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Abstract: Applying the “From evaluation to policy” model of the Assessment and Teaching of
21st Century Skills Project, the article briefly describes educational and training innovation
process: diagnose factors affecting the education and training quality; identify, implement and
evaluate the impact of tasks, solutions to improve the education and training quality; identify the
success policies. From there, we propose a analyzing framework the local education and training
situation, including three components: Developing educational institutions; developing local
education, training (provincial level); and advantages of local education development.
Keywords: Educational impact factors; Educational analysis framework; Local education and
training.
1. Mở đầu
Công cuộc đổi mới kinh tế, chính trị, xã hội (từ năm
1986) đã đưa Việt Nam thuộc nhóm quốc gia nghèo nhất
thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp, với
GDP bình quân đầu người năm 2014 đạt $2028, năm
2018 đạt $2590 [1].
Mặc dù vậy, chất lượng GD-ĐT có những chuyển
biến khả quan. Chúng ta hoàn thành phổ cập mẫu giáo 5
tuổi năm 2017, giáo dục tiểu học năm 2000 và giáo dục
trung học cơ sở năm 2010 [2]. Học sinh lớp 2 và 5 đứng
đầu về Toán, Đọc hiểu tại PASEC 10 [3]; học sinh lứa
tuổi 15 tham gia PISA 2012, 2015 và 2018 đã đạt thứ
hạng cao, ở môn Toán là 17, 22 và 24; môn Đọc hiểu là
19, 32 và 13; và môn Khoa học là 8, 8 và 4 trên tổng số
nước tham gia mỗi đợt lần lượt là 65, 72 và 79 [4]. Việt
Nam thuộc tốp 10 nước dẫn đầu về số huy chương trong
các kì thi Olympic quốc tế từ 2007 đến nay. Đặc biệt,
năm 2017, có 07 đội tuyển đạt thành tích cao nhất so với
các năm trước đó, nhất là ở các môn Toán, Vật lí, Hóa
học và Sinh học. Năm 2018, đội tuyển Olympic quốc tế
môn Sinh học đạt thành tích rất xuất sắc [5]. Từ năm
2012, nước ta bắt đầu tham dự cuộc thi học sinh trung
học thế giới về nghiên cứu khoa học kĩ thuật, đạt 01 giải
nhất năm đầu tiên, đạt 02 giải tư năm 2013, đạt 02 giải tư
năm 2014, đạt 01 giải tư và 01 giải đặc biệt năm 2015, và
đạt 04 giải ba 2016 [3], [5].
Chất lượng đào tạo đại học có chuyển biến, số trường
đại học có tên trong bảng xếp hạng tốp 400 của châu Á
tăng lên, nhiều cơ sở giáo dục đại học nỗ lực để được xếp
hạng quốc tế. Theo tổ chức xếp hạng đại học
Quacquarelli Symonds công bố bảng xếp hạng thế giới
2019 (top 1000) có: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
thuộc nhóm 701-750, Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc
nhóm 801-1000; châu Á (top 350) có: Đại học Quốc gia

Hà Nội (139); Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (142);
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (thuộc nhóm 291300), Trường Đại học Cần Thơ (thuộc nhóm 301-350)
và Đại học Huế (thuộc nhóm 351-400) [2].
Cơ hội tiếp cận giáo dục vùng dân tộc thiểu số
(DTTS) ngày càng mở rộng: Phát triển hệ thống trường
dân tộc nội trú (308 trường năm 2015) và trường dân tộc
bán trú dân nuôi (867 trường năm 2015); Xoá mù chữ,
dạy tiếng, chữ dân tộc (dạy 7 tiếng dân tộc trong 782
trường);... Cơ hội tiếp cận giáo dục được cải thiện: tỉ lệ
nhập học của người nghèo ở tiểu học hơn 90% và trung
học cơ sở là 70%. Năm 2015, khoảng 32% trẻ em khuyết
tật được đi học [5].
Mặc dù vậy, sự bất bình đẳng về kết quả học tập giữa
các vùng miền, nhóm dân tộc vẫn tồn tại [5]. Tại PISA
2012: Điểm trung bình môn Toán và Khoa học ở vùng
thành thị cao hơn vùng nông thôn xấp xỉ 0.62SD và
0.44SD (độ lệch chuẩn); điểm trung bình môn Toán, Đọc
hiểu và Khoa học của học sinh người Kinh cao hơn người
DTTS là 0.52SD, 0.44SD và 0.37SD [3].
Dưới đây tóm lược cách thức tiến hành chẩn đoán các
yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và đề xuất
khung phân tích tình hình GD-ĐT địa phương để tiến tới
đánh giá quá trình đổi mới GD-ĐT.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Tiếp cận nghiên cứu các yếu tố tác động đến chất
lượng giáo dục và đào tạo
Kết quả đánh giá quốc tế, quốc gia được sử dụng để
chẩn đoán những yếu tố tác động đến chất lượng giáo
dục, từ đó xây dựng nhiệm vụ và giải pháp cải thiện chất
lượng giáo dục. Đây là quá trình vận dụng cách tiếp cận
“Từ đánh giá đến chính sách” của Dự án Đánh giá và
giảng dạy các kĩ năng thế kỉ XXI [6], theo 5 giai đoạn
(xem hình 1).
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Hình 1. Tiếp cận nghiên cứu theo mô hình “từ đánh giá đến chính sách” của ATC21S

- Giai đoạn thứ nhất: Chẩn đoán các yếu tố tác động iv) Xây dựng mô hình Hierarchical Linear và Multi-level
đến chất lượng GD-ĐT theo bộ tiêu chuẩn SABER [7], về các yếu tố tác động quan trọng; v) Xác định mức độ ảnh
dựa vào cơ sở dữ liệu, kết quả đánh giá diện rộng cấp hưởng của chúng đến việc học tập.
quốc gia (như đánh giá kết quả học tập Toán và Tiếng
việt của học sinh lớp 5 các
năm 2001, 2007, 2011 và
2014 [8], [9]; Đánh giá
kết quả học tập Toán, Ngữ
văn, Vật lí, Tiếng Anh của
học sinh lớp 9 và lớp 11
các năm 2009, 2012, 2014
và 2018 [3], [10], [8], [9];
cấp quốc tế như PISA các
năm 2012 và 2015,
PASEC năm 2011, IGRA
năm 2014 [3], [4].
- Giai đoạn thứ hai:
Việc xác định quan hệ
nhân quả, tương tác, và tác
động đến học tập được tiến
hành theo 5 bước: i) Phân
tích mối tương quan giữa
các biến số (là các yếu tố
độc lập) với kết quả học
Hình 2. Mô hình phân tích đa cấp về các yếu tố hệ thống
tập (yếu tố phụ thuộc);
tác động đến chất lượng giáo dục
ii) Lựa chọn những biến số
tạo nên sự khác biệt lớn giữa hai nhóm học sinh có năng
Hình 2 biểu thị ba tầng các yếu tố hệ thống (các cấp
lực thấp và cao; dân tộc Kinh và DTTS; thành thị và vùng vĩ mô, trung gian và vi mô) có tác động quan trọng đến
khó khăn; gia đình điều kiện thấp và cao; iii) Khái quát hóa học tập của học sinh đã được tìm thấy. Đây chính là các
các yếu tố bằng kĩ thuật phân tích thành phần chính; yếu tố cần được đổi mới căn bản, toàn diện.
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Chương trình GD-ĐT được xây dựng theo hướng
2- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu
phát triển năng lực người học. Ví dụ, chương trình tố cơ bản của giáo dục theo hướng coi trọng phát triển
giáo dục phổ thông mới quy định 10 năng lực là: Tự phẩm chất, năng lực người học
Xác định rõ mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng cấp
chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề
học,
môn học.
và sáng tạo, ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ,
tin học, thẩm mĩ, và thể chất
[11]. Việc xây dựng mô hình
hay đường phát triển năng
lực dựa trên cơ sở vận dụng
mô hình của Robert Glaser và
hệ thống đánh giá BEAR
[12]. Việc phân tích sự phát
triển năng lực dựa theo mô
hình RASCH, Item Response
Theory, và hai mô hình xử lí
dữ liệu chủ yếu là Partial
Credit Model (để đánh giá sự
phát triển năng lực tổng thể)
và Multidimensional Model
(để đánh giá sự phát triển các
kĩ năng thành phần của mỗi
năng lực) [13]. Cuối cùng,
tích hợp đường phát triển
năng lực đó vào nội dung các
môn học, hoặc lĩnh vực. Hình
Hình 3. Đường phát triển năng lực Giải quyết vấn đề [13]
3 minh họa cho đường phát
triển năng lực Giải quyết vấn đề của học sinh [14].
Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và
phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mĩ; dạy
- Giai đoạn 3: Từ kết quả hai giai đoạn trên, Bộ
người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo
GD-ĐT đã xây dựng đề án Đổi mới căn bản, toàn diện
dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp
GD-ĐT Việt Nam, trong đó đổi mới giáo dục phổ
với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành,
thông được coi là nền tảng. Trên cơ sở đó, Ban Chấp vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục
hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 29- nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý
NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của
đào tạo [1] để chính thức mở ra giai đoạn đổi mới nền văn hóa, truyền thống và đạo lí dân tộc, tinh hoa văn
giáo dục Việt Nam. Một số nhiệm vụ, giải pháp đổi hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa
mới giáo dục phổ thông thể hiện như sau:
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường
1- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và
hướng nghiệp. Dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng
của Nhà nước
chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của
Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm người học. Quan tâm dạy tiếng nói và chữ viết của các
vụ, giải pháp đổi mới nền giáo dục trong hệ thống dân tộc thiểu số; dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa
chính trị, ngành giáo dục và toàn xã hội. Nâng cao dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài.
nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học
của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; người theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động,
học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục; gia sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học;
đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường trong khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy
việc giáo dục nhân cách, lối sống cho con em.
móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích
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tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri
thức, kĩ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu
trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý
các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.
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.
3- Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi,
đánh giá kết quả giáo dục bảo đảm trung thực, khách
quan
Việc thi và đánh giá kết quả giáo dục cần từng bước
theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo
dục thế giới công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh
giá quá trình với đánh giá tổng kết, đánh giá của giáo viên
với tự đánh giá của người học sinh; đánh giá của nhà
trường với đánh giá của gia đình và xã hội.
Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp
trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém
cho xã hội mà vẫn bảo đảm tin cậy, trung thực, đánh giá
đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh
giáo dục nghề nghiệp và đại học.
Thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục cấp quốc gia,
địa phương, cơ sở giáo dục và đánh giá theo chương trình
quốc tế để làm căn cứ đề xuất chính sách, giải pháp cải
thiện chất lượng.
Hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo
dục. Định kì kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục.
Chú trọng kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng
giáo dục đối với các cơ sở ngoài công lập, các cơ sở
có yếu tố nước ngoài.
4- Hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng hệ thống
mở, học tập suốt đời
Trước mắt, ổn định hệ thống giáo dục phổ thông hiện
nay. Đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở; định
hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. Tiếp tục nghiên
cứu đổi mới hệ thống giáo dục phổ thông phù hợp với điều
kiện đất nước và xu thế phát triển giáo dục thế giới.
Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát
triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học. Hướng
tới có loại hình cơ sở giáo dục do cộng đồng đầu tư.
5- Đổi mới căn bản công tác quản lí giáo dục, bảo
đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách
nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục
Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lí nhà nước
về giáo dục và các bộ, ngành, địa phương. Phân định
công tác quản lí nhà nước với quản trị cơ sở giáo dục.
Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực
và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục.

Tăng cường hiệu lực quản lí nhà nước, nhất là về
chương trình, nội dung và chất lượng giáo dục đối với
các cơ sở giáo dục của nước ngoài tại Việt Nam. Hoàn
thiện cơ chế quản lí cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài
ở Việt Nam.
Chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng; chú
trọng quản lí chất lượng đầu ra. Xây dựng hệ thống kiểm
định độc lập về chất lượng giáo dục. Phát huy vai trò của
công nghệ thông tin và khoa học-công nghệ hiện đại
trong quản lí giáo dục.
6- Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đáp
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục. Thực hiện chuẩn
hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo.
Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo
viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có
trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm.
Phát triển hệ thống trường sư phạm đáp ứng mục tiêu,
yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lí giáo dục; ưu tiên đầu tư xây dựng một số trường sư
phạm, trường sư phạm kĩ thuật trọng điểm. Có cơ chế
tuyển sinh và cử tuyển riêng để tuyển chọn được những
người có phẩm chất, năng lực phù hợp vào ngành sư phạm.
Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp
đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng theo yêu cầu nâng cao chất
lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp.
7- Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác
quốc tế trong giáo dục
Chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục trên cơ sở giữ
vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ
nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của
dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa và thành
tựu khoa học, công nghệ của nhân loại. Hoàn thiện cơ
chế hợp tác song phương và đa phương, thực hiện các
cam kết quốc tế về giáo dục.
Có cơ chế khuyến khích các tổ chức quốc tế, cá nhân
nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt
động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và
công nghệ ở Việt Nam. Tăng cường giao lưu văn hóa và
học thuật quốc tế.
- Giai đoạn 4: Trong giai đoạn 2014-2030, Chính phủ
đã và sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực (nhân lực, tài chính,
điều kiện vật chất) để triển khai đổi mới GD-ĐT, thông
qua các đề án sau đây [15]:
+ Truyền thông về đổi mới giáo dục.
+ Hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.
+ Rà soát, hoàn thiện mạng lưới cơ sở đào tạo giáo
viên 2014-2020, tầm nhìn 2030.
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+ Triển khai phân luồng và định hướng nghề nghiệp
ở giáo dục phổ thông.
+ Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục
phổ thông.
+ Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi,
kiểm tra và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục.
+ Đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nhà giáo cơ sở
giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT.
+ Đổi mới chính sách hỗ trợ, chính sách tài chính cho
các cơ sở GD-ĐT và dạy nghề ngoài công lập.
+ Đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức,
viên chức dựa trên đánh giá thực chất năng lực của người
dự tuyển.
+ Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục
phổ thông.
+ Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho
giáo viên 2016-2020.
+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lí và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu
khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục.
+ Phát triển nguồn nhân lực DTTS.
Tại giai đoạn này sẽ triển khai các nhiệm vụ, giải
pháp nêu trên; tiến hành giám sát, điều chỉnh, đánh giá
quá trình; cuối cùng đánh giá tổng kết, đánh giá tác động
của các yếu tố được đổi mới đến chất lượng GD-ĐT.
- Giai đoạn 5: Xác định những chính sách, mô hình
có tác động tích cực đến chất lượng GD-ĐT, điều chỉnh
và nhân rộng cho giai đoạn giáo dục tiếp theo.
2.2. Đề xuất khung phân tích tình hình giáo dục và đào
tạo địa phương
Tại thời điểm này, công cuộc đổi mới GD-ĐT đã
bước sang năm thứ 7 - là thời điểm cần tiến hành các
đánh giá quá trình nhằm xem xét và điều chỉnh các nhiệm
vụ, giải pháp đổi mới đã
triển khai từ năm 2014,
sao cho đáp ứng mục tiêu
đổi mới căn bản, toàn diện
GD-ĐT. Hoạt động này
thuộc giai đoạn 4 nêu trên.
Công cụ đầu tiên cho
hoạt động đánh giá quá
trình ở giai đoạn 4 là
khung phân tích tình hình
giáo dục, đào tạo địa
phương - đó là bản đề
cương trong đó xác định
những vấn đề chủ yếu liên
quan đến tình hình phát
triển GD-ĐT mỗi địa
phương.

2.2.1. Các nguyên tắc xây dựng khung phân tích
- Bảo đảm đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân tích
tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển GDĐT địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW;
- Bảo đảm sự thống nhất giữa nội dung đánh giá và
định hướng phát triển giáo dục đề cập trong chiến lược
phát triển giáo dục địa phương;
- Hỗ trợ việc lựa chọn các chỉ tiêu thống kê phản ánh
các mục tiêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW. Trong đó
ưu tiên các chỉ tiêu thống kê quốc gia và cấp tỉnh [16];
- Bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu thống kê để hỗ trợ so
sánh giáo dục quốc tế.
- Thông tin, chỉ tiêu thống kê bảo đảm tính toàn diện,
khách quan và cụ thể;
- Nội dung và chỉ tiêu thống kê bảo đảm tương thích
hoặc hướng tới các bộ tiêu chuẩn về giáo viên, cán bộ
quản lí, người học, trường lớp,…
2.2.2. Cấu trúc khung phân tích giáo dục và đào tạo
địa phương
Nhiều tổ chức quốc tế công bố khung phân tích giáo
dục. Ví dụ, khung phân tích giáo dục của OECD gồm:
(i) Các yếu tố cơ bản của hệ thống giáo dục; (ii) Các
chính sách đòn bẩy tạo nên kết quả đầu ra (tập trung vào
các chính sách về chất lượng đầu ra, công bằng trong cơ
hội và kết quả giáo dục, hiệu quả quản lí nguồn lực); và
(iii) Kết quả đầu ra [17].
Dựa vào kết quả chẩn đoán các yếu tố tác động đến
chất lượng giáo dục nêu trên và tham khảo khung phân
tích giáo dục của OECD, chúng tôi đề xuất khung phân
tích tình hình GD-ĐT địa phương gồm ba hợp phần và
10 yếu tố cơ bản thể hiện ở hình 4.
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(i) Hợp phần Phát triển cơ sở giáo dục có 4 yếu tố là:
Phát triển nhà trường (tập trung vào các thể chế, cơ cấu
tổ chức nhằm tối đa hóa hiệu quả dạy và học); phát triển
giảng dạy (trọng tâm là thiết lập các khóa học, chương
trình cùng các hoạt động phát triển dạy và học); phát triển
nghề nghiệp giáo viên; và kết quả, thành tựu giáo dục.
(ii) Hợp phần Phát triển giáo dục cấp tỉnh với 3 yếu
tố là: Hoạch định chiến lược và chính sách GD địa
phương; chỉ đạo, quản lí việc phát triển GD-ĐT địa
phương; và chất lượng giáo dục, tác động của giáo dục
đến kinh tế, xã hội địa phương.
(iii) Hợp phần “Lợi thế phát triển giáo dục địa
phương” có 3 yếu tố cơ bản là: Tài nguyên và vị trí địa lí
địa phương; hạ tầng giao thôn và công nghệ hiện đại; và
điều kiện kinh tế - xã hội - văn hóa và tương tác với giáo
dục.
Sau đó, khung phân tích tình hình GD-ĐT này sẽ tiếp
tục được sử dụng để: (i) xây dựng tiêu chí đánh giá sự
phát triển GD-ĐT địa phương, và (ii) thiết kế các bộ công
cụ thu thập dữ liệu đổi mới giáo dục địa phương.
3. Kết luận
i) Việt Nam đã đạt thành công đáng kể trong việc
nâng cao kết quả học tập của người học trong bối cảnh
nền kinh tế quốc gia mới thoát chuẩn nghèo và nền kinh
tế quốc tế vẫn đang khủng hoảng. Mức độ tăng trưởng
kết quả học tập của học sinh ổn định không chỉ đối với
nhóm mũi nhọn mà cả với nhóm đại trà, không chỉ đối
với học sinh dân tộc Kinh mà cả với học sinh DTTS,
không chỉ đối với học sinh có điều kiện sống cao mà cả
với học sinh có điều kiện sống thấp,… Tuy nhiên, thu
hẹp khoảng cách giữa các nhóm học sinh vẫn là thách
thức không nhỏ của GD-ĐT.
ii) Để đạt được thành tựu trên, nước ta đã có cách làm
khái quát như sau:
- Xác định những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến
thành tích học tập ở cả ba cấp độ quản lí giáo dục vĩ mô,
trung gian và vi mô, dựa vào kết quả đánh giá quốc gia
và quốc tế;
- Hệ thống chính trị tập trung mọi nguồn lực cho đổi
mới giáo dục: Trung ương ban hành Nghị quyết “Đổi
mới căn bản, toàn diện GD-ĐT”; Chính phủ đưa ra các
chương trình hành động, Bộ GD-ĐT cùng các bộ, ngành
liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tất
cả các cấp học và trình độ đào tạo.
- Tổ chức đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết việc
thực hiện chủ trương “Đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT”. Từ đó, nhân rộng các chỉnh sách, mô hình đổi mới
thành công, hiệu quả.
iii) Để hoạt động đánh giá có thể cung cấp được
những thông tin chính xác, khách quan về tiến trình

đỏi mới GD-ĐT, một công cụ cần được chú trọng xây
dựng là Khung phân tích tình hình GD-ĐT địa
phương. Khung phân tích cần bảo đảm hỗ trợ việc
phân tích tình hình chỉ đạo và quản lí, thành tựu giáo
dục của địa phương (cấp tỉnh), tình hình đổi mới của
các cơ sở giáo dục, đồng thời tính đến những lợi thế/
khó khăn sẵn có của địa phương.
Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài “Xây dựng bộ
công cụ đánh giá sự phát triển GD-ĐT địa phương”,
mã số KHGD/16-20.ĐT.013, Chương trình khoa học
giáo dục Quốc gia 2016-2020.
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bồi dưỡng, nâng cao trình độ thường xuyên cho các
GVMN, cần chú trọng nâng cao trình độ CBQL cơ
sở giáo dục mầm non và giảng viên, CBQL cơ sở đào
tạo GVMN. Đối với tỉnh Sơn La, cần tập trung đổi
mới chương trình đào tạo, cách thức truyền thông
giáo dục, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học của
cơ sở đào tạo GVMN; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và
giao lưu, chia sẻ, tiếp thu tri thức, kinh nghiệm giáo
dục mầm non thông qua các hội thảo trong nước và
quốc tế.

BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ GIÁO VIÊN...
(Tiếp theo trang 33)

[4] UBND tỉnh Sơn La (2019). Quyết định số
1784/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Đề án Đào tạo, bồi
dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục mầm
non giai đoạn 2019-2025.

Để thực hiện việc này đòi hỏi các giảng viên cơ sở
giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm phải nhanh nhạy,
chủ động nắm bắt thông tin, tích cực tham gia hội thảo
và truyền đạt kinh nghiệm cho giảng viên trong khoa,
bộ môn. Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La cùng phối hợp với các
Phòng GD-ĐT huyện kịp thời nắm bắt thông tin, cử
GV, CBQL cơ sở giáo dục mầm non tham gia hội thảo
để chia sẻ và tiếp thu kinh nghiệm, kiến thức từ các cơ
sở giáo dục mầm non của tỉnh, thành trong nước và
nước ngoài.
3. Kết luận
Nghiên cứu thực trạng đội ngũ GV và CBQL giáo
dục mầm non ở tỉnh Sơn La hiện nay cho thấy: Nhìn
chung, đội ngũ GV có chất lượng tốt, đạt chuẩn và
trên chuẩn chiếm tỉ lệ cao; tuy nhiên, tỉ lệ CBQL giáo
dục mầm non chiếm tỉ lệ trên chuẩn thấp hơn so với
mức trung bình của cả nước. Do đó, bên cạnh việc
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