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THUYẾT MINH 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 
Tên đề tài: Nghiên cứu dự báo nhu cầu 

đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2035 

1a. Mã số của đề tài:  

 KHGD/16-20.ĐT.010 

2 
Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên 
cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo 
dục Việt Nam”. 
 Mã số của Chương trình:  KHGD/16-20 

3 Thời gian thực hiện:  24 tháng 

(từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 11 năm 2019) 

4 
Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 3.250 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học:  3.250 (triệu đồng) 

- Từ nguồn tự có của tổ chức 

- Từ nguồn khác: 0 

5 
Phương thức khoán chi: 

 ☐ Khoán đến sản phẩm cuối cùng 

  

 ☐ Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí khoán: 3.250 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 0.triệu đồng     
6 

Chủ nhiệm đề tài: 

  
Họ và tên: Nguyễn Vũ Bích Hiền 

Ngày, tháng, năm sinh:  07/06/1975                                Nam/ Nữ:  Nữ 

Học hàm, học vị: PGS.TS 

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp                       Chức vụ: Trưởng khoa 

Điện thoại của tổ chức: 024.37549310                            Mobile: 0988070675  

E-mail: hiennvb@hnue.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Khoa Quản lý giáo dục – Trường ĐHSP Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức: Nhà D3 – ĐHSP Hà Nội – 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: Số 38B – Lý Nam Đế - Quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội  
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7 
Thư ký đề tài: 

  Họ và tên: Nguyễn Vân Anh 

Ngày, tháng, năm sinh:  05 -11-1967    Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị:   TS 

Chức danh khoa học:   Chuyên viên chính       Chức vụ:  

Điện thoại của tổ chức: 0243754931 Nhà riêng: 02438520049 Mobile: 0983215455  

E-mail: vananh@hnue.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Khoa Quản lý giáo dục – Trường ĐHSP Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức: Nhà D3 – ĐHSP Hà Nội – 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội 

       Địa chỉ nhà riêng: nhà số 5 – Ngõ 26 – Phố Kim Hoa – Quận  Đông  Đa – Hà Nội  
8 

Tổ chức chủ trì đề tài: 

  Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Điện thoại: 024.37547823       Fax: 024.37547971 

E-mail: p.hcth@hnue.edu.vn    Website: hnue.edu.vn 

Địa chỉ: 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  GS.TS Nguyễn Văn Minh 

      Số tài khoản: 9527.1.1055502 tại Khoa bạc Nhà nước Nam Từ Liêm Hà Nội 

      Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài:  
  9.1. Tổ chức 1: Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Điện thoại: 083.8352020   Fax: 083.8399846 

Địa chỉ: 280 An Dương Vương – Phường 4 – Quận 5 – TP Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Nguyễn Thị Minh Hồng 

Số tài khoản: 1606201036044. 

Ngân hàng: Ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú 

9.2. Tổ chức 2: Trường Đại học Sư phạm Huế 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Điện thoại: 084 234 3822 132    

Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Phú Hội, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Lê Anh Phương 

9.3. Tổ chức 3: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Điện thoại: 084 236 3841.323 

Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Lưu Trang 
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9.4. Tổ chức 4: Trường Đại học Vinh 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Điện thoại: 038.3855452  Fax: (038)3855269  Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn 

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS. TS. Đinh Xuân Khoa 

9.5. Tổ chức 5 : Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Điện thoại: 02083 851013  Fax: 02083 857867 

Địa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung - TP Thái Nguyên 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS. TS. Phạm Hồng Quang 

9.6. Tổ chức 6: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Điện thoại: (0211) 3863 416.           Fax: (0211) 3863 207 

Địa chỉ: Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

Email: bgddt-sp2@hpu2.edu.vn                  Website:http://www.hpu2.edu.vn. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS. TS. Nguyễn Quang Huy 

9.7. Tổ chức 7: Học viện Quản lý giáo dục 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Điện thoại: 04-3864.3352; Fax: 04-3864.1802 

Email:hvqlgd@moet.edu.vn    Website:http://naem.edu.vn 

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS Phạm Quang Trung 

 

10 
Các cán bộ thực hiện đề tài: 

  (Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính 
thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người 
kể cả chủ nhiệm đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu và gửi 
kèm theo hồ sơ đăng ký) 
 

  
Họ và tên, học hàm 

học vị 
Tổ chức 
công tác 

Nội dung công việc tham gia 

Thời gian 
làm việc 
cho ĐT 

(Số tháng 
quy đổi3) 

1 

PGS.TS. 

Nguyễn Vũ Bích 
Hiền 

ĐHSP Hà 
Nội 

Chủ nhiệm đề tài  

Xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu; 
Thiết kế chương trình nghiên cứu chung; 
Chủ trì nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 
tiễn của đề tài; Xây dựng công cụ, thử 
nghiệm và điều chỉnh công cụ cho phù 

10 
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hợp; báo cáo tổng kết và kiến nghị. 

2 PGS.TS  

Nguyễn Văn Lê 

ĐHSP Hà 
Nội 

Chủ trì nghiên cứu kinh nghiệm trong 
nước và quốc tế về dự báo giáo dục và dự 
báo đội ngũ giáo viên; Tham gia thiết kế 
phiếu thống kê số liệu; Tham gia nghiên 
cứu cấu trúc của chương trình giáo dục PT 
mới; Tham gia nghiên cứu các chính sách 
hiện hành và nghiên cứu đề xuất các giải 
pháp phát triển đội ngũ giáo viên 

9 

3 PGS.TS 

Dương Minh Lam 

ĐHSP Hà 
Nội 

Tham gia sưu tầm, dịch tài liệu, viết tổng 
quan nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về 
dự báo giáo dục và dự báo đội ngũ giáo 
viên; Tham gia nghiên cứu cách mạng 
công nghệ 4.0 và tác động đến giáo dục 
Việt Nam; Nghiên cứu chuyển giao công 
nghệ phần mềm. 

6 

4 TS. 

Ngô Hoàng Long 

ĐHSP Hà 
Nội 

Chủ trì nghiên cứu xác định mô hình toán 
học để ước lượng và dự báo tỉ lệ giáo viên 
về hưu, hao hụt vì nhiều lý do khác nhau 
theo cấp học, môn học, độ tuổi, khu vực 
dựa trên mẫu thống kê số liệu của đề tài; 
Xây dựng khung dữ liệu đầu vào cho phần 
mềm dự báo; Nghiên cứu các phần mềm 
dự báo về qui mô đào tạo và nhân lực; 
Nghiên cứu chuyển giao công nghệ phần 
mềm; Thiết kế giao diện và khung thuật 
toán cho phần mềm dự báo; Viết phần 
mềm dự báo; Nghiên cứu đưa đầu ra của 
EMIS thành đầu vào của phần mềm dự 
báo; đề xuất phương thức chuyển giao 
phần mềm. 

13 

5 TS. 

Nguyễn Vân Anh 

ĐHSP Hà 
Nội 

Thư ký đề tài 

Tham gia xây dựng thuyết minh đề tài 
nghiên cứu; Thiết kế chương trình nghiên 
cứu chung; Tham gia nghiên cứu cơ sở lý 
luận và thực tiễn của đề tài;Tham gia 
nghiên cứu các phương pháp và mô hình 
dự báo của một số nước trên thế giới và đề 
xuất phương pháp và mô hình dự báo có 
thể áp dụng phù hợp với thực tiễn giáo dục 
Việt Nam; Tham gia nghiên cứu cấu trúc 
của chương trình giáo dục PT mới; Tham 

9 
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gia viết báo cáo tổng kết và kiến nghị 

6 TS.Vũ Thị Mai 
Hường 

ĐHSP Hà 
Nội 

Tham gia xây dựng thuyết minh đề tài 
nghiên cứu; Thiết kế chương trình nghiên 
cứu chung; Tham gia nghiên cứu cơ sở lý 
luận và thực tiễn của đề tài;Tham gia 
nghiên cứu các phương pháp và mô hình 
dự báo của một số nước trên thế giới và đề 
xuất phương pháp và mô hình dự báo có 
thể áp dụng phù hợp với thực tiễn giáo dục 
Việt Nam; Tham gia nghiên cứu cách 
mạng công nghệ 4.0 và tác động đến giáo 
dục Việt Nam; Tham gia viết báo cáo tổng 
kết và kiến nghị 

10 

7 TS. 

Nguyễn Thị Minh 
Hồng  

ĐHSP TP 
Hồ Chí 
Minh 

Phối hợp nghiên cứu thực trạng và tổ chức 
hội thảo, tọa đàm ở các tỉnh phía Nam; 
tham gia thu thập ý kiến phản hồi về kết 
quả dự báo của đề tài nghiên cứu; Góp ý 
kiến cho các đề xuất và giải pháp của đề 
tài 

4 

8 PGS.TS. 

Nguyễn Công Giáp 

Học Viện 
QLGD 

Tham gia nghiên cứu các phương pháp và 
mô hình dự báo của một số nước trên thế 
giới và đề xuất phương pháp và mô hình 
dự báo có thể áp dụng phù hợp với thực 
tiễn giáo dục Việt Nam 

8 

9 PGS.TS. 

Phạm Văn Sơn 

Viện 
nghiên cứu 
và phát 
triển giáo 
dục, 

Tạp chí 
thiết bị 
giáo dục 

Tham gia nghiên cứu các phương pháp và 
mô hình dự báo của một số nước trên thế 
giới và đề xuất phương pháp và mô hình 
dự báo có thể áp dụng phù hợp với thực 
tiễn giáo dục Việt Nam; công bố và thăm 
dò ý kiến, dư luận của xã hội về từng phần 
kết quả nghiên cứu theo từng thời điểm 
của đề tài nghiên cứu. 

8 

10 PGS.TS. 

Vương Thanh 
Hương 

Viện Khoa 
học GDVN 

Tham gia nghiên cứu cách mạng công 
nghệ 4.0 và tác động đến giáo dục Việt 
Nam; Nghiên cứu chuyển giao công nghệ 
phần mềm; Tham gia kiểm định độc lập 
tính chính xác của phần mềm dự báo, chạy 
thử phần mềm; Thu thập ý kiến phản hồi 
và điều chỉnh phần mềm và thuật toán 

8 
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II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

11 Mục tiêu của đề tài: (phát triển và cụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt 
hàng) 

 Mục tiêu tổng quát 

- Xây dựng luận cứ khoa học cho việc dự báo nhu cầu đào tạo, đào tạo lại đội ngũ 

giáo viên  

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

viên phổ thông hiện nay 

- Xác định mô hình toán học, quy trình, thiết kế phần mềm dự báo nhu cầu đào tạo 

giáo viên đến 2025 

- Đề xuất hệ thống các giải pháp đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo viên đến 2025, 

tầm nhìn đến 2035 của Việt Nam. 

 Mục tiêu cụ thể 

- Tổng quan kinh nghiệm trong nước và quốc tế về dự báo giáo dục và dự báo nhu 

cầu đào tạo giáo viên  

- Xây dựng  khung lý luận về dự báo giáo dục và dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên 

đến 2025, tầm nhìn đến 2035 của Việt Nam. 

- Đánh giá thực trạng số lượng đội ngũ giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông 

phân bổ theo từng tỉnh và phân vùng có các đặc điểm tương đồng về kinh tế, văn hóa tại 

thời điểm nghiên cứu theo hai phương án:  

(1) Phương án theo quy định về quy chuẩn số học sinh/ lớp học cho từng 

bậc học; môn học; 

(2) Phương án theo số lớp học thực tế trên từng cấp học; môn học, trên từng 

vùng miền cụ thể tại thời điểm nghiên cứu. 

- Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp được dựa trên các 

chuẩn nghề nghiệp hiện hành. 

- Phân tích yêu cầu giáo viên của chương trình giáo dục phổ thông mới 

- Dự báo số lượng giáo viên cần dựa trên dựa trên sự biến động dân số, số học sinh 

chuyển cấp và số lượng lớp học thực tế trên từng cấp học; bậc học, trên từng vùng miền 

cụ thể tại thời điểm nghiên cứu. 

- Dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông và những yêu cầu đặt ra 

đối với đội ngũ giáo viên đến 2025, tầm nhìn đến 2035. 

- Dự báo nhu cầu bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ giáo viên đáp ứng chuẩn nghề 

nghiệp và chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới. 

- Đề xuất hệ thống các giải pháp đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo viên đến 2025, 

tầm nhìn đến 2035 của Việt Nam. 
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- Xây dựng phần mềm dự báo giáo viên đáp ứng các yêu cầu công tác quản lý nhà 

nước về giáo dục. 

- Dựa trên căn cứ khoa học và thực tiễn nghiên cứu đề xuất các định hướng cho 

việc điều chỉnh và xây dựng chính sách giáo dục và quản lý giáo dục phù hợp với định 

hướng đổi mới giáo dục Việt Nam và xu thế phát triển chung của giáo dục thế giới. 

12 Tình trạng đề tài: 

 ☐Mới   Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

 ☐Kế tiếp nghiên cứu của người khác 
13 

Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung 
nghiên cứu của đề tài: 

13.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

 Khoa học dự báo hình thành từ những năm 60 của thế kỷ XX. Với tư cách là một 

khoa học độc lập, dự báo có hệ thống lý luận, phương pháp luận và hệ phương pháp 

nghiên cứu riêng hướng tới nâng cao hiệu quả của công tác dự báo. Nghiên cứu dự báo 

nói chung, dự báo giáo dục  - đào tạo nhân lực nói riêng là bước đầu tiên trong việc hoạch 

định và thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và tham mưu cho công tác chỉ đạo, điều hành ở 

cấp quốc gia, cấp bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, cung cấp thông tin định hướng cho 

hoạt động giáo dục và phát triển nhân lực. Tại Việt Nam, Trung tâm Phân tích và Dự 

báo nhu cầu đào tạo nhân lực phụ trách lĩnh vực dự báo giáo dục được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo chính thức thành lập năm 2009. 

a/ Các nghiên cứu ở một số nước trên thế giới 

 Nghiên cứu dự báo và dự báo giáo dục nói chung 

Trên thế giới, dự báo là vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo ra cơ sở khoa học 

cho hoạch định chính sách, các chương trình phát triển KT - XH cụ thể, vấn đề dự báo 

giáo dục đã có nhiều công trình nghiên cứu. Tháng 8 năm 1990 UNESCO khu vực Châu 

Á - Thái Bình Dương đã tổ chức hội nghị: “Những chất lượng mà nền giáo dục hôm nay 

đòi hỏi nhằm đáp ứng nhu cầu tiên đoán của thế kỷ XXI”. Tiến sỹ Raja Roy Sigh một nhà 

giáo dục nổi tiếng ở Ấn Độ đã phác hoạ những điểm nổi bật của thế giới ngày nay và viễn 

cảnh của giáo dục xã hội ngày mai trong cuốn sách  “Nền giáo dục cho thế kỷ XXI: 

Những triển vọng Châu Á - Thái Bình Dương”. Ông cho rằng: “Việc nhìn về phía trước 

để ước đoán tình hình giáo dục trong thập kỷ mới có những mối liên quan chặt chẽ rất 

quan trọng đến sự phát triển giáo dục từ cơ sở hiện tại… Việc xem xét nền giáo dục trong 
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viễn cảnh tương lai cần được coi là hướng cốt yếu trong việc đề ra các kế hoạch và chính 

sách giáo dục; thực sự như là một định hướng mới trong kế hoạch hoá giáo dục…”. Cũng 

với ý tưởng như vậy tác phẩm “Science education in the 21st century” của Ingrid V. 

Eriksson (chủ biên) năm 2008; cuốn “Teaching about the Future” của Peter C. Bishop và 

Andy Hines (2012) là những cuốn sách mang nhiều thông điệp về dự báo giáo dục cho thế 

kỷ 21.  

Tổ chức UNESCO đã thành lập Trung Tâm Nghiên Cứu và Dự Báo Giáo Dục (ERF 

– Education Research and Foresight), với nhiệm vụ là lưu chuyển các ý tưởng, các kiến 

thức về giáo dục, phân tích các khuynh hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong các xã 

hội, đưa ra những câu trả lời, đề xướng các khuyến nghị nhằm phát triển giáo dục. Cơ 

quan nghiên cứu này của UNESCO thi hành ba chức năng chính: (1) làm đầu mối xúc tác 

cho tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, chia sẻ những sáng tạo và kiến thức về giáo dục, 

làm lưu chuyển chúng trong và ngoài UNESCO; (2) Tìm hiểu những xu thế mới trong 

phát triển, dự đoán các tác động của các chính sách, các thực hành trong lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo, đề nghị những hướng đi cải cách về mặt chính sách giáo dục; (3) Đề xuất các 

mô hình mới nhằm hướng dẫn chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển giáo dục.  

 Các công trình nghiên cứu về dự báo giáo dục trên thế giới đã đưa ra các quan 

niệm khác nhau về khái niệm “dự báo”, hình thành khái niệm “dự báo giáo dục”. 

Thuật ngữ dự báo có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “Pro” (nghĩa là trước và “grosis” 

(có nghĩa là biết), “progrosis” nghĩa là biết trước. Bản thân thuật ngữ dự báo đã nói lên 

thuộc tính không thể thiếu được bộ não con người: Đó là sự phản ánh vượt trước. Trong 

quá trình tồn tại và phát triển con người luôn hướng về phía trước, cố gắng hướng tới một 

tương lai ngày một tốt đẹp hơn. Những cố gắng ban đầu đó được thể hiện dưới hình thức 

là các ước đoán, những hy vọng thiếu căn cứ, những ước muốn không có thực, những tính 

toán ước lượng thiếu cơ sở khoa học và mang nặng tính kinh nghiệm. Trải qua nhiều thế 

kỷ, đã có nhiều quan niệm khác nhau về dự báo. 

Theo M. Laurenn (1974), «dự báo là một quá trình (không phải là hoạt động đơn 

nhất) dựa trên những cứ liệu khoa học cụ thể để gợi ra những cái sẽ xảy ra trong tương 

lai » [17]. Trong định nghĩa này, dự báo được hiểu như là sự tiên đoán có căn cứ khoa 

học. Ngày này, phương pháp luận hiên đại của dự báo và dự báo giáo dục khẳng định dự 

báo và dự báo giáo dục là cả hai quá trình quy nạp và diễn dịch kết hợp với nhau. 

P. Mollian (1981) quan niệm : « Dự báo là phân tích những vấn đề có thể sẽ xảy ra 
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bằng cách nhận biết được các chỉ báo biểu diễn của các vấn đề đó trong thực tế » [18]. 

Định nghĩa này là sự suy diễn theo quan hệ nhân quả giữa ba trạng thái phát triển của đối 

tượng dự báo là quá khứ, hiện tại, tương lai. Sự thể hiện của đối tượng dự báo trong hiện 

tại có liên quan đến diễ biến của nó trong quá khứ và tương lai, biến đổi của nó có thể 

nhận biết được thông qua các chỉ báo cụ thể, hiện tại. Chỉ báo có thể biểu hiện sai bản chất 

của đối tượng dự báo. Chỉ báo có thể chính xác, nhưng do ảnh hưởng của các điều kiện 

kinh tế - xã hội, sự biến đổi trong tương lai của đối tượng dự báo có thể theo hướng khác. 

Như vậy, dự báo là sự tiên đoán và nó có thể đúng, có thể sai, nói chung nó chỉ đúng với 

một xác suất nào đó. 

Theo T. Bergestuen (1984), « dự báo là sự ước lượng hoặc tính toán về cái có thể 

sẽ xảy ra trong tương lai ». Ở định nghĩa này, chúng ta thấy dự báo được hiểu là sự tiên 

đoán. Tuy nhiên, định nghĩa này chỉ chú ý đến sự ước lượng hoặc tính toán, nghĩa là chỉ 

chú ý đến khía cạnh toán học của dự báo. Dưới sự tác động cảu nhiều nguyên nhân khách 

quan và chủ quan, sự ước lượng, tính toán về những điều tỏng tương lai có thể đúng, có 

thể sai, nói chung là có thể đúng với một xác suất nào đó [13] 

Về dự báo giáo dục, định nghĩa của H. Rush và W. Page (1982) xem dự báo giáo 

dục là sự ước lượng và tính toán các khía cạnh liên quan đến giáo dục trong tương lai, dựa 

trên cơ sở phân tích lý thuyết và dữ liệu chính xác, nhằm đưa ra các can thiệp làm biến đổi 

hoặc định hướng chính sách [27] 

Định nghĩa này xác định rõ dự báo giáo dục là dự báo được vận dụng trong lĩnh 

vực giáo dục, đồng thời cũng đề cập đến những vấn đề rất cơ bản của dự báo và dự báo 

giáo dục là khung mẫu lý thuyết, hệ thống dữ liệu và chức năng của dự báo 

Quan niệm của B.S. Gersunxki (1986) cũng trùng với quan điểm trên, tác giả cho 

rằng, dự báo giáo dục không phải là quá trình tiên đoán tương lai dựa trên sự ngoại suy xu 

hướng giản đơn, không phải là việc cơ giới cố kết một tập hợp đề nghị và ý kiến chủ quan, 

đó là quá trình nghiên cứu khoa học được tổ chức đặc biệt, có mục đích thu thập các thông 

tin vượt trước, đáng tin cậy về sự phát triển của các đối tượng sư phạm tương ứng với mục 

đích tối ưu hóa nội dung, phương pháp, phương tiện và các hình thức tổ chức dạy học và 

giáo dục. 

L.Ohlin và O.D. Duncan (1987) định nghĩa dự báo giáo dục về bản chất là một 

cách nhìn, một cách lý giải có hệ thống, chính xác và nhất quán về hệ thống giáo dục hoặc 

các thành tố của hệ thống đó diễn ra trong tương lai, trên cơ sở các hệ thống dữ liệu và mô 
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hình thực nghiệm có thể kiểm chứng được. [22] 

Định nghĩa này xem dự báo giáo dục là dự báo mà đối tượng dự báo là các thành tố 

của hệ thống giáo dục quốc dân. Đồng thời, định nghĩa này cũng đã nêu lên yêu cầu đối 

với một dự báo là hệ thống dữ liệu và mô hình thực nghiệm có thể kiểm chứng được. Việc 

thực hiện yêu cầu này có thể làm tăng tính chính xác của dự báo. 

Tác giả P. Squire (1990) cũng cho rằng, dự báo giáo dục là một quá trình nhận diện 

toàn bộ hoặc một khía cạnh cấu trúc nền giáo dục tại một thời điểm trong tương lai [6], 

[28] 

Như vậy, các tác giả có nhiều cách khác nhau định nghĩa về dự báo giáo dục, từ năm 

1981 đến 2001 có tới 20 định nghĩa khác nhau về vấn đề này. 

 Nghiên cứu kinh nghiệm dự báo phát triển đội ngũ giáo viên của một số nước 

trên thế giới 

Dự báo phát triển giáo viên là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới, công 

tác này phục vụ trực tiếp cho việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ 

giáo viên của chính quốc gia đó. Một số mô hình dự báo phát triển đội ngũ giáo viên đã 

được tổng hợp từ một số quốc gia phát triển trên thế giới, được học hỏi, ứng dụng, vận 

dụng bởi nhiều quốc gia khác nhau [12]. 

* Dự báo nhu cầu giáo viên tuyển mới ở Mỹ 

Dự báo nhu cầu giáo viên tuyển mới của Mỹ thực hiện vào tháng 8/1999 do Trung 

tâm quốc gia về Thống kê giáo dục thực hiện, dự báo đến năm 2008-09 và một số mô hình 

dự báo của các Bang ở Mỹ. 

Mô hình dự báo tổng số giáo viên cần tuyển mới được tính dựa theo chuỗi thời 

gian bởi vì giáo viên về hưu dần dần theo từng năm và các lí do khác, cũng như vì sự tăng 

lên của học sinh nhập học. Mô hình sử dụng dữ liệu thống kê giáo dục của trung tâm quốc 

gia từ các cuộc khảo sát Trường học và Nhân sự (SASS - Schools and Staffing Survey) và 

các nguồn khác. 

Thành phần chính của Mô hình này là sự chuyển đổi tuổi của đội ngũ giáo viên 

theo thời gian mà số liệu gốc được lấy là năm học 1993-1994. Mô hình tính toán số lượng 

giáo viên theo nhóm tuổi, những người tiếp tục việc giảng dạy từ năm này sang năm tới 

được tính toán thông qua việc sử dụng tỷ lệ tiếp tục theo độ tuổi của khảo sát SASS. Hàng 
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năm, chỉ những giáo viên được tuyển mới là gia nhập vào đội ngũ giáo viên, do đó, tổng 

số giáo viên tiếp tục đi dạy cộng số giáo viên tuyển mới sẽ bằng con số dự báo cho tổng 

số giáo viên. Tính toán số lượng giáo viên phải tuyển mới là nhiệm vụ chính của nghiên 

cứu này. 

Các nguồn chính cho những dữ liệu dùng trong dự báo là Khảo sát các trường học 

và Nhân sự năm học 1993-1994 (SASS), và Giáo viên (Teacher Followup) năm học 1994-

1995, và dữ liệu ở một số nguồn khác như: Các môn học chung cốt lõi (Common Core of 

Data), và một số kết quả của dự báo thống kê giáo dục đến năm 2008. Mô hình này đòi 

hỏi hàng loạt dữ liệu thời gian về số giáo viên trường công lập và số lượng giáo viên 

trường tư thục. Các chuỗi số liệu này được xây dựng từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. 

Thứ nhất là phân bố độ tuổi giáo viên: Trung vị của độ tuổi giáo viên trường công 

là 44, trường tư là 42. Và có sự khác biệt về trung vị của độ tuổi giáo viên ở các bang, 

thấp nhất là 41, cao nhất là 47. Một số bang có trung vị là 46, bao gồm cả bang có số dân 

đông nhất. Nhìn chung toàn quốc thì số lượng giáo viên ở trường công có độ tuổi trên 46 

là chủ yếu. 

Thứ hai là tỷ lệ tiếp tục theo độ tuổi: Tỷ lệ này có trong ba năm học và có được 

nhờ các cuộc khảo sát. Kiểm định thống kê về tỷ lệ tiếp tục giữa trường công và trường tư 

theo các độ tuổi. Kiểm định thống kê cho thấy, có sự khác biệt một cách ý nghĩa giữa các 

tỷ lệ giữa trường công và trường tư theo các độ tuổi. Tỷ lệ tiếp tục ở trường tư thấp hơn 

trường công ở trong 3 nhóm tuổi dưới 50 (nhóm này chia thành 4 nhóm), và tỷ lệ này ở 

trường tư lại cao hơn trường công ở nhóm tuổi từ 60-64. 

Kiểm định thống kê so sánh giữa tỷ lệ tiếp tục trong trường tư, trong trường công. 

Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa tỷ lệ tiếp tục ở độ tuổi 40 ở trường công. 

Trong khi đó, ở trường tư không có sự khác biệt đáng kể. Tỷ lệ tiếp tục ở giáo viên tuyển 

mới và giáo viên quay lại thấp hơn các giáo viên đang dạy trước đây, điều này kéo tỷ lệ 

chung giảm xuống. Tỷ lệ tiếp tục cũng khác nhau ở các cấp học, điều kiện xã hội, môn 

học, tính cách giáo viên và địa điểm trường học. 

 Thứ ba là phân bố độ tuổi của giáo viên tuyển mới: Dữ liệu thứ tư này là số lượng 

giáo viên giảng dạy trong năm nghiên cứu nhưng năm trước chưa dạy ở đâu. Số lượng 

giáo viên này cũng được phân theo độ tuổi. Một giả định quan trọng được sử dụng trong 

dự báo là trong năm tiếp theo, phân bố theo độ tuổi của giáo viên tuyển mới này được giữ 

nguyên. Khảo sát Trường học và Nhân sự (School and Staffing survey –SASS) theo sát 
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tình hình nghỉ dạy của giáo viên. Tỷ lệ nghỉ việc của giáo viên được ghi lại theo phân bố 

nhóm tuổi và theo năm kinh nghiệm. 

Phân bố của giáo viên của Mỹ năm học 1993 – 1994 cho thấy: Các giáo viên ít 

năm kinh nghiệm có xu hướng nghỉ dạy nhiều hơn là các đồng nghiệp ở giữa sự nghiệp 

(khoảng 10 -19 năm kinh nghiệm). Khoảng 8% giáo viên có 1-3 năm kinh nghiệm nghỉ 

dạy, trong khi đó 4-5% giáo viên với 10-24 năm kinh nghiệm nghỉ dạy. Khoảng 11% giáo 

viên trên 25 năm kinh nghiệm nghỉ dạy, chủ yếu là nghỉ dạy do về hưu. Tỷ lệ giáo viên trẻ 

có xu hướng nghỉ việc cao hơn tỷ lệ này ở giáo viên nhóm cao tuổi hơn, và nhóm giáo 

viên trường tư có xu hướng nghỉ việc cao hơn nhóm giáo viên ở trường công. Điều này 

cũng đúng đối với các trường học ở Chicago, đặc biệt là tiểu học và trung học. Tỷ lệ giáo 

viên tiếp tục giảng dạy ở nhóm mới vào nghề thấp hơn nhóm còn lại là 15% đối với 

trường tiểu học và 5% đối với trường trung học. 

Nhìn chung, tỷ lệ nghỉ dạy của giáo viên phụ thuộc vào phân bố giáo viên theo 

năm kinh nghiệm. Phân bố này có hình dạng gần giống chữ U. Trong những năm 1960, số 

giáo viên có ít năm kinh nghiệm (dưới 5 năm) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số, cho nên tỷ 

lệ nghỉ việc là khá cao. Trong những năm gần đây (1999), tỷ lệ nghỉ việc thấp hơn bởi tỷ 

trọng giáo viên ở giữa sự nghiệp cao và họ chưa nghỉ hưu. Ngay khi lực lượng này về hưu 

thì tỷ lệ nghỉ việc sẽ tăng cao bởi cả hai lý do là nghỉ việc và tuyển giáo viên trẻ ít kinh 

nghiệm, mà tỷ lệ nghỉ việc cũng những người trẻ này là cao. 

Kết quả về dự báo số lượng giáo viên cần tuyển mới trong 11 năm cho các trường 

công lập của Mỹ được thể hiện trong bảng dưới đây. 

Bảng 1: Số lượng giáo viên cần tuyển mới trong 11 năm từ  năm học 1998-1999 

đến năm học 2008-2009 theo mô hình cứu của Trung tâm quốc gia về thống kê giao 

dục  của nước Mỹ  

Kịch bản Tỷ lệ tiếp tục từ 1987-
88 đến 1988-89 

Tỷ lệ tiếp tục từ 1990-
91 đến 1991-92 

Tỷ lệ tiếp tục từ 1993
94 đến 1994-95 

Kịch bản 1 (giữ 

nguyên tỷ lệ 

HS/GV) 

2,1 triệu 1,9 triệu 2,4 triệu 

Kịch bản 2 ( giữ 

nguyên tổng số 

GV) 

1,8 triệu 1,7 triệu 2,2 triệu 

Kịch bản 3 (Dự 

báo thống kê giáo 

dục) 

2,3 triệu 2,2 triệu 2,7 triệu 
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+ Nhu cầu giáo viên ở Bang California (nghiên cứu năm 2008) 

Nghiên cứu này cho thấy, có hai nhân tố tác động mạnh mẽ nhất đến nhu cầu giáo 

viên là số học sinh nhập học và số lượng giáo viên nghỉ hưu. Vì trong nghiên cứu này, đề 

tài tập trung vào nhu cầu thay thế, do đó sẽ tập trung vào việc tìm hiểu dự báo sự hao hụt 

số lượng giáo viên, phương pháp dự báo tỷ lệ, số lượng giáo viên nghỉ hưu. 

Số lượng học sinh tăng đột biến do dự bùng nổ dân số khiến phải tuyển một số 

lượng lớn giáo viên, thì khi già hóa dân số diễn ra, số lượng giáo viên nghỉ hưu cũng sẽ 

lớn và là một nhân tố tác động lên nhu cầu thay thế giáo viên trong nhà trường (Lee, 

Miller, and Edwards, 2003).  

Biểu đồ về phân bố độ tuổi của giáo viên ở California năm học 2005/06 cho thấy 

gần 84 nghìn giáo viên, chiếm 27% lực lượng giảng dạy ở độ tuổi 51 – 60. Như vậy, làn 

sóng giáo viên nghỉ hưu sẽ tiếp tục diễn ra trong thập kỉ tiếp theo, đặc biệt là những giáo 

viên ở độ tuổi 50 hiện tại sẽ nghỉ hưu khi họ 60-62 tuổi. 

California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) là một hệ thống giáo viên 

nghỉ hưu, bao gồm dữ liệu về giáo viên, và các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khi giáo viên 

nghỉ hưu của bang California. Phân tích của CalSTRS cho thấy, 5 năm vừa qua, tỷ lệ giáo 

viên nghỉ hưu trên toàn Bang xoay quanh 2%/năm. Tỷ lệ nghỉ hưu được dự báo trong 

vòng 5 năm tới sẽ tăng trước khi bước vào chu kỳ giảm. 

Biểu đồ 2: Phân bố độ tuổi của giáo viên bang California năm học 2005 -2006 

Nguồn: Melissa Eiler White , Anthony B. Fong 

Các nghiên cứu đã chỉ ra có mối tương quan giữa tỷ lệ hao hụt và điều kiện làm 

việc ở trường, địa phương và một số đặc điểm nhất định của giáo viên (Ingersoll 2003; 

Reed, Reuben, và Barbour 2006; Loeb, DarlingHammond, và Luczak 2005) 
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Về dữ liệu dự báo: Dữ liệu giáo viên nghỉ hưu được cập nhật và lưu trữ của quỹ 

CalSTRS (CalSTRS -The California State Teachers' Retirement System – Hệ thống Hưu 

trí các Giáo viên bang California). CalSTRS có hầu hết các hồ sơ của giáo viên của toàn 

Bang và mang tính lịch sử sẽ cung cấp thông tin khi nào mỗi giáo viên nghỉ hưu. 

Độ tuổi nghỉ hưu bình thường là 60 tuổi với ít nhất 5 năm công tác. Họ có thể nghỉ 

hưu sớm hơn ở độ tuổi 55 với ít nhất 5 năm công tác hoặc nghỉ hưu ở tuổi 50 với ít nhất 

30 năm công tác, với những chính sách tài chính khuyến khích nhất định. Các giáo viên 

nghỉ hưu sau 60 tuổi sẽ được hưởng một khoản thu nhập nhất định. 

Dữ liệu còn được lấy từ Mẫu biểu thu thập của Bộ giáo dục Bang California 

(Professional Assignment Information Form - PAIF) trong giai đoạn 2001/02-2005/06 

trên các Quận và theo độ tuổi yêu cầu. Dữ liệu được điều chỉnh dựa trên dữ liệu của 

CalSTRS và PAIF để đưa ra dự báo cho toàn bang về giáo viên nghỉ hưu. Dự báo còn 

được đặt trên những giả thiết chính mà kết quả dự báo có thể cao hơn hoặc thấp hơn thực 

tế phụ thuộc vào việc các giả thiết này không đúng trong thực tế. 

* Dự báo nhu cầu thay thế giáo viên ở New Zealand 

+ Các nhân tố liên quan đến dự báo nhu cầu thay thế giáo viên 

Để dự báo số lượng giáo viên cho năm học mới đáp ứng nhu cầu, thì số lượng học 

sinh tuyển mới hàng năm luôn là một yếu tố bắt buộc phải tính toán. Tuy vậy, các nhân tố 

khác ảnh hưởng đến nhu cầu về số lượng giáo viên là cũng cần thiết phải đưa vào mô hình 

tính toán. Các nhân tố này bao gồm: 

- Tỷ lệ chuyển tiếp học sinh lên các bậc học tiếp theo. Tỷ lệ này tăng lên thì nhu cầu 

về giáo viên cũng tăng 

- Thay đổi chính sách cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ giáo viên/học sinh, sĩ số học sinh 

trong một lớp, và thời lượng dạy học trên lớp của giáo viên. 

- Độ tuổi của các giáo viên hiện tại. 

Dự báo của New Zealand thực hiện năm 2006 dự báo đến năm 2015. Các dự báo về số 

lượng học sinh của New Zealand cho thấy số lượng học sinh tiểu học và trung học đều 

giảm. Số lượng giáo viên có thể sẽ bị dư thừa. Tuy nhiên, nếu chương trình thay đổi, thời 

lượng giảng dạy trên lớp giảm đi thì số lượng dư ra không đáng kể và sẽ không phải cắt 

giảm số lượng sinh viên đào tạo ra để giảng dạy. Tỷ lệ duy trì tiếp tục học của học sinh 

tăng rất nhẹ trong các năm từ thập niên 70 đến thập niên 80. Sau đó tỷ lệ này giảm và thay 
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đổi rất ít trong thập kỉ vừa qua. 

+ Dữ liệu về giáo viên 

Đặc điểm nhân khẩu học được xem quan trọng nhất để dự báo nhu cầu số lượng 

đội ngũ giáo viên là cấu trúc độ tuổi, đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự hao hụt (vì 

nghỉ hưu) so với các lý do khác. Cần phải dự báo được điều này trong tương lai và cần 

phải chuẩn bị đủ lực lượng để thay thế sự hao hụt này. 

Phân bố độ tuổi 

Dữ liệu về giáo viên có phân theo độ tuổi được quản lý hơn 15 năm và được chia ra 

theo cấp học: cấp tiểu học và trung học. Theo dữ liệu có được thì phân bố lệch âm, có 

nghĩa là đa số giáo viên có độ tuổi dưới 45. Theo luồng độ tuổi, số giáo viên trẻ sẽ già 

hóa, số giáo viên già nghỉ hưu sẽ được thay thế bằng giáo viên trẻ mới vào nghề, do đó có 

sự thay đổi đáng kể về cấu trúc độ tuổi. Nếu tỷ lệ lớn giáo viên tuổi cao thì trong tương lai 

cần nhiều giáo viên để thay thế, nếu tỷ lệ giáo viên trẻ lớn thì trong tương lai gần cần thay 

thế ít, nhưng trong tương lai xa thì lại phải thay thế nhiều. Do đó, cấu trúc độ tuổi giáo 

viên rất quan trọng. 

Tỷ lệ hao hụt 

Tỷ lệ giảm giáo viên (năm sau so với năm trước) tăng chậm trong những thập kỉ 

vừa qua. Nhưng với sự phân bố lệch âm cho thấy tỷ lệ này sẽ đạt đỉnh, khi số lượng giáo 

viên đến tuổi nghỉ hưu đồng loạt về hưu. Cho nên, mặc dù số lượng học sinh có giảm nhẹ, 

thì nhu cầu về giáo viên trong tương lai vẫn có thể là lớn. 

Mặc dù trên thực tế, số học sinh ở các bậc giáo dục bắt buộc của New Zealand có 

thể sẽ giảm nhẹ trong một vài năm tới nhưng một số các yếu tố khác vẫn cần được cân 

nhắc thận trọng khi thực hiện dự báo nhu cầu giáo viên trong thời gian tới. Các quyết định 

về chính sách được đưa ra để điều chỉnh về các quy định trong giảng dạy cho phép giáo 

viên dành ít thời gian tương tác trên lớp hơn nhằm: 

- Có nhiều thời gian chuẩn bị tài liệu dạy học và các nguồn học liệu khác 

- Tham gia vào các hoạt động phát triển chuyên môn; 

- Cho phép các giáo viên trung học cơ sở tham gia các công việc giám sát nhiều hơn 

trong việc triển khai chế độ đánh giá Chứng chỉ Quốc gia về Kết quả Giáo dục 

(NCEA - National Certificate of Educational Achievement). 
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Hơn nữa, các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các lớp học có sĩ số nhỏ có ảnh 

hưởng tích cực đến kết quả đạt được của học sinh, đặc biệt là những năm đầu tiên của giáo 

dục tiểu học (Harker, 2003). Rất nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra tác động rất mạnh của các 

lớp học có quy mô nhỏ đối với kết quả đạt được của các học sinh “khó khăn” (khuyết tật, 

thiệt thòi..). Tăng nguồn cung giáo sinh tốt nghiệp từ các trường đào tạo giáo viên sẽ cho 

phép thực hiện việc giảm sĩ số học sinh trên lớp, cũng như giảm thời lượng giáo viên trên 

lớp học. 

Một điều quan trọng nữa, là việc nghiên cứu sự phân bố về độ tuổi của đội ngũ 

giáo viên hiện tại. Nhìn chung, với sự phát triển quốc gia, phân bố đội ngũ giáo viên ở 

New Zealand về độ tuổi có xu hướng lệch âm, điều này thể hiện việc thiếu các giáo viên 

trẻ để thay thế số lượng giáo viên già hóa sẽ nghỉ hưu trong tương lai. Hơn nữa, một số 

nước phát triển, đặc biệt là Australia và United Kingdom, với các chính sách hấp dẫn, 

đang thu hút một lượng không nhỏ giáo viên ở New Zealand ra nước ngoài làm việc. Điều 

này góp phần làm nghiêm trọng vấn đề thiếu hụt đội ngũ giáo viên ở New Zealand trong 

tương lai.  

Để giải quyết vấn đề thiếu hụt số lượng giáo viên trong tương lai, một số vấn đề có 

thể đặt ra: 1) Cần tăng nguồn cung giáo viên bằng cách tăng cường đào tạo sinh viên học 

các trường sư phạm; 2) Có chính sách đủ hấp dẫn để giữ chân những giáo viên hiện đang 

giảng dạy như nâng cao các điều kiện làm việc cho giáo viên. 

* Nghiên cứu dự báo giáo viên ở Úc 

+ Dự báo cấp quốc gia 

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu giáo viên: Theo sơ đồ được thiết lập trong báo 

cáo năm 2005 của OECD, có hai nhóm tác động đến nhu cầu giáo viên như sau: 

Nhóm 1: Số học sinh 

- Sự tăng/ giảm về tổng thể dân số; cấu trúc độ tuổi dân số 

- Sự thay đổi quy định của chính phủ về độ tuổi nhập học và độ tuổi hoàn thành 

cấp học 

- Sự chủ động lựa chọn và phân bố địa lý 

- Tỷ lệ đi học bắt buộc 

Nhóm 2: Tổ chức trường học 
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- Sĩ số học sinh/ lớp học 

- Tỷ lệ HS/GV 

- Yêu cầu về thời lượng giảng dạy 

- Yêu cầu về khối lượng công việc dạy học 

- Thời gian hướng dẫn học sinh 

- Cấu trúc chương trình 

Nhu cầu về giáo viên ở Úc hầu như mỗi năm đều được đáp ứng do các giáo viên 

trước đây nghỉ dạy quay trở lại và sinh viên tốt nghiệp ra trường bổ sung vào nhân lực 

ngành giáo dục. Nhu cầu tăng số lượng giáo viên do sự gia tăng học sinh hoặc giảm sĩ số 

học sinh hoặc thay đổi chương trình … cần nhiều giáo viên hơn số lượng hiện có được gọi 

xem là nhu cầu cho sự phát triển. Đã có nhiều dự báo cho thấy, có những giai đoạn số 

lượng học sinh tăng đột biến, cần phải có một số lượng lớn giáo viên mới đáp ứng được 

nhu cầu này. Thứ hai là nhu cầu giáo viên nhằm thay thế những người nghỉ hưu, những 

người nghỉ việc vì các lý do khác nhau. Hai loại nhu cầu này tạo nên một nhu cầu chung 

để tuyển dụng giáo viên mới. 

Nhu cầu cho sự phát triển: Trong những năm 90, nhu cầu cho sự phát triển trong 

lực lượng lao động giảng dạy  khoảng 1,1%/năm. Tỷ lệ này cao hơn một chút so với trong 

thập kỷ trước đó (1%/năm). 

Nghiên cứu ở Úc chỉ ra rằng nhu cầu về giáo viên phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố: 

Dân số độ tuổi đi học; Tỷ lệ tham gia ở các lứa tuổi khác nhau và đặc biệt là tỷ lệ duy trì 

(tiếp tục theo học) đến năm thứ 12; Các nguồn vốn từ chính quyền và tư nhân cho trường 

học, giáo viên và các chi phí phụ trợ; Các chính sách liên quan đến quy mô lớp học và 

chương trình giảng dạy (có thể ảnh hưởng đến quy mô lớp học). Những yếu tố này có thể 

được gói gọn trong hai biến mà cùng nhau xác định số lượng giáo viên: 

1. Số lượng nhập học;  

2. Tỷ lệ học sinh/giáo viên. 

Giữa năm 1989 và 1999, số lượng nhập học tăng trong khi tỷ lệ HS/GV giảm. Sự 

kết hợp này đã dẫn đến một nhu cầu rất lớn số lượng giáo viên. Trong đó nhu cầu tăng do 

lượng nhập học tăng chiếm 2/3, còn 1/3 là do sự giảm tỷ lệ HS/GV. 

Xu hướng nhập học 
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Trong giai đoạn 1995-1999, số lượng nhập học tăng trung bình 3,7%/năm, trong đó 

học sinh trung học tăng nhanh hơn (5,1%) so với mức độ tăng nhập học của học sinh tiểu 

học (2,8%). Trong trường trung học thì THPT tăng nhanh hơn so với THCS (lần lượt là 

8,3% và 3,8%). Điều đặc biệt là tốc độ tăng trưởng mạnh số lượng học sinh nhập học vào 

THCS ở các trường phi chính phủ.  

Tỷ lệ học sinh/giáo viên 

Cơ quan giáo dục thông thường không sử dụng tỷ lệ HS/GV như là mục tiêu phải 

đạt được. Thay vào đó, tỷ lệ HS/GV là kết quả của các quyết định được thực hiện bởi các 

cơ quan giáo dục và chính phủ về chương trình giảng dạy, kết quả học tập và phân bổ các 

nguồn lực. Tuy nhiên, tỷ lệ HS/GV hữu ích cho mục đích dự báo vì nó thể hiện tất cả các 

yếu tố khác vào trong một chỉ số duy nhất. 

Ở tiểu học, có thể thấy tỷ lệ chung toàn quốc và theo từng bang, tỷ lệ HS/GV ở các 

trường thuộc chính phủ thấp hơn ở các trường học phi chính phủ (trừ bang Western 

Australia). Ở trung học, sự khác biệt này khác nhau giữa các bang, còn mức toàn quốc thì 

sự khác nhau là nhỏ. Trong 15 năm từ năm 1984 đến năm 1999, tỷ lệ HS/GV đều có xu 

hướng giảm dần ở cấp quốc gia, trừ trong trường trung học phi chính phủ thì tăng nhẹ. 

Nhu cầu thay thế: Nhu cầu thay thế phát sinh bởi các giáo viên nghỉ việc giảng dạy 

hoàn toàn do các lý do như nghỉ hưu, chuyển công tác, lên chức, bỏ việc, di cư.... Tổng 

các thành phần này được xem xét về mặt kỹ thuật như tổng của các phân ly. 

Đánh giá hàng năm về nhu cầu thay thế tương quan so với nhu cầu tăng trưởng về 

số lượng giáo viên cho thấy: nhu cầu thay thế là nhu cầu chủ yếu. Trong các trường thuộc 

chính phủ, nhu cầu thay thế hàng năm được ước lượng chiếm khoảng 3-5% lực lượng lao 

động giảng dạy mỗi năm, và trong một số năm tỷ lệ này cao hơn. Ngược lại, nhu cầu tăng 

trưởng có xu hướng trung bình khoảng hơn 1% một năm. Một tính toán 3-5% lực lượng 

lao động giảng dạy hiện tại (215000) thì là 6450 - 10750, tức là cần thiết phải thay thế 

khoảng từ 6450 đến 10750 giáo viên một năm. 

Nhu cầu thay thế khác nhau tùy theo bang, khu vực và loại hình trường học do sự 

khác nhau bởi các thành phần nhân khẩu học của lực lượng lao động giảng dạy và những 

điều kiện trong lực lượng lao động giảng dạy. 

Các lý do nghỉ dạy của giáo viên có thể được chia theo các nhóm lý do: Nghỉ hưu; 

Nghỉ dạy vì: lên chức, chuyển công tác không giảng dạy nữa, chuyển đi nước ngoài, đi du 
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lịch, chăm sóc con cái, vì lý do cá nhân, đi tình nguyện, và các lý do khác; Hết hợp đồng 

và không được gia hạn; Tiếp tục nghỉ không lương dài hạn; Dư thừa, dôi ra vì không còn 

phù hợp nữa. 

Các bước dự báo nhu cầu theo cấp học và theo môn đặc biệt 

- Dân số độ tuổi đi học 

- Ước lượng số học sinh 

- Ước lượng nhu cầu giáo viên cho tương lai 

- Yêu cầu hồ sơ bổ sung 

- Phân bố độ tuổi của giáo viên 

- Xu hướng hao hụt số giáo viên và hồ sơ tuổi hàng năm 

Ở Úc, có tới 9 cơ quan có thể cung cấp dữ liệu về lao động trong ngành giáo dục. 

Trong đó, riêng Cơ quan thống kê Úc (Australian Bureau of Statistics - ABS) tổ chức thực 

hiện nhiều cuộc khảo sát định kỳ theo tháng, theo năm nhằm thu thập và cung cấp dữ liệu 

về lao động nói chung và lao động ngành giáo dục nói riêng. 

+ Dự báo giáo viên ở Bang Victoria, Úc 

Trường công lập bang Victoria hoạt động theo một hệ thống phân cấp, theo đó một 

trường học nhận được phân bổ ngân sách (Student Resource Package - SRP) để hoạt động 

các trường học, và các trường sau đó có thể xác định sử dụng tiền như thế nào. Dưới hoạt 

động của SRP, từng trường được nhận tài trợ căn cứ vào quy mô trường học, số học sinh 

nhập học cộng với nguồn tài trợ cho các chương trình đặc biệt và các sáng kiến của chính 

phủ. Kể từ khi giới thiệu SRP, không có phân bổ giáo viên dựa theo số học sinh tuyển 

sinh. 

Để dự báo số lượng việc làm cho giáo viên trong tương lai, trước tiên dự báo số 

học sinh nhập học cho giai đoạn nghiên cứu. Những dự báo nhập học của học sinh được 

dựa trên kết quả điều tra dân số tháng Hai ngoại suy để dự báo số lượng học sinh nhập học 

trong vòng 15 năm tới. 

Các dự báo về số học sinh nhập học sau đó được điều chỉnh vào tháng Tám bằng 

cách thêm sự khác biệt thực tế bình quân nhập học giữa tháng Hai và tháng Tám của bốn 

năm trước đó. Những dự báo số lượng nhập học tháng Tám có tính đến sự duy trì học tập 

(tỷ lệ tiếp tục đi học), học sinh đặc biệt và lĩnh vực ngôn ngữ.  
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Tỷ lệ giáo viên/học sinh  ở tháng Tám năm trước được sử dụng để tính toán tổng số 

toàn thời gian tương đương với số lượng của giáo viên yêu cầu trong mỗi trường của 

chính phủ, trường Thiên chúa giáo và trường ngoài công lập từ dự báo số lượng nhập học. 

Dự báo tỷ lệ hao hụt giáo viên được tính toán, dựa trên xu hướng trước đó của các 

lý do nghỉ dạy và ngoại suy dựa trên hồ sơ giáo viên hiện tại theo độ tuổi. Dự báo tỷ lệ 

hao hụt này sau đó được sử dụng để dự báo cho các năm tiếp theo.  

Trung bình 3 năm số lượng giáo viên giảng dạy toàn thời gian nghỉ dạy được xem là 

dòng rời đi, số lượng giáo viên quay trở lại được xem là dòng gia nhập. 

Để cung cấp thêm dữ liệu nhằm hỗ trợ các dự báo và kế hoạch lực lượng lao động cho 

Sở Giáo dục bang Victoria, một loạt các phương pháp thu thập dữ liệu đang được thực 

hiện như sau: 

- Điều tra tuyển dụng giáo viên (Điều tra đầy đủ vào tháng Hai) 

- Khảo sát tuyển dụng giáo viên (Khảo sát vào tuần 1 tháng Tám) 

- Dự báo nhu cầu giáo viên theo môn học: Bảng hỏi phỏng vấn Hiệu trưởng (hai 

năm một lần, điều tra chọn mẫu của 100 trường trung học Chính phủ). Nội dung 

trong bảng hỏi sẽ liên quan đến: 

• Ý định tăng số lượng giáo viên theo môn cụ thể trong giai đoạn dự báo 

• Tổng số giáo viên phổ thông (7-10, 11-12) cần thiết cho giai đoạn dự báo 

• Bổ sung và/hoặc thay thế giáo viên lớp học theo môn (7-10, 11-12) trong 

giai đoạn dự báo 

• Giảm giáo viên các lớp học theo chủ đề (7-10, 11-12)  trong giai đoạn dự 

báo 

• Môn học mà hiệu trưởng dự đoán gặp khó khăn trong việc tuyển dụng giáo 

viên và lý do khó khăn có thể gặp 

• Môn học bị cắt giảm/không được cung cấp đủ giáo viên có trình độ phù hợp 

và môn học thay thế 

Đây là một nghiên cứu dạng định tính và phải tiến hành khảo sát điều tra chọn mẫu, 

chứ không dựa vào số liệu báo cáo 

- Dự báo nhu cầu giáo viên theo môn học: một cuộc khảo sát giáo viên hiện đang 

giảng dạy về môn học, cấp học, bài học. 
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Như vậy, ở Bang Victoria, để dự báo nhu cầu giáo viên theo môn học, người ta phải 

tiến hành nghiên cứu định tính bằng cách phỏng vấn hiệu trưởng, giáo viên theo số lượng 

được chọn mẫu trong 100 trường thuộc chính phủ. 

Có hai lần khảo sát về tuyển dụng giáo viên. Lần 1 vào tháng Hai hàng năm, và được 

điều tra một cách đầy đủ. Lần 2 là vào tháng Tám sau đó, và chỉ khảo sát một phần. Từ 

hai lần khảo sát này sẽ điều chỉnh dữ liệu và điều chỉnh kết quả dự báo về nhu cầu giáo 

viên. 

+ Báo cáo của Western Australian, Úc 

Báo cáo của Tây Úc về “Cung và cầu giáo viên, vị trí học sinh ở Tây Úc- vấn đề 

chiến lược” (2006) đã được viết bởi một Ban công tác đặc biệt được triệu tập với trách 

nhiệm giải quyết các vấn đề về cung, cầu giáo viên. Chiến lược đề ra trong bản báo cáo 

liên quan đến một loạt các mục tiêu trong việc cung cấp những lời khuyên chính xác và 

kịp thời; cải thiện tình trạng giáo viên, các vấn đề thu hút và giữ chân giáo viên; giải quyết 

công nghệ mới và giáo dục nông thôn; đảm bảo vị trí cho giáo viên và khuyến khích tuyển 

dụng cho các khu vực nhà nước; và thúc đẩy tương tác nhà nước và khu vực thịnh vượng 

cho kế hoạch lực lượng giáo viên và kinh phí. 

Tháng 2/2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc thành lập một Tổ Công tác rà soát nguồn 

cung và nhu cầu về đội ngũ giáo viên ở Tây Úc. 

Nhiệm vụ đặc biệt được chủ trì bởi giáo sư Lance Twomey, là tư vấn cho Bộ trưởng 

về vấn đề cung cấp lực lượng lao động hiện tại và nhu cầu trong tương lai ngành giáo dục. 

Các điều khoản tham chiếu bao gồm: 

• Xem xét năng lực của Nhà nước đáp ứng nhu cầu của ngành giáo dục với trọng 

tâm: nhu cầu lao động hiện tại và tương lai; chiến lược thay thế; và năng lực đáp ứng 

nhanh chóng tình trạng thiếu giáo viên. 

• Xem xét vị thế của nghề dạy học nhằm cung cấp cho các chiến lược nâng cao vị 

thế của công việc giảng dạy. 

• Tạo ra một khuôn khổ để lên kế hoạch cho lực lượng lao động tương lai cho tất 

cả các lĩnh vực giáo dục.  

Đánh giá chung về dữ liệu sẵn có 

Ba chủ đề chính nổi lên từ các cuộc tham vấn về sự phù hợp dữ liệu của lực lượng 
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giáo viên hiện tại và lãnh đạo trường học là: i) sự cần thiết dữ liệu để giải quyết những đòi 

hỏi của chính sách; ii) mâu thuẫn trong thuật ngữ dữ liệu và khả năng tiếp cận dữ liệu; và 

iii) thiếu các dữ liệu về động lực, thái độ và dữ liệu theo chiều dọc. 

Các cuộc tham vấn các bên liên quan đã nêu bật sự cần thiết phải có hệ thống thu 

thập và tiếp cận dữ liệu với thông báo chính sách và chiến lược. 

Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước là cơ sở xây dựng khung lý thuyết dự báo đào 

tạo giáo viên cho đề tài này.  

b/Nghiên cứu trong nước 

 Nghiên cứu về dự báo giáo dục 

* Khái quát các công trình nghiên cứu về dự báo giáo dục  

Một trong những công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về dự báo giáo dục là 

đề tài: “Nghiên cứu chiến lược phát triển giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp” do 

GS Lê Thạc Cán làm chủ nhiệm từ 1986 đến 1987. Đề tài nghiên cứu một số vấn đề 

phương pháp luận cho việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục, bước đầu đưa ra một 

số kiến nghị về các giải pháp chiến lược phát triển giáo dục đại học và trung học chuyên 

nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để đưa ra dự báo, định hướng chiến lược phát triển Giáo 

dục và Đào tạo đến năm 2000.  

Năm 1988 – 1990, GS Hà Thế Ngữ đã đứng đầu nhóm nghiên cứu về “dự báo phát 

triển giáo dục phổ thông”; đề tài đã đề cập đến các vấn đề cơ bản của phương pháp luận 

và phương pháp dự báo giáo dục, dự báo sư phạm…Đây là đề tài đặt nền móng ban đầu 

về phương pháp luận dự báo các xu hướng giáo dục, dự báo sư phạm, khi nhìn nhận giáo 

dục phát triển dựa trên các quy luật nội tại. 

 Năm 2004, TS Đỗ Mạnh Hùng đã thực hiện công trình: “Một số vấn đề lý luận về 

dự báo giáo dục”. Đề tài nghiên cứu đã tập hơp một số vấn đề lý luận chung của dự báo 

giáo dục. Các định nghĩa liên quan đến hướng nghiên cứu đã được đưa ra khá chính xác 

bao gồm: khái niệm dự báo, dự báo giáo dục; hệ thống hóa các nguyên tắc có tính phương 

pháp luận của dự báo giáo dục, xác định hệ thống các thuộc tính bản chất của dự báo giáo 

dục. 

Năm 2006, nhà nghiên cứu Nguyễn Đông Hanh đã thực hiện công trình: “Một số 

vấn đề lý luận và phương pháp dự báo quy mô phát triển Giáo dục – Đào tạo trong điều 
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kiện kinh tế thị trường Việt Nam” và đưa ra một số vấn đề lý thuyết về các phương pháp 

dự báo trong GD & ĐT trong nền kinh tế thị trường. 

Các nghiên cứu trên đã bước đầu tìm hiểu về một số khía cạnh cơ bản mang tính lý 

luận của dự báo GD & ĐT. Tuy nhiên, những công trình này chưa đưa ra phương pháp 

tính toán cụ thể, chủ yếu dùng phương pháp chuyên gia và trình bày kết quả dự báo gắn 

với bối cảnh cụ thể của giáo dục. 

 Một số công trình nghiên cứu từ năm 2000 đến nay đã góp phần làm sáng tỏ các 

phương pháp, mô hình toán học về dự báo giáo dục như: 

 Công trình: “Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dự báo trong giáo dục – đào 

tạo” do TS Trần Hữu Nam tiến hành. Đề tài đã đi sâu trình bày chi tiết và cụ thể về một số 

phương pháp dự báo được ứng dụng phổ biến như ngoại suy xu thế theo hàm tuyến tính, 

theo hàm dãy số thời gian và phương pháp sơ đồ luồng dựa trên dòng chảy học sinh theo 

khối lớp và cấp học. Các kết quả dự báo về quy mô học sinh của đề tài này vì thế có độ tin 

cậy cao và đã được sử dụng trong việc hoạch định mục tiêu về quy mô giáo dục trong 

chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2001 – 2010 

Đề tài nghiên cứu “Xây dựng mô hình dự báo phát triển giáo dục đại học Việt 

Nam” (2011) của Phạm Quang Sáng; Đề tài “Dự báo số học sinh tốt nghiệp trung học phổ 

thông từ 2009 đến 2015” của TS Trần Văn Hùng  đều theo hướng gắn lý thuyết dự báo 

với việc giải quyết nhiệm vụ thực tiễn phát triển cho giáo dục đại học. Các công trình 

không chỉ bổ sung và hoàn thiện cơ sở phương pháp luận dự báo giáo dục, các phương 

pháp/mô hình dự báo mà còn tiến hành thực nghiệm một số phương pháp/ mô hình trên cơ 

sở phần mềm mới để dự báo cho mỗi đối tượng cụ thể, bình luận và lựa chọn đưa ra các 

kết quả dự báo một cách có căn cứ. 

* Các thành tựu nghiên cứu về dự báo và dự báo giáo dục 

- Thành tựu nghiên cứu khái niệm dự báo, dự báo giáo dục 

Tác giả Nguyễn Quốc Chí (1989) coi dự báo là những kiến giải có căn cứ khoa học 

về các trạng thái khả dĩ của đối tượng dự báo trong tương lai, về các con đường khác 

nhau, thời hạn khác nhau để đạt tới các trạng thái tương lai đó. Từ định nghĩa trên dự báo  

là một dạng của tiên đoán khoa học. Có thể chia tiên đoán khoa học thành ba cấp độ [6] 

Giả thuyết là sự tiên đoán khoa học ở cấp độ lý luận chung. Cơ sở để xây dựng các 

giả thuyết là lý luận chung. Cơ sở để xây dựng các giả thuyết là lý luận về một lĩnh vực 
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nào đó có hàm chứa đối tượng được nghiên cứu và các tính quy luật được phát hiện trên 

cơ sở lý luận này, cũng như các mối liên hệ nhân quả quy định hoạt động và phát triển của 

đối tượng đó. Như vậy, trên bình diện giả thuyết, chúng ta có được những đặc trưng định 

tính, biểu thị tính quy luật của hành vi đối tượng nghiên cứu 

Dự báo: So với giả thuyết thì dự báo có tính xác định hơn vì nó không chỉ dựa trên 

các tham số định tính mà cả các tham số định lượng. Vì vậy, dự báo cho phép xác định 

các trạng thái tương lai của đối tượng cả về mặt định lượng. Dự báo là sự tiên đoán ở cấp 

độ lý luận ứng dụng cụ thể. Dự báo khác giả thuyết ở mức độ bất định thấp hơn và ở mức 

độ khả dụng trực tiếp. Mặt khác, dự báo không xác lập những liên hệ chặt, đơn trị cho đối 

tượng dự báo. Dự báo có đặc trưng xác suất. 

Kế hoạch: là việc xác định các mục tiêu cụ thể và chính xác, là sự tiên đoán những 

sự kiện cụ thể, chi tiết của trạng thái tương lai. Trong kế hoạch có nêu rõ những con 

đường và phương tiện phát triển cho những quyết định quản lý. Kế hoạch có đặc trưng xác 

định, đơn trị 

Như vậy, định nghĩa này coi dự báo là một dạng của tiên đoán có căn cứ khoa học 

và có tính xác suất. 

Các nhà khoa học của trường Đại học Kinh tế quốc dân (2003) định nghĩa: dự báo 

là tiên đoán có căn cú khoa học, mang tính xác suất về mức độ, nội dung, các mối quan 

hệ, trạng thái, xu hướng phát triển của đối tượng nghiên cứu hoặc về cách thức và thời hạn 

đạt được các mục tiêu nhất định đã đề ra trong tương lai [12]. 

So với các định nghĩa đã được đưa ra, đây là định nghĩa toàn diện hơn cả, phản ánh 

rõ ràng các dấu hiệu đặc trưng của khái niệm dự báo. 

Các đinh nghĩa đã nêu có cùng một quan điểm xuyên suốt xem dự báo là sự tiên 

đoán khoa học và mang tính xác suất. Tư tưởng này đã phản ánh đúng dấu hiệu đặc trưng 

của dự báo. Thêm vào đó, khi quan niệm dự báo như trên, cho phép các nhà nghiên cứu 

vận dụng lý luận phản ánh, lý luận nhận thức Mác – Lênin và những khoa học hiện đại 

khác vào quá trình nghiên cứu dự báo 

Như vậy có thể hiểu dự báo là sự tiên đoán có căn cư khoa học, mang tính chất 

xác suất về mức độ, nội dung, các mối quan hệ, trạng thái, xu hướng phát triển của đôi 

tượng nghiên cứu hoặc về cách thức và thời hạn đạt được các mục tiêu nhất định đã đề 

ra trong tương lai. 
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Xét về mặt phản ánh luận, dự báo là sự phản ảnh trước hiện thực. Dự báo dựa trên 

cơ sở nhận thức những quy luật vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy. 

Tác giả Hà Thế Ngữ (1989) xem đối tượng của dự báo giáo dục là hệ thống giáo 

dục quốc dân của một nước, một địa phương với những đặc trưng về quy mô phát triển, cơ 

cấu, loại hình, chất lượng đào tạo, tổ chức sư phạm.  

Tổng hợp các quan niệm đã nêu ở trên có thể rút ra định nghĩa về dự báo giáo dục 

như sau: Dự báo giáo dục là tiên đoán khoa học xác định trạng thái tương lai của hệ 

thống giáo dục quốc dân hoặc các thành tố của hệ thống giáo dục đó với một xác suất 

nào đó. 

Những công trình nghiên cứu dự báo giáo dục của Việt Nam đã sưu tầm, trình bày, 

đưa ra các định nghĩa khác nhau về dự báo giáo dục. Tổng kết các đề tài từ năm 1981 đến 

2001 và từ điển chuyên ngành cho thấy có hơn 20 định nghĩa khác nhau về dự báo giáo 

dục. Các định nghĩa đều thống nhất với nhau ở hai luận điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, các định nghĩa đều có chung quan niệm xem dự báo giáo dục là khoa học dự 

báo trong lĩnh vực giáo dục. 

Thứ hai, các định nghĩa được phát biểu khác nhau tùy thuộc vào đối tượng cụ thể, mục 

tiêu và phương pháp của dự báo giáo dục. 

Theo thời gian, các công trình nghiên cứu trong những năm gần đây đã xem xét và đi 

đến thống nhất khẳng định: Dự báo là sự tiên đoán khoa học và mang tính xác suất. Tư 

tưởng này đã phản ánh đúng dấu hiệu đặc trưng của dự báo. Thêm vào đó, việc hiểu dự 

báo như vậy còn cho phép vận dụng lý luận phản ánh, phép duy vật biện chứng và các 

khoa học khác vào quá trình dự báo giáo dục. 

- Nghiên cứu các cách tiếp cận, tính chất và nhân tố ảnh hưởng trong dự báo giáo dục 

Việt Nam. 

Các cách tiếp cận phổ biến để xây dựng các mô hình dự báo giáo dục trong các 

công trình nghiên cứu bao gồm: Tiếp cận duy vật biện chứng, tiếp cận lịch sử, tiếp cận hệ 

thống. Việc sử dụng và thừa nhận các cách tiếp cận trên phụ thuộc vào trình độ nhận thức 

của chủ thể dự báo, dựa vào quy luật nội tại và các mối quan hệ tương quan của đối tượng 

dự báo với các yếu tố của môi trường.  

Các công trình đã kế thừa các tính chất của dự báo nối chung và bổ sung một số 
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tính chất cho phù hợp với đặc thù của giáo dục. Các tính chất của dự báo giáo dục bao 

gồm: dự báo giáo dục là một chức năng của khoa học giáo dục; Dự báo giáo dục có tính 

sư phạm; Dự báo giáo dục có tính hệ thống; Dự báo là phát hiện, phóng chiếu quy luật vận 

động, phát triển của đối tượng dự báo từ quá khứ và hiện tại sang tương lai; Dự báo có 

tính xác suất và đa phương án. 

Quá trình dự báo này có thể phác họa theo sơ đồ sau: 

 

Có thể mô tả quá trình dự báo trên bằng mô hình toán học với đồ thị dạng tổng quát 

ở sơ đồ sau : 

 

Trong đó: f(x) là hàm xu thế với n biến số: Xi là nhân tố ảnh hưởng thứ i. 

Trên quan điểm hệ thống chúng ta biết rằng GD-ĐT là một hệ thống con trong hệ 

thống lớn kinh tế xã hội. Hệ thống GD-ĐT được xem xét dưới góc độ khác nhau như theo 

số lượng, chất lượng bậc học, mạng lưới phân bố, sở hữu, ngành nghề đào tạo ... Do đó dự 

báo nhu cầu giáo viên không thể tách rời dự báo qui mô GD-ĐT nói riêng và dự báo GD-
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ĐT nói chung. Dự báo giáo dục có ý nghĩa định hướng, làm cơ sở khoa học cho việc xác 

định các phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu lớn của GD-ĐT. Dự báo GD-ĐT bao gồm 

một số dự báo chủ yếu sau: 

1. Về những điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội trong đó hệ thống giáo dục quốc 

dân sẽ vận hành và phát triển. 

2. Về những yêu cầu mới của xã hội đối với người lao động, đối với độ phát triển 

nhân cách của con người. 

3. Về những biến đổi trong tính chất, mục tiêu và cấu trúc của hệ thống giáo dục 

do các tác động của quá trình xã hội. 

4. Về những thay đổi trong nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

và giáo dục do đòi hỏi của tiến bộ khoa học công nghệ và của tăng trưởng, phát triển 

kinh tế -xã hội. 

5. Về những biến đổi dân số và sự biến động về số lượng, cơ cấu ngành học. 

6. Về những biến đổi của đội ngũ giáo viên (số lượng, cơ cấu, trình độ), của cơ 

sở vật chất trường học, thiết bị kỹ thuật dạy học và tổ chức quản lý hệ thống GD-ĐT. 

7. Như vậy, đối tượng của dự báo GD -ĐT là hệ thống giáo dục quốc dân của 

một nước, một địa phương với những đặc trưng về quy mô phát triển, cơ cấu loại hình, 

mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, chất lượng đào tạo, tổ chức sư phạm.  

Các nhân tố tác động đến quá trình phát triển giáo dục – đối tượng của dự báo giáo 

dục có vai trò quan trọng trong việc chỉ ra các biến số phù hợp để xây dựng mô hình dự 

báo. Những nhân tố tác động đến đối tượng dự báo trong các nghiên cứu không giống 

nhau, được trình bày theo các cách khác nhau, tuy nhiên khi hệ thống lại, các nhân tố 

được quy theo 4 nhóm là: các nhân tố chính trị/ chính sách; Các nhân tố xã hội; Các nhân 

tố kinh tế; các nhân tố GD & ĐT. 

 Nghiên cứu dự báo nhân lực và nhu cầu đào tạo nhân lực, nhu cầu đào tạo giáo 

viên ở Việt Nam 

* Các công trình nghiên cứu tiêu biểu: 

Nghiên cứu nhu cầu đào tạo nhân lực nhằm phục vụ cho nền kinh tế quốc dân đã 

được triển khai ở Viện nghiên cứu Đại học và Trung học chuyên nghiệp và Viện nghiên 

cứu Dạy nghề trước đây ngay từ những năm 80 của thế kỷ XX với hai công trình tiêu biểu 

của tác giả Đỗ Văn Chấn “Dự báo nhu cầu cán bộ chuyên môn” năm 1984 và “Dự báo 



 28

nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật đến năm 2000” của tác giả Nguyễn Minh Đường năm 

1986. 

Sau đó, trong một thời gian dài, nghiên cứu về vấn đề này không được quan tâm 

đúng mức nên đã không có công trình nghiên cứu nào. Từ năm 2007, nghiên cứu dự báo 

nhân lực mới được đặt ra cấp bách với minh chứng là việc xây dựng các trung tâm dự báo 

về nhân lực hoặc lao động ở Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Các nghiên cứu về phân tích và dự báo nhân lực và nhu cầu đào tạo nhân lực nói 

chung, nhân lực cho ngành sư phạm nói riêng được đẩy mạng khi Trung tâm Phân tích và 

Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực được thành lập. Từ đó, rất nhiều nghiên cứu đã được tiến 

hành trên phương diện dự báo nhân lực và nhu cầu đào tạo nhân lực nói chung, nhân lực 

cho ngành giáo dục nói riêng: Nghiên cứu mô hình dự báo nhu cầu đào tạo trung cấp 

chuyên nghiệp của tác giả Trần Thị Phương Nam từ 2008 – 2010; Nghiên cứu kinh 

nghiệm gắn kết giáo dục đại học với nhu cầu nhân lực của một số nước trên thế giới của 

Đinh Thị Bích Loan năm 2008; Nghiên cứu một số mô hình dự báo cung – cầu nhân lực 

được đào tạo trên thế giới của Mai Thị Thu năm 2011; Nghiên cứu xu hướng nhu cầu 

nhân lực có trình độ đại học của thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh hướng tới 

nền kinh tế tri thức của Đinh Thị Bích Loan năm 2011; Nghiên cứu phương pháp dự báo 

nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên của Mai Thị Thu năm 2014... 

Các công trình nghiên cứu về dự báo nói chung, dự báo đội ngũ giáo viên nói riêng 

cũng đã được đăng tải trên các tạp chí và Hội thảo. Các nghiên cứu gần đây phải kể đến 

“Các phương pháp dự báo nhân lực nhằm phục vụ quy hoạch phát triển nhân lực ngành 

giáo dục” của Mai Thị Thu năm 2014 trong Hội thảo, tập huấn xây dựng, điều chỉnh, triển 

khai quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục; “Một số dự báo về cung – cầu nhân 

lực trình độ cao đẳng, đại học giai đoạn 2015 – 20120” của Trần Thị Phương Nam, Mai 

Thị Thu đăng tải trển Tạp chí Khoa học Giáo dục số 90 năm 2013…. 

Các công trình nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, chuyên ngành quản lý giáo dục, liên 

quan tới dự báo, quy hoạch và phát triển đội ngũ giáo viên được tập trung khá nhiều ở 

giáo dục phổ thông, giáo dục đại học – cao đẳng đã thu được những kết quả nhất định. Có 

thể kể ra một số công trình nghiên cứu của các tác giả như: Đinh Quốc Khánh (2005), 

Nguyễn Hữu Mão (2005), Hoàng Ngọc Dũng (2006), Phạm Tiến Lực (2009) Nguyễn 

Tiến Phúc (2009)… Một số công trình đi nghiên cứu vấn đề quy hoạch phát triển đội ngũ 

giáo viên ở các trường cao đẳng như: Đặng Văn Doanh (2008) Phan Văn Thạch (2008), 
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Phùng Chu Hoàng (2010) ... 

* Các thành tựu về nghiên cứu dự báo giáo dục và nhu cầu đào tạo giáo viên 

Các công trình nghiên cứu giúp nhìn nhận rõ hơn vai trò của dự báo giáo dục. Dự 

báo giáo dục giúp ta nhìn trước tương lai, dù chỉ là những nét phác thảo để từ đó có 

những hành động đúng và chủ động những bước đi phù hợp với từng giai đoạn phát 

triển cũng như chuẩn bị các tiềm năng để đón đầu sự phát triển hoặc hạn chế những 

khó khăn trở ngại có thể xảy ra trong tương lai. 

Dự báo phát triển GD -ĐT là một trong những cơ sở cần thiết quan trọng và có ý 

nghĩa lớn trong xây dựng chiến lược giáo dục, giúp con người thoát khỏi tư duy kinh 

nghiệm, trực giác hoặc mơ hồ và là một trong những căn cứ quan trọng của việc xây 

dựng quy hoạch GD - ĐT. Phát triển giáo dục có ý nghĩa là tạo động lực phát triển 

kinh tế - xã hội. Do vậy dự báo giáo dục còn có ý nghĩa định hướng trong toàn bộ hệ 

thống dự báo về văn hóa và kinh tế xã hội. Dự báo kinh tế xã hội phái tính đến dự báo 

giáo dục. 

Giáo dục tác động đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo sơ đồ sau : 

 

Đội ngũ giáo viên là một trong những điều kiện cơ bản, bên trong đáp ứng nhu cầu 

phát triển GD-ĐT. Do đó dự báo nhu cầu giáo viên là một trong những nhu cầu hết sức 

cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển GD-ĐT. Công tác dự báo nhu 

cầu giáo viên sẽ giúp chúng ta xác định được bước đi hợp lý, khoa học trong việc đào tạo 

và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu về số lượng, cơ cấu loại hình giáo viên 

trước yêu cầu phát triển GD- ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. 

Thông qua các công trình nghiên cứu, dự báo phát triển đội ngũ giáo viên được 
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hiểu là những đặc trưng về mặt số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ xuất phát từ yêu 

cầu của ngành giáo dục của từng địa phương và các đơn vị trường học.   

+ Nhu cầu giáo viên 

Nhu cầu giáo viên của yêu cầu phát triển giáo dục ở một thời kỳ nào đó là số lượng 

giáo viên cần thiết nhằm đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp phát triển giáo dục của 

ngành, của địa phương, của trường học trong thời kỳ đó cả về mặt số lượng, chất lượng và 

cơ cấu trình độ của đội ngũ. 

Nói cách khác, nhu cầu giáo viên theo nghĩa rộng được hiểu là những đặc trưng về 

số lượng, về chất lượng và về cơ cấu đào tạo đội ngũ giáo viên xuất phát từ yêu cầu của 

ngành giáo dục ở từng địa phương và các đơn vị trường học. 

Nhu cầu giáo viên được phân ra các loại như sau: (1) Nhu cầu chung (nhu cầu toàn 

bộ) là "tổng số giáo viên cần thiết cho ngành giáo dục trong thời kỳ kế hoạch (năm, 5 

năm, dài hạn) để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo dục; ( 2) Nhu cầu phát triển là số 

lượng giáo viên cần được tăng thêm trong suốt thời kỳ kế hoạch nhằm đảm bảo nhu cầu 

giáo viên theo nhu cầu toàn bộ; (3) Nhu cầu thay thế là số lượng giáo viên cần được tăng 

thêm để thay thế số giáo viên bị chết, về hưu, mất sức lao động, thôi việc hoặc vì một lý 

do nào đó không tiếp tục làm việc được trong thời kỳ kế hoạch. Nhu cẩu thay thế còn bao 

gồm số giáo viên cần được tăng thêm để thay thế dần từng bộ phận giáo viên trong thực tế 

đang công tác trong ngành giáo dục; (4) Tổng nhu cầu phát triển và nhu cầu thay thế trong 

thời kỳ kế hoạch được gọi là nhu cầu bổ sung giáo viên trong thời kỳ kế hoạch; (5) Phụ 

thuộc vào độ dài của thời kỳ kế hoạch, nhu cầu (toàn bộ và bổ sung) giáo viên được phân 

ra nhu cầu thường xuyên và nhu cầu triển vọng; (6)Phụ thuộc vào trình độ giáo dục 

chuyên nghiệp, người ta phân ra nhu cầu giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng và nhu 

cầu giáo viên có trình độ trung học chuyên nghiệp. Tỷ lệ giữa số lượng giáo viên có trình 

độ đại học, cao đẳng và số lượng giáo viên có trình độ trung học chuyên nghiệp được gọi 

là cơ cấu trình độ giáo viên; (7) Nhu cầu giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng và trung 

học chuyên nghiệp trên phương diện các ngành được đào tạo trong các trường đại học, 

cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hình thành cơ cấu giáo viên theo bộ môn. 

Ta có thể biểu diễn mối liên hệ giữa nhu cầu chung, nhu cầu phát triển, nhu cầu thay 

thế, nhu cầu bổ sung bằng sơ đồ 1 sau đây: 
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+ Nhu cầu thay thế 

Khi bàn đến nhu cầu cán bộ chuyên môn thời kỳ kế hoạch hóa, nhóm nghiên cứu 

của đề tài “Dự báo nhu cầu triển vọng cán bộ” do TS Đỗ Văn Chấn làm chủ nhiệm (1982-

1984) đã phân loại về nhu cầu cán bộ chuyên môn gồm có: 1/ Nhu cầu chung, còn gọi là 

nhu cầu tổng thể; 2/ Nhu cầu phát triển: là số lượng cán bố chuyên môn cần tăng thêm;  3/ 

Nhu cầu thay thế: là số lượng cán bộ chuyên môn cần được tăng thêm để thay thế số cán 

bộ chuyên môn nghỉ hưu, mất sức lao động, bỏ/nghỉ việc, chết… 

Theo báo cáo kết quả nghiên cứu do GS.TS. Phan Văn Kha chủ trì, có đề cập đến 

nhu cầu thay thế như sau:  “Nhu cầu thay thế xuất hiện khi có người rời bỏ chỗ làm”. Như 

vậy có thể hiểu, nhu cầu thay thế là nhu cầu về số lượng lao động để đáp ứng số lượng 

việc làm tạo ra do sự thiếu hụt số lượng lao động hiện có.  

Nhu cầu thay thế giáo viên là nhu cầu về số lượng giáo viên để thay thế những 

giáo viên không tiếp tục dạy học nữa vì các lý do khác nhau (nghỉ hưu, mất sức, chết, 

bệnh tật, bỏ việc…). Trong các nghiên cứu trước đây đã tiến hành phân tích và đánh giá 

thì cho thấy việc thay thế do suy giảm số lượng giáo viên hiện có chiếm ưu thế hơn so với 

việc phát triển số lượng giáo viên do mở rộng trường hoặc tăng số lượng học sinh. Nhu 

cầu về giáo viên tăng do việc tăng số lượng học sinh, mở rộng trường học.. được gọi là 

nhu cầu phát triển. 

* Những nhân tố ảnh hưởng đến dự báo phát triển đội ngũ giáo viên 

 Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên là căn cứ để hoạch định các chính sách liên 

quan đến nhà giáo từ đào tạo, tuyển dụng đến bồi dưỡng trên các bình diện chất lượng, số 

lượng…Do đó, việc dự báo sẽ bị chi phối bởi các nhân tố sau: 
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-  Nhân tố kinh tế xã hội: Trong công tác dự báo phát triển giáo dục, yếu tố phát 

triển KT-XH của từng địa phương, từng vùng tác động rất lớn đến sự phát triển 

GD-ĐT.  

 - Các nhân tố bên trong hệ thống giáo dục – đào tạo: Đây chính là nội lực của 

ngành GD-ĐT. Nội lực này thể hiện ở cấu trúc trường lớp, các loại hình đào tạo, 

nội dung chương trình sách giáo khoa, tổ chức đào tạo, đội ngũ giáo viên,…  

- Nhân tố về văn hóa, khoa học – công nghệ: Sự phát triển của khoa học – công 

nghệ như vũ bão thì đòi hỏi GD-ĐT  phải có sự  cải thiện,  bổ  sung và đổi mới 

cả  nội dung lẫn phương pháp nhằm đáp ứng phù hợp với những tiến bộ mới 

nhất của KH-CN. Chính vì vậy, quy mô phát triển GD-ĐT cũng phải thay đổi 

theo để đáp ứng yêu cầu đổi mới của khoa học – công nghệ.  

- Các nhân tố về quan điểm, đường lối, sự chỉ đạo, lãnh đạo Giáo dục – đào tạo 

là quốc sách hàng đầu: Giáo dục – đào tạo gắn với nhu cầu của sự nghiệp phát 

triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước về dân trí, nhân lực và nhân tài; 

gắn với hai nhiệm vụ  chiến lược: xây dựng và bảo vệ  tổ quốc theo định hướng 

XHCN. Giáo dục – đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, Nhà nước và toàn dân.  

 - Các nhân tố quốc tế về giáo dục – đào tạo: Sự phát triển của GD-ĐT trên thế 

giới và trong khu vực đã tác động rõ nét đến GD-ĐT của nước ta ở nhiều khía 

cạnh như: hệ thống các quan điểm, cách nhìn nhận và đánh giá GD-ĐT trong 

mối quan hệ với phát triển. 

     - Một số nhân tố tác động thuộc nhu cầu thay thế giáo viên: 

 (1) Nghỉ hưu: Hai nhân tố tác động mạnh mẽ nhất đến nhu cầu giáo viên là số học 

sinh nhập học và số lượng giáo viên nghỉ hưu. Số học sinh nhập học tăng dẫn 

đến nhu cầu về giáo viên được xem là nhu cầu cho sự phát triển. Số lượng giáo 

viên nghỉ hưu lớn là nhân tố chính ảnh hưởng đến nhu cầu thay thế. Mỗi quốc 

gia quy định độ tuổi nghỉ hưu ở một độ tuổi nhất định. Ở Việt Nam, theo theo 

quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 và Bộ luật Lao động năm 2012, 

tuổi nghỉ hưu của nam là 60 tuổi, tuổi nghỉ hưu đối với nữ là 55 tuổi. Tuy nhiên, 

có những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi khi có nguyện vọng và có đủ 

một số điều kiện khác theo quy định, chẳng hạn như số năm công tác trong 

ngành… Do đó, để tính được chính xác số lượng người lao động nói chung, 
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giáo viên nói riêng nghỉ hưu thì phải tính cả hai đối tượng nghỉ hưu đúng tuổi 

quy định và nghỉ hưu trước tuổi;  

( 2) Nghỉ việc: Giáo viên nghỉ việc (không phải do nghỉ hưu) cũng là một nhân tố 

có ảnh hưởng đáng kể đến công tác dự báo nhu cầu thay thế. Trong các nghiên 

cứu đã tiến hành, các lý do nghỉ việc rất khác nhau. Biết được những giáo viên 

nào có khả năng nghỉ việc, không tiếp tục giảng dạy nữa sẽ có kế hoạch để tuyển 

dụng bù đắp vị trí đó trong tương lai hoặc có kế hoạch giữ chân những người 

muốn chuyển đi vì những lý do cá nhân mà có thể cải thiện được. Trong mô hình 

dự báo, biến đại diện được đưa vào mô hình là tỷ lệ ổn định (continue rate/ stay 

rate).  

   Nếu một số loại hình giáo viên có tỷ lệ nghỉ việc cao hơn nhóm khác thì sẽ là một 

gợi ý cho chính sách tuyển dụng giáo viên mới. Và thực tế là có sự khác biệt 

về tỷ lệ nghỉ việc giữa các nhóm giáo viên khác nhau. Những đặc điểm cá 

nhân liên quan đến sự ổn định công việc cao là cuộc sống và giai đoạn sự 

nghiệp: thể hiện ở tuổi và năm kinh nghiệm. Một số yếu tố khác có thể là 

giới tính, trình độ đào tạo và chủng tộc thì có mối tương quan tương đối thấp 

(không chặt chẽ) với sự di chuyển công việc.  

Ở nước ta có thời kỳ (những năm 80 của thế kỷ trước) do đời sống giáo viên khó 

khăn đã có tình trạng giáo viên nghỉ việc hàng loạt đã sảy ra làm ảnh hưởng đến 

hoạt động giảng dạy của các nhà trường. Cũng chưa có một nghiên cứu rõ ràng 

về tỷ lệ nghỉ việc giữa các nhóm tuổi khác nhau ở Việt Nam. Tuy nhiên, ý định 

của giáo viên sẽ nghỉ việc không phải là không có. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

hơn một nửa giáo viên phổ thông cảm thấy không bằng lòng với  việc chọn nghề 

giáo viên và nếu được chọn lại họ sẽ không chọn nghề dạy học. Những ý kiến này 

có thể không tác động trực tiếp đến số lượng giáo viên đang giảng dạy nhưng có 

thể tác động đến những giáo viên trẻ mới bước vào nghề. Họ có thời gian nên sẽ 

kịp chuyển việc nếu cảm thấy cần thiết. 

Trong nghỉ việc (không phải do nghỉ hưu), người ta thường chia thành các nhóm lý 

do như sau: 

- Nghỉ việc để chuyển sang công việc mới hoàn toàn không phải là dạy học 

- Nghỉ việc hoàn toàn vì lý do sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chết 

- Nghỉ việc do di cư đến một khu vực khác/quốc gia khác 
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Sơ đồ : Dòng chảy phân luồng giáo viên sau mỗi năm học 

 

+ Nhân tố chính sách liên quan đến đổi mới quy mô lớp học và quy định  tỷ lệ số 

lượng giáo viên/ học sinh: Hiện nay Chính phủ đã phê duyệt Đề án đổi mới chương trình 

giáo dục phổ thông (Quyết định 404/ QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 

27/03/2015). Theo đó, chương trình mới, sách giáo khoa mới được biên soạn theo hướng 

tích hợp ở các cấp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học, cấp học trên. Đề án được thực 

hiện trong 03 giai đoạn từ năm 2015 đến 2023. Từ năm học 2018-2019, dự kiến triển khai 

áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp 

tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Việc thay đổi chương trình mới có thể 

tác động đến nhu cầu thay thế giáo viên, phát triển đội ngũ giáo viên theo các hướng sau 

đây: (1) những giáo viên đang giảng dạy các môn học cũ không có đủ khả năng đáp ứng 

sẽ được khuyến khích nghỉ để thay thế bởi một lượng giáo viên mới ra trường, được đào 

tạo chuyên môn phù hợp để giảng dạy chương trình mới. Bên cạnh đó, có thể nhiều giáo 

viên do áp lực phải học tập, đào tạo lại để đáp ứng với yêu cầu mới dẫn đến nghỉ việc tự 

nguyện để chuyển công việc khác, đặc biệt là những giáo viên đã đủ số năm công tác theo 

quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có thể nghỉ hưu trước tuổi; (2)  Việc cơ cấu lại các 

môn học theo hướng tích hợp có thể sẽ dẫn đến dư thừa hoặc thiếu hụt một số giáo viên 

theo môn học. Trong trường hợp thiếu hụt thì nhu cầu thay thế giáo viên phù hợp xuất 

hiện; (3) cần phải đào tạo lại, bồi dưỡng chính những giáo viên đang giảng dạy để có thể 

giảng dạy theo chương trình mới. Trong trường hợp này, thời gian giảng dạy của giáo 
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viên sẽ bị cắt giảm để họ có thể tham gia học tập, hội thảo, nâng cao chuyên môn, do đó 

sẽ tạo nhu cầu thay thế tạm thời. Tóm lại những yếu tố trên buộc ngành giáo dục phải tính 

lại tỷ lệ giáo viên/lớp học, tỷ lệ giáo viên/ học sinh sao cho phù hợp nhất. 

* Các thành tựu về nghiên cứu các kiểu mô hình dự báo và dự báo giáo dục 

Mô hình là một trong những công cụ quan trọng của nhận thức khoa học, là hình ảnh 

có tính ước lệ của đối tượng nghiên cứu hay điều khiển. Mô hình được gọi là trừu tượng, 

hay vật chất  tuỳ thuộc nó là hệ thống như thế nào. Theo từ điển Bách Khoa toàn thư, mô 

hình theo nghĩa hẹp là mẫu, khuôn, tiêu chuẩn theo đó mà chế tạo ra sản phẩm hàng loạt; 

là thiết bị, cơ cấu tái hiện hay bắt chước cấu tạo và hoạt động của cơ cấu khác (của nguyên 

mẫu hay cái được mô hình hoá) vì mục đích khoa học và sản xuất. Nghĩa rộng là hình ảnh 

(hình tượng, sơ đồ, sự mô tả, vv.) ước lệ của một khách thể (hay một hệ thống các khách 

thể, các quá trình hoặc hiện tượng). Khái niệm mô hình được sử dụng rộng rãi trong triết 

học, tin học, kinh tế học, toán học, ngôn ngữ học và các khoa học khác. Trong mỗi lĩnh 

vực này, khái niệm mô hình được hiểu theo các cách khác nhau.  

Trong thời gian qua, các nhà nghiên cứu đã phân tích ưu, nhược điểm của từng 

phương pháp dự báo, bước đầu ứng dụng thực hiện dự báo ở nước ta. Phương pháp dự 

báo ngày càng được bổ sung hoàn thiện. Mặc dù vậy, các nghiên cứu mang tính thực 

nghiệm được tiến hành rất hạn chế, từ đó dẫn đến công tác dự báo lập kế hoạch, chiến 

lược phát triển giáo dục chưa phát huy được vai trò. 

Những nghiên cứu về dự báo nhân lực và nhu cầu đào tạo nhân lực nghiên cứu kinh 

nghiệm các nước về phương pháp, mô hình dự báo nhu cầu nhân lực đã sử dụng và định 

hướng sử dụng phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, tiêu biểu là mô hình Lotus dựa trên 

mô hình kinh tế vĩ mô liên ngành do nhóm Inforum của Mỹ xây dựng. Trong nghiên cứu 

về dự báo nhân lực, mô hình dự báo có thể được hiểu theo hai cách:  

Thứ nhất, mô hình dự báo là phương trình hoặc hệ phương trình toán học biểu diễn 

mối quan hệ giữa các nhân tố trong phạm vi nghiên cứu. Các nhân tố được thể hiện bằng 

các biến số có thể đo lường được và được giải thích ý nghĩa thực tiễn. Có những mô hình 

đơn giản (mô hình hồi quy đơn biến) hoặc có những mô hình rất phức tạp. Cũng gần với 

định nghĩa này, theo đề tài B2007-37-31TĐ của TS Phạm Quang Sáng, mô hình dự báo 

có thể được hiểu là một phương trình hoặc hệ phương trình toán học biểu diễn các yếu tố 

tác động với nhau. Ý nghĩa của các biến trong phương trình/hệ phương trình cho ta biết 
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được nội hàm của mối liên hệ. Từ phương trình/hệ phương trình này có thể dự báo được 

một/một số yếu tố trong tương lai nếu biết các giá trị của các biến còn lại trong phương 

trình/hệ phương trình (Phạm Quang Sáng, 2010). Đây là khái niệm sử dụng trong nhiều 

tài liệu kinh tế lượng, thống kê ứng dụng và các giáo trình dự báo kinh tế xã hội. 

Thứ hai, mô hình dự báo là một khung lý thuyết thể hiện: quy trình dự báo, đối 

tượng dự báo và các phương pháp dự báo có thể thực hiện để tính toán/ước lượng đầu vào, 

đầu ra của mô hình. Đây là cách hiểu tương đối phổ biến trong các dự báo kinh tế vĩ mô, 

nó thể hiện quy trình thực hiện dự báo và cả các phương pháp dự báo. Có thể liệt kê ra đây 

các mô hình dự báo nhân lực của các nước, như mô hình BLS của Mỹ, mô hình IER của 

Viện quyền người lao động ở Anh hay mô hình Lotus của Bộ Lao động TBXH Việt Nam 

(Phạm Quang Sáng, Trần Thị Thái Hà, Nguyễn Văn Chiến, 2010).  

Tại Việt Nam những năm 2010, một số mô hình dự báo giáo dục được tài trợ bởi 

các tổ chức quốc tế đã được đưa vào áp dụng. Các mô hình này thực hiện thu thập và xử 

lý số liệu về giáo dục trên một số địa bàn đặc thù. Tuy nhiên, hiện nay, các mô hình này ít 

được chú ý và chưa phát huy được vai trò trong công tác dự báo giáo dục phục vụ chức 

năng quản lý nhà nước về giáo dục. 

* Các thành tựu về nghiên cứu các phương pháp dự báo và dự báo giáo dục 

Một số phương pháp dự báo trực quan (phi hình thức hóa) 

-  Phương pháp đánh giá chuyên gia tập thể 

Thực chất của phương pháp đánh giá chuyên gia tập thể để soạn thảo các dự báo đó 

là việc xác định sự phù hợp của ý kiến các chuyên gia về các phương hướng triển vọng sự 

phát triển của đối tượng dự báo, các phương hướng này đã đựơc một nhóm các nhà 

chuyên môn nêu ra từ trước. Phương pháp này cũng được sử dụng để ước lượng dự báo 

mà việc sử dụng các phương pháp káhc không thể thành đạt. 

Nội dung của phương pháp này có thể trình bày vắn tắt như sau: 

- Trước hết, để tổ chức việc đánh giá chuyên gia cần phải lập một nhóm công tác. 

nhóm này có nhiệm vụ trưng cầu ý kiến các chuyên gia, xử lý tài liệu và phân tích kết quả 

của việc đánh giá chuyên gia tập thể. Nhóm này cũng phải chỉ định các chuyên gia mà họ 

sẽ lập ý kiến. Khó khăn lớn nhất đối với nhóm công tác là việc tìm kiếm những chuyên 

gia có trình độ hiểu biết thích hợp đối với dự báo sự phát triển của đối tượng. 
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- Trước khi tiến hành trưng cầu ý kiến các chuyên gia, cần phải làm chính xác các 

phương hướng cơ bản của sự phát triển của đối tượng dự báo, phải xác định các mục tiêu 

(mục tiêu toàn cục và mục tiêu bộ phận), cũng như các phương tiện nhằm đạt mục tiêu đó 

cho đối tượng dự báo. tiếp đó là việc xây dựng hệ thống các câu hỏi đề nghị các chuyên 

gia cho ý kiến trả lời. 

- Khi tiến hành trưng cầu ý kiến chuyên gia phải bảo đảm sao cho các chuyên gia 

có sự thông hiểu thống nhất các câu hỏi đã nêu và bảo đảm tính độc lập của những trả lời 

(phán đoán của họ). 

- Tiến hành xử lý các đánh gia của mỗi chuyên gia để rút ra ý kiến chung (sự phù 

hợp) của các chuyên gia đã tham gia cuộc phỏng vấn nhằm làm cơ sở cho việc tổng hợp 

các giả thuyết và phương án (có tính dự báo) về sự phát triển của đối tượng, sự đánh giá 

(ước lượng) cuối cùng có thể là phán  đoán trung bình, họăc trung bình số học các đánh 

giá của tất cả các chuyên gia, họăc trung bình có trọng số… 

Khi tiến hành đánh giá chuyên gia tập thể, không thể bỏ qua những công cụ quan 

trọng như các phương pháp tóan học trong việc xây dựng bảng hỏi cũng như xử lý các kết 

quả, các ý kiến các chuyên gia. 

Trong quá trình lập dự báo giáo dục, việc vận dụng phương pháp chuyên gia gần 

như phổ biến ở hầu khắp các lĩnh vực, các phương hướng cần dự báo. vì vậy, việc nghiên 

cứu và sử dụng phương pháp này một cách nhuần nhuyễn và có kết quả có thể mang lại 

những kết luận hữu ích về tương lai nền giáo dục quốc dân. 

- Phương pháp “tấn công não” 

Cũng nằm trong nhóm các phương pháp chuyên gia, phương pháp “tấn công não” 

(còn gọi là phương pháp sản sinh các tư tưởng tập thể) có thể sử dụng một cách hữu hiệu 

trong việc xác định các phương án khả dĩ cho sự phát triển. Phương pháp này cho phép 

các chuyên gia, các nhà bác học phát huy những khả năng sáng tạo của mình một cách 

tích cực nhất. Các phương pháp tấn công não có thẻ phân loại theo dấu hiệu về sự tồn tại 

hay không tồn tại mối liên hệ ngược giữa người lãnh đạo (tổ chức) và những người tham 

gia cuộc tấn công não. việc hiện diện của mối liên hệ ngược cho phép tập trung chú ý của 

những người tham gia vào những phương án có lợi nhất theo một tiêu chí đó, để giải quyết 

tình huống có vấn để. Nhưng trong trường hợp này có thể dẫn tới việc hạn chế khả năng 

lớn trong việc hạn chế thấy được tất cả một đa tạp các ý kiến có tiềm năng lớn trong việc 
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giải quyết vấn đề. Trong trường hợp không có liên hệ ngược giữa người tổ chức và những 

người tham gia cuộc “tấn công não” có thể kích thích tối đa năng lực sáng tạo của các 

chuyên gia, các nhà bác học được mời tham gia dự báo một trong những phương pháp tấn 

công não dạng này là phương pháp “đánh giá có phê phán” ý kiến các chuyên gia, bản 

chất của phương pháp này là phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của các chuyên gia “tấn 

công não” trong tình huống có vấn đề bằng cách thoát tiền sinh sản các tư tưởng, ý đồ sau 

đó phản bác này phê phán chúng, bằng nhiều bước cso thể thu được những ý tưởng, 

những phương án có giá trị về giải quyết những tình huống có vấn đề trong tương lai phát 

triển của đối tượng dự báo. 

- Phương pháp Delphi 

Phương pháp Delphi được một nhóm chuyên gia Mĩ thuộc công ty Rand áp dụng 

và lần đầu tiên được công bố vào năm 1961 trong công trình “khảo sát các khả năng dự 

báo dài hạn” Phương pháp Delphi được xây dựng trên nguyên tắc sau đây: trong các khoa 

học không chính xác (các khoa học không được biểu đạt bằng ngôn ngữ toán học) các ý 

kiến của các chuyên gia và các phán đoán chủ quan của họ cần phải (và có thể thay thế 

các quy luật nhân quả chính xác phản ánh trong các khoa học tự nhiên. phương pháp 

Delphi cho phép khái quát ý kiến của các chuyên gia riêng lẻ thành ý kiến chung của một 

nhóm chuyên gia. Phương pháp Delphi có ba đặc điểm phân biệt với các phương pháp 

đánh giá chuyên gia khác. đó là: a) sự dấu tên các chuyên gia; b) việc sử dụng các kết quả 

của vòng phỏng vấn trước; c) Đặc trưng thống kê của các trả lời gộp nhóm. 

Từ khi ra đời đến nay, phương phá Delphi đã không ngừng được hòan thiện và có 

những biến thế nhất định để có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của dự báo 

(nguyên mẫu chủ yếu dành cho các dự báo khoa học kỹ thuật có tính tòan cầu). Đòi hỏi 

khó khăn nhất của phương pháp này là việc hình thành nhóm chuyên gia giỏi để có thể 

xây dựng và xử lý các bảng hỏi và trả lời và việc ứng dụng các công cụ thống kê toán học 

hợp lý trong mỗi trường hợp cụ thể. 

- Phương pháp xây dựng kịch bản. 

xây dựng kịch bản là một phương pháp mô tả quá trình, sự kệin trong sự tiếp nối có 

tính lôgic khi xuất phát từ một tình huống đã có. Việc mô tả kịch bản đòi hỏi phải tính đến 

yếu tố thời gian, ước lượng thời gian cho mỗi “màn” của kịch bản. ý nghĩa chủ yếu của 

kịch bản là xác định mục tiêu tổng thể của sự phát triển của đối tượng dự báo và xác lập 

các tiêu chuẩn đánh giá các mức cao nhất (ngọn) của (cây mục tiêu). có thể nói, kịch bản 
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là bức tranh phản ánh việc giải quyết chi tiết liên tục các nhiệm vụ làm sáng tỏ những khó 

khăn có thể gặp phải phát hiện những nhược điểm có thể làm ngừng trệ (để giải quyết 

trước công việc dự báo đang tiến hành. kịch bản dự báo sự phát triển của một lĩnh vực nào 

đó còn phải chứa đọng trong nó những dự báo phát triển của nhiều lĩnh vực có liên quan, 

vì thế việc xây dựng kịch bản đòi hỏi sự tham gia của nhiều chuyên gia lành nghề. 

 Một số phương pháp hình thức hóa 

- Phương pháp ngoại suy toán học 

Phương pháp ngoại suy toán học (đặc biệt là ngoại suy chuỗi thời gian) là một 

phương pháp thông dụng nhất trong những dự báo định hướng. đặc điểm đặc trưng của 

phương pháp này là sự mô tả quá trình phát triển của đối tượng dự báo dưới hình thức 

nhứng biểu diễn toán học như hàm số, chuỗi số hoặc các quá trình ngẫu nhiên. hiển nhiên 

việc vận dụng phương pháp ngoại suy đòi hỏi phải nắm vững tính quy luật vận động phát 

triển của đối tượng thích dự báo và xác định một mô hình toán học tương thích với các 

quy luật đó. vịêc này không phải bao giờ cũng đạt kết quả mong muốn. Vấn đề thứ 2 cần 

chú ý khi sử dụng phương pháp này là cần có những tính toán bổ trợ nếu không dễ dẫn 

đến những kết quả (in lại dĩ vãng) rẻ ro – Spectif) thay vì nhìn về tương lai (prospe tif). 

- Phương pháp mô hình hóa  

Phương pháp mô hình hóa là phương pháp trong đó chúng ta không nghiên cứu 

chính đối tượng mà chỉ nghiên cứu các mô hình của chúng và sau đó dịch chuyên các kết 

quả từ mô hình sang đối tượng mô hình hóa được tiến hành theo ba bước: lập mô hình của 

đối tượng dự báo thí nghiệm trên mô hình dựa vào sự đồng câu giữa đối tượng và mô hình 

để dịch chuyển và kết quả nghiên cứu trên mô hình sang đối tượng dự báo. 

Trong các dự báo thường sử dụng: 

- Mô hình vật thể hóa 

- Mô hình hóa toán học 

- Mô hình hóa thông tin (sử dung tích cực MTĐT)  

Trong thực tiễn lập các dự báo còn được sử dụng các phương pháp mô phỏng, 

phương pháp tương tự hóa. Những phương pháp đã được trình bày và giới thiệu mới dừng 

lại ở những nét khái quát, giản lược. Trong quá trình thực hiện chúng ta sẽ tích lũy được 

kinh nghiệm cụ thể trong vịêc vận dụng các phương pháp dự báo trong giáo dục. 
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 Lựa chọn phương pháp dự báo: 

Như trên đã trình bày việc lựa phương pháp dự báo có vai trò quan trọng để đảm 

bảo độ chính xác của dự báo. có thể có nhiều phương pháp khach nhau để dự báo nhưng 

mỗi phương pháp đòi hỏi phải đáp ứng những điều kiện nhất định khi áp dụng nó. 

Để lựa chọn được các phương pháp phù hợp với nhiệm vụ dự báo thường phải đảm 

bảo các nguyên tắc sau: 

- Có hệ thống số liệu, tư liệu đáp ứng yêu cầu của phương pháp: 

Đây là yêu cầu trước tiên cơ bản nhất trong việc quyết định lưạ chọn phương pháp 

dự báo nào. nếu hệ thống số liệu thống kê không đầy đủ thì chỉ có thể áp dụng phương 

pháp chuyên gia  họăc phương pháp ngoại suy đơn giản. 

- Phương pháp phản ánh tốt nhất những mối liên hệ cơ bản khách quan của đối 

tượng dự báo với các nhân tố ảnh hưởng 

Với giả thiết hệ thống số liệu thống kê áp dụng tương đối đầy đủ theo yêu cầu của 

một vài phương pháp dự báo khác nhau lúc đó phương pháp dự báo tốt hơn sẽ là phương 

pháp tính tới được sự tác động của nhiều nhân tố tới đối tượng dự báo. 

Tuy nhiên như giả thiết đã nêu là phải có hệ thống số liệu thống kê đáp ứng được 

yêu cầu của phương pháp. trường hợp ngược lại việc chấp nhận một phương pháp dự báo 

với mức độ tin cậy thấp hơn là lẽ đương nhiên. 

Như vậy để quyết định lựa chọn phương pháp dự báo nào trước hết cần phải đánh 

giá tình hình số liệu thống kê. Nội dung của vịêc đánh giá các số liệu thống kê có hai vấn 

để quan trọng. Thứ nhất là các số liệu thống kê có đủ đáp ứng yêu cầu cho phương pháp 

chưa và thứ hai là mức độ tin cậy của các số liệu đó. 

- Phương pháp phù hợp với khả năng của các phương tiện tính toán hiện có 

Việc tính toán các bài toán dự báo rất phức tạp, với một khối lượng công việc rất 

lớn. Ngày nay nhờ vào sự trợ giúp của máy tính khối lượng công việc tính toán này trở 

nên nhẹ nhàng, nhanh chóng hơn. tuy nhiên những người làm công tác dự báo cần phải có 

kế họach để có đựơc các chương trình dùng cho các bài tập dự báo của mình. 

- Cần áp dụng một vài phương pháp dự báo khác nhau để có thể so sánh phân tích 

tìm ra phương án hớp lý. Vì mỗi phươn pháp đều có những ưu điểm có những ưu điểm và 

nhược điểm khác nhau. Vì thế nên áp dụng một vài phương pháp dự báo, để từ đó xác 
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định phương pháp hợp lý. 

Phương pháp hợp lý, là phương án phát huy được khả năng tối đa các nguồn lực và 

có tính khả năng cao nhất. Trong dự báo người ta đưa ra các phương án khác nhau. 

Thường là ở ba mức độ: max, trung bình và min. việc đề xuất nên chọn phương án dự báo 

nào thường nhờ vào phương pháp chuyên gia. 

Tóm lại, các công trình về dự báo giúp cho chúng ta thấy được xu hướng phát triển 

của sự vật, hiện tượng và cho chúng ta khả năng nhìn trước được tương lai. Xây dựng 

được nền móng về cơ sở lý luận dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực nói chung trong đó có 

đào tạo đội ngũ giáo viên. Trên cơ sở kinh nghiệm thế giới và Việt Nam các công trình đã 

bước đầu giải quyết được các nhiệm vụ nghiên cứu do thực tiễn đặt ra. Dự báo nhu cầu 

đào tạo giáo viên là một căn cứ quan trọng để xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo 

viên của quốc gia. Từ đó, các cơ sở đào tạo giáo viên có chiến lược hợp lý trong tuyển 

sinh và phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo. 

13.2.  Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề 

tài 

 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách của đề tài nghiên cứu 

Giáo dục có quán tính nên việc định hướng phát triển giáo dục từ xa là vô cùng 

quan trọng. Dự báo giáo dục giúp các nhà giáo dục và đặc biệt là các nhà hoạch định 

chính sách có một tầm nhìn chiến lược, nhìn thấy trước tương lai để có những chính 

sách phát triển hợp lý về nguồn lực quốc gia. Với một cơ sở giáo dục, dự báo là cơ sở 

xây dựng kế hoạch tuyển sinh cũng như kế hoạch đào tạo một cách khoa học hợp lý. 

Điều này cũng đúng với các cơ sở đào tạo giáo viên hiện nay ở Việt Nam. Khi số 

lượng giáo viên phổ thông thừa, thiếu cục bộ, công tác tuyển sinh và quy hoạch mạng 

lưới của các trường sư phạm cần phải được xem xét lại một cách khoa học, dựa trên 

kết quả của hoạt động dự báo.   

 Giáo dục ngày nay phát triển cũng phải tuân theo quy luật cung cầu và định 

hướng thị trường. Điều đó có nghĩa là giáo dục phải đáp ứng nhu cầu xã hội. Các trường 

sư phạm muốn xác định chỉ tiêu tuyển sinh hay cho ra đời những chương trình đào tạo 

mới cần có những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn khoa học trước khi đưa ra quyết định. 

Nếu kết quả dự báo cho thấy tình trạng dư thừa hay thiếu hụt giáo viên thuộc những 

chuyên ngành, cấp học nhất định, ở những địa bàn nhất định trong một vài năm tới, hoạt 

động đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng giáo viên ở các nhà trường sư phạm cũng cần có 
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những điều chỉnh thích ứng. Đã đến lúc chấm dứt tình trạng đào tạo tràn lan hoặc đào 

tạo theo thị hiếu, thiếu quy hoạch, thiếu định hướng của các cấp quản lý nhà nước về 

giáo dục. Dự báo giáo dục đóng góp rất lớn vào việc phát triển giáo dục phù hợp với 

mục tiêu tầm nhìn chiến lược giáo dục của quốc gia.  

Đầu tư cho giáo dục cũng cần sự đầu tư có trọng điểm, tránh đầu tư tràn lan, dàn 

trải, kém hiệu quả. Nhưng đâu là những cơ sở giáo dục cần sự đầu tư mạnh mẽ để thành 

những cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia? Hơn nữa sự gắn kết các trường sư phạm 

thành mạng lưới có thể tiết kiệm nguồn lực và tạo nên sức mạnh mới. Nhưng sự gắn kết 

ấy cần được thiết lập theo mô hình như thế nào?. Để giải quyết bài toán quy hoạch mạng 

lưới này cũng cần phải bắt đầu từ những nghiên cứu thực tiễn và dự báo giáo dục.  

Từ những vấn đề đặt ra ở trên, có thể thấy Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo 

viên đến 2025, tầm nhìn đến 2035 là nhiệm vụ rất cấp thiết, phục vụ công tác xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường sư phạm, quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, 

nâng cao chất lượng đào tạo trong các nhà trường sư phạm, đáp ứng nhu cầu xã hội và 

những biến động mới của bối cảnh như cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là vấn đề 

đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sắp tới.  

 Luận giải về ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

  Ý nghĩa lý luận:  

Đề tài nghiên cứu có những đóng góp về mặt lý luận như sau: 

- 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, đào tạo lại 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. 
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   Ý nghĩa 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 đào tạo lại đội ngũ nhà giáo; điều chỉnh chương trình 

đào tạo và đào tạo lại cho phù hợp với bối cảnh mới; các địa phương có kế hoạch tuyển 

dụng và phát triển đội ngũ giáo viên của mình. 

14 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước 
có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 

        Tài liệu tham khảo Tiếng Việt: 

1. Nguyễn Thị Bình (2013). Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách công 

tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Đề tài cấp nhà nước, Quỹ Hòa bình và phát triển Việt 

Nam 

2. Nguyễn Đông Hạnh: Một số vấn đề lý luận và phương pháp dự báo quy 

mô Phát triển Giáo dục - Đào tạo trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 

1996 (Nhóm nghiên cứu phát triển giáo dục do Nguyễn Đông Hạnh làm chủ biên). 

3. Phan Văn Kha (2009). Cơ sở khoa học của việc xác định cơ cấu ngành 

đào tạo trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đề tài cấp Bộ, mã số B2007-CTGD-04 

4. Trần Hữu Nam (2000). Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dự báo 

trong giáo dục – đào tạo. Đề tài B99-52-40, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

5. Như Nguyễn (2000). Hội nghị quốc tế và tuyên bố thế giới của Unesco về 

giáo dục đại học”. Chuyên mục CSDL PICMS Thông tin Hỏi – đáp phục vụ ĐBQH của 

Phòng Thông tin, Trung tâm Thông tin – TV – NCKH, Văn phòng Quốc hội. 

6. Hà Thế Ngữ (1989). Dự báo giáo dục – Vấn đề và xu hướng. Viện Khoa 

học giáo dục. Hà Nội. 1989. 

7. Phạm Quang Sáng (2007). Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo phát 

triển giáo dục đại học Việt Nam, Đề tài B2007-37-31 TĐ, Viện Khoa học Giáo dục Việt 
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Nam 

8. Phạm Quang Sáng, Trần Thị Thái Hà, Nguyễn Văn Chiến (2010). Đề xuất 

mô hình dự báo cầu nhân lực được đào tạo ở nước ta. Tạp chí Khoa học Giáo dục số 62, 

tháng 11/2010 

9. Phạm Quang Sáng (1996). Đào tạo với quan hệ cung- cầu lao động có 

trình độ đại học ở VN; Tạp chí Phát triển Giáo dục, Số 5/ 1996. 

10. Tài liệu “Quy hoạch nhân lực: Các khái niệm liên quan và phương pháp 

dự báo nhân lực” Chuỗi seminar Trung tâm PT DB Nhu cầu đào tạo nhân lực, 2012 

11. Mai Thị Thu (2015). Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế 

trong dự báo nhu cầu giáo viên. Đề tài V2014-09, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

12. Trường Đại học Kinh tế quốc dân, khoa Kế hoạch và phát triển, bộ môn 

dự báo. Giáo trình dự báo phát triển kinh tế - xã hội. 

Tài liệu tham khảo Tiếng Anh 

13. Bergestuen T. Long (1984) – Range Forcasting: controversial results and 

lessons learned. The Free Press, Glencoe (eds). 1984 

14. David W. Grissmer (1997) Factors in Teacher Supply and Demand, 

Arlington, Virginia  

15. Department of Education, Science and Training (2003), Demand and 

Supply of Primary and Secondary School Teachers in Australia 

16. Ed Willems (1996). Manpower Forecastinh and Modelling Replacement 

Demand: An overview. ROA – W – 1996/4E, Maastricht, Netherlands. 

17. Laurenn M.  (1974). Research needs in forcasting. Group and 

Organization Studies. U.K. 1974 

18. Mollian P. Judgemental bootstrapping: Inferring expert’s rules for 

forcasting. Eaglewood Cliffs, NJ, Prentice – Hall. 1981. 

19. Melissa Eiler White, Anthony B. Fong (2008). Trends in California 

teacher demand: a county and regional perspective. ISSUES&ANSWERS REL 2008–

No. 057,U.S.  Department of Education 

20. Nilsson, P. (2003).Teacher demand and supply in South Asia, EI Working 

paper no.13 (EI, Brussels)  

21. Hussar, William J. Predicting the Need for Newly Hired Teachers in the 

United States to 2008–09, Education Statistics Quarterly , v1 n4 p45-50 Win 1999 
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22. OECD (2011). Education at a glance. 

23. OECD (2012). Education Indicators in Forcus – 2012/09 November. 

24. OECD (2014). Education at a glance. 

25. Ohlin L. Duncan O.D. Evaluating forcastung methods. Routledge & 

Kegan Paul. London. 1987 

26. Parnes, HS (1962) Forecasting Educational Needs for Economics and 

Social Development OECD, Paris 

27. Paul R Weldon. (2015) The teacher workforce in Australia : Supply, 

demand and data issues, Australian Council for Educational Research (ACER), Policy 

Insights, Issue 2. Melbourne. 

28. Richard Harker, James Chapman (2006). Teacher numbers in New 

Zealand: Attrition and Replacement. New Zealand Journal of Teachers’ Work, Volume 

3, Issue 1, 42-55, 2006 

29. Regional Forecast (2006). Occupation forecasts and Replacement Demand 

in Northern Ireland 2005-2015. 

30. Rush H. Page W. Selecting forcasting methods and applied principles. 

Journal of the Scientific Research. Vol. 12. Pluto. London. 1982. 

31. Squire P. Forcasting practices, University of Michigan Press. 1990. 

32. Toward Understanding Teacher Supply and Demand: Priorities for 

Research and Development, p78. 

15 Nội dung nghiên cứu của đề tài 

Nội dung 1:  Cơ sở khoa học về dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên 

Mục tiêu: Hình thành khung lý  luận về dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên; nghiên 

cứu kinh nghiệm thế giới về dự báo đội ngũ giáo viên, từ đó đề xuất bài học kinh 

nghiệm áp dụng cho Việt Nam phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội (dự 

kiến nghiên cứu kinh nghiệm của Mỹ, Úc, New Zealand, Các nước châu Á: Thái Lan, 

Singapore, Hàn Quốc…) 

Nội dung nghiên cứu cụ thể:  

a/ Nghiên cứu tổng quan vấn đề dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên tại một số 

nước trên thế giới trên các bình diện: 

- Những nghiên cứu chung về vấn đề dự báo và dự báo giáo dục. 
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- Kinh nghiệm quốc tế về dự báo nhu cầu đào tạo, nhu cầu thay thế phát triển đội 

ngũ giáo viên: Đề tài tìm hiểu kinh nghiệm của Mỹ, Úc, New Zealand và một số quốc 

gia châu Á… 

b/ Nghiên cứu tổng quan vấn đề dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên Việt Nam 

trên các bình diện sau: 

- Nghiên cứu về dự báo giáo dục: khái quát các công trình nghiên cứu và các 

thành tựu đã đạt được về dự báo giáo dục bao gồm 

+  Xây dựng các khái niệm công cụ cho đề tài: “dự báo”, “dự báo giáo dục”  

     + Nghiên cứu các cách tiếp cận trong khoa học dự báo và xác định cách tiếp cận 

cho đề tài nghiên cứu. 

     + Phân tích nội dung và xác định các nhân tố ảnh hưởng  tới dự báo giáo dục Việt 

Nam. 

- Nghiên cứu dự báo nhân lực và nhu cầu đào tạo nhân lực, nhu cầu đào tạo giáo 

viên : Khái quát  các công trình nghiên cứu dự báo nhân lực và nhu cầu đào tạo nhân 

lực, nhu cầu đào tạo giáo viên và các thành tựu về nghiên cứu dự báo giáo dục  và nhu 

cầu đào tạo giáo viên bao gồm : 

+  Tổng quan về dự báo nguồn nhân lực của Việt Nam. 

+ Tổng quan về nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực trong giáo dục của Việt Nam. 

+ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự báo phát triển đội ngũ giáo viên. 

+ Nghiên cứu các kiểu mô hình dự báo và dự báo giáo dục. 

+ Nghiên cứu các phương pháp dự báo và dự báo giáo dục. 

+ Nghiên cứu các mô hình toán học, phần mềm dùng cho dự báo giáo dục. 

c/ Nghiên cứu  xây dựng khung lý  luận cho đề tài nghiên cứu 

- Những vấn đề chung về dự báo giáo dục 

+ Khái niệm: bao gồm khái niệm dự báo, dự báo giáo dục, dự báo sư phạm 

+ Đối tượng của dự báo giáo dục 

+ Chức năng của dự báo giáo dục 

+ Vai trò của dự báo giáo dục 
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+ Phương pháp dự báo giáo dục 

+ Mô hình dự báo giáo dục 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo giáo dục 

- Những vấn đề về dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên 

+ Khái niệm dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên 

+ Yêu cầu về đội ngũ giáo viên trong phát triển Giáo dục – Đào tạo 

+ Vai trò của dự báo đối với công tác quy hoạch, xây dựng chính sách phát triển 

giáo dục 

+ Những nhân tố ảnh hưởng đến dự báo nhu cầu đào tạo đội ngũ giáo viên 

Nội dung 2:  Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên Việt Nam hiện nay 

Mục tiêu:  

- Thống kê thực trạng đội ngũ giáo viên của Việt Nam trên hai phương diện số 

lượng và chất lượng theo từng cấp học, môn học và theo từng tỉnh và phân vùng dựa 

trên tương đồng về kinh tế - xã hội;  

- Đánh giá thực trạng số lượng giáo viên dựa trên số lượng lớp học thực tế tại thời 

điểm nghiên cứu từ đó xác định tình trạng giáo viên (thiếu – thừa) ở mỗi môn học, cấp 

học, địa bàn nghiên cứu. 

- Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên hiện nay dựa trên chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên. 

Nội dung nghiên cứu cụ thể: 

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

nam trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 

b/ Xác định cơ sở khoa học để phân vùng dự báo phù hợp với thực tiễn. 

c/ Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và yêu cầu về đội ngũ 

giáo viên. 

d/ Nghiên cứu các bộ chuẩn nghề nghiệp mới và chỉ ra các yêu cầu về năng lực 

cần có của đội ngũ giáo viên. 

- Nghiên cứu xác định các năng lực cần có của giáo viên dựa trên chuẩn nghề 

nghiệp mới để điều tra thực trạng chất lượng giáo viên phục vụ nhiệm vụ đề 
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xuất giải pháp bồi dưỡng và đào tạo lại. 

- Xây dựng mẫu phiếu điều tra và tiến hành điều tra tại 03 địa phương  ở các 

vùng miền khác nhau ( 04 mẫu phiếu: 02 mẫu  phiếu điều tra năng lực và 02 

mẫu phiếu điều tra nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng  của giáo viên) 

- Viết báo cáo thực trạng 

e/ Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên về mặt số lượng 

- Nghiên cứu xây dựng  mẫu phiếu  thống kê số liệu phục vụ dự báo nhu cầu 

đào tạo giáo viên (4 mẫu phiếu cho 4 bậc học) 

- Tiến hành thu thập (hoặc mua số liệu) từ Tổng cục thống kê/ Bộ giáo dục 

hoặc Sở giáo dục các tỉnh thành trên toàn quốc.  

- Xác định mức độ tin cậy của số liệu thu thập thông qua xác minh thực tiễn 

(phỏng vấn, quan sát, thu thập báo cáo) tại một số địa phương (9 địa phương 

thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam) 

- Sàng lọc số liệu đã thu thập và tiến hành phân loại theo vùng miền 

- Thử nghiệm một số mô hình hồi qui dự báo để tìm ra mô hình phù hợp cho 

từng địa phương và khu vực ở mỗi cấp học. 

- Xin ý kiến chuyên gia về kết quả chạy thử nghiệm, điều chỉnh  mô hình 

toán học phù hợp với thực tiễn. 

- Dùng mô hình toán học đã xác định để dự tính:  

     + Tỷ lệ giáo viên hao hụt (chuyển/ bỏ việc, ốm bệnh, tử vong, thăng chức 

quản lý cấp cao hơn cấp nhà trường, về hưu sớm giáo viên nữ ở tuổi sinh đẻ...) 

theo cấp học, môn học, độ tuổi, khu vực làm cơ sở cho  công tác dự báo.  

     + Tỷ lệ  giáo viên về hưu theo cấp học, môn học, độ tuổi, khu vực làm cơ sở 

cho  công tác dự báo.  

- Dùng mô hình toán học để xác định, phân tích và dự báo tỉ lệ sinh và dự 

báo số lượng học sinh mầm non đến trường theo từng địa phương và khu vực. 

- Dùng mô hình toán học để xác định, phân tích và dự báo tỉ lệ hao hụt về số 

học sinh theo từng lớp và dự báo tỉ lệ học sinh chuyển cấp.  Phân tích sự di 

chuyển của học sinh từ khu vực nông thôn ra thành thị, đi du học nước ngoài, và 

các lý do khác.  

- Xây dựng khung dữ liệu đầu vào cho phần mềm dự báo. Tổ chức dữ liệu đã 
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thu thập theo format của phần mềm dự báo. Nghiên cứu đưa đầu ra của EMIS 

thành đầu vào của phần mềm dự báo. 

- Xác định các tiêu chí cần có trong báo cáo đầu ra. 

f/ Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên về mặt chất lượng 

- Nghiên cứu xây dựng  mẫu phiếu  đánh giá chất lượng giáo viên theo chuẩn 

đào tạo và nhu cầu đào tạo lại, bồi dưỡng theo chương trình giáo dục phổ thông 

mới phục vụ đề xuất giải pháp đào tạo lại và bồi dưỡng giáo viên (4 mẫu phiếu 

tra chất lượng theo chuẩn đào tạo cho 4 bậc học; 4 mẫu phiếu điều tra nhu cầu 

đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình phổ thông mới) 

- Thu thập số liệu điều tra đại diện tại 3 miền Bắc Trung Nam (mỗi miền 3 

tỉnh) 

- Xử lý số liệu điều tra chất lượng giáo viên theo từng bậc học và môn học 

cho từng tỉnh và theo khu vực 

- Xử lý số liệu điều tra về nhu cầu bồi dưỡng và đào tạo lại của đội ngũ giáo 

viên theo tùng bậc học và môn học cho từng tỉnh và theo khu vực 

- Viết báo cáo về thực trạng chất lượng và nhu cầu bồi dưỡng giáo viên theo 

từng bậc học và môn học 

g/ Phân tích tình hình việc làm của sinh viên sư phạm mới ra trường 

trong giai đoạn 2014-2017. 

- Xây dựng mẫu phiếu thống kê điều tra tình hình tuyển sinh, tốt nghiệp, có 

việc làm của sinh viên sư phạm (03 mẫu phiếu điều tra: chỉ tiêu tuyển sinh, 

tỉ lệ tốt nghiệp và số lượng giáo viên được tuyển dụng tại các địa phương) 

- Tiến hành thu thập (hoặc mua số liệu) từ  Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo 

dục các tỉnh thành trên toàn quốc và các cơ sở đào tạo giáo viên (7 trường 

sư phạm trọng điểm).  

- Xử lý số liệu điều tra   

- Viết báo cáo thực trạng 

Nội dung 3: Dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến 2025, tầm nhìn đến 2035 
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Mục tiêu: 

-  Đưa ra kết quả dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên cho từng môn học, cấp học, bậc 

học theo từng tỉnh đến 2025, tầm nhìn đến 2035. 

- Dự báo nhu cầu bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên theo từng bậc học và 

theo từng môn học theo từng tỉnh và từng khu vực. 

Nội dung nghiên cứu cụ thể: 

a/ Xác định phương pháp dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên 

b/ Xác định mô hình toán học dự báo giáo dục 

c/Dự báo sự phát triển về qui mô trường và lớp tại từng địa phương 

d/ Xây dựng mô hình toán học để dự báo số giáo viên cần thiết ở mỗi cấp 

học,  môn học theo hai phương án 

- Qui đổi giáo viên/học sinh 

- Qui đổi giáo viên/lớp 

e/ Viết phần mềm dự báo và chạy thử  

 -  Viết phần mềm dự báo dựa trên phương pháp dự báo đã nghiên cứu, và các mô 

hình toán học đã nghiên cứu 

- Chạy thử phần mềm dự báo trên 01 tỉnh  

-  Kiểm định tính chính xác của phần mềm dự báo 

-  Nhận ý kiến phản hồi và điều chỉnh mô hình toán học dùng cho phần mềm dự 

báo 

- Thiết kế giao diện cho phần mềm dự báo. 

f/ Xuất số liệu  các kết quả dự báo theo yêu cầu 

- Dự báo nhu cầu giáo viên, nhu cầu đào tạo giáo viên mầm non theo từng năm 

từ thời điểm nghiên cứu  đến 2025 theo từng tỉnh và từng khu vực  

- Dự báo nhu cầu giáo viên, nhu cầu đào tạo giáo viên phổ thông theo từng năm 

từ thời điểm nghiên cứu đến 2025 theo từng tỉnh và từng khu vực và từng môn học 

g/ Dựa trên nghiên cứu cấu trúc của chương trình giáo dục phổ thông 
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mới, viết báo cáo dự báo nguồn giáo viên cho các môn học mới từ lực lượng 

giáo viên hiện có và xác định số lượng giáo viên cần cho các môn học trong 

chương trình mới (bao gồm cả các môn tự chọn và  hoạt động trải nghiệm…) 

Nội dung 4:  Đề xuất giải pháp đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ giáo 

viên đến 2025, tầm nhìn đến 2035 

Mục tiêu: Căn cứ vào thực trạng đội ngũ giáo viên tính đến thời điểm nghiên cứu 

và kết quả dự báo nhu cầu đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông trên phạm vi 

toàn quốc, đặc biệt là căn cứ vào đổi mới chương trình gáo dục phổ thông của Việt Nam 

và cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra, đề tài nghiên cứu đề xuất các giải pháp đào 

tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng giáo viên; giải pháp xây dựng và điều chỉnh chính sách đối 

với đội ngũ nhà giáo. 

Nội dung nghiên cứu cụ thể: 

a/ Xác định các luận cứ khoa học mang lại độ chính xác cho các đề xuất 

- Nghiên cứu tỷ lệ phân bổ giáo viên trên học sinh; tỷ lệ giáo viên/ lớp tại một số 

quốc gia có nền giáo dục phát triển và có nền văn hóa và kinh tế tương đồng với Việt 

Nam để tạo cớ sở đề xuất giải pháp điều chỉnh chính sách. 

-  Khảo cứu chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông Việt Nam  thông qua các 

nghiên cứu của các nhà nghiên cứu khác và  các báo cáo tổng hợp, báo cáo thống kê của 

Bộ Giáo dục & Đào tạo  từ năm học 2011- 2012 đến năm học 2016 – 2017. 

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng và tác động đến dự báo giáo viên. 

b/ Đề xuất các giải pháp   

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

học theo từng khu vực trên phạm vi cả nước. 

-  Đề xuất các phương  án xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường sư phạm 

trong giai đoạn 2018-2025. 

- Đề xuất các giải pháp làm cơ sở cho điều chỉnh chính sách quản lý nhà nước về 

giáo dục: 

+ Chính sách về định biên GV/lớp, HS/lớp trong bối cảnh mới 

+ Chính sách về sử dụng và đãi ngộ đối với giáo viên 
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-  Đề xuất  cơ sở khoa học và thực tiễn cho định hướng quy hoạch hệ thống các cơ 

sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

16 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

16.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

Tổ chức sưu tầm các tài liệu lý luận và kinh nghiệm của một số nước có liên 

quan dến dự báo giáo dục, dự báo phát triển đội ngũ giáo viên (khoảng 500 trang) 

Một số tài liệu dự kiến cho hoạt động này bao gồm: 

- Tài liệu của các nước trên thế giới về: Lý luận về dự báo và dự báo giáo 

viên, các phương pháp dự báo. 

- Tài liệu về một số đề tài nghiên cứu về thực trạng, dự báo và quy hoạch 

giáo dục một số nước và khu vực trên thế giới có nền giáo dục phát triển và 

văn hóa tương đồng với Việt nam (như  khối OECD, Khu vực Đông Nam 

Á)  

16.2. Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

 Hội thảo: 03 Hội thảo với chủ đề, mục đích, yêu cầu như sau 

STT Chủ đề Mục đích Yêu cầu 

1 
Phương pháp dự 

báo và  các yếu tố 

ảnh hưởng  đến dự 

báo giáo viên  trong 

bối cảnh đổi mới 

giáo dục 

(Hội thảo cho 31 

tỉnh  khu vực phía 

bắc).  

- Dự kiến địa điểm 

tại: Trường 

ĐHSPHN; 

-  Số lượng người 

tham gia: 100 

- Tổ chức trong 01 

ngày (02 buổi) 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu về dự báo 

giáo dục 

 - Lấy ý kiến  của các bên liên quan về 

kết quả điều tra thực trạng số lượng giáo 

viên cho các cấp học và bậc học tại thời  

điểm nghiên cứu. 

 - Tham khảo ý kiến chuyên gia và các 

nhà quản lý về bộ công cụ, quy trình, 

phương pháp dự báo giáo viên dựa trên 

các phương pháp toán thống kê hiện đại 

và các yếu tố tác động đến nhu cầu giáo 

viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục và 

chương trình giáo dục phổ thông mới    

Báo cáo và 

biên bản 

hội thảo 

2 
Phương pháp dự 

báo và  các yếu tố 

ảnh hưởng  đến dự 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu về dự báo 

giáo dục 

- Lấy ý kiến  của các bên liên quan về 

Báo cáo 

và biên 
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báo giáo viên  trong 

bối cảnh đổi mới 

giáo dục 

(Hội thảo cho 32 

tỉnh  khu vực phía 

Nam) 

- Dự kiến địa điểm 

tại: Đà Nẵng; 

-  Số lượng người 

tham gia: 80 

Tổ chức trong 01 

ngày (02 buổi) 

kết quả điều tra thực trạng số lượng giáo 

viên cho các cấp học và bậc học tại thời  

điểm nghiên cứu. 

- Tham khảo ý kiến chuyên gia và các 

nhà quản lý về bộ công cụ, quy trình, 

phương pháp dự báo giáo viên dựa trên 

các phương pháp toán thống kê hiện đại 

và các yếu tố tác động đến nhu cầu giáo 

viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục và 

chương trình giáo dục phổ thông mới  

bản hội 

thảo 

3 
Dự báo nhu cầu 

đào tạo giáo viên 

đến 2025, tầm nhìn 

2035. 

- Dự kiến địa điểm 

tại: TP. Hồ Chí 

Minh; 

-  Số lượng người 

tham gia: 80 

Tổ chức trong 01 

ngày (02 buổi ) 

- Báo cáo sơ bộ kết quả  dự báo nhu  

cầu đào tạo giáo viên  phục vụ đổi mới 

giáo dục tại Việt Nam; 

- Các yêu cầu về đào tạo và đào tạo lại 

đội ngũ giáo viên các cấp học và bậc học 

trên phạm vi cả nước. 

- Tham khảo ý kiến chuyên gia về  mức 

độ phù hợp và khả thi  của  các  giải pháp 

đề xuất cho nhu cầu phát triển đội ngũ 

giáo viên phục vụ chương trình giáo dục 

phổ thông mới   

Báo cáo và 

biên bản 

hội thảo 

 Tọa đàm khoa học: 35 tọa đàm khoa học với chủ đề và mục đích sau 

STT Chủ đề Mục đích Yêu cầu 

1 
Tổng  quan một số 

nghiên cứu  trên thế 

giới  và Việt Nam về 

về dự báo giáo dục  

- Báo cáo tổng kết các nghiên 

cứu đã có ở một số nước có nền 

giáo dục phát triển, xác định rõ 

định hướng nghiên cứu và các 

nhân tố ảnh hưởng tới dự báo giáo 

dục; các đặc trưng phổ quát và đặc 

thù của dự báo giáo dục Việt Nam 

Biên bản họp, 

tổng kết ý kiến 

chuyên gia và 

các nhà khoa 

học 

2 
Phương pháp dự báo 

và  công cụ dự báo  

nhu cầu đào tạo giáo 

viên theo chương trình 

giáo dục phổ thông 

mới  

- Lấy ý kiến chuyên gia và các 

nhà khoa học về phương pháp và 

công cụ đã xây dựng để thực hiện 

xử lý số liệu phục vụ dự báo cho 

từng bậc học và cấp học 

- Điều chỉnh phương pháp và 

công cụ nhằm đảm bảo tính khoa 

học , độ tin cậy và phù hợp với 

Biên bản họp, 

tổng kết ý kiến 

chuyên gia và 

các nhà khoa 

học và các nhà 

quản lý giáo 

dục 
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thực tiễn giáo dục Việt Nam  

3 
Xây dựng  công cụ thu 

thập số liệu điều tra  

phục vụ dự báo  

- Lấy ý kiến chuyên gia về mẫu 

thu thập số liệu, các tiêu chí cần có 

trong biểu mẫu nhằm đảm bảo tính 

khoa học và độ chính xác cho kết 

quả dự báo 

Biên bản họp, 

tổng kết ý kiến 

chuyên gia và 

các nhà khoa 

học và các nhà 

quản lý giáo 

dục 

4 
Chương trình giáo dục 

phổ thông mới và nhu 

cầu đào tạo, đào tạo lại 

đội ngũ giáo viên 

- Lấy ý kiến chuyên gia về định 

hướng  phân bổ môn dạy cho đội 

ngũ giáo viên hiện có của từng địa 

phương 

- Lấy ý kiến chuyên gia về định 

hướng đề xuất đào tạo và đào tạo 

lại đội ngũ giáo viên. 

Biên bản họp, 

tổng kết ý kiến 

chuyên gia và 

các nhà khoa 

học và các nhà 

quản lý giáo 

dục 

5 
Thực trạng và dự báo 

nhu cầu đào tạo giáo 

viên theo từng nhóm 

tỉnh 

(6 khu vực, mỗi khu 

vực nhóm thành 5 tọa 

đàm theo điều kiện 

kinh tế xã hội và vị trí 

địa lý, tổng số 30 tọa 

đàm )  

- Báo cáo kết quả điều tra, thu 

thập số liệu về đội ngũ giáo viên 

hiện có theo khu vực tọa đàm;  

- Lấy ý kiến  của các bên liên 

quan về kết quả điều tra thực 

trạng số lượng, chất lượng giáo 

viên cho các cấp học và bậc học 

tại thời  điểm nghiên cứu. 

- Định hướng dự báo nhu cầu đào 

tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên 

cho từng bậc học, cấp học đối 

với khu vực tọa đàm. 

- Lấy ý kiến về định hướng dự 

báo và các yếu tố ảnh hưởng đến 

dự báo nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên có tính đến yếu 

tố thực tiễn giáo dục của từng 

địa phương. 

Biên bản họp, 

tổng kết ý kiến 

chuyên gia và 

các nhà khoa 

học và các nhà 

quản lý giáo 

dục 
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6 
Xác định tính cần thiết 

và khả thi của hệ 

thống các giải pháp về 

đào tạo giáo viên đến 

năm 2025, tầm nhìn 

2035 

- Báo cáo  bản đề xuất  kiến nghị  

hệ thống các giải pháp về  đào 

tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo 

viên  đáp ứng chuẩn nghề nghiệp 

và nhu cầu đổi mới giáo dục đến 

năm 2025, tầm nhìn 2035 

- Lấy ý kiến  của các bên liên 

quan về  hệ thống các giải pháp 

kiến nghị và đề xuất đào tạo và 

đào tạo lại đội ngũ giáo viên cho 

từng cấp học và bậc học. 

Biên bản họp, 

tổng kết ý kiến 

chuyên gia và 

các nhà khoa 

học và các nhà 

quản lý giáo 

dục 

16.3. Thu thập số liệu/ điều tra khảo sát thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục 

đích/yêu cầu, nội dung, phương pháp).  

+ Quy mô, địa bàn: Đề tài dự kiến thu thập số liệu, điều tra thực tế trên quy mô 

toàn quốc 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 9 phòng GD thuộc tỉnh Thái Nguyên 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 10 phòng GD thuộc tỉnh Bắc Giang   

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 8 phòng GD thuộc tỉnh Thái Bình 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 17 phòng GD thuộc tỉnh Nghệ An 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 13 phòng GD thuộc tỉnh Quảng Ngãi 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 9 phòng GD thuộc tỉnh Cần Thơ 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 8 phòng GD thuộc tỉnh Bến Tre 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 15 phòng GD thuộc tỉnh Kiên Giang 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 10 phòng GD thuộc tỉnh Điện Biên 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 12 phòng GD thuộc tỉnh Lâm Đồng 

Tổng số phiếu điều tra, khảo sát : 888 phiếu (Thái Nguyên: 72; Bắc Giang:80; 
Thái Bình:64; Nghệ An:136; Quảng Ngãi:104; Cần Thơ:72; Bến Tre:64;Kiên 
Giang:120; Điện Biên:80; Lâm Đồng:96 ) 

+ Mục đích/ yêu cầu: Thu thập số liệu, điều tra thực tế số lượng, chất lượng, cơ 
cấu giáo viên cho từng bậc học (mầm non; tiểu học; trung học cơ sở; trung học phổ 
thông) theo độ tuổi, giới tính, môn học từ đó đưa ra dự báo nhu cầu đào tạo và đào tạo 
lại đội ngũ giáo viên cho từng khoảng thời gian và từng vùng miền cụ thể, làm cơ sở 
khoa học cho công tác quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, xác định chỉ tiêu 
tuyển sinh của các trường sư phạm trong thời gian dự báo. 

+ Nội dung: Đề tài tiến hành thu thập số liệu, điều tra thực tế về thực trạng đội ngũ 

giáo viên mầm non và phổ thông đến thời điểm hiện tại trên bình diện số lượng, chất 
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lượng phân bố theo môn học và độ tuổi, bậc học ở từng vùng miền. 

+ Phương pháp: Xây dựng bộ mẫu phiếu thống kê (bao gồm 8 mẫu phiếu) chi tiết 

về:  

 Số lượng giáo viên theo từng môn học, độ tuổi cho từng cấp học, bậc học. 

 Số lượng học sinh của từng lớp, từng cấp học trong 5 năm gần nhất với thời điểm 

tiến hành nghiên cứu. 

 Số lượng học sinh bỏ học, số lượng học sinh hao hụt của từng bậc học, cấp học. 

 Số lượng giáo viên hao hụt, bỏ việc, chuyển việc cho từng năm của 5 năm gần 

nhất cho từng bậc học, cấp học. 

Số lượng lớp học trên thực tế của tửng tỉnh; tỷ lệ thực tế học sinh/ lớp học và giáo 

viên / lớp tại từng tỉnh. 

Trình độ được đào tạo của đội ngũ giáo viên về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, 

quản lý. 

Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên được tiến hành dựa trên những phân tích 

định lượng, định tính và biểu diễn bởi các công thức toán học/mô hình dự báo. Các biến 

giải thích/dự báo được đưa vào mô hình chủ yếu nhận những giá trị là dữ liệu quá khứ, 

hoặc được ước lượng bằng phương pháp ngoại suy xu thế hàm mũ, phương pháp tính 

định biên, sơ đồ luồng. Chính vì vậy, dữ liệu được thống kê một cách có hệ thống, định 

kỳ để từ đó có thể nhận thấy xu hướng của dữ liệu. Đề tài dự kiến áp dụng các phương 

pháp trên cho hai phương án dự báo. 

-  Phương án 1: Dự báo số lượng giáo viên dựa trên sự biến động dân số, số học 

sinh tới trường và các quy định về quy chuẩn số học sinh/ lớp học cho từng bậc học; cấp 

học.  

- Phương án 2: Dự báo số lượng giáo viên cần đào tạo thêm dựa trên dựa trên sự 

biến động dân số, số học sinh tới trường và số lớp học thực tế trên từng cấp học; bậc 

học, trên từng vùng miền cụ thể tại thời điểm nghiên cứu. 

17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

 Cách tiếp cận:  

- Tiếp cận logic - lịch sử: Việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về dự báo nhu cầu 

đào tạo giáo viên cần phải dựa trên cơ sở phân tích không chỉ bối cảnh hiện tại và tương 

lai mà cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. 

- Tiếp cận hệ thống: Xem xét vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên một cách toàn 
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diện, nhiều mặt, nhiều mối quan hệ liên hệ, trong trạng thái vận động và phát triển với 

việc phân tích những điều kiện nhất định để phát triển.  

- Tiếp cận thực tiễn: Dự báo phát triển giáo dục tiệm cận với xu thế của thế giới 

nhưng gắn với điều kiện thực tế ở Việt Nam hướng tới khắc phục các hạn chế, bất cập 

của thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên trong tương lai. 

 Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:         

- Nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu cơ sở lí luận về dự báo giáo dục và phát triển 

đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông. 

- Nghiên cứu thực tiễn: Hồi cứu số liệu kết hợp với khảo sát thực trạng, sử dụng 

phương pháp thống kê toán học  để xử lý các thông tin điều tra về số lượng, cơ cấu giáo 

viên  theo độ tuổi và giới tính  cho từng bậc học và cấp học trên phạm vi toàn quốc làm 

cơ sở cho công tác dự báo số lượng giáo viên cần thiết ở các cấp học trong giai đến 

2025, tầm nhìn đến 2035.  

 - Phương pháp chuyên gia: Phương pháp chuyên gia được tiến hành nhằm lấy ý 

kiến đóng góp của các nhà  khoa học, các nhà quản lý  có kinh nghiệm trong các lĩnh 

vực khoa học có liên quan tới việc nghiên cứu; các ý kiến về quá trình triển khai nghiên 

cứu, xây dựng khung cơ sở lý luận, thiết kế công cụ nghiên cứu, xử lí và phân thích số 

liệu,... 

Phương pháp này được tiến hành bằng hình thức trao đổi phỏng vấn (trực tiếp và gián 

tiếp) các nhà khoa học, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, trao đổi trực tiếp với chuyên 

gia trong lĩnh vực khoa học giáo dục và các nhà quản lý có kinh nghiệm.   

18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

  

TT Tổ chức phối hợp Nội dung công việc tham gia 
trong đề tài  

Khả năng đóng góp 

1 Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Hỗ trợ thu thập số liệu về thực 

trạng (số lượng và chất lượng) 

đội ngũ giáo viên tại một số tỉnh 

phía nam. 

 - Phối hợp tổ chức hội thảo 

“Phương pháp dự báo và  các 

yếu tố ảnh hưởng  đến dự báo 

giáo viên  trong bối cảnh đổi 

mới giáo dục cho khu vực phía 

-  Tổng hợp số số liệu 

đã thu thập  

 

- Phối hợp hỗ trợ cơ 

sở vật chất cho tổ 

chức hội thảo và báo 

cáo viên  
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nam. 

- Phối hợp tổ chức tọa đàm về 

“Thực trạng và dự báo nhu cầu 

đào tạo giáo viên cho một số 

tỉnh phía nam. 

 

- Phối hợp tổng hợp ý 

kiến của các bên tham 

gia   

 

2 Trường Đại học Sư 

phạm Huế  

Hỗ trợ thu thập số liệu về thực 

trạng tuyển sinh, tỷ lệ tốt nghiệp 

và tỷ lệ có việc làm của  sinh 

viên. 

Số liệu thống kê theo 

biểu mẫu của đề tài  

3 

 

Trường Đại học 

Vinh 

Hỗ trợ thu thập số liệu về thực 

trạng  tuyển sinh, tỷ lệ tốt 

nghiệp và tỷ lệ có việc làm của  

sinh viên. 

Số liệu thống kê theo 

biểu mẫu của đề tài 

4 Trường Đại học Sư 

phạm Đà Nẵng 

Hỗ trợ thu thập số liệu về thực 

trạng  tuyển sinh, tỷ lệ tốt 

nghiệp và tỷ lệ có việc làm của  

sinh viên  

Số liệu thống kê theo 

biểu mẫu của đề tài 

5 Trường Đại học Sư 

phạm HN2 

Hỗ trợ thu thập số liệu về thực 

trạng  tuyển sinh, tỷ lệ tốt 

nghiệp và tỷ lệ có việc làm của  

sinh viên  

Số liệu thống kê theo 

biểu mẫu của đề tài 

6 Trường Đại học Sư 

phạm Thái Nguyên 

Hỗ trợ thu thập số liệu về thực 

trạng  tuyển sinh, tỷ lệ tốt 

nghiệp và tỷ lệ có việc làm của  

sinh viên  

Số liệu thống kê theo 

biểu mẫu của đề tài 

7 Học Viện QLGD Hỗ trợ thu thập số liệu về thực 

trạng  tuyển sinh, tỷ lệ tốt 

nghiệp và tỷ lệ có việc làm của  

sinh viên  

Số liệu thống kê theo 

biểu mẫu của đề tài 

  
19 Phương án hợp tác quốc tế: ( không có) 
   

20 Kế hoạch thực hiện 
TT 

Các nội dung, công 
việc chủ yếu cần 

được thực hiện; các 
mốc đánh giá chủ 

yếu 

Kết quả phải đạt 

Thời 
gian 
(bắt 
đầu, 
kết 

thúc) 
Cá nhân, tổ 

chức thực hiện* 

Dự kiến 
kinh phí 

1 Xây dựng thuyết 
minh cho đề tài 
nghiên cứu 

Bản thuyết minh cho 
đề tài nghiên cứu. 

T8 –T9 

 2017  

PGS.TS Nguyễn 
Vũ Bích Hiền;  
TS Nguyễn Vân 

62.946 
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Anh; TS Vũ Thị 
Mai Hường; TS 
Ngô Hoàng 
Long; PGS.TS 
Dương Minh 
Lam; PGS.TS 
Nguyễn Văn Lê 

 
2 

Nội dung 1:  Cơ sở khoa học về dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên  

 

290.615 

 

 Nghiên cứu tổng 
quan vấn đề dự báo 
nhu cầu đào tạo giáo 
viên tại một số nước 
trên thế giới 

 Báo cáo tổng quan về 

vấn đề dự báo nhu cầu 

đào tạo giáo viên tại 

một số nước trên thế 

giới 

- Những nghiên cứu 

chung về vấn đề dự 

báo và dự báo giáo 

dục 

  - Kinh nghiệm quốc 

tế về dự báo nhu cầu 

đào tạo, nhu cầu thay 

thế phát triển đội ngũ 

giáo viên: Đề tài tìm 

hiểu kinh nghiệm của 

Mỹ, Úc, New Zealand 

và một số quốc gia 

châu Á…  

T8 –T9 

 2017  

PGS.TS 
Nguyễn Vũ 
Bích Hiền;  TS 
Nguyễn Vân 
Anh; TS Vũ 
Thị Mai 
Hường; TS 
Ngô Hoàng 
Long; PGS.TS 
Dương Minh 
Lam; PGS.TS 
Nguyễn Văn 
Lê 

 

122.070 

 Nghiên cứu tổng 
quan vấn đề dự báo 
nhu cầu đào tạo giáo 
viên Việt Nam trên 
các bình diện sau 

Báo cáo tổng quan 
bao hàm các nội dung 
sau: 

- Xây dựng các khái 

niệm công cụ cho đề 

tài: “dự báo”, “dự báo 

giáo dục”  

 - Nghiên cứu các 

cách tiếp cận trong 

khoa học dự báo và 

xác định cách tiếp cận 

cho đề tài nghiên cứu. 

 - Phân tích nội dung 

T8 –T9 

 2017 

 PGS.TS 
Nguyễn Vũ 
Bích Hiền;  TS 
Nguyễn Vân 
Anh; TS Vũ 
Thị Mai 
Hường; TS 
Ngô Hoàng 
Long; PGS.TS 
Dương Minh 
Lam; PGS.TS 
Nguyễn Văn 
Lê 

112.190 
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và xác định các nhân 

tố ảnh hưởng  tới dự 

báo giáo 

Nghiên cứu  xây 

dựng khung lý  luận 

cho đề tài nghiên cứu 

 

Xác định những 
vấn đề chung về dự 
báo giáo dục: Đối 
tượng của dự báo giáo 
dục; Chức năng của 
dự báo giáo dụ; Vai 
trò của dự báo giáo 
dục; Phương pháp dự 
báo giáo dục; Mô hình 
dự báo giáo dục; Các 
yếu tố ảnh hưởng đến 
dự báo giáo dục;  

Xác định những 
vấn đề về dự báo nhu 
cầu đào tạo giáo 
viên: Khái niệm dự 
báo nhu cầu đào tạo 
giáo viên ; Yêu cầu về 
đội ngũ giáo viên 
trong phát triển Giáo 
dục – Đào tạo; Vai trò 
của dự báo đối với 
công tác quy hoạch, 
xây dựng chính sách 
phát triển giáo dục; 
Những nhân tố ảnh 
hưởng đến dự báo nhu 
cầu đào tạo đội ngũ 
giáo viên  

T8 –
T11 

 2017 

PGS.TS 
Nguyễn Vũ 
Bích Hiền;  

TS Nguyễn 
Vân Anh; 
PGS.TS 
Nguyễn Công 
Giáp; PGS.TS 
Vương Thanh 
Hương 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS 
Nguyễn Vũ 
Bích Hiền;  

TS Nguyễn 
Vân Anh;  

PGS.TS Phạm 
Văn Sơn 

56.355 

3 
  

Nội dung 2:  Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên Việt Nam 

hiện nay  

502.125 

 

Phân tích bối cảnh 

kinh tế - xã hội, 

chính sách, chiến 

lược giáo dục của 

Việt nam trong bối 

cảnh cuộc cách mạng 

4.0  

 Báo cáo phân tích bối 
cảnh chỉ ra điểm 
mạnh, điểm yếu và  
các yếu tố  cần quan 
tâm tác động đến các 
hoạt động của hệ 
thống giáo dục quốc 
dân 

 Tháng 
12/2017 
đến 
tháng 
3/2018 

 PGS.TS 
Nguyễn Văn 
Lê 

PGS.TS Dương 
Minh Lam;  

TS Vũ Thị Mai 
Hường 

 

82.880 

Xác định cơ sở khoa   Báo cáo phân vùng Tháng 
12/2017 

PGS.TS Phạm 82.186 
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học để phân vùng dự 

báo phù hợp với thực 

tiễn 

khảo sát dự trên điều 
kiện kinh tế - XH 

đến 
tháng 
3/2018 

Văn Sơn 

TS. Nguyễn 
vân Anh 

 

Nghiên cứu chương 

trình giáo dục phổ 

thông tổng thể và 

yêu cầu về đội ngũ 

giáo viên. 

 Báo cáo phân tích 
chương trình GD PT 
tổng thể  

Tháng 
2/2018 
đến 
tháng 
6/2018 

PGS.TS 
Nguyễn Văn 
Lê 

TS. Nguyễn 
vân Anh 

 

80.665 

Nghiên cứu các bộ 

chuẩn nghề nghiệp 

mới và chỉ ra các yêu 

cầu về năng lực cần 

có của đội ngũ giáo 

viên 

Báo cáo phân tích  xác 
địnhcác năng lực cần 
có của giáo viên theo 
chuẩn nghề nghiệp và 
mẫu phiếu điêu tra 

Tháng 
2/2018 
đến 
tháng 9/ 
2018 

PGS.TS 
Nguyễn Vũ 
Bích Hiền 

PGS.TS 
Nguyễn Công 
Giáp 

64.480 

Nghiên cứu thực 

trạng đội ngũ giáo 

viên về mặt số lượng 

- Nghiên cứu xây dựng  

mẫu phiếu  thống kê 

số liệu phục vụ dự báo 

nhu cầu đào tạo giáo 

viên (4 mẫu phiếu cho 

4 bậc học) 

- Tiến hành thu thập 

(hoặc mua số liệu) từ 

Tổng cục thống kê/ 

Bộ giáo dục hoặc Sở 

giáo dục các tỉnh 

thành trên toàn quốc.  

- Xác định mức độ tin 

cậy của số liệu thu 

thập thông qua xác 

minh thực tiễn (phỏng 

vấn, quan sát, thu thập 

báo cáo) tại một số địa 

phương (9 địa phương 

thuộc 3 miền Bắc, 

Trung, Nam) 

- Sàng lọc số liệu đã 

thu thập và tiến hành 

phân loại theo vùng 

miền 

Tháng 
8/2017 
đến 
tháng 
9/2018 

PGS.TS 
Nguyễn Vũ 
Bích Hiền 

TS Ngô Hoàng 
Long 

TS. Nguyễn 
Vân Anh 

TS. Nguyễn 
Thị Minh Hồng 

PGS.TS Dương 
Minh Lam 

PGS.TS Vương 
Thanh Hương 

64.740 
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- Thử nghiệm một số 

mô hình hồi qui dự 

báo để tìm ra mô hình 

phù hợp cho từng địa 

phương và khu vực ở 

mỗi cấp học. 

- Xin ý kiến chuyên 

gia về kết quả chạy 

thử nghiệm, điều 

chỉnh  mô hình toán 

học phù hợp với thực 

tiễn. 

- Dùng mô hình toán 

học đã xác định để dự 

tính:  

-  Tỷ lệ giáo viên hao 

hụt (chuyển/ bỏ việc, 

ốm bệnh, tử vong, 

thăng chức quản lý 

cấp cao hơn cấp nhà 

trường, về hưu sớm 

giáo viên nữ ở tuổi 

sinh đẻ...) theo cấp 

học, môn học, độ tuổi, 

khu vực làm cơ sở cho  

công tác dự báo.  

-  Tỷ lệ  giáo viên về 

hưu theo cấp học, 

môn học, độ tuổi, khu 

vực làm cơ sở cho  

công tác dự báo.  

- Dùng mô hình toán 

học để xác định, phân 

tích và dự báo tỉ lệ 

sinh và dự báo số 

lượng học sinh mầm 

non đến trường theo 

từng địa phương và 

khu vực. 

- Dùng mô hình toán 

học để xác định, phân 

tích và dự báo tỉ lệ 

hao hụt về số học sinh 
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theo từng lớp và dự 

báo tỉ lệ học sinh 

chuyển cấp.  Phân tích 

sự di chuyển của học 

sinh từ khu vực nông 

thôn ra thành thị, đi 

du học nước ngoài, và 

các lý do khác.  

- Xây dựng khung dữ 

liệu đầu vào cho phần 

mềm dự báo. Tổ chức 

dữ liệu đã thu thập 

theo format của phần 

mềm dự báo. Nghiên 

cứu đưa đầu ra của 

EMIS thành đầu vào 

của phần mềm dự báo. 

- Xác định các tiêu chí 

cần có trong báo cáo 

đầu ra.  

Nghiên cứu thực 

trạng đội ngũ giáo 

viên về mặt chất 

lượng 

- Nghiên cứu xây 
dựng  mẫu phiếu  
đánh giá chất lượng 
giáo viên 

- Thu thập số liệu 

điều tra đại diện tại 3 

miền Bắc Trung Nam 

(mỗi miền 3 tỉnh) 

- Xử lý số liệu điều 

tra chất lượng giáo 

viên theo từng bậc học 

và môn học cho từng 

tỉnh và theo khu vực 

- Xử lý số liệu điều 

tra về nhu cầu bồi 

dưỡng và đào tạo lại 

của đội ngũ giáo viên 

theo tùng bậc học và 

Tháng 
1/2018 
đến 
tháng 
9/2018 

PGS.TS 
Nguyễn Vũ 
Bích Hiền 

TS. Ngô Hoàng 
Long 

TS. Nguyễn 
Vân Anh 

PGS.TS. 
Nguyên Công 
Giáp 

TS. Nguyễn 
Thị Minh Hồng 

 PGS.TS. 
Vương Thanh 
Hương 

65.975 
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môn học cho từng tỉnh 

và theo khu vực 

- Viết báo cáo về 

thực trạng chất lượng 

và nhu cầu bồi dưỡng 

giáo viên theo từng 

bậc học và môn học  

Phân tích tình hình 

việc làm của sinh 

viên sư phạm mới ra 

trường trong giai 

đoạn 2014-2017. 

- Xây dựng mẫu phiếu 
thống kê điều tra tình 
hình tuyển sinh, tốt 
nghiệp, có việc làm 
của sinh viên sư phạm 
(03 mẫu phiếu điều 
tra: chỉ tiêu tuyển 
sinh,   tỉ lệ tốt nghiệp 
và số lượng giáo viên 
được tuyển dụng tại 
các địa phương) 

Tiến hành thu thập 
(hoặc mua số liệu) từ  
Bộ giáo dục và đào 
tạo, Sở giáo dục các 
tỉnh thành trên toàn 
quốc và các cơ sở đào 
tạo giáo viên (7 
trường sư phạm trọng 
điểm).  

Xử lý số liệu điều tra   

Viết báo cáo thực 
trạng 

 

Tháng 
2/2018 
đến 
tháng 
9/2018 

PGS.TS. 
Nguyễn Vũ 
Bích Hiền 

TS. Ngô Hoàng 
Long 

TS. Nguyễn 
Vân Anh 

PGS.TS. 
Nguyên Công 
Giáp 

TS. Nguyễn 
Thị Minh Hồng 

 

61.269 

4 Nội dung 3: Dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến 2025, tầm nhìn 

đến 2035  

507.520 

 Xác định phương 
pháp dự báo nhu cầu 
đào tạo giáo viên 

 Xây các công thức 
toán học dung trong 
dự báo  cho các bậc 
học của hệ thống 
GDQD 

Tháng 
9/2017 
đến 
tháng 
3/2018 

PGS.TS 
Nguyễn Vũ 
Bích Hiền 

TS Ngô Hoàng 
Long 

PGS.TS Phạm 

75.205 
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Văn Sơn 

 Xác định mô hình 
toán học dự báo giáo 
dục 

 Xây dựng mô hình 
toán học phù hợp 

Tháng 
9/2017 
đến 
tháng 
3/2018 

TS Ngô Hoàng 
Long 

PGS.TS Vương 
Thanh Hương 

PGS.TS 
Nguyễn Văn 
Lê 

 

77.675 

 Dự báo sự phát triển 
về qui mô trường và 
lớp tại từng địa 
phương 

 Báo cáo dự báo về 
quy mô trường lớp 
theo từng vùng, từng 
địa phương 

Tháng 
2/2018 
đến 
tháng 
10/2018 

PGS.TS 
Nguyễn Vũ 
Bích Hiền 

TS Ngô Hoàng 
Long 

PGS.TS Phạm 
Văn Sơn 

TS. Nguyễn 
Vân Anh 

PGS.TS Dương 
Minh Lam 

TS Nguyễn Thị 
Minh Hồng 

63.700 

 Xây dựng mô hình 
toán học để dự báo 
số giáo viên cần thiết 
ở mỗi cấp học 

 Hoàn thiện các mô 
hình toán học dung 
cho nghiên cứu của đề 
tài 

Tháng 
9/2017 
đến 
tháng 
6/2018 

TS Ngô Hoàng 
Long 

PGS.TS Vương 
Thanh Hương 

 

76.440 

 Viết phần mềm dự 
báo và chạy thử 

Phần mềm dự báo bản 
Demo, chạy thử 
nghiệm trên số liệu 
của một số địa 
phương 

Tháng 
10/2017 
đến 
tháng 
10/2019 

TS. Ngô Hoàng 
Long 

PGS.TS. 
Vương Thanh 
Hương 

72.540 

 Xuất số liệu  các kết 
quả dự báo theo yêu 
cầu 

 Chạy số liệu cho tất 
cả các tỉnh và xuất số 
liệu theo yêu cầu 

Tháng 
11/2017 
đến 
tháng 
10/2019 

TS. Ngô Hoàng 
Long; PGS.TS. 
Vương Thanh 
Hương 

TS. Nguyễn 
Vân Anh 

TS. Vũ Thị 
Mai Hường 

73.255 

  Viết báo cáo dự báo 
nguồn giáo viên cho 

 Viết báo cáo sơ bộ 
cho  số liệu đã xuất 

Tháng 
9/2019 

PGS.TS. 
Nguyễn Vũ 

68.705 
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các môn học mới từ 
lực lượng giáo viên 
hiện có và xác định 
số lượng giáo viên 
cần cho các môn học 
trong chương trình 
mới 

của từng địa phương, 
khu vực theo các tiêu 
chí của đề tài đã đặt ra 

đến 
tháng 
11/2019 

Bích Hiền  

TS. Vũ Thị 
Mai Hường 

TS. Nguyễn 
Vân Anh 

PGS.TS. 
Nguyễn Công 
Giáp 

5 Nội dung 4:  Đề xuất giải pháp đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng 

đội ngũ giáo viên đến 2025, tầm nhìn đến 2035  

285.350 

 

 Xác định các luận cứ 
khoa học mang lại độ 
chính xác cho các đề 
xuất 

 

-  Nghiên cứu tỷ lệ 

phân bổ giáo viên trên 

học sinh; tỷ lệ giáo 

viên/ lớp tại một số 

quốc gia có nền giáo 

dục phát triển và có 

nền văn hóa và kinh tế 

tương đồng với Việt 

Nam để tạo cớ sở đề 

xuất giải pháp điều 

chỉnh chính sách. 

-  Khảo cứu chất 
lượng giáo dục mầm 
non và phổ thông Việt 
Nam  thông qua các 
nghiên cứu của các 
nhà nghiên cứu khác 
và  các báo cáo tổng 
hợp, báo cáo thống kê 
của Bộ Giáo dục & 
Đào tạo  từ năm học 
2011- 2012 đến năm 
học 2016 – 2017. 

-  Xác định  các yếu 

tố ảnh hưởng và tác 

động đến dự báo giáo 

viên.  

Tháng 
9/2019 
đến 
tháng 
11/2019 

PGS.TS 
Nguyễn Vũ 
Bích Hiền  

TS. Vũ Thị 
Mai Hường 

TS Nguyễn 
Vân Anh 

PGS.TS 
Nguyễn Công 
Giáp 

PGS.TS 
Nguyễn Văn 
Lê 

PGS.TS Phạm 
văn Sơn 

PGS.TS Vương 
Thanh Hương; 

TS Ngô Hoàng 
Long; 

PGS.TS Dương 
Minh Lam 

143.260 

Đề xuất các giải 
pháp.   

- Đề xuất giải pháp 

đào tạo, đào tạo lại và 

bồi dưỡng giáo viên 

các bậc học, môn học 

theo từng khu vực trên 

Tháng 
9/2019 
đến 
tháng 
11/2019 

PGS.TS. 
Nguyễn Vũ 
Bích Hiền  

PGS.TS. 
Nguyễn Công 

142.090 
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phạm vi cả nước 

- Đề xuất các phương  
án xác định chỉ tiêu 
tuyển sinh cho các 
trường sư phạm trong 
giai đoạn 2018-2025 

- Đề xuất các giải 
pháp làm cơ sở cho 
điều chỉnh chính sách 
quản lý nhà nước về 
giáo dục 

- Đề xuất cơ sở khoa 
học và thực tiễn cho 
định hướng quy hoạch 
hệ thống các cơ sở 
đào tạo và bồi dưỡng 
giáo viên đáp ứng yêu 
cầu đổi mới giáo dục.  

Giáp 

PGS.TS. 
Nguyễn Văn 
Lê 

PGS.TS. Phạm 
Văn Sơn 

TS. Vũ Thị 
Mai Hường 

TS. Nguyễn 
Vân Anh 

PGS.TS. 
Vương Thanh 
Hương; TS 
Ngô Hoàng 
Long; 

PGS.TS Dương 
Minh Lam 

6 Tổ chức tọa đàm  và hội thảo 529.100 

 

 Tổ chức hội thảo Tổ chức 3 Hội thảo 

 Hội thảo 1: tại TP Hà 
Nội (1 ngày – 2 buổi ; 
số ĐB 100) 

Hội thảo 2 : tại TP 
HCM (1 ngày – 2 buổi 
; số ĐB 80) 

Hội thảo 3: tại TP Đà 
Nẵng (1 ngày- 2 buổi ; 
số ĐB 80) 

 

T6/2018
- tháng 
10/2019 

PGS.TS 

Nguyễn Vũ 

Bích Hiền  

TS. Vũ Thị 

Mai Hường 

TS Nguyễn 

Vân Anh 

TS Nguyễn Thị 

Minh Hồng 

TS Ngô Hoàng 

Long 

PGS.TS Dương 

Minh Lam 

PGS.TS 

Nguyễn Công 

Giáp 

PGS.TS Vương 

Thanh Hương  

PGS.TS 

Nguyên Văn 

Lê 

PGS.TS Phạm 

357.6 
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Văn Sơn  

 Tổ chức tọa đàm Tổ chức 35 tọa đàm 

- 25 tại Hà Nôi 

và các tỉnh phí bắc 

VN 

- 10 tại các tỉnh 

miền trung và miền 

nam VN  

Từ  
tháng 
10/2017 
đến 
tháng 
06/2019 

PGS.TS 

Nguyễn Vũ 

Bích Hiền  

TS. Vũ Thị 

Mai Hường 

TS Nguyễn 

Vân Anh 

TS Nguyễn Thị 

Minh Hồng 

TS Ngô Hoàng 

Long 

PGS.TS Dương 

Minh Lam 

PGS.TS 

Nguyễn Công 

Giáp 

PGS.TS Phạm 

Văn Sơn 

PGS.TS Vương 

Thanh Hương 

PGS.TS 

Nguyên Văn 

Lê 

171.5 

 

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

21 
Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng sản 
phẩm) 

21.1. Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 
cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu 
mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản phẩm ) 
Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú 

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

Các kết quả trình bày trong báo cáo 
đảm bảo tính khoa học, tính logic, 
khái quát cao cả về nội dung và đối 
tượng nghiên cứu; thể hiện đầy đủ các 
kết quả nghiên cứu chính  

 

2 Báo cáo đánh giá thực 
trạng (số lượng và chất 
lượng) đội ngũ giáo viên 
mầm non, phổ thông hiện 
nay 

Báo cáo bao gồm các dữ liệu thống kê 
có nguồn gốc rõ ràng, chứa đựng 
thông tin tin cậy về thực trạng số 
lượng và chất lượng đội ngũ giáo 
viên; số liệu thực trạng cập nhật. 
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3 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 

Bộ công cụ xây dựng đảm bảo tính 
khoa học, linh hoạt, tương thích với 
cơ sở dữ liệu của thực trạng đội ngũ 
giáo viên. Bộ công cụ đảm bảo khả 
năng thực thi, dễ vận hành và sử dụng 
đối với nhiều đối tượng sử dụng khác 
nhau 

 

4 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 

Báo cáo được thực hiện bằng phương 
pháp khoa học. Kết quả dự báo có thể 
sử dụng làm căn cứ tư vấn cho Bộ GD 
& ĐT, các cấp có thẩm quyền xây 
dựng chính sách về đào tạo đọi ngũ 
giáo viên và điều chỉnh chương trình 
đạo tạo. 

 

5 Bản đề xuất hệ thống các 
giải pháp về đào tạo, đào 
tạo lại và bồi dưỡng đội 
ngũ giáo viên đến năm 
2025, tầm nhìn đến 2035 

Bản đề xuất đảm bảo tính vĩ mô ở 
mức độ ngành, cụ thể ở mức độ quản 
trị chiến lược, phù hợp với thực tiễn 
Việt Nam; đảm bảo tính khoa học, 
tính khả thi, giúp bộ Giáo dục và Đào 
tạo cũng như các cơ quan có thẩm 
quyền hoạch định chính sách quản lý, 
giám sát công tác đào tạo, đào tạo lại; 
các cơ sở đào tạo giáo viên có định 
hướng xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và 
điều chỉnh chương tình đào tạo cho 
phù hợp với nhu cầu thực tiễn 

 

21.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

TT 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản phẩm ) 
Yêu cầu khoa 
học cần đạt 

Dự kiến nơi công bố 
(Tạp chí, Nhà xuất 

bản) 
Ghi chú 

1 Bài báo đăng tạp chí trong 
nước 

02 Tạp chí ĐH SP HN 
Tạp chí khoa học 

Giáo dục 

 

2 Bài báo đăng tạp chí bằng 
tiếng nước ngoài 

01  Tại Hội thảo Quốc tế 
hoặc Tạp chí khoa 

học trong danh mục 
của Hội đồng chức 
danh giáo sư nhà 

nước 

 

3 Đào tạo sau đại học (định 
hướng 02 luận văn tốt 
nghiệp nghiên cứu về vấn 
đề dự báo nhu cầu giáo 

02 học viên cao 
học 

Trường ĐHSP HN  
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viên cho cơ sơ giáo dục) 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

22.1. Lợi ích của đề tài: 

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp 

luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với 

ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các 

công trình công bố ở trong và ngoài nước) 

Đề tài góp phần mô tả và đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trong cả nước từ 

mầm non tới giáo dục phổ thông làm cơ sở cho việc điều chỉnh và xây dựng chính sách, 

xây dựng quy hoạch tổng thể cho việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhà giáo của hệ 

thống các trường sư phạm trong toàn quốc đến 2035, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản 

và toàn diện nền giáo dục và đào tạo nước nhà, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công 

nghệ 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu. 

Làm rõ luận cứ khoa học của việc dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên dựa trên các 

tiếp cận logic-lịch sử, tiếp cận hệ thống, tiếp cận thực tiễn. Hệ thống phương pháp, kỹ 

thuật được sử dụng bao gồm các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá 

các tiếp cận lý luận khác nhau trong khoa học dự báo để xây dựng khung lý luận của đề 

tài; các mô hình hồi quy – dự báo, các mô hình toán học được làm rõ để nghiên cứu 

tổng hợp số liệu của đề tài. 

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. 

          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. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực 

hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành 

đào tạo) 

Thông qua nghiên cứu đề tài, những người tham gia nghiên cứu sẽ nâng cao 

được năng lực nghiên cứu của mình về lĩnh vực khoa học dự báo giáo dục và các khoa 

học khác. Theo đó, lực lượng nghiên cứu của tổ chức tham gia sẽ được nâng cao cả về 

năng lực nghiên cứu và khả năng làm việc, hợp tác nhóm trong nghiên cứu. 

Đề tài cũng là cơ sở cho các ý tưởng nghiên cứu khoa học tiếp theo nhằm giải 

quyết các vấn đề chưa được giải quyết triệt để trong đề tài hoặc những ý tưởng khoa  
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học mới nảy sinh trong quá trình nghiên cứu, triển khai đề tài.  

Các bài báo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đăng trên các tạp chí trong 

nước của đề tài là minh chứng khẳng định năng lực nghiên cứu của các cá nhân và tập 

thể tham gia nghiên cứu đề tài, qua đó nâng cao vị thế của các cơ sở giáo dục tham gia 

nghiên cứu đề tài, trong đó có Trường ĐHSP Hà Nội. 

02 thạc sỹ khoa học quản lý giáo dục nghiên cứu về vấn đề dự báo nhu cầu giáo 

viên cho cơ sở giáo dục sẽ góp phần nhân rộng ảnh hưởng và hiệu quả khoa học của đề 

tài nghiên cứu, việc chuyển giao kết quả nghiên cứu qua đó cũng sẽ đến được với các 

cơ sở giáo dục. 

22.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 

    (Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu 

của cơ quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả 

nghiên cứu) 

* Các kết quả nghiên cứu được chuyển giao: 

- Các tiếp cận nghiên cứu trong khoa học dự báo giáo dục cùng các phương pháp, 

kỹ thuật nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên. 

- Khung lý thuyết về dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên mầm non và phổ thông 

cùng hệ thống cơ sở dữ liệu định tính và định lượng về thực trạng đội ngũ giáo viên 

theo 2 phương án được mô tả rõ ràng và phân tích một cách hệ thống. 

- Hệ thống các giải pháp đề xuất cùng với những khuyến nghị điều chỉnh chính 

sách và quy hoạch đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo viên của các trường sư phạm 

trong toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

*  Cơ quan/tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu 

- Quốc hội, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bộ Giáo dục và đào 

tạo sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài để xây dựng và điều chỉnh chính sách, xây 

dụng quy hoạch tổng thể về đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo viên trong cả nước. 

- Các trường sư phạm trong toàn quốc sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài làm 

cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược đào tạo của nhà trường điều chỉnh 

chương trình đào tạo và đào tạo lại giáo viên của địa phương theo yêu cầu thực tiễn. 

- Các Sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trong toàn quốc sử dụng kết quả 

nghiên cứu của đề tài để điều chỉnh chiến lược nhân sự ngành giáo dục của địa phương 

phù hợp với xu hướng chung của cả nước tới 2025, tầm nhìn đến 2035. 

*  Hình thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 

Thông qua các hội thảo, tọa đàm khoa học được tổ chức trong suốt quá trình 

nghiên cứu đề tài. Các báo cáo nghiên cứu sẽ cung cấp cho các nhà khoa học hệ thống 
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thông tin và phương pháp luận nghiên cứu về khoa học dự báo giáo dục, dự báo nhu 

cầu đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo nước 

nhà. 

Thông qua các báo cáo phân tích, dự báo nhu cầu đào tạo và đào tạo lại đội 

ngũ giáo viên mầm non, phổ thông được chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền 

từ trung ương đến địa phương. 

Thông qua các tạp chí chuyên ngành, các trao đổi, phỏng vấn và các phương 

tiện thông tin đại chúng như truyền hình, sách, báo…để truyền bá rộng rãi thông tin 

đến đông đảo các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, giáo viên, học sinh và nhân dân 

trong cả nước. 

Thông qua các phần mềm dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên được triển khai 

và ứng dụng. 

                 Thông qua các hoạt động tác nghiệp trong quá trình điều tra và tổng hợp dữ 

liệu từ các địa phương khi nghiên cứu đề tài. 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

Đơn vị tính: triệu đồng 

 
Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

 

TT 
Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 

lao động 

Thuê 

chuyên 

gia 

Nguyên

, vật 

liệu, 

năng 

lượng 

Xây 

dựng, 

sửa 

chữa 

nhỏ 

Chi khác 

Tổng kinh phí 3.250,000 1.800,136 150,000   1.299,864 

Trong đó:       

Ngân sách SNKH: 

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

3.250,000 

1.651,166 

1.598,834 

1.800,136 

855,686 

944,450 

150,000 

90,000 

60,000 

  1.299,864 

705,480 

594,384 

Nguồn khác (vốn 

huy động, ...) 

      

 

Ngày       tháng 11 năm 2017 

             

        Ngày      tháng 11 năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 

 

 

 

 

                Văn phòng Chương trình KHGD 

 

 

 

 

Ngày      tháng 11 năm 2017             Ngày     tháng 11 năm 2017 

Tổ chức chủ trì đề tài 

 

 

 

 

 

                Bộ Giáo dục và Đào tạo 

            TL. Bộ trưởng 

             Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 

             và Môi trường 
 

 



1 

 

PHƯƠNG ÁN THUÊ CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

 

Số 
TT 

Họ và tên, học 
hàm, học vị 

Thuộc tổ 
chức 

Lĩnh 
vực 

chuyên 
môn 

Nội dung thực hiện và 
giải trình lý do cần thuê 

Thời gian 
thực hiện 
quy đổi 

 

1 GS.TS. Phan Văn 
Kha 

Viện KH 
Giáo dục 
Việt Nam 

 Tư vấn về quy trình, đánh 
giá  sơ bộ các kết quả dự 
báo thu được theo từng bậc 
học  và tư vấn  về điều 
chỉnh chính sách 

1.2 

 

2 PGS.TS Trần 
Trọng Nguyên 

Học viện 
chính sách 
và phát 
triển 

 Phản biện, tư vấn  về quy 
trình dự báo, các mô hình 
toán học dùng trong dự 
báo, đánh giá độ phù hợp 
của các mô hình toán học 
dùng trong đề tài,  

1.8 

 

 

 

3 
GS.TS Đinh Quang 
Báo 

Trường 
Đại học Sư 
phạm Hà 
Nội 

 
Tư vấn trong nghiên cứu 
chương trình GD phổ thông 
tổng thể  và  đề xuất trong 
điều chỉnh chính sách về 
xác định giáo viên dạy các 
môn và các chuyên đề tự 
chọn, hoạt động trải 
nghiệm trong trường phổ 
thông 

1 

 

4 

 

GS.TS Nguyễn Thị 
Mỹ Lộc 

Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội 

 Tư vấn  xây dựng mẫu 
phiếu thống kê, khung lý 
luận của đề tài, tư vấn  về 
các đề xuất trong điều 
chỉnh chính sách đối với 
giáo viên mầm non 

1 

 

 


