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         Biểu B1-2b-TMĐTXH 
    10/2014/TT-BKHCN 

 

THUYẾT MINH1 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 

 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài:  

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp 

theo 

1a.   Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.022 

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 12/2017 đến tháng 12/2019) 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 3.500 triệu trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 3.500 triệu đồng 

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 

- Từ nguồn khác: 0 

5 Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

    

  Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 3.144 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 356 triệu đồng    

 

                                                               

                                                           
1 Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4 

X 
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6 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Phạm Quang Trung 

Ngày, tháng, năm sinh: 1964                                  Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ 

Chức danh khoa học:   Giáo sư, Tiến sỹ                  Chức vụ: Giám đốc 

Điện thoại của tổ chức:  0243.864.3352                  Mobile: 0913.212.887 

Fax: (04) 8641802                                            E-mail: trung2012neu@gmai.com 

Tên tổ chức đang công tác: Học viện Quản lý Giáo dục 

Địa chỉ tổ chức: Số 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội  

Địa chỉ nhà riêng: Số 2 C7, Tập thể Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. 

7 Thư ký đề tài:  

      Họ và tên: Lê Thị Ngọc Thúy                            

Ngày sinh: 15/10/1976                            Giới tính: Nữ 

Học hàm, học vị: Tiến sỹ                        Chức danh: PTP phụ trách P.QLKH 

Điện thoại cơ quan: 0243.8643501          Mobile: 0936.019.768 

Đơn vị công tác: Học viện Quản lý Giáo dục 

Địa  chỉ công tác: Số 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: N14B ĐTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. 

8 Tổ chức chủ trì đề tài 2:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Học viện Quản lý Giáo dục 

      Điện thoại: (024) 36648719                        Fax: (024) 38641802 

E-mail: hvqlgd@niem.edu.vn                      Website: http://www.naem.edu.vn/ 

Địa chỉ: Số 31, Phố Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phạm Quang Trung 

Số tài khoản: 9527.1.1055482  

Ngân hàng: Kho bạc nhà  nước Thanh Xuân 

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

 

                                                           
2 Tổ chức chủ trì đăng ký chủ trì đề tài là tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực 
chuyên môn của đề tài 
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9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài:  

      Tổ chức 1: Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục  

Cơ quan chủ quản : Bộ Giáo dục và Đào tạo 

       Điện thoại: 024.36230702                        

Địa chỉ : Số 35 Đại Cồ Việt- Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức : TS. Hoàng Đức Minh  

Tổ chức 2: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 

Cơ quan chủ quản : Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 020.83851013                        

Địa chỉ: Số 20 Phố Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên 

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

Số tài khoản: 3713.01055710.00000 

Tại Kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên  

Tổ chức 3:  Sở Giáo  dục và Đào tạo ĐắkLắk 

Điện thoại: 0500.3852.106                  

Địa chỉ: Số 08, Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuột, ĐắkLắk 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ThS. Phạm Đăng Khoa 

Số tài khoản: 3713.0.106765100000 

Tại Kho bạc nhà nước tỉnh ĐăkLăk 
  

10  Các cán bộ thực hiện đề tài:
 

 

TT 
Họ và tên, học hàm 

học vị 

Tổ chức 

công tác 

Nội dung công việc 

tham gia 

Thời gian làm 

việc cho 

 đề tài 
(Số tháng quy đổi3)

 
1 GS.TS. Phạm Quang 

Trung 

Học viện Quản 

lý Giáo dục 

- Chủ nhiệm đề tài 

- Chỉ đạo hoạt động 

chung của đề tài 

- Phụ trách nghiên cứu 

cơ sở lý luận, đề xuất 

giải pháp và viết báo cáo 

tổng kết đề tài 

12 tháng 

2  TS. Lê Thị Ngọc Thúy  Học viện Quản 

lý Giáo dục 

- Thư ký khoa học đề tài 

- Phụ trách nghiên cứu 

15 tháng 

                                                           
3 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng 
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thực trạng chất lượng 

NG và CBQLGD, các 

hội thảo về bậc học mầm 

non 

- Tham gia nghiên cứu 

cơ sở lý luận, giải pháp 

và viết báo cáo tổng hợp 

3  PGS. TS. Trần Thị 

Minh Hằng  

Học viện Quản 

lý Giáo dục 

- Tham nghiên cứu bổi 

cảnh, kinh nghiệm quốc 

tế, thực trạng chất lượng 

đội ngũ 

- Phối hợp tổ chức khảo 

sát, hội thảo, xemina 

14 tháng 

4  TS. Trần Hữu Hoan Học viện Quản 

lý Giáo dục 

- Phụ trách nghiên cứu 

bổi cảnh, thực trạng đời 

sống vật chất và tinh 

thần của NG&CBQLGD 

- Chủ trì hội thảo về bậc 

ĐH, CĐ, các xemina 

- Tổ chức và điều hành 

khảo sát thực địa 

14 tháng 

5 GS.TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Học viện Quản 

lý Giáo dục 

- Phụ trách nghiên cứu 

kinh nghiệm quốc tế,  

- Phụ trách thiết kế phiểu 

khảo sát, xemina kinh 

nghiệm quốc tế 

- Phụ trách viết sách 

chuyên khảo 

14 tháng 

6 PGS.TS Nguyễn Thành 

Vinh 

Học viện Quản 

lý Giáo dục 

- Phụ trách nghiên cứu 

về yêu cầu của đổi mới 

GD,  

- Tham gia nghiên cứu 

đời sống NG&CBQLGD 

- Phụ trách các hội thảo 

bậc phổ thông 

- Tham gia xây dựng 

phiếu khảo sát, viết sách 

10 tháng 
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chuyên khảo, viết các bài 

báo đăng Tạp chí 

7  PGS.TS. Nguyễn Công 

Giáp 

Học viện Quản 

lý Giáo dục 

- Tham gia nghiên cứu 

số lượng và cơ cấu đội 

ngũ NG&CBQLGD 

- Tham gia nghiên cứu 

cơ sở lý luận, chủ 

trương, chính sách đối 

với NG&CBQLGD 

- Tham gia viết báo cáo 

tổng kết 

11 tháng 

8 NCS. Phùng Thị Lý 

Hằng 

Học viện Quản 

lý Giáo dục 

- Phụ trách nghiên cứu 

về số lượng, cơ cấu đội 

ngũ NG&CBQLGD 

- Nghiên cứu yêu cầu đổi 

mới GD, các giải pháp 

nâng cao chất lượng 

NG&CBQLGD 

- Tham gia tổ chức khảo 

sát thực địa 

09 tháng 

9 ThS. Nguyễn Thị Hồng Học viện Quản 

lý Giáo dục 

- Tham gia nghiên cứu 

số lượng và cơ cấu đội 

ngũ NG&CBQLGD 

- Tham gia nghiên cứu 

cơ sở lý luận, chủ 

trương, chính sách đối 

với NG&CBQLGD 

- Tham gia viết báo cáo 

tổng kết 

10 tháng 

10 NCS. Đặng Thu Thủy Học viện Quản 

lý Giáo dục 

- Tham gia nghiên cứu 

số lượng và cơ cấu đội 

ngũ NG&CBQLGD 

- Tham gia nghiên cứu 

cơ sở lý luận, chủ 

trương, chính sách đối 

với NG&CBQLGD 

- Tham gia viết báo cáo 

tổng kết 

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

11 Mục tiêu của đề tài:  

       - Xây dựng khung lý luận và cách tiếp cận phù hợp để đánh giá và nâng cao 

chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới giáo 

dục hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới. 

       - Dựa trên khung lý luận và cách tiếp cận đã chọn, thông qua phân tích định 

lượng và định tính một cách khách quan, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế về năng 

lực của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về kiến thức, kỹ năng và thái 

độ cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ này trong việc đáp 

ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục và triển khai chương trình giáo dục phổ thông 

mới.   

      - Đưa ra được hệ thống các giải pháp đồng bộ từ ngắn hạn đến trung hạn và dài 

hạn, có cơ sở thực tiễn và khả thi, khắc phục được những bất cập hiện nay của đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để 

củng cổ và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng 

chuẩn hóa và hiện đại hóa, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2017-2025. 

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  

         Trong cơ sở giáo dục, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục là hai 

yếu tố quyết định cơ bản đến chất lượng giáo dục. Vì vậy, khi bàn đến chất lượng giáo 

dục trong các công trình nghiên cứu thường được các nhà khoa học luận giải, phân 

tích và đánh giá ở chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Các 

công trình nghiên cứu về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo dục và cán 

bộ quản lý cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế đã đề cập được một số vấn đề cụ thể 

sau đây. 

Phần 1-VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO 

      Trên thế giới và trong nước có rất nhiều công trình nghiên cứu về xây dựng và phát 

triển đội ngũ nhà giáo.  

x  
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1.1. Nước ngoài 

 Vấn đề xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ nhà giáo phục vụ công tác dự 

báo về nhu cầu và năng lực của  đội ngũ nhà giáo  

 Có thể kể một số công trình của các tác giả tiêu biểu như Eleonora Vilegas-Reiers 

(1998); Glatthorn (1995); Ganser (2000); Felding và Schalock (1985); Cochran-Smith và 

Lytle (2001); Walling và Levis (2000); Cobb (1999); Kettle và Sellars (1996); 

Kalelestad và Olweus (1998); Youngs (2001); Grosso de Leon (2001); Guzman (1995); 

Mc. Ginn và Borden (1995); Tattlo (1999); Darling-Hammond (1999); Loucks-Horsely 

và Matsumoto (1999); Borko và Putnam(1995). Nhóm các tác giả Boyatzis, McLagan, 

Sandberg, 2000; Fulmer & Conger, 2004; Gangani, McLean, Braden, 2006; Cộng đồng 

ĐH Trung ương Michigan xuất bản ba tác phẩm: “Hệ thống thông tin nghề nghiệp 

trong thế kỷ 21: Sự phát triển của O * NET. Washington” của tác giả Fleishman (1999) 

Hiệp hội tâm lý Mỹ; “Mô hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực dựa vào năng lực 

cốt lõi” của Mahwah (1999); “Người lãnh đạo: Lý thuyết và thực hành” của Northouse 

(2004)…vv, khẳng định sự cần thiết của năng lực trong đào tạo và phát triển 

“Competencies: the next generation Training and Development”. Tất cả các công trình 

đã tập trung phân tích về vấn đề dự báo nhu cầu và năng lực của đội ngũ nhà giáo dựa ở 

các quan điểm sau: 

         - Đề xuất các mô hình và hoạt động để phát triển nghề nghiệp nhà giáo ; 

          - Nghiên cứu  đề xuất cải tiến các kĩ năng và tăng cường hiểu biết nghề nghiệp 

cho nhà giáo. Xu hướng này đang được các quốc gia trong khối APEC triển khai thực 

hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. Theo xu hướng này, các quốc gia ở Châu Á Thái 

Bình Dương cũng coi đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo là một trong những khâu then 

chốt để phát triển kinh tế. Các nước này rất coi trọng nâng cao nghề nghiệp liên tục 

cho nhà giáo; 

        Dự báo về Nghiên cứu phát triển nghề nghiệp cho nhà giáo như là một yêu cầu 

của tiến trình cải cách giáo dục. Trong nghiên cứu của mình về đào tạo nhà giáo, 

Michel Develay đã bắt đầu từ lí luận về học đến lí luận về dạy để nghiên cứu về đào 

tạo nhà giáo. Theo ông: “Đào tạo nhà giáo mà không làm cho họ có trình độ cao về 

năng lực tương ứng không chỉ với các sự kiện, khái niệm, định luật, định lí, hệ biên 

hóa của môn học đó, mà còn cả với khoa học luận của chúng là không thể được”. 

Ngoài ra ông còn đề cập đến nội dung, cách thức đào tạo, tính chất và bản sắc nghề 

nghiệp của nhà giáo. 
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        Hội thảo ASD Armidele năm 1985 do UNESCO tổ chức, đã đề cập đến vai trò của 

nhà giáo trong thời đại mới, cụ thể là người thiết kế, tổ chức, cổ vũ, canh tân. Để nhà giáo 

thực hiện tốt các vai trò này, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nhà giáo như: Chương trình 

đào tạo nhà giáo cần triệt để sử dụng các thiêt bị và phương pháp dạy học tốt nhất; nhà 

giáo phải được đào tạo để trở thành nhà giáo dục hơn là thợ dạy; việc dạy học phải thích 

nghi với người học chứ không phải buộc người học tuân theo những quy định đặt sẵn từ 

trước theo thông lệ cổ truyền. 

Năm 1987, UNESCO và ILO với tác phẩm “Vị thế nhà giáo cho thế kỷ XXI”, 

Ủy ban Quốc gia về các Tiêu chuẩn chuyên môn nhà giáo đã phát hành một bản yêu 

cầu mang tính nguyên tắc định hướng nghề nghiệp đầu tiên: thầy giáo cần phải biết và 

có thể làm gì? (What teachers Should Know and Be Able to do?) thầy giáo cần có 

những năng lực cốt lõi được hòa trộn đó là kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, thái độ và 

niềm tin  UNESCO và IlO ( 2012) Vị thế nhà giáo, người dịch và hiệu đính Nguyễn 

Quang kính, Phạm Đỗ Nhật Tiến NXBGDVN].  

Năm 1994, cuốn sách “Phát triển đội ngũ GVĐH hướng đến cho thế kỷ 21, xuất 

bản tại Pari” của UNESCO - Higher education staff development: directions for the 21 
st century”- đánh giá rất cao vai trò của các Hiệp hội GDĐH, như: Arbeitsgemeinschaft 

Hochschul didaktik (AHD) Đức; Hội Nghiên cứu GDĐH: Society for Research into 

Higher Education (SRHE) Vương quốc Anh; Hiệp hội phương pháp: Association pour 

le Developpement des Methods de formation Dan l'Enseignement Superieur (ADMES) 

Pháp…vv, họ đã vận dụng thành công chương trình phát triển đội ngũ GVĐH theo tiếp 

cận năng lực gọi tắt:“development programmes competency -based” [United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO (1994), Higher 

education staff development: directions for the 21st century, Publisher place de 

Fontenoy, 75352 Paris 07 SP ].  

Công trình nghiên cứu chung của các nước thành viên OECD đã chỉ ra các yêu cầu 

của một nhà giáo, bao gồm: kiến thức phong phú về phạm vi chương trình và phạm vi 

bộ môn mình dạy; kĩ năng sư phạm; có tư duy phản ánh, năng lực tự phê; biết cảm 

thông và cam kết tôn trọng phẩm giá của người khác; có năng lực quản lí. 

 Vấn đề nghiên cứu các chính sách tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo 

     Việc xác định những yếu tố có tạo động lực làm việc cho giáo viên luôn là vấn 

đề quan tâm của các nhà quản lý giáo dục. Brodinsky và Neill (1983) trong một nghiên 

cứu đã chỉ ra 3 yếu tố đó là: tăng cường sự tham gia quản lý của giáo viên (shared 
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govemance, participatory management), bồi dưỡng giáo viên (inservice education) và 

đánh giá một cách hệ thống, có tính chất hỗ trợ giáo viên (systematic supportive 

evaluation) (theo Ellis, 1984). Việc tăng cường sự tham gia quản lý trường học của 

giáo viên sẽ giúp nâng cao vị thể của giáo viên đồng thời giúp giáo viên quan tâm 

nhiêu hơn đên trường và thúc đẩy mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa đội ngũ quản lý 

và giáo viên. Các hình thức bồi dưỡng chính thức (hội thảo, seminar...) hoặc không 

chính thức (cuộc trò chuyện trao đôi, chia sẻ tài liệu...) giúp các giáo viên chia sẻ ý 

tưởng với nhau và tăng cường sự phụ thuộc lân nhau giữa các giáo viên. Một hệ thống 

đánh giá tốt sẽ cung cấp những thông tin phản hồi cần thiết để giúp giáo viên đánh giá 

sự phát triển nghề nghiệp của họ. Một hệ thống đánh giá không tốt sẽ khiến giáo viên 

chống đối lại các nhà quán lý gây nghi ngờ, không tin tưởng và oán giận. (Ellis, 1984). 

      Trong ấn phấm “Tạo động lực và truyền cảm hứng cho giáo viên: Hướng dẫn các 

nhà lãnh đạo giáo dục trong xây dựng đời sống tinh thần cho giáo viên” (Motivating 

and Inspiring Teachers: The Educational Leaders' Guide for Building Staff Morale”, 

các tác giá Whitaker, Whitaker và Lumpa (2008) đã cung cấp cho các nhà lãnh đạo 

những chiến lược tạo động lực làm việc cho giáo viên và duy trì nguồn năng lượng dồi 

dào của họ ở trường học. Cuốn sách này sẽ giúp các nhà lãnh đạo: Tạo động lực cho 

nhân viên tập trung vào ngày thứ sáu; hiểu được giá trị của lời khen và sử dụng nó 

hiệu quả hàng ngày; đảm bảo được các cuộc họp, đánh giá nhân viên và những hoạt 

động hàng ngày khác đe tăng năng lượng làm việc cho đội ngũ giáo viên ở truờng học; 

tối đa hoá các ngày nghỉ, và các sự kiện đặc biệt khác đế cho đội ngũ nhân viên cảm 

thấy thoải mái và đặc biệt. 

      Một số công trình nghiên cứu về tạo động lực cho giáo viên của Phần Lan thì lại 

đề cập đến giá trị của nghề dạy học. Thông qua cuốn sách “Finnish lession 2” của tác 

giả Pasi Sahlberg đã đề cập đến yếu tố tạo động lực cho các giáo viên Phần lan chính 

là xây dựng được vị thế cao trong xã hội Phần Lan dành cho họ. Người dân Phần Lan 

luôn xem dạy học là một nghề cao quý và nhờ thế mà người giáo viên được trọng vọng 

và được tin tưởng vô điều kiện ở Phần Lan. Và xã hội có những chính sách gắn liền 

giữa sự đào tạo giáo viên và những phúc lợi mà họ được hưởng để phục vụ tốt cho sự 

nghiệp đào tạo. 

 Vấn đề tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo  

Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nói chung và đội ngũ giáo viên nói 

riêng thì công tác đào tạo, bồi dưỡng được tất cả các quốc gia quan tâm. Các nghiên 
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cứu tập trung vào phương thức đào tạo, quy mô đào tạo, cơ chế phối hợp, liên kết của 

các cơ sở giáo dục. Các công trình nghiên cứu thường chú trọng vào hai vấn đề lớn, đó 

là:  

1.Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo theo 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

2. Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo 

thường xuyên để đáp ứng với yêu cầu của xã hội 

Đối với loại hình thứ nhất, xuất hiện xu hướng “cải cách dựa trên các chuẩn” 

(reform based on standards). Nhiều nước đã tiến hành xây dựng bộ chuẩn cho giáo dục 

của nước mình: chuẩn chất lượng giáo dục, chuẩn nhà trường, chuẩn cán bộ quản lý 

giáo dục, chuẩn giáo viên. Trong bộ chuấn cho giáo viên có chuấn trình độ đào tạo, 

chuẩn chức danh, chuẩn nghề nghiệp (professional Standard)... Trong chuẩn nghề 

nghiệp, một số nước đã tiến đến xây dựng chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên từng 

ngành học, cấp học, môn học. Mục đích của việc xây dựng chuẩn là giúp đội ngũ giáo 

viên biết được các yêu cầu nghề nghiệp để phấn đấu, rèn luyện và đạt chuẩn. Chuấn 

nghề nghiệp cũng là cơ sở để đánh giá, xếp loại giáo viên. Đối với các các cơ sở đào 

tạo giáo viên, chuẩn nghề nghiệp định hướng cho việc thiết lập nội dung, chương trình 

giáo dục. 

Hoa Kỳ là quốc gia đi tiên phong trong xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

phổ thông. Uỷ ban quốc gia chuẩn nghề dạy học (National Board for Proíessional 

Teacher Standards - NBPTS) - được thành lập năm 1987 - đã đề xuất 5 điểm cốt lõi để 

các bang vận dụng. Dựa vào 5 đề xuất cốt lõi đó, mỗi bang đã xây dựng Chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên phô thông của bang mình. 

1/ Giáo viên phải tận tâm với học sinh và việc học của họ (Teachers are Committed to 

Students and Their Learning). 

2/ Giáo viên phải làm chủ môn học, biết cách dạy môn học của mình (Teachers Know 

the Subjects They Teach and How to Teach Those Subjects to Students). 

3/ Giáo viên phải có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn học sinh học tập (Teachers are 

Responsible for Managing and Monitoring Student Leaming). 

4/ Giáo viên phải suy nghĩ một cách hệ thống vê thực tế hành nghề của họ và học tập 

qua trải nghiệm (Teachers Think Systematically about Their Practice and Leam from 

Experience). 
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5/ Giáo viên phải là thành viên của cộng đồng học tập (Teachers are Members of 

Leaming Communities). 

    Trong khung Chuẩn nghề nghiệp giáo viên của Anh (2007) được cấu trúc gồm 3 

phân (lĩnh vực) có liên quan lẫn nhau, đó là: 

1/ Những đặc trưng nghề nghiệp 

2/ Kiến thức và sự am hiếu nghề nghiệp 

3/ Các kĩ năng nghề nghiệp. 

   Theo nghị quyết Hội nghị Bộ trưởng Văn hoá Giáo dục các bang trong Liên bang 

(2004) thì Chuẩn đào tạo giáo viên là những yêu cầu mà mọi giáo viên phải đáp ứng. 

Theo đó, những nét chính về hình ảnh nghề nghiệp của người giáo viên là: 

1/ Giáo viên là những chuyên gia về dạy và học. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là xây dựng 

kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá quá trình dạy và học. 

2/ Giáo viên phải ý thức được rằng nhiệm vụ của họ gắn bó chặt chẽ với các giờ lên 

lóp và với cuộc sống nhà trường. 

3/ Giáo viên thực thi nhiệm vụ đánh giá và tư vấn một cách công bằng có trách nhiệm. 

Muốn vậy họ phải có trình độ cao về sư phạm tâm lý và chấn đoán. 

4/ Giáo viên liên tục phát triển các năng lực nghề nghiệp của mình, tận dụng mọi cơ 

hội để theo kịp các phát triển mới trong hoạt động nghề nghiệp. 

5/ Giáo viên tham gia xây dựng một nền văn hoá học đường khuyến khích học tập. 

        Khối Australia xây dựng Khung quốc gia về chuẩn nghề nghiệp dạy học (The 

National Framework for Professional Standards for Teaching). Dựa vào đó, các bang 

xây dựng chuẩn nghề nghiệp riêng của minh. 

Khung quốc gia có 4 lĩnh vực : 

1/ Kiến thức nghề nghiệp (Professional Knowledge) 

2/ Thực hành nghề nghiệp (Professional Practice) 

3/ Giá trị nghề nghiệp (Professional Values) 

4/ Quan hệ nghề nghiệp (Professional Relationship). 

Đối với loại hình thứ hai, để đáp ứng yêu câu của xã hội và định hướng xã hội 

cho tưong lai, các nước trên thế giới đã không ngừng thực hiện các cuộc cải cách giáo 
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dục. Sự đổi mới, điều chỉnh về mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục, phương 

pháp, nội dung dạy học đòi hỏi các nhà trường liên tục bồi dưỡng cho giáo viên. Các 

hình thức bồi dưỡng giáo viên được nhiều nước trên thế giới thực hiện như: hội thảo, 

tập huấn, các khóa học chuyên đề ngắn hạn, các chương trình hướng dẫn... Mục đích 

của việc đội ngũ giáo viên là: (1) thúc đẩy năng lực chuyên môn và phát triển đội ngũ 

giáo viên; (2) cải thiện thực hành ớ trường học và (3) thực thi những sáng kiến trong 

trường học (Veenman, Van Tulder và Voeten, 1994). 

Trong một số nghiên cứu của Veenman, Van Tulder và Voeten (1994) cũng đã 

chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả các khoá bồi dưỡng như: đặc điểm của 

trường học (số lượng học sinh, tần sụất hỗ trợ của các dịch vụ tư vấn của nhà 

trường...), đặc điểm của chương trình bồi dưỡng (số lượng người tham gia, thời gian 

bôi dưỡng...) và đặc điểm thực hiện (điều kiện thực hiện, sự chỉ đạo của hiệu 

trưởng...). 

Nhiều nghiên cứu đã đánh giá hiệu quả của các chương trình bồi dưỡng giáo 

viên. Trong một bài báo, Fresko (1985) đã đánh giá sự tác động của các khoá bồi 

dưỡng đến năng lực chuyên môn và sự tự tin của giáo viên dạy Toán. Sau các khoá bồi 

dưỡng, sự tự tin về các kiến thức giảng dạy của giáo viên được tăng lên; đồng thời, các 

kỹ năng toán học, mức độ tự tin về năng lực giảng dạy cũng được gia tăng. 

 Vấn đề nghiên cứu các điều kiện phục vụ nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 

giáo  

Các điều kiện phục vụ nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo được xét trên các 

yếu tố: cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài chính và các nguồn lực hỗ trợ khác. Có một 

số công trình nghiên cứu đã thay đổi các nhìn nhận và sử dụng của các quan điểm 

truyền thống về sử dụng cơ sở vật chất thiết bị dạy học. Để nhấn mạnh tính gắn kết 

giữa chương trình, thiết bị học liệu, giáo viên và học sinh làm tăng hiệu quả dạy học, 

một số mô hình nghiên cứu về các thiết bị dạy học tự chế  của Cộng hoà Pháp, Cộng 

hoà Séc, Ba Lan, Úc ... với tôn chỉ “Nhà trường phục vụ nhà trường” (The school 

serves the school), “Chuẩn bị kỹ thuật và sản xuất” (Preparation of technical subject-

production)  thông qua các bài tập thực hành của học sinh, sinh viên ở các trường đào 

tạo giáo viên và thường cho một số lượng không nhỏ trong hệ thống TBDH được sử 

dụng trong các nhà trường phổ thông.  

Một số công trình nghiên cứu về “Dạy học tương tác” của các trường học ở Úc, 

Mỹ, Bỉ và Thụy Điển,... đã chỉ ra rằng: TBDH là và ứng dụng CNTT  là tác nhân tích 
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cực cho sự sáng tạo và phát triển năng lực của người dạy và người học. 

Một số tác giả như Simon Hooper, Lloyd P. Rieber (1992) đã nghiên cứu vai trò 

của công nghệ thông tin trong dạy học và sử dụng TBDH với công trình nghiên cứu: 

“Teaching with Technology” đã nhấn mạnh đến vai trò của ứng dụng CNTT trong 

thiết kế và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị hiệu quả trong các trường học phổ thông. 

Việc sử dụng CNTT sẽ khai thác tối đa các nguồn thiết bị dạy học như: cung cấp cách 

chế tạo thiết bị dạy học, cách khai thác các nguồn thiết bị dạy học tối đa để chiếm lĩnh 

kiến thức lý luận và thực hành. 

Tác giả David Dyer (2002)  đã nêu quan điểm về sử dụng cơ sở vật chất, TBDH 

hiệu quả như là công cụ, chỉ báo phục vụ cho công tác đánh giá, dự báo chất lượng dạy 

học của nhà trường và môi trường dạy học của nhà trường. 

 Vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho các giảng viên sư phạm  

Các nội dung phát triển chuyên môn 

Bản chất của giáo dục nghề nghiệp giáo viên là một tiến trình xuyên suốt liên tục, 

chứ không phải là một sự kiện bắt đầu và kết thúc bằng một khoá đào tạo hay tập huấn 

hoặc một chương trình tốt nghiệp cử nhân giáo dục (Richards và Farrell, 2005). Sau 

giai đoạn làm quen với nghề, các giảng viên sư phạm tiếp tục được bồi dưỡng và phát 

triển chuyên môn, năng lực sư phạm để đáp ứng công việc của mình. Kinh nghiệm ở 

các cơ sở đào tạo ở các châu Âu cho thấy những hoạt động học tập chuyên môn dành 

cho giảng viên sư phạm có thể tập trung vào các mảng sau: 

Những thay đối lớn trong xã hội và ngành giáo dục, có ảnh hưởng lớn đến giáo 

viên và giảng viên sư phạm, ví dụ như công nghệ thông tin và tmyền thông, việc học 

ngôn ngữ thứ hai, vấn đề về tính đa dạng và hòa nhập, học tập bồi dưỡng năng lực;Các 

năng lực cụ thể về đổi mới và quản lý đổi mới trong giáo dục;Các khóa học liên quan 

đến phương pháp giảng dạy, giáo dục học và giáo học pháp của ngành đào tạo sư 

phạm dành cho giảng viên sư phạm hoặc cố vấn từng làm việc tại trường học;Các 

chương trình tạo điều kiện cho giảng viên sư phạm tham gia vào các nghiên cứu dựa 

trên thực hành tại cả đại học lẫn trường học - đây là trợ lực quan trọng đối với các 

giảng viên sư phạm từng là giáo viên tại trường còn thiếu khuyết kinh nghiệm về tiến 

hành nghiên cứu, giúp họ đáp ứng được những kỳ vọng đến tù’ môi trường giáo dục 

đại học vừa tham dự.(Theo European Commission, 2013) 

Các cách thức phát triên chuyên môn cho giảng viên sư phạm 
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Các cách thức phát triển chuyên môn cho giảng viên sư phạm rất đa dạng, điều 

này tùy thuộc vào sở thích, triển vọng trong công việc của mỗi giảng viên sư phạm 

hoặc là điều kiện của mỗi trường. Theo Uỷ ban châu Ảu (2013), các hoạt động học tập 

về chuyên môn của giảng viên sư phạm bao gồm các hình thức chính thức hoặc không 

chính thức, cụ thể như sau: Hội thảo; các chương trình cấp bằng; cộng tác trong các 

mạng lưới nhằm đổi mới chương trình giảng dạy hay các nghiên cứu định hướng thực 

hành; chia sẻ thực hành; học tập kinh nghiệm tại nơi làm việc. 

1.2. Trong nước 

Ở Việt Nam, vấn đề nghiên cứu nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo được thực 

hiện theo nhiều hướng khác nhau. Có những đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhà giáon theo từng cấp học như Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, 

Trung học phổ thông. Có đề tài nghiên cứu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong 

từng tỉnh, từng khu vực. Có công trình chỉ nghiên cứu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên giảng dạy theo từng môn học. Mỗi khi có sự cải tiến, đổi mới giáo dục thì lại có 

những công trình nghiên cứu để xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của sự đổi 

mới.  Các hướng nghiên cứu được thể hiện cụ thể qua các vấn đề sau: 

 Vấn đào tạo giáo viên tại các trường sư phạm 

Tác giả Nguyễn Văn Linh (2016) đã đưa ra xu hướng đổi mới chương trình đào 

tạo giáo viên đó là chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, nâng cao kĩ 

năng ứng dụng, thực hành; đảm bảo thực hiện nguyên tắc “Học đi đôi với hành, lí luận 

gắn liền với thực tiễn”; cân đối lại việc đào tạo kiến thức chuyên môn và rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm. Vê phương thức đào tạo, tác giả cho rằng cần nhấn mạnh một số 

vấn đề: nhận thức đúng quan niệm về đối mới phương pháp dạy học; thay đổi phương 

pháp dạy học; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên - nhân tố quyết định để nâng cao 

chất lượng giáo dục; đào tạo cho sinh viên cách dạy cho học sinh phố thông phương 

pháp học; đào tạo, bồi dưỡng cho sinh viên kĩ năng giải quyết vấn đề và kĩ năng hợp 

tác; đồi mới công tác tuyển sinh theo đặc thù của nghề dạy học; tổ chức đánh giá định 

kì hoạt động giảng dạy của giảng viên... 

Tác giả Phạm Thị Kim Anh (2016) cho rằng để phát triển năng lực nghề nghiệp 

cho giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường sư phạm cần 

đối mới chương trình đào tạo theo mục tiêu phát triển năng lực nghề và sự thay đổi của 

chương trình - sách giáo khoa sau 2018; đổi mới công tác tuyển sinh để lựa chọn 

những thí sinh vào sư phạm có năng lực dạy học tốt. 
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Phần nhiều trong xu hướng nghiên cứu này là các đề tài đưa ra các giải pháp cụ 

thể đối mới phương thức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên như “Đối mới 

phương thức rèn luyện nghiệp vụ chủ nhiệm lớp cho sinh viên thông qua các tình 

huông giáo dục” (Dương Thị Thúy Hà, 2012), “Các biện pháp nâng cao chất lượng rèn 

luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên ngành sư phạm Vật lý Trường Đại 

học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 

2015” (Cao Tiến Khoa, 2016), “Đổi mới mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho 

sinh viên ngành Giáo dục mầm non trong thời kỳ hội nhập” (Đỗ Thị Minh Liên, Đỗ 

Kim Dung, 2016); “Đổi mới rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - Một giải pháp nâng cao 

chất lượng đào tạo giáo viên” (Phạm Thị Kim Anh, 2011), “Thực trạng và một số đề 

xuất nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường đại học sư 

phạm” (Trương Thị Bích, 2015); “Thực trạng và giải pháp đào tạo nghiệp vụ sư phạm 

ở các trường đại học sư phạm hiện nay trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa (Biền Văn 

Minh, 2010); “Vài nét về nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các 

trường sư phạm trong thời kì hội nhập (Phạm Xuân Hậu, 2010); “Hệ thống trường thực 

hành sư phạm- môi trường đầu tiên để xây dựng văn hóa giảng dạy cho sinh viên” (Lê 

Thị Ngọc Thúy, 2012). Các chiến lược cụ thể để nâng cao chất lượng rèn luyện sư 

phạm được các tác giá đề xuất như: chú trọng tới dạy mẫu, làm mẫu trong qui trình 

đào tạo nghiệp vụ sư phạm; tăng cường sử dụng băng hình trong rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm cho sinh viên; đầu tư cơ sở vật chất chuyên dụng cho đào tạo nghiệp vụ sư 

phạm; thay đổi thời gian và nội dung kiến tập, thực tập sư phạm cho sinh viên; đổi mới 

cách đánh giá hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, nghiên cứu khoa 

học về rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, các mẫu hình văn hóa giảng dạy 

thành công trong thực tiễn tại các cơ sửo tham gia đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo sinh,...Trong đó, việc đổi mới phương pháp, cách thức rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm đặc biệt được chú trọng. Một số tác giả cho rằng cần tăng cường và đa 

dạng các hoạt động các thực tập, thực té tại các trường phổ thông: Đưa sinh viên 

xuống các trường phổ thông, mời giáo viên phổ thông về trường giảng dạy, quay và in 

sao ra băng đĩa các tiết dạy ở phố thông... và trong các điều kiện cho phép cỏ thế lắp 

hệ thống camera tới các phòng học ở một số trường phổ thông để có thể theo dõi các 

tiết học một cách thuận lợi mà không làm ảnh hưởng đến giờ dạy tại phổ thông. Ngoài 

ra, một số tác giả đề xuất rằng cần tổ chức thường xuyên các hội thi nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên, sinh viên trong trường với nhiều hình thức, quy mô, cấp độ khác 

nhau... nhằm tạo ra những sân chơi bổ ích để cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên 
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trong các trường sư phạm có cơ hội rèn luyện và nâng cao các kỹ năng sư phạm; đồng 

thời góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo của nhà 

trường. 

Ngoài ra, bắt kịp xu hướng chung của thế giới, một số tác giả đã nghiên cứu việc 

nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thông qua nghiên cứu tác động thực 

tiễn giáo dục, như nghiên cứu của tác giả Vũ Thị Sơn (2012) “Phương thức học nghề 

sư phạm dựa trên nghiên cứu tác động thực tiễn giáo dục”. Đặc biệt hơn, một số tác 

giả cũng đã tiếp cận phương thức mới mẻ trong việc nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ 

năng dạy học và giáo dục thông qua việc tích hợp nghiệp vụ sư phạm và khoa học cơ 

bản. Tác giả Nguyễn Duân, Đinh Thị Hồng Vân (2015) đã đề xuất quy trình hình 

thành và phát triển các năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên thông qua giảng dạy 

khoa học cơ bản. 

Tác giả Lê Đức Luận (2005) nhấn mạnh rằng để nâng cao nội lực của các 

Trường sư phạm, cần phải chú trọng đến việc dạy các môn cơ bán, cơ sở theo định 

hướng đào tạo giáo viên phổ thông trung học. Tác giả cho rằng đa số giáo viên sư 

phạm và thậm chí hàng ngũ lãnh đạo đều cho rằng đào tạo nghiệp vụ sư phạm, phương 

pháp giảng dạy cho sinh viên là nhiệm vụ của tổ phương pháp và giáo viên tố phương 

pháp giảng dạy. Vì thế, khi cỏ chương trình cải cách giáo dục chỉ có giáo viên tổ 

phương pháp giảng dạy đi tiếp thu, còn các giáo viên dạy khoa học cơ bản thì hầu như 

không quan tâm. Tác giả còn đặc biệt nhấn mạnh rằng một mình giáo viên phương 

pháp giảng dạy bơi trong mênh mông kiến thức bộ môn. Giáo viên phụ trách một học 

phần cùa môn học là chuyên gia về chuyên môn ở lĩnh vực đó, nắm chắc phương pháp 

tiếp cận nội dung bài học nên cần phải phụ trách luôn cả phần hướng dẫn phương pháp 

giảng dạy những bài trong chương trình phổ thông liên quan đến phần mình dạy. Theo 

đó, tác giả đề xuất rằng giáo viên phương pháp giảng dạy chỉ phụ trách phương pháp 

giảng dạy đại cương còn phương pháp giảng dạy bộ môn phải do tổ bộ môn đảm nhận. 

Như vậy, mỗi giáo viên phân môn đồng thời là giáo viên phương pháp. Mỗi học phần 

có liên quan đến chương trình phô thông phải có hai cột điểm: điếm kiếm tra kiến thức 

chuyên môn và điếm thực hành giáo dục các bài có trong chương trình phổ thông về 

phân môn ấy, lấy điểm trung bình cộng của hai cột điểm làm điểm thi kết thúc học 

phần. 

 Nghiên cứu một số giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo nói chung và giáo 

viên nói riêng 
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Năm 1995 tác giả Ngô Đăng Duyên đã nghiên cứu xây dựng giải pháp góp phần 

nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên sư phạm và trung học cơ sở trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng trong thời kỳ đổi mới. Nội dung đề tài đã trình bày thực trạng đội ngũ 

giáo viên sư phạm và trung học cơ sở tại Hải Phòng, đề xuất một số giải pháp nâng cao 

chất lượng đội ngũ giáo viên sư phạm và trung học cơ sở như giải pháp trong lĩnh vực 

đào tạo, giải pháp trong lĩnh vực bồi dưỡng sau đào tạo. Trên cơ sở đó đề tài đưa ra 

một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng.  

Năm 2006, Dự án phát triển giáo viên tiểu học đã xuất bản tài liệu Nâng cao chất 

lượng đội ngũ giáo viên và đổi mới quản lý giáo dục tiểu học. Trong nội dung đã đề 

cập đến hoàn cảnh và những yêu cầu đổi mới, mức độ cần thiết để đáp ứng yêu cầu. 

Từ đó xây dựng chương trình đào tạo giáo viên phục vụ đổi mới giáo dục tiểu học.  

Cũng đối với giáo viên tiểu học, tác giả La Hồng Huy đã thực hiện đề tài Thực 

trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh An Giang. 

Trên cơ sở khảo sát thực trạng, đánh giá những mặt được và chưa được của đội ngũ 

giáo viên tiểu học, tác gỉa đã đề xuất 2 nhóm giải pháp là bồi dưỡng theo cụm trường 

và tự bồi dưỡng tại cơ sở. Sau khi tiến hành thử nhiệm 2 nhóm giải pháp trên cho thấy 

chất lượng tăng lên rõ rệt cả ở đội ngũ giáo viên và cả ở kết quả học tập của học sinh 

tiểu học. Điều đó cho thấy hai nhóm giải pháp đó phù hợp và khả thi trong điều kiện 

thực tế của tỉnh An Giang. 

Đối với đội ngũ giáo viên trung học phổ thông, năm 2013 Dự án phát triển giáo 

viên Trung học phổ thông và Trung cấp chuyên nghiệp đã xây dựng tài liệu tập huấn 

“Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và 

toàn diện giáo dục Việt Nam”. Đây là tài liệu đầu tiên sau Nghị quyết 29 về đổi mới 

căn bản và toàn diện giáo dục ban hành đã giúp giáo viên THPT định hình và biết cách 

thực hiện những nhiệm vụ trong yêu cầu đổi mới. 

Tác giả Lê Trung Chinh đã thực hiện công trình nghiên cứu về “Phát triển đội 

ngũ giáo viên Trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay”. Tác 

giả đã đề xuất 6 giải pháp cơ bản như tằng cường phân cấp, giao quyền tự chủ cho các 

trường; xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ; đổi mới tuyển chọn, sử dụng và điều 

chuyển giáo viên; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại; xây dựng và phát 

huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá. 

Các tác giả Ngô Quý Nhâm; tác giả Nguyễn Đức Trí, nghiên cứu đề tài cấp Bộ B93-
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52-24: “Tiếp cận đào tạo nghề dựa vào năng lực thực hiện và việc xây dựng tiêu chuẩn 

nghề”, tác giả Nguyễn Hữu Lam, cũng đã chỉ ra cần phải tìm một mô hình mới trong 

GD&ĐT, nhấn mạnh đến “năng lực và hiệu quả thực hiện công việc”. 

Tại Hội thảo khoa học Chất lượng giáo dục và vấn đề đào tạo giáo viên do Khoa 

Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tháng 4/2004, nhiều báo cáo tham luận 

của các tác giả như Trần Bá Hoành, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Bá 

Lãm, Đặng Xuân Hải... đã đề cập đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trước 

yêu cầu mới. 

Trong bài viết “Cải cách sư phạm và đổi mới mô hình đào tạo GV THPT” 

(2011), tác giả Trần Khánh Đức đã nêu rõ những yêu cầu mới của xã hội và nền giáo 

dục hiện đại đối với đội ngũ nhà giáo, mô hình tổng thể nhân cách người GV và các đề 

xuất nội dung chuyển đổi mô hình đào tạo GV ở các trường ĐHSP. 

Tại Hội thảo do 5 Sở GD&ĐT của 5 thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tại 

Hà Nội vào tháng 10/2011, các đại biểu là cán bộ quản lý giáo dục đã rất quan tâm đề 

cập đến vấn đề xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Hội thảo đã 

thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều giải pháp để xây dựng đội ngũ nhà giáo từ việc nâng 

cao tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, 

sắp xếp, bổ nhiệm, sử dụng; thi tuyển đến việc thực hiện các chế độ chính sách, cơ chế 

quản lí, sử dụng. 

Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài: “Đánh giá thực trạng triển khai chương 

trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phổ thông” do tác giả Cao Đức Tiến làm 

Chủ nhiệm đề tài đã đánh giá việc bồi dưỡng thường xuyên theo chu kì đã tạo ra được 

một thói quen tự học tập, tự bồi dưỡng trong toàn thể GV trên phạm vi cả nước. Nhu 

cầu được bồi dưỡng thường xuyên (đào tạo tiếp sau đào tạo ban đầu) đã trở thành ý 

thức tự giác trong mỗi GV, nhằm cập nhật hoá kiến thức, từng bước nâng cao trình độ 

chuy ên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. 

Báo cáo Nghiên cứu đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo Việt Nam do Viện 

Chiến lược và chương trình giáo dục tiến hành đã đề cập số lượng, chất lượng GV, 

thực hiện chế độ chính sách đối với GV, từ đó đưa ra giải pháp trong việc đào tạo, bồi 

dưỡng GV. 

Trong bài viết “Chất lượng giáo viên”, tác giả Trần Bá Hoành đã đưa ra cách 

tiếp cận chất lượng GV từ các khía cạnh như đặc điểm lao động của người GV, sự thay 

đổi chức năng của người GV trước yêu câu đổi mới giáo dục, mục tiêu sử dụng GV, 
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chất lượng từng GV và ĐNGV. Theo tác giả, có 3 yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 

GV, đó là: quá trình đào tạo - sử dụng - bồi dưỡng GV, hoàn cảnh, điều kiện lao động 

sư phạm của GV, ý chí thói quen và năng lực tự học của GV. Đồng thời, tác giả cũng 

đưa ra 3 giải pháp cho vấn đề GV: phải đổi mới công tác đào tạo, công tác bồi dưỡng 

và đổi mới việc sử dụng GV. 

Trong bài viết: “Đổi mới mô hình đào tạo GV trong các trường đại học sư phạm theo 

hướng tiếp cận năng lực” đăng trên Tạp chí Giáo dục (tháng 01/2012), các tác giả Bùi 

Minh Đức, Đào Thị Việt Anh, Hoàng Thị Kim Huyền đã nêu ra mô hình đào tạo GV ở các 

nước có nền giáo dục tiên tiến.  Cùng với việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 

theo hướng tiếp cận năng lực, các chương trình đào tạo và bồi dưỡng GV cũng được cải 

tiến, điều chỉnh, thậm chí đổi mới toàn bộ theo chủ trương hình thành và phát triển các 

năng lực nghề nghiệp cho GV. Các tác giả cũng đã đề xuất giải pháp đổi mới việc đào tạo 

GV như sau: 

(1) Các trường sư phạm đào tạo GV cần đổi mới chương trình theo hướng tiếp cận năng 

lực; 

(2) Chương trình đào tạo GV trước hết cân xác định được hệ thống các năng lực 

chung - những năng lực mà sinh viên của các ngành cần phải có vànhững năng lực 

riêng (năng lực môn học) cho sinh viên các ngành cụ thể; 

(3) Đội ngũ giảng viên phải có những năng lực cân thiết và nhất là phải giỏi những năng 

lực môn học cụ thể, thay đổi nhận thức, kĩ năng, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; 

(4) Công tác quản lí, tổ chức đào tạo của các bộ phận chức năng trong trường cũng 

phải thay đổi theo hướng tiếp cận năng lực học sinh. 

 Nghiên cứu về vấn đề chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

Các chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non đến phổ thông trung học đã được 

xây dựng. Mục đích của việc xây dựng chuẩn nghề nghiệp là: 

- Giúp giáo viên tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực nghề 

nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo đức và nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm phục vụ công tác xây dựng 

quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên. 

- Làm cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. 
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- Làm cơ sở để nghiên cúu, đề xuất và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo 

viên; cung cấp tư liệu cho các hoạt động quản lý khác. 

Chuấn giáo viên mầm non và tiểu học bao gồm 3 lĩnh vực: phẩm chất chính trị, 

đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm. Mỗi lĩnh vực gồm có 5 yêu cầu. 

Chuẩn giáo viên trung học bao gồm 6 tiểu chuẩn với 25 tiêu chí. Đó là các tiêu 

chuẩn: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi 

trường giáo dục; Năng lực dạy học; Năng lực giáo dục; Năng lực hoạt động chính trị, 

xã hội; và Năng lực phát triến nghề nghiệp. 

 Vấn đề, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên  

Tác giả Nguyễn Đức Vũ (2017) đề xuất các giải pháp phát triến chương trình bôi 

dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu: Giải pháp về xây dựng chương trình, về biên soạn 

tài liệu, về tổ chức bồi dưỡng giáo viên, về môi trường bồi dưỡng, về hành chính, thi 

đua. 

Khảo sát của Phạm Thị Kim Anh (2016) cho thấy giáo viên phổ thông đánh giá 

mức độ cấp thiết cao ở nội dung “Tăng cường hoạt động bồi dưỡng chuyên môn trong tổ 

bộ môn ở nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cửu” và “Bồi dưỡng giáo 

viên đạt chuẩn và trên chuẩn”. 

Tác giả Nguyễn Thị Kim Dung (2016) cũng đã đề xuất các biện pháp bồi dưỡng 

giáo viên trẻ ở các nhà trường nhằm đáp úng yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông 

đó là: Tổ chức cho giáo viên trẻ dự giờ của các giáo viên trong tổ/tnrờng, khuyến 

khích giáo viên trẻ tiến hành dạy minh hoạ. 

Tác giả Võ Văn Duyên Em (2016) cũng đã đề xuất một số giải pháp nâng cao 

năng lực dạy học cho giáo viên bộ môn như: Phát triển, nâng cao năng lực nghiệp vụ 

sư phạm cho giáo viên bộ môn; thực hiện bộ tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp và xác 

định các chuẩn phấn đấu của giáo viên bộ môn; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên bộ môn 

về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. 

Các tác giả Dương Thị Hoàng Yến, Nguyễn Hoàng Chương (2016) trong một bài 

báo đã đề xuất một số biện pháp bồi dường đội ngũ giáo viên nhằm phát triển năng lực 

nghề nghiệp tạo ra lợi thế cạnh trạnh cho nhà trường trung học phổ thông, đó là: Xây 

dựng kể hoạch bồi dưỡng theo tiếp cận phát triển năng lực nghề; Bồi dưỡng một số 

năng lực cốt lõi cho giáo viên trung học phổ thông; Giao nhiệm vụ phù hợp với giáo 

viên hạt nhân, giáo viên tnrởng thành; Tạo cơ hội đế giáo viên hạt nhâ, giáo viên 
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trưởng thành tích cực đóng góp cho hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường; 

Tạo môi trường làm việc dân chủ, công khai, thân thiện, luôn học hỏi. 

 Vận dụng các bài học kinh nghiệm quốc tế vào Việt Nam về đào tạo giáo 

viên, về mô hình trường thực hành sư phạm 

Một số công trình nghiên cứu đã tổng quan và phân tích một cách hệ thống và 

sâu sắc kinh nghiệm quốc tế và khả năng vận dụng vào nước ta. Các vấn đề đề cập 

như: “Từ mô hình trường phổ thông liê kết phát triển nghề đến nhận thức mới về vai 

trò của trường thực hành trong đào tạo giáo viên”(Vũ Thị Sơn, 2012)  đã đề cập mô 

hình “ Trường phổ thông liên kết phát triển nghề của Hoa Kỳ” hay “ Trường phát triển 

nghiệp vụ- mô hình và hệ thống trường thực hành sư phạm hiệu quả từ Hoa Kỳ” 

(Nguyễn Hoàng Đoan Huy, 2012) đã nhấn mạnh đến tính ưu việt của nó chính là mô 

hình liên kết trách nhiệm hiệu quả giữa cơ sở đào tạo giáo viên và nhà trường phổ 

thông  với mục tiêu kết nối các trường đại học với trường phổ thông. Trong đó trường 

phổ thông là nơi để giảng viên đại học và giáo viên phổ thông phối hợp nghiên cứu và 

tìm hiểu thực tiễn và cải tạo thực tiễn, phát triển người đang học việc, bồi dưỡng 

chuyên gia nghiên cứu và phát triển nghề dạy học. 

Kết luận: Từ những nghiên cứu trong và ngoài nước được trình bày ở trên, có 

thế nhận thấy rằng, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nói chung và đội ngũ 

giáo viên giáo viên noi riêng đã được nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu trên khá 

nhiều phương diện. Tuy nhiên, những nghiên cứu về chất lượng giáo vicn ở Việt Nam 

lại cho thấy, đội ngũ giáo viên hiện nay còn có nhiều bất cập về chất lượng. Để đáp 

ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo, 

mà trước hết là yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đòi hỏi người giáo viên 

phải có nhiều năng lực mới để đáp ứng tốt các yêu cầu như năng lực tích họp, năng lực 

tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, năng lực dạy học phân hoá... Chính vì vậy, 

việc nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu 

cầu đối mới là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. 

Phần 2- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

2.1. Nước ngoài 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (QLGD) là một trong 

những lĩnh vực thu hút rất nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới. Có thể khái quát các 

nghiên cứu về lĩnh vực này ở các vấn đề cụ thể sau: 

 Nghiên cứu hoạch định chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo 
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dục 

Nghiên cứu ở tầm hoạch định chiến lược, Beatriz, Deborah và Hunter (2008) đã 

chỉ ra 4 chiến lược quan trọng trong việc hoạch định chính sách phát triển đội ngũ cán 

bộ QLGD ở các quốc gia OECD, bao gồm: 

(1) Định nghĩa lại trách nhiệm của người quản lý, lãnh đạo trường học. Theo đó, 

trách nhiệm của nhà quản lý, lãnh đạo phải luôn gắn liền với việc nâng cao kát quả học 

tập cho học sinh. Họ phải là người chịu trách nhiệm hỗ trợ, đánh giá, phát triển chât 

lượng đội ngũ giáo viên; thiết lập mục tiêu, đánh giá và chịu trách nhiệm giải trình về 

kê hoạch phát triên nhà trường; quản lý chiến lược tài chính và nhân sự; hợp tác với 

các trường học khác. 

1. Phân bố hợp lý việc quản lý nhà trường. Các nhà hoạch định chiên lược cân 

khuyên khích, hỗ trợ việc phân bố hợp lý việc quản lý nhà trường giữa các cá 

nhân, đơn vị sao cho phù hợp với điều kiện mới và đảm bảo hiệu quả hoạt 

động của nhà trường. 

2. Phát triển kỹ năng quản lý lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý trường học. Đó 

không phái là các kỹ năng riêng lẻ mà là chuỗi các kỹ năng đòi hỏi quá trình 

học tập, rèn luyện chính thức, không chính thức qua nhiều thời gian và không 

gian/bôi cảnh khác nhau. Cân có sự thông nhất giữa các đon vị về các chương 

trình đào tạo mặc dù vẫn cần quan tâm đến nhu câu của các đơn vị. 

3. Biến việc quản lý, lãnh đạo trở thành một nghề hấp dẫn trong xã hội. Chuyên 

nghiệp hoá công tác tuyển dụng, tập trung vào chính sách tiền lương hấp dẫn, 

làm rõ vai trò của người quản lý lãnh đạo và tạo điều kiện để phát triển nghề 

nghiệp cho nhà quản lý, lãnh dạo là những gợi ý được đưa ra trong nghiên cứu 

này. 

Dempster, Lt và Fluckiger, (2011) trong nghiên cứu tống quan cơ sở lý luận về 

chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đã chỉ ra các chiến lược hành 

động quan trọng, trong đó phải kể đến một số chiến lược nổi bật sau: 

1. Đẩy mạnh các chương trình, chiến lược và hoạt động phát triển chuyên môn, trong 

đó tập trung vào việc tạo nên sự gắn kết giữa lãnh đạo với hoạt động học tập của người 

học. 

1.  Các nhà quy hoạch phát triển chuyên môn và các nhà quản lý, lãnh đạo trường 

học cần nhận thức rằng việc cam kết tiếp tục phát triển chuyên môn là điều tối 
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cần thiết để phù hợp với môi trường chính sách ngày càng phức tạp. 

2.  Hệ thống giáo dục cần chú ý một cách có hệ thống đến việc tiếp tục phát triển 

chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo dục ở tất cả các giai đoạn nghề nghiệp, 

theo đó, cần có các chương trình và cơ hội phát triển chuyên môn bắt buộc 

tương ứng với mỗi giai đoạn nghề nghiệp. 

3. Các nhà lãnh đạo trường học cần đảm bảo việc tiếp tục phát triển chuyên môn 

của bản thân trong suốt quá trình công tác. 

4.  Các nghiên cún về phát triển chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục 

cần đề ra những năng lực chung và kiến thức chính cần có đối với cán bộ quản 

lý giáo dục cũng như các định hướng phát triển chuyên môn nói chung. 

5.  Các nhà lãnh đạo trường học cần được trang bị các chiến lược phát triển 

trường học nói chung để thích ứng với việc thuyên chuyển công tác trong quá 

trình làm việc. 

6. Trong bất kỳ giai đoạn nào của sự nghiệp quản lý, lãnh đạo, việc tìm kiếm 

mạng lưới tư vấn, huấn luyện và hỗ trợ nên được xem là chiến lược phát triển 

chuyên môn cần thiết. 

Cũng cần phải lưu ý rằng, đế đổi mới giáo dục và đào tạo, vấn đề quan trọng đặt 

ra không phải chỉ ở việc hoạch định chính sách, kế hoạch, mà còn phải tạo ra sự 

chuyển biến “từ bên trong” chính đội ngũ giáo viên, các nhà quản lý giáo dục và đội 

ngũ nhân viên trong nhà trường (School reform from the inside out, Elmore, 2004). 

 Nghiên cứu các yêu cầu đặt ra cho CBQLGD trong bối cảnh toàn cầu hóa 

Từ những năm 90, ở Hoa Kỳ có phong trào xây dựng chuẩn trong giáo dục, thực 

hiện quản lý dựa vào chuẩn. Hầu hết các lĩnh vực trong giáo dục đều được chuẩn hóa. 

Chuẩn là văn bản có tính pháp lí trong đó có chứa những yêu cầu, tiêu chí, mà khi các 

đối tượng của chuẩn nào đó đạt những tiêu chí trong chuẩn có nghĩa là đạt yêu cầu của 

chủ thể quản lí. Như vậy chuẩn là công cụ có tính chất xác minh sự vật, hiện tượng nào 

đó theo mong muốn của chủ thể quản lí. Khi xây dựng chuẩn người ta đã chuyển 

những giá trị mong muốn đối với một hiệu trưởng thành các yêu cầu, tiêu chí trong 

chuẩn. Có nghĩa là khi một người hiệu trưởng đạt được yêu cầu của chuẩn thì người đó 

chắc chắn đủ tư cách đề đảm nhiệm tốt vị trí người đứng đầu nhà trường. Ở Hoa Kỳ, 

có chuẩn cho nhà lãnh đạo trường học liên bang sau dó mỗi bang lại có thể dựa trên 

chuẩn đó phát triển chuẩn riêng cho bang mình. Có bang có riêng chuẩn hiệu trưởng, 
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có bang có chuẩn nhà lãnh đạo trường học (hiệu trưởng), có bang chỉ có chuẩn chung 

cho nhà quản lí trong đó có hiệu trưởng. Qua những tài liệu chúng tôi có được thì thấy 

rằng hiện nay ở Hoa Kỳ chỉ có chuẩn nhà quản lí/hiệu trưởng trường phổ thông chung. 

Hiệp hội các hiệu trưởng trường phổ thông Hoa Kỳ (National Association of 

School Principals - NASP) đưa ra những yêu cầu với hiệu trưởng theo quan điểm mới: 

hiệu trưởng phải là nhà lãnh đạo giáo dục với ý là tất cả mọi hoạt động, nỗ lực của 

hiệu tnrởng là để “đảm bảo cho việc học của trẻ em và người lớn trong nhà trường”. 

Những yêu cầu này được đưa vào 6 chuẩn dựa theo hình thức chuẩn hiệu tnrởng. Theo 

chuẩn này, nhà lãnh đạo trường học có hiệu quả cần: 1) Lãnh đạo theo cách đặt việc 

học của học sinh và người lớn ở trung tâm; 2) Đặt ra những mong muốn và chuẩn cao 

việc học và phát triển xã hội của học sinh và việc thực hiện của người lớn; 3) Yêu cầu 

nội dung và giảng dạy đảm bảo cho học sinh đạt và vượt chuẩn; 4) Hình thành văn hóa 

học tập liên tục cho người lớn gắn với việc học của học sinh và những mục tiêu khác 

của nhà trường; 5) Sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như là công cụ  đối thoại 

đế đánh giá, nhận diện và ứng dụng để cải tiến giáng dạy; 6) Cam kết tích cực với 

cộng đồng tạo ra sự chia sẻ về thành tích học tập của học sinh và thành công của nhà 

trường. Trong mỗi chuẩn này lại đưa ra các yêu cầu để hiệu trưởng thực hiện. 

Đánh giá hiệu trưởng là một công việc không thể hiếu trong quá trình quản lí 

giáo dục, quản lí trường học. Những nghiên cứu này cùng cố gắng xây dựng căn cứ để 

đánh giá hiệu trưởng theo hướng những mong muốn về trách nhiệm cũng như phát 

triển nghề nghiệp của hiệu trưởng được đưa vào trong một bộ chuẩn hoặc theo hướng 

chuẩn. Ở Mexico người ta cững nghiên cứu đánh giá hiệu trưởng theo hướng này. Ở 

Anh, khi đánh giá hiệu trưởng/nhà quản lí người ta quan tâm đến những vấn đề: đó là  

đánh giá tồng kết hay đánh giá thưởng xuyên; đánh giá để khen thưởng hay để thực 

hiện; cần tập trung đánh giả những công việc gì của hiệu trưởng; ai đảm bảo cho quá 

trình đánh giá hiệu trưởng là trung thực; sử dụng những bằng chứng để đưa ra nhận 

định thế nào cho hài hòa; làm thế nào để quả trình đánh giá liên quan đển việc học tập 

và phát triển nghề nghiệp của hiệu trưởng... . Ở Singapore, trước 1998 khi đánh giá 

hiệu trưởng cần thực hiện 2 loại hình đánh giá đó là: đánh giá thực hiện nhiệm vụ và 

giáo dục chất lượng cá nhân, từ năm 1999 đến nay đề xuât cách đánh giá hiệu trưởng 

mới. Hệ thống đánh giá mới này gồm 3 thành phần dựa trên 3 bảng (forms) gồm: Bảng 

đánh giá công việc (Work Review Form); Bảng đánh giá sự phát triển (Development 

Form); Bảng đánh giá sự thực hiện (Perfonnance Indicators Form). 

Về phía cá nhân, có rất nhiều tác giả nghiên cứu về lĩnh vực này, điển hình như 
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Demetrio, D.Monic; Henr Weihrich; Horold Koontz… Những tác giả này đã có nhiều 

bài viết về chất lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Đó là 

cơ sở lý luận cũng như thực tiễn để các nhà quản lý và hoạch định chính sách thực 

hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với người cán bộ QLGD được đề 

cập đến trong nhiều nghiên cứu đó là phải có khả năng thúc đẩy việc phát triển chuyên 

môn cho nhà trường. Tiếp tục phát triển chuyên môn (continuing professional 

development) cũng chính là yêu cầu được đặt ra đối với đội ngũ nhà giáo trong rất 

nhiều nghiên cứu trên thế giới (Cushion, Armour và Jones, 2003; Fraser, Kenncdy, 

Reid và McKinncy, 2007; Kennedy, 2005; Kcnnedy, 2014; Kịng, 2014; Rhodes và 

Beneicke, 2002). 

Để đáp ứng yêu cầu tiếp tục phát triển chuyên môn cho nhà trường trong thời đại 

mới, người cán bộ QLGD phải là người có khả năng quản lý, lãnh đạo trong các lĩnh 

vực đa dạng. Bredeson (2000) nhân mạnh, hiệu trưởng (hoặc cán bộ quản lý, lãnh đạo 

nhà trường) (1) vừa là người hướng dẫn, vừa là người học; (2) người tạo dựng môi 

trường học tập; (3) người trực tiếp tham gia vào việc thiết kế, giảng dạy, chuyển giao 

các nội dung phát triển chuyên môn; và (4) người đánh giá kết quả phát triển chuyên 

môn. Clement và Vandenberghe (2001) trong một nghiên cứu định tính đã chỉ ra rằng 

các nhà QLGD phải biết xây dựng điều kiện làm việc cho cán bộ nhân viên trong nhà 

trường. Theo đó, việc tạo nhiều cơ hội học tập, không gian làm việc sẽ thúc đẩy việc 

phát triển chuyên môn cho nhà trường. 

Tương tự, Youngs và King (2002) trong một nghiên cứu định tính kéo dài nhiều 

năm đã kết luận rằng để duy trì và phát triển năng lực trường học, người hiệu trưởng 

cần biết cách thiết lập lòng tin, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy việc nâng cao năng lực 

của giáo viên, kêt nôi nhà trường với chuyên gia ngoài trường hoặc giúp giáo viên tạo 

ra các cái cách nội bộ. Các kêt quả nghiên cứu cũng gợi ý rằng trong quá trình chuyển 

tiêp giữa các cán bộ quản lý lãnh đạo trường học, người hiệu trưởng mới phải nhận 

thức được các tiêu chuẩn và giá trị chung trong các đơn vị của mình trước khi bắt đầu 

tiếp nhận việc quản lý chương trình, kế hoạch giảng dạy, hoặc tổ chức trường học. Kết 

quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng trong các nghiên cứu trong tương lai về hiệu quả của 

hiệu trưởng, các nhà nghiên cứu có thể sử dụng cộng đồng chuyên nghiệp và sự gắn 

kết chương trình như các nhân tố trung gian ảnh hưởng đến yếu tố lãnh đạo của hiệu 

trưởng và kết quả học tập của học sinh. 
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Năm 2003, với sự tài trợ của Quỹ Wallace, Viện Lãnh Đạo Giáo Dục Stanford, 

phối hợp với Dự án Tài chính, đã bắt đầu nghiên cứu các chương trinh chuẩn bị và 

phát triển nghề nghiệp cho các nhà lãnh đạo trường học (Darling-Hammond, LaPointe, 

Meyerson và Orr, 2007). Các tác giả đã đi sâu tìm hiểu lý do tại sao một số chương 

trình tạo hiệu quả đáng tin cậy hơn so với các chương trình khác cũng như các thành 

phần, thiết kế chương trình, kinh phí để xây dựng một chương trình phát triển đội ngũ 

cán bộ QLGD hiệu quả. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong thời đại mới, các nhà 

QLGD phải đảm nhận rất nhiều vai trò, vị trí quan trọng (Darling-Hammond và cộng 

sự, 2007). Họ phải là người có tầm nhìn, là chuyên gia trong xây dựng chương trình và 

đánh giá giáo dục, là nhà phân tích ngân sách, là nhà quản lý cơ sở vật chất, là nhà 

quản lý chương trình giáo dục đặc biệt, và còn phải là người xây dựng cộng đồng. 

2.2. Trong nước  

  Các căn cứ pháp lý trong việc nâng cao chất lưọng đội ngũ cán bộ QLGD 

Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ nhà giáo và CBQLGD, Hội nghị lần 

thứ sáu BCHTW Đảng khoá IX đã đưa ra kết luận là “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và 

CBQLGD một cách toàn diện”. Cụ thể hoá chủ trương này, ngày 15/6/2004, Ban Bí 

thư TW Đảng ban hành chỉ thị số 40 - CT/TW về việc xây dựng, nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhà giáo và CBQLGD trong đó yêu cầu “Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo 

các cơ quan chức năng cụ thể hoá các nội dung nêu trong Chỉ thị này thành cơ chế, 

chính sách, xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng 

và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước”. Theo tinh thần đó, ngày 11/01/2005, Thủ tướng 

Chính phủ đã ra Quyết định số 09/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng 

cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010” với 

mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo 

hướng chuẩn hoá, nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, 

đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm 

nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của 

sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước”. Một trong những nhiệm vụ nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát này là: “Tiếp tục 

bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và thực hiện chính sách ưu đãi đối với nhà giáo và 

CBQLGD…; đổi mới công tác quản lý, sử dụng và giao biên chế ngành giáo dục nhằm 

nâng cao quyền và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, tạo sự bình đẳng giữa các loại 

hình cơ sở giáo dục và đào tạo”... Để thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ này, cần 



 27

phải thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có: “Quy hoạch, kế hoạch hoá công tác đào 

tạo, luân chuyển, bồi dưỡng nhà giáo và CBQLGD” và  “Xây dựng, hoàn thiện các cơ 

chế quản lý, định mức lao động, chính sách, chế độ đối với nhà giáo và CBQLGD”;  

Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần quyết định việc nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ QLGD. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014) đã chỉ rõ, cần có chế độ 

ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ QLGD. Cụ thể, việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, 

tôn vinh nhà giáo và cán bộ QLGD phải trên cơ sở đánh giá thực tế năng lực, đạo đức 

nghề nghiệp và hiệu quả công tác; cần có chế độ ưu đãi và quy định hợp lí tuổi nghỉ 

hưu đối với nhà giáo có trình độ cao, đồng thời có cơ chế sàng lọc, miễn nhiệm, bố trí 

công việc khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ 

phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Có chính sách hỗ trợ giảng 

viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa học; khuyến khích đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lí nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Bảo đảm bình đẳng về tôn 

vinh và cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giữa nhà giáo trường công 

lập và trường ngoài công lập. Tạo điều kiện để người Việt Nam ớ nước ngoài, chuyên 

gia quốc tế tham gia giảng dạy và nghiên cứu trong nước... 

Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 4 tháng 11 năm 2013 

đã chỉ rõ: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc 

phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học 

và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, 

giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng 

lực sư phạm. Giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sỹ trở lên và phải được 

đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào 

tạo về nghiệp vụ quản lý. 

Phát triển hệ thống trường sư phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; ưu tiên đầu tư xây dựng một số trường sư 

phạm, trường sư phạm kỹ thuật trọng điểm; khắc phục tình trạng phân tán trong hệ 

thống các cơ sở đào tạo nhà giáo. Có cơ chế tuyển sinh và cử tuyển riêng để tuyển 

chọn được những người có phẩm chất, năng lực phù hợp vào ngành sư phạm. 

Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi 

dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất 

lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp. 
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Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Việc tuyển dụng, 

sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh 

giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Có chế độ ưu đãi và quy định 

tuổi nghỉ hưu hợp lý đối với nhà giáo có trình độ cao; có cơ chế miễn nhiệm, bố trí 

công việc khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ 

phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Lương của nhà giáo được ưu 

tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ 

cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng. 

         Khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. Có chính sách hỗ trợ giảng viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa 

học. Bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo trường công lập và nhà giáo trường ngoài công 

lập về tôn vinh và cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ...  

        Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 đã chỉ ra những bất cập và 

yếu kém của đội ngũ nhà giáo và CBQLGD như sau: Một bộ phận nhà giáo và CBQL 

chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ mới. Đội ngũ nhà giáo 

vừa thừa, vừa thiếu cục bộ, vừa không đồng bộ về cơ cấu chuyên môn. Vẫn còn một 

bộ phận nhà giáo và CBQLGD có biểu hiện thiếu trách nhiệm và tâm huyết với nghề, 

vi phạm đạo đức và lối sống, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của nhà giáo trong xã 

hội. Năng lực của một bộ phận nhà giáo và CBQLGD còn thấp. Các chế độ chính sách 

đối với nhà giáo và CBQLGD, đặc biệt là chính sách lương và phụ cấp theo lương, 

chưa thỏa đáng, chưa thu hút được người giỏi vào ngành giáo dục, chưa tạo được động 

lực phấn đấu vươn lên trong hoạt động nghề nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ nhà giáo chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Ngày 29 tháng 12 năm 2011, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 

6639/QĐ-BGDĐT về Quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-

2020. Quy hoạch này đã chỉ ra các hạn chế của đội ngũ nhà giáo và CBQLGD như: sự 

phát triển đội ngũ giáo viên không theo kịp với sự gia tăng quy mô và yêu cầu ngày 

càng cao về chất lượng giáo dục; sự phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD chưa gắn 

kết chặt chẽ với những chính sách đổi mới và chiến lược giao dục; đào tạo đội ngũ 

giáo viên không gắn với nhu cầu tuyển dụng về số lượng, cơ cấu cấp học, môn học cho 

giáo dục ở nhiều vùng miền khác nhau dẫn đến tình trạng thừa, thiếu giáo viên ngay 

trong từng cơ sở giáo dục và ở hầu hết các địa phương. Những bất cập đó là do chưa 

có quy hoạch nhân lực giáo viên, CBQLGD để làm cơ sở cho việc quy hoạch mạng 

lưới trường sư phạm, các cơ sở bồi dưỡng giáo viên và CBQLGD. Do vậy, Quy hoạch 
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phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020 đã đưa ra dự báo các mục tiêu 

số lượng và cơ cấu nhu cầu về đội ngũ nhà giáo và CBQLGD theo các cấp học và 

vùng miền. 

  Vấn đề đề xuất các giải pháp chính sách nâng cao chất lượng cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục 

Tác giả Đào Nguyên Phúc (2014) cũng nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế, chính 

sách đặc biệt đối với nhà giáo và cán bộ QLGD. Tác giả cũng đồng tình với việc xây 

dựng chế độ lương và phụ cấp lai đãi hợp lý, căn cứ trên cơ sở hiệu quả công việc việc 

nhằm tạo ra tính nỗ lực phấn đấu hết mình của nhà giáo và cán bộ QLGD. Qui trình 

tuyển dụng giáo viên, giảng viên, bồ nhiệm cán bộ QLGD cũng cần được xây dựng lại 

phù họp với đặc trưng từng cấp, bậc học, sát thực tế vùng, miền. Tác giả cũng lưu ý 

đến việc quan tâm đến các chính sách ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ QLGD công 

tác ở các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và ở các trường chuyên 

biệt; quan tâm hơn nữa tới việc đào tạo giáo viên người dân tộc thiểu số. 

Tác giả Nguyễn Thị Hải Yến (2015) cũng ủng hộ việc xây dựng chế độ ưu đãi 

với nhà giáo và cán bộ QLGD. Tác giả còn đề xuất việc đẩy mạnh việc thực hiện các 

chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ QLGD, tôn vinh nghề 

giáo và nghề dạy học, nâng cao vị trí xã hội của nghề giáo nhằm khuyến khích họ toàn 

tâm toàn trí cho sự nghiệp giáo dục 

 Nghiên cứu ban hành các tiêu chuẩn năng lực đối vói cán bộ quản lý giáo 

dục 

Việc xây dựng chuẩn cán bộ QLGD là công việc khó khăn hơn rất nhiều so với 

xây dựng chuan dành cho giáo viên, tuy nhiên lại là yêu cầu hết sức cần thiết, được đề 

cập đến trong nhiều nghicn cứu được công bố gần đây. Tác giả Phạm Đỗ Nhật Tiến 

(2009) đã nhắc đến điều này trong bài báo vê việc đào tạo cán bộ QLGD theo nhu cầu 

xã hội hiện nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014) cũng có quy định việc thực hiện chuẩn 

hoá đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD theo tùng cấp học và trình độ đào tạo. Theo đó, 

cán bộ quản lí giáo dục các cấp phải được đào tạo về nghiệp vụ quản lí. Tác giả 

Nguyễn Thị Hải Yến (2015) cũng đã chỉ rõ việc đây mạnh thực hiện các chủ trương 

của Đảng vê xây dựng và phát triên đội ngũ cán bộ QLGD trong nghiên cứu vê việc 

phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD đáp ứng yêu cầu đôi mới. Tác giả nhân 

mạnh việc chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất theo hướng 

chuân hoá đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD. Tuy nhiên, việc xác định cụ thể các tiêu 



 30

chuân năng lực đôi với cán bộ QLGD như thế nào vẫn còn thiếu vắng trong các nghiên 

cứu hiện nay. 

 Vấn đề đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội 

ngũ cán bộ QLGD 

         Những nghiên cứu theo xu hướng này tập trung vào hai vấn đề nổi bật sau: 

Thứ nhất: đổi mới nhận thức về vai trò của cán bộ QLGD 

Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và 

hội nhập quốc tế của đất nước, vấn đề được đặt ra trong nhiều nghiên cứu hiện nay đó 

chính là việc nhận thức lại vai trò của cán bộ QLGD. Đặc biệt, trước yêu cầu đôi mới 

chương trình giáo dục phô thông sau năm 2015 với những khác biệt lớn so với chương 

trình giáo dục phổ thông hiện hành, hơn bao giờ hết, việc nhận thức lại vai trò của 

người cán bộ QLGD là điều cấp thiết. Tất cả những thay đổi trên đòi hỏi CBQL phải 

được chuẩn bị chu đáo và thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý chủ yếu là 

thông qua đào tạo, bồi dưỡng (Lưu Xuân Mới, 2014). Việc nhận thức lại vai trò của 

cán bộ ỌLGD cũng là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên 

cứu trên thế giới. 

Tác giả Phạm Đỗ Nhật Tiến (2009) đã đi sâu nghiên cứu về vấn đề đào tạo cán 

bộ QLGD theo nhu cầu xă hội. Tác giả nhấn mạnh, cán bộ QLGD đóng vai trò quyết 

định trong việc đảm bảo thực hiện thành công chính sách giáo dục và nâng cao hiệu 

quả hoạt động giáo dục. Đó là vai trò cúa người điều hành hệ thống lớn và phức tạp, 

đồng thời thực thi các chính sách giáo dục đa dạng và mềm dẻo để giải quyết các vấn 

đề mới nảy sinh như phân cấp quản lý, trách nhiệm xã hội, huy động nguồn nhân lực, 

dân chủ hoá giáo dục, tin học hoá quản lý... Tác giả cũng đã nhận diện các nhu cầu 

mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD, nối bật là nhu cầu sử dụng hệ thống 

thông tin quản lý (EMIS) trong QLGD hiện nay. 

Tác giả Đào Nguyên Phúc (2014) trong báo cáo về thực trạng và giải pháp phát 

triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD cùng nhấn mạnh việc nhận thức đúng vai trò 

của đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo. Theo tác giả, giáo viên và cán bộ quản lý là nhân tố không gì thay thế 

được, là điều kiện tiên quyết đảm bảo chất lượng giáo dục quốc gia. 

Thứ hai: những ưu tiên trong đối mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao 

năng lực cho đội ngũ cán bộ QLGD 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng “Bản đồ năng lực cán bộ quản lý giáo dục” 

và năm 2007 đã đưa ra 74 tiêu chí về những năng lực cần thiết cho hiệu trưởng trường 

phổ thông. Đây là cách tiếp cần theo năng lực khi xây dựng những tiêu chí về người 

cán bộ quản lý giáo dục và là hướng đi mới để xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường phổ 

thông. 

Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD là những ưu tiên được chỉ ra trong nhiều nghiên cứu gần 

đây. 

Tác giả Phạm Đỗ Nhật Tiến (2009) chỉ rõ, cần xác định nội dung chương trình 

đào tạo cán bộ QLGD theo hướng vừa hàn lâm vừa mang tính thực hành và chú trọng 

đổi mới phương pháp giảng dạy. Tác giả đề cập đến các mô hình khảo sát điểm (case-

study), mô hình học theo tình huống (problem-based leaming), mô hình học tập thực 

địa và tập sự như là những mô hình học có hiệu quả tối ưu. 

Tác giả Nguyễn Minh Kỳ (2013) đi tìm hiểu các giải pháp đột phá đổi mới căn 

bàn, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết XI của Đảng. Tác giả 

cũng đề xuất việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương 

pháp kiểm tra đánh giá theo hướng hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD. 

Không chỉ đồng tình với việc đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương 

pháp, hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD, tác giả Luu Xuân Mới 

(2014) còn đưa ra những vấn đề cần được ưu tiên trong đào tạo - bồi dưỡng cán bộ 

QLGD. Cụ thể, đó là vấn đề xây dựng chiến lược, quản lý nguồn nhân lực, quản lý tài 

chính, hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS), đánh giá trong giáo dục, phân cấp 

quản lý, dân chủ hóa giáo dục và thị trường hóa giáo dục. 

Tác giá Phan Thị Thuý Quyên (2014) cũng chủ trọng việc thực hiện đối mới 

công tác bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ QLGD. Tác giả lưu ý, việc đổi mới 

chương trình bôi dưỡng cán bộ QLGD cần căn cứ vào vai trò ngày càng cao và mô 

hình đa chiêu vê phâm chât, năng lực của cán bộ quản lý. cần đổi mới phương pháp, 

nội dung bồi dưỡng cán bộ QLGD, trong đó chú trọng đến dạy học kiến tạo, tạo điều 

kiện cho học viên nâng cao năng lực tư duy, tính tích cực, sáng tạo; đổi mới hình thức 

tô chức dạy học cán bộ QLGD, áp dụng các mô hình dạy học hiện đại như thảo luận 

nhóm, xemina, học tập theo tình huông... 

Tác giả Mai Hoàng Sang (2014) lại đề cập đến việc xây dựng hệ thông đảm bảo 
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chất lượng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD. Theo tác giả, việc xây dựng 

và vận hành tôt hệ thống đảm bảo chất lượng sẽ giúp cho cơ sở đào tạo, bôi dưỡng 

hiêu rõ hơn thực trạng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD; đồng 

thời đảm bảo quyền lợi của học viên tham gia bồi dưỡng, góp phàn cung cấp một lực 

lượng lao động có đủ năng lực đáp ứng nhu câu đôi mới giáo dục hiện nay. 

Tác giả Lê Văn Cao (2016) cũng nghiên cứu về công tác bôi dưỡng đội ngũ cán 

bộ QLGD đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tác giả 

nhấn mạnh việc bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp QLGD mới; bồi dưỡng năng lực lập 

kế hoạch, tô chức thực hiện và đề xuất phương án phát triển chương trình giáo dục, 

đào tạo trong các nhà trường; bôi dưỡng năng lực quản lý, đánh giá chất lượng giáo 

dục, đào tạo theo hướng phát triên năng lực người học. 

Quy hoạch lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD cũng là một trong 

những vấn đề được đặt ở vị trí ưu tiên trong nhiều nghiên cứu gần đây (Nguyễn Duy 

Hưng, 2009). Đây cũng là quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014) trước yêu 

cầu phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD trong đổi mới giáo dục hiện nay. Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo việc khắc phục tình trạng phân tán các cơ sở đào tạo 

nhà giáo; tập trung xây dựng một số trường sư phạm, trường sư phạm kĩ thuật trọng 

điểm; điều phối hệ thống trường sư phạm theo mục tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục trên phạm vi cả nước. 

Cũng nhằm mục đích quy hoạch lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD, 

tác giả Phạm Đỗ Nhật Tiến (2008) nhấn mạnh việc tái cơ cấu các cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ QLGD. Tác giả đã đưa ra mô hình khả dĩ của trường Đại học trong 

tương lai và đề cập đến việc chuyến đổi mô hình của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ QLGD. Theo tác giả, trong xu thế hội nhập, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

QLGD cần xem xét để chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang một mô hình phức 

hợp bao gồm cả mô hình quản lý công mới và mô hình mạng. Việc tái cơ cấu các cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD, tức đổi mới tổ chức và hoạt động, để phù hợp với 

mô hình đã chọn là điều bắt buộc. Theo đó, nhà trường cần xác lập lại cơ chế quản trị, 

phát huy quyền tụ’ do học thuật, phát triển các đơn vị hồ trợ giảng viên trong quá trình 

giảng dạy và nghiên cứu (hay còn gọi là các bộ phận hành chính chuyên nghiệp), và 

xem xét việc xây dựng nhà trường điện tử. 

Tác giả Đào Nguyên Phúc (2014) cũng chủ trương tập trung quy hoạch, nâng cấp 

các trường, khoa sư phạm, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý. 
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Theo tác giả, muốn có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giỏi, trước hết phải xây 

dựng mạng lưới trường sư phạm, khoa sư phạm, các cơ sờ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

quán lý đủ mạnh, cần dự báo về nhu cầu nhà giáo và cán bộ QLGD trên địa bàn toàn 

quốc, gắn với cấp học, môn học, theo tùng vùng, miền, địa phương; từ đó xác định quy 

mô đào tạo, tuyển dụng sao cho phù hợp. Tăng cường sự liên kết, phối hợp đào tạo 

giữa các trường sư phạm, các khoa sư phạm với các trường, các khoa ngoài sư phạm. 

Nhà nước cần bảo đảm nguồn ngân sách cho các trường, các khoa sư phạm có thê thực 

hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở tùng cấp 

học, bậc học. 

Bên cạnh những nghiên cứu ở tầm vĩ mô, một số nghiên cứu khác lại đề xuất việc 

đổi mới các nội dung bồi dưỡng cụ thể. Chẳng hạn như nghiên cứu của Phạm Quang 

Trình (2013) về việc đổi mới nội dung bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ 

QLGD, Lê Bá Lộc (2016) về việc bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu 

cầu giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở Trường 

Cán bộ Quản lý Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trong công cuộc đổi mới 

toàn diện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD, việc học tập kinh nghiệm từ các quốc 

gia trên thế giới lả diều được đề cập đến trong các nghiên cửu hiện nay (Nguyễn Lê 

Vân Dung, 2016). 

Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục giai đoạn 2005-2010” đã thực hiện những nhiệm vụ cơ bản như đánh giá giáo 

viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, từ đó thực hiện công tác bồi dưỡng hiệu 

trưởng và cơ chế quản lý cán bộ giáo dục.  Trong đề án này, Dự án Hỗ trợ đổi mới 

giáo dục (SREM) đã triển khai xây dựng bộ công cụ để đánh giá hiệu trưởng. Bộ 

công cụ gồm hai loại phiếu, một loại để hiệu trưởng tự đánh giá và một loại dùng 

cho giáo viên và cán bộ quản lý đánh giá hiệu trưởng. 

Năm 2009, để tạo cơ sở cho hoạt động phát triển đội ngũ Hiệu trưởng các trường 

phổ thông, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ban hành Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, 

trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học. Mục đích nhằm hỗ trợ đội ngũ hiệu 

trưởng tự đánh giá, từ đó xây dựng kế hoạch học tập tự nâng cao năng lực của bản 

thân. Một số tác giả đã đi sâu nghiên cứu vận dụng chuẩn hiệu trưởng vào thực tế 

nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. Điển hình như tác giả Nguyễn Huy Hoàng với luận 

án tiến sỹ về "Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây 

Bắc theo hướng chuẩn hóa". Đồng thời với luận án là hàng loạt các công bố khác như 

“Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tỉnh 



 34

Sơn La”; “Vận dụng chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông vào phát triển đội ngũ hiệu 

trưởng các trường THCS các tỉnh miền núi Tây Bắc”; “Vai trò và kỹ năng quản lý của 

hiệu trưởng trường THCS”.... Bên cạnh đó, một số tác giả như Đặng Thị Thanh Huyền 

với bài “ Xây dựng chuẩn Hiệu trưởng và vấn đề đổi mới chương trình bồi dưỡng cán 

bộ quản lý trường THPT đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa”, tác giả Nguyễn Khắc Hào với 

bài “Bài toán Hiệu trưởng trong bối cảnh quản lý trường phổ thông”, tác giả Phạm Đỗ 

Nhật Tiến với “ Năng lực quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng trong đổi mới nhà 

trường”, tác giả Nguyễn Thị Tuyết Hạnh với loạt bài “Sử dụng mô hình năng lực trong 

bồi dưỡng hiệu trưởng trường THPT”; “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý góp phần tăng 

cường năng lực thực hiện nhiệm vụ cho Hiệu trưởng trường THPT’; “ Tiếp cận mô 

hình  CDIO trong đào tạo, bồi dưỡng theo năng lực thực hiện cho đội ngũ cán bộ quản 

lý, cử nhân quản lý giáo dục gắn với chuẩn đầu ra”; “Hiệu trưởng trường phổ thông 

với vai trò nhà lãnh đạo giáo dục”.. 

Sau khi Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ra đời, đã có rất 

nhiều công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học, tham luận về nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ quản lý giáo dục được công bố trên các tạp chí khác nhau. Có những tác 

giả đã đi chuyên sâu nghiên cứu về lĩnh vực này như tác giả Trần Hữu Hoan (2017) 

với đề tài “Phát triển năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường trung học phổ thông 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”. Đồng thời tác giả cũng công 

bố các bài báo như Tổ chức đánh giá năng lực hiệu trưởng trường trung học phổ 

thông theo chuẩn; Xác định khung năng lực của hiệu trưởng trường trung học phổ 

thông theo yêu cầu đổi mới giáo dục; Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng 

năng lực quản lý cho hiệu trưởng trường trung học phổ thông… Việc xây dựng 

khung năng lực của hiệu trưởng nhà trường là một trong những căn cứ để xác định 

và phát triển chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Ngoài ra còn nhiều tác giả 

khác nghiên cứu về lĩnh vực này như Nguyễn Hồng Hải, Lại Thanh Xuân, Trần Văn 

Dũng, Đỗ Bích Ngọc, Lê Tiến Dũng, Bùi Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Thanh... 

Kết luận: Nhìn chung, việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục luôn thu hút sự quan tâm chú ý của các nhà quản lý, các nhà nghiên 

cứu. Rất nhiều công trình nghiên cứu cả trong nước và nước ngoài nghiên cứu ở nhiều 

góc độ khác nhau. Từ nghiên cứu về vai trò đội gũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đến 

thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và các giải pháp đưa ra để nâng cao chất lượng đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp trong Hệ thống giáo dục quốc dân. Song đa số 

các công trình nghiên cứu mới gắn với các cơ sở giáo dục cụ thể, chưa mang tính tổng 
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thể vĩ mô, đặc biệt chưa gắn với đổi mới chương trình sách giáo khoa mới phổ thông.  

Trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay thì đây là vấn đề cấp 

bách hơn bao giờ hết. Do vậy cần có một công trình lớn nghiên cứu tổng thể về vấn đề 

này trên phạm vi toàn quốc để có những giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao 

chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD của ngành giáo dục. Chính vì vậy, việc 

nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng bối cảnh 

đổi mới giáo dục hiện nay. 

13.2. Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề 

tài   

1. Giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục có vai trò quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nguồn nhân lực cho đất nước  

Ngày nay, khi bàn về chất lượng giáo dục không còn là vấn đề riêng của ngành 

giáo dục mà của tất cả những ai quan tâm đến giáo dục. Lý luận và thực tiễn đã chỉ ra 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng chính tạo nên chất lượng 

giảo dục, yếu tố tiền đề của chất lượng nguồn nhân lực. Đào tạo nguồn nhân lực là 

mục tiêu cuối cùng của giáo dục. Điều này được khẳng định tại Điều 27 Luật Giáo dục 

2005  và sửa đổi năm 2009 . Nghiên cứu của UNESCO đưa ra 4 trụ cột của giáo dục 

thế kỷ XXI “Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình, học để cùng chung 

sống” và đã khuyến cáo phát triển nguồn nhân lực phải bắt đầu từ các cơ sở giáo dục . 

Như vậy, khẳng định đào tạo nhân lực ngày nay được gắn liền với chất lượng đào tạo 

của các cơ sở giáo dục . 

Từ góc độ người học, Mác nói “Phải cho học sinh làm quen với những nguyên lý 

cơ bản nhất của mọi quá trình sản xuất, đồng thời hình thành cho học sinh kỹ năng sử 

dụng những công cụ lao động đơn giản và phổ biến nhất của mọi ngành sản xuất”. 

Tác giả Nguyễn Minh Đường và Phan Văn Kha cho rằng trong bối cảnh mới, phát 

triển nhân lực là phát triển hài hòa nhân cách con người với năng lực hành nghề, năng 

lực xã hội, năng lực thích ứng, năng lực sáng tạo, năng lực tạo lập doanh nghiệp và 

năng lực tự phát triển. Các quan điểm này cho thấy phát triển nguồn nhân lực gắn với  

các cơ sở giáo dục  

 Vai trò của đội ngũ  nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục với tạo nguồn 

nhân lực được thể hiện qua hình thành nhân cách học sinh. Trong nhà trường, lao động 

của giáo viên mang tính “khai sáng” cho con người, các hoạt động giảng dạy, giáo dục 

tạo ra nhân cách học sinh đảm bảo mục tiêu tại Điều 2 Luật giáo dục 2005 và sửa đổi 
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năm 2009 , Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, từ Chương trình "Bồi dưỡng hiệu trưởng 

các trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore” chỉ rõ hiệu trưởng 

có vai trò lãnh đạo phát triển đội ngũ. Với cách tiếp cận hệ thống, cán bộ quản lý, giáo 

viên và học sinh là các phần tử trong hệ thống có quan hệ chặt chẽ với nhau, nên khi 

tác tác động vào một yếu tố thì hệ thống sẽ có sự thay đối . Vận dụng quan điểm giáo 

dục học để phân tích sự tác động của cán bộ quản lý đến học sinh, có thể khái quát đây 

là sự chỉ đạo phổi hợp, thống nhất lực lượng giáo viên (chủ thể) nhằm hình thành và 

phát triển nhân cách học sinh (đối tượng) theo yêu cầu của xã hội . Như vậy, năng lực 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản lý ảnh hưởng trực tiếp đến chất 

lượng nguồn nhân lực lao động trong xã hội. 

Nguồn nhân lực chất lượng cao của  của  đất nước còn rất thấp . Thực tế này đòi 

hỏi phải phát triển mạnh giáo dục, đê đáp ứng được nhu cầu nhân lực, các tỉnh phải 

mở rộng quy mô học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục tại các cơ 

sở giáo dục . Nhiệm vụ đặt ra yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, vì 

đội ngũ này là khâu then chốt tạo nên chất lượng giáo dục trong nhà trường. 

Vấn đề phát triển giáo viên và  đội ngũ cán bộ quản lý, gắn với mục tiêu nâng 

cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển con người được Đảng và 

Nhà nước quan tâm. Chỉ thị số 40 - CT/TW của Ban Bí thư và Chiến lược phát triển 

giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 đã đề ra chủ trương phát triển đội ngũ nhà giáo và đội 

ngũ cán bộ quản lý giáo dục [39],[26]. Đại hội lần thứ XII của Đảng nêu ra quan điểm 

chỉ đạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục gắn với phát triển, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ được nhấn mạnh. Nghiên 

cứu về quan hệ giữa vai trò của nhà giáo và cán bộ quản lý đối với chất lượng giáo dục 

- yếu tố cơ sở tạo nên chất lượng nguồn nhân lực, tác giả Nguyễn Tùng Lâm chỉ ra 

“...cách tổ chức quản lý của ngành giáo dục và chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ 

quản lý giáo dục chính là nguyên nhân chính, đảng kể làm cho chất lượng giáo dục 

của chúng ta không theo kịp yêu cầu xã hội”. Tác giả Nguyễn Cảnh Toàn, nghiên cứu 

ba lần cải cách giáo dục, khẳng định phải đổi mới mạnh mẽ quản lý giáo dục, nhấn 

mạnh giáo dục cần: 1- Đầu tư cơ sở vật chất và giáo viên cho các trường để tạo. 2- 

Tăng cường vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tin học để đào tạo từ xa. 3- Có chính 

sách sử dụng chuyên gia nội địa trong giáo dục để những người giỏi ở địa phương này 

đến địa phương khác phát huy tác dụng theo một kế hoạch đã thỏa thuận. 4- Chăm lo 

và có chế độ đãi ngộ với người làm quản lý. 5- Công khai nhu cầu tuyển dụng và chọn 

cán bộ quản lý bằng cách trình bày đề án quản lý lĩnh vực mình phụ trách. 
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Từ những phân tích trên thấy rõ mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực được bắt đầu từ 

nâng cấp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có vai trò quan trọng trong đào tạo nhân 

lực. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm  

2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục còn bất cập, chưa 

đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục 

Đánh giá tình hình để triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, 

Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận định: chất lượng giáo dục nhìn chung còn thấp, 

chưa đáp ứng được sự nghiệp CNH - HĐH; công tác quản lý còn nhiều bất cập; đội 

ngũ cán bộ quản lý giáo dục thiếu số lượng, yếu năng lực, thiếu động lực tự học và đôi 

mới. chưa bắt kịp yêu cầu đổi mới quản lý; hạn chế về ngoại ngữ và công nghệ thông 

tin; năng lực của nhiều cán bộ quản lý chưa tương xứng với bằng cấp đào tạo . 

Đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sau ba năm thực 

hiện Quyết định số 09/2005/QĐ.TTg, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sự tiến bộ 

nhưng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, thể 

hiện chủ yếu ở công tác tham mưu, dự báo, hoạch định, phương pháp làm việc, quản lý 

tài chính, trình độ ngoại ngữ và tin học, khả năng thu thập và xử lý thông tin. Công tác 

quản lý đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đã có nhiều thay đổi song chưa đáp ứng 

được đòi hỏi của các cơ sở giáo dục, nhất là việc phân cấp trong công tác cán bộ và 

thực hiện chế độ chính sách vẫn chưa phân định cụ thể được chức năng nhiệm vụ giữa 

các cơ quan quản lý giáo dục. Nguồn kinh phí dành cho đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và 

cán bộ quản lý còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra. 

Trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, trước mắt thực 

hiện tốt việc triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông năm 2018, rất cần nâng 

cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Để có căn cứ khoa học đề xuất các 

giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017- 2025 và những năm tiếp theo là cần 

thiết. 
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15 Nội dung nghiên cứu của đề tài:  

15.1. Nội dung 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

       Nội dung này tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 

       1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

       2. Vị trí, vai trò của nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong sự 

nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo 

      3. Các quan điểm về chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục 

      4. Các lý thuyết tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục 

      5. Các cách tiếp cận đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục 

     6. Các tiêu chí chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

     7. Các yếu tố quyết định chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục 

15.2. Nội dung 2: Bối cảnh kinh tế- chính trị - xã hội và giáo dục giai đoạn 

2017-2025 và những năm tiếp theo. 

       Nội dung này tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 

       1. Bối cảnh chính trị (Đường lối phát triển đất nước của Đảng, đổi mới thế 

chế, hệ thống chính trị, hội nhập quốc tế ...). 

       2. Bối cảnh kinh tế (Tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học-công 

nghệ, phát triển ngành nghề sản xuất và lực lượng sản xuất, việc làm và đời sống 

kinh tế của người dân...). 

       3. Bối cảnh xã hội (Sự phát triển dân số, phân bố dân cư, đời sống văn hóa, 

an ninh và an sinh xã hội...). 

       4. Bối cảnh giáo dục (Những xu hướng đổi mới trong giáo dục ở phạm vi 

quốc tế và trong nước). 

       5. Thời cơ, thách thức đối với nâng cao chất lượng nhà giáo và CBQLGD 

giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo. 

15.3. Nội dung 3: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và bài học vận dụng cho 

Việt Nam 

        Nội dung này tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 
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        1. Tổ chức hệ thống cơ sở giáo dục đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục. 

        2. Cơ chế tuyển chọn người để đào tạo và bổ nhiệm thành nhà giáo hoặc cán 

bộ quản lý giáo dục. 

        3. Cơ chế đánh giá năng lực và chất lượng dạy học của nhà giáo, năng lực 

và hiệu quả quản lý của cán bộ quản lý giáo dục. 

         4. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục. 

         5. Chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

15.4. Nội dung 4: Đổi mới giáo dục và những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục  trong giai đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo. 

         Nội dung này tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 

         1. Tính tất yếu và các đặc trưng của đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 

         2. Các yêu cầu của đổi mới giáo dục về năng lực của nhà giáo và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục 

            a) Đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bậc mầm non 

            b) Đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bậc phổ thông 

            c) Đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bậc cao đẳng 

            d) Đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bậc đại học 

15.5. Nội dung 5: Thực trạng hệ thống mạng lưới các trường đào tạo ngành 

sư phạm, khoa sư phạm và quản lý giáo dục 

           Nội dung này tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 

         1. Phân bố các trường, khoa sư phạm và quản lý giáo dục theo vùng miền 

         2. Quy mô đào tạo và chuyên ngành đào tạo của các trường, khoa sư phạm 

và quản lý giáo dục 

         3. Chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo của các trường, khoa sư 

phạm và quản lý giáo dục 

         4. Điều kiện đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và tài chính của các trường, 

khoa sư phạm và quản lý giáo dục 

         5. Chất lượng và hiệu quả đào tạo của các trường, khoa sư phạm và quản lý 

giáo dục 

15.6. Nội dung 6: Thực trạng số lượng và cơ cấu đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục 

         Nội dung này tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 
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         1. Số lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phân theo cấp học và vùng 

miền 

         2. Số lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phân theo giới tính và độ 

tuổi 

         3. Số lượng nhà giáo phân theo môn học 

         4. Số lượng nhà giáo tính theo lớp học và học sinh. 

           Các nội dung trên sẽ được khảo sát và phân tích, đánh giá theo từng cấp 

bậc học và theo vùng miền. 

15.7. Nội dung 7: Thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý  

cơ sở giáo dục 

          Nội dung này tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 

         1. Trình độ đào tạo chuyên môn của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý  cơ 

sở giáo dục 

         2. Trình độ nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý  cơ 

sở giáo dục 

         3. Trình độ tin học và ngoại ngữ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý  cơ 

sở giáo dục 

         4. Phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý  cơ sở giáo dục 

           Các nội dung trên sẽ được khảo sát và phân tích, đánh giá theo từng cấp 

bậc học và theo vùng miền. 

15.8. Nội dung 8: Thực trạng đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ nhà 

giáo và CBQL cơ sở giáo dục 

          Nội dung này tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 

          1. Về tiền lương và phụ cấp 

          2. Về điều kiện sống và làm việc (phương tiện ăn ở, đi lại và môi trường 

làm việc) 

          3. Về thăng tiến sự nghiệp, giao lưu học hỏi 

          4. Về khen thưởng và vinh danh 

           Các nội dung trên sẽ được khảo sát và phân tích, đánh giá theo từng cấp 

bậc học và theo vùng miền. 

15.9. Nội dung 9: Thực trạng cơ chế, chính sách của Đảng, nhà nước đối với 

xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

          Nội dung này tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 

         1. Cơ chế, chính sách phát triển các trường đào tạo ngành sư phạm, khoa sư 



 45

phạm và quản lý giáo dục 

         2. Cơ chế, chính sách đối với sinh viên các trường đào tạo ngành sư phạm, 

khoa sư phạm và quản lý giáo dục 

        3. Cơ chế chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

15.10. Nội dung 10: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-

2025 và những năm tiếp theo 

         Nội dung này tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 

1. Nhóm giải pháp quy hoạch lại mạng lưới đào tạo các trường đào tạo ngành 

sư phạm, khoa sư phạm và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ 

quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm 

tiếp theo 

         1. Giải pháp rà soát, đánh giá kết quả đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành 

sư phạm so với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên của các trường, 

khoa sư phạm và thích ứng nghề nghiệp. 

        2. Giải pháp rà soát, dự báo nhu cầu về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục giai đoạn 2017-2025 gắn với cấp học, môn học, theo từng vùng miền 

địa phương. 

        3. Giải pháp tăng cường liên kết, phối hợp đào tạo giữa các trường sư phạm, 

các khoa sư phạm và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý với 

các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nhà nước trong việc xác định nhu cầu tuyển 

sinh và nhu cầu việc làm của sinh viên. 

2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện đào tạo giáo viên gắn với trường phổ 

thông theo hướng thiết thực và hiệu quả 

         1. Giải pháp liên kết các trường phổ thông theo “mô hình trường thực 

hành” gắn với đào tạo sinh viên sư phạm (pre- service) 

         2. Giải pháp tổ chức thực hiện đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục gắn với chuẩn nghề nghiệp đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo. 

        3. Giải pháp xây dựng mô hình bồi dưỡng và đào tạo lại nghề nghiệp cho 

giáo viên (in service) độc lập với trường sư phạm 

4. Giải pháp xây dựng mạng lưới hiệp hội nghề nghiệp giáo viên và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục 

3. Nhóm giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo, tài liệu, sách giáo khoa 

của các trường, khoa sư phạm theo chương trình giáo dục phổ thông mới đáp 
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ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

         1. Giải pháp xây dựng khung năng lực nhà giáo tương lai theo chuẩn nghề 

nghiệp trong giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

         2. Giải pháp hoàn thiện và xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo chương trình giáo dục phổ thông mới. 

         3. Giải pháp xây dựng mô hình phối hợp giữa của các trường sư phạm, 

khoa sư phạm với hệ thống trường phổ thông trong công tác biên soạn chương 

trình, tài liệu, giáo trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ theo chương trình phổ thông mới. 

4. Nhóm giải pháp về các điều kiện đảm bảo chất lượng đội ngũ, cơ sở vật 

chất, tài chính của các trường sư phạm và các trường phổ thông đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục 

        1. Giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương, tuyển chọn, sàng lọc, 

khen thưởng, ưu đãi, tôn vinh và thăng tiến sự nghiệp đối với nhà giáo và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục 

        2. Giải pháp đào tạo lại, bồi dưỡng năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư 

phạm cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

        3. Giải pháp xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đối với nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những 

năm tiếp theo  

        4. Giải pháp tăng cường cơ sở vật chất và đầu tư tài chính để phát triển hệ 

thống các trường, khoa đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục 

        5. Giải pháp xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá của người dân về nhà 

giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

       6. Giải pháp xây dựng Luật giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai 

đoạn 2017- 2025 và những năm tiếp theo. 

16 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

16.1 . Sưu tầm/dịch tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến nghiên cứu chất 

lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.  

- Thu thập các văn bản pháp quy về chủ trương, chính sách, luật, nghị định, quyết 

định, hướng dẫn, v.v... của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục và đào tạo 

liên quan đến  đổi mới giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông mới; 
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- Các báo cáo của các dự án tiểu học, dự án giáo viên THCS, THPT, dự án giáo 

dục đại học, dự án SREM và các dự án, đề án khác liên quan đến đánh giá chất 

lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; 

- Các công trình nghiên cứu của các tổ chức và cá nhân nhà khoa học về đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ này. 

*  Số lượng: khoảng 200 trang tài liệu dịch về một số tài liệu nước ngoài có nội dung 

gắn với các nội dung nghiên cứu của đề tài để phục vụ nghiên cứu, tham khảo. 

16.2. Hội thảo/Tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

16.2.1. Hội thảo khoa học 

1. Số lượng, địa điểm tổ chức 

- Số lượng: 03 hội thảo 

- Địa điểm tổ chức: các hội thảo được phân bổ tổ chức tại các thành phố lớn 

gồm: 01 tại Hà Nội, 01 tại Đà Nẵng, và 01 tại TP. Hồ Chí Minh. 

- Số lượng đại biểu dự kiến: 100 đại biểu/hội thảo, tổ chức trong 1 ngày (2 

buổi) 

2. Nội dung hội thảo 

Nội dung hội thảo được đề xuất dựa trên các mục tiêu chính: 

- Xác định cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục: xu hướng Việt Nam và quốc tế. 
- Phân tích được những cơ hội và bất cập của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục Việt Nam ở các bậc học tại các..... 

- Đề xuất một số khuyến nghị để thay đổi, phát triển.  

- Bàn về nội dung các nhóm giải pháp đã đưa ra; 

- Phương án triển khai khả thi các giải pháp theo lộ trình. 

3. Yêu cầu đạt được:  
- Đề xuất các luận điểm khoa học về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục; 

- Xác định xu hướng trong nước và quốc tế về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

CBQL cơ sở giáo dục. 
- Đánh giá một bức tranh tổng thể về chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục Việt Nam. 

- Đáp ứng theo mục tiêu nghiên cứu đề ra trong Thuyết minh 

16.2.2. Tọa đàm khoa học 

1. Số lượng và địa điểm tổ chức: 

- Số lượng: 15 tọa đàm 
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- Địa điểm tổ chức: các tọa đàm được tổ chức ở 3 thành phố là Hà Nội, Đà 

Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. 

- Số lượng đại biểu dự kiến: 20 đại biểu. 

2. Mục đích tọa đàm: 
- Đưa ra được khung các nội dung nghiên cứu chi tiết của đề tài 

- Xác định lại vai trò và nhiệm vụ của đội ngũ trong bối cảnh đổi mới 

- Thống nhất cách hiểu phạm trù chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục, từ đó xây dựng cách thức đánh giá trong thực tiễn. 

- Bàn về các quan niệm trong nước và quốc tế về tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. 

- Bàn về một số tiếp cận trong đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục 

- Phương pháp đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

- Xây dựng các tiêu chí về chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản cơ sở giáo dục 

- Xác định một số yếu tố ảnh hưởng then chốt và quyết định đến chất lượng đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. 

- Hoàn thiện các luận điểm trong khung lý thuyết về nâng cao chất lượng đội ngũ và cán 

bộ quản lý cơ sở giáo dục. 

- Phân tích được thời cơ, thách thức và các xu hướng thay đổi về kinh tế, chính trị và xã 

hội trong nước và quốc tế đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam giai 

đoạn 2017-2015 và những năm tiếp theo 

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý các trường phổ thông và đại học và bài học vận dụng cho Việt Nam 

+ Trao đổi và làm việc với chuyên gia giáo dục quốc tế về vấn đề liên quan đến mô hình 

nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở giáo dục 

để vận dụng khả thi ở Việt Nam 

+ Tham quan và tọa đàm khoa học tại các trường phổ thông và đại học tại Úc. 

- Thống nhất được các đối tượng, nội dung và cách thức đặt câu hỏi điều tra, khảo sát. 

Mẫu đảm bảo tính đại diện cho khu vực công lập và ngoài công lập. 

- Kết quả khảo sát về thực trạng hệ thống mạng lưới các trường đào tạo ngành sư phạm, 

khoa sư phạm và quản lý giáo dục 

- Kết quả khảo sát về thực trạng số lượng và cơ cấu đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục. 

- Kết quả khảo sát về chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. 

- Kết quả khảo sát về đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
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quản lý cơ sở giáo dục. 

- Kết quả khảo sát về cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với xây dựng, phát 

triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. 

- Xác định các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2015 và những năm tiếp theo. 

- Đánh giá kết quả khảo nghiệm các giải pháp. 

-Thu thập ý kiến chuyên gia. 

3. Yêu cầu đạt được: 

- Bao quát đầy đủ các vấn đề thể hiện trong thuyết minh đề tài. 

- Thể hiện được trình tự các vấn đề nghiên cứu, lộ trình triển khai nghiên cứu, và cách 

thức tổ chức nghiên cứu 

- Nêu được vai trò và nhiệm vụ đặc trưng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay 

- Diễn đạt tường minh phạm trù chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục. 

- Bàn luận xung quanh các lý thuyết trong nước và quốc tế về tạo động lực làm việc cho 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. 

- Định hướng một số lý thuyết phù hợp trong bối cảnh giáo dục Việt Nam 

- Các cách tiếp cận trong đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục. 

- Mô tả được các phương pháp đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục. 

- Đưa ra được hệ thống tiêu chí đặc trưng về chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục. 

- Hệ thống các yếu tố ảnh hưởng quyết định đến chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục 

- Hoàn thiện khung lý thuyết chặt chẽ, khoa học đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đề 

ra trong thuyết minh. 

- Đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu ở Mục 15 trong Thuyết minh  

- Nêu được chính sách của các nước đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

- Cách thức tổ chức tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục. 

- Phương pháp đánh giá chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

- Báo cáo kinh nghiệm xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục. Bài học vận dụng cho Việt Nam 
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- Xác định rõ các đội tượng cụ thể cần điều tra, khảo sát. 

- Đưa ra được hệ thống câu hỏi cho từng đối tượng. 

- Xây dựng được hệ thống các vấn đề cho phỏng vấn sâu. 

- Đưa ra được cách thức tổ chức điều tra, khảo sát. 

- Xác định rõ và cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong điều tra, khảo sát. 

- Xây dựng được kế hoạch cụ thể triển khai điều tra, khảo sát, bao gồm số lượng người 

huy động, tiến độ thực hiện, kinh phí và phương tiện vật chất phục vụ điều tra, khảo sát. 

- Đáp ứng mục tiêu của Mục 15.3 trong Thuyết minh. 

- Hệ thống các giải pháp đưa ra phải phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. 

- Đảm bảo tính khả thi và mang tính đột phá trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2015 và những năm tiếp theo. 

- Đảm bảo đúng phương pháp về các giải pháp đề xuất 

16.3. Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội 

dung, phương pháp) 

a)  Mục đích khảo sát 

Tổ chức khảo sát thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là để 

nắm tương đối đầy đủ thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp 

theo các vùng lãnh thổ về số lượng cũng như chất lượng nhằm: 

- Xác định được những ưu điểm và những hạn chế về năng lực và phẩm chất của 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, những bất cập của hệ thống các 

trường/khoa sư phạm và quản lý giáo dục trong việc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

giai đoạn 2017-2025. 

- Làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp, xây dựng quy hoạch đào tạo và bồi 

dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời góp phần xây dựng chính 

sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cũng như đối với hệ thống 

trường/khoa sư phạm và quản lý giáo dục một cách thích hợp. 

- Cung cấp số liệu về khả năng chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục và đào tạo, bồi dưỡng bổ sung đội ngũ đó. 

- Tạo điều kiện để xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục nhằm phục vụ các mục tiêu quản lý và nghiên cứu. 

b) Nội dung của cuộc khảo sát  

 Khảo sát thực trạng số lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các 

cấp trên phạm vi toàn quốc và theo vùng. 

 Khảo sát thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các 
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cấp trên phạm vi toàn quốc và theo vùng. 

 Các chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

 Thực trạng tổ chức đào tạo, hiệu quả đào tạo của hệ thống các trường/khoa sư 

phạm và quản lý giáo dục. 

c) Đối tượng và quy mô khảo sát 

- Đối tượng khảo sát: 

 Giáo viên các trường mầm non 

 Giáo viên các trường phổ thông 

 Giảng viên các trường cao đẳng và đại học. 

 CBQLGD Sở GD & ĐT, Phòng GD&ĐT 

 CBQLGD ở các trường CĐ, ĐH 

 CBQLGD ở các trường phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT) 

 CBQLGD ở các trường mầm non  

- Quy mô khảo sát: 

Cuộc khảo sát được tiến hành tại 06 tỉnh, thành phố thuộc các vùng trong cả nước: 

(1) Vùng Bắc Bộ; (2) Vùng duyên hải miền trung; (3) Vùng Tây Nguyên; (4) Vùng 

Đông nam bộ; (5) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi vùng sẽ chọn 1-2 tỉnh/thành 

phố có tính đại diện để tiến hành khảo sát dự kiến là các tỉnh Lào Cai, Hà Nội, Thái 

Nguyên, Đắklắk, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. 

Cụ thể dự kiến tổng số: 2.600 người bao gồm cán bộ quản lý giáo dục các cấp bậc 

học và giáo viên. Trong đó: 

+ Cán bộ quản lý giáo dục cơ sở giáo dục: 100 người 

+ Giáo viên, giảng viên: 2.500 người 

d) Phương pháp khảo sát 

Trước khi tiến hành khảo sát chính thức, nhóm nghiên cứu sẽ tổ chức một cuộc 

khảo sát thử với quy mô nhỏ nhằm kiểm tra tính hợp lý, tính khả thi của bộ phiểu hỏi đã 

được thiết kế, phát hiện khả năng xuất hiện những hiểu nhầm khi đối tượng được khảo 

sát trả lời câu hỏi, để từ đó chỉnh sửa bộ phiểu hỏi. 

Cuộc khảo sát sử dụng 2 phương pháp sau đây: 

1. Điều tra gián tiếp:  

Phương pháp này được sử dụng để thu thập số liệu thống kê về thực trạng đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của các địa phương, các cơ sở GD-ĐT. 
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Nhóm nghiên cứu cũng sẽ gửi phiếu hỏi bổ sung về mặt định tính đến các địa 

phương và các trường đại học, cao đẳng mà không nằm trong danh sách được chọn điều 

tra trực tiếp. 

2. Điều tra trực tiếp: Điều tra trực tiếp được thực hiện ở các tỉnh/thành đại diện 

đặc trưng cho 8 vùng của đất nước, mỗi tỉnh/thành phố được chọn sẽ lựa chọn các 

trường để khảo sát đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo các khu vực, địa bàn khác 

nhau. Các đối tượng được chọn này sẽ trả lời theo bộ phiếu hỏi đã được thiết kế. Ngoài 

ra, các điều tra viên sẽ dùng phương pháp phỏng vấn sâu để bổ sung cho bộ phiếu hỏi ở 

trên. 

Bộ công cụ được sử dụng khi điều tra gồm: Bộ phiếu hỏi, Bộ phiếu thống kê. 

Ngoài ra, để phân tích một cách sâu sắc thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục, Báo cáo đánh giá cũng sẽ sử dụng kết quả điều tra khảo sát và phân 

tích đánh giá của các Dự án giáo dục khác có liên quan. 

 16.4. Khảo sát nước ngoài: Nghiên cứu điển hình kinh nghiệm quốc tế về nâng cao 

chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tại Úc. 

 * Lý do chọn nước Úc để nghiên cứu về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bởi vì: 

- Hệ thống giáo dục Australia là một trong những hệ thống tân tiến và chất lượng 

nhất với sự đa dạng các bậc học, ngành học. Mô hình đào tạo giáo viên phổ thông của 

nước Úc có sự tương đồng với các nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Hàn Quốc,... 

Trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (ngành sư phạm) có tính linh động, có 

thể phát triển thường xuyên, chương trình cũng thể hiện rõ mục tiêu đào tạo theo hướng 

phát triển năng lực của giáo viên, đặc biệt để đào tạo giáo viên có kinh nghiệm chuyên 

môn (professional experience), chương trình đã dành một khoảng thời gian thích ứng để 

sinh viên được trải nghiệm thực tế nghề nghiệp ở trường phổ thông. Chương trình đào 

tạo giáo viên chú trọng kiến thức nền tảng rộng, không quá chuyên sâu, đảm bảo sự cân 

bằng giữa khối lượng kiến thức chuyên môn và kiến thức sư phạm với trải nghiệm thực 

tiễn ở trường phổ thông, chú trọng giáo dục kiến thức bản địa, cộng đồng địa phương… 

rất phù hợp với yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa của nước ta hiện nay 

- Một số trường Đại học của Úc là nơi đào tạo hàng đầu về chuyên ngành quản lý 

giáo dục, về đào tạo lãnh đạo trong các tổ chức giáo dục. 

- Hệ thống mạng lưới nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý đã hoạt động có 

hiệu quả trong việc tham gia giám sát, đánh giá chất lượng tay nghề của đội ngũ giáo 

viên và cán bộ quản lý giáo dục của Úc. Đây là cơ hội nghiên cứu kinh nghiệm cho việc 

xây dựng giải pháp của đề tài. 
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-   Có những cơ hội khảo sát đồng bộ, nghiên cứu so sánh trong tầm nhìn và chiến 

lược khảo sát với yêu cầu đổi mới giáo dục của Việt Nam. 

*  Phương án nghiên cứu kinh nghiệm điển hình tại Úc cụ thể như sau: 

- Mục đích: Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu (khảo sát, quan sát và chia sẻ 

kinh nghiệm, hội thảo và xin ý kiến chuyên gia) về mô hình đào tạo giáo viên, kinh 

nghiệm quản lý trường phổ thông, mô hình liên quan đến nhiệm vụ hỗ trợ nghề nghiệp 

giáo viên và cán bộ quản lý của Úc. 

-  Khách thể nghiên cứu kinh nghiệm điển hình tại Úc: Lựa chọn 03 cơ sở giáo dục 

điển hình về đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của Úc gồm có: 01 trường đại 

học có đào tạo ngành sư phạm, 01 viện nghiên cứu về lĩnh vực quản lý giáo dục và 01 

trường phổ thông để tổ chức.  

- Thời gian: Dự kiến trong 7 ngày tại Úc (dự kiến khoảng tháng 5-6/2018) 

- Số lượng đoàn đi: khoảng 06 người  

- Sản phẩm hoàn thành: Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lượng đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục của nước Úc. 

17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 



 54

17.1. Cách tiếp cận:  

1) Tiếp cận hệ thống: Một mặt, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là 

một bộ phận cấu thành hệ thống giáo dục quốc dân nói riêng và là bộ phận nguồn nhân 

lực của hệ thống kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, và do đó có mối quan hệ và 

chịu tác động từ các hệ thống lớn này. Mặt khác, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục là tập hợp lớn bao gồm nhiều tập hợp con như đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục bậc mầm non, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bậc phổ thông, 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bậc cao đẳng và đại học. Giữa tập hợp lớn 

và các tập hợp con này vừa có điểm chung với nhau nhưng vừa có đặc điểm có tính đặc 

thù riêng. Vì vậy, cách tiếp cận hệ thống để triển khai nghiên cứu là tất yếu đối với đề 

tài này. 

2) Tiếp cận thực tiễn: Đây là đề tài mang tính ứng dụng, những đề xuất của đề tài 

phải hướng tới giải quyết vấn đề thực tiễn. Do vậy, các minh chứng và luận cứ khoa học 

phải xuất phát từ thực tiễn, các nhận xét, nhận định và kết luận của đề tài tài phải dựa 

trên dữ liệu thực tế. Điều đó có nghĩa để phát hiện được những bất cập hiện nay của đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng 

đội ngũ này phải tổ chức nghiên cứu thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục hiện nay ở nước ta như thế nào về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Vì vậy, cách tiếp 

cận nghiên cứu thực tiễn là cần thiết. 

3) Tiếp cận từ cụ thể đến tổng quát: Số lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

của nước ta là rất lớn, trên 1 triệu người. Mỗi cá nhân nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục đều có những ưu, nhược điểm riêng, có hoàn cảnh đời sống riêng có thể ảnh hưởng 

đến công việc chuyên môn. Nếu tìm hiểu được tất cả đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục thì thật là lý tưởng. Tuy nhiên, thời gian và kinh phí không cho phép tiến hành 

nghiên cứu trên tập hợp người lớn như vậy, mà cách làm tốt nhất là chọn tập hợp mẫu 

đại diện hoặc các trường hợp điển hình để điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và đưa 

ra kết luận khái quát cho toàn bộ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đây là 

tiếp cận từ cụ thể đến tổng quát. 

4) Tiếp cận theo chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: 

Xem xét và đánh giá chất lượng của một hoạt động, một tập thể hoặc một cá nhân là 

vấn đề phức tạp, co nhiều cách tiếp cận đánh giá tùy theo góc độ, mục đích đánh giá của 

mỗi người. Để triển khai thực hiện đề tài này, nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng tiếp cận theo 

chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để tìm hiểu, xem xét và 

đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, lấy chuẩn nghề nghiệp 

để làm điểm so sánh, đối chiếu khi bàn luận về chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
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quản lý giáo dục.  

5) Tiếp cận theo giáo dục so sánh: Trên cơ sở nghiên cứu một số mô hình phát 

triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên thế giới rất thành công như: 

Mỹ, Hàn Quốc, Singapore và Úc,... để nghiên cứu trường hợp điển hình quốc tế nhằm 

so sánh, phân tích và học tập về: tổ chức hệ thống cở sở giáo dục đào tạo nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục; cơ chế tuyển chọn người để đào tạo và bổ nhiệm thành nhà 

giáo hoặc cán bộ quản lý giáo dục; về cơ chế đánh giá năng lực và chất lượng dạy học 

của nhà giáo, năng lực và hiệu quả quản lý của cán bộ quản lý giáo dục;  tổ chức đào 

tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chế độ, chính 

sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ sở giáo dục của Việt Nam trong bối 

cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. 

17.2.  Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:        

 a) Phương pháp nghiên cứu lý luận  

Hồi cứu, hệ thống hoá vấn đề lí luận, pháp lý và thực tiễn  từ các văn bản pháp 

quy, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, các tài liệu được chọn lọc có liên 

quan với nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. 

b) Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

+ Phương pháp điều tra khảo sát : Đề tài sẽ sử dụng 03 mẫu phiếu điều tra khảo 

sát dành cho 7 đối tượng được hỏi ở bậc học  mầm non, phổ thông và cao đẳng/đại học 

và các cơ quản quản lý nhà nước về giáo dục (1 mẫu phiếu đánh giá chất lượng đội 

ngũ nhà giáo, 1 mẫu phiếu đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, 1 

mẫu phiếu đánh giá thực trạng đào tạo ở các trường/khoa sư phạm và quản lý giáo 

dục). 

+ Phương pháp phỏng vấn sâu: Xây dựng biên bản phỏng vấn sâu nhằm thu 

thập thông tin về trình độ, năng lực, thâm niên nghề và thành tích trong nghề nghiệp 

của một số nhà giáo và CBQLGD trong cơ sở giáo dục. 

+ Phương pháp quan sát: Quan sát các hoạt động quản lý của đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục bậc học mầm non, phổ thông và cao đẳng/ đại học theo mẫu 

nghiên cứu đã chọn. 

c) Phương pháp giáo dục so sánh 

-  Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu và so sánh kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Cụ thể: nghiên cứu kinh nghiệm của 

một số nước như: Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Newzeland,.. Từ đó rút 

ra bài học vận dụng cho Việt Nam. 

d) Phương pháp nghiên cứu điển hình  
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- Nghiên cứu kinh nghiệm của Úc trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông và đại học. Từ đó rút ra bài học 

và vận dụng cho Việt Nam. 

       - Tìm hiểu kinh nghiệm về mô hình quản lý chất lượng giáo dục và phát triển chất 

lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong cơ sở giáo dục trong nước để phân tích 

và rút ra bài học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các 

cơ sở giáo dục trong bối cảnh đổi mới hiện nay. 

       - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và xây dựng chân dung đội ngũ nhà giáo và 

CBQL trong những năm tới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

e) Phương pháp chuyên gia 

-  Xây dựng các luận điểm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục. 

- Tư vấn về kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục trong nước và quốc tế 

- Phân tích và đánh giá nhận định về thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục hiện nay ở Việt Nam. 

- Tư vấn giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục ở Việt Nam từ năm 2017-2025 và những năm tiếp theo. 

f) Phương pháp khảo nghiệm 

- Khảo nghiệm các giải pháp đề xuất về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

CBQL cơ sở giáo dục của đề tài để đánh giá được sự phù hợp, cần thiết và khả thi của 

giải pháp về: nội dung, phương án triển khai, các điều kiện triển khai trong thực tiễn, ... 

tại cơ sở giáo dục. 

 g) Phương pháp thống kê toán học 

- Sử dụng phần mềm SPSS, WINDERM để thống kê và phân tích dữ liệu. 

18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

1. Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

- Phối hợp và ứng dụng triển khai các hoạt động khảo sát, điều tra đánh giá thực trạng 

đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ của đề tài mới xây dựng. 

- Tham gia các hội thảo chuyên gia  

2. Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên – Đại học Thái Nguyên. 

Tham gia nghiên cứu về : 

- Triển khai các hoạt động khảo sát, điều tra đánh giá thực trạng đánh giá chất 
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lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ của đề tài mới xây dựng. 

- Tham gia các hội thảo chuyên gia   

3. Sở Giáo dục và đào tạo ĐắkLắk. 

- Phối hợp và ứng dụng triển khai các hoạt động khảo sát, điều tra đánh giá thực 

trạng đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ của đề tài mới xây dựng. 

- Tham gia các hội thảo chuyên gia   
 

19 Phương án hợp tác quốc tế: Không 

 

20 Kế hoạch thực hiện:  

 
Nội dung  

công việc 

Kết quả  

phải đạt 

Thời gian (bắt 

đầu, 

 kết thúc) 

Cá nhân,  

tổ chức  

thực hiện* 

Dự kiến 

kinh 

phí 

(triệu 

đồng)
 

I Nghiên cứu tổng quan    80.990 

1 Xây dựng thuyết minh 

và lập phương án tổng 

thể để đạt được mục tiêu 

của đề tài 

- Đề cương chi tiết 

-Kế hoạch thực hiện 

đề tài 

09/2017 GS.TS. Phạm Quang 

Trung. 

TS. Lê Thị Ngọc Thúy 

 

21.775 

2 Báo cáo tổng quan vấn 

đề cần nghiên cứu 

- Báo cáo tổng quan  Quý I/2018 TS. Trần Hữu Hoan 

PGS.TS. Trần Minh 

Hằng 

PGS.TS. Nguyễn Công 

Giáp 

GS.TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

NCS. Đặng Thu Thủy 

Th.S. Phùng Thị Lý 

Hằng 

PGS.TS.Nguyễn Thành 

Vinh 

Th.S. Nguyễn Thị Hồng 

25.519 
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3 Thu thập, phân tích 

thông tin, tài liệu, dữ liệu 

phục vụ đề tài 

  TS. Trần Hữu Hoan 

PGS.TS. Trần Minh 

Hằng 

PGS.TS. Nguyễn Công 

Giáp 

GS.TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

NCS. Đặng Thu Thủy 

Th.S. Phùng Thị Lý 

Hằng 

PGS.TS.Nguyễn Thành 

Vinh 

Th.S. Nguyễn Thị Hồng 

33.696 

II Nội dung nghiên cứu 

chuyên môn 

   1,629.81

0 

1 Cơ sở lý luận về nâng 

cao chất lượng đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục 

Báo cáo khoa học 1/2018- 6/2018 

 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy  

Trần Hữu Hoan 

Trần Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

Nguyễn Thị Hồng 

196,742 

1.1 Vấn đề 1: Tổng quan các 

công trình nghiên cứu  

và các quan điểm về chất 

lượng đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý trong 

cơ sở giáo dục  

Báo cáo khoa học 1/2018- 6/2018 

 

Phạm Quang Trung 

Nguyễn Công Giáp 

 
 

1.2 Vấn đề 2 : Vị trí, vai trò 

của nhà giáo và 

CBQLGD cơ sở giáo 

dục trong sự nghiệp phát 

triển giáo dục - đào tạo 

Báo cáo khoa học 2/2018- 3/2018 

 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy 
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1.3 Vấn đề 3 : Các lý thuyết 

tạo động lực làm việc 

cho  đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục 

Việt Nam  

Báo cáo khoa học 2/2018- 4/2018 

 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

 Trần Thị Minh Hằng 

 

1.4 Vấn đề 4 : Các cách tiếp 

cận đánh giá chất lượng 

đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục Việt 

Nam  

Báo cáo khoa học 4/2018- 6/2018 

 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

 Trần Thị Minh Hằng 

 Lê Thị Ngọc Thúy  

1.5 Vấn đề 5: Các tiêu chí 

đánh giá chất lượng nhà 

giáo và  cán bộ quản lý 

giáo dục đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục  

Báo cáo khoa học 4/2018- 6/2018 

 

Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Công Giáp 

 

1.6 Vấn đề 6: Các yếu tố 

quyết định chất lượng 

nhà giáo và  tán bộ quản 

lý giáo dục đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục  

Báo cáo khoa học 2/2018- 6/2018 

 

Phạm Quang Trung 

Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị Hoàng Yến  

2 Bối cảnh kinh tế- chính 

trị - xã hội- giáo dục 

trong nước và quốc tế 

và yêu cầu đặt ra đối 

với đội ngũ nhà giáo và 

CBQL cơ sở giáo dục 

trong giai đoạn 2017-

2025 

Báo cáo khoa học 2/2018-8/2018 Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy  

Trần Hữu Hoan 

Trần Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

Nguyễn Thị Hồng 

117.962 

2.1 Vấn đề 7: Bối cảnh kinh 

tế -chính trị -xã hội  giai 

đoạn 2017-2025. 

Báo cáo khoa học 2/2018-6/2018 Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Lê Thị Ngọc Thúy 

 

2.2 Vấn đề 8: Bối cảnh giáo 

dục giai đoạn 2017-

Báo cáo khoa học 2/2018-6/2018 Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thành Vinh 
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2025.  Nguyễn Thị Hoàng Yến 

2.3 Vấn đề 9: Thời cơ và 

thách thức với nâng cao 

chất lượng nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục 

giai đoạn 2017-2025 

Báo cáo khoa học 2/2018-6/2018 Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thành Vinh 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

 

 

 

2.4 Vấn đề 10:  Tổ chức hệ 

thống cơ sở giáo dục đào 

tạo nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục  

Báo cáo khoa học 2/2018-6/2018  Trần Hữu Hoan 

Trần Thị Minh Hằng 

Lê Thị Ngọc Thúy 

 

 

2.5 Vấn đề 11: Cơ chế tuyển 

chọn người để đào tạo và 

bổ nhiệm thành nhà giáo 

và cán bộ quản lý giáo 

dục 

Báo cáo khoa học 2/2018- 6/2018 Trần Hữu Hoan 

Trần Thị Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

Lê Thị Ngọc Thúy 

 

2.6 

Vấn đề 12: Cơ chế đánh 

giá năng lực và chất 

lượng dạy học của nhà 

giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục và tổ chức bồi 

dưỡng nâng cao năng lực 

và chế độ chính sách đối 

với nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục 

Báo cáo khoa học 2/2018-10/2018 

Phạm Quang Trung 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Nguyễn Thành Vinh 

 

 

3 

Nội dung 3: Nghiên cứu 

kinh nghiệm quốc tế về 

nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhà giáo và 

CBQL cơ sở giáo dục 

và bài học vận dụng 

cho Việt Nam 

 5/2018-10/2018 

Phạm Quang Trung 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Lê Thị Ngọc Thúy 

210.405 

3.1 

Vấn đề 13: Nghiên cứu 

kinh nghiệm quốc tế về 

nâng cao chất lượng đội 

ngũ nhà giáo và CBQL 

Báo cáo khoa học 5/2018-10/2018 

Phạm Quang Trung 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Lê Thị Ngọc Thúy 
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cơ sở giáo dục và bài 

học vận dụng cho Việt 

Nam 

4 

Nội dung 4: Đổi mới 

giáo dục và những yêu 

cầu đặt ra đối với  nhà 

giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục trong gia đoạn 

2017 -2025  

Báo cáo khoa học 5/2018-10/2018 

Phạm Quang Trung 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Nguyễn Thành Vinh 

99.489 

4.1 

Vấn đề 14: Đổi mới giáo 

dục và những yêu cầu 

đặt ra đối với nhà giáo 

và CBQLGD bậc mầm 

non 

Báo cáo khoa học 5/2018-10/2018 

Phạm Quang Trung 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Nguyễn Thành Vinh 

 

4.2 

Vấn đề 15: Đổi mới giáo 

dục và những yêu cầu 

đặt ra đối với nhà giáo 

và CBQLGD bậc phổ 

thông 

Báo cáo khoa học 5/2018-10/2018 

Phạm Quang Trung 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Nguyễn Thành Vinh 

 

4.3 

Vấn đề 16: Đổi mới giáo 

dục và những yêu cầu 

đặt ra đối với nhà giáo 

và CBQLGD bậc cao 

đẳng 

Báo cáo khoa học 5/2018-10/2018 

Phạm Quang Trung 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Nguyễn Thành Vinh 

 

4.4 

Vấn đề 17: Đổi mới giáo 

dục và những yêu cầu 

đặt ra đối với nhà giáo 

và CBQLGD bậc đại học 

Báo cáo khoa học 5/2018-10/2018 

Phạm Quang Trung 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Nguyễn Thành Vinh 

 

5 

Nội dung 5: Thực trạng 

hệ thống mạng lưới các 

trường đào tạo ngành 

sư phạm, khoa sư 

phạm và quản lý giáo 

dục 

Báo cáo khoa học 

Quý I/2019 
Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị  Hoàng 

Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

80.340 



 62

5.1 

Vấn đề 18: Thực trạng 

phân bố các trường, khoa 

sư phạm và quản lý giáo 

dục theo vùng miền 

Báo cáo khoa học 

Quý I/2019 Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị  Hoàng 

Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

 

5.2 

Vấn đề 19: Thực trạng  

quy mô đào tạo và 

chuyên ngành đào tạo 

của các trường, khoa sư 

phạm và quản lý giáo 

dục 

Báo cáo khoa học 

Quý I/2019 
Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị  Hoàng 

Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

 

5.3 

Vấn đề 20: Thực trạng 

chương trình, nội dung, 

phương pháp đào tạo của 

các trường, khoa sư 

phạm và quản lý giáo 

dục 

Báo cáo khoa học 

Quý I/2019 
Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị  Hoàng 

Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

 

5.4 

Vấn đề 21: Thực trạng 

điều kiện đội ngũ giảng 

viên, cơ sở vật chất và 

tài chính của các trường, 

khoa sư phạm và quản lý 

giáo dục 

Báo cáo khoa học 

Quý I/2019 
Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị  Hoàng 

Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

 

5.5 

Vấn đề 22: Thực trạng 

chất lượng và hiệu quả 

đào tạo của các trường, 

khoa sư phạm và quản lý 

giáo dục 

Báo cáo khoa học 

Quý I/2019 Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị  Hoàng 

Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

 

6 

Nội dung 6: Thực trạng 

chất lượng đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục Việt 

Nam 

Báo cáo khoa học 

Quý I/2019 

Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị  Hoàng 

Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

95.134 

6.1 Vấn đề 23: Thực trạng Báo cáo khoa học Quý I/2019 Trần Hữu Hoan  



 63

số lượng nhà giáo và 

CBQLGD phân theo cấp 

học và vùng miền 

Nguyễn Thị  Hoàng 

Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

6.2 

Vấn đề 24: Thực trạng 

số lượng nhà giáo và 

CBQLGD phân theo giới 

tính và độ tuổi 

Báo cáo khoa học 

Quý I/2019 

Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị  Hoàng 

Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

 

6.3 

Vấn đề 25: Thực trạng 

số lượng nhà giáo phân 

theo môn học 

Báo cáo khoa học 

Quý I/2019 

Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị  Hoàng 

Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

 

6.4 

Vấn đề 26: Thực trạng 

số lượng nhà giáo tính 

theo lớp học và học sinh. 

Báo cáo khoa học 

Quý I/2019 

Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị  Hoàng 

Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

 

7 

Nội dung 7: Thực trạng 

chất lượng đội ngũ nhà 

giáo và CBQL cơ sở 

giáo dục 

Báo cáo khoa học 

Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

158.197 

7.1 

Vấn đề 27 : Thực trạng 

trình độ đào tạo chuyên 

môn của đội ngũ nhà 

giáo và CBQL cơ sở 

giáo dục 

Báo cáo khoa học 

Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

 

7.2 

Vấn đề 28 : Thực trạng 

trình độ nghiệp vụ sư 

phạm của đội ngũ nhà 

giáo và CBQL cơ sở 

giáo dục 

Báo cáo khoa học 

Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

 

7.3 Vấn đề 29 : Thực trạng Báo cáo khoa học Từ tháng 3- Trần Thị Minh Hằng  
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trình độ tin học và ngoại 

ngữ của đội ngũ nhà giáo 

và CBQL cơ sở giáo dục 

tháng 5/2019 Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

7.4 

Vấn đề 30 : Thực trạng 

phẩm chất, đạo đức nghề 

nghiệp và ý thức trách 

nhiệm của đội ngũ nhà 

giáo và CBQL cơ sở 

giáo dục 

Báo cáo khoa học 

Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

 

8 

Nội dung 8: Thực trạng 

đời sống vật chất và 

tinh thần của đội ngũ 

nhà giáo và CBQL cơ 

sở giáo dục 

Báo cáo khoa học 

Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Phạm Quang Trung 

Nguyễn Công Giáp 

Lê Thị Ngọc Thúy 

165.841 

8.1 
Vấn đề 31 : Thực trạng 

về tiền lương và phụ cấp 

Báo cáo khoa học 
Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Phạm Quang Trung 

Nguyễn Công Giáp 

Lê Thị Ngọc Thúy 

 

8.2 

Vấn đề 32 : Thực trạng 

về điều kiện sống và làm 

việc (phương tiện ăn ở, 

đi lại và môi trường làm 

việc) 

Báo cáo khoa học 

Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Phạm Quang Trung 

Nguyễn Công Giáp 

Lê Thị Ngọc Thúy 

 

8.3 

Vấn đề 33 : Thực trạng 

về thăng tiến sự nghiệp, 

giao lưu học hỏi 

Báo cáo khoa học 
Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Phạm Quang Trung 

Nguyễn Công Giáp 

Lê Thị Ngọc Thúy 

 

8.4 

Vấn đề 34 : Thực trạng 

về khen thưởng và vinh 

danh 

Báo cáo khoa học 
Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Phạm Quang Trung 

Nguyễn Công Giáp 

Lê Thị Ngọc Thúy 

 

9 

Nội dung 9: Thực trạng 

cơ chế, chính sách của 

Đảng, nhà nước đối với 

xây dựng, phát triển 

đội ngũ nhà giáo và 

CBQL cơ sở giáo dục 

Báo cáo khoa học 

Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Nguyễn Thị Hoàng 

Yến 

Đặng Thu Thủy 

Lê Thị Ngọc Thúy 

142.376 
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9.1 

Vấn đề 35 : Thực trạng 

cơ chế, chính sách phát 

triển các trường đào tạo 

ngành sư phạm, khoa sư 

phạm và quản lý giáo 

dục 

Báo cáo khoa học 

Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Lê Thị Ngọc Thúy 

 

9.2 

Vấn đề 36 : Thực trạng 

cơ chế, chính sách đối 

với sinh viên các trường 

đào tạo ngành sư phạm, 

khoa sư phạm và quản lý 

giáo dục 

Báo cáo khoa học 

Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Lê Thị Ngọc Thúy 

 

9.3 

Vấn đề 37 : Thực trạng 

cơ chế chính sách đối 

với nhà giáo và CBQL 

cơ sở giáo dục 

Báo cáo khoa học 

Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Lê Thị Ngọc Thúy 

 

10 

Nội dung 10: Hệ thống 

giải pháp nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhà giáo 

và CBQL cơ sở giáo 

dục đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục giai 

đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3- 

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy  

Trần Hữu Hoan 

Trần Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thị Hoàng 

Yến 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

Nguyễn Thị Hồng 

363.324 

10.1 Nhóm giải pháp quy 

hoạch lại mạng lưới 

đào tạo các trường đào 

tạo ngành sư phạm, 

khoa sư phạm và các 

cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục 

đáp ứng yêu cầu đổi 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3-

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy  

Trần Hữu Hoan 

Trần Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

Nguyễn Thị Hồng 

 



 66

mới giáo dục giai đoạn 

2017-2025 và những 

năm tiếp theo  

10.1.1 Vấn đề 38: Giải pháp rà 

soát, đánh giá kết quả 

đầu ra của sinh viên tốt 

nghiệp ngành sư phạm 

so với chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo 

giáo viên của các trường, 

khoa sư phạm và thích 

ứng nghề nghiệp. 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3- 

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy  

Trần Hữu Hoan 

Trần Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

Nguyễn Thị Hồng 

 

10.1.2 Vấn đề 39: Giải pháp rà 

soát, dự báo nhu cầu về 

đội ngũ nhà giáo và 

CBQLGD giai đoạn 

2017-2025 gắn với cấp 

học, môn học, theo từng 

vùng miền địa phương. 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3- 

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy  

Trần Hữu Hoan 

Trần Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

Nguyễn Thị Hồng 

 

10.1.3 Vấn đề 40: Giải pháp 

tăng cường liên kết, phối 

hợp đào tạo giữa các 

trường sư phạm, các 

khoa sư phạm và các cơ 

sở đào tạo bồi dưỡng nhà 

giáo và cán bộ quản lý 

với các đơn vị, tổ chức 

trong và ngoài nhà nước 

trong việc xác định nhu 

cầu tuyển sinh và nhu 

cầu việc làm của sinh 

viên. 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3- 

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy  

Trần Hữu Hoan 

Trần Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

Nguyễn Thị Hồng 

 

10.2. Nhóm giải pháp về tổ 

chức thực hiện đào tạo 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3- 

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy  
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giáo viên gắn với 

trường phổ thông theo 

hướng thiết thực và 

hiệu quả 

Trần Hữu Hoan 

Trần Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

Nguyễn Thị Hồng 

10.2.1 Vấn đề 41: Giải pháp 

liên kết các trường phổ 

thông theo “mô hình 

trường thực hành” gắn 

với đào tạo sinh viên sư 

phạm (pre- service) 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3- 

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy  

Trần Hữu Hoan 

Trần Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

Nguyễn Thị Hồng 

 

10.2.2 Vấn đề 42: Giải pháp tổ 

chức thực hiện đào tạo 

và đào tạo lại, bồi dưỡng 

đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý cơ sở giáo 

dục gắn với chuẩn nghề 

nghiệp đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục giai 

đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo. 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3- 

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy  

Trần Hữu Hoan 

Trần Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

Nguyễn Thị Hồng 

 

10.2.3 Vấn đề 43: Giải pháp 

xây dựng mô hình bồi 

dưỡng và đào tạo lại 

nghề nghiệp cho giáo 

viên (in service) độc lập 

với trường sư phạm 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3- 

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy  

Trần Hữu Hoan 

Trần Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

Nguyễn Thị Hồng 
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10.2.4 Vấn đề 44: Giải pháp 

xây dựng mạng lưới hiệp 

hội nghề nghiệp giáo 

viên và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3- 

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy  

Trần Hữu Hoan 

Trần Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đặng Thu Thủy 

Phùng Thị Lý Hằng 

Nguyễn Thị Hồng 

 

10.3 Nhóm giải pháp hoàn 

thiện chương trình đào 

tạo, tài liệu, sách giáo 

khoa của các trường, 

khoa sư phạm theo 

chương trình giáo dục 

phổ thông mới đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo 

dục giai đoạn 2017-

2025 và những năm 

tiếp theo 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3-

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Trần Thị Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

 

10.3.1 Vấn đề 45: Giải pháp 

xây dựng khung năng 

lực nhà giáo tương lai 

theo chuẩn nghề nghiệp 

trong giai đoạn 2017-

2025 và những năm tiếp 

theo 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3-

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Trần Thị Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp  

10.3.2 Vấn đề 46: Giải pháp 

hoàn thiện và xây dựng 

các chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý 

theo chương trình giáo 

dục phổ thông mới. 

   

 

10.3.3 Vấn đề 47: Giải pháp 

xây dựng mô hình phối 

hợp giữa của các trường 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3-

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy  
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sư phạm, khoa sư phạm 

với hệ thống trường phổ 

thông trong công tác 

biên soạn chương trình, 

tài liệu, giáo trình giảng 

dạy, nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công 

nghệ theo chương trình 

phổ thông mới. 

Trần Thị Minh Hằng 

Nguyễn Công Giáp 

10.4 Nhóm giải pháp về các 

điều kiện đảm bảo chất 

lượng đội ngũ, cơ sở 

vật chất, tài chính của 

các trường sư phạm và 

các trường phổ thông 

đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3-

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thành Vinh 

Nguyễn Thị Hồng 

Phùng  Thị Lý Hằng 

 

10.4.1 Vấn đề 48: Giải pháp 

xây dựng cơ chế, chính 

sách tiền lương, tuyển 

chọn, sàng lọc, khen 

thưởng, ưu đãi, tôn vinh 

và thăng tiến sự nghiệp 

đối với nhà giáo và 

CBQL cơ sở giáo dục 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3-

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thành Vinh 

Nguyễn Thị Hồng 

Phùng  Thị Lý Hằng 

 

10.4.2 Vấn đề 49: Giải pháp 

đào tạo lại, bồi dưỡng 

năng lực chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm cho 

đội ngũ nhà giáo và 

CBQL cơ sở giáo dục 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3-

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 
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Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thành Vinh 

Nguyễn Thị Hồng 

Phùng  Thị Lý Hằng 

10.4.3 Vấn đề 50: Giải pháp 

xây dựng hệ thống tiêu 

chuẩn đối với nhà giáo 

và CBQLGD đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục 

giai đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3-

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thành Vinh 

Nguyễn Thị Hồng 

Phùng  Thị Lý Hằng 

 

10.4.4 Vấn đề 51: Giải pháp 

tăng cường cơ sở vật 

chất và đầu tư tài chính 

để phát triển hệ thống 

các trường, khoa đào tạo, 

bồi dưỡng nhà giáo và 

CBQL cơ sở giáo dục 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3-

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thành Vinh 

Nguyễn Thị Hồng 

Phùng  Thị Lý Hằng 

 

10.4.5 Vấn đề 52: Giải pháp 

xây dựng cơ chế giám 

sát và đánh giá của 

người dân về nhà giáo và 

CBQL cơ sở giáo dục 

Báo cáo khoa học Từ tháng 3-

tháng 9/2019 

Phạm Quang Trung 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thành Vinh 

Nguyễn Thị Hồng 

Phùng  Thị Lý Hằng 

 

10.4.6 Vấn đề 53: Giải pháp Báo cáo khoa học Từ tháng 3- Phạm Quang Trung  
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xây dựng Luật giáo viên 

đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục giai đoạn 2017- 

2025 và những năm tiếp 

theo 

tháng 9/2019 Lê Thị Ngọc Thúy 

Trần Hữu Hoan 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Trần Thị Minh Hằng 

Đặng Thu Thủy 

Nguyễn Công Giáp 

Nguyễn Thành Vinh 

Nguyễn Thị Hồng 

Phùng  Thị Lý Hằng 

III Điều tra, khảo sát, thu 

thập số liệu  

- Thu thập được 

2610 phiếu trả lời 

của các đối tượng 

được điều tra (GV: 

2300 phiếu; CBQL: 

310 phiếu) 

- Các biên bản 

phỏng vấn sâu 

- Số liệu thống kê về 

đội ngũ nhà giáo và 

CBQLGD 

- Hệ thống bảng biểu 

số liệu kết quả khảo 

sát 

- Báo cáo kết quả 

khảo sát 

Từ tháng 3-

tháng 4/2019 

Trần Hữu Hoan và các  

thành viên, cộng tác 

viên 

512.680 

3.1 Thiết kế phiếu khảo sát, 

thu thập thông tin theo 

phiếu. 

 - Phiếu khảo sát 

- Phương án khảo 

sát 

Từ tháng 3-

tháng 4/2019 

Trần Hữu Hoan và các  

thành viên, cộng tác 

viên 

 

3.2 Khảo sát, thu thập số 

liệu tại (Hà Nội, Thái 

Nguyên, Lào Cai, 

Đăklak, Đà Nẵng, TP. 

Hồ Chí Minh) 

 - Thu thập được 

2610 phiếu trả lời 

của các đối tượng 

được điều tra (GV: 

2300 phiếu; CBQL: 

310 phiếu) 

- Các biên bản 

Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Trần Hữu Hoan và các  

thành viên, cộng tác 

viên 
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phỏng vấn sâu 

- Số liệu thống kê về 

đội ngũ nhà giáo và 

CBQLGD 

 

3.3 Báo cáo khảo sát Báo cáo phân tích 

kết quả khảo sát 

Từ tháng 3-

tháng 5/2019 

Trần Hữu Hoan và các  

thành viên, cộng tác 

viên 

 

IV Nghiên cứu kinh 

nghiệm và hợp tác quốc 

tế 

Đoàn ra Australia Tháng 4/2018 Chủ nhiệm và các 

thành viên 356.000 

V Hội thảo, tọa đàm khoa 

học 

03 Hội thảo quốc 

gia, 13 tọa đàm 

khoa học  

Năm 2018-2019 Chủ nhiệm và các 

thành viên 478.150 

VI Họp hội đồng đánh giá 

giữa kỳ 

   
12.450 

VII Tổng kết đánh giá     

7.1 Báo cáo  khoa học tổng 

hợp, báo cáo tóm tắt  

Báo cáo tổng hợp, 

báo cáo tóm tắt 

Từ tháng 9-

tháng 10/2019 

Phạm Quang Trung 
 

7.2 Báo cáo kiến nghị Văn bản kiến nghị Từ tháng 9-

tháng 10/2019 

 Phạm Quang Trung 
 

7.3 Nghiệm thu chính thức Đề tài được thông 

qua hội đồng chính 

thức cấp nhà nước 

12/2019 Chủ nhiệm đề tài; Cơ 

quan quản lý  

7.4 Hoàn chỉnh sau khi 

nghiệm thu 

Sản phẩm hoàn 

thành 

12/2019 Phạm Quang Trung 
 

7.5 Chuyển giao sản phẩm, 

thanh lý hợp đồng 

 12/2019 Phạm Quang Trung 
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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 luận cứ khoa học về 

nâng cao chất lượng đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục
 

- Phản ánh đầy đủ nội dung nghiên cứu ở 

Mục 15, đạt mục tiêu đề ra. Báo cáo có giá 

trị khoa học, sản phẩm có tính sáng tạo; 

- Giải quyết vấn đề lý luận và thực tiễn về 

chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ 

quản lý giáo dục phổ thông; 

- Đề xuất các giải pháp có tính khả thi; kết 

quả nghiên cứu có khả năng áp dụng vào 

thực tiễn.
 

 

2 

Báo cáo đề xuất hệ thống giải 

pháp về hoàn thiện chương 

trình đào tạo, tài liệu, sách giáo 

khoa của các trường sư phạm 

theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới. 

 Báo cáo đảm bảo những nội dung nghiên 

cứu chính của đề tài. 

 

3 

Báo cáo đề xuất giải pháp về 

các điều kiện đảm bảo chất 

lượng: đội ngũ, CSVC, tài 

chính của các trường sư phạm 

và các trường phổ thông đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Báo cáo đảm bảo những nội dung nghiên 
cứu chính của đề tài. 

 

4 

Báo cáo đề xuất giải pháp về tổ 

chức thực hiện đào tạo giáo 

viên gắn với trường phổ thông 

theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

Báo cáo đảm bảo những nội dung nghiên 
cứu chính của đề tài. 

 



 81

 

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 01 chuyên khảo về nâng 

cao chất lượng đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản 

lý 

Có giá trị khoa học, giá 

trị tham khảo đối với 

giáo viên, cán bộ quản 

lý, các cơ sở giáo dục 

và đào tạo. 

Trong danh mục 

tạp chí của Hội 

đồng CDGSNN, dự 

kiến công bố ở: 
Nhà XBGDVN 

hoặc NXB Đại học 

Kinh tế quốc dân 

 

2 06 bài báo khoa học Có giá trị khoa học và 

giá trị tham khảo 

Tạp chí Quản lý 

Giáo dục 

 

3 Hướng dẫn đào tạo sau 

đại học đi theo hướng 

nghiên cứu của đề tài 

+ 01 Học viên cao học 

chuyên ngành QLGD 

+ 01 Nghiên cứu sinh 

chuyên ngành QLGD 

 

Đề tài luận văn, luận 

án phải có nội dung 

khoa học phù hợp với 

nội dung nghiên cứu 

của đề tài. 

 

Học viện Quản lý 

giáo dục 

 

 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  
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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 sẽ có những đóng góp mới trong quan điểm về chất lượng giáo dục nói chung 

và chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nói riêng phù hợp với quy luật 

phát triển và xu thế đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. Cụ thể: Quan niệm về chất 

lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; 

các quan điểm về mô hình quản lý chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo viên và 

cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục gắn với hiệu quả; đề 

xuất các mô hình đánh giá và kiểm định chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

Đồng thời, kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để đề xuất và tham mưu cho các cơ 

quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng chủ trương, chính sách về xây dựng và phát 

triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện 

nay. 

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) 

-  Đào tạo học viên sau đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục  

22.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

22.2.1. Sản phẩm chuyển giao  

+ Báo cáo tổng kết, văn bản kiến nghị, tài liệu hướng dẫn“Hướng dẫn đánh giá chất lượng 

nhà giáo và CBQLGD”, 01cuốn sách chuyên khảo, kỷ yếu Hội thảo, Bài báo khoa học, 

Luận văn cao học và các sản phẩm trung gian trong quá trình nghiên cứu.   

22.2.2. Phương thức chuyển giao 

+ Tài liệu “Hướng dẫn đánh giá chất lượng nhà giáo và CBQLGD”  là công cụ quản lý và 

giám sát chất lượng các cơ sở giáo dục. Nội dung cụ thể gồm có: Phương pháp đánh giá 

chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục do đề tài đề xuất sẽ được thể hiện 

trong, trong đó nêu rõ nội hàm các khái niệm về chất lượng nhà giáo và CBQLGD, các 

phương pháp tiếp cận đánh giá, quy trình và hệ thống các tiêu chí đánh giá, các thông tin 

cần có đề đánh giá và cách thức thu thập. 

+ Đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu cho học viên sau đại học chuyên ngành Quản lý giáo 
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dục về lĩnh vực nghiên cứu của đề tài 

22.2.3. Tổ chức chuyển giao ứng dụng: 

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo  

+ Sở và Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trong cả nước. 

+ Học viện Quản lý giáo dục  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84

IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

23 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

 Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 

lao động 

(khoa học, 

phổ thông)+ 

chuyên gia 

Nguyên, 

vật liệu, 

năng 

lượng 

Thiết bị, 

máy móc 

Xây 

dựng, 

sửa chữa 

nhỏ 

Chi khác 

 Tổng kinh phí 3.500,000 1.900,450    1.599,550 

 Trong đó:       

1 Ngân sách SNKH: 

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

3.500,000 

1.831,492 

1.638,508 

1.900,450 

1.001,062 

869,388 

   1.599,550 

830,430 

769,120 

2 Nguồn khác       

 

 

Ngày.... tháng 12 năm 2017 Ngày........tháng 12 năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 
 
 
 
 
 

GS.TS Phạm Quang Trung 

Văn phòng Chương trình KHGD 
 
 
 
 
 

 
           Ngày..... tháng 12 năm 2017  

           
                       Ngày.....tháng 12 năm 2017 

            Tổ chức chủ trì đề tài 
 
 
 
 
 
 
             TS. Trần Hữu Hoan  
 
 

             Bộ Giáo dục và Đào tạo 
            TL. Bộ trưởng 

             Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 
             và Môi trường 
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Biểu I.1 
 

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 
Chức danh thực 

hiện  
Tổ chức công tác 

          DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH 

1 GS.TS. Phạm Quang Trung Chủ nhiệm đề tài Học viện Quản lý giáo dục 

2 TS. Lê Thị Ngọc Thúy Thư ký khoa học Học viện Quản lý giáo dục 

3 TS. Trần Hữu Hoan Thành viên chính Học viện Quản lý giáo dục 

4 GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến  Thành viên chính
 

Học viện Quản lý giáo dục 

5 PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng Thành viên chính
 

Học viện Quản lý giáo dục 

6 PGS.TS. Nguyễn Công Giáp Thành viên chính
 

Học viện Quản lý giáo dục 

7 PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh Thành viên chính
 

Học viện Quản lý giáo dục 

8 ThS. Nguyễn Thị Hồng Thành viên chính
 

Học viện Quản lý giáo dục 

9 NCS. Phùng Thị Lý Hằng Thành viên chính
 

Học viện Quản lý giáo dục 

10 NCS. Đặng Thu Thủy Thành viên chính
 

Học viện Quản lý giáo dục 

         DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỐ VẤN  

1 TS. Hoàng Đức Minh Chuyên gia cố vấn Cục Nhà giáo và Cán bộ quản 

lý giáo dục 

2 GS.TS. Phạm Hồng Quang Chuyên gia cố vấn Đại học sư phạm Thái Nguyên 

3 NCS. Thái Văn Tài Chuyên gia cố vấn Sở Giáo dục và đào tạo Đak 

Lak 

         DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỖ TRỢ 

1 GS.TS. Nguyễn Đức Chính  Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục  

2 PGS.TS. Trần Ngọc Giao  Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục 

3 PGS. Phạm Quang Trình Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục 

4 TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh  Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục 

5 TS. Trương Thị Thúy Hằng  Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục 

6 TS. Nguyễn Mạnh Hùng  Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục 

7 PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền  Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục 
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8 PGS.TS. Đỗ Tiến Sĩ  Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục 

9 TS. Nguyễn Thị Thanh  Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục 

10 ThS. Lê Thành Kiên  Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục 

11 TS. Cao Xuân Liễu  Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục 

12 TS. Hoàng Trung Học  Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục 

13 TS. Nguyễn Thị Hương  Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục 

14 ThS. Đỗ Thanh Tú  Chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục 

15 ThS. Phạm Thùy Thu  Cán bộ khảo sát, 

đánh giá 

Học viện Quản lý giáo dục 

16 NCS. Trần Trung Tình  Cán bộ khảo sát, 

đánh giá 
Học viện Quản lý giáo dục 

17 ThS. Nguyễn Thị Hiền  Cán bộ khảo sát, 

đánh giá 
Học viện Quản lý giáo dục 

18 ThS. Nguyễn Thị Hải Yến  Cán bộ khảo sát, 

đánh giá 
Học viện Quản lý giáo dục 

19 ThS. Nguyễn Kim Liên  Cán bộ khảo sát, 

đánh giá 

 

Học viện Quản lý giáo dục 

20 ThS. Đàm Thị Phương  Cán bộ khảo sát, 

đánh giá 

Học viện Quản lý giáo dục 
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Biểu I.2 

 

 

PHƯƠNG ÁN THUÊ CHUYÊN GIA 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 
(tháng) 

1 GS.TS Nguyễn Thị Mỹ 
Lộc 

Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội 

Quản lý 
giáo dục 

- Chuyên gia tư vấn xây 
dựng khung lý thuyết của đề 
tài 
- Chuyên gia tư vấn tổ chức 
điều tra, khảo sát; 
- Chuyên gia tư vấn đề xuất 
giải pháp của đề tài 

02 

2 TS.Phạm Đỗ Nhật Tiến Chuyên gia 
độc lập 

Quản lý 
giáo dục 

- Chuyên gia tư vấn về 
nghiên cứu kinh nghiệm 
quốc tế về nâng cao chất 
lượng đội ngũ nhà giáo và 
CBQL cơ sở giáo dục tại Úc 
và bài học vận dụng cho Việt 
Nam 
- Chuyên gia tư vấn đề xuất 
giải pháp của đề tài 

02 

3 PGS.TS. Vũ Trọng Rỹ Học viện 
Quản lý 
giáo dục 

Giáo dục 
học 

- Chuyên gia tư vấn về xây 
dựng bộ công cụ khảo sát và 
xử lý số liệu điều tra khảo 
sát 
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