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Giới thiệu

 Dự án “Thực tiễn giảng dạy và đánh gía kỹ năng chuyển đổi trong các trường tiểu
học ở Việt Nam”

 Được tài trợ bởi SEAMEO INNOTECH Research Partnership Grant (SI RPG)

 Tìm hiểu thực trạng giáo dục kỹ năng chuyển đổi ở các trường tiểu học ở Việt
Nam

 xu hướng, điểm sáng, thách thức trong dạy học và đánh giá ở trường tiểu học

 Đề xuất các khuyến nghị để tăng cường hoạt động giáo dục kỹ năng chuyển đổi,
nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng các đòi hỏi của thời kỳ toàn cầu hóa và
cách mạng công nghiệp lần thứ tư



Câu hỏi nghiên cứu

 Thực tiễn dạy kỹ năng chuyển đổi trên lớp hiện nay và bối cảnh dạy học trực

tuyến ở các trường tiểu học ở Việt Nam như thế nào?

 Thực tiễn đánh giá kỹ năng chuyển đổi trong lớp học và bối cảnh dạy học trực

tuyến ở các trường tiểu học ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

 Các kỹ năng chuyển đổi của học sinh tiểu học Việt Nam như thế nào?



Kỹ năng chuyển đổi

 Có nhiều quan điểm về khái niệm
 Transversal skills, life skills, 21st

century skills, soft skills, socio-
emotional skills (Care, Vista & Kim,
2019), năng lực chung (Luong &
Nguyen, 2016), năng lực tổng hợp
(Duong, 2015)

 Bao hàm các kỹ năng cơ bản, kỹ
năng liên quan đến con người, kinh
doanh, cộng đồng, kỹ năng hình
thành khái niệm (Nägele & Stalder,
2017)

“… các kỹ năng phù hợp ý tưởng của thế
kỷ 21, gồm các kỹ năng, khả năng và
thiên hướng học tập được xác định là cần
thiết để người học chuẩn bị cho sự thay
đổi nhanh chóng đối với nơi làm việc, xã
hội số thế kỷ 21 (Abbot, 2016)”



Thiết kế nghiên cứu

 Khung kỹ năng chuyển đổi

 Điều chỉnh từ Khung khái niệm học
tập thế kỷ 21 (P21, 2019)

 Khung năng lực chung của Chương
trình giáo dục phổ thông 2018
(MOET, 2018)



Các kỹ năng chuyển đổi nghiên cứu

Kỹ năng giải quyết vấn đề

 Xác định vấn đề cần giải quyết

 Xác định phần thông tin có liên quan khi đối mặt
với một khối lượng lớn dữ liệu (hầu hết trong số
đó là không liên quan)

 Loại bỏ thông tin có thể không hữu ích để cung
cấp thông tin mới

 Liên hệ tập hợp thông tin này với tập hợp thông
tin khác dưới một hình thức khác bằng cách sử
dụng kinh nghiệm, liên hệ các vấn đề mới với
những vấn đề đã giải quyết trước đó.

 Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề

Kỹ năng sáng tạo

 Trôi chảy (tạo ra ý tưởng mới),

 Linh hoạt (có thể thay đổi quan điểm nhanh 

chóng và hợp lí),

 Tính nguyên bản (hình thành một cái gì đó 

mới, ý tưởng mới, sản phẩm mới,...), và

 Phát triển (xây dựng dựa trên ý tưởng của 

người khác).



Các kỹ năng chuyển đổi nghiên cứu

Kỹ năng CNTT&TT

 Đề cập đến khả năng sử dụng công
nghệ kỹ thuật số, các công cụ truyền
thông, internet để truy cập, quản lý,
tích hợp, đánh giá và tạo ra các thông
tin.

Kỹ năng xã hội và liên văn hóa

 Gồm kỹ năng giao tiếp (một cách tôn
trọng và chuyên nghiệp), làm việc hợp
tác và hiệu quả trong các môi trường
xã hội và văn hóa đa dạng (liên quan
đến các nền văn hóa khác nhau, cởi mở
và tạo ra những ý tưởng mới từ sự đa
dạng văn hóa)



Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu định tính

 Quan sát lớp học & Phỏng vấn sâu

 15 giáo viên

 03 loại hình trường

 Zoom

 09 - 10/2021

Nghiên cứu định lượng

 Khảo sát trực tuyến

 724 học sinh lớp 5

 03 loại hình trường

 Google Forms 

 30/09 – 03/12/2021



Đặc điểm của các loại hình trường

Đặc điểm Trường công Trường tư

Ngoại thành Nội thành

Vị trí Ngoại thành Thành phố Thành phố

Quản lý và nguồn lực - Chính phủ

- Phòng giáo dục

- Chính phủ

- Viện nghiên cứu

- Tư nhân

- Người học

Chương trình Chương trình quốc gia (bổ

sung một số hoạt động nếu

có thể) 

- Chương trình quốc gia

- Bổ sung một số hoạt

động

- Chương trình quốc gia

- Chương trình nhà

trường

Điều kiện CSVC Cơ bản Cơ bản Nâng cao

HS/lớp 55-60 40 25-30

Tuyển dụng giáo viên Phòng giáo dục Viện nghiên cứu Hội đồng trường



Đặc điểm mẫu khảo sát

STT Loại hình
trường

Số
lượng

Tỷ lệ %

1 Trường tư 246 37.2

2 Trường công
(ngoại thành)

237 35.9

3 Trường công
(nội thành)

178 26.9

Tổng 661 100.0

342
51.74%

319
48.26%

Male Female



Kết quả nghiên cứu

 Trải nghiệm học tập trực tuyến của học sinh tiểu học Việt Nam

 Các kỹ năng chuyển đổi của học sinh tiểu học Việt Nam

 Kỹ năng giải quyết vấn đề

 Kỹ năng sáng tạo

 Kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông

 Kỹ năng xã hội và liên văn hóa

 Mối liên hệ giữa trải nghiệm học tập trực tuyến với các kỹ năng chuyển đổi của
học sinh



Trải nghiệm học tập trực tuyến của học sinh

Nội dung TB Mức

Trải nghiệm học tập trực tuyến (Cronbach’s Alpha = .842) 4.03 Thường
xuyên

Các hoạt động học tập trực tuyến được tổ chức đa dạng (ví dụ nghe giảng, chơi 
trò chơi, sử dụng các ứng dụng tương tác)

4.20 Đồng ý

Em được tham gia các hoạt động nhóm, thảo luận khi học trực tuyến 4.17 Đồng ý

Em được yêu cầu tạo ra các sản phẩm dự án như video, tranh ảnh, sản phẩm 
bằng tay… khi học trực tuyến

3.94 Đồng ý

Em được yêu cầu giải nhiều bài tập khi học trực tuyến 3.63 Đồng ý

Em được phát biểu, trao đổi, thảo luận về ý kiến và giải pháp của cá nhân khi 
học trực tuyến

4.04 Đồng ý

Em được làm quen với nhiều phần mềm, ứng dụng công nghệ khi học trực 
tuyến

4.25 Hoàn toàn
đồng ý

Em được giao tiếp nhiều với các bạn khi học trực tuyến 3.97 Đồng ý



Trải nghiệm học tập trực tuyến của học sinh
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Kỹ năng giải quyết vấn đề

Nội dung TB Mức độ

Kỹ năng giải quyết vấn đề (Cronbach’s Alpha = .867) 3.96 Thường
xuyên

Em xác định được các vấn đề cần giải quyết trong học tập và cuộc sống 3.92 Đồng ý

Em tìm được các thông tin phù hợp nhằm hỗ trợ cho việc giải quyết vấn đề 3.93 Đồng ý

Em thảo luận với người khác để tìm cách xử lí tình huống khi cần thiết 3.96 Đồng ý

Em sử dụng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm đã có để đưa ra cách xử lí phù hợp với 
tình huống, vấn đề

4.05 Đồng ý

Em xử lí được các vấn đề trong học tập và cuộc sống 3.95 Đồng ý



Kỹ năng giải quyết vấn đề

 Học sinh thường có khả năng giải quyết các vấn đề chủ đề tốt hơn các vấn đề liên môn
hoặc thực tiễn

“Học sinh đã chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình học trực
tuyến. Khi tôi giới thiệu cho học sinh những phần mềm hoặc trang web chưa quen
thuộc, các em sẽ chủ động nhờ tôi hướng dẫn hoặc tìm cách sử dụng trên
YouTube.”

Giáo viên, 31 tuổi, Trường công (nội thành)



Kỹ năng giải quyết vấn đề
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Kỹ năng sáng tạo

Nội dung TB Mức độ

Kỹ năng sáng tạo (Cronbach’s Alpha = .816) 3.76
Thường
xuyên

Em thường suy nghĩ về những ý tưởng mới, cách mới để giải quyết các nhiệm vụ, 

hoạt động

3.85 Đồng ý

Em thường thử nghiệm những cách thức và ý tưởng mới 3.75 Đồng ý

Em thường tạo ra được những sản phẩm của riêng em trong học tập và cuộc sống 3.77 Đồng ý

Em thường dễ dàng thay đổi quan điểm cá nhân để có được những giải pháp mới 3.64 Đồng ý



Kỹ năng sáng tạo

 Hầu hết giáo viên

 Hài lòng với các sản phẩm của học
sinh

 Đánh giá cao sự sáng tạo của các
em



Kỹ năng sáng tạo
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Kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông

Nội dung TB Mức độ

Kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông (Cronbach’s Alpha = .773) 3.97 Thường
xuyên

Em biết cách tìm kiếm thông tin qua việc sử dụng công nghệ thông tin và các thiết
bị số

4.19 Đồng ý

Em biết chọn lọc, đánh giá những thông tin tìm kiếm được trên mạng internet 3.98 Đồng ý

Em ứng dụng thông tin tìm kiếm được từ trên internet để giải quyết những nhiệm 
vụ trong học tập và cuộc sống

3.98 Đồng ý

Em biết bảo vệ an toàn cá nhân và các thông tin cá nhân khi sử dụng Internet 4.04 Đồng ý

Em tạo ra được những sản phẩm thông tin (bài viết, video, hình ảnh đăng trên 
Internet)

3.67 Đồng ý



Kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông
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Kỹ năng xã hội và liên văn hóa

Nội dung TB Mức độ

Kỹ năng xã hội và xuyên văn hóa (Cronbach’s Alpha = .878) 4.03 Thường xuyên

Em tôn trọng sự đa dạng của mọi người và sự khác biệt của các cá nhân 4.17 Đồng ý

Em chia sẻ và giúp đỡ về các vấn đề học tập và cuộc sống với các bạn khác

trong lớp

4.04 Đồng ý

Em nói chuyện được với những người với tính cách và hoàn cảnh khác nhau 3.97 Đồng ý

Em hợp tác được với những người với tính cách và hoàn cảnh khác nhau 3.90 Đồng ý

Em thoải mái trong giao tiếp với những người đến từ các vùng, miền hoặc

quốc gia khác

3.89 Đồng ý

Em đối xử bình đẳng với mọi người, không phân biệt nguồn gốc văn hoá, 

giới tính

4.23 Hoàn toàn đồng

ý



Kỹ năng xã hội và liên văn hóa

“Hàng năm, chúng tôi chào đón các nhóm học sinh nước ngoài đến từ các quốc gia
khác nhau như Nhật Bản, Đan Mạch,… Bên cạnh đó, nhiều giáo viên của trường
cũng đến từ các quốc gia khác nhau. Vì vậy, học sinh có cơ hội được tiếp xúc với
nhiều nền văn hóa khác nhau và dễ dàng tiếp cận với các nền văn hóa khác nhau.
Các em cũng rất thích tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với học sinh nước
ngoài.”

Giáo viên, 29 tuổi, Trường tư



Kỹ năng xã hội và liên văn hóa
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Mối liên hệ giữa trải nghiệm học tập trực tuyến và các kỹ
năng chuyển đổi của học sinh

Kỹ năng Trải nghiệm HTTT

Tất cả Trường

công

(ngoại

thành)

Trường

công

(nội

thành)

Trường

tư

Giải quyết vấn đề .68** .72** .75** .59**

Sáng tạo .54** .60** .64** .41**

Công nghệ thông

tin và Truyền thông

.61** .59** .66** .52**

Xã hội và xuyên

văn hóa

.56** .55** .66** .47**

Kỹ năng Trải nghiệm HTTT

Tất cả Nam Nữ

Giải quyết vấn

đề

.68** .71** .64**

Sáng tạo .54** .56** .51**

Công nghệ thông

tin và Truyền

thông

.61** .60** .62**

Xã hội và xuyên

văn hóa

.56** .58** .54**



Kết luận

 Học sinh tiểu học Việt Nam tích cực trong các hoạt động học tập trực tuyến

 Các em có sử dụng thành thạo và thường xuyên sử dụng các kỹ năng chuyển đổi trong hoạt động
học tập cũng như các hoạt động trong cuộc sống

 Sự đa dạng, mức độ tham gia các hoạt động học tập trực tuyến có mối liên hệ với sự thành thạo
các kỹ năng chuyển đổi
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