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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 PGS.TS. N u  n     Mỹ Trinh 

 GS.TS. Phạm Tất Dong 

 PGS.TS. Nguy n Tùng Lâm 

 PGS.TS. Trần Kiều 

 GS.TS. Nguy n Th  Hoàng Yến 

 PGS.TS. Nguy n Th  Lan P ươn  

 PGS.TS. Nguy n Dục Quang 

 PGS.TS. Nguy n Hồng Thuận 

 TS. Nguy n Th  Thu Hà 

 TS. Lươn  Min  P ươn  

II.  Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Cơ sở lý luận về môi trường giáo dục và xây dựn  môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục Việt Nam 

 Lý luận về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT 

 Lý luận về xây dựn  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở 

GDMN, PT  

 Kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam trong xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, 

thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT 

 Yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong GDMN, GDPT Việt Nam và những vấn đề 

đặt ra đối với xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở GDMN, PT   

2.2. Luận cứ khoa học về đán   iá t ực trạng và giải pháp xây dựn  môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT 

 Quan điểm, cách tiếp cận đán   iá M GD của cơ sở giáo dục 



 Khung phân tích MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở giáo dục đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

 Bộ tiêu chí, chỉ số đán   iá t ực trạng và giải pháp xây dựng MTGD an toàn, lành 

mạnh, thân thiện tron  cơ sở GDMN, PT 

 P ươn  p áp, kỹ thuật đán   iá t ực trạn  và đán   iá  iải p áp được thực hiện để 

xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở GDMN, PT  

 Quy trìn  đán   iá M GD tại cơ sở giáo dục. 

2.3. Thực trạn  môi trường giáo dục và giải pháp xây dựn  môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục 

 Thiết kế nghiên cứu thực trạng 

 Bộ công cụ đán   iá t ực trạng và giải pháp xây dựn  môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục. 

 Kết quả đán   iá t ực trạn  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các 

cơ sở GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. 

 Kết quả đán   iá các  iải p áp đã t ực hiện để xây dựn  môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục 

 Những vấn đề đặt ra trong xây dựn  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện ở các các cơ sở GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

 Điều chỉnh bộ tiêu chí, chỉ số đán   iá M GD an toàn, làn  mạnh, thân thiện phù hợp 

với tiêu chuẩn Việt Nam. 

2.4. Đề xuất giải pháp xây dựn  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các 

các cơ sở GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

 Nguyên tắc đề xuất các giải pháp xây dựn  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 

thân thiện ở các cơ sở GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

 Các nhóm giải pháp chung trong xây dựn  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 

thân thiện ở các cơ sở GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục  

 Các giải p áp đặc t ù đối với cơ sở GDMN, PT trong xây dựn  môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh, thân thiện 

2.5. Thử nghiệm tính khả thi của các giải pháp xây dựn  môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện ở cơ sở GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 



2.6. Khuyến ngh  về xây dựn  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở 

GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam 

 Khuyến ngh  về việc công bố bộ tiêu chí, chỉ số đán   iá M GD an toàn, làn  mạnh, 

thân thiện ở cơ sở GDMN, PT 

 Khuyến ngh  về điều kiện sử dụng hiệu quả các giải pháp xây dựng MTGD an toàn, 

lành mạnh, thân thiện ở cơ sở GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục Việt Nam.  

III.  Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo lý luận về     dựn  M GD an toàn, làn  mạn  t  n t iện  Đán   iá M GD 

t eo các ti u c   an toàn, làn  mạn  t  n t iện   in  n  iệm thế giới và Việt Nam về xây 

dựn  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ t ôn  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam 

 Bộ ti u c   đán   iá môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông 

 Các báo cáo đán   iá t ực trạng: 

i) Môi trườn   iáo dục  iện na  tron  các cơ sở GDMN, P   

ii)  iệc     dựn  môi trườn   iáo dục an toàn, làn  mạn , t  n t iện tron  các cơ sở 

GDMN, PT 

iii) Các  iải p áp được t ực  iện để     dựn  M GD an toàn, làn  mạn , t  n t iện ở 

các cơ sở GDMN, PT 

 Báo cáo đề xuất hệ thống giải pháp xây dựn  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 

thân thiện ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ t ôn  đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, góp 

phần đạt được mục tiêu giáo dục của bậc mầm non và phổ thông 

 Khuyến ngh  về bộ ti u c uẩn của  iệt Nam về M GD an toàn, làn  mạn , t  n t iện 

ở cơ sở GDMN, P  

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Current situation and solutions 

for creating a safe, healthy, and 

welcoming educational 

Environment and preventing 

school violence in early 

childhood education 

Nguy n Th  Mỹ 

Trinh, Nguy n Th  

Thu Hà 

International Journal 

of Research in 

Education Humanities 

and Commerce 

Volume 02, Issue 06" 

November - 

2021 



institutions December 2021" 

ISSN 2583-0333 

2 N n  cao  iệu quả quản tr  việc 

xây dựn  môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh, thân thiện 

tron  cơ sở giáo dục mầm non 

N u  n       u  à, 

 rần      ố Oan  

Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Việt Nam, 

số đặc biệt t án  12 

năm 2021 

2021 

3 Tạo dựng môi trường giáo dục 

an toàn, thân thiện, hoà nhập - 

Yếu tố rào cản và p ươn  

 ướng khắc phục 

N u  n  ồn    uận Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Việt Nam, 

số đặc biệt t án  12 

năm 2021 

2021 

 4 Sách chuyên khảo: Môi trường 

 iáo dục an toàn, làn  mạn , 

t  n t i n- l  luận, t ực trạn  

và  iải p áp     dựn  ở các cơ 

sở GDMN, P  đáp ứn    u cầu 

đổi mới  iáo dục 

N u  n     Mỹ 

 rin , N u  n  ồn  

  uận (chủ biên), 

N u  n      oàn  

 ến, N u  n  ùn  

L m, N u  n     

  u  à, Lươn  

Min  P ươn  

Nhà xuất bản Giáo 

dục 

2021 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

Đào tạo 04 học viên cao học 

3.3.1. Tên  ọc vi n cao  ọc: Đin   n  Đào 

   n luận văn/luận án: Giải p áp quản l  t iết b  dạ   ọc ở trườn    P  Min    a 

tỉn  Quản  Bìn  đáp ứn    u cầu đổi mới  iáo dục 

 Năm tốt n  iệp: 2018 

 N ười  ướn  dẫn k oa  ọc: PG     N u  n     Mỹ Trinh 

 Cơ sở đào tạo HVCH:  rườn  Đại học Vinh 

3.3.2. Tên  ọc vi n cao  ọc: N u  n N ọc  n   iếu 

   n luận văn/luận án: Quản lý     dựn  M GD an toàn làn  mạn , t  n t iện ở các 

trườn  P   u ện Đức   a  ỉn  Lon   n 

 Năm tốt n  iệp: 2018 

 N ười  ướn  dẫn k oa  ọc: PG     N u  n     Mỹ Trinh 

 Cơ sở đào tạo   C :  rườn  Đại học Vinh 

3.3.3. Tên  ọc vi n cao  ọc:  rần      u ền  ran  

   n luận văn/luận án: Quản lý hoạt động giáo dục k  năn  sống cho học sinh các 

trường tiểu học  u ện   n   , N  ệ  n 



 Năm tốt n  iệp: 2019 

 N ười  ướn  dẫn k oa  ọc: PG     N u  n     Mỹ Trinh 

 Cơ sở đào tạo   C :  rườn  Đại học Vinh 

3.3.4. Tên  ọc vi n cao  ọc: N u  n Quốc   án ; 

   n luận văn/luận án: Quản lý     dựn  M GD an toàn làn  mạn , t  n t iện ở các 

trườn    C  quận   n P     àn  p ố  CM 

 Năm tốt n  iệp: 2018 

 N ười  ướn  dẫn k oa  ọc: PG     N u  n     Mỹ Trinh 

 Cơ sở đào tạo   C :  rườn  Đại học Vinh 

Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh 

3.3.5. Tên N  i n cứu sin : P an            n  

   n luận văn/luận án: Giáo dục k  năn  cảm   c  ã  ội c o tr  mẫu  iáo  -  tuổi qua 

 oạt độn  vui c ơi 

 N ười  ướn  dẫn k oa  ọc: GS.TS. N u  n      oàn   ến 

 Cơ sở đào tạo NCS:  rườn  Đại  ọc  ư p ạm  à Nội 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Đối với phát triển kinh tế - xã hội 

Kết quả nghiên cứu của đề tài “X   dựn  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện ở các cơ sở GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt 

Nam” sẽ góp phần thực hiện thành công Luật tr  em ở Việt Nam, phục vụ cho thực hiện 

thành công Ngh  đ n  80 NĐ/CP về Xây dựn  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, phòng, chống bạo lực học đườn   Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện cho giáo dục tr  em lứa tuổi mầm 

non và phổ t ôn  đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nh m giúp tr  phát triển tốt nhất. Các 

kết quả đạt được cũn    p p ần xây dựng một xã hội n  n văn và tiến bộ. 

4.2. Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể ứng dụng rộng rãi trên phạm vi cả nước và trực 

tiếp là các cơ sở GDMN, PT công lập và ngoài công lập. 

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũn  được sử dụn  tron  quá trìn  đào tạo nhân lực (đào 

tạo G MN, G P , CBQL cơ sở GDMN, PT, giáo viên giáo dục đặc biệt, nhân viên công 

tác xã hội với tr  em…)  Đồng thời, cũn  là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về vấn đề 

phát triển toàn diện cho tr  em Việt Nam. 

 



4.3. Đối với việc phát triển lĩnh vực khoa học có liên quan 

Các l n  vực khoa học khác có liên quan trực tiếp đến kết quả nghiên cứu của đề tài bao 

gồm: y tế, bảo trợ xã hội, tâm lí học, chính sách, dân số -  ia đìn  và tr  em… Các l n  vực 

khoa học này cũn  c  t ể sử dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài làm cơ sở cho các 

nghiên cứu thuộc l n  vực của mình. 

4.4. Đối với việc phát triển nền tảng tri thức khoa học của ngành  

Cách tiếp cận và kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ khuyến khích việc nghiên cứu sự phát 

triển của tr  em Việt Nam, xây dựng và phát triển các công cụ đo lườn  để đán   iá  ệ 

thốn  tác độn  đến tr  em Việt Nam, góp phần phát triển ngành tâm lí – giáo dục nước nhà. 

Cùng với việc  ác đ n  và đề xuất đề tài “X   dựn  môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, P  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục Việt Nam”, c  n  tôi đặt vấn đề xây dựng học phần “X   dựn  môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện” tron  các c ươn  trìn  đào tạo G  các trìn  độ cao đẳn , đại 

học (chuyên ngành Giáo dục học, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục phổ 

thông, Giáo dục đặc biệt, Công tác xã hội…)   

Quá trình triển khai và kết quả của đề tài cũn  là cơ sở cho việc đào tạo đội n ũ các n à 

c u  n môn c  trìn  độ cao (nghiên cứu viên, giảng viên, chuyên gia) về giáo dục tr  em. 

Ngoài ra, thông qua các tham luận tại các hội ngh , hội thảo …trực tiếp kiến ngh  các giải 

pháp xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT nh m giúp tr  

em Việt Nam phát triển toàn diện. 

Thông qua các ẩn phẩm tạp chí, sách chuyên khảo, các p ươn  tiện truyền t ôn … kết 

quả nghiên cứu đề tài có tác độn  đến sự thống nhất, phối hợp giữa n à trườn ,  ia đìn  và 

cộn  đồng, cùng các ban ngành trong việc xây dựng MTGD hiệu quả nhất cho sự phát triển 

tr  em Việt Nam hiện nay. 

 


