Chương trình này cung cấp cho bạn khuôn khổ cho tự học và học hợp tác. Bạn sẽ có
một loạt cơ hội tự học và tư duy cá nhân cũng như chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với
các thành viên khác trong nhóm và học viên của các địa phương khác thông qua diễn
đàn học trực tuyến.
Phương pháp áp dụng cho mỗi mô-đun trong chương trình bao gồm sáu bước:
-

Bước 1: Tự đọc, nghiên cứu tài liệu và trả lời các câu hỏi tư duy cá nhân và làm
các bài tập theo hướng dẫn cụ thể của từng phần trong từng mô đun;

-

Bước 2: Thảo luận nhóm cho mỗi phần của mỗi mô đun dưới sự hướng dẫn
của Nhóm trưởng nhằm trao đổi về câu trả lời của từng cá nhân đối với các bài
tập; chuẩn bị câu trả lời chung của cả nhóm.

-

Bước 3: Trao đổi với Giảng viên, các Giảng viên sẽ gửi cho học viên hướng
dẫn chi tiết và phản hồi về câu trả lời của nhóm;

-

Bước 4: Thảo luận nhóm dưới sự điều hành của Nhóm trưởng nhằm thảo luận
những phản hồi nhận được từ Giảng viên;

-

Bước 5: Nhóm trưởng nộp các bài tập nhóm. Các Giảng viên phụ trách từng
phần của mỗi mô đun sẽ đánh giá, chấm điểm và gửi kết quả cho từng nhóm.
Kết quả bài tập nhóm sẽ được tích lũy cho điểm cuối khóa học.

-

Bước 6: Các nhóm nộp sản phẩm là một bản Kế hoạch Ngành giáo dục. Chủ
đề của bản Kế hoạch do nhóm tự chọn khi bắt đầu và tiến hành song song với
quá trình học tập từ mô đun 2. Các nhóm sẽ hoàn thiện bản thảo của bản Kế
hoạch này sau khi kết thức mô đun 5. Khi dự Hội thảo tập huấn chung, đại diện
nhóm sẽ trình bày bản thảo Kế hoạch này trước Giảng viên và các nhóm khác.
Các ý kiến đóng góp sẽ giúp các nhóm hoàn thiện bản Kế hoạch và nộp bản Kế
hoạch hoàn chỉnh khi kết thức mô đun 6 để đánh giá và chấm điểm.

Bước 1: Tự nghiên cứu tài liệu

Mục đích của chương trình này là để bạn nắm được kiến thức và kỹ năng, giúp phân
tích chính sách và lập kế hoạch giáo dục một cách hiệu quả hơn thông qua áp dụng
nội dung chương trình vào tình huống cụ thể của mình. Hoạt động cá nhân là quan
trọng nhất. Trước khi gặp gỡ đồng nghiệp, trước tiên bạn cần tự đọc và nghiên cứu
tài liệu. Khi đọc, bạn nên chiêm nghiệm về các bài tập và đưa ra câu trả lời của mình.
Ý kiến đóng góp của cá nhân là cần thiết cho hoạt động trao đổi trong nhóm. Bạn càng
đưa ra nhiều ý kiến và vấn đề khi hoạt động nhóm thì các buổi làm việc này càng thêm
phong phú.
Để thực hiện tốt việc tự học và hoạt động cá nhân, chúng tôi khuyên bạn nên sắp xếp
thời gian của mình một cách hợp lý. Vì học từ xa đem lại sự linh hoạt hơn so với "lớp
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học" truyền thống nên nó đòi hỏi phải hết sức tự giác. Cách học này có thể khá tốn thời
gian nếu bạn không lên kế hoạch và tổ chức công việc một cách hợp lý.
Chúng tôi cũng khuyên bạn nên học lần lượt tất cả các tài liệu của chương trình. Kinh
nghiệm cho thấy rằng đối với những người "bỏ qua" một số phần hoặc "bài tập" thì sẽ
khó theo hoặc "bắt kịp" các phần tiếp theo của chương trình.
Hơn nữa, bạn nên cố gắng liên hệ những gì bạn đã đọc trong mô-đun với kiến thức và
ý tưởng của riêng bạn: cụ thể, không nên chỉ đơn thuần đưa ra câu trả lời của nhóm
theo kiểu “xào xáo” từ tài liệu của mô-đun mà nên đưa ra tóm tắt và kết luận của nhóm
dựa trên quan điểm và kinh nghiệm của cá nhân các thành viên trong nhóm.

Bước 2: Học nhóm, thảo luận nhóm theo sự sắp xếp của từng nhóm

Học nhóm cho bạn cơ hội làm việc với các đồng nghiệp trong cùng đơn vị cũng như từ
các đơn vị khác, những người tham gia vào chương trình lập kế hoạch ngành GD. Bạn
và đồng nghiệp thường xuyên gặp phải những thách thức tương tự. Bằng cách học hỏi
quan điểm, khó khăn và kinh nghiệm của các thành viên khác trong nhóm, bạn sẽ có
thể đánh giá những điểm giống, khác nhau so với kinh nghiệm của đơn vị mình và đưa
ra những ý tưởng mới liên quan đến nỗ lực hoặc giải pháp tương lai trong lĩnh vực làm
việc của bạn.
Nhóm trưởng sẽ tổ chức các buổi học một cách đều đặn (kế hoạch chính xác và
hướng dẫn học sẽ được cung cấp khi bắt đầu mỗi mô-đun). Mục tiêu trọng tâm của
học nhóm là thảo luận câu trả lời của từng cá nhân đối với các bài tập thực hành nêu
trong tài liệu chương trình để cùng chuẩn bị câu trả lời chung của nhóm dưới sự điều
phối của Nhóm trưởng ở từng tỉnh/TP.

Bước 3: Trao đổi với Giảng viên

Bạn sẽ được yêu cầu gửi câu trả lời của nhóm (thông qua điều phối viên nhóm) cho
Giảng viên, và Giảng viên sẽ đưa ra ý kiến của họ trong vòng một tuần. Ý kiến của
Giảng viên sẽ dựa trên kiến thức lý thuyết, kinh nghiệm thực tế của họ và có mục đích
giúp bạn nâng cao hiểu biết về nội dung chương trình cũng như làm sâu sắc thêm sự
chiêm nghiệm của bạn liên quan đến những khía cạnh xây dựng kế hoạch ngành giáo
dục.

Bước 4: Các buổi thảo luận phản hồi của Giảng viên

Sau khi nhận được phản hồi chi tiết từ Giảng viên về báo cáo nhóm liên quan đến một
bài tập cụ thể, điều phối viên nhóm cần tổ chức một buổi làm việc ngắn gọn với tất cả
các thành viên trong nhóm để thảo luận về phản hồi này, từ đó củng cố kiến thức thu
được liên quan đến bài tập này và nội dung chương trình. Việc này có thể được thực
hiện ngay khi bắt đầu buổi học nhóm để chuẩn bị câu trả lời của nhóm cho bài tập tiếp
theo.
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Sau khi đọc và thảo luận ý kiến của Giảng viên với các thành viên khác trong nhóm,
nếu bạn vẫn muốn có thêm giải thích và thông tin, bạn đừng ngại liên hệ với Giảng
viên thông qua diễn đàn trao đổi.

Bước 5: Xây dựng kế hoạch ngành giáo dục của địa phương

Kể từ Mô-đun 1, bạn sẽ được yêu cầu thu thập và làm việc (theo hình thức cá nhân và
theo nhóm) với một tập hợp dữ liệu và thông tin liên quan đến ngành giáo dục ở địa
phương mình. Đây sẽ là đầu vào cho bản kế hoạch ngành/tài liệu đánh giá, tổng kết
mà nhóm bạn sẽ phải nộp trong giai đoạn cuối cùng của chương trình đào tạo. Khi xây
dựng tài liệu, bạn sẽ nhận được Hướng dẫn đặc biệt về những việc sẽ được thực hiện
liên quan đến mỗi mô-đun.

Trách nhiệm cá nhân

!

Mỗi thành viên của nhóm chịu trách nhiệm tự học theo yêu cầu và đóng góp cho hoạt
động và bài tập nhóm một cách đầy đủ và kịp thời.
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