
 

 

THUYẾT MINH 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 

Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây 

dựng chuẩn và quản lí hệ thống cơ sở vật 

chất, thiết bị trường học theo chuẩn, đáp 

ứng yêu cầu của chương trình giáo dục 

phổ thông mới. 

1a. Mã số của đề tài:  

    KHGD/16-20.ĐT.026. 

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 03 năm 2018 đến tháng 03 năm 2020) 

 4 Cấp quản lý 

Quốc gia  

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 4.150 triệu đồng, trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 4.150 triệu đồng 

- Từ nguồn tự có của tổ chức: Không 

- Từ nguồn khác: Không 

6 Đề nghị phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

 Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí khoán:          3.850 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán:   300 triệu đồng 

7 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Phạm Ngọc Phương 

Ngày, tháng, năm sinh: 12 - 01- 1960                              Nam/ Nữ:Nam 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Chức danh khoa học: Chuyên viên cao cấp;    Chức vụ: Viện trưởng 

Điện thoại của tổ chức: (84- 024) 3825 3382    

Mobile: 0903420006 

Fax: Fax: (84-024) 3825 9998 ;  E-mail: nctk@moet.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác:  Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học 

Địa chỉ tổ chức: 12-14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 

Biểu B1-2b-TMĐTXH 
08/2017/TT-BKHCN 



2 
 

8 Thư ký khoa học: 

Họ và tên: Phạm Văn Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:10-03- 1955                            Nam/ Nữ:  Nam 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính 

Điện thoại của tổ chức: (84- 024) 3825 3382  Mobile:  0913008123 

Fax: Fax: (84-024) 3825 9998 ; E-mail:  nam.pv@moet.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học 

Địa chỉ tổ chức: 14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

9 Tổ chức chủ trì đề tài: 

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học 

Điện thoại: (84- 024) 3825 3382    Fax: (84-024) 3825 9998 

Website: http:// nctk.edu.vn  

Địa chỉ: 12-14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phạm Ngọc Phương 

Số tài khoản: 9527.1.1057462     Tại: Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng - Hà Nội 

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

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài  

1. Tổ chức 1: Cục Cơ sở vật chất 

      Cơ quan chủ quản:  Bộ Giáo dục & Đào tạo 

      Điện thoại: 024.38684791; 024.38693892     Fax:  

      Địa chỉ: Số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Phạm Hùng Anh 

2. Tổ chức 2 : Vụ Giáo dục Tiểu học 

 Cơ quan  chủ quản: Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Điện thoại:0243.8682356      Fax: 024.38681079 

Địa chỉ: Số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức : Nguyễn Đức Hữu 

3. Tổ chức 3 : Vụ Giáo dục Trung học 

 Cơ quan  chủ quản: Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Điện thoại: 024.38697285 

Địa chỉ: Số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức : TS. Vũ Đình Chuẩn 
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4. Tổ chức 4 : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

 Cơ quan  chủ quản: Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Điện thoại: 024.39423208;          Fax: 024.38221521; 

Địa chỉ: Số101, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS Trần Công Phong 

5. Tổ chức 5: Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông 

Cơ quan  chủ quản: Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Điện thoại:   0243.2151663 

Địa chỉ: Số 23, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Giám đốc Đoàn Văn Ninh 

11  Cán bộ thực hiện đề tài 

TT Họ và tên, học vị học hàm 
Chức danh thực 

hiện đề tài  
Tổ chức công tác 

1 ThS. Phạm Ngọc Phương Chủ nhiệm đề tài Viện NCTK Trường học 

2 TS. Phạm Văn Nam Thư ký khoa học Viện NCTKTrường học 

3 PGS.TS. Đặng Thành Hưng Thành viên chính 
Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 2 

4 TS. Lương Việt Thái Thành viên chính  
Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam 

5 TS. Nguyễn Hùng Chính Thành viên chính  Đại học Sư phạm Hà Nội 

6 TS. Phạm Quang Sáng Thành viên chính  
Viện Nghiên cứu xây dựng và 

phát triển xã hội học tập 

7 ThS. Nguyễn Tiến Triệu Thành viên chính  
Cục Cơ sở vật chất  

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8 KTS. Lê Thái Tuyên Thành viên chính Viện NCTKTrường học 

9 ThS. Hà Văn Quỳnh Thành viên chính 
Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam 

10 ThS. Nguyễn Đức Trung Thành viên chính Viện NCTK Trường học 
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    II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

12 Mục tiêu của đề tài: 

1. Xây dựng cơ sở khoa học về chuẩn cơ sở vật chất (CSVC), chuẩn thiết bị trường 

học (TBTH) và quản lý CSVC, TBTH theo chuẩn; 

2. Đề xuất các bộ tiêu chuẩn, tiêu chí của chuẩn CSVC và chuẩn TBTH cho trường 

tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT), làm cơ sở để 

ban hành thông tư quy định về chuẩn CSVC và chuẩn TBTH cho trường phổ thông; 

3. Đề xuất các biện pháp quản lí, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị 

trường học theo chuẩn. 

13 Tình trạng đề tài: 

  Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

     Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung 

nghiên cứu của đề tài: 

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

14.1.1.Ở Việt Nam 

      Vấn đề chuẩn và tiêu chuẩn, quản lí theo chuẩn: Xây dựng chuẩn và quản lí theo 

chuẩn cho các lĩnh vực trong giáo dục Giáo dục - Đào tạo ngày càng thu hút được sự 

quan tâm của giới nghiên cứu và những người làm công tác quản lí giáo dục. Tính 

đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều đề tài được nghiên cứu ở các quy mô và mức độ 

khác nhau, và bước đầu có những chuẩn được ứng dụng vào thực tiễn. 

       Từ năm 2003, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục (nay là Viện Khoa học 

Giáo dục Việt Nam) đã nghiên cứu “Cơ sở khoa học của việc chuẩn hóa giáo dục phổ 

thông”, (MS B2003 - 49 - 56, CN: PGS.TS Đặng Thành Hưng). Chuẩn hóa trong 

giáo dục được xem “là những quá trình cần thiết làm cho các sự vật, đối tượng trong 

lĩnh vực giáo dục đáp ứng được các chuẩn đã ban hành và áp dụng chính thức cho 

giáo dục để tạo điều kiện cho tiến bộ và phát triển giáo dục. Chuẩn hóa trong giáo 

dục cũng có chức năng cơ bản là định hướng quản lí giáo dục, quy cách hóa các sản 

phẩm, nguồn lực, phương tiện, hoạt động giáo dục, tạo môi trường chính thức cho sự 

phát triển giáo dục” [25].  

        Xuất phát từ những cơ sở khoa học khá thuyết phục, nhóm nghiên cứu đề nghị 

trong lĩnh vực quá trình và hoạt động giáo dục cần phát triển và áp dụng các chuẩn 

sau: Chuẩn học tập, chuẩn giảng dạy, chuẩn học liệu, nguồn lực và phương tiện giáo 

dục. Đồng thời đưa ra chu trình chuẩn hóa trong giáo dục gồm 3 bước:  

(i) Phát triển chuẩn (xây dựng + điều chỉnh chuẩn);  

(ii) Áp dụng chuẩn (ban hành + thực hiện chuẩn trong thực tế);  

(iii) Quản lí chuẩn hóa (giám sát, đánh giá việc áp dụng chuẩn + đánh giá 

hiệu lực của chuẩn để phát triển chuẩn cho chu kì chuẩn hóa tiếp theo).  

         Những năm tiếp theo Bộ GD&ĐT đã nghiên cứu, ban hành và thực hiện quản lí 
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theo chuẩn ở một số lĩnh vực như: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học (2007), 

Chuẩn Nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (2009), Chuẩn 

Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ 

thông có nhiều cấp học (2009), Chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học (2011)… Mỗi 

chuẩn này bao gồm nhiều thành phần với những tiêu chí hợp thành. Mỗi tiêu chí đều 

có những tiêu chuẩn tương ứng được lượng hóa bằng con số.   

         Năm 2014, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện đề tài 

“Phương pháp thiết kế chuẩn kết quả môn học đối với cấp học, lớp học của giáo dục 

phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh” (MS: 2014-37-01). Ở đề tài 

này, nhóm nghiên cứu xác định phương pháp và quy trình thiết kế chuẩn môn học 

theo định hướng năng lực gồm 6 bước là: 

          Bước 1: Định nghĩa năng lực (NL) 

          Bước 2 : Xác định các hợp phần, thành tố của NL 

          Bước 3: Xác định chỉ báo  

          Bước 4: Xác định các mức chất lượng  

          Bước 5: Thiết kế công cụ đánh giá NL 

          Bước 6: Điều chỉnh Chuẩn dự kiến thành chuẩn chính thức [24]. 

Bàn về “Một số vấn đề cơ bản trong xây dựng chuẩn cơ sở vật chất kĩ thuật trường 

THCS” (TCKHGD 2009), hai tác giả Phạm Văn Nam và Lê Thị Nhung  đã nói đến: 

Mục đích, nguyên tắc, căn cứ xây dựng chuẩn và các nội dung của chuẩn CSVC-KT. 

Mục đích của việc xây dựng chuẩn CSVC-KT là:  

“(i) Để nhà trường, địa phương và các cấp quản lí giáo dục có biện pháp đầu 

tư, xây dựng, cải tạo và phát triển CSVC-KT giúp nhà trường thực hiện có chất lượng 

và hiệu quả mục tiêu giáo dục THCS;  

(ii) Để đánh giá và tự đánh giá điều kiện về CSVC, về tổ chức sử dụng, bảo 

quản phát triển CSVC - KT. Từ đó có biện pháp thu hút các nguồn hỗ trợ đầu tư 

nhằm củng cố và phát triển CSVC - KT, bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng các 

hoạt động đáp ứng hoạt động giáo dục của nhà trường;  

(iii) Để viên chức phụ trách lĩnh vực CSVC-KT đề ra kế hoạch hoạt động, tự 

bồi dưỡng đáp ứng các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường”.  

Theo đó 5 nguyên tắc xây dựng chuẩn CSVC-KT trường THCS được đề xuất là:  

          (1) Chuẩn CSVC-KT trường THCS phảixuất phát từ mục tiêu, nội dung, 

phương pháp và hình thức tổ chức dạy học và đáp ứng yêu cầu của mục tiêu, nội 

dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.  

          (2) Chuẩn CSVC-KT trường THCS phải phù hợp với điều kiện kinh tế, văn 

hoá, xã hội nước ta trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đảm bảo công bằng 

trong đầu tư phát triển. Có sự kế thừa và phát huy kinh nghiệm trong nước và quốc tế 

trong việc xây dựng Chuẩn;  

          (3) Chuẩn CSVC-KT trường THCS phải phù hợp với Luật Giáo dục, Điều lệ 

trường trung học, Pháp lệnh cán bộ công chức và các văn bản pháp quy khác;  

          (4) Chuẩn CSVC-KT trường THCS thể hiện được các yêu cầu cơ bản về 
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CSVC-KT, việc tổ chức hoạt động để CSVC-KT đáp ứng tốt hơn hoạt động giáo dục 

của đa sốnhà trường, tuy nhiên cũng xác định nội dung phấn đấu vươn lên để trường 

THCS có CSVC-KT và các hoạt động đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao từ năm 2010 

đến năm 2020;  

          (5) Chuẩn CSVC-KT trường THCS phải được diễn đạt một cách ngắn gọn, đủ 

ý, dễ hiểu, dễ đánh giá và tự đánh giá. 

Các căn cứ để xây dựng chuẩn CSVC-KT trường THCS là:  

         - Yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục;  

         - Tình hình CSVC-KT ở trường THCS hiện nay; 

         - Kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong việc xây dựng chuẩn.  

Nội dung của chuẩn CSVC-KT trường THCS gồm 7 tiêu chuẩn, trong tiêu chuẩn lại 

có những tiêu chí cụ thể.  

          + Tiêu chuẩn 1: Địa điểm, chỉ tiêu sử dụng đất (Tiêu chí 1: Địa điểm xây dựng 

trường học; Tiêu chí 2: Chỉ tiêu sử dụng đất);  

          + Tiêu chuẩn 2: Khối phòng học; phòng học bộ môn; phòng thí nghiệm thực 

hành (Tiêu chí 1: Số lượng và trang bị phòng học; Tiêu chí 2: Số lượng và trang bị 

phòng học bộ môn; phòng thí nghiệm thực hành);  

          + Tiêu chuẩn 3: Khối phòng phục vụ giảng dạy và học tập (Tiêu chí 1: Thư 

viện; Tiêu chí 2: Phòng hoạt động Đội, phòng truyền thống);  

          + Tiêu chuẩn 4: Khối phòng hành chính - quản trị, nhà công vụ cho giáo viên, 

nhà ở nội trú cho học sinh (Tiêu chí 1:Số lượng và trang bị phòng khối hành chính 

- quản trị, nhà công vụ cho giáo viên; Tiêu chí 2: Phòng y tế học đường; Tiêu chí 

3: Phòng chứa TBDH, phòng kho);  

         + Tiêu chuẩn 5: Công trình phụ trợ (Tiêu chí 1:Sân chơi, bãi tập, nhà tập đa 

năng, nhà để xe; Tiêu chí 2: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước; Tiêu chí 

3:Phương tiện phòng cháy, chữa cháy);  

        + Tiêu chuẩn 6: Sách giáo khoa, tài liệu học tập. 

         + Tiêu chuẩn 7: Thiết bị dạy học (Tiêu chí 1: Trang bị thiết bị dạy học; Tiêu chí 

2. Sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng TBDH).  

        Các nghiên cứu về chuẩn và quản lí theo chuẩn đã định hình cách thức quản lí 

chuẩn và quy trình quản lí theo chuẩn.Chuẩn cũng có những mức độ khác nhau, mỗi 

chuẩn đều do các thành phần khác nhau hợp thành. Mỗi thành phần đều xác định tiêu 

chí và tiêu chuẩn cần đạt. Thông thường các tiêu chuẩn được lượng hóa bằng số 

điểm. Nếu đạt số điểm từ trung bình trở lên trong tổng số điểm được coi là đạt chuẩn 

và trên chuẩn.Việc đánh giá cũng theo một quy trình cụ thể từ tự đánh giá đến các 

cấp độ cao hơn. Chẳng hạn để xác định mức chuẩn CSVC-KT trường THCS, nhóm 

nghiên cứu đề xuất cách tính theo điểm: “Tổng điểm: 150 cho 15 tiêu chí (10 điểm/1 

tiêu chí). Mỗi tiêu chí có 3 mức, mức 1: 5 điểm, mức 2:  8 điểm, mức 3: 10 điểm. Cách 

xếp loại: Từ 75 đến 95 điểm: loại đạt; Từ 96 đến 120 điểm: loại khá; Từ 121 đến 150 

điểm: loại tốt; Dưới 75 điểm là không đạt chuẩn. Cũng tương tự ở chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên và chuẩn hiệu trưởng cũng có cách làm tương tự. 
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        Chúng tôi nhận thấy cách tính điểm như trên cũng có những ưu điểm nhất định, 

song khi đi vào thực tiễn quản lí cũng có nhiều bất cập khó khắc phục như yêu cầu 

đặt ra. Nhiều khi các minh chứng cho tiêu chí, tiêu chuẩn không phải lúc nào cũng 

được xác định rõ ràng. Hơn nữa việc chia chuẩn thành các mức độ tốt, khá, trung 

bình, kém cũng chưa phản ánh được đối tượng chuẩn cần quản lí. Riêng về chuẩn 

CSVC-KT, nghiên cứu đã đề cập đến những vấn đề rất cụ thể, nhưng chỉ dừng lại ở 

cấp THCS và cũng chưa bao quát được toàn bộ hệ thống CSVC, TBTH. Nhất là lúc 

đó chuẩn CSVC-KT chưa đặt ra đối với chương trình giáo dục phát triển phẩm chất 

và năng lực cho học sinh và yếu tố về CNTT chưa đặt ra bức thiết như hiện nay. 

       Về cơ sở vật chất, nói đến “Một số vấn đề về cơ sở vật chất kĩ thuật nhà trường” 

(TCKHGD - 2009), Lê Ngọc Thu đưa ra giới hạn CSVC-KT nhà trường bao gồm: 

       - Khuôn viên đất đai cùng toàn bộ các công trình xây dựng trên đó bao gồm các 

phòng học, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, xưởng trường, các phòng làm việc 

khác, sân vận động, nhà thể thao, nhà bếp, nhà ăn, bể nước…và các công trình đường 

đi, cống rãnh, hệ thống thải;  

       - Các hệ thống công nghệ và kết cấu kĩ thuật gắn liền với công trình xây dựng và 

các hoạt động nền tảng của trường như hệ thống mạng truyền thông và thông tin, hệ 

thống điện, hệ thống cấp thoat nước, các máy móc và thiết bị khác (điện thoại, máy 

tính, máy điều hòa nhiệt đọ, lò sưởi, các trang thiết bị thể thao, y tế, phòng cháy, 

phòng độc, an toàn lao động, hệ thống ga, hệ thống chiếu sáng, bàn ghế, bảng, các 

thiết bị sinh hoạt…) 

        Viện Nghiên cứu thiết kế trường học đã thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan 

đến chuẩn và tiêu chuẩn các hạng mục cở sở vật chất kĩ thuật cho nhà trường phổ 

thông. Có thể kể đến là các đề tài sau:  

       - Đề tài B.91.39.01: “Nghiên cứu soát xét lại Tiêu chuẩn thiết kế (TCTK) trường 

học”. Mục tiêu chính là: soát xét lại Tiêu chuẩn thiết kế Trường học phổ thông 

(TCVN 3978: 1984). 

       - Đề tài B.94.39.05:“Mô hình CSVCKT trường phổ thông trung học (PTTH) 

chuyên ban”. Nội dung nghiên cứu chính là phân tích kế hoạch giáo dục của trường 

phổ thông trung học theo hướng chuyên ban và trên cơ sở đó đề xuất các yêu cầu, tiêu 

chuẩn bổ sung về CSVCKT đáp dứng yêu cầu thực hiện hoạt động giáo dục của nhà 

trường theo hướng chuyên ban. 

       - Đề tài B.97.39.09:“Định mức sử dụng đất xây dựng trường học”. Mục tiêu của 

đề tài là xây dựng, đề xuất các chỉ tiêu, định mức sử dụng đất của các loại trường làm 

cơ sở cho công tác quy hoạch mạng lưới trường, tổ chức quy hoạch tổng mặt bằng và 

đầu tư xây dựng các trường. Nội dung nghiên cứu chính là: xác lập căn cứ cơ sở và từ 

đó đề xuất chỉ tiêu, định mức sử dụng đất cho các loại trường. 

        - Đề tài B.98.39.10:“Hệ thống Phòng thí nghiệm trong trường phổ thông”. Mục 

tiêu làm rõ vai trò của phòng thí nghiệm và các yêu cầu kỹ thuật thiết kế xây dựng 

các phòng thí nghiệm trong trường phổ thông. Nội dung nghiên cứu chính là: xác lập 

căn cứ cơ sở tính toán nhu cầu và đề xuất các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế 

xây dựng phòng thí nghiệm trong các trường phổ thông. 
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        - Đề tài B.99.39.13: “Tổ chức không gian trường phổ thông dân tộc nội trú 

(PTDTNT)”. Mục tiêu của đề tài: xác định yêu cầu tổ chức không gian quy hoạch 

tổng thể, các không gian chức năng của trường PTDTNT trong khuôn khổ tổng thể 

không gian thống nhất của nhà trường. Nội dung nghiên cứu chính là: xác định các 

định mức tiêu chuẩn thiết kế và yêu cầu tổ chức không gian chức năng của trường 

PTDTNT. 

        - Đề tài B.99.39.14: “Cơ sở, nguyên lý thiết kế trường Tiểu học 2 buổi có bán 

trú”.Mục tiêu: xác định các yêu cầu, tiêu chuẩn thiết kế và tổ chức các không gian 

chức năng của trường Tiểu học 2 buổi có bán trú. Nội dung nghiên cứu chính: xác 

định các xác định các yêu cầu, tiêu chuẩn thiết kế và yêu cầu, nguyên lý tổ chức các 

không gian chức năng của trường Tiểu học 2 buổi có bán trú). 

        - Đề tài B2003.55.03: “Mô hình CSVCKT trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông”. Mục tiêu: xác định các yêu cầu, điều kiện tiêu 

chuẩn về CSVCKT của trường phổ thông để đáp ứng việc triển khai thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông mới. Nội dung nghiên cứu chính: làm rõ những tác 

động và yêu cầu, đòi hỏi của Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với CSVCKT 

trường học và xác định các yêu cầu, điều kiện tiêu chuẩn về CSVCKT của trường 

phổ thông để đáp ứng việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. 

        - Đề tài B2006.41.02: “Nghiên cứu thiết kế mẫu nhà học chuyên dùng trường 

THCS và THPT phục vụ yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông đổi mới”. 

Mục tiêu: đề xuất các mẫu thiết kế PHBM cho trường THCS và THPT. Nội dung 

nghiên cứu chính: xác định các quy mô thiết kế nhà học chuyên dùng, làm rõ các khu 

vực địa bàn xây dựng đặc trưng và đề xuất các mẫu thiết kế Nhà học chuyên dùng 

phù hợp áp dụng cho các quy mô trường. 

         Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành các tiêu chuẩn thiết kế trường 

Tiểu học, Trung học (TCVN 8793: 2011 thay thế TCVN 3978 : 1984; TCVN 8794 : 

2011 thay thế TCVN 3978 : 1984). 

         Như vậy, vấn đề tiêu chuẩn đã sớm được đặt ra và nghiên cứu khá kĩ lưỡng 

nhưng còn riêng rẽ ở từng đối tượng cụ thể hoặc một phương diện cụ thể. Ví dụ: Vấn 

đề nghiên cứu mô hình cơ sở vật chất - kĩ thuật được đặt ra đối với một đối tượng cụ 

thể “Trường phổ thông trung học (PTTH) chuyên ban” (Đề tài B.94.39.05) hoặc đáp 

ứng với yêu cầu “đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông” (Đề tài 

B2003.55.03); hay “Cơ sở, nguyên lý thiết kế trường Tiểu học 2 buổi có bán trú” (Đề 

tài B.99.39.14). Nói chung vấn đề chuẩn và quản lí theo chuẩn chưa được nhắc đến. 

Các tiêu chuẩn Việt Nam: (TCVN 8793: 2011 thay thế TCVN 3978 : 1984; TCVN 

8794 : 2011 thay thế TCVN 3978 : 1984) cũng chỉ dừng lại ở các tiêu chuẩn thiết kế 

nhà trường Tiểu học, Trung học. Từ các tiêu chuẩn ấy được quản lí như thế nào còn 

là một khoảng trống. Đó là chưa nói hệ thống CSVC nhà trường còn nhiều vấn đề 

khác nữachứ không chỉ có các tiêu chuẩn thiết kế. 

         Về bàn ghế học sinh phổ thông,nhóm nghiên cứu đã khảo cứu các công trình 

nghiên cứu sau:  

         - “Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7490: 2005 Ecgônômi - Bàn ghế học sinh Tiểu 

học và Trung học cơ sở - yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc của học 



9 
 

sinh”. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về kích thước cơ bản của bàn ghế học 

sinh tiểu học và trung học cơ sở (từ lớp 1 đến lớp 9 phổ thông) theo chỉ số nhân trắc 

của học sinh. 

        - “Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7491: 2005Ecgônômi - Bố trí bàn ghế học sinh 

trong phòng học”. Tiêu chuẩn này quy định việc bố trí bảng và các cỡ số bàn ghế 

trong phòng học cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở (từ lớp 1 đến lớp 9 phổ 

thông). TCVN 7491:2005 cũng lưu ý do có sự khác nhau về tuổi và phát triển thực 

lực không đồng đều của học sinh nên chiều cao của học sinh trong một lớp rất khác 

nhau. Để có thể đảm bảo bàn ghế phù hợp với đa số học sinh, trong một phòng học 

nên bố trí đồng thời một số cỡ số bàn ghế. 

          Đề tài “Nghiên cứu mẫu đồ gỗ cho trường THCS” (MS: B2005- 55- 06), chủ 

nhiệm: Kiến trúc sư Vũ Xuân Phương (Viện NCTKTH). Đề tài đã khảo sát thực trạng 

mẫu mã bàn ghế, chỉ số nhân trắc của học sinh THCS ở một số trường tiêu biểu của 

Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Gia Lai; Phân tích các yêu cầu 

triển khai chương trình giáo dục đổi mới đối với mẫu bàn ghế học sinh; Tham khảo 

mẫu mã bàn ghế của học sinh nước ngoài. Kết quả của đề tài là: Đề xuất kích cỡ bàn 

ghế hợp lí nhằm giảm bệnh tật học đường; Cải tiến một số mẫu bàn ghế hiện hành; 

Đề xuất một số mẫu bàn ghế thay đổi được độ cao mà chế tạo đơn giản, thuận tiện khi 

sử dụng. 

          Đề tài “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn về bàn ghế học sinh trong các trường 

Mầm non và Tiểu học” (MS: B2007.41.01) do Kiến trúc sư Đỗ Thị Nguyên (Viện 

NCTKTH) làm chủ nhiệm đã thực hiện nghiên cứu 1.208 học sinh ở 4 tỉnh là Hà Nội, 

Hà Tây, Hà Nam và Hải Dương từ năm 2007-2010 đã đưa ra đánh giá thực trạng bàn 

ghế học sinh so với TCVN 5470-2005 và xây dựng được dự thảo Tiêu chuẩn về bàn 

ghế học sinh Mẫu giáo và Tiểu học. 

         Đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về bàn ghế học sinh trong các trường 

THCS và THPT” (MS:B2007.41.02) do Kiến trúc sư Lê Trần Long (Viện NCTKTH) 

làm chủ nhiệm. Nhóm nghiên cứu đã xác lập căn cứ, cơ sở thiết kế và đề xuất các 

thông số kích thước và mẫu thiết kế trên cơ sở khảo sát 874 học sinh từ năm 2007 đến 

năm 2009 và dựa vào kết quả nghiên cứu từ TCVN 7490-2005 và các tiêu chuẩn của 

nước ngoài (GOST 1105-93; 1106-93; ISO 5970-1979).  

          Các đề tài đều áp dụng sáng tạo những thành tựu Écgônômi và sử dụng chỉ số 

nhân trắc để thiết kế kích thước bàn ghế theo từng nhóm chiều cao học sinh. Các tiêu 

chuẩn kích thước bàn ghế học sinh được đề xuất tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế, 

phù hợp với đặc điểm nhân trắc của học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, các tác giả cũng 

lưu ý “Các chỉ số phát triển thể lực của học sinh qua thời gian đã có nhiều thay đổi. 

Ngày nay chiều cao học sinh đã cao hơn các thập niên trước. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn 

cũ được xây dựng theo phương pháp lấy kích thước trung bình từng nhóm nên sự phù 

hợp giữa kích thước bàn ghế và chiều cao học sinh chưa đạt tối ưu” [30, tr.21]. Trên 

cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề nghị Bộ GD&ĐT ban hành tiêu chuẩn mới được xây 

dựng phù hợp với đặc điểm nhân trắc của học sinh Việt Nam, làm cơ sở cho việc chỉ 

đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện đối với các trường học, các cơ sở sản xuất bàn ghế 

học sinh”;  
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         Năm 2011, Bộ GD&ĐT, Bộ KHCN và Bộ Y tếđã ban hành Thông tư liên bộ số 

26/2011/TTLT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 06 năm 2011về Hướng dẫn tiêu chuẩn 

bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông. Trong đó quy định cụ thể về kích thước, kiểu dáng, mầu sắc, vật liệu, kết cấu 

của bàn ghế, nhãn hàng hóa và cách bố trí bàn ghế trong phòng học. Thông tư 26 đã 

vận dụng một cách sáng tạo TVVN 7490 và TCVN 7491 vào việc quản lí bàn ghế ở 

trường phổ thông. Phạm vi áp dụng của Thông tư 26 là: “Thống nhất áp dụng ở các 

cơ sở giáo dục phổ thông, các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, cung ứng bàn ghế cho các 

cơ sở giáo dục dùng cho học sinh phổ thông trên toàn quốc về tiêu chuẩn bàn ghế học 

sinh phổ thông: kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, mầu sắc, nhằm đảm bảo điều 

kiện học tập, vệ sinh học đường; Thông tư này được áp dung đối với các học sinh có 

chỉ số nhân trắc bình thường không bị khuyết tật”. 

          Kết quả của những đề tài nghiên cứu trên đã góp phần giải quyết khá tốt những 

đòi hỏi của thực tiễn. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật (TCVN 7490 và 

7491, Thông tư...) đã xây dựng cách đây cũng đã 10 năm, đến lúc cần được điều 

chỉnh. Thêm nữa, hiện tại, chỉ số nhân trắc của học sinh cũng có sự thay đổi nhất, yêu 

cầu dạy học theo chương trình giáo dục mới có những đòi hỏi về phát triển phẩm chất 

và năng lực cũng nêncần có chuẩn mới về bàn ghế cũng như cách sắp xếp bàn ghế 

học sinh trong hoạt động dạy và học ở trường phổ thông để đáp ứng yêu cầu đó. 

         Về Thư viện trường học: Thư viện trường học (TVTH) là một bộ phân cấu 

thành của hệ thống thư viện (Pháp lệnh Thư viện, Số:31/2000/PL-UBTVQH10). Thư 

viện trường học là một trong những yếu tố cấu thành chất lượng giáo dục và không 

thể thiếu trong hoạt động giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh ở nhà trường 

phổ thông. Thư viện trường học có 5 nhiệm vụ sau: (i) Cung ứng cho giáo viên và 

học sinh đầy đủ các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, các loại từ 

điển, tác phẩm kinh điển để tra cứu, và các sách báo cần thiết khác, nhằm góp phần 

nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên 

và học sinh. (ii) Sưu tầm và giới thiệu rộng rãi trong cán bộ, giáo viên và học sinh 

những sách báo cần thiết của Đảng, Nhà nước và của Ngành Giáo dục và Đào tạo, 

phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục, bổ sung kiến thức của các 

bộ môn khoa học, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. (iii) Tổ 

chức thu hút toàn thể giáo viên và học sinh tham gia sinh hoạt thư viện thông quan 

các hoạt động phù hợp với chương trình và kế hoạch dạy học, tìm hiểu nhu cầu của 

giáo viên và học sinh, giúp họ chọn sách, đọc sách có hệ thống, biết cách sử dụng bộ 

máy tra cứu sách, tra cứu thư mục nhằm sử dụng triệt để kho sách, nhất là các sách 

nghiệp vụ và sách tham khảo. (iv) Phối hợp hoạt động với các thư viện trong ngành 

(thư viện các viện nghiên cứu giáo dục, các trường đại học, cao đẳng, THCN) và các 

thư viện địa phương (thư viện xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành 

phố) để chủ động khai thác, sử dụng vốn sách báo, trang thiết bị chuyên dùng, giúp 

đỡ kinh nghiệm, tổ chức hoạt động đào tạo và bồi dưỡng về nghiệp vụ; liên hệ với 

các cơ quan phát hành trong và ngoài ngành, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, các 

nhà tài trợ... nhằm huy động các nguốn vốn kinh phí ngoài ngân sách và các loại sách 

báo, tạp chí, tư liệu để đảm bảo nguồn vốn bổ sung, làm phong phú nội dung kho 

sách và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật thư viện. (v) Tổ chức quản lý theo đúng 
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nghiệp vụ thư viện, có sổ sách quản lý chặt chẽ, bảo quản giữ gìn sách báo tránh hư 

hỏng, mất mát, thường xuyên thanh lọc sách báo cũ, rách nát, lạc hậu, kịp thời bổ 

sung các loại sách, tài liệu mới (kể cả băng hình, băng tiếng, đĩa CD ROM, tranh ảnh 

và bản đồ giáo dục); sử dụng và quản lý chặt chẽ kinh phí thư viện thu được theo 

đúng mục đích; có kế hoạch chủ động đón đầu tiếp thu sự phát triển của mạng lưới 

thông tin - thư viện điện tử, từng bước đưa các trang thiết bị hiện đại phục vụ công 

tác quản lý thư viện phục vụ bạn đọc”(Quyết định số 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 

6/11/1998).  

         Năm 2003, Bộ GD&ĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn về thư viện trường học 

(Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 2/1/2003). Theo đó thư viện trường học 

có 4 tiêu chuẩn sau:  

        + Tiêu chuẩn 1: Sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo 

khoa;  

        + Tiêu chuẩn 2: Về cơ sở vật chất;  

        + Tiêu chuẩn 3: Về nghiệp vụ;  

        + Tiêu chuẩn thứ 4: Về tổ chức và hoạt động.  

         Một số công trình nghiên cứu cũng đặt vấn đề “Vai trò của thư viện trường học 

trong đổi mới giáo dục” (Lê Ngọc Oánh, Bản tin Thư viện - Công nghệ thông tin, 6-

2011) để phát huy ưu thế của thư viện trường học trong hoạt động dạy học ở nhà 

trường. Tác giả xác định vai trò của thư viện trong đổi mới giáo dục phải là: “(i) Là 

một cơ quan truyền thông trong nhà trường, nhằm mục đích cung cấp thông tin để 

giải đáp thắc mắc, thỏa mãn óc tò mò, tìm hiểu của học sinh. (ii) Là một động lực 

đóng góp vào việc cải tiến giáo dục trong  nhà trường, nhằm mục đích sử dụng các 

nguồn tài liệu để hỗ trợ cho sự thay  đổi cách học tập và giảng dạy trong nhàtrường”. 

          Tuy vậy, thư viện trường học truyền thống chưa thực sự hỗ trợ giáo viên và học 

sinh chủ động đổi mới giáo dục (Có nhiều lí do dẫn đến tình trạng trên: Do nhận thức 

về vai trò của thư viện trong trường học chưa đầy đủ, còn phiến diện dẫn tới sự thiếu 

quan tâm và đầu tư thích đáng; Do cán bộ phụ trách thư viện chủ yếu là giáo viên 

kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và đầy đủ; Do thư viện 

trường học ít mở cửa, hoạt động không thường nhật, học sinh đọc sách một cách bị 

động; Hoạt động thư viện trường học sơ sài, chưa thu thu hút, hấp dẫn; Học sinh cho 

rằng thư viện là của thủ thư, của giáo viên, của nhà trường, không phải dành cho học 

sinh).Vì vậy một yêu cầu bức thiết được đặt ra là cần thay đổi thư viện trường học. 

           Nói về “Sự thay đổi vai trò của thư viện trường học tại Việt Nam”, tác giả Vũ 

Thị Nha, (VDIC, Worldbank) phân tích nguyên nhân từ sự thay đổi của phương pháp 

dạy học ở cả 3 cấp Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông 

(THPT): Phương pháp giảng dạy mới mang tính hợp tác chú trọng vào việc chia sẻ tri 

thức và chia sẻ cả việc ra quyết định, vai trò của học sinh được đề cao. Các kinh 

nghiệm cá nhân, kiến thức có sẵn, và nền tảng văn hoá đa dạng mà học sinh mang tới 

lớp sẽ được sử dụng như là một nền tảng cho việc giáo viên hướng dẫn học sinh học 

bài. Học sinh được phép có những lựa chọn và ra quyết định trong giờ học và là 

người đồng sáng tạo trong quá trình học tập. Mỗi cá nhân với những vấn đề và ý 

tưởng khác nhau sẽ làm phong phú sự thêm hoạt động giáo dục ở nhà trường. Phương 
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pháp giảng dạy mới yêu cầu giáo viên phải chia sẻ quyền với học sinh, cho phép học 

sinh có tiếng nói trong việc xác định mục tiêu và quyết định các hoạt động trong giờ 

học. Giáo viên sẽ đưa ra các gợi ý để khuyến khích học sinh tự tìm hiểu vấn đề, ra 

các bài tập mở để học sinh tự tìm kiếm thông tin về các chủ đề đó và làm bài tập, đưa 

ra ý kiến, đáp án, cách thức giải quyết vấn đề riêng của bản thân. Học sinh không chỉ 

ghi nhớ thông tin mà họ còn được phép tự làm việc và sử dụng thông tin một mình 

hoặc với bạn học. Trọng tâm của những lớp học kiểu này là các lựa chọn, các câu trả 

lời khác nhau thay vì một đáp án duy nhất. Tác giả yêu cầu thư viện không chỉ đơn 

thuần là nơi cung cấp các nguồn tài liệu cho học sinh mà phải quan tâm đến việc tạo 

ra cộng đồng những người có kỹ năng học tập suốt đời, trong đó, các kỹ năng xác 

định, sử dụng và đánh giá thông tin là một phần quan trọng. Thư viện cần được bổ 

sung tài liệu một cách đầy đủ, phù hợp với nhu cầu giảng dạy, học tập và giải trí của 

giáo viên và học sinh. Cán bộ thư viện phải tìm cách để giáo viên tham gia vào việc 

đánh giá kho tư liệu của thư viện xem có phù hợp hay không cũng như tìm cách để 

giáo viên giúp đỡ trong việc lựa chọn tài liệu mới cho phù hợp với trường. Những 

cách hợp tác này sẽ làm cho hoạt động của thư viện sống động hơn. 

          Một số ý kiến mong muốn mở rộng giới hạn của thư viện trường học, làm cho 

thư viện gần gũi, thân thiện hơn với người đọc và khái niệm “Thư viện thân thiện” ra 

đời. Mục đích của thư viện thân thiện là tạo cơ hội cho người sử dụng một linh hoạt, 

chủ động tiếp cận thông tin, xây dựng thói quen đọc sách và tích cực tham gia các 

hoạt động của thư viện; Phát triển mối quan hệ thân ái, cởi mở, tích cực hai chiều 

giữa thủ thư và học sinh, giáo viên, học sinh,hỗ trợ cho việc dạy và học tích cực; 

Tăng cường sự tham gia của các cấp lãnh đạo, giáo viên, cha mẹ học sinh và thành 

viên cộng đồng. 

           Tuy nhiên, cuối cùng thư viện vẫn phải hướng tới chuẩn hóa trong các hoạt 

động của mình. Hiện tại, vấn đề chuẩn hóa mới chỉ đặt ra với hệ thống thư viện ở các 

trường Đại học. Một số thông tin có liên quan đến vấn đề chuẩn hóa là: “Hoạt động 

tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực thông tin tư liệu: hiện trạng và định hướng phát triển” 

(Tạ Bá Hưng, Nguyễn Tiến Đức, Phan Huy Quế, Kỷ yếu Hội thảo “Tăng cường tiêu 

chuẩn hoá trong hoạt động thông tin – tư liệu”. Hà Nội, 11/2006 ); “Quản lý mô hình 

thư viện hiện đại tại trường Đại học Cần Thơ phục vụ mục tiêu đào tạo khoa học 

công nghệ” (Huỳnh Thị Trang, Kỷ yếu Hội nghị Thư viện các trường ĐH&CĐ lần 

thứ nhất. Đà Nẵng, tháng 10 năm 2008); “Quá trình chuẩn hoá các tiêu chuẩn nghiệp 

vụ tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội”  (Nguyễn Văn 

Hành, Kỷ yếu Hội thảo “Tăng cường tiêu chuẩn hoá trong hoạt động thông tin - tư 

liệu”. Hà Nội, 11/2006); “Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động thư viện trường Đại 

học” (Ban hành theo quyết định số 13/2008/ QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 

2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

         Trong phạm vị quản lí của mình, ngay từ rất sớm, Bộ GD&ĐT đã ban hành 

những quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông. Đó là:  

         - Quy định về tiêu chuẩn trường lớp, thư viện, thiết bị giáo dục trường Tiểu 

học(QĐ số 2164 ngày 27/06/1995);  

         - Quy chế tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông (QĐ số 61/1998/QĐ-
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BGD&ĐT ngày 6/11/1998);  

         - Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông (QĐ số 01/2003/QĐ-

BGD&ĐT ngày 2/1/2003) trong đó có yêu cầu cụ thể về diện tích phòng ốc, những 

trang thiết bị chuyên dùng… 

          Tuy nhiên, từ những quy định về tiêu chuẩn đến việc chuẩn hóa thư viện 

trường học còn là một cách khá xa. Trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển 

mạnh mẽ như hiện nay, các quy định về thư viện trước đây đã bộc lộ những điểm yếu 

cần được khắc phục nếu muốn thư viện trở thành một công cụ giúp học sinh phát 

triển được năng lực và phẩm chất của mình. Hiện tại việc nghiên cứu để chuẩn hóa về 

thư viện trường phổ thông hầu như chưa có. Việc xây dựng chuẩn và quản lí theo 

chuẩn đối với thư viên trường học phải đồng hành cùng với chuẩn hóa về cơ sở vật 

chất - kĩ thuật trường học. 

          Về thiết bị trường học: Thiết bị trường học (TBTH) là một khái niệm rộng, bao 

gồm cả các loại thiết bị dùng cho quản lí, quản trị nhà trường và thiết bị dạy học 

(TBDH). Hiện nay, các nghiên cứu về TBDH khá phong phú, nghiên cứu về thiết bị 

dùng cho quản lí, quản trị nhà trường còn mờ nhạt hoặc chưa có. Ở lĩnh vực TBDH, 

có thể kể đến một số công trình nghiên cứu đáng chú ý sau: 

         - Đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH ở trường phổ thông” (MS: 

B98.49.TD49, Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Quốc Đắc). Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 

một loạt các biện pháp nâng cao sử dụng TBDH ở trường phổ thông. Đặc biệt là xác 

định được nguyên tắc 4 Đ: đúng mục đích, đúng lúc, đúng chỗ, đúng mức độ và 

cường độ. 

         - Đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH ở trường TH và THCS”(MS: B 

2003 - 49 - 41; CN:TS.Trần Đức Vượng đã nâng cao hơn thêm một bước trên phương 

diện lí luận trong việc xác định khái niệm hiệu quả sử dụng TBDH. Tác giả đề tài đã 

phân tích khá chi tiết các tầng bậc của khái niệm hiệu quả và đã đề xuất ra một hệ 

thống các biện pháp trong và ngoài nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

TBDH   

         - Đề tài: “Cơ sở khoa học của việc đánh giá chất lượng và hiệu quả sử dụng 

thiết bị dạy học Tiểu học và Trung học cơ sở theo chương trình và sách giáo khoa 

mới”.(MS: B2006 - 37 - 01 - TĐ, Chủ nhiệm: TS. Phạm Văn Nam)đã đặt ra và giải 

quyết được những vấn đề thiết yếu như: (i) Chương trình, SGK với yêu cầu đổi mới 

giáo dục ở  TH và THCS; Quan niệm về TBDH, hiệu quả sử dụng TBDH; Chất 

lượng và cách tiếp cận về chất lượng; Quan niệm về đánh giá chất lượng và hiệu quả 

sử dụng TBDH;(ii) Những nét khái quát về tình hình trang bị và sử dụng TBDH ở 

trường TH và THCS; Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng TBDH; Những yếu tố 

tạo nên hiệu quả sử dụng TBDH; (iii) Xác định các tiêu chí đánh giá chất lượng 

TBDH, các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH; (iv) Xác định các phương 

pháp, công cụ và quy trình đánh giá chất lượng TBDH, phương pháp và công cụ đánh 

giá hiệu quả sử dụng TBDH. Kết quả của đề tài đã đóng góp đáng kể vào nâng cao 

chất lượng trang bị và hiệu quả sử dụng TBDH ở trường phổ thông (Lí giải các cơ sở 

khoa học cho việc xác định tiêu chí, phương pháp, công cụ, quy trình đánh giá chất 

lượng TBDH và hiệu quả sử dụng TBDH;Đề xuất các tiêu chí, phương pháp, công 
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cụ, quy trình đánh giá chất lượng và hiệu quả sử dụng TBDH ở trường TH và THCS 

theo chương trình và SGK mới;Việc xác định cơ sở khoa học, nhất là đề xuất các tiêu 

chí, phương pháp, công cụ, quy trình đánh giá chất lượng và hiệu quả sử dụng TBDH 

đã giúp cho việc đánh giá chính xác hơn giúp cho kết quả đánh giá chính xác hơn góp 

phần nâng cao chất lượng TBDH và hiệu quả sử dụng TBDH ở trường TH và THCS. 

          - Chuyên khảo “Một số vấn đề về lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử 

dụng CSVC và thiết bị dạy - học ở trường phổ thông” Việt Nam”, (Trần Quốc Đắc 

chủ biên, NXB ĐHQG Hà Nội, 1998); 

          - Chuyên khảo “Một số vấn đề về cơ sở lí luận và thực tiễn của TBDH trong 

trường phổ thông”, (Đặng Thị Thu Thủy chủ biên, NXB ĐHQG Hà Nội, 2003) xác 

định những khái niệm rất cơ bản về TBDH ở Việt Nam. Đó là định nghĩa về TBDH, 

vai trò của TBDH trong quá trình dạy học, các khái niệm về loại hình TBDH, các yêu 

cầu về kĩ thuật khi thiết kế chế tạo, các phương pháp, biện pháp cơ bản khi sử dụng 

TBDH trong quá trình dạy học. 

           Ngoài ra cũng có một số  ý kiến về việc trang bị, sử dụng, quản lí TBDH trong 

nhà trường phổ thông như: ý kiến đề xuất về công tác chỉ đạo thiết bị trường học hiện 

nay”(TCNCGD, 5/1995) của Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Tư; Cơ sở khoa học và 

thực tiễn của việc xây dựng hệ thống phòng bộ môn cho trường trung học chuyên 

ban”(Trần Doãn Quới, TC, NCGD, 12/1997); Về tình hình sử dụng đồ dùng dạy học 

ở các trường THCS khu vực miền Trung”(Tạp chí NCGD, 4/1998); Quy trình sử 

dụng phương tiện trực quan theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học 

sinh trong giờ học ở trường THCS”, (Tạp chí NCGD, 10/1998) của Phạm Minh Tiến; 

Một số định hướng trong nghiên cứu, thiết kế và trang bị cơ sở vật chất - TBDH ở 

trường phổ thông”(TC NCGD, 5/1998) của Trần Quốc Đắc; Về xây dựng danh mục 

TBDH cho trường THCS”, (TC NCGD, 6/2003); “Những vấn đề của TBDH lớp 3, 

lớp 8”(Tạp chí Sách và thư viện - NXB GD - 2004) của Phạm Văn Nam; Hướng dẫn 

sử dụng TBDH Vật lí lớp 8,(Tạp chí Sách và thư viện - NXB GD -2004) của Hà Văn 

Quỳnh; “Những vấn đề lí luận của việc sáng tạo và sử dụng TBDH” (Viện KHGD, 

2002); Vấn đề sử dụng băng hình giáo khoa trong dạy học”, (TCNCGD 

6/1996)“Những vấn đề lí luận của việc sáng tạo và sử dụng TBDH”, (Tạp chí thông 

tin KHGD, 2002) hoặc những lưu ý khi xây dựng danh mục TBDH ở trường THCS 

“Về xây dựng Danh mục TBDH cho trường THCS”, (Tạp chí NCGD, 6 - 2003) của 

Vũ Trọng Rỹ; Nghiên cứu, thiết kế và sử dụng mẫu cơ sở vật chất và TBDH trong 

quá trình đổi mới giáo dục”(Kỉ yếu nghiên cứu khoa học,Trung tâm nghiên cứu CSVC 

& TBTH, 2002); 

          Như vậy nghiên cứu về CSVC, TBTH và quản lí CSVC, TBTH đã từng được 

đề cập hướng đến cách thức trang bị, quản lí và sử dụng sao cho đạt hiệu quả cao 

nhất. Tuy nhiên những nghiên cứu trên còn rời rạc, phiến diện, các kết quả nghiên 

cứu chưa được ban hành thành những tiêu chuẩn ngành. Người dùng cũng chỉ coi đó 

là tư liệu để tham khảo. Như vậy, cho đến nay chúng ta chưa có chuẩn đồng bộ cả về 

CSVC và TBTH và việc quản lí CSVC, TBTH cũng chưa có cơ sở để chuẩn hóa. 

14.1.2. Ở nước ngoài 

          Về quản lí CSVC, TBTH: hiện nay, nhiều quốc gia đã có các yêu cầu, quy định 
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chuẩn rõ ràng về cơ sở hạ tầng giáo dục do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ban 

hành áp dụng. Một số tổ chức quốc tế cũng có những nghiên cứu, ấn phẩm có giá trị 

liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Trong báo cáo tổng kết “Quy định 

những yêu cầu bắt buộc đối với việc xây dựng các cơ sở giáo dục - Đánh giá so sánh” 

năm 2011 của Yuval Vurgan (Israel) thảo luận tại tại Uỷ ban Giáo dục, Văn hoá và 

Thể thao Knesset đã trình bày thông tin chi tiết về tình hình ở Israel và các thông tin 

so sánh về tình hình ở các nước được lựa chọn. Những vấn đề được trình bày trong 

tài liệu này là nhằm  nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về các tiêu chuẩn 

bắt buộc có liên quan đến quy hoạch và xây dựng các cơ sở giáo dục ở các nước trên 

thế giới, tập trung vào các khía cạnh sau: (i) Xác định các lớp học, các khu chức năng 

và cơ sở vật chất cần thiết ở mỗi trường trong một cấp học cụ thể; (ii) Xác định diện 

tích yêu cầu tối thiểu cho mỗi lớp học, khu chức năng và cơ sở giáo dục của một loại 

hình cụ thể. 

          Ở Israel, việc giám sát  xây dựng chung đúng cách thức các tòa nhà giáo dục 

phải dựa trên Luật. Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng xây dựng những quy định chi tiết hơn 

và được ban hành dưới những văn bản quản lí thuộc thẩm quyền của mình. 

         Ở một số nước khác, qua việc khảo sát 23 quốc gia thấy rằng các yêu cầu bắt 

buộc cụ thể liên quan đến quy hoạch và xây dựng các cơ sở giáo dục có thể được tìm 

thấy trong các văn bản pháp luật (chính hoặc phụ), trong các chỉ thị hành chính hoặc 

trong các khuyến nghị và các hướng dẫn. Ở Ba Lan và Moldova có luật chính thức 

đưa ra một số yêu cầu bắt buộc (liên quan đến các lớp học quy định và các khu chức 

năng nhưng không phải với kích thước mẫu). Trong khi đó tại 11 trong số 23 quốc 

gia được khảo sát, người ta thấy rằng những yêu cầu bắt buộc chi tiết trong lĩnh vực 

này là ở cấp văn bản dưới luật (quy định hoặc pháp lệnh của Chính phủ/Bộ); Mười 

quốc gia còn lại đều không được quy định cả trong điều luật ban đầu hay những văn 

bản dưới luật, mà chỉ có trong các chỉ thị hành chính hoặc hướng dẫn. 

          Các văn bản về quản lí thiết bị trường học cũng được đặt ra “Managing 

Equipment and Teaching Aids” (Karen Gross). Từng quốc gia cũng đã chỉ ra tầm 

quan trọng của việc quản lí “Sự cần thiết phải quản lý hiệu quả các phương tiện trong 

trường học ở Nigeria” (The Need for Effective Facility Management in Schools in 

Nigeria), New York Tạp chí Khoa học. 2008;  Hướng dẫn cho việc lập kế hoạch duy 

trì thiết bị trường học (Planning Guide for Maintaining School Facilities, 2002). Tất 

cả những vấn đề nghiên cứu về quản lí thiết bị trường học đặt ra đều hướng tới 

trường công. Từ việc quản lí này, mỗi giai đoạn lại có chính sách khuyến khích riêng 

cho sự phát triển của thiết bị trường học “Sử dụng thông tin và công nghệ truyền 

thông trong các trường trung học ở Nigeria: Vấn đề và triển vọng” (Using 

Information and CommunicationTechnology in Secondary Schools in Nigeria: 

Problems and Prospects) hoặc “Chính sách khuyến khích cho thiết bị trường học công 

cộng” (Recommended Policies for Public School Facilities: Public School Facilities 

Management Policies), Washington, D.C, 2005… 

           Như vậy có thể thấy rằng việc quản lí theo những quy định cụ thể (dưới dạng 
chuẩn, tùy theo cách diễn đạt ở mỗi quốc gia) đã được thực hiện với nhiều cấp độ 
khác nhau nhưng đều mang tính pháp quy. Việt Nam cũng cần đi theo hướng này để 
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đảm bảo môi trường học tập tốt nhất có thể cho học sinh. 

Về cơ sở vật chất: những công trình sau đã được ban hành: 

      - Thiết kế công trình trường học- Ấn phẩm nghiên cứu do Unesco bảo trợ phát 

hành năm 1972 (School building design Asia, 1972). Tài liệu nghiên cứu này đề cập 

khá toàn diện các vấn đề liên quan đến thiết kế xây dựng trường học: yêu cầu khu đất 

xây dựng, phương pháp xác định nhu cầu các loại diện tích, các yêu cầu và tiêu 

chuẩn/định mức thiết kế các loại phòng, giá xây dựng,... 

      - Cẩm nang đồ gỗ trường học- Ấn phẩm do Unesco phát hành (School furniture 

handbook, 1979) và Đồ gỗ lớp học- Ấn phẩm do Unesco phát hành (Classroom  

furniture made of wood, 1991). Tài liệu nghiên cứu này đề cập toàn diện các vấn đề 

liên quan đến đồ gỗ trường học, có định hướng chủ yếu cho các nước đang phát triển, 

đề cập các dữ liệu nhân trắc học của học sinh châu Á và từ đó đưa ra các mẫu thiết kế 

đồ gỗ phù hợp cho trường học 

        - Đặc biệt, Năm 1985, UNESCO (Vụ Kế hoạch và Chính sách Giáo dục) đã ban 

hành tài liệu tập huấn mang tên“Chuẩn và Tiêu chuẩn cơ sở vật chất kĩ thuật 

(CSVCKT) cơ sở giáo dục”(“Norms and Standards of Educational Facilities”) 

       -  Năm 2013, Bộ Giáo dục bang Virginia (Hoa kì) ban hành “Hướng dẫn về 

CSVCKT các trường công ở Virginia” (“Guidelines for School Facilities in  irginia’ 

Public Schools”). Trong tài liệu, ngoài các quy định về thủ tục đầu tư, quản lý, giám 

sát thiết kế, xây dựng, nội dung chính là các yêu cầu/quy định, tiêu chuẩn cụ thể về 

các thành phần tạo lập cơ sở vật chất kĩ thuật (CSVCKT) của các trường công.  

       - Bộ Giáo dục Bắc Ai Len có “Sổ tay xây dựng Trường Trung học”(Secondary 

school building Handbook”, 2003) và “Sổ tay xây dựng Trường Tiểu học” (Primary 

school building Handbook”, 2011). Các tài liệu này trình bày toàn diện các vấn đề về 

nội dung CSVCKT Trường Tiểu học và yêu cầu, tiêu chuẩn thiết kế tổng thể cũng 

như từng không gian chức năng cụ thể. Cũng khoảng thời gian này Viện Nghiên cứu 

xã hội và kinh tế của Cộng hòa Ai Len ban hành “Thiết kế Trường Tiểu học cho 

tương lai” (Designing Primary School for the Future, 2010)”. Điều đặc biệt của tài 

liệu này là: nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa CSVCKT trường học với chất 

lượng các hoạt động giáo dục, đánh giá về các tiêu chuẩn thiết kế xây dựng trường 

học hiện hành và chỉ ra những vấn đề tồn tại, bất cập của cơ sở CSVCKT liên quan 

đến những thay đổi của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học,... và trên cơ sở 

đó phác họa yêu cầu về thiết kế xây dựng trường học cho tương lai với những xem 

xét về: Quy mô trường và địa điểm, khu đất xây dựng, quy mô lớp học và bố trí trong 

lớp học theo hướng linh hoạt, tiện nghi môi trường không gian lớp học, không gian 

ngoại thất, hệ thống ICT trong trường, vấn đề đào tạo giáo viên và một số vấn đề 

khác cần tiếp tục nghiên cứu thêm. 

         - “Tiêu chuẩn diện tích” do Bộ Giáo dục British Columbia thuộc Canada ban 

hành (Area Standards”, Ministry of Education, British Columbia) - Như tên gọi, tài 

liệu quy định tiêu chuẩn diện tích các loại cho Trường TH, THCS, THPT áp dụng để 

xây dựng mới hoặc cải tạo xây dựng các trường đồng thời cũng là căn cứ để đối chiếu 

năng lực thu nhận học sinh của các trường. 

       - “Hướng dẫn thiết kế Trường Tiểu học” do Hội đồng Giáo dục thành phố 
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Toronto, Ontario, Canada phát hành (Elementary School Design Guideline, Toronto, 

Canada) Tài liệu hướng dẫn chi tiết gồm 5 tập với 4 tập về các nội dung hướng dẫn 

thiết kế là: Thiết kế khuôn viên, Thiết kế công trình, Hê thống Điện, Hệ thống đường 

ống kỹ thuật.  

        - Năm 2009, Bộ Giáo dục Cộng hòa Nam Phi ban hành “Chuẩn tối thiểu quốc 

gia và Tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở hạ tầng trường học” (“The National Minimum 

Uniform Norms and Standards for Schools, Pretoria, 2009). Tài liệu xác định các loại 

không gian trong trường học và các chuẩn, tiêu chuẩn trên phương diên thiết kế quy 

hoạch, kiến trúc đối với các loại không gian. 

       - “Hướng dẫn thiết kế cơ sở vật chất kỹ thuật trường học - Chuẩn và Tiêu chuẩn” 

do Vụ Cơ sở hạ tầng (Thuộc Bộ Giáo dục- Khoa học và Công nghệ) cùng Nhóm 

chuyên gia Ngân hàng thế giới nghiên cứu đề xuất, Bộ Giáo dục- Khoa học và Công 

nghệ Kosovo ban hành (“Design Guidelines for School Facilities –Norms and 

Standards”). Tài liệu xác định  các loại không gian cần thiết, quy mô và các thông số 

căn cứ theo yêu cầu và tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục- Khoa học và Công nghệ đối với 

các trường công khu vực đô thị và nông thôn. 

       - “Chuẩn và Tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng giáo dục”- Tài liệu nghiên cứu của Dự án 

Nghiên cứu lĩnh vực Giáo dục do UNDP, UNESCO đồng tài trợ cho Bộ Giáo dục 

Myanmar (Norms and Standards of Education Facilities- Mya/90/004, Working paper 

Series Nr 5.4). Tài liệu của Dự án đã so sánh, đối chiếu các chuẩn quốc gia hiện hành 

của Myanmar về CSVCKT trường học với tiêu chuẩn quốc tế và gợi ý những nội 

dung chính cần bổ sung, hoàn thiện. 

          Qua tìm hiểu các tài liệu trên, chúng tôi nhận thấy nội dung của hầu hết các tài 

liệu đều hết sức hữu ích trong quá trình triển khai nghiên cứu đề tài. Các ấn phẩm đều 

chứa đựng các nội dung chuẩn/ tiêu chuẩn và đại diện cho cả các nước phát triển lẫn 

các nước đang phát triển dù có mang những tên gọi khác nhau như: “Hướng dẫn”, 

“Cẩm nang/Sổ tay”,... Chúng tôi đánh giá cao các văn bản pháp quy, tài liệu của 

Unesco, Hòa Kỳ, Ai-Len, Anh quốc (Bắc Ai-Len), Canada, Philippine, Cộng hòa 

Nam Phi và chắc chắn sẽ là kinh nghiệm quý trong việc nghiên cứu cả về phương 

diện nội dung cả về phương pháp luận của đề tài. Mối tương quan giữa bức tranh tiêu 

chuẩn CSVCKT của các nước tiên tiến với điều kiện của Việt Nam cũng là mối quan 

tâm hàng đầu của chúng tôi khi xây dựng chuẩn CSVC, TBTH và lộ trình quản lí 

CSVC, TBTH theo chuẩn ở Việt Nam. 

          Về bàn ghế học sinh: các nhà khoa học có uy tín trên thế giới đã có lý khi đưa 

ra khái niệm ”Écgô - động” vào trường học (Dieter Breithecker - Giám đốc Viện 

nghiên cứu liên bang về phát triển Tư thế và Thực hành ở Vibaden, CHLB Đức). 

Theo quan niệm này, trẻ em cần phải vận động để phát triển cơ thể, trí tuệ và tâm 

hồn. Vị trí học tập cần được thiết kế để khuyến khích học sinh vận động hơn là hạn 

chế vận động. Bàn ghế phải phù hợp với cơ thể của từng học sinh. Ghế nên được thiết 

kế chế tạo để bám sát một cách tự nhiên các nhu cầu vận động của cơ thể và tạo thuận 

lợi cho học sinh trong các nhu cầu khác nhau (khi học hay khi nghỉ ngơi). Phân tích 

nhu cầu cơ thể của học sinh trong “Quyền được di chuyển” năm 2006 (The right 

move, 2006), một lần nữa ông lưu ý: Cơ thể con người, đặc biệt là của trẻ em đang 
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lớn đòi hỏi sự ổn định về lưu lượng máu và ô xy mà sự vận động, di chuyển là nền 

tảng quả quá trình này. Vì thế con người không nên duy trì quá lâu trong một tư thế. 

Giáo viên không nên bận tâm khi học sinh của mình đung đưa trên ghế (Hoạt động 

học sinh đung đưa chính là các em đang cố giữ cho cơ thể và tinh thần được linh lợi). 

Quan niệm sự vận động làm giảm sự tập trung chú ý không còn đúng nữa. Sự vận 

động là có lợi thậm chí ngay cả khi đang ngồi.  

           Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: Cần khuyến khích học sinh vận động và đưa 

ra khuyến cáo: học sinh nên chia thời gian hoạt động của mình như sau: 50% ngồi 

học tại chỗ (ngồi động), 25% đứng cạnh bàn, 25% đi bộ vòng quanh. Sự vận động sẽ 

có những lợi ích sau: thay đổi các mẫu sóng cột sống, kích thích toàn diện cơ bắp 

lưng, tối ưu hóa tuần hoàn máu và cung cấp ô xy, bảo đảm sự trao đổi chất ở não và 

từ đó sẽ có sự chăm chú, tập trung. (dẫn theo  đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn 

về bàn ghế học sinh trong các trường THCS và THPT”, MS: 2007-41-02, CN Lê 

Trần Long) 

           Năm 2004, trong bài “Trang bị linh hoạt” (Flexible Funmishing, 2004), một 

người Mĩ là Robbin Ritter - Heir đòi hỏi phải tư duy lại vấn đề trang bị cho lớp học. 

Đặc điểm của phòng học thế kỉ 21 là phòng học linh hoạt. Trang bị phòng học cần 

phải đảm bảo nhanh, cơ động và sẵn sàng bố trí thành hình dạng bất kì để tạo thuận 

tiện cho bất kì phương thức học đặc biệt nào khi cần thiết. Quan niệm này giúp cho 

các phòng học được thiết kế linh hoạt. Các thiết bị dễ di động có thể làm thay đổi 

nhanh chóng không gian phòng học làm cho nó thêm tiện lợi và đạt hiệu quả tối đa. 

          Robbin Ritter - Heir đưa ra quan điểm này chính là dựa trên phương pháp dạy 

học mới, phương pháp dạy học tương tác. Trong cách dạy học này, học sinh là chủ 

thể hoạt động, giáo viên là người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn tạo nên sự tương tác 

tích cực giữa người dạy và người học. Vì vậy mà bàn ghế thẳng hàng, cố định không 

còn phù hợp với phương pháp dạy học tương tác. Như vậy, bàn ghế, thiết bị dạy học 

phải được thiết kế, chế tạo có bộ phận dễ dàng di chuyển và cố định để đảm bảo rằng 

giáo viên và học sinh sẽ bố trí được như ý muốn nhanh chóng.  

          Trong bài viết “Phòng học thích hợp, nội thất trường học” (Room for 

Adjustment, School furniture), Robbin Ritter - Heir đề cập đến tầm quan trọng của 

trang bị phòng học linh hoạt và dịch chuyển dễ dàng. Để khắc phục tình trạng trẻ em 

ngày nay dành phần lớn thời gian để xem phim hơn là chơi bóng hoặc vận động, cần 

trang bị lớp học sao cho các thế hệ học sinh không thể thiếu hoạt động và những học 

sinh quá khổ không phải gượng ép cơ thể vào bàn ghế. Trang bị phòng học linh hoạt 

để giáo viên tiến hành các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và trải 

nghiệm của học sinh, cho phép chúng hoạt động nhiều hơn. Bàn có thể thay đổi chiều 

cao từ ngồi sang đứng, mặt bàn có thể thay đổi độ nghiên khác nhau. Cả bàn và ghế 

có hệ thống bánh xe để có thể dịch chuyển dễ dàng, nhanh chóng. Trường học cần 

cung cấp chỗ ngồi, bàn ghế phù hợp giữ cho cơ thể học sinh hoạt động tích cực và trí 

tuệ minh mẫn. 

         Như vậy, xu hướng trang bị nội thất phòng học trên thế giới hiện nay là: cơ 

động, linh hoạt với phương pháp dạy học tương tác, mọi thứ trong lớp học có thể dịch 

chuyển, không có gì cố định; Bàn ghế giáo viên có thể bố trí linh hoạt trong phòng 
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học; Bàn ghế học sinh cơ động, dịch chuyển dễ dàng, có thể điều chỉnh được độ cao. 

Việc xây dựng chuẩn bàn ghế học sinh cho các trường phổ thông cũng cần nên theo 

hướng này, chuẩn bàn ghế theo hướng lấy “động” làm nguyên tắc chứ không quy 

định chuẩn cứng nhắc. 

          Về thư viện trường học: “Hội sự nghiệp thư viện trường học quốc tế” 

(International Association of School Librarianship - IASL) khẳng định trong Tuyên 

ngôn của mình: “Thư viện trường học là không thể thiếu để phát triển nhân cách con 

người cũng như đẩy mạnh tiến bộ tinh thần, xã hội và kinh tế của cộng đồng, là một 

thành phần không thể thiếu của nền giáo dục miễn phí và bắt buộc của mỗi quốc gia 

như trong bản Tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc về Quyền của trẻ em đã xác định”. 

Tuyên ngôn cũng xác định thư viện trường học có 4 chức năng chính:(i) Chức năng 

thông tin: cung cấp thông tin xác thực, truy cập nhanh, tìm và chuyển thông tin thuận 

tiện. Thư viện truờng học là một thành phần của mạng lưới thông tin quốc gia, khu 

vực.(ii) Chức năng giáo dục: hỗ trợ giáo dục suốt đời thông qua cung cấp các tiện ích 

và môi trường vì học tập (hướng dẫn định vị, lựa chọn và sử dụng tài liệu, huấn luyện 

các kỹ năng thông tin thông qua các chương trình giảng dạy kiến thức tại lớp học, 

thúc đẩy tự do trí tuệ).(iii) Chức năng văn hóa: nâng cao chất lượng sống thông qua 

trình diễn và phát triển thẩm mỹ, hướng dẫn thưởng thức nghệ thuật. (iv)Chức năng 

tái sáng tạo: giúp đỡ và phát triển một cuộc sống cân bằng và phong phú, sử dụng có 

ý thức thời gian rỗi thông qua cung cấp thông tin tái sáng tạo, các tài liệu và chương 

trình có giá trị tái sáng tạo. Đồng thời nhấn mạnh “Một xã hội biết đầu tư cho các thư 

viện trường học vì những đứa trẻ của mình chính là biết đầu tư cho tương lai của 

chính xã hội đó”. 

          Năm 1968, Davies, Ruth Ann (Mĩ)đã coi “Thư viện trường học: một lực lượng 

giáo dục xuất sắc”(The school library: a force for educational excellence. New York, 

N. Y. Bowker, 1968) Bài viết “Use of school libraries by teachers in Singapore 

schools. Library Review” (Sử dụng thư viện trường học của giáo viên ở các trường 

học ở Singapore)đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc về tình hình sử dụng thư viện 

trường học của giáo viên Singapore và các yếu tố liên quan của chúng. Tài liệu này 

cho rằng giáo viên thường không sử dụng thư viện trường học và các nguồn thông tin 

khác nhau hiệu quả, chủ yếu là do tài liệu giáo dục của thư viện không phù hợp với 

họ. Giáo viên cũng thường không cộng tác với thư viện trường trong việc lên kế 

hoạch cho các bài học hoặc các hoạt động học tập khác của họ.Chính điều này đặt ra 

một vấn đề cần nghiên cứu cải tiến vai trò của thư viện trường học trong chương trình 

giảng dạy của trường và cách thức sử dụng thư viện trường học của giáo viên hoặc sự 

hợp tác giữa thư viện và giáo viên của trường, gợi ý rằng giáo viên phải làm quen với 

vai trò của thư viện trường thông qua các khoá đào tạo giáo viên trước khi thực hiện 

chương trình tiếp cận thư viện trường học. Thêm một lần nữa, tác giả nhấn mạnh tầm 

quan trọng của thư viện trường học trong chương trình giảng dạy của trường, trình 

bày các yếu tố có thể đóng góp hoặc làm việc đối với việc sử dụng thư viện trường 

học của giáo viên, và quan trọng nhất, đề xuất các chiến lược có thể được thực hiện 

để cải thiện tình hình hoạt động của thư viện trường học. Những nhắc nhở về sử dụng 

thư viện trường học của giáo viên ở các trường học ở Singapore chắc chắn sẽ giúp 

cho việc xây dựng chuẩn thư viện trường học ở các trường phổ thông Việt Nam. 
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          Về thiết bị trường học: những tài liệu về thiết bị trường học mà chúng tôi đã 

tìm hiểu là:- UNESCO, School Furniture Handbook (tạm dịch: Cẩm nang nội thất 

trường học), 1989;- Karen Gross, Managing Equipment and Teaching Aids (tạm dịch: 

Quản lí thiết bị và đồ dùng dạy học),  www.tesolonline.com;- Dr. (Mrs.) Ihuoma P. 

Asiabaka, The Need for Effective Facility Management in Schools in Nigeria  (tạm 

dịch: Sự cần thiết phải quản lý hiệu quả các phương tiện trong trường học ở Nigeria), 

New York Tạp chí Khoa học. 2008.- U.S. Department of Education (2000). Planning 

Guide for Maintaining School Facilities (Hướng dẫn cho việc lập kế hoạch duy trì 

thiết bị trường học), A. and Atkin, B. (2002). Total Facilities Management U.K (Tổng 

số thiết bị quản lý Vương quốc Anh): Blackwell Publishing; - National Centre for 

Educational Research (2003). Institute of Educational Statistics. Recommended 

Policies for Public School Facilities, section 3: Public school Facilities (Chính Sách 

Khuyến Khích cho Các Cơ Sở Trường Học Công Cộng: Chính Sách Quản Lý Nhà 

Trường Công Cộng); Recommended Policies for Public School Facilities: Public 

School Facilities Management Policies. (Chính sách khuyến khích cho thiết bị trường 

học công cộng: Thiết bị quản lý thông tin), Washington, D.C; - Aduwa-Ogiegbaen, 

SE, & Iyamu, EOS (2005)- Using Information and CommunicationTechnology in 

Secondary Schools in Nigeria: Problems and Prospects (tạm dịch: Sử dụng thông tin 

và công nghệ truyền thông trong các trường trung học ở Nigeria: Vấn đề và triển 

vọng),  Department of Educational Psychology & Curriculum Research Faculty of 

Education, University of Benin, Benin City, Nigeria;- Shavinina, L. V. (1997). 

Educational multimedia of “tomorrow”: High intellectual and creative psycho 

educational technologies. (tạm dịch: Đa phương tiện giáo dục của "ngày mai": công 

nghệ giáo dục tâm lý trí tuệ và sáng tạo), Presented at the European congress of 

Psychology, April 17-19, 1997, Dublin, Ireland; - Cotton, K. (2001). New small 

learning communities: Findings from recent literature. Portland, OR: Northwest 

Regional Educational Laboratory (tạm dịch: Cộng đồng học tập nhỏ mới: Những phát 

hiện từ nghiên cứu gần đây, Portland, OR: Phòng thí nghiệm giáo dục khu vực Tây 

Bắc);- Hawley-Miles, K., & Darling-Hammond, L. (1997). Rethinking the allocation 

of teaching resources: Some lessons from high performing schools. (tạm dịch: Xem 

xét lại việc phân bổ các nguồn lực giảng dạy: Một số bài học đến từ các trường có 

những hoạt động tiên tiến). Philadelphia, PA:University of Pennsylvania, Consortium 

for Policy Research in Education; 

            Một số công trình của tác giả nước ngoài đã dịch ở Việt Nam như: “Công 

nghệ thông tin và nền giáo dục tương lai” của Sayling Wen (NXB Bưu điện - 2003); 

“Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giáo dục” (NXB Bưu điện, 11 - 

2004) do Trần Minh Tiến, Nguyễn Thành Phúc, Trần Tuyết Anh biên dịch;  “Con 

đường hiện đại hóa giáo dục” của Chử Hồng Khởi (NXB Giáo dục, 2006); 

Tóm lại,trong các tài liệu trên chúng tôi đã tiếp cận được một số khía cạnh:Hệ 

thống quản lí và quản lí giáo dục; Sự cần thiết phải quản lý hiệu quả các phương tiện 

trong trường học; Công nghệ thông tin với giáo dục, hướng dẫn cho việc lập kế hoạch 

duy trì thiết bị trường học; Chính sách khuyến khích cho thiết bị trường học công 

cộng, phần 3: Thiết bị trường công; quản lí thiết bị và đồ dùng dạy học…Từ những 

thông tin trên giúp đề tài có định hướng xây dựng chuẩn thiết bị trường học vừa tuân 
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thủ quy luật chung vừa tính đến yếu tố riêng biệt của Việt Nam. 

14.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

         - Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đã đi được một chặng đường khá 

dài, diện mạo và chất lượng giáo dục phổ thông đã có những chuyển biến tích cực. 

Sau gần 20 năm đổi mới (tính từ năm 2000), giáo dục phổ thông (GDPT) đã tạo ra 

được những tiền đề cho sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục trong đó có 

những tiền đề về CSVC, TBTH. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 

2020 cũng yêu cầu “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật cho giáo dục” trong 

đó chú trọng “chuẩn hóa phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn và trang 

thiết bị ở các cấp học”. Như vậy, diện mạo hạ tầng giáo dục, trong đó có cơ sở vật 

chất (CSVC) và thiết bị trường học (TBTH) đã có những thay đổi và ngày càng thay 

đổi mạnh mẽ. Chính vì thế, công tác quản lí cũng đòi hỏi phải có những cách thức 

mới hướng tới sự đồng bộ và hiệu quả.  

          Việc quản lí CSVC, TBTH không thể chỉ dựa trên những ý  kiến chủ quan, 

cảm tính và cũng không chỉ quản lí trong một thời điểm mà phải quản lí cả một quá 

trình sao cho phải xuất phát từ việc xác định khung lí thuyết về quản lí hệ thống 

cùng với những căn cứ khoa học xác đáng được đúc rút từ thực tiễn phong phú của 

công tác CSVC, TBTH. Để tạo ra được nền tảng cho chuẩn hóa CSVC, TBTH và 

công tác quản lí CSVC, TBTH trong nhà trường phổ thông theo chuẩn thì việc xác 

định những cơ sở khoa học và giải pháp thực tiễn là việc làm cần thiết. 

          - Ngày nay xã hội phát triển rất nhanh chóng, đòi hỏi giáo dục cũng phải thay 

đổi mạnh mẽ. Nghị Quyết số29-NQ/TW Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013 “Về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa trong điều kiện thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” 

ra đời chính là một yêu cầu mạnh mẽ về đổi mới giáo dục trong đó có giáo dục phổ 

thông. Đổi mới chương trình giáo dục các cấp trong đó có chương trình giáo dục phổ 

thông theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực chính là một trong những nhiệm 

vụ quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

           Hiện tại “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể” đã được thông qua. 

Chương trình giáo dục phổ thông lần này được xây dựng “theo định hướng phát 

triển phẩm chất và năng lực của người học, tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp 

học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần; trở thành người học tích cực, tự 

tin, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và họctập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp 

và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có 

văn hóa, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công 

nghiệp  mới” [18, tr.3,4].Chương trình theo định hướng phát triển phẩm chất và 

năng lực cho học sinh khác với chương trình giáo dục hiện hành. Định hướng về 

giáo dục phổ thông mới có những thay đổi cơ bản về 4 lĩnh vực: chương trình giáo 

dục (CTGD), sách giáo khoa (SGK), phương pháp dạy học (PPDH), đánh giá chất 

lượng giáo dục (ĐGCLGD), cụ thể như sau: 

         1/Về Chương trình Giáo dục: Bậc phổ thông thực hiện một chương trình 

thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn về đội ngũ 
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giáo viên, cơ sở vật chất kĩ thuật của nhà trường, khả năng tiếp thu của học sinh. 

Chương trình mới xác định các lĩnh vực giáo dục, mỗi lĩnh vực liên quan trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến một môn học hoặc một nhóm môn học, vấn đề hoặc hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo. Các môn học, các chuyên đề học tập, các hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo được cấu trúc thành một chỉnh thể, thống nhất và được chia thành 2 loại: bắt 

buộc và tự chọn để vừa đảm bảo nhu cầu học vấn nền tảng phổ thông vừa đáp ứng 

nhu cầu sở thích và khả năng của từng đối tượng học tập khác nhau. 

         Chương trình giáo dục môn học sắp tới chắc chắn sẽ được thiết kế sao cho tạo 

điều kiện tốt nhất để phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Nội dung cốt lõi 

của giáo dục phổ thông sẽ được xác định trong từng lĩnh vực giáo dục như: Ngôn 

ngữ, Toán, Đạo đức – công dân, Khoa học xã hội - nhân văn, Thể chất, Nghệ thuật. 

Các lĩnh vực này sẽ giúp học sinh phát triển các năng lực chung và các năng lực đặc 

thù môn học. Ví dụ lĩnh vực ngôn ngữ bao gồm Tiếng Việt, Văn học, Ngoại ngữ, 

Tiếng dân tộc… với mục tiêu chủ yếu là hình thành, phát triển năng lực chung và các 

năng lực giao tiếp, năng lực cảm thụ văn học và những phẩm chất tâm hồn cao đẹp. 

Hoặc lĩnh vực Toán, các năng lực đặc thù sẽ được chú ý như: năng lực tư duy toán 

học, năng lực giải quyết các vấn đề toán học, năng lực sử dụng các phương tiện học 

toán…Cũng như vậy đối với lĩnh vực khoa học Xã hội và Nhân văn, những phẩm 

chất như yêu gia đình, quê hương đất nước, nhân ái khoan dung, năng lực giải quyết 

các vấn đề thuộc xã hội và nhân văn, năng lực tái hiện, phân tích, tổng hợp các sự 

kiện trong không gian và thời gian…Ngoài các môn học, còn có các chuyên đề học 

tập nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của học sinh, trang bị cho học sinh một số 

năng lực, nhất là các năng lực đặc thù phù hợp với đặc điểm cá nhân, định hướng 

nghề nghiệp sau này. Bên cạnh đó, đổi mới giáo dục THPT còn tổ chức các hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo để hình thành và phát triển các năng lực đặc thù cho học sinh 

như: năng lực tổ chức hoạt động, năng lực vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải 

quyết vấn đề thực tiễn, năng lực vượt khó và quản lí cảm xúc, năng lực định hướng 

và lựa chọn nghề nghiệp…Các cơ sở giáo dục được dành một thời lượng nhất định 

cho việc vận dụng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cụ 

thể của nhà trường. 

2/Về Sách giáo khoa (SGK):Sách giáo khoa mới sẽ cụ thể hóa các yêu cầu của 

chương trình giáo dục về nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất năng lực của học 

sinh; định hướng về phương pháp dạy học và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng 

giáo dục. “Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên 

ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo”. Theo đó, mỗi môn học sẽ có một hoặc một số SGK khác nhau. Nhà 

nước quản lí các yêu cầu và nội dung SGK và SGK thực hiện các chức năng: là văn 

bản cụ thể hóa những nội dung giáo dục được quy định trong chương trình, cung cấp 

tri thức nền tảng, hệ thống toàn diện và được lựa chọn theo các quy luật sư phạm; là 

tài liệu hướng dẫn hoạt động học, hỗ trợ hoạt động dạy. 

3/Về phương pháp dạy học (PPDH): “Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục 

theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát huy tính tích 

cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kĩ năng 

hợp tác, làm việc nhóm và khả năng tư duy độc lập; đa dạng hóa hình thức học tập, 
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tăng cường hiệu quả sử dụng các phương tiện dạy học, đặc biệt là công nghệ thông 

tin và truyền thông; giáo dục ở nhà trường kết hợp với giáo dục ở gia đình và xã hội”. 

4/Về đánh giá chất lượng giáo dục: “Đổi mới căn bản theo hướng hỗ trợ phát 

triển phẩm chất và năng lực học sinh; phản ánh mức độ đạt chuẩn quy định trong 

chương trình; cung cấp thông tin chính xác, khách quan, kịp thời cho hoạt động dạy, 

hướng dẫn hoạt động học nhằm nâng cao dần năng lực học sinh”.  

Những thay đổi về đánh giá hướng tới mục tiêu của giáo dục là: Học sinh được 

phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, con người cá nhân và con người xã hội trên 

cơ sở duy trì, tăng cường và định hình các phẩm chất và năng lực; có kiến thức, kĩ 

năng phổ thông cơ bản được định hướng theo lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với năng 

lực và sở thích; phát triển năng lực cá nhân để lựa chọn và phát triển, tiếp tục học lên 

hoặc bước vào cuộc sống lao động với phẩm chất, năng lực của một công dân. Đây là 

một hướng đi mới và đương nhiên cũng gặp không ít khó khăn. 

        Một trong những điều kiện đảm bảo cho chương trình này vận hành thành 

côngchính là yếu tố “Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục” [18, tr.32], mà cụ thể là:  

(a) Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát bảo 

đảm quy định; Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh theo quy 

định;có sân chơi,bãi tập,chỗ thực hành ngoài trời theo quy định. 

(b) Số lượng, quy cách, chất lượng và thiết bị của phòng học bảo đảm theo quy 

định tối thiểu của Điều lệ trường phổ thông; kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, 

màu sắc của bàn ghế học sinh bảo đảm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế; kích thước, màu sắc, cách treo 

bảng trong lớp học bảo đảm quy định về vệ sinh trường học của Bộ Ytế.  

(c) Khối phục vụ học tập, khối hành chính quản trị vàphòng học bộ môn (đối 

với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông) đạt tiêu chuẩn tối thiểu theo 

quyđịnh.  

(d) Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; có các tủ sách lớp học, hoạt động của thư viện có tác dụng 

phát triển văn hoá đọc, khuyến khích và đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu, dạy học 

của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo 

hằng năm đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình mới.  

(đ) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy, học tập và việc sử dụng thiết 

bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học của giáo viên bảo 

đảm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ 

dùng và thiết bị dạy học hằng năm đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình mới” 

[18, tr 33]. 

Yêu cầu đồng bộ cả về cơ sở vật chất và thiết bị trường họckhông chỉ về số 

lượng mà cả chất lượng để đủ khả năng đảm bảo cho các hoạt động giáo dục phát 

triển phẩm chất và năng lực ở tất cả các trường phổ thông. 

        Tuy nhiên, lâu nay, công cụ quản lí, chỉ đạo công tác cơ sở vật chất (CSVC), 

thiết bị giáo dục (TBGD) hay thiết bị trường học(TBTH) chỉ dựa trên những quy 

địnhhoặc quy chế xây dựng cho từng năm học hoặc cho một giai đoạn, một cấp học 
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nào đó. Năm 1995, Bộ GD&ĐT có một số văn bản sau: Quy định về tiêu chuẩn 

trường, lớp, thư viện, thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học (1995), Quy chế thiết bị 

giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông (2000). Từ năm 2000 trở về sau 

mỗi năm đều có Quy định danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cho một lớp học.Tiến 

thêm một bước nữa là Quy định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cho cả cấp 

học, chẳng hạn: 2009 có Thông tư 15/2009/TT-BGD&ĐT ban hành Danh mục thiết 

bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ban hành Danh 

mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở; Năm 2010 Thông tư 

01/2010/BGD&ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ 

thông…Nhiều hạng mục của hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị trường học cũng được 

đưa vào các văn bản quản lí khác như:Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn 

quốc gia (Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24-10-2005); Quy chế công 

nhận trường trung học đạtchuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010 (QĐ 

số:27/2001/QĐ-BGD&ĐTngày 05 tháng 07 năm 2001); Quy chế công nhận trường 

trung học cơ sở, trường trung họcphổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt 

chuẩn quốc gia (Thông tư 47/2012/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012); Quy 

định Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, 

trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Thông tư 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 

12 năm 2012).  

        Quản lí theo chuẩn là xu hướng tất yếu ở mọi ngành nghề trong đời sống xã hội 

hiện đại trong đó có giáo dục. Những năm gần đây Bộ GD&ĐT đã ban hành và thực 

hiện quản lí theo chuẩn ở một số lĩnh vực như: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu 

học (2007), Chuẩn Nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 

(2009), Chuẩn Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học (2009), Chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học 

(2011)… 

         Khi chúng ta có các bộ tiêu chuẩn, tiêu chí của chuẩn CSVC và chuẩn TBTH 

cho trường tiểu học, THCS và THPT, ban hành được chuẩn CSVC và chuẩn TBTH 

cho trường phổ thông và quản lí hệ thốngCSVC, TBTH theo chuẩn.Chuẩn CSVC; 

Chuẩn TBTH  được ban hành sẽ là một công cụ hữu hiệu giúp cơ quan quản lí giáo 

dục các cấp có căn cứ để thực hiện việc rà soát, đánh giá, phân loại,...có hướng cải 

tạo, đầu tư, nâng cấp hệ thống CSVC, TBTH đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo 

dục mới, tiến tới thực hiện các hoạt động quản lí về CSVC và TBTH theo chuẩn. 

          Chính vì vậy, chúng tôi cho rằng thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học 

của việc xây dựng chuẩn và quản lí hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị trường học 
theo chuẩn, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới” để tiến tới 

ban hành được chuẩn CSVC và chuẩn TBTH cho trường phổ thông và thực hiện quản 

lí hệ thống CSVC, TBTH theo chuẩn là việc làm cấp thiết lúc này. 

15 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài 

nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 

1. Bộ GD & ĐT, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020; 

2. Bộ GD & ĐT, Quy định về tiêu chuẩn trường lớp, thư viện, thiết bị giáo dục 
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trường Tiểu học (QĐ số 2164 ngày 27/06/1995) 

3. Bộ GD & ĐT, Quy chế thiết bị giáo dục trong nhà trường mầm non, trường 

phổ thông (Quyết định số 41/2000/QĐ – BGD ĐT ngày 07- 09- 2000) 

4. Bộ GD & ĐT, Quyết định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Quyết 

định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 22-1- 2008) 

5. Bộ GD & ĐT, Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (TT 29/2009/TT-BGDĐT) 

6. Bộ GD & ĐT, Quy định Chuẩn  nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, 

Trung học phổ thông (TT số 30/2009/TT- BGD ĐT ngày22-1-2009) 

7. Bộ GD & ĐT, Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học (TT số 

14/2011/TT- BGD ĐT ngày 8- 5- 2011) 

8. Bộ GD & ĐT, Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở, Trung học phổ thông (TT số 26/2011/TT- BGD ĐT ngày 16-06 – 

2011) 

9. Bộ GD & ĐT, Quyết định số 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/11/1998 về việc 

ban hành quy chế tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông.  

10. Bộ GD & ĐT, Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 2/1/2003 về việc 

ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; Quyết định số 

01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2004 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 về tiêu chuẩn thư viện trường phổ 

thông. 

11. Bộ GD&ĐT - Bộ NV, Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV 

ngày  23  tháng  8  năm 2006  Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các 

cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

12. Bộ GD & ĐT, Thông tư số 59/2008/BGD ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008 

Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt 

công lập; 

13. Bộ GD & ĐT, Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu cấp Tiểu học 

14. Bộ GD & ĐT, Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu cấp Trung học cơ sở; 

15. Bộ GD & ĐT,Thông tư số Số: 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/11/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu cấpTHPT; 

16. Bộ GD & ĐT, Thông tư số 59/2012/TT- BGD ĐT ngày 28-12 – 2012 Quy 

định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhân trường tiểu học đạt mức chất lượng tối 

thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;  

17. Bộ GD & ĐT, Thông tư số Số: 47/2012/TT-BGDĐT ngày 7-12 – 2012 Quy 

định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhân trường THCS, THPT và trường PT có 

nhiều cấp học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc 
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gia;  

18. Bộ GD& ĐT, Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình tổng thể, Tháng 

7-2017; 

19. Bộ KH & CN, TCVN 3909:2011, Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế; 

20. Bộ KH & CN, TCVN 8793:2011,Trường Tiểu học - Yêu cầu thiết kế; 

21. Bộ KH & CN,TCVN 8794:2011,Trường Trung học - Yêu cầu thiết kế; 

22. Bộ KH & CN, TCVN 7490:2005 về Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và 

trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của 

học sinh; 

23. Trần Quốc Đắc, Đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH ở trường phổ 

thông”. MS: B 98.49.TD.  

24. Nguyễn Văn Hành, Kỷ yếu Hội thảo “Tăng cường tiêu chuẩn hoá trong hoạt 

động thông tin - tư liệu”. Hà Nội, 11/2006 .tr. 113-119);  

25. Nguyễn Thị Hạnh, Đề tài “Phương pháp thiết kế chuẩn kết quả môn học đối 

với cấp học, lớp học của giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng 

lực học sinh” (MS: 2014-37-01) 

26. Đặng Thành Hưng (Chủ nhiệm), Cơ sở khoa học của việc chuẩn hóa giáo dục 

phổ thông, Đề tài khoa học – công nghệ cấp Bộ, mã số B2003 - 49 - 56, Viện 

Chiến lược và Chương trình giáo dục 

27. Đặng Thành Hưng (2005), Quan niệm về chuẩn và xây dựng chuẩn giáo dục, 

Tạp chí Phát triển giáo dục số 2 (74), tr.12-15 

28. Trần Thị Kiều Hương, Giải pháp phát triển nguồn tin điện tử phục vụ công tác 

đào tạo và NCKH tại Trường Đại học Ngoại thươngMS: NT 2010 - 03; 

29. Phạm Văn Nam, Đề tài “Cơ sở khoa học của việc đánh giá chất lượng và hiệu 

quả sử dụng thiết bị dạy học Tiểu học và Trung học cơ sở theo chương trình và 

sách giáo khoa mới”. Mã số: B2006 - 37 - 01 - TĐ; 

30. Lê Trần Long, Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về bàn ghế học sinh 

trong các trường THCS và THPT” (MS: 2007 - 41-02) 

31. Phạm Văn Nam, Lê Thị Nhung, “Một số vấn đề cơ bản trong xây dựng chuẩn 

cơ sở vật chất kĩ thuật trường trung học cơ sở”, Tạp chí KHGD, 2009. 

32. Đỗ Thị Nguyên, Đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về bàn ghế học sinh 

trong các trường Mầm non và Tiểu học” (MS: 2007 - 41- 01) 

33. Vũ Xuân Phương, Đề tài “Nghiên cứu mẫu đồ gỗ cho trường THCS” (MS: 

2005-55-06) 

34. Lê Ngọc Thu, “Một số vấn đề về cơ sở vật chất nhà trường”, Tạp chí KHGD, 

2009. 

35. Đặng Thị Thu Thủy (Chủ biên), “Một số vấn đề về cơ sở lí luận và thực tiễn 

của TBDH trong trường phổ thông”, (NXB ĐHQG Hà Nội, 2003); 

36. Phạm Thị Ngọc Trâm (Chủ biên), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ 
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năng môn Ngữ văn THCS, Tâp 1,2, NXBGDVN, 2010; 

37. Lê Thái Tuyên, “Mô hình cơ sở VCKT Trường phổ thông trung học (PTTH) 

chuyên ban” (MS:B.94.39.05); 

38. Lê Thái Tuyên, Đề tài“Mô hình cơ sở VCKT trường học đáp ứng yêu cầu đổi 

mới chương trình giáo dục phổ thông” (MS: B2003.55.03)   

39. Lê Thái Tuyên, Đề tài “Nghiên cứu đánh giá sự phù hợp của các tiêu chuẩn 

thiết kế trường mầm non và trường phổ thông hiện hành” (MS: B2007 - 41-06) 

40. Phạm Trắc Vũ, Đề tài “Cơ sở lí luận, thực tiễn và xu hướng phát triển học liệu 

trong trường phổ thông”, MS: B 2004 - 80-05;  

41. Trần Đức Vượng, Đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH ở trường TH và 

THCS”, Đề tài KH cấp Bộ, MS: B 2003 - 49 - 41; 

42. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lich, “Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động thư 

viện trường Đại học” (Ban hành theo quyết định số 13/2008/ QĐ-BVHTTDL 

ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

43. Bộ Giáo dục Myanmar, “Norms and Standards of Education Facilities- 

Mya/90/004, Working paper Series Nr 5.4” (Chuẩn và Tiêu chuẩn cơ sở hạ 

tầng giáo dục”, UNDP, UNESCO đồng tài trợ)  

44. Understand Standards (2002). Monash University. 

45. David Ballin, George Kraniotis, Alex Love (2001). Searching for string 

theories of standard model(Tìm kiếm các lý thuyết dây của mô hình chuẩn). 

University of Sussex, Brighton BN1 9QJ, UK, University of London, Egham, 

Surrey TW20 0EX. 

46. National scisence educattion standards (1996). National Academy Press •2101 

Constitution Avenue, NW• Washington, DC 20418, USA 

47. ISO 9000 guidelines for education sector (2003). International Organization 

for standardization. 

48. The National Minimum Uniform Norms and Standards for Schools, Pretoria, 

2009 (Bộ Giáo dục Cộng hòa Nam Phi, “Chuẩn tối thiểu quốc gia  và Tiêu 

chuẩn quốc gia về cơ sở hạ tầng trường học”) 

49. The Campaign for America’s Libraries, Toolkit for School Library Media 

Programs, 2003 American Association of School Librarians 

50. Intan Azura Mokhtar, Shaheen Majid (2005). Use of school libraries by 

teachers in Singapore schools. Library Review. Volume 54 Number 2. 

51. Jenny Scheffers, Michelle Bruce and Bev Nix (2006). Teachers and 

teacherlibrarians supporting higherorder thinking skills. Scan. Volume 25 

Number 1. 

52. Rubin, Richard E. Foundation of library and information science. 2nd ed. - 

New York : Neal-Schuman,2004. 

53. Hoffman, Frank W. and Richard J. Wood. Library collection development 

pocicies: school libraries and learning resource centers. - Lanham,  Maryland : 
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The Scarecrow Press,2007. 

54. Karen Gross, Managing Equipment and Teaching Aids (tạm dịch: Quản lí 

thiết bị và đồ dùng dạy học),  www.tesolonline.com; 

55. Dr. (Mrs.) Ihuoma P. Asiabaka , The Need for Effective Facility Management 

in Schools in Nigeria  (tạm dịch: Sự cần thiết phải quản lý hiệu quả các 

phương tiện trong trường học ở Nigeria), New York Tạp chí Khoa học. 2008. 

56. U.S. Department of Education (2000). Planning Guide for Maintaining School 

Facilities (Hướng dẫn cho việc lập kế hoạch duy trì thiết bị trường học). 

57. A. and Atkin, B. (2002). Total Facilities Management U.K (Tổng số thiết bị 

quản lý Vương quốc Anh): Blackwell Publishing.  

58. National Centre for Educational Research (2003). Institute of Educational 

Statistics. Recommended Policies for Public School Facilities, section 3: 

Public school Facilities (Chính sách khuyến khích cho thiết bị trường học công 

cộng, phần 3: Thiết bị trường công).   

59. 21st Century School Fund (2005). Recommended Policies for Public School 

Facilities: Public School Facilities Management Policies. (Chính sách khuyến 

khích cho thiết bị trường học công cộng: Thiết bị quản lý thông tin), 

Washington, D.C. 

60. Aduwa-Ogiegbaen, SE, & Iyamu, EOS (2005) - Using Information and 

CommunicationTechnology in Secondary Schools in Nigeria: Problems and 

Prospects (tạm dịch: Sử dụng thông tin và công nghệ truyền thông trong các 

trường trung học ở Nigeria: Vấn đề và triển vọng),  Department of Educational 

Psychology & Curriculum Research Faculty of Education, University of 

Benin, Benin City, Nigeria; 

16 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

Nội dung 1: Những vấn đề lí luận về chuẩn CSVC, chuẩn TBTH; Hoạt động 

quản lí CSVC, TBTH theo chuẩn; 

Công việc 1: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về chuẩn CSVC, TBTH: Quan niệm, 

cơ sở khoa học, phạm vi, yêu cầu, nguyên tắc về chuẩn CSVC, TBTH…   

Công việc 2: Nghiên cứu những căn cứ cho việc xác định các thành phần, tiêu chí, 

tiêu chuẩn, định mức của chuẩn CSVC ở trường phổ thông; 

Công việc 3: Nghiên cứu những căn cứ cho việc xác định các thành phần, tiêu chí, 

tiêu chuẩn, định mức của chuẩn TBTH ở trường phổ thông;  

Công việc 4: Nghiên cứu xây dựng khung lí thuyết của chuẩn CSVC ở trường phổ 

thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới (các thành phần, tiêu chí, tiêu 

chuẩn, mức độ, định mức) 

Công việc 5: Nghiên cứu xây dựng khung lí thuyết của chuẩn TBTH ở trường phổ 

thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới (các thành phần, tiêu chí, tiêu 

chuẩn, mức độ, định mức) 

Côngviệc 6: Những vấn đề đặt ra cho hoạt động quản lí CSVC theo chuẩn ở trường 
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phổ thông; 

Công việc 7: Những vấn đề đặt ra cho hoạt động quản lí TBTH theo chuẩn ở trường 

phổ thông; 

Nội dung 2: Những yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới đối với 

CSVC, TBTH; 

Công việc 1: Những yêu cầu của chương trình giáo dục Tiểu học mới đối với CSVC  

Công việc 2: Những yêu cầu của chương trình giáo dục Tiểu học mới đối với TBTH 

Công việc 3: Những yêu cầu của chương trình giáo dục THCS  mới đối với CSVC 

Công việc 4: Những yêu cầu của chương trình giáo dục THCS  mới đối với TBTH 

Công việc 5: Những yêu cầu của chương trình giáo dục THPT  mới đối với CSVC 

Công việc 6: Những yêu cầu của chương trình giáo dục THPT  mới đối với TBTH  

Nội dung 3: Đánh giá thực trạng CSVC, TBTH và những quy định về quản lí 

CSVC, TBTH hiện hành so với yêu cầu của chương trình giáo dụcphổ thông 

mới; 

Công việc1: Đánh giá thực trạng CSVC hiện hành so với yêu cầu của chương trình 

giáo dục phổ thông mới; 

Công việc2: Đánh giá thực trạng TBTH hiện hành so với yêu cầu của chương trình 

giáo dục phổ thông mới; 

Công việc3: Đánh giá thực trạng mức độ phù hợp của việc quản lí CSVC, TBTH hiện 

hành so với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới; 

Nội dung 4: Kinh nghiệm nước ngoài xây dựng chuẩn CSVC, TBTH và quản lí 

CSVC, TBTH theo chuẩn; 

Công việc1: Phân tíchkinh nghiệm về xây dựng chuẩn CSVC, TBTH ở một số nước 

có nền giáo dục tiên tiến (các nước trong khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 

(Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) phù hợp với 

Việt Nam qua việc nghiên cứu tài liệu; 

Công việc2: Phân tích kinh nghiệm quản lí CSVC, TBTH ở một số nước có nền giáo 

dục tiên tiến (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic 

Cooperation and Development - OECD) phù hợp với Việt Nam qua việc nghiên cứu 

tài liệu; 

Công việc 3: Phân tích kinh nghiệm thực tiễn  xây dựng chuẩn CSVC, TBTH ở Hàn 

Quốc;  

Công việc 4: Phân tích kinh nghiệm thực tiễn quản lí CSVC, TBTH theo chuẩn ở 

Hàn Quốc; 

Nội dung 5: Nghiên cứu xây dựng các thành phần, tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức 

CSVC, TBTH; (Bao gồm các hạng mục cơ bản như: Diện tích, khuôn viên, các loại 

phòng chức năng, hạ tầng kĩ thuật,  các loại thiết bị trường học...)  

Công việc 1: Nghiên cứu xây dựng các thành phần, tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức về 

CSVC cho trường Tiểu học; 

Công việc 2: Nghiên cứu xây dựng các thành phần, tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức về 



30 
 

TBTH cho trường Tiểu học; 

Công việc 3: Nghiên cứu xây dựng các thành phần, tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức về 

CSVC cho trường THCS; 

Công việc 4: Nghiên cứu xây dựng các thành phần, tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức về 

TBTH cho trường THCS; 

Công việc 5: Nghiên cứu xây dựng các thành phần, tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức về 

CSVC cho trường THPT; 

Công việc 6: Nghiên cứu xây dựng các thành phần, tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức về 

TBTH cho trường THPT; 

Nội dung 6: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, biện phápquản lí hệ thống CSVC, 

TBTH theo chuẩn; 

Công việc 1: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lí CSVC theo chuẩn ở 

trường Tiểu học; 

Công việc 2: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lí TBTH theo chuẩn ở 

trường Tiểu học; 

Công việc 3: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lí CSVC theo chuẩn ở 

trường THCS; 

Công việc 4: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lí TBTH theo chuẩn ở 

trường THCS; 

Công việc 5: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lí CSVC theo chuẩn ở 

trường THPT; 

Công việc 6: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lí TBTH theo chuẩn ở 

trường THPT; 

Nội dung 7: Nghiên cứu biên soạn tài liệu thực hiện chuẩn CSVC, TBTH và 

hướng dẫn quản lí CSVC, TBTH theo chuẩn; 

Công việc 1: Nghiên cứu biên soạn tài liệu thực hiện chuẩn CSVCvàcác giải pháp, 

biện pháp quản lí hệ thống CSVC theo chuẩn ở các mức độ, cấp độ quản lí từ cấp 

trường, Công việc 1phòng, sở, bộ cho trường tiểu học; 

Công việc 2: Nghiên cứu biên soạn tài liệu thực hiện chuẩn TBTH vàcác giải pháp, 

biện pháp quản lí hệ thống TBTH theo chuẩn ở các mức độ, cấp độ quản lí từ cấp 

trường, phòng, sở, bộ cho trường tiểu học; 

Công việc 3: Nghiên cứu biên soạn tài liệu thực hiện chuẩn CSVC và các giải pháp, 

biện pháp quản lí hệ thống CSVC theo chuẩn ở các mức độ, cấp độ quản lí từ cấp 

trường, phòng, sở, bộ cho trường THCS; 

Công việc 4: Nghiên cứu biên soạn tài liệu thực hiện chuẩn TBTH và các giải pháp, 

biện pháp quản lí hệ thống TBTH theo chuẩn ở các mức độ, cấp độ quản lí từ cấp 

trường, phòng, sở, bộ cho trường THCS; 

Công việc 5: Nghiên cứu biên soạn tài liệu thực hiện chuẩn CSVC và các giải pháp, 

biện pháp quản lí hệ thống CSVC theo chuẩn ở các mức độ, cấp độ quản lí từ cấp 

trường, phòng, sở, bộ cho trường THPT; 



31 
 

Công việc 6: Nghiên cứu biên soạn tài liệu thực hiện chuẩn TBTH và các giải pháp, 

biện pháp quản lí hệ thống TBTH theo chuẩn ở các mức độ, cấp độ quản lí từ cấp 

trường, phòng, sở, bộ cho trường THPT; 

 

17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

17.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

          Thu thập tài liệu trong nước và quốc tế là đặc biệt quan trọng trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài nhằm đúc kết các kinh nghiệm về chuẩn, về cơ 

sở vật chất, thiết bị trường học và quản lí CSVC, TBTH. Dịch thuật tài liệu từ các 

ngôn ngữ khác nhau, chủ yếu là tài liệu tiếng Anh và tiếng Pháp. 

           Đề tài dự kiến thực hiện công tác biên dịch khoảng 800 trang của các tài liệu 

khác nhau (chủ yếu bằng tiếng Anh), đặc biệt chú trọng các nguồn tài liệu từ văn bản, 

các công trình nghiên cứu mới đề cập đến kinh nghiệm của các nước trong khu vực 

và thế giới trong việc tiếp cận, nghiên cứu về chuẩn, cơ sở vật chất, thiết bị trường 

học và quản lí CSVC, TBTH. 

Những tài liệu chủ yếu sau: 

1. Bộ Giáo dục Myanmar, “Norms and Standards of Education Facilities- 

Mya/90/004, Working paper Series Nr 5.4” (Chuẩn và Tiêu chuẩn cơ sở hạ 

tầng giáo dục”, UNDP, UNESCO đồng tài trợ)  

2. Understand Standards (2002). Monash University. 

3. National scisence educattion standards (1996). National Academy Press •2101 

Constitution Avenue, NW• Washington, DC 20418, USA 

4. ISO 9000 guidelines for education sector (2003). International Organization 

for standardization. 

5. The National Minimum Uniform Norms and Standards for Schools, Pretoria, 

2009 (Bộ Giáo dục Cộng hòa Nam Phi, “Chuẩn tối thiểu quốc gia  và Tiêu 

chuẩn quốc gia về cơ sở hạ tầng trường học”) 

6. The Campaign for America’s Libraries, Toolkit for School Library Media 

Programs, 2003 American Association of School Librarians 

7. Intan Azura Mokhtar, Shaheen Majid (2005). Use of school libraries by 

teachers in Singapore schools. Library Review. Volume 54 Number 2. 

8. Hoffman, Frank W. and Richard J. Wood. Library collection development 

pocicies: school libraries and learning resource centers. - Lanham,  Maryland : 

The Scarecrow Press,2007. 

9. Karen Gross, Managing Equipment and Teaching Aids (tạm dịch: Quản lí 

thiết bị và đồ dùng dạy học),  www.tesolonline.com; 

10.  Dr. (Mrs.) Ihuoma P. Asiabaka , The Need for Effective Facility Management 

in Schools in Nigeria  (tạm dịch: Sự cần thiết phải quản lý hiệu quả các 

phương tiện trong trường học ở Nigeria), New York Tạp chí Khoa học. 2008. 

11.  U.S. Department of Education (2000). Planning Guide for Maintaining School 
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Facilities (Hướng dẫn cho việc lập kế hoạch duy trì thiết bị trường học). 

12.  National Centre for Educational Research (2003). Institute of Educational 

Statistics. Recommended Policies for Public School Facilities, section 3: 

Public school Facilities (Chính sách khuyến khích cho thiết bị trường học công 

cộng, phần 3: Thiết bị trường công).   

13. Aduwa-Ogiegbaen, SE, & Iyamu, EOS (2005) - Using Information and 

CommunicationTechnology in Secondary Schools in Nigeria: Problems and 

Prospects (tạm dịch: Sử dụng thông tin và công nghệ truyền thông trong các 

trường trung học ở Nigeria: Vấn đề và triển vọng),  Department of Educational 

Psychology & Curriculum Research Faculty of Education; 

14. The National Minimum Uniform Norms and Standards for Schools, Pretoria, 

2009 (Bộ Giáo dục Cộng hòa Nam Phi, “Chuẩn tối thiểu quốc gia  và Tiêu 

chuẩn quốc gia về cơ sở hạ tầng trường học”); 

17.2. Hội thảo/toạ đàm khoa học/phỏng vấn sâu chuyên gia (số lượng, chủ đề, 

mục đích, yêu cầu) 

TT Chủ đề Mục đích, yêu cầu Ghi chú 

I. Hội thảo/tọa đàm khoa học 

 

1 

Hội thảo 1: Thực trạng 

CSVC, TBTH và quản lí 

CSVC, TBTH ở trường 

phổ thông hiện nay đáp 

ứng chương trình giáo dục 

phổ thông mới và định 

hướng xây dựng chuẩn 

CSVC, TBTH. 

Mục đích: 

i) Đánh giá thực trạng 

CSVC – TBTH ở các 

trường TH, THCS, 

THPT,  

ii) Xác định yêu cầu 

của chương trình giáo 

dục phổ thông mới với 

CSVC – TBTH; 

iii) Định hướng xây 

dựng chuẩn CSVC – 

TBTH. 

iv) Kinh nghiệm xây 

dựng chuẩn; 

Yêu cầu:  

- Tập hợp được các nhà 

khoa học, nhà quản lí 

giáo dục tiêu biểu 

- Thu thập được những 

ý kiến thảo luận có giá 

trị về lí luận và thực 

tiễn 

- Các báo cáo khoa học 

(Địa điểm: Hà Nội. 

Số lượng  100 đại biểu 

Thời gian 2 buổi. 

Thành phần: LĐ Bộ, 

Nhóm đề tài, 

Vụ GD TH; Vụ GDTr; 

Dự án Hỗ trợ chương 

trình  

sách; Cục CSVC; Vụ 

KHCN;  

Chương trình 

NCKHGD; 

Cục CSVC; 

Vụ KHCNMT; 

Viện KHGDVN + 

các nhà khoa học + 

số lượng còn lại chọn 

Đại biểuđại diện các 

sở GD & ĐT của 3 

vùng: Vùng Bắc bộ; 

Miền Trung và Tây 
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có chất lượng Nguyên; Nam Bộ. 

 

 

 

2 

 

Hội thảo 2: Xây dựng các 

thành phần, tiêu chí, tiêu 

chuẩn, định mức CSVC, 

TBTH và cách thức quản 

lí CSVC, TBTH theo 

chuẩn; 

Mục đích:  

i)Xây dựng các thành 

phần, tiêu chí, tiêu 

chuẩn, định mức 

CSVC, TBTH;  

ii) Cách thức quản lí 

CSVC, TBTH theo 

chuẩn. 

Yêu cầu:  

- Tập hợp được các nhà 

khoa học, nhà quản lí 

giáo dục tiêu biểu 

- Thu thập được những 

ý kiến thảo luận có giá 

trị về lí luận và thực 

tiễn 

- Các báo cáo khoa học 

có chất lượng 

 

 

 

Địa điểm: Hà Nội.  

Số lượng  100đại biểu 

Thời gian 2 buổi.  

Thành phần: LĐ Bộ,  

Nhóm đề tài,  

Vụ GD TH; Vụ GDTr;  

Dự án Hỗ trợ chương 

trình sách 

Cục CSVC;  

Vụ KHCNMT;  

Chương trình 

NCKHGD 

Viện KHGDVN +  

các nhà khoa học +  

số lượng còn lại chọn 

Đại biểu đại diện các 

sở GD & ĐT của 3 

vùng: Vùng Bắc bộ;  

Miền trung và Tây 

Nguyên; Nam bộ.                         

3 

Tọa đàm chuyên đề: 

Gồm: 15 tọa đàm về các 

vấn đề cơ bản sau: 

- Những CSKH về chuẩn 

CSVC, TBTH và quản lí 

CSVC, TBTH theo chuẩn;  

- Đánh giá thực trạng 

CSVC, TBTH và quản lí 

CSVC, TBDH; 

- Kinh nghiệm của nước 

ngoài về xây dựng và 

quản lí CSVC, TBTH 

theo chuẩn; 

- Về các thành phần, tiêu 

chí, tiêu chuẩn, mức độ, 

định mức của chuẩn 

CSVC, TBTH; 

- Cách thức quản lí 

Tổng hợp những ý kiến 

tọa đàm 

- Số lượng: 30 đại 

biểu/tọa đàm; 

- Địa điểm: Tại Hà Nội 

và 1 số điểm khảo sát 
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CSVC, TBTH đáp ứng 

yêu cầu của chương trình 

giáo dục phổ thông mới; 

 

17.3. Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, 

nội dung, phương pháp) 

1/ Quy mô, địa bàn: 63 tỉnh/thành trong toàn quốc 

a/ Điều tra khảo sát theo phiếu hỏi: 

          Gửi phiếu hỏi: Gửi 3.150 phiếu hỏi đến các trường TH, THCS, THPT công lập 

và ngoài công lập ở 63 Sở GD&ĐT. Mỗi tỉnh chọn 20 trường TH, 20 trường THCS, 

10 trường THPT. Các trường được gửi phiếu hỏi trong 1 tỉnh, đảm bảo các nguyên 

tắc: có đại diện của các địa bàn (trung tâm, gần trung tâm và xa trung tâm) và các khu 

vực kinh tế (phát triển, trung bình, yếu kém); có đại diện của trường công lập và 

ngoài công lập… 

Đối tượng khảo sát là các tổ chức: các trường học TH, THCS, THPT 

Số lượng phiếu gửi khảo sát: 3.150 phiếu trong đó (20 trường TH = 1.260 

phiếu; 20 trường THCS = 1.260 phiếu; 10 trường THPT = 630 phiếu). 

b/ Khảo sát thực tế ở các địa phương tiêu biểu cho 4 vùng: Bắc, Trung, Nam, vùng 

núi phía Bắc và Tây Nguyên (Đô thị và nông thôn). Đề tài sẽ tổ chức đi khảo sát thực 

tế tại 8 tỉnh: 1.Hà Nội, 2. Hà Giang, 3.Thái Bình, 4. Đà Nẵng, 5. Phú Yên, 6. Kon 

Tum,7. TP Hồ Chí Minh, 8. Cà Mau. 

Đối tượng khảo sát,là các cá nhân: cán bộ quản lý giáo dục; Hiệu trưởng; Giáo 

viên; Cán bộ phụ trách CSVC, TBTH; 

           Số lượng phiếu thực tế khảo sát: 1.600 phiếu (200 phiếu/tỉnh theo 3 cấp học 

TH, THCS, THPT). 

            Khảo sát thực tế và tọa đàm đánh giá thực trạng CSVC, TBTH và các quy 

định quản lí CSVC, TBTH ở 8 tỉnh đại diện cho 3 vùng:  

                + Khu vực phía Bắc: 1. Hà Nội, 2. Hà Giang, 3.Thái Bình 

                 + Khu vực Miền Trung và Tây nguyên: 1. Đà Nẵng; 2. Phú Yên; 3. Kon 

Tum; 

                + Khu vực phía Nam: 1. TP Hồ Chí Minh, 2. Cà Mau; 

         Thành phần và thời gian: 8 nhóm/8 tỉnh x 6 người/nhóm x 5 ngày/nhóm (gồm 

các thành viên chính thức của đề tài và cộng tác viên) 

2/ Mục đích/ yêu cầu: 

          Nắm bắt được mức độ trang bị, tình hình sử dụng hệ thống CSVC, TBTH của 

các trường Tiểu học, THCS, THPT trong toàn quốc; Đánh giá mức độ phù hợp của 

CSVC, TBTH và việc quản lí CSVC, TBTH theo quy định hiện hành để làm cơ sở 

xây dựng các mức chuẩn CSVC, TBTH đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục 

phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. 

3/ Nội dung: 
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         Khảo sát mức độ trang bị, tình hình quản lí, sử dụng CSVC của các trường Tiểu 

học, THCS, THPT trong toàn quốc; 

4/ Phương pháp: 

   - Điều tra theo phiếu hỏi; 

   - Khảo sát điển hình một số địa phương; 

17.3. Khảo sát nước ngoài (quy mô, mục đích/yêu cầu, đối tác, nội dung) 

           Trong khuôn khổ của đề tài này, nhóm nghiên cứu đề tài dự kiến khảo sát trực 

tiếp tại Hàn Quốc do đây là quốc gia đã khá thành công trong việc xây dựng chiến 

lược phát triển giáo dục. 

Tổ chức đoàn đi khảo sát tại Hàn Quốc (6 người x 7 ngày gồm Chủ nhiệm đề 

tài, các thành viên nghiên cứu chính, các chuyên gia và cộng tác viên); 

           Đề tài chọn Hàn Quốc là quốc gia thực hiện khảo sát và học tập kinh nghiệm 

vì các lý do: 

- Hàn Quốc là quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và thế giới, có 

những điểm tương đồng và gần gũi với hệ thống giáo dục giáo dục và con người Việt 

Nam.  

- Có những đơn vị chuyên nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện quản lí CSVC, 

TBTH. Kinh nghiệm nghiên cứu và quản lí CSVC, TBTH của Hàn Quốcđược đánh 

giá khá tốt có thể học tập và áp dụng trong điều kiện hiện nay của Việt Nam 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan nghiên cứu giáo dục Việt Nam đã có 

mối quan hệ gắn bó với các cơ quan nghiên cứu giáo dục Hàn Quốc như: Viện 

Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI) và một số trường phổ thông ở 

quốc gia này để nghiên cứu một số vấn đề như:               

         1. Kinh nghiệm xây dựng các chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; Cách 

thức quản lí hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị trường học đối với cơ quan quản lí và 

nghiên cứu về CSVC, TBTH.   

         2. Kinh nghiệm sử dụng và quản lí hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị trường học 

tại các trường phổ thông gắn với xu hướng giáo dục hiện đại. 

       - Khoảng cách địa lí từ Việt Nam đến Hàn Quốc không quá xa là một lợi thế. 

Kết quả của sự hợp tác như đã đề xuất ở trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghiên 

cứu của đề tài, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa 

học giữa Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học với các tổ chức nghiên cứu và các 

trường phổ thông của Hàn Quốc.
 

18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

18.1.Cách tiếp cận:  

-  Tiếp cận lịch sử - logic 

         Tiếp cận lịch sử - logic cho phép ta nhìn thấy toàn cảnh sự xuất hiện, sự diễn 

biến và phát triển của hệ thống CSVC, TBTH, từ đó giúp ta phát hiện tính quy luật 

của sự phát triển đối tượng. Tìm hiểu quá trình diễn biến và phát triển của điều kiện 
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về CSVC, TBTH đối với hoạt động dạy học ở trường phổ thông.  

         Tính lịch sử và tính logic luôn luôn song hành cùng nhau. Mỗi thành phần 

CSVC, TBTH xuất hiện ở một giai đoạn đều có căn nguyên của nó. Việc tiếp cận lịch 

sử - logic sẽ chỉ ra tính hợp lí và chưa hợp lí của mỗi yếu tố để làm căn cứ xây dựng 

chuẩn CSVC, TBTH. Chẳng hạn, với dạy học phát triển năng lực của học sinh thì yêu 

cầu về CSVC sẽ khác với dạy học theo định hướng phát triển nội dung; dạy học trong 

bối cảnh hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là bước tiếp nối ở mức độ cao 

của việc dạy học đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế tri thức.  

-  Tiếp cận tiếp cận hệ thống 

           Tiếp cận toàn ngành giúp cho cách nhìn toàn diện hơn vấn đề CSVC, TBTH 

trong mối quan hệ với các hoạt động khác của ngành (tạo ra sự liên thông giữa các 

cấp trong bậc học phổ thông, nhất là hệ thống cơ sở dữ liệu). Tiếp cận toàn ngành sẽ 

chỉ ra xu hướngphát triển thống nhất trong tương lai của hệ thống CSVC, TBTH ở 

bậc học phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT).  

          Tiếp cận liên ngành sẽ cập nhật được sự phát triển và sự tác động của các 

ngành liên quan đối với hệ thống CSVC, TBTH ở trường phổ thông như: xây dựng, 

kiến trúc, cơ khí chế tạo, vật liệu, an toàn vệ sinh học đường… 

-  Tiếp cận “theo nhu cầu xã hội”  

           Nhu cầu xã hội được hiểu là nhu cầu của hoạt động dạy học, nhu cầu của GV 

và học sinh khi vận hành hệ thống CSVC, TBTH. Các tiếp cận này sẽ giúp ta nhìn rõ 

nhu cầu cá nhân về CSVC, TBTH. Tiếp cận “theo nhu cầu xã hội” sẽ phải chú ý đến 

2 yếu tố: yêu cầu của hoạt động dạy học và mức độ đáp ứng của các điều kiện kĩ 

thuật và phát triển của công nghệ tại thời điểm đó. Tiếp cận “theo nhu cầu xã hội” sẽ 

giúp cho việc xây dựng chuẩn CSVC, TBDH lập được kế hoạch sát với thực tiễn và 

có tính khả thi cao. 

-  Tiếp cận so sánh 

          So sánh kinh nghiệm quốc tế và trong nước, giữa các vùng, các tỉnh của Việt 

Nam, giữa các cách thức giáo dục (bắt buộc, tự chọn) để có được thông tin đa chiều 

trong việc xây dựng chuẩn CSVC, TBTH. 

18.2.Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:   

- Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu 

  Hồi cứu tư liệu khoa học là phương pháp giúp cho đề tài tiếp cận được các 

kinh nghiệm nghiên cứu về CSVC, TBTH  trong và ngoài nước nhằm xây dựng cơ sở 

khoa học cho việc xây dựng chuẩn CSVC, TBTH. Hồi cứu tư liệu khoa học sẽ giúp 

cho việc nghiên cứu phân tích, tổng hợp, khái quát hóa các tài liệu, tư liệu từ các 

nguồn khác nhau đã công bố có liên quan đến nội dung nghiên cứu lý luận và thực 

tiễn của hệ thống CSVC, TBTH.  

- Phương pháp dự báo 

            Phương pháp dự báo giữ vai trò quan trọng trong việc dự liệu những yêu cầu 

của chương trình giáo dục phổ thông mới đối với hệ thống CSVC, TBTH. Phương 

pháp dự báo chỉ có thể vận dụng xây dựng chuẩn CSVC, TBTH có hiệu quả khi chú 
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ý thực hiện tốt hai hoạt động sau: 

         - Theo dõi sự phát triển của các ngành khoa học liên quan như: xây dựng, kiến 

trúc, cơ khí chế tạo, vật liệu, an toàn vệ sinh…để có những dự báo chính xác về sự 

phát triển của hệ thống CSVC, TBTH. 

         - Thu thập ý kiến chuyên gia tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm 

chất và năng lực cho học sinh để có những  dự báo về CSVC, TBTH sát với tiến 

trình, phương pháp tổ chức hoạt động dạy học ở trường Tiểu học, THCS, THPT. 

-  Các phương pháp và kĩ thuật nghiên cứu thực tiễn 

            Nghiên cứu thực tiễn giúp cho việc đánh giá chính xác cả về định tính và định 

lượng. Đánh giá định lượng được thể hiện trên các số liệu cụ thể, còn đánh giá định 

tính là đưa ra được những nhận định về mặt tính chất và xu hướng của hệ thống 

CSVC, TBTH. 

       - Xây dựng phiếu hỏi thực hiện điều tra bằng phiếu hỏi là nghiên cứu thực tiễn 

gián tiếp; 

       - Phỏng vấn giáo viên và cán bộ QLGD, tham vấn ý kiến của các chuyên gia 

trong các hội nghị, hội thảo cũng là nghiên cứu thực tiễn trực tiếp.  

       - Thực nghiệm việc quản lí hệ thống CSVC, TBTHtheo chuẩn được xem như là 

một các nghiên cứu thực tiễn trực tiếp có đối chứng nhằm đem đến một kết luận 

chính xác nhất cho kết quả đề tài nghiên cứu  

-  Các phương pháp nghiên cứu và kĩ thuật bổ trợ khác 

          Đó là các phương pháp thống kê, xử lí kết quả điều tra khảo sát, trao đổi trực 

tiếp với các chuyên gia, những nhà quản lí và nhất là các giáo viên trực tiếp đứng lớp 

để có được các thông tin chính xác nhất cho đề tài nghiên cứu.  

19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

          Đây là một đề tài lớn, hướng đến việc quản lí toàn bộ hệ thống CSVC, TBTH 

đáp ứng cho chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ triển khai trong những năm tới. 

Vì vậy, đơn vị phối hợp của đề tài cần là những cơ quan quản lí chỉ đạo, đơn vị 

nghiên cứu việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới; là những đơn 

vị am hiểu về CSVC, TBTH, về chuẩn và ban hành những văn bản về chuẩn. Dưới 

đây là những đơn vị chủ yếu: 

        - Cục Cơ sở vật chất: Phối hợp trong việc khảo sát thực trạng hệ thống CSVC, 

TBTH; Tham gia thực nghiệm triển khai chuẩn CSVC, TBTH; Sử dụng hệ thống 

chuẩn CSVC, TBDH để quản lí CSVC, TBTH theo chuẩn đáp ứng với yêu cầu của 

chương trình giáo dục phổ thông mới; Cử ít nhất 01 cán bộ tham gia nghiên cứu; 

       - Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục trung học: Cung cấp các văn bản chỉ đạo 

chương trình, về việc tổ chức các hoạt động dạy và học, về các tư tưởng đổi mới 

phương pháp dạy học ở các cấp học TH, THCS, THPT; Tham gia định hướng, phản 

biện về các nội dung nghiên cứu gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới; Cử ít 

nhất 01 cán bộ tham gia nghiên cứu; 

       - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: Nghiên cứu về nội dung và phương pháp 

dạy học của chương trình giáo dục phổ thông mới và tham vấn cho việc tổ chức, sử 
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dụng CSVC, TBTH; Cử ít nhất 02 cán bộ am hiểu về CSVC, TBTH và chương trình 

giáo dục phổ thông mới tham gia vào thành viên chính của đề tài. Cho phép cán bộ 

nghiên cứu của Viện làm cộng tác viên cho đề tài. Sử dụng các nội dung nghiên cứu 

của đề tài để đào tạo sau đại học. 

        - Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông: Cung cấp và tư vấn về định hướng 

nội dung chương trình và cách thức tổ chức hoạt động học tập, phương pháp dạy học 

phát triển năng lực cho học sinh; 

20 Phương án hợp tác quốc tế:  

        Trong khuôn khổ của đề tài, nhóm nghiên cứu đề tài sẽ học tập và chia sẻ kinh 

nghiệm với một số các tổ chức quốc tế như: Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục 

Hàn Quốc (KEDI) và một số trường phổ thông ở quốc gia này để nghiên cứu một số 

vấn đề như:               

       1. Đối với các Viện nghiên cứu: Thăm quan, tọa đàm về kinh nghiệm của các 

nước có nền giáo dục phát triển trong việc nghiên cứu, xây dựng chuẩn cơ sở vật chất 

và thiết bị trường học; Cách thức quản lí hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị trường học.   

        2. Đối với các trường phổ thông: Thăm quan, nghiên cứu, tìm hiểu việc quản lí 

và sử dụng CSVC, TBTH ở các trường học cụ thể tại Hàn Quốc. Những kinh nghiệm 

này sẽ giúp cho việc hướng dẫn sử dụng và quản lí hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị 

trường học tại các trường phổ thông gắn với xu hướng giáo dục hiện đại. 

        Hàn Quốc là một quốc gia châu Á có những điều kiện về giáo dục gần gũi với 

Việt Nam; Việc đi nghiên cứu khảo sát trực tiếp tại Hàn Quốc sẽ học tập được những 

kinh nghiệm quý giá về kinh nghiệm trang bị, sử dụng và quản lí CSVC, TBTH, nhất 

là trong giai đoạn sắp tới chúng ta triển khai chương trình giáo dục phát triển phẩm 

chất và năng lực cho người học theo xu hướng của thế giới hiện nay. 

        Kết quả của sự hợp tác như đã đề xuất ở trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng 

nghiên cứu của đề tài, đồng thời tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác đào 

tạo, nghiên cứu khoa học giữa Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học với các tổ chức 

nghiên cứu và các trường phổ thông của Hàn Quốc. 

21 Phương án thuê chuyên gia  

1.Thuê chuyên gia trong nước 

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) 
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1 
PGS.TS. Doãn Minh 

Khôi 

Viện trưởng 
Viện QH và 
Kiến trúc đô 
thị, trường 

ĐHXD 

Xây dựng 

Những vấn đề 

về quy hoạch 

xây dựng nhà 

trường 

01 

2 
TS. Nguyễn Dương 

Việt 

Dự án THPT 

2 
Xây dựng 

Quản lí CSVC 

– TBTH bằng 

CNTT 

01 

3 Th.S Thái Quỳnh Hoa 

Viện tiêu 

chuẩn chất 

lượng VN 

Hóa học 

Tiêu chuẩn an 

toàn trường 

học 

01 

4 Th.S Nguyễn Hải Anh 

Viện tiêu 

chuẩn chất 

lượng VN 

CNTT & 

Truyền 

thông 

Tiêu chuẩn về 

công nghệ 

thông tin 

trường học 

01 

22 Tiến độ thực hiện: 

TT 

Các nội dung, công 

việc chủ yếu cần được 

thực hiện; các mốc 

đánh giá chủ yếu 

Kết quả phải 

đạt 

Thời 

gian  

Cá nhân,  

tổ chức  

thực hiện 

Dự 

kiến  

kinh 

phí
 

 

1 

 

Nghiên cứu tổng quan 

Xây dựng 

thuyết minh 

đề tài, b/c 

tổng quan 

vấn đề nghiên 

cứu 

 Tháng  

03/2018 

P.N.Phương 

Đ.T. Hưng; 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam 

N.T.Triệu 

91,390
 

CV1:Xây dựng TMĐT 
TMĐT được 

phê duyệt 

Tháng 

03/2018 

P.N.Phương 

L.T.Tuyên; 

P.V.Nam 

 

 

CV2: Tổng quan vấn 

đề cần nghiên cứu 

B/c Tổng 

quan vấn đề 

nghiên cứu 

Tháng 

03/2018 

P.N.Phương 

Đ.T. Hưng; 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam 

 

2 

 

Nội dung 1: Những 

vấn đề lí luận về 

chuẩn CSVC, chuẩn 

TBTH; Hoạt động 

quản lí CSVC, TBTH 

theo chuẩn; 

Thống nhất 

những CSKH 

cho chuẩn và 

quản lí 

CSVC, 

TBTH theo 

Tháng 3-

7/2018 

P.N.Phương 

Đ.T. Hưng; 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam;  

P.Q. Sáng, 

N.Đ.Trung, 

317,642
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 chuẩn  N.T.Triệu 

CV1: Nghiên cứu 

những vấn đề lí luận về 

chuẩn CSVC, TBTH: 

Quan niệm, cơ sở khoa 

học, phạm vi, yêu cầu, 

nguyên tắc về chuẩn 

CSVC, TBTH…   

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 3 - 

7/2018 

P.N.Phương; 

Đ.T. Hưng; 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam; 

P.Q. Sáng; 

N.Đ.Trung; 

N.T.Triệu; 

 

CV2: Nghiên cứu 

những căn cứ cho việc 

xác định các thành 

phần, tiêu chí, tiêu 

chuẩn, định mức của 

chuẩn CSVC ở trường 

phổ thông; 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 3-

7/2018 

P.N.Phương 

Đ.T. Hưng; 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam. 

Quang Sáng, 

N.Đ.Trung, 

N.T.Triệu 

 

CV3: Nghiên cứu 

những căn cứ cho việc 

xác định các thành 

phần, tiêu chí, tiêu 

chuẩn, định mức của 

chuẩn TBTH ở trường 

phổ thông; 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 3 - 

7/2018 

P.N.Phương 

Đ.T. Hưng; 

P.V. Nam, 

Quang Sáng, 

N.T.Triệu 

 

CV4: Nghiên cứu xây 

dựng khung lí thuyết 

của chuẩn CSVC ở 

trường phổ thông đáp 

ứng chương trình giáo 

dục mới (các thành 

phần, tiêu chí, tiêu 

chuẩn, mức độ, định 

mức) 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 3-

7/2018 

P.N.Phương 

Đ.T. Hưng; 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam, 

Quang Sáng, 

N.Đ.Trung, 

N.T.Triệu 

 

CV 5: Nghiên cứu xây 

dựng khung lí thuyết 

của chuẩn CSVC ở 

trường phổ thông đáp 

ứng chương trình giáo 

dục mới (các thành 

phần, tiêu chí, tiêu 

chuẩn, mức độ, định 

mức) 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 3 - 

7/2018 

P.N.Phương 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam 

 

CV 6: Những vấn đề Báo cáo sản Tháng 3- P.N.Phương  
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đặt ra cho hoạt động 

quản lí CSVC theo 

chuẩn ở trường phổ 

thông; 

phẩm 7/2018 Đ.T. Hưng; 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam, 

Quang Sáng, 

N.Đ.Trung, 

N.T.Triệu 

CV 7: Những vấn đề 

đặt ra cho hoạt động 

quản lí TBTH theo 

chuẩn ở trường phổ 

thông; 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 3-

7/2018 

P.N.Phương 

Đ.T. Hưng; 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam, 

Quang Sáng, 

N.Đ.Trung, 

N.T.Triệu 

 

3 

Nội dung 2: Những 

yêu cầu của chương 

trình giáo dục phổ 

thông mới đối với 

CSVC, TBTH; 

Báo cáo các 

sản phẩm 

nghiên cứu 

Tháng 5-

9/2018 

P.N.Phương 

P.V.Nam,  

Lương V. Thái  

Hà Văn Quỳnh 

348,504
 

 

CV 1: Những yêu cầu 

của chương trình giáo 

dục Tiểu học mới đối 

với CSVC;                           

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 5-

9/2018 

P.N.Phương 

P.V.Nam,  

Lương V. Thái  

Hà Văn Quỳnh 

CV 2: Những yêu cầu 

của chương trình giáo 

dục Tiểu học mới đối 

với TBTH; 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 5-

9/2018 

P.N.Phương 

P.V.Nam,  

Lương V. Thái  

Hà Văn Quỳnh 

CV 3: Những yêu cầu 

của chương trình giáo 

dục THCS mới đối với 

CSVC; 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 5-

9/2018 

P.N.Phương 

P.V.Nam,  

Lương V. Thái  

Hà Văn Quỳnh 

CV 4: Những yêu cầu 

của chương trình giáo 

dục THCS mới đối với 

TBTH; 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 5-

9/2018 

P.N.Phương 

P.V.Nam,  

Lương V. Thái  

Hà Văn Quỳnh 

CV 5: Những yêu cầu 

của chương trình giáo 

dục THPT mới đối với 

CSVC; 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 5-

9/2018 

P.N.Phương 

P.V.Nam,  

Lương V. Thái  

Hà Văn Quỳnh 
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CV 6: Những yêu cầu 

của chương trình giáo 

dục THPT mới đối với 

TBTH; 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 5-

9/2018 

P.N.Phương 

P.V.Nam,  

Lương V. Thái  

Hà Văn Quỳnh 

4 

Nội dung 3: Đánh giá 

thực trạng CSVC, 

TBTH và những quy 

định về quản lí 

CSVC, TBTH hiện 

hành so với yêu cầu 

của chương trình giáo 

dục phổ thông mới; 

Báo cáo kết 

quả khảo sát 

Tháng 8-

12/2018 

P.N.Phương 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam  

139.997
 

CV 1: Xây dựng Kế 

hoạch, phương án KS 

Kế hoạch 

khảo sát được 

phê duyệt 

Tháng 

8/2018 

P.N.Phương 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam 

CV 2: Xây dựng các bộ 

công cụ KS   

Bộ Công cụ 

khảo sát được 

phê duyệt 

Tháng 8-

9/2018 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam 

CV 3: Thực hiện KS 

bằng phiếu hỏi 

Gửi phiếu hỏi 

và Hướng 

dẫn thực hiện 

điều tra 

Tháng 9-

10/2018 

P.N.Phương 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam; 

CV 4: Khảo sát thực tế 

tại các địa phương 

Báo cáo khảo 

sát thực tiễn 

tại các địa 

phương 

Tháng  

10/2018 

P.N.Phương 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam; 

CV 5: Xử lí số liệu 

khảo sát 

Báo cáo số 

liệu khảo sát 

Tháng  

10-

11/2018 

P.Q.Sáng, 

Nguyễn Hùng 

Chính 

 

CV 6: Đánh giá thực 

trạng CSVC và mức độ 

phù hợp của chuẩn 

CSVC hiện hành so với 

yêu cầu của chương 

trình giáo dục phổ 

thông mới; 

 

Báo cáo sản 

phẩm  

Tháng  

10-

11/2018 

P.N.Phương 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam; 
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CV 7: Đánh giá thực 

trạng TBTH và mức độ 

phù hợp của chuẩn 

TBTH hiện hành so với 

yêu cầu của chương 

trình giáo dục phổ 

thông mới; 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng  

10-

11/2018 

P.N.Phương 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên; 

P.V. Nam; 

 

CV 8: Đánh giá thực 

trạng quản lí CSVC, 

TBTH và mức độ phù 

hợp của việc quản lí 

CSVC, TBTH hiện 

hành so với yêu cầu 

của chương trình giáo 

dục phổ thông mới; 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng  

10-

11/2018 

P.N.Phương 

P.V.Nam 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

 

5 

Nội dung 4: Kinh 

nghiệm nước ngoài 

xây dựng chuẩn 

CSVC, TBTH và 

quản lí CSVC, TBTH 

theo chuẩn;
 

Báo cáo bài 

học kinh 

nghiệm của 

nước ngoài 

về xây dựng 

và quản lí 

CSVC, 

TBTH theo 

chuẩn 

Tháng 9-

10/2018 

P.N.Phương 

+ P.V.Nam 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

194,506
 

CV 1: Phân tích kinh 

nghiệm về xây dựng 

chuẩn CSVC, TBTH ở 

một số nước có nền 

giáo dục tiên tiến 

(OECD) phù hợp với 

Việt Nam qua việc 

nghiên cứu tài liệu; 

B/c Phân tích 

kinh nghiệm 

xây dựng 

chuẩn của 

một số nước 

trên thế giới. 

Tháng 9-

10/2018 

P.N.Phương 

 + P.V.Nam 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

CV 2: Phân tích kinh 

nghiệm quản lí CSVC, 

TBTH ở một số nước 

B/c Phân tích 

kinh nghiệm 

quản lí 

Tháng 9-

10/2018 

P.N.Phương 

+ P.V.Nam 
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có nền giáo dục tiên 

tiến (OECD) phù hợp 

với Việt Nam qua việc 

nghiên cứu tài liệu; 

CSVC, 

TBTH theo 

chuẩn của 

một số nước 

trên thế giới.
 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

CV 3: Tổ chức 01 đoàn 

đi Hàn Quốc trao đổi 

và học tập kinh nghiệm 

thực tiễn xây dựng 

chuẩn và quản lí 

CSVC, TBTH theo 

chuẩn;
 

B/c nghiên 

cứu thực tiễn 

ở Hàn Quốc  

 

Tháng 9-

10/2018 

P.N.Phương 

+ P.V.Nam 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

CV 4: Phân tích kinh 

nghiệm thực tiễn xây 

dựng chuẩn CSVC, 

TBTH ở Hàn Quốc; 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 9-

10/2018 

P.N.Phương 

+ P.V.Nam 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

 

CV 5: Phân tích kinh 

nghiệm thực tiễn về 

quản lí CSVC, TBTH 

theo chuẩn ở Hàn 

Quốc;
 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 9-

10/2018 

P.N.Phương 

 + P.V.Nam 

N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 
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H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

 

6 

Hội thảo 1: Thực trạng 

CSVC, TBTH ở trường 

phổ thông hiện nay, 

yêu cầu về CSVC, 

TBTH đáp ứng chương 

trình giáo dục phổ 

thông mới và định 

hướng xây dựng chuẩn 

CSVC, TBTH 

Địa điểm: Hà Nội.  

Số lượng  100 người 

Thời gian 2 buổi.  

Thành phần: Lãnh đạo 

Bộ, Nhóm đề tài, Vụ 

GD TH; Vụ GDTr; Dự 

án Hỗ trợ chương trình 

sách; Cục CSVC; Vụ 

KHCN; Chương trình 

NC, Viện KHGDVN + 

các nhà khoa học + số 

lượng còn lại chọn Đại 

biểu đại diện các sở 

GD & ĐT của 3 vùng: 

Vùng Bắc bộ; Miền 

trung và Tây Nguyên; 

Nam Bộ.  

Các báo cáo 

khoa học về 

những nội 

dung: 

- Đánh giá 

thực trạng, 

- Xác định 

yêu cầu của 

chương trình 

mới, 

- Định hướng 

xây dựng 

chuẩn CSVC, 

TBTH. 

- Kinh 

nghiệm xây 

dựng chuẩn,  

12/2018 

 

P.N.Phương 

+ Các thành 

viên đề tài 

100,000 

7 

Nội dung 5: Nghiên 

cứu xây dựng các 

thành phần, tiêu chí, 

tiêu chuẩn, định mức 

CSVC, TBTH;  

 

Văn bản b/c 

sản phẩm 

Tháng 1-

6/2019 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

315.133
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L.V.Thái 

CV 1: Nghiên cứu xây 

dựng các thành phần, 

tiêu chí, tiêu chuẩn, 

định mức về CSVC 

cho trường Tiểu học; 

 

Báo cáo tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn, định 

mức 

Tháng 1-

6/2019 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

CV 2: Nghiên cứu xây 

dựng các thành phần, 

tiêu chí, tiêu chuẩn, 

định mức về TBTH 

cho trường Tiểu học; 

Báo cáo tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn, định 

mức 

Tháng 1-

6/2019 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

CV 3: Nghiên cứu xây 

dựng các thành phần, 

tiêu chí, tiêu chuẩn, 

định mức CSVC cho 

trường THCS; 

Báo cáo tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn, định 

mức 

Tháng 1-

6/2019 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 
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CV 4: Nghiên cứu xây 

dựng các thành phần, 

tiêu chí, tiêu chuẩn, 

định mức TBTH cho 

trường THCS; 

Báo cáo tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn, định 

mức 

Tháng 1-

6/2019 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

 

CV 5: Nghiên cứu xây 

dựng các thành phần, 

tiêu chí, tiêu chuẩn, 

định mức CSVC cho 

trường THPT; 

Báo cáo tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn, định 

mức 

Tháng 1-

6/2019 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

CV 6: Nghiên cứu xây 

dựng các thành phần, 

tiêu chí, tiêu chuẩn, 

định mức TBTH cho 

trường THPT; 

Báo cáo tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn, định 

mức 

Tháng 1-

6/2019 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

8 

Hội thảo 2: Xây dựng 

các thành phần, tiêu 

chí, tiêu chuẩn CSVC, 

TBTH và cách thức 

quản lí CSVC, TBTH 

theo chuẩn 

Báo cáo khoa 

học về những  

nội dung: 

Xây dựng các 

thành phần, 

tiêu chí, tiêu 

8/2019 

 

 

P.N.Phương +   

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

 

100 
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Địa điểm: Hà Nội.  

Số lượng 100 người  

Thời gian:  2 buổi,  

Thành phần: Lãnh đạo 

Bộ. Nhóm đề tài, Vụ 

GD TH; Vụ GDTr; Dự 

án Hỗ trợ chương trình 

sách; Cục CSVC; Vụ 

KHCN Chương trình 

NC, Viện KHGDVN + 

chuyên gia, các nhà 

khoa học + Đại diện 

Lãnh đạo Sở, Phòng 

GD & ĐT, Hiệu trưởng 

các trường TH, THCS, 

THPT  

chuẩn CSVC, 

TBTH; Cách 

thức quản lí 

CSVC, BTH 

theo chuẩn. 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

9 

Nội dung 6: Nghiên 

cứu đề xuất các giải 

pháp, biện pháp quản 

lí hệ thống CSVC, 

TBTH theo chuẩn; 

Báo cáo các 

sản phẩm 

Tháng 7-

10/2019 

P.N.Phương + 

P.V.Nam; 

N.T Triệu; 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng; 

N.H Chính; 

NĐ Trung; 

H.V. Quỳnh; 

P.Q.Sáng; 

L.V.Thái. 

317,152
 

CV 1: Nghiên cứu đề 

xuất các giải pháp, biện 

pháp quản lí CSVC 

theo chuẩn ở trường 

Tiểu học 

Báo cáo cách 

thức quản lí 

CSVC cho 

trường Tiểu 

học 

Tháng 7-

10/2019 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T.Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H.Chính 

NĐ Trung 

H.V.Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

CV 2: Nghiên cứu đề 

xuất các giải pháp, biện 

Báo cáo cách 

thức quản lí 

Tháng 7-

10/2019 

P.N.Phương 
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pháp quản lí TBTH 

theo chuẩn ở trường 

Tiểu học; 

CSVC cho 

trường Tiểu 

học 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

CV 3: Nghiên cứu đề 

xuất các giải pháp, biện 

pháp quản lí CSVC 

theo chuẩn ở trường 

THCS; 

Báo cáo cách 

thức quản lí 

CSVC cho 

trường THCS 

Tháng 7-

10/2019 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

CV 4: Nghiên cứu đề 

xuất các giải pháp, biện 

pháp quản lí TBTH 

theo chuẩn ở trường 

THCS; 

Báo cáo cách 

thức quản lí 

TBTH cho 

trường THCS 

Tháng 7-

10/2019 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

CV 5: Nghiên cứu đề 

xuất các giải pháp, biện 

pháp quản lí CSVC 

theo chuẩn ở trường 

THPT; 

Báo cáo cách 

thức quản lí 

CSVC cho 

trường THPT 

Tháng 7-

10/2019 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 
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NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

CV 6: Nghiên cứu đề 

xuất các giải pháp, biện 

pháp quản lí TBTH 

theo chuẩn ở trường 

THPT; 

Báo cáo cách 

thức quản lí 

CSVC cho 

trường THPT 

Tháng 7-

10/2019 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

 

 

10 Nội dung 7: Nghiên 

cứu biên soạn tài liệu 

thực hiện chuẩn 

CSVC, TBTH và 

hướng dẫn quản lí 

CSVC, TBTH theo 

chuẩn; 

Văn bản dự 

thảo tài liệu 

thực hiện 

chuẩn CSVC, 

TBTH và 

hướng dẫn 

quản lí 

CSVC, BTH 

theo chuẩn; 

Tháng 

11/2019 

Đến 

tháng 

2/2020 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

379,990
 

CV 1: Nghiên cứu biên 

soạn tài liệu thực hiện 

chuẩn CSVC và các 

giải pháp, biện pháp 

quản lí hệ thống CSVC 

theo chuẩn ở các mức 

độ, cấp độ quản lí từ 

cấp trường, phòng, sở, 

bộ cho trường tiểu học. 

Báo cáo sản 

phẩm  

 

Tháng 

11/2019 

Đến 

tháng 

2/2020 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

 

CV 2: Nghiên cứu biên Báo cáo sản Tháng P.N.Phương  
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soạn tài liệu thực hiện 

chuẩn TBTH và các 

giải pháp, biện pháp 

quản lí hệ thống TBTH 

theo chuẩn ở các mức 

độ, cấp độ quản lí từ 

cấp trường, phòng, sở, 

bộ cho trường tiểu học. 

phẩm 11/2019 

Đến 

tháng 

2/2020 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

CV 3: Nghiên cứu biên 

soạn tài liệu thực hiện 

chuẩn CSVC và các 

giải pháp, biện pháp 

quản lí hệ thống CSVC 

theo chuẩn ở các mức 

độ, cấp độ quản lí từ 

cấp trường, phòng, sở, 

bộ cho trường THCS; 

Báo cáo sản 

phẩm  

Tháng 

11/2019 

Đến 

tháng 

2/2020 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

 

CV 4: Nghiên cứu biên 

soạn tài liệu thực hiện 

chuẩn TBTH và các 

giải pháp, biện pháp 

quản lí hệ thống TBTH 

theo chuẩn ở các mức 

độ, cấp độ quản lí từ 

cấp trường, phòng, sở, 

bộ cho trường THCS; 

 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 

11/2019 

Đến 

tháng 

2/2020 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

 

CV 5: Nghiên cứu biên 

soạn tài liệu thực hiện 

chuẩn CSVC và các 

giải pháp, biện pháp 

quản lí hệ thống CSVC 

theo chuẩn ở các mức 

độ, cấp độ quản lí từ 

cấp trường, phòng, sở, 

Báo cáo sản 

phẩm  

Tháng 

11/2019 

Đến 

tháng 

2/2020 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 
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bộ cho trường THPT; 

 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

CV 6: Nghiên cứu biên 

soạn tài liệu thực hiện 

chuẩn TBTH và các 

giải pháp, biện pháp 

quản lí hệ thống TBTH 

theo chuẩn ở các mức 

độ, cấp độ quản lí từ 

cấp trường, phòng, sở, 

bộ cho trường THPT; 

 

Báo cáo sản 

phẩm 

Tháng 

11/2019 

Đến 

tháng 

2/2020 

P.N.Phương 

P.V.Nam   

 N.T Triệu 

L.T.Tuyên;  

Đ. T. Hưng 

N.H Chính 

NĐ Trung 

H.V. Quỳnh 

P.Q.Sáng 

L.V.Thái 

 

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

23 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt 

23.1 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 liệuvà các sản phẩm khác. 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt 
Ghi 

chú 

1 

Báo cáo cơ sở khoa học 

về chuẩn CSVC, chuẩn 

TBTH và hoạt động quản 

lí CSVC, TBTH trường 

học theo chuẩn; 
 

Những cơ sở khoa học về chuẩn CSVC, 

chuẩn TBTH, hoạt động quản lí CSVC, 

TBTH theo chuẩn đáp ứng với chương 

trình giáo dục phát triển phẩm chất và 

năng lực cho học sinh.
 

 

2 

Báo cáo kết quả khảo sát, 

đánh giá thực trạng 

CSVC, TBTH ở các nhà 

trường phổ thông hiện 

nay;
 

Thực trạng hệ thống CSVC, TBTH, chỉ 

ra được những khiếm khuyết của hệ 

thống và những điểm cần bổ sung khi 

thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông mới. 

 

3 

Báo cáo kết quả phân tích 

những yêu cầu của 

chương trình giáo dục phổ 

thông mới đối với hệ 

thống CSVC, TBTH;
 

Chỉ ra được những cầu của chương trình 

giáo dục phát triển phẩm chất và năng 

lực cho học sinh phổ thông đối với hệ 

thống CSVC, TBTH;
 

 

4 Báo cáo kinh nghiệm Kinh nghiệm của các nước có nền giáo  
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quốc tế về xây dựng 

chuẩn và quản lí CSVC, 

TBTH theo chuẩn;
 

dục tiên tiến trong việc xây dựng chuẩn 

CSVC, TBTH và quản lí CSVC, TBTH 

theo chuẩn vận dụng vào giáo dục Việt 

Nam. 

5 

Dự thảo các bộ tiêu chí, 

tiêu chuẩn về CSVC, 

TBTH cho trường TH, 

THCS, THPT 

Dự thảo các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, định 

mức về CSVC (dự kiến danh mục cho 

chuẩn CSVC bao gồm các hạng mục cơ 

bản như: Diện tích, khuôn viên, các loại 

phòng chức năng, hạ tầng kĩ thuật,..., 

TBTH (dự kiến danh mục cho chuẩn 

TBTH bao gồm các hạng mục cơ bản 

như: Thiết bị quản lí, thiết bị quản trị, 

các loại thiết dạy học...) cho trường tiểu 

học, THCS và THPT đáp ứng được 

những yêu cầu của chương trình giáo dục 

phổ thông mới
 

 

6 

Báo cáo đề xuất các biện 

pháp quản lí hệ thống 

CSVC, TBTH theo chuẩn. 

Các biện pháp quản lí hệ thống CSVC, 

TBTH (Các biện pháp quản lí chung, 

biện pháp quản lí cho nhà trường, biện 

pháp quản lí cho cấp Sở, Phòng và biện 

pháp quản lí cho cấp Bộ) theo chuẩn 

đảm bảo tính khả thi cho tất cả các mức 

độ, cấp độ quản lí từ cấp cơ sở đến cấp 

trung ương. 

 

23.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác 

TT Tên sản phẩm 
Yêu cầu khoa học 

cần đạt 

Dự kiến nơi 

công bố  

Ghi 

chú 

1 

Dự thảo Tài liệu hướng 

dẫn quản lý và sử dụng có 

hiệu quả hệ thống CSVC 

và TBTH ở trường TH, 

THCS, THPT; 

Dự thảo đảm bảo thực 

hiện được các hình 

thức, cấp độ quản lí ở 

các cấp quản lí từ 

trường, phòng, sở, bộ 

Dùng cho các cơ 

quan quản lí 

CSVC, TBTH 

 

2 03 bài báo 

Đảm bảo được tính 

khoa học theo yêu cầu 

của từng tạp chí 

chuyên ngành 

Đăng trên các 

tạp chí thuộc 

danh mục của 

Hội đồng chức 

danh giáo sư nhà 

nước; 
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3 
Đào tạo 01 Thạc sĩ, hỗ trợ 

đào tạo 01 NCS  

Luận văn, Luận án 

phù hợp với nội dung 

nghiên cứu của đề tài 

 

 

24 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

24.1 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) 

- Cơ sở khoa học (bao gồm cả cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn) sẽ giúp cho việc 

xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn CSVC, TBTH sát với thực tiễn dạy học ở trường phổ 

thông đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ bộ tiêu 

chí, tiêu chuẩn này, Bộ Giáo dục và Đào tạosẽ triển khai việc quản lí CSVC, TBTH 

theo hệ thống chuẩn của ngành, giúp các địa phương và nhà trườngxây dựng kế hoạch 

đầu tư phát triển, từng bước nâng cao chất lượng hệ thống CSVC, TBTH, tránh việc 

đầu tư nhỏ lẻ, manh mún. Quản lí hệ thống CSVC và TBTH theo chuẩn sẽ tạo được 

sự chuyển biến trong nhận thức không chỉ các cấp quản lí giáo dục mà còn tác động 

sâu sắc đến giáo viên và học sinh.  

- Từ hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn về CSVC, TBTH được xác lập, chuẩn CSVC 

và chuẩn TBTH được ban hành sẽ là một công cụ quản lí hữu hiệu. Các nhà trường 

và các đơn vị quản lí giáo dục các cấp sẽ sử dụng chuẩn như là một công cụ để tự 

đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống CSVC, TBTH của mình với yêu cầu của 

chương trình giáo dục phổ thông mới. Khi quản lí hệ thống CSVC và TBTH theo 

chuẩn được thực hiện, các thông tin về CSVC, TBTH sẽ được cập nhật thường xuyên 

trên cổng thông tin điện tử, cơ quan quản lí có thể nắm vững được chất lượng, số 

lượng toàn bộ hệ thống CSVC, TBTH ở nhà trường mỗi nhà trường phổ thôngtrong 

từng thời điểm, từ đó chỉ đạo các đơn vị chủ động trong việc lập kế hoạch đầu tư, 

nâng cấp, duy tu bảo dưỡng, bảo trì nhằm phát triển hệ thống CSVC và TBTH trong 

phạm vi quản lí của mình. 

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) 

        Thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng chuẩn và quản 

lí hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị trường học theo chuẩn, đáp ứng yêu cầu của 

chương trình giáo dục phổ thông mới”thành công sẽ góp phần nâng cao năng lực 

nghiên cứu của cán bộ Viện NCTK trường học ở lĩnh vực CSVC, TBTH, giúp cho 

cán bộ nghiên cứu có ý thức về chuẩn CSVC, TBTH và quản lí CSVC, TBTH theo 

chuẩn. 

          Cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu sẽ được trải nghiệm nhiều hơn từ việc điều 

tra khảo sát hệ thống CSVC, TBTH toàn ngành mà còn có dịp tìm hiểu cách thức xây 
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dựng chuẩn và quản lí theo chuẩn của một số nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. 

         Thông qua việc nghiên cứu hệ thống CSVC, TBTH mà xây dựng được các 

chuyên ngành đào tạo sau đại học về CSVC, TBTH như: Ánh sáng học đường, thiết 

bị dạy học, giải pháp tổ chức không gian học đường...Dự kiến đề tài sẽ tham gia đào 

tạo 01 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh về lĩnh vực CSVC, TBTH, nội 

dung nghiên cứu có liên quan đến nội dung của đề tài. 

24.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

          Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao cho các đơn vị chức 

năng  của Bộ Giáo dục và Đào tạo như Cục Cơ sở vật chất và các Vụ chức năng có 

liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về 

chuẩn CSVC, TBTH và quản lí hệ thống CSVC, TBTH theo chuẩn. Đây chắc chắn là 

phương thức chuyển giao tốt nhất có tính thực tiễn cao, áp dụng có hiệu quả vào việc 

quản lí hệ thống CSVC, TBTH ở  trường phổ thông. 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

STT Họ và tên, học vị học hàm 
Chức danh thực 

hiện 
Tổ chức công tác 

I. Danh sách thành viên chính 

1 ThS. Phạm Ngọc Phương Chủ nhiệm đề tài Viện NCTK Trường học 

2 TS. Phạm Văn Nam Thư ký khoa học  Viện NCTKTrường học 

3 PGS.TS. Đặng Thành Hưng Thành viên chính 
Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 2 

4 TS. Lương Việt Thái Thành viên chính 
Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

5 TS. Nguyễn Hùng Chính Thành viên chính Đại học Sư phạm Hà Nội 

6 TS. Phạm Quang Sáng Thành viên chính 
Viện Nghiên cứu xây 

dựng và phát triển xã hội 
học tập 

7 ThS. Nguyễn Tiến Triệu Thành viên chính 
Cục Cơ sở vật chất  

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8 KTS. Lê Thái Tuyên Thành viên chính Viện NCTK Trường học 

9 ThS. Hà Văn Quỳnh Thành viên chính 
Viện Khoa họcGiáo dục 

Việt Nam 

10 ThS. Nguyễn Đức Trung Thành viên chính Viện NCTKTrường học 

II. Danh sách  thành viên 

1 PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành Thành viên  
Vụ Giáo dục Trung học - 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2 TS. Ngô Văn Hưng Thành viên  
Vụ Giáo dục Trung học - 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3 TS. Hoàng Mai Lê Thành viên  
Vụ Giáo dục Tiểu học - 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

4 TS. Vương Thị Phương Hạnh Thành viên  
Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

5 CN. Bùi Văn Trung Thành viên 
Cục Cơ sở vật chất 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

6 TS. Đào Văn Toàn Thành viên 
Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

7 ThS. Nguyễn Trọng Sửu Thành viên  
Vụ Giáo dục Trung học - 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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8 ThS. Trần Ngọc Khoa Thành viên 
Vụ Giáo dục Tiểu học 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9 ThS. Hoàng Lưu Vinh Thành viên  Viện NCTK Trường học 

10 ThS. Hoàng Hải Sơn Thành viên Viện NCTK Trường học 

11 ThS. Trần Ngọc Thắng Thành viên Viện NCTK Trường học 

12 ThS. Nguyễn Đỗ Quyên Thành viên Viện NCTK Trường học 

13 ThS. Nguyễn Viết Khiêm Thành viên Viện NCTK Trường học 

14 ThS. Cao Thị Phương Chi Thành viên 
Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

15 ThS. Hoàng Việt Dũng Thành viên 
Cục Cơ sở vật chất 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 

III. Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ 

01 ThS. Nguyễn Vân Anh 
Kỹ thuật viên, 

nhân viên hỗ trợ 
Viện NCTK Trường học 

02 KTS. Hà Vũ Hiệp 
Kỹ thuật viên, 

nhân viên hỗ trợ 
Viện NCTK Trường học 

03 KTS. Hoàng Mạnh Hà 
Kỹ thuật viên, 

nhân viên hỗ trợ 
Viện NCTK Trường học 

04 KTS. Nguyễn Thị Ngọc Linh 
Kỹ thuật viên, 

nhân viên hỗ trợ 
Viện NCTK Trường học 

05 KS. Trần Quốc Bảo 
Kỹ thuật viên, 

nhân viên hỗ trợ 
Viện NCTK Trường học 

06 KS. Vũ Chí Nam 
Kỹ thuật viên, 

nhân viên hỗ trợ 
Viện NCTK Trường học 

07 CN. Lê Hà Phượng 
Kỹ thuật viên, 

nhân viên hỗ trợ 
Viện NCTK Trường học 

08 CN. Phạm Thị Kim Anh 
Kỹ thuật viên, 

nhân viên hỗ trợ 
Viện NCTK Trường học 

09 CN. Hà Thị Lệ 
Kỹ thuật viên, 

nhân viên hỗ trợ 
Viện NCTK Trường học 

10 CN. Nguyễn Phương Mai 
Kỹ thuật viên, 

nhân viên hỗ trợ 
Viện NCTK Trường học 

 
 

Người lập 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Văn Nam 

Chủ nhiệm đề tài 

 

 

 

 

 

ThS.Phạm Ngọc Phương 

Tổ chức chủ trì đề tài 

 

 

 

 

 

ThS. Hoàng Lưu Vinh 
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