Chào mừng bạn đến với Chương trình giáo dục từ xa của Học viện Quản lý giáo
dục – Bộ GD&ĐT về Lập kế hoạch ngành giáo dục. Hướng dẫn này cung cấp cho
bạn cái nhìn tổng quan về mục tiêu, nội dung và tổ chức chương trình. Hướng dẫn này
sẽ giúp bạn hiểu được những chủ đề và công cụ chính được đề cập trong chương
trình này, cách tổ chức quá trình học tập, những gì bạn cần thực hiện, cách đánh giá
và chứng nhận kết quả học tập của bạn.
Chương trình Lập kế hoạch ngành giáo dục được xây dựng với sáu mô-đun, mỗi
mô-đun giải quyết những khía cạnh và kỹ thuật cụ thể nhất định của lập kế hoạch
ngành giáo dục. Các mục tiêu, nội dung, phương pháp làm việc và hướng dẫn cụ thể
sẽ được trình bày ở phần đầu của mỗi mô-đun.
Chương trình này cũng bao gồm một hoạt động học tập xuyên suốt, đó là việc xây
dựng kế hoạch giáo dục địa phương (tỉnh/TP). Sau khi kết thúc Mô-đun 1 cũng là lúc
hoạt động này bắt đầu, bạn sẽ nhận được “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục
địa phương”, ở đó cung cấp cho bạn và các đồng nghiệp những hướng dẫn rõ ràng về
xây dựng kế hoạch giáo dục.

Gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện ngày càng nhiều những nỗ lực phát
triển hệ thống giáo dục nhằm đạt chỉ tiêu Giáo dục cho mọi người (GDCMN), phát triển
nguồn nhân lực cho xã hội tri thức, các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MTPTTNK),
giảm nghèo và các mục tiêu giáo dục chính sách khác. Trong bối cảnh này, nhu cầu
lập kế hoạch, chương trình và ngân sách nhất quán cũng như tổng kết/đánh giá giữa
kỳ ngành giáo dục ngày càng tăng lên.
Tuy nhiên, năng lực quốc gia trong xây dựng và triển khai kế hoạch, chính sách phát
triển ngành giáo dục vẫn còn yếu kém. Trong khi ngày càng có nhiều cán bộ trung và
cao cấp thuộc Bộ giáo dục, các tỉnh và các cơ quan khác tham gia vào lĩnh vực này,
nhiều người trong số họ thiếu kiến thức và kỹ năng kỹ thuật cần thiết để đóng góp hiệu
quả vào chính sách toàn ngành và quá trình liên quan đến lập kế hoạch.
Học viện QLGD đã xây dựng chương trình giáo dục từ xa về Lập kế hoạch ngành GD
(dựa trên sự hỗ trợ chuyên môn của IIEP-UNESCO) để giải quyết vấn đề này. Chương
trình có mục đích giảm sự "thiếu hụt năng lực” nói trên thông qua đào tạo/tập huấn cán
bộ Bộ giáo dục, các tỉnh và các tổ chức khác có liên quan về những lĩnh vực kiến thức
chính và kỹ thuật then chốt cần thiết để xây dựng, rà soát kế hoạch và chính sách
ngành giáo dục.
Chương trình dự kiến sẽ góp phần xây dựng năng lực ở nhiều cấp độ:
Cá nhân: Thông qua chương trình này, các cán bộ lập kế hoạch giáo dục, quản lý và
giảng viên của Việt Nam sẽ được đào tạo/tập huấn về các lĩnh vực liên quan và nắm
được kỹ thuật xây dựng, đánh giá kế hoạch giáo dục.
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Tổ chức: Ở mỗi tỉnh tham gia, một nhóm các cán bộ lập kế hoạch và quản lý từ các
Sở GD&ĐT, một số Sở liên quan và một số cán bộ lập kế hoạch và quản lý cấp Bộ
ngành, đơn vị và tổ chức khác nhau tham gia lập kế hoạch giáo dục sẽ được đào
tạo/tập huấn để xây dựng năng lực ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Vì họ cũng sẽ trao
đổi qua lại trong suốt chương trình nên mối liên hệ ở cấp độ tổ chức cũng sẽ đồng thời
được xây dựng.
Quốc gia: Sự tham gia của các cán bộ và cơ sở đào tạo quốc gia với tư cách là người
tham gia và điều phối viên/hỗ trợ viên sẽ giúp xây dựng năng lực đào tạo/tập huấn
quốc gia trong lĩnh vực lập kế hoạch giáo dục.

Mục tiêu chung đầu tiên của chương trình là cho phép các cán bộ lập kế hoạch và
quản lý giáo dục ở các tỉnh/TP tham gia nâng cao kiến thức của họ về các giai đoạn và
công cụ chính liên quan đến xây dựng và giám sát kế hoạch ngành giáo dục. Chương
trình dự kiến sẽ tăng cường kỹ năng cá nhân và năng lực tập thể, góp phần hiệu quả
vào quá trình này.
Sau khi hoàn thành chương trình, mong muốn là bạn sẽ có thể:


Thảo luận các khái niệm cốt lõi và phân tích những đặc điểm, giai đoạn chính
của lập kế hoạch ngành giáo dục;



Áp dụng các chỉ báo chính và kỹ thuật cơ bản cần thiết để xây dựng, rà soát kế
hoạch giáo dục;



Sử dụng khung phân tích phổ biến và các công cụ chính cho chẩn đoán ngành
giáo dục trong các phân tích bối cảnh cụ thể của tỉnh và của quốc gia.



Xác định các phương án chính sách chủ chốt nhằm cải thiện cơ hội tiếp cận,
chất lượng và công bằng trong giáo dục và có thể đánh giá tác động chính của
những phương án này;



Áp dụng kỹ thuật dự báo và mô phỏng để xây dựng và đánh giá kịch bản định
lượng cho lập kế hoạch giáo dục tỉnh, quốc gia;



Xác định các chỉ báo cơ bản, cấu trúc chính và quá trình giám sát và đánh giá
kế hoạch phát triển giáo dục;



Áp dụng phương pháp luận và các công cụ chính liên quan đến xây dựng hoặc
đánh giá dự thảo kế hoạch ngành giáo dục liên quan đến bạn và cả quốc gia.

Chương trình hướng đến các cán bộ cao, trung cấp của các tỉnh, các cán bộ làm việc
ở cấp trung ương và khu vực - chủ yếu ở Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, và các bộ ngành khác có liên quan đến lập ngành giáo dục. Đây là những
người có một số kinh nghiệm nhưng cần phải củng cố và mở rộng kiến thức, kỹ năng
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để đóng góp hiệu quả hơn cho quá trình xây dựng và đánh giá kế hoạch ngành giáo
dục.
Bộ GD&ĐT khuyến khích sự tham gia của cán bộ, giảng viên trường đại học, cao đẳng
và các tổ chức quốc gia khác, những người chịu trách nhiệm đào tạo/tập huấn về lập
kế hoạch và quản lý giáo dục.

Ở mỗi tỉnh, mỗi tổ chức tham gia, Học viện QLGD sẽ liên kết với Sở Giáo dục và Đào
tạo, với các các cá nhân và đơn vị đầu mối trong việc tổ chức và cung cấp chương
trình.
Các Sở GD&ĐT, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch đầu tư và các tổ chức đối tác quốc gia,
quốc tế sẽ góp phần triển khai chương trình thông qua việc:
 Tạo cơ hội cho học viên và những người tham gia khác thường xuyên được tiếp
cận với phòng họp, máy tính và trang thiết bị internet khi hoạt động nhóm trong
toàn bộ chương trình;
 Giám sát triển khai chương trình;
 Cung cấp hỗ trợ cụ thể về mặt chuyên môn hoặc tổ chức để đảm bảo quá trình
hoạt động thông suốt của chương trình (nếu và khi Bộ GD&ĐT yêu cầu).
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