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         Biểu B1-2b-TMĐTXH 
    08/2017/TT-BKHCN 

 

THUYẾT MINH 

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

 

1 Tên đề tài:  

Xây dựng bộ chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý 

của trẻ em mầm non và học sinh tiểu học 

phục vụ đổi mới giáo dục và đào tạo Việt Nam 

1a.   Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.027 

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 08 năm 2018 đến tháng 08 năm 2020) 

4. Cấp quản lý 

Quốc gia  

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 3.500 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học:  

- Từ nguồn tự có của tổ chức 

- Từ nguồn khác: … 

6 Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

    

  Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 3.500 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán:  0 triệu đồng                                                            

7 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Lộc  

Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1955                                     Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị:          Giáo sư 

Chức danh khoa học: Tiến sĩ Chức vụ: Chủ tịch hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Điện thoại của tổ chức: 04 3754 8676      Nhà riêng:  Mobile: 0903. 234. 967 

Fax: 04 37548092                                        E-mail: locnm@hotmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức: Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
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8 Thư ký đề tài:  

1. Họ và tên: Đặng Hoàng Minh 

Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/1979                   Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: PGS.TS 

Chức danh khoa học: Giảng viên      Chức vụ: Giám đốc TT, chủ nhiệm bộ môn 

Điện thoại của tổ chức: 02473017123      Mobile: 01696941115 

Fax:                                                        E-mail: minhdh@vnu.edu.vn  

   Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm thông tin hướng nghiệp và Nghiên cứu, Ứng   

dụng tâm lý 

Địa chỉ tổ chức: 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

2. Họ và tên: Đoàn Nguyệt Linh 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1980                        Nam/ Nữ:  Nữ 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Chức danh khoa học:  Giảng Viên 

Điện thoại của tổ chức: 02473017123      Mobile:  0975.547.457 

Fax:                                            E-mail: nguyetlinhvnu@gmail.com.  

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức: 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

9 Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại : 04 3754 8676       Fax : 04 37548092  

E-mail: education@vnu.edu.vn 

Website: http://education.vnu.edu.vn/ 

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Nguyễn Quý Thanh 

Số tài khoản: 3713.1.1059416                 Tại: Kho bạc nhà nước Quận Cầu Giấy 

Cơ quan chủ quản đề tài: Đại học Quốc gia Hà Nội 

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài:  

1. Tổ chức 1 : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Cơ quan chủ quản  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 0243 9423108 .     Fax: 84 2438221521  

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Công Phong 

Số tài khoản:  3713.1.1084143 

Ngân hàng:  Kho bạc nhà nước quận Hoàn Kiếm 

2. Tổ chức 2 :  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 

Cơ quan  chủ quản : Đại học Đà nẵng 

Điện thoại: 023 6 289 178   Fax:  

Địa chỉ: Số 495 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lưu Trang 
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Số tài khoản: 2002 311 090024  

Ngân hàng: Ngân hàng phát triển nông thôn, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng  

3. Tổ chức 3 : Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  

Điện thoại: 028 38352020                       Fax: 28 38398946 

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Q5, TP Hồ Chí Minh 

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

Số tài khoản: 3713.0.1057116 

Tại: Kho bạc nhà nước TP Hồ Chí Minh 

4. Tổ chức 4 : Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08 38359959                     Fax: 08.38353882 

Địa chỉ: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lê văn Tiến 

Số tài khoản: 110 000 031 242  

Ngân hàng: VietinBank - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 

 

11  Các cán bộ thực hiện đề tài:
 

 Họ và tên, học hàm học vị 
Chức danh thực 

hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

1 GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Chủ nhiệm Đề tài Trường Đại học Giáo dục 

2 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Trinh Thành viên thực 

hiện chính 

Viện khoa học Giáo dục  

Việt Nam 

3 PGS.TS Lê Quang Sơn Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm  

Đà Nẵng 

4 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm  

TP Hồ Chí Minh 

5 TS. Ngô Thanh Huệ Thành viên thực 

hiện chính 

Khoa quốc tế- Đại học Quốc 

gia Hà Nội  

6 PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Cao đẳng sư phạm  

TW Tp. Hồ Chí Minh 

7 TS. Chu Thị Hồng Nhung Thành viên thực 

hiện chính 

Viện khoa học Giáo dục  

Việt Nam 

8 PGS.TS Nguyễn Văn Bàng Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Y Hà Nội  

9 PGS.TS Đặng Hoàng Minh Thư ký Đề tài; 

Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Giáo dục 

10 TS. Đoàn Nguyệt Linh Thư ký Đề tài; 

Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Giáo dục 
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 MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

 

12 Mục tiêu của đề tài:   

- Xây dựng hệ thống chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non và học sinh phổ 

thông; 

- Đề xuất xây dựng và khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về chỉ số phát 

triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non và học sinh phổ thông Việt Nam; 

- Đề xuất chính sách quản lý, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, chất lượng đổi mới 

giáo dục và đào tạo trên cơ sở hệ thống chỉ số phát triển tâm sinh lý của trẻ mầm non và 

học sinh phổ thông. 

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 

1. Sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non và tiểu học 

Sự phát triển của trẻ em được nhiều nhà khoa học nghiên cứu định nghĩa với 

những cách khác nhau nhưng đều thống nhất cách hiểu chung: Sự phát triển của trẻ 

em là quá trình tăng trưởng và phát triển về mặt sinh lý, tâm lý từ khi thụ thai đến 

giai đoạn trưởng thành”  

Geraldine French xem sự phát triển là quá trình mà một người thay đổi và tăng 

trưởng theo thời gian, chịu ảnh hưởng của cả kinh nghiệm lẫn sự thay đổi về sinh lý. Nó 

có hai tiêu chuẩn quy chuẩn (theo mẫu quy định) và biến đổi (tùy thuộc vào thời gian và 

kinh nghiệm) (Geraldine French, 2007). 

Martha Llanos định nghĩa: “Sự phát triển của trẻ là một quá trình thay đổi liên 

tục, đa dạng và được cá nhân hóa” hay “sự phát triển là một quá trình liên tục và đa 

dạng, thích ứng và biến đổi môi trường cùng với những biến đổi về thể chất, xã hội 

và tình cảm” (Martha Llanos, 1999). Trẻ em có thể xử lý các mức độ phức tạp của 

việc di chuyển, suy nghĩ, nói, cảm xúc và thiết lập mối quan hệ với người khác. 

Martha Llanos đã đưa ra cách hiểu về sự phát triển của trẻ ở cả hai khía cạnh: đó là 

sự tăng trưởng và phát triển về mặt thể chất, sức khỏe và sự biến đổi về mặt tâm lý. 

“Trẻ em tự sinh ra chính mình bằng hành động”, sự phát triển của trẻ chỉ xảy ra 

khi có sự hoạt động tích cực của trẻ với môi trường sống xung quanh, dưới sự hướng 

dẫn của nhà giáo dục. Sameroff & Fiese cho rằng: “Sự phát triển của trẻ là kết quả 

tương tác giữa trẻ và môi trường sống của trẻ” "sự phát triển của một đứa trẻ là sản 

phẩm của sự tương tác năng động liên tục giữa đứa trẻ và những trải nghiệm được 

cung cấp bởi gia đình và bối cảnh xã hội" (Sameroff & Fiese, 2000). 

Có nhiều lý thuyết về sự phát triển của trẻ em, có thể nêu: Lý thuyết về phát 
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triển ngôn ngữ với các đại diện: Lev Vygotxky, BF Skinner, John Watson, Albert 

Bandura và Noam Chomsky; Lý thuyết về phát triển xã hội, có thể nêu Richards và 

Light: “Bối cảnh xã hội là đi từ nội tại đến sự phát triển của riêng mình. Nó không chỉ là 

những gì được đóng cứng trên chiếc bánh, mà còn là một phần nguyên liệu tạo ra chiếc 

bánh như bột hoặc những quả trứng” (tr.18). X.L. Vygotsky với quan niệm“đứa trẻ lịch 

sử”. Theo ông, mọi trẻ em được sinh ra trong một xã hội/ nền văn hóa/ bối cảnh lịch 

sử…thông qua môi trường văn hóa, trẻ thiết lập được các mối quan hệ, mỗi gia đình đều 

là sản phẩm của nền văn hóa khác nhau dựa vào lịch sử và hoàn cảnh. Lý thuyết hiện đại 

ngày nay (Rogoff, Bruner, Bronfennbrenner, Egan, Lave và Wenger) tiếp tục phát triển 

quan điểm của Vygotsky. Lý thuyết hệ thống sinh thái của Bronfenbrenner (1989) cung 

cấp một khuôn khổ xác định sự phát triển cá nhân trong bối cảnh mà nó xảy ra. Vì vậy, 

đứa trẻ không chỉ phát triển một mình mà thông qua các mối quan hệ trong gia đình, khu 

phố, cộng đồng và xã hội. Văn hoá-xã hội củng cố nền tảng hiểu biết về học tập và phát 

triển của trẻ (tr.21). 

Lý thuyết về phát triển cảm xúc và tâm lý với đại diện Erik Erikson đề xuất một 

giả thuyết về phát triển tâm lý xã hội. John Bowlby và Mary Ainsworh đã kiểm tra mối 

quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và bọn trẻ và qua đó xác định được bốn giai đoạn phát 

triển. Ông tin rằng trẻ em được sinh ra với nhiều hành vi khuyến khích cha mẹ và những 

người khác lại gần mình. Những hành vi tìm kiếm gần gũi này bao gồm cười, khóc. Sự 

kết nối của đứa trẻ và cha mẹ phát triển trong một khoảng thời gian và chủ yếu đạt được 

bằng cách củng cố thường xuyên các công việc mà cha mẹ và con cái tham gia vào 

(Centre for Learning Innovation, 2006). Các nhà khoa học Bronfenbrenner, 1979, 

1988, Vygotsky, 1978 định nghĩa sự phát triển tâm lý của trẻ em theo cách xã hội hóa 

cho rằng: sự tương tác giữa trẻ với các hệ thống sinh thái khác nhau (xã hội) liên 

quan đến sự phát triển của trẻ. Kinh nghiệm chủ quan của trẻ em và sự hiểu biết về 

môi trường là những khía cạnh quan trọng của quan điểm này (Bronfenbrenner, 1979, 

1988, Vygotsky, 1978). [Trang 9].  

Lý thuyết về phát triển nhận thức với đại diện Jean Piaget (1896 - 1980) đã đưa ra 

lý thuyết về sự phát triển trí tuệ của trẻ theo hai cơ chế cơ bản: đồng hoá (assimilation) và 

điều ứng (accommodation). Khi hai quá trình đồng hoá và điều ứng ở thế cân bằng là đã 

có sự thích nghi và ở mỗi thời kỳ tạo ra những cơ cấu và những cơ chế đặc biệt. Chính 

nhờ hai cơ chế này mà trí tuệ của con người được phát triển. Như vậy, dựa theo quan 

điểm của Piaget, có thể nói trẻ em học hỏi thông qua hoạt động của cá nhân, tương tác 

với các hoạt động thể chất và với môi trường xã hội. Vygotsky cũng nhấn mạnh vai trò 

tích cực của trẻ em trong sự phát triển của loài người (1978). Không giống Piaget, ông tin 

rằng sự phát triển của trẻ em bắt nguồn từ nỗ lực của trẻ để đối phó với những vấn đề 

hàng ngày. Hơn nữa, trong việc đối phó với những vấn đề này, đứa trẻ luôn luôn phát 

triển các chiến lược chung – có nghĩa là, trong sự tương tác với người khác. Theo 

Vygotsky (1978, p 57), mỗi chức năng trong sự phát triển của đứa trẻ xuất hiện hai lần: 

đầu tiên ở cấp độ xã hội và sau đó trên cấp độ cá nhân. Vygotsky đưa ra lý thuyết về 
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vùng phát triển gần. Theo đó, vùng phát triển hiện tại là những nhiệm vụ mà trẻ thực hiện 

vừa sức. Vùng phát triển gần nhất gồm các công việc có độ khó đối với khả năng của trẻ, 

nhưng chúng có thể thực hiện được với sự giúp đỡ của một đứa trẻ giỏi hơn hoặc người 

lớn.  

Thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner nhấn mạnh rằng có những loại thông minh 

khác nhau được sử dụng bởi bộ não con người, gồm: Trí thông minh âm nhạc – nhịp 

điệu, logic toán học, ngôn ngữ, vận động, trí thông minh thiên nhiên, trí thông minh nội 

tâm, trí thông minh giao tiếp, trí thông minh thị giác – không gian.  Gardner tuyên bố 

rằng trẻ em học và thể hiện bản thân theo nhiều cách khác nhau bằng cách sử dụng một 

số loại thông minh. Theo Gardner, một trí thông minh tiềm năng sẽ không phát triển trừ 

khi nó được nuôi dưỡng. Việc học có thể đạt hiệu quả cao nhất bằng cách sử dụng trí 

thông minh mạnh nhất của đứa trẻ. Gardner tuyên bố rằng tất cả trẻ em cần có cơ hội để 

phát triển tất cả các loại trí thông minh (Child development principles and theories, 

2014). 

- Các giai đoạn phát triển của trẻ em. 

Các nhà khoa học nghiên cứu về sự phát triển trẻ em dựa trên luận điểm của mình đã có 

nhiều cách chia các giai đoạn phát triển tâm lý và sinh lý khác nhau, có thể kể đến việc 

phân chia giai đoạn phát triển của trẻ theo quan điểm của một số nhà tâm lý nổi tiếng như 

Erikson, Piaget, Freud… và các tác giả khác (Child development principles and theories, 

2014). 

Theo Piaget, trẻ em lĩnh hội và tiếp thu kiến thức thông qua hoạt động. Ông chia các 

giai đoạn phát triển của trẻ thành 4 thời kì: (-) Thời kì giác động (sơ sinh – 2 tuổi); (-) 

Thời kì tiền thao tác (2 – 7 tuổi); (-) Thời kì thao tác cụ thể (7 – 11 tuổi); (-) Thời kì thao 

tác chính thức (11 – 15 tuổi).  

Theo Erik Erikson chia sự phát triển của trẻ em thành 8 giai đoạn, trong đó lứa tuổi 

mầm non gồm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ có xung đột xã hội hoặc khủng hoảng xảy ra. 

Trẻ sẽ phải trải qua giai đoạn đó trước khi đến giai đoạn tiếp theo bằng kinh nghiệm của 

bản thân cũng như sự trợ giúp của người lớn. Đó là: (-) Giai đoạn 1: Sơ sinh – 18 tháng – 

Tin tưởng với không tin tưởng. (-) Giai đoạn 2: 18 tháng – 3 tuổi – Chủ động với xấu hổ 

và nghi ngờ. (-) Giai đoạn 3: 3 – 5 tuổi – Sáng tạo với cảm thấy tội lỗi.(-) Giai đoạn 4: 6 – 

12 tuổi – Yêu lao động với cảm thấy thấp kém. 

Freud chia các giai phát triển tâm – sinh lý của trẻ thành 5 giai đoạn: (-) Giai đoạn 

môi miệng: 0 – 1 tuổi. (-) Giai đoạn hậu môn: 1 – 3 tuổi; (-) Giai đoạn dương vật: 4 – 5 

tuổi; (-) Giai đoạn tiềm tàng: 5 tuổi – dậy thì;(-) Giai đoạn sinh dục: Vị thành niên – 

trưởng thành. 

 Magda Abd El Aziz đã chia các giai đoạn tăng trưởng và phát triển của trẻ, bao gồm: (-) 

Giai đoạn trước sinh: Thời kì phôi thai (thụ thai – 8 tuần) và thời kì bào thai (8 – 40 hoặc 

42 tuần). (-) Thời thơ ấu: sơ sinh, nhà trẻ, mẫu giáo; (-)  Thời trung học; (-) Thanh niên 

(Magda Abd El Aziz, 2016) 

Tài liệu The Effects of Abuse and Neglect on Child Development của Ban đào tạo 
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phúc lợi trẻ em đã chia các giai đoạn phát triển của trẻ em thành 4 giai đoạn: Từ sơ 

sinh – 3 tuổi, từ 3 – 5 tuổi, từ 6 – 12 tuổi và từ 12 – 18 tuổi. Trong đó, tài liệu phân 

tích đặc điểm phát triển của trẻ theo 4 lĩnh vực đó là phát triển thể chất, phát triển 

nhận thức, phát triển xã hội và phát triển cảm xúc.  

Tổ chức đào tạo phúc lợi trẻ em Winconsin đã tổng hợp các giai đoạn phát triển trẻ 

sơ sinh và trẻ em một cách chi tiết (0 – 18 tuổi), trong đó phân chia các giai đoạn phát 

triển của trẻ mầm non theo các lứa tuổi: 1 – 6 tháng, 6 – 12 tháng, 12 – 18 tháng, 18 – 24 

tháng, 24 – 30 tháng, 30 – 36 tháng, 3 – 4 tuổi, 4 – 5 tuổi và 5 – 6 tuổi. Mỗi giai đoạn có 

những đặc điểm khác nhau về thể chất, ngôn ngữ - nhận thức và tâm lý, căn cứ vào đó, 

người đọc có thể hiểu được sự phát triển của trẻ em trong từng thời kì để có những 

phương pháp tác động nhất định vào đứa trẻ (Wisconsin Child Welfare Training System)  

Nhìn chung, sự phát triển của trẻ em được chia thành nhiều giai đoạn phát triển. 

Trong mỗi giai đoạn lứa tuổi lại được chia thành các giai đoạn nhỏ hơn và đi cùng 

với đó là những đặc điểm tương ứng của trẻ theo các lĩnh vực, bao gồm cả đặc điểm 

sinh lý và đặc điểm tâm lý. 

2. Nghiên cứu về đánh giá, đo lường sự phát triển của trẻ em 

2.1. Quan niệm về đánh giá sự phát triển của trẻ em 

Về đánh giá sự phát triển của trẻ em hiện có 2 luồng khái niệm sau: 

- Là quá trình xác định mức độ thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục, thu thập và 

lý giải một cách hệ thống các bằng chứng để nhận định về giá trị theo quan điểm hành 

động (Beeby C.E, 1977); thu thập và lý giải kịp thời có hệ thống về hiện trạng, khả năng 

hay nguyên nhân về chất lượng và hiệu quả giáo dục, căn cứ vào mục tiêu giáo dục, làm 

cơ sở cho những chủ trương, biện pháp và hành động tiếp theo (Hoàng Đức Nhuận, Lê 

Đức Phúc, 1996). 

- Là phương pháp/ cách thức thu thập bằng chứng như bài tập kiểm tra, bảng 

hỏi…để mô tả những đặc điểm của trẻ em, hoặc phương pháp phân tích và mô tả kết quả 

hay mức độ đạt kỳ vọng phát triển của trẻ em (Dowd , 1993).  

Theo NAEYC và NAESC/SDE, (1992) “Đánh giá là quá trình quan sát, ghi âm, 

và ghi lại các công việc trẻ làm và tại sao chúng làm”  

“Đánh giá trẻ - quá trình nhận thấy trẻ học tập và phát triển, thừa nhận tầm quan 

trọng của nó và đáp ứng nhu cầu của trẻ để thúc đẩy trẻ học tập. Nó có nghĩa là ghi 

lại những gì trẻ có thể làm và cách thức trẻ làm điều đó để học tập” (Jane 

Bertrand,2007) 

Có thể coi: Đánh giá sự phát triển của trẻ em là quá trình thu thập thông tin, phân 

tích, xử lý và giải thích thực trạng khả năng của trẻ (những gì trẻ có thể biết và làm), xác 

định nguyên nhân, đưa ra những biện pháp cải thiện hoạt động giáo dục trẻ, nâng dần 

thành tích của trẻ theo hướng mục tiêu giáo dục. 

Mục đích đánh giá sự phát triển của trẻ 

Đánh giá sự phát triển trẻ em với mục đích cung cấp thông tin cần thiết để lập kế 

hoạch giảng dạy nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.  
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Mục đích cụ thể: (1) Tìm hiểu những gì trẻ quan tâm, (2) Tìm hiểu điểm mạnh và 

các vấn đề khó khăn của trẻ em, (3) Đưa ra quyết định về biện pháp can thiệp, (4) Khám 

phá quá trình phát triển của trẻ, (5) Tìm hiểu những gì em biết trong các lĩnh vực đặc biệt, 

chẳng hạn như đọc sách, (6) Đưa ra những hướng dẫn và phương pháp đáp ứng phù hợp 

với những gì trẻ có thể và không thể làm, (7) Làm cơ sở để báo cáo với cha mẹ. 

(Pennsylvania’s Departments of Education and Public Welfare Harrisburg, 2005). 

Đánh giá nhằm mục đích: (+) Để hỗ trợ học tập- giúp các em học hỏi. (+) Để xác 

định các nhu cầu đặc biệt (y tế và các dịch vụ đặc biệt); (+) Kết hợp với đánh giá 

chương trình (+) Đánh giá thành tích học tập của trẻ để giáo viên và trường học có 

trách nhiệm hơn. (Lorrie Shepard, Sharon Lynn Kagan, and Emily Wurtz, eds., 1998) 

“Đánh giá là cơ sở cho nhiều quyết định giáo dục ảnh hưởng đến trẻ, bao gồm cả 

kế hoạch cho các nhóm và từng trẻ, và giao tiếp với cha mẹ” (NAEYC& NAECS/ 

SDE, USA,1992) 

2.3. Nguyên tắc trong đánh giá sự phát triển của trẻ em 

2.3.1. Những nguyên tắc chung trong thực tiễn đánh giá trẻ:  

Tài liệu Early childhood assessment for children from  birth to age 8, nhóm tác 

giả đã đưa ra 10 nguyên tắc trong đánh giá trẻ từ 0 – 8 tuổi, trong đó bao gồm: 

(1) nguyên tắc hướng dẫn đánh giá thực hành đạo đức, (2) Đánh giá có lợi cho tất cả trẻ 

em, (3) Công cụ đánh giá được sử dụng cho mục đích rõ ràng, (4) Đánh giá thường xuyên 

trong suốt năm học, (5) Đánh giá rất nhạy cảm với sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ, 

(6) Dụng cụ phù hợp tuổi, (7) Có nhiều chỉ số đánh giá khác nhau, (8) Các loại thông tin 

được sử dụng từ nhiều nguồn khác nhau, (9) Bằng chứng được thu thập từ các số liệu 

thực tế và phản ánh hiệu suất thực tế của trẻ em, (10) số liệu đáng tin cậy và hợp lệ 

(Pennsylvania’s Departments of Education and Public Welfare Harrisburg, 2005) 

Theo Jane Bertrand (2007), những nguyên tắc chung trong thực tiễn đánh giá 

trẻ: 

- Đánh giá mang lại lợi ích cho trẻ em. 

- Đánh giá phải được điều chỉnh cho phù hợp với mục đích cụ thể và phải có 

tính tin cậy, hợp lệ và công bằng. 

- Đánh giá đảm bảo độ tin cậy và tính hợp lệ của các đánh giá tăng lên cùng 

với độ tuổi của trẻ. 

- Đánh giá phải phù hợp với lứa tuổi, cả về nội dung và phương pháp thu thập 

dữ liệu. 

- Việc đánh giá phải phù hợp với ngôn ngữ. 

- Cha mẹ là một nguồn thông tin đánh giá có giá trị, là một đối tượng phục vụ 

cho các kết quả đánh giá. 

2.3.2. Những nguyên tắc cụ thể trong đánh giá trẻ mầm non (Jane Bertrand, 2007) 

-  Quan sát và ghi chép sự tiến bộ của trẻ là trọng tâm trong việc các sinh viên 

thực hành (NAEYC, 2005, Trường Cao đẳng Giáo dục Ấu nhi, 2005). 

- Tài liệu tham khảo về học tập của trẻ em phải kết hợp thông tin từ nhiều 
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phương tiện khác nhau, bao gồm quan sát trong môi trường thoải mái và tự nhiên. 

- Trẻ em nên được đánh giá cá nhân, không đánh giá so với những người khác. 

- Các công cụ đánh giá chính thức và phi chính thức phải phù hợp với sự phát 

triển, văn hoá và ngôn ngữ. 

- Đánh giá nên được quản lý bởi các chuyên gia được đào tạo phù hợp với mục 

đích và công cụ được sử dụng, và kết quả đánh giá chỉ nên được sử dụng cho các mục 

đích mà chúng được thiết kế; điều quan trọng là phải phân biệt giữa kiểm tra và đánh 

giá chuyên sâu. 

- Không nên sử dụng kết quả đánh giá làm rào cản đối với việc tiếp cận trẻ 

- Trẻ phải là người hưởng lợi chính từ đánh giá; đánh giá cá nhân không nên 

tổng hợp thành mục đích đánh giá chương trình mầm non. 

- Trò chuyện với cha mẹ trẻ là một yếu tố chính trong việc sử dụng kết quả đánh 

giá.  

2.4. Các chương trình/ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ em trên thế giới và tại 

Việt Nam 

Cuối những năm 1930 và đầu những năm 1940, phương pháp đánh giá sự phát triển 

của trẻ được rất nhiều nhà tâm lí học thế giới quan tâm, trong đó nổi bật là những nghiên 

cứu của Gesell (1925 và 1938), Stutsman (1931), Buhler (1935), Doll (1935) và Cattell 

(1940) cho trẻ dưới 2 tuổi và thang đánh giá loại Binet cho trẻ trên 2 tuổi.  

Trong thế kỉ XX, tại các nước phát triển chương trình đánh giá phát triển trẻ em đã 

được nghiên cứu và triển khai trên toàn quốc. Những chương trình này thúc đẩy việc phát 

triển các trắc nghiệm và thang đánh giá. Tại Mĩ, "Chương trình sàng lọc chẩn đoán và 

điều trị sớm theo định kỳ" được bắt đầu vào những năm 1960 như một phần trong nỗ lực 

quốc gia nhằm cải thiện sức khoẻ và phúc lợi cho trẻ nghèo. Cùng với nó là một loạt các 

thang đo phát triển được sử dụng và điều chỉnh ra đời. 

Ở Anh, Ruth Griffithss (1954) đã xuất bản một bộ công cụ đánh giá phát triển hữu 

ích được chuẩn hoá cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi ở nước Anh, bao gồm 5 thang đo phụ rất 

thuận tiện cho việc lập hồ sơ. Sau đó với sự điều chỉnh, mở rộng độ tuổi đến 8 tuổi, giờ 

đây thang đo này được sử dụng rộng rãi ở Anh. 

Tại Nhật Bản, công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em sớm được quan tâm. Năm 

1965, Bộ luật Chăm sóc Bà mẹ và trẻ em được ban hành, trong đó có việc khám sàng lọc 

cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở các độ tuổi 4 tháng, 7 tháng, 10 tháng, 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi và 3 

tuổi chủ yếu nhằm phát hiện và can thiệp sớm trẻ khuyết tật. Từ năm 1980, công tác phát 

hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật có vị trí rõ ràng trong Luật pháp của nước 

này. Thang đánh giá phát triển Kyoto dành cho trẻ em đã được tiến hành nghiên cứu xây 

dựng từ năm 1951. Đến nay sau nhiều lần điều chỉnh, thang đánh giá này đã được sử 

dụng thống nhất trên toàn nước Nhật. Thang đánh giá này giúp cho các nhà tâm lí trẻ em, 

nhân viên y tế, các nhà giáo dục có thể nhận diện và phát hiện sớm những trẻ có vấn đề 

về phát triển (bao gồm cả trẻ tự kỉ, ADHD, khuyết tật trí tuệ…) từ đó có những tư vấn đối 

với cha mẹ của trẻ và xây dựng chương trình giáo dục phù hợp.  
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* Một số công cụ đánh giá sự phát triển trẻ em trên thế giới 

Qua khảo cứu và hồi cứu chúng tôi tìm thấy hàng chục thang đánh giá và trắc 

nghiệm tâm lí về các lĩnh vực cụ thể như trí thông minh, hành vi thích ứng, ngôn ngữ, trí 

sáng tạo… Số lượng các thang đánh giá sự phát triển trẻ em cũng không ít. Các thang 

đánh giá phát triển được giới thiệu sau đây là những thang đo được biết đến nhiều trên 

thế giới và Việt Nam phân loại thành các thang dành cho trẻ em nói chung và trẻ mầm 

non nói riêng. 

Các thang dành cho trẻ em nói chung có thể kể đến:  

 1. Bộ kiểm tra sàng lọc phát triển Battlelle Developmental Inventory screening test 

- BDI  (Jean Newborg, 2004). Đây là thang đo phát triển song cũng chứa trắc nghiệm 

sàng lọc. Bảng kiểm tra phát triển BDI bao gồm 5 lĩnh vực đánh giá như thang BDI đầy 

đủ, đó là kĩ năng cá nhân - xã hội, giao tiếp và nhận thức. Độ tuổi áp dụng của BDI là từ 

sơ sinh đến 8 tuổi. 

2. K- scale (tên đầy đủ là Kyoto - scale), được nghiên cứu bởi Trung tâm phúc lợi 

nhi đồng Kyoto, Nhật Bản. đây là một thang đánh giá phát triển song cũng có chức năng 

sàng lọc. Thang đánh giá này có đầy đủ các tiêu chí của một công cụ đánh giá phát triển lí 

tưởng như tính chính xác, độ tin cậy, độ đặc hiệu, mức độ toàn diện và thu hút được sự 

tham gia của phụ huynh. Thang đo này dùng để đánh giá trẻ từ sơ sinh đến trưởng thành. 

Các lĩnh vực kiểm tra bao gồm: Tư thế - Vận động, Nhận thức – Thích ứng và Ngôn ngữ 

- Xã hội 

3. Hồ sơ phát triển II (Developmental Profile II, viết tắt là DP II). DP II được hiệu 

chỉnh từ bộ DP được xuất bản năm 1972. DP II bao gồm 5 lĩnh vực phát triển là vận 

động, tự phục vụ, xã hội, nhận thức và giao tiếp được sử dụng cho độ tuổi từ sơ sinh đến 

9 tuổi (Alpern, Boll và Shearer, 1980). 

4. EDI (Dụng cụ phát triển sớm) áp dụng cho trẻ em từ 4-7 tuổi bao gồm các lĩnh 

vực: sức khỏe và hạnh phúc, ngôn ngữ và kỹ năng nhận thức, phát triển tình cảm xã hội. 

EDI là 1 danh sách kiểm tra khoảng 100 bài do các nhà giáo dục xây dựng nhằm thúc đẩy 

đánh giá dựa vào dân số 

5. MODEL (đo lường sự phát triển và học sớm) nhằm hỗ trợ đo lường các nhóm trẻ 

em (ví dụ ở cấp độ dân số) cho sự phát triển/ học tập ở trẻ. Sử dụng cho trẻ từ 3-7 tuổi với 

dữ liệu có thể thu thập bằng cách sử dụng báo cáo của phụ huynh/ giáo viên và công cụ 

đánh giá trực tiếp. Các lĩnh vực phát triển gồm: kỹ năng xã hội- cảm xúc; kỹ năng học 

sớm- ngôn ngữ, biết đọc viết sớm, biết số sớm và chức năng điều hành. 

Các thang đánh giá dành riêng cho trẻ mầm non (dưới 6 tuổi), đó là: 

1. Trắc nghiệm sàng lọc phát triển Denver (Denver Developmental Screening Test 

viết tắt là DDST). Trắc nghiệm Denver cũn được gọi là Trắc nghiệm đánh giá sự phát 

triển tâm lý - vận động cho trẻ nhỏ.  Nhóm tác giả xây dựng trắc nghiệm Denver là 

William K. Frankenburg, Josian B. Doss và Alma W. Fandal thuộc Trung tâm Y học 

Denver (Colorado, Hoa Kỳ).Test Denver được áp dụng lần đầu tiên vào năm 1967, được 

tiêu chuẩn hóa trên 20 quốc gia và đó được áp dụng cho hơn 50 triệu trẻ em trên toàn thế 
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giới. 

 Mục đích chính của trắc nghiệm Denver là nhằm đánh giá mức độ phát triển tâm lí 

– vận động ở trẻ nhỏ từ sơ sinh đến 6 tuổi và giúp phát hiện sớm những tình trạng chậm 

phát triển ngay từ trong giai đoạn 6 năm đầu đời, từ đó có những biện pháp can thiệp kịp 

thời. Trắc nghiệm Denver được xây dựng để đánh giá các lĩnh vực phát triển: Cá nhân/xã 

hội; Kỹ năng vận động tinh/thích ứng; Ngôn ngữ; Kỹ năng vận động thô. 

2. Bộ câu hỏi sàng lọc ASQ - Ages and Stages Questionaires (Jane Squires, Diane 

Briker, & Elizabeth Twombly, 2002). Bộ câu hỏi này được sử dụng để sàng lọc sự phát triển 

của trẻ em ở các lĩnh vực: Giao tiếp, vận động thô, vận động tinh, cá nhân xã hội và giải quyết 

vấn đề. Bộ câu hỏi sàng lọc này có thể được hoàn thành bởi cha mẹ và người chăm sóc trẻ 

hoặc người kiểm tra quan sát trực tiếp trẻ. Bộ câu hỏi được chia làm 10 bộ câu hỏi nhỏ theo 

các độ tuổi: 4 tháng, 8 tháng, 12 tháng, 16 tháng, 20 tháng, 24 tháng, 30 tháng, 36 tháng, 48 

tháng, 60 tháng.  

3. Developmental Activities Screening Inventory-II (DASI – II, Bản kiểm tra sàng lọc 

sự phát triển) (Fewell & Langley, 1984), kiểm tra trẻ từ 1 tháng đến 60 tháng. Bảng kiểm này 

bao gồm 11 mức độ (sắp xếp theo các chữ cái từ A đến K) chia theo các độ tuổi: 1-2 tháng, 3 

- 5 tháng, 6 - 11 tháng, 12 - 17 tháng, 18 - 23 tháng, 24 - 29 tháng, 30 - 35 tháng, 36 -41 

tháng, 42 - 47 tháng, 48 - 53 tháng và 54 - 60 tháng. Trong mỗi giai đoạn, các nội dung kiểm 

tra sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Nhận thức, vận động, ngôn ngữ, xã hội. Hình thức sử dụng 

bảng kiểm tra này là kiểm tra trực tiếp cá nhân trẻ trong khoảng thời gian là 15- 30 phút. 

       4. Bộ đánh giá phát triển trẻ em Minnesota (viết tắt là MCDI). MCDI gồm có 8 thang 

đo – sự phát triển chung, vận động thô, vận động tinh, ngôn ngữ diễn đạt, khả năng hiểu 

khái niệm, hiểu tình huống, tự phục vụ và cá nhân – xã hội. MCDI được sử dụng để đánh 

giá sự phát triển của trẻ em từ 6 tháng đến 6 tuổi. 

5. Thang phát triển trẻ sơ sinh Bayley dành cho trẻ em dưới 42 tháng gồm các lĩnh 

vực phát triển: vận động, ngôn ngữ và phát triển tình cảm xã hội. Đây là thang đánh giá 

trẻ trực tiếp đòi hỏi người đánh giá phải được đào tạo bài bản. 

6. EHCL (chỉ số năng lực con người giai đoạn mầm non) là công cụ khảo sát đối với 

trẻ mầm non từ 3-5 tuổi dùng để đánh giá tác động cũng như giám sát dân số. eHCL gồm 

các lĩnh vực: giao tiếp bằng ngôn ngữ, các xu hướng đối với việc học tập (bao gồm cả sự 

kiên trì, các con số và các khái niệm), kiến thức văn hóa, biết chữ (đọc, viết) và các kỹ 

năng tình cảm xã hội. 

7. EAP-ECDS (các cấp độ phát triển trẻ thơ ở Đông A Thái Bình Dương) là công cụ 

dùng để đánh giá toàn diện sự phát triển của tret từ 3-5 tuổi, gồm các lĩnh vực: phát triển 

nhận thức- phát triển tình cảm xã hội, phát triển động cơ, ngôn ngữ và mức độ hiểu biết 

về đọc viết trước tuổi học, sức khỏe, vệ sinh và an toàn, kiến thức văn hóa và sự tham 

gia, các xu hướng đối với việc học. 

8. IDELA (Đánh giá phát triển việc học quốc tế) nhằm đo lượng sự phát triển và học 

sớm cho trẻ từ 3,5 đến 6 tuổi với 1 bảng câu hỏi đi kèm đánh giá việc học ở nhà. Các lĩnh 

vực phát triển được đánh giá: kỹ năng vận động, ngôn ngữ sớm và khả năng đọc, tính 
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toán sớm/ giải quyết vấn đề, phát triển tình cảm xã hội và phương pháp tiếp canah với 

việc học. 

Ở Việt Nam 

Từ thập kỉ 80 của thế kỉ XX một số nhà tâm lí, giáo dục học và bác sĩ đã quan tâm 

nghiên cứu đặc điểm phát triển tâm sinh lí của trẻ em và vấn đề đánh giá phát triển cho trẻ 

em.  

Có thể kể tên một số công trình nghiên cứu tiêu biểu trong hơn 2 thập kỉ gần đây 

như: Áp dụng Denver Developmental Screening test (DDST) đánh giá sự phát triển tâm 

vận động của trẻ em từ 1 –72 tháng tuổi (Hà Vĩ và cộng sự, 1990); Nghiên cứu đặc điểm 

nhân cách của trẻ em mẫu giáo 5 - 6 tuổi (Nguyễn Thạc, 2001); Bộ trắc nghiệm đo lường 

mức độ sẵn sàng đi học của trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (Nguyễn Thị Hồng Nga, 1997); Xây dựng 

bộ công cụ đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non trọng điểm 

khối nhà trẻ và khối mẫu giáo (Tạ Thị Ngọc Thanh và cộng sự - Viện KHGD, đề tài 

NCKH cấp Bộ 1999); Đặc điểm nhận thức các chuẩn mực đạo đức, quy tắc hành vi của 

trẻ 5- 6 tuổi (Nguyễn Thị Xuyên - đề tài NCKH cấp Bộ 2007); Chuẩn bị về mặt xã hội 

cho trẻ mẫu giáo lớn sẵn sàng đi học lớp 1 ở Đồng bằng Sông Cửu Long (Đặng Thị 

Phương Phi, 2007); Nghiên cứu đặc điểm sự phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

(Nguyễn Thạc, 1998); Nghiên cứu mức độ trí tuệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi (Huỳnh Văn 

Sơn, 2004); Nghiên cứu hành vi của trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi có phong cách nhận thức khác 

nhau trong hoạt động vui chơi (Trần Thị Nga - 2008); Đặc điểm phát triển thể lực của trẻ 

em dưới 6 tuổi (Hàn Nguyệt Kim Chi và cộng sự - 1996 , Dự án điều tra cơ bản do 

Trường đại học Y khoa chủ trì); Xây dựng trắc nghiệm đánh giá sự phát triển của trẻ cuối 

độ tuổi nhà trẻ (test TBT) (Tạ Ngọc Thanh, 2002); Nghiên cứu bộ chuẩn phát triển cho 

trẻ 5 tuổi (Bộ Giáo dục và đào tạo thực hiện, 2009); Nghiên cứu hệ thống kiểm tra sàng 

lọc, đánh giá và tư vấn cho trẻ chậm phát triển dưới 6 tuổi (Trần Thị Minh Thành – Đề tài 

NCKH cấp Bộ, 2010).  

3. Các lĩnh vực đo lường phát triển sinh lý (thể chất), tâm lý của trẻ  

3.1.  Phát triển thể chất 

Tùy vào các cách tiếp cận khác nhau thì sự lựa chọn các tiểu lĩnh vực phát triển 

thể chất cũng có sự khác nhau nhất định, đặc biệt là về chức năng cơ thể. 

a) Tiếp cận theo quan điểm sinh lý học; sinh lý- thần kinh  

Sự phát triển thể chất con người được đánh giá trên cơ sở về hình thái, cấu trúc và  

về chức năng sinh lý của các cơ quan, bộ phận trong cơ thể. 

- Về hình thái, cấu trúc như  cân nặng, chiều cao, số đo các vòng (đầu, ngực, cơ tay, 

cơ chân…); về từng phần và tỷ lệ giữa các phần trong cơ thể; về cấu trúc của từng cơ quan, 

bộ phận trong cơ thể và các thành tố của nó 

- Về chức năng sinh lý của hệ thần kinh, hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa…cũng như các  

hoạt động của từng hệ cơ quan 

b) Tiếp cận theo quan điểm giáo dục học 

Theo quan điểm giáo dục học sự phát triển thể chất của con người là kết quả của 
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quá trình tác động của các yếu tố: tự nhiên (bẩm sinh, di truyền) và xã hội, trong đó, giáo 

dục đóng vai trò quan trọng, định hướng cho sự phát triển thể chất. 

Vì thế, lĩnh vực phát triển thể chất bao gồm:  

- Về hình thái: cân nặng, chiều cao, số đo các vòng (đầu, ngực, cơ tay, cơ chân)  

- Về chức năng vận động: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo hay về các 

kỹ năng vận động 

- Có thể sử dụng thêm tâm- vận động để đánh giá sự phát triển thể chất 

c) Tiếp cận theo quan điểm sức khỏe nói chung 

Sức khỏe là khái niệm rộng hơn thể chất, bao gồm sức khỏe về thể chất và tinh 

thần – tâm lý của cá nhân. Khi đánh giá về sức khỏe của cá nhân/ nhóm cá nhân thông 

thường sử dụng đánh giá riêng về từng mặt của sức khỏe hay có thể chỉ sử dụng đánh giá 

sức khỏe thôn qua về tình trạng lệch chuẩn về dinh dưỡng- vận động (thừa cân, béo phì, 

còi…); bệnh tật (các loại bệnh, tỷ lệ bệnh tật, tỷ lệ tử vong…mức độ phòng bệnh), nhiều 

khi có sự kết hợp 2 nhóm nói trên. 

 Như vậy, sự phát triển thể chất của trẻ 0-6 tuổi thường được đánh giá qua hình thái 

và chức năng vận động của trẻ. 

3.2. Sự phát triển tâm lý của trẻ em 

Có nhiều quan niệm khác nhau về cấu trúc tâm lý người. Điểm qua các nghiên cứu 

có liên quan, chúng tôi nhận thấy có những xu hướng cơ bản sau đây: 

          a) Coi tâm lý người gồm 2 thành tố cơ bản:  

- Phẩm chất và năng lực hay “Đức” và “Tài” hay “Hồng” và “Chuyên” 

-  Các hiện tượng tâm lý có ý thức và chưa ý thức 

-  Các hiện tượng tâm lý sống động (thể hiện qua hoạt động, hành động, hành vi) 

và các hiện tượng tâm lý tiềm tàng (trong sản phẩm hoạt động cá nhân) 

b) Coi tâm lý người gồm 3 thành tố cơ bản: 

-  Nhận thức, tình cảm và hành động ý chí 

-  Quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý và thuộc tính tâm lý 

- Tâm, Tạng, Phận (theo cách của Nguyễn Khắc Viện) 

- Các hiện tượng tâm lý có ý thức; tiềm thức và vô thức 

c) Coi tâm lý người gồm 4 thành tố cơ bản: Xu hướng, Tính cách, Khí chất, Năng lực 

Có thể vận dụng các quan niệm về cấu trúc tâm lý nói trên để lựa chọn các tiểu 

lĩnh vực đánh giá sự phát triển tâm lý của trẻ em, trên cơ sở tính đến trình độ phát triển 

tâm lý của trẻ em trong giai đoạn lứa tuổi được xem xét.  

4. Các nghiên cứu về hệ thống chỉ số phát triển trẻ em 

4.1. Khái niệm về chỉ số phát triển 

Trẻ mầm non và học sinh phổ thông các cấp với một sức khỏe tốt và hạnh phúc sẽ 

có được những tác động tích cực gia tăng ở giai đoạn trưởng thành. Xã hội chúng ta sẽ 

được cải thiện và nâng cao khi chúng ta hỗ trợ trẻ và gia đình trẻ đạt được sức khỏe tối 

ưu cả về thể chất và cảm xúc (Hiệp hội Vật lý Trị liệu Úc, 2013). Các nhà nghiên cứu 

như Fraser Mustard cũng đã nhấn mạnh tới nhu cầu then chốt cần được đầu tư trong 
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những năm đầu đời, khi mô tả “sự phát triển của não bộ trong những năm đầu cuộc đời có 

thể hình thành nên các quỹ đạo gây ảnh hưởng tới sức khỏe (thể chất và tinh thần), tới sự 

học tập và hành vi sống như thế nào” (Mustard, 2008). 

Trong một nghiên cứu được tiến hành trong những năm đầu thế kỷ 21, một tập hợp 

các chỉ số về Sức khỏe ở trẻ em đã được xác định và được khuyên dùng ở nhiều quốc gia, 

bao gồm các nước thành viên của Cộng đồng chung Châu Âu. Theo các tác giả của 

nghiên cứu này (Kohler, L. & Rigby, M., 2003), sự phát triển của trẻ là một trong những 

lĩnh vực mấu chốt được xem xét để làm rõ vai trò của chúng trong tập hợp các chỉ số này. 

Các tác giả đã đề cập tới các khía cạnh thần kinh, xã hội và đạo đức của sự phát triển; còn 

những khía cạnh khác như dinh dưỡng, sự tăng trưởng về thể chất, sức khỏe tâm thần, 

chất lượng cuộc sống thì lại liên quan đến những lĩnh vực khác. 

Như vậy, câu hỏi đặt ra là cần hiểu thế nào là hệ thống các chỉ số? Có rất nhiều định 

nghĩa khác nhau mà chúng ta cần xem xét. Pencheon (2008) cho rằng: Các chỉ số là “các 

phép đo lường ngắn gọn nhằm mô tả nhiều nhất có thể một hệ thống nào đó với ít điểm 

nhất có thể”. Do đó, các chỉ số có thể bao gồm một biến số thống kê nào đó hoặc một vài 

biến số được kết hợp với nhau để tạo nên một hệ thống chỉ dẫn. Theo từ điển Webster, 

một chỉ số được xem là “một người hay một vật bộc lộ ra”. “Bộc lộ” có nghĩa là “chỉ ra, 

định hướng sự chú ý tới, báo hiệu, chỉ ra nhu cầu đối với”. Các tác giả khác cho rằng, 

“các chỉ số là những mô tả định tính về những điều kiện xã hội được dự kiến để thông 

báo với công chúng và hình thành nên các chính sách quốc gia” (Duncan, 1974; dẫn theo 

M.S. Swaminathan Foundation, 1). Cũng theo M.S. Swamninathan, 2000 “nói một cách 

đơn giản, một chỉ số có thể được cho là một bằng chứng cho thấy điều gì đó đã xảy ra, 

hoặc người ta đã đạt được một mục tiêu nào đó”.  

“Một chỉ số được đặc trưng ở một vài thuộc tính quen thuộc chính yếu của một hệ 

thống hay một hoạt động nào đó được sử dụng để giám sát hoặc đánh giá “những tiến bộ” 

hoặc “những thành công”. Do đó, một chỉ số thường được dùng vào mục tiêu đánh giá. 

Sự tương phản với mục tiêu mô tả được sử dụng bởi phép tính thống kê, khi chúng có 

liên quan tới các mục tiêu hoặc một vài định nghĩa rõ ràng về sự tiến triển hay thành 

công. Do các chỉ số vốn bản chất là các phán xét mang tính đánh giá, những phán xét về 

tiêu chuẩn hoặc giá trị về nhu cầu được cho là đúng và chính xác, nên các phán xét này 

cần được làm rõ để đem lại ý nghĩa cho các chỉ số” (Consultative Group, 1999: 5). Còn 

theo Evans và cộng sự (2000: 278), “một chỉ số là một hành vi hay một kết quả cụ thể mà 

mỗi cá nhân có thể sử dụng như một vật ghi điểm để chỉ ra rằng mọi mục tiêu đang được 

hoàn thành”.  

Khi xác định những chỉ số nào được sử dụng để xem xét sự phát triển của trẻ, chúng 

ta thường không bắt đầu từ một nghiên cứu nhằm cố gắng giải thích vì sao các tiêu chuẩn 

được chấp nhận hay không được chấp nhận. Tuy nhiên, điều này cho thấy cũng không có 

lý do nào cho rằng các chỉ số giống nhau được lựa chọn đánh giá thành công đối với các 

nhóm khác nhau hoặc các tiểu bộ phận của một mẫu nghiên cứu nào đó không thể được 

áp dụng trong một hệ thống đánh giá hoặc nghiên cứu để cố gắng và tìm hiểu vì sao mức 
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độ thành công lại khác nhau ở các nhóm khác nhau. Việc sử dụng kép này sẽ dẫn tới các 

mối liên quan rõ ràng với chính sách. 

Hiện tại, các chỉ số phát triển được sử dụng để mô tả điều kiện của trẻ thường tập 

trung vào tỷ lệ tử vong hoặc tình trạng thể chất của một trẻ nào đó, chẳng hạn Hệ thống 

chỉ số về Tỷ lệ tử vong ở trẻ (IMR – Infant Mortality Rate và CMR – Child Mortality 

Rate), hệ thống chỉ số về cân nặng, dinh dưỡng, độ tuổi, các vi chất …). Những chỉ số 

này thường chủ yếu được áp dụng cho trẻ dưới 3 tuổi, mô tả các vấn đề về thể chất và 

sống còn mà trẻ đối mặt trong cuộc sống. 

4.2. Hệ chỉ số phát triển trẻ em 

Trẻ em là những người kế thừa và định hình nên xã hội tương lai. Hiệp hội Quốc tế 

về Bảo tồn Thiên nhiên và Nguồn lực tự nhiên (1980) đã khẳng định rằng “Chúng ta 

không thể kế thừa Trái Đất từ cha mẹ của chúng ta, mà chúng ta đã vay mượn nó từ con 

cái của chúng ta”. Sự khẳng định này nhấn mạnh tới mối quan hệ quan trọng giữa tính 

công bằng liên thế hệ, trẻ em và sự phát triển bền vững.  

Sự phát triển của trẻ chịu sự tác động của các bối cảnh bên ngoài, và trẻ em bị tổn 

thương nhiều hơn bởi bạo lực, bệnh tật và ô nhiễm môi trường (UNICEF, 2013). Thêm 

nữa, các quyền cơ bản của trẻ em như quyền biểu đạt ý kiến cá nhân, hay quyền được 

giáo dục, có thể bị người lớn ngăn cản (UNICEF, 2013; Hallerod & cs., 2013). Việc 

không phân biệt và vi phạm các quyền căn bản này có thể dẫn tới những tác động nghiêm 

trọng và không thể đảo ngược được tới sự phát triển của trẻ em và sau đó là tới xã hội 

tương lai. 

Đã có rất nhiều nghiên cứu về sự phát triển của trẻ em và nhiều hệ thống chỉ số 

đánh giá sự phát triển của trẻ. Các tài liệu về sự hạnh phúc của trẻ (Ben-Arieh & cs., 

2014) đã chỉ ra rằng những nghiên cứu liên quan tới sự phát triển và sự hạnh phúc của trẻ 

đã trải qua một vài cuộc vận động có liên quan: các chủ đề đa chiều ngày càng được chú 

tâm, và những chủ đề mới được thêm vào. Theo đó, một vào hệ thống chỉ số về sự phát 

triển của trẻ được xây dựng và phát triển (Ben-Arieh, 2010, 2008), chẳng hạn như Hệ chỉ 

số phát triển trẻ em (Child Development Index – CDI) (The Save the Children Fund, 

2008, 2012) được đề xuất đánh giá ở nhiều quốc gia về các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục 

và dinh dưỡng. Hệ chỉ số này phản ánh chỉ số phát triển con người (HDI) nhưng tập trung 

vào trẻ em. Một số tổ chức trực thuộc chính phủ và các tổ chức phi chính phủ cũng đưa ra 

những hệ chỉ số thay thế tập trung nhiều hơn vào sự hạnh phúc bằng việc xem xét thêm 

các chủ đề như mối quan hệ với gia đình, nhà trường, và cộng đồng, sự an toàn hoặc sự 

cam kết xã hội (Children’s Society, 2013; UNICEF, 2007; Bradshaw, 2007). Tuy nhiên, 

mặc dù các hệ chỉ số này được phát triển và được so sánh với các hệ chỉ số trước đó vốn 

chỉ tập trung vào những chủ đề đơn, nhưng các hạn chế vẫn còn nhiều. Chẳng hạn, các 

chỉ số phát triển không hướng tới các chủ đề liên quan tới các khía cạnh môi trường, như 

lợi ích của nước hay tiêu dùng nguồn lực. Nhìn chung, một sự phân loại cố định các chủ 

đề cũng như sự mô tả những sự liên phụ thuộc giữa các chủ đề khác nhau vẫn còn là một 

thách thức đối với các nhà nghiên cứu.  



16 
 

Ý tưởng xây dựng một hệ chỉ số phát triển trẻ em xuất phát từ việc thúc đẩy và phát 

triển các chính sách công tập trung tới trẻ em, đặc biệt ở 6 năm đầu đời, giai đoạn mà sự 

phát triển các kỹ năng nhận thức, xúc cảm và xã hội, sự phát triển thể chất chiếm ưu thế.  

4.3. Mô hình chỉ số phát triển trẻ em bền vững (Sustainable Child Development 

Index – SCDI)  

Mô hình chỉ số phát triển trẻ em bền vững được xây dựng để lấp đầy những khoảng 

trống có trong hệ chỉ số phát triển trẻ em (không xem xét các khía cạnh môi trường, mô 

hình phân loại trái ngược nhau, và sự thiếu mô tả những mối liên hệ liên phụ thuộc giữa 

các chủ đề) (Chang & cs., 2015). Hệ chỉ số này nhằm tới các khía cạnh môi trường, kinh 

tế và xã hội trong bối cảnh phát triển bền vững. Đồng thời, hệ chỉ số SCDI có thể so sánh 

hiệu quả ở các quốc gia khác nhau trong đánh giá sự phát triển của trẻ. Như vậy, SCDI có 

thể hỗ trợ cho những người làm chính sách xây dựng hoặc điều chỉnh các chiến lược về 

trẻ em cũng như về sự phát triển bền vững. SCDIJ được xem là một công cụ truyền thông 

nhằm mục tiêu thông báo các điều kiện về sự phát triển của trẻ tới các nhà làm chính 

sách, tới các cộng đồng, các môi trường học thuật, các tổ chức công và tư. Như mọi hệ 

chỉ số khác, SCDI nhằm mục đích tóm lược một lượng lớn thông tin từ những hệ số được 

bao gồm trong đó thành một thông điệp có ý nghĩa và có thể quản lý được (Singh & cs., 

2012; Ciegis & cs., 2009). 

Hệ chỉ số SCDI xem xét 7 lĩnh vực liên quan tới sự phát triển của trẻ em: Sức khỏe, 

giáo dục, sự an toàn, hiện trạng kinh tế, các mối quan hệ và sự tham gia của các khía cạnh 

môi trường. Mỗi chủ đề được cụ thể hóa bằng các tiểu chủ đề và các tiêu chí. Sự phát 

triển tâm lý, sinh lý của trẻ em liên quan đến các chủ đề và tiểu chủ đề sau trong SCDI: 

- Sức khỏe: vệ sinh răng miệng, sức khỏe tâm thần, khuyết tật, bệnh mãn tính; các 

hành vi nguy cơ, sức khỏe bà mẹ, hành vi thể chất 

- Giáo dục: Sự phục vụ của giáo dục, chương trình giáo dục dành cho trẻ, sự hỗ trợ 

của chính phủ cho giáo dục, bình đẳng giới, chất lượng giáo dục của cha mẹ … 

- Sự an toàn: vấn đề bạo lực và hành vi lệch chuẩn, cơ cấu dân số, vấn đề chăm sóc 

trẻ em 

- Mối quan hệ: mối quan hệ gia đình và mối quan hệ bạn bè 

- Sự tham gia: kết nối xã hội, tham gia vào hoạt động cộng đồng … 

Số lượng các chỉ số được sử dụng trong SCDI là 154, trong đó có 66 chỉ số tương 

thích với ít nhất 100 quốc gia. Việc phân tích các chỉ số cũng chỉ ra rằng chủ đề về sức 

khỏe bao gồm nhiều chỉ số nhất với nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Mặt khác, phần lớn các 

chỉ số về mối quan hệ và sự tham gia đều giới hạn sự sẵn sàng của các dữ liệu (Chang & 

cs., 2017).  

4.4. Các chỉ số về cuộc sống và sự phát triển liên quan đến sức khỏe của trẻ em 

(Child Health Indicators of Life and Development – CHILD) 

Sức khỏe của trẻ em là một chủ đề rất rộng, nhưng trước đó đã có nhiều nghiên cứu 

về các chỉ số đánh giá sự phát triển cuộc sống và sức khỏe của trẻ, bao gồm cả các chỉ số 

tử vong ở trẻ nhỏ. Những chủ đề khác như lạm dụng trẻ em, hành vi không lành mạnh (sử 
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dụng thuốc lá, nghiện chất, sử dụng rượu quá liều lượng …) thu hút sự quan tâm của toàn 

xã hội. Tuy nhiên, các tiếp cận truyền thống đã không đánh giá sâu sự tác động của 

những vấn đề này tới sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.  

Các phép đo lường chỉ về thể chất, về sinh lý của trẻ không đủ để mô tả toàn bộ các 

hiện tượng về sức khỏe thể chất và sự phát triển tâm lý của trẻ. Vì thế, theo Rigby và 

Kohler (2002), cần thiết phải đo lường các khía cạnh tích cực của sức khỏe và sự hạnh 

phúc ở trẻ. 

Có thể nói, trẻ sinh ra và lớn lên trong một môi trường phức hợp – bao gồm các yếu 

tố sinh lý, gia đình, xã hội và thể chất. Tất cả những yếu tố này đều có thể có những ảnh 

hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới sự phát triển mọi mặt của trẻ. Các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe và các dịch vụ an sinh xã hội dành cho trẻ đều có nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe và giải 

quyết những vấn đề của trẻ.  

Các chỉ số phát triển của trẻ được đưa ra trong báo cáo tại Hội đồng chung Châu Âu 

(Rigby & Kohler, 2002) bao gồm: 

- Tình hình tử vong ở trẻ 

- Tình hình bệnh tật ở trẻ (ung thư, tiểu đường, hen suyễn, các bệnh viêm nhiễm, 

các bệnh rang miệng,  

- Những tổn thương đối với trẻ (do bỏng, do nhiễm độc, do gãy xương) 

- Sức khỏe tâm thần của trẻ (tình trạng mưu toan tự sát, tình trạng lạm dụng trẻ em, 

các rối loạn hành vi, khuyết tật trí tuệ, rối loạn học tập, phát triển giáo dục, chất 

lượng cuộc sống, …) 

Những chỉ số này chịu sự tác động của các yếu tố nguy cơ và bảo vệ như sau: 

- Các yếu tố liên quan tới cha mẹ (sự trợ giúp của cha mẹ đối với trẻ …) 

- Các yếu tố liên quan đến phong cách sống của trẻ (các hoạt động thể chất …) 

- Các yếu tố liên quan đến sức khỏe khác (sự cố kết gia đình và cố kết xã hội, các 

thói quen dinh dưỡng) 

Như vậy có thể thấy, phần lớn các nghiên cứu trên thế giới về hệ chỉ số phát triển 

của trẻ em đều tập trung vào các vấn đề về sức khỏe thể chất, giáo dục và xã hội. Những 

cơ sở khoa học để xây dựng nên các bộ chỉ số này đều dựa trên sự phát triển ở các giai 

đoạn tuổi trẻ em, đặc biệt giai đoạn tuổi mầm non, từ 0 đến 6. Đối với những giai đoạn 

tuổi khác, các chỉ số sẽ tập trung nhiều hơn tới sức khỏe tâm thần của trẻ. 

Tại Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu về chỉ số phát triển của trẻ em về tâm lý và 

sinh lý. Chưa có hệ chỉ số về sự phát triển tâm lý dành cho học sinh Tiểu học tính đến 

thời điểm này. Đối với trẻ mầm non, hiện nay ở Việt Nam mới có bộ chuẩn phát triển trẻ 

em năm được ban hành theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 6/9/2010, với 28 

chuẩn và 120 chỉ số, áp dụng đối với trẻ mầm non nhằm hỗ trợ thực hiện Chương trình 

giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và chuẩn bị tâm thế cho trẻ 

em năm tuổi vào lớp 1, cũng như làm căn cứ để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên 

truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ và nâng cao 

nhận thức về sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, việc áp dụng bộ chuẩn dành cho trẻ năm 
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tuổi còn gặp nhiều tranh cãi và chưa thực sự thực tế đối với cha mẹ.  

Các chỉ số phát triển thể chất, sinh lý của trẻ em từ mầm non đến học sinh tiểu học 

vẫn đang dựa vào tiêu chí BMI của tổ chức Y tế Thế giới. Điều này khiến cho việc đánh 

giá sự phát triển tâm sinh lý của trẻ mầm non và tiểu học chưa thực sự phù hợp với bối 

cảnh văn hóa Việt Nam.  

5. Sự kế thừa của đề tài về về xây dựng bộ chỉ số phát triển của trẻ em  

.Qua tổng quan các nghiên cứu có thể rút ra các lý thuyết làm cơ sở xây dựng hệ 

thống chỉ số phát triển của trẻ em, đó là: 

- Lý thuyết của Rasch cho phép đo lường và sắp xếp năng lực/ khả năng của trẻ cân 

bằng với độ khó các nhiệm vụ mà trẻ đó hoàn thành (Rasch, G, 1980). 

- Lý thuyết của Vugotxky cho phép xác định mức độ phát triển hiện tại và mức độ 

tương lai của trẻ (Vygotsky L.S, 1978). 

- Lý thuyết của Glaser cho phép mô hình hóa đường phát triển năng lực/ khả năng của 

trẻ gồm nhiều mức độ với các chỉ số cụ thể (Glaser R, 1981). 

Để xây dựng hệ thống chỉ số phát triển năng lực/ khả năng của trẻ em có thể sử 

dụng 02 phương pháp cơ bản, đó là phương pháp thực nghiệm và phương pháp điều tiết. 

Trong phương pháp thực nghiệm có thể sử dụng mô hình BEAR được phát triển 

bởi Trung tâm nghiên cứu đánh giá Berkeley (Berkeley Evaluation and Asessment 

Rereach) về hệ thống đánh giá (Mark Wilson, 2009). Giả định rằng tồn tại 1 biến năng 

lực/ khả năng tiềm ẩn của trẻ em. Việc mô tả quá trình phát triển biến ẩn theo thời gian 

được gọi là bản đồ biến ẩn. Đo lường và đánh giá biến ẩn là 1 chu trình kép kín gồm 4 

bước, đó là: (1) Phát triển bản đồ biến ẩn; (2) Thiết lập các nhiệm vụ đo lường; (3) Mô tả 

phạm vi và sự phức tạp của nhiệm vụ- gọi là không gian kết quả; (4) Thiết lập mô hình đo 

lường để gắn kết những gì quan sát được và những gì được đo (bản đồ biến ẩn). Theo đó, 

phát triển bản đồ biến ẩn là việc mô tả năng lực/ khả năng của trẻ theo thời gian. Bản đồ 

này sẽ phân chia mức độ phức tạp của sự am hiểu và sự thành thạo kỹ năng một cách rõ 

rệt (cả số lượng và chất lượng). 

Phương pháp điều tiết trong xây dựng hệ thông chỉ số phát triển năng lực trẻ em 

(điều tiết là “làm cho công việc, kế hoạch…đươc hợp lý, không có tính trạng chênh lệch 

hoặc mất cân đối” theo Hiệp hội học tập và giảng dạy Austtralia) không chỉ là sự kiểm tra 

các điểm chấm mà còn là sự kiểm soát từ giai đoạn công cụ để đảm bảo quá trình đánh 

giá công bằng, giá trị và tin cậy, khiến đánh giá trở nên tương đương và có thể so sánh 

(ALTC, 2010). Một đánh giá được coi là giá trị khi nó đánh giá đúng cái định đánh giá, 

được coi là tin cậy khi nó tạo ra được kết quả mô tả chính sách và nhất quán về cái được 

đo lường. Phương pháp điều tiết đảm bảo cho quy trình xây dựng hệ thống chỉ số phát 

triển năng lực trẻ em trở nên hợp lý, khoa học, và hệ thống chỉ số có thể dùng để đánh giá 

mức độ phát triển năng lực của trẻ em. Có 2 cách điều tiết: xã hội và thống kê, trong đó 

bản thân điều tiết xã hội gồm điều tiết hướng tới sự đồng thuận và điều tiết chuyên gia. 

Các nghiên cứu về điều tiết trong đánh giá cho thấy điều tiết thường được sử dụng trong 

khâu đánh giá, đảm bảo cho hệ thống chỉ số đánh giá năng lực được hiểu và thực hiện 
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như nhau ở mọi trẻ em, các khu vực và vùng miền.  

Khi sử dụng phương pháp điều tiết một đội ngũ chuyên gia, giáo viên, cán bộ quản 

lý và cha mẹ trẻ sẽ cùng tập hợp, thảo luận, trao đổi để đi đến thống nhất: khái niệm phát 

triển năng lực, các lĩnh vực và tiểu lĩnh vực phát triển năng lực ở trẻ, các tiêu chí, chỉ số 

và đường phát triển năng lực/khả năng ở trẻ. Còn phương pháp thực nghiệm được sử 

dụng khi thu thập thông tin định lượng, từ đó tiến hành phân tích thống kê để điều chỉnh 

các kết quả của nhóm chuyên gia, giáo viên, cán bộ quản lý, cha mẹ đề xuất. 

Như vậy, qua tổng quan các nghiên cứu có liên quan cho thấy những thành tựu mà 

đề tài có thể kế thừa và học hỏi được, đó là: 

- Khái niệm về sự phát triển trẻ em; chỉ số, chỉ số phát triển; đánh giá sự phát 

triển của trẻ em. 

- Các lĩnh vực và tiểu lĩnh vực trong phát triển của trẻ em; Các giai đoạn lứa tuổi 

và đặc điểm đặc trưng trong phát triển của trẻ em MN, Tiểu học 

- Mục đích, nguyên tắc đánh giá sự phát triển của trẻ em; Chỉ số cơ bản trong 

đánh giá sự phát triển về thể chất và tâm lý của trẻ em. Các công cụ phổ biến 

dùng để đánh giá sự phát triển của trẻ MN và Tiểu học 

- Các lý thuyết, phương pháp và quy trình xây dựng hệ thống chỉ số phát triển 

năng lực của trẻ em 

Tuy nhiên, tổng quan cũng cho thấy còn nhiều “khoảng trống” cần được nghiên cứu 

lấp đầy, như: 

- Thiếu các nghiên cứu lý luận mang tính hệ thống về sự phát triển của trẻ em 

mầm non, tiểu học Việt Nam trong giai đoạn từ 2000 đến nay. 

- Thiếu nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển của trẻ em mầm non, tiểu học 

ở Việt Nam, cũng như nghiên cứu xác định hệ thống chỉ số cơ bản trong phát 

triển thể chất và tâm lý của trẻ em mầm non, tiểu học. 

-  Chưa áp dụng các lý thuyết, phương pháp và quy trình xây dựng hệ thống chỉ 

số đánh giá năng lực của thế giới vào xây dựng hệ thống chỉ số phát triển của 

trẻ mầm non, tiểu học nói riêng và trẻ em Việt Nam nói chung. 

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

Giáo dục Việt Nam đang có những sự thay đổi nhất định đặc biệt là từ khi việc đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam được xác định và thực thi một cách hệ thống, 

toàn diện.  

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI 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 kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã đưa ra 9 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh: 

Tiếp tục đổi mới và chuẩn hóa nội dung giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý, 

yêu cầu phát triển thể lực và hình thành nhân cách. Như vậy vấn đề nghiên cứu để xác 

định đặc điểm sinh lý, tâm lý của trẻ em Việt Nam ngày nay, làm căn cứ để xây dựng và 

chuẩn hóa nội dung giáo dục là nhiệm vụ quan trọng cấp bách. 
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          Để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, hướng đến người học, lấy người học làm 

trung tâm, tạo điều kiện tốt nhất để phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của 

người học thì việc xác định các chỉ số tâm lý sinh lý của trẻ Mầm non và học sinh phổ 

thông Việt Nam hiện tại là yêu cầu không thể thiếu được. 

        Có thể trong nhiều năm qua, một số nghiên cứu của Việt Nam về các chỉ số tâm sinh 

lý của học sinh Việt Nam được thực hiện nhưng vẫn còn mang tính nhỏ lẻ. Hơn nữa, 

chưa xác định một cách bài bản, hệ thống cũng như chưa điềm chỉ được các chỉ số cần 

thiết, làm cơ sở quan trọng cho sự đầu tư về cơ sở vật chất, điều kiện và phương tiện dạy 

học, xác định và biên chế các nội dung dạy học, xây dựng các hoạt động giáo dục…Có 

thể khẳng định, từ việc đầu tư về bàn ghế đến xây dựng phòng ốc, bố trí các cơ sở vật 

chất đều cần những chỉ số nhất định về mặt chiều cao, cân nặng và thể lực của trẻ. Hiện 

tượng trẻ ngồi đầu gối đụng vào gầm bàn, chân không thể duỗi, cận thị - khúc xạ mắt là 

do việc xây dựng cơ sở vật chất chưa tuân thủ các điều kiện có liên quan, hay những 

tranh luận về việc đưa nội dung giáo dục giới tính vào thời điểm nào, giải quyết vấn đề 

giáo dục ra sao với hiện tượng trẻ dậy thì sớm… đều có thể tiếp diễn nếu các chỉ số tâm 

sinh lý của học sinh không được nghiên cứu và xác lập. 

         Chương trình Giáo dục mầm non cũng như Chương trình giáo dục phổ thông hiện 

hành được xây dựng dựa trên những minh chứng khoa học về sự phát triển sinh lý, tâm lý 

của trẻ em Việt nam qua các công trình nghiên cứu từ trước những năm 2000. Với sự 

phát triển của môi trường sống nói chung và môi trường giáo dục, điều kiện dạy học nói 

riêng thì nhiều chỉ số phát triển tâm lý, sinh lý của trẻ em Việt Nam đã thay đổi. 

        Vì vậy, việc xác lập được cơ sở lí luận và thực tiễn, xác định được bộ chỉ số cơ bản 

trong phát triển tâm sinh lý của trẻ Mầm non và học sinh phổ thông Việt Nam nhằm phục 

vụ công cuộc đồi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay là vấn đề nghiên 

cứu mang ý nghĩa thiết thực, đảm bảo tốt hơn nguyên tắc “giáo dục lấy học sinh làm 

trung tâm” và đáp ứng được yêu cầu “phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý, yêu cầu phát 

triển thể lực và hình thành nhân cách” (NQ/TW, ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI).  

Trong khuôn khổ của nhiệm vụ trong chương trình Khoa học Giáo dục, chúng tôi 

giới hạn phạm vi nghiên cứu là ở trẻ mầm non và tiểu học.  
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4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009). Chương trình Giáo dục mầm no 

5. Bộ Giáo dục và đào tạo (2010). Thông tư ban hành Quy định về Bộ Chuẩn phát 

triển trẻ em năm tuổi, Số: 23/2010/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2010 

6. Lê Thị Bừng (2008), Các thuộc tính điển hình của tâm lý nhân cách. NXBĐHSP  

7. Hàn Nguyệt Kim Chi và cộng sự (2005), Báo cáo kết quả nghiên cứu dọc đặc 

điểm tăng trưởng cơ thể và phát triển tâm lí của trẻ  61 – 72 tháng tuổi, Hà Nội. 

8.  Hàn Nguyệt Kim Chi, (2001 – 2015),  “Nghiên cứu dọc đặc điểm tăng trưởng và 

phát triển của trẻ từ 37 – 72 tháng tuổi” B2001 – 49 – 19. 

9. Vũ Thị Chín (1989), Chỉ số phát triển sinh lý - tâm lý từ 0 đến 3 tuổi, NXB Khoa 

học xã hội. 

10. Đánh giá tâm lý vận động của trẻ bằng Test Denver II . 3/2009  

11. Đinh Văn Đức, (2014), “Ngôn ngữ và Tư duy: Một tiếp cận”, Sách chuyên luận 

ĐHKHXH&NV 

12. Gardner, H. (1998). Cơ cấu trí khôn- Lý thuyết về nhiều dạng trí khôn -NXB Giáo 

dục 

13. Lê Minh Hà (2002), Nghiên cứu mức độ phát triển trí tuệ và thể lực của trẻ mẫu 

giáo 5 – 6 tuổi, Luận án tiến sĩ tâm lý học, Đại học Sư phạm Hà Nội. 

14. Phạm Minh Hạc (chủ biên), Lê Khanh, Trần Trọng Thuỷ - Tập 1, 2 (1988), Tâm lí 

học : Dùng cho các trường đại học sư phạm, NXB Giáo dục. 

15. Nguyễn Thị Hạnh, “Hình thành kỹ năng đọc và viết cho trẻ trước khi vào lớp 1” 

16. Ngô Công Hoàn (1995), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi lọt lòng đến 6 tuổi, Hà Nội. 

17. Bùi Văn Huệ (2012), Những công trình tâm lý học- giáo dục học. NXB Đại học Sư 

phạm. 

18. Lưu Thị Lan, “Những bước phát triển ngôn ngữ của trẻ em từ 1 – 6 tuổi”, Luận án 

tiến sĩ ngôn ngữ học. 

19. Nguyễn Đức Minh, (2013),“Nghiên cứu ứng dụng thang Kiểm tra phát triển Kyoto 

tại Việt Nam”,  B2011 – 37 - 02 

20. Nguyễn Thị Nhất, Nguyễn Khắc Viện (1997),Tâm lý trẻ em, Nxb Trẻ.  

21. Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân (2010), Giáo trình phương pháp cho trẻ mầm non 
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khám phá khoa học về môi trường xung quanh : Dành cho hệ cao đẳng Sư phạm Mầm 

non, NXBĐH Sư phạm 

22. Đặng Hồng Phương, (2013), Phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non, 

NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội. 

23. Trần Đình Quang (2011),Giải phẫu - Sinh lí trẻ em, NXB Đại học Sư phạm 

24.  Huỳnh Văn Sơn,(2013) “Chẩn đoán trẻ khó khăn học đọc - đôi điều cần lưu tâm”, 

Kỉ yếu hội thảo khoa học Quốc tế” Dạy học cho học sinh lớp 1 có khó khăn về đọc”  

25. Nguyễn Thạc (2003), Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu sự phát triển của trẻ 

em, NXB Đại học Sư phạm. 

26. Phạm Ngọc Thanh (2007), “Trẻ rối loạn ngôn ngữ khám chữa tại Bệnh viện Nhi 

Đồng 1”.  

27. Tạ Ngọc Thanh (2009), Đánh giá và kích thích sự phát triển của trẻ 3-6 tuổi, NXB 

Giáo dục. 

28. Tạ Ngọc Thanh và nhóm đề tài (2002), Xây dựng trắc nghiệm đánh giá kĩ năng nhận 

thức của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi. Viện KHGD Việt Nam. 

29. Nguyễn Thị Thanh Thủy (2004), Xây dựng tài liệu tham khảo phục vụ môn phương 

pháp cho trẻ làm quen môi trường xung quanh, Đề tài NCKH cấp Bộ, Mã số B2001-

47-03-TD. 

30. Trần Trọng Thủy (2006), Các chỉ số cơ bản về sinh lý và tâm lí học sinh phổ thông 

hiện nay. NXB Giáo dục, 2006. 

31. Bùi Kim Tuyến, Trần Tân Tiến, Nguyễn Thị Thư (1996), Phương pháp giáo dục 

thể chất, Hà Nội. 

32. Nguyễn Ánh Tuyết (ch.b.), Nguyễn Như Mai, Đinh Kim Thoa (2011), Tâm lý học 

trẻ em lứa tuổi mầm non: Từ lọt lòng đến 6 tuổi / Nguyễn Ánh Tuyết, NXB Đại học 

Sư phạm. 

33. Trần Thị Ngọc Trâm, Giáo dục khoa học với việc PTNT của trẻ mẫu giáo, Tạp chí 

Giáo dục số 81 (tr 28-31) tháng 3/2004.   

34. Trung tâm nghiên cứu giáo dục mầm non (1997), Nghiên cứu dọc đặc điểm phát 

triển cơ thể và tâm vận động của trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi tại Hà Nội. 

35. Trung tâm nghiên cứu giáo dục mầm non (2001), Một số đặc điểm phát triển của 

trẻ em từ 0 – 6 tuổi và mục tiêu nội dung chăm sóc – giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm 

non, Viện khoa học giáo dục, Hà Nội. 

36. Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục mầm non (2003), Sự phát triển của trẻ 3-6 tuổi. 

37. Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên). Tâm lí học đại cương. NXB Giáo dục,  1995. 

38. Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em Trung ương (1976), Chỉ số phát triển tâm lý, sinh 

lý từ sơ sinh đến 3 tuổi. 

39. Lê Thanh Vân (2005), Bước đầu tìm hiểu sự phát triển về chiều cao và cân nặng 

của trẻ từ 3-6 tuổi ở một số trường mầm non của Hà Nội: Báo cáo tổng kết đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: SP-04-110  

40. Nguyễn Khắc Viện - Nguyễn Thị Nhất (1990),  Tuổi mầm non - tâm lý giáo dục, 
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41. Nguyễn Khắc Viện (1990), Lòng con trẻ : Tâm lý học trẻ em NXB Phụ nữ  

42. Viện chiến lược và chương trình giáo dục (2006), Sự phát triển thể chất và tâm – 

vận động của trẻ từ 0 đến 6 tuổi, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

43. Phan Thị Ngọc Yến (2006), Đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em, NXB Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

 

16 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

Nội dung 1: Cơ sở lý luận của sự phát triển sinh lý, tâm lý trẻ mầm non, tiểu học và 

đánh giá sự phát triển (từ 3 tháng tuổi đến 11 tuổi) 

1.1. Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ em và các yếu tố ảnh 

hưởng 

1.1.1. Các lý thuyết hiện đại về sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ em ở giai đoạn 

mầm non, tiểu học; 

1.1.2. Lĩnh vực và đặc điểm phát triển sinh lý, tâm lý trẻ mầm non, tiểu học; 

1.2. Cơ sở lý luận của đánh giá sự phát triển sinh lý và tâm lý của trẻ em mầm non và tiểu 

học 

1.2.1. Các khái niệm: đo lường và đánh giá sự phát triển sinh lý, tâm lý trẻ em; tiêu 

chí và chỉ số phát triển thể chất, tâm lý ở trẻ em; 

1.2.2. Đo lường sự phát triển sinh lý của trẻ mầm non, Tiểu học: nguyên tắc, mục 

tiêu, tiêu chí, chỉ số, phương pháp và kỹ thuật đo lường;  

Nội dung 2: Lý luận về xây dựng hệ thống chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ 

mầm non, tiểu học 

2.1. Nghiên cứu tài liệu lý luận về xây dựng hệ thống chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của 

trẻ mầm non, tiểu học 

2.1.1. Các lý thuyết làm nền tảng cho xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số phát triển 

sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học. 

2.1.2. Nguyên tắc, yêu cầu xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số phát triển sinh lý, tâm 

lý của trẻ em mầm non, tiểu học các độ tuổi ở Việt Nam; 

2.1.3. Phương pháp xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của 

trẻ mầm non, tiểu học các độ tuổi ở Việt Nam 

2.1.4. Quy trình xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ 

em mầm non, tiểu học các độ tuổi ở Việt Nam theo 4 giai đoạn (dựa theo mô hình 

BEAR): 

(i) phác thảo mô hình/ đường phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ theo nhóm tuổi;  

(ii) thiết lập các tiêu chí, chỉ số đo lường sự phát triển;  

(iii) thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số trong thực tiễn;  

(iv) xác minh độ tin cậy, giá trị, phù hợp,... của các tiêu chí, chỉ số và điều chỉnh.   

2.2. Nghiên cứu xu hướng đổi mới giáo dục của quốc tế và chủ trương đổi mới giáo dục 

Việt Nam 
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2.2.1. Xu hướng đổi mới giáo dục của quốc tế và việc xây dựng hệ thống chỉ số phát 

triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học trong giai đoạn sắp tới. 

2.2.2. Chủ trương và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam liên quan đến việc xây 

dựng hệ thống chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học trong giai 

đoạn sắp tới. 

Nội dung 3: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về xây dựng hệ thống chỉ số và đánh 

giá sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học 

3.1. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng tiêu chí, chỉ số phát triển và đánh giá sự phát triển 

sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học; 

3.2. Kinh nghiệm của Việt Nam về xây dựng tiêu chí, chỉ số phát triển và đánh giá sự 

phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học; 

3.3. Một số bộ công cụ đánh giá và đo lường sự phát triển sinh lý, tâm lý trẻ mầm non, 

tiểu học sử dụng trên thế giới và Việt Nam; 

 

Nội dung 4: Xây dựng bộ tiêu chí, công cụ đánh giá thực trạng phát triển sinh lý, 

tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học tại Việt Nam 

4.1. Xây dựng các tiêu chí, thang đo, thiết kế công cụ đo lường phát triển sinh lý, tâm lý 

của trẻ mầm non, tiểu học  

4.1.1. Mục đích, yêu cầu, tiêu chí, nội dung, phương pháp và quy trình đánh giá phát 

triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học tại Việt Nam; 

4.1.2. Xây dựng các tiêu chí và bộ công cụ đánh giá sự phát triển sinh lý của trẻ 

mầm non và tiểu học 

4.1.3. Xây dựng các tiêu chí và bộ công cụ đánh giá, đo lường sự phát triển tâm lý 

trẻ mầm non và tiểu học. 

4.2. Thử nghiệm bộ tiêu chí, thang đo và các công cụ đo thực trạng phát triển sinh lý, tâm 

lý trẻ mầm non, tiểu học Việt Nam 

4.2.1. Tổ chức thử nghiệm bộ tiêu chí, thang đo đánh giá sự phát triển sinh lý, tâm lý 

trẻ mầm non và tiểu học (pilot) 

4.2.2. Báo cáo phân tích kết quả thử nghiệm và điều chỉnh bộ tiêu chí, thang đo và 

các công cụ đo thực trạng phát triển sinh lý, tâm lý trẻ mầm non, tiểu học Việt Nam 

Nội dung 5: Đánh giá phát triển sinh lý, tâm lý trẻ em mầm non và tiểu học 

5.1. Đánh giá thực trạng phát triển sinh lý, tâm lý trẻ mầm non, tiểu học Việt Nam 

5.1.1. Thực hiện đo lường, đánh giá thực trạng phát triển sinh lý trẻ mầm non và tiểu 

học trên diện rộng  

5.1.2. Thực hiện đo lường, đánh giá thực trạng phát triển tâm lý của học sinh mầm 

non và tiểu học trên diện rộng; 

5.2. Phân tích kết quả đánh giá thực trạng phát triển sinh lý, tâm lý trẻ mầm non, tiểu học 

Việt Nam 

5.2.1. Phân tích kết quả đánh giá thực trạng phát triển sinh lý và tâm lý trẻ em mầm 

non theo độ tuổi: 3-6 tháng; 6-12 tháng; 12-24 tháng; 24-36 tháng; 3-4 tuổi; 4-5 tuổi, 
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5-6 tuổi  

5.2.2. Phân tích kết quả đánh giá thực trạng phát triển sinh lý và tâm lý của học sinh 

tiểu học theo độ tuổi:  6-7 tuổi; 6-8 tuổi; 8-9 tuổi; 9-10 tuổi; 10-11 tuổi; 

5.2.3. Phân tích kết quả đánh giá chung về thực trạng phát triển sinh lý, tâm lý của 

trẻ mầm non, tiểu học, có tính đến các yếu tố giới tính, khu vực, dân tộc;   

5.2.4. Những vấn đề đặt ra cho việc xác định các tiêu chí, chỉ số phát triển sinh lý, 

tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học Việt nam. 

Nội dung 6: Xác định các chỉ số cơ bản của sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm 

non, tiểu học Việt Nam 

6.1. Xây dựng chỉ số cơ bản trong phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học các 

độ tuổi ở Việt Nam trên cơ sở kết quả đánh giá đã thu được: 

6.2. Phác thảo mô hình/ đường phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ MN, Tiểu học theo nhóm 

tuổi: 3-6 tháng; 6-12 tháng; 12-24 tháng; 24-36 tháng; 3-4 tuổi; 4-5 tuổi; 5-6 tuổi; 6-7 

tuổi; 6-8 tuổi; 8-9 tuổi; 9-10 tuổi; 10-11 tuổi;  

6.3. Thiết lập các tiêu chí, chỉ số đo lường sự phát triển sinh lý, tâm lý ở các lĩnh vực: 

sinh lý (sức khỏe thể chất/ tinh thần, vận động thô và tinh); tâm lý (nhận thức; ngôn ngữ 

và giao tiếp; tình cảm; hành động ý chí…) 

6.4. Xây dựng các công cụ/ bài tập đo lường sự phát triển sinh lý, tâm lý ở các lĩnh vực 

nêu trên. 

Nội dung 7: Đề xuất một số khuyến nghị chính sách quản lý, tổ chức thực hiện đồng 

bộ, hiệu quả chất lượng đổi mới giáo dục và đào tạo dựa trên hệ thống tiêu chí, chỉ 

số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non và tiểu học 

7.1. Khuyến nghị về xây dựng phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu cập nhật sự phát triển 

sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học Việt nam; 

7.2. Khuyến nghị về xây dựng các chuẩn phát triển trẻ mầm non, tiểu  học các độ tuổi; 

7.3. Khuyến nghị xây dựng chính sách về chương trình giáo dục và đào tạo phù hợp với 

các tiêu chí, chỉ số phát triển tâm sinh lý của học sinh tiểu học (thiết kế chương trình đào 

tạo, đề xuất các môn học ... phù hợp); 

7.4. Đề xuất xây dựng chính sách về môi trường giáo dục, học tập tạo động lực cho trẻ 

mầm non, tiểu học và các chương trình giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống phù hợp lứa 

tuổi và trình độ phát triển của trẻ. 

 

Phạm vi nghiên cứu:  

Trong đề tài này, chúng tôi giới hạn phát triển sinh lý ở khía cạnh thể chất, sức khỏe thể 

chất, dinh dưỡng, tiêm chủng.  

 

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) 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài sẽ sưu tầm và dịch các tài liệu 

có liên quan đến vấn đề lý luận về sự phát triển sinh lí, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học 
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và xây dựng hệ thống chỉ số phát triển trẻ mầm non, tiểu học. Cụ thể là: 

- Tài liệu liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nước, hành động của ngành giáo dục về đổi mới giáo dục, về nâng cao chất lượng giáo 

dục cho trẻ mầm non, tiểu học; 

- Tài liệu tổng quan nghiên cứu sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học, hệ 

thống chỉ số phát triển và đánh giá sự phát triển thể chất, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu 

học. 

- Tài liệu lý luận về sự phát triển sinh lý, tâm lý trẻ mầm non, tiểu học; về đánh giá sự 

phát triển sinh lý, tâm lý trẻ mầm non, tiểu học và xây dựng hệ thống chỉ số phát triển 

sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học. 

- Các bộ công cụ đánh giá sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học. 

- Tổng quan kinh nghiệm quốc tế (một số nước phát triển và đang phát triển) về xây dựng 

hệ thống tiêu chí, chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học. 

- Các đề tài, đề án, dự án, sách, bài báo khoa học, kỷ yếu hội thảo... của Bộ GD&ĐT, các 

bộ ngành, các tổ chức quốc tế có liên quan đến xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số phát 

triển trẻ mầm non, tiểu học. 

17.2. Hội thảo/toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

Dự kiến 03 cuộc Hội thảo lớn để thông tin, trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về 

những vấn đề/ kết quả nghiên cứu.  

17.2.1. Hội thảo 1: tại Hà Nội 1 ngày 2 buổi, Số lượng đại biểu tham dự: 100 người  

Chủ đề: Luận chứng khoa học về sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ trẻ mầm non, 

học sinh Tiểu học. 

Mục đích: Trao đổi và thống nhất khái niệm, cấu trúc, đặc điểm của sự phát triển 

sinh lý, tâm lý của trẻ trẻ mầm non, học sinh Tiểu học. (từ 3 tuổi đến 11 tuổi) 

Yêu cầu: 

- Làm rõ các khái niệm, cấu trúc (các lĩnh vực và tiểu lĩnh vực), các đặc điểm cơ 

bản của sự phát triển sinh lý ở trẻ mầm non, học sinh tiểu học qua các giai đoạn lứa tuổi. 

- Làm rõ các khái niệm, cấu trúc (các lĩnh vực và tiểu lĩnh vực), các đặc điểm cơ 

bản của sự phát triển tâm lý ở trẻ mầm non, học sinh tiểu học qua các giai đoạn lứa tuổi. 

- Hệ thống tiêu chí, chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, học sinh tiểu 

học. 

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, 

học sinh tiểu học trong giai đoạn hiện nay.  

Sản phẩm: Báo cáo hội thảo và biên bản góp ý hoàn thiện luận chứng khoa học về 

sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non ,học sinh tiểu học trong giai đoạn hiện nay.  

17.2.2. Hội thảo 2: Tổ chức tại Hà nội (1 ngày 2 buổi, Số lượng đại biểu tham dự: 100 

người ) 

Chủ đề: Cơ sở thực tiễn về hệ thống chỉ số phát triển và đánh giá thực trạng phát 

triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, học sinh tiểu học. 

Mục đích: Trao đổi kinh nghiệm quốc tế và kết quả đánh giá thực trạng phát triển 
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thể chất, tâm lý của trẻ mầm non, học sinh tiểu học. 

Yêu cầu:  

- Tổng quan kinh nghiệm của một số nước về hệ thống chỉ số phát triển sinh lý, 

tâm lý của trẻ mầm non, học sinh tiểu học; Rút ra bài học cho Việt Nam; 

- Mô tả rõ ràng thực trạng phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, học sinh tiểu 

học Việt Nam hiện nay.   

- Chỉ ra nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, 

học sinh tiểu học. 

Sản phẩm: Báo cáo hội thảo và biên bản góp ý cho kinh nghiệm quốc tế và đánh 

giá thực trạng sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, học sinh tiểu học Việt Nam 

17.2.3 Hội thảo 3: Tổ chức tại Hà nội ( 1 ngày 2 buổi, Số lượng đại biểu tham dự: 100 

người ) 

Chủ đề: Thực trạng phát triển và bộ chỉ số phát triển sinh lý ,tâm lý của trẻ mầm 

non, học sinh tiểu học Việt Nam phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam trong bối 

cảnh hiện nay. 

Mục đích: công bố kết quả, thảo luận về bộ chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ 

mầm non, học sinh tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam trong bối cảnh 

hiện nay 

Yêu cầu: 

- Làm rõ phương pháp và quy trình xây dựng (theo mô hình BERA) hệ thống tiêu 

chí, chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, học sinh tiểu học 

- Trình bày kết quả của phương pháp thực nghiệm và phương pháp điều tiết theo 

quy trình 4 bước nêu trên trong xây dựng hệ thống tiêu chí chỉ số phát triển sinh lý, tâm 

lý của trẻ mầm non, học sinh tiểu học 

- Tham vấn về kết quả điều chỉnh hệ thống tiêu chí, chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý 

của trẻ mầm non, học sinh tiểu học. 

- Tham vấn về các khuyến nghị sử dụng hệ thống tiêu chí, chỉ số phát triển trẻ 

mầm non, tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở Việt Nam(i) Xây dựng phần 

mềm hệ thống cơ sở dữ liệu cập nhật sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu 

học Việt Nam (ii) Xây dựng các chuẩn phát triển trẻ mầm non, tiểu học các độ tuổi; (iii) 

Xây dựng chính sách về chương trình giáo dục và đào tạo phù hợp với các tiêu chí, chỉ số 

phát triển tâm sinh lý của học sinh Tiểu học (thiết kế chương trình đào tạo, đề xuất các 

môn học ... phù hợp); (iv) Thiết kế cơ sở vật chất, môi trường học tập phù hợp với các chỉ 

số phát triển sinh lý của trẻ em (v) Xây dựng chính sách về môi trường học tập tạo động 

lực cho trẻ em. 

Sản phẩm: Báo cáo hội thảo. 

Ngoài ra, Đề tài sẽ tổ chức thường xuyên các buổi tọa đàm khoa học với quy mô 

vừa và nhỏ nhằm trao đổi từng nhóm vấn đề nghiên cứu và các vấn đề nảy sinh trong quá 

trình nghiên cứu. 

17.3. Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội 
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dung, phương pháp) 

Đề tài sẽ có giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm để thích ứng các công cụ ở 150 khách thể ở 

địa bàn Hải Phòng, Đà nẵng, Cần Thơ.  

Việc khảo sát dự kiến sẽ thực hiện như sau:   

17.3.1 Quy mô địa bàn: 7 tỉnh trong toàn quốc + 3 thành phố TƯ  

- Đối với cấp tỉnh, thành: chọn 7 tỉnh thuộc khu vực Bắc, Bắc Trung bộ là: Hải 

Phòng, Thái Nguyên, Điện Biên ; khu vực Trung, Tây nguyên là Bình Định; khu vực 

Nam, Tây Nam bộ là Đồng Tháp, Cần Thơ và 3 thành phố TƯ: Hà Nội, Đà Nẵng, 

TPHCM  

- Đối với cấp tỉnh: chọn 3 khu vực đặc trưng thành thị, nông thôn, cận thành thị; 

mỗi khu vực chọn 2 cơ sở giáo dục Mầm non, 2 cơ sở giáo dục Tiểu học 

- Đối với mỗi độ tuổi chọn đối tượng như sau:  

+ Mầm non: ngẫu nhiên 08 trẻ/ độ tuổi và 08 cha mẹ của các trẻ; tổng 2.688 phiếu 

+ Tiểu học: ngẫu nhiên 08 học sinh/ độ tuổi;  tổng 2.960 phiếu 

Tổng số phiếu điều tra khảo sát là: 5.648 phiếu 

C1) Với nghiên cứu thử nghiệm pilot: 150 trẻ em mầm non và tiểu học tại Hải 

Phòng, Đà nẵng và Cần Thơ, thuộc 3 khu vực nông thôn, thành thị, cận đô thị.  

C2) Với nghiên cứu khảo sát toàn quốc 

 - Số tỉnh, thành: chọn 3 thành phố TƯ và 7 tỉnh đại diện của  các vùng, miền kinh 

tế xã hội của Việt nam (Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc 

Trung bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, và Đồng bằng sông Cửu 

Long), có tính đến trọng số theo số lượng tỉnh, thành trong mỗi vùng;  

-  Ở mỗi tỉnh, chọn 3 khu vực thuộc thành thị, nông thôn, cận đô thị; mỗi khu vực 

chọn 2 cơ sở giáo dục mầm non, 2 cơ sở giáo dục Tiểu học 

- Đối với mỗi độ tuổi chọn đối tượng như sau:  

+ Mầm non: ngẫu nhiên 5 trẻ/ độ tuổi (3-11 tuổi) và 5 cha mẹ của các trẻ; 

+ Tiểu học: ngẫu nhiên 5 học sinh/ độ tuổi  

         Tổng số mẫu:  

Phỏng vấn nhóm tập trung để xây dựng bộ chỉ số phát triển: 60 người bao gồm giáo 

viên, cán bộ quản lý, cha mẹ ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Phỏng vấn nhóm tập trung 

được tổ chức ở cả 3 miền, 1 lần họp/vùng.  

Điều tra thực trạng: 

+ Số trẻ MN tham gia đánh giá: 8 trẻ*4 độ tuổi (3-6 tuổi)*2 trường*3 khu vực*7 

tỉnh/thành=1.344 trẻ MN. Số cha hoặc mẹ tham gia điều tra: 1.344 cha mẹ. 

Số lượng mẫu điều tra ở bậc mầm non: 1.344 trẻ mầm non+ 1.344 cha (mẹ) của 

trẻ = 2.688 phiếu. 

+ Số học sinh Tiểu học tham gia đánh giá: 8 trẻ*5 độ tuổi (6-11 tuổi) *2 trường*3 

khu vực*7 tỉnh/thành= 2.960 học sinh Tiểu học. 

    Số lượng mẫu điều tra ở bậc tiểu học: 2.960 học sinh 
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17.3.2 Mục đích/ yêu cầu: 

Đánh giá thực trạng về phát triển sinh lý, tâm lý trẻ em mầm non và học sinh tiểu học 

trong các địa phương có khảo sát để làm cơ sở xây dựng bộ chỉ số phát triển sinh lý, tâm 

lý của trẻ em mầm non và học sinh tiểu học phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo 

Việt Nam. 

17.3.3 Nội dung:  

- Thử nghiệm bộ công cụ đánh giá  

- Thu thập đánh giá thực trạng phát triển tâm lý, sinh lý trẻ mầm non và học sinh tiểu 

học 

- Thu thập số liệu về các chỉ số tâm lý, sinh lý trẻ mầm non và học sinh tiểu học. 

17.3.4 Phương pháp:  

Điều tra theo phiếu hỏi 

Khảo sát điển hình một số địa phương  

 
18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

18.1. Cách tiếp cận 

Để xây dựng được hệ thống chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu 

học, đề tài sử dụng ba cách tiếp cận chính là lịch sử - cụ thể, hệ thống và chuẩn hóa. 

18.1.1. Cách tiếp cận Lịch sử - cụ thể 

Đề tài được nghiên cứu theo cách tiếp cận lịch sử - cụ thể, vừa nghiên cứu giáo 

dục mầm non và giáo dục tiểu học với những qui luật, xu thế phát triển nội tại của nó, 

vừa đặt sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học là đích đến của quá trình 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, là cơ sở để điều chỉnh các yếu tố khác của hệ thống 

giáo dục (mục tiêu, chương trình, các hoạt động giáo dục trong gia đình, nhà trường, cơ 

chế quản lý giáo dục,...). 

18.1.2.Tiếp cận hệ thống 

Để đánh giá thực trạng phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học và xây 

dựng được hệ thống tiêu chí, chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học, 

cần áp dụng một số bước quan trọng như sau: 

- Tìm hiểu đặc điểm và ảnh hưởng của giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ở cơ 

sở giáo dục và tại gia đình đối với sự phát triển sinh lý, tâm lý trẻ mầm non, tiểu học; tìm 

hiểu môi trường pháp lý để phát triển sinh lý, tâm lý cho trẻ mầm non, tiểu học 

- Xác định các bước của quá trình xây dựng hệ thống chỉ số phát triển sinh lý, tâm 

lý của trẻ mầm non, tiểu học, trách nhiệm của địa phương và cơ sở giáo dục, của gia đình, 

cộng đồng chuẩn bị các nguồn lực để hướng tới các chỉ số đó; 

- Thiết lập các tiêu chí, chỉ số đánh giá thực trạng phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ 

mầm non, tiểu học, quá trình xây dựng và đánh giá tính khoa học, hiệu quả của hệ thống 

chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục trong bối cảnh hiện nay. 

- Áp dụng các tiêu chí, chỉ số đánh giá, công cụ đo lường/ bài tập đo để thu thập 
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thông tin, từ đó xác định đúng thực trạng, phân tích và thông kê, đánh giá kết quả để điều 

chỉnh hệ thống chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học trong bối cảnh 

hiện nay. 

- Khuyến nghị được các chính sách quản lý, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả 

chất lượng đổi mới giáo dục và đào tạo dựa trên hệ thống tiêu chí, chỉ số phát triển tâm 

sinh lý của học sinh tiểu học. 

Bằng cách này, có thể giám sát các quá trình xây dựng và chất lượng của hệ thống 

chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học trong bối cảnh hiện nay. 

18.1.3.Tiếp cận chuẩn hóa  

Ở góc độ quản lý giáo dục địa phương, tiếp cận chuẩn hóa được hiểu là việc cụ thể 

hóa tiêu chuẩn quốc gia về sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học với tiêu 

chuẩn địa phương, xây dựng hệ thống chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, 

tiểu học ở từng vùng, miền trên cơ sở tham chiếu chuẩn quốc gia để kiểm soát chất 

lượngcủa hệ thống chỉ số phát triển được xây dựng. 

Ở góc độ đề tài, tiếp cận chuẩn hóa được áp dụng trong các việc:  

(i) Thực hiện quy trình nghiên cứu: xác định các đặc điểm và yêu cầu về sự phát 

triển sinh lý tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học; xây dựng tiêu chí, chỉ số và công cụ đánh 

giá thực trạng phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học; đánh giá thực trạng 

phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học; quá trình xây dựng hệ thống chỉ số 

phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học; khuyến nghị các chính sách quản lý, 

tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả chất lượng đổi mới giáo dục và đào tạo dựa trên hệ 

thống tiêu chí, chỉ số phát triển tâm sinh lý của học sinh tiểu học 

(ii) Thực hiện quy trình đánh giá thực trạng phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm 

non, tiểu học một cách chuẩn hóa: xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá, biên soạn công 

cụ khảo sát; thu thập dữ liệu tại trung ương và địa phương; phân tích dữ liệu và viết báo 

cáo kết quả thực trạng phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học. Quy trình này 

có thử nghiệm trên mẫu nhỏ trước khi đo lường, khảo sát chính thức tại 7 tỉnh, thành phố 

thuộc 06 vùng, miền ở Việt Nam. 

(iii) Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm 

non, tiểu học cũng được tiến hành theo phương thức chuẩn hoá: dữ liệu phải mô tả đúng 

chỉ số; hệ thống cơ sở dữ liệu phải bảo đảm các chức năng lưu trữ, quản lý, truy vấn và 

chỉnh sửa; sử dụng các phương pháp thiết kế cổ điển (có cấu trúc, merise,…) và phương 

pháp hướng đối tượng (UML); mã hóa và giải thuật tin học;...  

18.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

Bên cạnh những phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục kinh điển như nghiên 

cứu lý thuyết, tổng kết kinh nghiệm, thống kê toán học,..., nghiên cứu này sử dụng một số 

phương pháp, kỹ thuật đặc thù là: phương pháp chọn mẫu thử nghiệm; kỹ thuật thiết lập 

tiêu chí, chỉ số đánh giá; quy trình và phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số phát triển sinh 

lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học; biên soạn công cụ đo lường chỉ số phát triển sinh lý, 

tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học và mô hình đo lường để phân tích, đánh giá sự phát triển 
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của trẻ mầm non, tiểu học trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ.  

18.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

Thu thập các thành tựu lý thuyết, kết quả nghiên cứu đã đạt được, các chủ trương, 

chính sách có liên quan nhằm hình thành được luận chứngkhoa họcvề: 

- Sự phát triển sinh lý tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học 

- Cách thức đánh giá sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học 

- Xây dựng hệ thống chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học 

18.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Lựa chọn một số nước phát triển để nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng hệ thống 

chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học, từ đó rút ra bài học cho Việt 

Nam; 

-  Phỏng vấn nhóm tập trung các nhóm đối tượng khác nhau về xây dựng bộ chỉ số  

phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học 

- Sử dụng bảng hỏi, các trác nghiệm chuẩn hóa để điều tra thực trạng phát triển 

sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học. 

18.2.3. Phương pháp chọn mẫu khảo sát 

a) Nguyên tắc chọn mẫu 

- Tính đại diện: mẫu khảo sát cần đảm bảo đại diện cho 6 vùng miền; 3 địa bàn phát triển 

kinh tế - xã hội (thấp, trung bình và cao); các cấp học (giáo dục mầm non, giáo dục tiểu 

học); các độ tuổi của trẻ mầm non, tiểu học. 

- Tính ngẫu nhiên: mẫu khảo sát cần đáp ứng yêu cầu về yếu tố ngẫu nhiên (để có thể suy 

rộng trong chừng mực nhất định) khi chọn đối tượng tham gia khảo sát.  

- Tính hiệu quả: mẫu khảo sát cần đáp ứng về khoản chi phí, thời gian thu thập khung 

chọn mẫu, đi lại khi thu thập dữ liệu. 

b) Cơ cấu mẫu  

Mẫu tham gia khảo sát về xây dựng các chỉ số bao gồm ba nhóm: 

- Nhóm khách thể: trẻ mầm non, học sinh tiểu học; 

- Nhóm đối tượng có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của trẻ: Cha, Mẹ trẻ mầm non, 

tiểu học. 

- Nhóm đối tượng thực hiện các hoạt động giáo dục: giáo viên; cán bộ quản lý giáo dục 

c) Phương pháp chọn mẫu 

Có hai phương pháp chọn mẫu khảo sát là phi xác suất và xác suất. Phương pháp 

chọn mẫu phi xác xuất là quá trình chọn mẫu không tính đến xác suất được chọn vào mẫu 

của đối tượng. Phương pháp chọn mẫu xác suất là trong quá trình chọn mẫu có tính đến 

xác suất được chọn vào mẫu của đối tượng nghiên cứu.Với nghiên cứu này, dự kiến sẽ sử 

dụng cả hai phương pháp chọn mẫu khảo sát nêu trên. 
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19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước 

Nhóm nghiên cứu phối hợp với các Viện nghiên cứu, Trường đại học trên cả nước 
nhằm tập hợp tập hợp được các nhà khoa học từ nhiều cơ quan nghiên cứu, các trường 
cao đẳng, đại học trong lĩnh vực giáo dục, tâm lý và y tế giúp tập trung trí tuệ của các nhà 
khoa học và quản lí trong thực hiện nhiệm vụ và triển khai trong thực tiễn sau nghiên 
cứu. 

Mặt khác, việc phối hợp với các cơ sở nghiên cứu uy tín trên cả nước nhằm thực 
hiện nghiên cứu ở các vùng miền khác nhau, tổ chức phối hợp để có thể áp dụng kết quả 
nghiên cứu trên cả nước. Cụ thể như sau: 
- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: Xây dựng bộ chỉ số, thiết kế công cụ nghiên cứu, 
xây dựng phương án khảo sát. 

- Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng: xin ý kiến chuyên gia về bộ công cụ và các thang 
đo, chịu trách nhiệm thu thập số liệu ở các tỉnh miền Trung. 

- Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh: xin ý kiến chuyên gia về bộ công cụ và các 
thang đo, chịu trách nhiệm thu thập số liệu ở nhóm khách thể từ 6-11 tuổi ở các tỉnh 
miền Nam. 

- Trường Cao đẳng Sư phạm TW Tp.Hồ Chí Minh: xin ý kiến chuyên gia về bộ công cụ 
và các thang đo, chịu trách nhiệm thu thập số liệu ở nhóm khách thể từ 3-6 tuổi các tỉnh 
miền Nam. 

 

20 Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) 

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với 
đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức 
thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp 
tác đối với kết quả của đề tài) 

Nhóm nghiên cứu mời Giáo sư Agnes Florin, 1 chuyên gia hàng đầu về tâm lý phát 

triển trẻ em ở lứa tuổi mầm non và tiểu học để tư vấn về mặt khoa học cho nhóm nghiên 

cứu khi thực hiện nghiên cứu.  
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21. Phương án thuê chuyên gia (nếu có) 

 

1. Thuê chuyên gia trong nước 

 

STT Họ và tên, học hàm 

học vị 

Thuộc tổ 

chức 

Lĩnh vực 

chuyên môn 

Nội dung 

thực hiện và 

giải trình lý 

do cần thuê 

Thời 

gian 

thực 

hiện quy 

đổi 

(tháng) 

1 PSG.TS. Trần Thành 

Nam 

 

Trường Đại 

học Giáo 

dục- Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội 

Tâm lý học Đề xuất các 

chỉ số đánh 

giá sự phát 

triển của trẻ 

em. 

02 

2 PGS.TS Nguyễn Võ 

Kỳ Anh 

Chuyên gia 

độc lập 

Nhi khoa Tham gia 

vào cơ sở 

khoa học, cơ 

sở thực tiễn 

các chỉ số 

đánh giá sự 

phát triển của 

trẻ em 

02 

 
 

22 Tiến độ thực hiện: 

 

Các nội dung, công việc 
 chủ yếu cần được thực 

hiện; các mốc đánh giá chủ 
yếu 

Kết 
quả 
phải 
đạt 

Thời 
gian 
(bắt 
đầu, 
 kết 

thúc) 

Cá nhân, tổ chức  
thực hiện 

Dự kiến  
kinh 
phí

 

1 Xây dựng thuyết minh đề 
cương nghiên cứu 

Thuyết 
minh 
được 
duyệt 

T8-10/ 
2018 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Đặng Hoàng Minh  

Đoàn Nguyệt Linh  

Chu T.Hồng Nhung 

Nguyễn T.Kim Anh  

72,852  
 

2 

 

Nội dung 1: Cơ sở lý luận của sự phát triển sinh lý, tâm lý trẻ mầm non, tiểu 

học (từ 3 tuổi đến 11 tuổi) 

2.1 
 

Nghiên cứu tổng quan về sự 

phát triển sinh lý, tâm lý của 

 T9/2018 Nguyễn T.Mỹ Lộc  

Nguyễn T.Mỹ Trinh 

126,243  
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trẻ em  Đặng Hoành Minh  

Huỳnh Văn Sơn 

Lê Quang Sơn 

Đoàn Nguyệt Linh 

Trần Văn Công 

Nguyễn Hồng Kiên 

2.2 Cơ sở lý luận của đánh giá 

sự phát triển sinh lý và tâm 

lý của trẻ em mầm non và 

tiểu học 

 T9- 
11/2018 

Nguyễn T.Mỹ Lộc  

Đặng Hoành Minh  

Huỳnh Văn Sơn 

Lê Quang Sơn 

Ngô Thanh Huệ  

Đoàn Nguyệt Linh 

Nguyễn Văn Bàng 

Quách Thuý Minh 

NguyễnT.Thanh Mai 

148,031  
 

3 
 

Nội dung 2: Lý luận về xây dựng hệ thống chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của 
trẻ mầm non, tiểu học 

3.1 
 

Nghiên cứu tài liệu lý luận 

về xây dựng hệ thống chỉ số 

phát triển sinh lý, tâm lý của 

trẻ mầm non, tiểu học 

 T9 -
11/2018 

Nguyễn T.Mỹ Lộc  

Nguyễn TMỹ Trinh 

Đặng Hoàng Minh 

Huỳnh Văn Sơn 

Lê Quang Sơn 

Đoàn Nguyệt Linh 

Trân Văn Công 

Quách Thuý Minh 

182,000  
 

3.2 Nghiên cứu xu hướng đổi 

mới giáo dục của quốc tế và 

chủ trương đổi mới giáo dục 

Việt Nam 

 T10 -
12/2018 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Ngô Thanh Huệ 

Nguyễn T.Kim Anh 

Nguyễn Văn Bàng 

Đoàn Nguyệt Linh 

Nguyễn Hồng Kiên 

Nguyễn Thị Thanh 

Mai 

146,835  
 

4 Nội dung 3: Kinh nghiệm quốc tế và Việt nam về xây dựng hệ thống chỉ số và 

đánh giá sự phát triển thể chất, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học 

4.1 Nghiên cứu tài liệu lý luận 

về xây dựng hệ thống chỉ số 

phát triển sinh lý, tâm lý của 

trẻ mầm non, tiểu học 

 T11 -
12/2018 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Nguyễn TMỹ Trinh 

Chu T.Hồng Nhung 

Đặng Hoàng Minh 

Lê Quang sơn 

176,865  
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Đoàn Nguyệt Linh 

Trần Văn Công 

Nguyễn Hồng Kiên 

4.2 Nghiên cứu xu hướng đổi 

mới của quốc tế và chủ 

trương đổi mới giáo dục Việt 

Nam 

 T11 -
12/2018 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Đặng Hoàng Minh 

Lê Quang Sơn 

Ngô Thanh Huệ 

Nguyễn T.Kim Anh 

Nguyễn Văn Bàng 

Đoàn Nguyệt Linh 

Nguyễn Hồng Kiên 

Quách Thuý Minh 

161,551  
 

5 Nội dung 4: Xây dựng bộ tiêu chí, công cụ đánh giá thực trạng phát triển thể 
chấ sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, tiểu học tại Việt Nam 

 Xây dựng các tiêu chí, thang 

đo, thiết kế công cụ đo 

lường phát triển sinh lý, tâm 

lý của trẻ mầm non, tiểu học 

; Thử nghiệm bộ tiêu chí, 

thang đo và các công cụ đo 

thực trạng phát triển thể 

chất, tâm lý trẻ mầm non, 

tiểu học Việt Nam 

 T11/18 
- 

2/2019 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Chu T.Hồng Nhung 

Đặng Hoàng Minh 

Huỳnh Văn Sơn 

Lê Quang Sơn 

Nguyễn T.Kim Anh 

Đoàn Nguyệt Linh 

Trần Văn Công 

Quách Thuý Minh 

175,695  
 

6 Nội dung 5: Đánh giá thực trạng phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non, 
tiểu học 

6.1 Tổ chức khảo sát đánh giá 

thực trạng phát triển sinh lý, 

tâm lý trẻ mầm non, tiểu học 

Việt Nam 

 T2 -
5/2019 

Nguyễn T.Mỹ Lộc  

Nguyễn T.Mỹ Trinh 

Chu T.Hồng Nhung 

Đặng Hoàng Minh 

Huỳnh Văn Sơn 

Lê Quang Sơn 

Ngô Thanh Huệ 

Nguyễn T.Kim Anh 

Nguyễn Văn Bàng 

Đoàn Nguyệt Linh  

303,511  
 

6.2 Phân tích kết quả đánh giá 

thực trạng phát triển sinh lý, 

tâm lý trẻ mầm non, tiểu học 

Việt Nam 

 T5 -
8/2019 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Nguyễn T.Mỹ Trinh 

Chu T.Hồng Nhung 

Đặng Hoàng Minh 

Huỳnh Văn Sơn 

355,888  
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Lê Quang Sơn 

Ngô Thanh Huệ 

Nguyễn T.Kim Anh 

Nguyễn Văn bàng 

Đoàn Nguyệt Linh  

7 Nội dung 6: Xác định các chỉ số cơ bản của sự phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ 

mầm non, tiểu học Việt Nam 

7.1 Xây dựng chỉ số cơ bản 

trong phát triển sinh lý, tâm 

lý của trẻ mầm non, tiểu học 

các độ tuổi ở Việt Nam trên 

cơ sở kết quả đánh giá đã thu 

được 

 
 

Từ 
T8/19 - 
3/2020 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Nguyễn TMỹ Trinh 

Chu T.Hồng Nhung 

Đặng Hoàng Minh 

Huỳnh văn Sơn 

Lê Quang Sơn 

Ngô Thanh Huệ 

Nguyễn T.Kim Anh 

Nguyễn Văn Bàng 

Đoàn Nguyệt Linh 

284,011  
 

7.2 Phác thảo mô hình/ đường 

phát triển sinh lý, tâm lý của 

trẻ mầm non, tiểu học theo 

nhóm tuổi: 3-6 tháng; 6-12 

tháng; 12-24 tháng; 24-36 

tháng; 3-4 tuổi; 4-5 tuổi; 5-6 

tuổi; 6-7 tuổi; 6-8 tuổi; 8-9 

tuổi; 9-10 tuổi; 10-11 tuổi; 

Từ 
8/2019 

-
3/2020 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Chu T.Hồng Nhung 

Đặng Hoàng Minh 

Huỳnh Văn Sơn 

Lê Quang Sơn 

Ngô Thanh Huệ 

Nguyễn T.Kim Anh 

Nguyễn Văn Bàng 

Đoàn Nguyệt Linh 

334,711  
 

7.3 Thiết lập các tiêu chí, chỉ số 

đo lường sự phát triển sinh 

lý, tâm lý ở các lĩnh vực: 

Thể chất (sức khỏe thể chất/ 

tinh thần, vận động thô và 

tinh); tâm lý (nhận thức; 

ngôn ngữ và giao tiếp; tình 

cảm; hành động ý chí…) 

Từ 
8/19 - 
3/2020 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Nguyễn T.Mỹ Trinh 

Chu T.Hồng Nhung 

Đặng Hoàng Minh 

Huỳnh Văn Sơn 

Lê Quang Sơn 

Ngô Thanh Huệ 

Nguyễn T.Kim Anh 

Nguyễn Văn Bàng 

Đoàn Nguyệt Linh 

303,511  
 

7.4 Xây dựng các công cụ/ bài 

tập đo lường sự phát triển 

sinh lý, tâm lý ở các lĩnh vực 

nêu trên. 

Từ 
T10/19

-
3/2020 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Nguyễn T.Mỹ Trinh 

Chu T.Hồng Nhung 

Đặng Hoàng Minh 

293,761  
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Huỳnh Văn Sơn 

Lê Quang Sơn 

Ngô Thanh Huệ 

Nguyễn T.Kim Anh 

Nguyễn Văn Bàng 

Đoàn Nguyệt Linh 

8 Nội dung 7: Đề xuất một số khuyến nghị chính sách quản lý, tổ chức thực hiện 

đồng bộ, hiệu quả chất lượng đổi mới giáo dục và đào tạo dựa trên hệ thống 

tiêu chí, chỉ số phát triển thể chất, tâm lý của trẻ mầm non và tiểu học 

8.1 Khuyến nghị về xây dựng 

phần mềm hệ thống cơ sở dữ 

liệu cập nhật sự phát triển 

sinh lý, tâm lý của trẻ mầm 

non, tiểu học Việt nam; 

4 bản 
khuyến 
nghị 
 
01 bản 
đề xuất 

T3 - 
4/2020 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Nguyễn T.Mỹ Trinh 

Chu T.Hồng Nhung 

Đặng Hoàng Minh 

Huỳnh Văn Sơn 

Lê Quang Sơn 

Ngô Thanh Huệ 

Nguyễn T.Kim Anh 

Nguyễn Văn Bàng 

Đoàn Nguyệt Linh 

88,738  
 

8.2 Khuyến nghị về xây dựng 

các chuẩn phát triển trẻ mầm 

non, tiểu  học các độ tuổi; 

Khuyến nghị xây dựng chính 

sách về chương trình giáo 

dục và đào tạo phù hợp với 

các tiêu chí, chỉ số phát triển 

tâm sinh lý của học sinh tiểu 

học (thiết kế chương trình 

đào tạo, đề xuất các môn học 

... phù hợp); 

Từ T3 
-

7/2020 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Nguyễn T.Mỹ Trinh 

Chu T.Hồng Nhung 

Đặng Hoàng Minh 

Huỳnh Văn Sơn 

Lê Quang Sơn 

Ngô Thanh Huệ 

Nguyễn T.Kim Anh 

Nguyễn Văn Bàng 

Đoàn Nguyệt Linh 

 

88,738  
 

8.3 Đề xuất xây dựng chính sách 

về môi trường giáo dục, học 

tập tạo động lực cho trẻ mầm 

non, Tiểu học và các chương 

trình giáo dục giá trị sống và 

kỹ năng sống phù hợp lứa 

tuổi và trình độ phát triển 

của trẻ. 

T3-
7/2020 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Nguyễn T.Mỹ Trinh 

Chu T.Hồng Nhung 

Đặng Hoàng Minh 

Huỳnh Văn Sơn 

Lê Quang Sơn 

Ngô Thanh Huệ 

Nguyễn T.Kim Anh 

Nguyễn Văn Bàng 

Đoàn Nguyệt Linh 

88,738  
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 Tổng kết đánh giá: Các báo 
cáo tổng hợp kết quả 
nghiên cứu, báo cáo tóm 
tắt, bản kiến nghị 

 T6-
7/2020 

Nguyễn T.Mỹ Lộc 

Đặng Hoàng Minh 

Ngô Thanh Huệ 

Nguyễn T.Kim Anh 

Nguyễn Văn Bàng 

Đoàn Nguyệt Linh 

69,667  
 

  
  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 liệu và các sản phẩm khác. 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  Ghi chú 

 

1 

Báo cáo phân tích, đánh 

giá thực trạng phát triển 

sinh lý, tâm lý của trẻ 

mầm non và học sinh 

phổ thôngViệt Nam hiện 

nay 

Đảm bảo yêu cầu khoa học, phản ánh 

khách quan thực trạng phát triển thể chất, 

tâm lý của trẻ mầm non, học sinh tiểu học 

ở Việt Nam, phân tích và nhận định khoa 

học về thực trạng và bài học cho xác định 

các chỉ số cơ bản trong phát triển thể chất, 

tâm lý của trẻ mầm non, học sinh tiểu học 

trong giai đoạn sắp tới. 

 

 

2 

Hệ thống tiêu chí, chỉ số 

phát triển tâm, sinh lý trẻ 

mầm non và học sinh 

phổ thông Việt Nam làm 

cơ sở khoa học trong 

quản lý giáo dục  

Đảm bảo yêu cầu khoa học, đảm bảo tính 

phù hợp, giá trị, tin cậy của hệ thống tiêu 

chí, chỉ số phát triển thể chất, tâm lý của 

trẻ mầm non, học sinh tiểu học ở Việt Nam 

 

 

3 

Bộ công cụ đo và báo 

cáo thử nghiệm kết quả 

đo các chỉ số cơ bản 

trong phát triển sinh lý, 

tâm lý của trẻ mầm non 

và học sinh phổ thông; 

Đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị của bộ 

công cụ đo lường, đảm bảo tính khoa học 

của báo cáo kết quả đo lường.  

 

 

4 

Báo cáo đề xuất xây 

dựng và khai thác sử 

dụng hệ thống cơ sở dữ 

liệu cập nhật về bộ tiêu 

chí, chỉ số phát triển tâm 

Đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn và nhu cầu sử dụng hệ thống cơ 

sở dữ liệu cập nhất về tình hình phát triển 

thể chất, tâm lý của trẻ mầm non, học sinh 

tiểu học 
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lý, sinh lý trẻ mầm non, 

học sinh phổ thông Việt 

Nam; 

 

5 

Bản khuyến nghị chính 

sách quản lý, tổ chức 

thực hiện đồng bộ, hiệu 

quả, chất lượng đổi mới 

giáo dục và đào tạo trên 

cơ sở hệ thống chỉ số 

phát triển tâm sinh lý 

của trẻ mầm non và học 

sinh phổ thông.  

Đảm bảo yêu cầu khoa học, cụ thể, rõ ràng 

và phù hợp với thực tiễn Việt Nam 

 

 
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 (Tạp 
chí, Nhà xuất 

bản) 

Ghi chú 

 

1 

03 bài báo khoa học 

đăng trên Tạp chí 

chuyên ngành quốc gia 

Đảm bảo yêu cầu khoa 

học có nội dung phù hợp 

với các nhiệm vụ của đề 

tài 

Tạp chí trong 

Danh mục tạp 

chí được tính 

điểm của 

HĐCDGSNN 

 

3 01 bài báo khoa học 

đăng trên tạp chí chuyên 

ngành quốc tế 

Đảm bảo yêu cầu khoa 

học, chính xác về số liệu 

và phương pháp nghiên 

cứu, có nội dung phù 

hợp,  với các nhiệm vụ 

của đề tài 

Tạp chí thuộc 

danh mục 

ISI/SCOPUS 

 

 

3 

Hỗ trợ đào tạo: 

- 02 Thạc sĩ 

- 01 NCS 

Luận văn, luận án có nội 

dung nghiên cứu liên 

quan đến đề tài 

Trường ĐHGD, 

ĐHQG HN; 

Trường ĐHSP 

Tp. HCM 

 

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) 

Kết quả điều tra một số chỉ số sinh lý, tâm lý cơ bản của trẻ mầm non, học sinh tiểu 
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học Việt Nam hiện nay sẽ là căn cứ quan trọng để các nhà nghiên cứu, các cơ quan 

chức năng xem xét và ứng dụng trong phạm vi của mình ở mức độ nhất định. Các chỉ 

số này trở thành yêu cầu mang tính cơ sở cho các nghiên cứu khác về nội dung, hình 

thức, điều kiện sư phạm có liên quan. 

Kết quả đề xuất một số định hướng cần lưu tâm nhằm phục vụ công cuộc đổi mới 

toàn diện giáo dục Việt Nam xác định dựa trên kết quả điều tra một số chỉ số tâm sinh 

lý cơ bản của trẻ mầm non, học sinh tiểu học Việt Nam hiện nay hạn chế việc nghiên 

cứu nhỏ lẻ và tính thiếu đồng bộ trong nghiên cứu. 

Nghiên cứu sẽ tập hợp được các nhà khoa học từ nhiều cơ quan nghiên cứu, các 

trường cao đẳng, đại học trong lĩnh vực giáo dục, tâm lý và y tế giúp tập trung trí tuệ 

của các nhà khoa học và quản lí trong thực hiện nhiệm vụ và triển khai trong thực tiễn 

sau nghiên cứu. 

Trong nghiên cứu những cán bộ khoa học trẻ sẽ được chú trọng đào tạo bồi dưỡng 

để phát triển.   

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) 

Quá trình triển khai và kết quả của đề tài là cơ sở cho việc đào tạo đội ngũ các nhà 

chuyên môn có trình độ cao (nghiên cứu viên, giảng viên, chuyên gia) về Tâm lý học-  giáo 

dục trẻ em, chuyên gia về y tế cộng đồng. 

Đề tài góp phần hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học; Giáo dục học 

hay giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học với đề tài có liên quan. 

24.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

    Các kết quả nghiên cứu được chuyển giao cho Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục 

Tiểu học, Ủy ban chăm sóc và bảo vệ trẻ em quốc gia, Các Sở Giáo dục và Đào tạo 

trong cả nước; đăng tải trên Tạp chí chuyên ngành trong nước, trên trang mạng của Bộ 

Giáo dục đào tạo và được chuyển giao qua tài liệu tham khảo cho các đối tượng nghiên 

cứu, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, tiểu học. Đồng thời, các báo cáo chuyên đề và 

báo cáo tổng kết quả đề tài làm tài liệu tham khảo quan trọng cho các các cơ sở giáo 

dục mầm non, các trường tiểu học, các tổ chức nghiên cứu về giáo dục trẻ em, các cơ sở 

đào tạo giáo viên mầm non, các cơ quan quản lý ở các địa phương Việt Nam. Thông 

qua các ấn phẩm tạp chí, sách chuyên khảo, các phương tiện truyền thông… kết quả 

nghiên cứu đề tài được phổ biến có tác động đến nhận thức gia đình, xã hội về sự phát 

triển tâm lý, thể chất của trẻ em, hỗ trợ điều chỉnh các tác động chăm sóc, giáo dục hiệu 

quả nhất cho sự phát triển trẻ em Việt Nam. 

 

25 Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình 
thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài (theo quy định tại thông tư liên 
tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 
1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước) 
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25.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để 
lựa chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; 
thống kê danh mục tài sản cho các nội dung c,d) 
a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài (nếu chưa đủ 
thì xây dựng phương án hoặc b,hoặc c,hoặc d, hoặc cả b,c,d)  
b. Điều chuyển thiết bị máy móc 
c. Thuê thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian thuê 
1    
2    

d. Mua sắm mới thiết bị máy móc 
STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật 

1   
2   

 
25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề 
tài (hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) 
………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………… 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  
(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

26 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

 Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 
Trả công 
lao động 

trực tiếp+ 
chuyên gia 

(nếu có)  

Nguyên, 
vật liệu, 

năng 
lượng 

Thiết 
bị, 

máy 
móc 

Xây 
dựng, 
sửa 

chữa 
nhỏ 

Chi khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Tổng kinh phí       
 Trong đó:       

1 Ngân sách nhà nước: 
a. Kinh phí khoán chi: 
- Năm thứ nhất: 
- Năm thứ hai: 
- Năm thứ ba: 
 

      

2 Nguồn ngoài ngân sách 
nhà nước 

      
 

 
 

Ngày     tháng     năm 2018 Ngày     tháng     năm 2018 
Chủ nhiệm đề tài 
(Họ tên và chữ  ký) 

 
 
 
 
 

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc 
 

Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục  
(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

Ngày     tháng     năm 2018 Ngày      tháng      năm 2018 
Tổ chức chủ trì đề tài 

(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 
 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
TL. Bộ trưởng 

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 
Và Môi trường 

(Họ tên , chữ  ký và đóng dấu) 
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Biểu I.1 
 

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 
Chức danh  
thực hiện 

   Tổ chức công tác 

I THÀNH VIÊN CHÍNH   
1 GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Chủ nhiệm Đề 

tài 
Trường Đại học Giáo dục 

2 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Trinh Thành viên 
chính 

Viện khoa học Giáo dục Việt Nam 

3 PGS.TS Lê Quang Sơn Thành viên 
chính 

Trường Đại học Sư phạm Đà 
Nẵng 

4 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn Thành viên 
chính 

Trường Đại học Sư phạm  
TP Hồ Chí Minh 

5 TS. Ngô Thanh Huệ 
 

Thành viên 
chính 

Khoa Quốc tế- Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

6 PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh Thành viên 
chính 

Trường CĐSP TP Hồ Chí Minh 

7 TS. Chu Thị Hồng Nhung Thành viên 
chính 

Viện khoa học Giáo dục 

  8 PGS.TS Nguyễn Văn Bàng Thành viên 
chính 

Trường Đại học Y Hà Nội 

  9 PGS.TS Đặng Hoàng Minh Thư ký Đề tài Trường Đại học Giáo dục 
10 TS. Đoàn Nguyệt Linh Thư ký Đề tài Trường Đại học Giáo dục 

II THÀNH VIÊN   
11 TS. Nguyễn Hồng Kiên Thành viên  Trường Đại học Giáo dục 
12 TS. Trần Văn Công Thành viên  Trường Đại học Giáo dục 
13 TS. Nguyễn Thị Thanh Mai Thành viên  Bệnh viện nhi Trung ương 
14 ThS. Quách Thúy Minh Thành viên  Bệnh viện nhi Trung ương 

III KỸ THUẬT VIÊN, HỖ TRỢ   
15 ThS. Nguyễn Thị Lâm Kỹ thuật viên, 

hỗ trợ khác 
Bệnh viện nhi Trung ương 

16 ThS. Nguyễn Thị Thuý Hồng Kỹ thuật viên, 
hỗ trợ khác 

Bệnh viện nhi Trung ương 

17 ThS. Nguyễn Thị Kim Nhân Kỹ thuật viên, 
hỗ trợ khác 

Trường Đại học Giáo dục 

18 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Kỹ thuật viên, 
hỗ trợ khác 

Trường Đại học Giáo dục 

 
Ngày     tháng     năm 2018 Ngày     tháng      năm 2018 
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Chủ nhiệm đề tài/đề án/dự án SXTN 
 (Họ tên và chữ ký) 

 
 
 

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

Tổ chức chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN 
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Biểu I.2 

PHƯƠNG ÁN THUÊ CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN/DỰ ÁN SXTN 
 

1. Thuê chuyên gia trong nước 
 

Số 
TT 

Họ và tên, học 
hàm, học vị 

Thuộc tổ chức Lĩnh vực 
chuyên 

môn 

Nội dung thực hiện và 
giải trình lý do cần 

thuê 

Thời gian 
thực hiện quy 

đổi 
(tháng) 

1 PGS.TS Trần 
Thành Nam  

 

Trường Đại 
học Giáo dục  

Tâm lý học Đề xuất các chỉ số 
đánh giá sự phát triển 

của trẻ em. 

02 

2 PGS.TS Nguyễn 
Võ Kỳ Anh 

Nguyên vụ 
trưởng vụ 

Giáo dục thể 
chất- Bộ 
GD&ĐT 

Nhi khoa Tham gia vào cơ sở 
khoa học, cơ sở thực 

tiễn về các chỉ số đánh 
giá sự phát triển của 

trẻ em 

02 

 
Ngày      tháng      năm 2018 Ngày     tháng     năm 2018 

Chủ nhiệm đề tài/đề án/dự án SXTN 
 (Họ tên và chữ ký) 

 
 
 
 

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

Tổ chức chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN 
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Biểu I.3 
 

PHƯƠNG ÁN TRANG BỊ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN/DỰ ÁN 
SXTN 

 
 
 Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình 
thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài/đề án/dự án SXTN (theo quy định tại 
Thông tư liên tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 
1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước) 
 1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa 
chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê 
danh mục tài sản cho các nội dung c, d) 
 a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài/đề án/dự án 
SXTN (nếu chưa đủ thì xây dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d)  
 b. Điều chuyển thiết bị máy móc 
 c. Thuê thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian thuê 
1 Không có   
2 Không có   

 d. Mua sắm mới thiết bị máy móc 
STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật 

1 Không có  
2 Không có  

2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề 
tài/đề án/dự án SXTN (hình thức xử lý) 
………………………không có…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
… 

3. Phương án xử lý tài sản là vật tư thu được trong quá trình thực hiện đề 
tài/đề án/dự án SXTN (nếu có) 
 
……………………………không có ……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………
… 
 

Ngày 5 tháng11  năm 2017 Ngày 5 tháng11  năm 2017 
Chủ nhiệm đề tài/đề án/dự án SXTN 

 (Họ tên và chữ ký) 
 
 
 

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

Tổ chức chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN 
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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