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LỜI NÓI ĐẦU 

       

Chỉ tính riêng khoảng 4-5 năm gần 

đây, ngoài việc tôi đã viết và được xuất 

bản được 3 cuốn sách (gần 1000 trang) 

về đổi mới Giáo dục, tôi còn được đăng 

nhiều bài viết (trên báo, tạp chí), phỏng 

vấn (trên báo viết, báo nói, báo hình) hay 

kỷ yếu Hội thảo khoa học (trong nước,  

quốc tế).  Do chưa thể tập hợp được đầy 

đủ và phải lựa chọn, tôi chỉ có thể sắp xếp và in lại một số bài viết của tôi vào 

chung cuốn sách  “101 BÀI VIẾT CHỌN  LỌC  ĐÃ  CÔNG BỐ ”, với mong muốn:

  

- Giữ lại kỷ niệm hoạt động nghề của bản thân trong ít năm gần đây; 

- Tặng người thân và tất cả những ai đồng cảm; 

- Thể hiện quan điểm và một phần đóng góp nhỏ bé của mình vào sự nghiệp 

chấn hưng Giáo dục nước nhà. 

 Các bài viết nghiệp dư, tuy là của tôi nhưng không phải là của tôi tất cả vì 

đương nhiên bài viết phải tuân thủ bởi những quy định của tổ chức cũng như cơ 

quan phát hành báo chí. 

 Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn phóng viên, các ban 

biên tập báo, tạp chí đã ưu ái và chấp nhận công bố các bài viết của tôi.  

Trân trọng ! 

 

Hà Nội, Xuân Tân Sửu 2021 
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1.  LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA: QUAN TÂM TỚI 

 ĐẶC THÙ CẤP HỌC 

12:00 22/12/2019 Thứ Hai, ngày 23 tháng 12 năm 2019. Báo Giáo dục và Thời đại 

GD&TĐ - 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 GD&ĐT), 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.  

 Ảnh: Quý Trung 

Do đó, việc ban hành Thông tư của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ 

sở giáo dục phổ thông là cấp thiết và hợp lý. 

Lựa chọn SGK tiểu học có đặc thù 

Theo ông Đặng Tự Ân, Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông ban hành dựa trên cơ sở Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi 

mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông: “Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn 

SGK để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT”. 

Thông tư này sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/6/2020, khi mà Luật Giáo dục có hiệu lực từ 

ngày 1/7/2020. Theo quy định tại Luật, UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK 

sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng 

Bộ GD&ĐT. Do đó, hiệu lực của Thông tư khi ban hành có giá trị chưa đầy nửa năm và 

chỉ áp dụng cho việc lựa chọn SGK lớp 1. “Phải chăng, thời gian này nên ban hành 

“Hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 ở tiểu học” – ông Đặng Tự Ân nêu quan điểm. 

Mặt khác, 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, mà 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. Do đó, giáo viên các cấp học có 
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hình thức tác nghiệp khác nhau nên cần khác nhau về cách lựa chọn công cụ tác nghiệp, 

ở đây chính là SGK. 

“Cần tách riêng 2 Thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK ở tiểu học và THCS, THPT. Nếu 

để chung sẽ khó viết Thông tư và khó áp dụng cho các cơ sở giáo dục vì đặc điểm giáo 

viên tổ chức dạy học của các bậc học này có những đặc thù riêng” – ông Đặng Tự Ân 

cho hay. 

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. 

Một số góp ý cụ thể 

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 GD&ĐT 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. 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 GD&ĐT 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. 

Góp ý cho tiêu chí lựa chọn SGK (Điều 3), nội dung “phù hợp với điều kiện tổ chức dạy 

và học tại cơ sở giáo dục phổ thông” (điểm b, mục 1), theo ông Đặng Tự Ân, nên ghi rõ 

điều kiện tổ chức dạy học là gì: Trình độ của học sinh, năng lực của giáo viên, điều kiện 

dạy học (như sĩ số, trang thiết bị, cơ sở vật chất). 

Ở lớp 1 có 8 môn học và hoạt động giáo dục, nên quy định có (chẳng hạn gọi là tiểu 

ban/nhóm) 8 tiểu ban nghiên cứu và đề xuất lựa chọn SGK nhằm giúp Hội đồng có điều 

kiện đi sâu và lựa chọn chính xác hơn các SGK phù hợp nhất cho trường. Trưởng tiểu 

ban, tốt nhất phải là giáo viên được đào tạo về môn học ấy còn các thành viên tiểu ban 

là tất cả giáo viên trong trường. Quy định cụ thể số lượng Ban đại diện cha mẹ học sinh 

trong Hội đồng. Với Điều 6 (về nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Hội đồng), thêm 

nhiệm vụ của các tiểu ban nếu có thêm tổ chức này-Ông Đặng Tự Ân 

Với quy định về Hội đồng lựa chọn SGK (Điều 4), ông Đặng Tự Ân cho rằng, số lượng 

thành viên Hội đồng nên dựa vào Hướng dẫn định mức giáo viên làm việc tại trường tiểu 

học, theo hai mức và dựa theo số lớp của từng trường, cụ thể: Trường có từ 28 lớp trở 

lên (có khoảng 51 cán bộ và giáo viên) có 17 thành viên Hội đồng. Trường có từ 27 lớp 

trở xuống (có khoảng 40 cán bộ và giáo viên) có 11 thành viên Hội đồng. 

Giám đốc Quỹ VIGEF cũng dẫn nội dung “Ủy viên Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên 

môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường” 

(tại điểm 4 về cơ cấu hội đồng) và cho rằng nội dung này có chỗ chưa phù hợp, vì không 

có khái niệm “đại diện giáo viên dạy các môn học” ở TH. 
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Về nguyên tắc làm việc của Hội đồng quy định trong dự thảo (Điều 7), ông Đặng Tự Ân 

góp ý, nên thêm nguyên tắc: Cơ sở chính để Hội đồng xem xét là biên bản, đề xuất của 

các giáo viên trực tiếp giảng dạy. Điều này đảm bảo cho giáo viên có “quyền lớn” trong 

việc lựa chọn SGK phù hợp cho chính mình trực tiếp sử dụng. Đây cũng là mục tiêu và 

giá trị mong muốn cho một môn học có nhiều hơn một SGK. 

Với Điều 8 (nguyên tắc làm việc của Hội đồng), theo ông Đặng Tự Ân, trong quy trình, 

coi trọng quá trình trải nghiệm dạy học trên lớp mà không thể chỉ nghiên cứu rồi tưởng 

tượng, giả định dạy học theo SGK như thế nào? Do đó, phải có bước quan trọng là mỗi 

cuốn SGK cần có phân công giáo viên dạy một số bài và tổ chức ghi biên bản góp ý. Có 

quy định hướng xử lý khi xảy ra trường hợp có dưới 50% phiếu bầu của các thành viên 

Hội đồng đồng ý lựa chọn. 

“Với Điều 11, Sở GD&ĐT nên cho quyền quyết định những vấn đề thuộc nội dung 

chuyên môn mà các cơ sở giáo dục trong tỉnh, thành phố có vướng mắc hoặc chưa thống 

nhất. Điều 13, Phòng GD&ĐT có thể cụ thể hóa hướng dẫn của Sở cho phù hợp các 

trường tiểu học trong huyện, quận và thị xã. Điều này là quan trọng vì đặc điểm ở các 

huyện, quận, thị xã có khác với đặc điểm của toàn tỉnh, thành phố. Trong cùng một tỉnh, 

đặc điểm của huyện miền biển khác huyện miền núi và càng khác xa thành phố (trực 

thuộc tỉnh) hay thị xã” – Ông Đặng Tự Ân góp ý thêm. HIẾU NGUYỄN GHI  

 

2. GIÁO DỤC VIỆT NAM “CHẬM LỚN” 

Đại Đoàn Kết 30/11/19 07:30 GMT+7 

Không thể phủ nhận, qua hơn 30 năm đổi mới, giáo dục Việt Nam có nhiều bước 

chuyển mình to lớn, đóng vai trò quan trọng như một trụ cột cơ bản của việc xây 

dựng và vun đắp cho nền văn hiến lâu đời cũng như cho sự phát triển của đất nước. 

Tuy vậy, quá trình đổi mới, nhất là giáo dục phổ thông còn gặp nhiều khó khăn, 

còn trì trệ, chậm phát triển hay 'chậm lớn' như học giả nước ngoài đã từng nhận 

xét. Đây thực sự là thách thức không nhỏ cho giáo dục nước nhà. Chúng ta hãy thử 

tìm nguồn cội và lý giải xem duyên cớ có gốc từ đâu mà giáo dục chúng ta rất khó 

phát triển, khó khăn cất cánh như vậy? 

1. Giáo dục cũ và giáo dục mới đối nghịch 

Giáo dục và Đào tạo (giáo dục) Việt Nam, tạm chia thành 5 giai đoạn phát triển: Trước 

Cách mạng Tháng 8 năm 1945, từ năm 1945 đến năm1954, từ năm1954 đến năm1975, 

từ năm1975 đến năm 1986 và từ năm 1986 đến nay. Đại hội VI của Đảng vào tháng 12 

năm 1986 đã mở đầu cho công cuộc đổi mới toàn diện ở Việt Nam. Vì vậy, giai đoạn từ 

1986 đến nay cũng được hiểu là thời kỳ đổi mới giáo dục, thời kỳ giáo dục có điểm tựa 

và bứt phá vượt lên. 

Qua cả 5 giai đoạn phát triển của giáo dục nước nhà, chúng ta vẫn giữ quá lâu cách làm 

giáo dục cũ với quan niệm kiểu “vĩnh cửu hay bất biến”. Giáo dục bị áp đặt từ bên ngoài, 

đồng loạt lên tất cả trẻ em. Lấy kinh nghiệm của người lớn và thông qua giáo viên để 

“dạy” lại cho trẻ và khi ấy người thày chỉ biết thừa hành làm đúng những gì nội dung 

trong sách giáo khoa (SGK) đã ghi. Nội dung SGK chứa đầy kiến thức hàn lâm, kinh 

viện và còn được coi là pháp lệnh cho tất cả học sinh và các trường trong cả nước. Tuy 

https://baomoi.com/bao-dai-doan-ket-dai-doan-ket/p/113.epi
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giáo dục có thay SGK tới 3 lần, nhưng về cơ bản, vẫn theo chương trình và triết lý giáo 

dục cũ. 

Học sinh học thụ động, ngồi yên, “đóng đinh” trên ghế, chỉ biết nghe và làm theo lệnh 

từ giáo viên 

 

 

Giáo dục có chức năng là “tải đạo, tải giá trị” nghìn năm văn hiến  

của dân tộc tới người học. 

 

Tư duy nền giáo dục còn chậm, chưa theo kịp với tốc độ phát triển đổi mới của đất nước 

trong bối cảnh nền kinh tế thị trường phát triển và hội nhập quốc tế. Chúng ta đang thay 

đổi giáo dục quá chậm, giáo viên đang ngụp lặn trong cái tụt hậu so với thế giới. 

Nhiều chuyên gia giáo dục nước ngoài khi tới thăm các trường, đều có chung nhận xét: 

Giáo dục của Việt Nam quá lạc hậu, dạy và học không khác gì nhiều so với ở thời kỳ của 

những năm đầu thế kỷ 19. Có thể hiểu giáo dục của chúng ta là giáo dục kiểu cổ truyền, 

giáo dục “đồng phục”, lấy những kiến thức cũ cùng kinh nghiệm, cách tư duy cũ mà 

truyền thụ lại cho các thế hệ trẻ ở mọi nơi, mọi lúc và mọi vùng miền ở cả nước. 

Giáo dục phải đổi mới nếu không muốn Việt Nam đi sau quá xa so với nhiều nước khác 

trên thế giới. 

Hiện tại chúng ta có 1,3 triệu giáo viên. Tuy nhiên, theo thống kê cho thấy có trên 60% 

giáo viên năng lực không đảm bảo để có thể làm chủ phương pháp dạy học mới. Đối với 

những hoạt động khác biệt và rất then chốt của giáo dục hiện đại, như tổ chức hoạt động 

học cho học sinh, dạy tích hợp liên môn, dạy trải nghiệm hay giáo dục STEM là quá xa 

lạ với nhiều nhà trường. 

Mô hình trường học mới, được coi là một đột biến trong giáo dục, đã thay đổi phương 

pháp dạy: chuyển dạy học từ chủ yếu “thày nói trò ghi” sang “thày hướng dẫn để trò tự 

học”. Mặc dù mô hình đã mở rộng cho hàng vạn trường nhưng sau đó cũng tự phải thu 

hẹp dần phạm vi triển khai. Lý do cơ bản là cách dạy học cũ dễ làm, quá quen thuộc và 

https://photo-2-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/2019_11_30_113_33146590/45c4228c6fcc8692dfdd.jpg
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đã tồn tại, ăn sâu qua nửa thế kỷ với nhiều thế hệ giáo viên. Giờ ai cũng thấy rất khó 

thích nghi, khó thay đổi theo cách dạy học hiện đại, rất mới và rất xa lạ với hầu hết giáo 

viên. 

2. Giáo điều và bảo thủ ngáng trở 

Giáo điều và bệnh giáo điều, rộng hơn là chủ nghĩa giáo điều là khuynh hướng và hành 

động muốn tuyệt đối hóa lý luận, coi thường hạ thấp kinh nghiệm thực tiễn và tuyệt đối 

hóa tri thức trong sách vở. Còn bảo thủ và bệnh bảo thủ, rộng hơn là chủ nghĩa bảo thủ 

là luôn ủng hộ truyền thống và chỉ muốn thay đổi từ từ. Cố giữ và bảo tồn trạng thái hiện 

tại và tìm cách quay lại các giá trị đã có trong quá khứ. Giáo điều và bảo thủ dẫn đến trì 

trệ, “bình chân như vại” và chắc chắn là không muốn đổi mới. 

Có thể nói, giáo điều và bảo thủ chính là “kẻ thù” của mọi công cuộc đổi mới. Đối với 

giáo dục còn có thêm “kẻ thù” nữa: Chính lại là bản thân giáo dục. Ý kiến của nhiều 

chuyên gia khoa học cho rằng, giáo dục là ngành rất bảo thủ, nằm ngay trong cách nghĩ 

và cách quản lý của mình. 

12 năm học phổ thông, học sinh của chúng ta, học Văn thì rập khuôn theo bài mẫu, học 

Toán thì học thuộc cách giải trong các bộ đề. Chính cách dạy “khuôn mẫu”, bảo thủ như 

thế sẽ tạo ra sức ỳ rất lớn cho học sinh. Thử hỏi làm sao có thể hy vọng đổi mới và sáng 

tạo cho thế hệ tương lai. 

Giáo dục cũ có mục tiêu là cung cấp kiến thức, “nhồi” đầy kiến thức vào người học nên 

không cần nhiều lý luận. Giáo dục mới phải trang bị mới lý luận dạy học hiện đại. Cuối 

thế kỷ trước, giáo dục Canada cũng tiến hành đổi mới giáo dục theo hướng đầu ra phát 

triển năng lực người học. Họ cần tới 3 năm để dạy lại các nguyên lý, lý thuyết dạy học 

cho 100% giáo viên trước khi triển khai đổi mới giáo dục. Sức ỳ của quá khứ cộng với 

không có lý luận giáo dục mới, là trở ngại kép, làm khó cho đổi mới giáo dục ở Việt 

Nam. 

…Đổi mới giáo dục như thế nào đây khi mà bệnh giáo điều và bệnh bảo thủ vẫn còn lan 

tràn và trở thành mãn tính.Thật khó cho một sớm một chiều sẽ đẩy lùi được bạo bệnh và 

thúc đẩy giáo dục nước nhà phát triển. 

3. Môi trường xã hội tác động 

Môi trường gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội rộng lớn có vai trò quan trọng, 

ảnh hưởng không nhỏ tới mọi hoạt động sư phạm và có ảnh hưởng trực tiếp tới người 

dạy và người học. 

Hệ giá trị Việt Nam sau hơn 30 năm đã được xác lập khuôn mẫu mới, tiếp cận chuẩn 

mực quốc tế. Tuy nhiên, đang ẩn chứa một số vấn đề cản trở sự phát triển của đất nước. 

Hệ giá trị bị lệch chuẩn, thói vụ lợi, thực dụng, giả dối, thiếu đức tin . . . tạo ra sự bất 

cập, khó khăn cho đổi mới giáo dục. Có một thời gian dài, do thiếu giáo viên, nên nhà 

nhà, ồ ạt đưa con đi học sư phạm. Từ đó chất lượng đào tạo thấp, khó đủ năng lực đứng 

lớp chứ đừng nói tới năng lực đổi mới giáo dục. Cơ chế thị trường, mua bán bằng cấp, 

thật giả lẫn lộn, dẫn đến chất lượng giáo dục méo mó. Thực tại này làm khó thêm cho 

việc triển khai đồng bộ các hoạt động đổi mới giáo dục. 
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Đời sống nhà giáo cơ bản được cải thiện, nhất là các vùng biên, vùng sâu, vùng xa. Tuy 

nhiên so với mặt bằng chung cả nước, giáo dục vẫn là ngành “ ba cọc, ba đồng”. Giáo 

viên còn phải bươn trải, kiếm sống, lo cho gia đình. Thực tế này thật khó mong muốn họ 

có tâm huyết, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp đổi mới giáo dục. Các cơ sở phải dành trên 

80% kinh phí chi cho con người, số còn lại quá nhỏ bé để chi cho các hoạt động bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. 

Giáo dục có chức năng là “tải đạo, tải giá trị” nghìn năm văn hiến của dân tộc tới người 

học. Do đó, giáo dục chứa trong nó là văn hóa nhà trường, văn hóa gia đình, văn hóa xã 

hội và văn hóa nguyên chất người Việt. 

4. “Tài thánh” nào đây? 

Đổi mới giáo dục bao giờ cũng là vấn đề lớn, thách thức cho mỗi giáo viên và mỗi nhà 

trường. Phải vượt qua sức ỳ của quá khứ và áp lực, khó khăn khi xây dựng cái mới. Vô 

hình trung lại thêm việc, mất thêm thời gian và xáo trộn cuộc sống thường nhật. Nguy 

cơ đẩy ra lề công cuộc đổi mới do không phù hợp hoặc thiếu năng lực thích nghi. Đó là 

những thực tế nhãn tiền. Đổi mới là phải làm lại, cải tạo cái cũ, phá bỏ quan niệm cũ của 

chính mình và đôi khi mất quyền lợi vật chất của mình đang hưởng. Không ít người tìm 

cách chống lại đổi mới với những biện minh khôn khéo, sắc bén của mình.Thực tế thấy 

rằng, cái bóng của một thời đã qua càng lớn, khi rũ bỏ nó để đổi mới, càng khó khăn hơn 

nhiều. 

Việc tỉnh táo để nhận thức được những lực cản chính đang kìm hãm chúng ta, hoặc đang 

có nguy cơ làm chệch hướng, lạc đường phát triển của giáo dục là cực kỳ quan trọng. 

Phải bằng kinh nghiệm, bằng lý trí và tư duy khoa học để chỉ ra được mặt mạnh, mặt yếu 

và hướng đi của giáo dục. Tập trung nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phát triển giáo dục 

của các nước phát triển là rất cần thiết. 

Luật Giáo dục đã sửa đổi. Quy định “mỗi môn học có một hoặc một số SGK” đã có. 

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã ban hành. Đây là các điều kiện, là những hành 

lang pháp lý đủ mạnh cho đổi mới giáo dục. Những thuận lợi đó có thực sự đi vào đời 

sống giáo dục (vốn đang trăm bề ngổn ngang) lại phụ thuộc vào “cái đầu” và mức độ 

quyết tâm thay đổi của người cầm lái “con thuyền” giáo dục ở cấp Trung ương và địa 

phương. Một khi quỹ thời gian học không đủ, sĩ số học sinh vượt chuẩn, cơ sở vật chất 

không đáp ứng, thiếu phương tiện học tập trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và 

hiệu trưởng, giáo viên không tự thay đổi . . . thì không có “tài thánh” nào giữ con thuyền 

đi đúng hướng và với tốc độ nhanh lên được. 

“Thày già, con hát trẻ” là hay, nhưng phải là những thày già có sức khỏe, có tư duy nhanh 

nhạy, đam mê đổi mới. Lớp giáo viên trẻ ngày nay, đa phần được đào tạo bài bản và có 

được những kỹ năng đặc thù của nhà giáo thế kỷ 21. Tuy ít trải nghiệm nhưng giáo viên 

trẻ có tinh thần đổi mới rất mạnh mẽ và họ luôn sẵn sàng thay đổi. Bởi chính họ là người 

chủ của tương lai, là những người không phải chịu bất kỳ sự níu kéo nào của quá khứ. 

Giáo dục là ngành đặc thù, không thể cực đoan mà làm khác đi được. Vẫn phải chấp 

nhận “bình cũ” là những giáo viên hiện tại (tất nhiên đã qua sang lọc) và “rượu mới” là 

bổ sung những giáo viên trẻ, đang tràn đầy nhiệt huyết. Chúng tôi tin rằng, những giáo 
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viên già hiện tại và giáo viên trẻ như vậy, sẽ trở thành cặp bài trùng quan trọng trên con 

đường đổi mới giáo dục nước nhà. 

Đặng Tự Ân. Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông (Bộ Nội vụ), nguyên 

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT). 

 

3. SỚM HỢP LÝ GIÁ SÁCH GIÁO KHOA 
Báo Đại đoàn kết, 13-4-2020 

Giá thành sách giáo khoa (SGK) mới của Nhà xuất bản (NXB) đưa ra quá cao, gấp 

khoảng 4 lần SGK hiện hành, khiến dư luận băn khoăn và không đồng tình. Nguyên 

nhân từ đâu và hướng xử lý bức xúc trên là đòi hỏi cấp thiết cho những tổ chức, cá 

nhân có liên quan. 

 

 

Ảnh: Phạm Quang Vinh. 

Bộ SGK mới được xây dựng và quy chuẩn bởi Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT, ngày 

22/12/2017 của Bộ GDĐT. Ngày 21/2/2020, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký quyết định phê 

duyệt 45 cuốn của 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 1, để đưa vào giảng dạy chính 

thức trong các trường phổ thông. Cả 5 bộ SGK phê duyệt, được Hội đồng quốc gia thẩm 

định SGK đánh giá cao, đã cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục và đánh 

giá kết quả giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm tính liên thông giữa 

các cấp học, lớp học, môn học và hoạt động giáo dục. Có thể nói đây là thành công mở 

đầu, là bước phát triển mới cho đổi mới giáo dục nước nhà. 

Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT chỉ mới điều chỉnh, để quản lý được về  mặt chuyên 

môn dạy học, mặt trí tuệ, tức là đã đảm bảo nội dung bên trong mang tính hồn cốt của 

SGK. Bên cạnh mặt cơ bản đạt được, nội dung thông tư lại thiếu những điều quy chuẩn, 

như các tiêu chí về độ dày, mỏng, kích cỡ, số trang in màu, chất lượng giấy . . . của SGK. 

Đây là khía cạnh về mặt phi chuyên môn, hình thức bên ngoài cuốn SGK. Các NXB đã 
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chủ động tham khảo SGK của các nước phát triển để thiết kế cho mình bộ SGK ưng ý 

nhất có thể. Do đó tất cả các bộ sách được phê duyệt đều có hình thức hiện đại, bắt mắt 

với trẻ và với người đọc, hơn hẳn bộ sách hiện hành. Việc các NXB cho ra thị trường 

những bộ sách đẹp và hấp dẫn, thực sự là “hàng hiệu”, cũng là điều bình thường, nên 

làm đối với các doanh nghiệp. Từ đó kéo theo giá thành của mỗi cuốn sách  đội lên là 

điều cũng dễ hiểu. 

Tuy nhiên, ngày 14/1/2020, Bộ GDĐT đã có công văn số 115/BGDĐT-KHTC, chỉ đạo 

về giá thành SGK mới, đó là “ Đảm bảo không vượt mức giá kê khai bộ SGK của NXB 

giáo dục Việt Nam đã bán ra thị trường cho năm học 2019-2020”. Tiếc rằng quy định 

này không được ban hành sớm hơn, như là một điều trong Thông tư số 33/2017/TT-

BGDĐT, ngày 22/12/2017. 

SGK hiện nay, theo cơ chế xã hội hóa, là sách “tư”, nghĩa là phải cạnh tranh thị phần 

giữa các bộ sách khác nhau. Các hoạt động tiếp thị, quảng bá, bao tiêu, tiếp khách, hành 

chính... của các NXB cũng sẽ được tính vào danh sách các hạng mục chi phí để cấu thành 

giá cho từng cuốn SGK. 

Theo tính toán của nhiều chuyên gia, dựa trên cơ sở các NXB kê khai chi phí làm SGK 

đưa ra, đều có giá thành cao chóng mặt. Cuốn SGK lớp 1 cũ hiện hành có giá cao nhất 

là 14 nghìn đồng, thì giá SGK mới có giá bằng 257 % so với giá sách cũ. Hoặc có cuốn 

SGK hiện hành chỉ có giá là 6 nghìn đồng nhưng giá mới của cuốn sách đó lên tới 28 

nghìn đồng…Với nhiều gia đình, bỏ ra 200-300 nghìn để mua một bộ SGK cho con là 

một khoản tiền không nhỏ. Nhất là vào đầu năm học, ngoài lo lắng tiền mua SGK cho 

con, các phụ huynh còn phải lo rất nhiều hạng mục đóng góp khác cần phải nộp cho nhà 

trường. Đây thực sự là gánh nặng đang gây áp lực lên phụ huynh học sinh và cả xã hội. 

Theo thông lệ quốc tế, việc xuất bản SGK thường chia thành hai công đoạn chính. Thứ 

nhất là tổ chức xây dựng bản thảo và xin cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Thứ hai 

là tổ chức in và phát hành SGKSGK lớp 1 hiện nay đã xong công đoạn thứ nhất. Sang 

công đoạn thứ hai hoàn toàn được tiến hành tổ chức đấu thầu rộng rãi (kể cả đấu thầu 

cạnh tranh quốc tế) để tìm chọn ra NXB có uy tín, giá thành in, phát hành thấp. Với cách 

làm minh bạch và có bằng chứng khi tổ chức đấu thầu in và phát hành SGK như vậy, thì 

chắc chắn giá thành từng cuốn sách sẽ giảm được đáng kể. Cách làm này làm tốt sẽ mở 

ra tiền lệ cho việc xuất bản và phát hành cho 11 bộ SGK mới còn lại của những năm tiếp 

theo. 

Bộ GDĐT đang triển khai Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam (RGEF), 

trong đó có thành phần dự án với hơn 16 triệu USD để dành cho việc tổ chức biên soạn 

một bộ SGK mới. Tuy nhiên đến nay thành phần dự án này không thể thực hiện được, 

phải chăng nên chuyển số tiền này cho việc mua SGK mới dung chung cho mỗi trường. 

Cụ thể: Nhà nước hỗ trợ cho các trường mua SGK để đưa vào tủ sách dùng chung cho 

giáo viên và học sinh toàn trường. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn 

sách miễn phí, đối với các học sinh còn lại được thuê SGK với giá ưu đãi. 

Các cơ quan quản lý nhà nước cần chỉ đạo quyết liệt hơn để sớm có giá thành chính 

thức cho SGK mới, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Giá thành 

SGK hợp lý, cân đối hài hòa lợi ích giữa các doanh nghiệp và mục đích phục vụ xã hội, 

sẽ làm giảm sức ép đáng kể lên gia đình và xã hội, nhất là đất nước ta đang gấp rút 
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triển khai kế hoạch nhằm khắc phục những hậu quả của đại dịch Covid-19-            

ÔngĐặng Tự Ân 

 
 

4. ĐỂ DẠY HỌC CHẤT LƯỢNG KHI HỌC SINH  

KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG MÙA DỊCH COVID-19 
 

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) 

09:07 - 02/04/2020 Báo THANH NIÊN 

Thế giới chao đảo trước đại dịch Covid-19. Hàng tỉ học sinh trên toàn cầu phải nghỉ 

học. Việt Nam cũng có hàng triệu học sinh không đến trường. Ngày nào học sinh 

được đi học trở lại là câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. 

 

Học sinh theo học trực tuyến trong thời gian nghỉ ở nhà vì dịch Covid-19 

Đất nước ta đang trong “cuộc chiến vô hình, không tiếng súng”, trường học cũng cần 

phải thay đổi và chuyển sang trạng thái thích ứng mới. Đó là việc cho học sinh học từ xa 

(trực tuyến, truyền hình). 

Còn nhiều vướng mắc cần giải quyết 

Trên thế giới hiện nay, việc dạy học trực tuyến (qua internet) là một giải pháp, là một 

hình thức dạy mới nhưng không thể thay thế hình thức dạy học truyền thống. Dạy học 

trực tuyến có nhiều ưu điểm, đòi hỏi các quốc gia, trong đó có Việt Nam cần đẩy nhanh 

đầu tư để xây dựng được một chiến lược mang tính lâu dài. 

Hiện nay do điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, kỹ năng của giáo viên... nên 

khó áp dụng dạy học trực tuyến rộng rãi ở tất cả các địa phương. Một bộ phận trường 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://thanhnien.vn/tin-tuc/covid-19.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/
https://thanhnien.vn/giao-duc/nghi-hoc-do-dich-covid-19-giup-con-hoc-o-nha-hieu-qua-1204215.html
https://thanhnien.vn/tin-tuc/hoc-truc-tuyen.html
https://thanhnien.vn/tin-tuc/hoc-truc-tuyen.html
javascript:void();
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học ở nước ta còn nghèo, nhất là ở vùng xa, vùng hải đảo, việc mua thiết bị công nghệ 

thông tin đã khó và khi vận hành được vào trong dạy học sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. 

Nếu chúng ta có một cuộc khảo sát đầy đủ ở gần 3 vạn trường phổ thông trên cả nước sẽ 

thấy được bức tranh về sự thiếu thốn và không đồng đều giữa các tỉnh, thành phố và giữa 

các trường học khác biệt lớn như thế nào. 

Dạy học trên truyền hình tưởng dễ thực hiện hơn dạy học qua internet, vì đa phần gia 

đình học sinh hiện đã có ti vi. Tuy nhiên, việc quản lý học sinh học trên một phạm vi 

rộng ở các địa điểm học tại gia đình các em sẽ là bài toán không dễ với từng giáo viên 

và các trường. 

Như vậy, để tổ chức thực hiện học từ xa có hiệu quả thì UBND tỉnh, thành quyết tâm 

thực hiện và sẵn sàng hỗ trợ các sở GD-ĐT vào cuộc. Để làm được điều này, Bộ trưởng 

Bộ GD-ĐT cần có chỉ thị gửi UBND tỉnh, TP về việc triển khai dạy học trực tuyến trong 

các trường học. 

Phải tổ chức học bù, giảm môn thi 

Chúng ta lo chất lượng giáo dục cho học sinh và tìm mọi cách để các em được tiếp tục 

học tại nhà hay học trực tuyến trong lúc này là quan điểm rất đúng. Nhưng cũng phải 

dựa vào khả năng hiện có của các trường, các địa phương mà đưa ra chủ trương và hướng 

dẫn hành động một cách hợp lý. Chúng ta vẫn còn khoảng thời gian học bù khi hết dịch 

và học sinh trở lại trường. Vì vậy hiện nay cần khuyến khích các trường dạy học trực 

tuyến theo điều kiện và khả năng hiện có của mình. 

Vì vậy, dạy học trực tuyến chỉ tổ chức ở các trường đã từng thí điểm dạy học trực 

tuyến hoặc các trường đã có sẵn cơ sở hạ tầng theo quy định của “trường học trực tuyến”. 

Đặc biệt hệ thống các trường tư, các trường ở thành phố đã có trải nghiệm dạy học trực 

tuyến trong nhiều năm qua; nội dung dạy học nên tập trung vào hệ thống hóa kiến thức 

và các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Khuyến khích các trường bồi 

dưỡng chuyên môn, dạy học ứng dụng công nghệ thông tin và thử nghiệm cho nhóm 

những học sinh hoặc những lớp có đủ điều kiện. 

Những hoạt động có tính khả thi cao, như thực hiện theo tinh thần Công văn số 

509/BGDĐT-GDTrH ngày 22.2.2020 của Bộ GD-ĐT về các địa phương phải tổ chức tự 

học bù để kịp với kế hoạch năm học khi mà Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh. Giữ quan điểm 

Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức học bù khi học sinh trở lại trường. Theo chúng tôi, sớm nhất là 

đầu tháng 5.2020. Khi đó, học sinh sẽ học bù 3 tháng hè (do 3 tháng các trường nghỉ học 

chống dịch bệnh) và khai giảng năm học mới vào đầu tháng 10.2020. 

Bộ GD-ĐT đã ban hành giảm thời lượng và nội dung dạy học của kỳ 2 năm học 2019 - 

2020 cho tất cả các lớp từ lớp 1 tới 12. Bộ cũng nên giảm môn thi THPT quốc gia và 

giảm các môn thi hoặc chỉ chọn hình thức xét tuyển vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. 

Trong lúc xã hội đang căng mình chống dịch, thiết nghĩ nên tìm cách giảm áp lực, khó 

khăn cho các gia đình và nhà trường. Các trường ưu tiên cho bảo vệ sức khỏe và an toàn 

tính mạng của học sinh. 

Đặng Tự Ân  

https://thanhnien.vn/cong-nghe/
https://thanhnien.vn/cong-nghe/
https://thanhnien.vn/giao-duc/giam-chuong-trinh-the-nao-khi-hoc-sinh-nghi-hoc-qua-dai-vi-dich-covid-19-1198461.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/
https://thanhnien.vn/giao-duc/dong-thap-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-den-het-ngay-184-de-phong-dich-covid-19-1204728.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/dong-thap-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-den-het-ngay-184-de-phong-dich-covid-19-1204728.html
https://thanhnien.vn/cong-nghe/
https://thanhnien.vn/giao-duc/tuyen-sinh/2019/tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia.html
https://thanhnien.vn/suc-khoe/
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5. ĐOÀN KẾT VÀ SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆMĐỂ CHIẾN 

THẮNG COVID-19 
Đặng Tự Ân - 21/03/2020, 13:21 GMT+7 Báo GD&TĐ  

GD&TĐ - Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cả nước đang gồng mình 

chống lại đại dịch, tất cả vì mưu cầu hạnh phúc, tính mạng cho người dân. Với 

truyền thống, ý trí của người Việt, chúng ta sẽ thắng và tiếp tục phải thắng cuộc 

chiến này.  

 

 
Thầy cô vệ sinh trường học để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường. 

Ảnh: Thế Đại 
 

Đoàn kết là là tấm tường thép chống dịch bệnh 

Ngày 11/3/2020, Tổng Thư ký LHQ ông Antonio Guterres kêu gọi: "Cần có trách 

nhiệm và đoàn kết, các quốc gia cần đoàn kết lại, mọi người hãy đoàn kết lại". Đó là 

quan điểm Quốc tế của người đứng đầu tổ chức lớn nhất hành tinh. Đây là hành động 

khẩn thiết không chỉ dành cho một quốc gia nào hay một cá nhân nào. 

Đoàn kết là yếu tố vô cùng quan trọng là sức mạnh vô địch để chống lại đại dịch Covid-

19. Kỳ vọng vào sự chỉ đạo của cấp vĩ mô và hợp tác chặt chẽ giữa các nhà chức trách 

với người dân là biểu hiện sáng nhất, cao nhất về tình đoàn kết của tất cả người dân trước 

nguy cơ dịch bệnh đang lây lan và diễn biến khó lường trên toàn cầu và ngay ở Việt 

Nam. 

Để đoàn kết được đông đảo người dân, không cách gì tốt hơn là tạo niềm tin vững chắc 

cho mỗi người và cả cộng đồng. 

Trước hết là phải hiểu cơ chế lây virus và để từ đó không hoang mang và biết cách làm 

thế nào chế ngự và chặn đứng chúng. 
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Chúng ta sẽ không được hoảng loạn, không để nỗi sợ hãi lây lan mà cần bình tĩnh nhưng 

tuyệt đối không thụ động và chủ quan. Thực tế chống dịch đã bớt xấu và có nhiều tin 

vui, có phần rất lạc quan: giới khoa học toàn cầu đã cùng nhau vào cuộc.  

Nguyên nhân và cách nhận biết virus đã được phát hiện. Virus được loại bỏ, đã có mẫu 

vắc-xin và đang thử nghiệm kháng virus; tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc và cả Hàn 

Quốc, Nga rồi Việt Nam… đã được kiểm soát và cải thiện đáng kể. 

Đoàn kết nghĩa là không kỳ thị. Kỳ thị, phân biệt và bỏ rơi người bệnh sẽ là vi phạm y 

đức, sẽ làm giảm đáng kể sức mạnh của sự đoàn kết để chống lại đại dịch. Một dân tộc 

được xem là văn minh sẽ không có sự kỳ thị trước cơn bão của dịch bệnh. Ai cũng được 

quan tâm, ai cũng được khám chữa bệnh miễn phí và không ai bị bỏ mặc cô đơn khi bão 

dịch đang tràn qua. 

Với nhiều lý do khác nhau, không may đã có nhiều người, cả ta và cả Tây bị mắc dịch 

bệnh. Suy cho cùng, họ không có lỗi, không là tội phạm, đúng nghĩa chỉ là những người 

đáng thương mến do không may mắc dịch. 

Không thể vì quá cảm xúc, sợ dịch mà tấn công, quy kết họ trên báo chí và mạng xã hội, 

thậm chí còn đòi công khai danh tính những người này. Việc này đi ngược với nguyên 

tắc đạo đức, gây hậu quả nghiêm trọng khi đang chống dịch, đồng thời vi phạm luật lệ y 

tế hiện hành: người bệnh có quyền được chữa bệnh và giữ bí mật thông tin cá nhân. 

Không khai báo, khai báo sai hay lẩn chốn cách ly sẽ là chuyện khác là việc của pháp 

luật họ có quyền được xử lý. 

Những đối tượng như người già, người có bệnh nền, người nghèo, đội ngũ y bác sĩ và 

ngay cả hệ thống lãnh đạo chính quyền các cấp… rất dễ mắc bệnh và bỏ rơi hay chủ 

quan và ít để ý. Chúng ta không thể mất họ và thiếu họ trong cuộc chiến chống dịch cam 

go và quyết liệt này. 

Mỗi chúng ta phải thực sự như là những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên sân cỏ, làm 

tròn bổn phận cá nhân và phải tuyệt đối làm theo sự hướng dẫn của người chỉ đạo. Có 

như vậy mới tạo thành một tập thể đoàn kết, cùng chí hướng xung quanh Chính phủ và 

sẽ thắng được cuộc đối đầu sinh tử với hàng triệu con virus chết người như chủng Covid-

19. 

Sống có trách nhiệm 

Một quy luật nhân quả hiển nhiên là: khi mỗi người biết tự bảo vệ mình để không mắc 

dịch thì khi đó cộng đồng sẽ không có người bị bệnh và cuối cùng là dịch bệnh sẽ tự 

khắc thoái trào. Điều đó có nghĩa là, tất cả mọi người có nghĩa vụ phải tự phòng tránh 

dịch và để không một ai bị mắc dịch, lây nhiễm ra cộng đồng. 

Covid-19 đã bộc lộ rõ sự đáng sợ nhất của nó là khiến những mặt xấu trong xã hội được 

bộc lộ rõ nét nhất. 

Ở lĩnh vực dịch tễ, chỉ cần một vài người không tuân thủ quy định của Ban chỉ đạo chống 

dịch thì con số lây lan ra cộng đồng sẽ tăng nhanh theo cấp số nhân một cách khủng 

khiếp. 

Hệ thống phòng thủ và mặt trận chống dịch sẽ “toang” nếu có người xây kẻ chống hay 

theo kiểu “ công làm thủ phá” để làm hỏng cả một trận cầu kinh điển. 

Cũng chính từ đại dịch này lòng trung thực và trách nhiệm công dân của người dân được 

hiện diện một cách sáng tỏ nhất. Tất cả mọi người dân đều có trách nhiệm đóng góp tinh 

thần và công sức của mình trong công cuộc chống Covid-19. 
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Hãy sống sao cho “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Chia sẻ những 

khó khăn đời thường với người dân trong khu cách ly, với những chiến sĩ dũng cảm trên 

tuyến đầu chống dịch. Hãy bỏ ra công sức và cả tiếng nói của mình để kêu gọi mọi người, 

để kéo lại người dân gần nhau hơn, cùng “chung lưng đấu cật”, đồng tâm chống lại đại 

dịch. 

Để chống lại và chiến thắng Covid-19, tốt nhất mỗi người dân hãy là người thông thái, 

biết bình tĩnh và trang bị cho mình mội đội quân miễn dịch khỏe mạnh, tinh nhuệ ở ngay 

cơ thể mỗi người. Tin rằng, tất cả người Việt chúng ta sẽ trở thành là những người thông 

thái. 

Bằng cách minh bạch thông tin, sẽ không còn đất sống để có thể gieo mầm và phát triển 

thông tin sai và bịa đặt. Cập nhật diễn biến dịch, giải thích cho người dân các biện pháp 

chống dịch có tính khoa học và hợp lý với Việt Nam. Chúng ta không hề cực đoan, không 

có cưỡng ép và cả không phải thiếu linh hoạt trong chỉ đạo và hành động. Nhiều cá nhân 

đã bị xử lý vì đưa thông tin sai, thiếu kiểm chứng làm rối loạn xã hội, làm khó khăn trong 

công tác chỉ đạo chống dịch. Thiết nghĩ, cần làm mạnh mẽ hơn nữa để chống lại những 

con virus tiêu cực này trước khi ngăn cản những con virus đáng sợ hơn như Covid-19. 

 

6. LINH HOẠT DẠY - HỌC VÀ TỔ CHỨC THI 

Báo Đại Đoàn kết, 19-3-2020 

Giờ đây chẳng riêng gì Việt Nam, thế giới đang có trên nửa tỷ học sinh (HS) và sinh 

viên (SV) phải nghỉ học để phòng dịch Covid-19. 

Xử lý bài toán xã hội, giải quyết những khó khăn ở các nhà trường trong thời điểm 

hiện nay là rất phức tạp vì nó liên quan trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của 

người học. Do đó, không thể theo cách làm truyền thống mà cần linh hoạt, dựa vào 

đặc thù của từng trường và từng địa phương. 

Quỹ thời gian eo hẹp 

Tính đến nay HS toàn quốc đã nghỉ học được 6 tuần. Nhiều trường, nhiều địa phương đã 

có công văn tiếp tục cho HS nghỉ tiếp 2 tuần nữa, tức là nghỉ hết tháng 3/2020. Đến ngày 

nào của tháng 4 các trường sẽ chắc chắn cho HS trở lại học, đến nay vẫn là câu hỏi. Việc 

nghỉ học và đi học là do mỗi địa phương quyết định, điều này gây khó khăn cho các 

trường trong việc xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức dạy học để phù hợp được với thời 

gian này. 

Trước đó, ngay từ giữa tháng 2, UBND TP Hồ Chí Minh, đã có văn bản gửi Bộ GDĐT 

đề nghị cho HS nghỉ học 8 tuần, tức là hết tháng 3/2020.  Đây có thể hiểu là sự quyết 

đoán và có tầm nhìn xa. 

Mới đây, ngày 13/3/2020, Bộ GDĐT, đã có công văn hỏa tốc số 803/BGDĐT-GDTrH 

về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần thứ 2), theo đó năm học 

kết thúc trước 15/7/2020 và kỳ thi THPT quốc gia sẽ bắt đầu sau đó khoảng 3 tuần lễ. 

Với quyết định này đồng nghĩa HS chỉ được nghỉ hè tháng rưỡi so với được nghỉ 3 tháng 

như hàng năm. Theo đó, nên cho HS trở lại trường vào giữa tháng 4, tức là kết thúc năm 

học vào giữa tháng 8/2020. Kỳ thi THPT quốc gia và khai giảng năm học mới lùi lại sau 

đó là 4 tuần. Đối với cách này có lợi là các trường chủ động được hoạt động dạy học 

trong 4 tuần tới, để HS và gia đình các em yên tâm tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch 

Covid-19. Có bất lợi là các trường quá vất vả khi vừa tập huấn hè (nhất là tập huấn thay 
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SGK lớp 1), tuyển sinh, tổ chức thi chuyển cấp và chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 

mới lại vừa dạy học để hoàn thành chương trình năm học. 

 

  

Học sinh có thể học miễn phí nhiều môn từ mẫu giáo đến lớp 12 qua mạng.  

Ảnh: Phạm Quang Vinh. 

 

Giảm nhẹ chương trình 

Với thời điểm kết thúc năm học vào giữa tháng 7 (hay giữa tháng 8 như đã đề cập ở trên) 

là rất vất vả cho cả thầy và trò. Liệu có giữ được chất lượng giáo dục, thực hiện nghiêm 

túc quy chế thi THPT quốc gia và đảm bảo hiệu quả tập huấn thay SGK lớp 1, trong khi 

các nhà trường đã quá tải công việc, nhất là phải làm việc trong thời tiết của mùa hè nóng 

bức? Do đó cần điều chỉnh linh hoạt, cụ thể như sau: Giảm thời lượng và nội dung giáo 

dục từ 20%  đến 25% của  kế hoạch  học kỳ  II năm học 2019-2020 cho tất cả các trường 

phổ thông. Tức là kế hoạch giáo dục của 4 tháng được hoàn thành trong 3 tháng. Điều 

này là khả thi vì các địa phương dựa trên khung kế hoạch của Bộ GDĐT đã xây dựng kế 

hoạch riêng cho mỗi trường. Vì thế khi chương trình kỳ I đã hoàn thành, thường là các 

nơi đã chủ động “chờm” sang thời gian giáo dục của học kỳ II, nhất là các lớp cuối cấp 

lớp 9 và lớp 12. Ngoài ra, thời gian vừa qua và sắp tới các lớp cuối cấp tiếp tục được ôn 

tập và học bài mới bằng hình thức trực tuyến theo kế hoạch giáo dục học kỳ II của Bộ 

GDĐT. 

Cùng với đó, Bộ GDĐT cần mạnh dạn thay đổi các môn thi THPT quốc gia: từ 5 môn 

rút xuống còn 3 môn (Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ). Tức là bỏ hai bài thi tự chọn là tổ 

hợp KHXH và tổ hợp KHTN. Bên cạnh đó Bộ GDĐT cần sớm có đề bài thi minh họa 

để GV và HS có căn cứ ôn luyện một cách tập trung hơn; Đề nghị các địa phương (nếu 

có thi) thì tổ chức  thi 3 môn (Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ) vào lớp 10 năm học 2020-

2021. 
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Gỡ khó cho việc tổ chức dạy học trực tuyến 

Dạy học trực tuyến hiện nay ở các trường là rất bất cập, không đồng đều về điều kiện, 

phương tiện, học liệu, giáo trình và giáo viên (GV) giảng dạy. Ở các nước có nhiều điều 

kiện tốt hơn Việt Nam họ cũng coi là hình thức dạy học hỗ trợ và không chỉ đạo tổ chức 

dạy học chung cho tất cả các cơ sở giáo dục. Dạy học trực tuyến đòi hỏi tính tự giác, tự 

lập cao và khâu kiểm tra đánh giá phải rất sát sao cũng như có quy trình rất chặt chẽ. 

Mặc dù Bộ GDĐT đã có văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai các hình thức dạy 

học  và đánh giá công nhận kết quả (khi HS đi học trở lại) qua internet và trên truyền 

hình. Xung quanh vấn đề phức tạp này, còn nhiều vấn đề cần lưu tâm. 

Trước hết là ưu tiên dạy học trực tuyến cho HS lớp 9 và lớp 12, kể cả học bài mới. Không 

dạy đồng loạt nhất là những địa phương khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc 

không đủ điều kiện dạy học. 

Chỉ dạy học trực tuyến ở những nơi đã từng dạy học trực tuyến, chủ yếu là ôn tập bài 

học cũ hoặc các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống khác. Ở những nơi còn lại sẽ  khuyến 

khích tận dụng thời gian này để học hỏi, nâng cao khả năng tổ chức và chuyên môn dạy 

học trực tuyến. 

Về các khoản thu, nguyên tắc là có làm phải có trả công, song cần phân biệt cụ thể từng 

cơ sở giáo khác nhau. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông thu 9 tháng/năm và theo 

hướng dẫn trong Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Việc thu học phí học trực tuyến dịp Covid-

19 là không đúng với văn bản của Chính phủ. Tuy nhiên, chống dịch bệnh là hoạt động 

phi truyền thống, không ai muốn xảy ra, thiết nghĩ Bộ GDĐT cần xin ý kiến chỉ đạo của 

Thủ tướng để có chế độ hỗ trợ cho những cá nhân và những trường thực sự dạy học trực 

tuyến có hiệu quả. 

Đối với các trường quốc tế và tư thục phải dựa vào cam kết đóng học phí đầu năm và 

thực tế dạy học trực tuyến hiện nay để thống nhất cùng thỏa thuận lại giữa người học và 

nhà trường, trên tinh thần dân chủ công khai về mức thu và về mức chi.   

Đặng Tự Ân (Nguyên Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học - Bộ GDĐT) 
 

 

 

7. NHÀ TRƯỜNG TRONG VÒNG XOÁY COVID-19: 

CÁI KHÓ LÓ CÁI KHÔN 

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 GD&ĐT) - 18:26 

23/02/2020. Báo GD&TĐ 

GD&TĐ - Trong cơn bão của dịch Covid-19, các trường học Việt Nam phải cho 

học sinh tạm nghỉ học. Chúng ta hãy suy nghĩ tích cực, bình tĩnh chống lại dịch 

bệnh, từ cái khó phải ló ra cái khôn và hành động sáng tạo, cùng nhau hợp tác 

để tạo ra cú huých nhằm ổn định và phát triển nhà trường cho giai đoạn trước 

mắt và cả lâu dài. 
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Ảnh minh họa/internet 

Học trực tuyến 

Học sinh không tới trường, phải tạm nghỉ học do dịch bệnh. Việc này rất khác khi học 

sinh được nghỉ học trong hè. Do đó quản lý học sinh trong thời gian này là trách nhiệm 

của nhà trường và các cấp quản lý giáo dục. Nhà trường phải duy trì liên lạc thường 

xuyên với gia đình và học sinh. 

Giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm phải chủ động, nắm bắt kịp thời tình hình học 

sinh nghỉ học ở nhà. Giao nhiệm vụ học tập hàng ngày và hướng dẫn tự học, đánh giá 

kết quả tự học cho từng học sinh trong lớp do mình phụ trách. Giữ liên lạc và thông báo 

cho cha mẹ học sinh những diễn biến về dịch bệnh và những vấn đề cần phối hợp cấp 

thiết khác của nhà trường. 

Thời điểm này là hoàn cảnh thuận lợi để các trường củng cố, thúc đẩy học tập theo 

phương thức mới, dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, như: Dạy học trực tuyến; Dạy 

học theo giáo án, học liệu điện tử; Mô phỏng, phần mềm thí nghiệm ảo; Hỗ trợ dạy-học 

và kiểm tra đánh giá… 

Mấy năm gần đây, nhiều phần mềm dạy học được ra đời, đa dạng và phong phú. Những 

web như vio.edu.vn hay tuyensinh247.com rất phù hợp cho học sinh các trường tổ chức 

học online. Đơn giản hơn là những video clip do giáo viên tự quay, những bài ôn tập tập, 

kiểm tra do giáo viên tự soạn rồi up lên YouTube hoặc điện thoại thông minh để học sinh 

tải xuống, mở ra học theo. 

Nội dung học tập chủ yếu là ôn tập kiến thức cũ, rèn luyện kỹ năng và hạn chế học kiến 

thức mới. Học trực tuyến chỉ là tình thế ứng phó, không thể thay thế học tập trung. Điều 

kiện, năng lực và phương tiện cho dạy học rất không đồng đều ngay cả trong một lớp 

hay trong một trường. Vì vậy không nên và không thể dạy bài học mới theo chương trình 
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chung của Bộ GD&ĐT. Bộ sẽ có kế hoạch tổ chức dạy học bù khi dịch bệnh được khống 

chế và học sinh trở lại trường. 

Dạy học trực tuyến phải coi trọng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Quy 

định thời gian làm bài ôn tập và xác định hạn gửi kết quả bài học, bài làm cụ thể để học 

sinh gửi lại cho giáo viên. Giáo viên nhận xét kết quả học tập và phản hồi cho học sinh 

và cha mẹ các em trước khi tiếp tục giao nhiệm vụ học tập mới. 

Dạy học trực tuyến chỉ có thể cho hiệu quả khi giáo viên, học sinh và gia đình các em 

cùng phối hợp, cùng chuẩn bị các điều kiện và cùng thỏa thuận và cùng thực hiện kế 

hoạch chi tiết cho từng môn học và buổi học. 

Tận dụng cho trải nghiệm các phương pháp giáo dục mới 

Ứng dụng CNTT trong dạy học là hình thức dạy rất mới, phù hợp với giáo dục trong 

giai đoạn CN 4.0. Nhà trường và các giáo viên tận dụng trong thời điểm này để triển 

khai và ứng dụng các chương trình, đề tài, sáng kiến về giáo dục của các nước phát triển. 

Tự học cùng với google và có sự giúp đỡ của những người hiểu biết trong gia đình là 

biện pháp hữu hiệu phát huy tốt nhất năng lực tự chủ, độc lập, tự định hướng và tự điều 

chỉnh của học sinh. 

Chỉ với quan điểm cũ, theo cách làm quản lý nhà trường, Hiệu trưởng sẽ không thể đáp 

ứng được vai trò tổ chức và điều hành nhà trường trong giai đoạn chống dịch bệnh. Cần 

có quan điểm mới, đó là quản trị nhà trường hướng tới phát triển năng lực học sinh và 

thúc đẩy nhà trường thông qua liên kết các lực lượng giáo dục, thích ứng nhanh nhậy 

trong bối cảnh mới của xã hội là những phẩm chất cốt yếu của người Hiệu trưởng khi 

triển khai đổi mới giáo dục. 

Củng cố và phát huy làm việc nhóm 

Giáo viên cần phải làm việc nhóm, nhất là dạy học trong thời học sinh nghỉ học phòng 

dịch. Nhiều kỹ năng dạy học mới của mỗi giáo viên được chia sẻ cho đồng nghiệp. Giúp 

nhau kỹ năng soạn thảo văn bản, giáo án điện tử, quay và chỉnh sửa video, cách up lên 

mạng, truyền đạt cho nhau những kỹ xảo, mẹo để sử dụng zalo, viber, fecbook, 

messenger là những nội dung làm việc nhóm có hiệu quả… 

Học sinh vẫn có thể học tương tác với bạn học thông qua các liên kết group trên mạng, 

cả trong phạm vi rộng hơn trong trường và ngoài trường. Qua đó củng cố và mở rộng 

những quan hệ thân ái học đường, giúp nhau học tập và phát triển kỹ năng sống và giá 

trị sống. 

Cha mẹ học sinh phải cùng vào cuộc và theo sát quá trình học tập của con em mình, nhất 

là những gia đình còn chưa đủ điều kiện học tập tối thiểu cho học trực tuyến.Cha mẹ học 

sinh liên kết tạo thành từng nhóm để cùng hỗ trợ, cùng song hành, cùng làm theo thời 

khóa biểu học tập do nhà trường cung cấp. Với cách làm này thì gia đình và cộng đồng 

không còn khoảng cách với nhà trường. Cha mẹ học sinh thực sự là chủ thể có trách 

nhiệm trong trường và trong mỗi địa phương. 
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Ông Đặng Tự Ân với cha mẹ học sinh người dân tộc Lào Cai 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 

Thời dịchCovid-19là cơ hội tốt cho các trường tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên về 

phương pháp giảng dạy mới, nội dung dạy học mới và kiểm tra đánh giá mới. 

Nội dung các modun này đã được Bộ GD&ĐT tập huấn cho các địa phương trong năm 

học 2019-2020. 

Đối với giáo dục Tiểu học, các trường cần chủ động nghiên cứu SGK lớp 1, tổ chức dạy 

thử các loại bài học cho các giáo viên trong trường, tổ chức nghe báo cáo thảo luận, đánh 

giá từng bộ sách, từng môn học và hoạt động giáo dục; bước đầu đề xuất với Hiệu trưởng 

và các cấp quản lý danh sách các bộ SGK được lựa chọn phù hợp cho trường mình. 

Trong kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hè 2020 của từng trường, có thể linh hoạt điều chỉnh 

về thời gian tập huấn sớm hơn, ngay dịp dịch Covid-19 

Bài học từ Covid-19 

“Cơn bão” Covid-19 sẽ qua và cổng trường sẽ lại rộng mở đón học sinh trở lại trường. 

Ngay từ bây giờ, các trường đã phải ngồi lại, lo xây dựng kế hoạch, bổ sung hoạt động 

nhà trường thời hậu Covid-19. 

Vệ sinh lớp học, khử độc toàn trường là những việc làm đầu tiên sau khi hết dịch bệnh. 

Lấy lại trạng thái và bình thường hóa môi trường học đường cho học sinh và giáo viên 

khi trở lại dạy và học là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu ngay từ những ngày đầu tiên 

tựu trường. 

Những trải nghiệm mà giáo viên và học sinh có được của thời Covid-19 là cực kỳ quý 

báu và sống động giúp cho các nhà trường khai thác, xây dựng nội dung các chủ đề, bài 

giảng giáo dục học sinh về các giá trị sống, kỹ năng sống và kiến thức khoa học dịch 

bệnh. 

Đặng Tự Ân 
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8. HỌC SINH ĐI HỌC LẠI TỪ THÁNG 3 CÓ HỢP LÝ? 
Hải Bình (ghi) - 24/02/2020, 16:31 GMT+7 | GD&TĐ 

GD&TĐ - 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) – từ cơ sở khoa 

học và thực tiễn đưa ra nhận định: Cho học sinh quay trở lại trường từ tháng 3 là 

hợp lý ?. 

 
Việt Nam đã tạo ra được “vành đai” ngăn bệnh hiệu quả 

Ông Đặng Tự Ân cho rằng, người mắc Covid-19 thông thường phải có nguồn lây bệnh. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Việt Nam làm rất tốt khâu cách ly, khoanh vùng những 

đối tượng có khả năng mang mầm bệnh về nước. Tất cả 16 ca mắc Covid-19 đều có 

nguyên nhân, liên quan tới vùng tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). 

Hàng ngàn người từ Trung Quốc về Việt Nam, có nguy cơ ủ bệnh đều phải cách ly ở các 

bệnh viện dã chiến. Sau 14 ngày sống cách ly tại bệnh viện, được xét nghiệm cho kết 

quả tốt, tất cả đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Đặc biệt, Việt Nam được cộng đồng 

quốc tế đánh giá cao là có đủ năng lực chuyên môn và điều kiện y khoa chữa khỏi thành 

công các ca bị nhiễm Covid-19. 

Giáo viên đoàn kết, không ngại khó, cùng nhau soạn bài hướng dẫn học sinh tự học ở 

nhà. Học sinh tự giác, tự học làm theo hướng dẫn của các thày cô trong những ngày nghỉ 

học không tới trường. Vượt khó đi lên, dám chịu đương đầu, biến cái không may thành 

cơ hội để ổn định và phát triển, là những phẩm chất tốt đẹp của người Việt, học sinh và 

giáo viên Việt Nam.   

Đến thời gian này, phải nói là chúng ta đã tạo ra được “vành đai” ngăn bệnh hiệu quả và 

chữa được khỏi bệnh cho những ca nguy hiểm mắc dịch Covid-19. Khẳng định điều này, 

ông Đặng Tự Ân cho biết thêm, những trường hợp bệnh nhân có các dấu hiệu dịch Covid-

19 sẽ được xác định chính xác mắc bệnh Covid-19 chỉ trong khoảng 3-4 giờ. 

Đây là thành công của y học Việt Nam trong việc chữa sớm và chữa được cho người 

bệnh Covid-19. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia y tế, Covid-15 sẽ kém độc lực trong 

https://giaoducthoidai.vn/trao-doi.html
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môi trường với mức trên 24 độ. Thực tế hiện nay các tỉnh Miền Trung và Đồng bằng 

sông Cửu Long đang có thời tiết nóng, nhiệt độ bình quân đều trên 30 độ. Tổ chức Y tê 

thế giới cũng khuyến cáo Việt Nam nên cân nhắc thực tế để cho học sinh đi học trở lại 

vào thời gian tới. 

“Sau nhiều lần tổ chức vệ sinh lớp học, tiến hành các biện pháp phòng dịch cần thiết, 

toàn trường được phun thuốc tiêu trùng, khử độc theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đây sẽ là 

thực tế bảo đảm cho các trường yên tâm với môi trường ít có khả năng nuỗi dưỡng Covid-

19. 

Bên cạnh đó, học sinh THCS, THPT đã trưởng thành biết tự lo cho bản thân và biết cách 

phải làm như thế nào để tránh dịch bệnh. Học sinh tiểu học, mầm non vốn đã làm quen 

và học thuộc bài học về vệ sinh thân thể và môi trường lớp học. Thầy và trò sẽ hành động 

đồng bộ, hiệu quả cùng phòng ngừa, chống được bệnh Covid-19” – ông Đặng Tự Ân 

cho hay. 

Ông Đặng Tự Ân cũng cho biết: Kế hoạch giáo dục của Bộ GD&ĐT được thiết kế chi 

tiết cho từng tuần; trong đó có những tuần trống nhằm giúp các địa phương chủ động lên 

kế hoạch thời gian năm học. 

Mặt khác, tuy nhiều trường trong thời gian nghỉ học chống dịch, vẫn duy trì hướng dẫn 

học sinh tự học ở nhà, nhưng vẫn phải học bù khi học sinh toàn quốc trở lại trường. Nếu 

tiếp tục cho học sinh nghỉ học tiếp tháng 3 sẽ phải tổ chức học trong hè. Điều này là rất 

khó khăn bởi thầy trò phải dạy học trong nắng nóng khắc nghiệt. 

“Nghỉ học ít ngày thì còn có thể điều chỉnh kế hoạch giáo dục. Một khi nghỉ học dài 

ngày, vài ba tháng, thì chắc chắc phải làm lại kế hoạch giáo dục mới. Nếu điều này xảy 

ra sẽ gây khó khăn rất lớn vì Giáo dục gắn liền với xã hội và cả chính trị, kinh tế” – ông 

Đặng Tự Ân nhấn mạnh thêm. 

Dịch Covid-19 đã là dịch toàn cầu, chúng ta sẽ không chủ quan vì diễn biến của nó rất 

khó lường, nhất là nó liên qua trực tiếp tới sức khỏe con người, tới sinh mạng của hàng 

triệu trẻ em. Nhưng chúng ta cũng phải có niềm tin, tin vào sức mạnh của cả cộng đồng 

để chiến thắng được mối nguy hiểm chết người của dịch Covid-19. 

Cho biết điều này, ông Đặng Tự Ân cho rằng, không lo sợ và ngồi yên mà cần phải suy 

nghĩ, hành động tích cực để có thể cho học sinh cả nước trở lại trường đi học vào đầu 

tháng 3. Hãy làm mọi biện pháp phát hiện, phòng ngừa, cách ly triệt để nếu có học sinh 

mắc bệnh và cứu chữa tận tâm, khoa học những ca mắc Covid-19. Khi ấy chúng ta vẫn 

sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020. 
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Những bài học quý 

Những trải nghiệm mà giáo viên và học sinh có được trong dịch Covid-19, theo ông 

Đặng Tự Ân là cực kỳ quý báu và sống động giúp cho các nhà trường khai thác, xây 

dựng nội dung các chủ đề, bài giảng giáo dục học sinh, cụ thể về các giá trị sống, kĩ năng 

sống và kiến thức khoa học về dịch bệnh. 

Chủ đề về các giá trị sống trong mùa dịch, ông Đặng Tự Ân gợi ý: Chính phủ thành lập 

Ban chỉ đạo chống dịch và đặt quyết tâm thắng dịch, mặc dù có thể tổn thất về kinh tế. 

Sức khỏe và mạng sống con người là trên hết. Toàn dân tham gia chống dịch như chống 

giặc. Người dân sẵn sàng vào bệnh viện dã chiến, sống cách ly xã hội 14 ngày với số 

lượng hàng ngàn người nghi lây 

“Nghỉ học ít ngày thì còn có thể điều chỉnh kế hoạch giáo dục. Một khi nghỉ học dài 

ngày, vài ba tháng, thì chắc chắc phải làm lại kế hoạch giáo dục mới. Nếu điều này xảy 

ra sẽ gây khó khăn rất lớn vì Giáo dục gắn liền với xã hội và cả chính trị, kinh tế” - Ông 

Đặng Tự Ân  

Hàng ngàn bác sĩ, y tá bị nhiễm bệnh, có người đã tử vong, nhưng vẫn miệt mài ngày 

đêm giành lại cuộc sống cho người bệnh. Những phi công dũng cảm tình nguyện chở 

hàng hóa viện trợ cho người dân đang sống trong vùng tâm dịch. Tình cảm quốc tế cao 

cả, không kỳ thị, “tránh vi rút nhưng không tránh người bệnh”. 

Giáo viên đoàn kết, không ngại khó, cùng nhau soạn bài hướng dẫn học sinh tự học ở 

nhà. Học sinh tự giác, tự học làm theo hướng dẫn của các thày cô trong những ngày nghỉ 

học không tới trường. Vượt khó đi lên, dám chịu đương đầu, biến cái không may thành 

cơ hội để ổn định và phát triển, là những phẩm chất tốt đẹp của người Việt, học sinh và 

giáo viên Việt Nam. 

Với các kỹ năng sống, ông Đặng Tự Ân cho rằng, có thể thực hiện chủ đề tổng kết đánh 

giá, phản biện các kỹ năng sống, các kỹ năng mềm mà giáo viên, học sinh đã từng được 

trải qua khi chống dịch Covid-19; Phòng chống dịch kết hợp với phụ giúp gia đình và 
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duy trì học tập; Kỹ thuật rửa tay, giữ gìn môi trường lớp học theo quy định của y tế cộng 

đồng và kiến thức khoa học. Những kỹ năng đã học, được tiếp tục củng cố và nâng lên 

qua trải nghiệm, như phương pháp tự học, học nhóm, học hợp tác và học qua môi trường 

CNTT. 

Dịp này, giáo viên cũng có thể cung cấp các kiến thức khoa học dịch bệnh như: Virus và 

cơ chế lây bệnh qua virus; vắc xin và phòng dịch; so sánh các đại dịch trên thế giới như: 

cúm mùa Mỹ, Sars, H1N1, Ebola, Mers; thảo luận và ghi nhớ về “Cẩm nang hỏi-đáp 

thông tin về dịch Covid-19”… 

 

 

9. XÂY DỰNG QUY TẮC AN TOÀN KHI ĐÓN HỌC SINH  

TRỞ LẠI TRƯỜNG 
Hiếu Nguyễn ghi. PV Ông Đặng Tự Ân- 25/04/2020, 13:36 GMT+7 |  Báo GD&TĐ 

GD&TĐ -Hiện nay một số địa phương đã cho HS đi học trở lại; dự kiến số này sẽ 

tăng lên nhiều vào đầu tháng 5 tới. Việc lên kế hoạch, chuẩn bị những nội dung cốt 

yếu để triển khai các hoạt động có hiệu quả khi HS trở lại trường là vô cùng quan 

trọng. 

Ảnh minh họa/internet 

 

An toàn trường học là hàng đầu 

Việt Nam đang khống chế được dịch bệnh và bắt đầu chuyển đổi sang giai đoạn mới, 

giai đoạn thích nghi và chung sống an toàn với Covid-19. Khi trường học “mở cửa” trở 

lại, tất cả cán bộ, giáo viên và HS cần được bảo đảm an toàn cao nhất. 
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Nhấn mạnh điều này, 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 Việt Nam (VIGEF) gợi ý 

một số nội dung cơ sở giáo dục nên làm. Theo đó, nhà trường cần kết hợp chặt chẽ với 

các cơ sở y tế địa phương để tiến hành vệ sinh, khử độc, trường lớp, khu về sinh và phát 

hiện sớm những cán bộ, giáo viên và HS có nguy cơ nhiễm dịch. 

Mỗi trường xây dựng quy tắc ứng xử riêng để phòng dịch Covid-19 trong môi trường 

học đường. Quy tắc được phổ biến rộng rãi trong toàn trường và tới cha mẹ HS để cùng 

thống nhất thực hiện.  

Quy tắc thể hiện dưới dạng một quy trình ngắn gọn, dễ thực hiện, bao gồm những quy 

định về những hành vi cá nhân và hoạt động nhà trường phù hợp với các khung giờ hoạt 

động cố định trong trường. Mọi người tới trường phải đeo khẩu trang, rửa tay xà phòng 

hoặc xoa nước diệt khuẩn.  

Xúc nước muối hầu họng trước khi tới trường và khi tan trường. Kiểm tra thân nhiệt khi 

qua cổng trường hay trên ôtô đưa đón. Hạn chế ra khỏi trường lớp đang trong giờ học. 

Dãn cách khi ngồi học hay khi tiếp xúc, tương tác giữa các thành viên trong trường. 

Không tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể trong trường.  

Có chế độ giám sát riêng về vệ sinh phòng dịch với đội ngũ nuôi dưỡng, bảo vệ và những 

người thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau. Thành lập phòng y tế tại 

trường để phối hợp, xử lý kịp thời cá nhân có biểu hiện nghi nhiễm. 

Nhà trường cũng cần xây dựng kế hoạch cho HS trở lại trường theo phương châm tiếp 

cận “dãn cách từng bước và an toàn”. Ưu tiên HS lớp lớn, HS cuối cấp đi học trước. Học 

tập trung nhiều nhất 3 buổi một tuần, kết hợp với học trực tuyến. Sĩ số HS mỗi lớp giảm 

đi ít nhất một nửa. Cần quan sát, lắng nghe thực tế nhà trường và tuân thủ chỉ đạo của 

Chính phủ để điều chỉnh kịp thời hoạt động nhà trường dần trở lại trạng thái dạy học 

bình thường. 

Xây dựng nội dung hoạt động giáo dục từ thực tế sống động 

Đại dịch Covid-19 tuy nguy hiểm nhưng lại là thời cơ để nhà trường xây dựng được các 

bài học thực tế sống động, các chuyên đề giáo dục về giá trị sống, kỹ năng sống phong 

phú cho HS. Bài học đầu tiên, theo ông Đặng Tự Ân, là giáo viên giúp HS vượt qua các 

khó khăn, rào cản tâm lý bởi ảnh hưởng dịch bệnh; từ đó khởi động, mau chóng lấy lại 

trạng thái học tập tốt nhất. 

HS có thể được thảo luận các chủ đề về virus và dịch bệnh Covid-19: Tác động của nó 

tới xã hội, kinh tế của mỗi quốc gia, toàn cầu; đại dịch đã thay đổi thế giới ở nhiều mặt; 

xã hội được kết nối chặt chẽ để chống dịch; xây dựng mạng lưới y tế toàn dân rộng rãi 

nhằm ứng phó dịch bệnh kịp thời; công nghiệp dược phẩm quan trọng hơn bao giờ hết; 

an ninh lương thực được đặt lên hàng đầu… 

Bên cạnh đó, những quan niệm mới về giá trị sống: “Ở nhà là yêu nước”; “Hãy dãn cách 

xã hội và liên kết gia đình”; những hành động “Tình dân tộc, nghĩa đồng bào”; tấm gương 

các y bác sĩ, các chiến sĩ bộ đội, công an trên tuyến đầu chống dịch; những việc làm tự 

nguyện, đầy lòng trắc ẩn, cảm thông với nghĩa “nhường cơm xẻ áo”; các máy “ATM 

gạo”, “Siêu thị 0 đồng”… nên được giáo viên tổ chức sưu tầm, lồng ghép vào bài học 

trong giờ chính khóa một cách phù hợp. 
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Nhà trường cũng có thể hướng dẫn HS được nói, được viết thu hoạch sâu sắc nhất của 

bản thân trong những ngày tạm nghỉ học phòng dịch Covid-19. Nội dung thu hoạch có 

thể là cảm nghĩ về gia đình, xã hội; đặc biệt về tình cảm, đầm ấm trong gia đình, sự quan 

tâm, sẻ chia cùng cộng đồng cũng như những thay đổi, phát triển và lớn lên của bản thân 

mỗi HS. 

Tổ chức dạy học hậu Covid-19 

Về nội dung này, ông Đặng Tự Ân cho rằng, kế hoạch hoạt động chuyên môn và kế 

hoạch dạy học cần hết sức linh hoạt, phụ thuộc theo từng lớp, từng trường và cấp học. 

Không thể vì HS nghỉ học quá lâu mà chỉ đạo dạy học duy ý trí, cứng nhắc, gây áp lực 

lên giáo viên, HS. 

Mỗi trường phải tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng học tập của HS trong 

thời gian HS nghỉ học ở nhà. Từ đó, xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết cho từng lớp và 

toàn trường. Tùy mức độ, khả năng học tập của HS, nhà trường tổ chức học bù, phụ đạo 

hay ôn tập phù hợp nhất với HS ở các mức độ khác nhau. Tuyệt đối không để HS vì nghỉ 

học mà thiếu hụt kiến thức so với các HS khác trong cùng một lớp, một trường. 

Các tổ chuyên môn trong trường được thảo luận để hiểu biết sâu sắc hướng dẫn điều 

chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 của Bộ GD&ĐT. Trong đó nhấn 

mạnh tổ chức đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của HS bằng các phương pháp, kĩ 

thuật, công cụ khác nhau, phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của Bộ.  

Không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được 

giảm tải; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học. Tổ chức 

dạy học các môn tự chọn một cách phù hợp. Ưu tiên thời gian tối đa tổ chức dạy học các 

môn học bắt buộc theo chương trình quốc gia. Sử dụng thời gian đầu của năm học 2020-

2021 để tập trung ôn tập, bổ sung nội dung kiến thức cần thiết cho HS trước khi thực 

hiện chương trình năm học mới. 

“Mục tiêu lớn nhất cho các nhà trường là phát huy tính tự chủ, sáng tạo của cán bộ, 

giáo viên để sớm đưa hoạt động nhà trường về trạng thái cân bằng, phù hợp với diễn 

biến phức tạp của dịch Covid-19” – Ông Đặng Tự Ân nhấn mạnh. 

 

 

10. ĐƯỢC GIAO TRÁCH NHIỆM TRONG TỔ CHỨC THI TỐT 

NGHIỆP THPT, ĐỊA PHƯƠNG SẼ LÀM TỐT HƠN 

PV Ông Đặng Tự Ân, Hiếu Nguyễn ghi 26/04/2020, 18:00 GMT+7 | Báo GD&TĐ 

GD&TĐ - “Một khi giao trách nhiệm các khâu tổ chức thi, coi thi, chấm thi cho địa 

phương thì chính họ lại phải làm tốt hơn, không thể đùn đẩy trách nhiệm cho Bộ 

GD&ĐT"- ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt 

Nam, chia sẻ. 
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Ảnh minh họa/internet 

- Ông nghĩ sao khi năm nay chúng ta tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thay cho kỳ thi 

THPT quốc gia? 

Trước hết để phù hợp với nội dung của điều 34 Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ 1-7-

2020, đó là học sinh sau khi học hết THPT phải qua một kỳ thi để lấy bằng tốt nghiệp 

THPT. Bằng tốt nghiệp là điều kiện bắt buộc cho thi sinh muốn dự thi tuyển sinh vào 

các trường đại học. Xét về bản chất không có sự thay đổi giữa hai kỳ thi này. 

- Dự kiến phương án thi đã được công bố. Ông nhận định thế nào về những thay đổi 

trong phương án dự kiến này? 

Những thay đổi trong dự kiến phương án thi nếu được chính thức hoá thành quy chế là 

tiệm cận với xu thế của lộ trình thi cho học sinh học hết chương trình trung học phổ 

thông. Đề cao vai trò của các địa phương, không chỉ lo về khía cạnh cơ sở vật chất tổ 

chức thi mà còn đánh giá việc coi thi, chấm thi và chất lượng dạy học một cách khép kín 

của cả quá trình giáo dục.  

Bộ GD&ĐT vẫn giữ quyền quản lý nhà nước, quyền giám sát kỳ thi thông qua ban hành 

quy chế thi. Ngoài ra các tỉnh phải công khai phổ điểm và học bạ của học sinh giúp xã 

hội thuận tiện trong việc đối chiếu với kết quả chấm thi của tỉnh, thành phố. 

Cấu trúc các môn thi giúp các trường đại học có thêm dữ liệu để dựa vào kết quả thi tốt 

nghiệp THPT làm căn cứ tuyển sinh. Ngoài ra, cấu trúc đề thi như vậy sẽ tạo cho thí sinh 

không quá xa lạ giữa ôn thi THPT quốc gia và dự thi thi tốt nghiệp THPT. 

- Ông nghĩ sao khi có ý kiến băn khoăn về độ tin cậy khi giao quyền tổ chức kỳ thi cho 

địa phương? 

Tôi nghĩ, một khi giao trách nhiệm các khâu tổ chức thi, coi thi, chấm thi cho địa phương 

thì chính họ lại phải làm tốt hơn, không thể đùn đẩy trách nhiệm cho Bộ GD&ĐT.  
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Nếu kết quả thi phản ánh không đúng và đồng bộ với quá trình học của học sinh, chắc 

chắn dư luận sẽ không chấp nhận và các trường đại học cũng khó xét tuyển sinh những 

học sinh ở các địa phương đó. 

- Các trường đại học vẫn có thể sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Vậy phải 

chăng như vậy cũng sẽ không có nhiều xáo trộn như nhiều ý kiến lo lắng? 

Như trên tôi đã nói, bản chất của hai kỳ thi này là như nhau, còn phương thức tuyển sinh 

của các trường đại học vẫn là được tự chủ tuyển sinh như nhiều năm và ngay cả kỳ thi 

năm 2020 này.  

Học sinh nếu có kết quả thi tốt sẽ vẫn được các trường đại học nhận vào học.  

Tất nhiên, một bộ phận học sinh muốn thi đỗ vào các trường đại học thuộc nhóm tốp 

đầu, hoặc các trướng đặc thù sẽ phải qua các bước đánh giá khác nữa, kể cả phải dự thêm 

một kỳ thi nữa. Điều nay là tất yếu khi trường đại học được tự chủ tuyển sinh. 

Với học sinh, các em từng chuẩn bị thi ngay từ đầu năm, nhất là đang ôn tập bám sát các 

đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT thì việc làm bài đạt điểm cao sẽ là không quá khó khăn 

với nhiều học sinh. - Xin cảm ơn ông! 

 

 

11. RẮC RỐI VỀ TÊN GỌI MỘT KÌ THI 
Báo Đại Đoàn Kết - 28/04/2020 

Nên gọi kỳ thi cho học sinh đã hoàn thành chương trình THPT năm học 2019-2020 

là “Kỳ thi THPT quốc gia rút gọn” cho năm 2020, theo đúng tên gọi và bản chất 

của nó. Sự thay đổi tên gọi thành “Kỳ thi tốt nghiệp” trong thời điểm hiện nay là 

không cần thiết, sẽ tạo ra sự xáo trộn cho học sinh, nhà trường và trong dư luận xã 

hội. 

Ngày 21/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ GDĐT và 

các bộ ngành liên quan để thống nhất phương án kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, do đó, 

còn gọi là “Phương án 21/4”. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức, nhằm 

đánh giá toàn diện chất lượng dạy học ở các địa phương và định hướng phân luồng cho 

giáo dục nghề nghiệp. Nhưng như vậy, các trường đại học khó có thể dùng kết quả thi 

tốt nghiệp THPT làm căn cứ chính để xác định phương thức tuyển sinh năm 2020. Hay 

nói cách khác, các trường ĐH phải chủ động tổ chức tuyển sinh riêng cho trường mình. 

Theo tôi nên gọi kỳ thi cho học sinh đã hoàn thành chương trình THPT năm học 2019-

2020 là “Kỳ thi THPT quốc gia rút gọn” cho năm 2020, theo đúng tên gọi và bản chất 

của nó. Sự thay đổi tên gọi của kỳ thi trong thời điểm hiện nay là không cần thiết, sẽ tạo 

ra sự xáo trộn cho học sinh, nhà trường và trong dư luận xã hội. 

Như chúng ta đã biết, tên gọi “thi THPT quốc gia” xuất hiện vào tháng 2/2015, khi Bộ 

GDĐT sử dụng và đưa vào trong Quy chế thi THPT quốc gia. Bản chất của kỳ thi THPT 

quốc gia là kỳ thi “2 trong 1” hay kỳ thi “kép”. Nghĩa là gộp hai kỳ thi tốt nghiệp THPT 

và kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Kỳ thi này xét cho thí sinh hai nguyện vọng: Tốt nghiệp 

THPT và tuyển sinh ĐH,CĐ. Ưu điểm lớn nhất của phương thức thi THPT quốc gia là 

giảm được tình trạng luyện thi tràn lan, học tủ, học lệch, giảm bớt chi phí thi và học sinh 

không phải dự quá nhiều các kỳ thi trong một thời gian ngắn. 
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Ông Đặng Tự Ân trao đổi bài dạy với cô giáo trường vùng cao 

 

Đã qua 5 năm với năm kỳ thi THPT quốc gia, tuy có điều chỉnh quy chế thi hàng năm 

nhưng bản chất và những ưu điểm cơ bản của kỳ thi THPT quốc gia vẫn không thay đổi. 

Khi đối chiếu với “Phương án 21/4”, nội dung của nó không hề khác bản chất của kỳ thi 

THPT quốc gia cả về mục đích kỳ thi cũng như quá trình tổ chức thi 

Trước hết, cả hai nội dung “Phương án 21/4” và “thi THPT quốc gia” đều có mục đích 

cấp bằng tốt nghiệp THPT cho thí sinh đạt yêu cầu. Việc có hay không cụm từ “quốc 

gia” không làm thay đổi tính chất kỳ thi vì Bộ GDĐT (mà không là các địa phương) vẫn 

là cấp quốc gia ban hành quy chế thi. Thực tế mấy năm vừa qua, kết quả kỳ thi THPT 

quốc gia đã được các trường ĐH sử dụng theo các mục đích không giống nhau. Hoặc là 

chỉ làm điều kiện xét dự tuyển hoặc là điều kiện dự tuyển và là căn cứ chính xét tuyển 

hoặc bổ sung thêm các hình thức đánh giá khác theo đặc thù nhà trường. Việc sử dụng 

kết quả “thi tốt nghiệp THPT” năm 2020 vào tuyển sinh ĐH sẽ không hề vi phạm Luật 

định hiện hành. 

Ngoài ra, bản chất kỳ thi THPT quốc gia đang tồn tại không vi phạm cả hai Luật Giáo 

dục và Luật Giáo dục ĐH. Vì vậy có nhất thiết phải thay đổi kỳ thi THPT quốc gia năm 

2020 theo nội dung “Phương án 21/4”. Điều quan trọng, cốt yếu là Bộ GDĐT cần “rút 

gọn” nội dung, cách thức của “kỳ thi THPT quốc gia” hằng năm một cách tối ưu nhằm 

phù hợp với tình huống dịch Covid-19. 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bộ GDĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời về 

kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, như : Hướng dẫn giảm tải nội dung dạy học; dự kiến 

môn thi giảm từ sáu môn bắt buộc xuống còn bốn môn; đã công bố đề thi tham khảo; các 

trường đang ôn tập theo hướng của đề thi tham khảo. Học sinh có tâm thế dự thi THPT 

quốc gia từ rất sớm từ những năm học trước. 
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Nếu thay đổi từ “thi THPT quốc gia” sang “thi tốt nghiệp THPT” (với mục tiêu chính là 

xét tốt nghiệp), sẽ tạo ra trong học sinh và giáo viên sẽ có nhiều tâm tư: Nếu có nguyện 

vọng học ĐH phải thực hiện kỳ thi thứ hai tốn kém; Hai kỳ thi có thể nội dung, cách thi 

khác nhau; Sau kỳ thi thứ nhất lại tiếp tục “khăn gói” lên các trường ĐH ôn và dự thi 

như các thế hệ anh chị trước đây….Có nhất thiết không khi mà chỉ thay đổi tên gọi của 

một kỳ thi mà gây ra xáo trộn không cần thiết trong các nhà trường và xã hội. 

Được biết, Bộ GDĐT đã xây dựng một lộ trình cho kỳ thi THPT quốc gia từ nhiều năm 

nay theo mục tiêu lâu dài, ổn định, hiện đại và phù hợp với các Luật định hiện hành. Kể 

từ năm 2013, khi Bộ GDĐT tổ chức kỳ thi “3 chung” (chung đợt, chung đề và chung kết 

quả) cho đến năm 2019 phát triển thành kỳ thi “THPT quốc gia”, dư luận và giới chuyên 

môn đánh giá cao về sự sáng tạo và cầu thị của Bộ GDĐT. Ngoài đại án ở kỳ thi năm 

2018 của một số tỉnh miền núi phía Bắc thì kỳ thi “THPT quốc gia” năm 2019 đã đạt 

được tới độ hoàn thiện nhất về mặt khoa học và thực tiễn. Kỳ thi “THPT quốc gia” năm 

2019 đã phù hợp với Luật Giáo dục và Luật Giáo dục ĐH, vì thế lộ trình thi tiếp theo có 

thể chỉ là ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào quá trình tổ chức thi kỳ thi và những điều chỉnh 

nhỏ khác. 

Đặng Tự Ân 

 

12. ĐỪNG “THẤY CÂY” MÀ KHÔNG “THẤY RỪNG” 

Đặng Tự Ân (Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam-VIGEF) - 15/05/2020, 14:05 

GMT+7 | Báo Giáo dục và Thời đại 

Đại dịch toàn cầu Covid-19 làm đảo lộn xã hội, gây ra cuộc suy thoái mới cho kinh 

tế thế giới. 

Mỗi chúng ta đều có góc nhìn và được quyền nhìn nhận, đánh giá những vấn đề liên quan 

đến đại dịch nguy hiểm này, trong đó có giáo dục. Nhưng đó nên là cái nhìn khách quan, 

thấu đáo, đừng chỉ “thấy cây” mà không “thấy rừng”. 

Các quốc gia đều bị động trước đại dịch Covid-19 

Mặc dù thế giới trải qua những đại dịch toàn cầu như: SARS (2002 - 2003), H1N1 

(2009), Ebola (2014 - 2016), MERS (2012 - 2019), hay dịch cúm mùa hàng năm ở Mỹ, 

nhưng hầu hết các quốc gia không thể chủ động, thậm chí bó tay trước cơn cuồng phong 

Covid-19. 

Nước Mỹ giàu có, lúc đầu chủ quan coi Covid-19 như dịch cúm mùa hàng năm, không 

đáng lo sợ, đến nay dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và số người tử vong. Nước Nga vĩ 

đại tuyên bố sẽ chặn đứng dịch bệnh, khi mà thủ đô Mátxcơva lúc đó mới chỉ có mười 

ca bệnh, đến nay đã có trên 20 vạn ca lây nhiễm. Vương quốc Anh và một số nước ở lục 

địa già châu Âu hăng hái áp dụng thuyết “miễn dịch cộng đồng”, đến nay tự đánh giá là 

sai lầm và trở thành tâm dịch của thế giới. Ở khu vực châu Á, các nước có hệ thống y tế 

cơ sở đứng đầu châu lục như Singapore, Nhật, Hàn Quốc cũng đang bị đại dịch tàn phá 

dai dẳng, gây thiệt hại nặng nề. 

 

 

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc.html
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Ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm đến sự an toàn cho học sinh trong mọi dịch bệnh.  

Ảnh: Thế Đại 

Việt Nam được thế giới coi là hiện tượng, là điểm sáng nhất trong chống dịch Covid-19. 

Đến nay, cả nước chỉ có 288 ca nhiễm với trên 88% số ca đã lành bệnh và không có ca 

nào tử vong. Không bỗng dưng có được vinh quang này, chúng ta nhiều lúc cũng bị 

động: Gần một tháng trời, Việt Nam chỉ có 16 ca nhiễm, tưởng chừng đã khống chế 

thành công đại dịch. Nhưng sau chuyến bay 054 với ca bệnh thứ 17 về nước, hàng trăm 

ca nhiễm được phát hiện hàng tuần. Cùng lúc, tại một số địa phương lại xuất hiện ổ dịch 

trong cộng đồng. 

Giáo dục liên quan tới từng gia đình, có mối quan hệ và liên kết chặt chẽ với cả xã hội 

và cộng đồng. Quốc gia, quốc tế đang bị động, ngổn ngang tìm lối thoát trước sự tấn 

công của đại dịch Covid-19. Giáo dục, hiển nhiên cũng không thể hành động một cách 

bài bản, có sẵn kế hoạch theo như cách làm truyền thống kiểu “đến hẹn lại lên” được. 

Chúng ta vẫn phải xoay xở vận hành trong hoàn cảnh thực của đất nước và trong một 

môi trường của thế giới phẳng vốn đang không có biên giới. 

Dạy học mùa Covid-19 là chỉ đạo thuộc kiểu phi truyền thống, chưa từng có, do đó mọi 

điều đều là mới và phải dò từng bước. Luật Giáo dục hiện hành cũng chưa đề cập tới quy 

định dạy học như thế nào khi đất nước gặp đại dịch toàn cầu. 

Khách quan mà nói, Bộ GD&ĐT và các địa phương đã cố gắng rất nhiều, làm bằng mọi 

cách để “tạm dừng đến trường, không dừng học”. Học sinh không tới trường mà được 

học thì chỉ có thể là dạy học gián tiếp, dạy từ xa theo phương thức trực tuyến, online. Bộ 

GD&ĐT đã tổ chức họp toàn quốc để góp ý và thảo luận văn bản hướng dẫn dạy học qua 

Internet, trên truyền hình. Công văn nêu rất cụ thể, chi tiết các phần mềm dạy học và 

quản lý cũng như điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho dạy học trực tuyến. Một số địa 

phương do chưa chuẩn bị được đủ điều kiện cho các trường dạy trực tuyến đã có cách 

làm sáng tạo khác nhau, như giao phiếu bài tập tới các nhóm gia đình học sinh hoặc cử 

giáo viên tới nhà hướng dẫn trò học trực tiếp. 
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Phụ thuộc theo diễn biến bất ngờ của đại dịch, Bộ GD&ĐT nhiều lần thay đổi kế hoạch 

dạy học, đặc biệt đã kịp thời ban hành nội dung dạy giảm tải giúp các trường yên tâm, 

chủ động tổ chức dạy học khi học sinh trở lại trường. Quy chế thi tốt nghiệp THPT chưa 

được ban hành nên có ý kiến băn khoăn; nhưng lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã công khai quan 

điểm chỉ đạo kỳ thi ở bậc THPT năm nay cơ bản giữ ổn định như năm học 2019 và kết 

quả thi tốt nghiệp sẽ được các trường đại học dùng làm căn cứ chính cho tuyển sinh. 

Trong 3 tháng các trường nghỉ học chống dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT đã ban hành số 

văn bản chỉ đạo lên tới con số vài chục để các địa phương thuận lợi phòng chống dịch 

bệnh và hướng dẫn chuyên môn cho các sở GD&ĐT. 

Đâu là cách làm khôn ngoan? 

Ngay từ đầu Việt Nam đã xác định chống dịch là chống giặc, nên mọi hoạt động được 

coi như thời chiến với cuộc chiến vô hình không tiếng súng. Phó Thủ tướng Chính phủ 

làm Trưởng ban Chỉ đạo chống dịch. Mọi hoạt động của các bộ, ngành và các tỉnh, thành 

trong cả nước đều phải chịu sự chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương. Do đó, 

tất cả các hoạt động chỉ đạo của Bộ GD&ĐT phải bảo đảm trên các nguyên tắc: Phù hợp 

với nghị quyết của Ban Chỉ đạo Trung ương và đặt lợi ích và sức khỏe, tính mạng của 

học sinh lên trên hết. 

Chúng ta không thể tự đặt ra các quy định giãn cách học sinh trong lớp học cũng như 

đeo khẩu trang hay diệt khuẩn, vệ sinh trường lớp mà phải theo quy định chung của Bộ 

Y tế, Ban Chỉ đạo Trung ương. Bộ GD&ĐT chỉ có thể đưa ra kế hoạch điều chỉnh năm 

học và chỉ đạo hoạt động dạy học cho các nhà trường. Trong khi đó, UBND tỉnh, thành 

phố quyết định thời điểm để học sinh được đi học trở lại. 

Có ý kiến cho rằng, Bộ GD&ĐT chỉ đạo “ăn đong”, “chắp vá” là có cơ sở thực tế từ đặc 

thù của quá trình phòng chống dịch ở Việt Nam. Đại dịch Covid-19 đang tung hoành 

trên khắp toàn cầu. Một khi thế giới chưa tìm ra thuốc đặc trị và vắcxin ngừa virus thì 

còn nguy cơ lan tràn dịch bệnh. Khi nào hết đại dịch và thời điểm nào các quốc gia trở 

lại cuộc sống đời thường? Đó là câu hỏi lớn vẫn bỏ ngỏ cho các giới tinh hoa khoa học 

toàn cầu. Vì vậy, cũng đừng đòi hỏi Bộ nên xác định lộ trình tiếp theo cho các trường 

dạy học.  

Nay đi học đấy, mai có thể nghỉ học vì nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn hiện hữu. Một 

khi trong trường học có ca lây nhiễm sẽ là thảm họa vì môi trường GD là nơi thuận lợi 

cho siêu của siêu lây nhiễm. Không thể vì thiếu khoa học, đưa ra quyết định, chủ trương 

sai lầm dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, đe dọa tính mạng của hàng triệu học sinh. Phải chỉ 

đạo các trường cho học sinh trở lại trường theo cách “thăm dò” từng bước, không vội 

vàng đồng loạt - âu đó cũng là một cách làm khôn ngoan. 

Rất tiếc có tác giả ghi danh là những chuyên gia với cách nhìn “gần” chỉ “thấy cây mà 

không thấy rừng” đã đưa ra những nhìn nhận thiếu khái quát về những việc làm cụ thể 

của Bộ GD&ĐT trong việc chỉ đạo toàn ngành nhằm ứng phó trong mùa dịch Covid-19. 

 

13. ĐỐI SÁNH KẾT QUẢ THI THPT  VÀ ĐIỂM HỌC BẠ: 

CHẤT LƯỢNG THẬT 
Thảo Đan - 16/05/2020, 10:00 GMT+7 | Giáo dục và Thời đại 

GD&TĐ - Thực hiện đối sánh điểm thi tốt nghiệp THPT với học bạ để thấy kết quả 

quá trình dạy - học cũng như chất lượng đánh giá ở địa phương là nội dung được 

dư luận quan tâm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. 

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc.html
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Quản lý để điều chỉnh dạy học, kiểm tra, đánh giá 

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, việc đối sánh điểm thi tốt nghiệp và kết 

quả học tập, ngành Giáo dục đã có học bạ điện tử, trong đó gồm kết quả điểm trung bình 

các môn học lớp 12 của học sinh. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, Bộ GD&ĐT sẽ công 

bố phổ điểm. Còn lại, các sở GD&ĐT, nhà trường sẽ công bố việc đối sánh giữa điểm 

thi tốt nghiệp và điểm ghi trong học bạ của học sinh. Qua đó, có thông tin chung về mức 

độ yêu cầu về đánh giá học sinh trong nhà trường so với yêu cầu đánh giá học sinh của 

kỳ thi. Kết quả đối sánh nhằm mục tiêu quản lý để điều chỉnh việc dạy học và kiểm tra, 

đánh giá trong các nhà trường, phản ánh một phần về tính trung thực của kỳ thi. 

“Kết quả dạy học ở các trường sẽ có khoảng cách nhất định với việc ra đề của Bộ 

GD&ĐT. Nếu đề khó, điểm thi thấp cho rằng các trường mắc bệnh thành tích; đề dễ mà 

điểm cao lại đánh giá có tiêu cực trong thi cử. Khoảng cách này hiện nay vẫn còn, nên 

nguy cơ trên rất dễ xảy ra. Làm như thế nào thu hẹp khoảng cách trên là điều quan tâm 

để có thể tìm được tiếng nói chung. So sánh điểm thi tốt nghiệp với quá trình học tập, 

theo tôi, đó chính là bước đầu và là một khía cạnh trong đánh giá chất lượng đầu ra. Nếu 

làm tốt, chúng ta sẽ đưa giáo dục gần với thực tiễn cuộc sống hơn, từng bước khắc phục 

bệnh thành tích trong giáo dục” – ông Hà Đình Sơn nêu quan điểm. Từng nhiều năm 

làm quản lý trường THPT công lập, nay là Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT 

ICOSchool (Bắc Giang), ông Hà Đình Sơn cho rằng: Đối sánh kết quả thi và điểm học 

bạ là hướng đi hợp lý để đưa chất lượng giáo dục đi vào thực chất. Tất nhiên, phải có 

nhìn nhận toàn diện về vấn đề này, đánh giá rõ ưu điểm và hạn chế, những cơ hội và 

thách thức để có giải pháp phù hợp với thực tiễn cũng như tâm lý của thầy cô và phụ 

huynh. Đó là một quá trình cần phải kiên trì và quyết tâm làm, nhưng cũng cần có lộ 

trình từng giai đoạn. 

Còn theo Chuyên gia Giáo dục Ông Đặng Tự Ân – Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo 

dục phổ thông Việt Nam – Bộ GD&ĐT có chủ trương đối chiếu điểm bài thi của từng thí 
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sinh với kết quả học tập của học sinh qua học bạ và nghiên cứu phổ điểm bài làm của 

thí sinh ở mỗi địa phương, qua đó có thêm căn cứ đánh giá thực chất kết quả dạy và học 

ở các trường cũng như công nhận tính trung thực của Kỳ thi tốt nghiệp THPT là việc 

nên làm. “Chúng tôi đồng tình cao về mặt khoa học giáo dục cũng như ý nghĩa trong 

thực tiễn của quá trình kiểm tra và đánh giá ở các nhà trường” – ông Đặng Tự Ân cho 

hay. 

Không thể đòi hỏi một sự tương đồng tuyệt đốiTS Nguyễn Văn Cường cho rằng: Những 

biện pháp quản lý góp phần tăng cường tính trung thực, khách quan của việc đánh giá và 

cho điểm trong hệ thống giáo dục, nhưng không thể đòi hỏi một sự tương đồng tuyệt đối 

giữa điểm quá trình và điểm thi tốt nghiệp trong trường hợp cụ thể. 

TS Nguyễn Văn Cường, ĐH Potsdam (CHLB Đức) nhận định: Đối chiếu kết quả học 

tập của học sinh trong quá trình học với kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ tăng cường 

tính minh bạch thông tin cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tính khách quan của đánh giá kết 

quả quá trình học tập của học sinh. Biện pháp này sẽ có tác dụng cảnh báo và ngăn ngừa 

các tiêu cực có thể liên quan đến hồ sơ học tập (học bạ) của học sinh. Bởi nếu học sinh 

có điểm học bạ “cao vút”, “long lanh”, nhưng điểm thi tốt nghiệp lại thấp có thể có bất 

thường ở đâu đó, cần các biện pháp xử lý nghiệp vụ. 

Về vấn đề này, TS Nguyễn Văn Cường cũng lưu ý: Công khai dữ liệu so sánh giữa phổ 

điểm học bạ và phổ điểm thi tốt nghiệp của các địa phương để dư luận giám sát, mà 

không công bố dữ liệu cá nhân là biện pháp tích cực giúp tăng cường tính minh bạch, 

khách quan của việc đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình học tập. Tuy 

nhiên, nếu công bố công khai kết quả học tập trong quá trình học tập của học sinh với 

kết quả thi tốt nghiệp THPT dẫn đến việc công khai thông tin cá nhân của học sinh thì 

cần kiểm tra lại tính pháp lý của việc này. “Mỗi nước có những quy định pháp luật khác 

nhau về bảo vệ thông tin cá nhân. Ở các nước phát triển, quy định pháp lý về bảo vệ 

thông tin cá nhân rất chặt chẽ. Ví dụ ở Đức, ngay việc trả bài kiểm tra thường xuyên 

trong lớp học, giáo viên không được phép công khai điểm của mỗi học sinh trước lớp 

học. Tuy nhiên, giáo viên có thể biểu dương một số bài làm tốt, để truyền cảm hứng cho 

toàn lớp. Tương tự, điểm thi tốt nghiệp của học sinh là thông tin cá nhân, không công 

khai toàn trường. Tuy nhiên, hằng năm các trường có thể vinh danh một số cá nhân đạt 

kết quả xuất sắc trong buổi lễ tốt nghiệp của trường. Dữ liệu chung về kết quả thi tốt 

nghiệp cũng như các kỳ thi so sánh chất lượng hằng năm được công khai phục vụ cho 

mục tiêu quản lý chất lượng giáo dục mà không liên quan đến thông tin cá nhân” – TS 

Nguyễn Văn Cường chia sẻ. Chuyên gia đến từ ĐH Potsdam cũng nói thêm về các mô 

hình đánh giá và cho điểm trong trường phổ thông. Theo đó, có 3 mô hình đánh giá và 

cho điểm khác nhau được sử dụng trong nhà trường phổ thông, bao gồm: Đánh giá khách 

quan - dựa trên yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục; Đánh giá định hướng nhóm 

- định hướng theo sự phân hóa trong một lớp cụ thể; Đánh giá định hướng cá nhân - định 

hướng theo mục tiêu sư phạm nhằm khuyến khích cá nhân. Mô hình đánh giá khách quan 

cần là mô hình chủ đạo để bảo đảm tính khách quan của kết quả đánh giá, đặc biệt ở bậc 

THPT. Tuy nhiên, mô hình định hướng nhóm và định hướng cá nhân vẫn có vai trò nhất 

định. Ngoài ra, không loại trừ một thực tế là các giáo viên khác nhau có phong cách cho 

điểm rộng hay chặt khác nhau. Một số học sinh với những nguyên nhân khác nhau, làm 

bài thi tốt nghiệp cũng không tương xứng với lực học thực tế hàng ngày. Từ đó, có thể 

thấy điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp không phải lúc nào cũng tương đồng tuyệt đối. 
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14. GIẢM SỨC ÉP ĐIỂM SỐ 

Báo Đại Đoàn Kết 08: 00:46, ngày 26-5- 

Nhân dịp Bộ GDĐT lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo thông tư “Kết hợp giữa đánh 

giá bằng nhận xét và điểm số đối với các môn học” ở các trường THCS và THPT, 

cũng cần nhìn nhận ý nghĩa và giá trị việc đánh giá học sinh (HS) phổ thông bằng 

hình thức nhận xét. 

 

 
Ông Đặng Tự Ân cùng giáo viên và học sinh trường THPT Đức Hợp-Hưng Yên 

 

Những thập niên cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới 

đã chuyển đổi mạnh mẽ quan điểm mới về kiểm tra, đánh giá người học. Ở Việt Nam, 

vào những năm 2013, 2014 Bộ GD&ĐT cũng đã thay đổi đánh giá học sinh TH bằng 

cách đưa đánh giá học tập của học sinh bằng nhận xét vào tất cả các trường học trong cả 

nước. Tuy nhiên đến nay các trường trung học vẫn dùng điểm số là căn cứ chủ yếu để 

đánh giá và xếp loại học tập cho học sinh. Thực tế đổi mới này là quá muộn nếu không 

nói là rất chậm và còn lạc hậu  so với xu hướng thi và đánh giá của nhiều nước nước 

khác trên toàn cầu. 

Nhân dịp Bộ GD&ĐT xin góp ý vào dự thảo thông tư “ Kết hợp giữa đánh giá bằng nhận 

xét và điểm số đối với các môn học” ở các trường THCS và THPT, chúng tôi phân tích 

ý nghĩa và giá trị việc đánh giá học sinh phổ thông bằng hình thức nhận xét.  

Trong giáo dục người ta quan niệm đánh giá là quá trình thu thập và giải thích kịp thời, 

có hệ thống các thông tin về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân về chất lượng và hiệu 

quả giáo dục.Từ đóchỉ ra cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện những chủ 

trương, biện phápvà hành động giáo dục tiếp theo. 
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Khi đánh giá kết quả học tập  người ta hiểu theo khái niêm đánh gía trên và giáo viên 

vẫn phải tuân thủ việc thu thập các thông tin và giải thích kịp thời những điểm mạnh, 

điểm yếu của học sinh, từ đó giúp các em điều chỉnh quá trình học để kết quả đạt được  

ngày một tốt hơn.  

Đánh giá kết quả học tập học sinh ở các trường học của chúng ta, một thời gian dài, hàng 

nửa thế kỷ nay vẫn duy trì một kiểu đánh giá cũ, lạc hậu đó là ra bài kiểm tra liên tục, 

chấm điểm và từ đó xếp loại đánh giá về chất lượng học tập, về chất lượng giáo dục ở 

các nhà trường. Hình thức đánh giá này gọi là đánh giá kết quả học tập của học sinh (còn 

gọi là đánh giá tổng kết hay đánh giá cuối cùng) là dạng đánh giá phổ biến, truyền thống 

theo phương pháp dạy học cũ. Thực chất dạng đánh giá này là thông qua hình thức ra bài 

kiểm tra, thi cử, chấm điểm nhằm xem xét kết quả học của học sinh sau một giai đoạn 

học nhất định, tức là đánh giá học sinh khi các em đã học xong một nội dung kiến thức 

nào đó.  

Hay nói cách khác, đánh giá kết quả học tập của học sinh, nhằm thông qua điểm sô , giáo 

viên tổng kết những gì học sinh học được, không quan tâm tới học sinh học tập như thế 

nào, nhằm xếp loại người học, xem xét người học để lên lớp, lựa chọn để học tập hay 

đào tạo và sử dụng, thích hợp tiếp theo. Kết quả của đánh giá là định lượng, dễ giải trình, 

dễ thấy cho các phía liên quan như : cha mẹ học sinh, các cấp quản lý giáo dục; so sánh 

học sinh này với học sinh khác, rộng ra là so sánh giữa các lớp, giữa các trường và vùng 

này với vùng khác.  

Cần lưu ý rằng, dạng thức đánh giá này thường bám sát vào mục tiêu học tập đã đề ra 

trong kế hoạch giáo dục để tiến hành đánh giá, và như vậy, thường nó tách ra khỏi giáo 

viên trong quá trình đánh giá. Tuy nhiên, thành tích học tập của học sinh, lại làm cơ sở 

đánh giá thành tích của giáo viên, xếp loại và đánh giá nhà trường, nên dạng thức đánh 

giá này thường gây ra những áp lực lớn trong trường học và xã hội, nguyên nhân chính 

dẫn tới gian dối, bệnh thành tích trong giáo dục. 

Đối ngược với đánh giá kết quả học tập của học sinh đánh giá theo quá trình học tập rất 

được đặc biệt chú ý, nhất là giáo dục tiếp cận năng lực của người học, bắt buộc  phải sử 

dụng dạng thức đánh giá này. Đánh giá theo quá trình học tập là dạng đánh giá quá trình, 

sự tiến bộ của học sinh qua các hoạt động học, nó cho thấy sự phản hồi thường xuyên 

nhằm duy trì sự tiến bộ trong suốt quá trình học của của các em. Có lẽ vì thế, nên đôi khi 

người ta còn hiểu dạng đánh giá này là đánh giá phát triển . Để đánh giá theo quá trình 

học tập, giáo viên chủ yếu dùng biện pháp quan sát và ghi chép hay phản hồi  thường 

xuyên  thông qua nhận xét bằng lời nói hoặc chữ  để chuyển tới học sinh. Ngoài ra đánh 

giá kết hợp và tham khảo với cha mẹ học sinh, với học sinh tự đánh giá  hoặc các em 

đánh giá lẫn nhau. 

Cũng có thể hiểu theo cách khác, đánh giá theo quá trình học tập của người học được sử 

dụng liên tục trong quá trình dạy học để nhận được các phản hồi về phía người học, xem 

mức độ thành công, chỉ ra những khó khăn, trở ngại để tìm cách khắc phục nhằm cải tiến 

phương pháp học, phương pháp dạy. Cần lưu ý rằng, đánh giá theo quá trình học tập, 

không có mục đích so sánh, phân loại học sinh, do đó rất ít khi đánh giá thông qua cho 

điểm số, mà chủ yếu đánh giá bằng nhận xét. Đánh giá theo dạng thức này, thường gắn 

chặt với giáo viên, phụ thuộc vào năng lực của giáo viên và phụ thuộc vào mục tiêu môn 

học, mục tiêu bài học. Giáo dục tiếp cận năng lực của người học, nhất thiết phải sử dụng 
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dạng thức đánh giá theo quá trình học tập của học sinh, bởi vì dạng thức đánh giá này có 

giá trị phản hồi rất cao.  

Nếu giáo viên có kĩ năng đánh giá quá trình học tập của học sinhmột cách khoa học, 

cùng với ý thức trách nhiệm cao của của mình thì hình thức đánh giá ưu việt này có rất 

nhiều lợi ích, hiệu quả tích cực, chẳng hạn:  

Tất cả học sinh đều tự mình thấy được sự tiến bộ của mình, không cảm thấy bị sức ép 

như khi đánh giá bằng điểm số. Thông qua nhận xét của giáo viên và tự nhận xét bản 

thân, học sinh tự thấy mình hạn chế ở phần nào, chi tiết nào trong quy trình học và sau 

đó tìm thấy nguyên nhân nào, phải cố gắng như thế nào để vượt qua những thiếu sót đó. 

Như vậy, học sinh và giáo viên đều cùng cố gắng để thực hiện thành công các nhiệm vụ 

của mình trong quá trình dạy học. Một khi học sinh chưa đạt được mục tiêu học, ngoài 

sự cố gắng của mình thì giáo viên, các bạn trong nhóm hợp tác giúp đỡ để mỗi học sinh 

đều học tập tiến bộ 

Hoạt động học nhóm không gò bó, không hình thức, có nhiều ý nghĩa thiết thực. Mỗi 

thành viên trong nhóm đều hoạt động, đều có nhiệm vụ và việc làm cụ thể. Không khí 

học tập trở lên sôi nổi, kỷ luật tích cực. 

Học sinh có cơ hội tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau cũng như san sẻ công việc dạy học, 

hoạt động đánh giá của giáo viên. Giáo viên có thể giao nhiệm vụ cho trưởng nhóm hoặc 

các nhóm đánh giá nhận xét các quy trình học tập đơn giản hoặc giúp đỡ những học sinh 

không hoàn thành được mục tiêu nhỏ về học tập. 

Học sinh có nhiều cơ hội tương tác, hợp tác, phát triển các kĩ năng, thái độ về giao tiếp, 

phương pháp trình bày, tạo niềm tin.  

Qua đánh giá quá trình học tập của học sinh, học sinh có rất nhiều cơ hội để đánh giá các 

năng lực, phẩm chất cho học sinh. 

Tóm lại, cách đánh giá quá trình học tập của học sinh, thông qua nhận xét giúp các em 

rèn luyện phương pháp học theo cách tư duy khoa học để giải quyết một vấn đề, một tình 

huống cụ thể. Từ đó hướng cho học sinh phát huy phương pháp học tập độc lập, sáng tạo 

và thói quen học tập suốt đời sau này. 

Đặng Tự Ân 
 

 

15. XÃ HỘI HÓA BIÊN SOẠN SGK: ĐỘT PHÁ ĐỂ THAY ĐỔI 

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
 

PV Ông Đặng Tự Ân, Minh Phong (Thực hiện) - 02/06/2020, 14:00 GMT+7 | Giáo dục&Thời đại 

GD&TĐ - Chủ trương xã hội hóa (XHH) biên soạn sách giáo khoa (SGK) là quan 

điểm tiến bộ. Sự đột phá này làm thay đổi chất lượng cũng như bộ mặt của giáo dục 

Việt Nam, nên cần quyết tâm, kiên định, vượt khó để triển khai. 

Xung quanh vấn đề này, Báo Giáo dục & Thời đại có cuộc trao đổi với ông Đặng 

Tự Ân - Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam, nguyên Vụ 

trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT). 

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc.html
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Thành công ban đầu 

- Ông đánh giá thế nào về chủ trương XHH biên soạn SGK? 

Tôi được biết, qua đợt thẩm định SGK năm 2019, có ba nhà xuất bản gửi thẩm định 5 bộ 

SGK gồm 49 đầu sách của đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1. Đây là thắng 

lợi lớn của việc XHH việc biên soạn, xuất bản SGK, tạo tiền đề tốt cho việc ra đời các 

bộ SGK còn lại ở bậc tiểu học và THCS, THPT. 

Ngoài ra, Nghị quyết 88 của Quốc hội đã quy định: “Cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn 

SGK để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT”. Để giáo viên lựa chọn bộ SGK riêng phục vụ giảng dạy là vấn đề 

mới và rất khó thực hiện trong hoàn cảnh thực tế ở các trường phổ thông hiện nay. Tuy 

nhiên, cả 63 tỉnh, thành phố đã vượt khó và làm rất tốt Nghị quyết 88 của Quốc hội. Ở 

nhiều nước trên thế giới, việc lựa chọn SGK để giảng dạy thường do các tổ chuyên môn, 

hội đồng chuyên môn của trường hoặc do phòng GD&ĐT cấp quận, huyện thực hiện. 

SGK trong cơ chế thị trường, nhất là thị trường có nhiều bộ SGK là hàng hóa đặc biệt, 

nên cơ quan quản lý giáo dục các cấp đã công tâm, làm việc trung thực để chọn lựa bộ 

SGK có chất lượng và tốt nhất cho mỗi nhà trường. Vì thế có thể nói: Quy định minh 

bạch, công khai và khoa học là linh hồn của chủ trương một chương trình nhiều bộ SGK 

đã được Bộ GD&ĐT chỉ đạo và các địa phương triển khai thực hiện sáng tạo theo đặc 

thù của từng nơi. 

Bộ GD&ĐT đã thẩm định và đánh giá đúng chất lượng các bộ SGK và bảo đảm tính 

công bằng, dân chủ, công khai và giải trình minh bạch trên các phương tiện thông tin đại 

chúng trước những ý kiến trái chiều về SGK không đạt theo quy định thẩm định. Ngăn 

chặn kịp thời những cạnh tranh không lành mạnh giữa các cá nhân, nhóm tác giả và nhà 

xuất bản. 

- SGK phong phú về số lượng, nội dung bám sát chương trình mới, tạo được hiệu ứng 

tốt trong dư luận. Theo ông, có nên tiếp tục đẩy mạnh XHH biên soạn SGK? 

Cần phải chủ động tuyên truyền rộng rãi tính ưu việt của chủ trương một chương trình 

có nhiều SGK cho một số môn. Làm sao để xã hội thấy được mặt trái của việc chỉ có 1 

bộ SGK, dẫn đến kết quả học tập khác nhau giữa các vùng miền. Vùng phát triển được 

đánh giá là quá nhẹ, vùng khó khăn lại cho rằng quá nặng; kìm hãm sự sáng tạo của giáo 

viên. Đồng thời cần làm rõ quản lý chuyên môn phải bằng chương trình chứ không phải 

là SGK. Thi theo chuẩn và yêu cầu đầu ra chứ không theo nội dung SGK. Bộ GD&ĐT 

có trọng trách lớn là xây dựng chương trình, phê duyệt để có được các bộ SGK sao cho 

vừa hiện đại, phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. 

Chương trình là yếu tố tĩnh, SGK được hiểu là yếu tố động, giáo viên sẽ lựa chọn SGK 

phù hợp với phương pháp giảng dạy để truyền thụ kiến thức cho học sinh. Đây được xem 

như độ mở sáng tạo cho giáo viên và học sinh khiến tình trạng thầy đọc - trò chép, dạy 

thêm học thêm, bài tập về nhà chồng chất sẽ dần loại bỏ. 

Mặt khác, giáo dục Việt Nam cũng đã từng có nhiều bộ SGK. Năm 1989 có 3 bộ SGK 

môn Văn và 3 bộ SGK môn Toán. Năm 2000, bộ SGK này gộp lại thành bộ SGK duy 

nhất. Năm 2002 lại tiếp tục soạn với 2 bộ SGK, một bộ theo chương trình cơ bản, một 

bộ nâng cao để dạy học phân ban, cho 6 môn học. 
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Ông Đặng Tự Ân trao đổi với học sinh tiểu học huyện Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: NVCC 

Kiên định, quyết tâm vượt khó 

- Nhiều người cho rằng, XHH SGK có tính đột phá và tiết kiệm được nguồn ngân sách 

Nhà nước. Ý kiến của ông về vấn đề này? 

Tôi không nghĩ chủ trương XHH biên soạn SGK chỉ là nhằm tiết kiệm, giảm chi ngân 

sách của Nhà nước, mà cần hiểu một cách rộng hơn, đó là sự huy động và hợp tác “sức 

người, sức của” cũng như tạo điều kiện để tham gia giám sát của mọi người dân, toàn xã 

hội vào quá trình biên soạn, in và phát hành các bộ SGK. 

Việc XHH, cho phép có nhiều bộ SGK là chủ trương mới, chúng ta chưa từng làm một 

cách rộng rãi và triệt để nên không có nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó, thực hiện nhiều 

bộ SGK cùng theo một chương trình là quan điểm tiến bộ, là xu thế của tất cả các nước 

có nền giáo dục tiên tiến. Sự đột phá này sẽ làm thay đổi chất lượng cũng như bộ mặt 

của giáo dục Việt Nam, nên cần quyết tâm, kiên định, vượt khó để triển khai. 

- Ông có đề xuất gì để giải quyết bài toán Nghị quyết 88 của Quốc hội giao “Bộ GD&ĐT 

tổ chức biên soạn một bộ SGK”, để việc này không cản trở XHH? 

Tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa của việc đưa ra bài toán trên cho Bộ GD&ĐT vì lo lắng 

xảy ra khả năng không có nhà xuất bản nào biên soạn được đầy đủ một bộ SGK với đủ 

các môn và hoạt động giáo dục. Trong trường hợp này, Bộ GD&ĐT với tư cách là cơ 

quan quản lý Nhà nước có quyền lựa chọn trong số các nhà xuất bản một đơn vị có uy 

tín, năng lực và yêu cầu họ cam kết sẽ biên soạn đầy đủ, chất lượng một bộ SGK cho tất 

cả các lớp, môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình đã được công bố. Với cách 

đặt vấn đề như vậy, Bộ GD&ĐT đã có giải pháp, cách giải bài toán và còn tránh được 

việc phải tổ chức biên soạn một bộ SGK riêng. 

Nếu Bộ GD&ĐT tự biên soạn và hoàn thiện bộ SGK rồi lại tự thẩm định sẽ bất lợi, không 

thể giải thích để xã hội hiểu và tin được sự trung thực và khách quan trong quá trình 

https://media.giaoducthoidai.vn/upload/59VkaEEqPTzi0PKZMsM0Q/files/2020/2-6/4.jpg
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thẩm định SGK. Ngoài ra, khi có bộ SGK riêng của Bộ GD&ĐT, các địa phương sẽ chọn 

bộ sách này, bởi nghĩ SGK của Bộ là chuẩn, “lành” nhất và an tâm, không cần suy nghĩ 

và không cần tìm mua các bộ SGK của các nhà xuất bản khác. Điều này khiến các nhà 

xuất bản phá sản do không bán được SGK. Từ đó, ý nghĩa cũng như mục tiêu của việc 

XHH viết SGK sẽ mất đi và không bao giờ có thể thực hiện được ở Việt Nam. 

- Xin cảm ơn ông! 

Với 5 bộ SGK đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để đưa vào giảng dạy ở lớp 1 năm học 

mới, tôi tin tưởng rằng những bộ SGK mới đã hiện thực hóa và góp phần quan trọng vào 

công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển phẩm chất, 

năng lực toàn diện của học sinh như Nghị quyết số 29-NQ/TW đã chỉ ra.  - Ông Đặng 

Tự Ân 

 

16. HỌC SINH NĂM NAY CÓ ĐƯỢC NGHỈ HÈ? 

Tuệ Nguyễn - lamtue@gmail.com08:07 - 14/06/2020 14 THANH NIÊN 

Không đến trường do dịch bệnh Covid-19 tới 3 tháng nên những ngày giữa mùa hè 

này, học sinh cả nước vẫn miệt mài đi học. Do vậy, mọi hoạt động được mong chờ 

nhất trong mùa hè như các năm trước đều đang bị đình lại. 

Cuối tháng 8.2019, Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, về thăm Trường tiểu 

học Sơn Hà (H.Quan Sơn, Thanh Hóa). Thời điểm đó còn hơn 1 tuần mới đến ngày khai 

giảng nhưng HS thì đã đi học được vài tuần. 

Trò chuyện với một số HS lớp 1, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hỏi: “Các con muốn khai 

giảng xong rồi mới đi học hay đi học rồi mới khai giảng như thế này?”. Khi nghe các HS 

trả lời: “Con muốn khai giảng rồi mới đi học”, ông Nhạ hứa sẽ tính toán để thực hiện 

được mong muốn này trong thời gian tới. Ngay sau đó, phát biểu với lãnh đạo Sở GD-

ĐT tỉnh Thanh Hóa và cán bộ, giáo viên H.Quan Sơn, ông Nhạ khẳng định sẽ từng bước 

tiến tới khắc phục được việc tựu trường sớm. Để tạo ra không khí thực sự tươi mới 

của ngày tựu trường, Bộ GD-ĐT đang tính toán để hợp nhất ngày tựu trường với ngày 

khai giảng. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng hiện nay đang trong giai đoạn “quá độ” giữa việc thực 

hiện chương trình cũ và chương trình mới nên cũng phải chấp nhận việc tựu trường trước 

ngày khai giảng. 

Nhiều ý kiến cho rằng, năm học đặc biệt vì dịch Covid-19 là thời điểm để Bộ trưởng 

GD-ĐT có thể thực hiện lời hứa về việc trả lại ý nghĩa của ngày khai trường.  

Ông Đặng Tự Ân, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT), Giám đốc Quỹ 

Hỗ trợ đổi mới giáo dục, chia sẻ: Những ngày qua khi chứng kiến học sinh, nhất là tiểu 

học, mầm non phải đi học giữa những ngày thời tiết nắng như đổ lửa, cá nhân ông thấy 

rất xót xa. “Trong suốt nhiều chục năm làm giáo dục, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh 

học sinh phải đi học vào tháng 6, tháng 7, những tháng đỉnh điểm nắng nóng của mùa 

hè. Tôi biết nhiều cháu bị ốm vì sốc nhiệt, rất thương”, ông Ân nói. 

Cũng theo ông Ân, lẽ ra năm học đặc biệt này, ngành GD-ĐT nên mạnh dạn cắt giảm 

chương trình nhiều hơn nữa để HS không phải kéo dài thời gian học đến gần hết mùa hè 

và có hướng dẫn để các trường bù đắp khi HS tựu trường vào mùa thu trong vòng 2-3 

https://thanhnien.vn/author/tue-nguyen-431.html
mailto:lamtue@gmail.com
https://thanhnien.vn/giao-duc/hoc-sinh-nam-nay-co-duoc-nghi-he-1237606.html#commentbox
https://thanhnien.vn/tin-tuc/covid.html
https://thanhnien.vn/doi-song/nhan-ai/nhan-ngay-tuu-truong-177526.html
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tuần. Với HS các lớp cuối cấp cũng không phải nhồi nhét căng thẳng để ôn thi như hiện 

nay mà học tới đâu thi tới đó vì đề thi là do Bộ, do sở GD-ĐT quyết định.  

“Lâu nay dư luận phàn nàn nhiều về việc học sinh đi học cả tháng trời rồi mới khai 

giảng năm học mới. Nhân năm học đặc biệt này, Bộ GD-ĐT nên hợp nhất ngày tựu 

trường với ngày khai giảng, HS được nghỉ hè nhiều hơn một chút mà cũng trả lại được 

ý nghĩa của ngày khai trường”, ông Ân đề nghị 

 

Ông Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cũng nhận định đề xuất tựu trường 

vào ngày 5.9, không chỉ với năm học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mà còn các năm 

học sau này. 

Dịch giả Ông Nguyễn Quốc Vương cũng chỉ ra các lý do khiến cho kỳ nghỉ hè lâu nay 

vẫn đặc biệt quan trọng với HS. Thứ nhất, mùa hè ở VN rất nắng nóng, HS được nghỉ sẽ 

tránh nguy cơ về sức khỏe. Thứ hai, nghỉ hè là dịp tốt để HS về gia đình, địa phương 

sinh hoạt, trải nghiệm cuộc sống. Qua đó, trẻ học hỏi kỹ năng sống, cách thức giao tiếp, 

rèn luyện năng lực thích nghi với đời sống và đặc biệt là học cách lao động và trân trọng 

giá trị của lao động. Thứ ba, HS nghỉ hè đủ, đúng cách, còn giúp tạo ra quãng thời gian 

“thong thả” cho giáo viên nghỉ ngơi, sum họp bên gia đình. 

Bộ GD-ĐT: Đảm bảo học sinh nghỉ hè ít nhất 1 tháng 

Một số trường ngoài công lập và trường công tự chủ đã kết thúc năm học và cho HS nghỉ 

hè từ đầu tháng 6 hoặc tuần cuối của tháng 6. Tuy nhiên, các trường này cũng đã thông 

báo HS sẽ tựu trường từ đầu tháng 8. Với HS chuẩn bị thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT thì 

năm nay đều đã “xác định” không có kỳ nghỉ hè nào cả khi mà việc học ôn thi kéo dài 

tới tháng 8 để bước vào kỳ thi và cuối tháng 8 mới biết kết quả. Sau đó là hàng loạt các 

thủ tục nhập học nếu trúng tuyển… 

PGS Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), cho 

biết Bộ đang tính toán xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học để áp dụng cho năm 

học 2020 - 2021 tới. Ông Thành cho biết Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng đảm bảo nguyên tắc 

HS phải có thời gian nghỉ hè ít nhất 1 tháng trở lên. 

Theo đó, thời gian kết thúc năm học này muộn nhất là 15.7, đồng nghĩa với việc có những 

nơi sau thời điểm này HS mới được nghỉ. Do vậy, Bộ GD-ĐT đang tính toán 2 phương 

án, có thể thời gian tựu trường năm học mới sớm nhất là 15.8 hoặc chỉ trước ngày khai 

giảng (5.9) nhiều nhất là 1 tuần. 

Trả lời câu hỏi tại sao không hợp nhất ngày khai giảng và ngày tựu trường, ông Thành 

lý giải, với HS các lớp đầu cấp, HS mới nhập trường... thì nhà trường rất cần có thời gian 

tập trung HS sớm hơn để xếp lớp, thông báo các nội dung cần thiết về nền nếp, nội quy 

của nhà trường; học trò có thời gian làm quen với môi trường học tập mới hoàn toàn 

trước khi chính thức đi học. 

 

https://thanhnien.vn/doi-song/
https://thanhnien.vn/giao-duc/
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Các phóng viên cùng đi tác nghiệp đổi mới giáo dục phổ thông  

Việt Nam tại đồng bằng Sông Cửu Long 

"Quy định của Bộ chỉ đưa ra các khung thời gian sớm nhất và muộn nhất để đảm bảo kế 

hoạch thời gian năm học theo chương trình. Căn cứ vào đó, UBND cấp tỉnh sẽ ban hành 

quyết định về khung thời gian năm học của địa phương mình. Do vậy, khi Bộ quy định 

thời gian tựu trường sớm nhất nghĩa là các địa phương không đưa ra mốc thời gian tựu 

trường sớm hơn thời điểm mà Bộ GD-ĐT đã quy định, có thể tựu trường bất cứ thời gian 

nào cho đến ngày khai giảng năm học mới; cũng như hoàn toàn có thể tựu trường vào 

đúng ngày khai giảng", ông Thành nói. 

Về thời gian nghỉ hè của giáo viên, Bộ GD-ĐT cũng đã có văn bản quy định do khung 

kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đã điều chỉnh (kết thúc năm học muộn nhất 

ngày 15.7) nên thời gian nghỉ hè của giáo viên sẽ được tính bắt đầu từ sau ngày kết thúc 

năm học (theo thời gian thực tế) đến ngày tựu trường năm học 2020 - 2021. 

 

17. THI TỐT NGHIỆP THPT: CẦN SỰ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH 

Hiếu Nguyễn - 17/06/2020, 18:09 GMT+7 | Giáo dục&Thời đại 

GD&TĐ - Để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT, không chỉ ngành Giáo dục mà 

mọi lực lượng phối hợp cần tinh thần trách nhiệm cao; trong đó vai trò quan trọng 

của người đứng đầu địa phương.  

Không nhập nhèm trách nhiệm 

Ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam cho rằng: 

Cần nhấn mạnh việc quy trách nhiệm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho người đứng 

https://thanhnien.vn/giao-duc/bo-gd-dt-nhac-nho-cac-truong-rut-kinh-nghiem-thong-bao-trung-tuyen-co-dieu-kien-1236463.html
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc.html
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đầu địa phương. Chủ tịch UBND cấp tỉnh và Giám đốc các sở GD&ĐT chịu trách nhiệm 

về an toàn, trung thực và khách quan của kỳ thi năm nay. 

 

 

Người đứng đầu chịu trách nhiệm thi tốt nghiệp THPT 2020 cần thực hiện phương châm 

"mất lòng trước, được lòng sau", tức là nói thẳng với cán bộ, giáo viên và thí sinh tham 

gia thi những hậu quả khôn lường nếu cố tình để xảy ra bất kỳ sự cố hay gian lận thi và 

tin rằng: Không có gian lận thi cử nào lại được "thoát hiểm". 

Trong 4 khâu: Ra đề - in sao đề - tổ chức coi thi - chấm thi, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm 

khâu thứ nhất, nghĩa là 3/4 khâu còn lại do địa phương đảm nhiệm. "Như vậy, năm nay 

không thể dựa dẫm vào Bộ, không thể nhập nhèm lợi dụng vào các khâu làm thi khách 

quan khác mà nghĩ đến việc gian lận thi. Thêm biện pháp công khai phổ điểm kết quả 

chấm thi và điểm học bạ của thí sinh, bất cứ địa phương nào (tỉnh và các trường) xảy ra 

tiêu cực có thể khoanh vùng ngay tức khắc" – ông Đặng Tự Ân nêu quan điểm. 

Quy chế thi năm nay bổ sung "thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài 

thi trong kỳ thi". Theo ông Đặng Tự Ân, đây là quy định nghiêm khắc cho thí sinh trong 

phòng thi. Bên cạnh đó, kỳ thi năm nay có nhiều tầng lớp thanh tra/kiểm tra thi, để "soi" 

các khâu làm thi của các địa phương. Năm nay, các khâu của kỳ thi đều được tăng cường 

thanh tra, giám sát. Ngoài đoàn thanh tra của Bộ, sở GD&ĐT, sẽ tổ chức các đoàn do 

Thanh tra tỉnh chủ trì để thanh tra, kiểm tra tất cả khâu của kỳ thi. Kỳ thi năm nay còn 

có sự tham gia của Thanh tra Chính phủ trong Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp 

quốc gia với vai trò hướng dẫn thanh tra tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 

hoạt động các đoàn thanh tra thi; đề xuất xử lý sai phạm trong quá trình tổ chức nếu có. 

“Tôi cho rằng, các địa phương cần làm rõ với Bộ GD&ĐT về phạm vi trách nhiệm, giới 

hạn các hoạt động thanh tra/kiểm tra thi, càng chi tiết càng rõ ràng càng tốt. Có như 

vậy quá trình làm thi của địa phương sẽ thuận lợi và không bị vướng hay chồng chéo 



48 

giữa các lực lượng thanh tra/kiểm tra thi. Ngoài ra nhỡ có xảy ra sự cố thi cũng dễ quy 

trách nhiệm là ai và tập thể nào”. - Ông Đặng Tự Ân 

Xây dựng kế hoạch, phối hợp liên ngành 

Chia sẻ quan điểm về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đại biểu Quốc hội Bà 

Hồ Thị Minh (đoàn Quảng Trị), cho rằng: Việc giao kỳ thi về địa phương đòi hỏi công 

tác tổ chức thi phải thực sự chặt chẽ, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của mọi lực lượng 

tham gia, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, ngành Giáo 

dục. 

Đồng thuận với ý kiến này, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo (Trường ĐH Đồng Tháp) chia sẻ: Nhiều năm trực tiếp phối hợp với địa 

phương tổ chức Kỳ thi THPT và THPT quốc gia trước đây, tôi cho rằng công tác xây 

dựng kế hoạch/phương án chu đáo, phối hợp liên ngành hiệu quả, huy động nhân lực hợp 

lý và tập huấn kỹ, phát huy vai trò của các điểm/ trường là điều kiện tiên quyết. Kế 

hoạch tổ chức kỳ thi được xây dựng có các phương án bổ sung/ dự phòng linh hoạt là 

tiền đề quan trọng nhất. Sự phối hợp liên ngành hiệu quả trong việc triển khai kế hoạch 

tổ chức kỳ thi; trong đó, sở GD&ĐT làm nhiệm vụ thường trực, kết nối là điều kiện bảo 

đảm cho thành công của kỳ thi. 

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Văn Đệ, ban chỉ đạo kỳ thi, hội đồng thi và đội ngũ giáo 

viên và nhân lực tham gia làm nhiệm vụ trước, trong và sau kỳ thi ở các địa phương là 

nhân tố quyết định thành công của kỳ thi. Công tác tập huấn càng được thực hiện kỹ 

lưỡng, khi tổ chức, triển khai càng nhịp nhàng, hiệu quả. Các trường học được chọn làm 

điểm thi cần sớm được khảo sát, để kịp thời chuẩn bị, nâng cấp, bổ sung về cơ sở vật 

chất và điều kiện bảo đảm an toàn tuyệt đối trước và trong quá trình tổ chức kỳ thi. 

"Theo kinh nghiệm đúc kết của những năm trước đây, kỳ thi được tổ chức thành công 

cũng cần sự đồng hành từ phụ huynh, đoàn thể xã hội và bà con nhân dân trên địa bàn 

đặt điểm thi. Sự chung tay, góp sức này là "điều kiện đủ" của kỳ thi an toàn, nghiêm túc 

và thành công" - PGS Nguyễn Văn Đệ nêu ý kiến 

 

18. YẾU ĐIỂM CẢN TRỞ DU HỌC SINH VIỆT NAM KHI “BƠI 

RA BIỂN” 

Tạp chí Hồn Việt – Hội nhà văn Việt Nam, số 149 – tháng 7/2020 

Cố thoát khỏi “ao làng” để “bơi ra biển lớn” là cách suy nghĩ thông minh, hợp thời 

đại của lớp trẻ. Tuy nhiên, một số yếu điểm rất dễ nhận thấy đang khiến các du học 

sinh Việt Nam gặp khó khăn khi thực hiện ước mơ nơi xứ người. 

Việt Nam luôn có số học sinh du học đứng top 10 thế giới 

Theo số liệu của Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT), hiện có gần 200.000 du học sinh 

Việt Nam đang học tập ở trên 60 nước trên thế giới. Trong số này có khoảng 95 % du 

học tự túc, số còn lại là theo học theo các chương trình học bổng qua hiệp định, đề án 

của Chính phủ. Ước tính chi phí cho du học của học sinh Việt Nam học tự túc vào khoảng 

3,5 tỷ USD hàng năm.  
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Học nhóm ở tiểu học 

 

Số lượng học sinh du học bằng ngân sách nhà nước là chính xác. Số lượng học sinh du 

học bằng tự túc khó thể xác định, bởi họ đi học bằng nhiều con đường khác nhau và chỉ 

có nước sở tại có du học sinh Việt Nam tới học mới cho số liệu đúng.  

Theo số liệu của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), Cục Giáo dục Quốc tế Canada (CBIE), 

Cục Thống kê Australia (ABS), Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO),… thì du 

học sinh Việt Nam học tại Mỹ khoảng 30.000 người (số lượng người du học tăng liên 

tục 18 năm liền); tại Australia khoảng 29.900 người; tại Canada khoảng 21.000 người; 

tại Nhật Bản khoảng 15.000 người (không kể số đang người học nghề là 65.000 người)… 

Tính chung, Việt Nam thường xuyên nằm trong top 10 quốc gia có số học sinh du học 

tại các thị trường giáo dục quốc tế.  

Các chuyên gia đánh giá, thừa nhận: phần lớn du học sinh Việt Nam chăm chỉ và thông 

minh, nhất là những du học sinh đi học bằng học bổng do có thành tích học tập tốt trong 

nước. Một số sinh viên Việt Nam học tập ở các trường đại học có thành tích xuất sắc, 

đạt được những danh hiệu lớn của trường, hay liên trường, khu vực, hoặc dành được 

những phần thưởng, học bổng danh giá. Có những sinh viên sau khi tốt nghiệp xuất sắc 

được tiếp tục giữ ở lại trường đào tạo ở bậc học cao hơn và sau thời gian khổ luyện được 

công nhận các chức danh PGS hay GS, hoặc được ghi tên vào danh sách giới tinh hoa 

khoa học thế giới.  

Thế nhưng, đại bộ phận du học sinh còn lại có kết quả học tập thua xa với sinh viên các 

nước, nhất là sinh viên của những nước sở tại. Điều đó cho thấy, sự thông minh, vượt 

lên của du học sinh Việt Nam chỉ mang tính… đơn lẻ.   

Kém về ngoại ngữ 

Nói như vậy, không có nghĩa là  không đạt chuẩn ngoại ngữ đầu vào theo đánh giá quốc 

tế, như TOEFL và IELTS (tiếng Anh), TOPIK (tiếng Hàn), NAT-TEST (tiếng Nhật)… 

mà ở đây đề cập khía cạnh du học sinh chỉ giỏi các kỹ năng về ngữ pháp, viết, đọc hơn 
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là nói và nghe - tức là giỏi trong phạm vi chương trình học và ôn thi để đạt cấp độ chứng 

chỉ quốc tế ngoại ngữ.  

Muốn nói tốt và nội dung phong phú, cuốn hút, thì du học sinh không nhất thiết học quá 

sâu vào một số môn, mà cần nắm vững được kiến thức ở nhiều lĩnh vực, cập nhật những 

kiến thức xã hội, đời sống thường nhật của người dân trong mỗi quốc gia và toàn cầu. 

Khi kiểm tra khả năng sử dụng ngoại ngữ, với câu hỏi “Hãy trình bày nửa tiếng về một 

vấn đề trên thế giới mà em quan tâm” - đề bài mở, rất rộng nhưng, nhiều sinh viên chỉ 

nói được 2-3 phút, không thể kéo dài thêm.  

Từ kém ngoại ngữ dẫn đến ngại giao lưu, ngại kết bạn khác quốc gia, thích co cụm, gần 

gũi cùng các bạn người Việt. Học nhóm và làm việc theo nhóm là đặc điểm của cách học 

ở trường nước ngoài; tuy nhiên, nhiều du học sinh thường rất lúng túng, bị động, phản 

ứng chậm hoặc không biết cách phối hợp hoạt động trong nhóm.  

Đặc biệt, khi cần bảo vệ quan điểm cá nhân hay phản biện đề tài, bài tập lớn, hầu hết du 

học sinh Việt Nam đều không có đủ kỹ năng nói để giải thích, thuyết phục một cách khúc 

triết, hùng biện trước tập thể nhóm hay trước lớp học. Giảng viên ở trường đại học thường 

có nhiều quốc tịch và sinh sống ở nhiều vùng miền khác nhau, đồng nghĩa với cách phát 

âm rất đa dạng, rất khó nghe, hậu quả cho nhiều du học sinh chẳng khác như “vịt nghe 

sấm” hay “vào tai trái rồi lại ra tai phải”. 

Có thể nói kém về ngoại ngữ kéo theo hiệu quả học tập thấp, thiếu tự tin giao tiếp với 

thế giới. 

Xa lạ với phương pháp học tập 

Những năm tháng học ở các trường phổ thông trong nước có ảnh hưởng rấtlớn tới thói 

quen, tư duy và kết quả học tập của các du học sinh. Có chuyên gia nhận định, du học 

không thành công là do khoảng trống trong giáo dục phổ thông Việt Nam. 

Giáo dục duy trì quá lâu, hàng nửa thế kỷ nay lối dạy thầy cứ nói và trò im lặng lắng 

nghe; thầy cứ viết và trò chăm chú nhìn và ghi chép. Học sinh hoàn toàn bị động trong 

môi trường dạy học chỉ có “nghe-nói-nhìn-chép”. Kiến thức học sinh chủ yếu là sao lưu 

từ giáo viên, từ “máy phát” một chiều từ thầy sang trò. Các em không có khả năng xác 

định nguồn gốc thông tin, cách lập luận, phản biện để tìm ra chân lý. Kiến thức nặng lý 

thuyết, hư văn, đôi khi còn không rõ ràng, lệch lạc, thiếu chắc chắn và thiếu độ tin cậy 

về khoa học. Bản chất tri thức của học sinh có được là vay mượn từ bên ngoài mà không 

là quá trình thẩm thấu, chuyển hóa lượng-chất, mang tính tư duy khoa học. Từ đó, học 

sinh không thể đào sâu, phát triển, càng khó cho sáng tạo hay ứng dụng vào thực tế. 

Du học sinh bị ngợp với cách học “đọc-viết” học thuật. Đây là cách học đề cao tư duy 

độc lập, sáng tạo, luôn luôn chủ động, với tinh thần tự lực cao, cùng kỹ năng đưa ra quyết 

định và giải quyết vấn đề một cách có chủ đích. Sinh viên phải làm quen cách học “mở” 

mà không “đóng khuôn” như ở Việt Nam. Có thể nói, môi trường học tập có tính thực tế 

cao là đặc trưng trong các nhà trường ở nước ngoài. Giảng viên không giảng bài kiểu 

thuyết trình mà gợi mở, hướng dẫn người học tự tìm hướng đi cho đề tài và tự giải quyết 

vấn đề. Du học sinh rất khó khăn khi phải hoàn thành các bài luận, bài tập lớn sau khi 

kết thúc học phần hay vào thời điểm cuối kỳ, cuối năm học. Đa phần họ không biết xác 

định ý tưởng và dàn ý bài luận, do ảnh hưởng của cách học cũ “chỉ biết cây mà không 

biết rừng”. Không có kỹ năng, không biết phân tích và rất khó viết chặt chẽ, khúc triết 

để hoàn thiện bài luận.  Trong khi thư viện nhà trường, nguồn internet là những “người 

thầy lớn”, tiếc là họ lại không biết cách tận dụng, khai thác. 
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Làm việc tập thể, hợp tác làm bài tập nhóm hay thuyết trình, tham gia thi đấu học thuật, 

đều là hạn chế rất lớn của các du học sinh. Trong nước không rèn luyện tư duy phản 

biện, họ quen học để thi, học là đào rất sâu theo mọi nguồn ngách, để rồi “trăm sông đều 

dồn về đề thi minh họa” và được coi là cứu cánh cho mọi học sinh.  

Không được hướng dẫn rèn luyện tự học, đọc bài trước khi lên lớp, không biết khai thác 

kho tri thức vô tận từ các thư viên hay trung tâm thông tin. Không biết vận dụng hình 

thức học tập thể để vừa tự thẩm định lại, vừa làm giàu thêm kiến thức bản thân. Tất cả 

đều là nguyên nhân cội nguồn, trở thành những điểm yếu cố hữu về phong cách học thuật 

của du học sinh người Việt. 

 

Thiếu kỹ năng cuộc sống 

Đặc điểm văn hóa và bản ngã con người có tác động rất lớn tới giáo dục cũng như hình 

thành nhân cách con người. Coi “con ngoan, trò giỏi” là triết lý giáo dục sẽ dẫn đến sản 

phẩm của các nhà trường là những đứa trẻ chỉ luôn biết vâng lời, thần tương, nhất nhất 

làm theo thầy dạy và không dám làm khác đi kể cả mới là trong suy nghĩ.  

Học phải dẫn đầu trong thang giá trị với điểm số là đích đến, là thước đo thành đạt cho 

người học. Đa phần du học sinh ít có bản lĩnh, không độc lập suy nghĩ và không dám 

bảo vệ cái tôi trước cách nghĩ và hành động của mình. Du học sinh không được học sáng 

tạo nên không biết cách tranh luận, phản biện, nghĩa là không phát triển được mình. Đây 

lại chính là mục tiêu hướng tới của các trường đại học nước ngoài: học là để phát triển 

toàn diện, theo đúng họ và vì bản thân họ. 

Không được chuẩn bị hội nhập trong nhà trường đa văn hóa, chưa có thói quen, ý thức 

về môi trường, cộng đồng, nắm bắt tình hình thế giới. Đó là kết quả của việc học tập 

đóng khuôn trong bốn bức tường và giới hạn kiến thức hạn hẹp trong sách giáo khoa. Sai 

lầm tệ hại này dẫn đến du học sinh cô đơn, hụt hẫng, không làm chủ trước văn hóa ngoại 

lai và về văn hóa đời sống con người ở các nước họ đang theo học.  

Tốt nghiệp sau 12 năm dùi mài đèn sách ở phổ thông, nhưng học sinh khi đi du học vẫn 

bị lúng túng trước cuộc sống và rất thiếu kỹ năng sống ở xứ người. Nhà trường có bể 

bơi, sân bóng, nhà thi đấu đa năng, các câu lạc bộ thể thao… nhưng du học sinh không 

quen sử dụng. Họ chỉ thích xem mà không thích chơi thể thao, chỉ thích đam mê game 

thủ, bởi vì nhanh thắng và được cảm xúc vội vàng, xảy ra tức thì.  

Cái lỗi là ở Việt Nam, các hoạt động bó lại trong các môn học và hoạt động giáo dục, 

tuy nhiên lại bỏ qua các hoạt động thể chất mang tính đặc sắc, cá nhân dựa theo nhu cầu 

và khả năng riêng của người học. Nhà trường thay vì là nơi tổ chức các hoạt động giáo 

dục, có khi biến tướng thành các trung tâm luyện thi. Lười đọc, ngại suy nghĩ và không 

biết chủ động, tập nghiên cứu khoa học, cùng không có các kỹ năng tương tác, trải 

nghiệm là điểm yếu phổ biến của các du học sinh.  

Du học tự túc, nhiều em thiếu tự tin, không cởi mở, đặc biệt là thiếu kiên trì. Cái gốc của 

nguyên nhân là họ được lớn lên từ các gia đình khá giả, có khả năng, được chăm sóc 

nuông chiều, o bế, bao bọc từ tấm bé theo kiểu “nâng trứng, hứng hoa”. Nhiều du học 

sinh do khó thích nghi sinh ra áp lực, cuộc sống luôn bị stress kéo dài, sinh bệnh trầm 

cảm phải bỏ học, sụp đổ ước mơ và đành quay về điểm xuất phát cố hương. 

Đôi điều “hỏi tội” 
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Điều rõ ràng là du học sinh của ta là sản phẩm “ra lò” bởi sự kết hợp của nhà trường, gia 

đình, xã hội và cả thể chế. Điểm ưu và nổi trội cùng điểm khuyết của nhiều du học sinh 

Việt, thật khó phân định và cũng không cần đến mức chúng ta cần phải rành mạch xưng 

công và hỏi tội với ai, với tổ chức nào?  

Giáo dục Việt Nam có điểm xuất phát từ nghìn năm văn hiến, từ nền văn minh lúa nước. 

Giáo dục các nước phát triển lại có bệ phóng xuất phát từ nền công nghiệp “già” và học 

thuật công nghệ ở trình độ cao. Việc xảy ra sự xung khắc, khó hòa nhập giữa bản thân 

mỗi du học sinh Việt với môi trường học tập mới, vốn được cho là tốt nhất ở nước ngoài, 

âu cũng là tất yếu, khó tránh khỏi.  

Có chiến lược, có chương trình giáo dục hiện đại, phù hợp với thực tiễn Việt Nam nhưng 

chất lượng học tập vẫn chưa hội nhập, không bứt lên, không thể khá lên được. Đó là, duy 

trì quá lâu mô hình trường học truyền thống đã làm thui chột khả năng tò mò và lòng 

ham hiểu biết của lớp trẻ. Vì thế, đáng trách vẫn là trách những con người chèo lái cùng 

cơ chế cũ kỹ đã làm cho giáo dục của chúng ta tụt hậu, “chậm lớn”, nếu không muốn nói 

là “không chịu lớn” như nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã thẳng thắn nhìn nhận. 

 

Thời đại ngày nay là thời đại hội nhập theo xu hướng toàn cầu hóa. Thế giới 

được làm phẳng, ít gồ gề và lu mờ ranh giới quốc gia. Sự biến đổi này, trong lĩnh vực 

giáo dục lại còn có nhiều cơ hội và phát triển mạnh mẽ hơn. Giao lưu, trao đổi giáo 

dục giữa các nước diễn ra nhộn nhịp, ngày một đậm đặc.  Không thể ngăn cản do sự 

khác biệt về thể chế, quan điểm chính trị của mỗi quốc gia, các tổ chức giáo dục quốc 

tế, các công ty dịch vụ giáo dục toàn cầu vẫn chắp nối, liên kết được cho hàng vạn 

du học sinh tới học tại các nước có nền giáo dục hàng đầu trên thế giới. Một bộ phận 

lớn giới trẻ, không riêng ở Việt Nam, có hoài bão định hình bản thân đi du học và 

mong muốn được trở thành công dân toàn cầu. Mỗi người trẻ đều cần phải tự khai 

phá tiềm năng của mình, vươn lên, mở rộng tầm nhìn và có suy nghĩ mang tầm quốc 

tế.  

 

Đặng Tự Ân-Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới GDPT Việt Nam (VIGEF) 

 

 

19. NĂM DẤU HIỆU ĐỔI MỚI DẠY HỌC PHÁT TRIỂN  

TOÀN DIỆN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC 

Thứ Hai, 22/06/2020, 14:20:54 Báo Nhân Dân 

Dấu mốc quan trọng đổi mới dạy học được xác định khi có Nghị quyết số 29-

NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đáng chú ý, Nghị quyết nhấn 

mạnh, cần nhanh chóng có sự chuyển đổi từ chủ yếu dạy học truyền thụ kiến thức 

sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh. Có năm dấu hiệu để nhà 

trường và xã hội thấy và nhận xét được giáo viên đã thay đổi dạy học theo hướng 

phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh. 
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Học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội) (Ảnh: DUY LINH) 

Dạy học qua hoạt động 

Học sinh không phải yên lặng, khoanh tay trên bàn, lắng nghe, chép nhanh trên bảng và 

ghi vội lời nói của giáo viên. Thay bằng học sinh được hoạt động dưới sự điều hành của 

giáo viên (hoặc các em tự chủ) trong suốt quá trình tiếp nhận kiến thức, rèn luyện kỹ 

năng và hình thành các hành vi hay thái độ. Phối hợp nhịp nhàng giữa hoạt động của hệ 

thần kinh, não bộ với hoạt động của các chi và các giác quan khi học sinh học tập trên 

lớp cũng như hoạt động trải nghiệm ngoài lớp, ngoài trường. Lớp học vui vẻ, khẩn 

trương, giáo viên, học sinh cùng hoạt động và đều cùng làm việc kỷ luật. Giáo viên tổ 

chức học sinh hoạt động hài hòa và xen kẽ : hoạt động não bộ tập trung 5-7 phút rồi 

chuyển tiếp sang các hoạt động thư giãn hay thay đổi trạng thái tư duy. Dạy học qua hoạt 

động là yếu tố cơ bản và quan trọng cho dạy học đổi mới. Người ta nói, không tổ chức 

dạy học qua hoạt động, sẽ không thể có phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. 

Dạy học qua tương tác 

Không có cách dạy học áp đặt một chiều: giáo viên nói và học sinh nghe. Mà là hòa 

đồng: giáo viên và học sinh hiểu nhau, cùng nhau phối hợp trong tất cả các hoạt động 

học tập. Học sinh luôn biểu cảm, bộc lộ cảm xúc và không ngại ngần hỏi lại giáo viên. 

Giáo viên hồ hởi tiếp nhận và phản hồi ngay tức khắc cho học sinh. Giáo viên biết học 

sinh cần gì, khó khăn gì và ngược lại học sinh luôn có niềm tin, tìm về giáo viên để gỡ 

khó bản thân trong quá trình học tập. Học sinh tự nghiên cứu bài học, trao đổi bạn ngồi 

bên và có thể tương tác với nhau trong lớp. Không khí lớp học là hợp tác, hỗ trợ và giao 

lưu giữa giáo viên với học sinh và học sinh với học sinh. Mọi học sinh trong lớp đều có 
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chung mục tiêu và ý chí hành động: cùng nhau học tập và cùng nhau phát triển. Giáo 

viên phải có đủ độ nhạy cảm để phân biệt điểm mạnh, điểm yếu của từng em, để từ đó 

luôn biết cách điều chỉnh hợp lý các tương tác tương ứng. Giáo viên luôn là người bạn 

lớn, bình đẳng, đồng hành cùng học sinh đi tìm chân lý. 

Dạy học với hướng dẫn tự học 

Khi giáo viên cung cấp cho học sinh một điều gì đó, cũng chính là đã lấy đi cơ hội để 

học sinh tự mình tạo nên điều đó. Hãy đừng nói trước tất cả những gì cho học sinh mà 

để các em tò mò, còn giáo viên cố tạo ra hứng thú để các em truy tìm kiến thức. Giáo 

viên hãy hỗ trợ, gơi mở, đặt câu hỏi cho học sinh để các em tự suy nghĩ, khám phá giải 

quyết vấn đề. Kiến thức có được theo kiểu này sẽ đi theo học sinh, khắc sâu trong tâm 

trí các em tới suốt đời. Giáo viên định hướng nội dung và hướng dẫn học bài, còn học 

sinh tự xoay sở hoàn thành mục tiêu bài học. Giáo viên “đi sau” học sinh để uốn nắn, hỗ 

trợ giúp học sinh tự mình thực hiện được mục tiêu bài học. Vai trò của giáo viên là lãnh 

đạo, gợi mở, xúc tác, trọng tài, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp 

nhận kiến thức. Tuyệt nhiên, giáo viên không phải là người chuyển giao kinh nghiệm và 

“san sẻ”, “ban phát” kiến thức cho học sinh. Học sinh tiếp thu tốt nhất khi được giáo viên 

cho học những bài khó hơn một chút so với khả năng của từng em. Không thể có “một 

phương pháp cho tất cả” hay “dạy học đồng loạt” trong lớp. Điều đó yêu cầu giáo viên 

phải dạy học cá biệt hóa, tức là phải dạy cách học và tự học có hướng dẫn cho học sinh. 

Học tập tức là tự học tập, tự làm ra chính mình chứ không phải do người ngoài hay hướng 

đến phiên bản của một người nào khác. 

Dạy học đi cùng đánh giá 

Hoạt động dạy học và đánh giá đi cùng, liền nhau, liên tục, cái này lồng ghép và đan xen 

vào cái kia. Đánh giá từ nhiều nguồn, nhiều hình thức, trong đó tự đánh giá và đánh giá 

học sinh với nhau là rất quan trọng. Đánh giá ở đây là đánh giá tạm thời, đánh giá đang 

trong quá trình học sinh học tập. Vì vậy không phải là đánh giá cuối cùng về kiến thức, 

kỹ năng hay thái độ của học sinh. Lời nói trước lớp, nhận xét bằng lời hay chữ viết hoặc 

có một phần thưởng nhỏ của giáo viên, đấy chính là đánh giá. Đánh giá là nhằm động 

viên, điều chỉnh cách học, cách gặt hái kiến thức cho học sinh. Đánh giá không là để 

phân loại hay “dán nhãn” cho học sinh. Giáo viên, nhất thiết phải có sổ tay đánh giá tạm 

thời quá trình và kết quả học tập của học sinh. Đây là sổ ghi chép của riêng giáo viên, 

được coi như là hồ sơ minh chứng hay là sự mô tả sự tiến bộ, những khó khăn gặp phải 

của học sinh trong học tập và phát triển. Giáo viên coi trọng việc gặp (trực tiếp hay trên 

mạng) và phản hồi thường xuyên với cha mẹ các em, hơn là chỉ có thông báo kết quả 

học tập trước cuộc họp phụ huynh định kỳ. 

Dạy học gắn với thực tiễn 

Từ thực tiễn đến nhận thức và nhận thức phải quay về thực tiễn. Đó là con đường biện 

chứng không thể khác được của dạy học đổi mới. 

Kế hoạch dạy học của giáo viên bao giờ cũng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế ở cuộc 

sống hay từ logic của sự phát triển kiến thức. Quá trình hướng dẫn bài học, giáo viên 
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luôn phải liên hệ kiến thức với thực tế, từ đó học sinh thấy giá trị thực của học tập. Giáo 

viên giao cho học sinh, nhóm học sinh những bài tập thực hành và việc giải quyết nó đòi 

hỏi phải có suy luận, tích hợp kiến thức đã học, biết quan sát và làm ra sản phẩm. Tức là 

“học qua làm”. Giáo viên chủ động cùng nhà trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm 

cho học sinh. Theo cách, giáo viên là người chỉ đạo, kiểm tra, còn học sinh tự quản, tự 

đánh giá kết quả đạt được theo các mục tiêu và kế hoạch đã thống nhất. 

Dạy học đổi mới, không chỉ khó vì đó là cái mới mà cái khó hơn chính là cần điều chỉnh 

cách dạy học cũ bằng cách dạy học mới. Trong đó, lý luận cho dạy học đổi mới được 

dựạ trên cơ sở của các lý thuyết học tập kinh điển. Nghĩa là dạy học đổi mới không thể 

bằng kinh nghiệm mà phải bằng các nguyên lý gốc của khoa học giáo dục. Chính vì vậy, 

nhà trường và xã hội cần hết sức trân trọng sự thay đổi của giáo viên dù là nhỏ nhất và ở 

mức độ nhiều ít, cao thấp có khác nhau. Từ đó góp ý chân thành với giáo viên, tạo cho 

họ có niềm tin vào sự thành công của bản thân cũng như góp công sức của mình cho sự 

nghiệp đổi mới dạy học và giáo dục. 

GS Aharon Barak đã đưa ra 4 nguyên tắc học tập và để từ đó làm cơ sở cho dạy học đổi 

mới. 

 1.Học tập phải theo hoàn cảnh cụ thể: cho rằng kiến thức không thể tách rời khỏi bối 

cảnh của người học. Việc học chỉ xảy ra khi người học xử lý thông tin vừa thu được 

bằng trải nghiệm của chính họ. 

2. Học tập là một quá trình hoạt động tích cực:cho rằng người học tự tiếp thu kiến thức 

thông qua kinh nghiệm của bản thân và kiến thức đã học. Tức là người học tự kiến tạo 

lấy kiến thức cho mình. 

3. Học tập là một quá trình hoạt động tương tác xã hội:cho rằng việc học là quá trình 

trao đổi giữa người học và những người khác, như giáo viên, bạn học, phụ huynh và 

những người hiểu biết khác.  

4. Học tập thông qua thực hành tự phản biện :cho rằng tự phản biện bao gồm các hoạt 

động tự đối thoại, diễn ra tại chỗ, như phê phán, tái cấu trúc và kiểm tra sự hiểu biết về 

các hiện tượng từng trải.   

ĐẶNG TỰ ÂN Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam; nguyên 

Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT. 

 

 

  



56 

20.  GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI:TRIỂN KHAI CÒN NHIỀU 

NỖI LO 

Thứ Năm, 31/10/2019, 09:50:59. BÁO NHÂN DÂN 

Học sinh tiểu học (Ảnh minh họa: HỒNG QUÂN) 

 

NDĐT-Thời điểm triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới đang 

cận kề, tuy nhiên đến nay vẫn còn những băn khoăn, lo lắng từ phía dư luận xã 

hội. 

Lãng phí thời gian 

Từ cuối năm 2013, Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 29-NQ/T.Ư về đổi 

mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Đã qua sáu năm, Nghị quyết vẫn chưa thực 

sự đi vào cuộc sống một cách rộng rãi. Theo lộ trình đã được điều chỉnh thì từ năm học 

2020-2021 bắt đầu thay sách giáo khoa (SGK) cho học sinh lớp 1. Như vậy, tới năm 

2033 mới có lứa học sinh phổ thông đầu tiên được hưởng thụ trọn vẹn chương trình giáo 

dục mới. Thời gian quá lâu, mất 20 năm, chúng ta mới hoàn thành việc đưa chương trình 

mới vào thực tiễn. 

Theo các nhà khoa học, thì ngày nay, cứ sau ba năm tri thức nhân loại tăng gấp đôi. Vì 

thế, thời gian để đổi mới chương trình và thay sách giáo khoa của các nước thường là 

trong khoảng từ 12 tới 15 năm. Với cách làm chưa thật quyết liệt, để thời gian “chết” 

như vừa qua thì tính hiện đại của chương trình mới liệu có còn, hay lại lạc hậu so với 

chính giáo dục của chúng ta. 

Đáng chú ý, còn chưa đầy một năm học nữa là thay SGK lớp 1. Nhưng hiện còn quá 

nhiều công việc quan trọng, đòi hỏi giáo dục phải chạy nước rút hoàn thành: Thẩm định 

và quyết định những bộ SGK được phép sử dụng; địa phương lựa chọn bộ SGK; in và 

phát hành SGK kịp năm học mới; tập huấn giáo viên dạy lớp 1, theo từng bộ SGK; tiếp 

tục chuẩn bị các bộ SGK lớp 2 và lớp 6 cho năm học tới. 
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Khó đủ điều kiện học 2 buổi/ngày 

Không chỉ về mặt thời gian, điều đáng lo hiện nay là vấn đề học 2 buổi/ngày ở tiểu học. 

Chương trình giáo dục phổ thông mới quy định học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. 

Tuy nhiên, hiện nay, cả nước có khoảng 80% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày. Như 

vậy, để triển khai chương trình mới cần lo cho 20% học sinh tiểu học còn lại. Nhìn vào 

tỷ lệ có vẻ như không nhiều nhưng việc bảo đảm điều kiện cho 20% học sinh tiểu học 

học 2 buổi/ngày không đơn giản. Bởi thực tế, nước ta phải mất hơn 20 năm mới có tỷ lệ 

học sinh học 2 buổi/ngày như hiện nay. Trong khi những nơi dễ thì làm rồi, giờ còn lại 

là những địa phương có khó khăn gấp nhiều lần. Mặt khác, cùng với học 2 buối/ngày là 

quy định 35 tiết/tuần, học sinh ăn trưa tại trường. Trong khi đó, tình trạng sĩ số học sinh 

tăng cơ học hằng năm, trường học xuống cấp, tỷ lệ giáo viên/ trên lớp không bảo đảm, 

huy động đóng góp của phụ huynh, xã hội hóa khó khăn, giảm biên chế giáo viên và 

thiếu quỹ đất làm trường. . . là những nguyên nhân chủ yếu kéo theo tỷ lệ học sinh học 

2 buổi/ngày khó có thể tăng lên, mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị giảm. Thí dụ, tại TP Hồ Chí 

Minh, năm học 2018-2019, giảm gần 4% số HS học 2 buổi/ngày so với năm học trước. 

Để giải quyết cơ sở vật chất cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Chính 

phủ đã phê duyệt đề án xây mới và xóa phòng học tạm với gần 12 nghìn phòng học ở 

tiểu học, giai đoạn 2017-2020. Tuy nhiên, đó mới là kế hoạch của đề án còn triển khai 

đến đâu, hiệu quả thế nào, có nhanh được không, vẫn còn là dấu hỏi. Đáng chú ý, nhiều 

chuyên gia giáo dục nhận định: Sĩ số học sinh quyết định sự thành bại của chương trình 

mới. Trong khi thực tế hiện nay, sĩ số học sinh các trường ở thành phố, thị xã, hoặc 

các khu công nghiệp quá cao, gấp trên ba lần so các nước có nền giáo dục tiên tiến (15 -

20 học sinh/lớp) và vượt xa so quy định hiện hành (35 học sinh/lớp ở tiểu học và 45 học 

sinh/lớp ở THCS). Việc giảm sĩ số lớp học với ngành giáo dục dường như là bất khả 

kháng. Điều đó đồng nghĩa không thể đổi mới phương pháp theo hướng tổ chức hoạt 

động học, tăng cường tương tác cho học sinh và mục tiêu phát triển năng lực và phẩm 

chất của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới khó có thể đạt được. 

Giáo viên theo chuẩn nào? 

Cùng với các điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những 

nhân tố quyết định trực tiếp tới chất lượng giáo dục. Dạy học phân hóa, trải nghiệm và 

tích hợp là những phương pháp tiếp cận dạy học mới và hiện đại, được coi trọng trong 

chương trình giáo dục mới. Vì vậy, giáo viên cần năng lực trí tuệ nghề và hành nghề cao 

hơn, năng lực hành xử đạo đức và văn hóa nhà trường lành mạnh và văn minh hơn. Hiện 

nay, cả nước có hơn một triệu giáo viên phổ thông, trong đó cơ bản là đạt chuẩn. Tuy 

nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là chuẩn nào? Chuẩn lý luận hay chuẩn thực dạy theo phương 

pháp giáo dục mới? 

Trong khoa học giáo dục, giáo viên được đào tạo dài hạn trong các trường sư phạm, 

nhưng vẫn phải đào tạo lại, ngắn hạn khi ra trường. Nhà trường mới là cần năng lực sáng 

tạo và sự trải nghiệm của giáo viên. Ngành giáo dục đã lo xa, đào tạo lại từ 5 năm trước 

cho đội ngũ giáo viên. Nhưng cái yếu là chỉ nâng cao năng lực về lý luận sư phạm, còn 

thực sự đổi mới phương pháp dạy học lại không được áp dụng thường xuyên. Mặt khác, 

cả nước thiếu khoảng 76.000 giáo viên khi chương trình mới đi vào thực tiễn. Đáng chú 

ý, cả nước thừa khoảng 12.000 giáo viên dạy bộ môn và cũng thiếu chừng đó giáo viên 

dạy tin học, ngoại ngữ, công nghệ và dạy tích hợp cùng với tổ chức hoạt động trải 

nghiệm. Nỗi lo kép “thừa và thiếu giáo viên” đang hiện hữu, đòi hỏi người quản lý phải 

xử lý thế nào để vừa bảo đảm chất lượng giáo dục và vừa không gây xáo trộn đội ngũ. 
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Một chương trình và nhiều bộ SGK là xu hướng của giáo dục hiện đại, liệu chúng ta có 

phát huy thế mạnh có được hay chính nó lại trở thành những lo toan, khó làm. Nhiều bộ 

SGK, đồng nghĩa với nhiều đơn vị tổ chức, nhiều phương thức và nội dung tập huấn thay 

sách khác nhau. Vì vậy, bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 1 có những đặc điểm và yêu cầu 

khác với bồi dưỡng giáo viên dạy học các lớp khác. Cần “đầu xuôi đuôi lọt”. Lớp 1 chưa 

cần chú trọng nhiều tới nội dung kiến thức mà chủ yếu là giáo viên dạy học sinh các kỹ 

năng sống, cách hành xử hằng ngày. Đặc biệt tập làm quen cách nghĩ, hình thành bước 

đầu về cách học, phương pháp học theo đinh hướng tự học, sáng tạo trong chương trình 

mới. Ngành giáo dục cần sớm tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 1 theo chương trình 

mới và bồi dưỡng không thể rộng quá, chung chung, nặng lý luận, xa thực tế giảng dạy. 

Mặc dù, không thể tập huấn kiểu “cầm tay chỉ việc” cho giáo viên như giai đoạn cũ, 

nhưng cũng không thể đánh giá quá cao đội ngũ giáo viên ở tiểu học trong việc sáng tạo, 

độc lập giải quyết tốt các tình huống, các kỹ thuật dạy cụ thể trên lớp. 

Mặt khác, cần tập huấn cho giáo viên trong môi trường thực không giả định. Không thể 

bắt giáo viên phải tưởng tượng cách dạy, cách hướng dẫn học sinh hoạt động trong môi 

trường dạy học “ảo”. Tuyệt đối không tập huấn theo cách cũ là dạy các tiết mẫu và sau 

đó giáo viên ghi nhớ, về trường máy móc áp dụng làm theo. Giáo viên khi thảo luận 

nhóm cần phát huy tính dân chủ, nghệ thuật điều hành của báo cáo viên để làm sao mọi 

học viên được nói hết những suy nghĩ của mình. Kết hợp kiến thức của báo cáo viên và 

kinh nghiệm thực tế của giáo viên, nhưng cần tôn trọng và nhiều trường hợp cụ thể báo 

cáo viên phải nghe theo giáo viên..Bài học kinh nghiệm sinh hoạt chuyên môn trong mô 

hình trường học mới rất cần được nhắc tới và vận dụng vào thời điểm này. Bởi vì khoảng 

30% các trường tiểu học và gần 18% các trường THCS đều có trải nghiệm về mô hình 

trường học mới. 

Dư luận quan tâm và chờ đợi những giải pháp tối ưu của Bộ giáo dục và Đào tạo, của 

chính quyền địa phương các cấp để những nỗi lo chỉ là lo xa mà không có thể trở thành 

hiện thực của giáo dục Việt Nam trong những năm tới. 

ĐẶNG TỰ ÂN 

 

 

 

21.  SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI: 

HIỂU SÂU VỀ CẤU TRÚC BÀI HỌC 

 

GD&TĐ06/11/19 06:00 GMT+71 

Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT quy định cấu trúc bài học trong sách giáo khoa mới 

bao gồm 4 thành phần cơ bản: Mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng. 

Để thấu hiểu những quy định mang tính tiêu chuẩn của sách giáo khoa, từ quan điểm cá 

nhân, ông Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới GDPT Việt Nam (VIGEF), 

nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) đã phân tích sâu hơn ý nghĩa, 

bản chất của từng thành phần cơ bản, giúp giáo viên (GV), các cơ sở giáo dục trong tập 

https://baomoi.com/bao-giao-duc-thoi-dai-gd-td/p/181.epi
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huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phương pháp dạy học, chuẩn bị tốt nhất cho việc thay 

sách giáo khoa vào năm học tới. 

Hoạt động mở đầu bài học 

Theo ông Đặng Tự Ân, đôi khi người ta gọi hoạt động mở đầu bài học là hoạt động khởi 

động. Đôi khi người ta còn gọi hoạt động này là hoạt động khởi động. Tạo tâm thế hứng 

thú cho học sinh trước khi vào học bài mới. Huy động những kiến thức đã có và kinh 

nghiệm của học sinh có liên quan tới nội dung kiến thức sắp học. Tạo tình huống có vấn 

đề để kích thích ham muốn, óc tò mò, khả năng sáng tạo của học sinh. Xác định rõ mục 

đích, mục tiêu bài học cho học sinh.  Các hoạt động cá nhân, nhóm được tổ chức linh 

hoạt, qua đó xây dựng được ý thức hợp tác, tinh thần học tập lẫn nhau trong học sinh. Các 

em  được tổ chức hoạt động vui vẻ, nhẹ nhàng theo cặp, theo nhóm hoặc cả lớp, thông 

qua các trò chơi, đố vui, câu hỏi có vấn đề , liên quan đến chủ đề bài học mới.  

Cũng có thể bắt đầu bằng một hoạt động hấp dẫn để khơi dậy niềm đam mê của học sinh 

trong chủ đề đang tìm hiểu. Có thể bắt đầu với việc cho học sinh xem, nhận xét một bức 

tranh hoặc hiện vật hoặc quan sát môi trường cụ thể ở trong lớp, trường. 

Hoạt động hình thành kiến thức mới. 

Sau khi có các hoạt động tạo hứng thú cho học sinh trước khi học kiến thức mới, giáo 

viên cho học sinh thực hiện các hoạt động trải nghiệm,bao gồm : việc nhớ lại, huy động 

kiến thức cũ, kinh nghiệm sẵn có của học sinh, mà nội dung có liên quan tới đối tượng 

học tập. Làm như  vậy, học sinh đã thay đổi cách học: tự học, tự tìm hiểu nội dung bài 

học trên kinh nghiệm và kiến thức sẵn có của mình.  

Học sinh tiến hành Hoạt động phân tích – sáng tạo – làm bộc lộ thái độ, rút ra niềm tin, 

bao gồm : các hoạt động thông qua việc quan sát, phân tích, phản ánh, thảo luận và tương 

tác với nội dung bài học, với bạn cùng lớp và giáo viên. Hoạt động này cũng giúp củng 

cố kiến thức thông qua một trò chơi hoặc một câu chuyện nhỏ, cho phép học sinh xây 

dựng kiến thức, nâng cao thái độ và giá trị mà học sinh đang được hình thành và phát 

triển. Phần này kết hợp hướng dẫn tăng cường đánh giá quá trình học của học sinh theo 

quy trình day học, theo sự tiếp thu và phát triển kiến thức của học sinh. 

Học sinh tự nghiên cứu, trải nghiệm, khám phá, hình thành kiến thức, kỹ năng  của riêng 

mình thông qua sử dụng học liệu (vật thật, mô hình, tài liệu...); tương tác, chia sẻ, trao đổi 

với bạn trong cặp,  trong nhóm để cùng nhau giải quyết vấn đề. Học sinh thực hành, áp 

dụng vào các tình huống tương tự, nhưng dựa trên những dữ liệu khác để củng cố kiến 

thức, kỹ năng vừa được lĩnh hội; bước đầu hợp thức hóa kiến thức mớivào hệ thống kiến 

thức (tri thức), kỹ năng đã có của bản thân.  

Các hoạt động trên có quan hệ khăng khít với nhau, vừa là tiền đề vừa là hệ quả trong 

nội dung bài học. Vì thế người ta gọi chung là hoạt động cơ bản trong bài học của SGK. 
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Hệ thống kiến thức từ lớp 1 phải tuân thủ theo Chương trình mới. 

 

Hoạt động cơ bản là hoạt động quan trọng nhất, trọng tâm nhất, có vai trò và tác dụng 

làm cơ sở cho các hoạt động luyện tập và vận dụng cũng như toàn bộ quá trình dạy học 

phát triển năng lực học sinh. Hoạt động cơ bản nói chung là nhằm cung cấp kiến thức 

mới cho học sinh, nó mang ý nghĩa như là hướng dẫn học sinh tiếp nhận tri thức mới và 

rộng hơn đó là quá trình hướng dẫn phân tích nội dung học tập cho học sinh. Chính vì 

vậy giáo viên cần quan tâm, dành nhiều hơn về trí tuệ và thời gian cho việc nghiên cứu, 

thực hiện nội dung hoạt động cơ bản.  

Theo ông Đặng Tự Ân cho biết, nhìn chung hoạt động cơ bản bao giờ cũng được cấu 

trúc theo nội dung tiến trình dạy học 4 bước: 

Bước 1: Tạo tình huống có vấn đề để HS hào hứng, sẵn sàng chuẩn bị cho hoạt động tiếp 

thu nội dung bài học mới. 

Bước 2: Chỉ ra một cách khéo léo sự liên kết giữa kinh nghiệm bản thân và kiến thức cũ 

với kiến thức mới sắp học, cũng như phân tích nguyên nhân bản chất của kiến thức mới 

có xuất xứ từ đâu. 

Bước 3: Thông qua tư duy phân tích, tổng hợp và khái quát hóa những dữ kiện để hình 

thành kiến thức mới. 

Bước 4: Bổ sung, sắp xếp và thay đổi “kho kiến thức cũ” bằng “kho kiến thức mới”. 

Hình thành cho HS phương pháp thực hiện và cách thức vận dụng theo phương thức mới 

để giải quyết vấn đề. 

Những hoạt động học chủ yếu trong bước hoạt động cơ bản, bao gồm : Hoạt động giao 

tiếp, gặp mặt, làm quen, kiểm diện sĩ số; Hoạt động chuẩn bị các phương tiện, điều kiện 

cho tổ chức hoạt động học tập (sắp xếp công cụ hỗ trợ học tập, chia nhóm học tập, kiểm 

tra sách vở và các tài liệu học tâp. . .); Hoạt động nhóm để thay đổi tâm lý, trạng thái, 

https://photo-1-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/2019_11_06_181_32842332/b2f4a0053a45d31b8a54.jpg
https://photo-1-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/2019_11_06_181_32842332/b2f4a0053a45d31b8a54.jpg
https://photo-1-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/2019_11_06_181_32842332/b2f4a0053a45d31b8a54.jpg
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tập trung chú ý cho hoạt động khởi động vào bài mới;Hoạt động thực hiện quá trình nhận 

thức và tiếp thu kiến thức theo tiến trình 3 bước (cá nhân, cặp và nhóm) cho các đơn vị 

kiến thức trong bài học mới . 

Đánh giá quá trình học tập của HS qua hoạt động cơ bản chủ yếu về nhận thức và tư duy 

theo các mức độ như: Nhắc lại; mô tả; liệt kê; trình bày; gọi tên và nhận diện; giải thích; 

tóm tắt; mở rộng; cho ví dụ… đối với tất cả các đơn vị kiến thức trong bài học mới. 

Hoạt động luyện tập 

Theo ông Đặng Tự Ân, đôi khi người ta còn gọi hoạt động luyện tập là hoạt động thực 

hành. HS phải vận dụng trực tiếp những hiểu biết đã học vào giải quyết các bài tập/ tình 

huống cụ thể tương tự các bài tập/ tình huống đã học nhưng có thay đổi các dữ liệu ban 

đầu. Nhóm hoạt động này mang tính cá nhân cao, nên HS tự thao tác và sau đó cần có 

sự hỗ trợ của bạn, của nhóm để hoàn thành các câu hỏi, bài tập, bài thực hành. 

Hoạt động ở phần này rất quan trọng vì nó giúp HS kết hợp giữa lí thuyết với thực hành, 

đồng thời giúp GV kiểm tra kết quả HS đã lĩnh hội. Ngoài ra, nhằm hướng dẫn việc đánh 

giá kết quả học của HS qua một hoặc một số đơn vị kiến thức. Hoạt động này có thể hiểu 

như hướng tới chính xác hóa kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho HS. 

Hoạt động ứng dụng 

Hoạt động này là hoạt động vận dụng. Lưu ý của ông Đặng Tự Ân, hoạt động ứng dụng 

phải phù hợp với lứa tuổi và kiến thức hiện có của HS. HS có thể thực hiện hoạt động 

này tại lớp, hoặc thực hiện tại nhà với sự trợ giúp của cha, mẹ và người có khả năng. 

Hoạt động này có thể hiểu như là hướng tới đánh giá việc HS áp dụng kiến thức, kĩ năng 

vào các tình huống cụ thể ở nhà, trong cộng đồng. 

Ngoài 4 nhóm hoạt động nêu trên, ông Đặng Tự Ân nhấn mạnh, nhất thiết khi tổ chức 

dạy học, GV không thể không có hoạt động tìm hiểu mục tiêu bài học. Nó là đích của 

bài học, chỉ ra HS cần đạt được về kiến thức, kĩ năng/năng lực, thái độ/phẩm chất như 

thế nào trong và sau khi học bài học.Các mục tiêu được biểu đạt bằng các động từ hành 

động cụ thể, có thể lượng hóa và quan sát, “đo”, “đếm” được, qua ba mức ghi nhớ, hiểu 

biết và ứng dụng. Xác định được mục tiêu bài học là xác định được đầu ra của bài học, 

và cũng là yêu cầu quan trọng của phương pháp tự học cho học sinh. 

Sau khi hiểu cấu trúc và nội dung sách giáo khoa, GV (gián tiếp hay trực tiếp) phải tổ 

chức các tình huống để cho HS suy ngẫm, hoạt động, qua đó HS được chủ động kiến tạo 

kiến thức, từ đó hình thành, phát triển trí tuệ và nhân cách bản thân. Điều này sẽ đơn 

giản rất nhiều nếu các GV hay các trường đã có trải nghiệm phương pháp dạy học theo 

Mô hình Trường học mới. 

Đặng Tự Ân 

 

22.  GIÁO DỤC “NGOÀI LUỒNG” - CÁI BONG CỦA  

GIÁO DỤC CHÍNH KHÓA 

Thứ ba ngày 3-9-2019. BÁO GD&TĐ 

GD&TĐ - Tổ chức UNESCO gọi hoạt động dạy thêm, học thêm là “giáo dục ngoài 

luồng”. Chính xác hơn, giáo dục ngoài luồng (Shadow Education - SE) là “thuật 

ngữ nhằm chỉ việc phụ đạo cho các môn học chính, có thu phí và được tổ chức ngoài 

giờ học chính khóa tiêu chuẩn của nhà nước”.  
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Điều đó được hiểu là giáo dục “ngoài luồng”, như “cái bóng”, song hành của giáo dục 

chính khóa trong các nhà trường. Phân tích SE của một số nước châu Á có thể giúp ta 

có cách nhìn, tham khảo về quan niệm và cách tổ chức học thêm ở Việt Nam sao cho 

có hiệu quả giáo dục tốt nhất. 

Học sinh châu Á học thêm khá cao 

Hiện tượng SE có một lịch sử lâu dài tại khu vực châu Á. Ngay từ năm 1943 đã có hình 

thức giáo dục này ở Sri Lanka. Cùng với sự phát triển của hệ thống giáo dục chính quy 

của các quốc gia, SE cũng từ đó mà nổi lên, trở thành lực lượng giáo dục hùng hậu ở 

nhiều nước. Nhật Bản và Hàn Quốc là các quốc gia mà chính phủ rất quan tâm, đầu tư 

nghiên cứu về SE để từ đó đưa ra nhiều chính sách phù hợp và được áp dụng từ những 

năm 60 của thế kỷ trước. 

Qua kết quả khảo sát mẫu ở nhiều trường phổ thông của 32 nước cho thấy, tỷ lệ học sinh 

học thêm là khá cao, ví dụ: Trung Quốc có 73,8% học sinh tiểu học, 65,6% học sinh 

THCS và 53,5% học sinh THPT; tỉ lệ này ở Hàn Quốc lần lượt là 87,9%, 72,5% và 

60,5%; Nhật Bản là 15,9%, 65,2% và 24,8%; Azerbaijan có 93,1% học sinh cuối cấp 

THPT; Mông Cổ có 66% học sinh cuối cấp THPT; Singapore có 97% học sinh phổ 

thông. 

Các dữ liệu thống kê nêu trên, mặc dù không được bảo đảm độ chuẩn xác như dữ liệu về 

hệ thống trường học chính khóa, tuy nhiên cũng cho ta thấy một bức tranh phác thảo SE 

khu vực châu Á. 

Một số giáo viên “dạy trước” khiến cho việc giảng dạy chính khóa gặp khó khăn do trình 

độ học sinh không đồng đều. Học sinh Nhật Bản có tới trên 50% các em thích học thêm 

có nội dung nâng cao. Gần đây Internet cũng trở thành phương tiện sử dụng hiệu quả 

trong dạy thêm và góp phần thúc đẩy SE phát triển ngày càng mạnh mẽ. 

Học thêm nhiều nhất là các môn được coi là cần thiết để tiếp tục học cao hơn trong hệ 

thống giáo dục, như Toán, Ngữ văn hay Anh văn. Ngoài bám theo trực tiếp các môn học 

ở trường, các lớp học thêm thường bổ trợ các môn học chính khóa theo nhiều cách khác 

nhau. Giáo viên dạy thêm thường thể hiện sự khác biệt, thương hiệu của bản thân, thông 

qua nội dung và phương pháp dạy thêm. 

Dạy theo giáo án riêng cho nhóm nhỏ, nhóm lớn và cả hình thức một kèm một. Đôi khi 

dạy nâng cao, mở rộng giáo án dạy chính khóa.  

Số tiền rất lớn chi cho học thêm 

Rõ ràng có một số tiền lớn của phụ huynh ở các nước phát triển được chi cho SE. Sự nở 

rộ SE có tác động mạnh về phân tầng xã hội và tạo ra sự bất bình đẳng lớn. Giáo viên 

dạy thêm có thu nhập cao hơn nhiều giáo viên không dạy. Hộ gia đình giàu có, có điều 

kiện cho con đi học, trong khi hộ nghèo và khó khăn không đủ tiền đóng học phí học 

thêm cho con. SE thực sự là gánh nặng tài chính, đáng lẽ không đáng có. Thanh thiếu 

niên bị tạo thêm áp lực khi phải tham gia học thêm. Vì thế tuyên bố chính thức về giáo 

dục miễn phí, công bằng xã hội không còn có nhiều ý nghĩa và nguy cơ đe dọa mục tiêu 

chung của các nước và toàn cầu... 

Tại Hàn Quốc, chi tiêu cho SE khoảng 17,3 tỷ USD/năm, tương đương 80% chi tiêu 

của chính phủ cho giáo dục công; còn tại Nhật Bản là 12 tỷ USD/năm, tại Singapore là 

680 triệu USD/năm… 
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Số tiền đầu tư cho học thêm ngoài nhà trường là rất lớn 

Giải pháp cho Việt Nam 

Ở Việt Nam, hiện tượng SE cũng không khác nhiều so với các nước châu Á. Những nội 

dung thuộc về bản chất, nguyên nhân, nhận định mặt tốt và chưa tốt của SE ở Việt Nam, 

có nhiều điểm cũng tương đồng như các nước khác trong khu vực. 

Chúng ta đã có Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 ban hành quy định về 

dạy thêm, học thêm để hướng dẫn cho các trường phổ thông. Thông tư đã quy định đầy 

đủ về nguyên tắc; cách tổ chức; cấp giấy phép; trách nhiệm của các bên liên quan; Kiểm 

tra và xử lý vi phạm của hoạt động SE. 

Hầu hết các địa phương đã thực hiện tốt Điều 15 trong Thông tư, bằng cách ban hành 

văn bản của UBND tỉnh, thành phố quy định cụ thể và chi tiết để quản lý SE trên địa 

bàn. Tuy nhiên, nhìn chung hiệu lực của Thông tư 17/2012 vẫn còn hạn chế, dẫn đến 

hiện tượng SE ở nhiều nơi vẫn xảy ra tiêu cực, khó quản lý, gây bức xúc trong ngành và 

dư luận xã hội. Xin đưa ra một số nhận định và lưu ý như sau: 

Cần thống nhất quan điểm: Công nhận sự tồn tại, bản chất và ý nghĩa của SE. SE là một 

hiện tượng xã hội, không tự mất đi và cũng không thể cấm hoạt động. SE là một lĩnh vực 

phức tạp, nhưng vẫn có thể tìm ra cách quản lý phù hợp, hiệu quả hơn bằng cách thảo 

luận rộng rãi, công khai và có trách nhiệm thay vì bỏ qua hoặc thiếu trách nhiệm tới vấn 

đề này. Quy định học thêm cần cụ thể để khuyến khích những khía cạnh tích cực và hạn 

chế những mặt tiêu cực của SE. Cần làm cho cha mẹ học sinh và xã hội thấy được lợi 

ích tới đâu khi học sinh tham gia học thêm. Trừ trường hợp vì mục đích trông trẻ, thì 

việc học thêm cho học sinh này thì tốt, nhưng học sinh khác lại không tốt, thậm chí lại 

có hại. 
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Từng bước cải tiến việc đánh giá học sinh, đổi mới phương thức, nội dung thi tuyển trong 

trường, từng địa phương và quốc gia, nhằm giảm áp lực học thêm. Đây có thể coi là 

nguyên nhân chính và là giải pháp nòng cốt để chuyển hướng tích cực cho SE. 

Xây dựng dữ liệu về SE một cách chuẩn xác, giúp cho việc ban hành các văn bản quản 

lý học thêm ở các nhà trường có tính khả thi cao. Lấy dữ liệu thông qua báo cáo thống 

kê hàng năm, qua điều tra dân số quốc gia hoặc qua các tổ chức xã hội hay nghề nghiệp. 

Giáo dục chính khóa cần học hỏi SE và tìm cách tự điều chỉnh mình, như: Mở rộng các 

chương trình chính khóa để cải thiện dịch vụ các trường học; Trung tâm, lớp học SE thu 

hút dễ dàng hơn nhân sự từ hệ thống các trường chính khóa; Giáo viên dạy chính khóa 

dạy học sinh đông thường không có hiệu quả so với SE dạy học sinh trên giảng đường; 

Một số giáo viên của SE chưa qua đào tạo nhưng vẫn thu hút số đông học sinh học thêm; 

Các trường chính khóa cần tự chủ về linh hoạt thời gian và nội dung dạy học theo cách 

như SE. 

 Đặng Tự Ân -Giám đốc Quỹ VIGEF 

 

 

23.BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GD: 

NHÀ CÓ “3 ÔNG CHỦ” 

Thứ Năm, 28/2/2019 13:00. BÁO GD&TĐ 

GD&TĐ -  “Bộ GD&ĐT không độc quyền quản lý Nhà nước về GD mà quyền này 

đã được Luật định phân thêm cho hai “ông chủ” nữa là các bộ và UBND địa 

phương. Thế nhưng có lỗi nào xảy ra thì xã hội đổ lên đầu ngành GD và nói: GD là 

của Bộ GD&ĐT đấy chứ!”. Ông Đặng Tư Ân - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới GDPT 

Việt Nam (VIGEF), nguyên Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học (Bộ GD&ĐT) - trăn trở 

khi nói về những bất cập trong quản lý Nhà nước về GD hiện nay. 

Bất công và đau xót 

- Người ta nói “GD: Quyền rơm, vạ đá”. Từng nhiều năm công tác trong ngành GD, 

ông nhận định thế nào về câu nói này? 

- “Quyền rơm vạ đá” là một khẩu ngữ, đã lưu hành từ lâu trong dân gian. Nó không chỉ 

quyền lực của một tổ chức hay cá nhân chẳng có gì mà trách nghiệm lại vô cùng nặng 

nề, không may xảy ra việc gì thì tội phải gánh chịu rất nặng. 

“Giáo dục: Quyền rơm vạ đá”, là câu cửa miệng của nhiều người, của xã hội, đã chỉ rất 

rõ thực chất của ngành GD. Có “quyền” mà không có “lực”, nhưng nhỡ xảy ra sự cố gì 

chỉ một mình chịu “ném đá” tơi bời, không thương tiếc. Chẳng ai có thể nói câu tương 

tự như “Tài chính: Quyền rơm vạ đá”; hay “Y tế: Quyền rơm vạ đá”. Thật là nghịch lý 

của ngành GD, nếu không nói là bất công và đau xót. 
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Quản lý Nhà nước về GD không thể tách rời yếu tố con người và đầu tư tài chính 

- Vì đâu dẫn đến nghịch lý này, thưa ông? 

- Điều 100, Luật GD 2005 quy định: Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 

hiện quản lý Nhà nước về GD. Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ GD&ĐT thực 

hiện quản lý Nhà nước về GD theo thẩm quyền. UBND các cấp thực hiện quản lý Nhà 

nước về GD theo sự phân cấp của Chính phủ và có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện 

về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường công lập 

thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả GD tại địa phương. 

Như vậy, không phải chỉ mình Bộ GD&ĐT độc quyền quản lý Nhà nước về GD như một 

số bộ, ngành khác, mà quyền này đã được Luật định phân thêm cho hai “ông chủ” nữa. 

Đó là các bộ và UBND địa phương để cùng quản lý về GD. Chính định chế Nhà nước 

như vậy dẫn đến chức trách ai thế nào, mạnh người ấy làm, không cần phải phối hợp và 

cuối cùng cũng không phải chịu trách nhiệm. Để rồi có lỗi nào xảy ra thì xã hội đổ hết 

lên đầu ngành GD và nói: GD là của Bộ GD&ĐT đấy chứ! 

Thiết nghĩ, các cơ quan, tổ chức quản lý chuyên ngành ở Trung ương, các đơn vị báo 

chí, truyền thanh, truyền hình cần định hướng dư luận rõ hơn, mạnh mẽ hơn, từ đó GD 

có được cách nhìn khoa học, công bằng và thân thiện hơn từ dư luận xã hội. Nhất là Luật 

GD 2005 đã được ban hành từ lâu và đến nay vẫn chưa được sửa đổi, thì đề xuất của tôi 

nêu trên là cấp thiết, không thể chậm trễ thêm. 

“Quyền” ít thì “lực” đâu? 

- Trên thực tế, Bộ GD&ĐT quản rất ít trong số hơn 1 triệu CBQL, giáo viên. Tuy nhiên, 

những vấn đề xảy ra, dư luận luôn truy trách nhiệm đầu tiên với ngành GD. Có sự nhầm 
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lẫn trách nhiệm giữa cơ quan quản lý Nhà nước theo ngành với cơ quan quản lý Nhà 

nước theo lãnh thổ không, thưa ông? 

- Đó là thực tế, là nhìn nhận GD một cách phiến diện, không thấy đâu là nguyên nhân, 

là cội nguồn của sự việc, vấn đề. 

Văn bản 127/2018/NĐ-CP, ngày 21/9/2018 quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về 

GD đã bảo đảm sự thống nhất trong quản lý, xác định nhiệm vụ, phân quyền của các tổ 

chức ở Trung ương và địa phương đối với GD. Văn bản cũng chỉ ra trách nhiệm về nguồn 

lực tài chính, về nhân sự, về điều kiện đầu vào nhằm bảo đảm chất lượng cho GD. 

Theo văn bản này, từ nay UBND các địa phương không những chấm dứt việc can thiệp 

không đúng chức năng về tổ chức và hoạt động chuyên môn cụ thể của các nhà trường 

mà còn có trách nhiệm lớn hơn khi để xảy ra những tiêu cực, hạn chế liên quan tới các 

nhà trường và GD. 

Khi trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thường đau đầu giải 

trình những vấn đề vốn dĩ không phải do mình trực tiếp điều hành và quản lý. Đó là 

những vụ việc của từng giáo viên và học sinh, của từng trường, của từng địa phương. 

Thiết nghĩ, người có đầy đủ sự lý giải nhất, trách nhiệm nhất và thực tế nhất phải là các 

đoàn đại biểu Quốc hội của các địa phương ấy. Bộ trưởng không được quản lý toàn diện 

ngành, nên chỉ có trách nhiệm liên đới hay trách nhiệm chung trong lĩnh vực GD. 

- Về tuyển dụng nhân sự cho ngành GD hiện nay ông nhận thấy còn bất cập gì và cần 

được điều chỉnh như thế nào? 

- Không phải chỉ trong tuyển dụng giáo viên và bổ nhiệm CBQL GD hiện nay ở địa 

phương mà nhiều vấn đề khác trong GD-ĐT ở các tỉnh, thành phố cũng có nhiều bất cập. 

Nguyên nhân chính của những bức xúc này là sự phân chia “quyền” cho Bộ GD&ĐT, 

các bộ của Chính phủ và UBND các địa phương tạo ra. 

Cũng chính từ nguyên nhân gốc đó, dẫn đến các văn bản dưới luật, các quyết định, thông 

tư của các bộ, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thêm rắc rối, gây ra chồng chéo cho 

công tác quản lý GD ở nhiều nơi, nhiều vùng miền trong cả nước. Ngay cả khi Thủ tướng 

Chính phủ có Nghị định số 115/2010/NĐ-CP về quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước 

về GD cũng không thể vượt qua được phạm vi điều chỉnh mà đạo luật của Nhà nước đã 

ban hành. 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thực chất không phải tư lệnh ngành, vì có quân đâu để mà sắp 

đặt, điều hành. Bộ trưởng chỉ đứng đầu ngành về giám sát nội dung, chương trình chứ 

không có được quyền quản lý GD toàn diện, vốn đây lại là điều tiên quyết mà một vị Bộ 

trưởng phải có để phát triển ngành đúng hướng và hiệu quả. 

GD đã không có “quyền” lại không có cả “tiền” 

Nhà nước đầu tư cho GD hàng năm 20% ngân sách. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ có trách 

nhiệm điều hành khoảng trên 4% ngân sách đó; còn tỷ lệ lớn hơn để chi cho cái gì, ai chi 

vẫn chỉ là câu hỏi của chính các đại biểu Quốc hội? 

Theo điều 100, điểm 4 đã dẫn ra từ Luật GD ở trên thì UBND tỉnh, thành phố quản lý 

“các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các 

trường công lập”. Còn Quyết định 70/2014/QĐ-TT, được ban hành theo quy định của 

Điều lệ trường ĐH, thì các cơ sở GDĐH ngoài công lập chủ yếu là do UBND địa phương 

làm “chủ”, trực tiếp quản lý. GD không được tuyển người và quản nhân lực, không có 
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tiền (vốn ngày nay cũng là quyền lực mạnh) thì chắc chắn GD cũng không thể có “quyền” 

lẫn không có “lực” để hành nghề GD. 

Tất yếu dẫn đến: Giám đốc Sở GD&ĐT, người đứng đầu GD địa phương, bổ nhiệm ai, 

như thế nào, Bộ trưởng không được biết đến. Cắt giảm biên chế để giảm biên, địa phương 

cứ theo tỷ lệ, theo chỉ tiêu như các ngành nghề khác. Mỗi nơi một cách, một quan niệm 

theo đặc thù địa phương. 

Xu hướng chung của nhiều địa phương là tập trung cắt giảm biên chế trong GD (vì GD 

nhiều người dễ thực hiện, bảo đảm đủ chỉ tiêu) và dồn ghép các phòng có chức năng 

chuyên môn đặc thù, sáp nhập các cấp học, bậc học tùy tiện (vì các phòng này, cấp học 

này ít quan trọng, không liên quan tới nhân sự, cơm áo, gạo, tiền). Cơ sở vật chất không 

đảm bảo, tỷ lệ học sinh trên lớp quá cao, vượt xa, thậm chí gấp đôi quy định. Chính 

quyền một số nơi vẫn vô cảm với những lý do như không có kinh phí, sĩ số học sinh tăng 

cơ học, cơ sở vật chất không kịp đáp ứng… 

Sự phân quyền quản lý Nhà nước về GD tạo nên sự độc lập của chính quyền địa phương 

các cấp, không tạo được động lực cho phát triển mà lại là mảnh đất tốt cho những tiêu 

cực sẵn có, như lợi ích nhóm trong GD có cơ hội phát triển. Tiêu cực qua kỳ thi tốt 

nghiệp THPT quốc gia 2018; can thiệp quá sâu, thậm chí tự quyết định bỏ những mô 

hình giáo dục mới đang được Bộ GD&ĐT đầu tư triển khai… là những thí dụ thuyết 

phục sinh động về những cái hại của sự “chia quyền” trong quản lý GD. 

Góp ý cho Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) trên số 50, ra ngày 27/2, TS Nguyễn Vinh 

Hiển - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT có đề cập những bất cập trong quản lý Nhà nước 

về giáo dục. Theo đó, cơ quan ra quyết định liên quan đến ngành Giáo dục lại không 

phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình như tài chính (do ngành Tài chính tham 

mưu hoặc quyết định) hay tổ chức, nhân sự (do ngành Nội vụ tham mưu hoặc quyết 

định). Thực trạng này đang diễn ra như thế nào? Tại sao lại có sự bất hợp lý như vậy? 

Giải quyết bằng cách nào?... là những nội dung sẽ được Báo GD&TĐ đề cập trong loạt 

bài “Bất cập trong quản lý Nhà nước về giáo dục”. 

Kính mời bạn đọc theo dõi và cho ý kiến phản hồi để góp phần xây dựng ngành GD-ĐT 

nước nhà ngày càng hoàn thiện và phát triển. 

Thảo Đan (Thực hiện) 

 

24.  BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GD: 

“GẬY THẦN” Ở ĐÂU? 

Thứ Năm, 28/2/2019 13:00. BÁO GD&TĐ 

GD&TĐ - Ngân sách được coi là công cụ quan trọng đối với bất cứ ngành nào khi 

thực thi nhiệm vụ quản lý và điều hành. Vốn đã không nhiều “lực”, oái oăm thay, 

ngành GD còn không nắm trong tay “chiếc gậy” quan trọng và hữu hiệu ấy. 

Vẫn “xin cho” 

Ông Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới GDPT Việt Nam (VIGEF), nguyên Vụ 

trưởng Vụ GD Tiểu học (Bộ GD&ĐT) - chia sẻ bất cập: Nhiều văn bản chuyên môn của 

Bộ GD&ĐT ban hành không được chính quyền địa phương các cấp chấp hành đầy đủ, 

mặc dù nơi gửi có ghi rõ đơn vị phối hợp thực hiện. Tùy mỗi tỉnh, thành phố, mỗi nơi 
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mỗi vẻ, phải dựa vào mối quan hệ nhờ vả vào UBND cấp tỉnh, cấp huyện mới triển khai 

được nhiệm vụ về đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng GD. 

Ngay cả những văn bản được ban hành liên bộ cũng khó khả thi thì văn bản chỉ đạo riêng 

của Bộ GD&ĐT, có liên quan tới con người, kinh phí càng khó có thể được thực hiện. 

Thực tế đã xảy ra, có những mô hình GD đổi mới đang được Bộ GD&ĐT chỉ đạo nhưng 

địa phương cho dừng không triển khai vì không có kinh phí hỗ trợ cho hoạt động học 

của trò và bồi dưỡng tập huấn chuyên môn cho thầy. 

Do đâu nên nỗi đó? Chắc chắn có phần vì GD không có quyền về tiền. Theo quan điểm 

của ông Đặng Tự Ân, ngân sách cho một tổ chức chỉ có thể là phương tiện, động lực cho 

tổ chức ấy phát triển. Ngân sách cho GD không thể là yếu tố quyết định tất cả nhưng lại 

là công cụ giúp cho GD ổn định, đổi mới và sớm thay đổi được xã hội. Ngành GD không 

nhiều “lực” như các Bộ, ngành khác thì “công cụ” ngân sách ấy như chiếc “gậy thần”, 

nó vô cùng quan trọng và thực sự hữu hiệu cho mỗi nhà trường cũng như toàn ngành 

GD. 

“Tốt nhất là Bộ GD&ĐT và các cơ sở GD cần được Nhà nước trao quyền cho tự chủ 

từng bước, theo thứ tự phân cấp các hoạt động theo 3 lĩnh vực: Tài chính - chuyên môn 

- tổ chức, nhân sự. Trong khi chưa được luật định, thì hiện nay, nhất thiết Bộ GD&ĐT 

phải có quyền hạn lớn trong việc phân bổ kinh phí GD hàng năm. Bộ GD&ĐT cần được 

xác định vai trò lớn (được ghi trong Luật GD) vào quá trình xây dựng ngân sách hàng 

năm. Bộ GD&ĐT được quyền điều phối chung, có quyền quản lý, sử dụng và có cả cơ 

chế giám sát tài chính ở cấp Trung ương và các địa phương” - ông Đặng Tự Ân trao đổi. 

Chia “chiếc bánh” ngân sách GD đã hiệu quả? 

Hàng năm Nhà nước dành cho GD khoảng 5% GDP (tổng sản phẩm quốc nội) tương 

ứng với 20% tổng ngân sách quốc gia (khoảng 250.000 tỷ đồng). Đây là tỷ lệ đầu tư cao, 

thể hiện sự quan tâm, sự kỳ vọng với đổi mới của GD nước nhà. Tuy nhiên, ông Đặng 

Tự Ân cho rằng, xét về giá trị tuyệt đối, nguồn kinh phí này không lớn so với nhiều nước 

bởi quy mô GDP của nước ta còn nhỏ. Do vậy, Nhà nước cần tiếp tục duy trì mức đầu 

tư 5% GDP cho GD và hy vọng GDP của Việt Nam tăng dần trong thời gian tới. Lúc đó 

giá trị tuyệt đối của 5% GDP sẽ đủ lớn, đáp ứng sự đòi hỏi chi ngày càng nhiều, cũng 

như tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới GD. 

Hiện tại luật định của Nhà nước đang thực hiện cơ chế quản lý GD, ít nhất là “tam 

quyền” thì ngân sách GD phải chia năm sẻ bảy, như “chia bánh”. Phải chấp nhận thực 

trạng này. GD có liên quan tới nhiều lĩnh vực, nhiều bộ, ngành. Vì thế ta cần bàn là 

những ai được “chia” và “chia” như thế nào? Nếu quyền lực quản lý Nhà nước chưa 

quy về một mối thì ai có trách nhiệm quản lý lĩnh vực nào liên quan tới GD thì người đó 

có quyền tham gia “chia” kinh phí.  

 Ông Đặng Tự Ân 

Chỉ ra hạn chế, bất cập khi sử dụng vốn ngân sách trị giá 5% GDP, Giám đốc Quỹ VIGEF 

dẫn số liệu của Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD&ĐT) về cơ cấu chi bình quân cho GD 

hàng năm ở các địa phương, cụ thể: Tiểu học là 32,7%; THCS là 25,3%; mầm non 19%; 

THPT 12% và ĐH là 2%; các trình độ khác chỉ 9%. Ông cho rằng, cần xem lại, dựa trên 

nguyên tắc nào để có sự đầu tư ngân sách với sự chênh lệch quá lớn giữa các bậc học, 

ngành học. Bậc tiểu học, sắp tới là THCS sẽ miễn giảm học phí thì ngân sách đầu tư phải 
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cân đối lại ra sao? ĐH tỷ lệ đầu tư thấp thì không thể lấy thêm từ các bậc học khác mà 

phải tăng cường tự chủ cho ĐH, dựa vào xã hội hóa GD để tăng nguồn thu. Nghĩa là cần 

có tính toán một cách khoa học về đầu tư ngân sách từ Nhà nước cho các bậc học, ngành 

học. 

 

 

Ông Đặng Tự Ân cùng học sinh tiểu học. Ảnh: Hiếu Nguyễn 

 

Ông Đặng Tự Ân cũng chỉ ra tỷ lệ trên 80% ngân sách hàng năm để chi thường xuyên là 

bất hợp lý, cần giảm xuống khoảng 50%, để dành đáng kể ngân sách cho hoạt động 

chuyên môn, hoạt động đổi mới GD. Song song với chủ trương giảm biên chế có tính 

toán (nhất là các nhân sự làm việc gián tiếp trong các nhà trường) là từng bước khoán 

quỹ lương để giảm biên chế, từ đó giảm chi lương cho con người, tăng chi cho hoạt động 

dạy và học. 

ĐH chỉ được 12% trong tổng ngân sách Nhà nước cấp cho GD hàng năm là thấp, nhưng 

ông Đặng Tự Ân đánh giá điều này là hợp lý. Bậc học này không thể sống và phát triển 

bằng ngân sách bao cấp mà phải tự mình, tức là phải có quyền tự chủ do Nhà nước giao 

quyền. Luật GDĐH có ghi trong Điều 8: Đối với ĐHQG “tự chủ cao trong đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy”. Đối với các ĐH 

khác tuy không được ở mức cao như ĐHQG nhưng cũng cần được tự chủ ở cả 3 nhóm 

hoạt động chủ yếu: Chuyên môn, tổ chức nhân sự và tài chính. “Trước mắt, Nhà nước 

nên cho tự chủ về nhóm chuyên môn cho khoảng 400 trường ĐH, CĐ, sau đó tiến tới 

giao quyền tự chủ cho hai nhóm hoạt động còn lại” - ông Đặng Tự Ân trao đổi. 
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Nên “chia” thế nào? 

Nhấn mạnh nên có một số nguyên tắc phân bổ kinh phí, nguyên Vụ trưởng Vụ GD Tiểu 

học đưa ra một số cách theo quan điểm cá nhân, chẳng hạn: 

Không phân bổ kinh phí theo cách bình quân. Cách làm đơn giản hiện nay là các trường 

trung cấp được cấp 10 tỷ đồng, các trường ĐH là 20 tỷ đồng và đều đặn nhận đủ hàng 

năm - tức là “cào bằng”. Ở nhiều địa phương mặc dù đã được Trung ương đầu tư các 

chương trình, dự án (không riêng gì của Bộ GD&ĐT) nhưng vẫn nhận đủ kinh phí theo 

kế hoạch phân bổ như các tỉnh, thành phố khác. 

Ví dụ, dự án PEDC (GD tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn), giai đoạn 2003 - 

2011, triển khai cho 44 tỉnh trong cả nước. Dự án đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các 

điểm trường tiểu học là 163 triệu USD (chiếm khoảng 65% kinh phí dự án), nhưng các 

tỉnh này không hề phải giảm bớt kế hoạch kinh phí từ Chương trình kiên cố hóa trường 

học của Chính phủ. Tức là kinh phí Nhà nước bị phân bổ “đúp”. 

Không phân bổ kinh phí theo mục tiêu, đầu ra mà chủ yếu là theo phương thức đầu vào, 

theo kế hoạch năm. Tại trường phổ thông khi thực hiện thí điểm các mô hình GD mới sẽ 

dùng kinh phí từ dự án. Tuy nhiên, khi kết thúc dự án đồng nghĩa mô hình cũng dừng 

lại. Có nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân không được bổ sung kinh phí để triển khai, 

mặc dù tại các trường này vẫn còn mục tiêu đổi mới phương pháp và dẫn dắt các trường 

khác làm theo. 

Với các trường ĐH công lập, cần mở rộng quyền tự chủ, trong đó quyền tự chủ về tài 

chính được thực hiện đầu tiên; làm cơ sở, tiền đề thực hiện quyền tự chủ về chuyên môn 

và tổ chức nhân sự. 

“Thắt chặt Nhà nước bao cấp ngân sách cho các trường ĐH công; ưu tiên ngân sách 

cho các đối tượng diện hưởng chính sách hay các trường có nhiệm vụ nghiên cứu, đào 

tạo theo mục tiêu riêng của bộ, quốc gia. Nhà nước giữ vai trò quan trọng trong hỗ trợ 

kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học. Điều này có nghĩa, Nhà nước 

cần đào tạo mục tiêu cụ thể gì (đầu ra) thì ưu tiên phân bổ ngân sách cho những cơ sở 

GD được giao nhiệm vụ ấy”  

 Ông Đặng Tự Ân nêu kinh nghiệm của nhiều quốc gia. 

 

 

25.  HIỂU ĐÚNG VỀ DẠY HỌC STEM 

Thứ Tư, 28/11/2018 13:24. BÁO GD&TĐ 

GD&TĐ - Cho rằng Giáo dục STEM với nhiệm vụ cung cấp các kiến thức và kỹ 

năng liên ngành, cần thiết cho học sinh thế kỷ 21 thực sự sẽ là mô hình giáo dục 

hiện đại trong tương lai gần của thế giới, 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 GD&ĐT) đưa ra những lưu ý quan trọng trong dạy học STEM hiện 

nay trong nhà trường. 

Nhiều cấp độ tổ chức dạy học STEM  
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- Có người coi, dạy STEM là phải dạy lập trình hay lắp ráp robot; hay tiếp cận công 

nghiệp 4.0 là phải dạy STEM. Ông nghĩ sao về những quan điểm này? 

Việc tổ chức dạy học STEM có nhiều cấp độ khác nhau. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và 

điều kiện cụ thể của từng trường mà lựa chọn cấp độ dạy học STEM sao cho đạt hiệu 

quả giáo dục tốt nhất. Chẳng hạn: 

Thứ 1: Dạy học coi trọng theo cách tiếp cận dạy học mới với các môn học STEM; trong 

đó đặc biệt chú trọng tới các môn học bản lề cho thời đại kỹ thuật số và ứng dụng khoa 

học. Tất nhiên phương pháp dạy học các môn khoa học phải thay đổi, lấy phát triển năng 

lực, nhân cách học sinh làm mục tiêu của hoạt động dạy và hoạt động học. Qua đó rèn 

luyện cho học sinh những kỹ năng các môn khoa học; kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy 

phản biện, kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm hay kỹ năng làm việc hợp tác, giao tiếp. 

 

Dạy học STEM là một trong những hoạt động trong khuôn khổ của GD trải nghiệm 

“Giáo dục STEM là một quan điểm giáo dục, trong đó các môn học STEM được 

liên kết hợp lý, giảng dạy tích hợp và được áp dụng trong bối cảnh cụ thể của thế 

giới thực. Từ đó, mở rộng nhà trường, kết nối với cộng đồng, phát triển các năng 

lực người học trong các lĩnh vực STEM. Ngày nay, quan điểm mới của Giáo dục 

STEM là không chỉ phát triển các năng lực người học trong lĩnh vực khoa học mà 

cả các lĩnh vực xã hội. Chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam cũng 

định hướng tương đồng với quan điểm mới của Giáo dục STEM”. 

Với cách dạy tập trung học liên môn này, kiến thức học các môn STEM chắc chắn; khả 

năng sáng tạo, tư duy logic; hiệu suất học tập và làm việc vượt trội; có cơ hội phát triển 

các kỹ năng mềm toàn diện hơn. Học sinh THPT với việc theo học các môn học STEM 

còn có ảnh hưởng tích cực tới khả năng lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Có thể hiểu và 

gọi cấp độ này là dạy học hướng theo STEM. 
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Thứ 2: Dạy học Công nghệ, học Robotics - đây chính là các môn học điển hình cho dạy 

học STEM. Thông qua việc lập trình và lắp ráp robot, học sinh có thể học được: Nguyên 

lý cơ bản về lập trình và các công nghệ mới hiện nay; có thể tiếp thu được các kỹ thuật 

lắp ráp, đồng thời phát triển tính tư duy kỹ thuật. Học Công nghệ thông qua thực hành 

và thông qua hoạt động dưới dạng các trò chơi làm tăng sự hứng thú và không hề gây 

cảm giác nặng nề, quá tải đối với học sinh. Có thể hiểu và gọi cấp độ này là dạy học bổ 

trợ môn học STEM. 

Thứ 3: Dạy học tích hợp, lồng ghép liên môn của STEM theo một giáo trình được được 

nghiên cứu và thử nghiệm nghiêm túc, hiệu quả. Học sinh được thực hành thông qua 

xem các video trong không gian ảo. Tuy nhiên, cách dạy học này mới đảm bảo được một 

mặt: Những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công 

nghệ, kỹ thuật và toán học, lồng ghép và bổ trợ cho nhau trong một giáo trình có chủ 

đích. Còn về mặt ứng dụng thực tiễn của STEM chưa được đề cập, học sinh chưa được 

trực tiếp làm, mới được thấy thực tế ở mức độ mô tả, hình dung. Có thể hiểu và gọi cấp 

độ này là dạy học bán STEM. 

Thứ 4: Dạy học cấp độ bán STEM và đồng thời học sinh được thực hành thông qua các 

các dự án STEM. Dự án trong dạy học là một phương pháp nhằm tạo cơ hội cho học sinh 

tích hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập khác nhau và áp dụng một cách sáng tạo vào 

thực tế cuộc sống. Dự án ở đây là một bài tập tình huống, một chủ đề mà người học phải 

giải quyết bằng các kiến thức STEM. Hoạt động trong Dự án gồm các hành động học 

tập và được tham gia của cả nhóm học sinh. Có thể hiểu và gọi cấp độ này là dạy học 

tiếp cận hoàn toàn quan điểm STEM. 

Những lưu ý quan trọng khi dạy học STEM 

- Giáo dục STEM hiện nay đang được nhắc đến rất nhiều, nhưng theo ông, Việt Nam đã 

có một chương trình dạy học STEM thực sự? 

Ở Việt Nam chưa có Chương trình dạy học STEM, mà chỉ là định hướng dưới dạng mở, 

linh hoạt và không tường minh. Trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể có quy 

định: Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc. Hoạt động trải nghiệm nhấn 

mạnh tới sự huy động tổng hợp các kiến thức và kỹ năng từ nhiều lĩnh vực giáo dục khác 

nhau, hướng dẫn học sinh áp dụng vào thực tế đời sống trong trường và xã hội. 

Từ đó, có thể hiểu Chương trình STEM được ẩn chứa và có tính pháp lý, nằm trong phạm 

vi khái niệm và nội hàm của hoạt động giáo dục trải nghiệm. Vì vậy, khi áp dụng STEM, 

các nhà trường phải thực hiện trong khuôn khổ quy định của hoạt động giáo dục trải 

nghiệm của Bộ GD&ĐT. 

Điều này khác với nhiều trường học ở Mỹ, đó là trong tuần có 5 ngày thì 2 ngày dành 

cho dạy học các môn học theo chương trình quy định, 3 ngày còn lại tổ chức dạy học và 

thực hành làm dự án về STEM. 

- Vậy làm thế nào để giáo dục STEM có hiệu quả, thưa ông? 

Giáo dục STEM nói chung và dạy học STEM nói riêng không phải là để học sinh trở 

thành những nhà khoa học mà là xây dựng cho học sinh có kỹ năng cần thiết, để làm việc 

và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại, trong tương lai. 

Như đã đề cập ở trên, có người coi dạy STEM là phải dạy lập trình hay lắp ráp robot; 

hay tiếp cận công nghiệp 4.0 là phải dạy STEM - đó chỉ là cách hiểu một chiều hay cổ 

súy, quá đề cao STEM. Thậm chí, có đơn vị dành nhiều tiền để mua sắm công cụ học 

tập, thiết bị công nghệ, tin học, điện tử để phục vụ cho học STEM. 
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Chúng ta hoàn toàn tận dụng những cơ sở vật chất sẵn có của mỗi trường để sáng tạo 

công cụ dạy học STEM. Dạy học STEM chỉ là một trong những hoạt động trong khuôn 

khổ của giáo dục trải nghiệm. Không thể coi STEM là tất cả mà bỏ qua các phương pháp 

dạy học hiệu quả cũ. Hay coi nhẹ dạy các môn học xã hội, nhân văn hoặc giáo dục kỹ 

năng sống cho học sinh. 

Để Giáo dục STEM có hiệu quả, trước hết cần xây dựng được Chương trình STEM và 

nội dung dạy học STEM. Ngoài ra, việc đưa STEM vào chương trình giáo dục phổ thông 

cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và là câu chuyện dài. Chúng ta phải thay đổi, xây dựng lại 

quy định thi cử, đánh giá chất lượng cho phù hợp; đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy 

STEM. Đặc biệt, với điều kiện cơ sở vật chất sơ sài ở các trường vùng nông thôn, vùng 

sâu, vùng xa, thì rất khó dạy học STEM có hiệu quả. 

- Xin cảm ơn ông!Thảo Đan (thực hiện) 

 

26. MÔ HÌNH “TRƯỜNG HỌC MỚI” SẼ LÀM THAY ĐỔI 

THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM 

28/05/2016 06:04  Báo Giaoduc.net.vn(GDVN) - Ông Đặng Tự Ân chia sẻ, mô hình trường 

học mới đang phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh trong quá trình giáo 

dục. 

LTS: Trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đặng Tự Ân - nguyên Vụ 

trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Chuyên gia trưởng dự án 

mô hình "trường học mới (VNEN)" cho biết, mô hình này đã tạo ra sự thay đổi rõ 

rệt trong hoạt động dạy và học. 

Hầu hết giáo viên đã dạy theo mô hình trường học mới khẳng định đây là mô hình 

học tập phù hợp với học sinh. 

Học sinh được giáo dục toàn diện, không còn nặng về kiến thức 

Dự án mô hình "trường học mới" đã được áp dụng trên khắp cả nước đã đạt được 

những kết quả gì cụ thể thưa ông? 

Ông Đặng Tự Ân: Dự án mô hình trường học mới hướng đến mục tiêu đổi mới phương 

pháp dạy-học. Đã từ lâu, giáo dục đã đặt ra phải đổi mới phương pháp giảng dạy trong 

nhà trường, theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, độc lập, sáng 

tạo của các em trong quá trình dạy học và quá trình giáo dục. 

Tuy nhiên, thực tế các trường làm được chưa nhiều, ít hiệu quả. Trong mô hình trường 

học mới, do biết sáng tạo thiết kế tài liệu hướng dẫn học, được gọi là tài liệu 3 trong 1, 

đã tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy triệt để hơn, rộng rãi hơn 

trong tất cả các trường tiểu học. 

Hầu hết giáo viên đã hiểu và biết áp dụng phương pháp dạy học mới; biết chuyển từ hoạt 

động dạy học là chủ yếu sang tổ chức cho học sinh tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức, theo 

tài liệu hướng dẫn học và  dưới hình thức học cá nhân, học theo cặp và học theo học 

nhóm. 

Các nhà trường đã tăng cường nhiều biện pháp giáo dục sáng tạo nhằm phát triển các kỹ 

năng sống và các kỹ năng xã hội cho học sinh. Tất cả các trường lớp trong mô hình 
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trường học mới có bước phát triển mới và hiệu quả mà mọi người dễ nhận thấy là sự 

trưởng thành, thay đổi nhanh chóng của học sinh. Các em tự tin, mạnh dạn giao tiếp ở 

trường cũng như ở nhà, nhất là học sinh vùng dân tộc. 

Hội đồng tự quản và các công cụ hỗ trợ  học tập trong lớp học thực sự góp phần đáng kể 

vào sự thay đổi nhà trường. Qua kiểm tra thực tế, ở các trường đã chú ý và chủ động hơn 

trong giáo dục toàn diện học sinh, giáo viên không còn quan tâm, năng dạy chữ như mô 

hình truyền thống. 

Giáo viên không giảng bài mà chủ động hướng dẫn hỗ trợ cho học sinh tự học, nên trong 

quá trình tổ chức hoạt động học tập cho học sinh, giáo viên có nhiều thời gian và cơ hội 

quan sát và đánh giá kịp thời quá trình học tập của các em. 

Cũng xin lưu ý, chất lượng học tập theo mô hình phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của 

đội ngũ giáo viên, do đó Hiệu trưởng các trường đã duy trì sịnh hoạt chuyên môn tại 

trường, cụm trường thường xuyên và có hiệu quả. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chính 

là tổ chức bồi dưỡng chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. 

Bên cạnh đó, các trường cũng phải tạo sự gắn kết với cha mẹ học sinh để hỗ trợ nhà 

trường, đồng thời mang kiến thức thực tiễn ứng dụng vào những hoạt động cụ thể tại gia 

đình. 

Lâu nay nhiều người băn khoăn lo lắng về một nền giáo dục quá nặng về kiến thức, 

nhưng học sinh lại yếu về kỹ năng, thiếu tự tin khi hòa nhập với đời sống xã hội. Vậy 

mô hình trường học mới có giải quyết được vấn đề này không, thưa ông? 

Ông Đặng Tự Ân: Đó là nhận định đúng và tồn tại từ lâu nhưng trong mô hình truyền 

thống vẫn chưa làm được hoặc có làm nhưng không bền vững. 

Tuy mô hình mới triển khai được 5 năm học (kể cả năm học đầu tiên 2011-2012 thực 

hiện thí điểm), nhưng đã có những kết quả và tín hiệu về khả năng giải quyết được một 

phần bức xúc của giáo dục. 

Cái chính là mô hình biết đưa ra và kiên trì theo đuổi các biện pháp giáo dục mang tính 

đặc trưng của mô hình trường học mới. 

Trước hết, mục tiêu học sinh phải nắm được chuẩn kiến thức và kỹ năng của môn học, 

tiếp tục phải được duy trì tốt hơn trong mô hình trường học mới. 

Nhưng cái cách mà học sinh tiếp nhận kiến thức đã thay đổi về chất. Các em không phải 

học theo cách thụ động, theo kiểu như tiếp nhận thông tin qua máy phát của giáo viên. 

Học sinh trong mô hình được học nội dung như sách giáo khoa như ở các lớp truyền 

thống, nhưng các em phải tự học, tự trải nghiệm, tự kiến tạo kiến thức cho bản thân. 

Phương pháp học, phương pháp tư duy này đã được thiết kế dưới dạng các hoạt động và 

được giáo viên điều chỉnh cho phù hợp trong tài liệu hướng dẫn học cho học sinh. Học 

qua trải nghiệm, qua thực tế và kinh nghiệm của bản thân là cách học của mô hình trường 

học mới. 


