Chương trình bắt đầu bằng một mô-đun trình bày các khái niệm, thành phần cơ bản
của lập kế hoạch ngành giáo dục cũng như bối cảnh thực hiện lập kế hoạch và chính
sách giáo dục (Mô-đun 1). Trọng tâm chính của chương trình lập kế hoạch ngành GD
sẽ là việc nắm được các “khía cạnh kỹ thuật” của lập kế hoạch ngành GD, ví dụ như:
thống kê và phân tích dữ liệu (Mô-đun 2); chẩn đoán ngành giáo dục (Mô-đun 3); dự
báo xu hướng, mô phỏng chính sách và dự toán kinh phí (Mô-đun 5); các chỉ báo giám
sát và đánh giá thực hiện kế hoạch (Mô-đun 6). Chương trình này cũng bao gồm một
mô-đun liên quan đến lựa chọn chính sách khả dĩ và tác động của chúng trong việc đạt
được các chỉ tiêu chính (Mô-đun 4).
Các mô-đun được thiết kế với mục đích khuyến khích học tập cá nhân và học hợp tác
trong khi xen kẽ các khái niệm với bài tập thực hành. Bạn sẽ được yêu cầu xây dựng
khả năng tư duy của mình về các chủ đề và công cụ nêu trong chương trình và thảo
luận với các thành viên trong nhóm cũng như các đồng nghiệp khác tham gia vào quá
trình lập kế hoạch giáo dục.
Tóm tắt các mục tiêu và nội dung các mô-đun khác nhau trong chương trình này được
cung cấp dưới đây.
Mô-đun 1.

Lập kế hoạch giáo dục cho phát triển: Cách tiếp cận và những
thách thức

Mô-đun này nhằm giới thiệu khái niệm, quy trình và những thách thức của lập kế
hoạch giáo dục và đưa ra tổng quan về một số vấn đề chính hiện nay. Mô-đun này sẽ
giúp bạn hiểu rõ hơn về lập kế hoạch giáo dục, những giai đoạn chính, chủ thể tham
gia và quá trình liên quan.
Tổng quan về những thách thức chính sách cơ bản mà các nhà lập kế hoạch giáo dục
hiện phải giải quyết và phần thảo luận về các khuôn khổ quốc tế ảnh hưởng đến lập kế
hoạch giáo dục ở các nước đang phát triển hiện nay cũng là những thành phần chính
của mô-đun này.
Mục tiêu chung của Mô-đun 1:
Thảo luận về các khái niệm cốt lõi và có thể mô tả, phân tích những đặc điểm và giai
đoạn chính của lập kế hoạch ngành giáo dục.
Nội dung chính:
Mô-đun xem xét việc lựa chọn các khái niệm cốt lõi trong lập kế hoạch giáo dục, chẳng
hạn như:
- Mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển và giáo dục;
- Định nghĩa, đặc điểm và các giai đoạn chính của lập kế hoạch chiến lược;
- Những thách thức hiện tại trong chính sách và lập kế hoạch giáo dục.
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Mô-đun 2. Thống kê cho lập kế hoạch giáo dục
Ở nhiều nước, Bộ Giáo dục đầu tư một khối lượng lớn những nguồn lực để đánh giá
và báo cáo về xu hướng và hiện trạng của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm lập kế
hoạch cho tương lai. Rất cần những công cụ thống kê đắc lực và phân tích chính xác
để đảm bảo đánh giá và lập kế hoạch giáo dục hiệu quả, cho phép đánh giá và giám
sát tiến bộ đạt được.
Mục tiêu chung của Mô-đun 2:
Áp dụng những chỉ báo cơ bản và kỹ thuật định lượng trong phân tích và mô tả tình
hình hệ thống giáo dục.
Nội dung chính:
Mô-đun xem xét các vấn đề thường gặp trong thu thập, sử dụng dữ liệu giáo dục và
bao gồm các chủ đề sau:
- Xác định các chỉ báo cơ bản về giáo dục và cách sử dụng những chỉ báo đó trong
công tác lập kế hoạch và giám sát giáo dục hiện nay;
- Trình bày một số phép đo và công cụ thống kê được sử dụng để đánh giá các khía
cạnh: tiếp cận, hiệu quả trong, chất lượng, chi tiêu, v.v (VD: bảng biểu, đồ thị, biểu đồ
và phép đo).
Mô-đun 3. Chẩn đoán ngành giáo dục
Những chẩn đoán hoặc “đánh giá tình hình” toàn diện về ngành giáo dục thường được
thực hiện, tạo cơ sở xây dựng kế hoạch và chính sách giáo dục. Trong quá trình làm
việc của mình, bạn có thể thấy rằng chẩn đoán ngành GD ngày càng trở nên quan
trọng kể từ khi chính phủ và các cơ quan viện trợ chuyển hướng sang cách tiếp cận
toàn ngành trong lập kế hoạch, trong chương trình tài trợ và hỗ trợ ngân sách giáo
dục. Đây là nội dung thường gắn liền với nhiều tổng kết/đánh giá thường xuyên hơn
về ngành GD và kết quả đạt được của ngành.
Mục tiêu chung của Mô-đun 3:
Sử dụng khung phân tích phổ biến và các công cụ chính cho việc xây dựng chẩn đoán
hệ thống giáo dục quốc dân của nước bạn.
Nội dung chính:
Mô-đun cung cấp kiến thức cơ bản về mục tiêu, nội dung và khung phân tích được áp
dụng phổ biến trong chẩn đoán ngành giáo dục, tạo cơ hội áp dụng các phương pháp
và công cụ chẩn đoán các trường hợp cụ thể, bao gồm cả những trường hợp thuộc
ngành giáo dục của đất nước của bạn. Sáu bài học của các mô-đun bao gồm các chủ
đề sau:
- Mục tiêu, chủ thể tham gia và các giai đoạn chính của chẩn đoán ngành GD;
- Khung phân tích và phân tích bối cảnh áp dụng trong chẩn đoán ngành GD;
- Phân tích cơ hội tiếp cận, hiệu quả trong và công bằng trong giáo dục;
- Phân tích chất lượng giáo dục và hiệu quả ngoài;
- Phân tích chi phí, tài chính và quản lý giáo dục;
- Tổng hợp kết quả chẩn đoán ngành GD và chỉ ra các vấn đề ưu tiên.
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Mô-đun 4. Phân tích và lựa chọn các phương án chính sách: Cải thiện tiếp cận,
công bằng và chất lượng trong giáo dục
Một chẩn đoán ngành giáo dục sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với các nhà hoạch định
chính sách nếu không được tiếp nối bằng việc xác định chỉ tiêu và giải pháp giúp giải
quyết những thách thức này. Các nhà hoạch định chính sách không những cần được
tư vấn về ưu điểm và nhược điểm của hệ thống giáo dục mà còn cần biết cách làm thế
nào để hướng tới và đạt được các mục tiêu dự kiến. Để có thể đưa ra ý kiến tư vấn,
người lập kế hoạch cần biết những giải pháp khả dĩ và cách thực hiện các giải pháp
đó. Họ cũng phải biết cách xây dựng chính sách. Thực ra, các nhà hoạch định chính
sách không chỉ cân nhắc giá trị về mặt kỹ thuật của một giải pháp cụ thể mà còn cân
nhắc cả những tác động chính trị và xã hội của việc xây dựng và triển khai giải pháp
đó.
Mục tiêu chung của Mô-đun 4:
Thảo luận các chỉ tiêu và xác định các giải pháp chính nhằm cải thiện công bằng và
chất lượng giáo dục; có thể đánh giá những gợi ý chính của việc thực hiện giải pháp.
Nội dung chính:
Mô-đun bắt đầu bằng phần thảo luận về sự phù hợp của các khía cạnh xã hội và chính
trị trong quá trình xây dựng chính sách giáo dục. Tiếp theo là hai phần thảo luận chi
tiết: một là về các phương án chính sách khác nhau nhằm cung cấp cơ hội tiếp cận
bình đẳng với giáo dục; phần thứ hai xem xét cách làm thế nào để có thể cải thiện chất
lượng giáo dục. Trong cả hai phần thảo luận này, học viên sẽ học về các chính sách,
giải pháp đổi mới mà các nước khác nhau đã đưa ra và thảo luận những khía cạnh
quan trọng của việc triển khai, có tham khảo cụ thể với bối cảnh đất nước mình.
Ba bài học của mô-đun này bao gồm các chủ đề sau:
- Từ chẩn đoán ngành đến xây dựng chính sách;
- Các giải pháp tăng cường cơ hội tiếp cận công bằng với giáo dục;
- Các giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục.
Mô-đun 5. Dự báo và xây dựng kịch bản
Dự báo số nhập học và nguồn lực là một phần không thể thiếu của quá trình lập kế
hoạch giáo dục. Dự báo thường được tiến hành ngay sau khi chẩn đoán kỹ lưỡng các
điều kiện giáo dục của quốc gia để dự đoán xu hướng khả dĩ. Các kịch bản này giúp
xem xét những gợi ý chính về mặt định lượng của các chỉ tiêu chính sách khác nhau
được dự kiến. Những công cụ này cũng đóng vai trò quan trọng trong phân tích chính
sách, tham vấn và quá trình ra quyết định nhằm tiếp tục cải tiến và điều chỉnh. Thật
vậy, dự báo và xây dựng kịch bản đang diễn ra ở cả cấp trên và cấp dưới trong những
quyết định chính sách giáo dục quan trọng nhất.
Mục tiêu chung của Mô-đun 5:
Sử dụng kỹ thuật dự báo và công cụ mô phỏng cho các kịch bản định lượng trong xây
dựng kế hoạch giáo dục quốc gia.
Nội dung chính:
Mô-đun bao gồm các chủ đề sau:
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- Xem xét các khái niệm và phương pháp luận dự báo và mô phỏng;
- Kỹ thuật phân tích dòng chảy và sử dụng phân tích dòng chảy trong dự báo nhập
học;
- Các phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực và vật chất;
- Các phương pháp dự báo nhu cầu kinh phí;
- Gắn dự báo với các cấp học khác nhau;
- Khuôn khổ kinh tế vĩ mô và sử dụng cho việc đánh giá tính khả thi tài chính;
- Khuôn khổ chi tiêu trung hạn;
- Xây dựng kịch bản.
Mô-đun 6. Giám sát và đánh giá kế hoạch ngành giáo dục
Kết quả cuối cùng và tác động của kế hoạch ngành giáo dục chủ yếu phụ thuộc vào
việc thực hiện kế hoạch có hiệu quả. Các nhà hoạch định chính sách quốc gia, các nhà
lập kế hoạch và đối tác phát triển quốc tế ngày càng chú trọng đến giám sát và đánh
giá (GS&ĐG) viện trợ thực hiện trong những năm gần đây. Phương thức viện trợ mới
đòi hỏi phải có sự thay đổi về cách thức thực hiện GS&ĐG. Hiện nay, người ta chú
trọng nhiều vào giám sát thường xuyên kết quả và đánh giá tác động hơn là báo cáo
có phần cơ học về đầu vào và đầu ra dự án. Điều này cũng đòi hỏi phải có sự sắp xếp
mới về thể chế (cơ cấu và quy trình) để đảm bảo các ưu tiên và kế hoạch chính sách
gắn với ngân sách sẵn có, đảm bảo có kinh phí cho những hoạt động quan trọng nhất
nhằm đạt được mục tiêu.
Mục tiêu chung của Mô-đun 6:
Chuẩn bị công cụ GS&ĐG kế hoạch ngành giáo dục, đặc biệt về các chỉ báo chính, cơ
cấu và quy trình sẽ được thiết lập.
Nội dung chính:
Mô-đun sẽ bao gồm các khía cạnh sau đây liên quan đến mô hình GS&ĐG và minh
họa bằng kinh nghiệm ở các quốc gia được chọn:
- Các khái niệm về GS&ĐG và mối quan hệ giữa GS&ĐG;
- Nguyên tắc chung của GS&ĐG hiệu quả;
- Mối liên kết giữa GS&ĐG và khuôn khổ lập kế hoạch và quản lý mới (VD: phân tích
khung logic và quản lý dựa trên kết quả);
- Xác định các chỉ báo cho GS&ĐG phù hợp với mục tiêu và chỉ tiêu lập kế hoạch;
- Phân tích và thảo luận cơ cấu và quy trình GS&ĐG trong khuôn khổ Bộ giáo dục.
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Xây dựng kế hoạch giáo dục địa phương/quốc gia,
tài liệu đánh giá, tổng kết kế hoạch
Mục đích chính của phần này trong chương trình lập kế hoạch ngành GD là giúp bạn
hiểu được thực tế của việc xây dựng/đánh giá kế hoạch giáo dục địa phương, quốc
gia. Sau khi được cung cấp các hướng dẫn cụ thể về hoạt động này (ở cuối Mô-đun 1),
nhóm của bạn sẽ xây dựng một kế hoạch ngành giáo dục đơn giản, ở đó đề cập đến
hệ thống giáo dục của địa phương bạn và chứa đựng những thông tin, dữ liệu liên
quan cụ thể của Việt Nam.
Mục tiêu chung:
Xây dựng/đánh giá, tổng kết kế hoạch giáo dục địa phương, quốc gia bằng cách áp
dụng khung phân tích, kiến thức và các công cụ được đề cập trong chương trình đào
tạo/tập huấn.
Nội dung/các bước chính:
- Thu thập số liệu thống kê, tài liệu nghiên cứu, các thông tin khác;
- Xác định cấu trúc và nội dung chi tiết của kế hoạch giáo dục địa phương, quốc gia,
tài liệu đánh giá, tổng kết kế hoạch;
- Phân tích dữ liệu và thông tin thu thập được để chẩn đoán/đánh giá sự phát triển
ngành giáo dục;
- Xác định/rà soát chính sách để giải quyết các vấn đề ưu tiên và thách thức trong quá
trình phát triển giáo dục;
- Dự báo, mô phỏng xu hướng và đánh giá tính khả thi của các chính sách dự
kiến/chính sách được xem xét;
- Xây dựng mô hình GS&ĐG việc thực hiện kế hoạch;
- Tổng hợp các kết quả chính và soạn thảo kế hoạch/tài liệu đánh giá, tổng kết.
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