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hoạt động dạy học trên lớp và hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đánh giá liên tục theo 

quá trình giáo dục học sinh; có đủ các điều kiện cần thiết cơ bản về vật chất trường 

lớp, thời gian học và năng lực nghề nghiệp của giáo viên . . .  

Mô hình Trường học mới Việt Nam (Việt Nam Escuela Nueva-VNEN) đã có những 

đổi mới hết sức cơ bản phương pháp giáo dục để từng bước tiến tới mục tiêu giáo dục 

tự học, tự phát triển theo phương thức nhà trường trong môi trường tương tác xã hội. 

Những hoạt động được coi là sáng tạo, đột phá trong việc thay đổi nhà trường bởi 

VNEN là quá trình tổ chức quản lý lớp học. Thực chất là các giải pháp cụ thể để học 

sinh được tương tác trong các hoạt động xã hội ở trường, ở lớp, như: học theo cặp, 

theo nhóm nhỏ; xây dựng và duy trì Hội đồng tự quản học sinh; xây dựng và phát huy 

các công cụ hỗ trợ học tập trong lớp (các góc học tập và cộng đồng, bản đồ cộng đồng, 

các hòm thư chung và riêng trong lớp . . .)  

Tuy nhiên giải pháp về thay đổi phương pháp dạy học được coi là sáng tạo, là then 

chốt nhất để phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh ở VNEN. Do điều kiện của 

bài viết, bài viết chỉ có thể trình bày cấu trúc sách Hướng dẫn học (HDH), một khía 

cạnh nhỏ sáng tạo, trong sự sáng tạo rộng hơn của phương pháp dạy học cũng như tổ 

chức quả lý lớp học trong VNEN. 

2 NỘI DUNG ( Xem tiếp trang 104) 
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dục phổthông (GDPT). 

  

Dưới góc nhìn của Chuyên gia GD Đặng Tự Ân  

Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học 

(Bộ GDĐT)-Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới GDPT 

Việt Nam (VIGEF) thì  “cần lắm sự thay đổi của mỗi 

giáo viên, và mong họ hãy vượt qua chính mình 

một khi còn đứng lớp hành nghề”. 
 

PV: Thưa ông, chương trinh GDPT mới (đang thực hiện với lớp 1) chú trọng tới 

năng lực và phẩm chất người học. Vậy làm thế nào để đánh giá đúng năng lực và 

phẩm chất người học? 

 

Ông ĐẶNG TỰ ÂN: Đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh, thực chất là đánh giá 

quá trình hình thành và phát triển các kỹ năng, các hành vi thể hiện của học sinh. Công 

việc  này mới, rất khó và rất cần ở sự chuyên cần, tỉ mỉ, công phu của những người 
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tham gia đánh giá. Nó đòi hỏi kỹ năng riêng của giáo viên, cái tâm sáng của nhà giáo 

và sự hợp tác có hiệu quả của tất cả các thành viên trong nhóm chuyên môn, đứng đầu 

là Hiệu trưởng nhà trường.  

Thông thường có 2 hình thức đánh giá năng lực của học sinh. 

Một là, đánh giá thông qua quá trình dạy học các môn học/HĐGD được diễn ra trên 

lớp hoặc ngoài trường học. 

Để thực hiện theo hình thức đánh giá này, trước hết các trường phải dựa vào 10 nhóm 

năng lực chung của Bộ GD và ĐT để cụ thể chuẩn đầu ra năng lực của các môn 

học/HĐGD. Nghĩa là mỗi giáo viên có sẵn một bảng các nội dung dạy/giáo dục học 

cơ bản cùng với hệ thống các kỹ năng, các hành vi và chứng cứ tương ứng để dựa vào 

đó tra cứu và đánh giá học sinh.  

 Hình thức này là hình thức chủ yếu để đánh giá năng lực của học sinh vì biểu hiện 

năng lực của học sinh dễ nhận thấy chứng cứ và được xuất hiện thường xuyên, liên tục 

trong suốt quá trình dạy học và giáo dục. 

Hai là, đánh giá thông qua quan sát biểu hiện các hành vi năng lực của học sinh 

Giáo viên dựa vào các chứng cứ cụ thể đã được chi tiết, được phát triển từ 10 nhóm 

năng lực chung của Bộ GD và ĐT dùng làm cơ sở để quan sát và đánh giá học sinh. 

Tuy nhiên việc thu thập thông tin qua quan sát các nhóm năng lực không nhất thiết 

phải thực hiện với tất cả các chứng cứ cụ thể đưa ra hoặc áp dụng cho tất cả học sinh 

trong lớp mà chi cần tập trung vào những năng lực nổi trội hoặc những yếu tố mà giáo 

viên chưa xác định rõ mức độ năng lực của một số học sinh. 

Cần chú ý rằng, những chứng cứ đưa ra để đánh giá sự thể hiện của học sinh cần ở 

mức độ thấp nhất về năng lực. Giáo viên dựa vào mức độ này để nhận xét những học 

sinh có năng lực ở mức độ cao hơn. Riêng học sinh đang ở cấp tiểu học, các em còn 

non nớt, nhất là học sinh lớp 1,2,3, chưa bộc lộ rõ các khả năng, năng lực, nên việc 

đưa ra các chứng cứ ở mức thấp nhất sẽ rất thuận lợi cho học giáo viên khi phát hiện, 

nhận xét và đánh giá học sinh. 

Đối với đánh giá phẩm chất học sinh, thực chất là chú trọng đánh giá nội tâm, phẩm 

giá của học sinh được dựa theo 5 nhóm phẩm chất của Bộ GD và ĐT đã quy định. 

Điều này trong thực tế là rất khó làm, vì vậy mỗi nhà trường hướng dẫn giáo viên chỉ 

cần đạt tới mục tiêu là nhìn nhận sơ bộ ban đầu về hình thành nhân cách một học sinh 

vào một thời điểm hiện tại. Các hình thức để đánh giá phẩm chất học sinh phổ biến 

thường là: 

Hình thức quan sát biểu hiện của học sinh mà giáo viên nhìn thấy được; Hình thức tổ 

chức thực nghiệm nhằm chủ động làm bộc lộ tính cách học sinh; Hình thức tổ chức  

phỏng vấn, đàm thoại, giao tiếp giữa các giáo viên để phán đoán tình cảm hay tâm lý, 

nội tâm của học sinh trong mỗi lớp;Hình thức nghiên cứu sản phẩm hoạt động của học 

sinh, đây chính là nghiên cứu thế giới tâm lí của các em được biểu hiện trong đó; Hình 

thức đo lường xã hội, nhằm nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa các học sinh và vị 

trí, vai trò của các em trong nhóm bạn hay trong lớp học, trong trường và cộng đồng. 
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Thực tế, tại các lớp thực hiện việc đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực, 

phẩm chất học sinh, tuy bước đầu còn hạn chế, còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ở một 

số nơi vẫn đạt được những kết quả nhất định. Ở các lớp học này, với hình thức dạy học 

chủ yếu theo nhóm, theo cặp (hoặc giáo viên làm việc trực tiếp với cá nhân học sinh), 

qua thực tế cho thấy : các em được rèn luyện, tăng cường khả năng suy nghĩ, phân tích, 

tổng hợp, quan sát, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các em đã thể hiện rõ ý thức tự 

học, độc lập trong học tập; bộc lộ tính tự tin trong giao tiếp, ý thức tự quản và tự giác 

cao trong hoạt động tập thể, trong sinh hoạt và học tập. 

PV: Đi kèm với chương trình GDPT mới, đã có những quy định mới về đánh giá 

HS phổ thông đã được ban hành. Nhưng xem ra với GV, việc thay đổi đánh giá chỉ 

bằng điểm số mà lâu nay họ vẫn làm xem ra không đơn giản. Như vậy, ông có cho 

rằng một trong những cái khó trong đổi mới giáo dục vẫn đang nằm ở giáo viên 

không?  

 

 

Đổi mới giáo dục trước hết phải bắt đầu từ người thầy 

 

Đổi mới đánh giá đi liền với đổi mới phương pháp dạy-học như hình với bóng, tuy hai 

mà một. Trong đó đổi mới đánh giá học sinh trong quá trình học là trọng điểm, quyết 

định tới đánh giá chất lượng và thành tích học tập của một nhà trường đổi mới. Đánh 

giá quá trình học tập của học sinh, thông qua nhận xét là cách đánh giá rất mới, rất 

khác hình thức đánh giá cũ khi mà giáo viên chỉ dựa hoàn toàn vào điểm số qua các 

bài kiểm tra. Đánh giá mới và đánh giá cũ rất khác nhau: giáo viên đưa ra nhận xét 

dưới dạng câu chữ mà không phải là con số cụ thể; mục tiêu và thành tích học tập của 

học sinh được thể hiện dưới dạng định tính mà không phải kiểu đo lường, tỷ lệ phần 
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trăm như các chỉ tiêu thi đua; thực hiện đánh giá thường xuyên, đi liền với quá trình 

học tập mà không phải đợi khi đã dạy học xong mới đánh giá; nó mang ý nghĩa giáo 

dục, điều chỉnh dạy học trong nhà trường mà không phải nhằm cổ vũ công khai trong 

cộng đồng và  xã hội. 

Như thế đánh giá học sinh bằng nhận xét không tường minh tường minh, đôi khi người 

giáo viên cảm thấy mơ hồ, không có đường đi, không biết cách đi và cả không nhìn 

thấy đích đến. Trong khi đó, đánh giá phải là một quá trình dạy học, là một năng lực 

riêng của mỗi giáo viên mà không phải chỉ đơn thuần là có năng lực dạy học như theo 

quan niệm cũ. Vì thế, chức năng cơ bản của giáo viên là chức năng giảng dạy và chức 

năng đánh giá. Ngặt nỗi, đối với chức năng đánh giá, giáo viên không được đào tạo 

một cách bài bản, nên rất hạn chế cho việc đổi mới giảng dạy tại các nhà trường.  

Thực tế ở những nước phát triển, sĩ số lớp học trên dưới 20 học sinh. Giáo viên chỉ tập 

trung vào chuyên môn. Vì thế, giáo viên hiểu biết học sinh rất kỹ, “nắm” rõ từng em. 

Dẫn đến giáo viên thường có những nhận xét rất sâu sắc về học sinh, nêu được đặc 

điểm của từng em, giúp học sinh biết phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của 

mình trong quá trình học tập. Qua khảo sát ở một số trường chỉ có khoảng 3,4% giáo 

viên thực hiện đầy đủ và đúng yêu cầu đánh giá bằng nhận xét, điều đó cho thấy giáo 

viên còn nhiều lúng túng trong cách làm cụ thể, đặc biệt là các kĩ thuật thu thập chứng 

cứ, quan sát và nhân xét và vì vậy hiệu quả đánh giá bằng hình thức mới chưa cao, vẫn 

còn mang tính đối phó, chiếu lệ. Đánh giá bằng nhận xét không có nghĩa là yêu cầu 

giáo viên phải ghi chép và phải thiết lập một hệ thống hồ sơ, sổ sách để nhận xét. Cần 

sự tinh tế, nhạy cảm của giáo viên thông qua lời nói và hành vi biểu hiện của học sinh 

mà nhận xét đánh giá. Các hình thức kiểm tra đánh giá sẽ đa dạng như: hỏi đáp, viết, 

thuyết trình, đánh giá bằng sản phẩm học tập. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng công 

nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá học sinh.  

Đây thực sự là thách thức không nhỏ cho đội ngũ giáo viên và cho cả công cuộc đổi 

mới giáo dục ở Việt Nam. 

PV: Xử phạt học trò là câu chuyện thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian qua. 

Nào là phạt quỳ, phạt đứng dưới cờ…đã tác động không nhỏ đến tâm lý của học 

sinh đang tuổi lớn. Rõ ràng chúng ta cần cái ngưỡng trong xử phạt các em. Ông có 

cho rằng, thực sự phải cần đến nghệ thuật xử lý học trò vi phạm? 

Tôi nghĩ không phải ai cũng có thể theo nghề và hành nghề dạy học tốt được. Đây là 

ghề kén chọn người.  Dạy học là ghề của tình thương, nghề đặc thù với đủ đầy cảm 

xúc và giầu lòng trắc ẩn như với người thân, như cha mẹ với con cái của chính mình.  

Dù có cái lý biện minh như thế nào thì sự trừng phạt thân thể hay tinh thần với trẻ là 

không được, không cho phép lương tâm người thày lại có những hành vi phản giáo 

dục, ít tình và ít cả lý trí ấy. Không thể viện cho lý do một thời đã từng xảy ra với 

chính mình và mình đã từng trải nghiệm mà trừng phạt hay xỉ nhục con trẻ. Giờ đã rất 

khác, thời của xã hội văn minh, chúng ta cần những mối quan hệ tích cực hơn, không 

bạo lực, luôn yêu thương trẻ và rất cần sự tôn trọng nhiều hơn với các em. Thực tế, 

nhiều giáo viên đang phải chịu những căng thẳng của lao động nghề nghiệp, do lớp 

quá tải, thiếu nguồn lực, đổi mới phương pháp dạy học khó. Thử hỏi, việc cấm trừng 

https://thanhnien.vn/cong-nghe/
https://thanhnien.vn/cong-nghe/
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phạt bạo lực học sinh liệu có tăng thêm căng thẳng cho họ, hay tự mình thấy thanh 

thản, được thêm nhiều thứ. Có lập luận, đánh trẻ vì mong muốn điều tốt nhất cho 

chúng, là “phương án cuối cùng” của giáo viên khi ta đang phải làm giáo dục. Đây đều 

là sự lập luận có tính ngụy biện và nguy hại hơn là đã vô tình dạy cho học sinh bài học 

về hành vi xấu: cần sử dụng bạo lực để giải quyết những vấn đề hay một xung đột dù 

lớn hay nhỏ trong cuộc sống sau này.  

Trừng phạt học sinh vẫn xảy ra đâu đó, vùng này vùng kia, đó là biểu hiện của sự thiếu 

hiểu biết về kỷ luật tích cực, là kết quả của sự đào tạo ban đầu không hiệu quả và bản 

thân người thày ít được trau dồi kỹ năng sống trong môi trường văn hóa và học đường. 

Chúng ta cần mỗi giáo viên phải biết tự rèn luyện lối sống tíc cực, biết kìm nén cảm 

xúc, biết tiết chế suy nghĩ tiêu cực và luôn tự làm chủ suy nghĩ và hành vi của mình 

trong suốt quá trình dạy học và giáo dục. Nhà trường chúng ta không chỉ dạy cho học 

sinh phát triển trí tuệ mà phải dạy cho các em cả lòng nhân ái. Giáo viên hãy cùng “mở 

trí” và “mở lòng” đối với mọi trẻ em. 

Rõ ràng, giáo viên phải có chuyên môn giỏi, cần trải nghiệm nhiều kỹ năng sống, kỹ 

năng sư phạm, có hiểu biết sâu sắc tâm lý trẻ để dạy trẻ, biết hành xử chuyên nghiệp 

và có nghề mang tính nghệ thuật cao trong môi trường giáo dục đổi mới. 

PV:. "Thầy cô chúng ta đã thay đổi" là series phim tài liệu trên đặc biệt trên VTV 

để thay đổi giáo viên trong 9 tháng. Mục đích của dự án là giúp các giáo viên trên 

toàn quốc tự nỗ lực thay đổi và vượt qua những khó khăn mà họ phải đối mặt trong 

quá trình giảng dạy. Ông có thường xuyên xem chương trình này không? Ông đánh 

giá thế nào về nỗ lực thay đổi của chính GV khi triển khai chương trình mới thời 

gian qua?    

Tôi quá ấn tượng về loạt phim tài liệu "Thầy cô chúng ta đã thay đổi" của VTV 7. 

Phim như luồng gió mới, được thổi vào đương đại để tìm ra một cách giải quyết mới 

trong giáo dục: giáo viên thay đổi trước khi yêu cầu học sinh cũng như mong muốn 

cha mẹ học sinh và xã hội thay đổi. Rất cần lắm sự thay đổi của mỗi giáo viên và mong 

họ hãy vượt qua chính mình một khi còn đứng lớp và hành nghề. Phim như sự “xám 

hối”cũng như tìm ra lối thoát của người thày. Phim như sự vỡ òa hạnh phúc khi mình 

được hãnh diện mang danh là người thày, có công dạy các em thành người bản lĩnh và 

dạy cho các em biết cách sáng tạo. Câu trả lời cho mọi giáo viên đã tường minh: mình 

đã dạy học thành công và được học sinh quý trọng, nó từ đâu? 

Một học sinh ngủ gật trong lớp, trước hết giáo viên có lỗi, sau hãy nghĩ lỗi đó thuộc 

về các em. Hãy tĩnh tâm nghĩ về mình, soi lại mình rồi hãy nghĩ về viêc trách phạt các 

em. Đấy có thể là giáo viên chưa đủ hấp dẫn và kỹ năng sư phạm để lôi kéo các em ra 

khỏi giấc ngủ. Đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh là mới, là khó, khó như chính 

các em đang học tập. Đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng nhận xét là việc 

làm giúp học sinh tiến bộ và giúp các em phát triển. Giáo viên chúng ta đã làm tới đâu, 

hiệu quả ra sao, trước khi nghĩ về chất lượng giờ học tốt hay xấu và thành tích học tập 

của mỗi em ở mức độ nào.  

Nghề dạy học cũng như bao nghề khác trong xã hội, muốn thành công đều phải cố 

gắng, phải trả giá. Không thể nghĩ, giáo dục là nghề nguy hiểm, luôn nhận lấy “cái 
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bạc” của xã hội và cộng đồng rồi than thở trách mình đã chót chọn cái nghề “lái đò 

qua sông”. Không phải, hạnh phúc là do ta chọn và ta theo đuổi nó, rồi nó sẽ là của ta 

hưởng. Ví như, học sinh cũng rất cần sự tôn trọng của các thày cô và nhà trường. Các 

em cũng là con người, cũng có mong muốn tự thân là được tôn trọng. Xin đừng coi 

nhẹ nhu cầu tôn trọng, vốn được xếp hạnh cao thứ 4 trong “Tháp nhu cầu cao 5 bậc” 

của mọi người trên thế giới. Nên các thày cô đừng lãng quên và cần sự nâng niu “giá 

trị bản thân” của mỗi em, nó chính là vật quý giá nhất mà tạo hóa đã ban cho mỗi 

người. 

Giáo viên đã thực sự thay đổi và sẵn sàng chỉnh sửa “hành trang” của mình trước khi 

đi vào đi vào trường học, đi vào trường đời hạnh phúc. 

PV: Thưa ông, đổi mới chương trình, đổi mới SGK nhưng rõ ràng vẫn còn đó 

những băn khoăn về mô hình lớp chuyên, lớp chọn nhất là ở cấp Tiểu học và THCS; 

những tồn tại về thi cử theo lối mòn, sức ép về điểm số…? 

Giáo dục thời nay và từ cổ chí kim, ở mọi quốc gia đều khó thay đổi và đều rất bảo 

thủ. Không phải vì không thể tự mình thay đổi do chúng ta luôn là ngành ở thế phụ 

thuộc, “ăn theo” mà là bản chất kiên định, chính là mặt tốt của nó. Giáo viên, nhất là 

Hiệu trưởng trường học lại có bản năng là bảo thủ, không chịu từ bỏ, dù cái cũ đã lỗi 

thời. Đã là thày là luôn đúng vì luôn dạy theo sách, như vậy sẽ không sai và còn luôn 

tự đánh giá mình có công dạy lớp trẻ để các em có đủ hành trang bước vào đời. “Nhất 

tự vi sư, bán tự vi sư” vốn đã ăn sâu vào truyền thống tôn sư của đạo làm người ở con 

Việt. Do vậy đổi mới giáo dục sẽ khó khăn từ chính mỗi nhà trường. 

Vào những năm 1964, nước ta cần những con người có tư duy linh hoạt, đi đầu, 

làm mũi nhọn trong công cuộc xây dựng CNXH ở Miền Bắc. Cố Thủ tướng Phạm Văn 

Đồng đã có chủ trương mỗi tỉnh, tp được chọn lựa khoảng 20 em vào lớp “Toán đặc 

biệt” học bồi dưỡng môn Toán chuyên sâu tại một trường cấp 3. Nhiều năm sau các 

lớp “Toán đặc biệt” phát triển thành các lớp chuyên. Có thể nói đây là thời kỳ vàng 

son của giáo dục chuyên sâu, đúng nghĩa là bồi dưỡng nhân tài cho tương lai đất nước. 

Ngày nay, trườngchuyên, lớp chọn đã phát triển quá đà. Cả nước có gần 70 trường 

chuyên với hàng vạn học sinh theo học. Tuy nhà nước đã cấm mở lớp chọn nhưng 

nhiều địa phương vẫn âm thầm tổ chức, tạo nguồn cho các trường chuyên ở địa phương 

và trung ương. Đã là trường phổ thông phải là bình đẳng cơ hội vào học và cơ hội được 

học tập và phát triển. Tại sao một bộ phận học sinh lại có sự phân biệt và ưu ái, hưởng 

lợi riêng?. Phát triển tài năng phải trên nền giáo dục cơ bản phổ thông để mỗi em trở 

thành phiên bản của chính mình và với nội lực bản thân có sẵn. Phó Thủ tướng Vũ 

Đức Đam phát biểu: "... Chúng ta không được quên nguyên lý đã là giáo dục phổ thông 

thì phải bình đẳng về cơ hội. Chúng ta vẫn còn tình trạng thi vào đầu cấp rất kịch liệt. 

Đề cao trường chuyên, lớp chọn là đi ngược với thế giới".Phó Thủ tướng còn nói tiếp 

: "Có cái thì chúng ta lạc quan tếu, ví dụ đánh giá Pisa, có một số cái mình chỉ đứng 

thứ mười mấy thôi, thì tưởng mình đã nhất thế giới. Nhưng cũng không vì một số điểm 

chưa hài lòng, một số khiếm khuyết gần như là đương nhiên trong quá trình đổi mới, 

mà chúng ta mất lòng tin, bi quan vào sự nghiệp đổi mới giáo dục" (Hội nghị  trực 

tuyến 31-10-2020). 
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PV: Thưa ông, Quỹ hỗ trợ đổi mới GDPT Việt Nam(VIGEF) là tổ chức đi 

tiên phong trong việc thực hiện các chương trình đổi mới giáo dục. Vậy Quỹ đã 

đồng hành ra sao với lộ trình đổi mới GDPT tại Việt Nam. Theo ông để có trường 

học thực sự hạnh phúc, chúng ta cần phải làm những gì ? 

Quỹ VIGEF là Quỹ duy nhất ở Việt Nam được Chính phủ cho phép hoạt động 

trên phạm vi cả nước nhằm hỗ trợ cho các hoạt động đổi mới giáo dục phổ thông ở 

Việt Nam. Do là tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận và được tự chủ về tài chính, nên 

Quỹ đã chủ động triển khai nhiều hoạt động song hành, đồng bộ với lộ trình đổi mới 

giáo dục phổ thông tại Việt Nam. 

Quản trị nhà trường là quan điểm chỉ đạo đổi mới  trong hoạt động quản lý 

trường học. Quỹ đã hỗ trợ giáo dục Lào Cai triển khai dự án “ Quản trị nhà trường 

hướng tới phát triển năng lực học sinh”, với kinh phí 1 tỷ đồng. Giáo dục STEM có vị 

trí vô cùng quan trọng của giai đoạn phát triển giáo dục thời kỳ CN 4.0. Quỹ đã hỗ trợ 

cho giáo dục Hưng Yên triển khai dự án “ Dạy học STEM hướng tới cho phát triển 

năng lực học sinh”, với kinh phí 1 tỷ đồng. 

Quỹ VIGEF, đã ký hợp tác với tổ chức JA VN để giáo dục kỹ năng sống, khởi 

nghiệp và hướng nghiệp cho học sinh; đã ký hợp tác với Bộ VH-TT-DL để đưa thư 

viện, văn hóa đọc vào trường học; đã ký hợp tác với Trường Đại học Phenikaa để bồi 

dưỡng năng lực dạy học STEAM cho các trường phổ thông và đã ký hợp tác với Công 

đoàn Giáo dục Việt Nam để xây dựng Trường học hạnh phúc (THHP). Đến nay gần 

20 trường với hàng ngàn cán bộ QLGD và giáo viên đã được Quỹ  tập huấn và được 

tư vấn cách xây dựng THHP. “ Con người vừa là mục tiêu vừa là chủ thể của THHP” 

là chủ đề xuyên suốt khi xây dựng THHP. Khi mỗi giáo viên, đứng đầu là Hiệu trưởng 

được rèn luyện tư duy tích cực, suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực (hạnh phúc) sẽ 

lan tỏa tới học sinh, cha mẹ các em và cộng đồng sẽ được cảm xúc hạnh phúc. Hạnh 

phúc mọi người trong trường sẽ được gọi là hạnh phúc trường học. Hạnh phúc mọi 

công dân trong cộng đồng sẽ được gọi là hạnh phúc trường đời. Một xã hội tốt đẹp, 

một nhà trường đổi mới không thể không lấy thước đo về chỉ số đánh giá hạnh phúc 

của mỗi con người. 

 

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!    HƯƠNG LÊ (thực hiện)   

 
 

84. ĐÁNH GIÁ HỌC SINH HỘI NHẬP VÀO GIÁO DỤC 

HIỆN ĐẠI 

Ngày 5-1-2021, Báo GD&TĐ 

Giáo dục phổ thông Việt Nam đã hội nhập nội dung đánh giá học sinh - một trong 

những thành tố quan trọng của Chương trình giáo dục phổ thông mới - theo xu 

hướng giáo dục hiện đại thế giới. 
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Hoạt động đánh giá ngày càng phù hợp, hiện đại, nhân văn 

Những năm 80, 90 của thế kỷ trước, việc kiểm tra đánh giá học sinh, chưa được chú 

trọng, hoặc chưa hiểu hết ý nghĩa và tác động của đánh giá tới phát triển trí lực, đạo 

đức của học sinh. Mục đích chủ yếu của hoạt động giai đoạn này là nhằm phân loại 

học tập của học sinh, đối chiếu với các tiêu chí, chuẩn mực về hạnh kiểm để áp đặt, 

xếp loại học sinh. Để xác định học lực của học sinh, giáo viên phải tính điểm trung 

bình cộng tất cả các bài kiểm tra viết và các môn học sinh được học; sau đó phân thành 

các mức: Giỏi-Khá-Trung bình-Yếu-Kém. Học sinh mỗi lớp được sắp xếp theo thứ tự, 

từ có điểm trung bình cộng học lực cao nhất tới “đội sổ”. Tương tự, trên cơ sở bảng 

các tiêu chí về hạnh kiểm, vào cuối kỳ và cuối năm học, giáo viên cũng đối chiếu, so 

sánh, sắp xếp hạnh kiểm của mỗi học sinh từ Tốt-Khá-Trung bình-Yếu và Kém. Học 

sinh xếp loại hạnh kiểm loại Kém hoặc xếp loại học lực và hạnh kiểm cùng loại Yếu 

sẽ ở lại lớp. 

Sau khi Chính phủ cho phép Bộ GD&DT thành lập Vụ Giáo dục Tiểu học (ngày 

15/7/1994), hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học đã có sự thay đổi, phát triển 

liên tục và ngày càng phù hợp, tiệm cận, với quan điểm hiện đại về đánh giá học sinh 

của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Chúng ta tạm thời phân chia sự 

thay đổi kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học (trong thời gian khoảng 20 năm), thành 3 

giai đoạn phát triển. Mỗi giai đoạn chủ yếu dựa trên cơ sở thời gian ban hành  các 

Quyết định, Thông tư về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học của Bộ GD&ĐT. 
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Giai đoạn 1: Thông tư số 15/GD-ĐT, ngày 2/8/1995, về việc hướng dẫn đánh giá và 

xếp loại học sinh tiểu học. Quy định đánh giá học sinh tiểu học trong giai đoạn này đã 

phát triển và tiến bộ hơn nhiều giai đoạn những năm 1990, nhất là về đánh giá hạnh 

kiểm của học sinh và chỉ đánh giá định tính học sinh lớp 1 học kỳ I. Tuy nhiên, đánh 

giá học lực yêu cầu quá chính xác để phân loại và mang nặng tính bình quân khi đánh 

giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Duy trì xếp loại học lực từng môn, tất cả các 

môn cũng như thi tốt nghiệp tiểu học. 

Giai đoạn 2: Quyết định số 30/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 30/9/2005 về việc ban hành 

quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học. Sau đó Quyết định này phát triển, bổ 

sung thành Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 27/10/2009, về việc ban hành 

quy định đánh giá học sinh tiểu học. Giai đoạn này đã có bước phát triển đi lên về quan 

điểm đánh giá và đã tiếp cận phương pháp đánh giá đổi mới. Chú trọng đánh giá thường 

xuyên bằng hình thức nhận xét để giúp đỡ, khuyến khích động viên học sinh học tập 

tiến bộ không ngừng. Không đánh giá bình quân chung về học lực các môn học. Tiếp 

tục duy trì đánh giá 9 hoặc 11 môn học ở tiểu học. Vẫn coi trọng đánh giá bằng kiểm 

tra viết cho điểm số thang 10, tuy nhiên quá trình tính toán xếp loại học lực có đơn 

giản hơn so với giai đoạn trước. Ưu điểm của giai đoạn này là bỏ thi tốt nghiệp ở tiểu 

học. Duy trì khen thưởng học sinh theo các tiêu chí cụ thể và chặt chẽ. 

Giai đoạn 3: Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT, ngày 28/8/2014, về việc ban hành 

quy định đánh giá học sinh tiểu học. Tiếp tục điều chỉnh thành Thông tư số 22/2016 

và hiện nay hoàn thiện và áp dụng rộng rãi Thông tư số 27/2020/TT-BGD&ĐT, từ 

ngày 20/10/2020 để đánh giá cho học sinh tiểu học. Có thể nói giai đoạn này việc đổi 

mới đánh giá học sinh là triệt để nhất và cũng phù hợp nhất với quan điểm đánh giá 

hiện đại. Theo đó, không còn khái niệm cũng như phân chia riêng biệt đánh giá học 

lực, hạnh kiểm; mà đánh giá tổng hợp chung về hình thành, phát triển nhân cách toàn 

diện của học sinh. Có 3 nội dung đánh giá: đánh giá quá trình học tập; đánh giá biểu 

hiện năng lực của học sinh; đánh giá biểu hiện phẩm chất của học sinh. Có 2 hình thức 

kiểm tra để đánh giá: đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; trong đó hình thức 

đánh giá thường xuyên bằng nhận xét là chủ yếu. Các nội dung đánh giá chỉ phân chia 

thành 2 mức: Đạt, Chưa đạt. Với cách làm này, đánh giá học sinh là ghi nhận sự tiến 

bộ của học sinh ban đầu, không phân loại và xếp loại học sinh một cách cố định như 

các lần đánh giá giai đoạn trước. Vì sự tiến bộ của học sinh - đó là mục tiêu tối quan 

trọng của đánh giá theo quy định này. Ngoài đánh giá quá trình học tập, học sinh tiểu 

học còn được phát hiện, thúc đẩy và phát triển năng lực, phẩm chất - đây cũng chính 

là xu thế của đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT của Việt Nam.  

Giáo viên phải đổi mới 

Đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh thực chất là đánh giá quá trình hình thành và 

phát triển các kỹ năng, các hành vi thể hiện của học sinh. Công việc này mới, rất khó 

và rất cần sự chuyên cần, tỉ mỉ, công phu của những người tham gia đánh giá. Nó đòi 

hỏi kỹ năng riêng của giáo viên, cái tâm sáng của nhà giáo và sự hợp tác có hiệu quả 

của tất cả các thành viên trong nhóm chuyên môn, đứng đầu là Hiệu trưởng nhà trường.  
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Thông thường có 2 hình thức đánh giá năng lực của học sinh. Một là, đánh giá thông 

qua quá trình dạy học các môn học/hoạt động giáo dục được diễn ra trên lớp hoặc 

ngoài trường học. Để thực hiện theo hình thức đánh giá này, trước hết các trường phải 

dựa vào 10 nhóm năng lực chung của Bộ GD&ĐT để cụ thể chuẩn đầu ra năng lực của 

các môn học/hoạt động giáo dục. Nghĩa là mỗi giáo viên có sẵn một bảng các nội dung 

dạy/giáo dục học cơ bản cùng với hệ thống các kỹ năng, các hành vi, chứng cứ tương 

ứng để dựa vào đó tra cứu, đánh giá học sinh.Đây hình thức chủ yếu để đánh giá năng 

lực, vì biểu hiện năng lực của học sinh dễ nhận thấy chứng cứ và được xuất hiện thường 

xuyên, liên tục trong suốt quá trình dạy học, giáo dục. 

Hình thức đánh giá thứ 2 là thông qua quan sát biểu hiện các hành vi năng lực của học 

sinh. Giáo viên dựa vào các chứng cứ đã được cụ thể hóa, phát triển từ 10 nhóm năng 

lực chung của Bộ GD&ĐT, dùng làm cơ sở để quan sát và đánh giá HS. Tuy nhiên, 

việc thu thập thông tin qua quan sát các nhóm năng lực không nhất thiết phải thực hiện 

với tất cả các chứng cứ, hoặc áp dụng cho tất cả học sinh trong lớp mà chỉ cần tập 

trung vào những năng lực nổi trội, hoặc những yếu tố mà giáo viên chưa xác định rõ 

mức độ năng lực của một số học sinh. Cần chú ý rằng, những chứng cứ đưa ra để đánh 

giá sự thể hiện của học sinh cần ở mức độ thấp nhất về năng lực. Giáo viên dựa vào 

mức độ này để nhận xét học sinh có năng lực ở mức độ cao hơn. Riêng học sinh cấp 

tiểu học còn non nớt, nhất là học sinh lớp 1, 2, 3, chưa bộc lộ rõ các khả năng, năng 

lực, nên việc đưa ra chứng cứ ở mức thấp nhất sẽ rất thuận lợi cho giáo viên khi phát 

hiện, nhận xét, đánh giá học sinh. 

Tuy nhiên, việc thu thập thông tin qua quan sát các nhóm năng lực không nhất thiết 

phải thực hiện với tất cả các chứng cứ, hoặc áp dụng cho tất cả học sinh trong lớp mà 

chỉ cần tập trung vào những năng lực nổi trội, hoặc những yếu tố mà giáo viên chưa 

xác định rõ mức độ năng lực của một số học sinh. 

Đối với đánh giá phẩm chất học sinh, thực chất là chú trọng đánh giá nội tâm, phẩm 

giá của học sinh được dựa theo 5 nhóm phẩm chất của Bộ GD&ĐT đã quy định. Điều 

này trong thực tế rất khó làm, vì vậy nhà trường hướng dẫn giáo viên chỉ cần đạt tới 

mục tiêu là nhìn nhận sơ bộ ban đầu về hình thành nhân cách một học sinh vào một 

thời điểm. Các hình thức để đánh giá phẩm chất học sinh phổ biến thường là: 

Hình thức quan sát biểu hiện của học sinh mà giáo viên nhìn thấy được; hình thức tổ 

chức thực nghiệm nhằm chủ động làm bộc lộ tính cách học sinh; hình thức tổ chức 

phỏng vấn, đàm thoại, giao tiếp giữa các giáo viên để phán đoán tình cảm hay tâm lý, 

nội tâm của học sinh trong mỗi lớp;hình thức nghiên cứu sản phẩm hoạt động của học 

sinh, đây chính là nghiên cứu thế giới tâm lí của các em được biểu hiện trong đó; hình 

thức đo lường xã hội, nhằm nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa các học sinh và vị 

trí, vai trò của các em trong nhóm bạn hay trong lớp học, trong trường và cộng đồng. 
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Đánh giá quá trình học tập của học sinh thông qua nhận xét là cách đánh giá rất mới, 

rất khác hình thức đánh giá cũ khi mà giáo viên chỉ dựa hoàn toàn vào điểm số qua các 

bài kiểm tra. Thực tế ở những nước phát triển, sĩ số lớp học trên dưới 20 học sinh, giáo 

viên chỉ tập trung vào chuyên môn nên hiểu biết học sinh rất kỹ, “nắm” rõ từng em. 

Từ đó, giáo viên thường có những nhận xét rất sâu sắc về học sinh, nêu được đặc điểm 

của từng em, giúp học sinh biết phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của mình 

trong quá trình học tập. 

Trên thực tế triển khai, vẫn có những giáo viên còn lúng túng khi triển khai đổi mới 

kiểm tra, đánh giá; đặc biệt là các kĩ thuật thu thập chứng cứ, quan sát và nhân xét. Vì 

vậy, hiệu quả đánh giá bằng hình thức mới chưa cao, đâu đó vẫn còn mang tính đối 

phó, chiếu lệ. Đánh giá bằng nhận xét không có nghĩa là yêu cầu giáo viên phải ghi 

chép và phải thiết lập một hệ thống hồ sơ, sổ sách để nhận xét. Làm tốt điều này, cần 

sự tinh tế, nhạy cảm của giáo viên thông qua lời nói và hành vi biểu hiện của học sinh 

mà nhận xét đánh giá. Các hình thức kiểm tra đánh giá sẽ đa dạng như: hỏi đáp, viết, 

thuyết trình, đánh giá bằng sản phẩm học tập. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng công 

nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá học sinh. Đây thực sự là thách thức không nhỏ 

cho đội ngũ giáo viên, nhưng các thầy cô phải làm được vì yêu cầu tất yếu của đổi mới 

giáo dục. 

 

Đặng Tự Ân 

Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 

https://thanhnien.vn/cong-nghe/
https://thanhnien.vn/cong-nghe/
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85. GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO: KHỞI NGUỒN VỀ NHÂN LỰC 

CHẤT LƯỢNG CAO 

Minh Phong (ghi) - 30/01/2021, 08:27 GMT+07 | Giáo dục 

GD&TĐ - Theo ông Đặng Tự Ân-Giám đốc Quỹ quốc gia đổi mới GDPT, nguyên 

Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT): GD-ĐT vừa là cái nôi, vừa là nơi 

khởi nguồn tạo ra nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao. 

Nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao. 

Hiện nay, nhiều người đã bàn và muốn làm rõ khái niệm về mặt nhận thức lý luận 

“Nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao”. Tuy nhiên, có rất nhiều quan điểm khác 

nhau, cách tiếp cận và diễn đạt về vấn đề này không giống nhau, vì vậy cách làm cũng 

như cách đào tạo là khác nhau.   

Theo nhiều chuyên gia, nhân lực, tự bản thân nó là đề cập và xem xét về mặt lực lượng 

sản xuất, lực lượng lao động, lực lượng hoạt động xã hội, chứ không hiểu chỉ là lực 

lượng sản xuất theo nghĩa kinh tế thông thường. Đa số  người ta chia nguồn nhân lực 

(NL) ra: i) nhân lực lao động phổ thông; ii) nhân lực lao động biết  nghề; iii) nhân lực 

chất lượng thấp, trung bình và cao.  

 

 

Ông Đặng Tự Ân trong chuyến công tác thực tế. Ảnh: Sỹ Điền 

Còn nguồn nhân lực chất lượng cao (NLCLC) được hiểu là bao gồm đội ngũ nhân lực khoa 

học và công nghệ, nhất là các chuyên gia, tổng công trình sư, kỹ sư đầu ngành, đội ngũ 

doanh nhân quản lý doanh nghiệp  giỏi, công nhân có tay nghề cao, có trình độ chuyên môn 

- kỹ thuật vững vàng, tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Điều 

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc.html


283 

đặc biệt lưu ý, NLCLC phải có đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc tạo ra của cải vật 

chất cho xã hội và góp phần cho phát triển kinh tế của đất nước.  

Chúng ta không nên hiểu đơn giản, phiến diện NLCLC là những người có học hàm, 

học vị GS, PGS, TS, đây chỉ những tài năng về mặt trí tuệ trên “giảng đường”, ở dạng 

tiềm năng, chưa phải tài năng trí tuệ được thừa nhận trong cuộc sống, trong hoạt động 

thực tiễn. Người ta hay nói ở Việt Nam , “mới có nhiều cây mà chưa thấy hoa, thấy 

quả” và vì thế không thể gọi đó NLCLC hoặc người tài. Về bản chất NLCLC là đội 

ngũ những người có năng lực thực tế hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất 

sắc nhất, có sáng tạo và có đóng góp thực sự hữu ích cho hoạt động của xã hội và công 

cuộc kiến quốc đất nước. 

Những đóng góp của ngành Giáo dục 

Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, ngành Giáo dục đã có những đóng góp đáng kể vào 

thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển nguồn nhân lực NL và nhân lực chất lượng 

cao NLCLC. 

Thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; với mục tiêu đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông: chuyển mạnh từ việc chủ yếu truyền thụ kiến thức 

sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh. 

Mục tiêu này chính là hướng tới tạo ra một thế hệ học sinh có đủ điều kiện thực hiện 

chiến lược phát triển nguồn NL, đặc biệt NLCLC. Giáo dục phổ thông đã thực hiện 

đổi mới phương pháp giáo dục nhằm thích nghi với tình hình hội nhập trên thế giới. 

Học tập chính là phương pháp quan trọng để tăng kiến thức, cải thiện khả năng nguồn 

nhân lực. 

Đối với các trường đại học và trường chuyên nghiệp đã xây dựng đội ngũ giảng viên, 

cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, 

đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn NLCLC và phát triển khoa học, công nghệ cho đất 

nước. Những giải pháp trên gắn với yêu cầu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, yêu cầu 

của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Xây dựng hệ thống các trường phổ thông và đại học chất lượng cao làm mũi nhọn, tiên 

phong cho việc rèn luyện, đào tạo những thế hệ học sinh, sinh viên đáp ứng các yêu 

cầu cần đạt được trong chiến lược con người, chiến lược tạo nguồn NL và NLCLC. 

GD-ĐT: chiến lược đột phá của mỗi quốc gia 

Đặng Tự Ân nhấn mạnh, GD-ĐT có vị trí cực kỳ quan trọng, mang tính chiến lược đột 

phá của mỗi quốc gia trong việc phát triển và cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước. 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (NLCLC) trong GD-ĐT cần phải 

đồng bộ và xuyên suốt trong cả hệ thống giáo dục quốc dân. 

Cụ thể: Đối với giáo dục phổ thông, kể cả giáo dục bậc học mầm non, mẫu giáo. Nhà 

nước và xã hội rất mong đợi ở sự thay đổi bản thân ngành giáo dục nói chung và các 

nhà trường nói riêng; tạo điều kiện cho người học phát huy hết tiềm năng sáng tạo của 

từng cá nhân trong các hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta cần hiểu sâu sắc và thực hiện 

đúng lời dạy của Bác Hồ: “… một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng 

lực sẵn có của các em". 
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Những phẩm chất nhân cách của con người mới là yếu tố cơ bảo đảm chất lượng nguồn 

NL. Do vậy, giáo dục nhân cách phải được thực hiện trong bất cứ quá trình nào của 

chiến lược phát triển giáo dục phổ thông. Phát triển trí tuệ người học phải song hành, 

hài hòa giữa trí tuệ logic và trí tuệ cảm xúc, giữa “mở trí” và “mở lòng” cho tất cả 

người học trẻ tuổi. 

Trước đây, chúng ta ưu tiên: Sau khi học xong, người học nhớ được những gì và khi 

thi có đạt kết quả cao hơn không. Giáo dục đổi mới ngày nay lại chú trọng việc người 

học thông hiểu và giải quyết những vấn đề đặt ra, theo nhu cầu của cuộc sống và thích 

ứng với cuộc sống thường xuyên thay đổi. Rõ ràng ngay từ khi còn học phổ thông, học 

sinh đã được chuẩn bị những kỹ năng nghề nghiệp và tâm thế để bổ sung vào lực lượng 

NLCLC 

 

Ảnh minh họa 

Đối với giáo dục trên đại học, đại học, cao đẳng và hệ thống dạy nghề. Ông Đặng Tự 

Ân viện dẫn, theo báo cáo khoa học, khi học sinh kết thúc giai đoạn giáo dục phổ thông 

cần được học tiếp để bổ sung vào nguồn NLCLC. Các trường chuyên nghiệp cần đổi 

mới quá trình đào tạo theo hướng: 

Có khả năng thích ứng trong thời gian nhanh nhất với môi trường lao động và với tiến 

bộ khoa học công nghệ mới; có tác phong kỷ luật và đạo đức trong công việc; hai tiêu 

chí trước là điều kiện cần để đánh giá chất lượng NL, còn điều kiện đủ là khả năng tư 

duy đột phá trong công việc, hay còn gọi là tính sáng tạo. Đây là động lực quan trọng 

thúc đẩy sự phát triển, đặc biệt trong thời đại kinh tế tri thức ngày nay. 

Những sinh viên tốt nghiệp ra trường, bổ sung vào nguồn NLCLC cần phải có đủ năng 

lực nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và đề xuất những giải pháp khoa học, công 
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nghệ, kỹ thuật, giải quyết những vấn đề cơ bản của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước; 

Đồng thời có khả năng tổ chức, khả năng cạnh tranh; xây dựng hệ thống các cơ sở đào 

tạo nhân lực tiên tiến, hiện đại, đa dạng, cơ cấu ngành nghề đồng bộ; xây dựng sự 

nghiệp giáo dục tiên tiến, hiện đại và một xã hội học tập toàn diện để tạo nguồn 

NLCLC.   

Xin cám ơn ông 

 

86. BÀI CHUYÊN ĐỀ:  

CHÌA KHÓA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

Báo GD-TĐ, 4/2/2021 

Trong giai đoạn mới, việc mở rộng quyền tự chủ của các trường phổ thông cần 

được quan tâm hơn nữa; để thông qua tăng cường quyền tự quyết định, trách 

nhiệm của các nhà trường, sẽ tăng cường hiệu quả và chất lượng giáo dục.  

Mở rộng tự chủ trường phổ thông là xu hướng 

Với vai trò là chuyên gia tư vấn giáo dục quốc tế, TS Nguyễn Văn Cường (ĐH 

Potsdam) cho rằng: thay đổi nhanh chóng của xã hội và điều kiện khác nhau ở mỗi địa 

phương đòi hỏi các trường phổ thông ngày càng phải nâng cao khả năng thích ứng, 
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tính linh hoạt. Cơ chế quản lý giáo dục truyền thống dưới hình thức các biện pháp quản 

lý tập trung không còn hiệu quả như trước, bởi chúng không thể phù hợp với các tình 

huống khác nhau ở các trường riêng lẻ. Vì vậy, mở rộng quyền tự chủ của các trường 

phổ thông là cần thiết và là xu hướng của phát triển giáo dục trong phạm vi quốc tế, 

đặc biệt từ sau năm 2000. 

Một số mục tiêu trọng tâm của tăng cường tính tự chủ trong trường học, theo TS  

Nguyễn Văn Cường là: Kế hoạch, chương trình giáo dục của nhà trường cần được xây 

dựng phù hợp với đặc điểm, nhu cầu địa phương, mong đợi của HS và gia đình trên 

cơ sở những quy định chung của chương trình giáo dục quốc gia. HS cần được tạo điều 

kiện tốt nhất để phát triển phẩm chất, năng lực. Trách nhiệm của các thành viên trong 

cộng đồng trường học địa phương cần được củng cố, nâng cao. Sử dụng tối ưu các 

nguồn lực sẵn có tại địa phương. Trường học sẽ được mở ra và kết nối chặt chẽ hơn 

với môi trường xung quanh, như trường dạy nghề, thế giới việc làm và các cơ sở giáo 

dục địa phương khác. Nội dung cơ bản của tăng cường tính tự chủ là trao cho các 

trường quyền tự chủ lớn hơn về giáo dục, tổ chức-nhân sự, tài chính và hành chính.  

"Tự chủ trường học ở Việt Nam đã được quan tâm từ hơn chục năm nay, từ bình diện 

chính sách quốc gia đến các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Trong thực tiễn giáo 

dục, vấn đề tự chủ trường học được nhiều địa phương quan tâm, triển khai; một số 

trường đã có thành tích tốt. Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới cũng dành 

quyền tự chủ cao cho địa phương, nhà trường. Trong phương hướng nhiệm vụ giáo 

dục tiểu học, Bộ GD&ĐT chỉ đạo “Chú trọng đổi mới công tác quản trị trường học 

theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường....". 

Định hướng này rất phù hợp với yêu cầu của tăng cường tính tự chủ của trường học 

nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục." – TS Nguyễn Văn 

Cường nhận định. 

Ông Đặng Tự Ân, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT), Giám đốc 

Quỹ hỗ trợ đổi mới GDPT Việt Nam thì cho rằng, tự chủ trong nhà trường phổ thông 

vừa là mục tiêu vừa là chủ thể của mỗi nhà trường, mỗi giáo viên trong sự nghiệp đổi 

mới giáo dục hiện nay. Có thể hiểu dân chủ hóa và coi trọng tự chủ là giá trị của thời 

đại văn minh dân chủ. Nghị quyết 29-NQ/TW yêu cầu rõ: bảo đảm tăng quyền tự chủ 

và trách nhiệm xã hội cho cá nhân và các cơ sở giáo dục. 

Cần rõ hơn về khái niệm và có chính sách phù hợp 

Nhấn mạnh đến tự chủ dành cho giáo viên, ông Đặng Tự Ân cho rằng, thầy cô được 

tự chủ trong điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học, tăng giảm 

độ khó để phù hợp với khả năng tư duy của HS; điều chỉnh nội dung dạy học để phù 

hợp với cơ sở vật chất nhà trường; sát thực tế địa phương và đối tượng HS… Tự chủ 

trong kiểm tra đánh giá với việc được lựa chọn, áp dụng dụng các hình thức, công cụ, 

thời gian phù hợp với phương pháp dạy và học. Ngoài ra, mỗi nhà trường cũng nên 

tạo ra những nhóm giáo viên cùng sở thích hoạt động chuyên môn theo cơ chế tự chủ 

hoạt động và lựa chọn nội dung phù hợp. “Tự chủ là vấn đề mới, cần thực hiện từng 

bước với lộ trình và hỗ trợ từ các cấp quản lý giáo dục cụ thể.” – ông Đặng Tự Ân lưu 

ý. 
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Với HS, theo nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, mục tiêu của học tập đổi mới 

là HS phải được rèn luyện tự học, tự lực, tự chủ. Nhiều tương tác thầy-trò, trò-trò chỉ 

hiệu quả khi HS được hỗ trợ đắc lực năng lực tự chủ của bản thân và tự chủ tập thể. 

Người học phải được tự chủ trong học tập. Đây được coi là bản lề quyết định tới phát 

triển năng lực học tập cá nhân. Việc thành lập các câu lạc bộ, các hội động tự chủ trong 

HS cũng cần được tính đến để hỗ trợ cho các hoạt động học tập, trải nghiệm cũng như 

hỗ trợ các HS có những khó khăn riêng.  

 

Trong khi đó, TS Nguyễn Văn Cường quan tâm đến việc cần làm rõ hơn về quan niệm 

cũng như các chính sách và triển khai trong thực tiễn về tự chủ trong GDPT; đặc biệt 

là quan niệm về tự chủ tài chính. Ông cho rằng, hiện có quan niệm tự chủ tài chính 

trong các trường công đồng nghĩa với việc từng bước cắt giảm hoặc tiến tới không còn 

đầu tư tài chính của nhà nước. Thực tế một số trường đang vận hành theo xu hướng 

này. Điều này dẫn đến vấn đề là chức năng bảo đảm công bằng về cơ hội giáo dục của 

trường công bị ảnh hưởng. Mạng lưới trường công được xây dựng theo địa bàn dân 

cư, thực hiện chức năng giáo dục phổ cập toàn dân cho dân cư thuộc địa phương. Trong 

một địa bàn dân cư bao gồm nhiều thành phần kinh tế khác nhau, với những gia đình 

có mức thu nhập rất khác nhau. Khi một trường công vận hành theo hướng „chất lượng 

cao“, yêu cầu đóng góp cao của phụ huynh thì sẽ dẫn đến khó khăn cho những gia đình 

có thu nhập thấp. Xu hướng này cũng dẫn đến việc không phân biệt rõ ràng giữa trường 

công và trường tư.  

"Hiện ở Việt Nam, hệ thống các trường phổ thông bao gồm hai loại hình cơ bản là 

trường công, trường tư. Trong khi trường tư được khuyến khích phát triển để đáp ứng 

nhu cầu của gia đình có điều kiện kinh tế được hưởng các điều kiện giáo dục theo nhu 

cầu, thì hệ thống trường công vần cần duy trì để bảo đảm công bằng cơ hội giáo dục. 

Các trường công vẫn cần đầu tư của nhà nước để bảo đảm thục hiện hiệu quả chương 

trình giáo dục quốc gia với chất lượng đạt chuẩn quốc gia và ngày càng nâng cao. Đây 

cũng là xu hướng quốc tế phổ biến về việc phát triển và chức năng các trường công." 

– TS Nguyễn Văn Cường nêu quan điểm. 

Hải Bình (ghi) 
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87. XUNG QUANH BỘ SÁCH GIÁO KHOA MỚI 

Tạp chí Hồn Việt (Hội nhà văn VN), Số Tân Niên 156, tháng 3-2021 

Giáo dục Việt Nam đã vươn lên, đổi mới để hội nhập. Chương trình tổng thể ban 

hành đã hiện thực hóa quan điểm đổi mới giáo dục cho những năm tới. Trong khi 

đó sách giáo khoa (SGK) là một phương án dạy học dựa trên chương trình chuẩn 

quốc gia. Bộ SGK lớp 1, mới đưa vào sử dụng chưa đầy tháng, dư luận đã luận 

bàn dậy sóng. Chúng tôi muốn đưa ra cách nhìn bản chất hơn, qua những “sạn” 

nhỏ to mà bộ  SGK hiện đang mắc phải. Có thể thấy hầu hết những ai có quan 

tâm tới giáo dục đều ước sao có được bộ SGK mới, xứng tầm với sự nghiệp đổi 

mới giáo dục nước nhà. 

TỪ KỲ VỌNG 

Ngày xưa, SGK là sách của thánh hiền, sách dạy người, là phương tiện để người thày 

“mở lòng”  và “mở trí” cho người học. Ngày nay SGK vẫn là tài sản quý của mỗi nhà 

trường, dùng để rèn nhân cách, luyện sáng tạo và nâng tầm trí tuệ cảm xúc cùng trí tuệ 

lý trí cho mỗi người trẻ. 

SGK Việt Nam là cụ thể hóa mục tiêu giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng 

lực học sinh và là bước đột phá, đòn bảy để phát triển giáo dục nước nhà. Không nên 

hiểu SGK mới có cấu trúc và nội dung giống như SGK hiện hành. Đây là SGK dạy 

học theo định hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh cho nên sách 

phải viết làm sao cụ thể hóa được mục tiêu của chương trình tổng thể và chương trình 

môn học một cách khoa học nhất và nghệ thuật sư phạm cũng hay nhất.  

Mặt khác, SGK chỉ là một phương án mở giúp giáo viên thuận lợi trong việc hướng 

dẫn học sinh trải nghiệm từng đơn vị kiến thức trong bài học. Tuy được chọn một bộ 

SGK, nhưng mỗi giáo viên vẫn có quyền tham khảo và vận dụng các cách tiếp cận, 

cách giải quyết một vấn đề kiến thức ở các bộ SGK khác nhau. Tổ chức UNESCO đã 

từng khuyến cáo các quốc gia “ Hãy thay SGK bằng giáo án được soạn với sự hợp tác 

giữa các giáo viên và cả học sinh nữa”. Đối với học sinh SGK chỉ là một trong những 

công cụ giúp các em bày tỏ biểu cảm, cách nghĩ, cách thể hiện khác nhau và rồi cùng 

nhau thảo luận, hợp tác, chủ động tìm cách sở hữu kiến thức cho chính mình.  

Hiện nay, nhiều nơi vẫn chưa thoát ra quan niệm cũ: SGK là pháp lệnh, nên sợ sệt, 

chưa dám mạnh dạn thay đổi, bước ra “vùng cấm” hoạt động chuyên môn, trong khi 

đặc điểm học sinh và điều kiện hiện có của mỗi nhà trường không tương đồng. Có thể 

nói, để dạy học nhẹ nhàng, hiệu quả là quyền quyết định chủ yếu là ở giáo viên, ở từng 

nhà trường, từng vùng miền mà không phải là chỉ“đổ tộ” cho SGK. Nhiều bộ SGK sẽ 

nảy sinh nhiều cách dạy học khác nhau cũng như phản ánh thực tiễn giáo dục phong 

phú ở nhiều địa phương, đồng thời cũng để lại dấu ấn riêng, đậm chất nghệ thuật sư 

phạm của mỗi nhóm tác giả  SGK. Giáo viên sẽ được tự do sáng tạo, trên cơ sở nghiên 

cứu và trải nghiệm nhiều bộ SGK khác nhau. Giáo viên chúng ta chưa có thể có bài 

soạn vượt ra tầm SGK như UNESCO mong muốn, nhưng chúng ta vẫn có thể giúp 

cho giáo viên sáng tạo theo từng cấp độ: giữ nguyên theo SGK và có thay đổi cách tổ 

chức hoạt động học; thay đổi đôi chút các ví dụ hay phương pháp học; thay đổi chút ít 

nội dung lẫn phương pháp dạy học; tích hợp vài ba cuốn SGK khác nhau cho bài soạn 

giảng trở lên phong phú và gần thực tiễn của mình.  
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Mặt khác, khi có nhiều bộ SGK, sẽ kích thích giáo viên tự chủ nội dung và phương 

pháp dạy học, tức là thay đổi giáo dục từ dưới lên. Điều đó giúp Bộ GD và ĐT chỉ đạo 

sát thực hơn, thực tế hơn với sự đa dạng của địa phương, cùng với đó là cách làm hiệu 

quả rất khác nhau ở các vùng miền trong cả nước, tức là điều chỉnh cách chỉ đạo đổi 

mới giáo dục ở cấp Trung ương, hay chính là thay đổi từ trên xuống.  

Quá trình biên soạn SGK theo cơ chế xã hội hóa giúp các tác giả và NXB hoàn toàn 

được chủ động, sáng tạo trong tất cả các khâu như: tự chủ chọn tác giả và xây dựng 

bản thảo; tự lo kinh phí và tự xác định cho mình có trách nhiệm lớn hơn; nhà nước dư 

ra một khoản tiền bao cấp không nhỏ cho in ấn SGK hàng năm. Ngoài ra, nhiều bộ 

SGK sẽ chống được độc quyền của các NXB trong việc in ấn và phát hành SGK, đã 

tồn tại suốt nhiều năm qua.  

ĐẾN THẤT VỌNG  

Sự kỳ vọng có nhiều hơn một bộ SGK cùng cấu trúc nội dung sách thay đổi là điều đã 

được quy định trong Luật Giáo dục mới. Đây là sự cất cánh và hội nhập thực sự giáo 

dục Việt Nam vào các nền giáo dục ước mơ.  Cũng chẳng phải giờ, giáo dục Việt Nam 

mới làm quen và hòa vào dòng chảy giáo dục quốc tế. Chúng ta từng có ba chương 

trình với ba bộ SGK (1989) hay như cùng cấp học THPT cũng có tới bốn bộ SGK phân 

ban khác nhau (2002). 

Những năm đầu thế kỷ 21, mạnh mẽ nhất vào năm 2013, ngành giáo dục được giao 

trọng trách lớn, mang ý nghĩa lịch sử, đó là định vị lại các nhà trường để canh tân giáo 

dục nước nhà, bước vào thời kỳ đổi mới.  Bản chất triết lý giáo dục của giáo dục của 

thời kỳ này sẽ là “ Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu truyền thụ kiến thức 
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sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học” (NQ 29/TW năm 2013). 

Mong mỏi, phải nói là cháy bỏng nhưng đã được mở đầu của thời kỳ đổi mới giáo dục 

bằng nỗi ngỡ ngàng, dạy sóng khi xã hội phải đón nhận sự ra đời bộ SGK lớp 1.  

Phải nói kể cả ba khâu: xây dựng bản thảo, in ấn và phát hành SGK đều có vấn đề, cần 

phải tìm căn nguyên để điều chỉnh. Trước hết, quá trình triển khai biên soạn SGK đã 

bộc lộ những hạn chế cả về nội dung dạy học lẫn sự chỉn chu về mặt sư phạm. Tại sao 

lại vội vàng đưa quá nhiều văn thơ nước ngoài vào SGK tiểu học, nhất là học sinh các 

lớp 1,2, 3, đây là giai đọan đầu đời của cả một con người. Bộ sách Cánh Diều có tới 

gần 60 % bài văn sao phỏng từ truyện ngụ ngôn nước ngoài. Lứa trẻ đầu cấp tiểu học, 

quan trọng nhất vẫn là phải dạy sao cho các em thấm đậm tính dân tộc, truyền thống 

Rồng Tiên từ thời thượng cổ. Sử dụng quá nhiều phương ngữ, khẩu ngữ hay từ ít sử 

dụng trong thực tế, như “gà nhép”, “gà nhí”, “ca ri ri”, “quà quà” . . . thật quá rắc rối 

cho trẻ mới 6 tuổi.  Rõ ràng, có nhiều “sạn” và cần phải nhặt hết “sạn”  trong SGK. 

SGK tuy là “sách tư” sách xã hội hóa nhưng đã được nhà nước thẩm định trước khi 

đưa vào trường học thì phải chuẩn, phải “sạch” và vì vậy rất cần chấm dứt tình trạng 

còn “sạn” trong SGK. Chớ có quan niệm SGK không là pháp lệnh như  SGK cũ mà 

làm thiếu chu đáo để rồi vội đưa vào nhà trường. SGK phải là sách “lành”, sách 

“chuẩn” để sản phẩm của nhà trường trước khi vào đời đã được rèn giũa, phát lộ hoàn 

toàn năng lực bản thân, có đầy đủ bản lĩnh làm chủ được xã hội tương lai. 

Đáng chú ý, giá SGK quá cao trong khi vẫn có thể làm giá sách giảm xuống như: đấu 

thầu rộng rãi công đoạn in sách; giảm tối đa số trang mỗi đầu sách; không cần có SGK 

ở một số môn học hoặc hoạt động giáo dục (như hoạt động trải nghiệm, giáo dục thể 

chất, các môn học nghệ thuật hay môn học đạo đức) mà chỉ giữ lại sách hướng dẫn 

dạy cho giáo viên. Chúng ta đã có thực tế rất sáng suốt và hợp lý khi xác định những 

môn học nào cần có sách cho học sinh và môn nào chỉ có sách cho giáo viên. Nhu cầu 

sách cho học sinh rất lớn và lợi nhuận cũng rất cao, cao hơn rất nhiều so với thị trường 

sách cho giáo viên.  Phải chăng chúng ta đã thả nổi việc quy định môn học nào không 

cần sách cho học sinh, môn nào không. Nếu làm được điều này, chắc chắn cặp sách 

của các em tới trường sẽ nhẹ hơn, đỡ trĩu nặng trên đôi vai trẻ nhỏ và nhiều gia đình 

cũng đỡ khó nhọc lo dành tiền mua sách học cho con.  

Cùng với đó việc bán sách tham khảo kèm theo SGK, theo “bó”, rồi môi giới tiếp thị 

sách tham khảo để nhận phí phát hành là những việc làm thiếu văn hóa, vi phạm đạo 

đức nhà giáo, cần được lên án và cần giám sát chặt chẽ hơn nữa từ phía Bộ GD và ĐT. 

Đây có thể coi là vấn nạn, nhức nhối đã tồn tại hàng chục năm qua ở các trường học. 

Thực tế cho thấy các NXB đều có kế hoạch tổ chức biên soạn sách tham khảo song 

hành với biên soạn SGK. Vì thế phát hành bộ SGK cũng là lúc phát hành bộ sách tham 

khảo của các môn và được gửi theo bán kèm. 

VÀ ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO 

Để thực hiện đổi mới giáo dục thành công cần quyết liệt thay đổi cách làm SGK. Nếu 

cơ quan quản lý giáo dục, các tổ chức, nhà xuất bản làm sách không thay đổi tư duy, 

tiếp tục duy trì và áp dụng cách nghĩ và phương pháp cũ để làm SGK mới trong cơ chế 

thị trường, sẽ là sai lầm và để lại  bức xúc trong dư luận xã hội, sẽ là điều tất yếu. Các 

công đoạn xây dựng bản thảo, in ấn và phát hành SGK phải là quá trình làm việc công 
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khai, dân chủ, đảm bảo tính khoa học, tính giáo dục và đặc thù của SGK. Bộ GD và 

ĐT ngoài ban hành văn bản chỉ đạo có tính pháp quy vẫn cần có sự kiểm tra, giám sát 

cụ thể và thường xuyên, kể cả lắng nghe dư luận xã hội và thành lập bộ phận chuyên 

môn, gồm các chuyên gia giỏi, hoạt động đọc lập độc lập để phản biện SGK. 

Trước hết Bộ GD và ĐT phải có quy định và giám sát quá trình dạy thử nghiệm, không 

phải  chỉ dạy thử một số bài mà phải là toàn bộ cuốn SGK. Với tiến độ làm SGK như 

hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức cho một số trường dạy thử nghiệm với thời 

gian đủ dài, ít nhất là 8 tháng. Đổi mới phương pháp dạy học trước hết là đổi mới cấu 

trúc bài học trong SGK. Việc đánh giá này phải được đo bằng sự thích ứng của giáo 

viên, chất lượng học của học sinh và còn cả đặc điểm kinh tế, xã hội của  vùng miền. 

. . Không thể dựa vào quan niệm chủ quan của tác giả sách và sự thẩm định của Hội 

đồng, trong khi chưa có trải nghiệm dạy học, đã vội quyết định bộ SGK nào được 

duyệt và được đưa vào nhà trường. Tồn tại này lớn mà không nhỏ chút nào. 

Bộ SGK khi được công bố lưu hành sẽ trở thành “sách công”, có giá trị về mặt tư cách 

để trở thành công cụ giáo dục tâm lực, trí lực cho thế hệ trẻ. Thế sao không đưa bản 

thảo SGK để phổ biến, trưng cầu rộng rãi để toàn dân, trước hết cộng đồng mạng phát 

hiện và nhặt “sạn” giúp?. Chúng ta phải làm vậy vì không thể bỏ qua và thông cảm do 

bản thảo sách phải được “bảo mật” vì là tài sản riêng của các nhà làm SGK xã hội hóa 

!. 

Thứ hai, SGK xã hội hóa là tốt, là tiến bộ nhưng dễ gặp phải cạnh tranh không lành 

mạnh giữa các nhóm tác giả và các NXB. Nghĩa là SGK được làm trong cơ chế thị 

trường mà không độc quyền như trước thì cần phải có những giàng buộc rất khác và 

cần sự giải trình minh bạch của các NXB là quan trọng. Không thể dựa trên căn cứ 

bảng kê các khoản chi, kể cả tiếp khách, tiếp thị trong quá trình làm sách và phát hành 

làm thành giá cấu thành cho mỗi cuốn sách bán ra thị trường. 

Thiết nghĩ, Bộ GD và ĐT cần quyết liệt với những chế tài chặt chẽ hơn để ngăn chặn 

lợi ích nhóm hay tình trạng nể nang khi thẩm định SGK. Khi lựa chọn và quyết định 

từng thành viên trong nhóm tác giả cũng như các ủy viên của Hội đồng thẩm định cần 

một sự chuẩn xác ở nhiều khâu và đảm bảo tính khoa học. Thành viên Hội đồng thẩm 

định không thể chỉ là những người có trình độ học thức cao về chuyên ngành mà cần 

phải có thực tiễn giáo dục phổ thông. Giáo viên tham gia thẩm định SGK là cần thiết 

nhưng phải là những giáo viên có kiến thức đổi mới giáo dục mà không chỉ là giáo 

viên dạy giỏi theo SGK cũ, càng hạn chế cán bộ quản lý vốn chỉ quen chỉ đạo, ít đứng 

lớp dạy học sinh. 

Không nên hiểu SGK là “sách tư” nên tự cho mình mọi quyền quyết định, miễn là đáp 

ứng những quy định viết SGK của Bộ GD và ĐT.  Cần tránh làm SGK theo nhóm 

kiểu thân quen hay người nhà mà ít chú ý tới sự đóng góp năng lực từng cá nhân 

cho toàn nhóm, cho chất lượng cả cuốn SGK. Tác giả SGK phải theo chuẩn quy 

định hiện hành, tuy nhiên cần được giải trình mỗi tác giả có nhiệm vụ cụ thể gì khi 

tham gia viết SGK, tránh tình trạng  “bạn thân hóa” tác giả sách. Cá biệt còn tình 

trạng “gia đình hóa” làm sách,dễ dẫn đến xuê xoa, cả nể và cho qua những sơ xuất 

đáng nhẽ là  không nên để xảy ra.  
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Các thành viên trong nhóm tác giả cũng như thẩm định SGK phải là một tập thể chuyên 

môn mạnh, bao gồm sự kết hợp hài hòa của những cá nhân có năng lực học thức sâu, 

có hiểu biết và trải nghiệm giáo dục phổ thông với những giáo viên giỏi có tầm nhìn, 

các chuyên gia đầu ngành vững vàng, am hiểu sâu sắc tư tưởng đổi mới giáo dục.  

Ngoài ra, SGK đưa ra tham vấn công khai tới các trường còn chậm. Giáo viên mòn 

mỏi đợi chờ “công cụ”, “phương tiện” hành nghề của mình nó như thế nào?, có dễ 

dàng sử dụng không ?  Và vì thế rất khó cho mỗi trường khi nghiên cứu, chứ chưa nói 

được dạy thử một bài trong SGK mới, để trước khi quyết định lựa chọn dùng bộ SGK 

nào trong 5 bộ SGK hiện hành. Như trên đã nói, tiến độ làm sách đã nhanh và cần đẩy 

nhanh hơn nữa, vì đây là cơ hội tốt nhất giúp các trường có điều kiện tiếp cận SGK 

một các sớm nhất. 

Con đường làm SGK còn dài, còn gian nan vất vả. Chúng ta mới xong được một bộ 

sách đầu tiên, nghĩa là mới đi được một phần, còn 11 phần ( ứng với 11 bộ SGK) còn 

lại của con đường. “ Ngày đầu chưa quen, đường cày đâu thẳng ngay”, xã hội sẽ vị tha 

và thể tất, một khi Ngành giáo dục biết lắng nghe, cầu thị, biết tự rút ra cho mình những 

bài học hết sức quý hiếm, có được từ bộ SGK lớp 1 đầu tay. 

Đặng Tự Ân 

(Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam) 

 

88. NHÌN LẠI MỘT HỌC KỲ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI (27/01/2021) 

Trực tiếp trên VOV1-Đài Tiếng nói Việt Nam 

http://vov1.vov.gov.vn/dong-chay-su-kien-nhip-song/nhin-lai-mot-hoc-ky-thuc-hien-

chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-27012021-cmobile195-

68881.aspx?fbclid=IwAR0s68QqkGgK60CfpjaY7bflU21oY6eEpq6Bn8zfr01b1qXe

MJNcIKkICyk 

Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây 

dựng một chương trình giáo dục tổng thể, toàn diện, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt 

động giáo dục ở các cấp học, lớp học theo mục tiêu giáo dục mới. Việc biên soạn sách 

giáo khoa được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, với nhiều bộ sách khác nhau. 

Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn không ít những bất cập, băn khoăn về những 

tồn tại đang hiện hữu của chương trình và sách giáo khoa mới. Vậy sau một học kỳ tổ 

chức dạy và học theo chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa, các nhà 

trường đã thực hiện việc dạy học như thế nào, đánh giá kết quả học kỳ vừa qua ra sao? 

Cùng trao đổi vấn đề này kỹ hơn với vị khách mời là ông Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ 

quốc gia về Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu 

học (Bộ GD&ĐT). 

 

http://vov1.vov.gov.vn/dong-chay-su-kien-nhip-song/nhin-lai-mot-hoc-ky-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-27012021-c195-68881.aspx
http://vov1.vov.gov.vn/dong-chay-su-kien-nhip-song/nhin-lai-mot-hoc-ky-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-27012021-c195-68881.aspx
http://vov1.vov.gov.vn/dong-chay-su-kien-nhip-song/nhin-lai-mot-hoc-ky-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-27012021-cmobile195-68881.aspx?fbclid=IwAR0s68QqkGgK60CfpjaY7bflU21oY6eEpq6Bn8zfr01b1qXeMJNcIKkICyk
http://vov1.vov.gov.vn/dong-chay-su-kien-nhip-song/nhin-lai-mot-hoc-ky-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-27012021-cmobile195-68881.aspx?fbclid=IwAR0s68QqkGgK60CfpjaY7bflU21oY6eEpq6Bn8zfr01b1qXeMJNcIKkICyk
http://vov1.vov.gov.vn/dong-chay-su-kien-nhip-song/nhin-lai-mot-hoc-ky-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-27012021-cmobile195-68881.aspx?fbclid=IwAR0s68QqkGgK60CfpjaY7bflU21oY6eEpq6Bn8zfr01b1qXeMJNcIKkICyk
http://vov1.vov.gov.vn/dong-chay-su-kien-nhip-song/nhin-lai-mot-hoc-ky-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-27012021-cmobile195-68881.aspx?fbclid=IwAR0s68QqkGgK60CfpjaY7bflU21oY6eEpq6Bn8zfr01b1qXeMJNcIKkICyk
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VOV1 - Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên ngành giáo dục cả nước triển khai  

 

 

89. KHỞI ĐẦU THUẬN LỢI CHO CẢ CÔNG CUỘC 

THAY SGK MỚI Ở GD PHỔ THÔNG 

 

Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới GDPT Việt Nam - 20/02/2021, 07:18 

GMT+07 | Suy ngẫm 

GD&TĐ - Những ngày cần kề giáp tết Tân Sửu 2021, cũng là thời điểm giáo dục 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang bận rộn lo sơ kết học lỳ I năm học 2020-

2021, năm học đầu tiên thay sách lớp 1 theo chương trình mới.  

Nhân dịp về công tác và trình bày tham luận về chuyên đề Trường học Hạnh phúc cho 

cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục toàn huyện, tôi có gặp Trưởng phòng GD&ĐT huyện, 

thầy giáo Nguyễn Trường Giang. Thầy vốn cùng gia đình đang sinh sống ở cửa khẩu 

Cầu Treo, hàng ngày thầy từ nhà đến cơ quan, đi về cả hơn chục cây số. Tiếp chúng 

tôi tại phòng làm việc, cùng cuốn sổ tay công tác bên cạnh, thầy đã cung cấp nhiều 

thông tin về giáo dục của huyện nhà, nhất là quá trình triển khai dạy học theo sách giáo 

khoa (SGK) lớp 1 theo chương trình mới. 

Toàn huyện Hương Sơn có 62 trường mầm non, tiểu học và THCS với  21.908 học 

sinh. Riêng lớp 1 năm nay có 66 lớp với 1.882 học sinh. Mỗi lớp có đủ 1 phòng học 

với 62 phòng kiên cố và 4 phòng bán kiên cố. Trong số 175 giáo viên có 90, 9% có 

trình độ đại học, chỉ còn 16 giáo viên (9,1%) là cao đẳng. 100% các lớp có đủ thiết bị 

dạy học tối thiểu, bảng chống lóa, bàn đôi, ghế một. Điều kiện dạy học dạy học thật lý 

tưởng, đáng nể của một huyện miền núi, đường biên của tỉnh Hà Tĩnh. 

 

https://giaoducthoidai.vn/suy-ngam.html
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Hội nghị sơ kết dạy học lớp 1 theo chương trình GDPT mới 2018 tại trường Tiểu học Sơn Long, 

Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ảnh: website nhà trường 

 

Đánh giá kết quả học kỳ I ở lớp 1, khá khả quan, chỉ khoảng 13% học sinh xếp loại 

chưa hoàn thành ở các môn học và hoạt động giáo dục. Về năng lực và phẩm chất học 

sinh đa phần được đánh giá thuộc loại Tốt và Đạt. Riêng các năng lực Tự chủ và Tự 

học, Giao tiếp và Hợp tác, Giải quyết vấn đề và Sáng tạo là những yêu cầu chính của 

đổi mới, số học sinh loại Cần cố gắng còn nhiều hơn so với đánh giá các năng lực 

khác. 

Có kết quả ban đầu như trên, Phòng GD&ĐT khẳng định ở các nguyên nhân: Công 

tác tham mưu của Phòng cụ thể và kịp thời với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và UBND 

huyện, từ đó có văn bản chỉ đạo sớm phản hồi của chính quyền các cấp. Coi trọng và 

tăng cường công tác truyền thông. vận động và sớm xây dựng cơ sở vật chất bổ sung. 

Trình UBND huyện phương án bố trí, luân chuyển đội ngũ CBQL, giáo viên. Đặc biệt 

là đã tổ chức việc nghiên cứu, triển khai đúng theo quy trình lựa chọn SGK của Bộ và 

của Sở GD&ĐT. Đủ 100% các trường có đủ SGK và sách HDGD cho học sinh, giáo 

viên trước ngày khai giảng năm học mới. Phòng GD&ĐT đã tổ chức được 4 hội thảo, 

tập huấn cho toàn bộ CBQL, giáo viên về các chuyên đề dạy học lớp 1 theo SGK mới 

Tuy nhiên những khó khăn vướng mắc của giáo dục toàn huyện vẫn là điều trăn trở, 

cần quan tâm tháo gỡ, như: Ngân sách của địa phương hạn chế. Ngân sách từ Đề án 

của Trung ương bố trí cho địa phương còn chậm, dẫn đến khó khăn cho việc thực hiện 

tiến độ tăng cường cơ sở vật chất cho các trường. Do đó, một số phòng chức năng, các 

công trình vệ sinh trường học ở một số nơi… rất cần kinh phí bổ sung kịp thời, nhưng 

không có, dẫn đến xuống cấp, ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường và vệ sinh học 

đường. 



295 

 

 

Số lượng đội ngũ giáo viên được lựa chọn đủ về số lượng và cơ cấu chung toàn Huyện. 

Tuy nhiên còn có sự thiếu đồng bộ, tình trạng giáo viên môn này thừa nhưng giáo viên 

ở bộ môn khác lại còn thiếu, vẫn xảy ra. 

Lựa chọn và cung ứng SGK còn bị cập rập, ít về thời gian và ảnh hưởng của 

dịch  covid-19. Tổ chức tập huấn thông qua hình thức trực tuyến chất lượng hạn chế 

do còn mới và còn thiếu nhiều điều kiện, trong đó đáng kể là cơ sở hạ tầng không đồng 

bộ cho học trực tuyến. 

Những tồn tại của giáo dục huyện Hương Sơn cũng là tồn tại chung ở nhiều địa phương 

khác trong cả nước. 

Thầy Trưởng Phòng đánh giá cao về kết quả tổ chức Hội nghị Sơ kết học lỳ I đã chỉ 

ra: Báo cáo sơ kết của các trường đã đánh giá nghiêm túc, khách quan, thực chất kết 

quả triển khai thực hiện chương trình, SGK lớp 1 theo chương trình GDPT mới trong 

thời gian qua, trong đó tập trung phân tích, đánh giá cụ thể vào các nội dung: công tác 

truyền thông, xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đội ngũ 

giáo viên, lựa chọn và cung ứng sách giáo khoa, công tác tập huấn giáo viên, xây dựng 

kế hoạch dạy học, tổ chức chuyên đề, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, chất lượng 

giáo dục. 

Đại biểu dự hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn những kết 

quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, những kiến nghị đề xuất về 

cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tổ chức dạy học lớp 1. 

Cũng tại Hội nghị sơ kết, các trường đã tổ chức khen thưởng, động viên 43 CBQL, 

giáo viên có nhiều đóng góp, sáng tạo, vượt khó trong dạy học lớp 1 và 238 học sinh 

lớp 1 có thành tích học tập tốt. 
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Hy vọng, những kết quả tốt cũng như hạn chế của học kỳ I sẽ là bài học kinh nghiệm 

quý cho học kỳ II, giúp giáo dục Huyện Hương Sơn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu 

của năm học, đặc biệt có được sự khởi đầu thuận lợi cho cả công cuộc thay SGK mới 

ở GDPT. 

Chúng tôi tạm biệt các thầy cô giáo và học sinh Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh- vùng 

đất học nơi có nhiều người tài, thành đạt- khi đất trời đang chuyển mình vào Xuân. 

Hai bên đường Trường Sơn chạy qua trung tâm của Huyện lỵ, hoa đào, hoa mơ, hoa 

mận đã chớm nở, e ấp hương sắc mùa Xuân, chờ đón Tết về. 

 

90. NĂNG LỰC STEM CHO THẾ KỶ XXI 

Đặng Tự Ân-GĐ Quỹ VIGEF 

Tạp chí Thế giới trong ta ( Tạp chí khoa học của Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục 

Việt Nam số CĐ210 tháng 4 năm 2021   

 

STEM  COMPETENCIES  FOR THE 21st  CENTURY 

Summary 

In the past few decades, STEM has become a keyword in a number of scientific forums 

in the world. In Vietnam, STEM has simply been introduced as a trending advocacy 

topic and piloted in selected teaching projects in a few schools of several provinces. 

Despite the importance of STEM, the Government has only provided general 

orientations while a specific written guideline is being needed for the education sector 

to develop a national STEMcurriculum. 

The Vietnam’snew general education curriculumwas already introduced. However, 

great challenges can be foreseen in relation to STEM teaching within schools and how 

the STEM implementation will meet the social needs in the Industry 4.0 era.  

The purpose of this paper is to provide a basis for the development of a STEM 

competence framework by highlighting the underlying principles and foundations of 

STEM disciplines. This might be helpful when Vietnam is integrating a learner’s 

competence-based approach into its education reform. How will STEM be taught in 

the national curriculum and school programs? How can we find suitable teachers to 

ensure quality STEM teaching? These are the questions that require solutions by the 

education sector. In this paper, a reference has been made to the STEM implementation 

in a number of countries over the world. It is expected that it will be, to some extent, 

a response to a STEM education approach for Vietnam. 

Keywords: STEM competence; approach to teaching STEM; Vietnamese education 

curriculum. 

Tóm tắt bài viết : 

Trong khoảng vài chục năm trở lại đây, cụm từ STEM đã trở thành từ khóa trên nhiều 

diễn đàn khoa học trên thế giới. Việt Nam mới làm quen STEM ở mức sơ khai, trên 

phương diện truyền thông và triển khai thí điểm dạy học STEM ở ít trường của ít tỉnh, 
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thành phố. Mặc dù thấy tầm quan trong của STEM, nhưng Chính phủ mới chỉ định 

hướng chung (Chỉ thị 16/CT-TTg), chưa có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản cho ngành 

giáo dục để phát triển chương trình STEM quốc gia. Mới đây, nghị quyết số 52-

NQ/TW của Bộ chính trị đã chỉ ra rõ hơn chính sách phát triển nguồn nhân lực trong 

cách mạng CN 4.0. Đây thực sự là điểm tựa vững chắc cho giáo dục STEM trong các 

nhà trường. 

Chương trình đổi mới giáo dục Việt Nam đã ban hành. Ưu điểm nổi bật của chương 

trình mới là đã chỉ ra mục tiêu bao trùm : giáo dục phát triển năng lực người học. 

Chương trình giáo dục cũ quá lạc hậu, nặng tính hàn lâm, ít vận dụng vào thực tế. Khi 

chuyển sang chương trình mới khó có thể một sớm, một chiều thay đổi được đội ngũ 

và điều kiện cơ sở vật chất các nhà trường. Thách thức cho việc đưa STEM vào nhà 

trường là rất lớn, nhất là xu hướng thúc đẩy STEM phát triển, đáp ứng nhu cầu xã hội 

trong thời kỳ CN 4.0 lại càng  rất khó khăn. 
 

Bài viết muốn trao đổi cơ sở cho việc xây dựng khung chiến lược năng lực STEM, dựa 

trên quan điểm, nguyên tắc và nền tảng của các chuyên ngành STEM. Điều này là phù 

hợp khi mà chúng ta đang đổi mới giáo dục theo hướng : dạy học qua tích hợp, qua 

trải nghiệm và hướng tới phát triển năng lực người học. Dạy học STEM như thế nào 

trong chương trình quốc gia và chương trình nhà trường? lực lượng giáo viên ở đâu để 

dạy học có chất lượng STEM? Đều là các câu hỏi cần có giải pháp của ngành giáo dục.  
 

Chúng tôi đã tập hợp, trích dẫn và tham khảo cách làm STEM của một số nước, một 

số tác giả, trong đó chủ yếu dựa vào cuốn Khám phá năng lực STEM cho thế kỷ 21 của 

Soo Boon Ng-UNESCO để đưa vào bài viết và hy vọng có thể đáp ứng phần nào cho 

những câu hỏi xung quanh việc tiếp cận giáo dục STEM ở Việt Nam. 

 

Từ khóa : Năng lực STEM, Tiếp cận dạy học STEM, Chương trình giáo dục STEM. 

(Xem tiếp trang 229) 

 

 

91. ĐỪNG HIỂU, DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LÀ  

GIẢI PHÁP TÌNH THẾ! 

Báo Đại Đoàn Kết, 24-2-2021 

Coi nhẹ phương thức dạy học trực tuyến (DHTT) và không biết khai thác hết 

thực lợi của nó là cách tư duy không tích cực, không có cách nhìn chiến lược và 

cả không có quan điểm hội nhập quốc tế trong thời đại CN 4.0. 

1. DHTT là một phương thức dạy học hiện đại 

Sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin và ứng dụng của nó ở thời đại CN 4.0, 

giúp cho phương thức dạy học có được các công cụ đầy tiềm năng, không chỉ nguồn 

kiến thức dạy học phong phú mà nó còn mở rộng khả năng của con người cũng như 

những tình huống cho việc tương tác xã hội trong quá trình học tập.  
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Dạy học Trực tuyến (hay còn gọi là E-Learning/ Online learning)-viết tắt DHTT, là 

phương thức học tập có sử dụng kết nối mạng hay phương tiện truyền thông để phục 

vụ dạy học, lấy tài liệu học, trao đổi giao tiếp giữa người học với người học và người 

học với giáo viên.Phương thức DHTT, có nhiều hiệu quả và thuận lợi, như : Dạy học 

được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi;Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người học; 

Tiết kiệm thời gian học tập so với phương thức giảng dạy truyền thống; Linh hoạt, học 

sinh có thể tự điều chỉnh thời gian, tốc độ học theo khả năng và có thể tự tham khảo, 

nghiên cứu thêm thông qua các nguồn tài liệu được hướng dẫn tham khảo. Được hỗ 

trợ, với hệ thống công nghệ E-Learning, học sinh dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, kết 

quả học tập và được hỗ trợ giải đáp thông tin kịp thời cũng như nhà trường thuận lợi 

trong việc tổ chức và quản lý dạy học và hoạt động nhà trường. 

Như vậy, mặt mạnh cơ bản củaphương thức DHTT là cách học cá thể hóa, theo nhu 

cầu, cho phép người học lựa chọn và xem lại nội dung, kết quả học tập như họ mong 

muốn. Người học học có thể độc lập về thời gian và không gian và trong mọi giai đoạn 

của cuộc đời, tức là nó là cách học hiệu quả nhất cho phong cách học tập suốt đời. 

Điều này cho thấy sự tất yếu trong việc đưa DHTT cộng hưởng với dạy học trực tiếp 

trên lớp, và sự cấp thiết trong việc chuẩn bị nguồn lực và năng lực cho nhà trường, 

giáo viên, học sinh, phụ huynh trong việc ứng dụng các mô hình dạy học kết hợp trực 

tiếp với trực tuyến trong chương trình nhà trường ở nhiều nước trên thế giới.  

2. Thực tế DHTT ở nước ta 

Trong hội nghị trực tuyến ngày 3-6-2020, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã 

khẳng định DHTT không phải là phương thức tình thế và cho biết, tới đây phương 

thức này sẽ tiếp tục được triển khai, cộng hưởng với trực tiếp. “Nếu làm tốt được việc 
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này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh tiếp cận được với rất 

nhiều kiến thức kĩ năng hiện đại trong và ngoài nước mà còn rất thiết thực rút ngắn 

thời gian học trên lớp. Rút ngắn thời gian mà chất lượng vẫn đảm bảo.” 

Tuyên ngôn DHTT mang tính nhà nước đã có như vậy, nhưng thực tế còn lắm khó 

khăn, gian nan để DHTT ở nước ta mới hội nhập, mới đi vào cuộc sống, đem về những 

thực lợi cơ bản, đáp ứng mục tiêu của công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà. Ví như, 

dự thảo thông tư hướng dẫn DHTT của Bộ GD-ĐT đã dự thảo, góp ý tới tới hàng năm 

mà nay vẫn chưa thể ban hành văn bản chính thức. 

Quả thực, trong bối cảnh các nhà trường của nước ta thì DHTT là một thách thức 

không nhỏ với nhiều nan giải, rắc rối khi triển khai đồng loạt. Giáo dục rất cần sự đầu 

tư của nhà nước và chung tay của toàn xã hội để tháo gỡ cũng như tìm hướng đi hợp 

lý cho DHTT. 

Trước hết hạ tầng CNTT, đường truyền internet, kinh phí mua phần mềm DHTT và 

bồi dương, hỗ trợ giáo viên để tổ chức dạy học trực tuyến . . . là những điều kiện bắt 

buộc không thể thiếu, ngặt một nỗi, các địa phương lại không đáp ứng và vẫn có sự 

chênh lệch quá lớn. 

Một Trưởng phòng GD-ĐT huyện miền núi trăn trở: “Chúng tôi không thể triển khai cho 

các trường DHTT được vì là hầu hết học sinh là con em gia đình khó khăn. Nhà nghèo, 

không có máy vi tính, ipad hay điện thoại thông minh. Ở nhiều bản, internet chưa có, 

mạng di động chập chờn”. Khu vực Tây Nguyên học sinh có hoàn cảnh còn khó khăn, 

ngôn ngữ giao tiếp hạn chế. Hầu hết các gia đình không kết nối mạng internet, cũng không 

có điện thoại thông minh. Nếu DHTT qua phương tiện truyền thông hiệu quả rất thấp và 

cũng phải phụ thuộc vào sự ổn định mạng lưới điện quốc gia. 

Các trường ở thành phố, khu đô thị lớn cũng có những khó khăn đặc thù. Học sinh tiểu 

học, nhất là các lớp 1,2,3 học trực tuyến phải có cha mẹ kèm. Khung giờ học của con 

và giờ làm của cha mẹ lại trùng nhau. Các trường cần có thời gian và kinh phí để bồi 

dưỡng giáo viên , CBQL khi tổ chức DHTT cũng như trả phí phần mềm. Lứa giáo viên 

trẻ, có sẵn kỹ năng CNTT sẽ tiếp cận DHTT hiệu quả hơn so với các giáo viên đã lớn 

tuổi. Đặc biệt việc quản lý quá trình kiểm tra và đánh giá học sinh khi DHTT là rất 

khó tin cậy và ít hiệu quả. 

3. Hướng đi khả thi cho DHTT 

Hoạt động chuyển hóa nhận thức trong toàn ngành giáo dục về DHTT phải được coi 

là bước đi đầu tiên của các cấp quản lý giáo dục. Không thể để tình trạng: Có dịch 

Covid-19 mới khởi động và triển khai DHTT, khi bình thường học tập trở lại, các 

trường lại sớm “quên đi tất cả”. Từ đó, sẽ rất lãng phí chất xám với cả hàng vạn bài 

giảng E-Learning và năng lực dạy học vốn có của giáo viên cũng như công năng cơ sở 

hạ tầng cho DHTT bị bỏ phí, dùng không hết. 

Theo chúng tôi, nhà nước có chiến lược cho DHTT theo định hướng: 

+ Xây dựng bản đồ phân vùng, khu vực các địa phương được DHTT (khi đã được đầu 

tư đồng bộ các điều kiện cho DHTT) theo phương thức : “Thay thế một phần quá trình 

dạy học trực tiếp”. Quy định cho tất cả các trường hàng tuần có thể có 1 hoặc 2 ngày 

học sinh được học theo phương thức DHTT. Như thế trong suốt năm học sẽ được liên 
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tục DHTT. Trong trường hợp "Tạm dừng đến trường nhưng không dừng học", sẽ chuyển 

sang ngay một cách dễ dàng thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp; 

+ Tất cả các trường phổ thông ở các địa phương còn lại học theo phương thức: Áp 

dụng theo mức độ các ứng dụng của DHTT vào dạy và quản lý dạy học cũng như quản 

lý nhà trường. Xây dựng lộ trình để từng bước các địa phương có được sự hỗ trợ cần 

thiết, đê tăng tính tiếp cận tới phương thức dạy học có điều kiện là “ Thay thế một 

phần quá trình dạy học trực tiếp”. 

ĐẶNG TỰ ÂN 

Quỹ Hỗ trợ Đổi mới GDPT Việt Nam 

 

92. LỰA CHỌN SGK MỚI LỚP 2, LỚP 6 RA SAO? 

Tuệ Nguyễn     

lamtue@gmail.com08:31 - 20/02/2021 0 THANH NIÊN 

Sau năm đầu tiên thực hiện sách giáo khoa lớp 1 mới với không ít tranh cãi, việc 

lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 cho năm học tới sẽ điều chỉnh ra sao là vấn 

đề nhận được sự quan tâm của xã hội. 

 

Từ năm học tới, học sinh lớp 2 và lớp 6 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới 

 

Ngày 9.2, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã phê duyệt các sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 

6 mới để các địa phương lựa chọn, sử dụng cho năm học tới. Việc lựa chọn SGK lớp 

https://thanhnien.vn/author/tue-nguyen-431.html
mailto:lamtue@gmail.com
https://thanhnien.vn/giao-duc/lua-chon-sgk-moi-lop-2-lop-6-ra-sao-1343923.html#commentbox
https://thanhnien.vn/sach-giao-khoa/
javascript:void();
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2, lớp 6 sử dụng từ năm học 2021 - 2022 sẽ thực hiện theo Thông tư 25 của Bộ GD-

ĐT với thẩm quyền quyết định thuộc về UBND tỉnh, thay vì thẩm quyền lựa chọn là 

các nhà trường như quy định tại Thông tư 01. Thay đổi này là do thực hiện theo quy 

định của luật Giáo dục 2019. 
 

Chọn SGK trước khai giảng ít nhất 5 tháng 

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết sau khi Bộ công bố phê duyệt 

danh mục SGK lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, UBND các tỉnh, 

TP sẽ tiến hành việc lựa chọn SGK. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng nghiên cứu, lựa 

chọn SGK của các địa phương, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các nhà xuất bản (NXB) cung 

cấp bản PDF các SGK đã được bộ trưởng phê duyệt trên website của NXB trước ngày 

21.2.2021, và cấp tài khoản cho cán bộ quản lý, giáo viên (GV) dạy lớp 2, lớp 6 tìm 

hiểu, nghiên cứu các tài liệu tập huấn sử dụng SGK qua mạng. 

NXB phối hợp với Sở GD-ĐT các tỉnh, TP tổ chức giới thiệu SGK bằng hình thức trực 

tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp cả hai hình thức trên tại các đơn vị cấp tỉnh. Việc này sẽ 

phải hoàn thành trước ngày 10.3. 

Theo quy định tại Thông tư 25, việc lựa chọn SGK của các địa phương phải hoàn thành 

trước khai giảng năm học mới tối thiểu 5 tháng. Do vậy, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở 

GD-ĐT tổ chức lựa chọn SGK tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành lựa chọn SGK 

lớp 2, lớp 6 trước ngày 5.4; và báo cáo danh mục SGK lựa chọn về Bộ GD-ĐT trước 

ngày 10.4 tới. 

Theo ông Độ, việc in ấn và phát hành SGK đảm bảo đủ số lượng và chất lượng phải 

được NXB hoàn thành trước 31.7 đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng SGK tại 

các địa phương cung cấp kịp thời đến tất cả học sinh, GV để triển khai thực hiện năm 

học mới. 

Việc bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31.7.2021 và 

đảm bảo 100% GV dạy học lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022, cán bộ quản lý các cơ 

sở giáo dục đều được tập huấn theo các lớp học tương ứng với môn học/hoạt động giáo 

dục đối với từng bộ SGK tại địa bàn tỉnh, TP. 

Ông Đặng Tự Ân, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT), Giám đốc 

Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, cho rằng việc lựa chọn SGK phải trên 

nguyên tắc: cơ sở hội đồng xem xét là các biên bản, đề xuất của các GV trực tiếp 

giảng dạy. Điều này đảm bảo cho GV được lựa chọn SGK phù hợp nhất cho chính 

người trực tiếp sử dụng. Cũng theo ông Ân, trong quy trình lựa chọn SGK phải rất 

coi trọng quá trình trải nghiệm dạy học trên lớp. Do đó, phải có bước quan trọng là 

mỗi cuốn SGK cần có phân công GV dạy một số bài trước khi đề xuất lựa chọn. 

Nếu chọn rồi nhưng “muốn” thay đổi? 

Việc thay đổi chủ thể quyết định chọn SGK cho năm học tới cũng đặt ra những vấn đề 

mà chính các địa phương băn khoăn, nhất là sau những lùm xùm về chất lượng của 

https://thanhnien.vn/giao-duc/
https://thanhnien.vn/giao-duc/chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-ca-nuoc-thieu-gan-76000-giao-vien-1041641.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/bat-dau-cong-bo-sach-giao-khoa-lop-1-phien-ban-dien-tu-1171160.html
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một số cuốn SGK lớp 1, trong khi chính những cuốn sách này lại được lựa chọn và 

chiếm thị phần nhiều nhất. Ngoài ra, những lo lắng cũng xuất phát từ thực tế có thể 

xảy ra, đó là năm trước trường đã chọn SGK này nhưng năm tới tỉnh sẽ chọn SGK 

khác thì có ảnh hưởng gì đến việc dạy và học của các trường không? 

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, cho rằng thực hiện theo 

luật Giáo dục 2019 thì từ năm học tới, việc chọn SGK sẽ giao quyền cho UBND cấp 

tỉnh thay vì cấp trường như với SGK lớp 1. Điều này cũng có thể sẽ tạo ra một luồng 

ý kiến khác nếu tỉnh lại chọn một bộ SGK khác, vì mong muốn chung là SGK phải ổn 

định, lâu dài. 

Những SGK lớp 2, lớp 6 nào đã được Bộ trưởng GD-ĐT phê duyệt? 

Danh mục gồm 32 SGK lớp 2 của đầy đủ 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, 

cùng SGK môn tự chọn tiếng Anh; 40 SGK lớp 6 của 12 môn học và hoạt động giáo 

dục bắt buộc. 

Đối với lớp 2, mỗi môn tiếng Việt, toán, đạo đức, tự nhiên và xã hội, giáo dục thể chất, 

âm nhạc, mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm có 3 SGK được phê duyệt; môn tự chọn 

tiếng Anh có 8 SGK. 

Đối với lớp 6, mỗi môn ngữ văn, toán, tiếng Anh, giáo dục công dân, khoa học tự 

nhiên, lịch sử và địa lý, công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất, hoạt động 

trải nghiệm và hướng nghiệp có 3 SGK; môn tin học có 2 cuốn và tiếng Anh có 8 SGK 

được phê duyệt. 

Các SGK có tên trong danh mục được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt thuộc 4 đơn vị 

xuất bản, gồm: NXB Giáo dục VN, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm 

TP.HCM và NXB ĐH Quốc gia TP.HCM.  

Ông Trần Ngọc Hiệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, tiểu học, Sở GD-ĐT Phú 

Yên, đặt giả thiết nếu một số cơ sở năm vừa rồi chọn SGK lớp 1 rồi nhưng sau đó 

trong quá trình giảng dạy thực tế mới thấy một số sách chưa phù hợp, ngữ liệu chưa 

hợp lý, họ muốn chọn lại thì thế nào? 

Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng nếu địa phương nào có 

nhu cầu lựa chọn lại SGK lớp 1 thì gửi đề nghị lên UBND tỉnh để lựa chọn lại theo 

quy định của Thông tư 25. 

Còn về việc năm nay trường chọn SGK này, sang năm tỉnh chọn SGK khác, PGS 

Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), cho rằng Bộ đã 

có quy định cấu trúc bài học trong SGK mới, bao gồm 4 thành phần cơ bản: mở đầu, 

kiến thức mới, luyện tập, và vận dụng. Các SGK đều phải đảm bảo yêu cầu này. Bởi 

vậy, HS khi học sách này, sau đó có chuyển sang học sách khác, cũng không gặp khó 

khăn. Tuy nhiên, ông Thành cho biết trong thông tư hướng dẫn của Bộ có những quy 

định mang tính chuyển tiếp và kế thừa để việc chọn SGK dù của UBND cấp tỉnh cũng 

https://thanhnien.vn/cong-nghe/
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sẽ không phủ nhận việc chọn SGK của cấp trường trước đó, chứ không có thay đổi đột 

ngột, trừ khi chính trường đó muốn thay đổi. Ví dụ, Thông tư 25 quy định hằng năm 

thành lập mới hội đồng chọn SGK nhưng đảm bảo có ít nhất 1/3 số thành viên đã tham 

gia các hội đồng những năm trước đó. 

Giáo viên cần có tiếng nói quan trọng trong hội đồng 

TS Nguyễn Văn Cường, Đại học Potsdam (Đức), cho rằng lo ngại lựa chọn SGK sẽ 

tiềm ẩn những nguy cơ tiêu cực thì ở cấp tỉnh hay cấp trường đều có thể xảy ra. Điều 

quan trọng là phải có quy chế với các tiêu chí cụ thể và quản lý giám sát một cách 

minh bạch để tránh được những vấn đề này. Hai quy trình lựa chọn SGK đều có những 

ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên, dù tỉnh chọn thì GV (đại diện của nhiều 

trường) cũng cần có tiếng nói quan trọng trong hội đồng này. 
 

2/3 thành viên hội đồng là người trực tiếp giảng dạy 

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết Thông tư 25 quy định hội đồng lựa chọn do UBND cấp 

tỉnh, TP trực thuộc T.Ư thành lập, giúp UBND cấp tỉnh tổ chức lựa chọn SGK. Mỗi 

môn học của một cấp học thành lập 1 hội đồng, số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, 

tối thiểu là 15 người, trong đó có ít nhất 2/3 số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn 

và GV đang trực tiếp giảng dạy môn học của cấp học đó. Chủ tịch Hội đồng là giám 

đốc hoặc phó giám đốc sở GD-ĐT. Chủ tịch Hội đồng giao cho các thành viên hội 

đồng nghiên cứu, nhận xét, đánh giá SGK theo các tiêu chí lựa chọn trong thời gian ít 

nhất là 7 ngày trước phiên họp đầu tiên của hội đồng. 

Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các cơ 

sở giáo dục phổ thông đề xuất; bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số SGK cho mỗi 

môn học. SGK được lựa chọn phải đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp 

môn học không có SGK nào đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn, hội đồng thảo luận 

và bỏ phiếu lựa chọn lại cho đến khi có ít nhất 1 SGK cho mỗi môn học đạt trên 1/2 

số phiếu đồng ý lựa chọn. 

Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn SGK thành biên bản, có chữ ký của các thành viên 

hội đồng dự họp, chuyển giao cho Sở GD-ĐT. Sở GD-ĐT tổng hợp kết quả lựa chọn 

SGK của các hội đồng, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Căn cứ vào kết quả 

lựa chọn SGK của các hội đồng do sở GD-ĐT trình, UBND cấp tỉnh quyết định phê 

duyệt danh mục SGK để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương. 

UBND cấp tỉnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục SGK được 

phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương; chỉ đạo Sở GD-

ĐT thông báo danh mục SGK được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa 

phương chậm nhất 5 tháng trước thời điểm bắt đầu năm học mới.  
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93. ĐẠT MỤC TIÊU KÉP KHI DẠY TRỰC TUYẾN 
 

Ngày 1-3-2021. Báo GD-TĐ 

Đặng Tự Ân (Quỹ Hỗ trợ Đổi mới GDPT Việt Nam) - 01/03/2021, 06:49 GMT+07  

 Trao đổi 

 

GD&TĐ - Dạy học trực tuyến đạt mục tiêu “kép”, có nghĩa đây vừa phương thức 

dạy học theo xu thế hiện đại; vừa giải quyết được tình huống khi học sinh không 

tới lớp, nhà trường vẫn chủ động tổ chức dạy học có hiệu quả.  

Phương thức dạy học hiện đại không thể bỏ qua 

Sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin và ứng dụng của nó ở thời đại công 

nghệ 4.0, giúp phương thức dạy học có được các công cụ đầy tiềm năng; không chỉ 

nguồn kiến thức dạy học phong phú mà còn mở rộng khả năng của con người cũng 

như những tình huống cho việc tương tác xã hội trong quá trình học tập. 

Dạy học trực tuyến (DHTT) (hay còn gọi là E-Learning/ Online learning) là phương 

thức học tập có sử dụng kết nối mạng hay phương tiện truyền thông để phục vụ dạy 

học, lấy tài liệu học, trao đổi giao tiếp giữa người học với người học và người học với 

giáo viên. 

Phương thức DHTT có nhiều hiệu quả và thuận lợi, như: Dạy học được thực hiện ở 

mọi lúc, mọi nơi; tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người học; tiết kiệm thời gian 

học tập; linh hoạt, học sinh có thể tự điều chỉnh thời gian, tốc độ học theo khả năng và 

có thể tự tham khảo, nghiên cứu thêm thông qua các nguồn tài liệu được hướng dẫn 

tham khảo…   

Được hỗ trợ, với hệ thống công nghệ E-Learning, học sinh dễ dàng theo dõi tiến độ 

học tập, kết quả học tập và được hỗ trợ giải đáp thông tin kịp thời cũng như nhà trường 

thuận lợi trong việc tổ chức và quản lý dạy học và hoạt động nhà trường. 

Như vậy, mặt mạnh cơ bản của phương thức DHTT là cách học cá thể hóa, theo nhu cầu, 

cho phép người học lựa chọn và xem lại nội dung, kết quả học tập như họ mong muốn. 

https://giaoducthoidai.vn/trao-doi.html


305 

Ảnh minh họa/internet 

Người học học có thể độc lập về thời gian, không gian và trong mọi giai đoạn của cuộc 

đời, tức là nó là cách học hiệu quả nhất cho phong cách học tập suốt đời. 

Điều này cho thấy sự tất yếu trong việc đưa DHTT cộng hưởng với dạy học trực tiếp 

trên lớp, và sự cấp thiết trong việc chuẩn bị nguồn lực và năng lực cho nhà trường, 

giáo viên, học sinh, phụ huynh trong ứng dụng các mô hình dạy học kết hợp trực tiếp 

với trực tuyến trong chương trình nhà trường ở nhiều nước trên thế giới. 

Trong hội nghị trực tuyến ngày 3/6/2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã 

khẳng định DHTT không phải là phương thức tình thế và cho biết, tới đây phương 

thức này sẽ tiếp tục được triển khai, cộng hưởng với dạy học trực tiếp. Làm tốt được 

việc này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh tiếp cận được với 

rất nhiều kiến thức kĩ năng hiện đại trong và ngoài nước mà còn rất thiết thực rút ngắn 

thời gian học trên lớp. Rút ngắn thời gian mà chất lượng vẫn bảo đảm. 

Việc thực hiện quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng cũng chính là thực hiện mục tiêu 

“kép” của DHTT. 

Hiện đa phần giáo viên dạy học trực tuyến lựa chọn các công cụ như mạng xã hội 

Facebook, Zalo, qua email; hoặc các hệ thống như Zoom, Google Classroom, 

Microsoft Teams… để dạy học. Điều này thể hiện sự đa dạng các nền tảng DHTT ở 

các trường, địa phương. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh các nhà trường của nước ta thì DHTT vẫn còn thách thức 

bởi khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền internet, kinh phí mua phần 
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mềm DHTT; bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên để tổ chức dạy học trực tuyến… Ngay ở các 

trường ở thành phố, khu đô thị lớn cũng có những khó khăn đặc thù. 

Chiến lược cho dạy học trực tuyến 

Theo chúng tôi, nhà nước có chiến lược cho DHTT theo định hướng: 

Có sự đầu tư của nhà nước và sự hỗ trợ từ nguồn lực xã hội hóa để có đủ điều kiện 

DHTT có hiệu quả. Cùng với đó là quy chế riêng cho các trường thực hiện theo phương 

thức dạy học này. Những trường còn lại DHTT là giải pháp tình thế. Có lộ trình hỗ trợ 

để số các trường này sớm hòa nhập cùng các trường có đủ điều kiện DHTT. 

Cụ thể: Xây dựng bản đồ phân vùng, khu vực các địa phương được DHTT (khi đã 

được đầu tư đồng bộ các điều kiện cho DHTT) theo phương thức: Thay thế một phần 

quá trình dạy học trực tiếp. Quy định cho tất cả các trường hàng tuần có thể có 1 hoặc 

2 ngày học sinh được học theo phương thức DHTT. Như thế trong suốt năm học sẽ 

được liên tục DHTT. Trong trường hợp "Tạm dừng đến trường nhưng không dừng 

học", sẽ chuyển sang ngay một cách dễ dàng thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực 

tiếp. 

Tất cả các trường phổ thông ở các địa phương còn lại học theo phương thức: Áp dụng 

theo mức độ các ứng dụng của DHTT vào dạy và quản lý dạy học cũng như quản lý 

nhà trường. Xây dựng lộ trình để từng bước các địa phương này có được sự hỗ trợ cần 

thiết, để tăng tính tiếp cận tới phương thức dạy học có điều kiện là “Thay thế một phần 

quá trình dạy học trực tiếp”. 
 

94. NỖI LO CHO 5 BỘ SÁCH GIÁO KHOA 

ĐẶNG TỰ ÂN 

08:45 02/03/2021. Báo Đại Đoàn Kết 

Đưa 2 bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 vào giảng dạy; đồng thời bắt tay 

xây dựng bản thảo cho 3 bộ SGK lớp 3, lớp 7, lớp10 là những lo lắng, quan tâm 

của xã hội, và ẩn chứa cả những thách thức không nhỏ của ngành giáo dục 

trong thời gian tới. 

Không giao khoán cho các NXB tập huấn giáo viên 

Cấp ra quyết định lựa chọn SGK năm nay khác với năm trước, là UBND tỉnh(theo 

Thông tư 25) mà không phải cấp trường (theo Thông tư 01) như SGK lớp 1. Dù cấp 

nào đi chăng nữa thì giáo viên vẫn là người trực tiếp sử dụng sách, Sở GD-ĐT là cơ 

quan chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục phải là những đối tượng có tiếng nói 

tham mưu  có trọng lượng nhất. Tuy Bộ GD-ĐT đã có văn bản hướng dẫn, các địa 

phương vẫn cần xây dựng những tiêu chí riêng để chọn lựa SGK phù hợp về đặc điểm 

kinh tế - xã hội, với văn hóa, lịch sử, địa lý. Đặc biệt  cần phù hợp với điều kiện tổ 

chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục địa phương.  Ngoài ra, bộ SGK còn phải thuận 
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tiện, hiệu quả đối với giáo viên và học sinh khi tổ chức dạy học. SGK lớp 1 có nhiều 

“sạn”, nhưng giáo viên không lên tiếng, có lẽ giáo viên tự chọn rồi, sao lại còn chê ?. 

Năm nay UBND tỉnh quyết định  mà không phải mỗi trường, từng tập thể giáo viên 

lựa chọn SGK. Chắc sự phản hồi mặt tích cực và cả mặt tiêu cực sẽ khác. Chúng ta 

phải chấp nhận việc lựa chọn SGK phụ thuộc vào từng năm, không thể đã chọn rồi thì 

bộ SGK ấy sẽ đi suốt các trường theo nhieuf năm tháng. 

Bồi dường giáo viên dạy học theo SGK, nhìn chung là chưa ổn. Đây lại là hoạt động 

quan trọng nhất trong quá trình tổ chức dạy học. Không hẳn là những yếu tố khác quan 

về dịch bệnh, về “ ngày đầu chưa quen. . .” mà cái chính là cách triển khai tập huấn. 

Cần chấm dứt, giao khoán cho các NXB tổ chức bồi dường giáo viên, tránh tình trạng 

chỉ tập trung, mất nhiều thời gian cho tiếp thị sách, mà ít (hoặc không có đủ năng lực) 

bồi dưỡng các kỹ năng dạy học đổi mới cho giáo viên và CBQL giáo dục. Nâng tầm 

giáo viên để dạy có chất lượng SGK mới, phải là trách nhiệm quản lý nhà nước, là việc 

của các Vụ chuyên môn thuộc Bộ. Các NXB đảm lo cung cấp hậu cần, CSVC và tổ 

chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên. 

Giá SGK lớp 1 quá cao, cú “sốc” cho xã hội và cha mẹ học sinh, nhất là vùng còn có 

nhiều đồng bào khó khăn. SGK được hình thành và được phát hành trong cơ chế thị 

trường và môi trường xã hội hóa, rất cần có sự vào cuộc một cách cụ thể của các Bộ 

trong Chính phủ chứ không thể riêng Bộ GD-ĐT. 

Thời gian thử nghiệm SGK các lớp 3, 7 và 10: Đừng quá ngắn 

Hãy nhìn nhận một cách nghiêm túc về bộ SGK lớp 1 và tổ chức cho các cấp giáo 

dục đánh giá qua một học kỳ thay SGK mới. SGK mới, quả thực quá “lùm xùm”, nhiều 

chê bai thời gian qua. Người ta nói “ Thất bại nhiều lần là lý do của thành công”. Bộ 

GD-ĐT, mới công bố 72 đầu sách của lớp 2 và lớp 6. Đây là cơ hội tốt để các địa 

phương sớm tiếp cận và tham giai góp ý, giúp Bộ sớm có quyết định ban hành bộ SGK 

chính thức, trước 5 tháng so với ngày khai giảng năm học mới 2021-2022. Ngoài Hội 

đồng thẩm định của nhà nước, Bộ GD-ĐT còn tiến hành mời các chuyên gia giáo dục, 

chuyên gia đầu ngành ở nhiều lĩnh vực để đọc thẩm định, phản biện độc lập SGK. Đặc 

biệt, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, có nhắc lại: “ Không buông lỏng, mà hãy giám sát chặt 

chẽ hơn quá trình làm SGK trong cơ chế thị trường” là những tín hiệu rất đáng mừng, 

chờ đợi cho sự ra đời những bộ sách có chất lượng tiếp theo. 

SGK lớp 3,7 “tựa tựa” như SGK lớp 2,6, vì cùng thuộc giai đoạn giáo dục cơ bản. Tuy 

nhiên SGK lớp 10 lại khác cơ bản. Đây là bộ SGK đầu tiên của giai đoạn giáo dục 

nghề ở phổ thông. Mong muốn của những người tâm huyết với giáo dục nước nhà, 

sớm có bản thảo thô SGK lớp 3,7,10 để có thể dạy thực nghiệm 8 tháng, chí ít nhất là 

được một học kỳ của năm học 2021-2022. 
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SGK vẫn là nỗi lo lắng lớn 
 

Chương trình giáo dục địa phương là điểm nhấn của giáo dục đổi mới, nhằm bồi dưỡng 

cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để 

góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của cộng đồng dân cư các 

dân tộc địa phương. Đây là chương trình bắt buộc, chiếm 20% chương trình tổng thể 

quốc gia. Tài liệu do các địa phương biên soạn và UBND tỉnh, Tp phê duyệt. Đến nay 

vẫn bỏ ngỏ và tiến độ rất chậm. Cùng với đó là danh mục thiết bị dạy học, cần đồng 

bộ và đồng hành với việc ban hành SGK mới , giờ cũng vẫn không thấy đâu. 

Dịch Covid 19, vẫn còn đó, “lơ lửng” trên đầu. Cả nước đang gấp rút đưa nghị quyết 

Đại hội Đảng lần thứ 13 vào cuộc sống, trong đó nhân sự ở hầu hết các địa phương 

được điều chuyển, sắp xếp mới . Quốc hội mới chưa được bầu và đi vào hoạt động . . 

. Đây là những yếu tố khách quan nhưng lại tác động trực tiếp, ảnh hưởng không nhỏ 

vào các hoạt động tác nghiệp hết sức cơ bản của ngành giáo dục, trong đó có triển khai 

5 bộ SGK mới. Chúng tôi thiết nghĩ rất cần ý thức trách nhiệm, sự chung tay và đam 

mê sáng tạo của toàn ngành GD-ĐT trong cả nước 

 

95. PHẢI QUAN TAM DẾN DẶC THU CẤP HỌC 

VI CẦM (LƯỢC GHI) 

08:30 04/03/2021. Báo Đại Đoàn Kết. 

Ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 

(VIGEF), nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT), cho rằng: Lựa 

chọn sách giáo khoa (SGK) là công đoạn quan trọng trong lộ trình triển khai 

Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021. Cần xác định đặc 

thù của từng cấp học để đưa ra quyết định lựa chọn SGK phù hợp. 
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Ông Đặng Tự Ân. 

Theo đó, việc lựa chọn SGK ở tiểu học sẽ khác lựa chọn SGK ở THCS và THPT. Nhấn 

mạnh điều này, Giám đốc Quỹ VIGEF làm rõ: Ở tiểu học, giáo viên dạy theo lớp, nên 

một giáo viên sử dụng cả bộ SGK của một lớp, do được phân công dạy. Ngược lại, ở 

THCS và THPT, giáo viên phân công dạy theo môn, nên một giáo viên chủ yếu sử 

dụng nhiều SGK của cùng một môn và nhiều lớp khác nhau. Giáo viên các cấp học có 

hình thức tác nghiệp khác nhau nên khác nhau về cách lựa chọn công cụ tác nghiệp, ở 

đây chính là SGK. 

Theo Luật Giáo dục 2019, UBND tỉnh, thành phố quyết định lựa chọn SGK. Tuy 

nhiên, ông Đặng Tự Ân cho rằng, nên hiểu cấp có thẩm quyền ra quyết định là UBND 

tỉnh, thành phố; còn trong quá trình lựa chọn SGK để trình UBND quyết định, phải 

dựa trên cơ sở các trường, giáo viên được trực tiếp thực hiện các khâu trong quá trình 

lựa chọn. Nghĩa là chỉ thay đổi cấp ra quyết định còn quy trình và cách làm là giống 

nhau. 

Từ quan điểm trên, ông Đặng Tự Ân cho rằng, phạm vi điều chỉnh của Thông tư cần 

ghi rõ là hướng dẫn việc lựa chọn SGK lớp 1 bậc tiểu học. Về nguyên tắc lựa chọn 

SGK (Điều 2), nên quy định lựa chọn một SGK chủ đạo (chính). Các bộ SGK trong 

danh mục Bộ GDĐT duyệt cho lưu hành là bình đẳng và giáo viên vẫn cần các SGK 

khác để hiểu biết đầy đủ cách tiếp cận của từng SGK, qua đó xây dựng kế hoạch lên 

lớp có chất lượng hơn, sát đối tượng. 
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Mặt khác, sẽ hạn chế giáo viên chỉ quan tâm tới SGK được chọn mà bỏ qua các SGK 

khác. “Quy định mỗi trường (trong thư viện) có đầy đủ các bộ SGK đã được Bộ GDĐT 

phê duyệt. Điều này giúp giáo viên có điều kiện nghiên cứu tìm hiểu các cách tiếp cận 

bài học từ nhiều SGK khác nhau”, ông Đặng Tự Ân nhấn mạnh. 

Liên quan đến vấn đề biên soạn các bộ SGK mới tiếp theo đây,  ông Ân phân tích: Hãy 

nhìn nhận một cách nghiêm túc về bộ SGK lớp 1 và tổ chức cho các cấp giáo dục đánh 

giá qua một học kỳ thay SGK mới. SGK mới, quả thực quá “lùm xùm”, nhiều chê bai 

thời gian qua. Người ta nói “Thất bại nhiều lần là lý do của thành công”. 

Bộ GDĐT mới đây công bố 72 đầu sách của lớp 2 và lớp 6. Đây là cơ hội tốt để các 

địa phương sớm tiếp cận và tham giai góp ý, giúp Bộ sớm có quyết định ban hành bộ 

SGK chính thức, trước 5 tháng so với ngày khai giảng năm học mới 2021-2022. Ngoài 

Hội đồng Thẩm định của nhà nước, Bộ GDĐT còn tiến hành mời các chuyên gia giáo 

dục, chuyên gia đầu ngành ở nhiều lĩnh vực để đọc thẩm định, phản biện độc lập SGK. 

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ GDĐT có nhắc lại: “Không buông lỏng, mà hãy giám sát chặt 

chẽ hơn quá trình làm SGK trong cơ chế thị trường” là những tín hiệu rất đáng mừng, 

chờ đợi cho sự ra đời những bộ sách có chất lượng tiếp theo. 

SGK lớp 3,7 “tựa tựa” như SGK lớp 2,6, vì cùng thuộc giai đoạn giáo dục cơ bản. Tuy 

nhiên SGK lớp 10 lại khác cơ bản. Đây là bộ SGK đầu tiên của giai đoạn giáo dục 

nghề ở phổ thông. Mong muốn của những người tâm huyết với giáo dục nước nhà, 

sớm có bản thảo thô SGK lớp 3,7,10 để có thể dạy thực nghiệm 8 tháng, chí ít nhất là 

được một học kỳ của năm học 2021-2022.        

 

96. NHÀ GIÁO CHU VĂN AN, NGƯỜI THẦY CỦA MUÔN ĐỜI 

Tạp chí Hồn Việt, Hội nhà văn Việt Nam, tháng 4-2021 

Ngày xuân năm mới, “ Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thày” trở thành nét 

đẹp tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Vào những ngày này, khi nhớ về những bậc tiên 

hiền Nho giáo, chúng ta không thể quên Thái Học Sinh (Tiến sĩ) Chu Văn An, người 

đầu tiên đóng dấu son cho nền giáo dục Việt Nam. 

1. Ông là bậc Thánh cao, có kiến thức thông tuệ và đề cao thực hành giáo lý 

Nhà giáo Chu Văn An, đã sống cách chúng ta khoảng trên 600 năm, có tên gốc là Chu 

An, tự Linh Triệt, hiệu Tiều Ẩn là một vị Sư đức, một đại quan trong Triều. Ông là 

người Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, nay thuộc huyện Thanh Trì, Tp 

Hà Nội, một người con Thăng Long chính gốc vương Triều Trần.  Người đời sau khắc 

nhắc tới ông không chỉ ông là người hiểu biết rộng, một nhà giáo dục, đạo đức học, 

một nhà thơ, nhà văn hóa mà còn là một tấm gương trong sáng và cương trực với nghĩa 
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khí động trời đất. Chính vì vậy đương thời gọi ông là một trí thức lớn, thanh liêm, uy 

vọng với triều đình, thày dạy chữ thánh hiền cho con vua. 

Phần lớn năm tháng ông chỉ dạy học, dạy tư và dạy trường cao cấp của nhà nước phong 

kiến lúc bấy giờ.  Một nhà giáo và có thể nói suốt cuộc đời của ông cũng chỉ là nhà 

giáo, dù khi chưa làm quan, ông cũng mở trường làng, rồi làm thày dạy con vua, đến 

khi về ở ẩn ông tiếp tục mở trường tư ở vùng núi Phượng Hoàng, Chí Linh, Hải Dương 

. . . đủ biết ông giáo Chu Văn An có một sức hấp dẫn về kiến thức, về tư tưởng về tinh 

thần không biết lùi, bỏ nghề dạy người đến thế nào. Chu Văn An một nhà Nho, một 

nhà Nho chân chính, một người thày nghiêm túc mà cởi mở, nghiêm nghị mà công 

minh. Ông thực sự có đức độ của bậc tiền triết.  

Vua Trần Minh Tông (1314-1329) biết Chu Văn An là người tài cao, đức trọng vời 

ông ra làm quan giúp nước và nhờ ông dạy dỗ Thái tử Trần Vượng (sau này là Vua 

Hiển Tông). 

Thời gian làm Tư Nghiệp Quốc Tử Giám (như chức giám đốc ngày nay) ông soạn sách 

“Tứ thư thuyết ước”, hiểu như là tập sách nghị luận gồm 10 quyển để dạy môn sinh, 

thực hành giáo lý. Quan điểm của ông trong sách qua tám từ: “ Cùng lý-Chính Tâm-

Trừ Tà-Cự Bế” đã thấu hiểu lý lẽ tồn tại của sự vật, luôn giữ lòng mình trong sạch, có 

chính tâm, tránh xa tà tâm, chống lại những điều sai lạc nhảm nhí, có nghị lực vượt 

qua các gian khó bế tắc... 

Bên cạnh sự nghiệp giáo dục và gương sáng về đạo đức, Chu Văn An còn đóng góp 

khá lớn về lĩnh vực văn học. Ông có hai tập thơ, một tập thơ quốc âm (bị thất lạc), một 

tập thơ chữ Hán (hiện còn giữ được 12 bài ). Giới học giả đánh giá sự nghiệp văn 

chương ở ông có sự kết hợp đáng kính giữa tâm hồn cao thượng của một triết nhân 

không màng danh lợi với sự tha thiết của một trí thức gắn liền bản thân với thời cuộc, 

với nhiệm vụ đóng góp cho đương đời và cho hậu thế. Học giả xưa Phan Huy Chú, 

đánh giá “ . . . học nghiệp thuần túy, tiết tháo cao thương, được thời ấy suy tôn, thời 

sau ngưỡng mộ, tìm trong nhà Nho nước Việt ta, từ trước tới nay chỉ có mình ông, 

không ai so sánh được” 

Ông mất năm 1370  và được vua Trần tặng tên thụy là Văn Trinh công, được thờ phụng 

ở Văn Miếu Quốc tử Giám Hà Nội. 

2. Huấn đức của Ông còn sáng mãi trong các nhà trường Việt 

Mặc dù đỗ Tiến sĩ, ông không ra làm quan ngay mà về quê mở trường làng, lấy 

việc quây quần  với học trò dưới mái trường ấm cúng làm lẽ sống. Ông uốn nắn từng 

nét chữ, sửa đổi từng câu văn và trau dồi luân lý cho họ. Trường học của ông được mô 

tả có quy củ mẫu mực chưa từng thấy, bắt nguồn từ bản tính “ trong sạch, thẳng thắn, 

nghiêm nghị, lẫm liệt đáng sợ” của người thày Chu An. 

Quan điểm giáo dục của ông: “ Việc dạy học phải dành cho tất cả mọi người: Việc dạy 

dỗ của của thánh nhân không phân biệt người đi học đến thuộc loại nào đồng thời học 
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phải đi đôi với hành “ Học mới chỉ là có mắt, hành mới có chân”. Có mắt có chân mới 

tiến bước được,  có biết mới làm, có làm mới biết. Cái biết trong khi làm mới là cái 

biết thực sự, cái biết sâu sắc nhất . . . .” 

Nhà bác học xưa Lê Quý Đôn viết “ Chu Văn An dạy học trò: phàm học thành đạt cho 

mình là để giúp đời, công đức đến đâu, ân huệ tới đó, đấy là phận sự của người thày”.  

Theo GS Đặng Quốc Bảo: “ Thi ân mạc niệm, Thụ ân mạc vong”, hiểu như “ Làm ơn cho 

ai không nhớ, Chịu ơn ai không quên” là nguyên lý vàng cho đạo nghĩa thày trò trong các 

nhà trường. Nó không bị pha loãng bởi thời gian dù nhà trường đó đi theo học thuật nào. 

Nó trở thành Minh Triết ứng xử của nhà trường đạt tới ý nghĩa đích thực. 

Điều ông huấn đức cho giới Việt Nho còn giữ nguyên giá trị thời sự tới ngày nay. 

Sư thuật là nghệ thuật làm thày trên cả hai khía cạnh : kỹ năng dạy học và phong cách 

dạy học. Cùng với Sư đạo là rèn luyện đạo đức cho trò, chính là dạy làm người đã đưa 

ông trở lên vĩ đại và là người thày của muôn đời. “ Học để làm người” “ Học đi đôi 

với hành” là tư tưởng của Chu Văn An được quyện vào tiếng gọi của cuộc sống giáo 

dục hôm nay, của thời đại CN 4.0. 

3. Cái “thực” còn có giá cao hơn cái “danh” 

Thời cuối Trần quá suy vi, vua chơi bời nhăng nhít, quan thì nịnh bợ tham ô, dân thì khốn 

khổ, khốn nạn. Kẻ chính người tà, kẻ trung kẻ nịnh, thật giả lẫn lộn. Những người liêm 

khiết, cao đạo như ông đốt đèn mà soi ít thấy. Ông dâng sớ lên vua Trần Dụ Tông (1341-

1368)  đòi chém 7 tên quyền thần, mong cứu vãn tình hình bê bối trong vương triều, với 

tinh thần cực kỳ dũng cảm, tiết tháo cao thượng. Ngày nay vẫn chưa biết nội dung sớ tâu 

vua và những tên ông dòi chém là ai, nhưng chỉ ba từ : “Sớ Thất trảm” bất hủ còn lại đó 

cũng đủ cho chúng ta khâm phục ông, kính trọng ông, có nghĩa khí động trời đất. Chính sử 

đánh giá là  sự kiện “ rung động trong triều, ngoài quận, cả đến quỷ thần” .  

Vua Trần Dụ Tông bê tha bỏ việc nước, sau 6 tháng không chấp nhận “Sớ Thất trảm” 

ông xin từ quan về ở ẩn làm nghề dạy học với tư cách người thày. Vua Dụ Tông nhiều 

lần hạ chiếu khuyên nhủ ông ở lại, ông quyết ra đi. Trường Quốc tử Giám từ đó vắng 

bóng quan Tư Nghiệp Chu Văn An. Bỏ việc triều chính, vinh quy và không vì thế mà 

ông bị liên lụy, trả thù. Phải chăng uy tín lớn lao, đức trung thực cao cả của Chu Văn 

An to lớn như thế nào. 

Không trực tiếp tham gia chính sử, không là người đã từng đánh giặc giữ nước hay 

chính sử còn chưa hợp ý: ông thi đỗ cao hay không thi đỗ. Thời kỳ ông ở ẩn dài hơn 

rất nhiều thời kỳ ông ở triều đình. Tất cả 12 bài thơ chữ Hán, đó là những gì còn lại 

của Chu Văn An. Thơ văn chỉ còn vậy. ít ỏi là vậy. Thế nhưng phần hậu thế còn lưu 

truyền qua nhiều thế hệ bằng sự truyền khẩu, ký ức của nhân dân.  

GS Phong Lê đã nói về ông thông qua bài vịnh bằng chữ Hán của Cao Bá Quát đã dịch 

ra tiếng Việt: 
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Tiết cứng, lòng trong, khí phách hùng 

Một tay muốn kéo lại vầng hồng 

Cô trung sấm sét không chồn chí 

Thất trảm yêu ma phải rợn lòng 

Trời đất soi chung vầng hạo khí 

Nước non còn mãi nếp cao phong 

Suối rừng nơi ẩn nay đâu tá? 

Văn Miếu còn tên hương khói nồng 

 

Chu Văn An người đứng đầu trường đại học cao nhất của Việt Nam thời bấy giờ, suốt 

đời đau đáu ôm nghề dạy học và khi chết được vua ban  thờ cùng với các nhà sáng lập 

đạo  Nho ở ngay Văn Miếu Quốc tử giám. Một hiện tượng hiếm có của giới Nho hiền, 

Nho giáo Việt Nam. Thái Học Sinh Chu Văn An, ông thực sự là Nhà giáo đức độ muôn 

đời của Việt Nam. 

 

ĐẶNG TỰ ÂN 

Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông Việt Nam 

  

  

97. CHỨNG CHỈ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN-

CÓ NÊN LOẠI BỎ “GIẤY PHÉP CON” HÀNH GIÁO VIÊN? 

(4/3/2021) 

Trực tiếp trên VOV1-Đài Tiếng nói Việt Nam 

http://vov1.vov.gov.vn/cau-chuyen-thoi-su/chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-

vien-co-nen-loai-bo-giay-phep-con-hanh-gia-c47-

69695.aspx?fbclid=IwAR0dRG9n58U263vjDSaQp13k55w0hS9vsPHY-

Gm_ypHwo2J9u-aQH9lnaRQ 

 

VOV1 - Trong tháng 3 này, dù vui mừng khi Bộ Giáo dục Đào tạo đã bỏ các điều kiện 

về chứng chỉ tin học và ngoại ngữ trong việc bổ nhiệm, thăng hạng cho giáo viên, nhưng 

hiện nhiều nhà giáo đang tâm tư và lo lắng. Nhiều nơi, giáo viên phải “chạy đua” đi học 

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và “thấm” những đoạn trường trong 

công cuộc thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Việc yêu cầu một thứ không gắn với 

chuyên môn, công việc hằng ngày của giáo viên, công chức, viên chức, chỉ có tác dụng 

“làm đẹp hồ sơ” liệu có cần thiết? Câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi bàn nội dung: 

“Chạy đua chứng chỉ nghề nghiệp để thăng hạng giáo viên: Một kiểu “giấy phép con” 

http://vov1.vov.gov.vn/cau-chuyen-thoi-su/chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-co-nen-loai-bo-giay-phep-con-hanh-gia-c47-69695.aspx
http://vov1.vov.gov.vn/cau-chuyen-thoi-su/chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-co-nen-loai-bo-giay-phep-con-hanh-gia-c47-69695.aspx
http://vov1.vov.gov.vn/cau-chuyen-thoi-su/chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-co-nen-loai-bo-giay-phep-con-hanh-gia-c47-69695.aspx
http://vov1.vov.gov.vn/cau-chuyen-thoi-su/chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-co-nen-loai-bo-giay-phep-con-hanh-gia-c47-69695.aspx?fbclid=IwAR0dRG9n58U263vjDSaQp13k55w0hS9vsPHY-Gm_ypHwo2J9u-aQH9lnaRQ
http://vov1.vov.gov.vn/cau-chuyen-thoi-su/chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-co-nen-loai-bo-giay-phep-con-hanh-gia-c47-69695.aspx?fbclid=IwAR0dRG9n58U263vjDSaQp13k55w0hS9vsPHY-Gm_ypHwo2J9u-aQH9lnaRQ
http://vov1.vov.gov.vn/cau-chuyen-thoi-su/chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-co-nen-loai-bo-giay-phep-con-hanh-gia-c47-69695.aspx?fbclid=IwAR0dRG9n58U263vjDSaQp13k55w0hS9vsPHY-Gm_ypHwo2J9u-aQH9lnaRQ
http://vov1.vov.gov.vn/cau-chuyen-thoi-su/chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-co-nen-loai-bo-giay-phep-con-hanh-gia-c47-69695.aspx?fbclid=IwAR0dRG9n58U263vjDSaQp13k55w0hS9vsPHY-Gm_ypHwo2J9u-aQH9lnaRQ
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hành giáo viên với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ 

quốc gia về Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu 

học (Bộ GD&ĐT). 

 

 

98. BỎ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ KHÔNG CẦN THIẾT: 

GIẢM TIÊU CỰC CHO XÃ HỘI 

ĐẶNG TỰ ÂN 

07:06 06/03/2021. Báo Đại Đoàn Kết 

Chính thức tới ngày 20/3 này, các tiêu chí giáo viên có trình độ ngoại ngữ, trình 

độ tin học và trình độ ngoại ngữ thứ 2 của tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, 

được bãi bỏ.Các trường học từ mầm non tới TH, THCS và THPT thở phào nhẹ 

nhõm, như trút bỏ được gánh nặng. Một quy định thật không nên - khi áp dụng 

đồng loạt với tất cả các giáo viên. 
 

Giáo viên được hưởng lợi 

Việc yêu cầu một thứ không gắn trực tiếp với chuyên môn, công việc thường nhật của 

giáo viên, chỉ có tác dụng “làm đẹp hồ sơ” liệu có cần thiết? Quy định về chứng chỉ 

nếu áp đặt một cách máy móc, cào bằng sẽ khiến đội ngũ công chức, viên chức khổ sở 

bổ sung hoàn thiện. Thực tế, những “giấy phép con” này cũng đã từng tạo ra những 

http://vov1.vov.gov.vn/cau-chuyen-thoi-su/chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-co-nen-loai-bo-giay-phep-con-hanh-gia-c47-69695.aspx?fbclid=IwAR0dRG9n58U263vjDSaQp13k55w0hS9vsPHY-Gm_ypHwo2J9u-aQH9lnaRQ
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hành vi tiêu cực để “đạt chuẩn” theo yêu cầu. Đồng thời, cũng tạo nên những kẽ hở, 

vùng đất màu mỡ cho các đối tượng “cò bằng cấp”, “cò chứng chỉ” sống gửi, gây tốn 

kém và lãng phí cho người dân và cả xã hội. 

Tuy nhiên, yêu cầu về năng lực sử dụng ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ 

thông tin không “đoạn tuyệt” với nhà giáo mà tiếp tục được đưa vào tiêu chuẩn về 

chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trong tất cả các hạng nhằm đảm bảo phù hợp với 

yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trong quá trình giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu. Đây lại điểm mừng cho giáo viên, bởi vì nó là kỹ năng không thể thiếu 

của mỗi người viên chức trong xu hướng hội nhập và thời đại CN 4.0.Giải lương của 

giáo viên được mở rộng và có hệ số cao hơn, ở cả hai phía tối thiểu và tối đa trong mỗi 

hạng. Thay vì hưởng mức lương khởi điểm 1,86 (MN và TH) và 2,10 (THCS) như 

trước đây, nay được hưởng mức lương khởi điểm tương ứng là 2,10 và 2,34. Qua khảo 

sát sơ bộ ở một số cơ sở giáo dục, cho thấy số giáo  viên có thâm niên dưới 12 năm được 

hưởng lợi nhiều hơn so với giáo viên có thâm niên dưới 24 năm. Riêng số giáo viên lớn 

tuổi, sắp nghỉ chế độ hưởng lợi về lương theo Thông tư mới là không đáng kể. 

Ngoài ra những quy định về trách nhiệm, danh hiệu thi đua, khen thưởng thể hiện năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên được thống nhất chung và mở rộng để giáo 

viên ở mọi cấp học, môn học đều thuân lợi phấn đấu, thực hiện. 
 

Những bất cập cần tiếp tục tháo gỡ 

Giáo viên phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghề của hạng hiện giữ 

thì mới được bổ nhiệm vào hạng tương ứng. Cuộc đua “chạy” chứng chỉ lại tiếp tục 

diễn ra. Nhiều trung tâm, cơ sở giáo dục đã và đang đưa ra những lời mời chào đi học 

với mức giá khác nhau, rồi rầm rộ tuyển sinh. Thậm chí, mỗi nơi đưa ra một chỉ dẫn, 

kèm theo những thông tin như không đi học sẽ không được thăng hạng, thậm chí bị tụt 

hạng, bị giảm lương. Thực tế, quy định giáo viên phải có chứng chỉ chức danh nghề 

nghiệp đã có từ trước và cũng đã có nhiều giáo viên trên toàn quốc đăng ký học. Tuy 

nhiên, có thể Thông tư mới này ghi “hiệu lực từ 20/3/2021” nên giáo viên lo lắng vì 

thời gian còn quá ngắn. 

“Nạn” mang tên “chứng chỉ” vẫn tiếp tục được duy trì, ít nhất là 16 lần xuất hiện trong 

tiêu chuẩn về quy định trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ở các bậc học và cấp 

học. Thực tế rất chớ trêu là người cần chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ lại tự nguyện bỏ 

ra một khoản tiền không nhỏ để cốt có chứng chỉ (giảm nhẹ thời gian, chương trình 

học, thậm chí không phải học). Thực tế giáo viên không phải chịu áp lực là phải đi học 

để có chứng chỉ mà phần nhiều chịu áp lực là phải có tiền để đi “mua” chứng chỉ. Bức 

xúc hơn là 100% giáo viên (trừ cấp THPT) tiền học phí do họ tự lo chi trả. Một sự gian 

dối của nhiều thày cô đã làm cho bức tranh học đường ảm đạm và đáng buồn. 
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Ảnh minh họa. 

 

Ước ao, giáo dục lại được quay về thời kỳ giáo viên được nhận phụ cấp đứng lớp 30% 

tới 35 % và trợ cấp thâm niên 1% mỗi năm (xuất phát từ 5%). Có vậy, tổng lương thực 

tế của giáo viên được lĩnh mới cao hơn giải lương mới hiện hành. 

Vấn đề đặt ra là chúng ta cần xây dựng một số trường Sư phạm khu vực đủ mạnh để 

có thể đào tạo giáo viên có trình độ chuyên môn chuẩn cho tất cả cơ sở giáo dục trong 

cả nước, tránh được các bất cập mà giáo dục chúng ta đang đương đầu tới mức đau 

đầu như hiện nay.   

 

99. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ LƯƠNG VÀ CHỨNG CHỈ 

NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN: VẪN CÒN BĂN KHOĂN 

CẦN THÁO GỠ! 

Cập nhật: 08:41 | 08/03/2021 

https://phapluatxahoi.vn/nhung-quy-dinh-moi-ve-luong-va-chung-chi-nghiep-vu-doi-voi-

giao-vien-van-con-ban-khoan-can-thao-go-230522.html 

Giáo viên được hưởng lợi, xã hội bớt tiêu cực 

PV: Thưa ông, từ tháng 3-2021 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có nhiều 

điểm đáng chú ý như giáo viên được tăng lương, xin ông cho biết ý kiến về vấn đề tăng 

lương giáo viên? 

https://phapluatxahoi.vn/nhung-quy-dinh-moi-ve-luong-va-chung-chi-nghiep-vu-doi-voi-giao-vien-van-con-ban-khoan-can-thao-go-230522.html
https://phapluatxahoi.vn/nhung-quy-dinh-moi-ve-luong-va-chung-chi-nghiep-vu-doi-voi-giao-vien-van-con-ban-khoan-can-thao-go-230522.html
https://phapluatxahoi.vn/nhung-quy-dinh-moi-ve-luong-va-chung-chi-nghiep-vu-doi-voi-giao-vien-van-con-ban-khoan-can-thao-go-230522.html
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TS. Đặng Tự Ân: Sở dĩ có sự điều chỉnh tới cả một cụm thông tư như vậy (4 thông tư) 

là có lý do của nó, đó là chúng ta cần sớm đưa các Luật Giáo dục (2019) và Luật Viên 

chức (2010); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức (2019) vào thực tế cuộc sống vốn rất đang sôi động trong lĩnh vực 

GD&ĐT.Theo tôi, về vấn đề lương quy định mới sẽ giúp giáo viên được hưởng lợi, xã 

hội bớt tiêu cực.Dải lương của giáo viên được mở rộng và có hệ số cao hơn, ở cả hai 

phía tối thiểu và tối đa trong mỗi hạng. Thay vì hưởng mức lương khởi điểm 1,86 (MN 

và TH) và 2,10 (THCS) như trước đây, nay được hưởng mức lương khởi điểm tương 

ứng là 2,10 và 2,34. Qua khảo sát sơ bộ ở một số cơ sở giáo dục, cho thấy số giáo viên 

có thâm niên dưới 12 năm được hưởng lợi nhiều hơn so với giáo viên có thâm niên 

dưới 24 năm. Riêng số giáo viên lớn tuổi, sắp nghỉ chế độ hưởng lợi về lương theo 

thông tư mới là không đáng kể. 

Ngoài ra những quy định về danh hiệu thi đua, khen thưởng thể hiện năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của giáo viên được thống nhất chung và mở rộng để giáo viên ở mọi 

cấp học, môn học đều thuân lợi phấn đấu, thực hiện. 

PV: Vậy còn vấn đề về việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì sao, thưa ông? 

TS Đặng Tự Ân: Để đạt được các bằng cấp, các chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn được 

quy định trong chức danh nghề dạy học là nỗi lo lắng của hầu hêt các giáo viên đang 

đứng lớp hành nghề, trong suốt 3, 4 năm qua. Chính thức tới ngày 20 tháng 3 này các 

tiêu chí giáo viên có trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học và trình độ ngoại ngữ thứ 2 

của tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, được bãi bỏ. Các trường học từ mầm non 

tới TH, THCS và THPT thở phào nhẹ nhõm, như trút bỏ dược gánh nặng, không khác 

gì đã cởi được nút thắt, một quy định thật không nên có khi áp dụng đồng loạt với tất 

cả các giáo viên phải có chứng chỉ trình độ. 

Việc yêu cầu một thứ không gắn trực tiếp với chuyên môn, công việc thường nhật của 

giáo viên, chỉ có tác dụng “làm đẹp hồ sơ” liệu có cần thiết? Quy định về chứng chỉ 

nếu áp đặt một cách máy móc, cào bằng sẽ khiến đội ngũ công chức, viên chức khổ sở 

bổ sung hoàn thiện. Thực tế, những “giấy phép con” này cũng đã từng tạo ra những 

hành vi tiêu cực để “đạt chuẩn” theo yêu cầu. Đồng thời, cũng tạo nên những kẽ hở, 

vùng đất màu mỡ cho các đối tượng “cò bằng cấp”, “cò chứng chỉ” sống gửi, gây tốn 

kém và lãng phí cho người dân và cả xã hội. 

Tuy nhiên, yêu cầu về năng lực sử dụng ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ 

thông tin không “ đoạn tuyệt” với nhà giáo mà tiếp tục được đưa vào tiêu chuẩn về 

chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trong tất cả các hạng nhằm đảm bảo phù hợp với 

yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trong quá trình giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu. Đây lại điểm mừng cho giáo viên, bởi vì nó là kỹ năng không thể thiếu 

của mỗi người viên chức trong xu hướng hội nhập và thời đại CN 4.0. 
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TS Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ quốc gia về Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, 

nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) trao đổi về những chính sách 

mới liên quan đến giáo viên 

Còn đó những bất cập cần tiếp tục tháo gỡ 

PV: Thực tế là quy định về chứng chỉ bồi dưỡng nghề nghiệp theo tiêu chuẩn hiện nay 

vẫn còn những ý kiến trái chiều, ông có ý kiến gì về vấn đề này không? 

TS. Đặng Tự Ân: Giáo viên phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghề 

của hạng hiện giữ thì mới được bổ nhiệm vào hạng tương ứng. Cái này là quy định 

chung không chỉ viên chức ngành giáo dục. Nhưng vấn đề là chất lượng, biến tướng 

của các lớp học chứng chỉ. Nhiều trung tâm, cơ sở giáo dục đã và đang đưa ra những 

lời mời chào đi học với mức giá khác nhau, rồi rầm rộ tuyển sinh. Thậm chí, mỗi nơi 

đưa ra một chỉ dẫn, kèm theo những thông tin như không đi học sẽ không được thăng 

hạng, thậm chí bị tụt hạng, bị giảm lương. 

Thực tế, quy định giáo viên phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đã có từ trước 

và cũng đã có nhiều giáo viên trên toàn quốc đăng ký học. Tuy nhiên, có thể thông tư 

mới này ghi “hiệu lực từ 20-3-2021” nên giáo viên lo lắng vì thời gian còn quá ngắn. 

xuất hiện trong tiêu chuẩn về quy định trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ở các 

bậc học và cấp học. Thực tế rất trớ trêu là người cần chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ lại 

tự nguyện bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để cốt có chứng chỉ (giảm nhẹ thời gian, chương 

trình học, thậm chí không phải học). Thực tế giáo viên không phải chịu áp lực là phải đi học 

để có chứng chỉ mà phần nhiều chịu áp lực là phải có tiền để đi “mua” chứng chỉ. Bức xúc 

hơn là 100% giáo viên (trừ cấp THPT) tiền học phí do họ tự lo chi trả. 
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PV: Thưa ông, ngoài chính sách tiền lương, có cần thêm những chính sách nào đối 

với nhà giáo để hỗ trợ họ nữa hay không? 

TS. Đặng Tự Ân: Tôi biết, nhiều nhà giáo đang ước ao, được nhận phụ cấp đứng lớp 

30% tới 35 % và trợ cấp thâm niên 1% mỗi năm (xuất phát từ 5%). Có vậy, tổng lương 

thực giáo viên được lĩnh mới cao hơn giải lương mới hiện hành. 

Câu chuyện về nhà giáo, ngoài tiền lương sẽ còn nhiều vấn đề khác. Ở các nước phát 

triển (trong đó có Mỹ) những bất cập trên nếu có xảy ra thì thuộc khu vực trường tư 

và việc quản lý các chứng chỉ theo quy định lại do các Hội nghề đảm nhiệm, chức 

không phải nhà nước. Ở các nước, trình độ đào tạo của giáo viên đã được nhà nước 

làm rất chặt, rất hoàn thiện trược khi được nhận vào nhà trường, đứng lớp dạy học. 

Phải chăng, chúng ta cần xây dựng một số trường Sư phạm khu vực, đủ mạnh để có 

thể đào tạo giáo viên có trình độ chuyên môn chuẩn cho tất cả cơ sở giáo dục trong cả 

nước, tránh được các bất cập về chứng chỉ mà giáo dục chúng ta đang đương đầu tới 

mức đau đầu thế này. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! 

 

100. DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC     

Báo Nhân Dân, 10-3-2021 

Ngày nay dạy học trực tuyến (DHTT) đã trở thành từ khóa trong các nhà trường 

và trên nhiều diễn đàn khoa học thế giới. Ở Việt Nam mọi người mới chỉ biết 

nhiều về DHTT khi mà cơn bão dịch Covid-19 tràn về, ngăn cản không cho học 

sinh tới trường để được học trực tiếp theo cách truyền thống. 

Phương thức DHTT ở Việt Nam mới chỉ bắt đầu với nhiều bất cập khi triển khai 

Phương thức DHTT (E-Learning hay Online learning) đã có từ nhiều năm trước. 

Một số Trung tâm hay Viện của Việt Nam đã dụng phương thức này để đào tạo từ xa 

cho những học viên không có điều kiện tới lớp, học tập trung. Nhưng đối với DHTT 

cho học sinh, sinh viên để thay cho học trực tiếp truyền thống lại là rất mới lạ, vì thế 

gặp phải trở ngại khó khăn là điều khó tránh khỏi.  

Một Trưởng phòng GD-ĐT huyện miền núi phía Bắc trăn trở: “Chúng tôi không thể 

triển khai cho các trường DHTT được vì là hầu hết học sinh là con em gia đình khó 

khăn. Nhà nghèo, không có máy vi tính, ipad hay điện thoại thông minh. Ở nhiều bản, 

internet chưa có, mạng di động chập chờn”. Qua khảo sát cho thấy chỉ khoảng 15 % 

tới 20 % số trường, số học sinh trong một huyện của các tỉnh miền núi phía Bắc đang 

gặp khó khăn, không thuận lợi cho việc tổ chức DHTT. Khu vực Tây Nguyên học sinh 

còn nhiều hạn chế về ngôn ngữ, khi giao tiếp hay tiếp thu bài học còn chậm, rất khó 

cho dạy học gián tiếp như DHTT.  Hầu hết các gia đình không kết nối mạng internet, 

cũng không có điện thoại thông minh. Nếu DHTT qua phương tiện truyền thông hiệu 

quả rất thấp và cũng phải phụ thuộc vào sự ổn định mạng lưới điện quốc gia. Điều này 

không phải là dễ dàng cho các trường học vùng cao. 

Các trường ở thành phố, khu đô thị lớn lại có những khó khăn đặc thù. Học sinh tiểu 

học, nhất là các lớp 1,2,3 học trực tuyến phải có cha mẹ kèm. Do khung giờ học của 

con và giờ làm của cha mẹ trùng nhau, nên chịu và như Tp Hải Phòng đã phải dừng 
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DHTT cho học sinh lớp 1 và 2. Các trường cần có thời gian và kinh phí để bồi dưỡng 

giáo viên , CBQL khi tổ chức DHTT cũng như trả phí cho cơ sở hạ tầng dạy học. Ngân 

sách khối trường tư không khó, trong khi khối trường công lại là cả một vấn đề. Lứa 

giáo viên trẻ, có sẵn kỹ năng CNTT sẽ DHTT hiệu quả hơn so với các giáo viên đã lớn 

tuổi. Nghĩa là một bộ phận giáo viên khó tiếp cận với DHTT. Đặc biệt việc quản lý 

quá trình kiểm tra và đánh giá học sinh khi DHTT là rất không tin cậy và ít hiệu quả. 

Mặt khác, dạy học và đánh giá đi song hành, thì đổi mới phương pháp, từ đó cũng 

không thể thành công. 

Như vậy, hạ tầng CNTT, đường truyền internet, phí phần mềm DHTT và bồi dương, 

hỗ trợ giáo viên để tổ chức dạy học trực tuyến . . . là những điều kiện bắt buộc không 

thể thiếu. Thế nhưng, các địa phương lại không đáp ứng, thiếu đồng bộ hoặc có sự 

chênh lệch quá lớn giữa các vùng miền, giữa các trường. Thực tế này, tạo ra sự bất 

bình đẳng trong giáo dục và cũng không hỗ trợ cho chiến lược học tập suốt đời của 

Liên hợp quốc. 

Yếu tố về con người cũng có điều cần nói. Thay đổi nhận thức trong toàn ngành về 

DHTT còn chậm và không giống nhau, nhất là ở các cấp quản lý giáo dục. “Cực chẳng 

đã” hay tình thế bế tắc, là giải pháp mùa dịch, không thể dạy học trực tiếp mới chuyển 

sang DHTT. Không có kế hoạch lâu dài, tạm thời kiểu “ăn đong, từng bữa”, DHTT 

“cho có” xảy ra ở nhiều khối trường ở các địa phương. Vì thế, có dịch Covid-19 mới 

khởi động và triển khai DHTT, khi bình thường học tập trở lại, các trường lại sớm 

“quên đi tất cả”. Từ đó, sẽ rất lãng phí chất xám với cả kho bài giảng trực tuyến, với 

nhiều kỹ năng tổ chức, phương pháp dạy học đã được tích lũy cũng như công năng hạ 

tầng cho DHTT bị bỏ phí, lãng quên. 

Sự bất cập DHTT, chung quy cũng do chúng ta chưa có cách nhìn xa, chưa biết cách 

xử lý khó khăn, dẫn đến triển khai không đồng bộ, có dịch thì dạy, không dịch lại thôi, 

lãng phí trí tuệ, nguồn lực và cơ sở hạ tầng DHTT. Cuối cùng là CMHS bất an, học 

sinh lo lắng, mệt mỏi và chán nản, nhất là các các học sinh lớp học cuối cấp.  

Mặt tích cực từ DHTT trong thời đại CN 4.0 

Nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn kinh tế tri thức, với đặc điểm của quốc 

gia số, kinh tế số và chuyển đổi số. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 

thông tin và truyền thông, DHTT ra đời như một cuộc cách mạng về dạy học, trở thành 

một xu thế tất yếu, bắt buộc của thời đại CN 4.0 và đang “bùng nổ” ở nhiều nước đã 

và đang phát triển. Do đó việc đổi mới giáo dục, theo hướng giáo dục kiến tạo, nâng 

cao chất lượng giáo dục là nhân tố sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi 

quốc gia cũng như mỗi công ty, gia đình và cá nhân. Giới tinh hoa khoa học thế giới 

đã đồng thuận rằng, DHTT chính là giải pháp hữu hiệu cứu cánh cho những vấn đề 

này. Vì thế, DHTT là cơ hội vàng cho đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp trong 

thời đại kỹ thuật số, nên cần nắm bắt thời cơ quý hiếm này nhất là ở các thành phố lớn, 

các đô thị thông minh. Đi cùng với sự hỗ trợ của mạng truyền với công nghệ truyền 

dữ liệu 5G, công nghệ Al (trí tuệ nhân tạo) là thuận lợi vô cùng to lớn cho DHTT. Có 

thể hiểu, DHTT là một phương thức dạy học hiện đại không thể bỏ qua. 

Ở Việt Nam, có chung đánh giá: Những mặt mạnh cơ bản của phương thức DHTT là 

cách học cá thể hóa, theo nhu cầu, cho phép người học lựa chọn và xem lại nội dung, 

kết quả học tập như họ mong muốn. Người học học có thể độc lập về thời gian và 
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không gian và trong mọi giai đoạn của cuộc đời, tức là nó là cách học hiệu quả nhất 

cho phong cách học tập suốt đời. Hiện đa phần các giáo viên dạy học trực tuyến lựa 

chọn các công cụ như mạng xã hội Facebook, Zalo, qua email hoặc các hệ thống như 

Zoom, Google Classroom, Microsoft Team… để dạy học. Thể hiện sự đa dạng các nền 

tảng DHTT ở các trường, các địa phương.  

Hàng chục quỹ đầu tư nước ngoài, với những dự án hàng triệu USD, có nhu cầu được 

hỗ trợ triển khai DHTT ở Việt Nam. Có hàng trăm dự án Start-up (khởi nghiệp) DHTT 

đang hình thành. Các chỉ số phát triển số, Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới. Cùng với 

đó là trên 20 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước là những đối tượng khát khao và 

sẵn sàng đáp ứng cho triển khai DHTT. Tin rằng, chỉ cần 3-5 năm tới chúng ta có thể 

triển khai DHTT có hiệu quả như các nước dẫn đầu là Mỹ và Hàn Quốc 

Bàn về khung của chiến lược DHTT 

Trước hết về nhận thức và cách làm có thể hiểu: 

- Giữa phương thức DHTT và dạy học trực tiếp, cần tin rằng, không bao giờ có thể 

phủ nhận lẫn nhau, mà cùng tồn tại, cùng hỗ trợ để phát huy thế mạnh của mỗi phương 

thức dạy học. Điều này cho thấy sự tất yếu trong việc đưa DHTT cộng hưởng với dạy 

học trực tiếp trên lớp, và sự cấp thiết trong việc chuẩn bị nguồn lực và năng lực cho 

nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh trong việc ứng dụng các mô hình dạy học 

kết hợp trực tiếp với trực tuyến trong cùng một chương trình nhà trường.  

- Để thành công, cần xây dựng cho được hệ sinh thái cho DHTT, nghĩa là phải kết 

hợp đồng bộ và gắn kết giữa các trường Đại học, các chuyên gia CNTT và chuyên 

gia giáo dục, các công ty và doanh nghiệp lớn để cùng phối hợp DHTT. Công việc 

này không thể chỉ riêng của Bộ GD-ĐT.  

Theo chúng tôi, nhà nước cần có chiến lược cho DHTT theo định hướng: 

(i)  Xây dựng bản đồ phân vùng, khu vực, các khối trường được DHTT (khi đã được 

chuẩn bị đồng bộ các điều kiện cho DHTT) theo nguyên tắc : “Thay thế một phần quá 

trình dạy học trực tiếp”.  

Quy định cụ thể môn học, hoạt động học và thời điểm DHTT hàng tuần. Như 

thế  sẽ dư ra phòng học và giảm sĩ số học sinh trong lớp khi học trực tiếp. Rất phù hợp 

cho các khu vực thành phố và khu đông dân cư ; 

(ii) Tất cả các khối trường phổ thông ở các địa phương còn lại dạy học trực tiếp theo 

nguyên tắc: “Áp dụng có mức độ các ứng dụng của DHTT vào dạy và quản lý dạy học 

cũng như quản lý nhà trường”.  

Xây dựng lộ trình để từng bước các địa phương này có được sự hỗ trợ cần thiết 

từ công nghệ đến kỹ năng DHTT để sớm tiếp cận và hòa nhập với khối trường đang 

dạy học theo phương thức DHTT. 

ĐẶNG TỰ ÂN 

Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông Việt Nam 
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101. BÀI THƠ ĐẦU TAY 

 

THANH MINH NHỚ ĐẤNG SINH THÀNH 

Sáng xuân, mưa lạnh, chơi vơi, 

Trời giăng buồn thấm về nơi quê nhà. 

Thanh minh nhớ mẹ, thương cha, 

Bao năm khuất núi, nghìn xa muôn trùng. 

Thơm hương con gửi đi cùng, 

Cầu mong cha mẹ trùng phùng an viên, 

Quây quần đầm ấm tổ tiên, 

Nương nhờ cõi phật bề trên độ trì. 

Hà Nội, 12-3-Thanh minh- Canh tý 2020  

 

Ghi chú: Đây là bài thơ đầu tay, tôi nghĩ khó có bài thơ nữa. Đơn giản vì tôi không 

biết làm thơ vì thế cũng không thích làm thơ. 

         Do Covid-19, cả nước phải sống chậm, “ai ở đâu, ở đấy”. Giỗ mẹ 17 tháng giêng, 

giỗ cha 8 tháng ba và Thanh minh cũng tháng ba vào ngày 12. Ngồi ở nhà cùng vợ, 

con, cháu làm giỗ-khấn vọng về quê. Trong tôi xúc cảm mà có đôi vần viết ra. 


