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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền  

 TS. Nguyễn Vân Anh   

 TS. Vũ Thị Mai Hường   

 PGS.TS. Ngô Hoàng Long   

 TS. Nguyễn Thị Minh Hồng  

 PGS.TS. Dương Minh Lam   

 PGS.TS. Phạm Văn Sơn   

 PGS.TS. Nguyễn Công Giáp  

 PGS.TS.Vương Thanh Hương  

 PGS.TS. Nguyễn Văn Lê 

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về dự báo giáo dục và dự báo đào tạo giáo viên 

 Nghiên cứu về các phương pháp dự báo nguồn nhân lực giáo dục 

 Nghiên cứu căn cứ pháp lý để thực hiện dự báo giáo dục 

 Nghiên cứu cơ sở lý luận về sử dụng và đào tạo đội ngũ giáo viên 

 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về dự báo giáo dục và dự báo đào tạo 

giáo viên 

 Nghiên cứu về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và yêu cầu về đội ngũ giáo 

viên 

2.2. Đánh giá thực trạng của đội ngũ giáo viên ở Việt Nam hiện nay 

 Phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội thế giới, chính sách, chiến lược giáo dục của Việt 

Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0  



 Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và 

trung học phổ thông) về mặt số lượng: theo từng vùng và từng cấp học 

 Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và 

trung học phổ thông) về mặt chất lượng theo chuẩn trình độ đào tạo và theo năng lực nghề 

nghiệp 

2.3. Dự báo dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến 2025 tầm nhìn 2035 

 Đề xuất phương pháp dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên cho từng cấp học 

 Đề xuất mô hình dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên dựa trên các mô hình toán học đã 

xây dựng phù hợp với từng cấp học 

 Dự báo số lượng giáo viên cần có để thực hiện nhiệm vụ giáo dục tính theo từng khu 

vưc chi tiết cho từng cấp và theo môn học  

 Dự báo số giáo viên cần tuyển thêm và sai số cho các khu vực lũy tiến qua các năm 

2025, 2030,2035 chi tiết cho từng cấp và theo môn học 

2.4. Giải pháp đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đến 2025, tầm nhìn đến 2035 

 Cơ sở đề xuất giải pháp 

 Đề xuất giải pháp đào tạo và bồi dưỡng giáo viên các bậc học, môn học theo từng 

khu vực trên phạm vi cả nước 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài 

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo tổng kết luận cứ khoa học về dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên 

 Đánh giá thực trạng (số lượng và chất lượng) đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông 

hiện nay 

 Bộ công cụ, phần mềm, quy trình, phương pháp dự báo nhu cầu đào tạo và đào tạo lại 

đội ngũ giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 

 Báo cáo phân tích, dự báo nhu cầu đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo viên mầm non, 

phổ thông và những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến 

2035: gồm 02 sản phẩm (1) Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên cần có cho từng tỉnh chi tiết 

theo các huyện cho các năm 2025, 2030 và 2035 và (2) Dư báo số lượng giáo viên cần tuyển 

thêm theo từng vùng địa lý, từng cấp học 



 Đề xuất giải pháp về đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đến năm 

2025, tầm nhìn đến 2035 

 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Partnerships between 

teacher education 

universities and schools in 

teacher preparation relating 

to practicum 

Vũ Thị Mai Hường Innovation in Learning 

Instruction & Teacher 

Education HNUE, 2019 

(Hôi thảo quốc tế) 

2019 

2 “Vietnamese education 

system and teacher training" 

(APSE-D-19-00021)” 

Nguyễn Văn Hiền, 

Nguyễn Vũ Bích 

Hiền; Vũ Thị Mai 

Hường, Hoàng Thị 

Kim Huệ, Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt 

ASIA-PACIFIC 

SCIENCE EDUCATION 

6 

2020 

3 Các yếu tố ảnh hưởng trực 

tiếp tới việc xác định tỷ lệ 

giáo viên trên lớp bậc trung 

học cơ sở phục vụ nhu cầu 

dự báo giáo viên tại quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2020-2025 

Nguyễn Vân Anh, Vũ 

Thị Mai Hường, 

Nguyễn Văn Nguyên  

Tạp chí Thiết bị giáo dục  Số 194 

kỳ 1-

6/2019 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Tên Học viên cao học: Hoàng Anh Thắng 

 Tên luận văn/luận án: Cơ sở khoa học việc dự báo phát triển  đội ngũ giáo viên ở 

trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương II giai đoạn 2018-2023 

 Năm tốt nghiệp: 2018 

 Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Vân Anh 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

3.3.2. Tên Học viên cao học: Nguyễn Văn Nguyên 



 Tên luận văn/luận án: Cơ sở khoa học dự báo phát triển đội ngũ giáo viên trung học 

cơ sở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 -2025 

 Năm tốt nghiệp: 2020 

 Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Vân Anh 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Đóng góp khoa học 

 Làm rõ thêm cơ sở lý luận và phương pháp về nghiên cứu dự báo đội ngũ giáo viên 

gắn với xu thế phát triển của xã hội hiện đại, cách mạng công nghệ 4.0 và đổi mới chương 

trình giáo dục phổ thông tại Việt Nam. 

 Xây dựng mô hình và phần mềm để dự báo đội ngũ giáo viên giúp các cơ quan quản 

lý nhà nước về giáo dục có được cơ sở khoa học để xây dựng chính sách đối với đội ngũ nhà 

giáo. 

 Tạo ra các diễn đàn thảo luận, chia sẻ và kết nối thông tin giữa các nhà khoa học 

trong lĩnh vực dự báo giáo viên, truyền thông và công nghệ thông tin với các nhà quản ý, 

các cơ sở đào tạo giáo viên và địa phương sử dụng nguồn nhân lực đó. 

 Cung cấp các bằng chứng khoa học cho việc xây dựng và hoạch định chính sách đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của Việt Nam. 

 Xây dựng, điều chỉnh và cập nhật thông tin, số liệu về đội ngũ giáo viên phục vụ cho 

nghiên cứu khoa học của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

4.2. Đóng góp thực tiễn  

 Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở quan trọng để hệ thống lại và điều chỉnh hệ thống 

thông tin quản lý giáo dục tại Việt Nam. Các sản phẩm và kết quả nghiên cứu của đề tài có 

ý nghĩa và đóng góp trực tiếp cho việc hoạch định chính sách về giáo dục và đào tạo, đặc 

biệt là chính sách liên quan đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong bối cảnh thay đổi 

của xã hội và đổi mới giáo dục tại Việt Nam. 

 Cung cấp các căn cứ tư vấn cho các cơ sở đào tạo giáo viên có kế hoạch cụ thể trong 

xác định số lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo; điều chỉnh chương trình đào tạo 

và bồi dưỡng cho phù hợp với bối cảnh mới; các địa phương có kế hoạch tuyển dụng và 

phát triển đội ngũ giáo viên của mình.  

 



V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Xây dựng phần mềm dự báo về quy mô đào tạo và nhân lực áp dụng trong quy hoạch 

đào tạo giáo viên của các trường sư phạm trong toàn quốc. Kết nối, liên kết biến sản phẩm 

đầu ra của phần mềm EMIS trở thành dự liệu đầu vào của phần mềm dự báo quy mô đào tạo 

giáo viên. 

5.2. Hiệu quả xã hội 

Kết quả của đề tài sẽ góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về thực trạng đội ngũ 

giáo viên mầm non và phổ thông trong cả nước, là một trong những căn cứ trong việc định 

hướng nghề nghiệp tương lai của học sinh phổ thông trong cả nước 


