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1. Định hướng của nhà trường trong phát triển các kĩ

năng chuyển đổi cho học sinh



1. Định hướng của nhà trường trong phát triển các kĩ

năng chuyển đổi cho học sinh

Hướng tới một mô hình trường thực nghiệm tiên tiến, cung cấp

dịch vụ giáo dục chất lượng cao, phát triển tối đa tiềm năng của

mỗi cá nhân; giáo dục học sinh trở thành những công dân có

trách nhiệm, tự tin, sáng tạo và có khả năng hội nhập khu vực

và quốc tế.



1. Định hướng của nhà trường trong phát triển các kĩ

năng chuyển đổi cho học sinh

- Là đơn vị thực nghiệm đi đầu trong việc nghiên cứu tìm tòi, khám phá, thử nghiệm

các mô hình, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục mới nhằm phát

huy sự sáng tạo chủ động của học sinh. Thực nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa

học của Viện KHGD VN và Bộ GD&ĐT trước khi áp dụng rộng hơn trên toàn quốc.

- Cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản, nền tảng; tạo cơ hội để mỗi học sinh

tích cực khám phá, trải nghiệm và tương tác để vươn tới thành tích cao.

- Chuẩn bị tâm thế (phẩm chất, năng lực) để học sinh trở thành công dân có trách

nhiệm, tự tin, năng lực và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.



1. Định hướng của nhà trường trong phát triển các kĩ

năng chuyển đổi cho học sinh

- Học sinh cuối mỗi cấp học đạt được sự phát triển năng lực, phẩm chất, thể chất ở

mức độ cao. Khẳng định chất lượng giáo dục thông qua kết quả đầu ra ngày càng

tăng.

- Xây dựng và hoàn thiện, triển khai thực hiện chương trình nhà trường đáp ứng tầm

nhìn sứ mạng, áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và tổ chức hoạt động giáo

dục, dạy học.

- Giữ vững bản sắc trường Thực nghiệm.



1. Định hướng của nhà trường trong phát triển các kĩ

năng chuyển đổi cho học sinh

- Phát triển các kĩ năng chuyển đổi cho học sinh được đưa vào chương

trình nhà trường, có tính dự báo, phù hợp với bối cảnh xã hội, đáp ứng

được yêu cầu của đổi mới giáo dục theo chỉ đạo của các cấp.

- Hình thành chân dung người học:

THÂN THIỆN – TRUNG THỰC - TỰ TIN – TRÁCH NHIỆM

– SÁNG TẠO – HỢP TÁC – CÓ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



2. Các hoạt động giáo dục tiêu biểu của nhà trường nhằm thúc

đẩy kĩ năng chuyển đổi

2.1. Các nội dung giáo dục

2.1.1. Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề

Phẩm chất:

+ Cởi mở

+ Tích cực

+ Độc lập

+ Sẵn sàng đặt câu hỏi hoặc trao đổi về nghi ngờ

+ Nhận biết ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông

Kĩ năng:

+ Xác định được vấn đề cần giải quyết

+ Tận dụng kinh nghiệm, tham vấn ý kiến người khác

+ Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề



2. Các hoạt động giáo dục tiêu biểu của nhà trường nhằm thúc

đẩy kĩ năng chuyển đổi

2.1. Các nội dung giáo dục

2.1.2. Sáng tạo

- Có ý tưởng mới

- Linh hoạt: thích ứng nhanh với các tình huống, có cách giải quyết phù hợp để can thiệp vào cộng

đồng

- Phát triển

2.1.3. Giao tiếp

- Theo nghi thức: tôn trọng và thực hiện đúng các nghi thức giao tiếp trong nhà trường.

- Tự nhiên, thông thường: tôn trọng các quy tắc ứng xử trong cộng đồng, đúng vai, lịch sự, có văn

hóa.

2.1.4. Hợp tác

- Làm việc cùng bạn, cùng thầy cô hiệu quả



2. Các hoạt động giáo dục tiêu biểu của nhà trường nhằm thúc

đẩy kĩ năng chuyển đổi

2.1. Các nội dung giáo dục

2.1.5. Năng lực công nghệ thông tin

- Làm chủ bàn phím

- Biết truy cập, tra cứu thông tin trên mạng internet

- Biết sử dụng các ứng dụng trò chơi học tập

- Bước đầu biết dùng Word và Powerpoint để tạo các bảng biểu, bản thuyết trình, thiết kế các sản phẩm

thông dụng: thiệp chúc mừng, giấy mời, tờ rơi quảng cáo, tạp chí, menu…

- Bước đầu tiếp cận với tư duy lập trình trong tin học

2.1.6. Kĩ năng sống và liên văn hóa

- Có kĩ năng sống phù hợp trong bối cảnh xã hội hiện tại

- Biết cách tiếp cận, cư xử, giao tiếp, học tập hiệu quả trong môi trường xã hội và văn hóa đa dạng



2. Các hoạt động giáo dục tiêu biểu của nhà trường nhằm thúc

đẩy kĩ năng chuyển đổi

2.2. Cách thức thực hiện

2.2.1 Tích hợp trong các môn học

2.2.2. Tổ chức thành các hoạt động giáo dục: giáo dục kĩ năng sống, chủ đề sinh hoạt Đội, chương trình

trải nghiệm…

2.2.3. Triển khai nhiều cuộc thi cấp trường, cấp quận, thành phố, quốc gia, quốc tế

+ Tiếng Anh IOE

+ Trạng nguyên Tiếng Việt

+ Đấu trường Toán học, Tìm kiếm Tài năng Toán học Quốc tế ITMC

+ Nghiên cứu khoa học

+ Viết thư quốc tế UPU

+ Cờ vua …

2.2.4. Phát động các phong trào thi đua, có cam kết thực hiện từ phía HS, PH



Học sinh lớp 1 học cách gấp quần áo, tự phục vụ.



Giáo dục kĩ năng sống tích hợp trong các bài học



Học sinh xây dựng mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho bản thân.



Học sinh cùng tham gia điều hành Lễ kết nạp Đội.



Học sinh lớp 1 tương tác với cô giáo bằng cách gõ câu trả lời

vào ô chat, xung phong đọc đáp án trong giờ Tiếng Việt.



Hình ảnh học sinh chia sẻ sản phẩm trong giờ Tin học



Học sinh tham gia thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp trường



Học sinh tham gia thi Đấu trường Toán học cấp trường



Học sinh tham gia Ngày hội Thơ và nhạc



Chương trình “Vẻ đẹp chữ Việt”



Học sinh tham gia Ngày hội Vui khỏe



Phát triển văn hóa Đọc trong nhà trường



Cùng học sinh lan tỏa nhận thức và hành động về khắc phục

ô nhiễm rác thải nhựa trong cộng đồng.



Hoạt động kiểm đếm và phân loại rác tại nhà trong cuộc thi

“Nhà mình có rác gì” đã thu hút sự quan tâm của học sinh và gia đình các em.



Hoạt động sẻ chia, giúp đỡ bạn khó khăn,

tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường về sử dụng sản phẩm tái chế từ quần áo, đồ chơi, sản phẩm nhựa…



Học sinh chia sẻ về việc em đã làm cùng gia đình

để bảo vệ môi trường trong giờ Tiếng Việt



Học sinh tự đánh giá sau mỗi giờ học, hoạt động



2.3. Kết quả

2.3.1. Biểu hiện trong các giờ học

- Không khí học tập sôi nổi, học sinh tương tác tốt với thầy cô qua giao tiếp bằng lời, sử dụng các ứng

dụng công nghệ vào việc học, hợp tác với bạn, với thầy cô trong quá trình học tập…

- Giao tiếp

- Hợp tác

- Khả năng sử dụng công nghệ kỹ thuật số

2.3.2. Biểu hiện tại gia đình

- Học sinh thực hành, vận dụng các kĩ năng chuyển đổi tại gia đình, tự chủ, tự giác trong việc thực hiện

hoạt động học tập, lan tỏa kiến thức và thói quen tốt, sáng tạo trong cách xử lí tình huống, hỗ trợ bố

mẹ về kĩ năng tin học, giao tiếp bằng tiếng Anh…  PHHS ghi nhận những tiến bộ, thay đổi tích cực

từ con, gửi phản hồi tốt về nhà trường.

2.3.3. Kết quả các cuộc thi

- Số lượng học sinh vào vòng thành phố, quốc gia, quốc tế của các cuộc thi ngày càng nhiều.



3. Tận dụng nguồn lực và các bên liên quan trong việc thúc đẩy

kĩ năng chuyển đổi cho học sinh

4.1. Cơ quan quản lí cấp trên - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

- Tích cực triển khai đến giáo viên, học sinh và PHHS các khảo sát cho các đề tài nghiên cứu, huy động

GV-HS-PHHS tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện.

4.2. Phụ huynh, gia đình học sinh

- Xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể, chi tiết đến PHHS về chương trình giáo dục, các hoạt động

giáo dục, các phong trào thi đua,… nhằm huy động sự tham gia,phối hợp giáo dục học sinh theo sự tổ

chức, định hướng của nhà trường vì sự phát triển của trẻ.

- Báo cáo, thông tin kịp thời đến PHHS những tiến bộ, thay đổi tích cực, kết quả đạt được của trẻ.

- Huy động PHHS tham gia vào nhiều hoạt động giáo dục của nhà trường.



4. Tận dụng nguồn lực và các bên liên quan trong việc thúc đẩy

kĩ năng chuyển đổi cho học sinh

4.3. Các đối tác giáo dục của nhà trường

- Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub): Cùng nhà trường triển khai dự án “Trường học không

rác thải”.

(Trường học là nơi tạo ra các giá trị nền tảng cho xã hội của chúng ta vì đây là nơi mang đến giáo dục nền

tảng cho mọi người ngay từ khi còn nhỏ. Giáo dục là yếu tố then chốt để tạo ra sự thay đổi trong cộng

đồng.)

- FCE Việt Nam (For children Education Vietnam): Cùng nhà trường xây dựng chương trình giáo dục “7 

thói quen lãnh đạo bản thân” cho học sinh.

(FCE là đơn vị độc quyền triển khai các chương trình đào tạo nổi tiếng thế giới về phát triển cá nhân và

nâng cao hiệu suất trong mảng giáo dục và đào tạo của FranklinCovey Worldwide tại Việt Nam. Phương

châm cốt lõi của FCE: “Khơi gợi tiềm năng trong mỗi trẻ em”, phát triển yếu tố con người, cài đặt “hệ

điều hành” nhằm tạo dựng văn hóa cốt lõi của Nhà trường.)



Hình ảnh phụ huynh cùng tham gia

vào hoạt động giáo dục của nhà trường



Phối hợp cùng GreenHub chuẩn

bị thùng rác cho học sinh tham gia

phân loại rác tại nhà trường



5. Đào tạo giáo viên để đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển kĩ

năng chuyển đổi cho học sinh

5.1. Xây dựng chương trình nhà trường cho tất cả các môn học và hoạt động giáo dục

Chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, hình thành chân dung người học mang bản sắc

Thực nghiệm.

5.2. Động viên GV-NV tham gia các khóa bồi dưỡng

Khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa trong điều kiện có thể để GV-NV nhà trường tự học, tham

gia vào các khóa bồi dưỡng, đào tạo, các hoạt động trải nghiệm… nhằm nâng cao năng lực dạy học phát

triển kĩ năng chuyển đổi cho học sinh.

Một số khóa tập huấn: 7 thói quen lãnh đạo bản thân; 49 ngày thực hành bảy thói quen lãnh đạo bản

thân; Tư duy phản biện; Xây dựng văn hóa nhà trường; Nâng cao năng lực sử dụng CNTT…



7 thói quen

hiệu quả
(FranklinCovey)

Nội dung tập

huấn giáo viên



Hình ảnh GV tham gia hoạt động

49 ngày thực hành 7 thói quen lãnh đạo bản thân



6. Thách thức và giải pháp của nhà trường trong việc thúc đẩy

kĩ năng chuyển đổi cho học sinh

6.1. Thách thức

- Tốc độ phát triển nhanh chóng của môi trường xã hội.

- Nhiều nội dung đổi mới trong giáo dục cùng lúc được thực hiện.

- Những tác động mới của tình hình thế giới (dịch bệnh, xung đột…).

- Nhu cầu, mong muốn của phụ huynh và xã hội ngày càng cao.

- Là trường học trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

6.2. Giải pháp

- BGH, CB-GV-NV tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình giáo dục tại địa phương, trong

toàn quốc và thế giới để có những bài học kinh nghiệm, những vận dụng thích hợp với thực tế nhà trường.

- Chọn lọc và đẩy mạnh theo mức độ ưu tiên của từng giai đoạn với các nội dung đổi mới giáo dục.

- Linh hoạt các hình thức dạy và học, đào tạo giáo viên, phát triển kĩ năng chuyển đổi cho học sinh theo

bối cảnh thực tế của dịch bệnh, ưu tiên bồi dưỡng và rèn giũa những kĩ năng quan trọng theo từng giai đoạn

của diễn biến dịch bệnh.

- Không ngừng đổi mới, nâng cao chuyên môn, đào tạo giáo viên đáp ứng công cuộc đổi mới giáo dục

hiện nay.

- Khai thác tối đa các lợi thế của nhà trường từ cơ quan quản lí cấp trên, các đơn vị đối tác



Trân trọng cảm ơn!


