Chương trình sử dụng hình thức kết hợp giữa tự học và các buổi học nhóm. Các buổi
học nhóm sẽ do Nhóm trưởng điều phối, tổ chức và cho bạn cơ hội làm việc nhóm về
nội dung chương trình, từ đó làm phong phú thêm và củng cố quá trình tự học. Vào
cuối mỗi mô đun, sẽ có buổi học trực tuyến (V-Class) để tạo cơ hội cho các học viên
được trao đổi trực tiếp với giảng viên và với học viên ở các nhóm/tỉnh/TP khác. Thời
gian cụ thể của V-Class sẽ được thông báo trước để các bạn tiện thu xếp thời gian.
Thêm vào đó, một hội thảo tập huấn chung cho cả Khóa tập huấn (hoặc có thể chia
theo vùng) sẽ được tổ chức vào kỳ hai của chương trình. Đây là cơ hội để các học
viên và giảng viên có cơ hội trực tiếp gặp nhau (face to face) để chia sẻ kiến thức, kinh
nghiệm và góp ý cho nhau về bản Kế hoạch địa phương do mỗi nhóm xây dựng.

Học từ xa qua mạng và công cụ trao đổi
Chương trình này sẽ được tổ chức thông qua hệ thống học từ xa qua mạng. Bạn sẽ
nhận được tên người dùng và mật khẩu của mình để truy cập vào hệ thống học từ xa
này, và bạn cũng nhận được hướng dẫn sử dụng trước khi chương trình bắt đầu. Đây
sẽ là "lớp học ảo" của chương trình. Thông qua diễn đàn lớp học, bạn sẽ thường
xuyên trao đổi với giảng viên và các học viên khác. Tất cả các tin nhắn của giảng viên,
tài liệu đào tạo/tập huấn, nguồn học liệu (như video, thuyết trình tương tác, v.v), đóng
góp của bạn cho các bài tập khác nhau và ý kiến/nhận xét của giảng viên, Ban tổ chức
lớp học sẽ được đăng trên diễn đàn này. Cách này sẽ giúp bạn tiếp cận với các tài liệu
được chia sẻ giữa tất cả học viên.
Để đăng ký nhập học, bạn hãy vào trang Website của Học viện Quản lý giáo dục, địa
chỉ đăng nhập: http://espvn1.niem.edu.vn
Xin lưu ý rằng bản sao tất cả các tin nhắn được đăng trên diễn đàn này cũng sẽ được
gửi đến địa chỉ e-mail của bạn. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tiếp cận
hoặc sử dụng diễn đàn này, bạn có thể sử dụng địa chỉ e-mail sau như một "đường
dây nóng" và mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để hỗ trợ bạn:
lapkehoachnganhgiaoduc@niem.edu.vn
Chúng tôi đề nghị bạn truy cập hàng ngày vào lớp học từ xa qua mạng của chương
trình. Khi bắt đầu chương trình, một số hướng dẫn sử dụng lớp học từ xa qua mạng sẽ
được gửi đến bạn qua e-mail. Nếu bạn chưa quen với công cụ học tập này thì bạn sẽ
nhanh chóng trở nên quen thuộc. Thông qua diễn đàn lớp học, bạn sẽ thường xuyên
nhận được tin nhắn về quy trình, bài tập và các khía cạnh khác của chương trình đào
tạo/tập huấn.
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Trao đổi trực tiếp
Như đã đề cập ở trên, các buổi học nhóm thường xuyên (ít nhất một lần/tuần) sẽ do
Nhóm trưởng tổ chức trong suốt chương trình ở một địa điểm phù hợp nhất do nhóm
tự lựa chọn (nơi có kết nối internet). Các buổi học này cho phép tất cả các thành viên
ở địa phương bạn được trao đổi trực tiếp và làm việc nhóm.
Dự kiến có 01 Hội thảo chung (hoặc 03 Hội thảo khu vực) được tổ chức trong kỳ thứ
hai có mục đích củng cố và tăng cường hiểu biết của bạn về Mô-đun 5 với nội dung
“Dự báo và xây dựng kịch bản”, chuẩn bị cho việc hoàn thành quá trình hoạt động
nhóm về xây dựng một bản kế hoạch ngành giáo dục cho tỉnh/TP bạn.

Hội thảo tập huấn
Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn mục tiêu và nội dung chính của hội thảo tập huấn - Củng
cố Mô-đun 5 về “Dự báo và xây dựng kịch bản”: các buổi hội thảo liên quan đến môđun này sẽ đề cập cụ thể đến những bài tập thực hành về dự báo và mô phỏng với sự
hỗ trợ của máy tính theo hướng dẫn của các chuyên gia do NIEM chỉ định. Các buổi
hội thảo nhằm củng cố và làm phong phú thêm quá trình học tập trong lĩnh vực này,
bắt đầu bằng việc học từ xa có trao đổi với giảng viên NIEM;
- Hướng dẫn hoàn thiện kế hoạch ngành giáo dục: Trong những tháng trước khi tổ
chức hội thảo, bạn và nhóm của mình sẽ chuẩn bị đầu vào cho kế hoạch ngành giáo
dục. Những bài thuyết trình và thảo luận dự kiến trong hội thảo này sẽ giúp nhóm của
bạn hướng tới việc hoàn thành kế hoạch ngành giáo dục;
- Thảo luận về những thách thức chính của hệ thống giáo dục từng tỉnh/TP, của Việt
Nam và khu vực Đông Nam Á;
- Trả lời những câu hỏi mở và giải quyết những khó khăn liên quan đến nội dung
chương trình: Cũng sẽ dành thời lượng cho các cuộc thảo luận về câu hỏi mở hoặc
khó khăn của học viên liên quan đến những lĩnh vực và kỹ thuật cốt lõi được đề cập
trong các mô-đun khác nhau của chương trình.
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