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ời nói đầu 

 
 

 

Thực hiện công văn số 12411/GDTH ngày 31 tháng 12 năm 
2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch bồi  
dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên cấp Tiểu học năm học 2003 - 
2004, Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ 
chức biên soạn tài liệu Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đổi 
mới quản lí giáo dục tiểu học. 

Cuốn sách tập hợp các bài viết của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào 
tạo cùng các nhà khoa học, các chuyên gia thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học. 

Những thông tin được đề cập trong cuốn sách này (đổi mới quản 
lí giáo dục ở tiểu học, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên tiểu học, xây dựng 
chương trình đào tạo giáo viên, quản lí nhà trường, xây dựng tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch giáo viên tiểu học,...) chắc chắn sẽ giúp 
ích thiết thực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học để từ đó 
vận dụng một cách sáng tạo vào việc thực thi nhiệm vụ của mình, từng 
bước góp phần đổi mới giáo dục ở cấp Tiểu học. 

 

Tháng 6 - 2004 
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU 

HỌC 
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Phần một : ĐỔI MỚI QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC 

 

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VIỆT 
NAM THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT 

NƯỚC 
(Giai đoạn 2003 - 2010) 

Đặng Huỳnh Mai 
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII chỉ  
rõ : "Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. 
Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài". Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khoá IX yêu cầu : bố trí cán bộ ; xây dựng kế hoạch đào tạo lại đội 
ngũ giáo viên và cán bộ quản lí (CBQL) giáo dục, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu cân 
đối, đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu của thời kì đổi mới ; hoàn thiện chế độ chính sách đối 
với nhà giáo và CBQL. 

Xuất phát từ những yêu cầu trên, một trong các nhiệm vụ của ngành Giáo dục và 
Đào tạo hiện nay là phải xác định mục tiêu, nhiệm vụ và bước đi cụ thể trong công tác 
đào tạo và bồi dưỡng lực lượng nhà giáo và CBQL sao cho phù hợp với định hướng 
phát triển của đất nước cũng như xu thế toàn cầu hoá của xã hội đương đại. Đứng trước 
thực trạng này, chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo 
dục để xây dựng đội ngũ giáo viên phục vụ quá trình phát triển của đất nước trên một 
số lĩnh vực sau đây : 

I - GIÁO DỤC PHẢI PHỤC VỤ ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ CỦA 
ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ 

Ngày 31/8/1960, trong thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và 
các lớp bổ túc văn hoá, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở : "Giáo dục phải phục vụ 
đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ, gắn liền với sản xuất và đời sống nhân 
dân". Nhận thức vấn đề này trong quá trình xây dựng đội ngũ nhà giáo tức là phải chú ý 
đến các yêu cầu về phẩm chất, đạo đức và nhận thức chính trị, tư tưởng. Công tác giáo 
dục chỉ có thể phục vụ đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ một cách tốt nhất khi 
cán bộ giáo dục và nhà giáo nhìn nhận một vấn đề chuyên môn thông qua lăng kính của 
một nhà chính trị. Hay nói cách khác, mỗi nhà giáo là một cán bộ của Đảng và Nhà 
nước, mỗi cán bộ giáo dục khi giải quyết một vấn đề chuyên môn phải đặt trong bối 
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cảnh chung về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở nơi mà đơn vị giáo dục gắn bó. Đặc 
biệt, trong giai đoạn mà các địa phương đang từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ 
nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Ngoài ra, 
hiện nay có nhiều vấn đề mới xuất hiện như làm thế nào để bảo vệ thương hiệu, tính 
bền vững của chất lượng hàng hoá,... thì sự đòi hỏi một nền giáo dục phục vụ đường lối 
chính trị của Đảng và Chính phủ, gắn với sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân là thật 
sự cần thiết và quan trọng. Thực hiện được điều này cũng có nghĩa là thực hiện được 
nguyên tắc quản lí kết hợp giữa ngành và lãnh thổ, nhằm thúc đẩy công tác chuyên môn 
phát triển dựa trên cơ sở sự phát triển toàn diện của một địa phương và ngược lại. Khi 
giáo dục góp phần vào sự phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương, kết 
quả của giáo dục sẽ được nâng lên một bước. Cứ như thế thì mối quan hệ giữa giáo dục 
và chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ trong sự phát triển bền vững giữa chính 
trị và kinh tế nói chung, giáo dục nói riêng. Giáo dục chính là nơi sẽ cung cấp các đối 
tượng để các cấp uỷ địa phương quan tâm đến công tác phát triển Đảng, có thể phát 
triển thành đảng viên trong quá trình hoạt động. 

II - GIÁO DỤC XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA 

Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề được  
Bác Hồ đặc biệt quan tâm là đào tạo con người Việt Nam thông qua hoạt động giáo dục 
gắn chặt với mục tiêu xây dựng đất nước. Người khẳng định : "Muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa". Ngành giáo dục phải làm 
thế nào để có con người xã hội chủ nghĩa. Bác đã chỉ ra các đặc trưng cơ bản của con 
người xã hội chủ nghĩa, hay nói cách khác, Bác đã giao trách nhiệm cho các nhà giáo 
dục về yêu cầu sản phẩm của quá trình giáo dục và đào tạo với các tiêu chí cụ thể về 
con người Việt Nam mới là : 

- Có ý thức và tinh thần làm chủ tập thể, có tư tưởng "Mình vì mọi người và mọi 
người vì mình", có tinh thần dám nghĩ dám làm và không ngừng vươn lên. 

- Có đạo đức và lối sống tốt, trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, 
cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có tinh thần quốc tế trong sáng, có lối sống lành 
mạnh và trong sạch. 

- Là con người lao động có kế hoạch, có phương pháp, có quyết tâm ; lao động có 
tổ chức, có kỉ luật ; có năng suất chất lượng và hiệu quả, lao động quên mình không sợ 
khó sợ khổ ; vì lợi ích của xã hội, của tập thể và của bản thân mình. 

- Có năng lực làm chủ bản thân, gia đình và công việc mà mình đảm nhận với tư 
cách là công dân tham gia làm chủ Nhà nước và xã hội ; không ngừng nâng cao trình 
độ chính trị, văn hoá, khoa học kĩ thuật, chuyên môn nghiệp vụ để làm chủ. 

Như vậy, để có sản phẩm con người Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa như Bác Hồ 
đã chỉ ra và để hoàn thành nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho dân tộc thì đội ngũ nhà giáo 
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Việt Nam còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Trước hết, bản thân mỗi nhà giáo phải vừa 
là con người mới xã hội chủ nghĩa với các tiêu chí mà Bác đã nêu, vừa là một người 
thầy thực thụ, người có đủ năng lực và phẩm chất, đạo đức Bác Hồ đã căn  
dặn : "Các thầy giáo có nhiệm vụ rất nặng nề là đào tạo cán bộ cho dân tộc. Vậy giáo 
dục cần nhằm vào mục đích, thật thà phục vụ nhân dân". Trong các nhiệm vụ chung 
của giáo dục, có một nhiệm vụ cơ bản là phục vụ thế hệ trẻ. Để làm tốt nhiệm vụ này, 
Bác Hồ đã từng nhắc nhở : Dạy trẻ phải giữ gìn "toàn vẹn cái tính vui vẻ hoạt bát, tự 
nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ nên làm cho chúng hoá ra những người già 
sớm". Nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với vấn đề nhiệm vụ và mục đích của 
giáo dục, chúng ta có thể nói rằng Bác đã giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành và đội ngũ 
giáo viên. Công cuộc đổi mới nền giáo dục hiện nay, mà chúng ta đang thực hiện, phải 
chăng là sự trở về với bản chất quá trình giảng dạy và giáo dục mà Bác Hồ kính yêu 
của chúng ta - người thầy vĩ đại của dân tộc đã chỉ ra cách đây rất lâu. Yêu cầu về đội 
ngũ giáo viên thời kháng chiến cứu quốc đã là như vậy thì yêu cầu về người thầy của 
thế kỉ XXI, của một đất nước Việt Nam công nghiệp hoá - hiện đại hoá xã hội chủ 
nghĩa, càng đòi hỏi năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng là một sự đòi hỏi phải 
cao hơn rất nhiều. 

III - VỀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 
Khi nói về mục tiêu giáo dục, Bác Hồ đã chỉ rõ : "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho 

đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết". Người đã nhiều lần nhắc nhở : "Thanh 
niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một 
phần lớn là do các thanh niên". Như vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải đạt cho được 
mục tiêu giáo dục toàn diện, để lực lượng thanh niên sau đào tạo đủ sức phục vụ nhân 
dân. Để làm được điều này, phải xác định mục tiêu cụ thể của từng bậc học, từng lĩnh 
vực như Bác đã căn dặn : 

"- Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế, trước hết phải yêu trẻ. 
Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ như 
trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây sẽ lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau 
này các cháu thành người tốt. 

- Tiểu học cần giáo dục các cháu thiếu nhi yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao 
động, yêu khoa học, trọng của công. Cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép vào 
khuôn khổ của người lớn, phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khoẻ của các cháu. 

- Trung học phải đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết 
thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần mà không 
cần thiết cho cuộc sống thực tế. 

- Đại học thì phải kết hợp lí luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lí luận và 
khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để thiết thực 
giúp ích cho cuộc sống xây dựng nước nhà", 
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Như vậy, đối chiếu với những yêu cầu hiện nay, chúng ta thấy rằng Bác Hồ đã rất 
quan tâm đến vấn đề giáo dục toàn diện. Chúng ta không những phải quan tâm đến việc 
dạy chữ, dạy nghề mà phải hết sức chú ý đến việc dạy người. Trong phương thức đào 
tạo nguồn nhân lực của Việt Nam cần bảo đảm yêu cầu trang bị về tri thức, thực hành 
và rèn luyện phẩm chất để lực lượng sản xuất đủ sức gánh vác sự nghiệp xây dựng đất 
nước thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Làm theo lời Bác dặn, là phải xây dựng 
chương trình, nội dung phù hợp với từng đối tượng trẻ ở từng bậc học và từng vùng. 
Điều này cũng đã bao hàm nhiệm vụ đào tạo nhân tài kháng chiến và kiến quốc, "Nước 
nhà phải kiến thiết, kiến thiết phải có nhân tài". Như vậy, nội dung đào tạo và bồi 
dưỡng đối với thế hệ trẻ - thế hệ cách mạng cho đời sau - đã được Bác Hồ quan tâm từ 
những ngày gian khổ của thời kì kháng chiến cứu quốc. Ngày nay, trong điều kiện xây 
dựng đất nước Việt Nam công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì mỗi nhà giáo cần suy nghĩ 
nhiều hơn và sâu sắc hơn nhiệm vụ của mình trong quá trình đổi mới. 

IV - VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT 
TRIỂN ĐẤT NƯỚC 

Bác Hồ đánh giá cao sứ mệnh vinh quang của người thầy giáo. Người nói : "Có gì 
vẻ vang hơn là đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là thầy giáo 
là người vẻ vang nhất" (Bài nói tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 21/10/1964). 
Người còn căn dặn : "Thầy giáo phải thật thà yêu nghề của mình". Một câu nói thật 
bình dị nhưng đòi hỏi mỗi nhà giáo phải có tấm lòng yêu nghề mến trẻ thật sự, dồn tất 
cả lương tâm nghề nghiệp, trí tuệ, công sức lên mỗi giáo trình, mỗi trang giáo án. Thầy 
giáo phải vì học sinh của mình mà nghiên cứu, mà đầu tư để chất lượng giảng dạy ngày 
hôm nay cao hơn ngày hôm qua và lớp trẻ hôm nay hơn hẳn lớp trẻ những năm trước. 

Ở một chỗ khác, Bác lại nói : "Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, bởi 
vì không có thầy giáo thì không có giáo dục". Năm 1964, Người đã nói : "Dạy cũng 
như học phải chú trọng cả đức lẫn tài để đào tạo thế hệ trẻ thành những người kế thừa 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên". Đối với việc xây dựng đội ngũ nhà 
giáo, Bác cũng quan tâm đến việc đào tạo về kĩ năng sư phạm. Người nói : "Giáo dục 
phải theo hoàn cảnh, điều kiện", đây chính là yêu cầu đòi hỏi người thầy giáo phải vận 
dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với điều kiện cụ thể của học sinh từng vùng, 
từng khu vực và từng nhóm học sinh cụ thể của một lớp học. Về vấn đề thực hành, thực 
tập Bác cũng đã nêu : "Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi còn hơn một 
trăm chương trình lớn mà không làm được". Nếu có dịp nghiên cứu giáo dục ở các 
nước, chúng ta sẽ thấy các trường đại học, trung học chuyên nghiệp thường đầu tư lớn 
nhất vào việc xây dựng thư viện và phòng thực hành vì đây là nơi sinh viên làm việc 
cật lực để hiểu bài, hay nói cách khác là để chuyển tri thức của nhân loại thành kiến 
thức của bản thân. Thậm chí có quốc gia giao hẳn nhà bảo tàng cho trường đại học 
quản lí và xem đây là thư viện vừa phục vụ xã hội vừa phục vụ cho sinh viên nghiên 
cứu đặc biệt là ở lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. 
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Bác cũng rất chú trọng đến mối quan hệ thầy trò. Người nói : "Trong trường cần có 
dân chủ, đối với mọi vấn đề thầy trò cùng nhau thảo luận, ai có ý kiến gì đều  
thật thà phát biểu. Điều gì chưa thông thì hỏi, làm cho thông suốt. Dân chủ nhưng  
trò phải kính thầy, thầy phải quý trò không phải "cá đối bằng đầu". Đây chính là  
điều mà chúng ta đang phấn đấu thực hiện trong sự nghiệp "đổi mới giáo dục".  
Ở Trung Quốc, vào các trường đại học, chúng ta sẽ thấy một loạt các khẩu hiệu : "Mỗi 
vấn đề của học sinh là vấn đề của nhà trường", "Mỗi yêu cầu của học sinh là công việc 
mà chúng ta phải làm" (tất nhiên yêu cầu ở đây phải chính đáng để học sinh học tốt). Ở 
Australia, ở Bỉ, chúng tôi cũng thấy những khẩu hiệu tương tự như thế, tuy họ không có 
khẩu hiệu như ở Trung Quốc nhưng khi có một học sinh yêu cầu về bút, sách hoặc 
vở,... là giáo viên và hiệu trưởng đáp ứng ngay bằng một tình cảm thật sự, chân thành. 

Bác Hồ của chúng ta cũng rất quan tâm đến lực lượng phục vụ trong nhà trường. 
Người nói : "Thầy và trò cần giúp đỡ anh chị em phục vụ nhà trường, các chị em nên 
thi đua sao cho cơm lành canh ngọt để cho học sinh ăn no học tốt". Để xây dựng đội 
ngũ những người thầy giáo thì lực lượng nhân viên phục vụ nhà trường rất quan trọng. 
Ở các nước, tỉ lệ nhân viên phục vụ được quy định khá rõ ràng, họ giúp cán bộ quản lí 
(CBQL), giáo viên rất nhiều mặt như hành chính, tài chính, hỗ trợ học sinh.  
Ở các trường đại học, thư viện là nơi làm việc và học tập chính của học sinh, học sinh 
có thể học tập muộn đến 9h - 10h đêm. Ở đó luôn có một nhân viên đưa học sinh ra 
cổng trường đến bến xe buýt để các em về với gia đình an toàn. Thiết nghĩ, lực lượng 
này mà làm tốt thì công tác tư vấn cho học sinh sẽ tốt hơn, thầy sẽ dành thời gian để 
làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục. Bởi vì để giảng dạy tốt hơn thì thầy phải đầu tư 
vào việc hướng dẫn cho trẻ chiếm lĩnh tri thức, như Bác đã nhắc  
nhở : "Tri thức phải dễ hiểu, dễ nhớ, mau học", còn để giáo dục tốt thì thầy giáo phải 
đặc biệt chú ý "ngoài tri thức phải có đạo đức cách mạng". Công tác giáo dục trẻ không 
kém phần quan trọng so với việc hình thành tri thức khoa học cho trẻ. 

Như vậy, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là tìm hiểu một di sản tinh 
thần vô giá, một tư tưởng được hình thành trên nền tảng thế giới quan và phương pháp 
luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin. Vì vậy, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá 
trình xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL là điều quan trọng và cần thiết. Nhận thức 
đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục, về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau cũng như về công tác xây dựng đội ngũ giáo viên sẽ giúp cho chúng 
ta có cái nhìn sâu sắc về thực tiễn giáo dục Việt Nam và thế giới, để thấy rằng những 
điều chúng ta đã làm và sẽ làm là những điều mà Bác Hồ kính yêu, người thầy vĩ đại 
của chúng ta đã căn dặn và chỉ đạo cách đây rất lâu. Có lẽ, nếu chúng ta làm được như 
Bác Hồ mong muốn thì chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục sẽ được nâng 
cao ngang tầm với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, phục vụ nhiệm vụ 
ngày càng tốt yêu cầu của đất nước, kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc. Đảng và 
Nhà nước đã xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Điều này có ý nghĩa là ngoài sự 
quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục thì bản thân ngành giáo dục, 
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đội ngũ nhà giáo, CBQL phải vươn lên trong nhận thức và hành động để xứng đáng với 
tầm vóc mà xã hội mong đợi, như Bác Hồ đã nói : "Dân tộc Việt Nam ta có truyền 
thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. Dân tộc ta vì trọng đạo làm người mà tôn sư và coi 
trọng giáo dục". 

Trước mắt đất nước ta còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng chắc chắn rằng, nếu 
chúng ta có bước đi cụ thể, thích hợp, huy động được các lực lượng tham gia vào các 
hoạt động xã hội hoá giáo dục, như Bác Hồ đã căn dặn : "Làm phải có kế hoạch, có 
từng bước, việc gì cũng phải từ nhỏ dần đến to, từ dễ đến khó, từ thấp đến cao", thì tin 
rằng việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL cũng như sự nghiệp đổi mới giáo dục 
của đất nước ta sẽ thành công rực rỡ. 

Ghi chú : 

Tài liệu sử dụng chủ yếu là : Tài liệu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng cho 
cán bộ chủ chốt và báo cáo viên) xuất bản tháng 6/2003 và Hồ  Chí Minh toàn tập. 
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XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ 
TRƯỜNG 

Đặng Huỳnh Mai 
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

I - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC 
1. Cơ sở lí luận 

- Xét về góc độ chính trị, xã hội hoá giáo dục (XHHGD) là "huy động toàn xã hội 
làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp công sức xây dựng nền giáo 
dục quốc dân dưới sự quản lí của Nhà nước". 

- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã nêu : "Các vấn đề chính sách xã 
hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hoá. Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, đồng thời 
động viên mỗi người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các cá nhân và các tổ 
chức nước ngoài cùng tham gia giải quyết". 

- Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã khẳng định : 
"Phát triển giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội, của Nhà nước và của mỗi cộng đồng, 
của từng gia đình và của mỗi công dân". 

- Xuất phát từ vai trò của quần chúng trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 
từng nói : "Giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã 
hội và trong gia đình. Giáo dục trong nhà trường dù tốt đến mấy nhưng thiếu sự giáo 
dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn". 

- Điều 11 của Luật Giáo dục đã ghi : "Mọi tổ chức, gia đình và công dân đều có 
trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường 
giáo dục lành mạnh, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục". Như vậy 
Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục ; thực hiện đa dạng 
hoá các loại hình nhà trường và các hình thức giáo dục ; khuyến khích, huy động và tạo 
điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục". 

- Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo 2001 - 2010 đã đề cập : "Khuyến khích, 
huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục. Tạo cơ hội cho 
mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học thường xuyên, học suốt  
đời ; tiến tới một xã hội học tập". 

2. Khái niệm 
- Từ cơ sở lí luận đã nêu trên, chúng ta có thể hiểu XHHGD là quá trình huy động 

cộng đồng (HĐCĐ). Hiện nay có rất nhiều cách hiểu XHHGD khác nhau. Một trong 
những quan niệm về XHH hay HĐCĐ mang tính phổ biến, được nhiều nhà khoa học và 
công chúng thừa nhận đó là : 
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- XHHGD hay HĐCĐ là quá trình huy động các cá nhân và tập thể có nhu cầu, 
nguyện vọng và lợi ích muốn được chia sẻ với giáo dục và vì sự phát triển của sự 
nghiệp giáo dục đào tạo ở từng cơ sở và từng địa phương, nhằm thực hiện được mục 
tiêu phát triển giáo dục. 

- Xét từ góc độ lợi ích của cộng đồng thì có thể nói bất cứ một gia đình nào sống 
trên đất nước chúng ta, cho dù là nghèo khó hay khá giả đều có nhu cầu cho con em 
mình được đến trường, đều có nguyện vọng con em mình được đào tạo tốt. Họ luôn 
mong đợi sự quan tâm của nhà trường, của giáo viên đến từng học sinh. Còn các nhà 
quản lí giáo dục khi thực hiện quá trình HĐCĐ cũng đặt lợi ích của quá trình chỉ đạo 
lên trên hết. Điều này cũng có nghĩa là phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích nhà 
trường và cũng là vì sự phát triển của từng học sinh trong cộng đồng dân cư mà trường 
đóng trên đó. Nói theo ngôn ngữ triết học thì đây là một quá trình thống nhất và đấu 
tranh giữa hai mặt đối lập để cùng tồn tại và phát triển. 

II - MỘT VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA XÃ HỘI HOÁ GIÁO 
DỤC : HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

Vấn đề XHHGD được điều 11 - Luật Giáo dục, Mục 5.5 và 5.6 của Chiến lược 
phát triển giáo dục 2001 - 2010 nêu rõ ; vấn đề là làm thế nào để biến những quy định 
đó thành những hoạt động cụ thể, thành tư tưởng chỉ đạo trong quá trình xây dựng và 
phát triển nhà trường. Để có thể hiện thực được những tư tưởng trên chúng ta cần đi 
sâu tìm hiểu các thành tố của HĐCĐ tham gia xây dựng và phát triển giáo dục trong 
nhà trường. 

1. Mục đích huy động cộng đồng 
Huy động cộng đồng tham gia xây dựng và phát triển trường tiểu học nhằm hai 

mục đích sau : 
- Xây dựng các điều kiện thiết yếu phục vụ cho quá trình giáo dục trẻ ở trường tiểu 

học như cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên,... 

- Tạo môi trường giáo dục trẻ tốt nhất trong điều kiện có thể phấn đấu được, thống 
nhất giữa nhà trường - gia đình - xã hội ; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn 
diện, thực hiện mục tiêu đào tạo con người Việt Nam ngay từ cấp Tiểu học để phục vụ 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

2. Nội dung huy động cộng đồng 
Nội dung chính của HĐCĐ là tạo ra các nguồn lực cả vật chất và tinh thần để phục 

vụ việc xây dựng một môi trường giáo dục tốt nhất, để có điều kiện chăm lo cho việc 
dạy trẻ cả trên 2 phương diện kiến thức và đào tạo con người. 

Huy động nguồn lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lí giáo 
dục. Khi xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, một yêu cầu chính đáng của nhà quản 
lí giáo dục là cộng đồng xã hội phải đóng vai trò tích cực trong việc quyết định những 
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yêu cầu về nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước. Có hai nguồn lực chính cần quan tâm 
trong quá trình HĐCĐ là : 

- Nguồn lực vật chất bao gồm : tài lực, vật lực, nhân lực, đất đai, trường sở, trang 
thiết bị,... phục vụ giảng dạy và học tập. 

- Nguồn lực phi vật chất bao gồm : việc tạo ra môi trường giáo dục thống nhất, các 
yếu tố tinh thần, sự ủng hộ chủ trương giáo dục, sự tư vấn, trao đổi thông tin, kinh 
nghiệm. Trong thực tế, các nhà quản lí giáo dục cấp cơ sở chưa tập trung đúng mức để 
khai thác nguồn lực này cũng như vẫn thường xem nguồn lực phi vật chất là quan trọng 
hơn nguồn lực vật chất. 

Ví dụ : Một cơ sở khoa học có giá trị, một kinh nghiệm thực tiễn hoặc một lời động 
viên của người lãnh đạo là vô giá. 

3. Đối tượng huy động cộng đồng 
Có 6 nhóm đối tượng huy động cộng đồng là : 

- Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp : đây là lực lượng quan trọng quyết định sự 
đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường tiểu học và cũng là lực lượng tạo cơ chế cho việc 
HĐCĐ ở địa phương, tạo điều kiện cho việc HĐCĐ triển khai thuận lợi. 

- Gia đình, cha mẹ học sinh, Hội cha mẹ học sinh : đây là lực lượng có nhu cầu, 
nguyện vọng, lợi ích trực tiếp cùng chia sẻ với nhà trường, một đối tác trong việc 
HĐCĐ của nhà trường và cũng là lực lượng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện đối với học sinh. 

- Các cơ quan, ban ngành trước hết là các ngành có chức năng, có trách nhiệm đối 
với trường tiểu học như y tế, công an, bảo vệ, Uỷ ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em  
(... các tổ chức đoàn thể như : Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến 
học... và các tổ chức tôn giáo, tổ chức từ thiện. Tất cả các tổ chức này tạo nên một lực 
lượng đông đảo, đa dạng để nhà trường vận động trong quá trình triển khai các nhiệm 
vụ giáo dục. 

- Các cơ sở SXKD, dịch vụ : đây là một lực lượng hỗ trợ quan trọng, tạo khả năng 
liên kết trong việc huy động các nguồn lực vật chất. 

- Bản thân ngành giáo dục đào tạo cũng là một đối tượng để HĐCĐ. 
- Các tổ chức quốc tế, các cá nhân, đặc biệt là cá nhân có uy tín, các "mạnh thường 

quân"... Kinh nghiệm cho thấy trong nhiều trường hợp đối tượng này tuy ít nhưng lại 
cho những kết quả bất ngờ trong quá trình HĐCĐ nếu như người CBQLGD biết đột 
phá vào các bước phát triển quan trọng có thể làm thay đổi chất lượng  
giáo dục. 

4. Chủ thể huy động cộng đồng (người đứng ra làm nhiệm vụ 
XHHGD) 



 15

- Ngành Giáo dục và Đào tạo là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai công tác 
XHHGD trong đó bản thân nhà trường, CBQL giáo dục cùng tập thể sư phạm, đội ngũ 
giáo viên giữ vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy và giáo dục trẻ. Lời hiệu 
triệu HĐCĐ của giáo viên có sức thuyết phục mạnh nhất. Mặt khác, mỗi nhà giáo có 
mối quan hệ xã hội rất rộng bởi vì họ có rất nhiều phụ huynh học sinh. 

- Lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương : XHHGD là một cuộc huy động toàn 
xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi nhân tố, mọi lực lượng xã hội. Chỉ có 
Đảng mới có thể lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, cơ cấu hành chính làm nên sức 
mạnh đó. Chính quyền các cấp với chức năng quản lí Nhà nước của mình không chỉ 
huy động, khuyến khích mà còn tạo cơ sở pháp lí cho việc huy động và tổ chức điều 
hành sự phối hợp các lực lượng xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục (nhà 
trường). Do vậy, vai trò của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương rất quan trọng 
trong cuộc vận động XHHGD. 

- Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng là một chủ thể HĐCĐ 

Có những lực lượng xã hội có thể vừa giữ vai trò chủ thể HĐCĐ, nhưng đồng thời 
cũng chính là đối tượng được huy động. Chẳng hạn phụ huynh học sinh, ngành Giáo 
dục, chính quyền cơ sở (xã - phường, huyện - quận). 

III - CÁC NGUYÊN TẮC HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA 
XÂY DỰNG GIÁO DỤC 
1. Nguyên tắc về lợi ích 

Mỗi hoạt động hợp tác, phối hợp đều phải xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của cả hai 
phía : nhà trường và cộng đồng, mỗi bên tham gia đều cần tìm thấy lợi ích chung của cá 
nhân, tập thể cũng như của cả dân tộc. Lợi ích hai phía là nguyên tắc rất quan trọng để 
HĐCĐ có sức sống và có thể duy trì lâu dài. Nguyên tắc này tạo động lực cho sự tham 
gia của cộng đồng, đảm bảo cho sự phối hợp trong những hoạt động cụ thể để xây dựng 
và phát triển giáo dục trên một địa bàn cụ thể. Muốn cho nhà trường là trái tim của 
cộng đồng và cộng đồng là chỗ dựa vững chắc của giáo dục ở địa phương, cần phải 
quán triệt nguyên tắc lợi ích hai chiều trong việc triển khai các biện pháp cụ thể để hiệu 
quả của việc HĐCĐ không chỉ mang lại lợi ích cho giáo dục, cho nhà trường mà còn 
mang lại lợi ích thiết thực cho những người tham gia, cho cộng đồng, cho địa phương. 

2. Nguyên tắc về chức năng nhiệm vụ 
Nhà trường cũng như các lực lượng xã hội, các tổ chức,... đều có những chức năng 

và trách nhiệm riêng. Để khai thác, phát huy, khuyến khích họ tham gia vào một hoạt 
động nào đó thì phải phát hiện và nhằm đúng chức năng, trách nhiệm của đối tác. 

Ví dụ : Đối với cấp uỷ và chính quyền địa phương thì nội dung huy động phải là 
chủ trương, văn bản chỉ đạo, hoặc đất xây dựng,... 

3. Nguyên tắc dân chủ 
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Tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc quản lí. Người quản lí sử dụng 
nguyên tắc này để vừa thể hiện vai trò dân chủ hoá của cơ sở vừa thể hiện vai trò của 
thủ trưởng đơn vị. Khi quyết định các vấn đề về quản lí, người lãnh đạo phải dựa trên 
cơ sở lí luận, tình hình thực tiễn, xu thế phát triển cùng với sự tôn trọng ý kiến cá nhân 
trong tập thể mà có những quyết định đúng đắn trong quá trình chỉ đạo. Tuy nhiên, đối 
với việc huy động các lực lượng xã hội tham gia xây dựng và phát triển nhà trường, cần 
phải quan tâm đến nguyên tắc dân chủ. Người quản lí có thể đưa ra những quyết sách 
nhưng phải tạo được sự đồng tình ủng hộ của xã hội. Thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ sẽ tạo môi trường công khai, bình đẳng để cộng đồng hiểu đúng về giáo dục và 
nhà trường hơn, đồng thời góp phần thực hiện nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra" các hoạt động XHHGD để mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã 
hội phát triển toàn diện và mang lại hiệu quả thiết thực. 

4. Nguyên tắc về luật pháp 
XHHGD chỉ phát triển khi quá trình HĐCĐ phải tuân thủ pháp luật Nhà nước, có 

nghĩa là cần dựa trên cơ sở pháp lí. Ngược lại, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã 
hội,... cũng cần có những cơ sở pháp lí để triển khai cũng như để tham gia huy động 
nguồn lực cho giáo dục. 

5. Nguyên tắc phù hợp và thích ứng 
Nguyên tắc này đòi hỏi người quản lí phải biết lựa chọn thời gian thích hợp nhất để 

đưa ra một chủ trương HĐCĐ. Tuy nhiên, để thực hiện nguyên tắc này là phải xây 
dựng cho được kế hoạch cụ thể và kế hoạch mang tính định hướng, để khi có điều kiện 
thuận lợi thì tranh thủ sự lãnh đạo của địa phương, phát huy vai trò dân chủ ở cơ sở để 
nhiệm vụ XHHGD được thực hiện một cách thuận lợi. Đây có thể nói là một nguyên 
tắc khá quan trọng. 

Ví dụ : Phải xây dựng quy hoạch nhà trường đồng thời với quy hoạch của một 
phường, xã hoặc thị trấn. Hoặc, để chuẩn bị kỉ niệm 40 năm thành lập trường thì đến 
năm thứ 39, hiệu trưởng phải đưa ra được kế hoạch phác thảo cho việc tổ chức ngày hội 
truyền thống này, do vậy từ việc khen thưởng đến kinh phí phục vụ cho lễ hội sẽ được 
sự hỗ trợ của các lực lượng xã hội, kể cả các cựu học sinh, giáo viên nhà trường (thông 
qua nguyên tắc truyền thống và tình cảm). 

6. Nguyên tắc truyền thống, tình cảm 
Đó là sự khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, tôn trọng đạo lí, đề cao sự 

học, đề cao giá trị của học vấn... của mỗi gia tộc, dòng họ ; niềm tin của cá nhân vào sự 
nghiệp phát triển chung của giáo dục, của từng nhà trường để có thể huy động nhiều 
nguồn lực khác nhau chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. 

7. Nguyên tắc kết hợp ngành - lãnh thổ 
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Chủ trương HĐCĐ và xã hội hoá triển khai trong thực tế cần có sự phối hợp nhịp 
nhàng giữa địa phương và ngành giáo dục (nguyên tắc này được nói nhiều trong quản lí 
giáo dục). 

8. Nguyên tắc giao tiếp 
Có hai con đường giao tiếp đó là con đường chính thức (các văn bản, công văn, đề 

nghị...) và con đường không chính thức (thông qua nguyên tắc truyền thống và tình 
cảm). Điều cần nhấn mạnh ở đây là kĩ năng giao tiếp với cộng đồng, sự tâm huyết với 
sự nghiệp giáo dục của các chủ thể HĐCĐ là điều kiện quan trọng cho việc thực hiện tư 
tưởng XHHGD và HĐCĐ. Chính những nguyên tắc này cho phép chúng ta sử dụng các 
mối quan hệ chính thức và không chính thức trong việc phối kết hợp lãnh đạo của địa 
phương với các lực lượng xã hội, tạo cho hiệu trưởng một hành lang pháp lí trong việc 
triển khai các biện pháp huy động cộng đồng. 

9. Nguyên tắc kế hoạch hoá 
Như chúng ta đã biết, kế hoạch hoá là một trong bốn chức năng quản lí và là một 

chức năng mang tính chủ đạo trong quá trình quản lí của người Hiệu trưởng. Do đó, để 
HĐCĐ đạt hiệu quả, việc xây dựng kế hoạch cho một hoạt động cụ thể là rất cần thiết. 
Kế hoạch được xây dựng trên một số yếu tố sau : 

- Mục tiêu của việc HĐCĐ 

- Xác định đối tượng huy động 

- Kết quả dự kiến đối với từng đối tượng 

- Thời gian thích hợp nhất 

- Nguyên tắc ưu tiên để sử dụng trong quá trình triển khai thực hiện HĐCĐ 

- Sự phân công một số thành viên trong chủ thể huy động 

- Chi tiết hoá kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể. 

Các nguyên tắc nêu trên chỉ là một sự định hướng quá trình XHHGD để khai thác 
các tiềm năng cho sự phát triển toàn diện. Tuỳ từng đối tượng, từng công việc mà vận 
dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. (Tham 
khảo thêm bài tập tình huống ở phần V). 

 

IV - CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 

Trong thực tiễn triển khai XHHGD ở các địa phương, nhiều nhà trường đã có nhiều 
sáng tạo ; tuy nhiên có thể nêu ra đây một số giải pháp chủ yếu, cơ bản trong quá trình 
thực hiện. 
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1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cộng đồng và bản thân nhà 
trường 

Tuyên truyền là một chủ trương đúng đắn với mục đích dành những gì đẹp nhất 
cho trẻ, cải thiện điều kiện học tập của trẻ, đổi mới cách dạy của thầy và cách học của 
trò bằng nhiều hình thức tuyên truyền như : thông qua phương tiện thông tin đại chúng, 
tổ chức hình thức liên hệ giữa lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo địa phương, tổ chức các 
đại hội giáo dục, tuyên dương kịp thời các điển hình tích cực, tiên tiến... 

2. Xây dựng kế hoạch để phân phối các nguồn lực 
Việc phân phối các nguồn lực để HĐCĐ là một yêu cầu khá quan trọng trong quá 

trình thực hiện. 

Chẳng hạn, sự phân phối lực lượng giáo viên giỏi, sự phân phối học sinh phù hợp 
với năng lực giáo viên để có học sinh giỏi, để hạn chế lưu ban là những vấn đề cực kì 
quan trọng. Vì chính nội lực đó là một yếu tố quan trọng để XHHGD được triển khai có 
hiệu quả. 

3. Tạo lập uy tín, niềm tin đối với phụ huynh, cấp uỷ Đảng, chính 
quyền và cộng đồng địa phương, thông qua việc khẳng định uy tín, 
chất lượng của nhà trường 

Sự tạo lập uy tín phải bằng chính nội lực của mỗi nhà trường, sự phấn đấu của mỗi 
một thầy, cô giáo biến quá trình giảng dạy thành quá trình tự học của trẻ. Sử dụng hợp 
lí và có ích các nguồn thu. Đặc biệt là huy động đủ nguồn lực tinh thần. 

4. Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm :  
Giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng trong sự kết hợp giữa phụ huynh học 

sinh và nhà trường. Vì vậy, việc bố trí giáo viên dạy giỏi, dạy tốt làm công tác chủ 
nhiệm lớp tạo uy tín đối với phụ huynh học sinh là điều kiện tốt để phụ huynh đóng góp 
và tham gia xây dựng nhà trường. Cần chú trọng việc thường xuyên liên lạc giữa giáo viên 
chủ nhiệm và phụ huynh học sinh về việc thông báo kết quả học tập của học sinh bằng 
nhiều hình thức sáng tạo và phù hợp với từng địa phương và từng người. 

5. Tận dụng những kinh nghiệm và tri thức của phụ huynh, vận động họ 
tham gia vào các hoạt động của nhà trường, tham gia HĐCĐ (phát huy ở họ không chỉ 
là vai trò đối tượng huy động mà cả vai trò chủ thể huy động). 

6. Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương : Có thể nói 
chính quyền địa phương là chỗ dựa cho việc triển khai HĐCĐ, nơi có thể tạo lập môi 
trường lành mạnh cho giáo dục, vận động toàn dân chăm sóc thế hệ trẻ, gắn kết giữa 
nhà trường gia đình và xã hội trong công tác giáo dục đào tạo nói chung. 
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7. Xây dựng các cơ chế liên kết giữa nhà trường, gia đình, lực lượng  
xã hội. Quan tâm đến nguyên tắc lợi ích trong việc huy động cộng đồng, biết tận dụng 
thời cơ và biết làm những việc có ích cho cộng đồng dưới các hình thức. Tuy nhiên cần 
chú ý đến việc nhà trường chủ động tham gia các hoạt động của địa phương, tổ chức 
các hoạt động phối kết hợp hoặc kết nghĩa với các đơn vị kinh tế, xã hội hoặc huy động 
các nguồn lực cho nhà trường bằng việc xây dựng các chương trình hay dự án,... 

8. Hiệu trưởng thường xuyên bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để làm tốt vai 
trò của mình trong môi trường xã hội địa phương (người hiệu trưởng có uy tín, năng 
lực là nguồn kích thích sự tham gia của cộng đồng địa phương cho sự phát triển của 
nhà trường). 

Tóm lại, XHHGD là một tư tưởng chiến lược của Đảng ta đã được thể hiện trong 
nhiều Nghị quyết. Có thể nói XHHGD là một quá trình HĐCĐ để xây dựng một xã hội 
học tập, một cộng đồng trách nhiệm. Sự đa dạng hoá về loại hình đào tạo cũng như 
nguồn lực xã hội dành cho giáo dục Việt Nam vẫn chưa được chúng ta khai thác có 
hiệu quả. Muốn thực hiện có hiệu quả quá trình XHHGD, chúng ta phải nắm vững các 
hệ thống nguyên tắc cũng như quy trình huy động các lực lượng trong xã hội. 

V - TÌNH HUỐNG ĐỂ THẢO LUẬN 

Có một nhóm các hiệu trưởng thiết kế một ma trận HĐCĐ phục vụ đợt học chính 
trị hè cho trường của các đồng chí đó như sau : 

TT Đối tượng HĐ Nội dung HĐ Thời gian Kết quả mong đợi 

1 
Cấp uỷ và chính quyền  

địa phương 
Xin chủ trương cho 

giáo viên học chính trị 
3 ngày 

Đồng ý chủ trương và 
xin được kinh phí 

2 HĐGD địa phương Nt Nt Nt 

3 Các cơ quan đoàn thể Nt Nt Nt 

4 Hội CMHS Nt Nt Nt 

5 Các tổ chức quốc tế Nt Nt Nt 

6 Tập thể sư phạm Đóng góp công sức Nt 
Nâng cao được nhận thức 
tư tưởng chính trị cho đội 

ngũ 

Đề nghị mỗi cá nhân nêu nhận xét và đưa ra phương án của mình. 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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Phần hai : CHUẨN HOÁ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU 
HỌC  

 

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 
CHÚNG TA CẦN GÌ Ở NHÀ GIÁO DẠY TIỂU HỌC ? 

(Giai đoạn 2003 - 2010) 
Đặng Huỳnh Mai 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Người thầy giáo có vai trò quyết định đối với quá trình dạy và học, một lực lượng 
có "chức năng đặc biệt" chi phối và định hướng cho nguồn nhân lực tương lai của đất 
nước. Giáo viên, thông qua các hoạt động giảng dạy và giáo dục góp phần cung cấp 
những kiến thức cơ bản cần thiết cho học sinh. Đồng thời, cũng chính giáo viên là 
người có ảnh hưởng rất lớn đối với quá trình hình thành nhân cách các công dân trẻ 
tuổi. Chính vì thế, báo cáo của Bộ chính trị tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung 
ương Đảng khoá IX đã nêu chủ trương : "đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ 
quản lí giáo dục đủ sức đủ tài cùng với đội ngũ nhà giáo và toàn xã hội chấn hưng nền 
giáo dục nước nhà" và "chú trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống 
của nhà giáo". 

Nhìn lại đội ngũ GVTH trong nhiều thập kỉ qua, ngành ta tự hào có rất nhiều nhà 
giáo tâm huyết với nghề, luôn tận tâm với thế hệ trẻ, miệt mài bên trang giáo án. Dấu 
chân của họ đã trải dài trên khắp mọi miền của đất nước. Có thể nói rằng, nếu không có 
lực lượng này tình nguyện về các vùng xa xôi hẻo lánh, vùng núi cao, hải đảo... thì 
chúng ta chưa có thể có được kết quả phổ cập giáo dục tiểu học trên phạm vi toàn quốc 
cũng như kết quả huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỉ lệ 97%. Tuy nhiên, phải thừa nhận 
rằng hiện nay vẫn còn một bộ phận chưa làm tròn trách nhiệm của người giáo viên, khi 
giảng dạy còn nặng về nhồi nhét, truyền thụ kiến thức theo con đường mòn, chưa phát 
huy tính sáng tạo của trẻ,... 

Muốn phát huy khả năng sáng tạo cũng như giúp trẻ phát triển tư duy trong một 
môi trường học tập mới thực sự thì cần phải đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo 
giáo viên tiểu học, đổi mới cách đánh giá đối với giáo viên,... 

Đất nước đang bước vào giai đoạn hết sức quan trọng có tính quyết định - giai 
đoạn đổi mới giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, 
Nghị quyết 40 của Quốc hội và Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ. Một vấn đề được 
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đặt ra : "để thực hiện được mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển 
toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp ; trung thành với lí 
tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm 
chất và năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ  
Tổ quốc" (Luật Giáo dục) thì đất nước, xã hội và ngành giáo dục - đào tạo cần có 
những nhà giáo như thế nào ? Nói cách khác, những yêu cầu về phẩm chất đạo đức của 
nhà giáo (trong đó đặc biệt là nhà giáo dạy cấp Tiểu học) là gì ? Đảng, Nhà nước, ngành 
Giáo dục Đào tạo và nhân dân mong đợi ở nhà giáo nói chung và người GVTH nói 
riêng, những kiến thức và kĩ năng sư phạm như thế nào trong điều kiện của một dân tộc 
đã và đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá ? Đã đến lúc cần thể chế 
hoá những yêu cầu đó thành chuẩn giáo viên tiểu học (GVTH) của giai đoạn mới 
mang tính khách quan khoa học, phù hợp với thực tiễn. Đây là công việc quan trọng 
phù hợp với chủ trương chuẩn hoá - hiện đại hoá nền giáo dục của Đại hội Đảng lần thứ 
IX. Do đó công việc này không phải của riêng ngành giáo dục và đào tạo mà là công 
việc của nhà nước và của toàn xã hội. Chuẩn GVTH sẽ là mẫu hình để từ đó xây dựng 
một đội ngũ GVTH của thế kỉ XXI, góp phần tạo nên chất lượng ngày càng cao phục 
vụ đổi mới giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng. 

Thu thập thông tin từ các hội thảo về chuẩn GVTH được tổ chức trong mấy năm 
qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy đa số các ý kiến đều cho rằng, chuẩn GVTH 
cần phải đảm bảo đủ ba yếu tố cơ bản : phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị ; kiến 
thức và kĩ năng sư phạm như điều 63 của Luật Giáo dục : "Nhà giáo có nhiệm vụ không 
ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao đạo đức, phẩm chất, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học". 

Như vậy, ba yếu tố cơ bản để xây dựng chuẩn GVTH là : phẩm chất đạo đức, tư 
tưởng chính trị ; kiến thức và kĩ năng sư phạm. Những chuẩn này sẽ là "gương soi" của 
từng giáo viên, sẽ là bức tranh phản ánh chất lượng thực sự của đội ngũ GVTH hiện 
nay và tương lai. 

Căn cứ sự đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn GVTH, các cấp quản 
lí giáo dục sẽ xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn đối với đội ngũ 
giáo viên ở địa phương mình, trường mình cho phù hợp với yêu cầu của  
xã hội. 

Trên cơ sở chuẩn GVTH các trường sư phạm đào tạo GVTH sẽ xây dựng kế hoạch 
đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, đào tạo để sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ 
đạt "Chuẩn". 

Đồng thời cũng từ Chuẩn này, mỗi giáo viên có thể tự xác định mình đang ở mức 
độ nào, họ tự đề ra kế hoạch học tập rèn luyện để bổ sung những "tiêu chuẩn" còn thiếu 
hoặc phấn đấu để đạt mức cao hơn đối với các tiêu chuẩn còn ở mức thấp. 
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Như vậy xây dựng chuẩn GVTH là một yêu cầu khách quan mà ngành giáo dục 
phải làm, một việc phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và của thời đại. Nhiều 
quốc gia trên thế giới đã xây dựng chuẩn GVTH từ nhiều năm nay. Có thể rút ra từ việc 
làm của họ nhiều kinh nghiệm quý báu trên bước đường đổi mới. 

Để việc xây dựng chuẩn GVTH bảo đảm các yêu cầu trên vừa mang tính kế thừa 
vừa mang tính phát triển và có hiệu quả thiết thực, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn 
toàn ngành và toàn xã hội sẽ đóng góp ý kiến đối với dự thảo các nội dung cơ bản, cốt 
lõi thuộc 3 yếu tố (phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, kiến thức và kĩ năng sư 
phạm) trong Chuẩn. Bộ Giáo dục và Đào tạo chân thành đón nhận những ý kiến đóng 
góp của các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, quản lí cùng các nhà giáo đã và đang 
đứng trên bục giảng, của phụ huynh học sinh và của tất cả những ai quan tâm đến sự 
phát triển của giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới, dựa trên nền tảng hàng nghìn năm 
văn hiến và trên bảy mươi năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vì tương 
lai của một đất nước Việt Nam công nghiệp hoá - hiện đại hoá để dân tộc ta có thể 
"sánh vai cùng các cường quốc năm châu" như Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi. 
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GIÁO VIÊN TIỂU HỌC - QUAN NIỆM, QUÁ TRÌNH PHÁT 
TRIỂN VÀ YÊU CẦU CHUẨN HOÁ 

PGS. TS. Nguyễn Trí 

 

GVTH là bộ phận được hình thành sớm nhất trong đội ngũ giáo viên nước ta. Đây 
là bộ phận giáo viên xuất hiện ngay từ giai đoạn sơ khai của nền giáo dục nước nhà. Ở 
giai đoạn nào, GVTH cũng là bộ phận đông đảo nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân. 
Trong tâm trí mọi lứa tuổi trong cộng đồng dân cư, hình ảnh người thầy để lại dấu ấn 
sâu đậm thường là hình ảnh người khai trí con đường học vấn của họ : người GVTH. 
Có lẽ hình ảnh người thầy được nhân dân nói đến một cách trân trọng trong hai câu ca 
dao sau trước tiên là hình ảnh người GVTH : 

  Muốn sang thì bắc cầu Kiều 
Muốn con hay chữ thì yêu mến thầy. 

I - QUAN NIỆM VỀ NGƯỜI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

Để hiểu rõ về người giáo viên tiểu học, phải xác định cho đúng vị trí, vai trò, 
nhiệm vụ của họ trong nền giáo dục quốc dân. Chúng tôi xin giới thiệu một tài liệu 
nghiên cứu về vấn đề trên. Tài liệu này được hoàn thành vào đầu thập kỉ 90 của thế kỉ 
XX. Ngay từ lúc đó, chúng ta đã xác định : 

1. GVTH là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng cấp Tiểu học trở thành cấp học 
nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, tạo điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí và 
trang bị những cơ sở ban đầu hết sức trọng yếu để phát triển toàn diện nhân cách con 
người Việt Nam tương lai. 

2. GVTH là người giữ vai trò chủ yếu trong việc thực hiện phổ cập giáo dục  
tiểu học. 

Do thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học, người GVTH trở thành người sâu sát, gần 
gũi nhất với mọi người và là người thầy đầu tiên đối với mỗi công dân tương lai - dù sau 
này người ấy giữ trọng trách gì. 

3. Đối với vùng khó khăn (vùng cao, vùng sâu, hải đảo), GVTH là trí thức  
địa phương. 

4. Học sinh tiểu học tiềm ẩn nhiều khả năng phát triển song do chưa có kinh 
nghiệm về cuộc sống nên các em tiếp thu không chọn lọc (cả cái tốt lẫn cái xấu trong 
xã hội). 



 25

GVTH là người có uy tín, là "thần tượng" đối với tuổi nhỏ. Lời thầy là sự thuyết 
phục, cử chỉ của thầy là mẫu mực, cuộc sống và lao động của thầy là tấm gương đối với 
các em. 

GVTH giữ vai trò quyết định sự phát triển đúng hướng của các em. Ấn tượng về 
người thầy tiểu học giữ mãi trong kí ức của mỗi người. 

5. Phù hợp với đặc điểm tâm lí, sinh lí, mỗi lớp tiểu học chủ yếu có một giáo viên 
làm chức năng "tổng thể" tương ứng với cả một ê kíp giáo viên bậc học khác. 

Do đặc điểm lao động sư phạm ở cấp Tiểu học như vậy, nghề dạy học tiểu học là 
nghề quan trọng và thầy giáo tiểu học cũng là nhân tố quyết định đối với sự phát triển 
và về chất lượng giáo dục của mỗi lớp tiểu học, của từng học sinh tiểu học. 

Vì vậy, điều 15 của Luật phổ cập giáo dục tiểu học đã quy định "Giáo viên tiểu học 
phải được tuyển chọn, đào tạo theo tiêu chuẩn đạo đức, tác phong, chuyên môn, nghiệp 
vụ do Nhà nước quy định". 

Mười năm sau đọc lại, chúng tôi thấy những kết luận trên vẫn giữ nguyên giá trị. 
Một quan niệm như thế về người GVTH, về đội ngũ GVTH là đầy đủ, toàn diện, khoa 
học. 

II - QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

Mấy chục năm vừa qua, quá trình phát triển của đội ngũ GVTH có một số đặc điểm 
sau : 

1. Đội ngũ giáo viên tiểu học phát triển nhanh và có số lượng lớn nhất 

Để làm rõ đặc điểm này, hãy so sánh các con số sau : năm học 1992 - 1993 cả nước 
có 264 808 GVTH. Tới năm học 2002 - 2003 đã có 358 606 người. Như vậy trong mười 
năm, đội ngũ giáo viên tiểu học tăng lên xấp xỉ 100000 người. Mỗi năm bình quân tăng 
10.000 GVTH. Nếu tính cả con số nghỉ hưu, bỏ việc, chuyển nghề,... thì mỗi năm qua 
đội ngũ này đã được bổ sung khoảng 20 000 giáo viên. Do sự gia tăng nhanh về số 
lượng, trong mười năm qua ngành giáo dục đã dần dần khắc phục được căn bệnh kinh 
niên là thiếu GVTH. Nếu năm học 1992 - 1993 chúng ta thiếu nghiêm trọng GVTH, 
con số tuyệt đối lúc đó là thiếu 60 000 giáo viên thì đến năm học 2002 - 2003, hiện 
tượng thiếu GVTH chỉ còn ở những vùng khó khăn, ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa, hải đảo,... 

Nếu năm học 1992 - 1993 GVTH chiếm 60% giáo viên ngành học phổ thông thì 
năm 2002 - 2003, con số này là 50%. Như vậy, dù ở thời kì nào đây cũng là bộ phận 
đông đảo nhất trong đội ngũ giáo viên. 

Đội ngũ GVTH cũng là đội ngũ có số lượng nữ giáo viên lớn nhất. Năm học 1992 - 
1993 trên 70% GVTH là nữ. Năm học 2002 - 2003, nữ GVTH vẫn chiếm xấp xỉ 78%. 
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2. Trình độ đào tạo ban đầu và năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên 
tiểu học có sự không đồng đều 

Mấy chục năm qua, GVTH chủ yếu được đào tạo ở trình độ thấp, lại gồm nhiều hệ 
đào tạo hết sức đa dạng. Đa số họ được đào tạo ở trình độ trung học sư phạm (lúc đầu 
tuyển học sinh có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở, tới đầu những năm 80 mới tuyển 
học sinh tốt nghiệp trình độ trung học phổ thông để đào tạo ở các trường trung học sư 
phạm). Do yêu cầu bức bách của sự phát triển quy mô giáo dục tiểu học, do thiếu 
nguồn tuyển ở địa phương (nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa,...), nhiều địa phương 
đã phải kéo dài việc đào tạo cấp tốc, ngắn hạn. Đó là nguyên nhân xuất hiện các hệ : 5 + 
3, 7 + 1, 7 + 2, 9 + 1, 12 + 1,... Cho đến những năm 1998, 1999, những lớp cuối cùng 
của hệ 5 + 3 mới kết thúc, đồng thời cùng chấm dứt việc đào tạo ngắn hạn, cấp tốc 
GVTH. Sơ qua vài nét về lịch sử đào tạo để nhận rõ hơn một đặc điểm của đội ngũ 
GVTH là trình độ đào tạo thấp. Ta không nên đánh giá năng lực một người chỉ căn cứ 
thuần tuý vào trình độ đào tạo ban đầu của họ. Trong thực tế, do khả năng tự học, do ý 
chí phấn đấu vươn lên về chuyên môn nghiệp vụ, nhiều giáo viên từ xuất phát ban đầu 
thấp đã vươn lên trình độ cao, trở thành những người dạy giỏi, những nhà khoa học, 
nhà giáo dục giỏi. Song, cả một đội ngũ lớn đến hơn 300 ngàn người như đội ngũ 
GVTH mà trình độ đào tạo ban đầu lại thấp thì rõ ràng là một khó khăn cho việc hoàn 
thành sứ mệnh giáo dục thế hệ trẻ. 

Đội ngũ GVTH ở các vùng, miền và ngay cả trong một địa phương (rộng là trong 
một tỉnh, hẹp là ngay trong một trường) có sự không đồng đều về năng lực chuyên 
môn. Các giáo viên được đào tạo ở nhiều trình độ khác nhau, năng lực chuyên môn của 
họ cũng khác nhau. 

Đặc điểm này càng bộc lộ rõ khi giáo dục tiểu học hoàn thành phổ cập, bước sang 
giai đoạn nâng cao chất lượng. Để có mặt bằng chất lượng giáo dục tiểu học ngang bằng 
với như các nước trong khu vực và trên thế giới thì rõ ràng là cần coi trọng chiến lược nâng 
cao chất lượng đội ngũ GVTH. 

III - YÊU CẦU CHUẨN HOÁ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã đề ra yêu cầu hiện đại hoá, chuẩn hoá với 
ngành giáo dục nói chung, với việc xây dựng đội ngũ giáo viên nói riêng. Con đường 
nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH cũng là con đường hiện đại hoá và chuẩn hoá đội 
ngũ này. Từ trước đến nay khi bàn đến việc chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, nhiều người 
mới chỉ chú trọng đến việc đào tạo và đào tạo lại (bồi dưỡng) đội ngũ giáo viên cho đạt 
chuẩn đào tạo do Luật giáo dục quy định. Điều đó là đúng nhưng chưa đủ. Việc chuẩn 
hoá đội ngũ GVTH nói riêng, đội ngũ giáo viên nói chung cần được quan niệm rộng 
hơn. Đó là quá trình phấn đấu để khắc phục sự không đồng đều của đội ngũ này về mọi 
mặt, từ phẩm chất đạo đức tới trình độ kiến thức văn hoá, kĩ năng sư phạm. Như vậy 
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trình độ đào tạo chỉ là một trong nhiều phương diện người giáo viên phải phấn đấu. Đối 
với những giáo viên đang đứng trên bục giảng, sự phấn đấu không mệt mỏi để cập nhật 
các kiến thức chuyên môn và kiến thức văn hoá chung ; sự rèn luyện nỗ lực không 
ngừng để nâng cao nghiệp vụ sư phạm trong việc dạy người, dạy chữ có ý nghĩa quan 
trọng nếu không nói là quyết định đối với quá trình phát triển của bản thân họ. Quá 
trình này dựa vào đâu ? Theo kinh nghiệm của nhiều nước, Nhà nước nên đưa ra chuẩn 
giáo viên, coi đó là tiêu chí mà mỗi giáo viên cần vận dụng để xem xét bản thân và xác 
định con đường tự phấn đấu, rèn luyện. Quan trọng hơn, đó còn là căn cứ để xây dựng 
mới chương trình đào tạo, đào tạo lại GVTH của trường sư phạm, là căn cứ để các cấp 
quản lí giáo dục xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ GVTH. 

Từ sự phân tích quá trình phát triển của đội ngũ GVTH, từ bài học rút ra qua kinh 
nghiệm của các nước, việc chuẩn hoá đội ngũ GVTH dựa trên một chuẩn giáo viên 
thống nhất trong cả nước đang là một yêu cầu bức thiết. 

Tháng 1 năm 2003 
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CHUẨN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 
YÊU CẦU VÀ MỨC ĐỘ CỦA CHUẨN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Chuẩn GVTH là những yêu cầu cơ bản về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp 
đối với GVTH trong công cuộc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nói chung, 
giáo dục tiểu học nói riêng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá  
đất nước. 

2. Chuẩn GVTH thể hiện ở 3 lĩnh vực : phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị ; 
kiến thức ; kĩ năng sư phạm. Ở mỗi lĩnh vực có các yêu cầu cơ bản. Mỗi yêu cầu được 
phân thành 4 mức độ, phản ánh sự khác biệt về năng lực nghề nghiệp giữa các giáo 
viên. 

3. Chuẩn GVTH được dùng để đánh giá năng lực nghề nghiệp của GVTH, trên cơ 
sở đó, mỗi giáo viên đề ra kế hoạch tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực nghề nghiệp ; 
các cấp quản lí xây dựng quy hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và xếp 
ngạch giáo viên. 

I - CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA CHUẨN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

Lĩnh vực 1 : Phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị 

1. Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội ; chấp hành luật pháp Nhà nước, quy định của 
ngành ; thực hiện chức năng, nhiệm vụ người giáo viên tiểu học. 

2. Yêu nghề, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh. 

3. Có tinh thần trách nhiệm ; có đạo đức, lối sống lành mạnh ; có tinh thần  
hợp tác. 

4. Có tinh thần phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

Lĩnh vực 2 : Kiến thức 
1. Có kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến các môn học trong chương trình tiểu 

học. 

2. Có kiến thức về nghiệp vụ sư phạm tiểu học. 

3. Có hiểu biết về những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với 
kinh tế, văn hoá, xã hội. 
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4. Có kiến thức phổ thông về quản lí hành chính nhà nước, về môi trường dân số, 
an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, quyền trẻ em, y tế học đường. 

5. Có hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương 
trường đóng. 

Lĩnh vực 3 : Kĩ năng sư phạm (kĩ năng giáo dục, dạy học, tổ chức) 
1. Biết lập kế hoạch bài học. 
2. Biết tổ chức giờ học, đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của bài học. 
3. Biết làm công tác chủ nhiệm lớp ; biết tổ chức các hoạt động giáo dục : sinh hoạt 

tập thể ; hoạt động ngoài giờ lên lớp ; hoạt động của Đội thiếu niên và Sao  
nhi đồng. 

4. Biết giao tiếp, ứng xử với học sinh, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và  
cộng đồng. 

5. Biết lập hồ sơ, lưu giữ hồ sơ và sử dụng hồ sơ vào việc giảng dạy và giáo dục 
học sinh. 

II - CÁC MỨC ĐỘ CỦA CHUẨN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

Lĩnh vực 1 : Phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị 

Các mức độ của yêu cầu Yêu 
cầu A B C D 

1 

Có ý thức chấp 
hành luật pháp 
Nhà nước, quy 
định của ngành ; 
nắm được chức 
năng, nhiệm vụ 
của người giáo 
viên và có ý thức 
thực hiện. 

 

Nghiêm chỉnh 
chấp hành pháp 
luật, chính sách 
của Đảng, Nhà 
nước, quy định 
của ngành. Thực 
hiện đầy đủ các 
nhiệm vụ của 
người GVTH. 

Gương mẫu chấp 
hành pháp luật, 
đường lối chính 
sách của Đảng, 
Nhà nước, quy 
định của ngành ; 
vận dụng vào giải 
quyết những 
vướng mắc trong 
công tác và 
đưa vào nội dung 
bài giảng. 

Tác động tích cực 
đến đồng nghiệp 
và học sinh, khơi 
dậy ở họ lòng yêu 
nước,  
yêu chủ nghĩa xã 
hội,  
ý thức trách 
nhiệm công dân. 

2 

Yên tâm với nghề 
dạy học, làm theo 
các quy định của 
nhà trường, 
không thành kiến, 
trù dập học sinh, 
nhưng chưa quan 
tâm được đến 

Tích cực tham gia 
các hoạt động liên 
quan đến nghề 
nghiệp ; quan tâm 
đến từng học sinh 
thể hiện trong 
giảng dạy và 
trong công tác 
chủ nhiệm, có 

Chủ động cải tiến 
công tác chuyên 
môn ; luôn vận 
dụng các phương 
pháp giáo dục 
phù hợp với nhu 
cầu và hoàn cảnh 
của từng học sinh 
; dân chủ trong 

Giúp đỡ đồng 
nghiệp đổi mới 
phương pháp dạy 
học và giáo dục 
nhằm đáp ứng 
nhu cầu và phù 
hợp với hoàn 
cảnh của từng 
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Các mức độ của yêu cầu Yêu 
cầu A B C D 

từng học sinh. tính đến hoàn 
cảnh của từng 
học sinh để giúp 
đỡ. 

quan hệ thầy trò. học sinh. 

3 

Thực hiện công 
việc được giao 
theo yêu cầu, chỉ 
dẫn. Không có 
hành vi xấu ảnh 
hưởng đến uy tín 
nhà giáo. Thân 
thiện với đồng 
nghiệp và học 
sinh. 

Thực hiện các 
nhiệm vụ được 
giao với tinh thần 
chủ động. Trung 
thực, giản dị ; có 
mối quan hệ tốt 
với phụ huynh 
học sinh. Giúp đỡ 
và chia sẻ kinh 
nghiệm chuyên 
môn với đồng 
nghiệp. 

Hoàn thành 
nhiệm vụ được 
giao một cách 
sáng tạo, đúng 
yêu cầu. Chủ 
động hợp tác với 
đồng nghiệp, với 
cha mẹ học sinh 
và cộng đồng để 
làm tốt công tác 
giáo dục học sinh. 
Làm gương tốt 
cho học sinh về 
hành vi đạo đức. 

Luôn luôn khắc 
phục mọi khó 
khăn để hoàn 
thành xuất sắc 
nhiệm vụ được 
giao. Bằng lối 
sống, việc làm lôi 
cuốn, thuyết phục 
đồng nghiệp thực 
hiện kỉ cương nề 
nếp của nhà 
trường, nâng cao 
chất lượng giáo 
dục. 

4 

Tham dự chương 
trình bồi dưỡng 
chuyên môn, 
nghiệp vụ theo 
quy định. 

Chủ động lập và 
thực hiện kế 
hoạch tự học, tự 
bồi dưỡng nâng 
cao trình độ 
chuyên môn, 
nghiệp vụ trên cơ 
sở tiếp thu ý kiến 
đóng góp của 
đồng nghiệp. 

Có ý thức đúc rút 
kinh nghiệm giảng 
dạy và giáo dục ; 
vận dụng kinh 
nghiệm tiên tiến 
vào công tác. Chủ 
động đề xuất với 
nhà trường 
những nội dung 
cần được bồi 
dưỡng và hình 
thức bồi dưỡng 
phù hợp. 

Là tấm gương về 
tinh thần và 
phương pháp tự 
học, tự bồi dưỡng 
nâng cao trình độ 
chuyên môn 
nghiệp vụ. Đi đầu 
trong việc đúc rút 
kinh nghiệm giáo 
dục. Vận dụng và 
giúp đỡ đồng 
nghiệp vận dụng 
kinh nghiệm vào 
giảng dạy và giáo 
dục. 

 

Lĩnh vực 2 : Kiến thức 

Các mức độ của yêu cầu Yêu 
cầu A B C D 
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Các mức độ của yêu cầu Yêu 
cầu A B C D 

1 

Có kiến thức khoa 
học cơ bản để 
dạy được một số 
môn học hoặc dạy 
được ở một khối 
lớp. 

Có kiến thức khoa 
học cơ bản để 
dạy được các 
môn học ở tất cả 
các khối lớp. 

Có kiến thức khoa 
học cơ bản để 
dạy tốt các môn 
học ở tất cả các 
khối lớp, đáp ứng 
nhu cầu học tập
tự chọn của học 
sinh ; có khả năng 
bồi dưỡng học 
sinh giỏi. 

Có khả năng giúp 
đồng nghiệp giải 
quyết những 
vướng mắc về 
kiến thức trong 
chương trình tiểu 
học ; giúp đồng 
nghiệp bồi dưỡng 
học sinh giỏi. 

2 

Có khả năng nêu 
được những kiến 
thức cơ bản về 
giáo dục học đại 
cương, tâm lí học 
sư phạm lứa tuổi, 
phương pháp dạy 
học tiểu học. 

Có khả năng giải 
thích rõ các 
phương pháp dạy 
học, các phương 
pháp kiểm tra đánh 
giá kết quả học 
tập, các phương 
pháp tổ chức hoạt 
động giáo dục ; 
các đặc điểm tâm -
sinh lí của học sinh 
tiểu học. 

Có khả năng vận 
dụng các kiến thức 
về nghiệp vụ sư 
phạm tiểu học vào 
công tác giảng dạy 
và giáo dục, thể 
hiện ở việc biết lựa 
chọn phương pháp 
dạy học - giáo dục, 
kiểm tra, đánh giá 
phù hợp với đặc 
điểm tâm sinh lí 
của từng đối tượng 
học sinh. 

Có khả năng nhận 
xét, đánh giá một 
cách có cơ sở 
khoa học phương 
pháp giảng dạy, 
giáo dục ; kiểm tra, 
đánh giá kiến thức 
học sinh mà đồng 
nghiệp đang sử 
dụng, đồng thời 
đưa ra được 
những gợi ý cải 
tiến cho đồng 
nghiệp. 

3 

Nêu được những 
chủ trương, chính 
sách lớn của 
Đảng và Nhà 
nước đối với giáo 
dục. 

Có khả năng giải 
thích được các 
chủ trương, chính 
sách lớn của 
Đảng, Nhà nước 
đối với giáo dục. 

Có khả năng vận 
dụng hiểu biết về 
chủ trương, chính 
sách của Đảng, 
Nhà nước vào bài 
giảng và vào việc 
giáo dục học sinh. 

Có khả năng phân 
tích sự tác động 
của các chủ 
trương, chính 
sách của Đảng, 
Nhà nước đối với 
giáo dục ở địa 
phương và nhà 
trường ; có khả 
năng tuyên truyền 
giải thích trong 
nhân dân. 

4 

Nêu được nội 
dung cơ bản về 
quản lí hành chính 
nhà nước, về môi 
trường, dân số, an 
ninh quốc phòng, 

Có khả năng giải 
thích được các nội 
dung cơ bản của 
quản lí hành chính 
nhà nước, môi 
trường, dân số, an 

Có khả năng đưa 
ra được cách thức 
áp dụng các kiến 
thức quản lí hành 
chính nhà nước, 
môi trường, dân 

Có khả năng giải 
thích cho đồng 
nghiệp và nhân 
dân các nội dung 
cơ bản về quản lí 
hành chính nhà 
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cầu A B C D 

an toàn giao 
thông, quyền trẻ 
em, y tế học 
đường. 

ninh quốc phòng, 
an toàn giao 
thông, quyền trẻ 
em, y tế học 
đường. 

số, an ninh quốc 
phòng, an toàn 
giao thông, quyền 
trẻ em, y tế học 
đường vào bài 
giảng. 

nước, môi trường, 
dân số, an ninh 
quốc phòng, an 
toàn giao thông, 
quyền trẻ em, y tế 
học đường và giúp 
đồng nghiệp vận 
dụng các hiểu biết 
này vào bài giảng. 

5 

Nêu được đặc 
điểm tình hình 
chính trị, kinh tế, 
đời sống và phong 
tục ở địa phương 
trường đóng. 

Xác định được 
nhu cầu giáo dục 
của địa phương 
và những ảnh 
hưởng của cộng 
đồng đến việc học 
tập và rèn luyện 
đạo đức của học 
sinh. 

Có khả năng đưa 
các tri thức về địa 
phương vào giảng 
dạy và giáo dục ; 
biết sử dụng ngôn 
ngữ địa phương. 

Có khả năng đưa 
ra kế hoạch thu 
hút các lực lượng 
xã hội của địa 
phương tham gia 
vào hoạt động 
giáo dục của nhà 
trường ; có khả 
năng đề xuất 
phương hướng 
hoạt động của 
trường đáp ứng 
những trọng tâm 
ưu tiên của địa 
phương. 

Lĩnh vực 3 : Kĩ năng sư phạm (Kĩ năng giáo dục, dạy học, tổ chức) 

Các mức độ của yêu cầu Yêu 
cầu A B C D 

1 

Lập kế hoạch bài 
học hoàn toàn rập 
khuôn theo hướng 
dẫn trong sách 
giáo viên. 

Biết lập kế hoạch 
bài học ở mức độ 
: có đủ các thành 
phần cấu trúc, thể 
hiện được đầy đủ 
nội dung bài học 
có chú ý nhấn 
mạnh kiến thức 
trọng tâm, liên hệ 
thực tế, lựa chọn, 
có điều chỉnh 
phương pháp dạy 
học và thiết bị dạy 

Biết lập kế hoạch 
bài học ở mức độ 
: xác định được 
mục tiêu bài học 
một cách cụ thể, 
xác định đúng 
kiến thức trọng 
tâm, lựa chọn 
phương pháp dạy 
học và thiết bị dạy 
học phù hợp với 
việc phát huy tính 
tích cực học tập 

Biết lập kế hoạch 
bài học một cách 
sáng tạo, thể hiện 
rõ khả năng đổi 
mới phương pháp 
dạy học và kiểm 
tra đánh giá kết 
quả học tập của 
học sinh ; khả 
năng hướng dẫn 
và khuyến khích 
học sinh tự học. 
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cầu A B C D 

học nêu trong 
sách giáo viên để 
phù hợp với đặc 
điểm học sinh và 
hoàn cảnh thực tế 
của nhà trường. 

của học sinh, 
phân bố thời gian 
hợp lí, có tính đến 
các tình huống có 
thể xảy ra trong 
quá trình lên lớp. 

2 

Giảng giải nội 
dung bài học rõ 
ràng, mạch lạc ; 
bao quát và làm 
chủ được lớp học 
; thực hiện kiểm 
tra, đánh giá kết 
quả học tập của 
học sinh theo quy 
định ; trình bày 
bảng rõ ràng, chữ 
viết đúng. 

Dạy học với nhịp 
độ thích hợp, theo 
trình tự hợp lí ; kết 
hợp trình bày diễn 
cảm với việc tổ 
chức hoạt động 
học tập cho học 
sinh để duy trì 
hứng thú học tập ; 
sử dụng các hình 
thức kiểm tra, 
đánh giá phù hợp 
với đối tượng học 
sinh ; trình bày 
bảng hợp lí, chữ 
viết đẹp. 

Biết vận dụng các 
phương pháp, 
phương tiện dạy 
học theo hướng 
phát huy tính tích 
cực học tập của 
học sinh, lôi cuốn 
cả lớp vào các 
hoạt động chiếm 
lĩnh tri thức, rèn 
luyện kĩ năng ; 
khuyến khích học 
sinh mạnh dạn 
tham gia tranh 
luận, trình bày ý 
kiến của mình ; 
biết kịp thời điều 
chỉnh hoạt động 
dạy học. 

Vận dụng sáng 
tạo các phương 
pháp dạy học 
nhằm phát huy 
tính tích cực, chủ 
động trong học 
tập của học sinh, 
thực hiện cá thể 
hoá, mở rộng kiến 
thức cho học sinh, 
dạy học sinh cách 
tự học. Các mục 
tiêu của bài học 
đều đạt được với 
chất lượng cao. 

3 

Biết thực hiện các 
công việc về công 
tác chủ nhiệm, tổ 
chức hoạt động 
giáo dục theo quy 
định và hướng 
dẫn. 

Chủ động lập và 
thực hiện kế 
hoạch công tác 
chủ nhiệm, xây 
dựng lớp thành 
tập thể đoàn kết, 
thương yêu, giúp 
đỡ nhau ; thực 
hiện giáo dục học 
sinh có hoàn cảnh 
đặc biệt. 

Có sáng tạo trong 
việc tổ chức các 
hoạt động giáo 
dục ; kết hợp chặt 
chẽ với phụ huynh 
học sinh để đưa 
ra kế hoạch học 
tập, rèn luyện hợp 
lí cho từng học 
sinh. 

Biết huy động và 
phối hợp các lực 
lượng trong và 
ngoài nhà trường 
để giáo dục học 
sinh, tạo ra sự tiến 
bộ rõ rệt ở mỗi 
học sinh. 

4 

Tiếp xúc với học 
sinh, phụ huynh 
học sinh, đồng 
nghiệp, cộng đồng 
với thái độ thân 

Biết lắng nghe và 
thấu hiểu nguyện 
vọng, nhu cầu của 
đối tượng tiếp xúc 
và đưa ra những 

Biết giải thích và 
thuyết phục đối 
tượng tiếp xúc ; tạo 
được niềm tin ở 
học sinh, đồng 

Có phong cách 
giao tiếp ứng xử 
mẫu mực ; tranh 
thủ được sự trợ 
giúp của chính 
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cầu A B C D 

thiện, phù hợp với 
từng đối tượng. 

lời khuyên. nghiệp và cộng 
đồng. 

quyền, đoàn thể và 
lực lượng xã hội ở 
địa phương góp 
phần vào sự phát 
triển của nhà 
trường. 

5 

Lập hồ sơ giảng 
dạy và các sổ sách 
theo dõi việc học 
tập, rèn luyện đạo 
đức của học sinh 
theo đúng quy 
định. 

Lưu giữ và thường 
xuyên bổ sung vào 
hồ sơ những tài 
liệu mới phục vụ 
cho giảng dạy và 
giáo dục học sinh 
lâu dài. 

Sắp xếp các tài 
liệu một cách khoa 
học, thuận lợi cho 
việc sử dụng ; biết 
khai thác tư liệu để 
tăng cường hiệu 
quả giảng dạy và 
giáo dục, đánh giá 
chính xác sự tiến 
bộ của học sinh và 
thông báo cho cha 
mẹ học sinh. 

Có sáng tạo và 
ứng dụng công 
nghệ thông tin 
trong việc thu thập 
tư liệu xây dựng 
hồ sơ, lưu giữ và 
sử dụng hồ sơ 
phục vụ công tác 
giảng dạy và giáo 
dục đạt hiệu quả 
cao. 
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Phần ba : XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
  GIÁO VIÊN PHỤC VỤ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC  
 TIỂU HỌC 

 

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN CỦA VIỆC XÂY DỰNG 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

Đặng Huỳnh Mai 
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó có đổi mới giáo dục tiểu học (GDTH), hiện 
đang là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới 
GDTH, cần phải xây dựng chương trình đào tạo giáo viên tiểu học (GVTH) mới cho 
phù hợp với chuẩn GVTH hiện hành. Thực hiện yêu cầu triển khai nhiệm vụ này, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo giao trách nhiệm cho Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học trình Bộ 
thành lập Hội đồng chỉ đạo và các tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo GVTH. Hội 
đồng chỉ đạo và các tiểu ban chuyên môn có nhiệm vụ xác định các định hướng và 
nguyên tắc cho việc đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo trong  
các trường sư phạm và xây dựng chương trình đào tạo GVTH các trình độ Đại học, Cao 
đẳng và Trung học sư phạm. 

Xây dựng chương trình đào tạo GVTH phục vụ quá trình đổi mới giáo dục tiểu học 
chính là thực hiện nhiệm vụ đào tạo một thế hệ giáo viên tiểu học mới, đáp ứng yêu cầu 
đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
Chương trình đào tạo mới vừa kế thừa truyền thống, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới mục 
tiêu, phương pháp giảng dạy và đào tạo con người Việt Nam mới theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh phù hợp với "Chuẩn GVTH", với chương trình tiểu học trong giai đoạn hiện nay. 
Chuẩn GVTH được xây dựng trên ba lĩnh vực : phẩm chất đạo đức, kiến thức, kĩ năng 
sư phạm ; là cơ sở quan trọng trong việc xây dựng mục tiêu và nội dung chương trình, 
nhằm đào tạo đội ngũ GVTH có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong giai đoạn mới. 

Để đạt được yêu cầu này, trước tiên, cần xây dựng định hướng đổi mới chương 
trình khung đào tạo GVTH mà trọng tâm là xây dựng chương trình khung đào tạo 
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GVTH hệ Cao đẳng sư phạm (CĐSP). Chương trình cần mang tính liên thông để từ hệ 
đào tạo này, phát triển thành hệ đào tạo Đại học sư phạm (ĐHSP) và tinh giản thành hệ 
đào tạo Trung học sư phạm (THSP). 

Để xây dựng chương trình đào tạo GVTH giai đoạn mới đạt hiệu quả cao, quá trình 
thực hiện cần quán triệt một số yêu cầu sau : 

1. Về mục tiêu đào tạo 

Chương trình đào tạo GVTH mới cần được biên soạn theo hướng thực hiện theo 
yêu cầu chuẩn GVTH. Chương trình này tập trung vào đào tạo loại hình GVTH có thể 
dạy tất cả các khối lớp và dạy tất cả các môn học. 

- Thời gian đào tạo quy định cho chương trình là 3 năm đối với hệ đào tạo CĐSP, 2 
năm đối với hệ đào tạo THSP và 4 năm đối với hệ đào tạo ĐHSP. 

- Đối tượng tuyển sinh và đào tạo theo các chương trình mới là học sinh tốt nghiệp 
trung học phổ thông (hoặc bổ túc văn hoá trung học). 

- Chương trình đào tạo GVTH mới phải đáp ứng được yêu cầu cơ bản của Chương 
trình Tiểu học (được ban hành năm 2001). Người tốt nghiệp phải có đủ năng lực, phẩm 
chất, kĩ năng để giảng dạy, giáo dục trẻ theo mục tiêu đào tạo con người mới xã hội chủ 
nghĩa (XHCN). Ngoài ra, chương trình đào tạo cần chú trọng đến kĩ năng dạy lớp ghép, 
dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc và dạy học sinh khuyết tật. 

2. Về kế hoạch đào tạo 

Khối kiến thức chung cho kế hoạch đào tạo cần đảm bảo theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo theo chương trình khung giáo dục đại học... Tỉ lệ giữa khối kiến 
thức khoa học bộ môn (giúp cho giáo viên có cái nhìn sâu hơn về các môn học sẽ giảng 
dạy) với khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm phải được điều chỉnh theo hướng hài hoà, 
cân đối để người được đào tạo yên tâm, tự tin khi lên lớp. Tỉ lệ giữa lí thuyết và thực 
hành trong tổng thể chương trình đào tạo là 40/60 theo hướng tập trung vào việc rèn 
luyện các kĩ năng sư phạm cho giáo sinh. Việc thi cử ngay trong nhà trường sư phạm 
cũng cần phải đổi mới theo hướng hoà nhập với thế giới để khuyến khích người học 
tăng cường tự nghiên cứu, tự học, không "học vẹt" và không gây áp lực với người học. 
Mặt khác, chương trình đào tạo cũng cần chú trọng đến các kĩ năng sử dụng công nghệ 
thông tin trong dạy học, sử dụng phương tiện kĩ thuật dạy học hiện đại, sử dụng 
internet, kĩ thuật kiểm tra, đánh giá... 

3. Về nội dung các môn học 

Nội dung các môn học phải đáp ứng được những yêu cầu mới về mục tiêu, nội 
dung của chương trình đào tạo GVTH, đảm bảo cho giáo sinh có đủ các kiến thức cơ 
sở, chuyên ngành liên quan tới nội dung giảng dạy đã được quy định trong chương 
trình tiểu học mới. Nội dung các môn học cần phải chú trọng kết hợp rèn luyện phẩm 
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chất đạo đức, năng lực giải quyết các tình huống thực tiễn cho người giáo viên tương 
lai. Nội dung các môn học cần cập nhật được những thành tựu của giáo dục tiểu học và 
các kiến thức cần thiết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội để đáp ứng những yêu 
cầu ngày càng cao của thực tiễn giáo dục Việt Nam, để theo kịp với giáo dục tiểu học 
của các nước trong khu vực và trên thế giới. 

4. Về phương thức đào tạo 

Phương thức đào tạo kết hợp giữa các hình thức đào tạo chính quy, tại chức, đào 
tạo từ xa để đảm bảo yêu cầu mở rộng quy mô phục vụ nhu cầu thực tế của các vùng, 
miền khác nhau. Nhìn chung, trong đào tạo phấn đấu thực hiện sự liên thông giữa các 
trình độ trung học, cao đẳng, đại học để sau khi đã tốt nghiệp ở hệ đào tạo này, giáo 
viên có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 

Cần chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương pháp đào tạo và PPDH ngay trong các 
trường sư phạm, chú ý áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào quá trình đào tạo, vào 
việc kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo của các trường sư phạm. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG : SỰ KẾ THỪA VÀ ĐỔI MỚI 

PGS. TS. Nguyễn Trí 

 

Trong thập niên 90 của thế kỉ XX, có hai chủ trương lớn về đào tạo, bồi dưỡng 
giáo viên được khẳng định : 

- Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo chu kì cho giáo viên 

Đây là một giải pháp nhằm giải quyết hai mâu thuẫn. Trước hết là mâu thuẫn giữa 
sự tăng nhanh khối lượng tri thức của loài người với trình độ đào tạo ban đầu của người 
giáo viên. Thứ hai là mâu thuẫn giữa yêu cầu giảng dạy các tri thức khoa học tiên tiến 
và hiện đại với điều kiện và khả năng cập nhật các kiến thức của bản thân từng giáo 
viên. Cho đến nay, ngành giáo dục nước ta đã thực hiện được hai chu kì bồi dưỡng 
thường xuyên cho giáo viên (chu kì 1992 - 1996 và chu kì 1997 - 2000). Hiện nay, 
chúng ta đang chuẩn bị thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kì thứ ba. 

- Thực hiện đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng 

Việc đào tạo GVTH trình độ cao đẳng là do một số trường CĐSP Hải Dương, Hải 
Phòng, Tiền Giang,... đề xuất vào đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX, sau đó được Bộ tán 
thành và nâng thành chủ trương của ngành. Sự xuất hiện hệ cao đẳng sư phạm tiểu học 
vào đầu thập niên 90 không đơn giản chỉ là giải pháp tạm thời cho các trường sư phạm 
tiểu học lúc đó đang bị thu hẹp quy mô đào tạo vì số học sinh tiểu học giảm sút, GVTH 
thừa, mà còn là giải pháp có tính chiến lược, chứng tỏ tầm nhìn xa của Bộ, nhằm chuẩn 
bị đón đầu nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, đón trước yêu cầu của giai 
đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đối với đội ngũ GVTH. 

Sau ba năm thử nghiệm, chương trình đào tạo GVTH trình độ cao đẳng đã được 
hoàn thiện và ban hành năm 1995. Đến nay đã có 8 khoá đào tạo theo chương trình cao 
đẳng sư phạm tiểu học năm 1995 và hàng ngàn GVTH có trình độ cao đẳng đã ra 
trường. Họ ngày càng phát huy được vai trò nòng cốt của mình. Do đó, hệ CĐSP đào 
tạo GVTH được khẳng định và đã trở thành hệ đào tạo chủ yếu trong toàn quốc. Nghị 
quyết 40 của Quốc hội về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học ở phổ thông đã tạo 
ra bước phát triển mới. Chương trình tiểu học mới ban hành năm 2001 đã đặt ra nhiều 
yêu cầu mới đối với việc đào tạo, bồi dưỡng GVTH. Việc đổi mới chương trình đào tạo 
GVTH trình độ cao đẳng trở thành nhu cầu cấp thiết và tất yếu. Dự thảo Chương trình 
đào tạo GVTH trình độ cao đẳng vừa kế thừa, vừa có nhiều điểm đổi mới so với 
chương trình năm 1995. Bài viết này tập trung phân tích sự kế thừa và đổi mới đó của 
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dự thảo chương trình khung đào tạo GVTH trình độ cao đẳng (tức là phần bắt buộc của 
chương trình đào tạo) đang được biên soạn, hoàn chỉnh (phần chương trình chi tiết các 
môn học theo Luật Giáo dục do các trường CĐSP tự biên soạn). 

A - NHỮNG ĐIỂM KẾ THỪA 

1. Cả hai chương trình đều có thời gian đào tạo là 3 năm 

Mười năm thực hiện chương trình đào tạo CĐSP tiểu học đã khẳng định thời gian 
đào tạo 3 năm không chỉ phù hợp với quy định của Luật Giáo dục mà còn đảm bảo 
được chất lượng đào tạo ở bậc cao đẳng đối với GVTH. 

2. Cả hai chương trình đều nhằm mục tiêu cơ bản là đào tạo người giáo viên 
dạy được tất cả các môn học, các lớp học ở cấp Tiểu học 

Tuy nhiên cả hai chương trình đều có thêm mục tiêu chuẩn bị điều kiện để người 
giáo viên khi ra trường có thể tiếp tục tự học, tự phấn đấu để có năng lực chuyên sâu về 
một hoặc hai môn học. 

3. Cấu trúc của cả hai chương trình đều chia thành hai phần 

a) Phần đào tạo cơ bản : Phần này chiếm một thời lượng lớn. Nó bao gồm các nội 
dung đại cương của bậc cao đẳng, các nội dung về tâm lí học, giáo dục học ; các nội 
dung kiến thức khoa học và phương pháp dạy học của tất cả các môn cần dạy ở tiểu học 
; các nội dung thực hành, thực tập sư phạm. Phần này có nhiệm vụ quan trọng là bảo 
đảm các mục tiêu cơ bản đã nêu trên. Hầu hết các môn học trong phần này của hai 
chương trình có tên gọi giống nhau (Mĩ thuật và Phương pháp dạy học Mĩ thuật, Toán và 
Phương pháp dạy học Toán, Tiếng Việt - Văn học và Phương pháp dạy học Tiếng 
Việt,...). Phần mô tả nội dung các học phần cho thấy dự thảo chương trình đào tạo năm 
2003 đã kế thừa tất cả những ưu điểm của chương trình cao đẳng sư phạm tiểu học năm 
1995. 

b) Phần đào tạo chuyên sâu (hoặc phần đào tạo tự chọn) : Tên gọi phần này của 
hai chương trình có khác nhau như đã nêu trên, nhưng mục tiêu của chúng lại giống 
nhau : chuẩn bị điều kiện để người GVTH tương lai có thể phát triển năng lực về một, 
hai môn học nào đó. Vì thế, chương trình CĐSP tiểu học năm 1995 quy định hai mô 
hình cho phần này : học chuyên sâu một trong các môn : Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, 
Mĩ thuật, Thể dục, hoặc học chuyên sâu hai môn trong các môn trên. Còn dự thảo 
chương trình CĐSP tiểu học năm 2003 quy định sinh viên được tự chọn để học chuyên 
sâu một trong các môn : Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Thủ 
công, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí, Khoa học. 
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4. Cả hai chương trình khung đào tạo đều coi trọng việc giáo dục nghiệp vụ sư 
phạm, coi trọng rèn luyện kĩ năng dạy học và giáo dục 

- Là chương trình khung đào tạo nghề dạy học, cả hai chương trình đều coi trọng 
việc giáo dục nghiệp vụ sư phạm. Chương trình khung bậc cao đẳng bao gồm hai khối 
kiến thức lớn : khối kiến thức đại cương và khối kiến thức nghiệp vụ. Để thấy rõ hơn vị 
trí của các môn học, các hoạt động giáo dục nghiệp vụ sư phạm cần xem xét tương 
quan giữa thời lượng học tập các kiến thức khoa học bộ môn và việc rèn luyện nghiệp 
vụ sư phạm. Tỉ lệ này ở chương trình khung năm 1995 là 80/195 - chiếm 40%, dự thảo 
chương trình khung 2003 là 79/168 - chiếm gần 47%. Tỉ lệ thời lượng giữa lí thuyết và 
thực hành trong toàn bộ chương trình là 40/60. 

- Ở cả hai chương trình khung, các hình thức rèn luyện kĩ năng dạy học và giáo dục 
phong phú, đa dạng. Thực tiễn thực hiện chương trình khung năm 1995 đã khẳng định 
đây là thế mạnh khi đào tạo GVTH. Các hình thức rèn luyện kĩ năng dạy học và giáo 
dục bao gồm : 

+ Học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên : Học phần này chủ yếu 
rèn luyện các kĩ năng dạy học, kĩ năng giáo dục. Học phần rèn luyện nghiệp vụ sư 
phạm thường xuyên được thực hiện trong suốt quá trình sinh viên học tập trong trường 
sư phạm, ngay từ học kì đầu, những tháng đầu tiên và chỉ kết thúc vào năm học thứ ba. 
Học phần này tạo cơ sở để học các học phần thực tập sư phạm. 

+ Các học phần thực tập sư phạm 1 và 2 : Các học phần này được thực hiện trong 
năm học thứ hai và thứ ba. Nếu học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên là 
quá trình rèn luyện ngay tại trường sư phạm, sử dụng phương pháp chủ yếu là phương 
pháp vi mô (micro teaching), thì hai học phần này đưa sinh viên đến với môi trường 
giảng dạy của trường tiểu học. 

+ Học phần công tác Đội và học phần thực hành công tác Đội và Sao nhi đồng : 
Đây là một hoạt động nghiệp vụ rất đặc biệt ở trường tiểu học. Mỗi GVTH là một cán 
bộ phụ trách Đội hoặc Sao nhi đồng. Vì thế các sinh viên sư phạm tiểu học không thể 
không học các học phần này. 

5. Sự kết hợp ngày càng nhuần nhuyễn các kiến thức khoa học bộ môn và các 
kĩ năng sư phạm 

Sự kết hợp này được tiếp tục kế thừa trong Dự thảo Chương trình khung năm 2003. 
Đặc điểm này của chương trình đào tạo GVTH biểu hiện trước tiên ở tên gọi các môn 
học. Trong chương trình đào tạo không có sự tách rời giữa môn Toán và môn Phương 
pháp dạy học Toán, môn Mĩ thuật và môn Phương pháp dạy học Mĩ thuật... như ở 
chương trình đào tạo giáo viên các bậc học trên. Do đó, tên gọi các môn học trong 
chương trình đào tạo GVTH bao giờ cũng là tên ghép : Toán và Phương pháp dạy học 
Toán, Mĩ thuật và Phương pháp dạy học Mĩ thuật... Sự kết hợp chặt chẽ này không chỉ 
ở tên gọi mà còn thể hiện ngay trong chương trình môn học, ngay trong cách thức tổ 
chức phân công giáo viên thực hiện chương trình... Sự kết hợp giữa kiến thức khoa học 
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bộ môn và phương pháp dạy học đã mang lại một nét đặc thù của chương trình đào tạo 
GVTH, điều mà chương trình đào tạo giáo viên các bậc học trên đang phấn đấu thực 
hiện. 

B - NHỮNG ĐIỂM ĐỔI MỚI 

1. Những điểm mới trong mục tiêu đào tạo của Dự thảo Chương trình khung 
năm 2003 

Dự thảo Chương trình khung đào tạo GVTH năm 2003 được xây dựng trên cơ sở 
chuẩn GVTH và nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình tiểu học ban hành  
năm 2001. 

Chuẩn GVTH phản ánh các yêu cầu của GVTH giai đoạn công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đối với người GVTH. Chuẩn GVTH được xác định trên ba lĩnh vực lớn : phẩm 
chất, kiến thức và kĩ năng. 

Chương trình tiểu học năm 2001 là chương trình ra đời trong giai đoạn phát triển 
mới của cấp Tiểu học, giai đoạn nâng cao chất lượng theo yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Dựa vào hai căn cứ trên, mục tiêu đào tạo của Dự thảo Chương trình khung năm 
2003 đã có những điểm mới so với mục tiêu đào tạo của chương trình năm 1995 : 

Xác định rõ việc chuẩn bị các kiến thức và kĩ năng sâu hơn về một môn để sau này 
người giáo viên trở thành nòng cốt về môn này ở tiểu học. 

Bổ sung vào phần mục tiêu cụ thể (về phẩm chất, năng lực, kĩ năng sư phạm) những 
nội dung mới theo yêu cầu của chuẩn GVTH và của Chương trình tiểu học năm 2001 
(các yêu cầu về mối quan hệ với cộng đồng xã hội nơi trường đóng ; các yêu cầu về dạy 
học sinh các vùng, miền hoặc các đối tượng học sinh đặc biệt ; các yêu cầu về kiểm tra, 
đánh giá, lập kế hoạch dạy học theo chương trình từng môn học, kĩ năng  
thiết kế bài học, kĩ năng sử dụng phương pháp và phương tiện dạy học, kĩ năng tổ chức 
thực hành các hoạt động ngoài giờ lên lớp, kĩ năng xây dựng hồ sơ giảng dạy và  
giáo dục,...). 

2. Dự thảo Chương trình khung năm 2003 đã điều chỉnh thời lượng học tập từ 
195 đơn vị học trình (ĐVHT) xuống 168 ĐVHT và các chứng chỉ về giáo dục thể chất, 
giáo dục quốc phòng cho phù hợp với các quy định mới của Bộ về chương trình khung 
bậc cao đẳng. Do đó cơ cấu giữa phần kiến thức giáo dục đại cương và phần kiến thức 
giáo dục chuyên nghiệp cũng đã được sắp xếp lại theo tỉ lệ mới : 

- Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu : 29/168 ĐVHT 
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu : 139/168 ĐVHT 

+ Khối kiến thức cơ sở của ngành : 23 ĐVHT 
+ Khối kiến thức ngành : 97 ĐVHT 
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+ Khối kiến thức thực tập nghề nghiệp : 19 ĐVHT 

3. Chương trình khung đào tạo giáo viên tiểu học hệ Cao đẳng sư phạm được 
biên soạn trên tinh thần liên thông giữa hệ Cao đẳng với hệ Trung học và Đại học 
theo đúng các hướng dẫn của Bộ 

Sự liên thông giữa chương trình đào tạo GVTH từ Trung học lên Cao đẳng và Đại 
học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho GVTH nâng cao trình độ đào tạo. 

4. Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo 

Dự thảo Chương trình khung năm 2003 một mặt chú ý nâng cao yêu cầu rèn luyện 
phẩm chất đạo đức nhà giáo cho các sinh viên mặt khác tập trung vào việc đào tạo các 
năng lực mà người giáo viên cần có. Dự thảo chương trình khung năm 2003 yêu cầu 
hình thành ở người sinh viên các năng lực cơ bản sau : 

Năng lực chẩn đoán nhu cầu và đặc điểm của đối tượng giáo dục. 

Năng lực thiết kế kế hoạch giáo dục, năng lực hướng dẫn cho học sinh tự thiết kế 
kế hoạch học tập phù hợp với nhu cầu, khả năng và hoàn cảnh của mình. 

Năng lực tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, chú ý tích hợp các nội dung giáo 
dục, phát triển các phương pháp học tập tích cực, giao tiếp, hợp tác với các lực lượng 
trong và ngoài nhà trường để làm giáo dục. 

Năng lực giám sát, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục (chú ý : phát triển khả 
năng tự đánh giá của học sinh). 

Năng lực giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục (chú ý học tập, 
vận dụng, đúc kết kinh nghiệm, không ngừng hoàn thiện). 

Năng lực của người giáo viên là khả năng thực hiện các hoạt động giáo dục, dạy 
học với chất lượng cao. Năng lực được hình thành và bộc lộ trong hoạt động, gắn với 
một số kĩ năng tương ứng. Vì vậy, Dự thảo Chương trình khung năm 2003 đã sắp xếp 
lại hợp lí các tỉ lệ tương quan (giữa lí thuyết với thực hành, thực tập sư phạm ; giữa 
thực hành tại trường sư phạm và thực hành tại trường phổ thông...) như đã phân tích ở 
phần trên. 

Dự thảo Chương trình khung năm 2003 bổ sung yêu cầu "cách dạy phương pháp 
học" vào chương trình phương pháp dạy học các bộ môn, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới 
các hoạt động thực hành, nâng cao chất lượng tăng cường các bài tập tình huống sư 
phạm, tổ chức đào tạo theo kiểu mô-đun hoá. 

5. Đổi mới nội dung các học phần (có sự kế thừa chương trình đào tạo năm 1995) 
đồng thời bổ sung một số học phần mới 
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Các học phần kế thừa chương trình đào tạo năm 1995 đã được đổi mới về nội dung 
theo hai hướng : phản ánh các tiến bộ của khoa học bộ môn cũng như khoa học sư 
phạm trong gần một thập niên qua và gắn bó chặt chẽ với chương trình tiểu học mới 
ban hành năm 2001. 

Ngoài ra, Dự thảo Chương trình khung năm 2003 còn bổ sung một số học phần 
mới : 

- Học phần về giáo dục môi trường ở tiểu học : 2 ĐVHT 

- Học phần về phương tiện kĩ thuật dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong 
dạy học ở tiểu học : 4 ĐVHT 

- Học phần về kiểm tra, đánh giá dạy học ở tiểu học : 2 ĐVHT 

- Học phần tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp : 2 ĐVHT 

- Học phần về phương pháp nghiên cứu Khoa học giáo dục : 2 ĐVHT 

Các học phần này nhằm cập nhật công tác đào tạo GVTH với chương trình tiểu học 
mới ; với sự ứng dụng các thành tựu của khoa học, kĩ thuật thế kỉ XXI vào dạy học ; 
với các thành tựu mới của công tác đào tạo giáo viên,... 

Dự thảo Chương trình khung đào tạo GVTH hệ CĐSP đang được biên soạn và 
trưng cầu ý kiến rộng rãi của các trường sư phạm, các cán bộ quản lí giáo dục tiểu học, 
các GVTH. Những phân tích trên mang tính khái quát, mong đóng góp một ý kiến nhỏ 
vào cuộc trưng cầu ý kiến mà các báo và tạp chí đang thực hiện. 
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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG 
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học 

Đổi mới công tác đào tạo GVTH đáp ứng yêu cầu của thời kì đổi mới giáo dục phổ 
thông nói chung và GDTH nói riêng đang là đòi hỏi bức thiết. Do đó, một trong những 
nhiệm vụ quan trọng của Dự án PTGVTH là xây dựng các bộ chương trình đào tạo bồi 
dưỡng GVTH nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo và bồi dưỡng 
đội ngũ GVTH, cụ thể là : 

- Xây dựng các bộ chương trình đào tạo GVTH : 

+ Chương trình đào tạo GVTH ở các trình độ : THSP, CĐSP và ĐHSP 

+ Chương trình tiếp tục đào tạo GVTH đạt trình độ chuẩn THSP 

+ Chương trình đào tạo GVTH trình độ THSP lên CĐSP 

- Biên soạn các tài liệu bồi dưỡng GVTH : 

+ Các tài liệu bồi dưỡng GVTH phục vụ chương trình, SGK mới ở tiểu  
học ; tài liệu bồi dưỡng GVTH dạy các lớp 1, 2, 3, 4, 5 ; đổi mới phương pháp dạy học 
; quản lí chuyên môn theo yêu cầu của trường tiểu học. 

+ Các tài liệu bồi dưỡng GVTH phục vụ phát triển năng lực sư phạm dạy đối tượng 
chuyên biệt : tài liệu bồi dưỡng GVTH dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc, phương 
pháp dạy lớp ghép, dạy học sinh khuyết tật. 

Sau đây, xin giới thiệu một số nội dung cơ bản trong việc xây dựng các chương 
trình đào tạo bồi dưỡng GVTH dưới góc độ của "chuẩn GVTH" : 

1. Những điểm mới của các chương trình đào tạo GVTH 

Trọng tâm của chương trình nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của GDTH, nâng cao 
trình độ cho GVTH và đáp ứng yêu cầu của chương trình, SGK tiểu học ban hành năm 
2000. 

- Các chương trình đào tạo GVTH được thiết kế thành các học phần tạo sự liên 
thông với các chương trình đào tạo khác theo hướng giảm bớt một số học phần thành 
chương trình dạy học GVTH ở trình độ THSP (12+2) và bổ sung một số học phần 
thành chương trình dạy học GVTH trình độ ĐHSP (12+4). Thiết kế như vậy sẽ thuận 
lợi cho mỗi GVTH theo học tiếp để nâng cao trình độ từ THSP lên CĐSP hoặc từ trình 
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độ CĐSP lên ĐHSP, đồng thời tạo thuận lợi để các cơ sở đào tạo chuyển đổi trình độ 
đào tạo một cách linh hoạt theo nhu cầu phát triển ở mỗi giai đoạn. Chính vì vậy, việc 
xây dựng chương trình đào tạo GVTH hệ CĐSP phải được xây dựng trước tiên để làm 
cơ sở xây dựng các chương trình đào tạo khác. 

1.1. Đổi mới cách xây dựng chương trình đào tạo GVTH 

Sự đổi mới trong cách làm (quy trình xây dựng) "chuẩn GVTH" từ việc xác định 
mục tiêu, xây dựng khung chuẩn GVTH, xác định nội dung cốt lõi đến thử nghiệm, 
chỉnh sửa,... đã có tác dụng tích cực đối với quy trình xây dựng các chương trình đạo 
tạo GVTH. Do đó, việc xây dựng các chương trình đào tạo GVTH cũng được thực hiện 
theo một quy trình mới như : thành lập Hội đồng chỉ đạo và các tiểu ban xây dựng 
CTĐT GVTH - tổ chức nghiên cứu các văn kiện, văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà 
nước, Quốc hội, phần liên quan trực tiếp đến GDTH, GVTH, đào tạo GVTH, Chiến 
lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, chương trình tiểu học ban hành năm 2001. Đặc 
biệt nghiên cứu kĩ dự thảo "chuẩn GVTH" (đây là một cơ sở quan trọng để xây dựng 
mục tiêu và nội dung của chương trình đào tạo GVTH) - tổ chức các Hội thảo "Trao đổi 
kinh nghiệm đào tạo GVTH trong và ngoài nước" (nhằm tăng cường năng lực cho các 
tác giả biên soạn chương trình đào tạo GVTH) và Hội thảo "Đánh giá chương trình đào 
tạo GVTH và xác định các yêu cầu mới đối với GVTH". Kết quả của các hội thảo này 
là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng mục tiêu và nội dung chương trình 
các môn trong chương trình đào tạo GVTH - xây dựng chương trình khung đào tạo 
GVTH các hệ đào tạo mà trước hết là xây dựng CTKĐT dành cho GVTH hệ CĐSP 
(dựa trên văn bản Dự thảo chuẩn GVTH và văn bản Định hướng đổi mới chương trình 
đào tạo GVTH) tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho văn bản dự thảo chương trình khung 
đào tạo - GVTH hệ CĐSP. Ngoài ra, chương trình khung đào tạo GVTH hệ CĐSP còn 
được giới thiệu trên báo Giáo dục thời đại, Tạp chí giáo dục, Tạp chí Dạy và Học ngày 
nay và được đưa lên mạng internet để có thể nhận được các ý kiến đóng góp nhiều hơn 
nữa của bạn đọc trong cả nước quan tâm đến vấn đề này. Tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện 
văn bản dự thảo chương trình khung đào tạo GVTH để chuẩn bị cho thẩm định và trình 
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và ban hành. 

Văn bản Dự thảo Chương trình khung đào tạo GVTH đã được xây dựng theo một 
quy trình chặt chẽ, đảm bảo đúng các nguyên tắc và tuân thủ theo những quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Như vậy một trong các khâu của quy trình xây dựng chương trình khung đào tạo 
GVTH hệ CĐSP là nghiên cứu rất kĩ văn bản dự thảo "chuẩn GVTH". Những nội dung 
cốt lõi của "chuẩn GVTH"là một căn cứ thiết yếu cho việc xây dựng mục tiêu và nội 
dung chương trình khung đào tạo GVTH hệ CĐSP. 
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1.2. Những điểm mới của chương trình đào tạo GVTH hệ CĐSP 

1.2.1. Về mục tiêu : Dự thảo Chương trình Khung đào tạo GVTH hệ CĐSP được 
xây dựng dựa trên cơ sở chuẩn GVTH và nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của GDTH và 
chương trình tiểu học năm 2000. Các chương trình đào tạo GVTH đảm bảo được mục 
tiêu là xây dựng cho sinh viên những phẩm chất và năng lực chuyên môn cũng như 
những kĩ năng sư phạm để khi ra trường họ có thể dạy được và tiến tới dạy tốt chương 
trình, sách giáo khoa (SGK) tiểu học mới. Đồng thời, sinh viên sẽ có tiềm lực đáp ứng 
những yêu cầu mới sau thời kì phổ cập GDTH, chuẩn bị nhân lực phục vụ công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước. Do đó, các chương trình đào tạo GVTH được căn bản đổi 
mới cả về mục tiêu, nội dung, phương pháp và công tác kiểm tra đánh giá sản phẩm đào 
tạo. 

Dự thảo "chuẩn GVTH" là một trong những căn cứ quan trọng để xây dựng mục 
tiêu của chương trình đào tạo GVTH hệ CĐSP. Tuy nhiên, xây dựng mục tiêu của 
chương trình không phải chỉ căn cứ vào một mức độ nào đó của dự thảo "chuẩn 
GVTH", bởi nếu căn cứ vào mức độ 1 của dự thảo "chuẩn GVTH" (năng lực của một số 
kiến thức chuyên môn, kĩ năng sư phạm chỉ đạt ở mức độ ban đầu còn hạn chế) thì 
không phù hợp với mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo GVTH. Hệ CĐSP đáp 
ứng yêu cầu một lượng GVTH lớn, nâng cao trình độ (trên trình độ đào tạo chuẩn của 
GVTH - trình độ THSP), đáp ứng với yêu cầu đổi mới của GDTH. Mặt khác, nếu căn 
cứ vào mức độ cao hơn của chuẩn thì cũng không phù hợp với mục tiêu của chương 
trình đào tạo, vì ở mức độ cao hơn của "chuẩn" thì có những kiến thức và kĩ năng mà 
người GVTH phải được bồi dưỡng và rèn luyện nhiều trong quá trình giảng dạy ở 
trường tiểu học mới đạt được. Do đó, trong quá trình xây dựng mục tiêu, chương trình 
đã cố gắng kết hợp, chọn lọc một cách hài hoà các nội dung của "chuẩn GVTH" giữa 
các mức độ và với những yêu cầu đổi mới của GDTH nói chung và chương trình tiểu 
học mới nói riêng, để đảm bảo đạt được yêu cầu đặt ra cho người sinh viên ra trường là 
ngoài việc đảm nhiệm được công việc giảng dạy ở tiểu học còn thích ứng với những 
đổi mới của GDTH trong giai đoạn mới. 

1.2.2. Cấu trúc và nội dung của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học hệ Cao 
đẳng sư phạm 

- Chương trình đào tạo GVTH vẫn được thực hiện trong thời gian 3 năm nhưng với 
tổng số 180 ĐVHT theo quy định (chương trình hiện hành ban hành năm 1991 là 195 
ĐVHT), gồm khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên 
nghiệp. 

- Cấu trúc chương trình được chia làm 2 phần : 

+ Phần đào tạo cơ bản : vẫn gồm các nội dung như chương trình năm 1995 (các nội 
dung đại cương của bậc học cao đẳng, tâm lí học, giáo dục học ; các nội dung kiến thức 
khoa học và PPDH cho tất cả các môn cần dạy ở tiểu học ; các nội dung thực hành, 
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thực tập sư phạm) nhưng nội dung các học phần được xây dựng theo hướng đổi mới cả 
về mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới của GDTH và 
của chương trình, sách giáo khoa mới ở tiểu học. Riêng học phần Giáo dục sức khoẻ 
không tách riêng mà lồng ghép vào môn Tự nhiên và Xã hội. Khi xây dựng nội dung, 
chương trình các môn học đã bám sát được nội dung lĩnh vực kiến thức ở mức 1 và 2 
mục 2.2 của Dự thảo "chuẩn GVTH" : "Có kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến các 
môn học trong chương trình tiểu học...", "Có kiến thức về tâm lí học sư phạm lứa tuổi, 
kiến thức giáo dục học, PPDH các môn học ở tiểu học, phương pháp kiểm tra đánh giá 
kết quả học tập phù hợp với từng đối tượng học sinh...", và mục 2.4 - "Có hiểu biết về 
quản lí hành chính nhà nước. Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh 
quốc phòng, an toàn giao thông, quyền trẻ em..." vì thế, phần này đã được bổ sung một 
số kiến thức giáo dục chuyên nghiệp sau đây : 

• Học phần Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học (2 ĐVHT) : đây là học phần cơ bản, quan 
trọng, làm cơ sở cho việc học các môn học khác để giúp sinh viên có thái độ và tạo 
điều kiện cho học sinh tiểu học tham gia các hoạt động phù hợp với đặc điểm sinh lí 
lứa tuổi tiểu học. 

• Học phần Giáo dục môi trường ở tiểu học (2 ĐVHT) : ngoài kiến thức giáo dục 
môi trường tự nhiên, còn đề cập tới kiến thức giáo dục về môi trương xã hội như : giáo 
dục dân số, giáo dục giới tính, quyền trẻ em, phòng chống AIDS, ma tuý,... 

+ Mặt khác, nội dung chương trình đào tạo còn bổ sung thêm một số học phần, 
nhằm rèn luyện kĩ năng mới cho sinh viên, đáp ứng sự phát triển của khoa học và công 
nghệ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể hiện ở việc tiếp thu công nghệ mới trong 
hoạt động giáo dục/dạy học, như : sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ thông tin 
trong dạy học, sử dụng máy chiếu qua đầu, máy chiếu slight, máy chiếu đa năng, sử 
dụng máy tính thiết kế bài dạy, soạn biểu mẫu, bản vẽ, sử dụng các phần mềm dạy học 
đã có vào các bài giảng..., biết truy cập Internet để khai thác các tài liệu phục vụ cho 
bài giảng... ; đổi mới cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và giáo dục của học sinh, 
giúp sinh viên nắm được các kĩ năng xây dựng các loại đề kiểm tra đánh giá, phương 
pháp thực hiện việc đánh giá kết quả học tập, giáo dục... ; kĩ năng tổ chức các hoạt 
động giáo dục trong trường tiểu học... Những nội dung đổi mới này tạo điều kiện cho 
sinh viên khi ra trường được rèn luyện thêm về kĩ năng trong quá trình dạy học, để đạt 
được các mức độ trong lĩnh vực III của dự thảo "chuẩn GVTH". Cụ thể chương trình 
đưa thêm vào những học phần sau : 

• Học phần về phương tiện kĩ thuật dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) trong dạy học ở tiểu học (4 ĐVHT). 

• Học phần về kiểm tra đánh giá kết quả học ở tiểu học (2 ĐVHT). 
• Học phần thực hành tổ chức các kĩ năng, tổ chức hoạt động ngoài giờ học văn 

hoá ở trường tiểu học, qua đó tạo những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp  
(2 ĐVHT). 
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Phần đào tạo tự chọn : phần này đã thay đổi nhiều so với chương trình 1995. Nội 
dung các học phần tự chọn lần này mở rộng cho tất cả các môn trong chương trình cấp 
Tiểu học và gồm 9 ĐVHT, chuyên sâu một trong các môn : Toán, Tiếng Việt, Âm 
nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Đạo đức, Thủ công và Kĩ thuật, Tự nhiên và Xã hội. Khối kiến 
thức tự chọn chiếm 4,44% tổng số khối kiến thức trong chương trình nhằm cá thể hoá 
trình độ và năng lực của giáo sinh. Một mặt, tạo điều kiện cho giáo sinh có điều kiện 
rèn luyện năng lực chuyên sâu một số môn học mà họ có nhu cầu cần nâng cao, khi ra 
trường họ có thể đáp ứng yêu cầu phân công giảng dạy của các nhà trường (dạy tất cả 
các môn học có trong chương trình tiểu học dạy một số môn học nào đó), hoặc có điều 
kiện phấn đấu trở thành giáo viên nòng cốt về một môn ở tiểu học. Mặt khác, chuẩn bị 
cho giáo sinh năng lực dạy học với các đối tượng học sinh đặc biệt như : học sinh 
người dân tộc, dạy lớp ghép và học sinh khuyết tật..., đáp ứng yêu cầu giảng dạy ở từng 
vùng, miền. Nội dung phần tự chọn đã đáp ứng được yêu cầu của chuẩn GVTH về việc 
xây dựng năng lực chuyên môn và kĩ năng sư phạm cho giáo viên tiểu học, có khả năng 
dạy các đối tượng chuyên biệt, phù hợp với điều kiện giảng dạy theo từng vùng, miền. 

Ngoài ra, chương trình còn chú trọng rèn luyện tay nghề cho giáo viên, thể hiện ở 
việc tăng thời gian thực hành nghề nghiệp và thực hành chuyên môn của sinh viên 
trong toàn bộ chương trình đào tạo, nhằm rèn luyện những kĩ năng thực hành chuyên 
môn và kĩ năng sư phạm cho sinh viên, cụ thể : 

• Tỉ lệ thời lượng giữa các môn nghiệp vụ sư phạm - tâm lí giáo dục trong toàn bộ 
chương trình hiện hành là 80/195 chiếm 40%, chương trình năm 2003 là 79/180 (≈ 
44%). 

• Tỉ lệ thời lượng giữa lí thuyết và thực hành là : 50/50. 

1.3. Đổi mới trong tổ chức đào tạo 

Chương trình được thực hiện bằng nhiều hình thức tổ chức đào tạo. Các hình thức 
này đều hướng vào sự phát triển năng lực tự học của sinh viên, tập trung vào việc đào 
tạo các năng lực sư phạm của giáo viên. Tinh thần này phải được quán triệt trong việc 
giảng dạy từng môn học và trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Nội dung đào tạo sẽ 
được thiết kế theo các hoạt động học tập, bảo đảm cho sinh viên tập dượt xử lí những 
tình huống phổ biến sẽ gặp trong thực tiễn giáo dục ở trường tiểu học. 

1.4. Đổi mới việc kiểm tra đánh giá sinh viên 

Công khai hoá, khách quan hoá trong quá trình kiểm tra đánh giá, chuyển dần từ 
đánh giá về kiến thức sang đánh giá về năng lực, kết hợp các hình thức kiểm tra đánh 
giá (tự luận, trắc nghiệm,...), kết hợp tự đánh giá của giảng viên với sự tự đánh giá và 
đánh giá lẫn nhau của sinh viên. Việc kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo được thực 
hiện bằng nhiều cách : vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm, hoạt động thực hành, hoạt động 
ngoại khoá,... nhằm đánh giá một cách thường xuyên và toàn diện các sinh viên. 
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2. Những điểm mới của các tài liệu bồi dưỡng GVTH 

Dự thảo "chuẩn GVTH" là những yêu cầu về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp 
đối với GVTH trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và trong công 
cuộc đổi mới chương trình phổ thông nói chung và GDTH nói riêng. Đội ngũ GVTH ở 
nước ta hiện nay không đồng đều về trình độ (một lượng không nhỏ giáo viên có trình 
độ dưới chuẩn, còn lại phần lớn (73%) số lượng GVTH tốt nghiệp chương trình đào tạo 
GVTH hệ THSP năm 1995, mà chương trình đến nay không còn phù hợp  
nữa ; một lượng nhỏ (12%) GVTH có trình độ CĐ và ĐH), đời sống khó khăn,... Do đó, 
việc đội ngũ GVTH phải đối mặt với những thách thức mới của GDTH và những tiêu 
chí của dự thảo "chuẩn GVTH" là hết sức khó khăn. Người GVTH hiện nay đang một 
mặt, phải không ngừng nâng cao trình độ để đáp ứng những đòi hỏi mới của GDTH, 
mặt khác phải tự bồi dưỡng, rèn luyện, cập nhật với những kiến thức và kĩ năng sư 
phạm để có thể đảm đương được việc dạy được và dạy tốt chương trình, sách giáo khoa 
tiểu học mới. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ của Dự án là biên soạn các tài 
liệu bồi dưỡng GVTH nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giúp họ vừa đảm 
đương được chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới, vừa đáp ứng được yêu cầu của 
dự thảo "chuẩn GVTH". 

Các tài liệu bồi dưỡng GVTH cũng được đổi mới cả về mục tiêu, cấu trúc, nội 
dung. Tài liệu bồi dưỡng được thiết kế thành các môđun (môđun bồi dưỡng được quy 
định là một tổ hợp các công cụ gồm nhiều phương tiện : các loại văn bản in ấn, băng 
hình, băng tiếng ; môđun bồi dưỡng là các đơn vị kiến thức có thời lượng theo quy định 
và có khả năng tổ hợp với nhau phục vụ các chương trình học tập). Như vậy, mỗi 
môđun được thiết kế theo một thời lượng và nội dung trọn vẹn của từng lĩnh vực cần 
bồi dưỡng cho GVTH hoặc cho cán bộ quản lí trường tiểu học. 

2.1. Mục tiêu 

- Các môđun bồi dưỡng nhằm bồi dưỡng cho GVTH năng lực (kiến thức và kĩ năng 
sư phạm) dạy học đáp ứng yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa tiểu học mới. 
Khả năng này được cụ thể hoá thành những năng lực sau : 

+ Nắm vững nội dung cơ bản của chương trình các môn học và hoạt động, những 
điểm khó và mới trong sách giáo khoa, sách giáo viên của từng môn học, hoạt động ở 
các khối, lớp của tiểu học. 

+ Nắm và sử dụng được các PPDH ở từng môn học và bước đầu sử dụng có hiệu 
quả những phương pháp này. 

+ Nắm các thiết bị dạy học cần thiết để thay sách giáo khoa ở từng môn học, hoạt 
động và cách sử dụng các thiết bị đó trong dạy học. 

+ Nắm những yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng, thái độ ở từng môn học và biết 
cách đánh giá kết quả học tập bộ môn của học sinh theo yêu cầu về kiến thức và kĩ 
năng do chương trình tiểu học đặt ra. 
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+ Tăng cường năng lực cho GVTH để dạy các đối tượng chuyên biệt ở tiểu học 
như dạy học sinh khuyết tật, dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc, dạy lớp ghép,... 

Những năng lực mà GVTH được bồi dưỡng trên đây là những năng lực mà GVTH 
đang cần và còn thiếu để đáp ứng yêu cầu dạy tốt chương trình tiểu học mới. Mặt khác, 
nếu GVTH được bồi dưỡng thêm những kiến thức và kĩ năng này thì sẽ đáp ứng được 
yêu cầu cao hơn của "chuẩn GVTH", vì ở những mức độ này GVTH chỉ có thể đạt 
được trên họ phải rèn luyện và bồi dưỡng trong quá trình giảng dạy ở trường tiểu học. 

2.2. Cấu trúc các môđun bồi dưỡng 

Các môđun bồi dưỡng đã được thiết kế theo 2 phần tài liệu in và kết hợp với tài 
liệu nghe nhìn (băng hình, băng tiếng). Các đoạn băng được sử dụng như một nội dung 
học tập chứ không chỉ đơn thuần là minh hoạ. Cách viết tài liệu đã được cải tiến chủ 
yếu thiết kế cho giáo viên tự học, tự nghiên cứu, do đó tài liệu viết dưới dạng thiết kế 
các hoạt động buộc người học phải tích cực chủ động trong quá trình nắm bắt các kiến 
thức, kĩ năng. Việc đổi mới cách viết tài liệu bồi dưỡng như trên còn tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc tổ chức học tập theo các tổ, nhóm chuyên môn, giúp giáo viên giải 
quyết được những khó khăn nảy sinh trong quá trình học tập bồi dưỡng. 

2.3. Nội dung các môđun bồi dưỡng 

Nội dung môđun bồi dưỡng chủ yếu tập trung vào những kiến thức trọng tâm, khó, 
mới mà người giáo viên còn gặp rất nhiều khó khăn khi giải quyết trong quá trình giảng 
dạy ở tiểu học. Mặt khác, nội dung bồi dưỡng tập trung vào rèn luyện cho giáo viên 
những kĩ năng sư phạm mà chủ yếu là cách sử dụng các PPDH tích cực trong giảng dạy 
từng môn học ở tiểu học và dạy từng đối tượng học sinh... 

Vậy giải quyết được những vấn đề trên là giúp giáo viên rèn luyện được phẩm chất 
và năng lực giảng dạy để giúp họ đạt được những mức độ trong từng lĩnh vực mà 
"chuẩn GVTH" đã đặt ra. 

Trên đây là một số điểm mới cơ bản, thiết yếu của các chương trình đào tạo bồi dưỡng 
GVTH mà Dự án xây dựng nhằm góp phần tạo ra sự chuyển biến cơ bản về chất lượng của đội 
ngũ GVTH đáp ứng với "chuẩn GVTH" trong tương lai. 
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Phần bốn : QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG 
    TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH 
    GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

 

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VÀ VIỆC 
VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC 

PGS. TS. Đặng Quốc Bảo, 
Ths. Đỗ Thiết Thạch 

I - KHÁI NIỆM KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 

Kế hoạch chiến lược (strategic plan) được coi là công cụ mạnh để xác định các ưu 
tiên và đề ra các quyết định đúng đắn cho một tổ chức, trong một thời kì dài - thường 
bao quát trong khoảng 10 - 20 năm. Khái niệm này bắt nguồn từ khu vực kinh tế tư 
nhân. Các doanh nghiệp trong sự cạnh tranh kinh tế - sản xuất phải có tầm nhìn dài hạn 
cho chiến lược hành động, và chiến lược hành động thường được cụ thể hoá bằng một 
kế hoạch trong đó xác định "mục tiêu", "sự lựa chọn các siêu ưu tiên" (super priorities), 
"các tình huống phải đối phó" và "giải quyết". 

Công cụ này được những người quản lí chính quyền tiếp nhận và sử dụng ngày 
càng nhiều để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển cộng đồng, kế hoạch phát triển 
ngành. 

Từ thập niên 80 của thế kỉ trước, vấn đề kế hoạch chiến lược cũng được áp dụng 
vào việc quản lí ngành giáo dục, quản lí nhà trường. 

Giáo dục trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, nhà trường trong sự nghiệp góp 
phần phát triển cộng đồng, ngoài kế hoạch công tác thường niên (kế hoạch năm học) có 
tính tác nghiệp, muốn tạo ra sự phát triển bền vững đều cần phải có kế hoạch chiến 
lược. 

Ở nước ta, vấn đề này thường được gọi là xây dựng chiến lược giáo dục, xây dựng 
quy hoạch giáo dục. Ở tầm vĩ mô và trung mô (Bộ, Sở, Phòng) đã có một số công trình 
về chiến lược học và quy hoạch giáo dục. Tuy nhiên ở cấp cơ sở (nhà trường), vấn đề 
này chưa được chú ý đúng mức. 



 52 

II - BẢN CHẤT "KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC" VÀ VIỆC ÁP DỤNG  
VÀO CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  
NHÀ TRƯỜNG 

1. Kế hoạch chiến lược khác với kế hoạch công tác ở một số điểm sau 

a) Chú trọng đến tư duy và hành động thực hiện mục tiêu tổng thể hơn là việc thực 
hiện công việc cụ thể. 

b) Chú ý đến sự phát triển tương lai của tổ chức, xu thế phát triển của tổ chức. Nó 
cần được phác thảo để làm rõ được một số khía cạnh : 

- Tổ chức đang ở đâu ? 

- Tổ chức mong muốn đạt được điều gì trong tương lai ? 

- Tổ chức có thể đạt được điều gì trong tương lai ? 

c) Chú ý một cách toàn diện cả ba vấn đề : 

- Sự ổn định mang tính thích ứng của tổ chức với môi trường bên ngoài. 

- Sự ổn định mang tính tăng trưởng của tổ chức trước những nhiệm vụ đặt ra trong 
hiện tại và tương lai. 

- Sự ổn định mang tính phát triển của tổ chức để chủ động tiến tới tương lai. 

d) Tập trung sự quan tâm vào các nguồn lực để giải quyết các vấn đề gay cấn mà tổ 
chức phải ứng phó ; các cách phát triển, khai thác, huy động nguồn lực hơn là liệt kê và 
kiểm kê nguồn lực và nhiệm vụ. 

e) Chú trọng vào việc xây dựng quan hệ hợp tác và liên kết. Kế hoạch chiến lược 
phải thể hiện được sự quan tâm đối với việc hình thành, duy trì và kích thích sự  
hợp tác giữa các cá nhân và tổ chức có quan hệ với tổ chức của mình (đối tác và  
đồng minh). 

2. Vận dụng những ý tưởng trên trong quản lí ngành giáo dục (hệ thống) và 
quản lí nhà trường, người ta thường huấn luyện cho Hiệu trưởng và người đứng đầu cơ 
quan giáo dục có định hướng tư duy như sau để xây dựng kế hoạch chiến lược phát 
triển nhà trường : 

a) Những công việc nào nhà trường đang làm (1) ? 

b) Sự phát triển tương lai của nhà trường (sau 5 năm, 10 năm sẽ đạt tới trạng  
thái nào) ? 

c) Các giá trị của nhà trường bao gồm những điểm cơ bản nào ? 
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d) Nhà trường có kế hoạch gì ? 

e) Những đồng minh, đối tác của nhà trường là ai ? 

g) Nhà trường phải phục vụ cho đối tượng nào (khách hàng) ? 

- Đối tượng nào là lâu dài ? 

- Đối tượng nào là trước mắt ? 

h) Môi trường (xã hội tự nhiên) có tác động gì đến nhà trường ? 

i) Có những thời cơ nào mà nhà trường cần tận dụng và những nguy cơ nào đang 
tồn tại cần phải đề phòng ? 

k) Những điểm yếu nào cần phải khắc phục ngay ? Những điểm yếu nào cần phải 
khắc phục trong cả một quá trình ? 

l) Tổ chức sư phạm của nhà trường làm việc đã có hiệu quả chưa ? Cần phải đo 
hiệu quả này như thế nào ? 

m) Những kinh nghiệm tổ chức quá trình giáo dục gì nhà trường đã đúc rút  
được ? Những kinh nghiệm nào còn tác động và nhà trường cần phải phát huy ? 

III - KHUNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG 

Thông thường, một nhà trường có khung "Kế hoạch chiến lược" như sau : 

1. Xác định sứ mệnh của nhà trường 

Sứ mệnh (mission) của nhà trường thường được diễn đạt trong nhiều công trình về 
quản lí giáo dục mà UNESCO đã ấn hành. Thuật ngữ này cũng phổ biến trong hệ thống 
các nhà trường khu vực ASEAN, EU (Cộng đồng châu Âu). Nó đã du nhập vào nước ta 
trong những năm gần đây. Các nhà trường ở nước ta thường được xác định chức năng, 
nhiệm vụ. 

Diễn đạt "sứ mệnh" (chức năng, nhiệm vụ) của nhà trường đòi hỏi phải có những 
thông điệp ngắn gọn nhưng gây được ấn tượng, đủ sức tạo ra những hành động thực 
tiễn để mọi người trong nhà trường và có quyền lợi liên quan với nhà trường cùng cam 
kết thực hiện. 

Sau đây là một số yêu cầu cần thực hiện để có một tuyên bố về sứ mệnh thu hút 
được mọi người : 

- Rõ ràng, dễ hiểu đầy đủ, ngắn gọn, dễ nhớ. 

- Chỉ rõ những công việc của tổ chức. 

- Phản ánh được các khả năng đặc biệt của tổ chức. 
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- Đủ rộng để mềm dẻo khi thực hiện và đủ hẹp để đi vào trọng tâm. 

- Làm kim chỉ nam cho hành động. 

- Phản ánh các giá trị, niềm tin và văn hoá của tổ chức. 

- Đại diện cho các mục tiêu chung cần đạt. 

- Tiếp sinh lực cho tổ chức. 

- Không bị hạn chế bởi thời gian. 

2. Xác định tầm nhìn của nhà trường 

Tầm nhìn (vision) của nhà trường là sự phát triển về trạng thái tương lai có thể xảy 
ra và mong muốn của tổ chức nhà trường, của cộng đồng gắn bó và nuôi dưỡng nhà 
trường hi vọng đạt tới. Tầm nhìn chỉ rõ viễn cảnh có thể thực hiện được, tin cậy và hấp 
dẫn của tương lai. Tầm nhìn chỉ ra cái cầu nối từ hiện tại tới tương lai, là kì vọng là 
mong muốn ở tương lai. 

Để diễn đạt tầm nhìn của nhà trường, cần tạo ra thông điệp cô đọng, dễ hiểu, đủ để 
ghi nhớ. 

Một số yêu cầu chi tiết sau đây cần lưu ý : 

- Hấp dẫn, thuyết phục và vừa ý. 

- Ngắn gọn, sống động, thu hút được tâm trí và tình cảm của người có liên quan. 

- Các thách thức được nêu ra và trình bày rõ ràng. 

- Thể hiện cam kết, sự đồng thuận của tổ chức đối với việc thực hiện tầm nhìn. 

- Thể hiện sự tôn trọng truyền thống. 

- Thể hiện sự bảo đảm cả về tinh thần và vật chất cho việc thực hiện cam kết. 

3. Xác định hệ giá trị của nhà trường 

Hệ giá trị của một nhà trường (còn gọi là văn hoá của nhà trường) là nguyên tắc 
hướng đạo các hành vi. Thực chất là chúng xác định phong cách làm việc của nhà 
trường (dạy, học, quản lí, ứng xử). Mỗi nhà trường cần phải xác định được các giá trị 
cốt lõi. Đó là những giá trị được chia sẻ bởi các thành viên của trường đóng góp cho sự 
phát triển của trường, làm nền tảng cho sứ mệnh và tầm nhìn của trường. Những giá trị cốt 
lõi tạo bối cảnh toàn diện để phát triển nhà trường,... 

Thông điệp về hệ giá trị của một trường học thường bao gồm các chủ đề sau : 

Hệ giá trị công việc 

Làm việc (học tập và giảng dạy) phải có năng suất chất lượng, hiệu quả ; chăm lo 
hoàn thiện nội dung, tích cực cải tiến phương pháp, tạo ra được kết quả đào tạo cao 
nhất. 
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Hệ giá trị trong các mối quan hệ nội bộ. 

Mọi thành viên trong nhà trường làm việc trên tinh thần Kỉ cương - Tình thương - 
Trách nhiệm - Sáng tạo. 

(Hành động theo đúng pháp luật và quy chế giáo dục. 

Sống thân ái đoàn kết với nhau. 

Cộng đồng trách nhiệm có tinh thần đồng đội. 

Phát triển tốt nhân cách học sinh). 

Hệ giá trị trong việc quản lí môi trường tác động vào nhà trường 

Mọi thành viên trong nhà trường có khả năng đề phòng nguy cơ, có ý chí khắc 
phục đẩy lùi khó khăn. 

Mọi thành viên trong nhà trường biết tận dụng các thời cơ phát triển của  
nhà trường. 

Mọi thành viên trong nhà trường biết thi đua, có ý thức vươn lên theo kịp và vượt 
các đơn vị tiên tiến. 

Hệ giá trị trong ứng xử với bản thân 

Biết tự phê bình và phê bình. 

Biết quý trọng và tiến cử người tài. 

Hăng hái gánh vác các việc khó khăn. 
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Thông điệp về hệ giá trị của trường học còn có hệ biểu hiện theo một cấu trúc sáu 
nhân tố xếp thành hai tam giác lồng vào nhau. 

Tam giác thứ nhất bao gồm ba nhân tố 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Uy tín của người lãnh đạo. 
* Đặc trưng của các thành viên được 

giao quyền (nhiệm vụ có rõ ràng 
không). 

* Đặc trưng của các thành viên có sự 
phối hợp với nhau qua công việc. 
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Tam giác thứ hai bao gồm ba nhân tố 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
* Các thành viên có chung niềm 

tin, lí tưởng. 
* Các thành viên được chia sẻ 

thông tin (tính công khai). 
* Các thành viên được thường 

xuyên thảo luận về chiến lược 
phát triển của nhà trường. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Mô hình trên thể hiện một nhà trường 
với tính chất là một tổ chức biết học 
hỏi, (Learning Organization) được 
tích hợp từ giá trị 1 (GT1) và giá 
trị 2 (GT2). 

 

 

4. Phân tích SWOT đối với sự phát triển nhà trường 

Phân tích (SWOT Analysic) là một công cụ rất có ích đối với việc quản lí chung và 
lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường. 

SWOT là chữ viết tắt của cụm từ gốc tiếng Anh. 

Strengths (S) : các điểm mạnh (M) 
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Weakness (W) : các điểm yếu (Y) 

Opportunities : các thuận lợi, thời cơ (T) 

Threats : các khó khăn nguy cơ (K) 

Ghép các chữ cái tiếng Anh trên, ta có thuật ngữ "SWOT" và Việt Nam hoá ta có 
thuật ngữ "MYTK" (SWOT - MYTK). 

Về thực chất, đây là sự phân tích, nhận định chủ quan và khách quan, nội lực và 
ngoại lực của nhà trường, một việc khá quen thuộc trong công việc của người quản lí 
nhà trường. 

Phân tích "SWOT" được tiến hành theo hai kiểu : 

a) Phân tích SWOT tĩnh 

Đó là việc kiểm kê, nhận định xem nhà trường có những điểm mạnh, điểm yếu gì 
về đội ngũ (học sinh, giáo viên, cán bộ quản lí, cơ sở vật chất - sư phạm) ; có những 
thuận lợi, khó khăn gì trước các tác động của cộng đồng vào đời sống sư phạm của nhà 
trường (kinh tế, chính trị, an ninh, văn hoá, lối sống, môi trường xã hội, môi trường tự 
nhiên, v.v...). 

Bảng phân tích SWOT tĩnh có dạng một hình vuông, gồm 4 ô : 

Ô thứ nhất hàng trên liệt kê điểm Mạnh. 

Ô thứ hai hàng trên liệt kê điểm Yếu. 

Ô thứ nhất hàng dưới liệt kê Thuận lợi. 

Ô thứ hai hàng dưới liệt kê Khó khăn. 

Như vậy ô hàng trên phản ánh mặt chủ quan của nhà trường (nội lực của  
nhà trường), hai ô hàng dưới phản ánh mặt khách quan của nhà trường (ngoại lực của 
nhà trường). 

Tư duy biện chứng của người quản lí cần phải thấy rõ mọi điều không hẳn là cố 
định hay bất biến. 

Các nhân tố chủ quan và khách quan đều có mối liên hệ với nhau (thí dụ nhân tố 
học sinh là chủ quan của nhà trường - người học, song họ cũng là nhân tố khách quan 
của nhà trường với tư cách là công dân của cộng đồng). 

Các khía cạnh thuận và nghịch cũng thường thường chuyển hoá lẫn nhau. Một đội 
ngũ thầy giáo có trình độ cao, là nhân tố mạnh của nhà trường nhưng nếu không biết 
quản lí để họ ganh đua, đố kị nhau thì lại là khó khăn. 
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Chiều hướng 

Nhân tố 
Các khía cạnh thuận (+) Các khía cạnh nghịch (-) 

Nhân tố 
chủ quan 

Các điểm mạnh M (S) 

1 

2 

. 

. 

. 

. 

. 

(n) 

Các điểm yếu Y (W) 

1 

2 

. 

. 

. 

. 

. 

(n) 

Nhân tố 
khách quan 

Các thuận lợi T (O) 

1 

2 

. 

. 

. 

. 

. 

(n) 

Các khó khăn K (T) 

1 

2 

. 

. 

. 

. 

. 

(n) 

 
b) Phân tích SWOT động 

Phân tích SWOT động là sự xem xét trạng thái chung của nhà trường khi tổng hoà 
các mặt mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn thì nhà trường ở vào xu thế nào. Người ta thực 
hiện sự phân tích SWOT động như sau : 

Kẻ trục OX và OY giao nhau tại O. 

Trục OX biểu diễn nội lực của trường (chủ quan), ấn định 2 điểm A,B. Nếu nhà 
trường nhìn tổng hoà còn yếu về đội ngũ, về cơ sở vật chất - sư phạm về năng lực cán 
bộ quản lí thì ở vùng OA. 

Nếu nhà trường nhìn tổng hoà các mặt trên đã vượt được điểm A sang vùng AB thì 
rơi vào trạng thái Mạnh. 

Trục OY biểu diễn ngoại lực của trường (Khách quan), ấn định hai điểm C, D. Nếu 
nhà trường nhìn tổng hoà còn khó khăn trước các tác động chung của cộng đồng, của 
cấp trên dội vào nhà trường (thí dụ cộng đồng kinh tế còn nghèo, xã hội thiếu an ninh, 
văn hoá ít lành mạnh, môi trường bị ô nhiễm, cấp trên thiếu quan tâm) thì ở vùng OC. 
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Nếu nhà trường nhìn tổng hoà có thuận lợi (cộng đồng có thu nhập tốt, nhân dân 
hiếu học, an ninh xã hội tốt, ít có tệ nạn xã hội, gần nguồn nước sạch, không khí trong 
lành, cấp trên quan tâm có nhiều chính sách đầu tư thoả đáng) thì ở vùng CD. 

Kẻ các đường song song với trục tung và trục hoành từ A, B, C, D sẽ hình thành 4 
vùng. 

Vùng OAMC 

Vùng ABNM 

Vùng CMQD 

Vùng MNPQ 

 
 

 

 
 
 
 

Vùng Trạng thái của trường 

OAMC Yếu về chủ quan, khó khăn về khách quan 

ABNM Mạnh về chủ quan, khó khăn về khách quan 

CMQD Còn yếu về chủ quan, có thuận lợi về khách quan 

MNPQ Mạnh về chủ quan, thuận lợi về khách quan 
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Qua việc phân tích, SWOT động, hiệu trưởng nhà trường hình dung được mục tiêu 
chiến lược phát triển nhà trường cũng chính là hạt nhân của kế hoạch chiến lược phát 
triển nhà trường. 

Đại thể, có thể chọn một trong bốn hướng chiến lược như sau : 

a) Khi chủ quan (Nội lực) của trường còn yếu nhưng khách quan (Ngoại lực) của 
trường còn nhiều khó khăn (rơi vào vùng OAMC) thì mục tiêu chiến lược phát triển 
nhà trường là phải giữ sự ổn định. 

Hiệu trưởng nhà trường cần tham vấn với những người đứng đầu các tổ chức chính 
trị - xã hội trong trường (Chi bộ, Công đoàn,...) xin điều chỉnh mục tiêu phát triển số 
lượng hoặc xin tăng cường điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động giảng dạy, 
học tập. 

b) Khi chủ quan (nội lực) của trường có xu hướng mạnh nhưng khách quan (ngoại 
lực) của trường vẫn có khó khăn (rơi vào vùng ABNM) thì mục tiêu chiến lược phát 
triển nhà trường là ổn định - thích ứng. 

Hiệu trưởng nhà trường có kế hoạch lấy điểm mạnh của trường đẩy lùi các khó 
khăn khách quan, các nguy cơ làm cho nhà trường thích nghi với những hoàn cảnh ngặt 
nghèo, tìm ra cơ hội phát triển. 

c) Khi chủ quan (nội lực) của trường còn yếu nhưng khách quan (ngoại lực) của 
trường lại có thuận lợi (rơi vào vùng CMQD) thì mục tiêu chiến lược phát triển nhà 
trường là ổn định - tăng trưởng. 

Hiệu trưởng nhà trường có các biện pháp huy động cộng đồng tham gia xây dựng 
nhà trường tìm cách cải thiện từng bước về đội ngũ giáo viên, về cơ sở vật chất sư 
phạm, về các nguồn lực cho việc phát triển nhà trường. 

d) Khi chủ quan (nội lực) của trường mạnh, lại cộng hưởng với khách quan (ngoại 
lực) của trường có nhiều thuận lợi (rơi vào vùng MNPQ) thì mục tiêu chiến lược phát 
triển nhà trường là phát triển - tăng tốc. 

Hiệu trưởng có các biện pháp làm cho trạng thái nhà trường đi nhanh vào sự 
"Chuẩn hoá", "Hiện đại hoá". 

Trạng thái Chiến lược ưu tiên của nhà trường 

Yếu về chủ quan 
Khó khăn về khách quan 
(Vùng OAMC) 

ổn định 

Mạnh về chủ quan 
Khó khăn về khách quan 
(Vùng ABNM) 

ổn định - thích ứng 
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Trạng thái Chiến lược ưu tiên của nhà trường 

Yếu về chủ quan 
Thuận lợi về khách quan 
(Vùng CMQD) 

ổn định - tăng trưởng 

Mạnh về chủ quan 
Thuận lợi về khách quan 
(Vùng MNPQ) 

phát triển - tăng tốc 

 

Với sự phân tích SWOT động, kế hoạch chiến lược của nhà trường không bất biến, 
nó được điều chỉnh theo thời gian qua việc nhà trường kịp thời phân tích, nhận biết 
được các mâu thuẫn, gay cấn, các thách thức trong động thái phát triển, kịp thời điều 
chỉnh linh hoạt mục tiêu. 

5. Các chương trình hành động của kế hoạch chiến lược 

Các chương trình hành động của kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường bao 
gồm các mục sau : 

a) Chương trình hành động đối với luồng học sinh 

Để có được chương trình hành động này, hiệu trưởng phải có sự liên hệ chặt chẽ 
với cộng đồng nắm được dân số chung của cộng đồng và dân số trong độ tuổi đi học mà 
nhà trường phụ trách. 

- Tuổi tiểu học nằm trong khung 6 - 10 tuổi. 

- Tuổi trung học cơ sở nằm trong khung 11 - 14 tuổi. 

- Tuổi trung học phổ thông nằm trong khung 15 - 17 tuổi. 

Cần hồi cố để có một động thái về sự phân luồng học sinh. 

- Số học sinh tuyển mới (a). 

- Số học sinh lên lớp (b). 

- Số học sinh lưu ban (c). 

- Số học sinh bỏ học (d). 

 
(d) 

a 

 
        (c)    (b) 

a = b + c + d 
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b) Chương trình hành động đối với đội ngũ giáo viên 

- Trong chương trình này phải xác định : 

- Số giáo viên có nhu cầu (k). 

- Số giáo viên đang có (m). 

- Số giáo viên cần bổ sung theo sự thay đổi về nội dung chương trình và công nghệ 
mới (n). 

- Số giáo viên cần thay thế do về hưu, chuyển trường (o). 

k = m + n - o 

c) Chương trình xây dựng cơ sở vật chất - sư phạm của nhà trường 

- Chương trình này cần xác định số chỗ ngồi tiêu chuẩn. 

- Giá thành cho một chỗ ngồi tiêu chuẩn. 

- Tổng giá trị tài chính cần cho số chỗ ngồi tiêu chuẩn. 

- Tổng giá trị tài chính cho các nhu cầu thay thế/đổi mới. 

- Tổng số mét vuông đất cho sân chơi, bãi tập. 

- Tổng số mét vuông xây dựng trường lớp. 

- Các trang thiết bị cần mua sắm thêm và bổ sung. 

d) Chương trình huy động các nguồn vốn tài chính cho phát triển nhà trường 

Chương trình này xác định : 

- Các nguồn thu của trường. 

+ Nguồn thu do học phí. 

+ Nguồn thu do khai thác quỹ xã hội. 

+ Nguồn thu do nhà trường tự làm ra (qua lao động sản xuất hoặc nghiên cứu khoa 
học). 

- Các nguồn chi của trường. 

+ Chi thường xuyên cho giảng dạy, học tập. 

+ Chi cho xây dựng trường lớp. 

+ Chi cho hiện đại hoá trang thiết bị giảng dạy. 

+ Chi cho phát triển công nghệ dạy học. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.  Dự án CIDA - ACIE - NIED 

(Người điều phối Đỗ Thiết Thạch) 

Lập kế hoạch chiến lược lí thuyết và thực hành 

TP. Hồ Chí Minh 28-6 - 28-7-2000 

2.  Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Mỹ Lộc - Dự án Giáo viên THCS - ADB 

Quản lí cơ sở giáo dục đào tạo Hà Nội - 3-2003 

3.  Đặng Quốc Bảo 

Văn hoá quản lí  

(Trong Chuyên khảo một số vấn đề lí luận và tiêu chí về tổ chức và quản lí. NXB 
Thống kê, 1999). 
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HIỆU QUẢ GIÁO DỤC : 
QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH 

PGS. TS. Đặng Quốc Bảo 

I - ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiệu quả của giáo dục là đối tượng nghiên cứu của kinh tế học giáo dục, một vấn 
đề thu hút sự quan tâm của các nhà kinh tế và các nhà sư phạm. Người ta cho rằng khi 
coi giáo dục là ngành kinh tế thì phải điều khiển ngành này vừa trên quan điểm sư 
phạm vừa trên quan điểm kinh tế, phải tính được giá thành đào tạo đối với mỗi loại 
hình đào tạo, tính được giá thành của giáo dục trong hoạt động kinh tế xã hội nói chung 
; để hoạch định chiến lược đầu tư cho giáo dục một cách có hiệu quả. 

II - CÁC QUAN NIỆM 

a) Có quan niệm cho rằng hiệu quả của giáo dục là kết quả của hoạt động này trong 
đời sống sư phạm hay đời sống kinh tế xã hội nói chung. Quan niệm này tiếp cận vấn 
đề từ phạm trù "effectiveness" - phạm trù hiệu lực. Cần đo được cái mà giáo dục, thông 
qua những tác động tổng hợp, tạo ra tiến bộ của sự vật trong sự phát triển. 

b) Có quan niệm cho rằng hiệu quả của giáo dục là tỉ lệ tương quan giữa chi phí 
với kết quả của hoạt động giáo dục trong đời sống kinh tế xã hội nói chung. Quan niệm 
này tiếp cận vấn đề từ phạm trù "efficiency" - phạm trù hiệu suất. Cần tìm ra hai đại 
lượng trong quá trình phát triển : cái tạo ra và cái chi phí cho việc tạo ra, rồi so sánh 
tương quan hai đại lượng này. 

Gọi Z là tổng chi phí cho giáo dục - đào tạo. 

P là sự tăng sản phẩm xã hội do giáo dục - đào tạo mang lại. 

E là hiệu quả kinh tế của giáo dục. 

Trong trường hợp này, E được biểu thị bằng công thức : 

 E = P
Z

     (1) 

Sự sinh lợi của giáo dục được kí hiệu là D, trong trường hợp này, D được tính bằng 
công thức : 

D = P - Z     (2) 
Chỉ số sinh lời kí hiệu R được tính theo công thức : 
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R = D
Z

 

Từ (1) và (2), ta có : 

  R = D
Z

 = P Z
Z
−  = P

Z
 - 1 = E - 1 

Đo được các đại lượng theo quan niệm nêu ra trong điểm (b) không phải là việc dễ 
dàng. Thí dụ chi phí cho giáo dục đào tạo vừa lấy từ ngân sách của Nhà nước, vừa lấy 
từ ngân sách của xã hội, ngân sách của gia đình. Tính toán được ngân sách của xã hội 
và của gia đình đòi hỏi rất nhiều công phu. Vì vậy, để tính được mức tăng sản phẩm xã 
hội do giáo dục đào tạo mang lại, phải tính cả tác động trực tiếp và tác động gián tiếp. 
Tính tác động gián tiếp của giáo dục vào đời sống kinh tế rất khó khăn. 

Vì vậy, các công thức nêu ra ở phần (b) trên đây mang ý nghĩa định hướng phương 
pháp luận nhiều hơn. Từ quan niệm đến cách tính cụ thể, người ta thường dùng một số 
phương pháp hoặc có tính tổng hợp hoặc có tính đặc thù, để có thể định lượng được 
một cách tương đối hiệu quả của giáo dục. 

III - VÀI CÁCH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA GIÁO DỤC 
1. Hiệu quả đào tạo tổng hợp 

Xét trên phương diện tổng hợp người ta cố gắng định lượng hiệu quả của giáo dục 
theo các hướng sau đây : 

Tác động của giáo dục vào việc tăng thu nhập quốc dân : 

a) Phương pháp Solow - Denison 

Áp dụng phương pháp luận của hàm sản xuất. Dạng hàm này do các nhà toán học 
Cobb Douglass nêu ra và được các nhà kinh tế Robert - Solow, Eduard Denison vận 
dụng vào kinh tế. Nguyên tắc chung là tính mối tương quan giữa sự tăng lên về đầu ra 
với sự tăng lên của lao động cùng một số biến số khác. 

- Dạng hàm tổng quát : 
j = f (K,L,R,T) 

j : Đầu ra hay tổng sản phẩm quốc dân 
K : Vốn (tư bản) 

L : Số lượng lao động 

R : Tài nguyên thiên nhiên, đất trồng trọt 

T : Sự gia tăng do kĩ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại, lao động lành nghề, 
quản lí ; tức là sự tổng hợp đầu vào, ở đây là giáo dục. 

- Biến đổi hàm : 
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Hàm được đưa về dạng : Gn = T + WkGk + WlGl + WtGt 

G : Tỉ lệ tăng trưởng của các biến số 

W : Giá trị cấu thành trong sản phẩm 

n : Thu nhập quốc dân 

k : dự trữ vốn 

l : Lao động 

t : Tài nguyên thiên nhiên, đất trồng trọt khai thác thêm 

- Thí dụ cụ thể : 

Qua số liệu thống kê đo được ở một cộng đồng, ta có : 

Gn = 0,06 (tỉ lệ tăng trưởng GNP 6% năm) 

Gk = 0,07 (vốn tăng 7% năm) 

GL = 0,02 (lao động tăng 2% năm) 

Gt = 0,01 (đất trồng trọt tăng 1% năm) 

Xác định được rằng (qua phương pháp chuyên gia và phân tích giá thành sản 
phẩm) trong GNP : 

- Phần lao động chiếm 60%,  Wl = 0,6 

- Phần của thiết bị chiếm 30%, Wk = 0,3 

- Phần của đất chiếm 10%,  Wt = 0,1 

Thay các số liệu vào phương trình thể hiện dạng Robert Solow - Eduard Denison ta 
có : 

0,06 = T + (0,3 × 0,07) + (0,6 × 0,02) + (0,1 × 0,01) 

0,06 = T + 0,021 + 0,012 + 0,001 

0,06 = T + 0,034 

Giải phương trình này ta có :  T = 0,060 - 0,034 = 0,026 
T = 0,026 

Giá trị này cho biết trong sự tăng trưởng GNP một năm 6% thì năng suất lao động 
chiếm gần xấp xỉ một nửa 2,6% năm, năng suất lao động này tăng lên, công chủ yếu 
của giáo dục. 



 68 

b) Phương pháp của Dainopski : tính tác động đầu tư cho giáo dục 

Dainopski - nhà kinh tế học Nga - đưa ra phương pháp tính hiệu quả kinh tế giáo 
dục thông qua các yếu tố : 

- Tính tổng chi phí đào tạo cho một người học trong suốt thời gian học. 

- Ước lượng giá trị sản phẩm hằng năm do người đó tạo ra cho xã hội. 

- Xác định tiền công hằng năm. 

- Ước lượng thời gian lao động của người đó. 

- Tính sản phẩm thặng dư trong thời gian lao động. 

- So sánh chi phí đào tạo với sản phẩm thặng dư. 

Thí dụ : 

- Tổng chi phí đào tạo để có một lao động kĩ thuật có học vấn trung học phổ thông 
trong cả cuộc đời học tập của anh ta hết 2200 đơn vị tiền. 

- Mỗi năm khi ra đời, người lao động đó có thể tạo ra sản phẩm xã hội ước tính 
4400 đơn vị tiền. 

- Tiền lương bình quân hằng năm 1800 đơn vị tiền. 

- Giá trị mới tạo ra của người lao động đó 2600 đơn vị tiền. 

- Giả dụ người lao động đó có thể lao động trong suốt cuộc đời là 42 năm. 

Trong 42 năm đó, anh ta có thể đóng góp giá trị mới cho xã hội 

2600 × 42 = 109 200 đơn vị tiền 

Chi phí đào tạo so với giá trị mới tạo ra trong suốt thời gian lao động : 

2200
109200  = 2% 

Điều này có nghĩa là bỏ hai đơn vị đồng vốn vào đào tạo sẽ thu được giá trị mới tạo 
ra 100 đơn vị, nói cách khác bỏ ra một đơn vị đồng vốn vào loại hình đào tạo này sẽ thu 
lời gấp 50 lần. 

* Tính sự đóng góp của giáo dục trong chỉ số phát triển người. 

Khái niệm và cách đo chỉ số phát triển người HDI (Human Development 
Indicators) là một thành quả gây ấn tượng trong lí luận kinh tế, lí luận giáo dục của 
những năm 90 thế kỉ XX. 

Chỉ số phát triển người là kết quả tổng hợp của chỉ số về tuổi thọ, chỉ số kinh tế, 
chỉ số giáo dục. 

HDI : Chỉ số phát triển người 
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KI : Chỉ số phát triển kinh tế trong HDI 

YI : Chỉ số tuổi thọ trong HDI 

GI : Chỉ số giáo dục trong HDI 

HDI = I I IK Y G
3

+ +  

Ở đây nói riêng về chỉ số giáo dục trong HDI. 

Muốn tính được GI cần biết : 

- Tỉ số (%) người lớn biết chữ, kí hiệu là a 

- Tỉ số (%) thanh thiếu niên từ 6 đến 23 tuổi đi học đúng độ tuổi, kí hiệu là b 

I
2 1 2a bG a b3 3 3

+
= × + × =  

Giả dụ số liệu Việt Nam về HDI do UNDP (cơ quan phát triển của Liên hiệp quốc) 
công bố năm 1999 có các kết quả sau : 

HDI = 0,664 

Số người lớn biết chữ là 91,9% 

Số thanh thiếu niên từ 6 đến 23 tuổi đi học đúng độ tuổi là 62% 

Chỉ số phát triển giáo dục GI trong trường hợp này của Việt Nam có kết quả : 

91, 9 2 62 1 0, 919 2 0, 62 0,82100 3 100 3 3
× +

× + × = =  

Đóng góp của giáo dục trong HDI được tính bằng công thức : 

IG
3HDI  

Với Việt Nam, ta có kết quả : 

0,82 0,82 410, 413 0, 664 1, 992 100= ≈ =
×

 

Nói một cách khác, thành quả của giáo dục Việt Nam trong chỉ số phát triển con 
người chiếm tới 41%. 
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(Công bố này cũng cho biết chỉ số tuổi thọ của người Việt Nam là 0,71, chỉ số kinh 
tế là 0,47. Như vậy YI trong HDI là 35,5%, KI trong HDI là 23,5%, GI là 41%, GI có 
giá trị cao nhất. Tác dụng của giáo dục trong phát triển con người là lớn nhất). 

Để tính được chỉ số HDI, cơ quan phát triển của Liên hiệp quốc dùng phương pháp 
sau : 

- Xác định giá trị tối đa và tối thiểu cố định đặt ra đối với từng loại chỉ số đạt trong 
hoàn cảnh hiện nay. 

- Tuổi thọ trung bình (giá trị tối thiểu là 25, tối đa là 85). 

- Tỉ lệ biết chữ của người lớn 0% đến 100%. 

- Tỉ lệ đi học đúng độ tuổi 0% đến 100%. 

- Thu nhập quốc nội GDP thực tế sức mua đầu người từ 100 đô la Mĩ đến 40 000 đô 
la Mĩ. 

Chỉ số = I

I I

Gi¸  trÞ thùc tÕ  gi¸  trÞ X  tèi thiÓu
Gi¸  trÞ X  tèi ®a  gi¸  trÞ X  tèi thiÓu

−
−

 

Đối với chỉ số tuổi thọ và chỉ số giáo dục nếu có thống kê tốt thì tính dễ dàng. 

Riêng chỉ số kinh tế KI người ta áp dụng công thức 

min
I

max min

log y log yK log y log y
−

=
−

 

y : là thu nhập quốc nội theo sức mua thực tế tính ra đô la Mĩ 

ymin = 100 đô la Mĩ, ymax = 40 000 đô la Mĩ 

Một minh hoạ về tính HDI qua hai nước Đức và Trung Quốc (số liệu 1997) 

Nước 
Tuổi thọ bình 
quân (năm) 

Người lớn biết 
chữ  
 (%) 

Đi học đúng tuổi 
(6-23) 

GDP thực tế sức 
mua 

đầu người ($) 

Đức 77,2 99 88,1 9120 

Trung Quốc 69,8 82,9 68,9 3130 

Chỉ số tuổi thọ bình quân : 

YĐức = 77,2 25 52,2 0,87
85 25 60

−
= =

−
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YTrung Quốc = 69,8 25 44,8 0,747
85 25 60

−
= =

−
 

Chỉ số giáo dục : 

GĐức = 2 0,99 0,881 0,95
3

× +
=  

GTrung Quốc = 2 0,829 0,689 0,782
3

× +
=  

Chỉ số thu nhập quốc dân đầu người theo sức mua thực tế - chỉ số kinh tế 

KĐức = log9120 log100 3,96 2 1,96 0,754
log40000 log100 4,60 2 2,60

− −
= = =

− −
 

KTrung Quốc = log3130 log100 3,49 2 1,49 0,573
log40000 log100 4,60 2 2,60

− −
= = =

− −
 

Kết quả tổng hợp : 

Nước 
Chỉ số  

tuổi thọ 
Chỉ số  

giáo dục 
Chỉ số  
kinh tế 

Tổng ba chỉ 
số 

HDI 

Đức 0,870 0,95 0,754 2,574 0,858 

Trung Quốc 0,747 0,782 0,573 2,101 0, 700 

 

2. Hiệu quả đào tạo trong 

Người ta thường đề cập hiệu quả đào tạo trong (Internal efficiency) đối với một hệ 
thống giáo dục hoặc nhà trường và nêu cách tính bằng sơ đồ luồng. 

Phương pháp sơ đồ luồng 

Phương pháp này cần biết số học sinh : 

Đầu vào lúc bắt đầu. 

Số bỏ học lần 1, lần 2 (nếu học sinh được phép bỏ học 2 năm). 

Số lưu ban lần 1, lần 2 (nếu học sinh được phép lưu ban 2 năm). 

Số tốt nghiệp lần đầu, lần thứ hai và lần cuối cùng. 
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Lưu ý các kí hiệu : 
 + Lần đầu            b 

 
 

      c 
d 

a : Số học sinh đầu vào 
b : Số học sinh bỏ học 
c : Số học sinh lên lớp 
d : Số học sinh lưu ban 

 

 

+ Các lần sau            b' 
 
 

       c' 
d' 

a' : Số học sinh lớp cuối cấp 
b' : Số học sinh bỏ học 
c' : Số học sinh đỗ tốt nghiệp 
d' : Số học sinh không tốt nghiệp lưu ban lại 
 

 
 
Viện Kế hoạch hoá Giáo dục Quốc tế đã minh hoạ thí dụ sau đây về tính hiệu quả 

của giáo dục theo phương pháp sơ đồ luồng. 

Cho sơ đồ luồng sau đây về tiến trình đào tạo của một trường học từ lớp G1 đến 
lớp G5 và số tốt nghiệp ra trường trong 7 năm kế tiếp nhau. 

(Bảng trang 75) 

Vấn đề phải giải quyết : 

Vấn đề 1 - Tính tỉ lệ đầu vào (số năm đào tạo) so với số đầu ra (số tốt nghiệp) theo 
trạng thái lí tưởng. 

a = b + c + d 

a' = b' + c' + d' 

a 

a' 
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Vấn đề 2 - Tính tỉ lệ đầu vào (số năm đào tạo) so với số đầu ra (số tốt nghiệp) theo 
thực trạng. 

Vấn đề 3 - Tính tỉ lệ thất thoát. 

Vấn đề 4 - Tính tỉ lệ học sinh tồn tại từ năm thứ hai đến năm thứ năm so với số học 
sinh năm thứ nhất. 

Vấn đề 5 - Tính thời gian trung bình (theo năm) của khoá học để có một học sinh 
tốt nghiệp. 

Vấn đề 6 - Tính sự thất thoát do bỏ học gây ra (đặc trưng bằng %). 

Vấn đề 7 - Tính sự thất thoát do lưu ban gây ra (đặc trưng bằng %). 

Giải quyết vấn đề : 

(1) Tỉ lệ có tính lí tưởng = § Çu vµo 5 n¨m häc  1000 häc viªn
§ Çu ra 1000 häc viªn tèt nghiÖp

×
=  = 5 

(2) Tỉ lệ thực tế. 

Năm thứ nhất đã đào tạo          1 000 + 264 +   70 = 1334 (học viên) 

Năm thứ hai đã đào tạo  694 + 338 + 125 = 1157 (học viên) 

Năm thứ ba đã đào tạo   527 + 394 + 197 = 1118 (học viên) 
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Năm thứ tư đã đào tạo   372 + 390 + 366 = 1128 (học viên) 

Năm thứ năm đã đào tạo   247 + 385 + 366 = 998 (học viên) 

Tổng cộng cả khoá học đã đào tạo = 5735 (học viên) 

Tổng cộng số tốt nghiệp ngay năm đầu, tốt nghiệp sau lưu ban lần 1 và lưu ban lần 
2 : 112 + 176 + 167 = 455 (học viên) 

Tỉ lệ thực tế = § Çu vµo 5735 12,89
§ Çu ra 445

= =  

(3) 

Tỉ lệ thất thoát = TØ lÖ thùc tÕ
TØ lÖ lÝ t- ëng

 

Trong thí dụ này, tỉ lệ thất thoát = 12,89 2,578
5

=  

(4) Tỉ lệ học viên tồn tại 

Tỉ lệ học viên tồn tại ở năm thứ hai : 
694 183 49

1000
+ +  = 926

1000
 = 92,6 % 

Tỉ lệ học viên tồn tại ở năm thứ ba : 

527 257 95
1000
+ +  = 879

1000
 = 87,9 % 

Tỉ lệ học viên tồn tại ở năm thứ tư : 

372 278 139
1000
+ +  = 789

1000
 = 78,9 % 

Tỉ lệ học viên tồn tại ở năm thứ năm : 

247 259 170 676
1000 1000
+ +

=  = 67,6 % 

(5) Độ dài trung bình (theo năm) của khoá học để có một học viên tốt nghiệp. 
Ta có  112 học viên tốt nghiệp sau 5 năm học 

176 học viên tốt nghiệp sau 6 năm học 

167 học viên tốt nghiệp sau 7 năm học 
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Độ dài trung bình : (112 5) (176 6) (167 7)
455

× + × + ×  = 6,12 (năm) 

(6) Sự thất thoát do bỏ học : 

74 học viên bỏ học ở năm thứ nhất (42 + 11 + 21) gây thất thoát 74 năm học. 

47 học viên bỏ học ở năm thứ hai (12 + 5 + 30) gây thất thoát 47 × 2 = 94  
(năm học). 

90 học viên bỏ học ở năm thứ ba (18 + 14 + 58) gây thất thoát 90 × 3 = 270  
(năm học). 

113 học viên bỏ học ở năm thứ tư (13 + 14 + 86) gây thất thoát 113 × 4 = 452  
(năm học). 

221 học viên bỏ học ở năm thứ năm (9 + 13 + 199) gây thất thoát 221 × 5 = 1105  
(năm học). 

Tổng cộng đã thất thoát do bỏ học : 

74 + 94 + 270 + 452 + 1105 = 1995 (năm học). 

Tổng số năm học thất thoát do cả bỏ học và lưu ban : 

5635 - (455 × 5 ) = 3360 (năm học). 

Tỉ lệ thất thoát do bỏ học : 

 1995
3360

 × 100 = 59,3% 

(7) Sự thất thoát do lưu ban 

Nếu coi tổng thất thoát là 100% thì thất thoát do lưu ban ở trường hợp  
này là :  

100% - 59,6% = 40,4%. 

* Phương pháp tính hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục khi chỉ theo dõi 
được kết quả số học viên hiện diện ở các năm học trong hai năm thực hiện kế hoạch kế 
tiếp nhau. 

Trong thực tế không phải dễ dàng có thông tin quản lí giáo dục một cách đầy đủ 
như mô hình nêu ra trong phương pháp sơ đồ luồng. Thường có ghi nhận sự hiện diện 
số học viên ở các năm học trong hai năm thực hiện kế hoạch năm t và năm (t + 1) kế 
tiếp nhau. Nếu ghi được thống kê này một cách chính xác cũng có thể tính hiệu quả 
trong của hệ thống giáo dục. 

Viện Kế hoạch hoá Giáo dục Quốc tế đưa ra thí dụ sau đây về cách tính  
hiệu quả. 
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Ví dụ : Ghi nhận được ở một hệ thống giáo dục từ năm học thứ nhất đến năm học 
thứ bảy theo hai năm kế hoạch t và t + 1, kết quả như sau : 

 

Năm học 

Năm thực 
 hiện KHGD 

Năm 
thứ 
nhất 

Năm 
thứ hai

Năm 
thứ ba 

Năm 
thư tư 

Năm 
thứ 
năm 

Năm 
thứ 
sáu 

Năm 
thứ 
bảy 

Số học viên hiện 
diện năm t 

194000 106000 90500 78500 65500 58500 50500 

Số học viên hiện 
diện năm t + 1 

236000 191000 103000 85500 73500 63500 57000 

Kết quả từ năm thứ nhất lên năm thứ hai 191000
194000

  =  98,5% 

Kết quả từ năm thứ hai lên năm thứ ba   103000
106000

  =  97,2% 

Kết quả từ năm thứ ba lên năm thứ tư     85500
90500

  =  94,5% 

Kết quả từ năm thứ tư lên năm thứ năm  73500
78500

  =  93,6% 

Kết quả từ năm thứ năm lên năm thứ sáu 63500
65500

  =  96,9% 

Kết quả từ năm thứ sáu lên năm thứ bảy  57000
58500

  =  97,4% 

Có thể ngoại suy tiếp. 

Kết quả từ năm thứ nhất lên đến năm thứ ba : 

98,5% × 97,2% = 95,7% 

Kết quả từ năm thứ nhất lên đến năm thứ tư : 

98,5% × 97,2% × 94,5% = 90,5% 

Kết quả từ năm thứ nhất lên đến năm thứ năm : 

98,5% × 97,2% × 94,5% × 93,6% = 84,7% 

Kết quả từ năm thứ nhất lên đến năm thứ sáu : 

98,5% × 97,2% × 94,5% × 93,6% × 96,9% = 82,1% 

Kết quả từ năm thứ nhất lên đến năm thứ bảy : 
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98,5% × 97,2% × 94,5% × 93,6% × 96,9% × 97,4% = 79,9% 

Với kết quả từ năm thứ nhất lên đến năm thứ bảy 79,9% có thể coi hiệu quả đào tạo 
trong của hệ thống giáo dục này (chưa tính đến số tốt nghiệp) là cứ đầu vào là 1000 thì 
đầu ra là 799. Có thể hình dung kết quả này như một hình tháp : 
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TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học 
 

A - CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

I - CÁC NGẠCH 

Theo quyết định số 43/2000/ NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ, giáo viên tiểu 
học có 3 ngạch : 

1. Giáo viên tiểu học ; 
2. Giáo viên tiểu học chính ; 
3. Giáo viên tiểu học cao cấp. 

II - KẾT CẤU TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH 

Trong tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức nói chung ở Việt Nam, kết cấu 
trong ngạch có 3 phần : 

1. Chức trách 

a) Điều này thể hiện anh là ai, làm gì và ở đâu ? 

b) Nhiệm vụ cụ thể : tức là những yêu cầu về công việc cụ thể người công chức 
phải làm được. Nội dung này thể hiện các công việc người giáo viên phải làm và mức 
độ phức tạp trong công việc mà người giáo viên phải đảm nhận. 

2. Hiểu biết 

Đây là những yêu cầu về tri thức, tức là vốn hiểu biết mà người giáo viên cần phải 
có để có thể làm được những yêu cầu nội dung công việc ở phần trên. 

Yêu cầu hiểu biết thường thể hiện ở những nội dung : 

- Hiểu về pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến ngành, 
nghề của công chức. 

- Hiểu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, đời sống của địa phương, trong nước... 

- Hiểu về tâm sinh lí lao động, về tổ chức lao động khoa học, về khoa học trong 
công tác quản lí... 
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- Tinh thần tập thể, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp. 
- Khả năng thể hiện các văn bản... 

3. Yêu cầu trình độ 

Đây là yêu cầu về kiến thức, tức là những yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ được 
đào tạo, bồi dưỡng cần thiết khi người công chức muốn lên các ngạch cao. 

B - TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

I - GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

1. Chức trách 

Giáo viên tiểu học là viên chức chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm giảng dạy, 
tạo điều kiện để phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong việc tiếp thu kiến 
thức các môn học và thực hiện công tác giáo dục toàn diện đối với học sinh ở bậc tiểu 
học theo đúng chương trình, kế hoạch của cơ quan quản lí giáo dục các cấp quy định. 

Nhiệm vụ cụ thể là : 

1.1. Thực hiện công tác giảng dạy và giáo dục học sinh tiểu học, bao gồm : 

1.1.1. Giảng dạy các môn học hoặc môn học chuyên biệt tại lớp được Hiệu trưởng 
phân công phụ trách ở tất cả các khâu ; 

1.1.2. Thực hiện và tham gia các hoạt động của nhà trường để đánh giá chất lượng 
học tập, rèn luyện của học sinh ; coi thi, chấm thi, làm sổ điểm, ghi học bạ theo đúng 
quy chế ; 

1.1.3. Sưu tầm, tích luỹ các tư liệu, sử dụng, bảo quản và làm đồ dùng dạy học 
phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập ; 

1.1.4. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp ; 

1.1.5. Giáo dục, rèn luyện học sinh để hình thành những thói quen đạo đức tốt theo 
5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng ; 

1.1.6. Phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lí, rèn luyện thói quen 
kĩ năng học tập tốt và giáo dục, củng cố các hành vi đạo đức cho học sinh. 

1.2. Tham gia học tập, bồi dưỡng và sinh hoạt các chuyên đề nhằm không ngừng 
nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ; phấn đấu, rèn luyện để đạt 
chuẩn giáo viên tiểu học, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng giảng dạy và giáo dục 

1.2.1. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề để trao đổi, đúc 
rút kinh nghiệm, phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục ; 

1.2.2. Thực hiện chương trình học tập, bồi dưỡng theo kế hoạch của nhà trường và 
của các cấp quản lí ngành Giáo dục và Đào tạo ; 
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1.2.3. Tự học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ giảng dạy, giáo dục và kiến thức thực tế ở địa phương. 

1.2.4. Phấn đấu, rèn luyện để đạt chuẩn giáo viên tiểu học. 

1.3. Tham gia công tác xã hội như : công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước ở địa phương ; tham gia công tác phổ cập giáo dục và 
xoá mù chữ. 

2. Hiểu biết 

2.1. Nắm được nội dung cơ bản của luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp 
luật về các quy định trong giáo dục, đào tạo và các quy định liên quan đến giáo viên 
tiểu học ; 

2.2. Nắm được mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy ở bậc tiểu 
học và các quy định của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục trong 
trường tiểu học ; 

2.3. Nắm được những nội dung cơ bản các yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của các 
môn học ở cấp Tiểu học ; những kiến thức cơ bản về tâm lí lứa tuổi, phương pháp giảng 
dạy mới các môn học mà mình đảm nhận để giảng dạy đối với học sinh  
tiểu học ; 

2.4. Nắm được mục đích, yêu cầu về phương tiện dạy học, trang thiết bị, đồ dùng 
dạy học và biết sử dụng hợp lí, có hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị đồ dùng dạy 
học ; 

2.5. Nắm được thực trạng chất lượng học sinh thuộc lớp được phân công  
phụ trách ; 

2.6. Nắm được tình hình kinh tế, xã hội ở địa phương để phục vụ công tác giảng 
dạy và giáo dục lòng yêu quê hương, yêu Tổ quốc cho học sinh ; 

2.7. Nắm vững chức trách, nhiệm vụ và phương pháp tổ chức hoạt động của giáo 
viên chủ nhiệm lớp ; 

2.8. Biết phối hợp với đồng nghiệp, với phụ huynh học sinh, Tổng phụ trách Đội và 
Sao nhi đồng để tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và đánh giá được sự rèn luyện, 
học tập, tiến bộ của từng học sinh. 

3. Yêu cầu trình độ 

Tốt nghiệp THSP tiểu học trở lên. (Nếu tốt nghiệp trường Trung học chuyên 
nghiệp, Cao đẳng, Đại học mà chưa qua đào tạo sư phạm thì phải được đào tạo, bồi 
dưỡng để có chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm tiểu học tại các trường, khoa sư phạm 
tiểu học). 

II - GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CHÍNH 
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1. Chức trách 

Giáo viên tiểu học chính là viên chức giữ vai trò cốt cán về chuyên môn nghiệp vụ, 
chịu trách nhiệm giảng dạy, tạo điều kiện để phát huy tính tích cực, sáng tạo của học 
sinh trong việc tiếp thu kiến thức các môn học và thực hiện công tác giáo dục toàn diện 
đối với học sinh ở cấp Tiểu học ; là người chủ động đề xuất, tổ chức các hoạt động 
chuyên môn nghiệp vụ và giáo dục cho các đối tượng học sinh tiểu học. 

Ngoài việc hoàn thành tốt chức trách của giáo viên tiểu học, giáo viên tiểu học 
chính còn phải thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể sau : 

1.1. Đảm nhận việc giảng dạy và giáo dục đối với các tập thể có nhiều học sinh 
chậm tiến, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, những lớp ghép ; có khả năng thuyết phục 
các đối tượng học sinh tiểu học, được học sinh và phụ huynh học sinh tin tưởng,  
yêu mến ; 

1.2. Đề xuất việc tổng kết, soạn thảo các báo cáo kinh nghiệm giảng dạy,  
giáo dục và thực hiện tốt các yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học trong nhà trường ;  
đề ra các sáng kiến, kinh nghiệm và đưa vào áp dụng thành công trong lớp, trong  
nhà trường ; 

1.3. Chủ trì tổ chức và thực hiện các hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài nhà 
trường để giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ; 

1.4. Chủ trì đề xuất nội dung và tham gia học tập, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề 
nhằm nâng cao năng lực, trình độ của bản thân ; 

1.5. Tham gia tốt công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và các hoạt động xã hội ở 
địa phương ; 

1.6. Hướng dẫn và đánh giá kết quả của giáo sinh kiến tập, thực tập sư phạm và 
giáo viên thử việc để trở thành giáo viên tiểu học (khi được phân công) ; 

1.7. Chủ trì tổ chức đúc rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp phối hợp với phụ 
huynh học sinh trong công tác quản lí, rèn luyện thói quen kĩ năng học tập tốt, giáo dục 
củng cố các hành vi đạo đức đối với học sinh tiểu học, phổ biến cho giáo viên nhà 
trường thực hiện ; 

1.8. Có khả năng làm tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ chủ nhiệm ; 

1.9. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ để đánh giá kết 
quả giảng dạy, giáo dục của giáo viên đối với học sinh ở cấp tiểu học ; 

1.10. Phấn đấu, rèn luyện để đạt mức 2 của chuẩn giáo viên tiểu học. 

2. Hiểu biết 
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2.1. Nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội dung 
cơ bản của luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về các quy định trong 
giáo dục, đào tạo, các quy định liên quan đến giáo dục tiểu học ; 

2.2. Nắm chắc mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy tiểu học 
và các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan tới công tác quản lí, giảng dạy và 
học tập trong nhà trường ; 

2.3. Am hiểu sâu kiến thức cơ bản và những kiến thức mới của các môn học ở cấp 
Tiểu học, thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy để phát huy tính tích cực của học 
sinh nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng dạy và học ; 

2.4. Biết sử dụng hợp lí các phương tiện nghe nhìn, phương tiện kĩ thuật khác thực hiện 
trong giờ lên lớp ; biết sử dụng một số phần mềm tin học để phục vụ công tác giảng dạy, học 
tập ; 

2.5. Nắm chắc những diễn biến tâm lí cũng như tình hình học tập và hoàn cảnh gia 
đình của học sinh, nhất là đối với học sinh chậm tiến, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ; 
để đề xuất các giải pháp trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh có  
hiệu quả ; 

2.6. Am hiểu tình hình kinh tế, sản xuất, đời sống, xã hội ở địa phương, các kinh 
nghiệm điển hình giáo dục tiên tiến để vận dụng vào công tác giảng dạy, giáo dục phù 
hợp thực tế của trường ; 

2.7. Biết tổ chức phối hợp tốt với phụ huynh học sinh, với đồng nghiệp, Tổng phụ 
trách Đội và Sao nhi đồng trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh để đạt hiệu 
quả cao. 

3. Yêu cầu trình độ 

3.1. Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm tiểu học trở lên và có thâm niên công tác ở 
ngạch giáo viên tiểu học tối thiểu là 6 năm ; 

3.2. Ngoại ngữ trình độ A. Nếu giáo viên dạy ở vùng dân tộc thiểu số mà biết sử 
dụng tốt tiếng dân tộc để phục vụ giảng dạy thì không yêu cầu về ngoại ngữ ; 

3.3. Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lí giáo dục theo nội dung và chương trình  
do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy dịnh, hoặc chứng chỉ quản lí hành chính nhà  
nước (QLHCNN) trình độ cán sự hoặc có bằng (hoặc chứng chỉ) lí luận chính trị trung 
cấp ; 

3.4. Được công nhận là giáo viên tiểu học giỏi cấp huyện trở lên. 
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III - GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CAO CẤP 
1. Chức trách 

Giáo viên tiểu học cao cấp là viên chức chuyên môn nghiệp vụ có trình độ cao về 
giảng dạy và giáo dục ở cấp Tiểu học ; giữ vai trò chủ đạo trong việc nâng cao chất 
lượng giảng dạy, giáo dục tiểu học của tỉnh ; là người giảng dạy, giáo dục vững vàng, 
sáng tạo có hiệu quả cao ở cấp Tiểu học. 

Ngoài việc hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ cụ thể của giáo viên tiểu học chính, 
giáo viên tiểu học cao cấp còn phải thực hiện được các nhiệm vụ sau : 

1.1. Giảng dạy, giáo dục học sinh, thực hiện tốt phương pháp giảng dạy mới trong 
nhà trường, gây được hứng thú, hấp dẫn đối với học sinh, mang lại hiệu quả cao trong 
các giờ học ; là người trực tiếp dạy mẫu, giảng thử nghiệm nội dung ở các lớp bồi 
dưỡng giáo viên tiểu học ; 

1.2. Trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn đồng nghiệp trở thành giáo viên giỏi ; 

1.3. Chủ trì, đề xuất, nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm về công tác giảng dạy, giáo 
dục ở cấp Tiểu học ; biên soạn tài liệu để tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học ; 

1.4. Tham gia công tác thanh tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với đối tượng  
là giáo viên tiểu học chính để đánh giá kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh cấp  
Tiểu học ; 

1.5. Trực tiếp tham gia hướng dẫn, bồi dưỡng đội ngũ GVTH về nội dung đổi mới 
chương trình, sách giáo khoa của cấp Tiểu học ; 

1.6. Tổ chức việc sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm hoặc chỉ đạo, tổ chức phối 
hợp có hiệu quả về công tác chủ nhiệm trong nhà trường ; 

1.7. Tham gia chấm thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi ; thi làm và sử 
dụng thiết bị, đồ dùng dạy học ở cấp Tiểu học từ cấp huyện trở lên ; 

1.8. Phấn đấu, rèn luyện để đạt mức 3 của chuẩn giáo viên tiểu học. 

2. Hiểu biết 

2.1. Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công 
tác giáo dục. Am hiểu sâu các nội dung quy định của luật, pháp lệnh và các văn bản 
quy phạm của Nhà nước có liên quan đến viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo ; 

2.2. Nắm chắc mục tiêu, nội dung, chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên 
phục vụ cho giảng dạy tiểu học và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giảng 
dạy, giáo dục trong trường phổ thông ; 
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2.3. Nắm chắc kiến thức cơ bản các môn học ở cấp Tiểu học, biết vận dụng sáng 
tạo các kiến thức về tâm lí, giáo dục vào công tác giảng dạy, giáo dục ; 

2.4. Am hiểu tình hình kinh tế, đời sống, xã hội của đất nước, của địa phương để 
chủ động đề xuất và tổ chức các hình thức hoạt động nội, ngoại khoá, hoạt động ngoài 
trời sinh động, sáng tạo ; làm cho học sinh hiểu và yêu quý thiên nhiên,  
con người, bảo vệ môi trường, hình thành lòng yêu quê hương, yêu Tổ quốc,  
yêu đồng bào ; 

2.5. Nắm chắc diễn biến tâm lí cũng như tình hình chất lượng của học sinh trong 
nhà trường, am hiểu sâu thông tin mới về phương pháp dạy học và giáo dục tiểu học ở 
trong nước và nước ngoài để có thể vận dụng sáng tạo trong quá trình giảng dạy và 
giáo dục ; 

2.6. Am hiểu công tác quản lí giáo dục ; 

2.7. Sử dụng thành thạo vi tính để phục vụ cho giảng dạy, học tập. 

3. Yêu cầu trình độ 

3.1. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm hệ đào tạo giáo viên tiểu học trở lên, có thời gian 
công tác giảng dạy ở ngạch giáo viên tiểu học chính tối thiểu là 4 năm ; 

3.2. Biết một ngoại ngữ ở trình độ B. Nếu giáo viên công tác ở vùng dân tộc thiểu 
số đã sử dụng thành thạo tiếng dân tộc để dạy học sinh và bồi dưỡng giáo viên thì yêu 
cầu trình độ ngoại ngữ ở trình độ A ; 

3.3. Được công nhận là giáo viên tiểu học giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trở lên ; 

3.4. Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lí chuyên ngành giáo dục theo nội dung chương 
trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, ở trình độ tương đương chứng chỉ QLHCNN 
ở ngạch chuyên viên hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng QLHCNN ở ngạch chuyên viên hoặc 
có bằng (hoặc chứng chỉ) lí luận chính trị trung cấp. 
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Phần năm : TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

NHỮNG THÀNH TỰU HIỆN ĐẠI CỦA KHOA HỌC VỀ ĐO LƯỜNG 
TRONG GIÁO DỤC VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG 

GS. TSKH. Lâm Quang Thiệp 
Đại học Quốc gia Hà Nội 

I - MỘT SỐ KHÁI NIỆM CỦA LÍ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ KHOA HỌC ĐO 
LƯỜNG TRONG TÂM LÍ VÀ GIÁO DỤC 

1. Về lượng giá, đo lường và trắc nghiệm trong giáo dục 

Khoa học về đo lường trong giáo dục ở nước ta phát triển sau các nước phương 
Tây nên chúng ta phải dùng nhiều thuật ngữ chuyển từ tiếng Anh cho khoa học này. 
Một khái niệm liên quan hay dùng là assessment (tạm dịch là lượng giá), bao gồm các 
việc phán xét thí sinh theo các hệ thống quy tắc hoặc tiêu chuẩn nào đó. Lượng giá có 
thể thực hiện vào đầu quá trình giảng dạy để giúp tìm hiểu và chuẩn đoán (diagnostic) 
về đối tượng giảng dạy, có thể triển khai trong tiến trình (formative) giảng dạy để tạo 
những thông tin phản hồi giúp cho việc điều chỉnh quá trình dạy và học, cũng có thể 
thực hiện lúc kết thúc (summative) để tổng kết. Trong giảng dạy ở nhà trường, các 
lượng giá trong tiến trình thường gắn chặt với người dạy, tuy nhiên các lượng giá kết 
thúc thường bám sát vào mục tiêu dạy học đã được đề ra và có thể tách khỏi người dạy. 
Khái niệm quan trọng tiếp theo là measurement (đo lường), đó là một cách lượng giá, 
với mục đích gán các con số hoặc thứ bậc cho đối tượng nghiên cứu dựa theo một hệ 
thống quy tắc nào đó. Test (trắc nghiệm) là khái niệm được sử dụng trong giáo dục để 
nói về các phép thử để thu nhận phản hồi nhằm lượng giá. 

2. Phân loại các phương pháp trắc nghiệm 

Có nhiều cách phân chia khái niệm trắc nghiệm, tuỳ theo cách phân chia ấy dựa 
trên các yếu tố nào. 

* Nếu dựa trên hình thức thực hiện trắc nghiệm, người ta có thể phân chia trắc 
nghiệm ra làm ba loại lớn : loại quan sát, loại vấn đáp và loại viết (xem sơ đồ  
Hình 1). 
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- Loại quan sát giúp đánh giá các thao tác, các hành vi, các phản ứng vô thức, các 
kĩ năng thực hành và một số kĩ năng về nhận thức, chẳng hạn cách giải quyết vấn đề 
trong một tình huống đang được nghiên cứu. 

- Loại vấn đáp có tác dụng tốt để đánh giá khả năng đáp ứng các câu hỏi được nêu 
một cách tự phát trong một tình huống cần kiểm tra. Đây cũng là một phương pháp 
quan trọng thường được sử dụng khi tương tác giữa người hỏi và người đối thoại, 
chẳng hạn để xác định thái độ người đối thoại... 

- Loại viết thường được sử dụng nhiều nhất vì nó có các ưu điểm sau : 

+ Cho phép kiểm tra nhiều thí sinh cùng một lúc ; 

+ Cho phép thí sinh cân nhắc nhiều hơn khi trả lời ; 

+ Có thể đánh giá một vài loại tư duy ở mức độ cao ; 

+ Cung cấp các bản ghi trả lời của thí sinh để nghiên cứu kĩ khi chấm ; 

+ Dễ quản lí vì người chấm không tham gia trực tiếp vào bối cảnh kiểm tra. 

 

 
 

CÁC PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM 
 

 QUAN SÁT    VIẾT   VẤN ĐÁP  

 
 

 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
(Objective test) 

 TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN 
(Essay test) 

 

 
 

     Tiểu luận  Cung cấp 
thông tin 

 
Ghép 
đôi 

 Điền 
khuyết 

 Trả lời 
ngắn 

 Đúng 
sai 

 Nhiều 
lựa chọn 

 

 
Hình 1. Phân loại các phương pháp trắc nghiệm 
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Trắc nghiệm viết lại được chia thành hai nhóm chính : 

Nhóm tự luận (TL - essay test) : Các câu hỏi buộc phải trả lời thì thí sinh phải tự 
trình bày ý kiến trong một bài viết để giải quyết vấn đề mà câu hỏi đặt ra. 

- Nhóm trắc nghiệm khách quan (TNKQ - objective test) : Một đề thi gồm rất nhiều 
câu hỏi, mỗi câu nêu lên vấn đề và những thông tin cần thiết để thí sinh test từng câu 
hỏi một cách ngắn gọn. 

* Nếu dựa trên mức độ công phu trong việc chuẩn bị đề trắc nghiệm, nên chia trắc 
nghiệm ra loại trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá và trắc nghiệm dùng ở lớp. 

- Trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá thường do các chuyên gia trắc nghiệm thử nghiệm, tu 
chỉnh, do đó mỗi câu trắc nghiệm được gắn với chỉ số định tính và chất lượng của nó 
(độ khó, độ phân biệt, phản ánh nội dung và mức độ nào), mỗi đề thi trắc nghiệm có 
gắn với một độ tin cậy xác định, ngoài ra còn chỉ dẫn cụ thể về cách triển khai trắc 
nghiệm và giải thích kết quả trắc nghiệm. 

- Trắc nghiệm dùng ở lớp học (hoặc trắc nghiệm do giáo viên soạn) là do giáo viên 
tự viết để sử dụng trong quá trình giảng dạy, có thể chưa được thử nghiệm và tu chỉnh 
công phu, thường chỉ sử dụng trong các kì kiểm tra với số lượng học sinh lớn và không 
thật quan trọng. 

* Nếu dựa trên phương hướng sử dụng kết quả trắc nghiệm, có thể phân chia trắc 
nghiệm theo chuẩn (norm - referred test) và trắc nghiệm theo tiêu chí (referred test) : 

- Trắc nghiệm theo chuẩn : là trắc nghiệm được sử dụng để xác định kết quả đạt 
được của một cá nhân nào đó so với các cá nhân khác cùng làm trắc nghiệm. 

- Trắc nghiệm theo tiêu chí : là trắc nghiệm được sử dụng để xác định một cá nhân 
nào đó so với một tiêu chí xác định nào đó cho trước. 

3. So sánh các phương pháp trắc nghiệm khách quan và tự luận 

Trắc nghiệm tự luận cho phép có một sự tự do tương đối nào đó để trả lời một câu 
hỏi được đặt ra, nhưng đồng thời lại đòi hỏi học sinh phải nhớ lại hơn là nhận biết 
thông tin và phải biết sắp xếp, diễn đạt ý kiến một cách chính xác, sáng sủa. Bài trắc 
nghiệm tự luận thường được chấm điểm một cách chủ quan, các điểm cho bởi những 
người chấm khác nhau và có thể không thống nhất. Thông thường một bài trắc nghiệm 
tự luận gồm ít câu hỏi hơn là một bài trắc nghiệm khách quan (TNKQ) vì phải cần 
nhiều thời gian để trả lời cho mỗi câu hỏi. 

Trong TNKQ thường có nhiều phương án trả lời được cung cấp cho mỗi câu hỏi 
của bài trắc nghiệm, nhưng chỉ có một phương án là đúng hoặc đúng nhất, phù hợp 
nhất. Bài trắc nghiệm được chấm điểm bằng cách đếm số lần mà người làm trắc nghiệm đã 
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chọn được phương án trả lời đúng trong số những phương án trả lời đã được cung cấp. 
Bài trắc nghiệm được gọi là khách quan vì việc cho điểm là khách quan chứ không chủ 
quan như đối với bài trắc nghiệm tự luận. Có thể nói, kết quả chấm điểm một bài 
TNKQ sẽ như nhau, không phụ thuộc vào việc ai chấm bài đó. Thông thường bài 
TNKQ gồm có nhiều câu hỏi hơn bài trắc nghiệm tự luận và mỗi câu hỏi thường có thể 
trả lời bằng cách đánh dấu đơn giản. 

 

Ưu thế thuộc về phương pháp 

Vấn đề Trắc nghiệm 
khách quan 

Tự luận 

Ít tốn công ra đề thi  × 

Đánh giá được khả năng diễn đạt, đặc biệt là diễn đạt 
tư duy  
hình tượng 

 × 

Đề thi phủ kín nội dung môn học ×  

Ít may rủi do trúng tủ, trật tủ ×  

Ít tốn công chấm thi ×  

Khách quan trong chấm thi ×  

Áp dụng được công nghệ mới trong việc nâng cao  
chất lượng kì thi, hạn chế quay cóp khi thi, hạn chế tiêu 
cực trong  
chấm thi và giúp phân tích kết quả thi. 

×  

 

Có một câu hỏi thường nảy sinh : Trong hai phương pháp TNKQ và tự luận, 
phương pháp nào tốt hơn ? Cần phải khẳng định ngay rằng không thể nói phương pháp 
nào hoàn toàn tốt hơn ; mỗi phương pháp có các ưu điểm và nhược điểm nhất định. 
Bảng so sánh nêu trên cho thấy tuỳ theo từng vấn đề, ưu thế thuộc về phương pháp nào. 

Trước hết một đề thi TNKQ bao gồm rất nhiều câu hỏi, mà việc tạo nên mỗi câu 
hỏi đòi hỏi rất nhiều công sức và sự khéo léo, do đó để ra một đề thi TNKQ, cần nhiều 
thời gian hơn so với ra một đề thi tự luận chỉ với một vài câu hỏi. Đề thi TNKQ cũng 
không đánh giá được khả năng diễn đạt của thí sinh như đề tự luận, vì để làm đề thi 
TNKQ, thí sinh chỉ cần đánh dấu khi lựa chọn phương án trả lời hoặc chỉ điền một vài 
từ cần thiết. Đề thi TNKQ cũng không đánh giá được tư duy hình tượng của thí sinh 
như qua các áng văn, bài thơ. 

TNKQ cho phép soạn thảo các đề thi bao gồm năm, bảy chục, thậm chí hàng trăm 
câu hỏi, mỗi câu có thể trả lời trong thời gian một vài phút và trong vòng một tiếng 
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đồng hồ, thí sinh có thể trả lời xong một đề thi khá dài. Một đề thi như vậy có khả năng 
phủ kín tất cả nội dung của môn học hoặc một chương trình học. Ngược lại, một đề thi 
tự luận được làm trong một vài tiếng đồng hồ chỉ có thể liên quan đến một vài chủ đề 
của môn học hoặc chương trình học. Chính vì nguyên nhân trên mà kiểu thi bằng đề 
TNKQ, thí sinh không thể học tủ như kiểu thi bằng đề tự luận. 

Chúng ta hãy bàn về sự may rủi. Với kiểu đánh dấu có vẻ đơn giản khi làm đề thi 
TNKQ, một số người tưởng rằng một thí sinh không có chút kiến thức nào cũng có thể 
làm tốt bài thi nếu "số đỏ" giúp anh ta đánh dấu đúng vào những chỗ cần thiết. Từ suy 
nghĩ đó, một số người thường hay nhầm tưởng rằng đề thi TNKQ tạo nên độ may, rủi 
nhiều hơn đề thi tự luận. Hoàn toàn ngược lại ! Với một đề thi trả lời, thí sinh rất dễ 
gặp may, rủi do trúng tủ, trật tủ, còn với đề thi TNKQ, sự may rủi hầu như hoàn toàn 
không xảy ra, bởi vì đề thi TNKQ bao gồm hàng trăm câu hỏi nhỏ phủ kín chương trình 
học, nếu thí sinh nắm chắc nội dung môn học thì sẽ làm đúng phần lớn các câu trắc 
nghiệm. Trong trường hợp thí sinh không nắm vững một vài chi tiết của môn học thì số 
ít câu không làm được cũng không ảnh hưởng lớn đến kết quả của bài thi. Ngược lại, đề 
thi tự luận thường chỉ liên quan đến một vài chủ đề của môn học, do đó ngoài các thí 
sinh học chắc thật sự, những thí sinh "trúng tủ" cũng sẽ đạt kết quả cao, còn thí sinh 
"trật tủ" sẽ bị đánh hỏng, bất kể kiến thức của anh ta về phần lớn nội dung còn lại của 
môn học như thế nào. Thế nhưng "số đỏ" có bao giờ đến ! Câu trả lời là không bao giờ 
! Giả sử một đề thi trắc nghiệm có 100 câu hỏi, với 5 phương án trả lời, nếu thí sinh 
đánh dấu hú hoạ vào các phương án nào đó, xác suất để làm đúng chỉ là 20%. Với số 
câu hỏi lớn, sao cho thoả mãn luật số lớn trong lí thuyết xác suất, tần suất làm đúng sẽ 
gần với xác suất, tức là bằng cách đánh dấu hú hoạ, số câu "làm đúng" chỉ chiếm 
khoảng trên dưới 20 trong 100 câu hỏi. Và theo cách chấm điểm TNKQ thông thường, 
nếu chỉ làm đúng 20 câu của một bài trắc nghiệm 100 câu hỏi thì điểm đạt được sẽ gần 
với điểm 0. 

Nếu TNKQ rất tốn công làm đề thi thì bù lại, việc chấm bài thi TNKQ khi đã có 
đáp án là hết sức nhanh chóng. Người ta có thể chấm bài bằng cách sử dụng phiếu đục 
lỗ để đếm số phương án trả lời đúng, dùng các phần mềm đọc bài thi nhờ máy tính hoặc 
nhờ các máy quét dấu hiệu ngang dọc (optical mark reader - OMR) có thể quét hàng 
chục nghìn bài thi trong một giờ. 

Sự khác nhau quan trọng nhất giữa phương pháp TNKQ và tự luận là ở tính khách 
quan. Đối với đề tự luận, kết quả chấm thi phụ thuộc rất nhiều vào chủ quan của người 
chấm, do đó rất khó công bằng, chính xác. Để hạn chế mức độ chủ quan đó, người ta 
cải tiến việc chấm bài tự luận bằng cách ra đề có cấu trúc quy định và đưa ra các đáp án 
có thang điểm rất chi tiết. Tuy vậy, nhiều thử nghiệm cho thấy sự thiên lệch của việc 
chấm bài tự luận thường rất lớn. 

Với loại đề TNKQ, khi đã có sẵn đáp án việc chấm bài là hoàn toàn khách quan, 
chính xác, không phụ thuộc người chấm, nhất là khi bài được chấm bằng máy. Đây là 
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một ưu điểm lớn nhất của phương pháp TNKQ. Chính vì thế người ta thường gọi 
phương pháp này là trắc nghiệm khách quan. Tuy nhiên, cũng không thể nói phương 
pháp làm đề thi nào là tuyệt đối khách quan, vì việc soạn thảo các câu hỏi và định điểm 
cho các câu hỏi có phần tuỳ thuộc vào người soạn. 

Ở các phần sau sẽ cho thấy rõ cùng với những thành tựu của "Lí thuyết ứng đáp 
câu hỏi" (Item Response Theory) và tin học, công nghệ hỗ trợ cho phương pháp TNKQ 
phát triển rất mạnh và đạt được những thành tựu quan trọng. Những thành tựu đó giúp 
tạo nên các phương tiện để đánh giá từng câu hỏi và đề thi TNKQ, giúp chọn các mẫu 
thử nghiệm hợp lí để nâng cao chất lượng và độ tin cậy của đề thi TNKQ, vừa tạo điều 
kiện cho phép nhiều người có thể đóng góp trong một thời gian dài để chuẩn bị cho một 
đề thi TNKQ có chất lượng cao, vừa giữ an toàn và bí mật cho đề thi. TNKQ cũng hạn 
chế nạn quay cóp, gian lận trong quá trình thi. Với phạm vi bao quát rộng của đề thi, thí 
sinh khó có thể chuẩn bị tài liệu để quay cóp. Vậy họ có nhìn bài nhau để cóp được 
không ? Đã có các biện pháp để hạn chế tối đa hiện tượng này, chẳng hạn : Công nghệ 
mới giúp dễ dàng soạn các đề thi tương đương có cùng nội dung bằng cách xáo trộn thứ 
tự các câu trắc nghiệm và các phương án trả lời, thí sinh ngồi gần nhau sẽ nhận được 
các đề thi hoàn toàn khác biệt nhau về hình thức, họ sẽ phải đánh dấu vào phiếu trả lời 
theo những cách hoàn toàn khác nhau, do đó rất khó quay cóp bài của nhau. 

Cũng có ý kiến lo lắng rằng phương pháp trắc nghiệm không đánh giá được những 
khả năng tư duy ở mức độ cao. Thật ra, thực tế chứng tỏ rằng có thể viết các câu hỏi 
TNKQ để đánh giá tất cả 6 cấp độ nhận thức đã nêu trước đây, tuy rằng việc viết được 
những câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá mức độ tư duy cao thường là khó khăn, đòi hỏi 
sự thuần thục trong kĩ năng viết câu hỏi. Và cũng phải thừa nhận rằng, để đánh giá 
những năng lực tư duy ở cấp độ rất cao thì phương pháp tự luận có nhiều thuận lợi hơn 
phương pháp TNKQ, vì việc trả lời các câu hỏi TNKQ dù khó đến đâu cũng vẫn được 
thực hiện trong các khuôn khổ cho sẵn. 

Qua nghiên cứu, có thể thấy rằng cả hai phương pháp - TNKQ và tự luận đều là 
những phương pháp hữu hiệu để đánh giá kết quả học tập. Cần nắm vững bản chất từng 
phương pháp và công nghệ triển khai cụ thể để có thể sử dụng mỗi phương pháp đúng 
lúc, đúng chỗ. 

Các chuyên gia về đánh giá cho rằng phương pháp tự luận nên dùng trong các 
trường hợp sau : 

1) Khi thí sinh không quá đông ; 

2) Khi muốn khuyến khích và đánh giá cách diễn đạt ; 

3) Khi muốn tìm hiểu ý tưởng của thí sinh hơn là khảo sát thành quả học tập ; 

4) Khi có thể tin tưởng khả năng chấm bài tự luận của giáo viên là chính xác ; 

5) Khi không có thời gian soạn đề nhưng có đủ thời gian để chấm bài. 
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Phương pháp TNKQ nên dùng trong những trường hợp sau : 

1) Khi số thí sinh rất đông ; 

2) Khi muốn chấm bài nhanh ; 

3) Khi muốn có điểm số đáng tin cậy, không phụ thuộc vào người chấm bài ; 

4) Khi phải coi trọng yếu tố công bằng, vô tư, chính xác và muốn ngăn chặn sự 
gian lận trong thi cử ; 

5) Khi muốn kiểm tra một phạm vi hiểu biết rộng, muốn ngăn ngừa nạn học tủ, học 
vẹt và giảm thiểu sự may rủi. 

4. Về chất lượng của các câu hỏi trắc nghiệm và đề thi trắc nghiệm 

4.1. Mục tiêu giảng dạy là cơ sở quan trọng để xây dựng các đề thi trắc nghiệm 

Để một đề trắc nghiệm đo được mức độ đạt các mục tiêu giảng dạy, thể hiện ở 
năng lực hay hành vi cần phát triển của người học qua quá trình giảng dạy, để viết một 
bài trắc nghiệm tốt cho một môn học cần dựa vào các mục tiêu đã đề ra trong môn học. 

Trong thực tế, các mục tiêu giảng dạy môn học không phải bao giờ cũng có sẵn 
những chi tiết để có thể soạn thảo một bài trắc nghiệm. Trong trường hợp đó cần xây 
dựng lại chi tiết danh mục các mục tiêu. Việc xây dựng các mục tiêu thường được triển 
khai trong nhóm những người cùng giảng dạy môn học đó phối hợp với một chuyên gia 
hiểu biết cách viết các câu hỏi trắc nghiệm. Trước hết, cần liệt kê các mục tiêu cụ thể 
liên quan đến năng lực cần đo lường đối với từng phần của môn học, sau đó tuỳ thuộc 
vào mức độ quan trọng của từng mục tiêu ứng với từng phần của môn học mà quyết 
định là cần bao nhiêu câu hỏi. Một công cụ thuận lợi để thiết kế các thành phần của 
một đề trắc nghiệm là bảng mục tiêu giảng dạy. Bạn đọc có thể tham khảo cách xây 
dựng cấu trúc của đề thi trắc nghiệm qua các tài liệu tham khảo1,2,5,6. 

Việc xác định được chi tiết các mục tiêu cụ thể của môn học và thiết kế đề trắc 
nghiệm bám sát các mục tiêu đó là một đảm bảo để phép đo bằng đề trắc nghiệm có độ 
giá trị cần thiết. 

4.2. Độ khó và độ phân biệt của các câu trắc nghiệm 

Để đánh giá chất lượng của từng câu trắc nghiệm hoặc của toàn bộ một đề thi trắc 
nghiệm, người ta thường dùng một số đại lượng đặc trưng. Chúng ta sẽ lần lượt giới 
thiệu các đại lượng đặc trưng quan trọng nhất của một câu hoặc một bài trắc nghiệm, 
trước hết về độ khó và độ phân biệt. 

                                                 

1,2,5,6 Tài liệu tham khảo số 1, 2, 5, 6. 
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Độ khó : 

Khái niệm đầu tiên có thể lưu ý đến là độ khó của câu trắc nghiệm. Khi nói đến độ 
khó, hiển nhiên phải xem câu trắc nghiệm là khó đối với đối tượng nào. Nhờ việc thử 
nghiệm trên các đối tượng thí sinh phù hợp, người ta có thể đo độ khó bằng tỉ số % thí 
sinh làm đúng câu trắc nghiệm đó trên tổng số thí sinh dự thi : 

Độ khó P của câu trắc nghiệm = Tæng sè thÝ sinh tr¶ lêi ®óng c©u hái
Tæng sè thÝ sinh tr¶ lêi c©u hái

 × 100% 

Khi soạn thảo xong một câu hỏi hoặc một bài trắc nghiệm, người soạn chỉ có thể 
ước lượng độ khó hoặc độ phân biệt của nó bằng cảm tính. Độ lớn của các đại lượng đó 
chỉ có thể tính được cụ thể bằng phương pháp thống kê sau lần trắc nghiệm thử, dựa 
vào kết quả thu được từ các câu và các bài trắc nghiệm của thí sinh. 

Việc sử dụng chỉ số P để đo độ khó là rất có ý nghĩa. Nó dùng cách đếm số người 
làm đúng câu hỏi để thay thế cách xác định độ khó theo các đặc tính nội tại của câu trắc 
nghiệm. Ngoài ra, cách định nghĩa này cũng đã cho một đại lượng chung phản ánh độ 
khó, dễ của các bài trắc nghiệm thuộc các lĩnh vực khoa học  
khác nhau. 

Các câu hỏi của một bài trắc nghiệm thường phải có các độ khó khác nhau. Theo 
công thức tính độ khó như trên, rõ ràng giá trị P càng bé thì câu hỏi càng khó và ngược 
lại. 

Độ phân biệt : 

Khi ra một câu hoặc một bài trắc nghiệm cho một nhóm thí sinh nào đó, người ta 
thường muốn phân biệt trong nhóm ấy những người có năng lực khác nhau : giỏi, trung 
bình, kém... và khả năng của câu trắc nghiệm thực hiện được sự phân biệt ấy được gọi 
là độ phân biệt. Muốn cho câu hỏi có sự phân biệt phản ứng của nhóm thí sinh giỏi và 
nhóm thí sinh kém thì câu đó hiển nhiên phải khác nhau. Người ta thường thống kê các 
phản ứng khác nhau đó để tính độ phân biệt. 

Độ phân biệt của một câu hoặc một bài trắc nghiệm liên quan đến độ khó dễ, vậy 
nếu một bài trắc nghiệm dễ đến mức mọi thí sinh đều làm tốt, các điểm số đạt được ở 
phần điểm cao, thì độ phân biệt của nó rất kém, vì mọi thí sinh đều có phản ứng như 
nhau đối với bài trắc nghiệm đó. Và nếu một bài trắc nghiệm khó đến mức mọi thí sinh 
không làm được, các điểm số đạt được ở phần điểm thấp, thì độ phân biệt của nó cũng 
rất kém. Từ các trường hợp giới hạn nói trên, có thể suy ra rằng muốn có độ phân tích 
tốt thì bài trắc nghiệm phải có độ khó ở mức trung bình. Khi ấy điểm số thu được của 
nhóm thí sinh sẽ có phổ trải rộng. 

4.3. Độ tin cậy, độ giá trị của một bài trắc nghiệm 
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Có hai đại lượng đặc trưng khác gắn với cả một bài trắc nghiệm chứ không phải chỉ 
với từng câu hỏi, rất quan trọng để đánh giá chất lượng của bài trắc nghiệm :  
độ tin cậy, độ giá trị của bài trắc nghiệm. 

Độ tin cậy : 

Trắc nghiệm là một phép đo : dùng thước đo là bài trắc nghiệm để đo một năng lực 
nào đó của thí sinh. Độ tin cậy của bài trắc nghiệm chính là đại lượng biểu thị một độ 
chính xác của phép đo nhờ bài trắc nghiệm. 

Khoa học thống kê có nhiều phương pháp để tính độ tin cậy của một bài trắc 
nghiệm, có thể tìm hiểu về các phương pháp này trong các sách chuyên khảo.1,2,5,6 

Độ giá trị : 

Yêu cầu quan trọng nhất của bài trắc nghiệm với tư cách là một phép đo lường 
trong giáo dục là phép đo ấy đo được cái cần đo. Nói cách khác, phép đo ấy cần phải 
đạt được mục tiêu đề ra cho nó. Chẳng hạn, mục tiêu đề ra cho tuyển sinh đại học là 
kiểm tra xem thí sinh có nắm chắc những kiến thức và kĩ năng cơ bản được trang bị qua 
chương trình phổ thông trung học hay không, trên cơ sở đó tuyển chọn vào đại học. 
Phép đo bởi bài trắc nghiệm đạt được mục tiêu đó là phép đo có giá trị. Có nghĩa là, độ 
giá trị của bài trắc nghiệm là đại lượng biểu thị mức độ đạt được mục tiêu đề ra cho 
phép đo nhờ bài trắc nghiệm. 

Qua định nghĩa về độ phân biệt và độ giá trị, chúng ta có thể thấy rõ mối tương 
quan giữa chúng. Khi bài trắc nghiệm không có độ tin cậy, tức là phép đo nhờ bài trắc 
nghiệm rất kém chính xác, thì chúng ta không thể nói đến độ giá trị của nó. Nói cách 
khác, khi bài trắc nghiệm không có độ tin cậy thì nó cũng không thể có giá trị. 

Vậy, một bài trắc nghiệm có độ tin cậy cao nhất thiết có độ giá trị cao hay không ? 
Câu trả lời là không nhất thiết. Đôi khi phép đo nhờ bài trắc nghiệm có thể đo chính 
xác, nhưng nó đo một cái gì khác chứ không phải cái nó cần đo, trong trường hợp đó 
thì bài trắc nghiệm có độ tin cậy cao nhưng độ giá trị thấp. 

Ví dụ : Một khẩu súng chuẩn xác được người bắn nhằm vào mục tiêu là tấm bia 
ngắm, các viên đạn bắn ra đều trúng chụm lân cận tâm điểm của bia ngắm. Khẩu súng 
như vậy là có độ tin cậy cao, và người bắn nhắm đúng mục tiêu nên kết quả bắn cũng 
đạt độ giá trị cao. Tuy nhiên, cũng khẩu súng đó nếu rơi vào tay một người ngắm nhầm 
mục tiêu, kết quả là các viên đạn vẫn chụm nhưng nằm lân cận một mục tiêu khác chứ 
không đúng mục tiêu đặt ra, trong trường hợp này độ tin cậy của việc bắn súng vẫn cao 
nhưng độ giá trị thấp. 

Ví dụ về kì thi tuyển sinh đại học : Mục tiêu của chúng ta là đo năng lực của học 
sinh thu nhận được qua quá trình học chương trình trung học phổ thông, để lựa chọn 
những học sinh vào học tốt chương trình đại học. Tuy nhiên, cách tổ chức thi, đặc biệt 
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cách ra đề thi không thích hợp sẽ không đảm bảo cho kì thi đạt được mục tiêu đó. 
Chẳng hạn, nếu trong đề thi có bài tập rất khó, nhiều mẹo luật mà một học sinh phổ 
thông trung học, dù nắm vững kiến thức phổ thông, cũng không thể làm kịp trong một 
thời gian ngắn, chỉ những thí sinh đã qua nhiều lớp luyện thi được huấn luyện để có kĩ 
năng thành thạo làm các dạng bài tập đó mới làm kịp, thì chỉ loại thí sinh vừa nêu có 
khả năng đạt điểm cao và được lựa chọn. Kết quả, chúng ta sẽ chọn được những người 
thợ làm bài tập giỏi chứ không phải những học sinh có năng lực nắm vững chương 
trình phổ thông trung học, đặc biệt là những học sinh ở nông thôn không có điều kiện 
luyện thi (phần lớn loại học sinh này bị rơi). Và kĩ năng làm bài tập của những người 
"thợ làm bài tập" chưa chắc đã cần cho quá trình học đại học. Như vậy, có thể kì thi của 
chúng ta đo chính xác, nhưng đo một kĩ năng khác chứ không phải năng lực mà chúng 
ta cần đo. Trong trường hợp này, kì thi có thể có độ tin cậy cao nhưng có độ giá trị 
thấp. Để đánh giá khách quan độ tin cậy của kì thi tuyển sinh đại học, chúng ta có thể 
khảo sát xem kết quả học đại học của sinh viên có tương ứng với kết quả thi tuyển sinh 
hay không. 

4.4. Phân tích và đánh giá một bài trắc nghiệm 

Để hoàn thiện các bài trắc nghiệm, người ta phải triển khai các trắc nghiệm thử. Trắc 
nghiệm là một phép đo kép ; dùng bài trắc nghiệm để đo năng lực các thí sinh, đồng thời 
sử dụng thí sinh để đo chất lượng các câu trắc nghiệm và bài trắc nghiệm. Phép đo kép này 
có thể thực hiện được nhờ hiệu lực kì diệu của các quy luật thống kê. 

Lẽ ra để đo được năng lực thí sinh thì thước đo - bài trắc nghiệm phải được định cỡ 
(calibrration) tỉ mỉ, tức là phải biết được các độ khó, độ phân biệt của các câu, độ tin 
cậy và độ giá trị của bài trắc nghiệm. Tuy chưa được định cỡ như vậy, qua nhiều bước 
soạn thảo ngân hàng câu hỏi theo một quy trình xác định, bài trắc nghiệm cũng đã 
tương đối đảm bảo chất lượng để có thể phân loại được thí sinh. Những thí sinh nào 
làm đúng nhiều câu hỏi tất thuộc nhóm giỏi, những thí sinh làm đúng ít câu hỏi tất 
thuộc nhóm kém. Như vậy, nhờ vào điểm số của toàn bài trắc nghiệm, chúng ta có thể 
phân biệt được trình độ của các thí sinh trong lớp, tức là đã biến đối tượng làm trắc 
nghiệm thành một thước đo để định cỡ các câu hỏi và bài trắc nghiệm. 

Cần lưu ý một điều là khi dùng từ "trắc nghiệm thử" thì chữ thử chỉ có ý nghĩa về 
chuyên môn trong thiết kế và định cỡ trắc nghiệm, còn trong cuộc sống phải tạo hình 
huống để mọi thí sinh đều coi lần trắc nghiệm đó là thật, vì có như vậy thì họ mới làm 
nghiêm túc, hết sức và phép thử mới đạt yêu cầu. 

Dựa vào kết quả trắc nghiệm thử, người ta có thể tự tính toán để phân tích các câu 
và bài trắc nghiệm, cũng có thể nhờ các phần mềm tin học giúp tính rất nhanh chóng 
các đại lượng cần thiết nhờ các phép tính thống kê tương quan cổ điển, hoặc các phần 
mềm được xây dựng theo các mô hình toán học về đo lường giáo dục (chẳng hạn các 
phần mềm tính toán dựa vào lí thuyết ứng đáp câu hỏi mà ta sẽ làm quen trong các 
phần sau). 
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Hai đại lượng quan trọng thường được xem là căn cứ để đánh giá một bài trắc 
nghiệm là độ tin cậy và độ giá trị. Khi đánh giá độ tin cậy, phải xem xét các hệ số tin 
cậy và sai số chuẩn của phép đo. Còn khi đánh giá độ giá trị, phải coi trọng sự phân 
tích nội dung hơn là các số liệu thống kê. Cũng cần lưu ý rằng đây là các đại lượng có 
tính tổng hợp, chẳng những gắn liền với chất lượng đề trắc nghiệm, mà còn với toàn bộ 
quá trình tổ chức kì thi, chấm thi... 

Như đã nói ở chương trước, bài trắc nghiệm muốn có độ giá trị tất yếu phải có độ tin 
cậy, tuy nhiên bài trắc nghiệm có độ tin cậy chưa hẳn đã có độ giá trị. Có thể làm tăng độ 
tin cậy của bài trắc nghiệm khi tăng mức độ thuần nhất về nội dung của nó, nhưng để tăng 
mức độ thuần nhất, chẳng hạn tước bỏ bớt các câu hỏi khó, đôi khi phải hi sinh độ giá trị. 
Trong những trường hợp đó, nên coi trọng độ giá trị hơn là độ tin cậy. 

5. Quy trình chuẩn bị và triển khai một kì thi trắc nghiệm khách quan tiêu 
chuẩn hoá 

Người ta có thể áp dụng phương pháp trắc nghiệm để tổ chức kì thi, kiểm tra các 
lớp học thông thường với số thí sinh không đông lắm, cũng có thể áp dụng ở các kì thi 
quy mô lớn hàng nghìn, hàng vạn thí sinh. Trong trường hợp sau, bất kì một sơ suất 
nhỏ nào cũng có thể dẫn đến những hậu quả xấu và dẫn đến những phản ứng xã hội bất 
lợi. Do đó, để triển khai một kì thi quy mô lớn, người ta phải chuẩn bị hết sức cẩn thận 
về đề thi, quy trình thi, thể thức chấm điểm, cách công bố kết quả... Quá trình chuẩn bị 
hết sức công phu như vậy được gọi là kì thi tiêu chuẩn hoá. Đặc biệt, các câu hỏi trong 
một đề thi tiêu chuẩn hoá là các câu đã được thử nghiệm, phân tích, gọt giũa, trau chuốt 
và định cỡ (tức là xác định được độ khó, độ phân biệt của từng câu và độ tin cậy, độ giá 
trị của cả bài). 

Quy trình tổ chức một kì thi trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá rất phức tạp. Có thể mô tả 
tóm tắt các bước của quy trình đó như sau : 

1) Xác định các môn thi và các nội dung tổng quát cần kiểm tra đối với từng môn. 
Đồng thời, định ra yêu cầu về các trình độ tư duy (chẳng hạn : nhớ, hiểu, biết, vận 
dụng, phân tích, tổng hợp...). Để thực hiện bước này, người ta thường lập một ma trận 
hai chiều : các dòng phân theo các phần nội dung, các cột phân theo trình độ tư duy, 
trong mỗi ô ghi số câu hỏi cần thiết (hoặc tỉ lệ phần trăm) của phần nội dung và trình 
độ tư duy tương ứng. 

2) Phân công cho các giáo viên, mỗi người viết một số câu trắc nghiệm theo các 
yêu cầu cụ thể về nội dung và trình độ tư duy đã xác định. 

3) Trao đổi trong nhóm đồng nghiệp. Kinh nghiệm cho thấy quá trình trao đổi này 
rất quan trọng, giúp tác giả phát hiện và sửa chữa được nhiều sai sót mà bản thân không 
nhận thấy. 

4) Biên tập và đưa các câu trắc nghiệm vào "ngân hàng" lưu trong máy tính. Phụ 
trách biên tập phải là người am hiểu cả về chuyên môn lẫn kĩ thuật viết trắc nghiệm. 
Ngân hàng câu hỏi được quản lí bằng một phần mềm tin học chuyên dụng. 
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5) Lập đề thi và tổ chức thi thử trên một số nhóm thí sinh ; các nhóm này là "mẫu" 
đại diện cho đối tượng thí sinh chung của bài trắc nghiệm. 

6) Chấm thi và phân tích, thống kê các kết quả thi thử. Phương pháp thống kê cho 
phép xác định các đặc trưng của mỗi câu trắc nghiệm, như độ khó, độ phân biệt, qua đó 
có thể đánh giá độ tin cậy của bài trắc nghiệm, phân loại chất lượng các câu trắc 
nghiệm. 

7) Gia công các câu hỏi kém chất lượng và thay các câu đã được đưa vào ngân hàng. 

8) Ra đề thi chính thức : căn cứ vào bảng đặc trưng hai chiều (phân bố câu theo nội 
dung và trình độ tư duy tương ứng với bảng đặc trưng hai chiều), nhờ phần mềm tin 
học để chọn một cách ngẫu nhiên từ ngân hàng số câu hỏi cần thiết với các đặc trưng 
xác định (độ khó, độ phân cách, trình độ tư duy) để lập nên một đề thi. Phần mềm tin 
học có thể tạo ra các đề thi tương đương có cùng nội dung nhưng khác nhau về hình 
thức bằng cách đảo lộn thứ tự các câu hỏi (khi có thể đảo lộn) và các phương án trả lời 
A, B, C, D,... 

9) In đề thi và tổ chức thi : đề thi được in sẵn, phát cho từng thí sinh trong  
phòng thi. 

10) Chấm và phân tích thống kê các kết quả thi. Ngày nay, người ta có thể chấm 
bài trắc nghiệm trên các hệ thống tự động gồm một máy quét ngang dọc và một máy 
tính có phần mềm tin học hỗ trợ việc chấm thi. Cũng có phần mềm tin học cho phép 
thực hiện các phép phân tích thật tỉ mỉ về chất lượng các câu trắc nghiệm và nhiều yếu 
tố liên quan đến bài làm của thí sinh. 

11) Công bố kết quả thi. 

Trong toàn bộ quy trình, các bước từ 2 đến 7 phải lặp lại nhiều lần để hoàn thiện 
dần và tăng số lượng các câu trắc nghiệm trong ngân hàng. Qua đó có thể thấy rằng 
ngân hàng các câu trắc nghiệm không phải là kho lưu trữ bất động mà như một cơ thể 
sống, luôn được bổ sung, loại bỏ, hoàn thiện và phát triển. 

Cần phải nhấn mạnh rằng các câu trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá trong ngân hàng và 
đề thi trắc nghiệm phải được bảo mật trước khi đem ra sử dụng. Những đề thi và những 
câu hỏi đã được dùng chính thức thường được công bố ở các tài liệu dùng cho tham 
khảo hoặc luyện thi. 

Một tác dụng hết sức quan trọng của các kì thi đại trà bằng trắc nghiệm tiêu chuẩn 
hoá là : những thông tin thu được qua việc phân tích thống kê toàn bộ bài làm của thí 
sinh qua các kì thi là những số liệu hết sức quý báu để đánh giá định lượng về tình hình 
giáo dục của từng khu vực, từng cộng đồng, từng nhóm thí sinh và đánh giá xu thế phát 
triển của chất lượng giáo dục theo thời gian. 
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II - SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG THÀNH TỰU HIỆN ĐẠI CỦA KHOA 
HỌC VỀ ĐO LƯỜNG TRONG TÂM LÍ VÀ GIÁO DỤC 

1. Yêu cầu về tính khách quan của phép đo dùng bài trắc nghiệm 

Trắc nghiệm là một phép đo. Cũng như mọi phép đo khác trong khoa học và đời 
sống, ở phép đo bằng trắc nghiệm ta cũng có một thước đo và một đối tượng đo : thước 
đo là bài trắc nghiệm và đối tượng là khả năng nào đó của các cá thể trong một nhóm 
thí sinh. Phép đo bằng trắc nghiệm phải có độ giá trị, độ tin cậy trong một giới hạn sai 
số nào đó có thể chấp nhận được. 

Cũng như những phép đo khác, phép đo bằng trắc nghiệm cũng phải thoả mãn một 
số yêu cầu nào đó thì nó mới đảm bảo được độ giá trị, độ tin cậy. Từ đầu  
thế kỉ XX, một số nhà nghiên cứu về đo lường trong giáo dục đã phát biểu yêu cầu của 
phép đo trong giáo dục. Trong quá trình đo, đối tượng đo không được làm biến đổi 
thước đo và ngược lại, thước đo không được làm biến đổi kết quả đo được. Khi định cỡ 
các câu hỏi trắc nghiệm, mẫu thử không được ảnh hưởng lên các giá trị  
định cỡ, và khi sử dụng các bài trắc nghiệm khác nhau được xây dựng từ một ngân 
hàng câu hỏi để đo năng lực của thí sinh, kết quả đo được không phụ thuộc vào bài trắc 
nghiệm. 

2. Lý thuyết ứng đáp câu hỏi 

Trong thế kỉ XX, nhiều nhà nghiên cứu về đo lường trong tâm lí và giáo dục đã 
nghiên cứu mô hình hoá việc ứng đáp câu hỏi trắc nghiệm để có thể tính toán, định 
lượng các quá trình này. 

Trước hết, có thể xem việc một người có năng lực nào đó trả lời đúng hay sai một 
câu hỏi trắc nghiệm - là một điều ngẫu nhiên, không thể nói trước một cách chắc chắn. 
Do đó, lí thuyết đáp ứng câu hỏi (Iem Response Theory - IRT) phải xây dựng trên cơ sở 
khoa học về xác suất và thống kê. Các công trình quan trọng của lí thuyết này ra đời 
vào ba thập niên cuối của thế kỉ XX, được áp dụng phổ biến trong thực tiễn và đã đạt 
được nhiều thành tựu đáng kể. 

3. Các mối quan hệ nguyên tố trong một phép đo lường giáo dục và  
mô hình Rasch 

Giả sử ra một bài trắc nghiệm gồm 100 câu hỏi cho một kì thi có 500 thí sinh tham 
gia để xác định năng lực của thí sinh về một lĩnh vực nào đó, mỗi thí sinh có một mức 
năng lực βv nào đó về lĩnh vực được đo, và mỗi câu hỏi trắc nghiệm có một độ khó δi 
nào đó. Thí sinh thứ ν có năng lực βv đứng trước câu hỏi thứ i có độ khó δi sẽ ứng đáp 
câu hỏi đó như thế nào ? Trong thí dụ rõ ràng có 50 000 mối quan hệ nguyên tố như 
vậy. 
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Nhà toán học Đan Mạch Georg Rasch, đã đưa ra một mô hình "ứng đáp câu hỏi" để 
mô tả mối tương tác nguyên tố giữa một thí sinh với một câu hỏi của bài trắc nghiệm, 
và dùng mô hình đó để phân tích các dữ liệu thật của bài trắc nghiệm. 

Rasch nói : "Một thí sinh có khả năng hơn thí sinh khác phải có một xác suất lớn 
hơn để trả lời đúng một câu hỏi bất kì. Cũng tương tự như vậy, một câu hỏi khó hơn 
một câu hỏi khác có nghĩa là đối với bất kì thí sinh nào xác suất để trả lời đúng câu hỏi 
sau là lớn hơn so với câu hỏi trước"9. 

Dựa trên giả thiết đó, Rasch đã xây dựng hàm ứng đáp câu hỏi và đường cong ứng 
đáp câu hỏi tương ứng. Để biểu diễn các mối quan hệ này Rasch phải sử dụng các thủ 
thuật để có thể biểu diễn được năng lực và độ khó trên cùng một thang đo : biểu diễn 
năng lực dưới dạng tỉ đối và sử dụng hàm log để biến thương số thành hiệu số. Rasch 
đã biểu diễn hàm ứng đáp câu hỏi dưới dạng hàm mũ.11,12 

Pi (βv - δi) = 
v i

v i

( )

( )
e

[1 e ]

β −δ

β −δ+
 

trong đó Pi(βv - δi) là xác suất trả lời đúng câu hỏi, e là cơ số logarit tự nhiên. 

 

Hình 2. Biểu diễn đường cong ứng đáp câu hỏi theo mô hình Rasch. 

Mô hình Rasch ứng với hàm ứng đáp câu hỏi dạng đơn giản nhất, chỉ chứa một 
tham số độ khó. Nhiều nhà nghiên cứu cũng đưa ra nhiều dạng hàm ứng đáp câu hỏi có 
dạng phức tạp hơn, hàm chứa hai tham số phản ánh cả độ phân biệt của câu hỏi, và hàm 
chứa ba tham số phản ánh cả kết quả đoán mò khi trả lời câu hỏi. 

4. Áp dụng lí thuyết ứng đáp câu hỏi 

Từ thập niên 70 của thế kỉ XX, lí thuyết ứng đáp câu hỏi được áp dụng ngày càng 
rộng rãi để tính toán các kết quả đo đạc năng lực bằng các bài trắc nghiệm và định cỡ 
các câu hỏi trắc nghiệm (tức là tính toán độ khó, độ phân biệt của câu trắc nghiệm). 
Trong các mô hình ứng đáp câu hỏi, mô hình Rasch được sử dụng nhiều nhất vì nó mô 
tả quá trình ứng đáp câu hỏi tương đối đơn giản nhưng kết quả tính toán khá phù hợp 
với thực tế. Việc tính toán theo mô hình Rasch thường được tiến hành như sau : người 
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ta lấy số liệu thực nghiệm từ kết quả của các câu hỏi của một bài trắc nghiệm trên một 
nhóm mẫu nào đó của thí sinh, từ đó phỏng tính số đo năng lực của mỗi thí sinh và độ 
khó của từng câu hỏi. Từ các số đo phỏng tính này, người tính toán các đường cong 
ứng đáp câu hỏi so sánh với các đường cong được dựng từ thực nghiệm và xem xét độ 
phù hợp giữa chúng theo một tiêu chuẩn nào đó. Nếu độ phù hợp chưa đạt mức chính 
xác quy định, quá trình tính toán được lặp lại cho đến khi có được sự phù hợp mong 
muốn. Các phép tính lặp được thực hiện nhanh chóng như được tính điện tử. 

Thực tế áp dụng lí thuyết ứng đáp câu hỏi chứng tỏ lí thuyết này cho phép tạo các 
phép đo lường trong giáo dục thoả mãn hai yêu cầu được đặt ra với một sai số có thể 
chấp nhận trong thực tế. Đó là yêu cầu : các đặc trưng của câu hỏi trắc nghiệm xác định 
qua phép định cỡ không phụ thuộc vào mẫu thí sinh (sample free) và mức năng lực xác 
định được không phụ thuộc vào bài trắc nghiệm (item free). Đó là tính bất biến quan 
trọng được đề ra đối với phép đo lường mà mô hình Rasch cho phép thoả mãn11,12. 

Với việc áp dụng lí thuyết ứng đáp câu hỏi và mô hình Rasch, người ta có thể dựng 
các ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chứa các câu hỏi được định cỡ chính xác, từ đó lập 
ra đề trắc nghiệm có khả năng đo lường năng lực với độ chính xác cao. Nhờ các thành 
tựu này người ta có thể thiết kế các trắc nghiệm thích nghi nhờ máy tính (computer 
adapting test - CAT) cho phép đo lường chính xác năng lực. Với một số lượng không 
lớn các câu hỏi trắc nghiệm không những có thể đo được chính xác năng lực của thí 
sinh, mà còn có thể áp dụng để nâng cao sự chính xác của các điều tra tâm lí, dự báo xã 
hội, do đó nó trở thành một công cụ để thiết kế các phép đo lường quan trọng của khoa 
học xã hội nói chung. Có thể nói : Lí thuyết ứng đáp câu hỏi tạo một cuộc cách mạng 
thật sự trong phép đo lường trong tâm lí và giáo dục. 

Người ta đã soạn thảo nhiều phần mềm máy tính để tính toán các phép đo lường 
trong giáo dục dựa vào các mô hình được xây dựng bởi lí thuyết ứng đáp câu hỏi. Các 
phần mềm được sử dụng phổ biến trên thế giới : BIGSTEP, PASCAL, LOGIST, 
NOHARM (Mĩ), QUEST, CONQUEST (Úc)12,13,15. Riêng phần mềm QUEST do trung 
tâm ACER (Australian Center for Educational Research) sản xuất đã được sử dụng 
nhiều ở Việt Nam trong mấy năm qua. 

III - VIỆC ÁP DỤNG KHOA HỌC ĐO LƯỜNG TRONG GIÁO DỤC Ở 
NƯỚC NGOÀI 

1. Vài nét về lịch sử 
Trên thế giới, việc học và thi diễn ra hàng nghìn năm trước đây (ở Trung Quốc ở 

những năm 2000 TCN), nhưng một khoa học đo lường trong giáo dục thật sự có thể 
xem như bắt đầu cách đây chỉ khoảng một thế kỉ (Thorndike, 1904)8. Ở Châu Âu và 
đặc biệt là Mĩ, lĩnh vực khoa học này phát triển mạnh vào thời kì trước và sau thế chiến 
thứ hai, với những dấu mốc quan trọng như : trắc nghiệm trí tuệ (Stanford - Binet xuất 
bản năm 1916), bộ trắc nghiệm thành quả học tập tổng hợp đầu tiên (Stanford 
Achievement Test) ra đời năm 1923. Ở Liên Xô (cũ) các nhà giáo dục bắt đầu ứng dụng 
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TNKQ từ năm 1926 nhưng phạm một số thiếu sót ấu trĩ, năm 1936 Đảng cộng sản Liên 
Xô chính thức phê phán, từ đó khoa học này phát triển rất chậm3. Gần đây, Liên bang 
Nga chú ý nhiều hơn khoa học này và từ năm 2003 ở Nga có tổ chức kì thi tuyển đại 
học chung bằng đề thi chủ yếu dùng trắc nghiệm. Ở Mĩ, với việc đưa vào chấm trắc 
nghiệm bằng máy của IBM năm 1935, việc thành lập National Council on 
Measurement in Education (NCME) vào thập niên 1950 và ra đời Educational Testing 
Services (ETS) năm 1947, một ngành công nghiệp trắc nghiệm đã hình thành. Từ đó 
đến nay, khoa học về đo lường trong tâm lí và giáo dục đã phát triển liên tục, những 
phê bình chỉ trích đối với khoa học này cũng xuất hiện thường xuyên, nhưng chúng 
không đánh đổ được nó mà chỉ làm cho nó tự điều chỉnh và phát triển mạnh mẽ hơn. 
Hiện nay ở Mĩ ước tính mỗi năm số lượt trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá cỡ 1/4 tỉ và trắc 
nghiệm do giáo viên soạn lên đến con số 5 tỉ14. Tương ứng với ngành công nghiệp trắc 
nghiệm đồ sộ và sự phát triển của công nghệ thông tin, lí thuyết về đo lường trong tâm 
lí giáo dục cũng phát triển nhanh. Có thể nói, IRT đã đạt những thành tựu quan trọng 
trong việc nâng cao độ chính xác của trắc nghiệm, và trên cơ sở IRT công nghệ trắc 
nghiệm thích ứng nhờ máy tính (Computer Adaptive Test - CAT) ra đời. Ngoài ra, trên 
cơ sở những thành tựu của IRT và ngôn ngữ học máy tính, công nghệ E-RATE chấm tự 
động các bài tự luận tiếng Anh nhờ máy tính của ETS đã được triển khai qua mạng 
Internet trong mấy năm qua. 

2. Một số ví dụ về hoạt động đánh giá trong giáo dục trên thế giới 

Có thể điểm qua một số các hoạt động về đo lường, đánh giá hiện nay liên quan 
đến bậc đại học ở Mĩ và một vài nước khác. 

- Đề tuyển sinh đại học : Ở Mĩ, các trường đại học không tổ chức thi tuyển mà dựa 
vào kết quả của các kì thi do các công ty ngoài nước tổ chức để xét tuyển. Có các dịch 
vụ thi đáp ứng công việc này, đó là SAT (Scholastic Assessment Test) do công ty EST 
tổ chức, và ACT do chương trình ACT (American College Testing Program) triển khai. 
SAT cho thi 2 môn, Anh ngữ và Toán, còn ACT cho thi 4 môn, ngoài Anh ngữ và Toán 
còn thi thêm môn đọc hiểu và suy luận khoa học. Cả AST và ACT thường tổ chức thi 
mỗi năm 4 lần, cho các học sinh ở những năm cuối bậc phổ thông trung học. Hiện nay, 
hằng năm có khoảng 1,8 triệu thí sinh thi SAT và 1,6 triệu thí sinh thi ACT. Học sinh 
Mĩ thường gửi đơn dự tuyển đến 5 - 6 trường đại học, các trường căn cứ trên điểm SAT 
hoặc ACT, điểm trung bình học tập ở phổ thông trung học (GPA) và một số nhân tố 
khác liên quan đến từng cá nhân (phỏng vấn, hoạt động xã hội, thư đề nghị...) để xét 
tuyển. 

Ở Nhật Bản, "Trung tâm quốc gia về tuyển sinh đại học" được thành lập năm 1977, 
tổ chức kì thi tuyển chung cho hầu hết các trường đại học công và tư của  
Nhật Bản hằng năm. Năm 1998, gần 600 nghìn thí sinh dự thi. Đề thi được soạn cho 31 
môn cụ thể, mỗi thí sinh có thể lựa chọn thi 5 môn của 5 nhóm nào đó tuỳ theo quy 
định của trường đại học mà thí sinh dự định dự tuyển. Để tổ chức mỗi năm một kì thi, 
trung tâm này chi tiêu hằng năm cỡ 100 triệu USD. 
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Ở Thái Lan kì thi tuyển sinh đại học liên kết được tổ chức chung cho hầu hết các 
trường đại học công và tư từ hơn 30 năm nay. Với kết quả kì thi, thí sinh có thể xin dự 
tuyển vào 5 ngành khác nhau của các trường đại học. Từ năm 1998 Thái Lan bắt đầu 
cải tiến kì thi liên kết bằng cách xét thêm điểm trung bình học ở phổ thông (với trọng 
số 10%) và cho thi mỗi năm 2 lần. 

Ở Trung Quốc từ năm 1989, việc tổ chức kì thi tốt nghiệp phổ thông trung học 
được giao cho các địa phương, còn kì thi tuyển đại học được tổ chức thống nhất trên cả 
lục địa Trung Quốc vào đầu tháng 7 hằng năm. 

Đề thi cho các kì thi tuyển đại học hoặc toàn bộ (Mĩ, Nhật, Thái Lan) hoặc chủ yếu 
(Trung Quốc) bằng phương pháp TNKQ. 

Ở Nga trong những năm gần đây khoa học về đo lường trong giáo dục cũng được 
lưu ý nhiều hơn. Gần đây nhất, từ năm 2003, trên toàn Liên bang Nga lần đầu tiên tổ 
chức kì thi quốc gia hợp nhất tốt nghiệp phổ thông và thi tuyển đại học bằng TNKQ, 
khoảng 60% số học sinh trong toàn Liên bang tham gia. 

- Đề thi tuyển sinh sau đại học : Ở Mĩ, công ty EST tổ chức các kì thi Graduate 
Record Examination (GRE). GRE gồm trắc nghiệm tổng quát (General Test - GRE GT) 
về Anh ngữ, Toán, và khả năng phân tích. Ngoài ra, còn các trắc nghiệm môn học 
(Subject Test - GRE ST) cho 16 môn khác nhau, mỗi môn học có liên quan với lĩnh vực 
đào tạo của chương trình sau đại học. Ngoài các GRE, đối với chương trình cao học 
quản trị kinh doanh (MBA) ETS còn tổ chức riêng Chương trình trắc nghiệm Tuyển 
sinh đại học về Quản lí (Graduate Management Admision Test - GMAT). 

Phải nói là các kì thi trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá ở Mĩ được chuẩn bị rất công phu 
và khoa học, do đó tính chính xác và khách quan của chúng khá cao. Tuy nhiên, vẫn có 
các hoạt động luyện thi, thậm chí các hoạt động này cũng được tổ chức rất công phu và 
khoa học. Hoạt động "craking" (bẻ gãy) các trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá của Công nghệ 
"Princeton Review" là một ví dụ. Princeton Review tuyên bố đảm bảo là việc hướng 
dẫn của họ sẽ giúp thí sinh nâng cao điểm của mình. Tuy nhiên, họ cho rằng việc luyện 
thi của thí sinh còn có ý nghĩa ở chỗ : khả năng của thí sinh làm tốt bài trắc nghiệm 
cũng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời của họ. 

IV - KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG NHỮNG THÀNH TỰU HIỆN ĐẠI CỦA KHOA 
HỌC VỀ ĐO LƯỜNG TRONG GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA 

1. Vài nét về sự phát triển của khoa học về đo lường trong giáo dục ở nước ta 
Ở nước ta, khoa học về đo lường trong giáo dục ở trong tình trạng khá lạc hậu và 

phát triển chậm. Trước 1975, ở miền Nam có một vài người được đào tạo về môn khoa 
học này từ các nước phương Tây, trong đó có cả Giáo sư Dương Thiệu Tống. Vào năm 
1974 một hoạt động đáng lưu ý là kì thi tú tài lần đầu tiên được tổ chức ở miền Nam 
bằng phương pháp TNKQ1. 
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Ở miền Bắc trước đây, khoa học này ít được lưu ý vì trong hệ thống các nước xã 
hội chủ nghĩa cũ, kể cả Liên Xô, khoa học này rất kém phát triển. Vào những năm sau 
1975, ở phía Bắc có một số người có nghiên cứu về khoa học đo lường trong tâm lí. 
Chỉ đến năm 1993, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới mời một số chuyên gia nước ngoài vào 
nước ta phổ biến về khoa học này, cũng như cử một số cán bộ ra nước ngoài học tập4,5. 
Từ đó một số trường Đại học có tổ chức các nhóm nghiên cứu áp dụng các phương 
pháp đo lường trong giáo dục để thiết kế các công cụ đánh giá, soạn thảo các phần mềm 
hỗ trợ, mua máy quét quang học chuyên dụng (OMR) để chấm thi. Một điểm mốc đáng 
ghi nhận là kì thi tuyển đại học (TTĐH) thí điểm tại trường Đại học Đà Lạt vào tháng 
7/1996 bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan mà sự thành công tốt đẹp của nó 
được Hội nghị rút kinh nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 9 năm 
đó khẳng định (Kì thi có 7200 thí sinh dự tuyển, 2 loại đề trắc nghiệm và tự luận được 
sử dụng để thí sinh tự chọn. Có khoảng 70% lượt thí sinh chọn đề trắc nghiệm, chấm 
thi bằng máy Opscan - 7, trong khoảng 60 trường hợp vi phạm kĩ thuật thi do quay cóp 
thì chỉ có 4 thí sinh từ nhóm làm trắc nghiệm)7. 

Từ năm 1997 đến nay, các hoạt động đổi mới phương pháp đo lường và đánh giá 
trong giáo dục ở các trường Đại học lắng xuống. Cho đến mùa thi năm 2002,  
Bộ Giáo dục và Đào tạo mới tổ chức kì thi tuyển đại học "3 chung". Về kì thi "3 
chung", nhiều người hoan nghênh về chủ trương thi chung, về việc ra đề thi dựa vào 
các kiến thức cơ bản của phổ thông trung học, tránh các đề lắt léo chỉ có lợi cho những 
thí sinh đã qua các lò luyện thi. Tuy nhiên, việc kết quả phân bố điểm thi quá lệch về 
phía điểm thấp (cực đại về tần suất ở 3 điểm, số thí sinh dưới trung bình cỡ 87%) lặp 
lại gần y hệt trong cả hai kì thi 2002 - 2003 gây nhiều ý kiến phê phán16. 

Vào cuối tháng 9 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập "Cục khảo thí và 
Kiểm định chất lượng" để cải tiến việc thi cử và đánh giá chất lượng các trường  
Đại học, đồng thời tiến tới sẽ dùng phương pháp trắc nghiệm khách quan để làm đề 
TTĐH. Đây là cơ hội phát triển của khoa học về đo lường trong giáo dục ở nước ta 
trong thời gian sắp tới. Sự kiện đó thực sự là một tin vui, vì vậy kì thí điểm cải tiến thi 
tuyển đại học tại Đà Lạt năm 1996 sẽ không còn là vô ích, được tiếp tục phát triển sau 
gần một thập niên. 

Tuy vậy, khó khăn trên con đường đổi mới giáo dục nói chung, phát triển khoa học 
về đo lường trong giáo dục nói riêng vẫn còn nhiều. Chúng ta cần làm gì để thúc đẩy sự 
phát triển đó ? 

Chúng tôi xin đề xuất những phương hướng sau đây : 

- Cần tổ chức bồi dưỡng những hiểu biết sơ đẳng về khoa học đo lường trong giáo 
dục cho mọi nhà giáo. 

- Cần đưa vào chương trình đào tạo ở mọi trường đại học và cao đẳng môn học các 
phương pháp đo lường và đánh giá trong giáo dục. 
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- Các trường đại học và viện nghiên cứu chuyên về giáo dục cần đẩy mạnh việc 
nghiên cứu về khoa học đo lường trong giáo dục để thấu hiểu nó, từ đó phối hợp với 
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn áp dụng trong toàn hệ thống 
giáo dục từ mẫu giáo đến sau đại học. 

- Triển khai áp dụng khoa học đo lường trong giáo dục ra mọi hoạt động xã hội bên 
ngoài hệ thống giáo dục, vì trong tương lai, với sự phát triển của kinh tế xã hội, tất yếu 
việc áp dụng đó sẽ trở thành một công nghiệp lớn. 

2. Khả năng ứng dụng những thành tựu hiện đại về khoa học đo lường trong 
giáo dục để triển khai các kì thi quốc gia 

Với việc ra đời cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, có thể tin tưởng 
rằng hoạt động đánh giá trong giáo dục sẽ được triển khai bài bản hơn, và khoa học về 
đo lường trong giáo dục sẽ có điều kiện phát triển ở nước ta. 

Chúng ta đã có một số cố gắng trong việc xây dựng lực lượng và thúc đẩy hoạt 
động theo phương hướng này, đặc biệt là triển khai thành công kì thi tuyển đại học thí 
điểm bằng phương pháp TNKQ tại trường Đại học Đà Lạt năm 1996. Tuy nhiên, cho 
đến nay, việc cải tiến thi tuyển đại học đã diễn ra hết sức chậm chạp. Nguyên nhân, 
theo tôi, gồm : một là, khoa học về đo lường và đánh giá ngay trong những điều cơ bản 
nhất của khoa học này ; hai là, có một số người trong các bộ phận quản lí giáo dục đại 
học từ Bộ cho đến các trường đại học, một bộ phận của những người luyện thi, những 
người mà nhiều lợi ích riêng gắn với kì TTĐH theo cách tổ chức lạc hậu và kém khoa 
học như hiện nay, không muốn thay đổi. 

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có kế hoạch đổi mới các kì thi quốc gia ở 
nước ta, trước hết là kì TTĐH. Tuy nhiên, để tạo nên sự nhất trí về chủ trương và bước 
đi, cần xây dựng những quan niệm đúng đắn về cách ứng xử đối với khoa học này. 
Theo chúng tôi, nên lưu ý các khía cạnh sau đây : 

1) Có một khoa học về đo lường trong giáo dục. Những người có liên quan cần có 
hiểu biết về khoa học này để sử dụng đúng các sản phẩm của nó, chứ không thể đòi hỏi 
ai trở thành chuyên gia. 

Cách đây vài năm Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trưng cầu ý kiến rộng rãi trong 
giáo chức và nhân dân về việc nên tổ chức TTĐH bằng cách nào, có nên sử dụng phương 
pháp TNKQ hay không ? Tôi hơi ngạc nhiên về chủ trương này. 

Theo tôi nghĩ, đối với người quản lí giáo dục, những người được ra quyết định, 
trước một chủ trương lớn cần có sự nhất trí cao để thống nhất trong chỉ đạo, trong 
hướng dẫn dư luận. Do đó những hội nghị, hội thảo, trao đổi trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng về một chủ trương mới là hết sức cần thiết. Khi ấy trách nhiệm 
của những người quản lí là phải tìm hiểu thực chất của phương pháp mới, công nghệ 
mới liên quan để hiểu được chủ trương mới. 
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Tuy nhiên đối với đông đảo giáo chức và nhân dân, phần lớn chưa có những hiểu 
biết tối thiểu về khoa học này, thì việc trưng cầu ý kiến rộng rãi về cách làm để dựa vào 
đó mà ra quyết định là một điều phi lí. Đối với đông đảo quần chúng chỉ nên nêu mục 
tiêu của việc đổi mới, và thuyết phục họ tin rằng các cơ quan chuyên môn sẽ triển khai 
công việc với đầy đủ tính khoa học để đạt được mục tiêu đó. Còn làm như thế nào, đó 
là vấn đề của các chuyên gia, của các nhà khoa học có đủ hiểu biết về lĩnh vực này. Đối 
với các vấn đề khoa học không thể biểu quyết theo đa số. 

Có thể nêu vài ví dụ. Đưa các giống lúa mới vào nông nghiệp cho nông dân sử 
dụng là một việc hết sức cần thiết để nâng cao năng suất trồng lúa và chất lượng gạo 
thu hoạch. Tuy nhiên, không thể và không nên trưng cầu ý kiến rộng rãi trong nông dân 
về việc nên dùng biện pháp sinh học nào để lai tạo hoặc chọn giống mới trong các 
phòng thí nghiệm sinh học, vì đó là vấn đề của nhà chuyên môn. Cũng như vậy, trong 
giai đoạn mới của sự phát triển kinh tế thị trường, nước ta cần mở thị trường chứng 
khoán. Thật là khôi hài nếu đặt vấn đề trưng cầu ý kiến rộng rãi trong nhân dân là có 
nên mở thị trường chứng khoán hay không, vì phần lớn dân ta chưa hiểu thị trường 
chứng khoán là gì, kể cả một số chuyên gia kinh tế làm việc trong điều kiện trước đây 
mà không chịu học tập để cập nhật những kiến thức và khái niệm mới trong kinh tế thị 
trường. 

Khi nói đến việc trưng cầu ý kiến về phương pháp TTĐH, tôi muốn lưu ý rằng "đo 
lường trong giáo dục" là một khoa học thật sự, để hiểu sâu các khía cạnh tinh tế của nó 
cần có sự đầu tư học tập, nghiên cứu nhất định. Khi tôi tiếp xúc với một số chuyên gia 
giáo dục nước ta để tham khảo ý kiến về các vấn đề liên quan thì một số người khiêm 
tốn trả lời rằng về lĩnh vực này họ chưa biết gì. Đó là điều không có gì đáng ngạc 
nhiên, ai cũng vậy, khi chưa có thời gian tìm hiểu về lĩnh vực này. Thái độ khiêm tốn 
của các chuyên gia giáo dục tự cho là "chưa biết gì" là hết sức cần thiết. Thế nhưng 
cũng không phải không có những chuyên gia giáo dục, đôi khi là "cây đa, cây đề", khi 
phát biểu về những vấn đề liên quan lại đưa ra những khẳng định hết sức thận trọng, 
mà ý kiến của họ thường được những người lãnh đạo lắng nghe và quần chúng tin 
tưởng, vì họ là "cây đa, cây đề". 

Tóm lại, chúng tôi nghĩ phương pháp cụ thể để TTĐH là một vấn đề khoa học thực 
sự, là một vấn đề chuyên môn của chuyên gia liên quan, đặc biệt là chuyên gia về lĩnh 
vực "đo lường trong giáo dục". Làm cho xã hội hiểu mục tiêu của việc đổi mới TTĐH 
là rất cần thiết, nhưng không nên tầm thường hoá khoa học giáo dục đến mức cho rằng 
những điều tinh tế trong khoa học này đều phải giải thích cho mọi người bình thường 
có thể hiểu tường tận. 

2) Tự luận và trắc nghiệm khách quan đánh giá được năng lực nhận thức nào của 
thí sinh. 

Gần đây trên báo chí có một số ý kiến của các chuyên gia giáo dục đóng góp về 
cách TTĐH. Có ý kiến cho rằng TNKQ không đánh giá được khả năng tư duy của thí 
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sinh, chỉ đánh giá khả năng ghi nhớ, do đó áp dụng TNKQ cho TTĐH sẽ rất nguy hiểm 
cho toàn bộ hệ thống giáo dục. 

Như đã nêu trên đây, mỗi phương pháp (TL hay TNKQ) đều có mặt mạnh mặt yếu. 
Tuy nhiên nói rằng TNKQ không đánh giá được khả năng tư duy là hoàn toàn sai lầm. 
Không phải là quá khó khăn để nêu ra rất nhiều thí dụ cụ thể về những đề thi TNKQ 
đánh giá được những khả năng tư duy rất cao, phủ kín mọi thang bậc về năng lực nhận 
thức mà B.Bloom đã đề ra (nhớ, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá). Cũng dễ 
dàng đưa ví dụ về những đề thi TL chỉ cho phép đánh giá những khả năng nhận thức rất 
thấp (nhớ, hiểu). Và hiển nhiên cũng có thể nêu những dẫn chứng ngược lại. Cho nên, 
vấn đề ở đây không phải là dùng phương pháp nào để xây dựng đề thi, TL hay TNKQ, 
mà ở chỗ chất lượng đề thi như thế nào. Về mặt này chúng tôi cho rằng nếu áp dụng 
quy trình xây dựng đề thi TNKQ đúng bài bản, có sự tham gia của đông đảo chuyên gia 
và giáo chức có kinh nghiệm trong một thời gian dài sẽ đảm bảo thu được các đề trắc 
nghiệm tốt, có chất lượng cao hơn so với quy trình làm các đề thi TL chỉ trông cậy vào 
một số rất ít chuyên gia trong một thời hạn rất ngắn. 

Cũng cần nói thêm rằng, cho đến nay rất nhiều nước sử dụng hoặc toàn bộ, hoặc 
chủ yếu các đề TNKQ để TTĐH : Mĩ (chủ yếu), Nhật Bản (toàn bộ), Trung Quốc (chủ 
yếu), Thái Lan (toàn bộ),... Các chuyên gia giáo dục của các nước này có lẽ đã cân 
nhắc rất nhiều để thấy mặt lợi, mặt hại của việc chọn sử dụng phương pháp nào. Chúng 
ta không nên nghĩ rằng sự lựa chọn của họ là việc ngu dốt. 

3) Chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng và lực lượng để sử dụng các thành tựu hiện 
đại của khoa học về đo lường trong giáo dục nhằm cải cách các kì thi tuyển quốc gia. 

Chúng tôi được biết một số người trong ngành Giáo dục còn rất dè dặt trong việc áp 
dụng những thành tựu hiện đại của khoa học về đo lường trong việc cải cách các kì thi 
quốc gia, vì cho rằng chúng ta chưa chuẩn bị đủ lực lượng. Thật ra nên hiểu đúng về 
lực lượng cần thiết để triển khai hoạt động này, đó là một số không lớn chuyên gia tinh 
nhuệ có đủ hiểu biết để áp dụng được khoa học về đo lường vào thực tiễn, ngoài ra, đối 
với phần lớn giáo viên và học sinh chỉ cần cung cấp một số hiểu biết tối thiểu để có thể 
thực hiện trên cương vị của mình. Với cách hiểu như vậy, hiện nay chúng ta đã chuẩn 
bị được gì ? 

- Về nhân lực : ngoài một số ít chuyên gia về đo lường giáo dục đã được đào tạo ở 
Mĩ trước đây, trong 8 năm qua chúng ta đã gửi đi đào tạo ở các nước tiên tiến (Mĩ, Úc, 
Canada) và cho đến nay có hàng chục chuyên gia có bằng thạc sĩ, tiến sĩ về lĩnh vực này 
đã về nước, sẵn sàng đóng góp cho quá trình đổi mới. Lực lượng tinh nhuệ ở điểm xuất 
phát như thế là tạm đủ, chỉ cần tập hợp lại. 

Nếu cần chuyên gia nước ngoài giúp đỡ trong giai đoạn đầu, chúng ta có thể dễ 
dàng mời chuyên gia từ Úc, Mĩ,... Chúng tôi đã xây dựng được các mối quan hệ với các 
công ty nổi tiếng ETS, ACT (Mĩ), ACER (Úc) để có thể làm việc này. Chúng tôi được 
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biết từ cách đây mười mấy năm đã có những chuyên gia Mĩ giúp Trung Quốc tổ chức 
cải cách TTĐH. 

- Về công nghệ : Trong 8 năm qua, chúng ta đã kịp nhận và sử dụng thành thạo các 
phần mềm hiện đại của Mĩ, Úc để phân tích, đánh giá các câu hỏi, soạn đề thi, chấm thi 
TNKQ cũng đã được xây dựng ở một công ty công nghệ giáo dục (ví dụ như EDTCH) 
và một số trường Đại học. 

Trong các trường Đại học nước ta hiện nay có khoảng 10 máy chấm thi với tốc độ 
chấm cỡ 4000 bài/giờ. Việc sử dụng các máy chấm thi này đã thành nền nếp ở một số 
trường Đại học. Hơn nữa, việc triển khai cải cách TTĐH hiện nay thuận lợi hơn trước 
đây rất nhiều nhờ công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ in  
siêu tốc. 

3. Việc cải tiến các kì thi quốc gia có thể trở thành một nút bấm đột phá để đổi 
mới giáo dục 

Trong nhiều năm qua "quốc nạn" về dạy thêm học thêm tràn lan bị lên án ở mọi 
nơi, mọi lúc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đưa ra nhiều quy định có tính chất hành 
chính để "dọn dẹp", nhưng phần lớn không thành công. Những tiêu cực và yếu kém 
trong giáo dục lan tràn, phổ biến đến mức nhiều nhà lãnh đạo giáo dục không biết bắt 
đầu từ đâu để thiết lập lại kỉ cương và tiến lên chấn hưng giáo dục. 

Chúng tôi không muốn đi sâu phân tích nguyên nhân của những yếu kém về giáo 
dục, vì chúng bắt nguồn sâu xa từ sự hạn hẹp về điều kiện so với nhu cầu phát triển 
giáo dục, từ chế độ tiền lương của giáo viên, từ những quan niệm không tường minh về 
giáo dục trong cơ chế thị trường... Tuy nhiên nếu đòi hỏi tìm một khâu nào đó để không 
phải đầu tư quá tốn kém mà tác động vào đó có thể tạo sự thay đổi tích cực đáng kể về 
giáo dục, thì chúng tôi tin rằng đó là khâu nâng cao chất lượng các kì thi quốc gia, 
dùng việc thi để điều chỉnh việc dạy và học, vì như người ta vẫn thường nói "thi thế 
nào học thế nấy". Mà để nâng cao chất lượng các kì thi không có cách nào khác là tổ 
chức các kì thi thật sự có chất lượng bằng cách ứng dụng các thành tựu hiện đại nhất 
của khoa học về đo lường trong giáo dục. 

 

Hà Nội, tháng 12-2003 
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