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TÊN NHIỆM VỤ: QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRONG QUÁ TRÌNH 

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Mạc Thị Việt Hà 

Các thành viên: TS. Trịnh Thị Anh Hoa; GS.TS. Phan Văn Kha;; TS. Phạm Thị Thúy 
Hồng; ThS. Hồ Thanh Bình; TS. Nguyễn Thế Thắng; ThS. Nguyễn 
Thị Minh Nguyệt; ThS. Đinh Văn Thái; ThS. Lê Thị Phương Thúy; 
ThS. Hoàng Thị Diệp; ThS. Nguyễn Xuân An. ThS. Đỗ Minh Thư. 
CN. Nguyễn Thị Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu  đề xuất mô hình quản lý trường tiểu học trong quá trình triển khai 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

- Mô hình quản lý trường tiểu học công lập trong quá trình triển khai Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018: Chương trình GD; Tổ chức hoạt động dạy, hoạt động 

học, đánh giá kết quả; Điều kiện đảm bảo (đội ngũ, csvc…) 

- Các dữ liệu thực tiễn được sử dụng chủ yếu dựa trên các số liệu thống kê và 

tổng kết thực tiễn từ khi bắt đầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, kết 

hợp với khảo sát thục trạng. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý trường tiểu học trong quá trình triển khai 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Đơn vị thực hiện: Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục  

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông X Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

X  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về quản lý trường tiểu học trong quá trình triển khai 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Đề xuất mô hình quản lý trường tiểu học trong quá trình triển khai Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Nhiệm vụ được thực hiện trong năm 2021 khi các trường tiểu học mới thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 1 và bắt đầu triển khai  đối với 

khối lớp 2 trong một bối cảnh đặc biệt, đó là dịch COVID-19 hoành hành vì vậy phần 

lớn thời gian việc dạy và học phải thực hiện trực tuyến. Công tác nghiên cứu cũng vì 

vậy mà phần nào bị hạn chế. Nhiệm vụ đã đạt được một số kết quả như sau: 

Về mặt lí luận:  

Nhiệm vụ làm rõ cơ sở lí luận về mô hình quản lý trường tiểu học trong quá trình 

triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thông qua hệ thống các khái niệm 

như: Nhà trường Tiểu học, Chương trình giáo dục tiểu học, Quản lý trường tiểu 

học…Đồng thời, nhiệm vụ cũng phân tích các vấn đề lý luận, bao gồm: CTGD tiểu 

học 2018 và những yêu cầu đối với quản lí nhà trường tiểu học; Triển khai CTGD PT 

2018 ở các trường tiểu học; Mô hình quản lý trường tiểu học trong quá trình triển khai 

CTGD 2018; Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý trường tiểu học trong quá trình triển 

khai chương trình GDPT 2018… 

Mô hình quản lý trường tiểu học trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 được lựa chọn dựa trên tiếp cận mô hình quản lý CIPO. 

Về mặt thực tiễn: 

Nhiệm vụ đã tổ chức nghiên cứu thực trạng quản lý trường tiểu học trong quá 

trình triển khai CTGD 2018 với mẫu khảo sát gồm 440 CBQL, GV và chuyên gia trên 

địa bàn Hà Nội, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh. 

Nội dung khảo sát tập trung vào các thành tố quản lý theo mô hình CIPO như: 

quản lý các yếu tố đầu vào, quản lý quá trình dạy học, quản lý các yếu tố đầu ra,  cũng 

như các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý nhà trường tiểu học trong quá trình triển 

khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết quả khảo sát cho phép đánh giá được 

thực trạng quản lý trường tiểu học trong quá trình triển khai chương trình giáo dục 

2018.  

Kết quả của nhiệm vụ 

Từ lý luận và thực tiễn, nhiệm vụ đã đề xuất được mô hình quản lý trường tiểu 

học trong quá trình triển khai chương trình giáo dục 2018 với các thành tố quản lý bao 

gồm: đầu vào, quá trình, đầu ra cũng như kiểm soát các yếu tố của bối cảnh.  
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Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất kiến nghị đối với các cấp, các bộ, 

ngành, địa phương  để việc quản lý nhà trường tiểu học trong quá trình triển khai 

chương trình giáo dục 2018 được thành công và hiệu quả. 

Đề xuất, kiến nghị 

Căn cứ vào cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, sử dụng các kết quả của cơ 

sở lý luận, nếu được tiếp tục nghiên cứu, nhóm nghiên cứu sẽ triển khai khảo sát trên 

diện rộng, kết hợp cả phiếu hỏi và phỏng vấn tọa đàm để có kết quả nghiên cứu sâu 

hơn về vấn đề quản lý nhà trường tiểu học trong quá trình triển khai chương trình giáo 

dục 2018. Đồng thời, nghiên cứu này cũng nên được mở rộng đối với các cấp học 

cao hơn như Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trong quá trình triển khai chương 

trình giáo dục phổ thông 2018.  

Các công bố 

1. Phạm Thị Thúy Hồng, Lê Thị Phương Thúy, Hoàng Thị Diệp (2021). Thực trạng 

quản lý thực hiện chương trình GDPT 2018 trong trường tiểu học, Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Việt Nam, số đặc biệt, tháng 12/2021.  

2. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2021), Đổi mới quản trị trường tiểu học trong triển 

khai CTGDPT 2018, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số đặc biệt, tháng 01/2022. 
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TÊN NHIỆM VỤ: QUẢN LÝ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN Ở TIỂU HỌC 

TRONG BỐI CẢNH GIÃN CÁCH XÃ HỘI 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Hồ Thanh Bình 

Các thành viên: TS. Trịnh Anh Hoa, ThS. Mạc Việt Hà, GS.TS Phan Văn Kha, TS. 
Nguyễn Thế Thắng, ThS. Đinh Văn Thái, TS. Nguyễn Thúy Hồng, 
ThS. Nguyễn Xuân An, ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, PGS.TS. 
Nguyễn Đức Minh, ThS. Lê Thị Phương Thúy, ThS. Hoàng Ngọc 
Diệp, CN. Nguyễn Thị Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu thực trạng, đề xuất một số giải pháp quản lý việc dạy học trực tuyến 

cho học sinh tiểu học, trong bối cảnh giãn cách xã hội 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong việc quản lý dạy học trực tuyến cho học 

sinh tiểu học ở Việt Nam 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

-  Cơ sở lý luận về giãn cách xã hội, dạy học trực tuyến và quản lý dạy học trực tuyến 

- Thực trạng việc quản lý dạy học trực tuyến ở một số địa phương. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Nhiệm vụ thường xuyên Quản lý dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học trong 

bối cảnh giãn cách xã hội đã phần nào đưa ra bức tranh về quản lý việc dạy học trực 

Đơn vị thực hiện: Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục  

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông X Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH X Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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tuyến cho học sinh tiểu học trong năm học 2020-2021 và những tháng đầu của năm 

học 2021-2022 

Về mặt lý luận: 

Nhiệm vụ đã làm rõ cơ sở lý luận về quản lý dạy học trực tuyến ở Tiểu học trong 

bối cảnh giãn cách xã hội thông qua hệ thống hóa các khái niệm: 

- Khái niệm về giãn cách xã hội, theo các chỉ thị của chính phủ về giãn cách xã hội 

- Dạy học trực tuyến: Các lý luận, quan điểm, khái niệm khác nhau về dạy học 

trực tuyến. 

- Quản lý việc dạy học trực tuyến: Bao gồm các chức năng của quản lý và thông 

tư số 09 của Bộ GD và Đào taoi về quản lý dạy học trực tuyến trong thời gian đại dịch 

Covid 19.  

- Ngoài ra, trong phần lý luận, nhiệm vụ cũng đã hệ thống hóa các khái niệm về 

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học và quản lý dạy học, dãn 

cách xã hội và những yêu cầu đặt ra đối với giáo dục tiểu học. Các lý thuyết về xây 

dựng kế hoạch, chỉ đạo và và tổ chức dạy học trực tuyến. 

- Nhiệm vụ cũng đã tổng quan các nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài, trong 

nước và quốc tế 

Về mặt thực tiễn: 

Trong nhiệm vụ này, nhóm nghiên cứu  đã hoàn thành báo cáo khảo sát thực 

trạng về việc quản lý dạy học trực tuyến bậc tiểu học ở một số địa phương thông qua 

phiếu khảo sát trực tuyến, nhằm đánh giá việc thực hiện một số nội dung quản lý theo 

thông tư 09 Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Kết quả của nhiệm vụ 

Từ lý luận và thực tiễn, nhiệm vụ đã đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường 

tính hiệu quả trong quản lý việc dạy học trực tuyến cho bậc tiểu học trong bối cảnh 

giãn cách xã hội. Cụ thể:  

Để quản lý có hiệu quả việc dạy học trực tuyến ở cấp tiểu học trong bối cảnh 

giãn cách xã hội, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau: 

- Xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn quản lý và dạy học trực tuyến 

- Tổ chức, quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, GV, CMHS, HS về 

dạy học trực tuyến trong bối cảnh giãn cách xã hội 

- Xây dựng kế hoạch học tập trực tuyến phù hợp với đặc điểm học sinh, điều 

kiện hỗ trợ của gia đình 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực dạy học trực tuyến cho GV và hướng dẫn 

CMHS hỗ trợ HS học tập trực tuyến 
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- Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát và đánh giá quá trình dạy học trực 

tuyến phù hợp với bối cảnh giãn cách xã hội 

- Tổ chức phối hợp với các đơn vị ngoài nhà trường để hỗ trợ tổ chức dạy học 

trực tuyến 

Đề xuất, kiến nghị 

Căn cứ vào phương pháp nghiên cứu, sử dụng các kết quả của cơ sở lý luận, 

nếu được tiếp tục nghiên cứu, nhóm nghiên cứu sẽ triển khai nghiên cứu sâu hơn các 

lĩnh của việc dạy học trực tuyến, như kiểm tra đánh giá, các yếu tố ảnh hưởng hay 

chương trình dạy học trực tuyến, hoặc có thể tiếp tục nghiên cứu quản lý dạy học trực 

tuyến ở các bậc học khác, hoặc nghiên cứu sâu và cụ thể ở một tỉnh thành cụ thể. 

Làm căn cứ để các nhà hoạch định chính sách đưa ra các chính sách phù hợp. 

Các công bố 

- Bài báo: 

Hồ Thanh Bình, Nguyễn Xuân An (năm 2021). Thực trạng quản lý dạy học trực 

tuyến cho học sinh tiểu học trong bối cảnh giãn cách xã hội, số đặc biệt, tháng 

12/2021.  
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TÊN NHIỆM VỤ: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP 

TRONG BỐI CẢNH PHÙ HỢP THỰC TẾ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

VÀ TƯƠNG ỨNG VỚI KỊCH BẢN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, DỊCH 

BỆNH KHÁC NHAU 
 

Chủ trì nhiệm vụ: CN. Trần Văn Thanh 

Các thành viên: TS. Trần Thị Yên; TS. Hà Đức Đà; ThS. Trương Khắc Chu; ThS. 
Đàm Thị Hoài Dung; ThS. Nguyễn Như Đông; ThS. Cao Việt Hà; 
ThS. Phạm Thu Hà; ThS. Đào Thị Hồng Minh; ThS. Nguyễn Văn 
Sáng, CN. Nguyễn Thị Minh Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu các mô hình học tập trong bối cảnh phù hợp thực tế vùng dân tộc 

thiểu số và tương ứng với kịch bản phòng chống thiên tai, dịch bệnh khác nhau; đề 

xuất một số mô hình học tập phù hợp góp phần hướng tới đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả bền vững đối với giáo dục phổ thông vùng dân tộc thiểu số. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Mô hình học tập trong bối cảnh phòng chống thiên tai, 

dịch bệnh khác nhau ở trường phổ thông vùng dân tộc thiểu số. 

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu mô hình học tập trong bối cảnh thiên tai, dịch 

bệnh ở một số trường phổ thông vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. 

 

Đơn vị thực hiện: Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc  

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông X Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc X Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

X  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lí luận về mô hình học tập trong bối cảnh 

phù hợp với thực tế vùng dân tộc thiểu số và tương ứng với kịch bản phòng chống thiên 

tai dịch bệnh. 

Nghiên cứu tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại địa phương; thực tiễn tác động của 

thiên tai dịch bệnh đến việc học tập của học sinh vùng dân tộc thiểu số; nghiên cứu thực 

trạng của việc thực hiện các kịch bản, mô hình học tập của các cấp học Tiểu học, Trung 

học cơ sở, Trung học phổ thông ở vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh phòng chống thiên 

tai, dịch bệnh khác nhau. 

Từ việc nghiên cứu lí luận, thực trạng thực hiện các kịch bản, mô hình học tập ở vùng 

dân tộc thiểu số; nhóm nghiên cứu đề xuất 02 mô hình học tập trong bối cảnh phù hợp 

thực tế vùng dân tộc thiểu số tương ứng với kịch bản phòng chống thiên tai dịch bệnh khác 

nhau. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 02 mô hình học tập trong bối cảnh phù hợp thực 

tế vùng dân tộc thiểu số và tương ứng với kịch bản phòng chống thiên tai, dịch bệnh 

khác nhau. 

 (1)  Mô hình học tập trong bối cảnh phù hợp thực tế vùng dân tộc thiểu số tương 

ứng với kịch bản phòng chống thiên tai. 

(2)  Mô hình học tập trong bối cảnh phù hợp thực tế vùng dân tộc thiểu số tương 

ứng với kịch bản phòng chống dịch bệnh. 

Ở mỗi mô hình nhóm đưa ra các phương án dạy học tương ứng với các kịch 

bản cụ thể cho từng cấp học Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông để giúp 

nhà trường, giáo viên và học sinh lựa chọn các phương án học tập khi có thiên tai, 

dịch bệnh xảy ra và tập trung vào phương án (i) Tự học có hướng dẫn; (ii) Học trực 

tuyến; (iii) Học trực tuyến kết hợp trực tiếp. 

Ở mỗi phương án đều có hướng dẫn cụ thể về: Điều kiện áp dụng, nội dung học 

tập, nhiệm vụ của giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất thiết bị dạy học, kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập của HS theo từng cấp học cụ thể và mối liên hệ, quan hệ giữa các 

thành tố trong mô hình học tập. 

Các mô hình học tập nhóm nghiên cứu đề xuất giúp nhà trường, GV, HS dễ 

dàng lựa chọn và áp dụng các phương án học tập phù hợp với điều kiện của nhà 

trường, của giáo viên, học sinh, của gia đình HS khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra. 
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Đề xuất, kiến nghị 

Cần tiếp tục có những nghiên cứu về hiệu quả, chất lượng giáo dục sau khi thực 

tế sử dụng mô hình học tập của các trường phổ thông tại vùng DTTS; từ đó có những 

đánh giá, chỉnh sửa và tài liệu hóa mô hình học tập cụ thể để các cơ sở giáo dục chủ 

động hơn, có những phản ứng kịp thời nhanh nhạy khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra. 

Cần có nghiên cứu về điều chỉnh chương trình, nội dung, đánh giá giáo viên, 

đánh giá học sinh trong việc thực hiện các mô hình dạy học khi có thiên tai, dịch bệnh 

xảy ra; để giúp các cơ sở giáo dục chủ động hơn trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

trong giáo dục. 

Ngoài những hướng dẫn chung về dạy học trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh; 

Bộ Giáo dục và Đào tạo nên có những hướng dẫn riêng theo vùng, miền đặc biệt là 

đối với vùng DTTS khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra trong thời gian dài. 

Các công bố 

- Bài báo: 

Trần Văn Thanh (2021), Một số phương án tổ chức học tập cho học sinh ở vùng 

dân tộc thiểu số, miền núi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Tạp chí Giáo dục, (số 

512, kì 2-10/2021, tr 54-58).  
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TÊN NHIỆM VỤ: NGHIÊN CỨU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 CHO CÁC TRƯỜNG BÁN TRÚ 

CẤP TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU 

SỐ, MIỀN NÚI 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS Trương Khắc Chu 

Các thành viên: TS. Trần Thị Yên; TS Hà Đức Đà; CN. Trần Văn Thanh  ; ThS Đàm 
Thị Hoài Dung; ThS Nguyễn Như Đông; ThS Cao Việt Hà; ThS 
Phạm Thu Hà; ThS Đào Thị Hồng Minh; ThS Nguyễn Văn Sáng; 
CN Nguyễn Minh Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng thực hiện chương trình GDPT 2000 và 

việc thực hiện chương trình GDPT 2018 (năm học 2020 – 2021) tại các trường bán 

trú cấp TH và THCS ở vùng DTTS, MN; đề xuất hướng dẫn thực hiện chương trình 

GDPT 2018 phù hợp với đặc thù trường bán trú cấp TH và THCS ở vùng DTTS, MN 

trong những năm học tiếp theo. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018 cho các 

trường bán trú cấp TH và THCS ở vùng DTTS, MN phía Bắc từ năm học 2021-2022 

và các năm học tiếp theo; 

Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng thực hiện chương trình GDPT 2018 cho các 

trường bán trú cấp TH và THCS ở vùng DTTS, MN phía Bắc từ năm học 2021-2022 

Đơn vị thực hiện: Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc  

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông X Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc X Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá X 
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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và các năm học tiếp theo, đại diện một số tỉnh gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào 

Cai, Hòa Bình;  

Chủ yếu nghiên cứu các số liệu, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện chương 

trình GDPT các năm học gần đây (2016-2017; 2017-2018; 2018- 2019; 2020-2021) 

của một số trường PTDTBT TH, PTDTBT THCS tại một số tỉnh ở vùng DTTS, MN 

phía Bắc. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

- Hướng dẫn thực hiện nội dung, phương pháp, kiểm tra đánh giá Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 cho các trường bán trú TH, THCS; 

 - Hướng dẫn các qui định/yêu cầu về các điều kiện thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 (CBQL, GV, HS, CSVC,) cho các trường bán trú TH, THCS; 

- Hướng dẫn các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do 

tính chất đặc thù trường lớp bán trú (nuôi-dạy) cho các trường bán trú TH, THCS. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng thực hiện chương trình GDPT 2000 và 

việc thực hiện chương trình GDPT 2018 (năm học 2020 – 2021) tại các trường bán 

trú cấp TH và THCS ở vùng DTTS, MN; Đề xuất hướng dẫn thực hiện chương trình 

GDPT 2018 phù hợp với đặc thù trường bán trú cấp TH và THCS ở vùng DTTS, MN 

trong những năm học tiếp theo. 

Nội dung hướng dẫn:  

- Đề xuất mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh trường 

bán trú trong chương trình giáo dục phổ thông 2018; 

- Kế hoạch và nội dung của Chương trình GDPT 2018 ở trường bán trú; 

- Phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018 theo chương 

trình GDPT 2018 ở trường bán trú; 

- Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 

ở trường bán trú. 

Các nội dung đề xuất giúp cho nhà trường dễ dàng đưa ra lựa chọn, áp dụng 

phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập phù hợp với điều kiện thực tiễn của 

nhà trường trong năm học này và cả những năm học tiếp theo.  

Đề xuất, kiến nghị 

Cần tiếp tục có những nghiên cứu về thực hiện chương trình GDPT 2018 ở 

những bậc học cao hơn và mở rộng phạm vi nghiên cứu không chỉ ở các trường bán 

trú vùng DTTS, MN mà mở rộng ra cả vùng DTTS, MN. Có những đánh giá, điều chỉnh 
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và bổ sung chương trình, nội dung, phù hợp với loại hình trường bán trú, hoàn thiện 

dần để tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018 có thể áp dụng cho các 

cấp học, các loại hình trường học ở vùng DTTS, MN.  

Các công bố 

- Bài báo: 

Trương Khắc Chu (2021), Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 cho các trường bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở ở vùng dân tộc 

thiểu số, miền núi; Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 6 năm 2021.  
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TÊN NHIỆM VỤ: ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY 

HỌC TRẢI NGHIỆM TRONG MÔN NGỮ VĂN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG 

TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 
 

Chủ trì nhiệm vụ: TS Dương Thị Thanh Hương 

Các thành viên: PGS. TS. Chu Cẩm Thơ; PGS TS Nguyễn Thị Lan Phương; TS Trần 
Thị Hương Giang; TS Đặng Xuân Cương; ThS Dương Thị Thu 
Hương; ThS Nguyễn Thị Hương; CN Nguyễn Tất Thắng; ThS 
Nguyễn Phương Linh; ThS Phạm Quang Minh; ThS Bùi Thị Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu đánh giá kĩ năng xây dựng kế Đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch 

dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ Văn đáp ứng Chương trình GDPT mới nhằm mục 

đích giúp CBQL và GV đánh giá và tự đánh giá kĩ năng xây dựng KHDH Ngữ văn  nói 

chung, KHDH trải nghiệm trong môn Ngữ văn nói riêng, từ đó, phát triển năng lực 

nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông đang đặt ra khi thực hiện 

Chương trình GDPT 2018. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu này hướng tới đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải 

nghiệm môn Ngữ văn trong Chương trình GDPT mới. Tập trung nghiên cứu cơ sở lý 

luận và thực tiễn về dạy học trải nghiệm và dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn;  

xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí  bao gồm 8 tiêu chuẩn và 26 tiêu chí; bộ  công cụ 

đánh giá bao gồm: phiếu đánh giá và phiếu tự đánh giá. 

Đơn vị thực hiện: Ban Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục  

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông X Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

X  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá X 
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

-  Nghiên cứu cơ sở khoa học về đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học 

trải nghiệm trong môn Ngữ Văn đáp ứng Chương trình GDPT mới 

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm 

trong môn Ngữ Văn đáp ứng Chương trình GDPT mới. 

- Xây dựng bộ công cụ đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm 

trong môn Ngữ Văn đáp ứng Chương trình GDPT mới. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học trải nghiệm: các khái 

niệm KHDH, xây dựng KHDH; đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học;  các mô 

hình dạy học trải nghiệm, đặc điểm, bản chất và chu trình của dạy học trải nghiệm; 

thực tiễn xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn hiện nay. 

Xây dựng được Bộ tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy 

học trải nghiệm môn Ngữ văn trong CT GDPT mới bao gồm; đề xuất cấu trúc kĩ năng 

kế hoạch DHTN; Bộ Tiêu chuẩn gồm 8 tiêu chuẩn, 26 tiêu chí; Hướng dẫn sử dụng 

bộ tiêu chuẩn tiêu chí để đánh giá và tự đánh giá kĩ năng xây dựng KH DHTN, xây 

dựng phiếu khảo sát online để xin ý kiến giáo viên về bộ Tiêu chuẩn tiêu chí 

Xây dựng được bộ công cụ đánh giá kĩ năng xây dựng KH DHTN gồm: Phiếu 

Rubric đánh giá kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn; Phiếu tự đánh giá 

kế hoạch trải nghiệm trong môn Ngữ văn; Phiếu góp ý về tiêu chí và Rubric đánh giá 

KH DHTN môn Ngữ văn; đưa xuống 04 trường THCS tại Hà Nội, khảo sát và xin ý 

kiến CBQL; GV.  

Đề xuất, kiến nghị 

- Chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các trường THCS & THPT sử dụng đánh 

giá GV khi thực hiện CT GDPT 2018. 

- Sử dụng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và công cụ trong đánh giá năng lực nghề nghiệp 

cho GV Ngữ văn ở các trường phổ thông.  

Các công bố 

- Bài báo: 

Dương Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Hương (2021), Thực trạng xây dựng kế 

hoạch dạy học trải nghiệm và đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm 

trong môn Ngữ văn; Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 12 năm 2021.  
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TÊN NHIỆM VỤ: TỔNG QUAN KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHƯƠNG 

THỨC ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC KHI TỔ CHỨC DẠY HỌC KẾT HỢP 

TRÊN LỚP VÀ TRỰC TUYẾN 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS Phạm Quang Minh 

Các thành viên: PGS. TS. Chu Cẩm Thơ; PGS TS Nguyễn Thị Lan Phương; TS Trần 
Thị Hương Giang; TS Đặng Xuân Cương; ThS Dương Thị Thu 
Hương; ThS Nguyễn Thị Hương; CN Nguyễn Tất Thắng; ThS 
Nguyễn Phương Linh; CN Vũ Trường An; ThS Bùi Thị Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phương thức đánh giá người học khi tổ chức 

dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến để từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm giúp 

người dạy sáng tạo hơn về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học kết 

hợp trên lớp và trực tuyến. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Nhiệm vụ tập trung tổng quan các nghiên cứu của quốc tế về phương pháp và 

cách thức đánh giá người học ở giáo dục phổ thông và giáo dục đại học khi tổ chức 

dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến ở một số quốc gia trên thế giới. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

- Kinh nghiệm quốc tế về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học 

kết hợp trên lớp và trực tuyến. 

Đơn vị thực hiện: Ban Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục  

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông X Đại học X  Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá X 
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

X  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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- Một số biện pháp về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học kết 

hợp trên lớp và trực tuyến. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Nội dung 1: Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận của một số vấn đề sau đây: Dạy 

học kết hợp trên lớp và trực tuyến (3 mức độ để áp dụng mô hình dạy học kết hợp); 

Đánh giá; Đánh giá trên lớp; Đánh giá trong dạy học trực tuyến; Đánh giá khi tổ chức 

dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến. 

Nội dung 2: Đề tài đã tổng quan kinh nghiệm về phương thức đánh giá sinh viên 

trong dạy học kết hợp: Giáo dục đại học (Úc, Hoa Kỳ, Canada, Anh, Singapore) và 

Giáo dục phổ thông (Na Uy, Phần Lan, Brazil, Singapore). Kinh nghiệm cho thấy, quan 

điểm được nhấn mạnh nhiều nhất về phương thức đánh giá trong dạy học kết hợp là 

sự tham gia chủ động của người học trong hoạt động đánh giá, tạo điều kiện cá nhân 

hóa việc học tập của người học, đồng thời khi thiết kế nhiệm vụ đánh giá cần xem xét 

đến các kết quả học tập dự kiến của người học. Trong dạy học kết hợp sử dụng đa 

dạng hình thức đánh giá, tập trung vào chủ yếu quá trình với đa dạng các phương 

thức đánh giá, từ bài kiểm tra truyền thống, bài kiểm tra trực tuyến, tự đánh giá, đánh 

giá đồng đẳng, đánh giá qua trò chơi, đánh giá qua nhiệm vụ nhóm/cá nhân tham gia 

vào nhóm, đánh giá trong học tập dựa trên dự án, thảo luận trên các diễn đàn trực 

tuyến, rubric… 

Nội dung 3: Một số biện pháp về phương thức đánh giá người học khi tổ chức 

dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến:  

- Mỗi cơ sở giáo dục đại học cần có những định hướng, cam kết về mô hình dạy 

học kết hợp trong các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh; tiếp đến cần xây dựng một 

mô hình dạy học kết hợp phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của mỗi trường.  

- Tạo lập thói quen (nhưng không lạm dụng) cho HS (đặc biệt là học sinh tiểu 

học) tiếp cận với các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động dạy học 

cũng như kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tuyến. 

- Việc chuyển đổi mô hình dạy học từ trên lớp sang kết hợp, cần phải có sự đồng 

bộ từ khâu Giảng dạy, Đánh giá và Nền tảng công nghệ thông tin. 

- Phong phú hóa các hoạt động học tập trong mô hình DHKH; đồng thời, thực 

hiện hoạt động đánh giá linh hoạt bằng nhiều hình thức khác nhau. 

- Quy định rõ các tiêu chí/điểm số đánh giá với từng nhiệm vụ tự học của người 

học: Khi tổ chức hoạt động tự học, người dạy nên phổ biến rõ ràng các nhiệm vụ, yêu 

cầu sản phẩm và quy định rõ các tiêu chí/điểm số đánh giá tương ứng với từng nhiệm 

vụ của người học. 
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- Không có sự thay đổi về các phương pháp đánh giá (đánh giá quá trình, đánh 

giá đồng đẳng hay tự đánh giá) mà là sự thay đổi về phương tiện đánh giá và môi 

trường đánh giá. 

- Việc chuyển đổi từ đánh giá trực tiếp sang đánh giá trực tuyến đòi hỏi phải đảm 

bảo được sự liêm chính về học thuật và tính công bằng trong đánh giá. 

- Chủ trương đổi mới đánh giá kết quả học tập của người học trong mô hình 

DHKH cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa 

phương hoặc cơ sở giáo dục. 

Đề xuất, kiến nghị 

- Là cơ sở để hỗ trợ cho các nhiệm vụ, đề tài, dự án trong tương lai nghiên cứu 

các lĩnh vực liên quan về phương thức đánh giá trong dạy học kết hợp cũng như dạy 

học trực tuyến. 

- Chuyển giao cho các cán bộ nghiên cứu và những người quan tâm thông qua 

bài báo và hội thảo khoa học.  

Các công bố 

- Bài báo: 

Phạm Quang Minh, Vũ Trường An, Trần Thị Phương Linh (2021), ). Kinh nghiệm 

của một số trường đại học trên thế giới về phương thức đánh giá sinh viên khi tổ chức 

dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến; Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 12 năm 

2021.  
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TÊN NHIỆM VỤ: NGHIÊN CỨU KHUNG PHÁP LÍ CHO HỆ THỐNG 

HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở VIỆT NAM NHẰM THÚC ĐẨY HỌC TẬP SUỐT 

ĐỜI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP 
 

Chủ trì nhiệm vụ: TS Nguyễn Minh Tuấn 

Các thành viên: TS Nguyễn Thị Hài; ThS Bùi Thanh Xuân; PGS TS Nguyễn Tiến 
Hùng; ThS Dương Thị Oanh; ThS Hồ Huyền Trang; ThS Vũ Thị 
Phương Thảo; ThS Nguyễn Duy Long; ThS Nguyễn Hoài Thu; CN. 
Mai Thị Phương; CN. Bùi Thị Nhường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Đề tài phân tích, đánh giá các văn bản pháp lí, chính sách liên quan đến HTSĐ 

và đề xuất hoàn thiện khung pháp lí thúc đẩy HTSĐ và xây dựng XHHT ở Việt Nam. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu một số nội dung lý luận có liên quan, Luật giáo dục suốt đời 

và một số chính sách liên quan của Hàn Quốc, Đạo luật thúc đẩy giáo dục Không 

chính quy và Phi chính quy của Thái Lan và một số quy định mang tính pháp lý đối 

với GDTX và xây dựng XHHT ở Việt Nam. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

-  Nghiên cứu một số nội dung lý luận có liên quan đến chính sách HTSĐ. 

- Nghiên cứu khung pháp lý về GDSĐ của Hàn Quốc, Đạo luật thúc đẩy giáo dục 

KCQ và PCQ của Thái Lan. 

Đơn vị thực hiện: Ban Nghiên cứu Giáo dục Thường xuyên  

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông  Đại học X  Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên X Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục X 
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 

 



19 
 

- Nghiên cứu một số văn bản pháp lý của Việt Nam có liên quan đến GDTX và 

HTSĐ, xây dựng XHHT. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Nghiên cứu đã làm rõ một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến vấn đề nghiên 

cứu như: khái niệm về chính sách, phân loại chính sách, khung pháp lý, học tập suốt 

đời và hệ thống học tập suốt đời, xã hội học tập,... Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu 

cũng làm rõ khung chính sách/quy định và quy trình phát triển. 

Kết quả nghiên cứu cũng đã làm rõ bối cảnh ra đời của các chính sách thúc đẩy 

HTSĐ của Hàn Quốc và chính sách thúc đẩy giáo dục KCQ và PCQ của Thái Lan và 

có những so sánh đối với các chính sách phát triển GDTX của Việt Nam. Nghiên về 

chính sách phát triển GDTX ở Việt Nam cho thấy: (i) Các quy định tương đối hoàn 

chỉnh, đầy đủ các thành tố của hệ thống giáo GDTX từ chức năng, nhiệm vụ, hệ thống 

mạng lưới, nội dung chương trình, tài liệu học tập, phương pháp giáo dục, đánh giá 

công nhận kết quả, hỗ trợ phát triển GDTX. Cùng với quy định GDTX là một trong hai 

bộ phận cùa hệ thống giáo dục quốc dân có thể thấy Đảng và Nhà nước ngày càng 

coi trọng GDTX. Với những quy định trong Luật giáo dục 2019 đã thể chế hóa những 

chủ trương, chính sách của Đảng thành quy định pháp luật. Bên cạnh Luật giáo dục, 

các Luật khác như Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật Thư viện, Bảo tàng, Nhà văn hóa 

xã,.. đều có những điều khoản quy định về chức năng nhiệm vụ phục vụ nhu cầu học 

tập của nhân dân, tạo cơ hội để mọi người được HTSĐ; (ii) Các quy đinh về GDTX 

trong Luật Giáo dục 2019 có một số điều còn chung chung, một số quy định chưa 

mang tính khả thi cao; (iii) Chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là NQ29 về đổi 

mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo có định hướng “đảm bảo liên thông giữa 

các cấp bậc, trình độ và hình thức đào tạo” tuy nhiên trong văn bản Luật chưa quy 

định rõ điều kiện, cơ chế đảm bảo liên thông; (iv) Chưa có quy định riêng về đội ngũ 

giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên. GDTX có những đặc thù riêng, đặc 

biệt là giáo dục cộng đồng nhưng chưa có những quy định về đào tạo, bồi dưỡng cho 

đội ngũ cán bộ giáo viên đặc thù này. Việt Nam hiện nay chưa có quy định và trường 

ĐH nào về đào tạo nhân lực cho GDTX. Ở một số nước phát triển đã có những trường 

ĐH đào tạo sư phạm người lớn hay giáo dục cộng đồng nhằm đào tạo đội ngũ cán 

bộ, giáo viên chuyên về giáo dục người lớn, GDTX; (v) Chưa có cơ chế đánh giá, 

công nhận kết quả tự học của người học để khuyến khích công dân học tập thường 

xuyên, HTSĐ. 

Đề xuất, kiến nghị 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đưa ra một số đề xuất nghiên 

cứu hoàn thiện Khung pháp lý cho hệ thống HTSĐ ở Việt Nam như sau:  
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1) Nghiên cứu hoàn thiênh chính sách về HTSĐ được tiến hành theo cách tiếp 

cận liên ngành và đa ngành, có sự liên kết, tham chiếu với các chính sách khác của 

quốc gia về phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng kĩ thuật số, thúc đẩy phúc 

lợi xã hội, tăng cường tính cố kết xã hội giữa các tầng lớp nhân dân; 

2) Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều về Giáo dục thường xuyên trong 

Luật Giáo dục;  

3) Hoàn thiện, ban hành các văn bản quy định, quy chế về tổ chức hoạt động 

của các cơ sở GDTX như: trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, trung tâm HTCĐ, trung 

tâm Ngoại ngữ-Tin học, trung tâm giáo dục kĩ năng sống, trung tâm bồi dưỡng kiến 

thức, và các loại hình trung tâm khác;  

4) Xây dựng, ban hành các loại chương trình thường xuyên đáp ứng nhu cầu 

người học. Rà soát, hoàn thiện quy định vai trò, trách nhiệm của các cơ sở GDTX 

trong việc xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, tổ chức các khóa học đáp ứng 

nhu cầu học tập đa dạng của người dân. Quy định về các hình thức tổ chức GDTX;  

5) Xây dựng các quy định việc tổ chức thực hiện các loại hình chương trình 

GDTX trong các cơ sở giáo dục chính quy, qy định liên thông giữa các cấp bậc, trình 

độ đào tạo và giữa các hình thức đào tạo, quy định về đánh giá, công nhận kết quả 

học tập của người học, quy định về tài chính đối với GDTX; 

6) Xây dựng một luật về Giáo dục suốt đời/ Học tập suốt đời và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện luật.  

Các công bố 

- Bài báo: 

Nguyễn Tiến Hùng (2021), ). Phát triển Xã hội học tập: Khung chính sách/ quy 

định và quy trình; Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam số 16 tháng 10 năm 2021.  
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TÊN NHIỆM VỤ: LỒNG GHÉP GIỚI VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH 

SẢN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
 

Chủ trì nhiệm vụ: TS Nguyễn Thị Hài 

Các thành viên: TS Nguyễn Minh Tuấn; ThS Bùi Thanh Xuân; PGS.TS Nguyễn Tiến 
Hùng; ThS Dương Thị Oanh; ThS Hồ Huyền Trang; ThS Vũ Thị 
Phương Thảo; ThS Nguyễn Duy Long; ThS Nguyễn Hoài Thu; CN. 
Mai Thị Phương; CN. Bùi Thị Nhường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Xây dựng được Tài liệu hướng dẫn Lồng ghép giáo dục giới và giáo dục sức 

khỏe sinh sản trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu việc thực hiện lồng ghép giáo dục về giới và sức khỏe sinh sản vào 

một số hoạt động giáo dục của cơ sở GDTX, bao gồm: các hoạt động tập thể và công 

tác chủ nhiệm lớp 

Đối tượng học viên cơ sở GDTX: Tập trung vào học viên cấp THPT (Do đối 

tượng người học chủ yếu là HV cấp THPT. Năm học 2019-2020 số lượng HV cấp 

THCS chỉ chiếm 7.4%). 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

Nhiệm vụ tập trung vào 3 nội dung nghiên cứu chủ yếu gồm: 1.  Một số vấn đề 

chung về lồng ghép giáo dục giới và sức khỏe sinh sản vào hoạt động giáo dục ở các 

Đơn vị thực hiện: Ban Nghiên cứu Giáo dục Thường xuyên  

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông  Đại học X  Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên X Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục X 
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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cơ sở giáo dục thường xuyên. 2. Hướng dẫn thực hiện lồng ghép giáo dục về giới và 

sức khỏe sinh sản vào hoạt động giáo dục trong các cở sở giáo dục thường xuyên. 

3. Một số chuyên đề minh họa về hướng dẫn lồng ghép giáo dục về giới và sức khỏe 

sinh sản vào hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Tài liệu hướng dẫn Lồng ghép giáo dục giới và giáo dục sức khỏe sinh sản trong 

các cơ sở giáo dục thường xuyên gồm 3 phần. Phần đầu của tài liệu, nhóm nghiên 

cứu đã nghiên cứu một số vấn đề chung về lồng ghép giới và sức khỏe sinh sản vào 

hoạt động giáo dục ở các cơ sở giáo dục thường xuyên. Phần nghiên cứu này là cơ 

sở khoa học để nhóm nghiên cứu thực hiện phần hướng dẫn thực hiện, đưa ra các 

chuyên đề minh họa về lồng ghép giáo dục giới và sức khỏe sinh sản vào các hoạt 

động giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên ở các phần tiếp sau. Cụ thể 

của phần nghiên cứu này đã trình bày về sự cần thiết của việc lồng ghép giới và sức 

khỏe sinh sản vào hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên; Một 

số khái niệm cơ bản liên quan đến tài như giới, giáo dục về giới, lồng ghép giới, sức 

khỏe sinh sản, giáo dục sức khỏe sinh sản; Hướng dẫn kĩ thuật quốc tế về giáo dục 

giới tính và tình dục toàn diện trong nhà trường; Đặc điểm học viên học ở các cơ sở 

giáo dục thường xuyên; Lồng ghép giới và giáo dục sức khỏe sinh sản vào hoạt động 

giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên như lồng ghép giáo dục giới và sức 

khỏe sinh sản vào các hoạt động giáo dục, Lồng ghép giới và sức khỏe sinh sản trong 

công tác tư vấn, tham vấn học đường cho học viên; lồng ghép giới và sức khỏe sinh 

sản trong công tác chủ nhiệm; Khái quát thực trạng giáo dục về giới và sức khỏe sinh 

sản trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. 

Trên cơ sở lí luận, phần cơ sở thực tiễn của việc thực hiện lồng ghép giáo dục 

giới và sức khỏe sinh sản ở các cơ sở giáo dục thường xuyên đã đưa ra các hướng 

dẫn cụ thể cho việc thực hiện lồng ghép giới và giáo dục sức khỏe sinh sản vào các 

hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên như đưa ra các mục tiêu lồng ghép; 

nguyên tắc lồng ghép; nội dung giáo dục giới và sức khỏe sinh sản có thể lồng ghép 

vào hoạt động giáo dục; định hướng về hình thức và phương pháp lồng ghép trong 

hoạt động giáo dục ở cơ sở giáo dục thường xuyên; định hướng về đánh giá kết quả 

lồng ghép; đề xuất quy trình lồng ghép và cuối cùng là đề xuất cấu trúc chuyên đề 

minh họa lồng ghép giáo dục về giới và sức khỏe sinh sản vào hoạt động giáo dục 

trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. Từ những hướng dẫn này, các cán bộ quản 

lí, giáo viên dạy trong các cơ sở giáo dục thường xuyên có thể tham khảo để thiết kế 

kế hoạch dạy học cho các hoạt động giáo dục. 

 Để cụ thể hóa việc hướng dẫn lồng ghép ở phần thứ hai, giúp giáo viên của các 

cơ sở giáo dục thường xuyên hình dung ra cách lồng ghép giới và sức khỏe sinh sản 

vào hoạt động giáo dục, nhóm nghiên cứu đã minh họa một số chuyên đề hướng dẫn 
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lồng ghép giáo dục về giới và sức khỏe sinh sản vào hoạt động giáo dục trong các cơ 

sở giáo dục thường xuyên. Cụ thể, trong phần ba này, nhóm tác giả đã đưa ra 5 bài 

minh họa cho 2 chuyên đề. Chuyên đề 1: Hướng dẫn lồng ghép giáo dục về giới và 

sức khỏe sinh sản vào hoạt động tập thể. Trong chuyên đề này, nhóm nghiên cứu 

đưa ra 03 bài mình họa gồm: 1) Tình yêu tuổi học trò được lồng ghép trong buổi sinh 

hoạt dưới cờ; 2) Truyền thông về phòng chống bạo lực giới trong nhà trường được 

lồng ghép trong chuyên đề hoạt động của câu lạc bộ; 3) Kĩ năng từ chối để bảo vệ 

bản thân trong các mối quan hệ được lồng ghép ở chuyên đề về giáo dục kĩ năng 

sống. Chuyên đề 2: Hướng dẫn lồng ghép giáo dục về giới và sức khỏe sinh sản trong 

công tác chủ nhiệm. Ở chuyên đề này, nhóm nghiên cứu đã lồng ghép hai nội dung 

gồm: 1) Tranh biện về định kiến giới đối với phụ nữ vào tiết sinh hoạt lớp và 2) Lồng 

ghép nội dung “nghề nào của nam, nghề nào của nữ” vào công tác tư vấn tâm lí, tư 

vấn hướng nghiệp của giáo viên chủ nhiệm trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. 

Đề xuất, kiến nghị 

- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí và giáo viên về 

việc lồng ghép giới và sức khỏe sinh sản vào các hoạt động giáo dục ở cơ sở thường 

xuyên. 

- Vận dụng tài liệu tập huấn cho cán bộ quản lí,  giáo viên ở các cơ sở giáo dục 

thường xuyên để giáo viên có thể tận dụng tài liệu này vào công tác giảng dạy, giáo 

dục HV, bổ sung kiến thức và nâng cao cho HV ở các cơ sở giáo dục thường xuyên. 

- Các cơ sở giáo dục thường xuyên có thể triển khai, thực nghiệm tài liệu Lồng 

ghép giáo dục giới và sức khỏe sinh sản vào các hoạt động giáo dục ở cơ sở giáo 

dục thường xuyên này trong đơn vị của mình. 

- Khuyến khích giáo viên đưa lồng ghép giới và sức khỏe sinh sản vào trong môn 

học nhằm tạo hiệu quả toàn diện cả trong hoạt động giáo dục và trong môn học. 

- Giáo viên của các trường THPT có thể tham khảo lồng ghép giáo dục giới và 

sức khỏe sinh sản vào các hoạt động giáo dục trong các trường THPT.  

Các công bố 

- Bài báo: 

1. Mai Thị Phương, Hồ Huyền Trang (2021), ). Sự cần thiết của việc lồng ghép 

giáo dục giới tính và tình dục toàn diện vào hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo 

dục thường xuyên; Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 125 (186), tháng 8/2021, tr51-55.  

2. Nguyễn Thị Hài, Bùi Thanh Xuân.(2021). Lồng ghép giới và sức khỏe sinh 

sản trong một số hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên, Tạp chí Dạy 

và học ngày nay, số kì I - tháng 11/2021, tr25-27,30 
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TÊN NHIỆM VỤ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ CHƯƠNG 

TRÌNH TÍN DỤNG SINH VIÊN 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thanh Tâm 

Các thành viên: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận; TS. Vương Thị Phương Hạnh; TS. 

Lê Thị Quỳnh Nga; Nguyễn Minh Đức; ThS. Nguyễn Thị Hiền; 

ThS.Ngô Thanh Thuỷ; ThS.Phạm Thị Phương Thức; ThS.Mai Thị 

Mai; TS. Phạm Thị Hồng Thắm; Phạm Thu Hằng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Xác định được cơ sở lý thuyết và bài học kinh nghiệm trong quản lý các chương 

trình tín dụng dành cho sinh viên của chủ thể quản lý là các cơ quan quản lý giáo dục 

và cơ sở giáo dục đại học ở một số quốc gia trên thế giới, từ đó đề xuất một số giải 

pháp quản lý chương trình này hướng tới chủ thể quản lý tương ứng ở Việt Nam trong 

bối cảnh hiện nay.  

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung quản lý: Tập trung nghiên cứu thực tiễn quản lý chương trình tín 

dụng sinh viên (TDSV) của cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục đại học 

tại một số quốc gia đại diện cho các châu lục, bao gồm các nội dung quản lý: vị trí, vai 

trò của ngành giáo dục và cơ chế phối hợp của ngành giáo dục với các ngành khác 

trong: phân cấp quản lý nhà nước về TDSV; huy động các nguồn vốn cho tín dụng; 

quản lý, phân bổ, cấp phát các nguồn vốn; thu hồi nợ vay của chương trình TDSV… 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm NC Tâm lý học và Giáo dục học 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông  Đại học X  Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

X  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  

       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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- Về thời gian nghiên cứu các chương trình TDSV trong nước: từ khi Quyết định 

157/2007/QĐ-TTg năm 2007 có hiệu lực đến nay. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yếu): 

1. Một số vấn đề lý luận về quản lý chương trình TDSV, bao gồm: Cơ sở lý luận 

về chương trình TDSV và Cơ sở lý luận về quản lý chương trình TDSV.  

2. Kinh nghiệm quản lý chương trình TDSV ở một số quốc gia trên thế giới, bao 

gồm: Kinh nghiệm của Thái Lan (Châu Á); Hoa Kỳ (Châu Mỹ); Vương quốc Anh (Châu 

Âu); Úc (Châu Úc).  

3. Bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp quản lý chương trình tín dụng sinh 

viên ở Việt Nam.  

Tóm tắt kết quả đạt được 

1. Đề tài đã chỉ ra tính cấp thiết nghiên cứu về quản lý chương trình TDSV nói 

chung, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quản lý chương trình nói riêng trên cả 

phương diện lý luận và thực tiễn.  

2. Đề tài đã tổng quan những nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu để từ đó thấy được bức tranh về lịch sử nghiên cứu vấn đề, đồng 

thời xác định được khoảng trống nghiên cứu có thể khai thác được. Đó là: i. Tại Việt 

Nam, các nghiên cứu về TDSV tiếp cận vấn đề theo khoa học giáo dục, nghiên cứu 

về quản lý chương trình để giải quyết tốt các yêu cầu của giáo dục, đáp ứng các mục 

tiêu mang tính xã hội khá ít; ii: những nghiên cứu chỉ ra kinh nghiệm quốc tế, mối 

tương quan so sánh mô hình quản lý chương trình TDSV giữa các nước khác và Việt 

Nam vẫn còn hạn chế. 

3. Nhóm nghiên cứu đề tài đã hệ thống hóa các khái niệm cơ sở của đề tài, trình 

bày những vấn đề lí luận liên quan đến chương trình TDSV, quản lý chương trình 

TDSV theo hướng tiếp cận nội dung để từ đó hình thành nên cơ sở lí luận cho đề tài. 

4. Đề tài đã trình bày được Kinh nghiệm quản lý chương trình tín dụng sinh viên 

ở 04 quốc gia trên thế giới, đại diện cho 04 châu lục, cụ thể là: Kinh nghiệm của Thái 

Lan (Châu Á), Hoa Kỳ (Châu Mỹ); Vương quốc Anh (Châu Âu), nước Úc (Châu Úc) 

về quản lý chương trình tín dụng sinh viên.  

5. Từ cơ sở lý luận và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề tài tiếp tục nghiên 

cứu để đưa ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp quản lý chương trình tín dụng 

sinh viên ở Việt Nam. Giữa mô hình quản lý chương trình TDSV  tại các quốc gia lựa 

chọn nghiên cứu và Việt Nam, ngoài những điểm tương đồng, vẫn tồn tại những khác 

biệt tương đối rõ rệt ở các nội dung: số lượng các chương trình của nhà nước, nguồn 

vốn cho chương trình, tiêu chí lựa chọn và phân bổ khoản vay và vị trí của ngành giáo 

dục trong hệ thống quản lý.  
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Từ so sánh đó, đề tài rút ra 06 bài học kinh nghiệm và đề xuất tương ứng 06 giải 

pháp quản lý chương trình TDSV ở Việt Nam, cụ thể là: 

Giải pháp 1. Điều chỉnh và bổ sung hệ thống văn bản quy định về chương trình 

tín dụng sinh viên  

Giải pháp 2. Phối hợp đa dạng và chặt chẽ với tất cả các ban ngành có liên quan, 

đặc biệt cần phát huy mạnh hơn vai trò quản lý của các cơ quan quản lý giáo dục 

Giải pháp 3. Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào các nội dung quản lý 

chương trình tín dụng sinh viên 

Giải pháp 4. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, về chương 

trình tín dụng sinh viên  

Giải pháp 5. Cải cách khâu thu hồi nợ và quản lý đối tượng vay vốn nhằm giảm 

thiểu tình trạng nợ xấu, đẩy nhanh quay vòng vốn 

Giải pháp 6. Đa dạng hóa hình thức và chuyên sâu nội dung của công tác kiểm 

tra và giám sát, thống kê và đánh giá về thực hiện và hiệu quả của chương trình tín 

dụng sinh viên 

Đề xuất, kiến nghị 

- Việc nghiên cứu và vận dụng các kinh nghiệm quốc tế cần linh hoạt, phù hợp. 

- Về nội dung quản lý chương trình TDSV, không chỉ báo cáo các số liệu như 

hiện nay mà mở rộng và đào sâu hơn nữa hướng nghiên cứu về chương trình.  

- Tập trung vào hướng nghiên cứu về thúc đẩy vai trò của ngành giáo dục trong 

quản lý chương trình TDSV tại Việt Nam. 

- Mở rộng hướng nghiên cứu trong tương lai về nội dung đa dạng hóa các chủ 

thể quản lý, khuyến khích sự tham gia của thành phần ngoài nhà nước trong hệ thống 

quản lý chương trình TDSV tại Việt Nam. 

Các công bố 

- Bài báo: 

1. Nguyễn Thanh Tâm (2021). Một số nội dung lý luận trong quản lý chương 

trình tín dụng sinh viên – Vận dụng để đánh giá công tác quản lý chương trình tín 

dụng sinh viên tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục. ISSN 

1859-4603. https://doi.org/10.47393/jshe. Tập 11, Số 02 (2021), tr. 75-85.  

2. Nguyễn Thị Hiền (2022). Quản lý chương trình tín dụng sinh viên tại Thái Lan 

– Bài học về phát huy vai trò của quản lý giáo dục. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt 

Nam. ISSN 2615-8957. Số 51, tháng 03 năm 2022.                                                                           
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TÊN NHIỆM VỤ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG 

HỌC HẠNH PHÚC 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Mai Thị Mai 

Các thành viên: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận; TS. Vương Thị Phương Hạnh; TS. 
Lê Thị Quỳnh Nga; TS. Phạm Thị Hồng Thắm; Ths. Phạm Thị 
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Mục đích nghiên cứu 

Làm rõ kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về xây dựng trường học 

hạnh phúc (THHP) từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Nhiệm vụ tập trung tìm hiểu thực tiễn xây dựng trường học hạnh phúc ở cấp học 

phổ thông của một số quốc gia thuộc các châu lục, bao gồm: bối cảnh, quan điểm xây 

dựng trường học hạnh phúc, quá trình xây dựng trường học hạnh phúc (mục tiêu, tiêu 

chí nhà trường hạnh phúc, biện pháp xây dựng THHP, lực lượng tham gia). 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

- Bối cảnh hiện nay và yêu cầu đặt ra với việc xây dựng THHP ở Việt Nam. 

        - Một số vấn đề lí luận chung về xây dựng trường học hạnh phúc bao gồm: 

Các khái niệm cơ bản; Mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc; Vai trò của trường 

học hạnh phúc; Các tiêu chí của trường học hạnh phúc; Nội dung và hình thức triển 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm NC Tâm lý học và Giáo dục học 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông X Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH X Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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khai xây dựng THHP; Lực lượng tham gia xây dựng trường học hạnh phúc; Các yếu 

tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng THHP. 

- Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng THHP: Bối cảnh chung có liên quan đến 

việc xây dựng THHP; Quan điểm về THHP; Quá trình xây dựng THHP ở một số quốc 

gia (mục tiêu, tiêu chí nhà trường hạnh phúc, điều kiện xây dựng THHP, nội dung và 

hình thức xây dựng THHP, các lực lượng tham gia xây dựng THHP, các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình xây dựng THHP); Nhận định chung. 

- Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong xây dựng THHP: Mục tiêu xây dựng 

trường học hạnh phúc; Tiêu chí trường học hạnh phúc; Nội dung và hình thức; Các 

lực lượng tham gia. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

- Nhiệm vụ đã tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến vấn 

đề nghiên cứu, từ đó có cái nhìn bao quát những kết quả đã đạt được, đồng thời tìm 

ra khoảng trống nghiên cứu còn có thể khai thác. Đó là: Nghiên cứu về thực trạng 

triển khai mô hình THHP còn hạn chế; Nghiên cứu về xây dựng THHP chưa nhiều, 

phần lớn là các bài viết mang tính đơn lẻ, thiếu tính tổng thể; Biện pháp xây dựng 

THHP chưa đa dạng, phong phú và sâu sắc. Vì vậy, cần thêm những nghiên cứu 

mang tính thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng THHP ở Việt Nam. 

- Nhiệm vụ xác định bối cảnh hiện nay và yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng 

THHP ở Việt Nam, đó là: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, 

giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội trong việc kiến tạo môi trường học tập, giáo dục 

lành mạnh, nhân văn, tiến bộ; Kiến tạo môi trường học đường hạnh phúc; Phát huy 

sức mạnh của cộng đồng trong xây dựng THHP. 

- Nhiệm vụ đã làm rõ một số vấn đề lí luận chung về xây dựng trường học hạnh 

phúc, bao gồm: Một số khái niệm cơ bản như Trường học hạnh phúc là môi trường 

học đường mà ở đó có phương pháp dạy và học phù hợp, người dạy và người học 

thể hiện trạng thái tâm lý tích cực (vui vẻ, thoải mái, tự tin, có nhu cầu và động lực 

dạy và học) do họ cảm nhận được yêu thương, được an toàn, được tôn trọng, thấu 

hiểu và được phát huy giá trị của bản thân; Xây dựng trường học hạnh phúc là quá 

trình huy động và sử dụng hiệu quả tiềm lực của nhà trường và các lực lượng phối 

hợp để điều phối hoạt động của nhà trường, nhằm nâng cao cảm nhận hạnh phúc 

của mỗi thành viên của trường. Mục tiêu của xây dựng THHP là: Phát triển chương 

trình và các khóa học hạnh phúc; Tạo dựng môi trường lớp học hạnh phúc; Nâng cao 

cảm nhận hạnh phúc của giáo viên để bồi dưỡng hạnh phúc cho học sinh; Cải thiện 

và nâng cao mức độ hạnh phúc của học sinh. Khung tiêu chí trường học hạnh phúc 

(27 tiêu chí) và nội dung xây dựng THHP xoay quanh 3 lĩnh vực chính gồm: Con 

người; Tiến trình dạy và học; Môi trường vật chất, tâm lí của nhà trường. Trên cơ sở 
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mục tiêu, tiêu chí và nội dung xây dựng THHP đã xác định, nhiệm vụ đã đưa ra các 

biện pháp cụ thể cho từng lĩnh vực đó. Đồng thời, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình xây dựng THHP. 

- Nhiệm vụ đã tìm hiểu kinh nghiệm của 04 quốc gia thuộc 04 châu lục về xây 

dựng THHP, đó là Trung Quốc, Hoa Kì, Đan Mạch và Úc với các vấn đề cụ thể: Bối 

cảnh chung của quốc gia có liên quan đến xây dựng THHP; Quan điểm về trường học 

hạnh phúc; Quá trình xây dựng THHP ở các quốc gia. Trên cơ sở đó, rút ra những 

nhận định, đánh giá chung về xây dựng THHP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, 

đó là: i/ Mục tiêu xây dựng THHP: Hướng đến hạnh phúc cho giáo viên, học sinh với 

mục tiêu cao nhất là người học; ii/ Tiêu chí xây dựng THHP: Đảm bảo sự rõ ràng, cụ 

thể, dễ thực hiện và có thể đo đạc, đánh giá được bằng các bộ công cụ. Bổ sung một 

số tiêu chí về con người cụ thể là đối tượng học sinh và đội ngũ nhân viên trong 

trường; iii/ Biện pháp xây dựng THHP: Xây dưng nhiều hơn các biện pháp tăng cường 

hạnh phúc cho giáo viên bằng cách đảm bảo điều kiện làm việc, chế độ, nâng cao 

năng lực chuyên môn, từ đó dẫn dắt, giúp đỡ học sinh hạnh phúc. Chú trọng thực 

hiện bồi dưỡng một số kĩ năng cho học sinh phù hợp với bối cảnh hiện nay như: phản 

biện, sáng tạo, thích nghi, thấu cảm, hợp tác,…Xây dựng và phát triển các chương 

trình, khoá học về hạnh phúc cho GV và HS; iv/ Các lực lượng tham gia xây dựng 

THHP: Huy động các lực lượng trong và ngoài nhà trường, quy định rõ ràng trách 

nhiệm trong phối hợp giữa các bên; v/ Chính sách cho giáo dục và sự đầu tư cho giáo 

dục: Đảm bảo công bằng trong giáo dục, đầu tư giáo dục cao và mạnh mẽ, quan tâm 

đến hạnh phúc của GV, HS trước, trong và sau đại dịch Covid – 19. Rút ngắn khoảng 

cách, sự chênh lệch giữa chính sách và thực tế giáo dục. 

Đề xuất, kiến nghị 

- Cần có các nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá mức độ hạnh phúc của 

học sinh, giáo viên trong nhà trường phổ thông Việt Nam; 

- Phát triển các nghiên cứu về biện pháp nâng cao hạnh phúc của giáo viên, học 

sinh trong bối cảnh đại dịch và sau đại dịch Covid – 19; 

- Tập trung nghiên cứu các biện pháp phát triển năng lực xây dựng trường học 

hạnh phúc của cán bộ quản lí, giáo viên trong nhà trường phổ thông;  

- Cần có thêm nghiên cứu về biện pháp phối hợp các lực lượng giáo dục trong 

và ngoài nhà trường trong việc xây dựng THHP;  

- Nghiên cứu đánh giá thực tiễn quá trình xây dựng trường học hạnh phúc ở Việt 

Nam và rút ra các bài học kinh nghiệm.  
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Các công bố 

- Bài báo: 

1. Nguyễn Hồng Thuận (2021), ). Enhanced well –being of second high school 

students through experience in school activities; Kỉ yếu Diễn đàn Hà Nội lần thứ 1 về 

Khoa học Giáo dục và Sư phạm, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.  

2. Phạm Thị Hồng Thắm.(2021). Kinh nghiệm xây dựng trường học hạnh phúc ở 

Trung Quốc, Tạp chí Giáo dục, số 506 tháng 7/2021. 

3. Mai Thị Mai (2021), Học sinh hạnh phúc- yếu tố quan trọng trong xây dựng 

trường học hạnh phúc ở Đan Mạch, số Đặc biệt tháng 12/2021. 
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TÊN NHIỆM VỤ: NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG 

CHUẨN  PHÁT TRIỂN TRẺ EM  5 TUỔI Ở VIỆT NAM 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Trang 

Các thành viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh, TS. Lê Thị Luận, ThS. Nguyễn Thị 
Cẩm Bích, TS. Nguyễn Thị Thu Hà, TS. Vũ Thị Ngọc Minh, TS. 
Nguyễn Thị Nga, ThS. Nguyễn Thị Thủy, ThS. Nguyễn Thị Thuý 
Liễu, ThS. Nguyễn Thị Thương Thương, CN. Nguyễn Thùy Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Xác định mức độ phát triển của trẻ 5 tuổi dựa trên Chuẩn PTTENT để làm căn 

cứ khuyến nghị cho việc điều chỉnh Bộ Chuẩn PTTENT và khuyến nghị chính sách 

chăm sóc giáo dục đối với trẻ 5 tuổi. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu tập trung vào các sản phẩm theo đơn đặt hàng của Vụ Giáo dục 

Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát 

triển của trẻ theo Chuẩn Phát triển trẻ em 5 tuổi và báo cáo phân tích mức độ đáp 

ứng Chuẩn PTTENT của trẻ 5 tuổi dựa trên dữ liệu khảo sát trẻ 5 tuổi do Vụ GDMN 

cung cấp. 

- Quá trình khảo sát, đánh giá mức độ đáp ứng Chuẩn PTTE  5 tuổi. 

- Trẻ mầm non 5 tuổi theo nơi sống (thành thị/ nông thôn); dân tộc, giới tính, loại 

hình trường (công lập, tư thục). 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non X Phổ thông  Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá X 
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

1. Một số vấn đề lý luận về Chuẩn Phát triển trẻ em và mức độ đáp ứng Chuẩn của 

trẻ em 5 tuổi. 

2. Xây dựng bộ công cụ đánh giá mức độ đáp ứng Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và 

lấy ý kiến và thử nghiệm về bộ công cụ đánh giá mức độ đáp ứng Chuẩn phát triển trẻ em 

5 tuổi. 

3. Khảo sát mức độ đáp ứng Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi của trẻ em Việt Nam và 

khuyến nghị về việc sử dụng kết quả khảo sát đáp ứng Chuẩn phát triển của trẻ em 5 tuổi  

đối với việc điều chỉnh bộ chuẩn PTTE 5 tuổi, xây dựng chính sách chăm sóc giáo dục trẻ 

em 5 tuổi. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Nghiên cứu hệ thống hoá cơ sở lý luận về vấn đề Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi; 

mức độ đáp ứng Chuẩn và quy trình, phương pháp xây dựng bộ công cụ đánh giá 

mức độ đáp ứng Chuẩn.  

 Xây dựng bộ công cụ đảm bảo độ giá trị về mặt cấu trúc, nội dung và độ tin cậy 

trong việc thu thập dữ liệu về sự phát triển của trẻ 5 tuổi ở 4 lĩnh vực phát triển, 28 

chuẩn và 120 chỉ số. Kết quả đo thử nghiệm bộ công cụ đã khẳng định độ tin cậy của 

bộ công cụ, giúp điều chỉnh nội dung và công cụ đo ở một số chỉ số để đảm bảo sự 

phù hợp về nội dung, phù hợp với mô hình phân tích theo lý thuyết ứng đáp (IRT).  

Theo kết quả đánh giá trẻ trực tiếp tại Tp.HCM, phần lớn các chỉ số của bộ 

Chuẩn là dễ dàng đối với khả năng của đa số trẻ 5 tuổi. Trong đó: 70 CS quá dễ và 

15 chỉ số ở mức khó, quá khó. Khi tổng hợp đánh giá mức độ đáp ứng Chuẩn Phát 

triển trẻ em 5 tuổi từ các nghiên cứu, kết quả đánh giá trẻ theo ý kiến GVMN 5 tuổi và 

kết quả đo trẻ trực tiếp tại TPHCM cho kết quả đánh giá chung có 110 chỉ số được 

xếp vào mức độ quá dễ với trẻ, 7 CS mức độ dễ và 3 CS mức độ khó. Như vậy, hầu 

hết các chỉ số của Bộ Chuẩn theo đánh giá gián tiếp và trực tiếp trên trẻ đã trở thành 

CS dễ hoặc quá dễ đối với trẻ 5 tuổi, trừ CS 3.   

Nghiên cứu đã phân tích và chỉ ra sự phát triển của trẻ 5 tuổi ở các lĩnh vực phát 

triển, những chuẩn, chỉ số có sự khác biệt giữa các nhóm trẻ trai/ gái, trẻ nông thôn/ 

thành thị, trẻ trường công lập và tư thục. Điểm đáng chú ý là trẻ ở trẻ ở trường tư thục 

có điểm TB cao hơn trẻ ở trường công lập một cách có ý nghĩa ở các lĩnh vực phát 

triển tình cảm, quan hệ xã hội, phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, phát triển nhận thức và 

điểm phát triển chung. 

Đề xuất, kiến nghị 

1) Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung dữ liệu đo trực tiếp trẻ 5 tuổi đại diện cho các 

vùng miền để có được bức tranh đầy đủ về thực trạng mức độ đáp ứng Chuẩn của 
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trẻ trên toàn quốc, từ đó, có cái nhìn xác thực hơn về sự phát triển của trẻ cũng như 

độ phù hợp của những mong đợi, kì vọng của Chuẩn đối với sự phát triển của trẻ.  

2) Sử dụng kết quả nghiên cứu để điều chỉnh hoặc thay thế mong đợi đối trẻ ở 

các nhóm các chỉ số quá dễ (đặc biệt xem xét nhóm gồm 70 chỉ số thông qua đo trẻ 

ở TPHCM); Điều chỉnh mong đợi hoặc thay thế đối với chỉ số quá khó đối với trẻ 5 

tuổi vì CS vượt quá khả năng của trẻ (đặc biệt xem xét nhóm 4 CS quá khó gồm CS 

7,106,4, 3). 

3) Nghiên cứu bổ sung 1 số chỉ số phản ánh tính thời đại như khả năng tiếp cận 

với công nghệ; văn hoá và sự tham gia; kiến thức vệ sinh và an toàn; nhận biết các 

quyền của trẻ em. 

4) Nghiên cứu chính sách đáp ứng nhu cầu phát triển của các đối tượng gồm 

trẻ trai, trẻ gái, trẻ vùng nông thôn và vùng thành phố (đô thị) theo hướng giảm thiểu 

chênh lệch khoảng cách hoặc thiếu hụt về sự phát triển tổng thể và lĩnh vực nhận 

thức của trẻ nông thôn với trẻ thành thị. 

5) Quan tâm và tiếp tục nghiên cứu chất lượng GD trẻ ở trường công lập và 

trường tư thục để có mình chứng rõ ràng hơn về sự khác biệt giữa mức độ đáp ứng 

chuẩn và chất lượng chăm sóc GD trẻ ở hai loại hình trường này. Đồng thời, có thể 

xem xét nghiên cứu chính sách để đảm bảo quyền tiếp cận với  GDMN chất lượng ở 

trường công lập và tư thục. 

Các công bố 

- Bài báo: 

1. Nguyễn Thị Trang và cộng sự (2021). Mức độ đáp ứng chuẩn phát triển của 

trẻ em 5 tuổi tại TP HCM; Tạp chí Giáo dục và xã hội. ISSN 1859-3917. Số đặc biệt 

tháng 12/2021. 



33 
 

TÊN NHIỆM VỤ: KHẢO SÁT MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA GIA ĐÌNH 

TRONG VIỆC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO TRẺ EM 5 TUỔI VÀO HỌC 

LỚP MỘT Ở VIỆT NAM 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu 

Các thành viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh, TS. Lê Thị Luận, ThS. Nguyễn Thị 
Cẩm Bích, TS. Nguyễn Thị Thu Hà, TS. Vũ Thị Ngọc Minh, TS. 
Nguyễn Thị Nga, ThS. Nguyễn Thị Thủy, ThS. Nguyễn Thị Trang, 
ThS. Nguyễn Thị Thương Thương, CN. Nguyễn Thùy Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm quốc tế của một số quốc gia trên 

thế giới, đề tài làm rõ thực trạng mức độ tham gia của GĐ trong chuẩn bị sẵn sàng 

cho trẻ 5 tuổi vào học lớp Một, xác định rõ thành công, hạn chế/ rào cản và nguyên 

nhân, từ đó khuyến nghị để tăng cường sự tham gia của GĐ vào hoạt động này 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Đại diện các gia đình có con vừa vào học lớp Một năm học 2021-2022; Các 

CBQL trường MN và Tiểu học; GVMN và GV Tiểu học ở các tỉnh/ thành phố Hà Nội, 

Nghệ An, Kontum đại diện cho 3 miền: Bắc; Trung; Nam. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yếu): 

1. Cơ sở lý luận về mức độ tham gia của gia đình vào chuẩn bị cho trẻ MN sẵn 

sàng vào học lớp Một. 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non X Phổ thông  Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá X 
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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2. Kinh nghiệm quốc tế về việc tham gia của gia đình vào chuẩn bị cho trẻ MN 

sẵn sàng vào học lớp Một. 

3. Thực trạng mức độ tham gia của GĐ vào chuẩn bị cho trẻ MN sẵn sàng vào 

học lớp Một. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Nghiên cứu hệ thống hoá cơ sở lý luận về sự tham gia của gia đình trong chuẩn 

bị cho trẻ MN sẵn sàng vào lớp Một.  

+ Làm rõ các khái niệm: sẵn sàng vào lớp Một, chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào 

lớp Một, tầm quan trọng của chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp Một, mức độ 

tham gia của gia đình trong chuẩn bị cho trẻ mầm non sẵn sàng vào lớp Một; làm rõ 

vai trò của gia đình trong chuẩn bị cho trẻ MN sẵn sàng vào lớp Một; các hoạt động 

mà gia đình có thể tham gia và phương thức tham gia của gia đình để chuẩn bị cho 

trẻ MN vào học lớp Một; các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của gia đình trong 

chuẩn bị cho trẻ MN sẵn sàng vào lớp Một. 

+ Làm rõ các yêu cầu đối với đánh giá mức độ tham gia của GĐ trong chuẩn bị 

cho trẻ MN sẵn sàng vào lớp Một. 

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế của 5 quốc gia có nền giáo dục phát triển trên 

thế giới về sự tham gia của gia đình vào chuẩn bị cho trẻ MN sẵn sàng vào học lớp 

Một bao gồm: Phần Lan, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Singapore. Mỗi quốc gia đều 

tiến hành tìm hiểu về các vấn đề sau: Quan điểm của gia đình, nhà trường và xã hội 

vấn đề chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1; Đánh giá về Sự sẵn sàng cho trẻ 

5 tuổi vào lớp 1; Mức độ tham gia của gia đình về vấn đề chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 

tuổi vào lớp 1; Đánh giá mức độ tham gia, thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam; Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Tiến hành điều tra thực trạng mức độ tham gia của GĐ vào chuẩn bị cho trẻ MN 

sẵn sàng vào học lớp Một và viết báo cáo thực trạng liên quan đến các vấn đề sau: 

+ Một số thông tin về đối tượng khảo sát. 

+ Thực trạng nhận thức của các đối tượng về chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn 

sàng vào lớp Một và sự cần thiết trong việc thực hiện các yêu cầu đối với trẻ cuối 5 

tuổi trong việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một. 

+ Thực trạng mức độ tham gia của gia đình trong chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn 

sàng vào học lớp Một. 

+ Thực trạng mức độ phát triển của trẻ em 5 tuổi năm học 2019-2020: Đánh giá 

chung về mức độ sẵn sàng vào lớp Một của các đối tượng khảo sát; Đánh giá mức 

độ sẵn sàng vào lớp Một của trẻ em 5 tuổi qua các lĩnh vực phát triển; So sánh sự 

khác biệt về đánh giá của các đối tượng về mức độ sẵn sàng vào lớp một của trẻ 5 

tuổi (CBQL, GVMN, GVTH, PH) với kết quả đánh giá sự phát triển trẻ theo thang EAP 

– ECDS. 
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+ Những thuận lợi và khó khăn của gia đình khi tham gia vào chuẩn bị cho trẻ 5 

tuổi đi học lớp Một. 

Nghiên cứu đã đưa ra kết luận và kiến nghị nhằm tăng cường sự tham gia của 

gia đình vào chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp Một ở Việt Nam đối với các 

cấp quản lý, các nhà trường MN, Tiểu học và gia đình. 

Đề xuất, kiến nghị 

1) Tiếp tục mở rộng nghiên cứu ở các địa bàn khác để có bức tranh đầy đủ về 

thực trạng mức độ tham gia của gia đình trong chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào 

lớp Một ở Việt Nam. 

2) Sử dụng kết quả nghiên cứu để đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường sự 

sẵn sàng và hiệu quả về sự tham gia của gia đình trong chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn 

sàng vào lớp Một. 

3) Tiếp tục nghiên cứu và kết nối với nhiệm vụ về tính liên thông giữa chương 

trình GDMN với chương trình GD tiểu học (năm 2018) nhằm đưa ra những chính sách 

hoặc điều chỉnh phù hợp trong chương trình GDMN mới sau 2020. 

Các công bố 

- Bài báo: 

1. Nguyễn Thị Thúy Liễu, Nguyễn Thị Cẩm Bích (2022), Cơ sở lý luận về sự tham 

gia của gia đình trong chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp Một; ISSN 2615 – 

8957; Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.  
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TÊN NHIỆM VỤ: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ 

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG (NĂM 2021: 

CẤP TH LỚP 1, LỚP 2) 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Lê Anh Tuấn 

Các thành viên: PGS. TS. Phạm Đức Quang; ThS. Đào Văn Toàn; ThS. Nguyễn 
Thanh Trịnh; ThS. Đỗ Thị Ngọc Hiền; TS. Phạm Thanh Tâm; ThS. 
Bùi Ngọc Diệp; ThS. Nguyễn Trọng Đức; ThS. Nguyễn Thị Thu 
Thảo; TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh; PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng 
Vân; ThS. Đặng Thị Phương; ThS. Bùi Diệu Quỳnh; ThS. Lê Trung 
Thành; CN. Nguyễn Thị Thu Huyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc xây 

dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường (Năm 2021: Cấp TH lớp 1, lớp 2). 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Thực trạng xây dựng và triển khai KHGDNT cấp tiểu học (lớp 1-2) ở một số 

trường tại Hà Nội. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yếu): 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng và triển khai KHGDNT. 

- Khảo sát thực trạng việc xây dựng và triển khai KHGDNT (Lớp 1, lớp 2). 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông X Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

X  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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- Nghiên cứu đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc xây dựng và 

triển khai KHGDNT (Lớp 1, lớp 2). 

Tóm tắt kết quả đạt được 

- Làm rõ được một số vấn đề lí luận liên quan đến xây dựng và triển khai kế 

hoạch giáo dục nhà trường. 

- Xây dựng được khung tiêu chí và công cụ đánh giá thực trạng xây dựng và 

triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường ở cấp tiểu học. 

- Thu thập được bộ dữ liệu  từ khảo sát online với một số giáo viên tiểu học Hà 

Nội. 

- Đánh giá được thực trạng xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà 

trường trong năm đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1 

và lớp 2. 

- Đề xuất được năm nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng và 

triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường ở cấp tiểu học nước ta, đó là: (i) Nâng cao 

nhận thức của cán bộ quản lí và giáo viên về tầm quan trọng và sự cần thiết của 

việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường; (ii) Nâng cao năng lực 

cho giáo viên về phát triển và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; (iii) Tăng 

cường giám sát, đánh giá trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà 

trường; (iv) Huy động nguồn nhân lực trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch 

giáo dục nhà trường; (v) Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng việc 

triển khai kế hoạch dạy học. 

Đề xuất, kiến nghị 

- Hướng phát triển nghiên cứu: Cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp góp 

phần nâng cao hiệu quả việc xây dựng và triển khai KHGDNT theo Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 (Cấp TH: lớp 1, lớp 2, lớp 3; Cấp THCS: lớp 6, lớp 7). 

- Các cơ sở giáo dục, các trường đại học sư phạm đào tạo chuyên ngành: Nên 

tham khảo, sử dụng các kết quả nghiên cứu trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, học 

viên cao học hay nghiên cứu sinh. 

- Các giáo viên nên sử dụng các sản phẩm nghiên cứu trong quá trình thiết kế 

và tổ chức dạy học. 

Các công bố 

- Bài báo:  

Lê Anh Tuấn (2022), Những lưu ý khi xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục 

nhà trường cấp tiểu học, Tạp chí Khoa học Giáo dục. 



37 
 

TÊN NHIỆM VỤ: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  

VÀ GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CHO HỌC 

SINH TIỂU HỌC 
 

Chủ trì nhiệm vụ: TS. Đỗ Thu Hà 

Các thành viên:  Dương Quang Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Thu, Đào 
Ngọc Chính, Nguyễn Hồng Liên,  Nguyễn Thị Thanh, Bùi Thị Thao, 
Trần Bích Hằng, Tạ Kim Chi, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh Nga, 
Nguyễn Thị Quế, Phạm Thanh Tâm, Hà Thị Thúy, Trần Thị Bích 
Ngân, Lê Thanh Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu thực trạng sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục trên cơ sở đó 

đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc sử dụng các PPDH và giáo dục 

nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho HS tiểu học Việt Nam 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Nhiệm vụ tiến hành khảo sát thực trạng bằng phiếu hỏi ở một số trường Tiểu 

học tại Hà Nội; phỏng vấn sâu 10 giáo viên tiểu học ở các vùng: thành phố, nông thôn, 

miền núi, hải đảo; nghiên cứu điển hình ở trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm 

KHGD (khối tiểu học) và một số trường tiểu học tại Hà Nội. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

- Xác định cơ sở lí luận về việc sử dụng các PPDH và GD nhằm phát triển phẩm 

chất và năng lực cho HS tiểu học Việt Nam. 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông X Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

X 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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- Khảo sát thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển 

phẩm chất, năng lực cho học sinh phổ thông cấp tiểu học.  

- Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc sử dụng các PPDH và GD 

nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho HS tiểu học Việt Nam. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Nhiệm vụ đã hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về phương pháp dạy học và 

giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh phổ thông cấp tiểu học gắn với 

yêu cầu của Chương trình GDPT 2018; tìm hiểu kinh nghiệm một số nước (Singapore, 

Australia, Mĩ) về sử dụng PPDH và GD cho HS tiểu học; khảo sát thực trạng việc sử 

dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh 

phổ thông cấp tiểu học.  

Khảo sát tập trung vào 4 vấn đề chính sau: 1/Nhận thức của CBQL và GV về 

PPDH, GD và việc sử dụng PPDH & GD để phát triển phẩm chất, năng lực cho học 

sinh; 2/Thực tiễn sử dụng các PPDH và GD chung và các PP theo đặc thù môn học,  

tác dụng, hiệu quả và những hạn chế của việc sử dụng PPDH và GD; 3/Các điều kiện 

sử dụng phương pháp dạy học và GD: vấn đề tổ chức, quản lý lớp học; 4/Phân tích 

và nhận định (so sánh với các PPDH và GD được sử dụng trong thực hiện CT, SGK 

trước đó). 

Việc khảo sát thực trạng thông qua phiếu hỏi (cả trực tiếp và trực tuyến) với 148 

GV; Phỏng vấn trực tiếp giáo viên và cán bộ quản lí của 3 trường tiểu học tại Hà Nội 

(Trường TH, THCS, THPT thực nghiệm, trường TH Đại Từ, trường TH Thực nghiệm 

Victory); Dự giờ và quan sát lớp học đối với các môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và 

Xã hội, Mĩ thuật ở 1 số trường tiểu học tại Hà Nội; Phỏng vấn sâu bằng hình thức trực 

tuyến đối với 10 giáo viên Tiểu học đang dạy tại các vùng hải đảo, miền núi, nông 

thôn, thành thị.    

Kết quả khảo sát cho thấy chuyển biến rõ rệt trong đổi mới PPDH ở các trường 

tiểu trong những năm gần đây là về mặt nhận thức. Phần lớn GV và cán bộ quản lý 

đều có nhận thức đúng đắn về bản chất của đổi mới PPDH, các biện pháp chỉ đạo 

của quản lí cấp trường và các hoạt động đổi mới PPDH của GV có thể chưa đầy đủ 

nhưng đã thể hiện sự đồng bộ. Các trường tiểu học đã coi trọng công tác tập huấn 

cho GV về các PPDH tích cực, tạo điều kiện cho GV thực hiện đổi mới PPDH và GD, 

đặc biệt là công tác tập huấn GV trong năm học 2020-2021. Để triển khai thực hiện 

đổi mới PPDH, cán bộ quản lí nhà trường đã có sự quan tâm, khuyến khích, động 

viên bước đầu tạo động lực để GV tích cực thực hiện đổi mới PPDH và GD. 

Hiệu quả sử dụng các PPDH và GD cũng được xem xét ở “sản phẩm người 

học”. Thông tin thu được từ khảo sát cho thấy trong quá trình tổ chức dạy học theo 

CT và SGK mới, nhiều GV lớp 1 đánh giá: nếu so sánh với lứa HS lớp 1 của những 
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năm học trước thì tại thời điểm khảo sát, có thể thấy HS lớp 1 có những biểu hiện tiến 

bộ hơn. Một số trường tiểu học đã chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị 

dạy học, phòng thực hành, tăng cường cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông nên đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho GV đổi mới PPDH và GD. 

Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực thì quá trình đổi mới PPDH và 

GD ở tiểu học vẫn còn thể hiện một số hạn chế, bất cập. Một bộ phận GV vẫn chưa 

thực sự nhận thức đúng về cách tiếp cận đổi mới PPDH và GD theo hướng hình thành 

và phát triển phẩm chất, năng lực HS; GV vẫn có thói quen dụng phương pháp thuyết 

trình là chính. Tỉ lệ giáo viên sử dụng PPDH mới nhưng hiệu quả chưa cao chiếm số 

lượng đáng kể. Mức độ sử dụng và hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học còn hạn chế. Sự đổi mới trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS 

chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Điều này cho thấy các cấp quản lý và GV 

cần thực hiện các giải pháp đồng bộ hơn trong thời gian tới để đảm bảo kế thừa 

những kết quả ban đầu và khắc phục những hạn chế, bất cập nhằm thực hiện tốt  mục 

tiêu của CTGDPT 2018.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy điều kiện để thực hiện đổi mới PPDH&GD 

phẩm chất năng lực học sinh giữa các vùng miền có sự chênh lệch khá lớn. Đặc biệt 

qua trao đổi với GV trong phỏng vấn sâu chúng tôi nhận ra được những khó khăn, 

thách thức mà GV các vùng miền núi hải đảo đang phải đối mặt. Những khó khăn này 

liên quan đến nhiều vấn đề: năng lực nhận thức của học sinh; chất và lượng của đội 

ngũ GV; điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy học và khả năng tiếp cận 

với những chủ trương đổi mới của ngành; vấn đề chương trình và SGK; sự vào cuộc 

của phụ huynh và cộng đồng,… 

Từ kết quả khảo sát thu được nhóm nghiên cứu đưa ra một số đề xuất một số 

giải pháp hỗ trợ triển khai CT và SGK lớp 1 theo CTGDPT 2018 trong đó có đề xuất 

một số giải pháp chung và đề xuất kiến nghị cho từng môn học. 

Đề xuất, kiến nghị 

Thực trạng triển khai Chương trình, SGK mới là vấn đề được toàn xã hội quan 

tâm. Nghiên cứu chỉ ra những kết quả đạt được và những bất cập trong từng giai đoạn 

hoặc với từng cấp học trong khi triển khai thực hiện Chương trình, SGK mới là việc 

làm có ý nghĩa để kịp thời phát huy nhân rộng những kết quả đã đạt và tìm giải pháp 

khắc phục những hạn chế, vướng mắc. 

Vì vậy nhóm nghiên cứu đề xuất nên nghiên cứu phát triển tiếp vấn đề này ở 

các nhóm lớp tiếp theo của mỗi cấp học. Xem đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục 

cần thực hiện trong chu trình đổi mới CT, SGK ở những năm tiếp theo. 
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Các công bố 

- Bài báo: 

1. Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thị Quế, Phạm Thanh Tâm. Thực 

trạng sử dụng phương pháp dạy học phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh Tiểu 

học, Tạp chí Giáo dục (Giấy xác nhận đăng bài số đặc biệt tháng 12/2021)  
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TÊN NHIỆM VỤ: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP GIỮA 

TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN (BLENDED) Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

GÓP PHẦN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (cấp Tiểu học) 
 

Chủ trì nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Thanh Nga 

Các thành viên: TS. Dương Quang Ngọc, PGS.TS. Nguyễn Tuyết Nga, TS. Đỗ Thu 
Hà, TS. Đặng Thị Thu Huệ, ThS. Phan Thị Bích Lợi; ThS. Đào 
Ngọc Chính, ThS. Nguyễn Thị Quế, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan, 
ThS. Bùi Thị Diển; ThS. Nguyễn Sỹ Nam; ThS. Trần Bích Hằng, 
ThS. Bùi Thị Thao, ThS. Kiều Thu Linh, ThS. Hoàng Phương Hạnh, 
ThS. Phùng Thị Thu Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu về mô hình dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến (Blended 

learning) dành cho cấp tiểu học nhằm cải thiện hiệu quả học tập, đáp ứng bối cảnh 

và hỗ trợ triển khai CT GDPT 2018 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Trong năm 2021, nhiệm vụ tập trung nghiên cứu về mô hình dạy học kết hợp 

trực tiếp và trực tuyến (Blended learning) dành cho cấp tiểu học. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học về mô hình dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến 

đáp ứng chương trình GDPT 2018. 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông X Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

X  
Phương pháp 
giáo dục 

 

       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  

       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  

       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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+ Cơ sở lí luận của mô hình dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến đáp ứng 

chương trình GDPT 2018; 

+ Kinh nghiệm triển khai giáo dục trực tuyến, dạy học kết hợp của một số nước 

trên thế giới; 

- Thực trạng triển khai mô hình dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến ở Việt Nam 

- Nghiên cứu đề xuất mô hình dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến 

(Blended) ở trường Tiểu học góp phần thực hiện Chương trình GDPT 2018. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Nhiệm vụ đã nghiên cứu cơ sở khoa học về mô hình dạy học kết hợp giữa trực 

tiếp và trực tuyến (Blended) ở trường Tiểu học góp phần thực hiện Chương trình 

GDPT 2018. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới và Việt 

Nam, nhiệm vụ đã đưa ra quan niệm về mô hình dạy học kết hợp trực tiếp và trực 

tuyến; một số mô hình dạy học kết hợp; Đặc điểm học sinh tiểu học với yêu cầu dạy 

học kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, dạy học kết hợp được nhiệm vụ quan 

niệm: là mô hình dạy học trên cơ sở sử dụng CNTT để kết nối những ưu thế của dạy 

học truyền thống thông qua sự tương tác trực tiếp trên lớp với việc dạy học trực tuyến, 

với một tỉ lệ phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả giáo dục đạt được là cao nhất. Qua 

nghiên cứu tài liệu, cơ bản có 4 mô hình kết hợp được sử dụng thịnh hành trên thế 

giới gồm: Mô hình Luân chuyển (Rotation model), Mô hình linh hoạt (Flex model), Mô 

hình tự chọn (hay mô hình kết hợp cá nhân/Self-Blended model) và Mô hình lớp học 

ảo (Enriched Virtual model). Nhiệm vụ cũng đã nghiên cứu kinh nghiệm triển khai dạy 

học kết hợp của một số nước trên thế giới như Anh, Singapor, Brazil, Úc, Mỹ, đã áp 

dụng thành công mô hình DHKH ở tiểu học. Đó là cơ sở quan trọng cho việc đề xuất 

mô hình DHKH ở Việt Nam. 

Nhiệm vụ đã tiến hành khảo sát thực trạng về mô hình dạy học kết hợp giữa trực 

tiếp và trực tuyến (Blended) ở trường Tiểu học của Việt Nam. Khảo sát được thực 

hiện theo phương pháp định tính (phỏng vấn sâu) và nghiên cứu trường hợp trên 10 

GV Tiểu học. Mẫu phỏng vấn được chọn lọc dựa trên các tiêu chí tương phản tối đa 

để đảm bảo tính đại diện cao. Dữ liệu thu thập được xử lí và phân tích đảm bảo tính 

khách quan và các phát hiện được so sánh, đối chiếu với những kết quả nghiên cứu 

cùng chủ đề sử dụng phương pháp định lượng để tìm ra nguyên nhân và hướng 

nghiên cứu tiếp theo.  

Những phát hiện chính về thực trạng DHKH ở tiểu học được tìm thấy trên các 

phương diện: nhận thức của GV về DHKH; phương pháp tổ chức khi DHKH của GV; 

điều kiện CSVC…Báo cáo thực trạng cho thấy GV còn nhận thức chưa thực sự đúng 

về mô hình DHKH, điều kiện CSVC một số vùng khó khăn chưa thực sự đảm bảo. 

Mặc dù còn rất nhiều thách thức và tồn tại cần khắc phục trước khi có thể triển khai 
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các mô hình DHKH trên diện rộng, kết quả khảo sát cũng cho thấy một thuận lợi lớn 

là sự ủng hộ và quyết tâm của các GV. Tất cả GV được phỏng vấn đều đồng ý rằng 

DHKH sẽ đem lại hiệu quả tích cực trên HS, nếu các điều kiện đảm bảo được đáp 

ứng. 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, nhiệm vụ đã đề xuất mô hình dạy học 

kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến (Blended) ở trường Tiểu học góp phần thực hiện 

Chương trình GDPT 2018. Chúng tôi nhận thấy khả năng vận dụng các mô hình 

DHKH tại trường Tiểu học Việt Nam là khả thi. Điều quan trọng là chúng ta cần có lộ 

trình nhằm đảm bảo các điều kiện triển khai về cơ sở vật chất, nền tảng công nghệ, 

hệ thống LMS, học liệu, tài nguyên và nguồn nhân lực. Căn cứ vào điều kiện và tiềm 

năng của giáo dục Tiểu học ở Việt Nam hiện nay, chúng tôi đề xuất vận dụng hai mô 

hình sau: Mô hình trực tiếp chủ đạo (The Face-To-Face Driver Model) và Mô hình 

Luân chuyển (Rotation model). Kết quả khảo nghiệm trên 370 GV và CBQL cho thấy 

trong các mô hình DHKH đã đề xuất thì mô hình Trực tiếp chủ đạo được các CBQL 

và GV cho rằng phù hợp đối với dạy học ở Tiểu học hơn so với các mô hình còn lại. 

Tuy nhiên, việc vận dụng các mô hình DHKH còn lại sẽ vẫn khả thi ở một số trường 

Tiểu học, phụ thuộc vào các điều kiện thực tế của nhà trường, cần có nghiên cứu cụ 

thể, lập kế hoạch chi tiết khi vận dụng 

Đề xuất, kiến nghị 

Tiếp tục nghiên cứu mô hình dạy học kết hợp ở các cấp học tiếp theo.  

Các công bố 

- Bài báo: 

1. Phan Thị Bích Lợi (2021), Đề xuất quy trình thiết kế dạy học trực tuyến, Tạp 

chí Khoa học Giáo dục, Số 42, 06/2021; 

2. Phan Thị Bích Lợi, Nguyễn Thị Thanh Nga (2021), Mô hình dạy học kết hợp 

và một số đề xuất vận dụng vào trường tiểu học ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo 

dục, số 51, 03/2022. 
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TÊN NHIỆM VỤ: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TRANG BỊ VÀ SỬ 

DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ 

THÔNG 2018 (lớp 1 cấp Tiểu học) 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS Bùi Thị Diển 

Các thành viên: Hà Văn Quỳnh, Vương Quốc Anh, Đặng Thị Phương, Cao Thị 
Phương Chi, Lý Quốc Biên, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh, Tạ 
Kim Chi, Phạm Thị Hằng, Hồ Thị Thu Hương, Đặng Thị Thu Huệ, 
Lê Thị Sông Hương, Kiều Thu Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan, 
Nguyễn Thị Kiều Anh, Hồ Thị Hồng Vân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Đánh giá thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học (TBDH) lớp 1 theo 

chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018, từ đó đề xuất một số khuyến nghị 

trong trang bị và sử dụng thiết bị dạy học nhằm góp phần triển khai hiệu quả chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Trong năm 2021, nhiệm vụ tập trung nghiên cứu về thực trạng trang bị và sử 

dụng thiết bị dạy học lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khảo sát được 

thực hiện trên các đối tượng cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên thiết bị 

(NVTB) tại 9 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Nam, 

Kon Tum, Long An, Cần Thơ. 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông X Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH X 
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

- Nghiên cứu một số vấn đề lí luận của việc trang bị và sử dụng thiết bị dạy học 

đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

 - Nghiên cứu thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học theo chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. 

- Đưa ra một số khuyến nghị trong trang bị và sử dụng thiết bị dạy học ở cấp tiểu 

học để nâng cao hiệu quả triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Trên cơ sở tìm hiểu về các vấn đề lí luận về TBDH, nhiệm vụ khẳng định vai trò 

quan trọng của TBDH trong việc phát triển năng lực người học để thực hiện thành 

công CTGDPT 2018. Nhiệm vụ cũng chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc trang bị và 

sử dụng TBDH lớp 1 như yêu cầu của chương trình GDPT 2018, công tác chỉ đạo với 

hệ thống văn bản và các hoạt động liên quan đến trang bị hoặc sử dụng hay ảnh 

hưởng từ nguồn nhân lực. 

Nhiệm vụ cũng đánh giá tình hình trang bị và sử dụng thiết bị thông qua khảo 

sát bằng phiếu hỏi 1746 cán bộ quản lí, 7647 GV và 1044 nhân viên thiết bị tại 9 tỉnh 

và thành phố bao gồm Hà Nội, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Nam, Kon 

Tum, Long An, Cần Thơ. Để có cái góc nhìn sâu sắc hơn, nhiệm vụ cũng tiến hành 

phỏng vấn sâu 12 CBQL, 21 GV và 7 NVTB tại hơn 15 tỉnh thành trong cả nước. Kết 

quả khảo sát cho thấy nhìn chung, công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và 

các địa phương cho các nhà trường được triển khai kịp thời thông qua các văn bản 

liên quan đến việc trang bị và sử dụng TBDH trong triển khai CT GDPT 2018 cấp Tiểu 

học. Danh mục TBDH lớp 1 được cho đã phù hợp với việc triển khai chương trình, 

các thiết bị có tính kế thừa cao. Tuy nhiên thực tế triển khai, bên cạnh những ưu điểm 

vẫn còn có một vài điểm cần điều chỉnh để tạo điều kiện thực hiện CTGDPT 2018 hiệu 

quả hơn. 

Về tình hình trang bị, số lượng các trường nhận được TBDH các môn học lớp 1 

vào thời điểm đầu năm học chiếm đa số (khoảng 42%), số lượng tương đối đảm bảo 

theo quy định tối thiểu. TBDH các môn học lớp 1 được đánh giá là phù hợp với nội 

dung chương trình 2018, SGK, đáp ứng được yêu cầu dạy học của GV và HS. Tuy 

nhiên, quá trình chuẩn bị, triển khai mua sắm đến khi các trường Tiểu học nhận thiết 

bị để sẵn sàng cho năm học 2020 – 2021 vẫn còn nhiều bất cập. Một số trường tính 

cho đến hết năm học 2020 - 2021 chưa nhận được thiết bị, nhiều trường đến tận giữa 

học kì 2 của năm học mới nhận được thiết bị của các môn học. Điều này đã gây ảnh 

hưởng đến việc tổ chức và hiệu quả của việc dạy và học của GV và HS. TBDH được 

trang bị chênh lệch nhau về chất lượng giữa các đơn vị cung cấp. Một số môn học sử 

dụng chất liệu không tốt, chưa phù hợp, khó sử dụng, chẳng hạn: Tại một số cơ sở, 
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thiết bị thanh cài môn Tiếng Việt bị cong vênh, bì đựng chữ và số bị rách làm lẫn lộn 

chữ và số, HS khó thao tác khi thực hành. Chất lượng của bộ TBDH môn Toán chưa 

phù hợp, sử dụng mất nhiều thời gian vì các chi tiết sắp xếp, bố trí khó thao tác trong 

thực hành, các bộ phận chưa khoa học. Chất lượng giá vẽ của môn Mĩ thuật chưa 

tốt, đặc biệt ở địa bàn miền núi dẫn đến tình trạng mối mọt, hư hỏng. Ngoài ra, nhiều 

trường vẫn thiếu hoặc chưa đủ phòng học, PHBM theo tiêu chuẩn tối thiểu. 

Về tình hình sử dụng, các TBDH phần lớn được đánh giá là phù hợp, có thể sử 

dụng để phát triển năng lực HS. GV ý thức được tầm quan trọng của thiết bị, thường 

sử dụng TBDH trong các tiết học với các PPDH sử dụng thiết bị linh hoạt. Tuy nhiên, 

quá trình sử dụng cũng thể hiện một số hạn chế liên quan đến chất lượng thiết bị, việc 

bảo quản TBDH cũng như phần ứng dụng để đạt hiệu quả cao của GV. Một bộ phận 

GV cho rằng một số thiết bị thiết kế chưa hợp lý gây khó khăn cho HS trong quá trình 

sử dụng, hoặc dễ bị hư hỏng trong quá trình sử dụng, ví dụ Bộ thực hành Tiếng Việt 

lớp 1, một số hình trong bộ thiết bị Toán không ghép lại được như hình trong chương 

trình SGK. 

Những hạn chế trên, một phần có nguyên nhân do dịch Covid-19 nên công tác 

tổ chức mua sắm, quản lý, hướng dẫn sử dụng TBDH tại một số địa phương bị ảnh 

hưởng. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân từ thời lượng tập huấn về sử dụng TBDH 

dành cho CBQL, GV, NVTB còn ít, sơ sài, chất lượng thiết bị phụ thuộc vào đơn vị 

cung cấp; công tác bảo quản thiết bị chưa được coi trọng. 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, nhiệm vụ đã đề xuất một số khuyến 

nghị về công tác trang bị và sử dụng TBDH cho đội ngũ cán bộ quản lí, GV. Cụ thể, 

các cấp quản lí cần hoàn thiện và đẩy nhanh quy trinh quy trình trang bị cũng như 

hướng dẫn sử dụng. Trước hết, cần sớm ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu 

đầy đủ, thống nhất giữa các cấp, lớp học theo Chương trình GDPT 2018, với việc 

tham gia của chuyên gia, GV, các nhà quản lí giáo dục cũng như các cơ sở sản xuất 

thiết bị. Các cơ sở giáo dục cần lập kế hoạch về việc mua sắm thiết bị, thu hút các 

nguồn lực đầu tư để đảm bảo trang bị đủ, chất lượng các TBDH. Công tác kiểm định, 

giám sát thiết bị cũng cần được chú trọng. Ngoài ra, cần chú ý nâng cao hiệu quả sử 

dụng thiết bị thông qua công tác tập huấn, bồi dưỡng thúc đẩy GV tự tìm tòi, nâng cao 

hiệu quả khai thác. Công tác bảo quản thiết bị cũng cần được chú ý để đảm bảo độ 

bền và chất lượng thiết bị. Trang bị thiết bị mới cần đi đôi với việc rà soát thiết bị cũ 

nếu còn sử dụng được để tránh lãnh phí. Ngoài ra, việc sử dụng TBDH cũng cần linh 

hoạt theo hướng kết hợp với các thiết bị tự làm, phát huy sự sáng tạo của GV và nâng 

cao hiệu quả dạy học, đặc biệt đối với những cơ sở chưa có điều kiện trang bị đủ thiết 

bị dạy học. 
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Đề xuất, kiến nghị 

Nhóm nghiên cứu đề xuất cần liên tục nghiên cứu, đánh giá vấn đề trang bị và 

sử dụng thiết bị dạy học ở các cấp lớp tiếp theo khi triển khai CTGDPT để có cơ sở 

thực tiễn, từ đó, có những điều chỉnh, tác động phù hợp, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho 

việc thực hiện CTGDPT 2018.  
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Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu đánh giá thực trạng triển khai Chương trình, Sách giáo khoa lớp Một 

theo chương trình 2018, đề xuất một số giải pháp để góp phần triển khai hiệu quả 

Chương trình, sách giáo khoa lớp Một theo Chương trình 2018. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Trong năm 2021, nhiệm vụ tập trung nghiên cứu về việc triển khai chương trình 

và sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

- Nghiên cứu một số vấn đề chung về việc triển khai chương trình, sách giáo 

khoa cấp tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông X Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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- Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng triển khai chương trình, sách giáo 

khoa lớp một theo CT GDPT 2018 ở Việt Nam. 

- Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 1 

theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Nhiệm vụ đã nghiên cứu và xác định được những vấn đề chung trong việc triển 

khai CT và SGK cấp Tiểu học theo CTGDPT 2018, về công tác chuẩn bị, về  tổ chức 

thực hiện, về giám sát, hỗ trợ và về kiểm tra, đánh giá.  

Nhiệm vụ đã tiến hành khảo sát thực trạng trên 43.165 GV và 11.619 cán bộ 

quản lí về tình hình triển khai CT và SGK lớp 1 theo CT và SGK 2018. Nhiệm vụ đã 

phân tích, đánh giá được tình hình chung khi triển khai CT và SGK lớp 1 theo CTGDPT 

2018 với những nội dung cụ thể như sau: 1/ Việc chuẩn bị cho thực hiện CT, SGK lớp 

1; 2/ Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai CT và SGK lớp 1; thực trạng sử dụng 

CT và SGK lớp 1, thực trạng kiểm tra, đánh giá khi triển khai CT và SGK lớp 1, thực 

trạng về các điều kiện đảm bảo khi triển khai CT và SGK lớp 1, thực trạng về đội ngũ 

giáo viên khi triển khai CT và SGK lớp một. 3/ Sự hỗ trợ của nhà trường, địa phương 

trong việc triển khai CT và SGK lớp 1. Bên cạnh việc đánh giá tình hình chung khi 

triển khai CT và SGK lớp 1 theo CTGDPT 2018 nhiệm vụ cũng đã khảo sát đánh giá 

tình hình triển khai thực hiện các môn học ở lớp 1 năm học 2020 – 2021 gồm Tiếng 

Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, GD thể chất và Hoạt động 

trải nghiệm.  

Những phát hiện chính về thực trạng cho thấy các địa phương đã chuẩn bị khá 

tốt cho thực hiện CT, SGK lớp 1, cụ thể là đã tập huấn cho đại đa số giáo viên về 

chuẩn bị cho triển khai, thực hiện CT, SGK lớp 1, chỉ còn một số rất ít giáo viên chưa 

được tham gia tập huấn. Hầu hết các khóa tập huấn mà các GV đã được tham gia 

đều có mức độ đáp ứng cao, đại đa số GV và CBQL cho rằng các khóa tập huấn đó 

đáp ứng và đáp ứng tốt việc triển khai CT và sử dụng SGK lớp 1, chỉ một số rất ít GV 

và CBQL cho rằng các khóa tập huấn đó không đáp ứng. Đối với việc chuẩn bị cơ sở 

vật chất và thiết bị dạy học cũng được các nhà trường chuẩn bị khá tốt để triển khai 

CT và SGK mới. Kết quả khảo sát cũng cho thấy GV và CBQL đánh giá cao những 

ưu điểm của CT GDPT 2018 như: 1/Yêu cầu cần đạt tường minh; 2/Định hướng sử 

dụng PPDH rõ ràng; 3/Định hướng về đánh giá kết quả GD rõ ràng; 4/Việc bổ sung 

một số nội dung mới trong CT 2018 so với CT hiện hành là phù hợp. Bên cạnh đó, 

dưới góc nhìn của CBQL, Chương trình cũng còn tồn tại một số hạn chế như: 1/Chưa 

mô tả mức độ NL đến từng lớp gây khó khăn trong dạy học PTNL; 2/ Nội dung và yêu 

cầu cần đạt còn khá nặng. Kết quả khảo sát còn cho thấy về cơ bản đội ngũ CBQL 

và GV đã hiểu rõ về CTGDPT mới, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cả CBQL và GV 
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hiểu chưa đúng. Đó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

CT, SGK mới còn những vướng mắc, lúng túng. Chẳng hạn như vẫn còn khá nhiều 

CBQL và GV  được hỏi đồng ý rằng: Nội dung trong SGK là bắt buộc, không được 

thay đổi và chỉ sử dụng duy nhất một bộ SGK do trường lựa chọn khi thiết kế kế hoạch 

bài dạy,…điều này cho thấy, một số vấn đề liên quan đến việc sử dụng CT, SGK chưa 

được CBQL và GV thông suốt. CBQL và GV vẫn xem SGK là pháp lệnh nên không 

được thay đổi, chỉ sử dụng duy nhất 1 bộ sách mà chưa hiểu rằng SGK cũng chỉ là 

một tài liệu dạy học chính thức được nhà trường lựa chọn. Điều này lí giải tại sao nhà 

trường và GV nhiều khi rất lúng túng trong việc xử lí một vấn đề nhỏ có thể gặp trong 

SGK (ví dụ: từ ngữ hoặc tình huống đặt ra trong bài học chưa phù hợp với HS của 

vùng miền đó). Đối với việc kiểm tra, đánh giá HS theo định hướng phát triển năng 

lực còn khá nhiều giáo viên cảm thấy khó khăn hoặc khó khăn một phần khi thiết kế 

hoạt động đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì cũng như ghi chép hồ sơ đánh 

giá học sinh. Một rào cản đối với việc triển khai CT và SGK mới đó là tâm lý của giáo 

viên, kết quả khảo sát cho thấy có đến ¼ số giáo viên được hỏi chưa sẵn sàng cho 

việc thực hiện đổi mới CT và SGK. 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, nhiệm vụ đã đề xuất được một số 

giải pháp hỗ trợ triển khai CT và SGK lớp 1 theo CTGDPT 2018 trong đó có đề xuất 

một số giải pháp chung và đề xuất kiến nghị cho từng môn học. Những giải pháp mà 

nhiệm vụ đề xuất đã được Vụ Giáo dục Tiểu học sử dụng và đưa vào báo cáo tổng 

kết 01 năm thực hiện CT và SGK giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể là: 1/Cần tuyên 

truyền trong ngành GD và toàn XH về CT và SGK mới để các cấp quản lý giáo dục, 

đội ngũ GV và cộng đồng nhân dân, phụ huynh đều nhận thức sâu sắc được những 

quan điểm chung của CT GDPT 2018, tư tưởng chủ đạo của CT GDPT 2018 và những 

điểm mới trong CT cũng  việc thực hiện “một chương trình, nhiều bộ SGK”; 2/ Cần 

chuẩn bị tốt nhất có thể những điều kiện thực hiện CT và SGK, đảm bảo rằng cơ sở 

vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học, đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện CT và SGK 

GDPT 2018; 3/ Nâng cao năng lực cho đội ngũ GV Tiểu học về DH phát triển phẩm 

chất và năng lực thông qua việc tăng cường hoạt động tập huấn, bồi dưỡng GV, 

CBQL GD về đổi mới CT và SGK, quán triệt đầy đủ đối với đội ngũ CBQL, GV về ý 

thức tự giác, sự chủ động, tích cực để nắm chắc CT, xây dựng kế hoạch giáo dục, 

sẵn sàng tâm thế khi bước vào thực hiện CT và SGK mới; 4/ Cần triển khai các hoạt 

động giám sát và hỗ trợ thường xuyên trong quá trình thực hiện. Việc giám sát, hỗ trợ 

phải được thực hiện ở nhiều cấp từ trên xuống dưới, từ Bộ đến Sở đến Phòng và nhà 

trường cùng với sự tham gia giám sát của chính quyền địa phương và phụ huynh học 

sinh; 5/ Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai để có những điều chỉnh 

kịp thời và sau khi thực hiện kiểm tra, giám sát cần tổng kết, rút kinh nghiệm trên các 

phương diện, việc làm thuộc các cấp quản lí trong qúa trình thực hiện triển khai CT, 

SGK mới để rút kinh nghiệm cho lần sau thực hiện được tốt hơn; 6/ Đảm bảo sự kết 
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nối chặt chẽ từ Bộ đến Sở, phòng Giáo dục và nhà trường trong quá trình triển khai 

thực hiện CT - SGK mới đồng thời tăng cường sự tự chủ của nhà trường khi thực 

hiện CT và SGK mới, tăng cường trách nhiệm của các cơ sở giáo dục để triển khai 

hiệu quả CT, SGK mới; 7/ Phát huy tối đa sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, phối 

hợp với phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội trong việc thực hiện CT và SGK mới. 

Đề xuất, kiến nghị 

Tiếp tục nghiên cứu về tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa theo 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các cấp học và lớp học tiếp theo.  

Các công bố 

- Bài báo: 

1. Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hồng Liên: Báo cáo về “Thực trạng triển khai chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 trong dạy học lớp 1, năm học 2020-2021 – góc nhìn từ 

giáo viên” - trong kỉ yếu “Hội thảo phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông 

trong kỉ nguyên số” Hà nội, ngày 10/11/2021. 
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TÊN NHIỆM VỤ: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI TÀI LIỆU 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (lớp 1 

cấp Tiểu học) 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Phùng Thị Thu Trang 

Các thành viên: TS. Đoàn Thị Thúy Hạnh, ThS. Hà Văn Quỳnh, PGS.TS. Nguyễn 
Tuyết Nga, PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt, ThS. Võ Thanh Hà, ThS. Nguyễn 
Thị Kiều Anh, TS. Hồ Thị Hồng Vân, TS. Trần Thị Lan, ThS. Bùi 
Thanh Thủy, ThS. Bùi Diệu Quỳnh, ThS. Cao Thị Phương Chi, ThS. 
Trần Thị Bích Ngân, ThS. Lê Trung Thành, Phan Hương Giang, 
Nguyễn Thị Thu, ThS. Đỗ Đức Lân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Đánh giá thực trạng việc triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp Một tại các 

địa phương trong thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện 

hiệu quả nội dung giáo dục địa phương cấp Tiểu học trong Chương trình 2018. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Trong năm 2021, nghiên cứu thực trạng xây dựng chương trình, biên soạn tài 

liệu Giáo dục địa phương lớp Một, tổ chức triển khai dạy học nội dung giáo dục địa 

phương năm học 2020 – 2021. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

-  Nghiên cứu cơ sở lí luận và pháp lí về việc triển khai tài liệu GD ĐP trong CTGD 

phổ thông 2018 cấp Tiểu học. 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông X Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá X 
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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-  Nghiên cứu cơ sở thực tiễn việc triển khai tài liệu GD ĐP ở lớp Một trong 

CTGDTP 2018 

-  Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp Một 

và cấp Tiểu học theo Chương trình 2018. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Với mục tiêu nghiên cứu thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương theo 

chương trình GDPT 2018, nhiệm vụ đã thực hiện 3 nội dung nghiên cứu và một số 

nội dung bổ sung theo chỉ đạo của Vụ Giáo dục Tiểu học. 

Khi nghiên cứu về cơ sở lí luận và cơ sở pháp lí về triển khai tài liệu GDĐP trong 

chương trình GDPT 2018 cấp Tiểu học, nhiệm vụ đã làm rõ một số vấn đề lí luận và 

pháp lí về việc triển khai tài liệu Giáo dục địa phương trong CT GDPT 2018 cấp Tiểu 

học. 

Đồng thời, nhiệm vụ cũng trình bày kinh nghiệm của quốc tế và tại Việt Nam 

trong việc xây dựng và triển khai nội dung GDĐP. Các kết quả nghiên cứu đó được 

trình bày chi tiết qua các nội dung như sau: 

(1) Kinh nghiệm quốc tế được nhóm nghiên cứu tổng hợp qua 3 vấn đề: Các 

yếu tố tác động đến triển khai nội dung giáo dục địa phương; những thuận lợi và khó 

khăn khi triển khai nội dung GDĐP; những nghiên cứu đánh giá nhằm nâng cao chất 

lượng cũng như hiệu quả triển khai. 

(2) Kinh nghiệm tại Việt Nam cũng được nhóm nghiên cứu tổng hợp 3 vấn đề:  

Vấn đề về tài liệu giảng dạy và học tập, về phía người dạy, về phía người học, 

nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng việc giảng dạy các nội dung giáo dục địa phương 

trong nhà trường phổ thông hiện nay còn gặp nhiều khó khăn về nội dung dạy học, 

phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, tài liệu dạy học. Hoạt động giảng 

dạy và học tập còn nặng về vấn đề truyền đạt kiến thức lí thuyết trên lớp, đáp ứng 

mục tiêu, kiến thức được đề ra mà chưa thực sự khơi gợi được hứng thú, say mê học 

tập của học sinh. Thực trạng dạy và học nội dung giáo dục địa phương hiện nay đã 

đặt ra yêu cầu tìm ra nội dung, hình thức tổ chức dạy học phù hợp để phát huy tính 

chủ động, tích cực của học sinh cũng như nâng cao mục tiêu, hiệu quả giảng dạy môn 

học. 

 Từ những cơ sở lí luận, cơ sở pháp lí, kết hợp với việc tổng quan kinh nghiệm 

thế giới và tại Việt Nam như đã nêu trên, nhiệm vụ đã tiến hành khảo sát thực trạng 

triển khai các vấn đề xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu GDĐP lớp Một dựa 

trên văn bản hiện có của 18 địa phương để có được bức tranh toàn cảnh về những 

thuận lợi và khó khăn trong việc việc xây dựng và triển khai chương trình, tài liệu 

GDĐP theo chương trình GDPT 2018. Các kết quả phân tích được đưa vào 2 vấn đề: 
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(1) Về chương trình GDĐP 

Qua khảo sát sơ bộ các văn bản chương trình của các tỉnh đã có, chúng tôi có 

một số nhận xét như sau: Về cơ bản, chương trình các tỉnh đã chú ý đến tính kết nối 

giữa các lớp học, cấp học, đảm bảo sự phát triển, không chồng chéo, trùng lặp về nội 

dung, xây dựng theo lĩnh vực - chủ đề đồng tâm phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn có một 

số vấn đề bất cập như sau: 

- Cách trình bày chương trình giáo dục địa phương của các tỉnh rất đa dạng, 

mỗi tỉnh một kiểu. Cụ thể như: hình thức trình bày khác nhau, bảng nội dung có tỉnh 

để bảng ngang, có tỉnh để bảng dọc … Có tỉnh trình bày chi tiết, có tỉnh trình bày còn 

sơ sài. Hiện tại có tỉnh Trà Vinh trình bày 8 mục theo cấu trúc chương trình môn học 

2018. Hà Tĩnh có 7 mục, chưa có yêu cầu cần đạt. Thái Nguyên và Hưng Yên có 6 

mục, chưa có đặc điểm môn học và giải thích, hướng dẫn thực hiện chương trình. Có 

một số tỉnh chỉ trình bày duy nhất 01 mục là nội dung giáo dục như Thanh Hóa, Vĩnh 

Phúc, Đồng Nai…. 

- Trong chương trình chỉ có nội dung giáo dục được tất cả các tỉnh khảo sát 

đều chú ý đưa vào. Tuy nhiên, đối với mục này, cũng chưa có sự thống nhất giữa các 

tỉnh. Với 03 lĩnh vực được hướng dẫn theo công văn chỉ đạo của Vụ Giáo dục Tiểu 

học, vẫn có địa phương đề cập thiếu, chỉ đề cập 02 lĩnh vực trong chương trình. Trong 

từng lĩnh vực, không phải tất cả các nội dung đều được các tỉnh đưa vào. 

(2) Về tài liệu GDĐP lớp Một 

Ưu điểm: Tài liệu GDĐP của 18 tỉnh đã triển khai theo các chủ đề, yêu cầu cần 

đạt được quy định trong chương trình GDĐP của 18 địa phương. Phần lớn tài liệu 

GDĐP lớp 1 của 18 tỉnh đã biên soạn theo hướng dẫn của CV 3536 BGDĐT-GDTH, 

ngày 19-8-2019 và tổ chức thẩm định theo các tiêu chí của Thông tư 33/2020/TT-

BGDĐT, ngày 15-9-2020.  

Hạn chế: Chưa có sự thống nhất về cách trình bày: các mục, các tiêu đề hoạt 

động trong tài liệu giữa các địa phương  (thiếu bảng thuật ngữ, thiếu phần nêu mục 

tiêu, thiếu trang hướng dẫn sử dụng sách); chưa thống nhất về  cách viết trong  yêu  

cầu cần đạt trong chương trình, mục tiêu của chủ đề trong các tài liệu; chưa có sự 

đồng bộ trong sử dụng hình ảnh minh họa (hình nào nên vẽ, hoạt động nào phải là 

ảnh chụp thật) giúp học sinh lớp 1 dễ hình dung; một số tài liệu chưa trích rõ nguồn 

hình ảnh, hình ảnh chưa phù hợp với tâm lí HS lớp 1; một số chủ đề trong tài liệu 

chưa thể hiện rõ màu sắc của địa phương. Các hoạt động của chủ đề theo hướng 

giáo dục Đạo đức chưa thể hiện được bản sắc đặc trưng của địa phương mình; chưa 

có sự thống nhất trong thiết kế các phần/ hoạt động trong một chủ đề; số lượng chủ 

đề của tài liệu 
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Nhiệm vụ đề xuất các giải pháp về hướng dẫn biên soạn tài liệu và hướng dẫn 

tổ chức thực hiện tài liệu GDĐP theo chương trình GDPT 2018: 

(1) Giải pháp về lựa chọn mạch nội dung Giáo dục địa phương cấp Tiểu học. 

(2) Giải pháp về tổ chức thực hiện nội dung Giáo dục địa phương. 

(3) Kết quả khảo nghiệm giải pháp. 

Đề xuất, kiến nghị 

Hiện nay việc triển khai nội dung giáo dục địa phương cấp Tiểu học đã bước 

đầu ổn định, các địa phương đã triển khai theo đúng hướng chỉ đạo của Bộ GD và 

Đào tạo. Năm học này sẽ tiếp tục triển khai lớp 2, lớp 6 và những năm tiếp theo là các 

lớp còn lại. Mỗi cấp học lại có những đặc thù riêng khi triển khai nội dung giáo dục địa 

phương nên vẫn cần được tổ chức nghiên cứu và đánh giá kịp thời nhằm đưa ra 

những giải pháp kịp thời giúp các địa phương nâng cao chất lượng tổ chức dạy học 

tại các nhà trường.  

Các công bố 

- Bài báo: 

1. Phùng Thị Thu Trang, Bùi Diệu Quỳnh, Võ Thanh Hà, Trần Thị Bích Ngân 

(2021). Về Chương trình giáo dục địa phương của một số quốc gia trên thế giới và 

những khuyến nghị. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (tháng 9/2021), trang số 266 – 272; 

2. Đoàn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Chi, Hồ Thị Hồng Vân (2021). Thực trạng 

và đề xuất một số giải pháp về triển khai giáo dục địa phương cấp Tiểu học. Báo cáo 

hội thảo “Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông trong kỉ nguyên số” – 

Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia. 
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TÊN NHIỆM VỤ: THỰC TRẠNG LIÊN THÔNG TỪ GIÁO DỤC NGHỀ 

NGHIỆP LÊN CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Ngọc Ánh 

Các thành viên: PGS.TS. Nguyễn Khang; TS. Đào Thanh Hải; ThS. Phạm Ngọc 

Dương; ThS. Nguyễn Hoàng Giang; ThS. Hoàng Thị Minh Anh; 

ThS. Nguyễn Lệ Hằng; CN. Mai Thị Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu thực trạng hoạt động đào tạo liên thông (ĐTLT) từ giáo dục nghề 

nghiệp (GDNN) lên các chương trình giáo dục đại học (GDĐH) tại các cơ sở giáo dục 

đại học. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Hoạt động ĐTLT từ GDNN lên chương trình GDĐH; tập trung vào ĐTLT từ bậc 

học cao đẳng trong GDNN lên các chương trình GDĐH. 

Hoạt động liên thông được thực hiện trong phạm vi các ngành đào tạo, chương 

trình đào tạo định hướng ứng dụng, thực hành được thực hiện từ năm 2015 đến nay. 

Do hạn chế về nguồn lực và do bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nhiệm vụ được 

triển khai khảo sát trang web của các cơ sở GDĐH và khảo sát trực tuyến (online) với 

các cơ sở GDĐH có tổ chức ĐTLT từ GDNN lên các chương trình GDĐH. 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông  Đại học X  Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 

       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  

       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

- Cơ sở pháp lý của hoạt động ĐTLT từ GDNN lên chương trình GDĐH 

- Kinh nghiệm quốc tế về hoạt động ĐTLT từ GDNN lên chương trình GDĐH. 

Bài học cho Việt Nam:  

- Thực trạng hoạt động ĐTLT từ GDNN lên chương trình GDĐH trong hệ thống 

giáo dục Việt Nam  

+ Khảo sát 1 về việc tổ chức hoạt động ĐTLT trên websites của các cơ sở GDĐH  

+ Khảo sát 2 về thực trạng ĐTLT từ GDNN lên GD ĐH tại các cơ sở GDĐH. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

Về cơ sở pháp lý 

Nhiệm vụ đã tổng hợp và làm rõ các khái niệm, định nghĩa về liên thông trong 

giáo dục, về hoạt động đào tạo, về đặc thù của GDNN và GDĐH, về liên thông trong 

GDNN và liên thông trong GDĐH, các điểm tương đồng và khác biệt giữa hai phân 

hệ này trong các văn bản pháp lý hiện hành. 

Về kinh nghiệm quốc tế 

Đã tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về liên thông trong hệ thống giáo 

dục của một số quốc gia (Đức, Australia, Anh, Hàn quốc, Philippines…), từ đó rút ra 

những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc thực hiện hoạt động liên thông từ 

GDNN lên GDĐH; 

Việc kết hợp học nghề và học thuật có thể mang lại lợi ích cho cả cá nhân và 

nền kinh tế; Hệ thống công nhận chuyển đổi tín chỉ và kết quả học tập của người học, 

có tham chiếu Khung trình độ quốc gia; có thỏa thuận dựa trên nguyên tắc minh bạch, 

công khai, vì quyền lợi người học và tạo điều liện tốt nhất cho người học; tạo điều 

kiện cho họ hoàn thiện chương trình học bậc cử nhân là thiết thực và đáp ứng nhu 

cầu của xã hội. 

Về thực tiễn 

Đã tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động ĐTLT từ GDNN lên GDĐH trên trang 

thông tin điện tử và tại các cơ sở GDĐH với các phát hiện như sau: 

Hiện nay đang có số lượng lớn các cơ sở GDĐH (chiểm 75%, theo khảo sát của 

nhiệm vụ) đang tổ chức hoạt động ĐTLT. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các cơ 

sở GDĐH đều đồng ý rằng việc ĐTLT là cần thiết: 

1. Việc công khai ĐTLT trên trên trang thông tin điện tử  của các cơ sở GDĐH; 
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- Hầu hết các cơ sở GDĐH đã cung cấp thông tin về tuyển sinh ĐTLT. Tuy  nhiên, 

còn hạn chế công khai về chỉ tiêu ĐTLT theo từng ngành đào tạo, về tiêu chí, quy trình 

và kết quả công nhận giá trị chuyển đổi, kết quả học tập được miễn trừ 

- Tình hình tuyển sinh ĐTLT của các cơ sở GDĐH từ năm 2016-2020 có dao động  

- Các nhóm ngành ĐTLT hiện nay đang triển khai tại các cơ sở GDĐH rất đa dạng 

2. Các cơ sở GDĐH tự đánh giá đều có điều kiện rất tốt để tổ chức ĐTLT 

3. Các cơ sở GDĐH nêu khó khăn lớn nhất khi triển khai ĐTLT là do giới hạn về 

chỉ tiêu; tiếp theo là việc xác định và công nhận giá trị chuyển đổi hoặc kết quả học 

tập được miễn trừ cho người học; do cơ chế, chính sách như quy chế liên kết đào 

tạo; và các yếu tố xã hội khác  

4. Các cơ sở GDĐH đánh giá mức độ phù hợp, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu thực 

tiễn của chính sách hiện hành về ĐTLT từ GDNN lên các chương trình GDĐH ở mức 

đạt yêu cầu.  

Việc thực hiện các văn bản, chính sách hiện hành về ĐTLT từ GDNN lên các 

chương trình GDĐH ở các cơ sở GDĐH cho thấy những thách thức mà các cơ sở 

đào tạo đang đối mặt như; thay đổi của chính sách ĐTLT ; Thiếu các điều kiện đảm 

bảo chất lượng cho các chuẩn đầu ra; Công tác tuyển sinh còn nhiều bất cập ; Còn 

có nhiều khoảng trống trong việc quản lý thực hiện hoạt động ĐTLT.. 

Đề xuất, kiến nghị 

Cần có nghiên cứu sâu hơn nhằm đánh giá tác động của chính sách liên thông 

từ GDNN lên GDĐH, để nghiên cứu về tính hiệu quả của chính sách trong thực tiễn. 

Từ đó mới có cơ sở đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp hơn, đáp ứng được nhu 

cầu học tập suốt đời của mọi người và thỏa mãn các điều kiện đảm bảo chất lượng 

giáo dục.  

Các công bố 

- Bài báo: 

1. Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Khang, Phạm Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Giang 

(2021). Kinh nghiệm quốc tế về liên thông giữa giáo dục đào tạo nghề và giáo dục đại 

học: Việc công nhận chuyển đổi tín chỉ và kết quả học tập của sinh viên. Tạp chí Khoa 

học Giáo dục Việt Nam; 
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TÊN NHIỆM VỤ: NGHIÊN CỨU CHUẨN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 

Chủ trì nhiệm vụ: TS. Đào Thanh Hải 

Các thành viên: TS. Lê Đông Phương; ThS. Nguyễn Lệ Hằng; ThS. Nguyễn Đức Ca; 

ThS. Vũ Thị Quỳnh Nga; ThS. Nguyễn Thùy Vinh; TS. Nguyễn Thị 

Hảo; PGS.TS Nguyễn Khang; CN. Mai Thị Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn của một số nước về vận dụng chuẩn cơ sở giáo 

dục đại học một số nước và thực tế Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

và đề xuất Khung chuẩn cơ sở giáo dục đại học. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Các qui định về chuẩn của cơ sở giáo dục đại học 

Phạm vi nghiên cứu: Nhiệm vụ giới hạn trong nghiên cứu, rà soát chuẩn cơ sở 

giáo dục đại học ở một số nước và Việt Nam. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

- Một số các khái niệm cơ bản chuẩn của cơ sở giáo dục đại học  

- Rà soát hệ thống các quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam:  

- Kinh nghiệm một số nước về quy định chuẩn giáo dục đại học  

- Đề xuất và kiến nghị. 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông  Đại học X  Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 

       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

X  Tài liệu giáo dục  

       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  

       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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Tóm tắt kết quả đạt được 

Giáo dục đại học được coi là một trong những nhiệm vụ cần thiết và quan trọng, 

đào tạo các thế hệ trẻ để sau này thành những người có ích cho xã hội và đất nước. 

Giáo dục đại học có vai trò chủ yếu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là 

nền tảng hình thành, phát triển năng lực đổi mới sáng tạo nhằm phục vụ phát triển đất 

nước, đóng góp tri thức nhân loại. Có nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề của giáo 

dục đại học như: quy mô hệ thống, kiểm định chất lượng, xây dựng trường đại học 

đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… Để nâng cao chất 

lượng giáo dục đai học nói chung, trước tiên phải nâng cao chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học. Chính vì vậy, đã có nhiều quy định, tiêu chuẩn đưa ra dành cho các cơ 

sở giáo dục đại. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học đã trải qua gần 5 

năm thực hiện, các qui định chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục đại học được 

triển khai áp dụng gần 10 năm kể từ khi ra đời vào năm 2015. Việc triển khai các tiêu 

chuẩn này đã góp phần nâng cao đáng kể chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học 

trên toàn quốc. Mặc dù vậy, để đáp ứng tốt hơn với biến đổi xã hội, với các yêu cầu 

cao và đa dạng hơn của thị trường lao động, các trường đại học đã phải tự thay đổi 

để nâng cao chất lượng. Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học, 

do đó, cũng phải rà soát, cập nhật để phản ánh và đảm bảo tốt hơn chất lượng đào 

tạo đại học.. 

Nhóm nhiệm vụ đã rà soát, nghiên cứu hệ thống Luật, Nghị định, Thông tư, 

Quyết định và các văn bản quy định, hướng dẫn về chuẩn cơ sở giáo dục đại học của 

Việt Nam với các nội dung: Điều kiện thành lập trường: Hạ tầng cơ sở vật chất; Đội 

ngũ/Con người; Điều kiện đảm bảo (tài chính, quy chế hoạt động…); Điều kiện hoạt 

động: Hạ tầng cơ sở vật chất; Đội ngũ/Con người; Chương trình đào tạo; Điều kiện 

đảm bảo (tài chính, quy chế hoạt động…); Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại 

học: Hạ tầng cơ sở vật chất; Chương trình đào tạo; Đội ngũ/Con người; Điều kiện 

đảm bảo (tài chính, quy chế hoạt động…). 

Trong quá trình thực hiện các quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học, đã dần 

bộc lộ một số hạn chế, bất cập trước yêu cầu mới của thực tiễn quản lý, tổ chức và 

hoạt động giáo dục đại học: 

- Điều kiện thành lập trường: Các quy định về điều kiện thành lập trường đang 

căn cứ vào Luật số 43/2019, Nghị định 46/2017 của Chính phủ và Thông tư 24/2015. 

Các văn bản quy phạm pháp luật chưa thực sự thống nhất với nhau, các quy định chỉ 

mang tính định tính, tương đối, chưa có con số cụ thể. 

- Điều kiện hoạt động đào tạo: Các quy định hiện hành mới chỉ đưa ra ở mức 

chung chung mang hàm ý định tính, chưa có số liệu định lượng cụ thể, chưa có số 

lượng cụ thể cho chương trình, ngành đào tạo, đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học 
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và cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy, học tập để phù hợp với mỗi cấp học hay trình độ 

đào tạo để bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo 

dục và tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên mới chỉ quy định mức tối thiểu, mà chưa 

quy định mức tối đa. Điều kiện đảm bảo cũng chưa có các quy định rõ ràng và mới 

chỉ đưa ở mức tối thiểu trong việc phân bổ, sử dụng tài chính minh bạch, bảo đảm và 

hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học. 

- Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học: Hầu hết các tiêu chuẩn là chuẩn 

định tính, không có chuẩn định lượng nên khó đo đếm. Bộ tiêu chí đánh giá chuẩn cơ 

sở GDĐH trước đây chủ yếu tập trung vào đào tạo và kết quả, nhấn mạnh vào tiêu 

chuẩn tối thiểu theo quy định và có quá nhiều tiêu chí có xu hướng khẳng định kết 

quả đã đạt được trong quá khứ hoặc hiện tại. Điều đó ngược với các bộ tiêu chuẩn 

kiểm định ở các nước tiên tiến, họ tập trung chủ yếu vào quá trình và kết quả đầu ra; 

Kiểm định chương trình đào tạo không chỉ được xem như là một yêu cầu bắt buộc 

theo quy định mà nó được dùng làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục, thực 

hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. việc kiểm định các trường đại học vẫn chưa 

đáp ứng được mong muốn đó của người học. Quá trình kiểm định mới chỉ tập trung 

ở các yếu tố đầu vào (diện tích, đội ngũ giảng viên, tài chính, cơ sở vật chất, thư 

viện…) mà ít chú ý đến kết quả đầu ra của quá trình giáo dục, cụ thể là không tập 

trung vào chuẩn đầu ra của chương trình mà người học đạt được. 

Bên cạnh đó, nhiêm vụ đã nghiên cứu quy định chuẩn GDĐH của một số nước 

như Áo, Úc, Nga và Nhật bản với các nội dung: chuẩn cơ sở vật chất; chuẩn các điều 

kiện đảm bảo chất lượng (chương trình GDĐH; tuyển sinh; đội ngũ giảng viên; tài 

chính); chuẩn kiểm định và rút ra một vài bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Từ những 

nghiên cứu đó, nhóm nhiệm vụ đã dự thảo khung chuẩn cơ sở GDĐH cho Việt Nam. 

Đề xuất, kiến nghị 

Các quy định văn bản pháp lý về chuẩn cơ sở giáo dục đại học cần tập trung, 

thống nhất, nhất quán và cùng được cập nhật ở các văn bản quản lý khác nhau, đưa 

vào một bộ quy định chung, có thể chia ra làm 4 mảng vấn đề chính: Tổ chức nhà 

trường; Đội ngũ/Con người; Chương trình; Hạ tầng cơ sở vật chất. Khi các văn bản 

liên quan đến hệ thống chuẩn cơ sở giáo dục đại học tập trung vào một bộ quy định 

sẽ tránh cho các tiêu chí quy phạm pháp luật không bị chồng chéo nhau, dẫn đến khó 

khăn cho sự giám sát, quản lý của nhà trường; Chuẩn kiểm định nên đi theo hướng 

tương đối, mang tính định tính, thống nhất và tinh gọn lại để không gây khó khăn cho 

nhà trường. Ngoài ra, kiểm định chương trình nên thực hiện cùng với kiểm định cơ 

sở giáo dục để tạo điều kiện cho người học có thể xác định được chất lượng của 

ngành học và chương trình học của trường đó để đưa ra lựa chọn đúng nhất. 
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Các công bố 

- Bài báo: 

1. Đào Thanh Hải, Nguyễn Đức Ca, Nguyễn Lệ Hằng, (2021), Chuẩn giáo dục 

đại học – Bài học kinh nghiệm từ Nga, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số 97 tháng 

10/2021; 

2.  Nguyễn Lệ Hằng, (2021), Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Malaysia, 

Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số 94 tháng 7/2021 
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TÊN NHIỆM VỤ: ĐÓNG GÓP CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÓ HỘI CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thùy Vinh 

Các thành viên: TS. Nguyễn Thị Hảo; ThS. Hoàng Thị Minh Anh; ThS. Vũ Thị Quỳnh 

Nga; TS. Lê Đông Phương; ThS. Nguyễn Ngọc Ánh; ThS. Phạm 

Ngọc Dương; ThS. Nguyễn Hoàng Giang; CN. Mai Thị Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu đề xuất khung đánh giá đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kiến nghị vận dụng trong điều 

kiện Việt Nam 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu đóng góp của cơ sở giáo dục đại học cho sự phát triển kinh tế - xã 

hội của các địa phương và bài học cho Việt Nam. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

- Cơ sở lý luận về đánh giá đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Dự thảo khung đánh giá đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học cho sự phát 

triển kinh tế-xã hội của địa phương 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông  Đại học X  Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

X  
Phương pháp 
giáo dục 

 

       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  

       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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Tóm tắt kết quả đạt được 

Vai trò của giáo dục đại học hiện nay không chỉ là giảng dạy và nghiên cứu mà 

nó còn là sự đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực hoặc địa phương 

thông qua các khía cạnh: chuyển giao công nghệ, công viên khoa học, vườn ươm 

khoa học, hình thành các cụm công nghệ, thu hút nhân tài, thu hút đầu tư… những 

đóng góp của trường đại học cho phát triển kinh tế - xã hội được gọi là luồng hoạt 

động thứ ba hay sứ mệnh thứ ba của trường đại học. Trên khắp thế giới, các chính 

phủ - quốc gia, khu vực và địa phương đang tìm cách tăng cường vai trò “luồng thứ 

ba” của các trường đại học với tư cách là tác nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 

chuyển giao tri thức và phát triển cộng đồng. 

Kinh  nghiệm quốc tế về đóng góp của giáo dục đại học cho phát triển kinh tế - 

xã hội địa phương cho thấy ở Nam Arizona (Mỹ), các cơ sở giáo dục đại học đóng 

góp vào sự phát triển của khu vực với tư cách là người sử dụng lao động, chuẩn bị 

cho sinh viên tham gia vào nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Đại học Arizona 

đóng vai trò chủ đạo ở Nam Arizona và đã phát triển một danh mục đầy đủ các chính 

sách và cơ chế để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, đổi mới và khởi nghiệp. Đối với 

Nam Arizona, việc mở rộng khả năng tiếp cận và xóa bỏ bất bình đẳng trong giáo dục 

là cấp thiết vì hai lý do bổ sung cho nhau: công bằng và hiệu quả. 

 Tại vùng Sunshine-Fraser Coast, Australia cho thấy, các trường đại học có sự 

hỗ trợ mạnh mẽ cho các địa phương các hoạt động cung cấp lao động thông qua thực 

tập và đào tạo tại nơi làm việc. Việc cải thiện để mang lại sự tham gia mạnh mẽ hơn 

và hệ thống giáo dục đại học hiệu quả hơn được thực hiện thông qua bốn hành động 

chính: khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ hơn của các trường đại học vào quá trình 

lập kế hoạch vùng đang diễn ra; thiết lập một diễn đàn thường trực quy tụ các cơ sở 

giáo dục đại học và các bên liên quan chính; cải thiện các khuyến khích cho sự tham 

gia của nhà nước và địa phương của các cơ sở giáo dục đại học; giảm gánh nặng 

trách nhiệm giải trình. Các trường đại học chuyên sâu về nghiên cứu của Victoria, 

Australia là nền tảng trong tham vọng của chính quyền tiểu bang nhằm biến Victoria 

thành một tiểu bang có sự đổi mới với mức độ cao các ngành kinh tế và việc làm cần 

nhiều lực lượng tri thức. Các công ty khởi nghiệp do chính nhà khoa học đồng sở hữu 

với cơ quan nghiên cứu chính (Spin-off companie) có trụ sở tại địa phương và có khả 

năng thu được lợi ích kinh tế địa phương. Đây cũng là một lĩnh vực mà các trường 

đại học Victoria có tác động mạnh mẽ đến khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ thông 

qua hỗ trợ doanh nghiệp trong cộng đồng sinh viên và học viên sau đại học. 

Các cơ sở giáo dục đại học ở Busan, Hàn Quốc cũng như các khu vực khác, đã 

đóng góp đáng kể vào sự phát triển của khu vực bằng cách nâng cao nguồn nhân lực 

có trình độ và kỹ năng cao. Đồng thời, các cơ sở giáo dục đại học đã tiến hành nghiên 

cứu và phát triển hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu vực. Chương trình Đối tác Chuyển 
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giao Tri thức ở Vương quốc Anh được đưa ra vào những năm 1970 với tên gọi là 

Chương trình giảng dạy tại công ty, được thiết kế đặc biệt để thúc đẩy mối quan hệ 

hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học và các công ty, tập trung vào việc chuyển 

giao kiến thức vào thực tiễn công ty hơn là hỗ trợ nghiên cứu trong các trường đại 

học. Trọng tâm chính là nâng cao năng lực cạnh tranh của đối tác công nghiệp, thông 

qua công việc của “cộng sự” sau đại học làm việc trong công ty với sự giám sát của 

đối tác học thuật. 

Qua kết quả thảo luận, nghiên cứu đã lựa chọn bốn lĩnh vực chính, mỗi lĩnh vực 

được xem là một tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá sự đóng góp của các cơ sở giáo 

dục đại học cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương đó là:  

Một là Tăng cường sự đổi mới trong khu vực thông qua các hoạt động nghiên cứu 

Hai là Thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng kinh tế 

Ba là Đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực trong khu vực 

Bốn là Cải thiện công bằng xã hội thông qua phát triển cộng đồng và văn hóa 

Với mỗi tiêu chuẩn chúng tôi thực hiện việc lựa chọn hệ thống các tiêu chí, chỉ 

số, chỉ báo có khả năng đo lường được để thực hiện việc đánh giá.  

Bảng Dự thảo khung đóng góp của nhà trường đại học cho sự phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương được cho ở phần kết quả báo cáo chi tiết của đề tài nghiên cứu. 

Đề xuất, kiến nghị 

- Cùng với các cơ quan quản lý giáo dục tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng 

hoàn thiện và ban hành khung đóng góp của các trường đại học đối với sự phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá đóng góp của các 

trường đại học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

- Xây dựng hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đóng góp của các trường 

đại học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thử nghiệm khung đánh 

giá đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các 

địa phương. 

- Nghiên cứu đánh giá về sự đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội củ các địa phương. Xây dựng phương pháp đánh giá kết 

quả nghiên cứu trường hợp.  

Các công bố 

- Bài báo: 

1. Nguyễn Thùy Vinh, Nguyễn Thị Hảo, Hoàng Thị Minh Anh (2021). Kinh nghiệm 

quốc tế về đánh giá đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học cho phát triển kinh tế-

xã hội của địa phương. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tạp chí giáo dục nghề 

nghiệp, số 96 tháng 9/2021, trang 54-60; 
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TÊN NHIỆM VỤ: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH TIỀN 

HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT NHÌN CHUẨN BỊ VÀO 

LỚP MỘT TẠI VIỆT NAM 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Trần Thị Văng 

Các thành viên: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, Ths. Lưu 
Văn Định, PGS.TS. Phạm Minh Mục, Ths. Trần Thu Giang, Ths. 
Nguyễn Thị Hằng, Ths. Trịnh Thị Thu Thanh, PGS.TS. Lê Văn Tạc, 
TS. Mai Thị Phương, Ths. Phạm Thị Trang, TS. Đỗ Long Giang, 
Ths. Lê Tuấn Đức, Ths. Nguyễn Thị Bích Trang, TS. Lê Thị Tố 
Uyên, Ths. Phạm Hà Thương, Ths. Ngô Thùy Dung, Ths. Lê Thị 
Tâm, Ths, Nguyễn Trọng Dần, TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Ths. 
Nguyễn Văn Hưng, CN. Hoàng Thị Lương Anh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ khuyết tật nhìn chuẩn bị 

vào lớp một hòa nhập tại Việt Nam nhằm tạo cơ hội học tập bình đẳng và nâng cao 

chất lượng giáo dục và hòa nhập xã hội của trẻ khuyết tật nhìn 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển khung 

chương trình tiền học đường cho trẻ khuyết tật nhìn không kèm dạng khuyết tật khác, 

từ 5 - 8 tuổi chuẩn bị vào lớp một hòa nhập tại Việt Nam. 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông  Đại học   Đặc biệt X 
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

X  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

- Cơ sở lí luận về phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ khuyết 

tật nhìn chuẩn bị vào lớp một hòa nhập tại Việt Nam 

- Cơ sở thực tiễn về phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ khuyết 

tật nhìn chuẩn bị vào lớp một hòa nhập tại Việt Nam 

- Phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ khuyết tật nhìn chuẩn bị 

vào lớp một hòa nhập tại Việt Nam 

Tóm tắt kết quả đạt được 

1. Xây dựng được cơ sở lý luận về phát triển khung chương trình tiền học đường 

cho trẻ khuyết tật nhìn chuẩn bị vào lớp 1 hòa nhập tại Việt Nam bao gồm:  

Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về phát triển khung chương 

trình tiền học đường cho trẻ khuyết tật nhìn chuẩn bị vào lớp một hòa nhập. Trong đó 

các nghiên cứu chỉ ra rằng: Khung chương trình (Curriculum framework) là một kế 

hoạch có tổ chức hoặc tập hợp các tiêu chuẩn hoặc kết quả học tập xác định nội dung 

sẽ được học theo các tiêu chuẩn rõ ràng, có thể xác định được những gì học sinh 

phải biết và có thể làm. Giúp trẻ đi học tiểu học thành công thì lên kế hoạch chuyển 

tiếp là điều rất cần thiết và quan trọng với trẻ. Chuyển tiếp là quá trình chuyển từ giai 

đoạn này sang giai đoạn khác và là một quá trình suốt đời. Các tiếp cận trong phát 

triển chương trình cho trẻ gồm: tiếp cận phát triển, tiếp cận chức năng và tiếp cận 

sinh thái.  

Đề tài đã khái quát, nêu được những khái niệm cốt lõi của đề tài: khuyết tật 

nhìn, chương trình tiền học đường, phát triển chương trình tiền học đường cũng như 

xác định các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chương trình tiền học đường. Trong đó 

chỉ rõ: chương trình tiền học đường hay chương trình chuyển tiếp là chương trình có 

sự tham gia của các cá nhân, đơn vị liên quan (trường học, giáo viên, phụ huynh) 

nhằm chuẩn bị cho trẻ kiến thức, kĩ năng, tâm lý để quá trình chuyển tiếp giữa mầm 

non và tiểu học diễn ra suôn sẻ. Và phát triển chương trình là một quá trình liên tục.  

2. Đánh giá được cơ sở thực tiễn của đề tài với việc tìm hiểu kinh nghiệm trong 

nước và quốc tế đồng thời khảo sát thực trạng phát triển chương trình tiền học đường 

dành cho trẻ khuyết tật nhìn hiện nay tại Việt Nam.  

Ví dụ điển hình tại 1 số quốc gia đề cập đến như: Bộ Giáo dục và Đào tạo nước 

này nhấn mạnh đến các yếu tố quan trọng giúp trẻ học thành công từ môi trường mẫu 

giáo sang tiểu học: a) Sự chuẩn bị của trẻ, b) Sự chuẩn bị của các trường tiếp nhận, 

c) Sự chuẩn bị của cha mẹ,  d) Sự chuẩn bị của giáo viên. 

Trong đó, sự chuẩn bị của trẻ khi chuyển cấp học gồm các nội dung: 
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- Toán 

- Ngôn ngữ 

- Khoa học 

- Khoa học xã hội 

- Nghệ thuật, sáng tạo và âm nhạc 

- Sức khỏe, yoga, giáo dục thể chất. 

Hoặc Hàn Quốc: Về việc liên kết với chương trình giáo dục ở trường tiểu học 

nhằm chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi từ trường mẫu giáo sang tiểu học, quá trình 

này được gọi là quá trình chuyển đổi. Theo tuổi Hàn Quốc thì trẻ em tại trường mẫu 

giáo là từ 5 đến 7 tuổi, tức là trước khi bước sang tuổi thứ 8, đây là thời kỳ chuẩn bị 

chuyển sang theo học tại trường Tiểu học. Theo đó khoảng vào cuối của tuổi thứ 5, 

ngay trước khi chuẩn bị bước vào trường Tiểu học, trẻ em sẽ được thay đổi môi 

trường học tập giống với bố trí ở trường Tiểu học để trẻ luyện tập trước khi bước vào 

môi trường đó. Và theo đó, các nội dung giáo dục cũng tập trung hỗ trợ trẻ hình thành 

và phát triển những kĩ năng học Tiểu học.  

Kết quả khảo sát có thể nhận định, việc phát triển chương trình tiền học đường 

cho trẻ khuyết tật nhìn chuẩn bị vào lớp 1 là rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến 

khả năng học hòa nhập và các lĩnh vực phát triển ở trẻ. Giáo viên tham gia khảo sát 

về chương trình tiền học đường đều có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức và kỹ 

năng trong giáo dục trẻ khuyết tật.  

Qua đánh giá kết quả kỹ năng tiền học đường của trẻ khuyết tật nhìn cho thấy 

100% trẻ bước đầu đã hình thành kỹ năng nhưng khi thực hiện luôn cần sự hỗ trợ từ 

giáo viên, chưa thực hiện được một cách độc lập. Những nguyên nhân của vấn đề 

này có thể xuất phát từ các yếu tố khác quan bao gồm: chưa có chương trình tiền học 

đường, các cơ sở giáo dục đều đang phát triển chương trình dựa trên chương trình 

phổ thông, chương trình mầm non, chương trình học tập từ 1 số quốc gia hoặc tự xây 

dựng; điều kiện cơ sở vật chất hạn chế; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, thời 

lượng còn tùy thuộc từng đơn vị, chưa có hướng dẫn cụ thể. Những ảnh hưởng này 

cũng làm cho các giáo viên khi được hỏi cảm thấy lo lắng khi trẻ chuyển sang môi 

trường học tập hòa nhập ở trường tiểu học.  

3. Xây dựng khung chương trình tiền học đường cho trẻ khuyết tật nhìn chuẩn bị 

vào lớp 1 hòa nhập  

Với mục tiêu: Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản, đặc thù nhằm tạo 

tâm thế sẵn sàng cho trẻ khuyết tật nhìn tham gia học tập hiệu quả, độc lập trong môi 

trường hòa nhập ở cấp tiểu học, đề tài đã xây dựng được khung chương trình tiền 
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học đường cho học sinh khuyết tật nhìn tại Việt Nam với cấu trúc theo kỹ năng cần 

hình thành:  

- Kỹ năng tiền đọc – tiền viết – tiền tính toán 

- Kỹ năng giao tiếp và tương tác xã hội  

- Kỹ năng lao động và tự phục vụ  

- Kỹ năng định hướng di chuyển  

- Kỹ năng sử dụng đa giác giác quan 

- Kỹ năng sử dụng thiết bị hỗ trợ  

Bên cạnh đó cũng chỉ ra những yếu cơ bản trong chương trình bao gồm: nguyên 

tắc thực hiện, phương pháp, hình thức tổ chức, điều kiện thực hiện chương trình và 

yêu cầu cần đạt. 

Đề xuất, kiến nghị 

Qua nghiên cứu lý luận về trẻ khuyết tật nhìn trước tuổi học và  thực tiễn với 

những khó khăn phải đối mặt tại các cơ sở giáo dục cũng như việc phát triển tự phát 

chương trình tiền học đường từ các chương trình hiện có hoặc kinh nghiệm từ các 

nước, cần xem xét các khuyến nghị như sau: 1) Phát triển chương trình tiền học 

đường dành cho trẻ khuyết tật nhìn với nội dung, phân phối chương trình và hướng 

dẫn thực hiện cụ thể; 2) Xây dựng chuẩn cơ sở vật chất nhằm đảm bảo hỗ trợ trẻ tiếp 

cận môi trường tiểu học phù hợp nhất; 3) Phối hợp với trường tiểu học, trường mầm 

non hòa nhập để việc thực hiện chương tiền tiền học đường được triển khai đồng 

nhất và có liên kết chặt chẽ.  

Các công bố 

- Bài báo: 

1. Trần Thi Văng, Phạm Minh Mục, Nguyễn Thị Hằng, Trịnh Thị Thu Thanh 

(2021). Thực trạng phát triển chương trình tiền học đường cho trẻ khuyết tật nhìn Việt 

Nam, ISSN 2615 - 8957 Số đặc biệt tháng 11/2021;  

2. Nguyễn Thị Hằng (2021). Kỹ năng tiên quyết chuẩn bị học tiểu học của trẻ đa 

tật: Nghiên cứu trường hợp, ISSN 2615 - 8957 Số đặc biệt tháng 11/2021; 
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TÊN NHIỆM VỤ: THU THẬP VÀ XÂY DỰNG KÍ HIỆU NGÔN NGỮ 

DÀNH CHO CẤP HỌC PHỔ THÔNG MÔN VẬT LÝ, HÓA HỌC, SINH 

HỌC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NGHE, NÓI 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Bích Trang 

Các thành viên: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, PGS.TS. Lê Văn Tạc, TS. Đỗ Long 
Giang,ThS. Phạm Thị Trang, ThS. Lê Tuấn Đức, TS. Lê Thị Tố 
Uyên, TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, ThS. Lưu Văn Định, PGS.TS. 
Phạm Minh Mục, ThS. Trần Thu Giang, ThS. Nguyễn Thị Hằng, 
ThS. Trịnh Thị Thu Thanh, ThS. Phạm Hà Thương, ThS. Ngô Thùy 
Dung, ThS. Lê Thị Tâm, ThS. Nguyễn Trọng Dần, TS. Nguyễn Thị 
Lan Anh, TS. Nguyễn Văn Hưng, CN. Hoàng Thị Lương Anh, TS. 
Mai Thị Phương. ThS. Trần Thị Văng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Xây dựng luận cứ khoa học cho việc hình thành hệ thống kí hiệu ngôn ngữ các 

môn Vật lí, Hóa học, Sinh học dành cho học sinh khiếm thính cấp trung học phổ thông 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Hệ thống kí hiệu ngôn ngữ môn Vật lý, Hóa học và Sinh học cấp trung học phổ 

thông cho học sinh khiếm thính. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yêu): 

- Cơ sở lí luận về xây dựng ngôn ngữ kí hiệu dành cho cấp học phổ thông; 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông  Đại học   Đặc biệt X 
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục X 
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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- Thực trạng kí hiệu ngôn ngữ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học cấp trung học phổ 

thông; 

    - Đề xuất danh mục kí hiệu ngôn ngữ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học dành cho 

học sinh khiếm thính cấp trung học phổ thông 

Tóm tắt kết quả đạt được 

• Tổng hợp các thuật ngữ, khái niệm liên quan đến nhiệm vụ như: ngôn ngữ kí 

hiệu, kí hiệu ngôn ngữ, kí hiệu giao tiếp và các phương thức giao tiếp của người Điếc.  

• Nghiên cứu Lịch sử hình thành ngôn ngữ kí hiệu: ngôn ngữ kí hiệu là một ngô 

ngữ cũng có quá trình hình thành và phát triển như bất kì một ngôn ngữ độc lập nào 

trên thế giới. Việc nghiên cứu lịch sử ngôn ngữ kí hiệu góp phần đoán định xu hướng 

tồn tại và phát triển trong tương lai của ngôn ngữ này ở Việt Nam.  

• Nghiên cứu Các giai đoạn phát triển ngôn ngữ kí hiệu: sự hình thành và phát 

triển ngôn ngữ kí hiệu cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng là 

tình hình văn hóa, xã hội và kinh tế quốc gia. Sự phát triển ngôn ngữ kí hiệu trải qua 

các giai đoạn khác nhau, ghi dấu cho các mốc lịch sử phát triển khác nhau của ngôn 

ngữ kí hiệu.  

• Nghiên cứu về Đặc điểm ngôn ngữ kí hiệu: ngôn ngữ kí hiệu Việt là ngôn ngữ 

độc lập của cộng đồng người Điếc Việt Nam và có đặc điểm riêng so với ngôn ngữ 

tiếng Việt ở các cấp độ khác nhau, từ âm vị, hình vị, từ, cụm từ và câu (tập trung chủ 

yếu vào nghiên cứu từ vựng và ngữ pháp ngôn ngữ kí hiệu).  

• Nghiên cứu về Kinh nghiệm quốc tế xây dựng chuẩn ngôn ngữ kí hiệu: kinh 

nghiệm của các nước Hà Lan, Ả rập, Hàn Quốc… được nhóm nghiên cứu tổng hợp 

và rút ra các bài học kinh nghiệm trong xây dựng chuẩn ngôn ngữ kí hiệu cho Việt 

Nam.  

• Nghiên cứu về Cách thức xây dựng và bổ sung ngôn ngữ kí hiệu của cộng 

đồng người điếc: vốn ngôn ngữ kí hiệu được nhóm nghiên cứu thu thập, rà soát, và 

xây dựng bổ sung. Đây là vốn ngôn ngữ cơ bản trong sinh hoạt, học tập và giao tiếp 

hàng ngày của cả người Điếc trưởng thành và trẻ em Điếc.  

• Báo cáo thực trạng kí hiệu ngôn ngữ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học đang được 

sử dụng ở cấp trung học phổ thông 

• Danh mục tài liệu kí hiệu ngôn ngữ môn Vật lý 

• Danh mục tài liệu kí hiệu ngôn ngữ môn Hóa học 

• Danh mục tài liệu kí hiệu ngôn ngữ môn Sinh học 
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Đề xuất, kiến nghị 

1. Cần đẩy mạnh triển khai các nghiên cứu cơ bản về NNKH của người Điếc 

Việt Nam, đặc biệt là những nghiên cứu sâu về sự khác biệt và thống nhất của các 

yếu tố ngữ pháp ngôn ngữ kí hiệu. 

2. Cần tiếp tục nghiên cứu quá trình xây dựng, thống nhất sử dụng ngôn ngữ 

kí hiệu của người Điếc trên thế giới. Phân tích, rút ra các bài học thực tế và áp dụng 

linh hoạt kinh nghiệm thành công của các nước phát triển trong lĩnh vực này vào bối 

cảnh Việt Nam. 

3. Cần có sự hỗ trợ và đề cao vai trò của các nhà khoa học, những người 

nghiên cứu về Ngôn ngữ cho người điếc. Thúc đẩy việc đề xuất với chính phủ và cộng 

đồng người điếc để tiến hành những bước quan trọng trong việc xây dựng ký hiệu 

cho các từ có trong 03 môn Vật lý, Hoá học và Sinh học theo chương trình giáo dục 

phổ thông 2018. 

4. Cần có sự phối kết hợp chặt chẽ với cộng đồng người Điếc có trình độ cao, 

các nhà chuyên môn, giáo viên để xây dựng ký hiệu các môn Vật lý, Hóa học, Sinh 

học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 để đáp ứng nhu cầu dạy và học cho 

học sinh khiếm thính cấp học phổ thông trong các cơ sở giáo dục. 

5. Đa dạng hóa các hình thức tài liệu, sách, băng hình về ngôn ngữ kí hiệu. 

Đồng thời đẩy mạnh việc nghiên cứu chuyển đổi các tài liệu về từ vựng, cấu trúc ngữ 

pháp ngôn ngữ kí hiệu dưới hình thức sách sang các hình thức điện tử trực quan, dễ 

tiếp cận, dễ phổ biến tới người điếc và các đối tượng có liên quan.  

Các công bố 

- Bài báo: 

1. Phạm Thị Trang, Lê Văn Tạc, Đỗ Long Giang, Lê Tuấn Đức, Nguyễn Thị Bích 

Trang, Lê Thị Tố Uyên (2021). Ngôn ngữ kí hiệu: Con đường lĩnh hội tri thức và 

phương tiện giao tiếp tối ưu với trẻ Điếc, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số đặc biệt 

11/2021 trang 87-91; 
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TÊN NHIỆM VỤ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TĂNG CƯỜNG CHẤT 

LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON TRONG BỐI CẢNH COVID 19 THEO 

HƯỚNG TIẾP CẬN ĐA NGÀNH 
 

Chủ trì nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Nga 

Các thành viên: PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Ths. Nguyễn Thị Cẩm Bích, TS. Lê 
Thị Luận, Ths. Nguyễn Thị Thương Thương, TS.Vũ Thị Ngọc Minh, 
TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Ths Nguyễn Thị Trang, Ths. Nguyễn Thị 
Thủy, Ths. Nguyễn Thị Thúy Liễu, Nguyễn Thị Thùy Dương, 
PGS.TS Trần Huy Hoàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu 

Tìm hiểu kinh nghiệm của các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới về 

các giải pháp tăng cường chất lượng GDMN trong bối cảnh COVID 19 theo hướng 

tiếp cận đa ngành. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước phát triển: Phần Lan, Úc, Mỹ, Hàn 

Quốc, Nga và một số nước đang phát triển: Clombia, Thái Lan, Malaysia về tăng 

cường chất lượng GDMN trong bối cảnh COVID 19 theo hướng tiếp cận đa ngành. 

Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu một số vấn đề chung về chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm 

non theo hướng tiếp cận đa ngành; 

- Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về tăng cường chất 

lượng GDMN trong bối cảnh COVID 19 theo hướng tiếp cận đa ngành; 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non X Phổ thông  Đại học   Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

X  
Phương pháp 
giáo dục 

 
       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  
       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  
       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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- Nghiên cứu bài học kinh nghiệm về tăng cường chất lượng GDMN của một số 

quốc gia trên thế giới trong bối cảnh COVID 19 theo hướng tiếp cận đa ngành và 

khuyến nghị cho Việt Nam. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

- Nghiên cứu đã chỉ ra một số vấn đề chung về chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa 

tuổi MN theo hướng tiếp cận đa ngành gồm: khái niệm, các thành tố cơ bản của chất 

lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non; chỉ ra bối cảnh COVID 19 và những 

yêu cầu nhằm đảm bảo chất lượng GDMN. Nghiên cứu cho thấy từ khi COVID 19 

xuất hiện, GDMN bị ảnh hưởng nặng nề: trẻ không được đến trường, sự phát triển 

toàn diện của trẻ bị ảnh hưởng, nhiều GVMN bị mất việc làm, phải chuyển đổi nghề 

nghiệp (đặc biệt là giáo viên ở ngoài công lập), sự hình thành nhanh chóng các nhóm 

trao đổi thông tin giữa giáo viên và cha mẹ trẻ qua các ứng dụng Zalo, 

Facebook,...Theo đó, để có thể đảm bảo chất lượng GDMN trong bối cảnh COVID 19 

cần có những cách thức phù hợp. Trong đó, quan điểm về tiếp cận đa ngành trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi MN đã cho thấy sự cần thiết và tính phù hợp trong 

bối cảnh hiện nay. Theo đó, bên cạnh ngành giáo dục, đòi hỏi cần có sự vào cuộc của 

nhiều ban ngành, đoàn thể, cá nhân như: y tế, tài chính, hội phụ nữ, gia đình, cộng 

đồng...; Chỉ ra được căn cứ, nguyên tắc, nội dung và cách thức phối hợp đa ngành 

nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong bối cảnh COVID19 

ở từng giai đoạn: giai đoạn hạn chế trẻ đến các cơ sở GDMN, giai đoạn đón trẻ trở lại 

các cơ sở GDMN.  

- Từ kết quả nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia (Phần Lan, Úc, Mỹ, 

Hàn Quốc, Nga, Clombia, Thái Lan, Malaysia) về tăng cường chất lượng GDMN trong 

bối cảnh COVID 19 theo hướng tiếp cận đa ngành đã cho thấy bức tranh thực trạng 

về chất lượng chăm sóc của các quốc gia này. Trong đó, sự ảnh hưởng nặng nề của 

dịch COVID 19 đã tác động xấu đến các thành tố của chất lượng GDMN, mặc dù có 

những hỗ trợ khác nhau của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ về điều kiện, tài 

chính…tùy theo khu vực và mức độ ảnh hưởng. Chất lượng GDMN của các nước 

đang đứng trước rất nhiều thách thức. Trong đó, các gia đình khó khăn có xu hướng 

cho trẻ ở nhà thay vì đến trường MN… Tùy theo điều kiện thực tiễn mà mỗi quốc gia 

có các kinh nghiệm khác nhau trong việc ban hành chính sách, quan điểm chỉ đạo để 

tăng cường chất lượng GDMN trong bối cảnh COVID 19 theo hướng tiếp cận đa 

ngành. Trong đó, nhiều giải pháp được đề xuất cụ thể: cho trẻ được tương tác từ xa 

với các bạn cùng lứa tuổi qua các nền tảng công nghệ; hỗ trợ cha mẹ đang gặp khó 

khăn, tổ chức các diễn đàn để trao đổi hợp tác đa ngành; trao quyền quyết định về 

chất lượng quá trình giáo dục ở từng địa phương, thu hút sự tham gia của phụ huynh, 

của cộng đồng… 

- Trên cơ sở bài học kinh nghiệm về tăng cường CL GDMN của Phần Lan, Úc, 

Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Clombia, Thái Lan, Malaysia trong bối cảnh COVID 19 theo 

hướng tiếp cận đa ngành cho thấy cần bắt đầu từ cơ chế chính sách đến tổ chức thực 

hiện để tăng cường sự phối hợp đa ngành. Trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị 

cho Việt Nam một  cách đồng bộ về: Xây dựng hành lang pháp lý cho việc phối hợp 
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đa ngành trong bối cảnh COVID 19; Tăng cường nhận thức về phối hợp đa ngành; 

Phân cấp và chỉ đạo thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa 

phương; Thực hiện cơ chế phối hợp linh hoạt ở các địa phương; Giao trách nhiệm và 

hướng dẫn thực hiện cụ thể đối với từng ban ngành, trường học, gia đình và cộng 

đồng; Đảm bảo cung cấp nguồn lực và điều kiện phối hợp đa ngành ở địa phương; 

Ứng dụng CNTT trong công tác tăng cường CL chăm sóc GDMN trong bối cảnh dịch 

bệnh COVID19. 

Đề xuất, kiến nghị 

 Giáo dục mầm non là cấp học chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID 19 và 

tiếp cận đa ngành là một trong những cách tiếp cận phù hợp trong bối cảnh hiện nay. 

Do đó, cần tiếp tục mở rộng các nghiên cứu theo hướng này là điều cần thiết để góp 

phần nâng cao chất lượng GDMN.  

 

   

 



75 
 

TÊN NHIỆM VỤ: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG VỚI THỊ 

TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP 
 

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Ngô Thị Thanh Tùng 
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Mục đích nghiên cứu 

Nhận diện khả năng đáp ứng với thị trường lao động của sinh viên sau tốt 

nghiệp trong bối cảnh tác động đa chiều của công nghệ, kinh tế và xã hội. 

Quy mô/phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu được giới hạn trong việc đánh giá khả năng đáp ứng với thị trường 

lao động của sinh viên tốt nghiệp đại học 5 năm trở lại đây. Việc đánh giá cũng chỉ 

được thực hiện ở một số ngành, một số trường hoặc địa phương có đầy đủ dữ liệu 

và thoả mãn được các điều kiện thực hiện nghiên cứu. 

Nội dung nghiên cứu (nội dung nghiên cứu chủ yếu): 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về khả năng đáp ứng với thị trường lao động của 

sinh viên sau tốt nghiệp. 

- Rà soát chính sách định hướng đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động của 

giáo dục đại học. 

- Tìm hiểu khả năng đáp ứng với thị trường lao động của sinh viên sau tốt 

nghiệp thông qua phân tích dữ liệu thứ cấp. 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin và Dự báo 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Phân theo đối tượng (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Mầm non  Phổ thông  Đại học X  Đặc biệt  
        

Dân tộc  Thường xuyên  Khác (Ghị cụ thể):…………… 

Phân theo lĩnh vực (đánh dấu X vào các ô phù hợp): 

Chính sách và Chiến lược 
và quy hoạch GD 

X 
Mô hình GD; quản lý 
CSGD 

  
Phương pháp 
giáo dục 

 

       

Đánh giá  
Chương trình và chuẩn 
giáo dục. 

  Tài liệu giáo dục  

       

CSVC, TBDH  
Ứng dụng CN số, 
chuyển đổi số trong GD 

  Đội ngũ nhà giáo  

       

TLH, GDH  Khác (ghi cụ thể)……………………………………….. 
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- Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực đáp ứng với thị trường lao động cho 

sinh viên bậc đại học về: Cơ hội tiếp cận thực hành cho sinh viên; Sự tham gia của 

doanh nghiệp trong quá trình đào tạo; Hệ thống thông tin kết nối Cung – Cầu lao 

động. 

Tóm tắt kết quả đạt được 

1) Làm rõ các khái niệm liên quan, các phương pháp đánh giá chất lượng nhân 

lực trình độ đại học, các yếu tố phản ánh chất lượng nhân lực trình độ đại học, các 

yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực trình độ đại học, và các yêu cầu đối với 

chất lượng nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. 

2) Rà soát các chủ trương, chính sách về định hướng đào tạo theo nhu cầu thị 

trường lao động của Đảng, Nhà nước cũng như của ngành giáo dục, bao gồm: (i) 

Chính sách về tự chủ của các cơ sở giáo dục; (ii) Chính sách về mở ngành, tuyển 

sinh và kiểm soát đầu ra của giáo dục đại học; (iii) Chính sách về cập nhật và đổi 

mới chương trình đào tạo; (iv) Chính sách về kiểm định chất lượng; (v) Chính sách 

về hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; (vi) Chính sách về phát triển hệ thống 

thu thập thông tin, phân tích và dự báo Cung – Cầu nguồn nhân lực. 

3) Phân tích thực trạng khả năng đáp ứng với thị trường lao động của sinh viên 

sau tốt nghiệp về số lượng và chuyên môn, kỹ năng: 

- Về số lượng: nhân lực trình độ đại học chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số việc 

làm; cơ cấu giới tính cân bằng trong lực lượng lao động có trình độ đại học; lao 

động có trình độ đại học biến động ngược chiều giữa thành thị và nông thôn; số 

lượng sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập thị trường lao động có xu hướng giảm; 

và việc làm của thanh niên tốt nghiệp đại học chiếm tỷ trọng nhỏ. 

- Về chuyên môn và kỹ năng: (i) Sự chuẩn bị cho việc gia nhập thị trường lao 

động: sinh viên tốt nghiệp chủ động tìm kiếm thông tin về thị trường lao động, hầu 

hết sinh viên nhanh chóng tìm việc làm và dùng năm đầu tiên để khám phá thị 

trường lao động nhưng sinh viên tốt nghiệp không có sự hiểu biết đầy đủ về thị 

trường lao động và thiếu định hướng nghề nghiệp cũng như hạn chế kiến thức về 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; (ii) Sự đáp ứng về trình độ chuyên môn: tỷ lệ liên 

quan giữa công việc hiện tại với chuyên ngành đào tạo còn thấp và tồn tại khoảng 

cách giữa trình độ chuyên môn được đào tạo và yêu cầu công việc; (iii) Sự đáp ứng 

về kỹ năng mềm và ngoại ngữ: sinh viên tốt nghiệp hạn chế về khả năng sử dụng 

ngoại ngữ, các kỹ năng cần thiết trong công việc cũng như kỹ năng đáp ứng yêu cầu 

của cách mạng công nghệ 4.0. 

4) Đề xuất ba nhóm giải pháp nâng cao năng lực đáp ứng với thị trường lao 

động cho sinh viên bậc đại học: 
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- Tăng cường cơ hội tiếp cận thực hành cho sinh viên: Khảo sát nhu cầu doanh 

nghiệp; Tổ chức thăm quan, đưa sinh viên thực tập tại doanh nghiệp và các tổ chức 

sử dụng lao động; và Tăng cường thời gian đào tạo qua công việc. 

- Đẩy mạnh sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo: Phối hợp 

với doanh nghiệp tổ chức các chương trình tuyển dụng việc làm; Tổ chức các cuộc 

hội thảo định hướng nghề nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng mềm, đẩy mạnh sáng tạo và 

khởi nghiệp cho sinh viên có sự tham gia của doanh nghiệp; Phối hợp với doanh 

nghiệp xây dựng và triển khai chương trình đào tạo; Huy động các nguồn lực từ 

doanh nghiệp thông qua các chương trình tài trợ thiết bị đào tạo cho nhà trường và 

trao tặng học bổng cho sinh viên; và Tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa trường 

và doanh nghiệp. 

- Phát triển hệ thống thông tin kết nối Cung - Cầu nguồn nhân lực: Xây dựng 

môi trường thông tin minh bạch về Cung - Cầu nhân lực trên cơ sở phát triển hệ 

thống thông tin về giáo dục và thị trường lao động; Xây dựng hệ thống thông tin giáo 

dục và thị trường lao động theo thời gian thực. 

Đề xuất, kiến nghị 

Nhóm nghiên cứu đề xuất đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu xây dựng và 

công khai hệ thống thông tin giáo dục và thị trường lao động. Sự đồng thuận tham 

gia và sự công khai minh bạch của hệ thống sẽ giúp cho các bên liên quan điều 

chỉnh hoạt động của mình một cách hiệu quả. Ngoài ra, việc đánh giá thực trạng đáp 

ứng với công việc của nhân lực trẻ, nhân lực trình độ đại học cần được nghiên cứu 

sâu hơn cụ thể vào từng ngành và nghề. Có như vậy, mới có đủ căn cứ để điều 

chỉnh chương trình đào tạo hay ra có chiến lược phát triển nhân lực phù hợp.  

Các công bố 

1. Ngô Thị Thanh Tùng, Trần Thị Thái Hà (2021). Khả năng tiếp cận việc làm 

của sinh viên công nghệ thông tin trong bối cảnh cách mạng 4.0. Tạp chí Khoa học 

Giáo dục, tháng 11/2021.  
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