  thực hành, vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn trong quá trình tổ chức dạy học ở nhà trường.  

Việc nghiên cứu, đánh giá quá trình và cách thức tổ chức dạy học tại các cơ 

sở giáo dục (đặc biệt là các cơ sở giáo dục tiên tiến) là một việc làm cần thiết 

nhằm tìm ra những điểm mạnh, rút ra những điểm có thể học tập trong việc đổi 

mới chất lượng giáo dục phổ thông sau 2015, đáp ứng mục tiêu Giáo dục đặt ra 

trong giai đoạn đổi mới hiện nay. 

Trường Quốc tế Hà Nội là trường học dạy học theo Chương trình quốc tế 

(IB) - chương trình giáo dục tiên tiến được thực hiện ở nhiều trường quốc tế của 

nhiều nước trên thế giới. Việc triển khai thực hiện một chương trình giáo dục tiên 

tiến như vậy tất yếu đòi hỏi phải có cách thức tổ chức dạy học phù hợp, phát huy 

năng lực người học. Vì thế chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu quá 

trình và cách thức tổ chức dạy học ở trường Quốc tế Hà Nội để vận dụng cho đổi 

mới chương trình GDPT ở Việt Nam”.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 
 Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, việc nghiên cứu quá trình và cách 

thức tổ chức dạy học cùng những kinh nghiệm của các nền giáo dục thành công 
đã và đang được nhiều quốc gia quan tâm nhằm học tập, vận dụng để nâng cao 

kết quả đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời đại. 

 Nghiên cứu, đánh giá quá trình và cách thức tổ chức dạy học tại các cơ sở 

giáo dục (đặc biệt là các cơ sở giáo dục tiên tiến) là một việc làm cần thiết nhằm 

tìm ra những điểm mạnh, rút ra những điểm có thể học tập trong việc đổi mới 

chất lượng giáo dục phổ thông sau 2015, đáp ứng mục tiêu Giáo dục đặt ra trong 

giai đoạn đổi mới hiện nay. 

4. Nội dung nghiên cứu 

Đề tài đã nghiên cứu, khảo sát, phân tích làm rõ các nội dung sau : 

- Khái niệm và quan niệm về quá trình dạy học và tổ chức dạy học theo 

cách tiếp cận hiện đại. 

- Những điểm ưu việt của quá trình dạy học và cách thức tổ chức dạy học 

của trường Quốc tế Hà Nội được thể hiện qua các phương diện sau: Mục tiêu dạy 
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học; Nội dung dạy học; Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học; Phương 

pháp đánh giá kết quả học tập; Điều kiện, phương tiện dạy học. 

- Đề xuất một số bài học kinh nghiệm về cách thức tổ chức dạy học theo 

hướng phát triển năng lực người học cho Việt Nam trong giai đoạn đổi mới giáo 

dục phổ thông hiện nay. 

5. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình và cách thức tổ chức dạy học 

ở trường Quốc tế Hà Nội được thể hiện qua các thành tố mục tiêu dạy học, 

chương trình và nội dung dạy học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, 

những điều kiện tổ chức dạy học cũng như việc thực hiện kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của HS  

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. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1:   Quan niệm về quá trình dạy học và tổ chức dạy học 

1.6. Quá trình dạy học 

1.7. Tổ chức dạy học 

Chương 2: Những điểm ưu việt của quá trình và cách thức tổ chức dạy 

học của trường quốc tế Hà Nội 

2.1.  Về mục tiêu dạy học 

2.2.  Về chương trình- nội dung dạy học 

2.3.  Về hình thức tổ chức, phương pháp dạy học 

2.4.       Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 

2.5.      Về điều kiện, phương tiện dạy học 

2.6.       Những ưu việt khác 
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Chương 3: Một số bài học kinh nghiệm cho công cuộc đổi mới giáo dục 

phổ thông của Việt Nam hiện nay- Một số bài học kinh nghiệm cho nhà 

trường phổ thông Việt Nam 

3.1.  Bài học về phát triển chương trình giáo dục của nhà trường phổ 

thông 

3.2.  Bài học về cách tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà 

trường 

3.3.     Bài học về việc kết nối giữa nhà trường với phụ huynh học sinh 

3.4.     Bài học về phát triển đội ngũ giáo viên 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Về cơ sở lý luận: Đề tài đã tổng quan các khái niệm: 1/ Quá trình dạy học; 2/ 

Tổ chức dạy học.  

Về cơ sở thực tiễn: Đề tài đã chỉ ra được những điểm ưu việt của quá trình và 

cách thức tổ chức dạy học của trường quốc tế Hà nội, cụ thể: 1/ Về mục tiêu dạy 

học; 2/ Về chương trình- nội dung dạy học; 3/ Về hình thức tổ chức, phương 

pháp dạy học; 4/ Về đánh giá kết quả học tập cảu học sinh; 5/ Về điều kiện, 

phương tiện dạy học; 6/ Những ưu việt khác. 

Qua kết quả nghiên cứu, đề tài đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm cho công cuộc 

đổi mới giáo dục phổ thông của Việt Nam hiện nay: 1/ Bài học về phát triển 

chương trình giáo dục của nhà trường phổ thông; 2/ Bài học về cách tổ chức hoạt 

động dạy học, giáo dục trong nhà trường; 3/ Bài học về việc kết nối giữa nhà 

trường với phụ huynh học sinh; 4/ Bài học về phát triển đội ngũ giáo viên.  

9. Kết luận và khuyến nghị  

Qua việc thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu quá trình và cách thức tổ chức 

dạy học ở trường Quốc tế Hà Nội để vận dụng cho đổi mới chương trình GDPT 

ở Việt Nam”, nhóm nghiên cứu đưa ra một số kết luận sau: 

Quá trình dạy học được hiểu là quá trình dạy của giáo viên và quá trình học 

của học sinh. Hai quá trình này không tách rời nhau mà là một quá trình hoạt 

động chung nhằm hình thành nhân cách của con người mới, đáp ứng được yêu 
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cầu của thời đại. Trong trường Quốc tế Hà Nội, giáo viên thực sự đóng vai trò 

lãnh đạo, tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh để giúp HS tự 

khám phá ra tri thức. Phối hợp với hoạt động đó của giáo viên, học sinh của 

trường Quốc tế Hà Nội cũng rất tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức, tự điều 

khiển hoạt động nhận thức của mình nhằm nắm vững tri thức, hình thành kỹ 

năng, kỹ xảo, phát triển năng lực nhận thức, đặc biệt là năng lực tư duy sáng tạo, 

hình thành cơ sở thế giới quan khoa học và những phẩm chất đạo đức của người 

công dân toàn cầu. 

Cách thức tổ chức dạy học được hiểu là cách thức tổ chức hoạt động dạy 

của  GV và hoạt động học của HS, nhằm thực hiện những nhiệm vụ giáo dục và 

đạt tới mục đích giáo dục đã định. Phương pháp, phương tiện hay hình thức dạy 

học phụ thuộc chặc chẽ vào mục đích, nội dung, sự chọn lựa của nhà giáo dục 

cũng như là đặc điểm của người được giáo dục. Cách thức tổ chức dạy học là một 

trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến chất lượng dạy và học, 

quyết định đến chất lượng của nguồn nhân lực cho xã hội. Không có hình thức và 

phương pháp nào là tốt nhất, tối ưu nhất cho tất cả các môn học, kể cả những 

phương pháp hiện đại mà chỉ có những hình thức và phương pháp dạy học hiệu 

quả và phù hợp với bài học /môn học cụ thể.  

Tại trường Quốc tế Hà Nội, GV đã rất chủ động linh hoạt trong việc tổ chức 

các hoạt động dạy học. HS được coi là trung tâm của hoạt động dạy học, được 

tạo nhiều cơ hội để thể hiện bản thân thông qua hoạt động học. Mỗi môn học, 

lĩnh vực học tập GV đều tạo nên hứng thú, niềm say mê khám phá, chiếm lĩnh 

kiến thức, rèn luyện kĩ năng ở HS. Các nội dung hoạt động học tập hướng tới 

việc vận dụng kiến thức thực tiễn, đặt trong những bối cảnh cụ thể nên không tạo 

cảm giác nặng tính hàn lâm, lí thuyết. 

  Qua kết quả khảo sát thực trạng, chúng tôi nhận thấy với tiềm lực tài chính 

mạnh (một ngôi trường được đầu tư quốc tế và học phí cho 1 HS ở mức 40- 50 

triệu/tháng) HS trường Quốc tế hà Nội được đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho  

học tập. Từ việc tuyển chọn đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc tế cho đến việc 

phòng học, trang thiết bị học tập, sĩ số lớp chỉ 10-15 HS. HIS đã có một môi 
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trường lí tưởng để áp dụng những phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục hiện 

đại, tiên tiến.  Tuy nhiên, những trường phổ thông của Việt Nam vẫn  có thể lựa 

chọn để học tập những ý tưởng, những triết lí và quan điểm giáo dục tiến bộ, 

những phương pháp và hình thức tổ chức dạy học hay để áp dụng linh hoạt và 

phù hợp với bối cảnh nhà trường Việt Nam hiện nay. Việc lựa chọn có chọn lọc 

để áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế là điều sẽ giúp chúng ta từng bước 

cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo, từ đó thực hiện thành công công cuộc 

đổi mới và cải cách giáo dục của đất nước. 

Nhóm nghiên cứu đã phân tích các ưu điểm nổi bật và chỉ ra bốn bài học 

cần thiết đối với công cuộc đổi mời giáo dục phổ thông của Việt Nam hiện nay. 

Đó là bài học về xây dựng chương trình, xác định mục tiêu giáo dục phổ thông ở 

VN theo định hướng phát triển năng lực. Theo đó chương trình giáo dục quốc gia 

cần đảm bảo độ cứng (có tính chất nguyên tắc) và độ mở để tạo sự linh hoạt cho 

sự phát triển của chương trình nhà trường đúng với mục tiêu, sứ mệnh của họ. 

Bài học về tổ chức các hoạt động dạy học trong nhà trường theo hướng tạo được 

môi trường học tập truyền cảm hứng, giúp người học phát huy tối đa tiềm năng 

cá nhân. Bài học về sự kết nối mật thiết và hữu ích giữa nhà trường với gia đình, 

xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi yếu tố liên quan trong việc giáo 

dục, rèn luyện, đào tạo HS trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai. 

Bài học về công tác quản lí trong giáo dục, quản lí sự thay đổi và thích ứng với 

quá trình phát triển không ngừng của xã hội. 

Những điểm ưu việt của HIS là rất thuyết phục. Học tập kinh nghiệm của 

HIS là một việc làm hữu ích để từ đó có thể vận dụng một cách phù hợp vào 

công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên việc học 

tập cần hết sức linh hoạt với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng trường, từng 

địa phương, tránh dập khuôn, máy móc và đặt ra những kì vọng không xuất phát 

từ thực tế. 
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NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀ 

NỘI ĐỀ VẬN DỤNG CHO ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ 

THÔNG Ở VIỆT NAM 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2016-11 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lương Việt Thái 

Các thành viên tham gia: PGS. TS. Nguyễn Tuyết Nga  

     TS. Trường Xuân Cảnh 

     ThS. Bùi Ngọc Diệp 

     ThS. Nguyễn Hồng Liên  

Thời gian bắt đầu/kết thúc: 2016- 2017 

2. Tính cấp thiết  

Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, để không tụt hậu và hòa nhập vào 

những xu thế tiến bộ chung về GD trên thế giới, thì việc nghiên cứu, tìm hiểu 

những CTGD hiện đại, những kinh nghiệm của các nền GD thành công để vận 

dụng trong phát triển CTGD đã và đang được nhiều quốc gia quan tâm. Khi nghiên 

cứu về chương trình, người ta có thể nghiên cứu một cách tổng thể (mục tiêu 

chương trình; kế hoạch GD (trong đó bao gồm việc xác định có những môn học 

bắt buộc nào? những môn tự chọn nào? phân bổ thời lượng ra sao? ...); Nghiên 

cứu về CT môn học (vai trò, mục tiêu môn học, cấu trúc và khung nội dung, 

chuẩn, phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập môn học, ...). Ngoài ra 

cũng nghiên cứu bối cảnh, quá trình phát triển chương trình; quản lí chương 

trình; các điều kiện thực hiện chương trình. 

Ngày 4/11/2013, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện GD và 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng XHCN và hội nhập quốc tế đã được thông qua. Theo tinh thần của Nghị 

quyết 29, việc đổi mới GD phổ thông được xem là khâu đột phá. Nội dung trọng 

tâm của việc đổi mới GD phổ thông là hướng vào phát triển năng lực của người 

học, từ đó nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời đại mới, 

đáp ứng chiến lược phát triển đất nước. Việc nghiên cứu, đánh giá CTGD tại các 

cơ sở GD tiên tiến là một việc làm cần thiết nhằm tìm ra những điểm mạnh, rút ra 
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những điểm có thể học tập trong việc đổi mới CTGD  phổ thông sau 2015, đáp ứng 

mục tiêu GD.  

           CT quốc tế (IB) là CTGD tiên tiến đã được thực hiện ở nhiều trường quốc 

tế ở nhiều nước trên thế giới. CT được thực hiện ở trường Quốc tế Hà Nội do 

Viện KHGDVN quản lí. Do vậy việc nghiên cứu CTIB là cần thiết và cũng có 

những thuận lợi nhất định. Vì thế chúng tôi thực hiện nhiệm vụ “ Nghiên cứu 

CTGD ở trường Quốc tế Hà Nội để vận dụng cho đổi mới CTGDPT ở Việt 

Nam”. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu CTGD tại trường Quốc tế Hà Nội (tổng thể và các môn học), 

từ đó rút ra những đặc điểm cho việc phát triển CTGD phổ thông sau 2015. 

4. Nội dung nghiên cứu 

Đề tài đã phân tích, làm rõ các nội dung sau: 

-  Một số khái niệm có liên quan: chương trình giáo dục, chương trình 

quốc gia, địa phương và nhà trường; chương trình hiện và chương trình ẩn; 

chương trình tổng thế và chương trình môn học; chương trình theo tiếp cận năng 

lực. 

-  Chương trình các cấp học của IB: tiểu học, trung học, dự bị đại học, 

trong đó làm rõ mục tiêu của chương trình; nội dung chương trình (các chủ đề/ 

các lĩnh vực học tập), khái niệm, kĩ năng, thái độ, hành động), phương pháp dạy 

học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực 

người học. 

-  Chương trình một số môn học/ lĩnh vực học tập của IB: Toán, Ngôn 

ngữ, Khoa học tự nhiên, các môn thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn, 

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các cấp: tiểu học, trung học, dự bị đại 

học. Đối với các môn học/lĩnh vực học tập, đề tài tập trung làm rõ các nội dung: 

mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đánh giả kết quả 

học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực người học. 

-  Đề tài đã so sánh giữa chương trình của IB và CT hiện hành của Việt 

Nam và đưa ra những đề xuất nhằm vận dụng cho chương trình của Việt Nam. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

-  Nghiên cứu CT tổng thể, CT các môn học tại trường Quốc tế Hà Nội. 
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6. Phương pháp nghiên cứu 

-  Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các thuật ngữ, khái niệm 

liên quan đề tài (chương trình, CTmôn học, …). 

-  Phương pháp hồi cứu tư liệu. 

-  Phương pháp phân tích, so sánh: nghiên cứu phân tích CTGD đang 

thực hiện tại trường quốc tế Hà Nội; so sánh với CTGDPT hiện hành của Việt 

Nam; so sánh với định hướng phát triển năng lực HS – là định hướng đổi mới 

CTGDPT của Việt Nam hiện nay. 

-  Phương pháp chuyên gia: Phỏng vấn cán bộ quản lí, GV đề tìm hiểu về 

CTdạy học tại trường quốc tế Hà Nội. 

7. Kết cấu của đề tài  

Nội dung đề tài: đề tài gồm 2 chương: 

Chương 1:   Kết quả tìm hiểu chương trình giáo dục tại trường quốc tế 

Hà Nội 

I.  Một số khái niệm 

1.1.  Chương trình giáo dục 

1.2.  Các loại chương trình 

1.3.  Chương trình theo tiếp cận năng lực 

II.  Giới thiệu chung 

2.1.  Giới thiệu một số nét về trường Quốc tế Hà Nội 

2.2.  Khái quát về Chươg trình IB 

          III.  Chương trình các cấp học của IB 

          3.1.  Chương trình tiểu học 

          3.2.  Chương trình trung học cơ sở 

IV.  Chương trình một số môn học/lĩnh vực học tập của IB 

4.1.  Chương trình giáo dục Toán của IB 

4.2.  Chương trình giáo dục ngôn ngữ (Tiếng Anh) của IB 

4.3.  Chương trình giáo dục khoa học của IB 

4.4.  Chương trình giáo dục Khoa học xã hội và nhân văn của IB 

4.5.  Chương trình Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp của IB 
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Chương 2: Đề xuất vận dụng trong đổi mới chương trình giáo dục phổ 

thông 

I. Một số nhận xét về Chương trình IB 

1.1.  Nhận xét chung 

2.2.  Nhận xét đối với chương trình các môn học 

II.  Đề xuất vận dụng cho chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam 

 Một số đề xuất chung 

 Với một số môn học/lĩnh vực học tập 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về chương trình 

giáo dục ở trường Quốc tế Hà Nội, so sánh và đề xuất cho đổi mới chương trình 

của Việt Nam.  

Kết quả nghiên cứu đề tài có thể được sử dụng làm tư liệu cho các nhà 

nghiên cứu, các nhà quản lý và hoạch định chính sách, các nhà quản lí nhà trường 

để đưa ra những biện pháp, chính sách phù hợp nhằm phát triển chương trình 

quốc gia và chương trình nhà trường. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Từ nghiên cứu chương trình giáo dục tại trường Quốc tế Hà Nội (tổng thể 

và các môn học), nhóm nghiên cứu đề xuất vận dụng cho chương trình giáo dục 

phổ thông Việt Nam như sau: 

Một số đề xuất chung : 

CT mới chú trọng tới phát triển phẩm chất, năng lực của HS. Các môn 

học cần chú trọng góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực 

chung này. Cách thức trình bày phẩm chất HS (trong “Hồ sơ phẩm chất” của CT 

IB) theo các môn học – có thể được tham khảo vận dụng trong việc đưa các 

phẩm chất, năng lực chung cốt lõi vào CT các môn học.  

Để “hiện thực hóa” được yêu cầu phát triển các phẩm chất, năng lực 

trong “Hồ sơ phẩm chất” vào trong thực tế dạy học nhà trường, cần có những cơ 

chế, giải pháp về mặt kĩ thuật giúp đảm bảo/ hỗ trợ cho sự thể hiện các phẩm 

chất, năng lực vào trong chương trình các môn học. Ngoài ra cần đảm bảo sự 

đồng bộ giữa các thành tố chương trình, tài liệu, đánh giá thi cử, dạy học và quản 

lý; và đồng bộ trong quá trình triển khai từ CT quốc gia tới các nhà trường và 

từng lớp học.  
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Cách xác định yêu cầu cần đạt và tiêu chí đánh giá cho mỗi lĩnh vực/ 

mạch nội dung sau từng giai đoạn học tập của IB giúp thuận lợi trong việc xác 

định yêu cầu cần đạt trong dạy học và kiểm tra đánh giá. 

Ở giai đoạn THPT, việc phân hóa CT thành 2 trình độ và cách thức thực 

hiện, cũng như một số quan điểm về mỗi trình độ có thể được vận dụng trong 

thiết kế, triển khai CT ở THPT. 

Quan tâm tới tăng cường phân cấp trong xây dựng và thực hiện kế hoạch 

ở các nhà trường (phát triển CTGDNT). Đồng thời cần có sự hướng dẫn, cụ thể ở 

mức độ cần thiết và các biện pháp hỗ trợ cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả, khả 

thi trong quá trình thực hiện. 

Các định hướng, hướng dẫn về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, 

kiểm tra đánh giá cần cụ thể hơn (so với CTGDPT hiện hành), tạo thuận lợi cho 

người sử dụng. 

Với một số môn học/ lĩnh vực học tập: môn Toán, môn Ngữ văn, lĩnh 

vực KHTN, lĩnh vực KHXH – NV, hoạt động GDNGLL. 

 

Từ khóa: 1/ Chương trình giáo dục; 2/ Giáo dục phổ thông; 3/Trường Quốc tế 

Hà Nội. 

_________________________________________ 

 

NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀ NỘI  

CỦA VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM  

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2016-14 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Xuân Cảnh 

Các thành viên tham gia: PGS.TS. Trần Huy Hoàng 

     TS. Nguyễn Thị Hồng Vân 

     ThS. Dương Trần Đức Minh 

     ThS. Nguyễn Thị Chi  

     ThS. Nguyễn Ngọc Ánh 

     ThS. Hồ Thị Hương 
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     ThS. Phạm Thị Hoa 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 9 năm 2016/ tháng 9 năm 2017 

2. Tính cấp thiết  

Trường Quốc tế Hà Nội được thành lập năm 1996 trên cơ sở liên doanh 

giữa Trung tâm Công nghệ Giáo dục (thời điểm đó thuộc Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đến năm 2008 Trung tâm Công nghệ Giáo dục thuộc Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam) và công ty Phát triển trường Quốc tế (InternationalSchool 

Development Inc; ISD), với mục tiêu nhằm giảng dạy cho học sinh nước ngoài 

đang cư trú tại Hà Nội và vùng phụ cận, có độ tuổi từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 

theo một chương trình đa ngữ, được quốc tế công nhận. Học sinh sau khi ra 

trường có thể theo học tại bất cứ nước nào trên thế giới. Bên cạnh mục tiêu chung 

này, về phía Việt Nam, việc liên doanh để thành lập và phát triển trường Quốc tế 

Hà Nội nhằm thực hiện mục tiêu nghiên cứu mô hình giáo dục tiên tiến của thế 

giới để từ đó có những đề xuất vận dụng vào giáo dục Việt Nam. 

Trường Quốc tế Hà Nội là một trong những trường quốc tế đầu tiên ở Việt 

Nam nên trong quá trình thành lập và hoạt động có nhiều thuận lợi nhưng đồng 

thời cũng có không ít những khó khăn bất cập. Trong quá trình hình thành và 

phát triển, hoạt động của trường Quốc tế Hà Nội có nhiều biến động và gặp 

không ít khó khăn. Tuy nhiên, trải qua giai đoạn khó khăn, từ năm 2006 đến nay 

sự hợp tác của đối tác và hoạt động của trường Quốc tế Hà Nội đã phát triển tốt, 

chất lượng, uy tín của nhà trường đã được khẳng định trong xã hội. 

Theo điều khoản trong hợp đồng liên doanh, Điều lệ công ty liên doanh và 

Giấy chứng nhận đầu tư thì trường Quốc tế Hà Nội được cấp phép hoạt động đến 

ngày 12 tháng 11 năm 2016. Để có đánh giá, tổng kết hoạt động 20 năm qua và 

báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về hiệu quả hoạt động liên doanh và phương 

hướng hoạt động liên doanh giai đoạn sau 2016 th́ cần có nghiên cứu, tổng kết 

hoạt động liên doanh 20 năm qua và nghiên cứu đề xuất phương án hoạt động 

liên doanh giai đoạn sau 2016. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã triển khai 

thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu kinh nghiệm 20 năm xây dựng và phát triển 

trường Quốc tế Hà Nội của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu kinh nghiệm, tổng kết 20 năm hoạt động liên doanh của 

Trường Quốc tế Hà Nội (liên doanh giữa Viện KHGD VN và công ty ISD), từ đó 

có những đánh giá về hiệu quả và tác động ở các lĩnh vực: quản lí, hoạt động 
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giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tài chính, cơ sở vật chất; tác động đối với 

ngành, đối với xã hội, làm căn cứ cho việc đề xuất phương án hoạt động liên 

doanh của trường Quốc tế Hà Nội giai đoạn sau 2016. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Nhiệm vụ tập trung nghiên cứu các nội dung sau:  

- Cơ sở pháp lý và điều kiện thành lập, hoạt động của trường Quốc tế Hà 

Nội;  

- Báo cáo 20 năm hoạt động của trường Quốc tế Hà Nội;  

- Tổng kết kinh nghiệm về các hoạt động của Viện tại liên doanh trường 

Quốc tế Hà Nội và hiệu quả hoạt động liên doanh của trường Quốc tế Hà Nội đối 

với Viện KHGD VN, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản 

lí, hoạt động của Viện tại liên doanh trường Quốc tế Hà Nội trong giai đoạn mới 

(giai đoạn sau 2016);  

- Nghiên cứu các cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất 

phương án hoạt động liên doanh giai đoạn sau 2016. 

Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã làm cơ sở xây dựng phương án đề 

xuất hoạt động liên doanh trường Quốc tế Hà Nội giai đoạn sau 2016 giữa Viện 

KHGD VN và công ty ISD. 

_________________________________________ 

 

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT 

VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRƯỜNG QUỐC TẾ 

TẠI VIỆT NAM 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2016-15 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Bích Đào  

Các thành viên tham gia: GS.TS.Trần Công Phong 

     PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương 

     ThS. Lê Hồng Quân 

     ThS. Nguyễn Ngọc Ánh 

     TS. Nguyễn Thị Hồng Vân 
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     ThS. Nguyễn Lê Thạch 

     CN. Nguyễn Thị Kim Chi 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 11 năm 2016/ tháng 11 năm 2017 

2. Tính cấp thiết  

Trường quốc tế ngày càng quan trọng trong giáo dục thế kỷ 21 trên toàn 

thế giới bởi nhu cầu về trường ngày càng tăng do một số bối cảnh và hình thức 

học tập không có sẵn trong hệ thống giáo dục quốc gia. 

Số lượng ngày càng tăng các trường quốc tế và ảnh hưởng ngày càng tăng 

trong hệ thống giáo dục quốc gia, cùng với tác động toàn cầu hóa ngày càng sâu 

rộng, làm cho trường quốc tế trở nên quan trọng đối với các nhà hoạch định giáo 

dục và hoạch định chính sách. Hiện nay, các trường quốc tế đang tồn tại hết sức 

đa dạng – là trường tư hoặc trường công, bên trong hoặc bên ngoài hệ thống giáo 

dục quốc dân, có hoặc không một tổ chức quốc tế thành lập hoặc từ chối chấp 

nhận nó, có hoặc không công nhận bằng cấp đầu ra,… Sự đa dạng lớn trong lĩnh 

vực trường quốc tế trên toàn thế giới, nhất là trong tên gọi và chức năng của họ, 

nên UNESCO không thể chắc chắn có bao nhiêu trường như vậy tồn tại. Sự đa 

dạng đó cũng đặt ra vấn đề quan trọng là các tiêu chuẩn trong nhà trường, cơ chế 

thanh tra, kiểm tra chất lượng giáo dục mà nó cung cấp. Điều này có ý nghĩa 

quan trọng cho việc quản lý và lãnh đạo trường học cũng như lập kế hoạch và 

thực hiện chính sách. Do đó, nhiệm vụ triển khai “Nghiên cứu các mô hình 

trường quốc tế và vận dụng vào việc tìm hiểu mô hình trường quốc tế Hà Nội” là 

cần thiết. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu một số mô hình trường quốc tế trên thế giới và trường quốc tế 

Hà Nội, từ đó đề xuất vận dụng vào việc xây dựng mô hình trường phổ thông 

quốc tế tại Việt Nam. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Một số vấn đề lý luận về mô hình trường quốc tế; 

- Trường quốc tế trên thế giới và ở Việt Nam; 

- Đề xuất mô hình trường phổ thông quốc tế ở Việt Nam. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu một số mô hình trường phổ thông quốc tế trên thế giới và 

trường quốc tế Hà Nội. 
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6. Phương pháp nghiên cứu 

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

luận, nghiên cứu thực tiễn, phương pháp phân tích, so sánh và phương pháp 

chuyên gia. 

7. Kết cấu của đề tài 

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về mô hình trường quốc tế 

1.1. Mô hình trường học 

1.2. Đặc điểm nhận biết trường học quốc tế 

1.3. Mô hình trường học quốc tế 

Chương 2: Về trường quốc tế trên thế giới và Việt Nam 

2.1.  Phân loại trường học quốc tế trên thế giới và Việt Nam 

2.2.  Một số trường học quốc tế trên thế giới 

2.3.  Trường học quốc tế ở Việt Nam 

Chương 3: Đề xuất mô hình trường phổ thông quốc tế ở Việt Nam 

3.1.  Về công nhận các loại hình trường phổ thông quốc tế tại Việt Nam 

3.2.  Về quản lý trường phổ thông quốc tế tại Việt Nam 

3.3.  Về thực hiện các chương trình giáo dục quốc tế 

3.4.  Vận dụng một số yếu tố của mô hình trường quốc tế cho các trường 

phổ thông của Việt Nam 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Lần đầu tiên có một nghiên cứu đầy đủ về một số mô hình trường quốc tế 

trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó đưa ra những đề xuất mô hình trường phổ 

thông quốc tế tại Việt Nam. 

Một trường học được cộng đồng quốc tế coi là trường quốc tế có bốn đặc 

điểm cơ bản là: 1/ HS và GV đa quốc gia, sử dụng đa ngôn ngữ, tỷ lệ người nước 

ngoài cao hơn so với trường bình thường; 2/ Thực hiện chương trình giáo dục 

quốc tế hoặc chương trình một số quốc gia có nền giáo dục mang tính quốc tế 

như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada,… 3/ Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho học sinh có 

thể tiếp tục học lên giáo dục đại học ở nước ngoài, 4/ Có nền văn hóa trường học 

“thúc đẩy giáo dục quốc tế” không chỉ tạo ra môi trường quốc tế mà còn về các 

giá trị, hành động và thái độ mang tính toàn cầu.  
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Mô hình trường học quốc tế hiệu quả tập trung vào bốn yếu tố chính. Yếu 

tố “nền tảng của chương trình giáo dục tổng thể” bao gồm niềm tin và triết lý, sứ 

mệnh nhà trường và chương trình giáo dục, các chuẩn nội dung và năng lực. Yếu 

tố “hệ thống phân phối nguồn lực thực hiện chương trình giáo dục” bao gồm: 

phát triển và hướng dẫn thực hiện chương trình cấp học, môn học, lập kế hoạch 

cá nhân học sinh, các dịch vụ giáo dục đáp ứng nhu cầu người học và hệ thống 

hỗ trợ. Yếu tố “hệ thống quản lý” bao gồm: các thỏa thuận quản lý đảm bảo cho 

việc thực hiện hiệu quả hệ thống phân phối nguồn lực để đáp ứng nhu cầu học 

sinh. Và yếu tố “giải trình” bao gồm: báo cáo kết quả đầu ra, đánh giá việc thực 

hiện theo 13 tiêu chuẩn, tham gia kiểm định chương trình, kiểm định chất lượng 

giáo dục nhà trường từ các tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín. 

Rất khó để khái quát hóa đặc điểm chung của các trường quốc tế trên thế 

giới và cả ở Việt Nam do sự đa dạng của các mô hình trường. Tuy nhiên, ở một 

số lĩnh vực có sự khác biệt rõ ràng so với loại hình trường quốc gia là: 1/ luôn 

cung cấp một chương trình giáo dục quốc tế, chương trình một số nước phát triển 

hoặc chương trình riêng nhưng có phần khác so với chương trình quốc gia nước 

chủ nhà, 2/ người học thường không phải là công dân nước chủ nhà, gần đây 

đang tăng nhanh số trẻ em của nước chủ nhà, 3/ đang có xu hướng tăng cao tỷ lệ 

giáo viên và cán bộ quản lý quốc tế, 4/ tham gia kiểm định và công nhận của một 

số tổ chức kiểm định có uy tín trên thế giới, 5/ bằng tốt nghiệp của trường thường 

được công nhận trên toàn cầu và học sinh có thể học tiếp ở các trường đại học 

danh tiếng trên thế giới, 6/ chú trọng đến cơ chế quản lý, lãnh đạo và quản trị cu 

thể của địa phương nơi trường đóng. 

Việc vận dụng một số yếu tố của mô hình trường quốc tế cho các trường 

phổ thông của Việt Nam còn phụ thuộc vào triết lý, sứ mệnh của trường, đặc 

điểm của học sinh và nhu cầu cha mẹ, xã hội nơi trường đóng. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Xây dựng các văn bản quy định rõ các loại hình trường quốc tế, đồng 

thời có căn cứ pháp lý để các đơn vị có chức năng tổ chức quản lý giám sát quá 

trình thực hiện của nhà trường, các trường có căn cứ pháp lý để thực hiện. 

- Áp dụng các chương trình tiên tiến cảu quốc tế trong quá trình đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa của Việt Nam giai đoạn tới. 
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- Áp dụng mô hình quản lý và kiểm định chất lượng của các trường 

quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục Việt Nam. 

- Triển khai nhiều nghiên cứu hơn về mô hình trường quốc tế trên thế 

giới, tập trung nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục cho các trýờng phổ 

thông quốc tế tại Việt Nam. 

- Lựa chọn mô hình trường quốc tế cho HS Việt Nam theo hướng vừa 

đảm bảo học vấn tương đương trình độ quốc tế vừa phát triển các năng lực và 

phẩm chất của HS Việt Nam, hướng tới giáo dục công dân toàn cầu. 

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý các trường trên địa bàn. 

- Theo dõi, lựa chọn những yếu tốt tích cực của mô hình để chỉ đạo vận 

dụng cho các trường phổ thông của Việt Nam. 

 

Từ khóa: 1/ Mô hình trường; 2/ Trường quốc tế; 3/ Việt Nam. 

_________________________________________ 

 

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ  

CHO VIÊN CHỨC KIÊM NHIỆM CÔNG TÁC THƯ VIỆN  

TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2016-04 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vương Thanh Hương  

Các thành viên tham gia:  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy 

     ThS. Đinh Tiến Dũng 

     ThS. Đào Kim Phương 

     ThS. Lương Đình Hải 

     ThS. Nguyễn Thị Quỳnh 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017 

2. Tính cấp thiết  

Thư viện là một thành phần hữu cơ trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

(GDPT).  Thư viện sẽ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trong việc tìm tòi, nghiên cứu, 
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tiếp cận, vận dụng, thực hành đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả phù hợp 

với nội dung giáo dục theo hướng mở để phù hợp với đối tượng người dạy và 

trang thiết bị dạy học. Còn đối với học sinh, thư viện sẽ là môi trường lí tưởng, 

tăng cường năng lực tự học, tự sáng tạo, chủ động, phát triển tư duy sáng tạo 

trong việc học của mình để giải quyết các nhiệm vụ giáo viên giao cho. Thực tế 

hiện nay cho thấy, thư viện trường học chưa thu hút, lôi cuốn được học sinh đến 

đọc và mượn sách, chưa phát huy vai trò của thư viện trong việc hình thành “Văn 

hóa đọc’ cho học sinh các cấp. Bên cạnh các nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu 

trên như về cơ sở vật chất còn lạc hậu, nguồn tư liệu, sách, truyện, tài liệu tham 

khảo chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu của giáo viên và học sinh còn phải 

kể đến đội ngũ viên chức làm công tác thư viện còn hạn chế về chuyên môn, 

nhiều viên chức thư viện còn làm kiêm nhiệm, chưa được bồi dưỡng, đào tạo 

đúng chuyên ngành, chưa đáp ứng tốt cho công việc chuyên môn và phục vụ bạn 

đọc (cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh).  Với những lý do đó, chúng tôi quyết 

định chọn đề tài nghiên cứu “Xây dựng chương trình bồi dýỡng ðể cấp chứng 

chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác thý viện tại các cõ sở giáo dục phổ 

thông”.  Đây là đề tài mang tính cấp thiết, thời sự, có ý nghĩa thiết thực trong bối 

cảnh đổi mới giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng dạy-học hiện nay. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ viên chức kiêm nhiệm công tác 

thư viện ở các cơ sở giáo dục phổ thông để xây dựng chương trình bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức 

này. 

4. Nội dung nghiên cứu 

Một số vấn đề cơ sở lý luận của đề tài liên quan đến bồi dưỡng, bồi dưỡng 

nghiệp vụ thư viện cho viên chức thư viện kiêm nhiệm các cơ sở GDPT, công tác 

bồi dưỡng cho viên chức thư viện kiêm nhiệm dựa trên năng lực thực hiện. 

Đánh giá thực trạng đội ngũ thư viện viên và công tác bồi dưỡng cho thư 

viện viên các cơ sở GDPT 

Đề xuất khung chương trình và đề cương các môn học để bồi dưỡng cho 

viên chức thư viện kiêm nhiệm công tác thư viện tại các cơ sở GDPT.   

5. Phạm vi nghiên cứu 

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng sẽ tiến hành khảo sát, thu thập 

số liệu thông qua phiếu hỏi sẽ gửi xuống một số huyện và các trường phổ thông 



Kỷ yếu đề tài khoa học và công nghệ nghiệm thu năm 2017 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam                                                           118 

tại các tỉnh Hưng Yên, Sóc Sơn, Hải Phòng. Tọa đàm, trao đổi trực tiếp với cán 

bộ lãnh đạo và thư viện viên tại 02 trường phổ thông. 

- Đề tài giới hạn thực hiện đánh giá nhu cầu và xây dựng khung chương 

trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở 

GDPT. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

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

cứu tư liệu, phương pháp chuyên gia, nghiên cứu điển hình, phương pháp khảo 

sát, đánh giá nhu cầu.   

7. Kết cấu của đề tài 

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Một số vấn đề về cơ sở lý luận của đề tài  

1.1.    Các khái niệm cơ bản  

1.2.    Mục tiêu và vai trò của thư viện tại các cơ sở GDPT trong thời đại 

công nghệ số  

1.3.    Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện cho viên chức kiêm nhiệm 

công tác thư viện tại các cơ sở GDPT theo tiếp cận năng lực  

Chương 2: Thực trạng công tác bồi dưỡng cho viên chức thư viện kiêm 

nhiệm tại các cơ sở GDPT  

2.1. Thực trạng đội ngũ viên chức thư viện các cơ sở GDPT  

2.2.    Thực trạng công tác bồi dưỡng cho viên chức thư viện các cơ sở 

GDPT 

Chương 3: Khung chương trình bồi dưỡng cho viên chức thư viện kiêm 

nhiệm trong các cơ sở GDPT 

3.1.    Xu hướng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ viên chức 

thư viện các cơ sở GDPT  

3.2.    Khung chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức kiêm nhiệm 

công tác thư viện trong các cơ sở GDPT  

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Phần lý luận đã xác định khung năng lực bao gồm những nhóm kiến thức 

cốt lõi và những ký năng then chốt mà thư viện viên cần phải có. Các nhóm kiến 

thức cơ bản là: 1/ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; 2/ Kiến thức ICT; 3/ Kiến 

thức quản lý nguồn tin trong thời đại công nghệ số; 4/ Kiến thức tâm lý – sư 
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phạm. Các kỹ năng then chốt gồm: 1/ Kỹ năng giao tiếp; 2/ Kỹ năng tổ chức, 

quản lý nguồn lực thông tin và phục vụ nhu cầu tin; 3/ Kỹ năng truyền thông; 4/ 

Kỹ năng thích ứng và làm việc hiệu quả trong môi trường Internet (môi trường 

thư viện điện tử); 5/ Kỹ năng ngoại ngữ cơ bản. Đây là cơ sở để biên soạn, phát 

triển khung chương trình bồi dưỡng cho viện chức thư viện trường học, bao gồm 

cả viên chức thư viện kiêm nhiệm. 

Những số liệu phân tích ở trên cho thấy hiện nay trong cả nước, số thư 

viện viên (TVV) kiêm nhiệm chiếm đông hơn số TVV chuyên trách, đặc biệt ở 

các trường tiểu học và THCS. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho 

đội ngũ viên chức TVV kiêm nhiệm đã được tiến hành nhưng hiệu quả chưa cao, 

chưa có kế hoạch định kỳ và bài bản trong công tác bồi dưỡng cho đội ngũ này. 

Khung chương trình bồi dưỡng cho viên chức thư viện kiêm nhiệm được 

đề xuất nhằm đảm bảo cho các TVV kiêm nhiệm có được các kiến thức, kỹ năng 

về: 1/ Nghiệp vụ chuyên môn thư viện; 2/ Tổ chức tốt các hoạt động thư viện 

phục vụ bạn đọc; 3/ Biết các ứng dụng CNTT và truyền thông trong các hoạt 

động thư viện và giới thiệu, phổ biến các hoạt động này phục vụ bạn đọc. Việc 

triển khai các hoạt động bồi dưỡng cho viên chức thư viện kiêm nhiệm các cơ sở 

GDPT cần được lập kế hoạch hàng năm dựa trên đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của 

họ. Việc đánh giá nhu cầu bồi dưỡng là cần thiết để đảm bảo các khóa bồi dưỡng 

thành công vì chúng đáp ứng đúng nhu cầu người học. Nội dung của từng bài 

giảng trong khung chương trình sẽ được thiết kế linh hoạt dựa trên đánh giá nhu 

cầu người học phù hợp từng địa bàn, từng cấp học để đảm bảo chất lượng và hiệu 

quả thực hiện. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

Đối với Bộ GD&ĐT:  Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trong 

các cơ sở GDPT với các nội dung bồi dưỡng cần được cập nhật phù hợp với xu 

thế và bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam thể hiện tại 

Quyết định 49/2003 và ban hành Thông tư hướng dẫn các Sở/Phòng GD&ĐT tổ 

chức thực hiện. 

Đối với cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: Bộ Giáo dục và 

Đào tạo là đơn vị đầu mối, phối hợp với Viện KHGD Việt Nam nên tiếp tục đề 

xuất và triển khai nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ về xây dựng chương trình bồi 

dưỡng nghiệp vụ thư viện cho đội ngũ viên chức thư viện viên các cơ sở giáo dục 

phổ thông theo tiêu chí chức danh, nghề nghiệp, đáp ứng xu thế chuẩn hóa đội 

ngũ trong bối cảnh hiện nay. 
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Đối với các Sở/Phòng GD&ĐT: Cần quan tâm đến nguyện vọng của đội 

ngũ TVV các cơ sở GDPT. Cần có đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của TVV chuyên 

trách và kiêm nhiệm để đề xuất các khóa bồi dưỡng phù hợp nhu cầu người học. 

Việc đánh giá nhu cầu bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ 

viên chức thư viện cần tiến hành thường xuyên, có chủ đích và chủ động tổ chức 

thực hiện. Trong kế hoạch bồi dưỡng đề xuất cần thể hiện rõ nhu cầu người học, 

yêu cầu về nội dung bồi dưỡng, tài liệu bồi dưỡng phù hợp qui định của Bộ 

GD&ĐT. 

Đối với đội ngũ viên chức thư viện kiêm nhiệm ở các cơ sở GDPT: Cần 

chủ động đề xuất nhu cầu được bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện để hoàn thành công 

việc được giao. Nâng cao tính trách nhiệm, yêu nghề, nhiệt tình phục vụ bạn đọc 

và cầu thị học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thư viện trong bối cảnh 

hiện nay. 

 

Từ khóa: 1/ Chương trình bồi dưỡng; 2/ Thư viện viên kiêm nhiệm; 3/Cơ sở 

giáo dục phổ thông. 

_________________________________________ 

 

NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ   

TRONG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THEO TÍN CHỈ 

 

1. Thông tin chung  

Mã số: V2016-08 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thục Anh  

Các thành viên tham gia:  ThS.Trần Thị Phương Linh 

     PGS.TS. Nguyễn Đức Minh 

     CN. Nguyễn Tất Thắng 

     ThS.Trần Thị Hương Giang 

     ThS. Bùi Thị Nga 

Thời gian bắt đầu/kết thúc: từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016 

2. Tính cấp thiết  

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành trung ương 

về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã viết: “Đổi mới mạnh mẽ nội 
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dung giáo dục đại học và sau đại học theo hướng hiện đại, phù hợp với từng 

ngành, nhóm ngành đào tạo và việc phân tầng của hệ thống giáo dục đại học. 

Chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề 

nghiệp và hiểu biết xã hội, từng bước tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ 

tiên tiến của thế giới” ;“Đánh giá kết quả đào tạo đại học theo hướng chú 

trọng năng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi mới kiến thức; đạo đức 

nghề nghiệp; năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ; năng 

lực thực hành, năng lực tổ chức và thích nghi với môi trường làm việc. Giao 

quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học”.  

Từ năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ban hành “Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ” (Gọi tắt là Quy chế 43) ; Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT “Quy 

chế đào tạo trình độ thạc sĩ”; Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT “Quy chế 

tuyển sinh vào đào tạo tiến sĩ” phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ đã chính 

thức được triển khai thực hiện tại rất nhiều trường đại học trên toàn quốc như Đại 

học quốc gia Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học 

Bách khoa TP HCM, Đại học Y Hà Nội, … .  

Viện KHGDVN có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong nghiên 

cứu toàn diện về giáo dục, xây dựng chiến lược giáo dục, chính sách quản lí nhà 

nước về giáo dục và đào tạo; đào tạo trình độ tiến sĩ về KHGD và các ngành liên 

quan. Tuy nhiên, cho đến nay việc đánh giá kết quả giáo dục trong đào tạo sau 

đại học của Viện vẫn cần đổi mới. Với định hướng đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, Viện KHGDVN đã đưa ra định hướng đổi mới đào tạo tiến 

sĩ theo tín chỉ. Vì vậy, việc nghiên cứu kinh nghiệm đánh giá các chương trình 

đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ theo tín chỉ để đưa ra đề xuất về phương án 

đánh giá trong đào tạo sau đại học của Viện KHGDVN phù hợp với hình thức 

đào tạo mới là cấp thiết. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Nghiên cứu kinh nghiệm đánh giá trong  đào tạo sau đại học theo tín chỉ 

tại một số nước và Việt Nam, từ đó đề xuất cách thức đánh giá trong đào tạo thạc 

sĩ và tiến sĩ theo tín chỉ của Viện KHGDVN. 
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4. Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu tổng quan một số vấn đề lí luận về đào tạo và đánh giá 

trong đào tạo theo tín chỉ, đào tạo và đánh giá trong đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ theo 

tín chỉ. 

-  Nghiên cứu tổng quan kinh nghiệm quốc tế và trong nước về cơ sở 

thực tiễn của việc đánh giá theo tín chỉ trong đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. 

-  Dựa vào định hướng đổi mới đào tạo sau đại học của Viện KHGDVN 

và nguyên tắc đề xuất cách thức đánh giá để đề xuất cách thức đánh giá trong 

đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo tín chỉ. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu kinh nghiệm đánh giá trong đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ theo tín 

chỉ một số cơ sở đào tạo ở Úc, Newzealand và một số cơ sở đào tạo trong nước. 

Cách thức đánh giá hiện nay của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lí luận; Nghiên 

cứu thực tiễn; Phương pháp chuyên gia… 

7. Kết cấu của đề tài 

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận 

1.1. Đào tạo và đánh giá trong đào tạo theo tín chỉ  

1.2. Đào tạo và đánh giá trong đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ theo tín chỉ  

Chương 2: Cơ sở thực tiễn về đánh giá theo tín chỉ trong đào tạo thạc sĩ, 

tiến sĩ  

2.1. Đánh giá trong đào tạo ThS, TS của một số cơ sở đào tạo trên thế 

giới  

2.2. Đánh giá trong đào tạo ThS, TS của Viện KHGDVN và một số cở sở 

đào tạo khác  

2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

theo tín chỉ  

2.4. Bài học kinh nghiệm  

Chương 3: Đề xuất cách thức đánh giá trong đào tạo sau đại học theo 

tín chỉ của Viện KHGDVN 

3.1. Định hướng đổi mới đào tạo sau đại học của Viện  
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3.2. Một số nguyên tắc đề xuất cách thức đánh giá  

3.3. Đề xuất cách thức đánh giá trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo tín chỉ 

3.4. Một số điều kiện thực hiện cách thức đánh giá trong sau đại học theo 

tín chỉ của Viện KHGDVN. 

8. Những đóng góp chính của đề tài 

Đề tài đề cập đến một số khái niệm cơ bản về đào tạo theo tín chỉ và đánh 

giá trong đào tạo theo tín chỉ. Các hình thức và phương pháp đánh giá sử dụng 

trong đánh giá thạc sĩ và tiến sĩ là đánh giá tổng kết và đánh giá quá trình. Kết 

quả học tập trong đào tạo theo tín chỉ được đánh giá theo năm học và theo số tín 

chỉ đã tích lũy. Thang điểm tích lũy tín chỉ thường là thang điểm 4. Cách tính 

điểm tích lũy, quy đổi từ thang điểm số sang thang điểm chữ, từ thang điểm chữ 

sang thang điểm 4, cách tính điểm trung bình tích lũy, điểm trung bình học kỳ. 

 Về kinh nghiệm quốc tế đánh giá trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo tín chỉ 

một số trường có các trường hợp của Đại học Flinders University – Úc; Đại học 

Melbourne; Massey University – Newzealand; Mỗi quốc gia có quy định thang 

điểm số khác nhau, nhưng thang điểm chữ gần tương đồng với nhau. Mỗi trường 

đều có bản quy định về cụ thể hoặc sơ qua về thang điểm. Điểm đồng nhất là các 

trường đều chú trọng đánh giá quá trình, điểm đánh giá quá trình chiếm 50-70% 

tổng số điểm mỗi học phần.  

 Ở Việt Nam đề tài xem xét cách đánh giá của Viện Khoa học giáo dục 

Việt Nam hiện nay và một số cơ sở khác trong nước. Hầu hết các trường đều sử 

dụng hình thức đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết; phương pháp đánh giá 

như: phương pháp test, phương pháp báo cáo; phương pháp viết luận; phương 

pháp thuyết trình; phương pháp vấn đáp; phương pháp tra cứu hồ sơ. Một số 

trường đưa ra yêu cầu về nội dung, tiêu chí đánh giá các nội dung học tập của 

học viên rất cụ thể và chi tiết giúp cho giảng viên và học viên có thể đánh giá 

một cách khách quan, chủ động. Ngoài ra còn đề cập đến các thang điểm và 

chuyển đổi các thang điểm của các cơ sở đào tạo trong nước. Với hình thức 

chuyển đổi điểm tích lũy giúp cho học việc thuận lợi trong việc chuyển đổi cơ sở 

đào tạo cùng chuyên ngành hoặc có chuyên ngành gần được thuận lợi. 

 Dựa trên nguyên tắc đề xuất cách thức đánh giá gồm các nguyên tắc: 

Bảo đảm sự phù hợp với mục tiêu đào tạo của Viện KHGDVN ; Bảo đảm tính 

khách quan, công khai, minh bạch; Bảo đảm đặc điểm chuyên ngành đào tạo cùa 

Viện KHGDVN; Đảm bảo tính kế thừa và phát triển; Đảm bảo phù hợp với điều 
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kiện của giáo dục Việt Nam và định hướng hội nhập quốc tế. Cùng với định 

hướng đổi mới đào tạo sau đại học của Viện với những quy định cụ thể về đào 

tạo Tiến sĩ của Viện KHGDVN kèm theo quyết định số 225/2010/QĐ-

VKHGDVN ngày 30/8/2010 của Viện trưởng Viện KHGDVN. Đề tài đã đề xuất 

cách thức đánh giá cho đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo tín chỉ: hình thức đánh giá, 

phương pháp đánh giá , các tiêu chí đánh giá tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến 

sĩ. Điểm học phần tính ở trình độ tiến sĩ bao gồm điểm thành phần Điểm bộ phận, 

Điểm cuối học phần; Điểm học phần sẽ được chuyển thành điểm chữ với các 

mức khác nhau được tương ứng với một số cơ sở đào tạo có cùng chuyên ngành 

hoặc chuyên ngành gần với Viện. 

9. Kết luận và khuyến nghị  

 Với những nghiên cứu lý luận và thực tiễn về đánh giá trong đào tạo sau 

đại học theo tín chỉ , đề tài đã khuyến nghị: 

Đối với Bộ GD & ĐT: Tổ chức biên soạn tài liệu, tập huấn cho giảng viên 

và cán bộ quản lí về đánh giá sau đại học theo tín chỉ. 

Đối với Viện KHGDVN: Tổ chức nghiên cứu chương trình đào tạo, các 

nội dung các chuyên đề, học phần của các cơ sở đào tạo có cùng chuyên ngành 

và chuyên ngành gần để xây dựng nội dung, chương trình đào tạo tương ứng với 

số tín chỉ tương đương. 

 

Từ khóa: 1/ Đánh giá; 2/ Đào tạo sau đại học; 3/ Đào tạo theo tín chỉ 
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