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II/2OI4ITT-BKHCN

CQNG HOA XA ngl CHU NGHIA VrET NAM
DQc tfp - Tr; do - H4nh phrlc

Hd NOi, ngqy f thdng 4 ndm 2024

BAo cAo xnr euA rt/DANH GrA
NHIPM VU KIIOA HQC VA CONG NGHE CAP QUOC GIA

I. Th6ng tin chung cria dG tdri

1. Th6ng tin tld tiri nghiGn crfru

T6n dA Gi: NghiAn crhu iti *oiit mO hinh gia ifinh - nhd trwdng - xd hQi

trong gitio dqrc ttgo ttftc, lifi sifog cho hgc sinh, sinh viAn ildp rbng yAu cdu

aOt mA difu nrfc vd hQi nhAp quifc fif

Md s5: KHGD/I 6-20.DT.024

Thu6c: Chuong trinh khoa hgc vd cdng nghe c6p qu5c gia giai dopn 2016-

2020 *Nghihn cieu phdt fiAn khoo hgc gitio dqtc itdp fing yAu cilu il6i moi cdn

brtn, bdn diQn nin gido dqtc ViQt Nam" . Md. s6 cira Chucrrg trinh: KHGD/I6-20

2. Mgc ti6u cfra ed tari:

- D6nh gi6 dugc thyc trgng co ch6 phOi nQp giira gia dinh, nhd trucmg vi
xd h6i trong gi6o dpc dpo dirc, tOi sOng cho hoc sinh, sinh vi6n trong nhd trudrng

hi6n nay;

- DA xu6t dugc m6 hinh phOi frgp gia dinh-nhd trudrng-xa hQi trong gi6o

dr,rc dpo ttilc, l6i s5ng cho hgc sinh, sinh vi6n d5p tmg y6u cAu aoi moi gi6o duc;

- DC xudt dugc hQ th6ng gihi phSpthuc hiQn hi6u qui md hinh phdi hg'p gia

dinh - nhe trudtng - xe hQi trong gi6o duc d4o dirc, tOi sOng cho hoc sinh, sinh vi6n
t' L "il6p tmg y€u cAu d6i m6i gi6o dqc.

3. Cht nhiQm AC tai : PGS.TS.NguyEn Vdn BiCn
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4. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

5. Tổng kinh phí thực hiện:    3.200 triệu đồng. 

Trong đó, kinh phí từ ngâng sách nhà nước: 3.200 triệu đồng. 

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng. 

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng 

Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ 12/2017 đến  12/2019 

Thời gian được điều chỉnh, gia hạn (nếu có) đến:  12/2020 (Theo Quyết 

định số 5039/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2019) 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm 

STT Học và tên Chức danh khoa 
học, học vị 

Cơ quan công tác 

1 Nguyễn Văn Biên PGS.TS Trường ĐHSP Hà Nội 

2 Tưởng Duy Hải TS Trường ĐHSP Hà Nội 

3 Nguyễn Thị Hạnh PGS.TS Trường ĐHSP Hà Nội 

4 Nguyễn Đức Sơn PGS.TS Trường ĐHSP Hà Nội 

5 Trần Kiều PGS.TS 
Hội khoa học Tâm lí – 

Giáo dục Việt Nam 

6 Nguyễn Thị Yến 

Phương 
PGS.TS 

Trường Bồi dưỡng Cán 

bộ Giáo dục Hà Nội 

7 Nguyễn Thị Ngân Hoa PGS.TS Trường ĐHSP Hà Nội 

8 Nguyễn Thị Ngọc Liên TS Trường ĐHSP Hà Nội 

9 Ngô Vũ Thu Hằng TS Trường ĐHSP Hà Nội 

10 Nguyễn Thị Thọ PGS.TS Trường ĐHSP Hà Nội 
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II. Nội dung tự đánh giá về kết quả nghiên cứu 

1. Đánh giá về các sản phẩm khoa học 

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành: 
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Số 
TT 

Tên sản phẩm Số lượng Khối lượng Chất lượng 
Xuất 
sắc 

Đạt Không 
đạt 

Xuất 
sắc 

Đạt Không 
đạt 

Xuất 
sắc 

Đạt Không 
đạt 

1 Khung lý luận và kinh nghiệm quốc tế về mô 
hình phối hợp trong giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh, sinh viên 

 x   x   x  

2 Báo cáo đánh giá thực trạng đọ đức, lối sống 
của học sinh, sinh viên và thực trạng giáo 

dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên 
hiện nay; vai trò của gia đình, xã hội trong 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh 
viên 

 x   x   x  

3 Mô hình gia đình – nhà trường – xã hội trong 
giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh 
viên 

 x   x   X  

4 Báo cáo đề xuất hệ thống giải pháp thực hiện 
hiệu quả mô hình gia đình – nhà trường – xã 
hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học 
sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất 
nước và hội nhập quốc tế 

 x   x   X  

5 Bản kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
thực hiện mô hình gia đình – nhà trường – xã 
hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học 
sinh, sinh viên 

 x   x   x  

6 Công bố 5 bài báo khoa học  x   x   x  

7 Công bố 01 bài tạp chí Quốc tế (Danh mục 
ISI, Scopus,..) 

 x   x   x  
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8 Đào tạo 02 học viên cao học   x   x   x  

9 Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh  x   x   x  

10 Tài liệu tập huấn GV về giáo dục đạo đức, 
lối sống cho HS,SV (Tài liệu tập huấn phù 
hợp với đối tượng và có nội dung đáp ứng 
mục tiêu của đề tài nghiên cứu) 

 x   x   x  

11 Chương trình bồi dưỡng giáo dục đạo đức, 
lối sống cho học sinh, sinh viên 

 x   x   x  

 

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có): 

Số 
TT 

Tên sản phẩm  Thời gian 
dự kiến 

ứng dụng 

Cơ quan dự 
kiến ứng dụng 

Ghi chú 

1 Khung lý luận và kinh nghiệm quốc tế về mô hình phối hợp 
trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên 

2020-2025 Các trường 
ĐHSP, Vụ 
GDCT CTHSSV, 
Cục Nhà giáo 

Đào tạo và bồi 
dưỡng giáo viên 

2 Báo cáo đánh giá thực trạng đọ đức, lối sống của học sinh, sinh 
viên và thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh 
viên hiện nay; vai trò của gia đình, xã hội trong giáo dục đạo 
đức, lối sống cho học sinh, sinh viên 

2020-2025 Vụ GDCT 
CTHSSV, Cục 
Nhà giáo 

Căn cứ đề xuất 
chính sách 

3 Mô hình gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục đạo đức, 
lối sống cho học sinh, sinh viên 

2020-2025 Các trường 
ĐHSP, Vụ 
GDCT CTHSSV, 
Cục Nhà giáo, 

Đào tạo và bồi 
dưỡng giáo viên 
Căn cứ đề xuất 
chính sách 
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Vụ GDTH, 
GDTrH 

4 Báo cáo đề xuất hệ thống giải pháp thực hiện hiệu quả mô hình 
gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 
cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và 
hội nhập quốc tế 

2020-2025 Vụ GDCT 
CTHSSV, Cục 
Nhà giáo, Vụ 
GDTH, GDTrH 

Căn cứ đề xuất 
chính sách 

5 Bản kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mô 
hình gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục đạo đức, lối 
sống cho học sinh, sinh viên 

2020-2025 Vụ GDCT 
CTHSSV, Cục 
Nhà giáo, Vụ 
GDTH, GDTrH 

Căn cứ đề xuất 
chính sách 

6 

Tài liệu tập huấn GV về giáo dục đạo đức, lối sống cho HS,SV 
(Tài liệu tập huấn phù hợp với đối tượng và có nội dung đáp 
ứng mục tiêu của đề tài nghiên cứu) 

2020-2025 Các trường 
ĐHSP, Vụ 
GDCT CTHSSV, 
Cục Nhà giáo, 
Vụ GDTH, 
GDTrH 

Đào tạo và bồi 
dưỡng giáo viên 

7 Chương trình bồi dưỡng giáo dục đạo đức, lối sống cho học 
sinh, sinh viên 

2020-2025 Các trường 
ĐHSP, Vụ 
GDCT CTHSSV, 
Cục Nhà giáo, 
Vụ GDTH, 
GDTrH 

Đào tạo và bồi 
dưỡng giáo viên 

 

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có): 

 
Số 
TT 

Tên sản phẩm  Thời 
gian 

Tên cơ quan ứng dụng Ghi chú 



 7

ứng 
dụng 

1 Khung lý luận và kinh nghiệm quốc tế về mô hình 
phối hợp trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học 
sinh, sinh viên 

2018-
2020 

Vụ GDCT CTHSSV, 
Trường ĐHSP – ĐH 
Thái Nguyên, Văn 
phòng GDQG 

Căn cứ xây 
dựng tài liệu 
tập huấn và 
hội thảo 

2 Báo cáo đánh giá thực trạng đọ đức, lối sống của học 
sinh, sinh viên và thực trạng giáo dục đạo đức, lối 
sống cho học sinh, sinh viên hiện nay; vai trò của gia 
đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học 
sinh, sinh viên 

2018-
2020 

Vụ GDCT CTHSSV, 
Trường ĐHSP – ĐH 
Thái Nguyên, Văn 
phòng GDQG 

Căn cứ xây 
dựng tài liệu 
tập huấn và 
hội thảo 

3 Mô hình gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo 
dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên 

2018-
2020 

Vụ GDCT CTHSSV, 
Trường ĐHSP – ĐH 
Thái Nguyên, Văn 
phòng GDQG 

Căn cứ xây 
dựng tài liệu 
tập huấn và 
hội thảo 

4 Tài liệu tập huấn GV về giáo dục đạo đức, lối sống 
cho HS,SV (Tài liệu tập huấn phù hợp với đối tượng 
và có nội dung đáp ứng mục tiêu của đề tài nghiên 
cứu) 

2018-
2020 

Vụ GDCT CTHSSV, 
Trường ĐHSP – ĐH 
Thái Nguyên, Văn 
phòng GDQG 

Căn cứ xây 
dựng tài liệu 
tập huấn và 
hội thảo 



 8

 

2. Những dóng góp mới của đề tài 

2.1. Hệ thống hóa cơ sở lí luận về giáo dục đạo đức, lối sống cho học 

sinh, sinh viên  

- Từ lý thuyết xã hội học giáo dục và tâm lí học giáo dục như của Joyce 

Epstein (1987, 1995, 2011), Bronfenbrenner’s (1979, 2001); Moll, Amanti, Neff, 

& Gonzalez, 1992; Hoover-Dempsey, 2005 để hoàn thiện các luận điểm khoa học 

cho việc xây dựng mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.  

- Nghiên cứu về các mô hình giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên và 

mô hình phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội trong việc giáo dục đạo 

đức cho học sinh, sinh viên của các nước Pháp, Đức, Úc, Nhật Bản để rút ra bài 

học cho Việt Nam.  

- Nghiên cứu mô hình lý thuyết có thể áp dụng ở Việt Nam liên quan đến 

sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh, sinh viên: cơ sở pháp lí của các mối liên hệ, các yếu tố quyết định 

sự phối hợp thành công, vai trò các bên, mối quan hệ và cơ chế hoạt động.  

2.2. Đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh 

viên tại Việt Nam hiện nay 

- Nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên hiện về 

nội dung, hình thức các hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường và các lực 

lượng tham gia giáo dục đạo đức, lối sống. 

- Nghiên cứu về thực trạng vai trò và mức độ ảnh hưởng của gia đình, nhà 

trường, xã hội đến giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên.  

- Nghiên cứu về sự tham gia của gia đình và các lực lượng xã hội vào giáo 

dục đạo đức, vai trò của nhà trường trong phối hợp với gia đình và các lực lượng 

xã hội trong giáo dục đạo đức, nhận thức và việc thực hiện các văn bản quy định 
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và hướng dẫn việc phối hợp với gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức đồng thời 

đánh giá mức độ hài lòng về mối quan hệ nhà trường- gia đình- xã hội.  

- Nghiên cứu đánh giá quan điểm của giáo viên trong sự phối hợp giữa gia 

đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.  

- Phân tích, đối sánh thực trạng giáo dục đạo đức và sự phối hợp giữa gia 

đình, nhà trường, xã hội ở các cấp học và các khu vực khác nhau (thành thị, nông 

thôn và miền núi) tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra các nhận định và khuyến 

nghị đại trà khi triển khai mô hình phối hợp ba bên trong giáo dục đạo đức một 

cách đại trà nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới.  

2.3. Đề xuất mô hình gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục 

đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước 

và hội nhập quốc tế 

Mô hình gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh, sinh viên được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu cả lí thuyết và thực 

tiễn: dựa trên những kết quả từ các nghiên cứu trước, kinh nghiệm từ các mô hình 

quốc tế và nghiên cứu thực tiễn. Mô hình đã phác họa được mối quan hệ giữa các 

thành phần tham gia vào giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh. Trong mô hình 

này nhà trường đóng vai trò trung tâm, nhưng thành công của nhà trường lại phụ 

thuộc vào sự tham gia và phối hợp của các bên (trong đó: đầu vào - gia đình; quá 

trình - nhà trường; đầu ra - xã hội). 

Mô hình gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục được vận hành một 

cách hiệu quả và bền vững khi dựa trên những đặc điểm và nguyên tắc sau: 

Thứ nhất, mô hình nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, 

lối sống cho học sinh là một mô hình “động” trong đó thể hiện các thành tố tham 

gia vào quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh bao gồm: gia đình, nhà trường, 

xã hội và cách thức/cơ chế vận hành mối quan hệ giữa các thành tố đó để đạt mục 
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tiêu giáo dục đạo đức. Tức là, mô hình này hướng đến các hoạt động của hệ thống, 

làm rõ cơ chế, cách thức vận hành mối quan hệ bên trong của hệ thống chứ không 

nhằm mục đích mô tả về cấu trúc.  

Thứ hai, nhà trường vẫn cần đóng vai trò trung tâm để quyết định tính hiệu 

quả và bền vững của mô hình phối hợp các bên, mặc dù sự ảnh hưởng, vai trò của 

các bên (gia đình, nhà trường và xã hội) trong mô hình là thiết yếu như nhau.  

Thứ ba, nguyên tắc PTK (Phù hợp, Thống nhất, Kịp thời) cần được đảm 

bảo trong mô hình phối hợp giữa các bên. Do mô hình mô hình nhà trường - gia 

đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống có bản chất là mô hình động, những 

nguyên tác PTK là những nguyên tắc cần thiết cho sự vận hành bền vững của mô 

hình.  

Thứ tư, tính hiệu quả và bền vững của mô hình phụ thuộc lớn vào chính 

sách và sự điểu hành, giám sát (cơ chế). Cụ thể, đó là những quy định, hướng dẫn 

về mối quan hệ giữa Nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh của Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành, Địa phương… Trường học, địa 

phương, gia đình hiểu biết về những chính sách về mối quan hệ nhà trường, gia 

đình và xã hội để vận dụng vào xây dựng cơ chế vận hành mối quan hệ này.  

Dựa theo đặc điểm và nguyên tắc trên, chúng tôi đã đề xuất mô hình phối 

hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội (nhà trường là trung tâm) với 5 cách thức 

vận hành mối quan hệ để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh một cách hiệu 

quả nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới . Ba bên, gia đình, nhà trường và xã hội, 

cần đảm bảo (1) xây dựng niềm tin, (2) xây dựng và chia sẻ mục tiêu chung, 

(3) ủng hộ những nỗ lực chung của nhau, (4) đồng hành cùng tham gia, và (5) 

cung cấp thông tin phản hồi đa chiều.  

- Giáo viên, cán bộ quản lí, phụ huynh học sinh và thành viên các tổ chức 

xã hội phường trường THCS Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội; Trường TH, THCS & 
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THPT Thực Nghiệm; Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Cầu Giấy, Hà Nội đã được 

khảo nghiệm mô hình tháng 12/2019- tháng 9/2020.  

2.4. Đề xuất giải pháp, kiến nghị phát huy và đảm bảo sự phối hợp 

hiệu quả trong mô hình gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh, sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới  

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 10 giải pháp chủ yếu phát huy và đảm bảo 

sự phối hợp hiệu quả trong mô hình gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục 

đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới bao 

gồm: 

+ Nhà trường cần làm rõ và phát huy vai trò trung tâm trong mô hình phối 

hợp ba bên 

+ Nhà trường, gia đình, xã hội cần đưa ra cơ chế phối hợp (về chính sách 

và điều hành, giám sát) 

+ Nhà tường cần định hình rõ ràng mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống  

+ Nhà tường cần thiết lập chiến lược và chương trình hành động cụ thể để 

thực hiện mục tiêu 

+ Nhà tường cần xây dựng quy trình và quy định thực hiện 

+ Nhà tường cần yêu cầu cam kết 

+ Nhà tường cần hiện thực hóa kế hoạch hành động 

+ Nhà tường cần đánh giá và điều chỉnh 

+ Ba bên cần phối hợp theo nguyên tắc PTK 

+  Tăng cường tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, 

sinh viên  

Đề tài cũng đã đóng góp những kết quả nghiên cứu quan trọng cho các tổ 

chức trong nước như: Vụ CTCT HSSV, Trường ĐHSP Hà Nội, ETEP Đại học 

Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, và Tổ soạn thảo Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện 
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Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Bên cạnh đó, đề tài 

đã tham gia xây dựng chuyên đề phối với Vụ GDCT-CTHSSV trong tài liệu tập 

huấn cán bộ cốt cán bậc đại học, cao đẳng về phối hợp gia đình nhà trường trong 

giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên theo công số 90/CTHSSV ngày 

20/02/2019; xây dựng tài liệu hướng dẫn nhà trường gia đình xã hội thực hiện 

công tác phối hợp giữa gia đình nhà trường xã hội trong công tác giáo dục đạo 

đức lối sống học sinh sinh viên, và xây dựng tài liệu Bồi dưỡng giáo viên trong 

khuôn khổ chương trình ETEP: Mô đun 8 “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và 

xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường tiểu 

học/THCS/THPT”. 

Quá trình nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế có sự tham gia của 03 Giải pháp/ 

mô hình vận hành đã được học tập từ mô hình của Nhật, Pháp, Đức. 

Các báo cáo đóng góp ý kiến về sửa đổi Luật Giáo dục liên quan đến giáo 

dục đạo đức, lối sống theo các yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo thông qua Văn 

phòng KHGD và các Vụ Cục chức năng.  

Hiệu quả của nhiệm vụ được xét trên ba khía cạnh: Hiệu quả trong nghiên 

cứu khoa học, hiệu quả trong truyên truyền và hiệu quả trong kinh tế - xã hội.  

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ 

3. 1. Hiệu quả trong kinh tế 

- Thúc đẩy nhận thức xã hội rõ hơn về công tác giáo dục đạo đức, lối sống 

của công dân tương lai làm nền tảng để định hướng đạo đức xã hội, đạo đức công 

dân trong phát triển kinh tế.  

- Tiết kiệm kinh phí và nguồn lực xã hội cho việc sử dụng các mô hình 

không đồng nhất, không thống nhất cho việc giáo dục đạo đức, lối sống cho công 

dân và người lao động, chuyên gia khi sinh viên ra trường. 



 13

- Xây dựng được cơ sở lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực khoa học giáo 

dục và lĩnh vực giáo dục đạo đức lối sống thống nhất từ cấp tiểu học đến đại học. 

Tạo nền tảng cho các hướng nghiên cứu mới phát triển trong các lĩnh vực tâm lí 

học, giáo dục học, đạo đức học và giáo dục công dân Việt Nam, so sánh với đặc 

điểm giáo dục công dân toàn cầu. 

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV. 

Tạo mô hình căn bản đề các trường trong hệ thống giáo dục làm cơ sở thực hiện, 

triển khai, đánh giá hiệu quả của giáo dục đạo đức lối sống trong nhà trường.  

- Tạo nền tảng cho các hoạt động xã hội hóa giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi 

mới giáo dục Việt Nam. Mở ra hướng nghiên cứu căn bản và ứng dụng trong giáo 

dục đạo đức lối sống và khoa học xã hội ở Việt Nam. 

- Cung cấp luận cứ khoa học cho các cấp quản lý giáo dục trong công tác 

chỉ đạo, quản lý ngành. Mở rộng lĩnh vực đào tạo trong ngành giáo dục đạo đức 

lối sống.  

- Bồi dưỡng được các nhóm chuyên gia tham gia thực hiện đổi mới căn bản 

toàn diện giáo dục. Có giải pháp triển khai giáo dục đạo đức lối sống một cách 

hiệu quả và tạo được môi trường, cơ sở khoa học để thực hiện xã hội hóa giáo 

dục trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên. 

3.2.Hiệu quả xã hội 

- Đã thảo luận và khảo sát, trao đổi thông tin với hơn 65 cơ sở giáo dục từ 

tiểu học đến đại học của các tỉnh trong cả nước với khoảng 2000 học sinh, sinh 

viên; 500 giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lí; 300 cha mẹ học sinh và 50 cán 

bộ quản lí chính quyền địa phương các cấp. 

- Đóng góp vào việc soạn thảo các thông tư, chính sách, nghị quyết qua các 

báo cáo kết quả nghiên cứu về trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong 

giáo dục; về đánh giá thực trạng phối hợp gia đình nhà trường xã hội; về sơ kết 5 

năm thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
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đào tạo; về xây dựng khung hành vi ứng xử trong nhà trường; về góp ý sửa đổi 

luật giáo dục; về tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường. 

- Đóng góp xây dựng tài liệu tập huấn cán bộ cốt cán bậc đại học, cao đẳng 

về phối hợp gia đình nhà trường trong giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho 

sinh viên; nhân rộng mô hình điển hình trong giáo dục đạo đức lối sống cho học 

sinh sinh viên 

- Đóng góp xây dựng chuyên đề báo cáo công tác phối hợp gia đình nhà 

trường xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống học sinh phục vụ báo cáo của văn 

phòng hội đồng giáo dục quốc gia; Góp ý đề xuất và triển khai thí điểm, đồng bộ 

một số giải pháp cơ bản để phòng ngừa và đẩy lùi bạo lực học đường trong hệ 

thống trường học phổ thông và mầm non 

- Đóng góp 10 bài viết tuyên truyền về công tác phối hợp gia đình nhà 

trường xã hội trong  giáo dục đạo đức lối sống học sinh, sinh viên 

1. Báo Giáo dục và Thời đại “Cần cụ thể hóa luật để thu hút 

người giỏi vào ngành sư phạm”  

2. Website của Trường ĐHSPHN “Mô hình gia đình - nhà trường - xã 

hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng 

yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế”  

3. Báo Giáo dục và Thời đại “Phát huy mô hình gia đình- nhà 

trường- xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”  

4. Báo Đất Việt “Bạo lực học đường: Trách nhiệm của Gia đình-Nhà 

trường-Xã hội”  

5. Website của Trường ĐHSPHN  “Xây dựng và nhân rộng mô 

hình phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội và mô hình Câu lạc bộ rèn luyện kỹ 

năng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”  
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6. Báo Giáo dục và Thời đại “Xây dựng mô hình trong giáo dục đạo đức, 

lối sống cho HS, SV”  

7. Báo Giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh “Xây dựng mô hình 

trong giáo dục đạo đức, lối sống” 

8. Website của ĐH Đà Nẵng “Đại học Đà Nẵng đăng cai, phối hợp tổ 

chức Hội thảo Quốc gia về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên” 

9. Báo Đất Việt “Tuổi trẻ bước vào thế giới cần: Tri thức và Tự 

trọng”  

10. Báo Đất Việt “Bạo lực học đường: Trách nhiệm của Gia đình-Nhà 

trường-Xã hội" 

3.3. Hiệu quả trong nghiên cứu khoa học 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu cho nhóm chuyên gia và năng lực phối 

hợp chuyển giao công nghệ của cơ sở nghiên cứu dựa trên quá trình thực hiện 

nghiên cứu, tổ chức nhân lực, vật lực và xác định nhiệm vụ nghiên cứu từ tên đề 

bài.  

- Đào tạo các thạc sỹ chuyên ngành giáo dục đạo đức lối sống, tâm lí học 

giáo dục. Thúc đẩy các nhóm nghiên cứu khoa học giáo dục, lí luận dạy học đạo 

đức lối sống mở rộng nghiên cứu và nghiên cứu chuyên sâu trong chương trình 

giáo dục phổ thông mới. 

- Cơ quan chủ trì đã tổ chức 12 tọa đàm và 01 hội thảo quốc gia tại cơ sở 

để các giảng viên và nhà khoa học của trường tham gia thảo luận với các nhà 

khoa học cả nước. 

- Các sản phẩm khoa học của đề tài được đăng trên tạp chí khoa học của 

cơ quan chủ quản và các bài truyền thông đăng trên trang tin của Trường để sinh 

viên, học viên và các nhà nghiên cứu trong trường có thể tiếp cận kết quả nghiên 

cứu. 
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- Nhóm nghiên cứu cùng phòng khoa học chủ động xây dựng các tài liệu 

đóng góp chính sách và tập huấn để nâng cao vị thế, uy tín của nhà trường trong 

xây dựng luật giáo dục, chủ đề họp của Hội đồng giáo dục quốc gia, đóng góp sơ 

kết nghị quyết và các thông tư của Bộ GD&ĐT về công tác giáo dục đạo đức lối 

sống cho học sinh sinh viên. 

- Nhóm nghiên cứu phối hợp với các khoa trong trường xây dựng nội dung 

và kế hoạch khảo sát diện rộng và khảo nghiệm mô hình để xây dựng đội ngũ và 

bồi dưỡng chuyên môn cho các chuyên gia, giảng viên của trường. 

Đề tài đã Tổ chức 02 hội nghị quốc gia với hơn 200 đại biểu của cả nước 

tham dự tại Hà Nội và Đà Nẵng. Đề tài đã công bố 12 báo cáo khoa học tại các 

hội nghị và nhận được hơn 53 báo cáo tham luận trong các hội nghị quốc gia. 

+ Hội nghị quốc gia số 1 với 23 tham luận về “Mô hình gia đình nhà 

trường xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên Đáp ứng 

yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập Quốc tế”. Hà Nội, 5/2019. 

+ Hội nghị số quốc gia số 2 với 30 tham luận về “Xây dựng và nhân rộng 

mô hình phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội và mô hình Câu lạc bộ rèn luyện 

kỹ năng trong đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”. Đà Nẵng, 9/2019. 

Đề tài cũng đã tổ chức Tổ chức 18 tọa đàm khọa học với các nhà khoa học, 

chuyên gia, giáo viên và cán bộ quản lí trong các địa phương cả nước. 

Đề tài đã thực hiện khảo sát học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lí 

tại 114 trường  trong cả nước với 07 tỉnh/ thành phố gồm cả thành thị, nông thôn 

và miền núi. (Hà Nội, Sơn La, Thái Bình, Đà Nẵng, Đăk Lăk, ). Kết quả khảo sát 

là 4024 phiếu.  

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng): 

- Nộp hồ sơ đúng hạn  




