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ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
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Abstract: On the basis of the orientations, tasks and solutions of basic, comprehensive education
renovation and orientations for building general education curriculum after 2015, in this article, we
present the orientations to apply the general education curriculum to continuing education to suit
the region, the learning conditions and characteristics of continuing education students. When
applying to the continuing education curriculum, it is necessary to adjust the content, learning
materials, teaching plans to suit the learners but still meet the requirements of goals, qualities and
competencies as a general education so that r continuing education students can achieve diplomas
like high school students.
Keywords: Education curriculum, center for Occupational Education - Continuing Education.
1. Mở đầu
Bộ GD-ĐT chuẩn bị ban hành Chương trình giáo dục
phổ thông (GDPT) mới theo tinh thần Nghị quyết số 29NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi
mới căn bản, toàn diện GD-ĐT”. Chương trình GDPT
mới cũng sẽ được thực hiện trong các trung tâm giáo dục
nghề nghiệp (GDNN) - giáo dục thường xuyên (GDTX).
Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề xuất tổ chức thực hiện
chương trình GDPT trong các trung tâm GDNN - GDTX
có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo cho học viên (HV) trong
các trung tâm này có thể học để lấy văn bằng chứng chỉ
của hệ thống giáo dục quốc dân kết hợp với vừa học văn
hóa, vừa học nghề. Trên tinh thần đổi mới, phát huy vai
trò của GDNN - GDTX trong việc phân luồng hướng
nghiệp, bài viết nghiên cứu đề xuất những định hướng cơ
bản để thực hiện chương trình GDPT cấp trung học phổ
thông trong các trung tâm GDNN - GDTX.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở đề xuất thực hiện Chương trình giáo dục
phổ thông vào giáo dục thường xuyên
2.1.1. Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8
khóa XI
Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết đã thể hiện: “Đổi
mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên
thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương
thức giáo dục, đào tạo” [1]. Như vậy, trong những năm
tới, giáo dục cần phải đảm bảo liên thông giữa giáo dục
chính quy và GDNN, GDTX, hệ thống giáo dục theo
hướng “mở”, linh hoạt để mọi người có cơ hội học tập
thường xuyên, học suốt đời.
Đối với GDPT cần: “Phát triển khả năng sáng tạo,
tự học, khuyến khích học tập suốt đời” và “Nâng cao
chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc
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9 năm từ sau năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, có
80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung
học phổ thông và tương đương” [1]. Đối với GDTX cần:
“Bảo đảm cơ hội cho mọi người, nhất là ở vùng nông
thôn, vùng khó khăn, các đối tượng chính sách được học
tập nâng cao kiến thức, trình độ, kĩ năng chuyên môn
nghiệp vụ và chất lượng cuộc sống; tạo điều kiện thuận
lợi để người lao động chuyển đổi nghề; bảo đảm xóa mù
chữ bền vững. Hoàn thiện mạng lưới cơ sở GDTX và các
hình thức học tập, thực hành phong phú, linh hoạt, coi
trọng tự học và giáo dục từ xa” [1].
Trong phần nhiệm vụ và giải pháp, Nghị quyết cũng
đã chỉ rõ: “Xây dựng và chuẩn hóa nội dung GDPT theo
hướng hiện đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp
cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học
trên” [1]. Về sách giáo khoa và tài liệu học trong thời
gian tới cần “Biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ
dạy và học phù hợp với từng đối tượng học, chú ý đến
học sinh dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật” [1].
2.1.2. Căn cứ vào Chương trình giáo dục phổ thông mới
Chương trình GDPT mới đáp ứng được yêu cầu
đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT và phù hợp với sự
phát triển của thế giới; đáp ứng được yêu cầu ngày
càng cao của xã hội và thị trường lao động đối với
người lao động về năng lực hành động, khả năng sáng
tạo và tính năng động.
Chuyển từ chương trình dạy học định hướng nội dung
sang chương trình định hướng năng lực. Giáo dục định
hướng năng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của
việc dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các
phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri
thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho
con người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc
sống và nghề nghiệp. Chương trình nhấn mạnh vai trò
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của người học với tư cách chủ thể của quá trình nhận
thức. Ưu điểm của chương trình giáo dục định hướng
năng lực là tạo điều kiện quản lí chất lượng theo kết quả
đầu ra đã quy định, nhấn mạnh năng lực vận dụng của
học sinh.
2.1.3. Căn cứ vào đặc điểm đối tượng và điều kiện học
tập của học viên đang theo học ở các trung tâm giáo dục
nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
Đặc điểm đối tượng HV theo học các chương trình
GDTX để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân
hiện nay có một số điểm tương đồng với đối tượng học
sinh trung học phổ thông nhưng có một số nét đặc thù,
cụ thể:
- Về độ tuổi: HV có độ tuổi đa dạng hơn học sinh phổ
thông nhưng nhìn chung bằng hoặc cao hơn. Đa số HV
cũng có một số đặc điểm của lứa tuổi vị thành niên như
tính tự trọng và độc lập phát triển, hiếu động, ham học
hỏi, tìm tòi, khám phá, không thích thụ động, không
muốn bị áp đặt, dễ cuốn hút và tập trung vào các hoạt
động mới mẻ, hấp dẫn.
- Về mặt xã hội và điều kiện học tập: một số HV đã
bắt đầu có sự trưởng thành về mặt xã hội. Trong số đó,
có những HV là người trưởng thành, có gia đình, vừa làm
vừa học như: công nhân trong các khu công nghiệp, cán
bộ công chức ở một số vùng, những người không có điều
kiện theo học ở trường chính quy, vì vậy họ cũng gặp
nhiều khó khăn hơn trong quá trình học tập so với học
sinh phổ thông.
- Ý thức nghề nghiệp và chuẩn bị cho cuộc sống tương
lai: ý thức nghề nghiệp và sự lựa chọn nghề nghiệp trong
tương lai của HV thường bị tác động bởi điều kiện sống,
công việc cũng như chịu ảnh hưởng của nền KT-XH ở
từng thời kì phát triển của đất nước, do đó định hướng và
sự lựa chọn nghề nghiệp không cố định, bất biến mà rất
năng động, phong phú. Chính vì vậy, GDTX cần tạo điều
kiện để HV có thể học tập nâng cao trình độ học vấn, học
nghề để họ có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp.
2.2. Đề xuất thực hiện Chương trình giáo dục phổ
thông trung học phổ thông trong các trung tâm giáo
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
2.2.1. Về mục tiêu chương trình
Đối với đối tượng người học ở các trung tâm GDNN
- GDTX có nhu cầu thi lấy văn bằng của hệ thống giáo
dục quốc dân thì Chương trình học cần đảm bảo mục tiêu
của chương trình GDPT cùng cấp. Mục tiêu cấp trung
học phổ thông là “người học được phát triển hài hòa về
phẩm chất và tinh thần, con người cá nhân và con người
xã hội trên cơ sở duy trì, tăng cường để định hình các
phẩm chất và năng lực đã hình thành ở cấp trung học cơ
sở; có kiến thức, kĩ năng phổ thông cơ bản được định
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hướng theo lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với năng khiếu
và sở thích; được phát triển năng lực cá nhân để lựa
chọn hướng phát triển, tiếp tục học lên hoặc bước vào
cuộc sống lao động với phẩm chất, năng lực của một
công dân” [2].
2.2.2. Mức độ yêu cầu về phẩm chất và năng lực của
người học cần đạt được
Chương trình GDPT mới được xây dựng theo định
hướng phát triển năng lực của người học. Chương trình
tập trung mô tả chất lượng đầu ra, có thể coi là sản phẩm
cuối cùng của quá trình dạy học. Chính vì vậy, đối với
đối tượng người học trong các trung tâm GDNN GDTX muốn thi lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống
giáo dục quốc dân (cấp văn bằng chung) thì cần phải
đạt được các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của
chương trình GDPT.
2.2.3. Về cấu trúc chương trình
Cấu trúc chương trình: dùng chung chương trình
GDPT, không xây dựng thành một chương trình mới.
Đối với GDTX, chỉ xây dựng hướng dẫn thực hiện
chương trình trên cơ sở chương trình GDPT có điều
chỉnh cho phù hợp với vùng miền và đặc điểm đối tượng
người học ở GDTX.
2.2.4. Về vận dụng nội dung dạy học
Mặc dù đối tượng người học của GDNN - GDTX có
một số nét tương đồng cơ bản với học sinh phổ thông,
tuy nhiên vẫn có những điểm khác biệt như: điều kiện
học tập, động cơ, nhu cầu, điều kiện vùng miền, vừa học
văn hóa kết hợp với học nghề,… cho nên nội dung học
tập của chương trình cần có sự điều chỉnh cho phù hợp
với từng đối tượng cụ thể.
Phương án điều chỉnh cần hướng tới là lựa chọn
những nội dung cơ bản phù hợp với trình độ, điều kiện,
khả năng, kinh nghiệm của HV GDNN - GDTX nhưng
yêu cầu phải đảm bảo hình thành các phẩm chất, năng
lực chung và chuyên biệt đã được lựa chọn trong chương
trình chung; mặt khác, cùng một yêu cầu về năng lực
nhưng đối với đối tượng HV này có thể lựa chọn phương
tiện, thiết bị dạy học khác cho phù hợp với đặc điểm lứa
tuổi, kinh nghiệm trong lao động sản xuất và khả năng
nhận thức của họ.
2.2.5. Đề xuất kế hoạch giáo dục
Trong các cơ sở GDNN - GDTX, kế hoạch dạy học
cần điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với đặc điểm, điều
kiện học tập của người học:
- Thời gian tổ chức dạy học: Thời gian học cần được
bố trí linh hoạt, phù hợp với điều kiện thời gian của người
học, đặc biệt là đối với đối tượng vừa làm vừa học. Với
đối tượng HV này có thể tổ chức dạy học vào những ngày
cuối tuần hoặc mỗi tháng học một thời gian nhất định,...
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- Về thời lượng dạy học có thể phân cấp cho Giám
đốc Trung tâm GDNN - GDTX điều chỉnh, quyết định
trên cơ sở hướng dẫn chung của Bộ GD-ĐT cho phù hợp
với đối tượng HV cụ thể của trung tâm (xem bảng).
Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp trung học phổ thông
Số tiết/năm
Nội dung giáo dục
học/lớp
Ngữ văn
105
Toán
105
Môn học
Ngoại ngữ 1
105
bắt buộc
Giáo dục thể chất
70
Giáo dục quốc phòng và
35
an ninh
Môn học lựa chọn
Lịch sử
70
Nhóm môn
Địa lí
70
khoa học
Giáo dục kinh tế và pháp
xã hội
70
luật
70
Nhóm môn Vật lí
khoa học Hoá học
70
tự nhiên
Sinh học
70
70
Nhóm môn Công nghệ
Tin
học
70
Công nghệ
và
Âm nhạc
70
nghệ thuật Mĩ thuật
70
Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm
105
chuyên đề)
Hoạt động
Hoạt động trải nghiệm,
giáo dục
105
hướng nghiệp
bắt buộc
Nội dung giáo dục bắt buộc
35
của địa phương
Môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số
105
Ngoại ngữ 2
105
Tổng số tiết học/năm học
1015
(không kể các môn học tự chọn)
Số tiết học trung bình/tuần
29
(không kể các môn học tự chọn)
(Nguồn: Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông Chương trình tổng thể)
- Tổ chức dạy học theo lĩnh vực: những môn Khoa
học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội có thể tổ chức học
cùng thời gian, theo hình thức cuốn chiếu để tạo điều kiện
thuận lợi cho HV trong quá trình học tập (có thể học tập
và liên hệ kiến thức học tập trong cùng lĩnh vực).
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- Cùng một năng lực cần hình thành có thể có thời
gian học dài hơn so với GDPT, tùy thuộc vào trình độ
HV các cơ sở có thể phân bổ thời gian hợp lí.
2.2.6. Về sách giáo khoa, tài liệu học tập, tài liệu hướng
dẫn giáo viên
Đối với đối tượng người học thi lấy văn bằng, chứng
chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, về cơ bản là họ học
theo chương trình và sách giáo khoa với GDPT nên cần
có tài liệu hướng dẫn dạy học riêng để phù hợp với đặc
điểm và điều kiện của người học và người dạy trong các
cơ sở GDNN - GDTX.
Tài liệu học tập cần được đa dạng hóa, ngoài hình thức
tài liệu in truyền thống cần biên soạn thêm các tài liệu hướng
dẫn tự học, sản xuất các học liệu điện tử đưa lên mạng để
HV khai thác tự học, tự học có hướng dẫn, học từ xa,... như
vậy mới có thể tạo điều kiện thuận lợi để những ai có nhu
cầu có thể học tập thường xuyên, học suốt đời.
2.2.7. Đề xuất kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả
học tập đảm bảo tính liên thông giữa các bậc học, giáo
dục chính quy với giáo dục nghề nghiệp - giáo dục
thường xuyên
- Kiểm tra, đánh giá: Xu thế đổi mới kiểm tra, đánh
giá của chương trình GDPT theo hướng chuyển từ chủ yếu
đánh giá kết quả học tập cuối môn học, khóa học (đánh giá
tổng kết) nhằm mục đích xếp hạng, phân loại sang sử dụng
các loại hình thức đánh giá thường xuyên, đánh giá định
kì sau từng chủ đề, từng chương nhằm mục đích phản hồi,
điều chỉnh quá trình dạy học và học tập của HV (đánh giá
quá trình); chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kĩ năng
sang đánh giá năng lực của người học - tức là chuyển trọng
tâm đánh giá từ ghi nhớ, hiểu kiến thức,... sang đánh giá
năng lực vận dụng, giải quyết những vấn đề của thực tiễn,
đặc biệt chú trọng đánh giá các năng lực tư duy bậc cao
(như tư duy sáng tạo). Chuyển đánh giá từ một hoạt động
gần như độc lập với quá trình dạy học sang việc tích hợp
đánh giá vào quá trình học, xem đánh giá như là một
phương pháp dạy học. Tăng cường sử dụng công nghệ
thông tin trong kiểm tra, đánh giá: sử dụng phần mềm
thẩm định các đặc tính đo lường của công cụ (độ tin cậy,
độ khó, độ phân biệt, độ giá trị) và sử dụng các mô hình
thống kê vào xử lí phân tích, lí giải kết quả đánh giá.
Những định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá trong
chương trình GDPT cũng là những định hướng đổi mới
kiểm tra, đánh giá đối với HV trong các cơ sở GDNN GDTX. Với đối tượng người học ở GDNN - GDTX càng
cần phải được kiểm tra, đánh giá theo năng lực vì trình
độ, năng lực, điều kiện, hoàn cảnh của HV rất khác nhau.
Việc đánh giá theo năng lực giúp người học không cảm
thấy áp lực và có động cơ học tập tốt hơn.
(Xem tiếp trang 53)
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- Các thủ tục tra cứu, mượn và trả tài liệu ở thư viện
cần phải được tin học hoá hoàn toàn.
- Ngoài ra, “tin học hoá NCKH” còn bao gồm việc
xem tin học là một nội dung quan trọng trong NCKH,
GV cần nghiên cứu ứng dụng các phần mềm có sẵn và
thiết kế hay sáng tạo ra các phần mềm mới phục vụ dạy
học và công tác QL của nhà trường.
3. Kết luận
Trong những năm qua, Trường Đại học Công nghiệp
Việt - Hung vẫn luôn quan tâm đến công tác NCKH. Nhà
trường đã thực sự gắn công tác NCKH vào quá trình GDĐT, có những hình thức cụ thể để động viên, khuyến
khích GV tham gia tích cực vào công tác NCKH. Các
công trình NCKH của GV đã góp phần quan trọng thực
hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất
lượng đào tạo, đưa ra các giải pháp QL mới cho nhà
trường. Mặt khác, năng lực chuyên môn và năng lực
NCKH của GV cũng được nâng cao, kinh nghiệm QL
của cán bộ cũng được tích luỹ phong phú hơn. Tuy nhiên,
công tác QL và chất lượng các đề tài vẫn chưa đáp ứng
được sự mong đợi và định hướng phát triển của nhà
trường. Vì vậy, để QL công tác NCKH của CNK đối với
GV nhà trường có hiệu quả, cần thực hiện tốt các biện
pháp mà chúng tôi đã đề xuất.
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ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH...
(Tiếp theo trang 32)
- Công nhận kết quả học tập, đảm bảo tính liên thông:
Để tạo điều kiện cho người học GDNN - GDTX là những
người thiệt thòi, không có điều kiện và khả năng học như
GDPT có thể công nhận kết quả học tập theo hệ thống tín
chỉ, khi tích lũy đủ các tín chỉ người học có thể đăng kí
tham gia các kì thi cùng với học sinh phổ thông để nhận
được văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.
3. Kết luận
Trên đây là những định hướng cơ bản để vận dụng
chương trình GDPT mới cấp trung học phổ thông vào
GDTX. Sau khi chương trình GDPT chính thức ban hành
thì cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất vận dụng để hướng
dẫn thực hiện cụ thể Chương trình trong các cơ sở
GDNN - GDTX; biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hướng
dẫn giảng dạy và tài liệu học tập đáp ứng nhu cầu học tập
của HV, góp phần thực hiện đổi mới căn bản toàn diện
giáo dục nước nhà.
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