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45. BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI SAO CHỈ NHẮM HUY CHƯƠNG 

15/10/2018 12:04 GMT+7- Báo Tuổi trẻ 

TTO - PGS.TS Nguyễn Vũ Lương - chủ tịch hội đồng khoa học Trường THPT 

chuyên Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), cho rằng việc phát hiện, bồi dưỡng 

nhân tài đang bị hiểu sai. 

Vẫn ủng hộ duy trì những ngôi trường nuôi dưỡng nhân tài, nhưng PGS.TS Nguyễn Vũ 

Lương - chủ tịch hội đồng khoa học Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐHQG 

Hà Nội) - cho rằng việc phát hiện, nuôi dưỡng nhân tài đang bị hiểu sai. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Nguyễn Vũ Lương cho biết: 

- Năm 1965, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ủng hộ việc thành lập trường chuyên, lấy đó 

là cái nôi nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước, đã 55 năm trôi qua nhưng tôi vẫn cho rằng 

quan điểm đó là đúng và cũng nhờ có sự chỉ đạo đó mà Trường THPT chuyên Khoa học 

tự nhiên (trước đây chỉ là khối chuyên Khoa học tự nhiên của ĐHQG Hà Nội - PV) đã 

có nhiều thế hệ học sinh thành đạt, đang có những đóng góp ở nhiều lĩnh vực, trong đó 

có lĩnh vực nghiên cứu khoa học. 

 

Cùng với việc phát hiện và bồi dưỡng, nhiều ý kiến cho rằng Nhà nước cần có chính sách đầu tư bài bản 

cho các tài năng để họ có thể phát huy năng lực của mình -Ảnh:Như Hùng 

Đến nay hệ thống trường chuyên có ở các tỉnh thành. Có những trường chuyên được đầu 

tư to đẹp, nhưng tôi lại thấy học sinh chuyên bây giờ không bằng học sinh chuyên của 

10-20 năm trước. 

Nếu quan niệm trường chuyên mở ra chỉ để lập đội tuyển nhằm đi thi là sai lầm và nhân 

tài cũng không có nghĩa chỉ là những người đi thi đoạt giải. Giải thưởng, huy chương có 

được từ các cuộc thi quốc tế, khu vực chỉ là một thước đo đối với các trường chuyên khi 

học sinh của ta được tham gia các sân thi chung với học sinh các nước. 

 

http://tuoitre.vn/nhan-tai.html
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Phải là nơi tạo nên thách thức, đam mê 

* Vậy theo ông, một ngôi trường bồi dưỡng nhân tài phải như thế nào? 

- Trước đây trường chuyên thường được phụ huynh thích vì môi trường học tập lành 

mạnh, học sinh có điều kiện phát triển, cảm thấy hạnh phúc vì khi học tập trở thành đam 

mê thì sẽ khiến người học hứng thú, theo đuổi. Tuy nhiên, bây giờ không phải trường 

chuyên nào cũng là một môi trường như thế. 

Quan điểm phải vào được trường chuyên, phải vào được đội tuyển, phải đi thi có giải đôi 

khi lại làm thui chột những khả năng riêng của mỗi học sinh. Vì nhân tài không chỉ là 

những học sinh trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi trong và ngoài nước, mà có thể là 

nhiều học sinh khác với những thứ được trang bị thành công ở các lĩnh vực khác của đời 

sống. 

 

Thí sinh Nguyễn Cảnh Hoàng, THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), rạng rỡ trở về trong vòng tay 

người thân và thầy cô giáo sau khi giành huy chương vàng kỳ thi Olympic toán quốc tế 2017 – Ảnh: 

NGUYỄN KHÁNH 

Tôi không thích từ "trường chuyên" mà cho rằng nên đổi nó thành trường bồi dưỡng nhân 

tài hay một tên gọi khác đúng hơn. Và ngôi trường đó theo suy nghĩ của tôi trước hết 

phải là môi trường để học sinh hình thành, hoàn thiện nhân cách tốt, là môi trường quan 

hệ thầy trò trong sáng, người thầy không phải là các "ngôi sao" mà chỉ là người hỗ trợ để 

trò phát triển, thành công. 

Nó không phải để chỉ dạy những kiến thức cao siêu, mà cũng dạy nội dung kiến thức cơ 

bản như trường phổ thông khác, chỉ là cách thức thực hiện phải đặc biệt, hiệu quả. 

Những học sinh ưu tú của trường chuyên đi thi quốc tế có giải cũng không phải những 

người có kiến thức chuyên sâu như một nhà khoa học mà chỉ là những học sinh nắm kiến 

thức cơ bản vững vàng và khéo léo trong vận dụng. 

Điều quan trọng mà những nơi nuôi dưỡng nhân tài tạo nên cho học sinh là đưa ra những 

thách thức để học sinh biết cách vượt qua thách thức, truyền cho học sinh sự đam mê và 

theo đuổi đến cùng đam mê đó. 

http://tuoitre.vn/boi-duong-nhan-tai.html
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* Trong bối cảnh hiện nay, theo ông, việc nuôi dưỡng nhân tài để có những đóng góp 

hữu ích cần phải như thế nào? 

- Bây giờ chúng ta đã quen khi nghe nói về cách mạng 4.0. Vậy để có nhân lực chất 

lượng, có nhân tài đáp ứng sự thay đổi hướng tới một nền công nghiệp 4.0 có nghĩa con 

người phải có trình độ, tâm thế để làm chủ kỹ thuật công nghệ. 

Mục tiêu đặt ra với học sinh trường tôi là giỏi khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ, có 

khả năng hòa nhập, chia sẻ với cộng đồng, có khả năng hợp tác, khả năng thuyết phục, 

dẫn dắt để góp phần kiến tạo xã hội. 

Ngoài ra, bao trùm lên tất cả, phải rèn luyện để học sinh có nhân cách tốt. Không có nhân 

cách tốt thì giỏi cũng không thể có đóng góp có ích cho cộng đồng, cho đất nước. 

Vì thế trong chương trình dạy học, không chỉ có dạy các môn chuyên mà cho học sinh 

tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động cộng đồng, đưa ra các vấn đề có ý 

nghĩa với cuộc sống để học sinh ứng dụng kiến thức giải quyết... 

Và để giúp học sinh quen với việc vượt qua thách thức, nuôi dưỡng đam mê, không thể 

chỉ xây dựng một con đường học tập dễ dàng quá mà phải khó dần để thách thức luôn ở 

phía trước. 

* Theo ông, để đầu tư phát triển các trường bồi dưỡng nhân tài thì yếu tố nào nên xếp 

ưu tiên số 1? 

- Theo tôi, nên ưu tiên đào tạo giáo viên giỏi theo hệ thống đánh giá quốc tế, thay thế dần 

những giáo viên kém, trẻ hóa dần đội ngũ giáo viên. 

Tôi được biết nhiều trường chuyên đầu tư xây dựng hoành tráng nhưng giáo viên giỏi 

không có. Và để bồi dưỡng đội tuyển đi thi học sinh giỏi quốc gia, để mong đoạt giải thì 

phải đi mời thầy nơi khác về luyện. 

Thầy giỏi về cũng chỉ luyện cho đội tuyển trong thời gian nhất định, nhưng để có cách 

thức tổ chức dạy học, bồi dưỡng nhân tài thì cần có chiến lược để áp dụng đối với tất cả 

học sinh trong trường đó theo mục tiêu đặt ra. 

Nên bỏ chính sách tuyển thẳng ĐH 

* Lâu nay ngành GD-ĐT vẫn xem thành tích học sinh giỏi quốc tế, khu vực là thước đo 

chất lượng giáo dục. Nhưng dư luận lại cho rằng cách chúng ta rèn luyện và đưa học 

sinh đến các sân thi quốc tế, khu vực chỉ là việc "luyện gà chọi" chứ không phải bồi 

dưỡng nhân tài. Nhìn ra thế giới, thầy thấy mục tiêu của học sinh các nước khác trong 

các kỳ Olympic như thế nào? 

- Các nước họ đưa học sinh đến các kỳ thi Olympic giống như dự ngày hội của những 

người thông minh. Đó chỉ là cơ hội giao lưu, học hỏi, khích lệ các học sinh có năng 

khiếu nỗ lực theo đuổi đam mê. 

Giải thưởng không phải mục tiêu quan trọng số 1 của họ. Cũng chính vì thế, nhiều 

nước cũng có hệ thống trường chuyên nhưng họ không chỉ chú tâm luyện đội tuyển đi 

thi như chúng ta. 
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Kết quả dự thi Olympic khu vực và quốc tế từ 2007-2018 - Đồ họa: NHƯ KHANH 

* Và để đưa mục tiêu bồi dưỡng nhân tài về mục tiêu đúng thì có nên thay đổi việc khuyến 

khích học sinh giỏi bằng chính sách tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển ĐH như hiện nay 

không? 

- Có chính sách như thế nên mới có tình trạng tuyển chọn vào đội tuyển và luyện thi để 

đoạt giải một cách không chính xác. Những năm gần đây học sinh có giải trong hội thi 

khoa học kỹ thuật quốc gia và quốc tế cũng được ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng. Thế nên 

cũng có chuyện học sinh đăng ký sản phẩm dự thi nhưng nhờ vả người khác làm. 

Việc dự tuyển ĐH phải để các trường ĐH quyết định tuyển chọn theo các tiêu chí phù 

hợp với đặc thù ngành nghề. Vì có những học sinh được tuyển thẳng nhưng môn học mà 

học sinh đó có năng khiếu có phù hợp với lĩnh vực đào tạo của ngành mà các em đó được 

tuyển thẳng đâu. Tôi cho rằng chính sách này nên bỏ. Học sinh có giải thưởng có thể có 

bằng khen, chứng nhận để lưu hồ sơ, lý lịch cho học sinh... 

* GS Bạch Thành Công (chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành vật lý): 

Không nên quá ảo tưởng về những tấm huy chương 

Nhiều người lo lắng học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế 

nhưng rồi đường dài về sau lại không thấy dấu tích ở đâu. Chúng ta cũng cần bình tĩnh 

nhìn đúng giá trị của các giải thưởng từ các cuộc thi chọn học sinh giỏi, thi Olympic quốc 

tế này. Thành công là cuộc trường chinh dài hơi, chứ không dừng ở kết quả một cuộc thi, 

một cuộc đua ngắn hạn. 

Xét đến cùng, các kỳ thi này cũng chỉ đặt ra các bài toán đã có lời giải để tìm kiếm và 

lựa chọn người có khả năng tìm ra lời giải nhanh nhất cho bài toán có sẵn trong thời gian 

nhất định. Còn sự thành công tương lai lại dựa vào sự sáng tạo, sự phát hiện, tìm tòi cái 

mới chưa ai biết, chưa ai tìm ra. Không ai về đích ngay từ điểm xuất phát nên hậu quả 

sai lầm của truyền thông quá ghê gớm về các cuộc thi học sinh giỏi sẽ dẫn đến những ảo 

tưởng mà chúng ta cần sửa chữa lâu dài. 
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Học sinh trao đổi bài sau khi thi tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm 2018 – 

 Ảnh: NHƯ HÙNG 

* Ông Đặng Tự Ân (giám đốc điều hành Quỹ quốc gia về đổi mới giáo dục phổ thông 

Việt Nam): 

Nhiều nơi mắc bệnh thành tích trầm kha 

Mặt tích cực nổi bật của trường chuyên là cung cấp thành viên đội tuyển Việt Nam tham 

dự các kỳ thi Olympic khoa học quốc tế. Các đội tuyển đã gặt hái được nhiều huy chương 

qua các kỳ thi. Nhưng trải qua mấy chục năm, những bất cập của trường chuyên ngày 

càng thấy rõ. 

Tuy nói là đào tạo toàn diện, nhưng thực chất hệ chuyên là "dạy chuyên" và "học 

chuyên", chỉ chuyên sâu vào một môn học, đơn chuyên. Bản chất là trường chuyên biệt, 

là tập trung nguồn lực dạy đơn chuyên. Bởi vậy cho tới nay, đã quá nửa thế kỷ tồn tại, 

vẫn chưa có một khái niệm chính xác và đầy đủ về mặt ngữ nghĩa cho khái niệm: trường 

chuyên là gì? 

Nhiều địa phương mắc bệnh thành tích trầm kha. Lấy đo lường chất lượng hệ chuyên 

bằng những tấm huy chương, bằng số lượng các giải học sinh giỏi quốc gia. Năm nay 

thành tích phải cao hơn năm trước, đó là mệnh lệnh của lãnh đạo nhiều địa phương. 

Nếu vẫn duy trì hệ thống trường chuyên thì cần thiết kế lại. Theo đó, việc tổ chức quá 

trình dạy học phải đi theo các nguyên lý cơ bản của giáo dục hiện đại. Dạy học qua hoạt 

động và qua trải nghiệm. Dạy học sinh cách học, cách nghĩ và cách sống, cách làm 

người. Phát triển cho học sinh các năng lực tự học, phán đoán, hợp tác, giao tiếp và 

công nghệ. Ở những nơi trình độ tư duy của học sinh mềm mại sẽ chuyển sang mức cao 

hơn, đó là giáo dục năng lực hoặc giáo dục giá trị cho học sinh. 

Và một điểm nữa là cần thay đổi lại phương thức thi cho hệ chuyên. Không thể duy trì 

cách tổ chức và nội dung thi học sinh giỏi quốc gia như hiện nay, nó quá đi sâu vào học 

thuật. Có thể tiếp tục tham gia các kỳ thi Olympic khoa học quốc tế. Tuy nhiên nhiệm vụ 

này nên giao cho số ít các trường ĐH thực hiện, chẳng hạn như Trường THPT chuyên 
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ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, Trường THPT Năng khiếu ĐHQG TP.HCM, Trường 

THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Đây là các địa chỉ có rất nhiều tiềm năng và thực 

tiễn để dạy học chuyên sâu một môn, theo hướng hàn lâm. Quan điểm này phù hợp với 

nhiều nước. 

Vấn đề không phải đoạt giải... 

Tại Singapore hay Malaysia, học sinh được đầu tư nhiều để rèn luyện thế mạnh hoặc sở 

thích ở một lĩnh vực nhất định. Nhưng họ phát triển theo mô hình "câu lạc bộ", nơi học 

sinh có không gian để sinh hoạt, học tập, nghiên cứu sâu hơn về môn học. Vì vậy công 

thức đào tạo này giúp học sinh phát huy khả năng tìm tòi, làm việc nhóm và tư thế 

chinh phục, chứ không phải được luyện để ẵm giải. 

Câu chuyện tương tự diễn ra ở Nga, nơi các đội nhóm lứa học sinh có "truyền thống" 

giành giải cao tại các cuộc thi công nghệ, lập trình, thường được hỗ trợ nghiên cứu và 

học tập chứ không phải luyện giải đáp những câu hỏi có sẵn. 

Noel, một nhà báo tại Malaysia ủng hộ các cuộc thi quốc tế, nói với Tuổi Trẻ: "Tại 

Malaysia không có các lớp học đặc biệt (để dự thi), nhưng có các câu lạc bộ như câu lạc 

bộ toán học. Các câu lạc bộ này là những nhóm sẽ đại diện cho các trường tham gia dự 

thi. 

Các học sinh nên tham gia dự thi vì điều đó giúp họ xây dựng cá tính, giúp học sinh mở 

rộng kiến thức. Vấn đề không phải là giành giải, mà là sự chuẩn bị cho học sinh một tâm 

thế muốn vươn lên đạt thành tích hữu hình". 

Thưởng cao nhất bằng 50 lần mức lương cơ sở 

- Học sinh đoạt 2 huy chương vàng thế giới trong kỳ thi Olympic các môn học, nghiên 

cứu khoa học kỹ thuật hay kỳ thi tay nghề sẽ được tặng Huân chương Lao động hạng 

nhất. 

- Học sinh, sinh viên đoạt huy chương vàng thế giới sẽ được tặng Huân chương Lao động 

hạng nhì. Học sinh, sinh viên đoạt huy chương vàng châu Á hoặc huy chương bạc thế 

giới được tặng Huân chương Lao động hạng ba. 

- Học sinh, sinh viên đoạt huy chương vàng Đông Nam Á hoặc huy chương bạc châu Á 

hoặc huy chương đồng thế giới được tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ. 

Bên cạnh đó, mức khen thưởng học sinh, sinh viên đoạt giải thế giới như sau: huy chương 

vàng bằng 50 lần mức lương cơ sở; huy chương bạc: 33 lần mức lương cơ sở; huy chương 

đồng: 22 lần mức lương cơ sở; khuyến khích: 12 lần mức lương cơ sở. 

Đối với học sinh, sinh viên đoạt giải châu Á, mức tiền thưởng như sau: huy chương vàng: 

33 lần mức lương cơ sở; huy chương bạc: 22 lần mức lương cơ sở; huy chương đồng: 12 

lần mức lương cơ sở; khuyến khích: 7 lần mức lương cơ sở. 

 

(Theo dự thảo nghị định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải 

trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế). 

 (VĨNH HÀ - NGỌC HÀ - MẠNH ĐỨC) 
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46. NHÌN NHẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VNEN 

Thứ Hai, 11/9/2017 11:42 

GD&TĐ - Chia sẻ với báo Giáo dục và Thời đại, ông Đặng Tự Ân - nguyên chuyên 

gia trưởng của dự án VNEN - đã làm rõ một số nội dung liên quan đến báo cáo 

Đánh giá tác động VNEN của Ngân hàng Thế giới (WB) được công bố mới đây. 

Báo cáo chỉ đề cập tới 1.447 trường tiểu học được Dự án hỗ trợ 

- Có ý kiến cho rằng, Đánh giá tác động VNEN của WB chưa đề cập đầy đủ đến tất 

cả các trường hiện đang triển khai mô hình này, ông nghĩ sao? 

Ngày 15/8/2017, trên trang web của Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố báo cáo 

đánh giá tác động của VNEN (gọi tắt là báo cáo). Đây là một báo cáo tốt có giá trị về 

mặt khoa học và có tác dụng khuyến cáo cho các nhà hoạch địch chính sách giáo dục 

của Việt Nam. 

Như chúng ta biết, WB (cũng như với nhóm WB) là một tổ chức tài chính quốc tế lớn, 

có nhiệm vụ trung tâm là thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội cho nhiều quốc gia trên 

thế giới. 

Ông Đặng Tư Ân và học trò trong một giờ học VNEN 

Do đó WB đã quy tụ được nhiều chuyên gia quốc tế hàng đầu về phát triển kinh tế và 

xã hội, trong đó có những chuyên gia giỏi về giáo dục. 

Báo cáo chỉ đề cập tới 1.447 trường tiểu học được Dự án hỗ trợ, có nghĩa là báo cáo 

không đề cập tới hàng ngàn trường mở rộng áp dụng VNEN ở tiểu học và THCS. Tôi 

nghĩ rằng, Bộ GD&ĐT sẽ có báo cáo riêng về các trường mở rộng áp dụng VNEN. 

Do là cuộc khảo sát khoa học, nên WB đã chọn mẫu trên diện rộng, bao gồm 650 

trường ở 51 tỉnh để khảo sát lặp liên tục trong ba năm học 2013-2014, 2014-2015 và 
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2015-2016 cho những trường trong Dự án và có đối chứng với những trường ngoài Dự 

án. 

Tại mỗi trường được khảo sát, WB đã tiến hành tổ chức lấy phiếu hỏi tất cả Hiệu 

trưởng và hàng ngàn giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh, cũng như thu thập thông 

tin về trường học. 

Ngoài ra, học sinh phải làm bài kiểm tra môn Toán và Tiếng Việt ở các lớp 3, 4, 5 theo 

chuẩn kiến thức, kỹ năng và theo hướng đổi mới đánh giá của Bộ GD&ĐT. 

Những bất cập, khuyến cáo cũng được chỉ rõ trong Báo cáo 

- Báo cáo của Ngân hàng Thế giới có phải chỉ có những đánh giá tích cực về VNEN 

hay không? 

Tuy báo cáo đã khẳng định tính đúng đắn, phù hợp với xu thế đổi mới giáo dục quốc 

tế của VNEN, nhưng cũng đã chỉ ra cho Việt Nam những bất cập và khuyến cáo chủ 

yếu dưới đây, nhất là khi triển khai VNEN vào những năm sau khi Dự án kết thúc : 

Thứ nhất: Có tới 25% hiệu trưởng các trường VNEN vẫn muốn duy trì mô hình truyền 

thống, không muốn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và hợp tác. 

Đây là dấu hiệu thách thức khi thực hiện định hướng đổi mới giáo dục nhằm chủ yếu 

phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh. 

Tuy nhiên, tỷ lệ trên giảm dần qua các năm hiệu trưởng được “làm VNEN” hơn là chỉ 

được “nghe nói về VNEN”, tức là hiệu trưởng cần được trải nghiệm VNEN thì nhận 

thức đã có thay đổi theo hướng tích cực. 

Thứ 2: Cha mẹ học sinh phần lớn có xu hướng ủng hộ VNEN vì đã mang lại cho con 

em họ sự phát triển các kỹ năng phi nhận thức trong khi đó kết quả học tập vẫn bằng 

hoặc tốt hơn khi học theo truyền thống. 

Tuy nhiên, một bộ phận cha mẹ học sinh phản đối VNEN, có nhiều nguyên nhân, trong 

đó có sự lo ngại về học sinh sẽ gặp khó khăn khi phải tham gia các kỳ thi chuyển cấp hay 

vào đại học. 

Đây là sự thiếu đồng bộ giữa quá trình học VNEN là rèn luyện cách học, phát triển tư 

duy, phát triển nhân cách với việc học sinhvẫn phải qua kỳ thi cử nặng kiến thức nâng 

cao, ít chú ý kiến thức cơ bản và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế của học 

sinh. 

Thứ 3: Trong báo cáo có khuyến cáo, cần coi trọng sự lãnh đạo và đi đầu ở các cấp 

quản lý. Trên thực tế, đó là điều kiện đảm bảo cho sự thành công của VNEN. 

Vai trò của các chủ thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh rất quan trọng cho sự đổi 

mới. Tuy nhiên cần nhìn nhận theo từng góc độ với từng chủ thể. 

Không thể hỏi ý kiến đổi mới phương pháp dạy học theo cách như “trưng cầu dân ý”, 

nhất là những lĩnh vực chuyên môn có tính sư phạm đặc thù chuyên sâu thì hiệu trưởng 

(nhà trường), giáo viên và học sinh là những đối tượng có quyền quyết định chủ yếu. 

Thứ 4: Tập huấn thực tế cho giáo viên tại chính các trường VNEN chưa được chú ý và 

chưa có hệ thống. Thực tế, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo việc “sinh hoạt chuyên môn dựa 

trên nghiên cứu bài học” để khuyến khích giáo viên học hỏi lẫn nhau ngay chính trên 

công việc dạy học của họ, nhưng điều đó chưa trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên 

của các nhà trường. 
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Do đó, giáo viên còn gặp khó khăn trong những tình huống và kỹ thuật dạy học cụ thể 

và chủ yếu trên lớp. Việc vận dụng các công cụ hỗ trợ học tập trong lớp, như các góc 

học tập, góc cộng đồng, các hòm thư, Hội đồng tự quản học sinh... chưa thường xuyên 

và hiệu quả, nhất là chưa thấy được yếu tố tích cực cho phát triển năng lực cảm xúc 

hay xã hội cho học sinh. 

Thứ 5: Những trường VNEN được cấp phát tài liệu, sách hướng dẫn học, được hỗ trợ 

kinh phí hàng năm cho hoạt động chuyên môn nhà trường và tất cả 100% giáo viên 

được tập huấn tại trường, trong đó có khoảng từ 10 tới 15% giáo viên được chuyên gia 

trung ương trực tiếp bồi dưỡng, tập huấn. 

Tuy nhiên để duy trì, nhất là những trường tự nguyện nhân rộng sau khi Dự án kết thúc 

sẽ là những thách thức không nhỏ khi áp dụng VNEN. 

Duy trì tính bền vững của Dự án cần quyết tâm và sự kế thừa 

- Vậy là người gắn bó với VNEN, theo ông, cần làm thế nào để mô hình này có thể tiếp 

tục triển khai có hiệu quả khi thời gian dự án đã kết thúc? 

Những nội dung trong báo cáo của WB, theo tôi phản ánh đúng thực tiễn các trường 

VNEN trong ba năm học thực hiện Dự án. 

Việc duy trì để đảm tính bền vững của Dự án là việc làm rất khó và đã cố gắng thực 

hiện ở Việt Nam, nhất là các Dự án có cấu phần mang tính phi vật chất. 

Điều đó đòi hỏi cần các nhà trường, các địa phương và cả cấp quản lý cao nhất là Bộ 

GD&ĐT phải có sự quyết tâm và sự kế thừa để tận dụng những thành quả, công sức 

đổi mới giáo dục đã có. 

Cũng lưu ý rằng, nghị quyết 29 của Trung ương ban hành tháng 11-2013, nhưng tháng 

9-2012 đã triển khai VNEN. Thực tế, tinh thần VNEN và phương thức dạy học VNEN 

ít nhiều đã thấm trong NQ 29. Đồng thời, có thể hiểu làm VNEN là triển khai một giải 

pháp theo định hướng của đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, hay nói khác đi đây là 

một phép thử về nhận thức, về cách làm đổi mới giáo dục. 

Theo tôi, Dự án VNEN chỉ cung cấp một mô hình cụ thể, chúng ta đã tiếp thu mô hình 

ấy theo tinh thần vận dụng phù hợp với thực tiễn Việt Nam và đã rút ra được bài học 

(cả thành công và chưa thành công) trong quá trình triển khai dự án. Những bài học 

đó cùng với những yêu cầu của Nghị quyết và những bài học khác về đổi mới giáo dục 

phổ thông trong những năm qua đã tạo điều kiện và đặt ra vấn đề cấp thiết phải xây 

dựng mô hình trường phổ thông Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong 

những năm tiếp theo. Ngành Giáo dục cần chủ động bắt tay ngay vào việc này, không 

nên để lãng phí những gì đã đạt được, để rồi đến lúc nào đó lại phải làm lại từ đầu. 

Hoặc là chúng ta sẽ làm thay đổi thế hệ trẻ Việt Nam, để hội nhập vào sự phát triển 

của thế giới, theo nghị quyết 29 của Trung ương và Nghị quyết 88 của Quốc hội, hoặc 

là  trì hoãn các bước đi đổi mới sẽ có lỗi lớn với thế hệ trẻ và rộng hơn là đất nước 

Việt Nam, sự lựa chọn phụ thuộc vào thái độ và hành động của mỗi chúng ta! 

- Xin cảm ơn ông! 

Hiếu Nguyễn 
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47. CHƯƠNG TRÌNH - SGK MỚI CÓ GÌ KHIẾN SÁCH 

CỦA GS HỒ NGỌC ĐẠI BỊ 'LOẠI'? 

Tuệ Nguyễn    

07:54 - 02/10/2019 6 THANH NIÊN 

Những ngày qua, việc sách tiếng Việt và toán lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại bị 'loại' ngay 

từ vòng thẩm định lần đầu tiên với lý do không phù hợp với chương trình giáo dục phổ 

thông mới khiến dư luận lại tò mò muốn biết chương trình mới có gì khác biệt. 

 

 

Xã hội hy vọng sách giáo khoa trong chương trình mới sẽ có những thay đổi phù hợp với mục tiêu 

đổi mới - Ảnh: Phạm Hùng 

Chương trình mới khác biệt ra sao ? 

GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới ban 

hành năm 2018, cho biết: Để thực hiện mục tiêu đổi mới, chương trình mới vừa phải 

kế thừa và phát triển những ưu điểm của chương trình hiện hành, vừa phải khắc phục 

những hạn chế, bất cập. Những điểm cần khắc phục cũng chính là điểm khác biệt chủ 

yếu của chương trình mới so với hiện hành. 

Giáo dục không phải để truyền thụ kiến thức mà nhằm giúp học sinh hoàn thành các 

công việc, giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống nhờ vận dụng hiệu quả và 

sáng tạo những kiến thức đã học 

GS NGUYỄN MINH THUYẾT (Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới) 

Chương trình hiện hành được xây dựng theo định hướng nội dung, nặng về truyền thụ 

kiến thức, chưa chú trọng giúp học sinh (HS) vận dụng kiến thức học được vào thực 

tiễn. Chương trình mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua 

những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt 

động của người học, giúp HS hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực mà nhà 

https://thanhnien.vn/author/tue-nguyen-431.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/chuong-trinh-sgk-moi-co-gi-khien-sach-cua-gs-ho-ngoc-dai-bi-loai-1132449.html#commentbox
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trường và xã hội kỳ vọng. Theo cách tiếp cận này, kiến thức được dạy học không nhằm 

mục đích tự thân. Nói cách khác, giáo dục không phải để truyền thụ kiến thức mà nhằm 

giúp HS hoàn thành các công việc, giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống nhờ 

vận dụng hiệu quả và sáng tạo những kiến thức đã học. Quan điểm này được thể hiện 

nhất quán ở nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục. 

Theo ông Thuyết, chương trình mới bảo đảm định hướng thống nhất và những nội 

dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với HS toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động 

và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội 

dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều 

kiện của địa phương. 

Chương trình hiện hành thiên về trang bị kiến thức cho HS, do đó chứa đựng nhiều 

kiến thức kinh viện, không phù hợp và không thiết thực đối với HS. Chương trình mới 

lấy việc phát triển phẩm chất và năng lực thực tiễn của HS làm mục tiêu, cho nên xuất 

phát từ yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực ở từng giai đoạn học tập để lựa chọn 

nội dung giáo dục phù hợp, giảm bớt đáng kể kiến thức kinh viện, làm cho bài học nhẹ 

nhàng hơn. 

Tuy nhiên, chương trình mới cũng kế thừa những ưu điểm và cả những mục tiêu mà 

chương trình hiện hành đặt ra nhưng chưa thực hiện được như mong muốn trong suốt 

gần 20 năm qua. Cụ thể, theo GS Thuyết là các nguyên lý giáo dục nền tảng như “học 

đi đôi với hành”, “lý luận gắn liền với thực tiễn”, “giáo dục ở nhà trường kết hợp với 

giáo dục ở gia đình và xã hội”. 

Về nội dung giáo dục, bên cạnh một số kiến thức được cập nhật để phù hợp với những 

thành tựu mới của khoa học - công nghệ và định hướng mới của chương trình, kiến thức 

nền tảng của các môn học trong chương trình mới chủ yếu là kiến thức cốt lõi, tương đối 

ổn định trong các lĩnh vực tri thức của nhân loại, được kế thừa từ chương trình hiện hành, 

nhưng được tổ chức lại để giúp HS phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả 

hơn. 

Không bắt buộc dạy học theo phương pháp nào 

Năm 2018, khi dư luận “dậy sóng” vì cách đánh vần “lạ” của sách tiếng Việt 1 - công 

nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại, chia sẻ với báo chí, PGS-TS Bùi Mạnh Hùng, 

Chủ tịch Hội đồng quốc gia thẩm định tài liệu này (năm 2017 và 2018) đồng thời cũng 

là điều phối viên chính ban phát triển chương trình mới, đã cho rằng: Chương trình 

quy định các yêu cầu cần đạt về kỹ năng đọc, viết, nói và nghe. Cụ thể là sau một năm 

học, HS có khả năng đọc, viết, nói và nghe đến mức độ nào. Chương trình mới không 

bắt buộc HS phải được học theo phương pháp nào. Nói cách khác, chương trình giáo 

dục chỉ quy định mục tiêu, còn đường đi đến mục tiêu, trên thực tế, khá đa dạng và sẽ 

được lựa chọn bởi tác giả SGK và giáo viên. 

Chính vì thế, khi chương trình mới được ban hành, với chủ trương “một chương trình, 

nhiều SGK”, sách tiếng Việt lớp 1 của các nhóm tác giả khác nhau có thể sử dụng 

https://thanhnien.vn/doi-song/gia-dinh/
https://thanhnien.vn/cong-nghe/
https://thanhnien.vn/giao-duc/sach-tieng-viet-1-cong-nghe-giao-duc-nen-de-cuoc-song-tham-dinh-1125994.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/sach-tieng-viet-1-cong-nghe-giao-duc-nen-de-cuoc-song-tham-dinh-1125994.html
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những phương pháp dạy học đánh vần khác nhau. “Chắc hẳn cuốn SGK nào giúp HS 

đạt được các yêu cầu của chương trình bằng phương pháp hiệu quả nhất sẽ được nhà 

trường, giáo viên và cha mẹ HS ưu tiên lựa chọn”, ông Hùng nói. 

Ý kiến của PGS Bùi Mạnh Hùng cũng hoàn toàn phù hợp xu hướng của nền giáo dục 

phát triển trên thế giới khi không quá coi trọng vai trò của SGK trong hoạt động dạy 

học. 

Ông Đặng Tự Ân, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT, hiện là 

Giám đốc Quỹ Đổi mới giáo dục VN, cho rằng ở nước ta SGK luôn gắn bó với tất cả 

mọi người, gần gũi, thân thuộc với các gia đình và trẻ em. SGK là quyển sách có khả 

năng định hình niềm tin, thế giới quan và kỹ năng kiến thức cho cả thế hệ trẻ tương 

lai. Tuy nhiên, khi đổi mới giáo dục theo hướng có một chương trình và nhiều SGK thì 

cần làm rõ trong toàn ngành, là quản lý chuyên môn phải bằng chương trình (tổng thể 

và môn học) chứ không phải là SGK. Thi cử theo chuẩn và yêu cầu đầu ra của chương 

trình chứ không phải thi theo SGK. 

Trên thực tế, để chuẩn bị cho việc dạy học chương trình mới, Bộ GD-ĐT cũng đang 

ráo riết tiến hành tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán trên khắp cả nước theo chương 

trình mới, chương trình môn học mà không hề tập huấn, bồi dưỡng phụ thuộc vào 

SGK. Vai trò của SGK, rõ ràng không thể và không nên là “pháp lệnh” với mỗi giáo 

viên và HS như lâu nay. 

Phương pháp của GS Hồ Ngọc Đại có còn phù hợp ? 

Ông Đặng Tự Ân cho biết bắt đầu từ năm 1978, Trường thực nghiệm của GS Hồ Ngọc 

Đại được tiến hành thí điểm mô hình dạy học “thầy thiết kế - trò thi công” và đây 

được coi là giải pháp giáo dục hiện đại nhất VN lúc bấy giờ. 

Nhưng liệu có phải mô hình, triết lý giáo dục “thầy thiết kế - trò thi công” hay mục 

tiêu “mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui”... của GS Hồ Ngọc Đại sắp trở nên 

lỗi thời khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới? Mô hình này có mâu thuẫn 

với mong muốn đổi mới phương pháp dạy học “lấy học trò làm trung tâm” hiện nay 

hay không? Mục tiêu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” có mâu thuẫn gì với mô 

hình “trường học hạnh phúc” mà chính Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đích 

thân phát động từ năm học này? 

Đánh giá của Bộ GD-ĐT năm 2019 về tài liệu tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục của 

GS Hồ Ngọc Đại về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực - phẩm chất của HS cho thấy 

không có khác biệt đáng kể với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Đặc biệt, về năng lực phẩm chất của người học sau khi học tài liệu này được đánh 

giá: “HS chủ động, tự tin tham gia các hoạt động học tập; thông qua việc làm, các 

thao tác học, tự tìm ra và chiếm lĩnh tri thức, được phát huy khả năng tư duy và năng 

lực tối ưu của bản thân một cách nhẹ nhàng, hứng thú”. 

 
 

 

https://thanhnien.vn/the-gioi/
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48. TRƯỜNG CHUYÊN, LỚP CHỌN Ở VIỆT NAM 

29 Tháng Tám 2018 9:41 HỒN VIỆT-Hội nhà văn VN 

ĐẶNG TỰ ÂN* 

Là người có nhiều năm gắn bó, trải nghiệm về trường chuyên, lớp chọn, tôi có 

những trăn trở, suy nghĩ của riêng mình và mong muốn được trao đổi cùng bạn 

đọc. 

1. Trường chuyên, lớp chọn 

Nhiều năm trước, trường chuyên, lớp chọn (sau đây gọi tắt là hệ chuyên) được thành 

lập ở cả ba cấp: tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT). 

Tuy nhiên, theo Nghị quyết 02-NQ-HNTW ngày 24-12-1996 của Ban chấp hành 

Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các địa phương chỉ được mở hệ chuyên 

ở cấp THPT. Theo quan niệm “Trường chuyên là trường trung học, trong đó đào tạo 

toàn diện và nâng cao một số môn học gọi là môn chuyên”. Lớp chọn cũng được hiểu 

theo quan niệm như vậy và được mở ở từng khối lớp trong tất cả các trường trung học. 

Ngoài tên gọi phổ biến là trường chuyên, còn xuất hiện các tên gọi khác như trường 

năng khiếu, trường chất lượng cao, trường bồi dưỡng nhân tài, trường thực hành hoặc 

chỉ gọi chung là trường phổ thông. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, vào năm 1964, một số 

tỉnh ở phía Bắc đã mở các lớp “toán đặc biệt”. Với mục đích tập trung học sinh cấp 3 

trong tỉnh, thành phố có khả năng học giỏi môn toán, nhằm bồi dưỡng chuyên sâu, 

hướng tương lai trở thành các nhà toán học. Hai năm sau, Trường Đại học Tổng hợp 

Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cùng mở các lớp toán đặc biệt. Trải qua 

52 năm, từ ít tỉnh có 3 lớp toán đặc biệt, đến nay đã mở rộng ra trên 2.000 lớp chuyên, 

với 75 trường chuyên, cho 

9 tới11 khối chuyên và tổng số trên 70.000 học sinh (chiếm gần 3% học sinh THPT 

toàn quốc). Tất cả các tỉnh, thành phố và một số trường đại học đều có mở trường 

chuyên, đặc biệt có 8 địa phương còn thành lập từ 2 tới 5 trường chuyên. Chưa kể có 

tới hàng vạn các lớp chọn ở khắp tỉnh thành trong toàn quốc. 

2. Những mặt được 

Một trong những mặt được và cũng là thành tích lớn nhất của hệ chuyên là cung cấp 

thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic khoa học quốc tế. Các đội 

tuyển đã gặt hái được nhiều huy chương qua các kỳ thi. Chỉ tính riêng đội tuyển toán 

dự thi Olympic quốc tế, tính từ 1974 đến nay đã giành được 236 huy chương các loại, 

trong đó có 60 huy chương vàng. Trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh hệ 

chuyên đã mang về nhiều giải cho các địa phương. Những học sinh giỏi trong đội tuyển 

thi quốc gia và quốc tế, có thành tích cao được tuyển thẳng vào các trường đại học. 

Ngoài ra, tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học hằng năm của hệ chuyên rất cao. 

Hệ chuyên tiên phong và lan tỏa trong toàn ngành, tạo ra phong trào thi đua dạy giỏi-

học giỏi sôi động khắp cả nước. Trong một lần làm việc, với một số chuyên gia của 

trường Đại học Paris 5, họ có nhận định: khắp nơi, những trường mà chúng tôi đã đến 

đều thấy chung một cách dạy-học, đó là hướng tới các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và 

quốc tế. 



164 

 

Hệ chuyên ở các địa phương được dành ưu ái, đầu tư tốt nhất về con người, cơ sở vật 

chất cũng như các chế độ học bổng, khen thưởng giáo viên và học sinh. Tính đến nay, 

có gần 70% các trường chuyên trong toàn quốc đạt chuẩn quốc gia. 

Những cán bộ chủ chốt ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, thương mại, quốc phòng và an 

ninh, của Việt Nam, phần nhiều có xuất phát điểm từ hệ chuyên. Đặc biệt, nhiều 

chuyên gia đầu ngành thuộc lĩnh vực khoa học lý thuyết cơ bản, chính là những cựu 

học sinh hệ chuyên. 

Có thể nói, đó là một thời vàng son của hệ chuyên ở Việt Nam. 

3. Những mặt chưa được cùng những khó khăn, thách thức 

Những mặt được cơ bản của giai đoạn trước, nhưng tới nay lại là những bất hợp lý, 

không còn phù hợp của hệ chuyên. Đó là một nghịch lý tất yếu mà giáo dục phải đối 

đầu. Rất cần thay đổi. 

Tuy nói là đào tạo toàn diện, nhưng thực chất hệ chuyên là “dạy chuyên” và “học 

chuyên”, chỉ chuyên sâu vào một môn học, đơn chuyên. Bản chất là trường chuyên 

biệt, là tập trung nguồn lực dạy đơn chuyên. Bởi vậy, cho tới nay, đã quá nửa thế kỷ 

tồn tại, vẫn chưa có một khái niệm chính xác và đầy đủ về mặt ngữ nghĩa cho khái 

niệm: trường chuyên là gì? Chúng ta không thể trách cứ, hay quy trách nhiệm cho hệ 

chuyên. Mà chính là cái mục tiêu bất thành văn đã dẫn dắt hệ chuyên chạy theo các 

mục tiêu trước mắt, không vì lợi ích lâu dài của thế hệ trẻ. Sinh ra hệ chuyên là phải 

học chuyên sâu, có nhiều học sinh vào đại học và nhiều giải trong các kỳ thi học sinh 

giỏi trong nước và quốc tế. Vô hình trung đây lại được coi là xu hướng tới mức sùng 

bái của nhiều nhà trường, nhiều phụ huynh và toàn xã hội. Có giai đoạn thi học sinh 

giỏi cấp quốc gia ở TH, THCS và THPT, khiến các trường phổ thông quay cuồng luyện 

thi, lấy hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi làm nhiệm vụ hàng đầu. Quầy sách giáo dục 

có tới hàng trăm đầu sách nâng cao, luyện thi cho mỗi khối lớp, đáp ứng nhu cầu cấp 

thiết của xã hội. Vấn nạn tiêu cực dạy thêm, học thêm cũng từ đây mà nở rộ, tràn lan, 
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rất khó ngăn cản. Có chuyên gia giáo dục đã bức xúc, mạnh dạn phát biểu: giải tán hệ 

chuyên sẽ hết dạy thêm, học thêm. 

Nhiều địa phương mắc bệnh thành tích trầm kha. Lấy đo lường chất lượng hệ chuyên 

bằng những tấm huy chương, bằng số lượng các giải học sinh giỏi quốc gia. Năm nay 

thành tích phải cao hơn năm trước, đó là mệnh lệnh của lãnh đạo nhiều địa phương. 

Cả hệ thống giáo dục phổ thông hướng theo triết lý dạy học lạc hậu là truyền thụ kiến 

thức, thầy giảng trò ghi. Học sinh càng tích tụ nhiều kiến thức, đạt điểm số cao, càng 

được tôn sùng và nêu gương nhân rộng. Đây là nền giáo dục nặng về hư văn, hàn lâm, 

kinh điển. Nhiều chuyên gia quốc tế khi sang tìm hiểu thực tế giáo dục Việt Nam đều 

có chung nhận định: giáo dục của chúng ta quá lạc hậu, đã đứng lại, tụt hậu hàng thế 

kỷ so với nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. 

Tuy có một bộ phận học sinh trưởng thành, nhưng một bộ phận lớn khác lại trở thành 

những chú “gà công nghiệp”, con “mọt sách”, thiếu sức khỏe, thiếu kỹ năng sống, hạn 

chế ngoại ngữ, khó hòa nhập xã hội, ít tiếp cận với phẩm chất công dân toàn cầu. Chất 

lượng học sinh không toàn diện, học lệch, học tủ, giáo dục không hài hòa giữa các mặt 

Đức, Trí, Thể, Mỹ. Dẫn đến hệ quả, còn học sinh hệ chuyên trượt đại học do học sâu 

đơn môn, ít học liên môn. Nhiều chuyên gia cho rằng: kết quả thi học sinh giỏi không 

phải là chất lượng giáo dục mà chính là chất lượng của luyện thi, tới mức khổ luyện. 

Có những cựu học sinh hệ chuyên than phiền, chúng em luôn chịu áp lực quá lớn về 

học và thi cử, cảm thấy như tuổi thơ của mình bị đánh cắp, như mình chưa từng được sống. 

Hệ thống hệ chuyên, về cơ bản là không phù hợp với triết lý giáo dục đổi mới. Ngoài 

ra, cũng chính hệ thống này đã tạo ra sự bất bình đẳng ghê gớm về hưởng thụ giáo dục 

cũng như môi trường giáo dục ở mỗi địa phương. Mỗi trường chuyên có hàng trăm 

cán bộ giáo viên giỏi để dạy cho khoảng 700-800 học sinh giỏi. Tỷ lệ giáo viên trên 

lớp quá cao và tỷ lệ học sinh trên một lớp quá thấp. Các trường chuyên là trường công, 

được chi từ ngân sách nhà nước, bao gồm lương, học bổng, nội trú, luyện đội tuyển và 

tăng cường cơ sở vật chất. Môi trường dạy-học lý tưởng, hơn hẳn số đông các trường 

cùng địa phương. Đầu tư suốt ba năm học chỉ để bồi dưỡng cho từ 8 tới 10 học sinh 

trong mỗi đội tuyển, đó quả là công sức và tiền của quá lớn. Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 959-QĐ-TTg ngày 24-6-2010, phê duyệt đề án phát triển hệ thống 

trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020, với kinh phí trên 2.300 tỉ đồng là rất lớn. 

Tính khả thi của đề án này vẫn còn là dấu hỏi. 

Mặt khác, trong khoảng 10 năm trở lại đây hệ chuyên đã bộc lộ những bất cập, ngay 

cả chính nội tại. Nhiều vấn đề thật khó tìm ra lối thoát. Sức hút của du học, cùng với 

hấp dẫn của các trường tư, trường quốc tế, vốn rất coi trọng giáo dục nhân cách, phát 

triển con người toàn diện, đã làm cho một bộ phận phụ huynh muốn rời bỏ hệ chuyên. 

Theo khảo sát của báo điện tử Giáo dục Việt Nam, có tới 66% người được hỏi không 

muốn con em mình theo học hệ chuyên. Khối phổ thông chuyên Tin của Đại học Bách 

khoa Hà Nội cũng đã tự giải thể. 

Hiện nay, các lớp chọn ở các quận, huyện đã có thương hiệu, đủ thay thế trường chuyên 

trong việc thu hút học sinh vào trường đại học và cao đẳng. Nhất là đầu vào các trường 

chuyên nghiệp đã rộng mở, không quá khó với nhiều học sinh. Năm 2017, có tới trên 

700 cơ sở giáo dục tuyển sinh vào đại học và cao đẳng. Nội dung thi trắc nghiệm trong 

kỳ thi THPT quốc gia, đòi hỏi thí sinh nắm kiến thức rộng và hiểu đúng ý nghĩa khái 

niệm khoa học đã học. Do đó, cách học chuyên sâu của hệ chuyên là rất không phù 

hợp cho cách thi này. 
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Đã từ lâu, nội dung, chương trình, sách giáo khoa hệ chuyên chưa được ban hành chính 

thức. Các tổ chuyên môn tự biên soạn tài liệu bồi dưỡng, trên cơ sở các đề thi học sinh 

giỏi hằng năm. Nhiều trường rất khó chọn giáo viên dạy các khối chuyên. Qua thực tế, 

chỉ có thể dạy tốt hệ chuyên, nếu giáo viên đó đã từng học chuyên, và tối ưu nhất là 

các em trong danh sách thi học sinh giỏi quốc gia. Tuy nhiên nhiều học sinh học giỏi 

lại không muốn vào học các trường Sư phạm, điều này đồng nghĩa mất hy vọng có 

giáo viên bổ sung vào hệ chuyên. Đối với các khối chuyên khoa học xã hội vừa khó 

tuyển sinh lại vừa khó tìm giáo viên giảng dạy. 

Có thể nói, đã đến lúc không hợp thời của hệ chuyên ở Việt Nam. 

4. Hướng đi nào cho trường chuyên, lớp chọn 

Nghị quyết số 29-NQ-TW ngày 4-11-2013 của Ban chấp hành Trung ương chỉ ra 

“Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn 

diện năng lực và phẩm chất của người học”. Đây được coi là quan điểm chỉ đạo, hay 

được hiểu như là triết lý đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam. Như vậy, nội dung dạy 

học, phương pháp dạy học và đánh giá người học phải thay đổi, phù hợp với triết lý 

giáo dục mới. Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Không dạy kiến thức 

chuyên sâu, mà thay vào đó là cung cấp kiến thức vừa đủ, giúp các em thuận lợi trong 

việc phát triển năng lực làm việc cùng các kỹ năng sống, kỹ năng xã hội. Học là để 

phát triển cá nhân, thành người có nhân cách và biết làm việc hiệu quả, sáng tạo. 

Hệ chuyên, chắc chắn không thể có con đường đi nào khác so với những quan điểm 

đã nêu trên. Theo chúng tôi, hướng đi cho hệ chuyên, có thể là: 

- Thiết kế lại hệ chuyên. Dạy học đổi mới là dạy học hướng tới người học. Theo đó, 

việc tổ chức quá trình dạy học phải đi theo các nguyên lý cơ bản của giáo dục hiện đại. 

Dạy học qua hoạt động và qua trải nghiệm. Dạy học sinh cách học, cách sáng tạo và 

cách sống, cách làm người. Phát triển cho học sinh các năng lực tự học, phán đoán, 

hợp tác, giao tiếp và công nghệ. 

Tại Mỹ có hàng trăm trường phổ thông học theo mô hình STEM (S-Khoa học, T-Công 

nghệ, E-Kỹ thuật, T-Toán). Thực chất đây là loại hình trường chuyên liên môn và thực 

hành. Bản chất STEM là trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng (nhóm 4 môn 

chuyên), tạo sự gắn kết, tích hợp một mô hình học tập liên môn dựa trên các ứng dụng 

thực tế. Tại Anh và các nước thuộc địa cũ của họ, đã bỏ các mô hình dạy học kiểu 

Grammar School (đơn chuyên theo hướng hàn lâm), Technical School (đơn chuyên 

theo hướng kỹ thuật) và hiện nay đang duy trì và phát triển loại hình Modern School, 

trường học mới phát triển theo hướng hiện đại, liên môn chuyên. 

Phải chăng, đó là những gợi ý bổ ích, mang tính quốc tế cho việc cấu tạo lại hệ thống 

trường chuyên của Việt Nam? 

- Thay đổi lại phương thức thi cho hệ chuyên. Không thể duy trì cách tổ chức và nội 

dung thi học sinh giỏi quốc gia như hiện nay, nó quá đi sâu vào học thuật. Chúng ta đã 

từng tổ chức thi “Đường lên đỉnh Olympia” - kỳ thi trí tuệ, kiến thức toàn diện; thi 

Olympic “Phát minh và Sáng chế” - kỳ thi năng lực làm việc và sáng tạo; thi Olympic 

“Robot Lego” hay “Robocon” - kỳ thi năng lực ứng dụng. Hiện nay, các trường phổ 

thông của Việt Nam đã chủ động giao lưu, tổ chức nhiều cuộc thi giữa học sinh các 

nước trong khu vực và quốc tế. Qua đây cho ta điều kiện tốt nhất củng cố và nâng cao 

chất lượng học tập, đặc biệt có thêm trải nghiệm trong việc giáo dục phẩm chất công 

dân toàn cầu cho học sinh Việt Nam. 
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Không bỏ mà cần tiếp tục tham gia các kỳ thi Olympic khoa học quốc tế. Tuy nhiên 

nhiệm vụ này nên giao cho số ít các trường đại học thực hiện, chẳng hạn như: Trường 

Phổ thông chuyên Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, Trường Phổ thông năng khiếu 

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Trường Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà 

Nội. Đây là các địa chỉ có rất nhiều tiềm năng và thực tiễn để dạy học chuyên sâu một 

môn, theo hướng hàn lâm. Quan điểm này phù hợp với nhiều nước, ngoài ra, giai đoạn 

khởi đầu của hệ chuyên Việt Nam cũng đã từng làm vậy. 

Có thể khẳng định, cần cải tổ toàn diện của hệ chuyên ở Việt Nam. 

 _____ 

* Giám đốc điều hành Quỹ quốc gia về Đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam. 

“Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên 

lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi 

của sinh viên. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả: 

- Bệnh nhân chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục đó. 

- Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đó. 

- Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đó. 

- Nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đó. 

- Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đó. 

Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia”. 

                                                       Nelson Mandela 

 

 

49. MÔ HÌNH VNEN:MỘT GIẢI PHÁP SƯ PHẠM CHO ĐỔI 

MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. 

Báo GD&TĐ. Tháng 4-2016-Đặng Tự Ân, Chuyên gia Trưởng Dự án  

Thế giới ở kỷ 21 thách thức và buộc việc học tập phải đổi mới không ngừng. Môi 

trường làm việc trở lên phức tạp và đòi hỏi nhiều kỹ năng tư duy bậc cao hơn, 

cộng đồng được kết nối tốt hơn thông qua công nghệ và truyền thông. Do vậy, các 

cá nhân phải có khả năng phát triển kỹ năng riêng của bản thân để theo kịp với 

môi trường trong xu thế toàn cầu hóa. Giáo dục phải thay đổi để học sinh được 

làm chủ và các em tự quản lý quá trình học tập của bản thân là mục tiêu quan 

trọng nhất của sự nghiệp đổi mới giáo dục. 

Giáo dục phải coi trọng, chuyển biến vị trí của người học từ đối tượng tiếp nhận tri 

thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức, nâng cao hiệu quả học tập. 

Giáo dục phải coi trọng tính sáng tạo, tính độc lập, tính tích cực là những điều kiện, 

đồng thời là kết quả của sự phát triển nhân cách của người học. 

10 VẤN ĐỀ KHÁC BIỆT TRONG DẠY HỌC HIỆN ĐẠI. 

 

Quan niệm dạy-học :Là quá trình kiến tạo, tự khám phá, xử lý thông tin. 

Học sinh tự tích tụ kiến thức, vốn hiểu biết và hình thành các năng lực, phẩm chất 

cho bản thân, thông qua các hoạt động học do giáo viên tổ chức. 
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Bản chất dạy-học :Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh. Dạy học sinh 

cách tìm ra chân lý. Quan tâm tới quá trình học, theo nhu cầu của học sinh 

Mục tiêu của dạy học và giáo dục :Chú trọng hình thành các năng lực (độc 

lập, sáng tạo, hợp tác…) để sớm thích ứng vai trò là người phát triển cộng đồng. 

Dạy phương pháp và cách thức giải quyết vấn đề, dạy cách học. Học để đáp ứng 

những yêu cầu hiện tại và tương lai. Những điều đã học cần thiết, bổ ích cho bản 

thân và cho sự phát triển của xã hội 

Nội dung dạy-học: Từ nhiều nguồn khác nhau như sách giá khoa, tài liệu 

khoa học, tài liệu Hướng dẫn học...mang tính thực tế cao, có nhiều tình huống thực 

tế, đáp ứng nhu cầu học sinh quan tâm. Ngoài kiến thức là cung cấp phương pháp 

tư duy, cách thức nhận thức trong quá trình học của học sinh 

Phương pháp day-học :Các phương pháp tìm tòi, khám phá, giải quyết vấn 

đề và dạy học tương tác. Tích cực hóa hoạt động học của học sinh. Dạy học phân 

hóa theo khả năng nhu cầu của từng học sinh. Dạy học theo tốc độ học tập, nhận 

thức của học sinh. Tạo ra niềm vui, hứng thú và tình cảm lành mạnh trong quá trình 

học của học sinh 

Hình thức tổ chức lớp học :Cơ động, linh hoạt, tổ chức theo yêu cầu, đặc thù 

môn học khác nhau. Học ở ngoài lớp, ngoài nhà trường. Học theo cá nhân, theo 

nhóm nhỏ. Bàn ghế theo chuẩn, thuận tiện cho việc sắp xếp, bố trí phù hợp với hoạt 

động học của học sinh 

Môi trường lớp học :Lớp học hoạt động, kỷ luật tích cực, không hình thức 

học sinh tự chủ, tự quản, dân chủ, thân mật và hợp tác. Sử dụng có hiệu quả các 

công cụ hỗ trợ học tập trong lớp (Hội đồng tự quản học sinh, các góc học tập trong 

lớp theo chủ đề) 

Đánh giá HS :Đánh giá theo quá trình học, theo sản phẩm hoạt động học của 

học sinh một cách thường xuyên, liên tục. Đánh giá để điều chỉnh cách dạy và cách 

học. Tăng cường đánh giá bằng nhận xét. Học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn 

nhau; đánh giá được hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng. 

Vai trò của GV : Giáo viên tổ chức, điều khiển, thúc đẩy, gợi  mở, xúc tác, 

trợ giúp, hướng dẫn, tìm tòi, động viên, cố vấn, trọng tài, trong các hoạt động học 

tập độc lập của học sinh. Đánh thức năng lực, tiềm năng trong mỗi em, chuẩn bị tốt 

cho các em tham gia hòa nhập cộng đồng và tạo ra phong cách học tập suốt đời sau 

này 

Vai trò của cha, mẹ học sinh và cộng đồng : Cha, mẹ học sinh và cộng đồng 

tham gia vào các hoạt động nhà trường thường xuyên và hiệu quả; trực tiếp hỗ trợ 

học tập, đánh giá và giáo dục học sinh. 

 

Cùng với giáo viên, gia đình và cộng đồng, học sinh cũng là một chủ thể, là nhân vật 

trung tâm trong quá trình giảng dạy, hay chính xác hơn, lấy hoạt động học của học 

sinh làm trung tâm trong các hoạt động sư phạm ở nhà trường. Đây là quan điểm, là 

tư tưởng của mọi nền giáo dục hiện đại và tiên tiến trên thế giới. Khi coi hoạt động 

học của học sinh có vai trò trung tâm trong quá trình dạy, chúng ta không nên hiểu bó 

hẹp đó chỉ là một phương pháp dạy học cụ thể mà nó phải được coi là chiến lược, tư 

tưởng, hòn đá tảng, kim chỉ nam, sợi chỉ đỏ xuyên suốt, chi phối cả chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông. Nghĩa là nó chi phối mục tiêu, nội dung dạy học, phương 
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pháp đánh giá, cách thức tổ chức dạy học và các phương tiện, kỹ thuật dạy học khác 

nhau.Nó nhấn mạnh tính hoạt động tích cực của người học và tính nhân văn của giáo 

dục. Nó phù hợp với đặc tính ưa hoạt động của trẻ em. Người học, học bằng hoạt động, 

thông qua hoạt động của chính mình, để chiếm lĩnh kiến thức, hình thành năng lực và 

những phẩm chất của người lao động.    

Nhìn chung, dạy học theo tư tưởng đổi mới (mô hình VNEN) này thường có một số 

đặc trưng cơ bản sau : 

1- Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động của học sinh.  Tổ chức các hoạt động 

học tập của học sinh cần phải trở thành trung tâm của quá trình giáo dục. 

2- Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học, phương pháp tư duy và phương pháp giải 

quyết vấn đề. Đây là những phẩm chất và điều kiện tốt nhất để có thể duy trì thói quen 

học tập thường xuyên và học tập suốt đời. 

3- Tăng cường học tập của mỗi cá nhân, phối hợp với học hợp tác và học nhóm. Học 

sinh là chủ thể của quá trình học, tự mình chủ động chiếm lĩnh kiến thức. Tạo ra môi 

trường học tập tương tác, thày-trò, trò-trò vì thế nó có tác dụng rất tốt để phát huy năng 

lực của mỗi cá nhân học sinh 

 

Học sinh trường tiểu học Tả Thanh Oai, một trong những trường đầu tiên thực hiện mô hình 

VNEN tạiHà Nội 

4- Dạy và học chú trọng tới sự quan tâm và hứng thú của học sinh, nhu cầu và lợi ích 

của xã hội. Dạy học sinh trên những gì các em đã có, tạo hứng thú, óc tò mò, sáng tạo 

cho học sinh. Học sinh phải biết cách làm việc độc lập, sáng tạo, biết tổ chức công việc 

để giải quyết các đòi hỏi của xã hội và nhu cầu đa dạng, phức tạp của công việc sau 

này. 

5- Dạy và học coi trọng hướng dẫn tìm tòi, học qua trải nghiệm. Giáo viên hướng dẫn 

mang tính định hướng mà không có ý áp đặt trong quá trình học của học sinh 
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6- Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò, của gia đình , cộng đồng. Ngoài 

đánh giá kết quả học (đánh giá kết thúc, ) rất coi trong đánh giá bằng nhận xét qua quá 

trình học của học sinh (đánh giá theo tiến trình, đánh giá theo từng phần). 

 

 

50. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC: 

KHÔNG THỂ “ĂN XỔI, Ở THÌ”  

Minh Phong (ghi) - 14/09/2020, 11:00 GMT+07 | Giáo dục 

GD&TĐ - Quá trình lập kế hoạch, triển khai cũng như kết quả đầu ra của quy 

hoạch mạng lưới trường học ở các địa phương là vấn đề nhức nhối của bài toán 

chung về cơ sở vật chất (CSVC) trường học. Đây vốn được coi là một trong những 

yếu tố quyết định tới chất lượng giáo dục trong các nhà trường. 

 

Ông Đặng Tự Ân – Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam nhấn 

mạnh thực trạng trên, đồng thời nêu lên 3 nhược điểm trong quy hoạch mạng lưới 

trường học.   

“Bắt bài” quy hoạch 

Thứ nhất, quy hoạch theo tư duy “đồng phục”. Theo ông Ân, tùy theo đặc thù từng 

vùng miền, đặc điểm dân cư mà xây dựng quy hoạch cho phù hợp. 

Không thể “đồng phục” về cách xác định trọng tâm, ưu tiên trong quy hoạch. Đáng lẽ 

chỉ cần sửa chữa cải tạo hay nâng cấp nhưng quy hoạch lại bỏ đi, cho xây mới. 

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc.html
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Quy hoạch không thể giống nhau theo từng khu vực ở mỗi tỉnh và thành phố. Ở thành 

phố, thị xã quy hoạch phải đặt trọng tâm hướng vào việc tăng dân cư một cách cơ học 

hàng năm. 

Tuy nhiên, tăng dân số ở khu vực đông dân cư, khu đô thị trung tâm lại rất khác với 

sự tăng dân số ở các khu vệ tinh hoặc các huyện ngoại thành. Dẫn đến, xảy ra tình 

trạng thiếu trường công ở các khu vực nội thành, nội đô. 

Ở các huyện thuộc khu vực đồng bằng hoặc trung du có thuận lợi hơn vì quy hoạch 

vùng này tương đối đồng đều ở các trường. Ở các huyện miền núi, dân cư thưa thớt, 

dân số không biến động nhiều, nên đặt trọng tâm quy hoạch vào việc dồn trường, bỏ 

điểm lẻ ở tiểu học. 

 
Ông Đặng Tự Ân trong chuyến công tác thực tế 

 

Thứ hai, quy hoạch theo cách làm ngược. Nêu thực trạng về vấn đề này, ông Ân viện 

dẫn, nhiều địa phương, có cách làm quy hoạch thiên về chủ quan áp đặt từ trên 

xuống hay còn gọi quy hoạch trong “phòng lạnh”. Quy hoạch tổng thể không thiếu 

nhưng khi triển khai cụ thể của từng khu vực lại thiếu. 

Theo ông Ân, quy hoạch phải xuất phát từ đơn vị dân cư cơ sở nhỏ nhất, tức là xuất 

phát từ nhu cầu thực tế của thôn, xã, phường về phát triển dân cư, phát triển giáo dục 

mà xây dựng quy hoạch. 

Phải từ thực tế đề xuất quy hoạch các cấp cơ sở và trên căn cứ đó, tỉnh thành phố xem 

xét điều chỉnh và Hội đồng nhân dân có Nghị quyết quy hoạch chung của địa phương. 

Thứ ba, quy hoạch không theo kịp sự thay đổi và phát triển dân cư. Việc dự báo thiếu 

chính xác do thiếu nghiên cứu thực tế và đôi khi vô cảm của một số người có trách 

nhiêm, gây ra tình trạng quy hoạch không khả thi, đổ bể, nơi thừa, nơi thiếu, gây lãng 
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phí tiền của hay thất thoát ngân sách của nhà nước. Làm khó cho việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục.     

Ngay tại một số thành phố đông dân cư, hiện tượng quy hoạch không sát thực tế cả về 

dự báo phát triển xã hội cũng như quy mô trường học tương lai. 

Trong quy hoạch theo dự báo dân số nội đô giảm và các đô thị vệ tinh, huyện tăng 

nhưng thực tế lại ngược lại. Mỗi phường dự kiến 20 ngàn dân, nhưng thực tế 30 hay 

40 ngàn dân. Từ đó phá vỡ quy hoạch dẫn đến việc sử dụng kinh phí không hiệu quả, 

nơi cần xây trường lại không có hoặc thiếu kinh phí. 

 
Học sinh tỉnh Phú Thọ 

 

Cần có giải pháp tổng thể, dài hơi 

Khẳng định, vấn đề quy hoạch trường lớp cần có giải pháp tổng thể, dài hơi, không thể 

“ăn xổi, ở thì”; Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam nhấn 

mạnh, Luật Giáo dục 2019, đặc biệt Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định cụ thể  trách 

nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Đồng thời khẳng định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm đảm bảo CSVC cho giáo dục 

địa phương, các quy định chuẩn về trường học, lớp học, bố trí đủ quỹ đất cho các cơ 

sở giáo dục. 

Tháng 4/2017, Bộ GD&ĐT có văn bản số 1428/BGDĐT-CSCVTBTH gửi Chủ tịch 

UBND các tỉnh về tăng cường CSVC cho các trường học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục phổ thông theo nghị quyết 29/NQ-TW. Đây là sự cảnh báo sớm từ Bộ 

chủ quản. 

Tuy nhiên đến năm học 2020-2021, năm học đầu tiên triển khai Chương trình mới giáo 

dục phổ thông mới thì bài toán CSVC vẫn khó giải, nhất là ở Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh 

và một số thành phố, thị xã lớn vẫn còn bất bập, nhiều việc cần làm. 



173 

Mỗi năm, các địa phương dành nhiều tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp, nhưng mạng lưới 

trường học tại các địa phương vẫn chưa đáp ứng. Khu vực đông dân cư, khu đô thị 

mới, khu công nghiệp, chế xuất thiếu trường, thiếu lớp; sĩ số bình quân học sinh mỗi 

lớp quá cao, vượt chuẩn quy định. 

 
HS Trường tiểu học Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) 

 

Mỗi xã phường thị trấn, khu đô thị có ít nhất 1 trường mầm non, TH, THCS. Sĩ số 

đảm bảo 35 học sinh/lớp. Khu dân cư 30 tới 50 ngàn dân có một trường THPT và 

đảm bảo sĩsố 40/hs lớp. Học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày theo quy định của 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, các địa phương đều không thực 

hiện được kế hoạch đồng loạt, nhất là quận huyện ở các thành phố đông đúc dân cư, 

gây bất bình đẳng lớn trong giáo dục. 

Mặc dù HĐND các địa phương có Nghị quyết phát triển giáo dục 5 năm, 10 năm, tầm 

nhìn 30 năm, 50 năm. Nhưng do thiếu những tính toán nghiên cứu, dự báo khoa học 

nên hầu như quy hoạch bị phá hỏng và nghị quyết không khả thi, khó vào cuộc sống, 

gây bức xúc trong xã hội. 

Mỗi xã phường thị trấn, khu đô thị có ít nhất 1 trường mầm non, TH, THCS. Sĩ số đảm 

bảo 35 học sinh/lớp. Khu dân cư 30 tới 50 ngàn dân có một trường THPT và đảm bảo 

sĩ số 40/hs lớp. 

Học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày theo quy định của Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018. Tuy nhiên, các địa phương đều không thực hiện được kế hoạch đồng loạt, 

nhất là quận huyện ở các thành phố đông đúc dân cư, gây bất bình đẳng lớn trong giáo 

dục. 

Mặc dù HĐND các địa phương có Nghị quyết phát triển giáo dục 5 năm, 10 năm, tầm 

nhìn 30 năm, 50 năm. Nhưng do thiếu những tính toán nghiên cứu, dự báo khoa học 

nên hầu như quy hoạch bị phá hỏng và nghị quyết không khả thi, khó vào cuộc sống, 

gây bức xúc trong xã hội. 

 

Kiên quyết giữ quỹ đất cho giáo dục 

Từ thực trạng nêu trên, ông Ân đề xuất, việc rà soát, điều chỉnh và quá trình xây dựng 

quy hoạch cần làm một cách khoa học, đảm bảo được tính khả thi cao. 
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Tập trung quy hoạch kiên cố hóa trường học ở vùng miền núi, vùng xa, nâng cấp, sắp 

xếp trường lớp phù hợp với sự phát triển ngày một tốt hơn ở các vùng vốn giai đoạn 

trước có điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội khó khăn. Các thành phố lớn chủ động trong 

quy hoạch trước sự tăng dân số cơ học hàng năm. 

Nắm bắt kịp thời những chính sách thay đổi lớn về phát triển kinh tế, về quản lý đô thị 

của Chính phủ, từ đó có quy hoạch phù hợp và phương án điều chỉnh kịp thời theo 

thực tế. 

Chấm dứt bất cập giữa việc địa phương tăng hàng chục vạn học sinh nhưng số trường 

lớp được xây mới lại quá ít, không tương xứng. Trường học đợi học sinh mà không 

thể là học sinh phải dồn ép chỗ học để đợi trường học mới. 

Có cơ chế quy hoạch đặc thù cho Hà nội và Tp Hồ Chí Minh, kể cả nâng tầng làm 

phòng chức năng và nơi hoạt động chung nhà trường. Quan tâm tới đầu tư cho học trải 

nghiệm, học 2 buổi/ngày, hạ tầng học trực tuyến và khu nhà vệ sinh hiện đại. 

Ngoài ra, cần quy rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước có liên 

quan tới quy hoạch. Xử lý dứt điểm các tổ chức vi phạm làm phá vỡ quy hoạch. 

Đồng thời xử lý mạnh tay những tổ chức dùng đất công giải tỏa để xây chung cư, tạo 

sức ép dân số tiếp tục tăng. Có chế tài thu lại đất đối với các chủ đầu tư chỉ lo làm giầu, 

xây hộ chung cư mà không lo giáo dục, xây trường lớp. Lo xây nhà để bán mà không 

quan tâm xây trường hoặc chỉ ưu ái xây trường học tư thục. 

Các Bộ ngành TW cần hỗ trợ để không còn tình trạng có nguồn lực thực hiện quy 

hoạch nhưng không có quỹ đất và ngược lại. Các giải pháp liên quan tới quỹ đất cần 

quyết liệt, mang tính pháp quy và yêu cầu cao đồng thờinêu cao tính trách nhiệm của 

chính quyền các cấp cũng như các chủ đầu tư. 

 

“Sở Xây dựng và Sở quy hoạch Kiến trúc phải là cơ quan đầu mối giúp UBND các 

cấp trong việc rà soát, lập quy hoạch, thực hiện và giám sát quy hoạch. Không thể để 

ngành Giáo dục tự lo hay chạy đi xin nhờ mối quan hệ thân quen trong các khâu quy 

hoạch.  Quỹ đất rời đi từ các cụm công nghiệp, các cơ quan TW, kiên quyết dành cho 

xây trường và làm các công trình phục vụ hoạt động công ích xã hội” – Ông Đặng Tự 

Ân 

 

51. GIÁO DỤC VIỆT NAM: TRIẾT LÝ VÀ ĐỔI MỚI 

 

ĐẶNG TỰ ÂN 

08:30 01/09/2020. Báo Đại Đoàn Kết 

Ngân hàng Thế giới khẳng định, trong 10 hệ thống giáo dục đổi mới hàng đầu 

thế giới, thì khu vực Đông Á - Thái Bình Dương có tới 7 nước, trong đó Việt 

Nam và Trung Quốc là hai quốc gia được đánh giá thực sự ấn tượng. 

 

Đột phá để đổi mới 

Giáo dục các giai đoạn 1945-1954 và 1954-1975, còn sơ khai, tuy có tiến hành một số 

cải cách giáo dục (CCGD) nhưng vẫn còn những hạn chế. Cả nước đang phải lo “kháng 
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chiến, kiến quốc”,  rồi “tay bút, tay súng” và “tất cả cho giải phóng Miền Nam”, nên 

bức tranh giáo dục Việt Nam trong các giai đoạn này tuy có những nét chấm phá điển 

hình nhưng còn mờ nhạt, chưa bao quát và chưa thấy rõ nét. 

Sau năm 1975 bức tranh giáo dục Việt Nam đã có những gam màu với sự thay đổi, 

dần chuyển dịch để trở thành đa sắc, tiến tới một chính thể thống nhất trên cả nước đã 

thống nhất. Hệ phổ thông 12 năm ở Miền Nam tồn tại được 6 năm và tới năm 1981 sát 

nhập vào hệ phổ thông 10 năm ở Miền Bắc thành hệ phổ thông 12 năm trong toàn 

quốc. Giáo dục tư thục ở Miền Nam bị xóa bỏ và sau đó được phép hoạt động trở lại 

vào thời kỳ đổi mới. 

Đại hội lần thứ VI của Đảng ta vào năm 1986 là Đại hội của đổi mới tư duy, mở đường 

cho đất nước phát triển, đồng thời cũng mở ra cánh cửa, kỳ vọng cho một thời kỳ vàng 

son cho giáo dục Việt Nam. Một lát cắt giáo dục phổ thông vào thời kỳnày sẽ cho ta 

được chiêm ngưỡng để rồi có đôi điều chiêm nghiệm mang nét chấm phá chủ quan của 

người viết. Thiết nghĩ, đây cũng là điều trăn trở góp vào luận bàn chung về giáo dục 

nước nhà. 

Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng ta vào năm 2013, đòi hỏi giáo dục phải thực hiện đổi 

mới căn bản và toàn diện từ xây dựng mục tiêu, chương trình căn bản và phương pháp, 

kiểm tra đánh giá, cơ chế quản lý và tổ chức hệ thống giáo dục… Vì thế, chúng ta hoàn 

toàn được hiểu đây như là cuộc CCGD lần thứ 4 thời kỳ đổi mới giáo dục. 

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn học được ban hành 

năm 2018 đã hiện thực hóa, như điểm sáng của 6 năm kiên trì, tổ chức hội thảo, góp 

ý, sửa đổi và lại tiếp tục hội thảo. Chương trình giáo dục phổ thông mới là thành quả 

của toàn ngành giáo dục, của trí tuệ tập thể giới khoa học trong nước và nước ngoài. 

Chúng ta đã giải quyết cơ bản “nút thắt” trong hoạt động đổi mới giáo dục, tạo hành 

lang pháp lý cho các cơ sở giáo dục trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, đó 

là Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) năm 2018 và Luật Giáo dục 

năm 2019. 

 

Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam 

Triết lý giáo dục Việt Nam đã có hay chưa? Phải chăng chúng ta chưa có một triết lý 

phù hợp với thời đổi mới và hội nhập, do đó giáo dục hiện nay chưa có hướng đi rõ 

ràng? 

Cứ tạm hiểu triết lý như là kim chỉ nam về giá trị cho giáo dục hướng tới. Vì thế, triết 

lý nó không bất biến mà thay đổi theo bối cảnh của xã hội, tức là tùy vào thời điểm mà 

người ta phải điều chỉnh hoặc thay thế hoàn toàn nó. Muốn tìm ra được triết lý giáo 

dục thời kỳ đổi mới không cách nào hơn là hãy rà lại những giá trị cũ, vốn được coi là 

triết lý của một thời, nếu không phù hợp thì điều chỉnh, thậm chí thay bỏ. Nhưng chớ 

có bảo thủ và ngộ nhận khi xem xét và đánh giá. 

Chẳng hạn, cuộc tranh luận mãi, kéo dài không kết thúc với công thức “Tiên học Lễ, 

hậu học Văn”, bỏ hay để. Trong khi nhiều nơi đề cao, vẫn đặt khẩu hiệu ở nơi trang 

trọng nhất chốn học đường. “Con ngoan, trò giỏi” hiện đang tiếp tục được coi là giá 

trị giáo dục hiện thời. 

Có ý kiến lại cho rằng: phải bỏ và nên thay bằng: “Con bản lĩnh, trò sáng tạo”. Bởi vì, 

giáo dục ngày nay rất cần những con người giầu năng lực, sẵn sàng phản biện và đam 

mê tự do sáng tạo. Không thể là mẫu người chỉ biết vâng lời, ngoan ngoãn làm theo 
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cùng với cái đầu giỏi đầy ắp học vấn hư văn. Tháng 9 năm 2007, Bộ Giáo dục đã tổ 

chức hội thảo khoa học tìm kiếm “Triết lý giáo dục Việt Nam”. Đến nay dường như 

vẫn còn đó, triết lý giáo dục đang ở đâu? 

Không phải là chúng ta không có triết lý giáo dục, vẫn đang có đấy. Nghị quyết 29-

NQ/TW đã chỉ ra “Chuyển mạnh quá trính giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang 

phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”, có thể hiểu đây là bản chất hay 

nội hàm của triết lý giáo dục thời đổi mới. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã 

đưa ra quy định vàng, bao gồm 5 phẩm chất và 10 năng lực, thực chất đây là mục tiêu, 

là đầu ra, là mẫu người người học của trường học đổi mới. Nhà trường phải “xuất 

xưởng”, chuyển giao cho đất nước những con người thấm đậm quy định vàng, mang 

phong cách công dân mới người Việt. 

 

 

Thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Quang Vinh. 

 

 

Cần sự nêu gương của người thầy 

Xét cho cùng, đổi mới hay triết lý cho một nền giáo dục thì cốt lõi vẫn cần sự nêu 

gương của người thầy. 

Người thầy giữ vai trò quan trọng trong quá trình “sản xuất” làm ra sản phẩm. Thầy 

cần phải được “giáo dục” mà không thể chỉ được “đào tạo” như chúng ta vẫn nghĩ và 

đang làm. Đòi hỏi người thầy khi hành xử với người học phải vừa có phương pháp 

(cách giáo dục) và vừa phải có tâm (lòng trắc ẩn). Thầy bị hạn chế về năng lực giáo 

dục thường dẫn đến bất lực khi hành nghề, dùng đòn roi với học sinh, để giải tỏa tức 
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giận hay áp lực cuộc sống. Bên cạnh đó, nghề giáo không được xem trọng, phụ huynh 

hành xử thô lỗ, xúc phạm giáo viên khi con em phạm lỗi bị phạt trong lớp. 

Cách giáo dục cũ chưa mất đi, cách giáo dục mới chưa được định hình, ổn định dẫn 

đến có bạo lực học đường: thầy đánh trò, trò đánh trò và kẻ xấu ngang nhiên vào trường 

đánh trò và đánh cả thầy. Xã hội phát triển quá nhanh, giáo dục lại bảo thủ, chậm chạp 

đi sau nó, âu có lẽ cũng là một nguyên nhân. Nhà trường ngày nay, người thầy chỉ 

quen “dạy” (đào tạo) theo phương pháp truyền thống mà chưa biết cách “dỗ” (dạy 

người) theo chuẩn mực nhà trường mới. 

Một người thầy không nêu gương, lập tức trở thành tác dụng ngược, phản giáo dục 

ngay khi giảng bài cũng như suốt quá trình “sản xuất”.    

    

  * Điều đáng lo hiện nay là vấn đề học 2 buổi/ngày ở tiểu học. Hiện nay, cả nước có 

khoảng 80% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày. Như vậy, để triển khai chương trình 

mới hiệu quả 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. 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. 
 

 * Giáo dục cuốn theo xu hướng chung người dân học để thi, để lấy điểm, lấy bằng và 

rồi có địa vị, danh lợi, mà không vì học cho năng lực sáng tạo bản thân vì nhu cầu 

phát triển của đất nước và xã hội. Như thế, “Hiếu học” là có thật nhưng theo kiểu Nho 

giáo mang vào tức là “Hiếu danh”. 
 

Trong một cuộc khảo sát gần đây, với gần 6 ngàn người được hỏi, cho rằng : hai nhóm 

người trình độ thấp nhất và cao nhất có ít nhu cầu học tập hơn. Bởi vì họ thấy trình 

độ thấp đấy nhưng vẫn sống được, tuy có khổ đôi chút, còn trình độ cao thì tự mãn, 

hài lòng với bằng cấp (phần nhiều là giả) mình đã có. Gian lận là hậu quả tất yếu của 

bệnh thành tích, mà bệnh thành tích giờ đây đã trở thành vấn nạn báo động trong xã 

hội. Và cũng theo kết quả khảo sát, có tới 81%, xếp thứ nhất, cho rằng: gian lận là tật 

xấu điển hình trong số 34 tật xấu của người Việt. 

 

Trong một cuộc khảo sát gần đây, với gần 6 ngàn người được hỏi, cho rằng : hai nhóm 

người trình độ thấp nhất và cao nhất có ít nhu cầu học tập hơn. Bởi vì họ thấy trình 

độ thấp đấy nhưng vẫn sống được, tuy có khổ đôi chút, còn trình độ cao thì tự mãn, 

hài lòng với bằng cấp (phần nhiều là giả) mình đã có. Gian lận là hậu quả tất yếu của 

bệnh thành tích, mà bệnh thành tích giờ đây đã trở thành vấn nạn báo động trong xã 

hội. Và cũng theo kết quả khảo sát, có tới 81%, xếp thứ nhất, cho rằng: gian lận là tật 

xấu điển hình trong số 34 tật xấu của người Việt. 
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Học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày. 

 

Từ gian lận thi cử Hà Tây (2006) được gắn với tên người đương thời, thầy giáo Đỗ 

Việt Khoa, qua Bắc Giang (2012) với địa danh Đồi Ngô và tới Sơn La, Hòa Bình và 

Hà Giang (2018)… đã làm xấu xí và xám xịt cho cho cả một tập thể làm thi và giám 

sát thi ở địa phương, vốn là những người được nhà nước và người dân tin dùng giao 

cho trọng trách “cầm cân nảy mực”. 

 

52. ĐIỀU GÌ KHIẾN DU HỌC SINH THIẾU TỰ TIN? 

ĐẶNG TỰ ÂN 

08:31 27/06/2020. Báo Đại Đoàn Kết 

Sự thông minh, vượt lên của du học sinh Việt Nam vẫn mang tính… đơn lẻ. 

Theo số liệu của Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GDĐT), 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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Nhìn chung, Việt Nam thường xuyên nằm trong top 10 quốc gia có số học sinh du học 

nhiều 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. Thế nhưng, 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 vẫn mang tính… đơn lẻ. 

Phân tích cho thấy, những nguyên nhân cản trở du học sinh Việt Nam “bơi ra biển” là 

do: Kém về ngoại ngữ đã kéo theo hiệu quả học tập thấp, thiếu tự tin giao tiếp với thế 

giới; Xa lạ với phương pháp học tập, 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. 

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 khiến 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. 

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. 
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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. 

 

53. TRẢ LẠI BA THÁNG NGHỈ HÈ CHO HỌC SINH 

ĐẶNG TỰ ÂN. Chủ Nhật, 19-07-2020, 05:00. Nhân dân 

Những ai đã từng cắp sách đến trường đều không quên ba tháng mùa hè tuổi thơ, 

ngập tràn tiếng cười vui. Ấy vậy mà vài chục năm trở lại đây, học sinh đã mất 

dần đi ba tháng nghỉ hè trọn vẹn, nhất là khi Bộ Giáo dục và Ðào tạo có chủ 

trương tập trung học sinh (tựu trường) trước ngày 5-9. 

Lúc đầu mục đích tựu trường là tốt đẹp vì học sinh, bởi nhiều nơi không tổ chức được 

lớp mẫu giáo lớn 5 tuổi. Vì vậy, tựu trường sớm là cơ hội để các cô giáo dạy bù và 

"cày vỡ" cho trẻ vào lớp 1; nơi thuận lợi thì có thêm vài ba ngày để học sinh chuẩn bị 

đồ dùng học tập, tập nghi thức và quan trọng hơn là tạo ra tâm thế hồ hởi cho lễ khai 

giảng và bước vào năm học mới. Tuy nhiên, giờ đây, ý nghĩa tựu trường đã bị biến 

tướng, thay đổi nhiều. Hầu hết các địa phương đã tranh thủ tựu trường sớm để dạy 

trước chương trình, luyện thi cho học sinh cuối cấp. Tình trạng trường trường, lớp lớp 

"lo học chạy hè cho kịp năm sau" khá phổ biến. Vì vậy, ba tháng nghỉ hè không còn 

nguyên vẹn. Ðiều đó vừa không đúng xu thế chung của nhiều quốc gia, vừa trái với 

mục đích giáo dục và không phù hợp thực tế xã hội của đất nước ta. 

Có thể thấy, một số nước như Mỹ, Xin-ga-po hay Vương quốc Anh... đều có năm học 

chia ra thành từ ba đến sáu kỳ và tổng thời gian học sinh được nghỉ học đều là ba tháng. 

Cá biệt như Nhật Bản, năm học được chia thành ba kỳ, học sinh nghỉ học 2,5 tháng; 

Cộng hòa Pháp, năm học được chia thành năm kỳ, học sinh nghỉ học 3,5 tháng. Phần 

lớn các nước chia năm học ra các kỳ và khi học hết kỳ thì học sinh nghỉ học dài ngày, 

gọi là các kỳ nghỉ mùa hè, mùa đông và mùa xuân. Ở Việt Nam, nghỉ hè ba tháng vào 

tháng 6, 7 và 8 là hợp lý, do đây là những tháng khí hậu cực đoan, nắng nóng gay gắt, 

nhiệt độ ngoài trời thường lên tới 35, 36 độ, ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng học và 

sức khỏe của học sinh trong thời tiết oi bức. Trong điều kiện trời mát mẻ vào tháng 8 

sẽ thuận lợi cho các trường tổ chức bồi dưỡng hè cho giáo viên và chuẩn bị chu đáo 

hơn cho năm học mới. 
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Học sinh chơi trò chơi vận động tại công viên Nghĩa Ðô (Hà Nội). 

Mặt khác, kỳ nghỉ hè dài ba tháng giúp học sinh đủ thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và có 

điều kiện phát triển các kỹ năng sống cũng như bổ sung, tự hoàn thiện các nhu cầu tự 

thân, từ chính cuộc sống của trẻ. Một năm học với chín tháng miệt mài đèn sách quả 

là sự cố gắng rất lớn của trẻ. Ngoài ra, trong các hoạt động của con người thì hoạt động 

học tập được coi là tốn nhiều thời gian và gian khó nhất. Vì thế, chúng ta không thể 

tiếp tục kéo dài năm học, mà cần giảm bớt cho các em áp lực học hành, từ đó giảm 

nhẹ sức căng của hệ thần kinh, chuyển sang trạng thái, hình thức và nội dung giáo dục 

mới, hấp dẫn hơn. Tức là mở thông cửa trường, đưa học sinh hội nhập vào môi trường 

học thực tế, vốn rất sống động và phong phú. 

Trong năm học, học sinh thường ít được trải nghiệm, thời gian nghỉ hè dài, rất quý giá 

để có thể bù đắp được sự thiếu hụt đó. Tìm hiểu, khám phá, liên hệ kiến thức đã học 

với thực tế, rèn luyện năng lực tự học, thói quen học tập suốt đời, kỹ năng đọc sách và 

tra tìm thông tin trên in-tơ-nét, cần được các nhà trường hướng dẫn chi tiết trước khi 

các em nghỉ hè. Các đơn vị, cơ sở giáo dục cũng cần thành lập các nhóm nhỏ tự nguyện, 

cùng hoàn cảnh, tham gia các câu lạc bộ hè về: Thể thao, nghệ thuật, giáo dục STEM, 

giáo dục tài chính, hướng nghiệp, khởi nghiệp hay theo học các lớp giáo dục kỹ năng 

sống chuyên biệt. Ðáng chú ý, môi trường, gia đình và xã hội hoặc những yếu tố rộng 

hơn như văn hóa, chính trị và kinh tế có vai trò rất quan trọng cho sự học tập và phát 

triển của trẻ. Ngày hè dài, là cơ hội tốt nhất để gắn kết các thành viên trong gia đình 

chặt chẽ hơn. Cha mẹ có nhiều thời gian dạy và thực hành cho con quy tắc vàng ứng 

xử và tôn kính bề trên. Những chuyến về quê, tìm lại cội nguồn. Những tua du lịch mở 

mang vốn sống, củng cố giá trị bản địa, vùng miền. Hay hòa cùng các hoạt động thiện 

nguyện ngoài xã hội, trong cộng đồng. Ðối với học sinh lớn, nghỉ hè là dịp rèn luyện 

tính tự lập, phụ giúp gia đình, tự kiếm tiền. Tùy mỗi gia đình sẽ lựa chọn những hoạt 

động phù hợp nhất để mang lại hiệu quả giáo dục hè tốt nhất cho gia đình và con cái 
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mình. Ðối với giáo viên cũng cần có thời gian nghỉ hè dài để tự chăm sóc sức khỏe 

bản thân và hoàn thiện, nâng tầm chuyên môn. Xã hội đã phát triển, nhu cầu của giáo 

viên và gia đình cũng có thay đổi, họ cần tìm và hưởng thụ những ham muốn riêng. 

Vất vả quanh năm, nhưng có được ba tháng nghỉ hè để mọi thành viên trong gia đình 

quấn quýt hay tổ chức lao động, làm thêm chính đáng, tăng thu nhập, âu cũng là những 

mong muốn hợp thời và rất nhân văn của hầu hết các nhà giáo. 

Mọi chủ trương mới trong giáo dục bao giờ cũng tạo ra những khó khăn hay thuận lợi 

cho người này hay tổ chức kia. Nhưng một khi vì học sinh, vì tương lai lâu dài của các 

em, thì luôn tìm ra được cách xử lý hài hòa và phù hợp nhất, giải quyết được những 

bất cập cũng như những xung đột lợi ích có thể xảy ra. Nhà trường quản lý giáo dục 

học sinh chín tháng trong một năm và gia đình và xã hội cũng cần có trách nhiệm, để 

vừa là gánh vác thay, vừa không "khoán trắng" sứ mạng giáo dục con em mình cho 

nhà trường. Có cá nhân hay nhà trường bằng nhiều cách để vận động, cá biệt có trường 

hợp ép gia đình học sinh cho con học kiến thức trong hè, cốt để tận dụng cao nhất 

nguồn thu là điều không có lợi cho giáo dục. Thế mạnh của các trường tư là được học 

cả ngày, đây là điều kiện thuận lợi thực hiện hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học. 

Ðể học sinh được nghỉ học trọn vẹn ba tháng hè và sẽ không làm ảnh hưởng tới quỹ 

thời gian hoàn thành mục tiêu cao cả của các nhà trường. Sự phối hợp, liên kết thông 

minh giữa nhà trường, gia đình và xã hội sẽ tạo ra kỳ nghỉ ba tháng hè thật sự bổ ích, 

đong đầy cảm xúc, đem lại cho trẻ những giá trị sống thật sâu sắc và in đậm trong tâm 

trí của mỗi đứa trẻ. 

Ðặng Tự Ân-Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 

 

54. VỰC DẬY KHỐI C: THAY ĐỔI TỪ GỐC 

BÀI CUỐI: SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA NHU CẦU XÃ HỘI 

 

ĐẶNG TỰ ÂN Đại Đoàn Kết22/07/20 07:33 GMT+710585  

Theo số liệu được công bố chính thức, hàng năm có khoảng gần 1 triệu học sinh 

lớp 12 đăng ký thi tốt nghiệp THPT, trong đó chỉ có khoảng từ 70 đến 75% học 

sinh đăng ký dự thi vào các trường ĐH. Số thí sinh dự thi khối C toàn quốc là rất 

thấp, chỉ chiếm dưới 10% trong các tổ hợp xét tuyển. 

Tỷ lệ học sinh thi khối C giảm rõ rệt 

Trong khoảng 7, 8 năm trở lại đây những cụm từ “ thất thế khối C”, “khan hiếm khối 

C”, “né khối C”, “bi đát khối C”, “biến mất khối C”… xuất hiện nhiều và liên tục trên 

các phương tiện truyền thông, nhất là vào mùa tuyển sinh ĐH,CĐ ở Việt Nam. 

Tính riêng, các trường THPT ở các trung tâm, các khu công nghiệp hay thành phố lớn 

và thị xã, có tỷ lệ học sinh đăng ký tuyển sinh vào khối C chỉ khoảng dưới 1 %, tỷ lệ 

này có cao hơn là những trường thuộc các tỉnh, các địa phương còn lại. Có trường ở 

https://baomoi.com/bao-dai-doan-ket-dai-doan-ket/p/113.epi
https://baomoi.com/diem-chuan-dh-nam-2019/t/10325585.epi
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TPHCM, 100% học sinh đăng ký bài thi KHTN hoặc có khối lớp 12 với trên 1 ngàn 

học sinh mà chỉ có 0,6% học sinh đăng ký thi vào khối C. 

Cá biệt, lớp chuyên Văn có 27 em của một trường chuyên ở Hà Nội, chỉ có 1 học sinh 

dự thi khối C hay lớp chuyên Địa có 35 em cũng chỉ có 2 học sinh dự thi khối C. Nhìn 

chung số học sinh đăng ký dự thi vào khối C ở các trường THPT thưa thớt, có xu 

hướng giảm dần ở những năm gần đây. 

 

Theo số liệu được công bố chính thức, hàng năm có khoảng gần 1 triệu học sinh lớp 

12 đăng ký thi tốt nghiệp THPT, trong đó chỉ có khoảng từ 70 đến 75% học sinh đăng 

ký dự thi vào các trường Đại học. Số thí sinh dự thi khối C toàn quốc là rất thấp, chỉ 

chiếm dưới 10% trong các tổ hợp xét tuyển. Năm 2017 có khoảng 230 ngàn, năm 2018 

có khoảng 280 ngàn, năm 2019 có khoảng 250 ngàn học sinh đăng ký thi tuyển sinh 

vào khối C. Năm 2020 chưa có số liệu chính thức, nhưng dự đoán số học sinh dự thi 

khối C cũng sẽ thấp hơn so với những năm trước đó. 

Khối C đang chịu sức ép cạnh tranh của khối D 

Các môn thi khối C là Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Đây là những môn học không hấp 

dẫn và khó học với đa số học sinh. Theo báo cáo khoa học về di truyền học thì vai trò 

ảnh hưởng của gen chỉ chiếm khoảng 60% đối với khả năng đọc và viết của trẻ. 

Điều đó có nghĩa để học tốt các môn KHXH, đặc biệt là môn Ngữ văn thì bản thân 

người học phải thực sự cố gắng, mang tính quyết định, còn môi trường học tập cũng 

có ảnh hưởng rất lớn. 

Đây là lý do khách quan từ phía người học. Ngoài ra, những năm gần đây do phương 

án tuyển sinh phong phú, học sinh đã “né” thi khối C bằng cách chọn tổ hợp bài thi có 

môn Ngữ văn và Lịch sử hoặc Ngữ văn và Địa lý. Điều này khiến học sinh thi vào 

khối C cũng bị giảm đi rõ rệt. 

https://photo-1-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/2020_07_22_113_35765620/4ffe6afac0b929e770a8.jpg
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Theo quy định, các môn thi ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là Toán, Ngữ văn và Tiếng 

Anh (từ đây, mặc nhiên học sinh bỏ mặc môn Lịch sử và Địa lý). Cùng với đó là nhiều 

gia đình học sinh sẵn sàng tập trung đầu tư công sức và tiền của cho con học Tiếng 

Anh từ rất sớm. Từ đó học sinh đủ khả năng, đủ tự tin, bỏ thi vào khối C và chuyển 

sang thi vào khối D dễ đạt điểm cao hơn mà vẫn hoàn thành được mục tiêu nghề nghiệp 

mà mình muốn lựa chọn. 

Các môn học khối C vừa khó học lại vừa khô khan trong quá trình học tập. Giáo viên 

duy trì quá lâu cách dạy thuyết trình, chậm đổi mới phương pháp. Dẫn đến giờ học 

Ngữ văn, thường là ít hấp dẫn, khó kích thích cảm xúc cho học sinh. Tiết giảng chủ 

yếu là đọc chép, nặng chạy theo dạy bài văn mẫu. 

Môn Lịch sử và Địa lý không tận dụng dạy bằng thực tế, trực quan mà chỉ toàn đưa ra 

những sự kiện, số liệu, địa danh, nên rất khó cho học sinh để có thể dễ nhớ và thuộc 

lòng như con vẹt được. Từ đây, học sinh sợ và xa lánh thi vào khối C cũng là dễ hiểu. 

Khi thi vào khối C, cơ hội xét tuyển ĐH và chọn ngành nghề ít, trong lúc sinh viên tốt 

nghiệp ra trường lại rất khó tìm kiếm được việc làm. Điểm thi đầu vào lại quá cao để 

được theo học ngành Luật, Báo chí . . . vốn rất “hót” hiện nay. Giáo dục hướng nghiệp, 

định hướng ngành nghề cho học sinh, nhiều trường làm chưa đến nơi, đến chốn, dẫn 

tới các em chưa hiểu hết các ngành nghề của trường ĐH để có cơ sở lựa chọn khối thi 

tốt nhất cho mình. 

Học sinh đăng ký dự thi bài thi KHTN và KHXH thường là bằng nhau, có chăng số 

bài đăng ký KHTN chênh lệch nhiều hơn, nhưng không đáng kể. Như thế tuy ít học 

sinh dự thi vào khối C nhưng nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực KHXH vẫn dồi 

dào, không đáng ngại. 

Số học sinh dự thi khối C giảm, trong khi đó nhiều học sinh vẫn chọn được mục tiêu 

và lĩnh vực yêu thích do chọn dự thi khối D hoặc chọn tổ hợp các bài thi gần nhất các 

môn thi ở khối C. Tức là dự thi vào các khối có sử dụng nhiều bài thi môn KHXH. 

Các khoa quốc tế, bộ môn Hán Nôm, ngành Việt Nam học, du lịch, văn hóa, hoạch 

định chính sách, ngoại giao, báo chí, xuất bản… có tới 90% sinh viên tốt nghiệp ra 

trường có ngay việc làm. Đây là điều đáng mừng. 

Giảm số lượng học sinh dự thi vào khối C là dễ hiểu, không đáng lo vì các ngành nghề 

KHXH vẫn phát triển, không xuống cấp. Các nhu cầu nhân lực thuộc lĩnh vực KHXH 

vẫn đáp ứng được đầy đủ và cũng không hề thua kém nhân lực ở các lĩnh vực có thế 

mạnh khác, như kinh tế, y dược hay kỹ thuật. 

Do đó, số học sinh dự thi khối C tuy có giảm nhưng đó lại là sự điều tiết tự nhiên và 

được coi là hiện tượng lành mạnh trong xã hội của chúng ta. 

Nhìn nhận về thực trạng hụt hẫng khối C hiện nay, nhà sử học Dương Trung Quốc cho 

rằng đây là điều cực kỳ nguy hiểm. “Hệ lụy ngày hôm nay chúng ta chưa thấy được 

nhưng sẽ rất nhanh thôi, trở thành vấn đề đáng lo ngại của ngày mai”- ông Quốc 

nói.Chia sẻ quan điểm này, GS Phong Lê, người có thâm niên hơn 30 năm làm thầy 

trên nhiều bục giảng cho rằng: Để đào tạo nên một con người cần cung cấp tri thức 

khoa học và tri thức về xã hội. Đây là hai yếu tố căn cốt. Nhìn vào thị hiếu của xã hội 
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hiện nay, thấy rõ sự coi nhẹ tri thức khoa học xã hội. Điều này rất nguy hiểm, nó lý 

giải phần nào sự cằn cỗi của con người ngày hôm nay. 

“Quay lưng với khối C - về lâu dài và ở tầm bao quát, đó là sự quay lưng với các giá 

trị làm người (tâm hồn, nhân cách), là sự coi rẻ hoặc gạch bỏ các giá trị văn hóa, tinh 

thần của dân tộc và nhân loại”- GS Phong Lê nhấn mạnh.  

Đặng Tự Ân 

  

 

55. SÁNG TẠO TỔ CHỨC TỐT KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam – Báo 

GD&TĐ - 03/08/2020, 20:46 GMT+7 |   

GD&TĐ - Với trí tuệ và sức mạnh tập thể, chúng ta vẫn tìm ra được phương án 

thi tốt nghiệp THPT năm 2020 an toàn và khả thi nhất. 

 

Qua 99 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, Việt Nam lại bùng phát dịch 

Covid-19 trở lại, với ổ dịch được xác định là Tp Đà Nẵng và tỉnh liền kề Quảng Nam. 

Ngoài ra, cả nước có thêm 10 tỉnh, Tp cũng xuất hiện những ca lây nhiễm mới, là 

những người đi từ vùng dịch Tp Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trở về. Thực tế diễn biến 

dịch đợt này hêt sức nguy hiểm, khó lường, đặc biệt đã có 5 ca tử vong và có những 

ngày xét nghiệm tìm ra 50, 60 người lây nhiễm mới.  

Chỉ còn một tuần lễ, kỳ thi tốt nghiệp THPT trong cả nước được diễn ra. Tuy nhiên, 

với diễn biến dịch như hiện nay, thật khó cho chúng ta lựa chọn được giải pháp tối ưu 

cho việc vừa tổ chức tốt kỳ thi, đúng quy chế mà vừa đảm bảo an toàn tính mạng và 

sức khỏe cho học sinh, các thày cô giáo và những người tham gia tổ chức thi.  

1. Có ý kiến cho rằng, bỏ kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT cho tất cả những 

học sinh đã đủ điều kiện dự thi là phương án đơn giản và dễ làm nhất.Đâu có phải 

vậy.  

Trước hết, Luật Giáo dục đã quy định : học sinh muốn được cấp bằng tốt nghiệp THPT 

phải qua một kỳ thi. Nếu thay đổi điều Luật này chúng ta phải qua một quy trình thủ 

tục để Quốc hội có thể ban hành nghị quyết. Chắc chắn không thể một sớm một chiều 

mà có ngay nghị quyết của Quốc hội. Như vậy, xét tốt nghiệp không qua thi là vi phạm 

Luật Giáo dục; 

Năm nay có gần một triệu học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 

khoảng 70 % học sinh đăng ký dự thi vào các trường Đại học. Nếu không tổ chức thi, 

có nghĩa không có điểm thi. Điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều cho khoảng 30 % học 

sinh dự thi tốt nghiệp THPT với mục đích chỉ cần có bằng tốt nghiệp. Trong khi đó 

70% học sinh dự thi vào các trường Đại học lại cần có điểm thi tốt nghiệp để tham gia 

xét tuyển vào trường. Như vậy sẽ rất khó khăn, nếu không nói là một số trường không 

thể xét tuyển được học sinh vào Đại học năm 2020; 
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Ảnh minh họa/internet 

Ngoài ra, tuy dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, nhưng số đông với khoảng trên 

4/5 các tỉnh,  thành phố chưa phải thực hiện biện pháp dãn cách xã hội, trong đó có Tp 

Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.  Tại các tỉnh ít nguy cơ bùng phát dịch bệnh, học sinh 

đang tích cực ôn tập nước rút, việc chuẩn bị kỳ thi, như in sao đề, chuẩn bị phòng thi, 

điều động người làm nhiệm vụ thi . . . các địa phương cơ bản đã chuẩn bị xong và sẵn 

sàng bước vào tổ chức thi. Như vậy sẽ là không công bằng, ảnh hưởng tâm lý cho hầu 

hết học sinh nếu chúng ta chọn chọn hình thức công nhận tốt nghiệp THPT mà không 

qua kỳ thi.  

2. Nếu tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ rất phức tạp và cũng không dễ làm, 

mạo hiểm và rất khó an toàn cho kỳ thi. 

Tại những hội đồng thi ở Tp Đà Nẵng, Quảng Nam và một số huyện TX khác, không 

thể đủ cán bộ giáo viên tổ chức thi theo yêu cầu phải dãn cách xã hội. Thí sinh có thể 

đeo khẩu trang nhưng quần áo bảo vệ tránh Covid lấy đâu ra và sẽ rất “kỳ” cho một 

kỳ thi quốc gia. Tâm lý nhiều giáo viên và người làm thi sẽ rất ngại tới làm nhiệm vụ 

thi tại hội đồng thi thuộc những vùng có dịch. Trong khi khó có thể điều động với số 

lượng người làm thi và hội đồng thi tăng lên đáng kể ở một số hội đồng thi có dịch. 

Một điều hiển nhiên, không ai có thể đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn bộ  các thí 

sinh và hội đồng coi thi và chấm thi. Như vậy sự an toàn cũng cách tổ chức thi là rất 

khó: không những an toàn không đảm bảo mà còn khó khăn trong việc thực hiện được 

tốt và đầy đủ quy chế thi; 

Hội đồng thi ở những vùng có dịch thực sự vất khi tổ chức thi. Trong khi ở những hội 

đồng thi thuộc những vùng an toàn lại thuận lợi và kỳ thi vẫn diễn ra bình thường như 

mọi năm. Như vậy vô hình chung đã tạo ra sự bất bình đẳng, không công bằng về quá 

trình thi cũng như kết quả thi của tất cả các thí sinh trong toàn quốc; 

3. Theo đề xuất của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, kỳ thi tốt nghiệp THPT, sẽ chia thành 

hai đợt thi : 

a. Đợt 1 vào ngày 9, 10-8-2020, cho tất cả các tỉnh, tp hoặc những quận, huyện được 

xác định không có nguy cơ cao và an toàn về dịch bệnh. Chúng tôi tin rằng, bằng sự 
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chuẩn bị tốt kỳ thi của các địa phương, thì tại các Hội động thi này kỳ thi sẽ diễn ra 

bình thường an toàn cả về chuyên môn lẫn sức khỏe cho mọi người tham gia thi và tổ 

chức làm thi. 

b. Đợt 2, vào sẽ được xác định khi Bộ Y tế đánh giá an toàn, không còn nguy cơ dịch 

bệnh Covid-19. Đối tượng dự thi là những tỉnh, tp và huyện còn lại qua kỳ thi đợt 1. 

Đợt 2 cũng bao gồm những học sinh diện F1, F2 đang bị cách ly, không được tham dự 

thi đợt 1. 

Tuy nhiên điều kiện cho tổ chức đợt 2 vẫn còn là phía trước do chưa xác định được 

khi nào là an toàn để tổ chức thi, nhất là trong khi chúng ta không thể đợi vô thời hạn 

về thời gian. Tuy nhiên khả năng, xấu nhất đợt 2 không thể tổ chức thi tốt nghiệp 

THPT, chúng ta có phương án là áp dụng quy chế đặc cách tốt nghiệp THPT cho tất 

cả học sinh đang trong vùng dịch, bị cách ly . Nếu vậy vẫn đảm bảo quyền lợi và sự 

bình đẳng cho tất cả học sinh trong toàn quốc. 

Sự linh hoạt và sáng tạo trong đề xuất phương án thi của Bộ là rất khả thi, không những 

đảm bảo tôt việc thưc hiện quy chế thi, đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh, cán 

bộ làm thi, mà còn đảm bảo được sự công bằng, quyền lợi của thí sinh và chất lượng 

cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Một khi khó khăn đã dồn ta vào chân tường, muốn bứt ra, chỉ có thể dựa vào tài chí cá 

nhân cùng với trí tuệ, sức mạnh tập thể , thì chúng ta vẫn sẽ tìm ra được phương án thi 

tốt nghiệp THPT năm 2020 an toàn và khả thi nhất. 

Đặng Tự Ân 

 

  

56. LINH HOẠT TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP THPT 

ĐẶNG TỰ ÂN 

09:06 06/08/2020. Báo Đại Đoàn Kết 

Chỉ còn một tuần lễ, kỳ thi tốt nghiệp THPT trong cả nước được diễn ra. Tuy 

nhiên, với diễn biến dịch như hiện nay, thật khó cho chúng ta lựa chọn được giải 

pháp tối ưu cho việc vừa tổ chức tốt kỳ thi, đúng quy chế mà vừa đảm bảo an 

toàn tính mạng và sức khỏe cho học sinh, các thầy cô giáo và những người tham 

gia tổ chức thi. 

Có ý kiến cho rằng, bỏ kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT cho tất cả những học 

sinh đã đủ điều kiện dự thi là phương án đơn giản và dễ làm nhất. Đâu có phải vậy. 

Trước hết, Luật Giáo dục đã quy định: Học sinh muốn được cấp bằng tốt nghiệp THPT 

phải qua một kỳ thi. Nếu thay đổi điều Luật này chúng ta phải qua một quy trình thủ 

tục để Quốc hội có thể ban hành nghị quyết. Chắc chắn không thể một sớm một chiều 

mà có ngay nghị quyết của Quốc hội. Như vậy, xét tốt nghiệp không qua thi là vi phạm 

Luật Giáo dục. 
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Ảnh: Quang Vinh. 

Năm nay có gần một triệu học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 

khoảng 70% học sinh đăng ký dự thi vào các trường ĐH. Nếu không tổ chức thi, có 

nghĩa không có điểm thi. Điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều cho khoảng 30 % học 

sinh dự thi tốt nghiệp THPT với mục đích chỉ cần có bằng tốt nghiệp. Trong khi đó 

70% học sinh dự thi vào các trường ĐH lại cần có điểm thi tốt nghiệp để tham gia xét 

tuyển vào trường. Như vậy sẽ rất khó khăn, nếu không nói là một số trường không thể 

xét tuyển được học sinh vào ĐH năm 2020. 

Ngoài ra, tuy dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, nhưng số đông với khoảng trên 

4/5 các tỉnh, thành phố chưa phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, trong đó có TP 

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

Tại các tỉnh ít nguy cơ bùng phát dịch bệnh, học sinh đang tích cực ôn tập nước rút, 

việc chuẩn bị kỳ thi, như in sao đề, chuẩn bị phòng thi, điều động người làm nhiệm vụ 

thi…các địa phương cơ bản đã chuẩn bị xong và sẵn sàng bước vào tổ chức thi. Như 

vậy sẽ là không công bằng, ảnh hưởng tâm lý cho hầu hết học sinh nếu chúng ta chọn 

chọn hình thức công nhận tốt nghiệp THPT mà không qua kỳ thi. 

Dẫu thế, hiện còn nhiều băn khoăn đặt ra: Nếu tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 

sẽ rất phức tạp và cũng không dễ làm, mạo hiểm và rất khó an toàn cho kỳ thi. Tại 

những hội đồng thi ở TP Đà Nẵng, Quảng Nam và một số huyện, thị xã khác, không 

thể đủ cán bộ giáo viên tổ chức thi theo yêu cầu phải giãn cách xã hội. Thí sinh có thể 

đeo khẩu trang nhưng quần áo bảo vệ tránh Covid lấy đâu ra và sẽ rất “kỳ” cho một 

kỳ thi quốc gia. Tâm lý nhiều giáo viên và người làm thi sẽ rất ngại tới làm nhiệm vụ 

thi tại hội đồng thi thuộc những vùng có dịch. 

Trong khi khó có thể điều động với số lượng người làm thi và hội đồng thi tăng lên 

đáng kể ở một số hội đồng thi có dịch. Một điều hiển nhiên, không ai có thể đảm bảo 

an toàn sức khỏe cho toàn bộ các thí sinh và hội đồng coi thi và chấm thi. Như vậy sự 
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an toàn cũng như cách tổ chức thi là rất khó: Không những an toàn không đảm bảo mà 

còn khó khăn trong việc thực hiện được tốt và đầy đủ quy chế thi. 

Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

nay sẽ chia thành hai đợt thi. Tuy nhiên điều kiện cho tổ chức đợt 2 vẫn còn là phía 

trước do chưa xác định được khi nào là an toàn để tổ chức thi, nhất là trong khi chúng 

ta không thể đợi vô thời hạn về thời gian. Khả năng xấu nhất đợt 2 không thể tổ chức 

thi tốt nghiệp THPT, chúng ta có phương án là áp dụng quy chế đặc cách tốt nghiệp 

THPT cho tất cả học sinh đang trong vùng dịch, bị cách ly . Nếu vậy vẫn đảm bảo 

quyền lợi và sự bình đẳng cho tất cả học sinh trong toàn quốc. 

Sự linh hoạt và sáng tạo trong đề xuất phương án thi của Bộ là rất khả thi, khôngnhững 

đảm bảo tôt việc thưc hiện quy chế thi, đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh, cán 

bộ làm thi, mà còn đảm bảo được sự công bằng, quyền lợi của thí sinh vàchất lượng 

cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 

 

57. KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020: ĐẦU ĐÃ XUÔI, 

ĐUÔI… SẼ LỌT 

 ĐĂNG TỰ ÂN12/08/2020, 19:33 GMT+07 | Giáo dục-Thời đại 

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã thành công bước đầu. Đại biểu 

Quốc hội Đinh Thị Bình (đoàn Phú Thọ) cho rằng: Với vai trò chịu trách nhiệm 

chung về kỳ thi như trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Bộ 

GD&ĐT không chỉ nhân văn  

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã thành công bước đầu. Đại biểu Quốc hội 

Đinh Thị Bình (đoàn Phú Thọ) cho rằng: Với vai trò chịu trách nhiệm chung về 

kỳ thi như trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Bộ GD&ĐT 

không chỉ nhân văn, mà còn hết sức dũng cảm và nhiều cảm xúc. 

Cùng quan điểm với đại biểu Đinh Thị Bình, ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ 

đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam cũng đánh giá quyết định của Bộ GD&ĐT về 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là chủ động, quyết đoán, dũng cảm. 

Sau hai ngày tổ chức kỳ thi, dư luận xã hội "thở phào" nhẹ nhõm, dịch bệnh không 

"tấn công", phá hỏng kỳ thi. Cả nước đã tổ chức cho trên 96% học sinh tham gia kỳ 

thi quốc gia. Như thế, cơ bản học sinh học xong THPT đã được dự thi và sẽ ra trường, 

không bị "ứ đọng" và các trường ĐH, CĐ cũng không bị gián đoạn tuyển sinh. Trên 2 

vạn học sinh phải thi đợt 2, đây là số lượng nhỏ, bao gồm những học sinh đang chịu 

thiệt thòi vì dịch bệnh. Kỳ thi đợt 2 sẽ diễn ra công bằng, tương đồng với kỳ thi đợt 1. 

Thời gian thi đợt 2 phụ thuộc vào diễn biến dịch ở các vùng đang có dịch. Trong trường 

hợp rủi ro nhất, không thể tổ chức thi đợt 2, ông Đặng Tự Ân nêu quan điểm: Phương 

án xét đặc cách tốt nghiệp cho những học sinh này là đúng luật và phù hợp với trách 

nhiệm, lương tâm và giá trị nhân văn của nhà trường: Không bỏ rơi một học sinh nào. 

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc.html
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Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Đầu đã xuôi, đuôi… sẽ lọt 

Đề thi được dư luận, thí sinh và các nhà giáo lâu năm, có kinh nghiệm ôn thi đánh giá 

là chất lượng, vừa sức, bám sát hướng dẫn thi của Bộ, không "đánh đố" nhưng vẫn có 

khả năng phân hóa cao, giúp các trường thuận tiện trong việc xét tuyển. Đề thi các 

môn khoa học xã hội, như Ngữ văn, Giáo dục công dân… được cho là theo sát tình 

hình đất nước, phù hợp với thời sự và khó khăn chung của toàn cầu do dịch bệnh gây 

ra. "Đây là ưu điểm về đổi mới đề thi: Nhà trường rộng cửa, vươn xa, học sinh được 

trải nghiệm và dạy học gắn kết với thực tiễn xã hội và cộng đồng" – ông Đặng Tự Ân 

đánh giá. 

Tiền đề vượt qua khó khăn phía trước 

Thành công của kỳ thi đến giờ phút này còn từ quyết tâm của địa phương. Các địa 

phương đã làm tốt vai trò chủ đạo tổ chức thi. Lãnh đạo các tỉnh, thành đã nêu cao vai 

trò trách nhiệm của mình trong huy động các lực lượng chính trị của địa phương cùng 

đồng hành. Đây quả là kỳ thi "có một không hai", bởi vừa thực hiện nghiêm ngặt quy 

chế thi, vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe cho thí sinh, người làm thi và cha mẹ 

thí sinh. Trong khó khăn, đã nảy sinh nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều hành động, 

nghĩa cử cao đẹp: Bữa cơm trưa miễn phí, ấm lòng cho học sinh vùng cao, phải đi thi 

xa nhà; "ATM khẩu trang" ở các điểm thi; tình nguyện viên áo xanh, xử lý nhanh gọn 

mọi khó khăn cho thí sinh và không quên sát cánh cùng đội ngũ y tế phát hiện, ngăn 

ngừa dịch bệnh. Khử khuẩn cơ sở vật chất khu vực thi, bài thi, phương tiện thi được 

quy định thống nhất ở tất cả hội đồng coi thi trong toàn quốc. Lực lượng cảnh sát giao 

thông, cán bộ giao thông công chính đã phối hợp nhịp nhàng, giữ gìn trật tự, bảo đảm 

bình yên các khu vực thi. Có một số sự cố nhỏ, nhưng dư luận có thể cảm thông, thể 

tất, bởi điều này là khó tránh khỏi với một kỳ thi quy mô lớn và diễn ra trong hoàn 

cảnh đặc biệt vì dịch bệnh. 

"Về cơ bản, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã thành công giai đoạn đầu. "Đầu đã 

xuôi", giai đoạn tiếp theo còn phức tạp, âm thầm, khó khăn đang ở phía trước. Với 



191 

mong muốn "đuôi sẽ lọt", chúng ta hoàn toàn hy vọng một kỳ thi "đặc biệt" năm 2020 

sẽ thành công mỹ mãn, giữ lại niềm tin yêu của xã hội với ngành Giáo dục, cũng như 

đem lại niềm vui cho hàng triệu thí sinh và gia đình" – ông Đặng Tự Ân kỳ vọng. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, cả về hình thức thi, cách tính điểm xét tuyển và tốt 

nghiệp đều hợp lý. Cách tổ chức thi như vậy bảo đảm tiết kiệm, giảm áp lực thi cử, 

đặc biệt trong điều kiện đặc biệt của năm Covid-19 tác động toàn cầu. Vai trò chỉ đạo 

của ngành Giáo dục trước và trong kỳ thi thực sự rất tốt. Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, 

đúng quy chế và đặc biệt là an toàn. Thời gian tới, chúng tôi mong công tác chấm thi 

sẽ được triển khai tốt, đặc biệt bảo đảm công bằng trong chấm bài tự luận, để thí sinh 

không bị thiệt thòi do việc chấm chặt, chấm rộng bài Ngữ văn giữa các tỉnh… Ông 

Nguyễn Văn Tuấn, phụ huynh thí sinh Nguyễn Văn Hiển, thi tại điểm thi THPT chuyên 

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

 

58. DƯ ÂM CỦA MỘT KỲ THI ĐẶC BIỆT 
ĐẶNG TỰ ÂN 

07:53 12/08/2020. Báo Đại Đoàn Kết 

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, dư luận xã hội đã “thở phào” nhẹ nhõm, 

dịch bệnh không “tấn công”, phá hỏng kỳ thi và chúng ta đã thành công. 

Bao trùm lên tất cả là sự trăn trở, làm sao để tổ chức dạy học hiệu quả cho học sinh 

các lớp cuối cấp, trong đó lớp 12 được ưu tiên hàng đầu. Bộ GDĐT đã ban hành văn 

bản tinh giản chương trình, cắt bỏ 5 đến 7 tuần dạy học; công bố đề thi minh họa cho 

kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 và dời thời gian kỳ thi quốc gia 1 tháng rưỡi, 

tới ngày 8/8. Tuy nhiên, chỉ còn 2 tuần nữa là tới ngày tổ chức kỳ thi THPT, bất ngờ 

đã xảy ra, hai ổ dịch Covid-19 bùng phát và có nguy cơ lan rộng ra hơn 15 tỉnh thành 

phố khác trong cả nước. 

Trên cơ sở bàn bạc dân chủ, công khai trong toàn ngành và bằng sự chủ động, lãnh 

đạo Bộ GDĐT đã linh hoạt tìm ra và quyết định tổ chức kỳ thi quốc gia thành 2 đợt 

cho học sinh ở những vùng an toàn dịch bệnh và ở những vùng có nguy cơ dịch bệnh 

cao. Đây là quyết định đúng đắn trong thời điểm dịch bệnh ở nước ta đang diễn biến 

khó lường. 

Như vậy, cả nước đã tổ chức cho trên 96% học sinh tham gia kỳ thi THPT. Như thế, 

cơ bản học sinh học xong THPT đã được dự thi và sẽ ra trường, không bị “ứ đọng” và 

các trường ĐH, CĐ cũng không bị gián đoạn tuyển sinh và không còn nguy cơ không 

có học sinh vào học năm đầu của các trường. Trên 2 vạn học sinh phải thi đợt 2, đây 

là số lượng nhỏ, bao gồm những học sinh đang chịu thiệt thòi vì dịch bệnh. Kỳ thi đợt 

2 sẽ diễn ra công bằng, tương đồng với kỳ thi đợt 1. Thời gian thi đợt 2 phụ thuộc vào 

diễn biến dịch ở các vùng đang có dịch. Trong trường hợp rủi ro nhất, không thể tổ 

chức thi đợt 2 thì phương án xét đặc cách tốt nghiệp cho những học sinh này là đúng 

Luật và phù hợp với cả trách nhiệm, lương tâm và cả giá trị nhân văn của nhà trường 

chúng ta: Không bỏ rơi một học sinh nào. 

Đề thi được dư luận trong cộng đồng thí sinh và các nhà giáo lâu năm, có kinh nghiệm 

ôn thi đánh giá là chất lượng, không sai sót, vừa sức, bám sát hướng dẫn thi của Bộ, 



192 

không có “đánh đố” nhưng vẫn có khả năng phân hóa cao, giúp các trường thuận tiện 

trong việc xét tuyển vào các trường ĐH. Đề thi các môn KHXH, như Ngữ văn, Giáo 

dục công dân… được cho là theo sát vào tình hình đất nước, phù hợp với thời sự và 

khó khăn chung của toàn cầu do dịch bệnh gây ra. Đây là ưu điểm về đổi mới đề thi: 

Nhà trường rộng cửa, vươn xa, học sinh được trải nghiệm và dạy học gắn kết với thực 

tiễn xã hội và cộng đồng. Các địa phương đã làm tốt vai trò chủ đạo tổ chức thi theo 

Luật Giáo dục đã quy định. 

Kỳ thi THPT năm nay “có một không hai”, được tổ chức trong bối cảnh hết sức căng 

thẳng của đại dịch Covid-19, vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả những ai 

có liên quan tới kỳ thi và còn phải thực hiện nghiêm túc các quy chế thi là một việc vô 

cùng khó và chưa từng có tiền lệ. Một số điểm thi ở Bắc Ninh, Điện Biên và Bình 

Phước có cán bộ coi thi còn vị phạm nghiệp vụ thi, dẫn tới phải tổ chức thi lại bằng đề 

thi dự bị là một điều thật đáng tiếc cho một kỳ thi với kỳ vọng tuyệt đối an toàn và 

đúng quy chế. Tuy nhiên dư luận có thể cảm thông cho kỳ thi quá đặc biệt, quá khó 

khăn như kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

 

Về cơ bản kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã thành công giai đoạn đầu, “đầu đã xuôi”. 

Giai đoạn thứ hai của kỳ thi còn rất phức tạp, âm thầm, khó khăn đang ở phía trước và 

bài học nhãn tiền về vi phạm nghiêm quy chế thi trọng của kỳ thi THPT quốc gia năm 

2018 vẫn còn đó. Với mong muốn “đuôi sẽ lọt”, chúng ta hoàn toàn hy vọng ở một kỳ 

thi “đặc biêt” năm 2020 sẽ thành công mỹ mãn, giữ lại niềm tin yêu của xã hội với 

ngành giáo dục cũng như đem lại niềm vui sướng cho hàng triệu thí sinh và gia đình 

các em. 

59. SỚM CẢI TỔ HỆ CHUYÊN 

ĐẶNG TỰ ÂN. 07:45 15/07/2020. Báo Đại Đoàn Kết 

Tuy nói là đào tạo toàn diện, nhưng thực chất hệ chuyên là “dạy chuyên” và 

“học chuyên”, chỉ chuyên sâu vào một môn học, đơn chuyên.Bản chất là trường 

chuyên biệt, là tập trung nguồn lực dạy đơn chuyên. 

Không còn phù hợp 
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Trước đây, trường chuyên, lớp chọn (sau đây gọi tắt là hệ chuyên) được thành lập ở cả 

ba cấp: Tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT). Tuy 

nhiên, theo Nghị quyết 02-NQ-HNTW ngày 24/12/1996 của Ban chấp hành Trung 

ương, Bộ GDĐT quy định các địa phương chỉ được mở hệ chuyên ở cấp THPT. 

Chỉ tính riêng đội tuyển toán dự thi Olympic quốc tế, tính từ năm 1974 đến nay đã 

giành được 236 huy chương các loại, trong đó có 60 huy chương vàng. Trong các kỳ 

thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh hệ chuyên đã mang về nhiều giải cho các địa 

phương. Những học sinh giỏi trong đội tuyển thi quốc gia và quốc tế, có thành tích cao 

được tuyển thẳng vào các trường đại học. Ngoài ra, tỷ lệ trúng tuyển vào các trường 

ĐH hằng năm của hệ chuyên rất cao. 

Hệ chuyên ở các địa phương được dành ưu ái, đầu tư tốt nhất về con người, cơ sở vật 

chất cũng như các chế độ học bổng, khen thưởng giáo viên và học sinh. Tính đến nay, 

có gần 70% các trường chuyên trong toàn quốc đạt chuẩn quốc gia. Dẫu thế, những 

mặt được cơ bản của giai đoạn trước, tới nay lại là những bất hợp lý, không còn phù 

hợp của hệ chuyên. Đó là một nghịch lý tất yếu mà giáo dục phải đối đầu. Rất cần thay 

đổi. 

Tuy nói là đào tạo toàn diện, nhưng thực chất hệ chuyên là “dạy chuyên” và “học 

chuyên”, chỉ chuyên sâu vào một môn học, đơn chuyên. Bản chất là trường chuyên 

biệt, là tập trung nguồn lực dạy đơn chuyên. Mà chính là cái mục tiêu bất thành văn, 

không rõ ràng đã dẫn dắt hệ chuyên chạy theo các mục tiêu trước mắt, không vì lợi ích 

lâu dài của thế hệ trẻ. 

Vô hình trung đây lại được coi là xu hướng tới mức sùng bái của nhiều nhà trường, 

nhiều phụ huynh và toàn xã hội. Có giai đoạn thi học sinh giỏi cấp quốc gia ở TH, 

THCS và THPT, khiến các trường phổ thông quay cuồng luyện thi, lấy hoạt động bồi 

dưỡng học sinh giỏi làm nhiệm vụ hàng đầu. Vấn nạn tiêu cực dạy thêm, học thêm 

cũng từ đây mà nở rộ, tràn lan, rất khó ngăn cản. Có chuyên gia giáo dục đã bức xúc, 

mạnh dạn phát biểu: Giải tán hệ chuyên sẽ hết dạy thêm, học thêm. 

Tuy có một bộ phận học sinh trưởng thành, nhưng một bộ phận lớn khác lại trở thành 

những chú “gà công nghiệp”, con “mọt sách”, thiếu sức khỏe, thiếu kỹ năng sống, hạn 

chế ngoại ngữ, khó hòa nhập xã hội, ít tiếp cận với phẩm chất công dân toàn cầu. Mặt 

khác, trong khoảng 10 năm trở lại đây hệ chuyên đã bộc lộ những bất cập, ngay cả 

chính nội tại. Nhiều vấn đề thật khó tìm ra lối thoát. Sức hút của du học, cùng với hấp 

dẫn của các trường tư, trường quốc tế, vốn rất coi trọng giáo dục nhân cách, phát triển 

con người toàn diện, đã làm cho một bộ phận phụ huynh muốn rời bỏ hệ chuyên. 

Đã từ lâu, nội dung, chương trình, sách giáo khoa hệ chuyên chưa được ban hành chính 

thức. Nhiều học sinh học giỏi lại không muốn vào học các trường Sư phạm, điều này 

đồng nghĩa mất hi vọng có giáo viên bổ sung vào hệ chuyên. Đối với các khối chuyên 

khoa học xã hội vừa khó tuyển sinh lại vừa khó tìm giáo viên giảng dạy. Có thể nói, 

đã đến lúc không hợp thời của hệ chuyên ở Việt Nam 
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Giáo dục toàn diện giúp học sinh phát triển kỹ năng và năng lực. 

Ảnh: Phạm Quang Vinh. 

. 

Thiết kế lại hệ chuyên 

Nghị quyết số 29-NQ-TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương chỉ ra 

“Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn 

diện năng lực và phẩm chất của người học”. Đây được coi là quan điểm chỉ đạo, hay 

được hiểu như là triết lý đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam. Như vậy, nội dung dạy 

học, phương pháp dạy học và đánh giá người học phải thay đổi, phù hợp với triết lý 

giáo dục mới. Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Không dạy kiến thức 

chuyên sâu, mà thay vào đó là cung cấp kiến thức vừa đủ, giúp các em thuận lợi trong 

việc phát triển năng lực làm việc cùng các kỹ năng sống, kỹ năng xã hội. Học là để 

phát triển cá nhân, thành người có nhân cách và biết làm việc hiệu quả, sáng tạo. 

Hệ chuyên, chắc chắn không thể có con đường đi nào khác so với những quan điểm 

đã nêu trên. Theo chúng tôi, hướng đi cho hệ chuyên, có thể là: Thiết kế lại hệ chuyên. 

Dạy học đổi mới là dạy học hướng tới người học. Theo đó, việc tổ chức quá trình dạy 

học phải đi theo các nguyên lý cơ bản của giáo dục hiện đại. Dạy học qua hoạt động 

và qua trải nghiệm. Dạy học sinh cách học, cách sáng tạo và cách sống, cách làm 

người. Phát triển cho học sinh các năng lực tự học, phán đoán, hợp tác, giao tiếp và 

công nghệ. 
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Tiếp đó là việc thay đổi lại phương thức thi cho hệ chuyên. Không thể duy trì cách tổ 

chức và nội dung thi học sinh giỏi quốc gia như hiện nay, nó quá đi sâu vào học thuật. 

Chúng ta đã từng tổ chức thi “Đường lên đỉnh Olympia” - kỳ thi trí tuệ, kiến thức toàn 

diện; thi Olympic “Phát minh và Sáng chế” - kỳ thi năng lực làm việc và sáng tạo; thi 

Olympic “Robot Lego” hay “Robocon” - kỳ thi năng lực ứng dụng. Hiện nay, các 

trường phổ thông của Việt Nam đã chủ động giao lưu, tổ chức nhiều cuộc thi giữa học 

sinh các nước trong khu vực và quốc tế. Qua đây cho ta điều kiện tốt nhất củng cố và 

nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt có thêm trải nghiệm trong việc giáo dục phẩm 

chất công dân toàn cầu cho học sinh Việt Nam. 

Không bỏ mà cần tiếp tục tham gia các kỳ thi Olympic khoa học quốc tế. Tuy nhiên 

nhiệm vụ này nên giao cho số ít các trường ĐH thực hiện. Quan điểm này phù hợp với 

nhiều nước, ngoài ra, giai đoạn khởi đầu của hệ chuyên Việt Nam cũng đã từng làm 

vậy. 

Có thể khẳng định, cần đổi mới toàn diện nếu không nói là cải tổ hệ chuyên ở Việt 

Nam. 

 

60. SỚM RÀ SOÁT VIỆC XUẤT BẢN SÁCH THAM KHẢO 

 

ĐẶNG TỰ ÂN 

08:42 14/09/2020 Báo Đại Đoàn Kết 

Thực tế SGK lớp 1 năm học 2020- 2021 có 9 cuốn, trong đó có một cuốn tự chọn, 

tuy nhiên trên thị trường có tới 14 cuốn sách tham khảo (STK). Rõ ràng chúng 

ta đã thả nổi xuất bản STK quá lâu, dẫn tới trình trạng “loạn” sách… 

Theo Luật Xuất bản thì mọi cá nhân và tổ chức có quyền phổ biến tác phẩm của mình 

và nhà nước không có quyền kiểm duyệt trước khi xuất bản. STK cũng là tác phẩm 

của các cá nhân nên cũng có quyền được viết và được duyệt in ở một nhà xuất bản 

(NXB) có tư cách pháp nhân. 

Rõ ràng, hệ thống STK cùng với hệ thống sách giáo khoa (SGK) tạo thành kho tư liệu 

quý, giúp cho giáo viên và học sinh ở các nhà trường có thêm điều kiện để dạy tốt và 

học tốt. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa việc xuất bản STK thả nổi, được phép 

thoải mái, “trăm hoa đua nở”, ai ai cũng viết và nhà nhà cùng xuất bản. 

Thực tế hiện nay có Phòng Giáo dục và Đào tạo hay có nhà trường cũng là nơi gián 

tiếp hay trực tiếp phát hành SGK và STK. Như nhiều người biết, phát hành phí hay 

tiền chiết khấu bán sách thường có tỷ lệ phần trăm cao, nên rất hấp dẫn cho hoạt động 

phát hành này. Một số nơi để cho “thuận tiện” , nhà sách thường bó lại SGK và STK 

thành một túi và gọi chung là bộ sách dành cho lớp 1, cứ thế người mua trả tiền và 
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nhận sách mang về. Chính vì thế mới xảy ra một số phụ huynh ở TP. Hồ Chí Minh đã 

phải mua cho con bộ sách lớp 1 với 23 cuốn gồm SGK và cả STK. 

 

Cần sớm rà soát lại việc xuất bản sách giáo khoa, sách tham khảo. 

Thiết nghĩ các nhà trường nên đứng ngoài khâu phát hành STK. Hiệu trưởng nhà 

trường chỉ cần công khai cụ thể những cuốn SGK đã được quyết định lựa chọn để 

giảng dạy cho lớp 1 và khẳng định trong toàn trường: đây là SGK bắt buộc để học sinh 

mua làm học liệu chính thức học tập. Ngược lại những STK và các bộ SGK khác do 

nhà trường chọn lại cần được nhà trường mua đầy đủ và mua bổ sung thường xuyên 

vào thư viện nhà trường, nhằm dùng chung cho giáo viên và học sinh tham khảo trong 

quá trình dạy và học. 

Quả thực thì hệ thống STK là kênh thông tin giúp cho giáo viên soạn giảng và hỗ trợ 

trong quá trình dạy học. Đối với học sinh, sách bài tập (thực chất là vở bài tập) giúp 

học sinh thực hành, rèn kỹ năng sau khi đã học các bài trong SGK trên lớp. Cha mẹ 

học sinh dùng STK để hướng dẫn thêm khi con em mình đã hoàn thành xong nhiệm 

vụ học tập theo SGK. Tuy nhiên mỗi nhà trường tuyệt đối không được lạm dụng STK 

nhất là đối với học sinh lớp 1, vốn được coi “học mà chơi, chơi mà học”. 

Để tránh tình trạng “loạn” STK từng đã xảy ra với chương trình giáo dục cũ (sách nâng 

cao, sách luyện thi, sách ôn tập theo tuần, sách luyện tập theo chủ đề…được xuất bản 

và phát hành tràn lan). Có những tác giả, do có sức hấp dẫn với giáo viên và học sinh, 

nên đứng tên chủ biên nhiều cuốn sách, bộ sách khác nhau, mặc dù nội dung na ná 

giống nhau. Nhiều NXB phát hành nhiều đầu sách khác nhau với cùng một chủ đề. 
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Tôi đã từng mua một số lớn STK ôm về ngồi đọc, rất buồn là chỉ giữ lại một số cuốn 

tính trên dầu ngón tay. Đa phần là sách viết với chất lượng không đạt, nhiều cuốn sao 

chép sách đã phát hành hoặc bổ sung, thêm bớt những cuốn đang ăn khách. 

Phải nói thị trường STK một thời bỏ mặc không được quản lý, dẫn đến áp lực lên học 

sinh, tạo ra tình trạng quá tải ở các nhà trường, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng 

không nhỏ tới mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. 

Thực trạng cũ vẫn còn nóng hổi và sẽ là hồi chương cảnh tỉnh cho các cấp quản lý và 

xã hội sớm có những quyết sách mạnh mẽ để lập lại trật tự việc xuất bản, phát hành và 

sử dụng STK ngay từ thời điểm bắt đầu thay SGK lớp 1, nếu không sẽ là quá muộn và 

e sẽ lại bước theo vết xe cũ. 

Cùng với đó, nên rà lại việc xuất bản, phát hành và sử dụng SGK, STK theo chương 

trình giáo dục làm cơ sở cho việc quản lý thị trường SGK, STK theo chương trình giáo 

dục sau 2018. 
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61. BÁO PHỤ NỮ THỦ ĐÔ 
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62. LÀM SÁCH THAM KHẢO… KHÔNG VÌ GIÁO DỤC 

ĐẶNG TỰ ÂN 

09:00 25/09/2020. Báo Đại Đoàn Kết 

Chúng ta không thể để hiện trạng sách tham khảo ở chương trình giáo dục cũ 

tiếp tục tái diễn, quay trở lại, làm xói mòn đạo đức văn hóa nhà trường, làm 

quá tải thêm cho dạy và học, vốn đã quá khổ, vì chỉ là học để thi và học vì sự 

thúc ép của gia đình và xã hội. 

 

 

Ở các nước giáo dục phát triển, sách tham khảo cũng được xuất bản nhưng giá mua rất 

đắt, không phải cho học sinh trong các trường học mà giúp giáo viên đọc thêm, hoàn 

thiện, phong phú hơn bài giảng. Có mặt đầy đủ các đầu sách tham khảo trong các thư 

viện công, hỗ trợ tích cực cho người đọc tự học và nghiên cứu. 

Ở Việt Nam làm sách tham khảo lại có mục đích khác, đó là vì siêu lợi nhuận, họ bất 

chấp tất cả. Khi các trường đang lựa chọn sách giáo khoa dùng làm học liệu chính để 

giảng dạy, sách tham khảo đã tràn vào, nhập nhèm, kiểu “bia kèm lạc” bán theo bó, 

kèm  bộ cho học sinh. Không loại trừ có tác giả sách giáo khoa đã phối hợp với những 

tác giả khác (loại 2) chuẩn bị bản thảo sách tham khảo ngay từ khi xây dựng bản thảo 

sách giáo khoa mới. Như vậy, rõ ràng sách tham khảo không phải mục đích chính là 

cho học sinh. Thật khôi hài, hiện nay đã xuất hiện rất nhiều sách tham khảo cho học 

sinh lớp 1, thử hỏi mục tiêu dạy học lớp 1 là gì? Phải chăng chỉ là biết đọc, biết viết, 

thành thạo các phép tính số học, làm quen những kỹ năng đầu đời làm học sinh phổ 

thông. Học sinh chưa biết đọc, bé như cái “kẹo”, sao có thể đọc hiểu “Phát triển năng 

lực”, hay “Học nâng cao”, “Giúp em giỏi Toán” hay “Rèn kỹ năng Tiếng Việt” là thế 

nào… 



200 

Trước tình trạng sách tham khảo xuất bản và phát hành tràn lan, cuộc họp chiều 23/9 

vừa qua  tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu gay gắt, coi tình trạng 

này là rất tiêu cực, có lợi ích nhóm và yêu cầu Bộ GDĐT có quy định cấm mọi hình 

thức khuyến khích đưa sách tham khảo vào các nhà trường phổ thông. 

Cả nước có 63 nhà xuất bản ở Trung ương và địa phương, như thế các nhà xuất bản 

này được quyền in sách tham khảo. Bên cạnh đấy là hàng trăm nhà in khác trên khắp 

cả nước có khả năng in, nối bản sách. Thiết nghĩ Bộ Thông tin và Truyền thông phải 

vào cuộc để quản lý việc xuất bản và in sách tham khảo ngay từ gốc, không thể để “thả 

gà ra đuổi”. 

Bộ GDĐT cần có biện pháp quản lý chặt chẽ việc đưa sách tham khảo vào nhà trường. 

Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những cán bộ, giáo viên hay nhà trường đã 

tiếp tay, môi giới hay cùng chung tay phát hành sách tham khảo trong trường; có những 

chế tài để kiểm soát được nội dung sách tham khảo, không thể để sách tham khảo làm 

ảnh hướng tới sự chỉ đạo, quá trình quản lý và đổi mới dạy học hiện nay. Tuyên truyền 

trong các nhà trường đạo đức nghề nghiệp, văn hóa trong cách làm kinh tế, “đói cho 

sạch, rách cho thơm”, không vì lợi nhuận mà đi bán sách cho trò. Đối với cha me học 

sinh, không nên mua cả đống sách tham khảo cho con mà không biết nó tác dụng gì 

hay lại có hại, gây áp lực đáng kể cho con.                              

 

 

63. BA KHÁC BIỆT TRONG ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC 

Đặng Tự Ân - GĐ Quỹ VIGEF - 26/09/2020, 11:45 GMT+07 |Báo GD&TĐ 

 

GD&TĐ - Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp 

học Bộ GD&ĐT mới ban hành có 3 nhóm nội dung khác biệt mang tính đột phá 

nhằm điều chỉnh các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới hiệu quả hơn và ngày càng 

tiệm cận với giáo dục ở các nước phát triển. 

 

Đánh giá theo quá trình học tập và vì phát triển năng lực của học sinh 

Điểm 2, Điều 22 có ghi: “Bảo đảm tính toàn diện, công bằng, trung thực, khách quan, 

vì sự tiến bộ của học sinh, coi trọng việc động viên khuyến khích học sinh tiến bộ; chú 

trọng đánh giá quá trình học tập của học sinh; đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình 

thức, kỹ thuật và công cụ khác nhau; không so sánh học sinh này với học sinh khác và 

không gây áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh”. 

Quy định này giúp học sinh điều chỉnh quá trình học, thấy được sự tiến bộ thực chất, 

qua đó thành tích học tập được xác lập một cách vững chắc. Bỏ quan niệm cũ đánh giá 

chỉ dựa vào căn cứ điểm số, giờ là phối hợp từ nhiều nguồn và nhiều hình thức khác 

nhau. Học tập để phát triển năng lực bản thân để trở thành chính mình, nên không thể 

so sánh học sinh này với học sinh khác. Mặt khác mỗi em đều có khả năng bẩm sinh 

và điều kiện học tập rất khác nhau. 
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Ảnh minh họa/internet 

Song song với quy định trong Điều lệ, Thông tư 26/2020 của Bộ GD&ĐT tiếp tục bổ 

sung, điều chỉnh nhiều nội dung liên quan tới đánh giá, xếp loại học sinh. Theo đó, tất 

cả các môn học đều được đánh giá bằng nhận xét; bài kiểm tra giữa và cuối kỳ được 

xây dựng trên ma trận chuẩn kiến thức kỹ năng và yêu cầu đầu ra của môn học hoặc 

hoạt động giáo dục. Số đầu điểm kiểm tra một tiết đã giảm, môn nhiều nhất cũng chỉ 

còn 6 đầu điểm. Ngoài danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, còn có thêm danh 

hiệu học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập và rèn luyện. 
 

Giáo viên được tự chủ trong chuyên môn và giáo dục đề cao sự tôn trọng người học 

Giáo viên có quyền “Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự phân công, 

hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường” (Khoản a), Điểm 1, Điều 29). Cấp trên quản 

lý chuyên môn đưa ra quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ chuyên môn và bồi dưỡng phương 

pháp giáo dục, các giáo viên, nhà trường có quyền lựa chọn cách tiếp cận riêng tùy 

thuộc vào năng lực bản thân, khả năng học tập của học sinh và điều kiện dạy học riêng 

của từng trường, từng vùng miền. 

Chấm dứt sự áp đặt chuyên môn, phương pháp dạy học cụ thể một cách chủ quan từ 

cấp trên với giáo viên và các trường, từ đó giúp cởi trói, khuyến khích giáo viên sáng 

tạo trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Cũng theo Nghị định 127/2018 của Chính 

phủ, các địa phương không đơn phương quyết định có chọn hay hủy bỏ hoạt động hay 

mô hình giáo dục ở các nhà trường, lĩnh vực chuyên môn này thuộc thẩm quyền tự chủ 

của Sở GD&ĐT. 

Các thành viên trong trường không được “Xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm 

thân thể của học sinh và đồng nghiệp” (Khoản a), Điểm 1, Điều 31). Quy định mới 

này, đồng nghĩa với Điều lệ hiện hành sẽ bãi bỏ các hình thức xử lý kỷ luật học sinh, 

như: “Phê bình trước lớp, trước trường; Cảnh cáo ghi học bạ; Buộc thôi học có thời 
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hạn”. Tất cả những thay đổi này, thể hiện tính nhân văn, sự tiến bộ đáng kể trong các 

biện pháp giáo dục tích cực học sinh ở các trường phổ thông. 

Cảnh cáo ghi học bạ hay xử lý kỷ luật công khai trước sự chứng kiến của học sinh là 

biện pháp tiêu cực, xỉ nhục và ghi dấu ấn, điểm đen trong học bạ, nó sẽ còn theo mãi 

suốt cuộc đời của học sinh. Điều này trái với Quy định tại Điểm 2, Điều 83, Luật Giáo 

dục, có ghi, người học có quyền “ Được tôn trọng”. 

Ở những nước có nền giáo dục phát triển họ coi hồ sơ đánh giá học tập của học sinh 

là tài liệu không công khai với cả chính người học (càng không phổ biến rộng rãi trước 

hội nghị CMHS). Nhưng ngược lại, nhiệm vụ nhà trường là phân tích hồ sơ, chia sẻ 

biện pháp giáo dục, một cách rất chi tiết cho chính cha mẹ mỗi học sinh và vào bất kỳ 

thời điểm nào trong năm học. 

Phương pháp kỷ luật tích cực sẽ đem lại kết quả tích cực, cảm xúc hạnh phúc cho học 

sinh và toàn trường. Trường học hạnh phúc là trường học đầy tình thương, đề cao sự 

tôn trọng, mang lại sự bình đẳng, bình an cho mỗi thầy cô và tất cả học sinh trong 

trường.      

Điều chỉnh quy định quản lý nhà trường phù hợp với giai đoạn phát triển mới của 

giáo dục 

Giáo dục thế giới thế kỷ 21 có những thay đổi quá lớn. Kỷ nguyên CN 4.0 đã mang lại 

cho nhân loại những phát minh không tưởng, chưa từng có. Giáo dục Việt Nam cần 

hội nhập, chuyển dịch theo xu hướng toàn cầu hóa và không thể đảo ngược này. 

Có thêm “Điều 25. Hợp tác quốc tế” nhằm hiện thực hóa các chương trình hợp tác quốc tế. 

Có thêm “Điều 24. Phát triển văn hóa đọc”, nhằm giúp học sinh kỹ năng đọc, kỹ năng tìm 

kiếm thông tin, tăng năng lực tự học theo kịp thời đại thông tin và kỹ thuật số. 

Điều lệ cũng tách riêng Điểm 2, Điều 10 về Hội đồng trường và quy định rõ “trường 

tư thục hoạt động không vì lợi nhuận”. Đưa môn Ngoại ngữ vào vị trí tương xứng với 

môn Toán, Ngữ văn để làm điều kiện công nhận học sinh giỏi. Cùng với đó, nâng cao 

trình độ đào tạo chuẩn của giáo viên : “Giáo viên trường trung học phải có bằng cử 

nhân” (Khoản a), Điểm 1, Điều 30).   

Đặc biệt, Điều lệ thay vì cấm hoàn toàn học sinh sử dụng điện thoại, đã thay bằng cấm 

sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp nếu không phục 

vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”. Thời đại công nghệ số, học 

sinh cần được sử dụng các học liệu cơ bản để truy cập thông tin, hỗ trợ cho quá trình 

học tập trên lớp. 
 

Những quy định mới trong Điều lệ  trường THCS, trường THPT và trường phổ 

thông có nhiều cấp học mở ra nhiều kỳ vọng về một sự thay đổi lớn chất lượng giáo 

dục phổ thông Việt Nam, bắt kịp các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. 

Tuy vậy, dư luận xã hội không khỏi băn khoăn về những thách thức cho ngành 

giáo dục có mang lại hiệu quả hay không. Điều này còn tùy thuộc trình độ quản lý 

giáo dục cấp cơ sở, năng lực sư phạm và sự chuyên tâm của giáo viên; phụ thuộc 

vào việc toàn xã hội, nhất là cha mẹ học sinh có chung tay hay đứng ngoài cuộc, 

phó mặc cho các nhà trường. Cuối cùng là Bộ GD&ĐT có nhận được sự đồng lòng 

nhất trí cao của các địa phương để đưa Điều lệ vào cuộc sống nhà trường với những 

tham vọng và khác biệt có tính đột phá.                                    

https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1370
https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1370
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64. HƯỚNG TỚI TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC 

ĐẶNG TỰ ÂN. BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT 

09:10 08/10/2020 

Điều lệ trường Tiểu học và trường Trung học mới được Bộ Giáo dục ban hành 

(hiệu lực trong tháng 10 và 11), có những nội dung khác biệt mang tính đột phá, 

nhằm hướng tới sự trưởng thành toàn diện của học sinh. Điều này đang được kỳ 

vọng giúp các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới hiệu quả, ngày càng tiệm cận hơn 

với giáo dục ở các nước phát triển. 

Không đánh giá rập khuôn kiểu “đồng phục” 

Tiến trình đánh giá học sinh mới được ban hành theo quan điểm hiện đại ở các nước 

có nền giáo dục mơ ước. Dạy học có sự thay đổi đáng kể khi giáo viên áp dụng quy 

chế đánh giá mới. Học sinh được hướng dẫn tự học, sau đó theo từng giai đoạn các em 

được giáo viên hỗ trợ, tư vấn để cố đạt mục tiêu của bài học. 

Chính sự đi sát này, giáo viên hiểu được học sinh, biết được các em nắm bài đến đâu 

và từ đó động viên khuyến khích và tiến hành đánh giá có giá trị tạm thời bằng nhận 

xét cho học sinh. Và cách làm này, giáo viên giúp học sinh điều chỉnh kịp thời quá 

trình học, qua đó thành tích học tập được xác lập một cách thực chất và vững chắc. 

 
Phương pháp kỷ luật tích cực sẽ đem lại kết quả tích cực, cảm xúc hạnh phúc 

cho học sinh. Ảnh: Phạm Quang Vinh. 

Những ai giáo dục học sinh đều có quyền được tham gia đánh giá mà không riêng giáo 

viên trực tiếp dạy. Đánh giá trên lớp và còn ngoài lớp, đánh giá qua sản phẩm và qua 

hồ sơ học sịnh. Học tập để phát triển năng lực bản thân mỗi em là để trở thành chính 

mình, nên không thể so sánh học sinh này với học sinh khác. Mỗi em sẽ đạt được một 
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mức độ nhân cách riêng và khác nhau. Mặt khác mỗi em đều có khả năng bẩm sinh và 

điều kiện học tập rất khác nhau, nên đánh giá không thể đồng loạt theo kiểu “đồng 

phục”. 

Tất cả các môn học đều được đánh giá bằng nhận xét, so với trước kia chỉ một số môn. 

Số đầu điểm kiểm tra một tiết đã giảm, thể hiện cách làm coi nhẹ đánh giá bằng điểm 

số mà ưu tiên đánh giá bằng nhận xét, tức đánh giá bằng định tính mà ít chú trọng định 

lượng. Ngoài danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, còn có thêm danh hiệu học 

sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập và rèn luyện. 

Với quy định định này, học sinh được trao danh hiệu không nhất thiết chỉ là thành tích 

học tập như theo cách truyền thống. Sự đổi mới đánh giá học sinh, cần người giáo viên 

có tâm và có năng lực đánh giá theo quan điểm mới. Đây thực sự là thách thức không 

nhỏ cho hoạt động quản lý cũng như khả năng đang có của giáo viên. 

Đề cao sự tôn trọng người học 

Theo tinh thần các điều lệ mới, giáo viên được tự chủ trong chuyên môn. Theo đó sẽ 

chấm dứt sự áp đặt chuyên môn, phương pháp dạy học cụ thể một cách chủ quan từ 

cấp trên với giáo viên và các trường, từ đó cởi trói, khuyến khích giáo viên sáng tạo 

trong hoạt động nghề nghiệp của mình. 

Một điểm đáng lưu ý tại Thông tư 28 của Bộ GDĐT (ban hành kèm theo Điều lệ 

Trường tiểu học) là giáo viên không được phê bình học sinh trước lớp, trước trường. 

Điều này, khác với trước đây, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập 

và rèn luyện thì tùy theo mức độ vi phạm, giáo viên có thể nhắc nhở, phê bình hoặc 

thông báo với gia đình. 

Cùng với đó, Điều 31 của Điều lệ Trường THCS, trường THPT có nhiều cấp học quy 

định các thành viên trong trường không “Xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm 

thân thể của học sinh và đồng nghiệp”. Điều này có nghĩa là không còn các hình thức 

xử lý kỷ luât học sinh, như: Phê bình trước lớp, trước trường; Cảnh cáo ghi học bạ; 

Buộc thôi học có thời hạn…Tất cả những thay đổi này, thể hiện sự chuyển đổi trong 

nhận thức một cách vượt bậc của các biện pháp giáo dục tích cực học sinh ở các trường 

phổ thông. 

Cảnh cáo ghi học bạ hay xử lý kỷ luật công khai trước sự chứng kiến của học sinh là 

biện pháp giáo dục tiêu cực, sỉ nhục và ghi dấu ấn, điểm đen trong học bạ và nó sẽ còn 

theo mãi suốt cuộc đời của học sinh. Học sinh cần được tôn trọng như Luật Giáo dục 

đã quy định. Đây là một sự thay đổi, bước tiến bộ đáng kể, mang đậm tính nhân văn 

trong giáo dục của chúng ta. 

Phương pháp kỷ luật tích cực sẽ đem lại kết quả tích cực, cảm xúc hạnh phúc cho học 

sinh và toàn trường. Giáo dục đang hướng tới Trường học hạnh phúc là trường học 

đầy tình thương, đề cao sự tôn trọng, mang lại sự bình đẳng, bình an cho mỗi thày cô 

và tất cả học sinh trong trường. 
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Tuy vậy, dự luận xã hội không khỏi băn khoăn về những thách thức đang đặt ra với 

ngành giáo dục: có mang lại hiệu quả hay không. Điều này còn tùy thuộc trình độ quản 

lý giáo dục cấp cơ sở, năng lực sư phạm và sự chuyên tâm của giáo viên. 

Xã hội, nhất là cha mẹ học sinh có chung tay hay đứng ngoài cuộc, phó mặc cho các 

nhà trường? Bộ GDĐT có nhận được sự đồng lòng nhất trí cao của các địa phương để 

đưa Điều lệ nhà trường vào cuộc sống với những tham vọng và khác biệt có tính đột 

phá… là những băn khoăn. 

 
 

65. KHẲNG ĐỊNH TRUYỀN THỐNG GIÁO DỤC 1010 NĂM 

THĂNG LONG – HÀ NỘI 

08/10/2020. CỔNG THÔNG TIN CHÍNH PHỦ  

(Chinhphu.vn) - Thăng Long-Hà Nội đang bước vào thời điểm trọng đại 1010 

năm tuổi với nhiều đổi thay tích cực, nhưng cái nền, cái cốt cách làm nên Thủ đô 

văn hiến của người Tràng An vẫn là Giáo dục-Văn hóa vốn là điểm tựa muôn đời 

cho sự phát triển của mọi quốc gia. 

 

 
 

Giáo dục chân chính hay văn hóa cũng vậy là sự đào luyện con người để con người trở 

lên thanh lịch. Giáo dục hình bóng với văn hóa và là điểm sáng nhất của văn hóa mỗi 

dân tộc. Con người có giáo dục là con người có văn hóa. Người ta nói, Giáo dục-Văn 

hóa của Thăng Long-Hà Nội luôn là dòng chảy không ngừng của lịch sử, của sự phát 

triển bền vững. Nó là dòng chảy thấm đậm truyền thống hàng ngàn năm văn hiến Thăng 

Long-Hà Nội. Giáo dục-Văn hóa Thủ đô là chọn lọc, kết tinh, thăng hoa của Thăng 

Long-Hà Nội. Từ xa xưa tiên tổ, tiên hiền người Việt đã dạy sâu sắc và khúc triết: “Thái 

bình tu trí lực, vạn cổ thử giang san (Cần gắng trí, lực cho thái bình, để non nước này 

muôn năm) là tự thức trên đường tới Thăng Long ngày khải hoàn (Thái sư Trần Quang 

Khải năm 1285). Cái trí, cái sáng láng của lớp trẻ người Thủ đô sẽ giữ cho non nước 

này trường tồn và thịnh vượng muôn đời với dân tộc và con cháu mai sau. 
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Thành phố Hà Nội với trên 10 lần đổi tên vẫn giữ được truyền thống nối dài của Thành 

phố “Rồng bay lên”. UNESCO đã công nhận Hà Nội là thành phố vì hòa bình (năm 

1999). Ngàn năm qua khát vọng của Thủ đô là luôn luôn vươn tới khát vọng hòa bình 

và thực sự đã có cả bề dày lịch sử. Vinh danh “Thủ đô Anh hùng” (năm 2000) cho Hà 

Nội là niềm tự hào và vinh dự lớn cho mỗi người dân Thủ đô. UNESCO công nhận 

Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long Di sản văn hóa thế giới (năm 2010) với những 

giá trị nổi bật toàn cầu. Cũng UNESCO công nhận bia Tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc Tử 

Giám (năm 2011) là tài sản tư liệu thế giới. Gần nhất vào năm 2019 UNESCO công 

nhận Hà Nội là Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu, làm nguồn lực cho văn 

hóa và sáng tạo văn hóa là nền tảng cho phát triển Văn hóa bền vững nhất là chúng ta 

đang bước vào thời kỳ của côn nghệ 4.0 

Ngày nay Giáo dục Thủ đô đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, chất lượng 

và hiệu quả, xứng tầm là trung tâm giáo dục lớn, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực 

quan trọng cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước. Thực sự góp phần vào một 

Thủ đô với địa danh Thăng Long-Hà Nội truyền thống. 

Năm 1954, cả Hà Nội lúc đó chỉ có 96 trường tiểu học, 4 trường phổ thông trung học. 

Số trường lớp này chỉ đáp ứng được 20% số trẻ đến trường, vì vậy 80% trẻ em - chủ 

yếu là con em của nhân dân lao động bị thất học, khoảng 90% dân Hà Nội mù chữ. 

Giáo dục mầm non còn chưa có gì chỉ có 3 trường mầm non với 254 trẻ. Giáo dục 

chuyên nghiệp có duy nhất một trường kỹ nghệ thực hành và một số lớp trung học 

chuyên nghiệp dân lập đào tạo một số nghề, chủ yếu là các nghề thủ công. 

Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô phát 

triển có quy mô lớn nhất cả nước. Mạng lưới trường, lớp được mở rộng, cơ sở vật chất 

được tăng cường đầu tư, cơ bản từng bước được kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại, 

đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân Thủ đô và yêu cầu đào tạo nhân lực 

trong thời kỳ mới. Hiện nay, Hà Nội có 2.746 trường (gồm 2.744 trường mầm non, 

phổ thông và 2 trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) 

với 60.391 nhóm lớp, 2.023.866 học sinh; có nhiều mô hình, loại hình trường, đáp ứng 

nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của con em Thủ đô. Tính đến nay, toàn ngành Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội có 155.323 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học, 

ngành học. Tỷ lệ giáo viên đứng lớp ở các bậc học, cấp học đạt chuẩn là 100%. Tỷ lệ 

trên chuẩn giáo viên mầm non 53,5%; tiểu học: 93,8%; trung học cơ sở (THCS): 

75,6%; trung học phổ thông (THPT): 21,3%; trung cấp chuyên nghiệp (TCCN): 

39,8%; giáo dục thường xuyên (GDTX): 16,5%. Đây chính là nguồn lực quan trọng 

để toàn ngành thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng 

thực chất, hiệu quả và tiệm cận với nền giáo dục tiên tiến, hội nhập. 

Vài năm trở lại đây, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước, giành thành 

tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với 239 giải và huy chương 

quốc tế (55 huy chương Vàng, 66 huy chương Bạc, 88 huy chương Đồng, 30 Khuyến 

khích); 155 giải quốc gia năm 2019 (14 giải Nhất, 47 giải Nhì, 56 giải Ba, 38 giải 

Khuyến khích). Đặc biệt trong các kỳ thi Olympic năm 2019, đã có 1 học sinh Hà Nội 

là học sinh Việt Nam lần đầu tiên đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành Olympic Hóa 

học (IChO), 01 học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật 

lý thiên văn . 

Phát triển hệ thống trường đạt Chuẩn quốc gia được coi là một trong những điều kiện 

quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong những năm qua,  số trường đạt 

Chuẩn quốc gia của Hà Nội có bước phát triển đáng kể. Theo số liệu của Sở Giáo dục 
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và Đào tạo Hà Nội năm 2019, đến nay, tỷ lệ trường đạt chuẩn toàn Thành phố là 55,1%, 

trong đó công lập là 66,7%. Đã công nhận được 19 trường chất lượng cao. Mô hình 

trường chất lượng cao đang phát huy tác dụng tốt với học sinh và cha mẹ học sinh, 

hướng tới một nền giáo dục tiên tiến, đổi mới và hội nhập. 

Thành tích về Giáo dục và Đào tạo của Hà Nội rất đáng được ghi nhận và được coi là 

điển hình cho các địa phương cả nước học tập, noi theo. Tuy nhiên vẫn còn đó những 

băn khoăn và lưu tâm với Giáo dục Thủ đô. Đó là giáo dục không chính thức, dạy học 

ngoài luồng vẫn còn. Hiện tượng thực dụng, mặt trái của cơ chế thị trường vẫn còn len 

lỏi vào các nhà trường, làm sói mòn phẩm giá của một số cán bộ và giáo viên. 

Bên cạnh đó, dân số cơ học tăng nhanh, nhiều khu đô thị, khu công nghiệp được tiếp 

tục xây mới gây áp lực về cơ sở vật chất và tình trạng thiếu trường, lớp học. Một số 

địa phương chưa triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch mạng lưới, phát triển 

trường lớp, việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ còn hạn chế. Trường lớp 

không đủ để dạy 2 buổi/ngày, sĩ số học sinh ở nhiều trường nội thành sinh vượt gần 

gấp đôi theo chuẩn, chắc chắn là những trở ngại lớn cho việc triển khai chương trình 

mới có hiệu quả. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh chưa 

thực sự đạt được hiệu quả cao. 

Do đó, cần chú trọng quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh hơn nữa các cuộc học tập và vận động theo các 

chủ đề về “Giáo dục Hà Nội đổi mới để phát triển”; “Giáo dục nếp sống thanh lịch, 

văn minh cho học sinh Hà Nội”. 

Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hoá, 

tiên tiến và từng bước hiện đại. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn 

lực chăm lo cho phát triển giáo dục. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục một cách 

thực chất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào 

tạo theo hướng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, coi trọng phát triển phẩm 

chất, năng lực của người học. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực 

chất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo 

theo hướng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, coi trọng phát triển phẩm chất, 

năng lực của người học. 

Hà Nội cần mạnh mẽ, tiên phong hơn trong trong công cuộc đổi mới Giáo dục. Hãy 

bứt ra, vươn tới cái chuẩn của giáo dục hiện đại-giáo dục của thời kỳ công nghệ 4.0. 

Rất cần mang tới nhà trường những giá trị tinh thần, niềm vui hạnh phúc, nhằm làm 

giảm áp lực khi chỉ dạy chữ nghĩa đơn thuần. 

Thủ đô Hà Nội đã vinh dự hai lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc 

lập hạng Nhất trong năm 2009 và 2014. Chúng ta tự hào có đóng góp của Giáo dục 

Thủ đô. Chặng đường tiếp theo còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự quan tâm 

của Đảng, Nhà nước và của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, sự chăm lo của 

nhân dân Thủ đô, thầy trò Giáo dục - Đào tạo Thủ đô, tin rằng sẽ nỗ lực lao động, học 

tập, ra sức phấn đấu hoàn thành trọng trách vinh quang trong sự nghiệp “Trồng người”, 

phát huy và làm vẻ vang truyền thống của Thủ đô văn hiến, anh hùng, xứng đáng với 

Thăng Long - Hà Nội 1010 năm. 

 Đặng Tự Ân 

Nguyên Vụ trưởng Vụ GDTH (Bộ Giáo dục & Đào tạo) 
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66. ĐỂ SGK LỚP 2, 6 TRÁNH 'SẠN' NHƯ LỚP 1: 

CẦN ÍT NHẤT 8 THÁNG THỰC NGHIỆM 

07:31 - 28/10/2020 - THANH NIÊN 

Đặng Tự Ân 

(Giám đốc Quỹ quốc gia về hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông) 

Sau sách giáo khoa lớp 1, còn tới 11/12 bộ sách giáo khoa (SGK) phải được 

hoàn thành trong gần 4 năm tới. 

Những vấn đề từ SGK lớp 1 tiếng Việt sẽ là kinh nghiệm để sách lớp 2, lớp 6 

năm sau đáp ứng tốt hơn yêu cầu của giáo viên, học sinh 

Do vậy, Bộ GD-ĐT cần lắng nghe để điều chỉnh và không lặp lại những bất cập 

khiến dư luận bức xúc về SGK mới như thời gian gần đây. 

Một môn học có nhiều hơn một cuốn SGK được quy định mới lần đầu trong luật Giáo 

dục. Do đó, ngành GD-ĐT khi triển khai điều luật này, việc gặp phải những khó khăn 

hay lúng túng là điều khó tránh khỏi. Thiết nghĩ, lắng nghe, đánh giá và điều chỉnh 

trước những vấn đề được dư luận đặt ra, qua việc ban hành bộ SGK lớp 1, là việc nên 

làm. 

Thực nghiệm SGK mới càng lâu, diện càng rộng thì càng tốt, tránh được mọi sai sót 

và cơ hội có được bộ sách chất lượng tốt là khả thi. Tháng 9.2020 đã thẩm định xong 

vòng 1 sách lớp 2 và lớp 6, vì vậy nên triển khai dạy thực nghiệm rộng rãi ít nhất được 

8 tháng, cho tới tháng 5.2021, trước khi in và ban hành chính thức cho năm học 2021 

- 2022. Với cách làm “gối vụ” như thế này thì tất cả sách trước khi ban hành dạy đại 

trà đều được thực nghiệm một cách có bài bản. 

Đấu thầu in SGK để giảm chi phí cho người dân 

Bộ sách lớp 1, phải nói là đẹp hơn hẳn sách cũ. In 4 màu, giấy trắng, kênh hình bắt 

mắt, đem lại sự hài lòng và hấp dẫn cho học sinh và cha mẹ các em. Đó là điều 

mừng, là tiến bộ nên cần được duy trì với các bộ sách sẽ ra mắt trong tương lai. 

Nên giảm số lượng SGK 

Một điều khá đặc biệt là hiện nay chỉ có SGK cho học sinh mà không có sách hướng 

dẫn dạy cho giáo viên như chương trình cũ năm 2000 đã làm. Phải chăng những người 

làm sách muốn có sự giống nhau giữa môn học, hoạt động giáo dục nên tất cả cùng 

phải có SGK cho học sinh? Sự thay đổi này không chỉ cha mẹ học sinh phải bỏ thêm 

tiền mua sách mà cặp của học sinh sẽ nặng thêm mỗi khi các em tới trường. Không 

tính môn tiếng dân tộc, lớp 1 có 8 môn học và hoạt động giáo dục, theo chúng tôi chỉ 

cần 4/8 môn có SGK, còn lại chỉ cần sách hướng dẫn dạy cho giáo viên là phù hợp. 

Các môn học đạo đức, nghệ thuật và đặc biệt là giáo dục thể chất và hoạt động trải 

nghiệm chỉ nên có sách hướng dẫn cho giáo viên là đủ, không cần SGK cho học sinh. 

javascript:void(0);
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Bên cạnh đó, dư luận bức xúc, đòi hỏi phải giảm giá sách, giảm chi phí đầu năm cho 

nhiều gia đình. Để làm được điều này, sẽ có một số cách: 

Xây dựng bản thảo, in và phát hành là 3 công đoạn chính để một cuốn sách được hoàn 

thiện. Với công đoạn in, SGK nếu được đấu thầu rộng rãi, kể cả đấu thầu cạnh tranh 

quốc tế, giá sẽ giảm đáng kể. Sự cạnh tranh lành mạnh này sẽ đem lại sự công bằng, 

phù hợp với cách làm SGK xã hội và cơ chế thị trường. Vòng đời một bộ sách có thể 

dài tới 20 năm, đồng nghĩa giá sách sẽ tiếp tục thay đổi và thông thường chỉ có thể 

tăng mà không giảm. 

Số trang trong sách cũng là yếu tố tham gia vào giá sách. Tại sao không quy định số 

trang tối đa cho một cuốn? Tránh tình trạng cùng môn học SGK lại có độ dày mỏng 

quá khác nhau, khiến giá cũng khác. Sau khi thẩm định vòng 1, hoàn toàn có cơ sở 

quy định được số trang tối đa cho một cuốn sách ở mỗi môn học. Ngoài ra, khi quy 

định số trang sẽ giúp nội dung sách viết cô đọng hơn, buộc giáo viên phải động não và 

tạo điều kiện cho họ được sáng tạo trong quá trình soạn giảng. 

Thận trọng nội dung đưa vào SGK 

Nội dung SGK phải theo pháp lệnh Chương trình tổng thể và Chương trình môn học. 

Tuy nhiên ở tiểu học nội dung SGK mới và cũ không có sự khác biệt quá lớn. Có chăng 

cái khác biệt ở SGK mới là xây dựng cấu trúc bài học nhằm giúp người học phát triển 

năng lực bản thân. Có ý kiến cho rằng SGK hiện nay không là pháp lệnh như trước, 

chỉ là tài liệu dạy học nên ít chú trọng tới tính khoa học hay tính giáo dục của nó. Đó 

là một sai lầm. Hay có chủ biên sách lại quan niệm bộ sách của mình có cách viết 

riêng, một triết lý giáo dục riêng.  Theo chúng tôi cũng chưa đúng, mà cần hiểu mỗi 
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bộ sách chỉ là cách tiếp cận riêng theo triết lý chung của Chương trình tổng thể và lệ 

thuộc vào Chương trình môn học. 

Do tính ổn định tương đối trong nội dung SGK mới và cũ ở tiểu học, nên rất cần chắt 

lọc những ưu điểm về nội dung của SGK cũ, bổ xung để nâng tầm cao hơn cho SGK 

mới. Tránh phủ nhận sạch trơn, quá chú trọng làm mới, quá quan tâm sáng tạo, từ đó 

trăm hoa đua nở gây khó dễ cho quá trình bồi dưỡng giáo viên. 

Giáo dục cho trẻ lứa tuổi tiểu học là vô cùng khó và vô cùng quan trọng. Chúng ta phải 

dạy cho các em thấm đậm nhân cách Việt và cốt cách dân tộc Rồng Tiên từ thời thượng 

cổ. Từ đó, trong lớp trẻ cái nền yêu nước được tạo dựng, được chắc chắn bền lâu, sẽ 

xóa nhòa mọi ngăn cách, để cùng hướng về chung tay bảo vệ và xây dựng đất nước 

hình chữ S thân yêu và hùng cường. Do đó theo tôi chưa nên vội đưa quá nhiều văn 

thơ nước ngoài vào SGK tiểu học, nhất là học sinh các lớp 1,2, 3 là giai đọan đầu đời 

của cả một con người. 

 

67. THÔI KHÔNG ‘DIỄN’ NỮA 

ĐẶNG TỰ ÂN. BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT 

08:30 02/11/2020 

Dự giờ và đánh giá giờ dạy mẫu (ĐGDM) ở các trường phổ thông trong thời gian 

qua hiệu quả rất thấp. Đối với những giờ dạy mẫu, thao giảng toàn trường, phần 

nhiều là “diễn”, không thực chất, làm khổ cả thày lẫn trò. Một số giáo viên đi dự 

giờ cho xong, cốt đủ số lần dự, đảm bảo chỉ tiêu thi đua. Một số khác dự giờ và 

ĐGDM là chỉ chăm chăm săm soi xem có sơ xuất gì để rồi góp ý thiếu xây dựng, 

mang tính áp đặt, gay gắt, làm tổn thương đồng nghiệp. 

Thông tư 32/2020 về ban hành Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường phổ 

thông có nhiều cấp, không quy định nhiệm vụ của giáo viên là phải dự giờ và hồ sơ cá 

nhân cũng bỏ sổ dự giờ, thăm lớp. Riêng giáo viên chủ nhiệm vẫn được dự các giờ học 

của học sinh do mình làm chủ nhiệm. 

Đối với những giờ dạy mẫu, thao giảng toàn trường, phần nhiều là “diễn”, không 

thực chất, làm khổ cả thày lẫn trò. 

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là sự đổi mới tư duy rất tích cực, là sự thay đổi tiến bộ của 

giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, nhiều băn khoăn của các trường đặt ra: Khi bỏ hình 

thức dự giờ truyền thống, liệu có làm mất đi cơ hội học tập lẫn nhau, nâng trình độ 

chuyên môn, thông qua các tiết dự giờ thăm lớp? Và nên thay nó bằng hoạt động 

chuyên môn nào? 
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Đối với những giờ dạy mẫu, thao giảng toàn trường, phần nhiều là “diễn”, không 

thực chất, làm khổ cả thày lẫn trò. 

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là sự đổi mới tư duy rất tích cực, là sự thay đổi tiến bộ của 

giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, nhiều băn khoăn của các trường đặt ra: Khi bỏ hình 

thức dự giờ truyền thống, liệu có làm mất đi cơ hội học tập lẫn nhau, nâng trình độ 

chuyên môn, thông qua các tiết dự giờ thăm lớp? Và nên thay nó bằng hoạt động 

chuyên môn nào? 

Như chúng ta biết, trong khoảng 10 năm qua các tổ chức quốc tế như UNICEF, Oxfam 

Anh, JICA Nhật Bản đã tổ chức triển khai thí điểm chuyên đề “Sinh hoạt chuyên môn 

để thảo luận giờ dạy minh họa theo hướng nghiên cứu bài học” (Thảo luận giờ dạy 

minh họa-TLGD) ở Bắc Giang, Bắc Ninh và mở rộng ra nhiều địa phương khác. Hoạt 

động TLGD được chuyển giao cho giáo dục Việt Nam đã góp phần nâng chất lượng 

dạy học đổi mới ở các nhà trường. 

Bản chất TLGD nhằm tìm giải pháp thúc đẩy học sinh học tập, nâng cao kết quả học 

tập của học sinh. Trong khi ĐGDM lại nhằm đánh giá, phân loại tiết dạy, phân loại 

giáo viên, thông qua quy định cho điểm 4 tiêu chí về các lĩnh vực đánh giá. Vì vậy, 

TLGD tập trung vào hoạt động học của học sinh, còn ĐGDM tập trung vào việc dạy 

của giáo viên. TLGD chỉ đưa ra và kết luận về những bài học kinh nghiệm cho mỗi 

giáo viên tự vận dụng, không thành tiết dạy mẫu, điển hình cho tất cả giáo viên phải 

học và áp dụng như  ĐGDM. Cũng chính vì thế, người ta không gọi đánh giá mà là 

thảo luận và không gọi là giờ dạy mẫu mà là giờ dạy minh họa. 

Khi quan sát quá trình dạy minh họa, hoạt động của người dạy và người dự cũng rất 

khác nhau: 
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Theo hướng ĐGDM 

 

Về người dạy : Chủ động thực hiện tiến 

trình bài dạy theo nội dung kiến thức 

trong sách giáo khoa.  

Về người dự: Ngồi cuối lớp quan sát giáo 

viên dạy, xem có thực hiện đúng tiêu chí 

đánh giá không. 

Theo hướng TLGD  

 

- Thực hiện linh hoạt hướng dẫn bài học 

theo nội dung đã điều chỉnh và thực tế 

quá trình học sinh học tập. 

- Tới từng nhóm học sinh quan sát, đôi khi 

phỏng vấn trực tiếp học sinh để có thêm 

nhận xét, đánh giá.  

Đối với TLGDHiệu trưởng có vai trò quan trọng là người chủ động, là “linh hồn” của 

của việc tổ chức triển khai cũng như chủ trì TLGD . Như vậy, TLGD, chính là cuộc 

họp chuyên môn (do Hiệu trưởng chủ trì)nhằm để thảo luận giờ dạy minh họacủa giáo 

viên, nó không chỉ đơn thuần như ĐGDM truyền thống . Hoạt động TLGD có ý nghĩa 

nhân văn bởi mục đích cuối cùng là làm cho việc học của học sinh có hiệu quả hơn và 

tất cả học sinh trong lớp đều được quan tâm. Tạo cơ hội cho giáo viên nâng cao kỹ 

năng đổi mới sư phạm thông qua dự giờ và trao đổi, chia sẻ sau khi dự giờ minh họa. 

Góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử, xây dựng tình đồng nghiệp, tạo lập môi trường 

quản lý và dạy học dân chủ, thân thiện cho mọi người. Giáo viên được chia sẻ những 

bài học đã học được và sẽ tự đặt vào vị trí giáo viên dạy thì mình sẽ tổ chức như thế 

nào. Do vậy, qua hoạt động sinh hoạt chuyên môn, giáo viên dạy và các đồng nghiệp 

đã học hỏi được ở nhau nhiều điều. Hình thức đổi mới sinh hoạt chuyên môn để TLGD 

thể hiện văn hóa nhà trường, tính nhân văn và tình đồng nghiệp rất cao. Dự giờ không 

nhằm mục đích đánh giá, xếp loại giờ dạy, không phê phán giáo viên, chủ yếu phân 

tích việc học của học sinh qua các hoạt động do học sinh tự học theo tài liệu hướng 

dẫn học, thông qua nhận xét học sinh đã tác động đến giáo viên để tự rút kinh nghiệm 

cho quá trình hướng dẫn học cho học sinh của mình. Như vậy, giờ học sẽ luôn được 

cải thiện qua tham khảo ý kiến người khác. 

  Như vậy, quan điểm đổi mới về TLGD như trên đã giúp học sinh được cải thiện thành 

tích học tập của mình. Học sinh tư tin hơn và hào hứng tham gia các hoạt động của 

nhóm, của lớp vì các em được giáo viên quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển năng 

lực với khả năng của mình. Môi trường học tập thay đổi, quan hệ giữa các học sinh 

thân thiện, không cạnh tranh, không phân biệt bởi kết quả học lực, học sinh có ý thức 

giúp nhau cùng tiến bộ. Giáo viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy. Giáo viên 

cảm thấy hoạt động lao động trí óc của mình có ý nghĩa, tự chịu trách nhiệm về kết 

quả học tập của học sinh do mình giảng dạy. Giáo viên có cơ hội nhìn lại quá trình 

hướng dẫn học của mình để từ đó tìm biện pháp điều chỉnh, giúp đỡ học sinh học tập 

tốt hơn. Quan hệ giữa giáo viên và học sinh gần gũi, thân thiết, nhất là học sinh kém 

không bị “bỏ rơi”. Quan hệ giữa giáo viên và giáo viên là quan hệ hỗ trợ, hợp tác chứ 

không cạnh tranh. Không còn không khí căng thẳng, nặng nề khi phân loại, xếp hạng 

tiết dạy, xếp loại giáo viên như đánh giá giờ dạy của mô hình truyền thống. 

 Với những mô tả về TLGD như trên, chúng ta hoàn toàn có thể coi TLGD sẽ 

thay thế ĐGDM  truyền thống và mang lại sự đổi mới toàn diện hoạt động chuyên môn 

ở các nhà trường phổ thông. 


