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THÔNG ĐIỆP MỞ ĐẦU

Dịch bệnh Covid-19 đã thay đổi thế giới và tác động nghiêm trọng đến cuộc 
sống và nền kinh tế các nước. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng việc mất mát 
hoạt động học tập do đóng cửa trường học vì dịch bệnh có thể tăng lên đến 
10 ngàn tỉ USD trong việc mất đi nguồn thu nhập của đội ngũ lao động. Việc 
đóng cửa trường học cũng làm nổi lên sự bất bình đẳng sâu sắc và trải rộng 
trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia với nhau.

Có khả năng sẽ có sự gia tăng của một vài xu hướng; giảng dạy và học tập 
trực tuyến sẽ ngày càng chiếm ưu thế trong hoạt động giáo dục.Tuy nhiên, 
điều này không phải là một vấn đề đơn giản trong việc cung cấp các dịch 
vụ công nghệ phù hợp. Việc hình thành các hình mẫu hoạt động trường 
học sẽ cần phải đáp ứng được (1) thay đổi nhu cầu của người học, đặc biệt 
là các vấn đề về sức khỏe tinh thần; (2) năng lực được trang bị của giáo 
viên gia tăng tầm quan trọng của nghiệp vụ sự phạm dạy học trực tuyến 
(e-pedagogy); và (3) định hướng lại chương trình đào tạo, nghiệp vụ sư phạm 
và đánh giá để tập trung vào hoạt động học tập của người học hơn là dựa vào 
kết quả kiểm tra.

Một hình mẫu nhà lãnh đạo mới cần được mang đến cho trường học sau thời 
kỳ khủng hoảng. Hiệu trưởng thời hậu Covid-19 cần phải có sự chuyển đổi. 
Không phải là chắc chắn, nhưng họ cần phải phát triển các kế hoạch một 
cách linh hoạt trong khi phải ghi nhớ những chỉ đạo, mệnh lệnh quan trọng.

Tôi hi vọng các câu chuyện và lời khuyên trong cuốn sách này xem như là 
một sự mong đợi và một ý tưởng lan tỏa khi bạn lãnh đạo nhóm để đối phó 
với những thử thách diễn ra bởi COVID-19. Trong khi sử dụng cuốn sách này, 
xin hãy dành một chút thời gian để phản hồi các sáng kiến mà bạn đã thực 
hiện, và khám phá tất cả các khả năng khác mà bạn có thể đạt được khi 
chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng này mạnh mẽ hơn.

S. Gopinathan
Chuyên gia tư vấn học thuật
Tổ chức HEAD Foundation
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THÔNG ĐIỆP CỦA NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

Đại dịch COVID-19 đã gây nên những khủng hoảng chưa có tiền lệ. Các hệ thống 
giáo dục trên toàn thế giới đã bị tác động để chịu đựng đóng cửa dường như 
không có hồi kết. Trong một tuyên bố năm 2020, Tổ chức UNESCO đã cảnh báo về 
các tác động bất lợi của việc đóng cửa các trường học. UNESCO đã cảnh báo rằng 
sự tác động ảm đạm của việc đóng cửa kéo dài sẽ làm xấu đi tình hình đối với các 
nhóm dân số bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương.

Việc đóng cửa trường học và các điểm học tập trên toàn thế giới đã lộ ra ba điểm 
yếu kém của giáo dục toàn cầu: 1) Nhu cầu để xem lại giáo dục không chỉ là kết 
quả nỗ lực của nhà trường mà còn là của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội; 2) Sự 
thiếu thốn nghiêm trọng của một mô hình giáo dục “một mô hình phù hợp cho tất 
cả” để đối phó với sự thay đổi của các đặc trưng hệ thống giáo dục trên thế giới; 
và 3) Sự nghiêm trọng của bất bình đẳng về giáo dục, nơi mà một vài người học 
hưởng lợi từ giáo dục thường xuyên trong khi một số khác lại lâm vào việc đấu 
tranh, vật lộn với hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn nghiêm trọng, tất cả đã được 
làm sáng tỏ hơn trong thời kỳ dịch bệnh.

Cuốn sách này ghi lại những trao đổi nổi bật tập trung vào thực hành từ ba hội 
thảo trực tuyến webinar, Lãnh đạo giáo dục trong thời kỳ khủng hoảng, vừa được tổ 
chức trong năm nay. Chúng tôi đã được đặc ân chào đón sự quay trở lại của các 
cựu học giả Chương trình bồi dưỡng về năng lực lãnh đạo giáo dục do Tổ chức 
HEAD Foundation phối hợp với Trường Đại học Queensland thực hiện ở In-đô-nê-
xi-a và Phi-líp-pin, đã chia sẽ những thành công mà họ lãnh đạo trường học và 
phản ứng của toàn hệ thống đối với việc đóng cửa trường học. Họ đã tham gia với 
các học giả lãnh đạo giáo dục lỗi lạc cùng chất vấn về những điểm yếu kém đã 
được đề cập ở trên.

Tôi tin rằng những gì đạt được từ các hội thảo trực tuyến và cuốn sách này sẽ 
minh chứng hữu ích đối với bạn, không chỉ như một dẫn liệu của các ý tưởng thể 
hiện cách các đồng nghiệp chúng ta đang đối phó với những thử thách tương tự 
mà còn như là một minh chứng của niềm tin – điều mà nếu tất cả chúng ta đến 
cùng nhau sẽ chia kiến thức, kinh nghiệm và trí tuệ, thì chúng ta sẽ có thể cùng 
nhau vượt qua cuộc khủng hoảng này.

PGS.TS. Vicente Chua Reyes
Trường Đại học Nottingham
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HỒ SƠ KHÁCH MỜI

SOFIANDI EFFENDI là Hiệu trưởng của Trường THPT Budi 
Luhur ở In-đô-nê-xi-a. Năm 2017, ông từng được phong tặng là 
Hiệu trưởng xuất sắc nhất của cấp tiểu học ở Vùng Tangerang 
Selatan. Ông cũng từng phát biểu về Dịch vụ G-Suite của Google 
về giáo dục trong Chương trình Cung ứng và Giải pháp Giáo dục 
toàn cầu, In-đô-nê-xi-a năm 2018.

DIANY VENCY HERUATMADJA là Hiệu trưởng Trường Kairos 
Cracia Christien ở In-đô-nê-xi-a. Bà được tuyển dụng với vị trí là điều 
phối viên trường học năm 2000 khi Trường Cairos Gracia mới được 
thành lập, và tiếp tục cống hiến như là một thành viên quản lý nhà 
trường suốt 15 năm trước khi trở thành hiệu trưởng.

DOMINGO LOZANDE là Hiệu trưởng Trường THPT Quốc gia 
Lingunan ở Phi-líp-pin. Ông cũng là một chuyên gia đào tạo quốc 
gia về Hóa học của Bộ Giáo dục Phi-líp-pin và là giảng viên của 
Trường Đại học Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela.

JAIDA MALONZO là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Batino ở Phi-líp-
pin. Bà từng đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng ở hai trường tiểu học khác, 
và từng là giáo viên trong 15 năm. Bà cũng là tác giả của các cuốn 
sách Nghiên cứu xã hội lớp 3 và lớp 4 của Nhà xuất bản Bookman.

RONALDO A. POZON là Trưởng phòng Trường học, Sở Giáo dục 
tỉnh Tarlac, Phi-líp-pin. Ông quản lý 428 trường tiểu học, 74 trường 
THCS, 69 trường THPT, và hơn 10.000 giảng viên và cán bộ hỗ trợ.

CAROLINE WIDJANARKO là Hiệu trưởng Trường Trung học của 
Trường Tzu Chi ở In-đô-nê-nê-xi-a. Quan điểm triết lý giáo dục của 
Bà Caroline là giáo dục học sinh toàn diện và bảo đảm cho chúng 
lớn lên thành những cá nhân toàn diện mang lại những đóng góp 
tích cực cho xã hội.
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DAVID NG là Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Phó Hiệu trưởng phụ trách về 
Chất lượng đào tạo ở Học viện Giáo dục Quốc gia, Trường Đại học 
Công nghệ Nangyang, Sing-ga-po. PGS David là chuyên gia về học 
tập lãnh đạo phức hợp. Công việc của David về thiết kế và thực hiện 
lý thuyết phức hợp về học tập lãnh đạo đã giúp tạo nên Chương 
trình các nhà lãnh đạo giáo dục Sing-ga-po như là một trong những 
chương trình chuẩn bị thành hiệu trưởng tiên tiến nhất trên thế giới.

HAIRON SALLEH là Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Trợ lý Hiệu trưởng 
về Đào tạo Đại học của Học viện Giáo dục Quốc gia, Sing-ga-po. 
Hairon giảng dạy bậc đại học, sau đại học, và các khóa học tại 
chức liên quan đến giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Ông quan 
tâm nghiên cứu và xuất bản tập trung vào lĩnh vực lãnh đạo trường 
học và học tập tập thể của giáo viên.

ALLAN WALKER là Giáo sư về Lãnh đạo giáo dục quốc tế và 
Đồng Giám đốc Trung tâm Châu Á – Thái Bình Dương về Lãnh 
đạo và Thay đổi, Trường Đại học Giáo dục Hồng Kông. Ông từng 
là Trưởng Khoa Giáo dục và Phát triển con người đến tháng 6 năm 
2020. Nghiên cứu của ông tập trung vào lĩnh vực lãnh đạo trường 
học ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

VICENTE REYES là Phó Giáo sư, Tiến sĩ về Lãnh đạo và Quản lý 
Giáo dục ở Trường Đại học Nottingham. Vicente từng làm Giám 
đốc Chương trình Lãnh đạo giáo dục chuyển đổi trong bối cảnh 
thế kỷ 21 (TransformLEAD@21) của tổ chức THF (The HEAD 
Foundation) từng triển khai bồi dưỡng ở In-đô-nê-xi-a (2018) và Phi-
lip-pin (2019). Ông cũng là người điều hành các Hội nghị trực tuyến 
của THF: Lãnh đạo giáo dục trong thời kỳ khủng hoảng, mà cuốn 
sách này kèm theo.
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LỜI NÓI ĐẦU

LÃNH ĐẠO HOẠT ĐỘNG 
HỌC TẬP THÔNG QUA 
THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG
Làm việc thành công thông qua bất kỳ khủng hoảng nào phụ thuộc vào năng lực 
lãnh đạo thực sự. Khi các dòng chảy không thể đoán trước được, các nhà lãnh 
đạo trường học được kiểm tra nghiêm ngặt. Điều này đã không còn rõ ràng trong 
trường hợp khẩn cấp về vi rút corona. Công việc đã thực hiện trong suốt thời gian 
khó khăn này từ các nhà lãnh đạo trường học nổi tiếng được giới thiệu trong cuốn 
sách này mang lại những thông điệp mạnh mẽ cho hình ảnh lãnh đạo sắp đến.



Tất cả các nhà lãnh đạo đã thể hiện 
rằng, trong sự vắng bóng của các 
truyền thống đã được kiểm chứng trước 
đây, những người thành công nhất 
không phải là những người tin rằng họ 
có những câu trả lời hoàn chỉnh, mà là 
những người nhìn thấy năng lực lãnh 
đạo của họ khi bước đi không vững 
chắc qua trạng thái căng thẳng. Như 
là minh chứng trong các câu chuyện 
của họ, sự căng thẳng là một trạng thái 
không có giải pháp rõ ràng, không có 
các câu trả lời tuyệt đối, nhưng thay 
vào đó là sự hiện diện nhiều và thường 
xuyên các mâu thuẩn, các lối đi kéo 
theo các hướng khác nhau.

Những người quản lý sự căng thẳng 
một cách có chủ ý nhưng linh hoạt 
dường như có thể đi cùng các cộng 
đồng của họ vượt qua khủng hoảng 
một cách tích cực. Những nhà giáo dục 
này đồng tình tuyên bố rằng các nhà 
lãnh đạo được rèn dũa trong khủng 
hoảng. Sự khủng hoảng nói cho mọi 
người ai thực sự mới là những nhà lãnh 
đạo. Qua việc vật lộn với căng thẳng 
kèm với khủng hoảng, các nhà giáo dục 
đã trưởng thành như những nhà lãnh 
đạo trong khi mang đến cho cộng đồng 
suôn sẽ nhất có thể thông qua sự gián 
đoạn lớn. Lãnh đạo qua sự gián đoạn 
thường xuyên không phải về sự cân 
bằng, nó thậm chí không phải là vấn đề 
của sự đồng đều, đó là về việc có được 
các giá trị đúng để làm việc lặp đi lặp lại 
qua vũng lầy của sự không chắc chắn 
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– đây là nơi mà họ đã rèn luyện và được 
rèn luyện.

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng 
các nhà lãnh đạo quản lý khủng hoảng 
tốt nhất là những người có tầm nhìn 
xa trông rộng rất thực dụng. Những 
nhà lãnh đạo duy trì cả mục tiêu ngắn 
hạn lẫn mục tiêu định hướng tương lai 
trở thành nền tảng ổn định mà trên đó 
công việc và cuộc sống của người khác 
được nghĩ ngơi, chăm sóc và duy trì kết 
nối quan hệ. Họ không chỉ nhìn vào giai 
đoạn khủng hoảng – họ nhìn vượt qua 
chúng, thông qua các hệ thống, cấu 
trúc và các cách phối hợp của họ. Như 
những nhà lãnh đạo, họ xây dựng nền 
tảng ổn định dựa vào giá trị trong tổ 
chức mà trong đó giáo viên có thể học 
tập, thử nghiệm, thất bại, cảm thấy tốt 
hơn, và xây dựng các mối quan hệ.

Họ cũng khiêm tốn về những thứ họ có 
thể thực hiện, duy trì nguồn năng lượng, 
mang lại sự hi vọng, vượt qua khó khăn 
tinh thần. Khi họ tiếp tục chuyển đổi 
trường học của họ thông qua khủng 
hoảng, những nhà lãnh đạo được giới 
thiệu trong cuốn sách này nêu gương 
những đặc tính này một cách hoàn hảo, 
từ đó, cả họ lẫn trường học của họ phát 
triển mạnh  mẽ hơn.

Những ý tưởng được giới thiệu ở đây được rút ra từ 
các tài liệu tham khảo: Walker, A. & Bryant, D. (2020). 
Leading in Crisis: The Tensions that Forge. In Al-Fadala, 
A., Kirby, J., Zaki, O., Baghddy, A., & Regester, D. (Eds), 
Education Disrupted, Education Reimagined. WISE, 
Salzburg Global Seminar & Diplomatic Courier, Qatar.

Allan Walker 
Giáo sư về Lãnh đạo giáo dục quốc tế
Trường Đại học Giáo dục Hồng Kông



KÍCH HOẠT 
PHỤ HUYNH
Sự thay đổi đột ngột đối với hoạt động học tập từ xa thúc đẩy phụ huynh 
vào một vai trò xa lạ như là một nhà giáo dục tại gia. Với ít sự chuẩn bị hoặc 
bí quyết, họ đột nhiên được mong đợi để hướng dẫn con cái bằng hoạt động 
học tập từ xa – có thể kết hợp với công nghệ cho các bài học trực tuyến 
hoặc giám sát con cái khi chúng hoàn thành các gói bài tập về nhà trên giấy 
– trong tất cả mọi lúc họ sắp xếp các công việc và các trách nhiệm khác.

Phụ huynh không thể có các buổi nói chuyện buổi chiều với giáo viên của 
con họ hoặc tham dự các ngày họp phụ huynh – giáo viên.  Điều này có thể 
gây bực bội thực sự đối với một số phụ huynh. Điều quan trọng là giữ được 
kênh truyền thông mở: các nhà lãnh đạo và giáo viên có thể giúp hướng dẫn 
phụ huynh thông qua giai đoạn hoang mang này và dựa vào các phụ huynh 
tích cực để cung cấp thêm các sự hỗ trợ. Biết được phụ huynh học sinh của 
bạn và hiểu được cộng đồng của bạn có thể bước tiếp con đường dài trong 
việc tạo ra và duy trì một tập thể phụ huynh tài năng, không chỉ trong thời 
khủng hoảng, mà còn trong các dự án trường học khác nhau trong các thời 
kỳ bình thường.
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Duy trì một cách liên lạc cá nhân: 
Hiệu trưởng Sofiandi Effendi 
chia sẽ những lời khuyên về thu 
hút phụ huynh 

Một niềm tin vững chắc về truyền thông cá nhân và 
truyền thông mở, Sofiandi chia sẽ một vài lời khuyên 
làm thế nào xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp 
với phụ huynh:

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Budi Luhur
Trường Trung học 
Phổ thông

Jakarta, In-đô-nê-xi-a

Trường tư thục

279 học sinh

62 cán bộ giáo viên

1. Cởi mở để nhận thông tin phản hồi từ 
   phụ huynh

•  Gửi các mẫu trực tuyến đến phụ huynh để hiểu 
được tốt hơn tình trạng mỗi gia đình học sinh.

•  Các câu hỏi có thể nằm trong phạm vi từ các vấn đề 
riêng tư gặp phải trong suốt hoạt động học tập trực 
tuyến, đến việc thu thập thông tin phản hồi về các 
kế hoạch của nhà trường.

•  Tổ chức các buổi họp trực tuyến định kỳ và các buổi 
nói chuyện với phụ huynh để nhận thông tin phản 
hồi cho việc cải tiến liên tục.
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Lời khuyên

* Sử dụng một số điện thoại 
di động và thiết lập giới hạn. 
Mặc dù điều quan trọng là 
phải duy trì liên lạc, nhưng 
bạn cũng cần phải dành một 
chút thời gian cho bản thân 
để tránh kiệt sức.

2. Có hình thức truyền thông mở

•  Nếu cần thiết, chia sẽ số điện thoại 
và địa chỉ email với phụ huynh và học 
sinh để tạo thuận lợi cho việc truyền 
thông mở.

•  Có ít nhất một người phụ huynh hỗ trợ 
trong mỗi lớp học người mà có thể 
huy động các phụ huynh khác hoặc 
tạo điều kiện hỗ trợ các vấn đề hành 
chính hoặc hậu cần khi cần.

Chúng ta không thể làm điều này một mình. 
Chúng ta cần phối hợp và chia sẽ mọi thứ với các bên 

liên quan. Bởi vì những gì chúng ta làm là trong sự quan 
tâm chung của học sinh chúng ta.

- Sofiandi Effendi, Hiệu trưởng Trường THPT Budi Luhur

“

3. Cập nhật phụ huynh định kỳ

•  Tổ chức các diễn đàn trực tuyến (ví 
như: Bản tin trực tiếp trên Youtube, 
Instagram) để thông báo đến phụ 
huynh về các sáng kiến và kế hoạch 
của nhà trường trong năm học tiếp 
theo.

•  Cam đoan với phụ huynh việc giáo 
dục, sự an toàn và hạnh phúc của 
học sinh là những vấn đề quan tâm 
hàng đầu của nhà trường.
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Kích hoạt phụ huynh với tư cách 
là nhà đồng giáo dục: 
Làm thế nào thầy Hiệu trưởng 
Domingo Lozande thu hút phụ 
huynh học sinh

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường THPT 
Quốc gia Lingunan

Thành phố 
Valenzuela, 
Phi-lip-pin

Trường công lập

1.762 học sinh

68 cán bộ giáo viên

Sự cô lập bắt buộc do COVID-19 có thể là khoảng 
thời gian dài nhất phụ huynh phải trải qua với con 
cái mà không có sự nghĩ ngơi. Khi các phụ huynh 
đảm nhận vai trò của nhà đồng giáo dục, họ nhất 
định phải đấu tranh với những trách nhiệm mới. 
Thầy Domingo chia sẽ làm thế nào quận và trường 
học anh ấy hỗ trợ phụ huynh về việc tái khám phá 
cuộc sống gia đình và phụ huynh.

Kích hoạt các nhà lãnh đạo phụ huynh
Domingo đã có thể tập hợp các nhà lãnh đạo phụ 
huynh – các nhân viên văn phòng phụ huynh được 
chọn hoặc các phụ huynh tình nguyện – để hỗ trợ 

11

Trại hoạt động nuôi dạy con cái

Thậm chí trước khi khủng hoảng, Sở Giáo dục 
Valenzuela đã phối hợp với chính quyền thành 
phố tổ chức các trại nuôi dạy con cái dành 
cho phụ huynh. Trong một ngày diễn ra trại, 
phụ huynh được học về việc nuôi dạy con cái, 
các phương pháp kỷ luật tích cực, tạo hỗ trợ 
một môi trường học tập khuyến khích ở nhà, 
và được học về vai trò của bố mẹ và gia đình 
trong xã hội. Những nhà lãnh đạo phụ huynh 
từ các trường học khác nhau cũng được đào 
tạo như những người điều hành.
Không thể đánh giá thấp vai trò của phụ 
huynh như những nhà đồng giáo dục, và điều 
quan trọng là huấn luyện họ và đối tác với họ 
thậm chí trong những thời điểm bình thường.



Lãnh đạo có thể bao gồm các nhà lãnh 
đạo cộng đồng và các nhà lãnh đạo phụ huynh. Những 
nhà lãnh đạo không tiêu biểu này đóng một vai trò rất 

cao trong việc tăng cường nội dung chính của việc định 
hướng và huy động các nguồn lực phản ứng với các 

khủng hoảng – hình thành nên một mạng lưới chặt chẽ 
các hoạt động lãnh đạo.

- Hairon Salleh, Phó Giáo sư, Học viện Giáo dục Quốc gia, 
Trường Đại học Công nghệ Nangyang, Sing-ga-po

“

GIÁO VIÊN: định kỳ thảo luận với phụ huynh và điều chỉnh các hoạt 
động học tập và bài tập về nhà dựa vào tình trạng gia đình và sự tiến 
bộ của học sinh. Dựa vào đội ngũ lãnh đạo phụ huynh để hỗ trợ khi 
cần thiết.

HỌC SINH: viết về các hoạt 
động mà chúng hoàn thành 
trong ngày và phản ánh về 
những gì chúng đã học được.

PHỤ HUYNH: đọc suốt 
cả hành trình và thảo 
luận các sự kiện hằng 
ngày với học sinh.

nhà trường trong các vấn đề hành chính. Thầy đã phân công các nhà lãnh đạo phụ 
huynh dựa vào địa chỉ nhà của họ, những người sẽ giám sát những khu vực lân cận 
của họ. Những nhà lãnh đạo phụ huynh này làm việc như những nhân viên thông tin 
cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình không có truy cập internet, hoặc những 
nơi mà phụ huynh không có phản hồi. Các gia đình gặp khó khăn về việc tham gia 
học tập từ xa sẽ liên lạc với những nhà lãnh đạo phụ huynh này, những người sau đó 
sẽ phối hợp thăm nhà phụ huynh với giáo viên và cán bộ quản lý của nhà trường.

Hành trình phản ánh phối hợp
Học sinh của Trường THPT Quốc gia Lingunan đã được khuyến khích để tham 
gia vào viện phản ánh hằng ngày, phụ huynh và giáo viên đóng vai trò phối hợp để 
hướng dẫn học sinh với các bài tập sau đây:
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Thực hành! Mô tả vắn tắt hai cách bạn có thể gắn kết phụ huynh học sinh 
trong hoạt động học tập trực tuyến/quá trình trở lại trường học:

1.

2.
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  HƯỚNG DẪN

Gắn kết các gia đình học sinh để hỗ trợ học tập từ 
xa trong thời kỳ đóng cửa trường học do COVID-19

Phỏng theo “Tham gia của gia đình học sinh để hỗ trợ học tập từ xa trong thời kỳ đóng cửa trường 
học do COVID-19” của Sở Giáo dục Bang Oklahoma, Hoa Kỳ.

1. Tăng cường các mối quan hệ
• Thiết lập truyền thông hai chiều, cá nhân hóa hơn giữa các 

trường học và gia đình học sinh.
• Xây dựng niềm tin lẫn nhau và cung cấp cho các gia đình học 

sinh với một cảm giác thực sự tham gia vào hoạt động học tập 
của con cái họ.

2. Xây dựng năng lực
• Giúp đỡ các gia đình mở rộng kiến thức cơ bản và giải thích “lý 

do tại sao” bên cạnh các nhiệm vụ học tập từ xa khác nhau.
• Phát triển các gia đình trở thành các đối tác tư duy; khuyến 

khích phụ huynh đặt các câu hỏi kết thúc mở thậm chí nếu họ 
không biết được các câu trả lời. Điều này mở ra cơ hội cho các 
gia đình học những điều mới cùng nhau.

3. Tập trung vào hoạt động học tập
• Cam đoan và giúp đỡ các gia đình học sinh hiểu rằng hoạt động 

học tập ý nghĩa vẫn có thể diễn ra mà không cần các thiết bị 
hoặc truy cập internet.

• Nhấn mạnh rằng hoạt động học tập ý nghĩa xuất hiện trong 
các hoạt động hằng ngày như nấu ăn, vẽ và đọc cùng nhau, và 
khuyến khích các gia đình tham gia với học sinh.

4. Kết nối cộng đồng
• Thường xuyên nhớ kiểm tra nếu gia đình có các nhu cầu quan 

trọng thì cần phải gặp mặt trước khi học sinh có thể tham gia 
một cách hiệu quả vào các hoạt động học tập từ xa, ví như: thức 
ăn, hệ thống điện.

• Xây dựng sức mạnh cộng đồng và các nguồn lực để giúp học 
sinh và gia đình các em đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu 
trong thời gian này.
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Thực hành! Mô tả vắn tắt hai cách bạn có thể thiết lập truyền thông hai chiều 
để xây dựng niềm tin và hỗ trợ đối với các gia đình học sinh:

1.

2.
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Ghi lại những suy nghĩ của bạn!
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HỖ TRỢ ĐỘI 
NGŨ GIÁO VIÊN 
Các lớp học đã được nghỉ, phòng giáo viên nơi để thảo luận năng suất giữa 
các giáo viên bây giờ cũng đóng cửa và duy nhất còn lại bụi bẩn trong các 
căn phòng. Không ai có thể thấy trước được rằng trong một khoảng thời 
gian ngắn, mọi thứ đã thay đổi. Trong thời kỳ thay đổi nhanh chóng về hoạt 
động dạy học từ xa này, đội ngũ giáo viên đang phải đấu tranh với:

•  Chuẩn bị các tài liệu phù hợp cho học tập từ xa;
•  Tham gia với học sinh; và
•  Điều chỉnh và thích nghi với việc sử dụng công nghệ.

Trong khi nhiều tiêu điểm đã hình thành đúng đắn để đảm bảo cho hoạt 
động học tập từ xa của học sinh chúng ta, làm thế nào chúng ta có thể hỗ 
trợ đội ngũ giáo viên - những người đã phải làm việc với công nghệ dạy học, 
một phương tiện truyền thông mới mà nhiều người gặp phải lần đầu? Nếu 
chúng ta có thể tăng cường tinh thần và năng lực của đội ngũ giáo viên, 
chất lượng dạy học sẽ cải thiện, giáo viên sẽ được trao quyền, và điều này 
sẽ dẫn đến chất lượng đầu ra hoạt động học tập sẽ được cải thiện.
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Bắt đầu hành động: 
Kế hoạch đào tạo công nghệ của 
Hiệu trưởng Domingo Lozande

Những nhà lãnh đạo phải giúp mọi người 
quản lý sự gián đoạn đối với cuộc sống 
và công việc của họ, và đảm bảo cho các 
học sinh và cộng đồng không bị đóng 
băng, và có thể phản ứng một cách tích 
cực và hợp lý.

1. Phân tích nhu cầu 
Thực hiện các buổi gặp mặt và nói chuyện 
không chính thức trên truyền thông xã hội để 
đánh giá các kỹ năng công nghệ của đội ngũ 
giáo viên.

2.  Đào tạo 
Thực hiện một loạt các hội nghị trực tuyến và 
các buổi học tập ảo Learning Action Cell (LAC) 
để đào tạo giáo viên về việc sử dụng các diễn 
đàn và ứng dụng công nghệ khác nhau, để tăng 
thành tích giảng dạy. Các trường học có thể hợp 
tác với các đơn vị công nghệ thông tin và truyền 
thông của Sở Giáo dục hoặc Phòng Giáo dục, 
hoặc các cá nhân và chuyên gia để cung cấp 
các hoạt động đào tạo này.

Ở Phi-líp-pin, các mô 
hình học ảo LAC là các 
cộng đồng thực hành – 
mỗi phần (Cell) là một 
nhóm giáo viên tham gia 
vào các nhóm học tập 
hợp tác để giải quyết các 
thách thức chia sẽ gặp 
phải trong nhà trường, 
được tạo điều kiên bởi 
hiệu trưởng hoặc một 
nhà lãnh đạo LAC được 
chỉ định. 

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường THPT 
Quốc gia Lingunan

Thành phố Valenzuela, 
Phi-lip-pin

Trường công lập

1.762 học sinh

68 cán bộ giáo viên
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Bước vào các bài học trực tuyến đã làm sáng tỏ 
các vấn đề về năng lực, cam kết, hợp tác, và cơ chế 
đối phó. Từ đó, Domingo thực hiện kế hoạch phát 
triển nghề nghiệp 5 bước đối với đội ngũ giáo viên.



3.  Tư vấn
Một cách riêng biệt, mỗi đơn vị có thể 
thực hiện các thảo luận ảo, nhìn chung 
hoặc trong các nhóm nhỏ hơn, để cung 
cấp sự hỗ trợ xã hội, cảm xúc, kỹ thuật 
phù hợp đối với đội ngũ giáo viên.

4.  Đánh giá
Thực hiện định kỳ các cuộc nói chuyện 
ảo hoặc gửi tin nhắn trực tuyến không 
chính thức để đánh giá sự tiến bộ của 
giáo viên.

5.  Sự hỗ trợ đồng nghiệp
Phân công một đồng nghiệp và một 
người bạn quan trọng đối với các giáo 
viên có liên quan đến giảng dạy từ xa.  
Vai trò của người bạn quan trọng này 
sẽ cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và hỗ 
trợ tinh thần.

* Thay vì thực hiện các cuộc 
phỏng vấn chính thức qua email, 
hãy tham gia với giáo viên thông 
qua các cuộc nói chuyện không 
chính thức. Các buổi nói chuyện 
không chính thức là một cách 
tuyệt vời để đánh giá đội ngũ 
giáo viên mà không gây quá 
nhiều áp lực lên họ.
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Vency nhận ra rằng kỹ năng về công nghệ của đội 
ngũ giáo viên còn hạn chế. Đội ngũ giáo viên của 
trường đã không chỉ lo lắng về các kỹ năng công 
nghệ của họ, mà còn về cả cách làm thế nào để đáp 
lại tốt nhất các nhu cầu và yêu cầu của học sinh và 
phụ huynh.

Chuyển đổi đội ngũ cán bộ hỗ trợ
Khi đội ngũ cán bộ hỗ trợ có khối lượng công việc 
nhẹ hơn trong thời gian học tập từ xa, Vency phân 
công họ trở thành các nhân tố liên lạc với phụ huynh 
học sinh. Họ hỗ trợ phụ huynh và học sinh gặp khó 
khăn về công nghệ gắn với học tập từ xa, ví như, giúp 
sắp xếp các buổi họp trực tuyến với phụ huynh, và 
trả lời các câu hỏi từ phụ huynh và học sinh. Điều này 
đã bớt đi khá nhiều khối lượng công việc của giáo 
viên và cho phép giáo viên có nhiều thời gian hơn tập 
trung vào cải thiện các kỹ năng công nghệ và nghiệp 
vụ sư phạm dạy học trực tuyến.

Kích hoạt đội ngũ giáo viên cốt cán
Vency cũng nhanh chóng bổ nhiệm đội ngũ giáo viên 
có các kỹ năng công nghệ tốt hơn thành các giáo 
viên cốt cán. Đội ngũ giáo viên cốt cán đã từng tham 
gia các khóa học công nghệ và từng có thể chia sẽ 
các kiến thức tiềm ẩn của họ cũng như đưa ra các lời 
khuyên và thủ thuật về công nghệ dạy học. Những 
giáo viên cốt cán này đã thực hiện các buổi hướng 
dẫn trực tiếp, thỉnh thoảng cả trong thời gian buổi 
tối. Họ cũng đã hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ giáo viên 
không quen với công nghệ.

Xây dựng một hệ thống hỗ trợ 
khẩn cấp: 
Làm thế nào Hiệu trưởng 
Diany Vency Heruatmadja tái 
cấu trúc nhóm của cô ấy

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Kairos 
Gracia Christian

Jakarta, In-đô-nê-xi-a

Trường tư thục

979 học sinh 

91 cán bộ giáo viên
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Trao quyền cho đội ngũ nhân sự
Một số giáo viên như giáo viên dạy thể dục, đã không thể giảng dạy 
trực tuyến trong thời kỳ đóng cửa trường học. Vency đã làm việc với 
các giáo viên này để xác định chuyên môn về môn học thay thế và 
phân công họ dạy ở các lớp học thấp hơn. Trong thời gian trường 
học tạm nghĩ, đội ngũ giáo viên xây dựng khối lượng kiến thức nội 
dung và chuẩn bị tài liệu giảng dạy cho năm học mới.

Một điều cần nhớ khi nuôi dưỡng 
đội ngũ cán bộ là không có công thức nào là hoàn hảo 

cả. Mỗi trường học có một hệ thống và văn hóa đặc 
trưng, và các tiềm năng khác nhau cần được gợi mở. 

Điều này nằm trong tầm tay của các nhà lãnh đạo để tìm 
ra các phương pháp làm việc tốt nhất cho cán bộ.

- Diany Vency Heruatmadja, Hiệu trưởng, Trường Kairos Gracia Christian

“



Thực hành! Mô tả vắn tắt hai cách bạn có thể chuyển các nguồn lực từ các 
chức năng nhiệm vụ ít quan trọng hơn để hỗ trợ đội ngũ giáo viên của bạn.

1.

2.
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  HƯỚNG DẪN

Phát triển các nhà lãnh đạo tương lai
Trong cuộc cạnh tranh để chuyển sang hoạt động học tập từ xa, rất dễ choáng 
ngợp với một núi công việc phải hoàn thành. Là những nhà lãnh đạo trường học, 
điều quan trọng là tin tưởng vào đội ngũ giáo viên và cho phép họ nhận thức được 
và thực hiện các dự án. Một nhà lãnh đạo hiệu quả có một hiệu ứng lan tỏa, nuôi 
dưỡng những nhà lãnh đạo mới. Sau đây là một vài lời khuyên từ các nhà lãnh đạo 
trường học có kinh nghiệm:

Lãnh đạo phân quyền

Trong các trường học, một 
trong những biểu hiện của 
lãnh đạo hiệu quả là lúc 
nó được phân phối trong 
một nhóm các cá nhân với 
các nhóm kỹ năng và kinh 
nghiệm khác nhau nhưng 
có một tầm nhìn chia sẽ để 
đảm bảo rằng hoạt động 
giáo dục tiếp tục dành cho 
tất cả mọi học sinh của bạn.

• Xây dựng niềm tin vào đội ngũ giáo 
viên. Nơi nào niềm tin hiện hữu, trách 
nhiệm sẽ được chấp nhận dễ dàng hơn.

• Phát triển tất cả đội ngũ giáo viên và 
trao quyền cho họ trở thành những nhà 
lãnh đạo. Một khi những giáo viên này 
cảm thấy được gắn kết, họ sẽ tạo động 
lực và nuôi dưỡng các giáo viên khác, 
những người sẽ tiếp tục nuôi dưỡng 
những người khác.

• Hạn chế việc ra lệnh đối với các nhà 
lãnh đạo tầm trung của bạn về những 
điều phải làm. Thay vào đó, tập trung 
vào hướng dẫn, cố vấn họ tự đưa ra các 
quyết định.

• Định kỳ theo dõi đội ngũ giáo viên và 
giao tiếp cởi mở với họ. Không ngừng 
chia sẽ ý tưởng và suy nghĩ của bạn với 
các giáo viên.

• Không ngừng khuyến khích và tạo động 
lực cho các lãnh đạo mới để họ có thể 
trở thành những nhà lãnh đạo theo 
đúng nghĩa của họ.
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* Hãy bỏ qua suy nghĩ rằng 
bạn là nhà lãnh đạo và đội 
ngũ giáo viên là những 
người cấp dưới, những 
người chỉ ở đó để nhận sự 
phân công, sắp xếp. Bạn 
cần phải hết sức gắn kết 
họ và cũng cho phép họ trở 
thành một phần của quy 
trình ra quyết định.

Lời khuyên



Ghi lại những suy nghĩ của bạn!
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CHĂM SÓC ĐỘI NGŨ 
GIÁO VIÊN 
Dịch COVID-19 đã cho thấy các mô hình dạy học truyền thống và thông 
thường đã không còn phù hợp với hoàn cảnh. Như những lao động tiên 
phong trong lĩnh vực giáo dục, nó làm cho giáo viên nhanh chóng áp dụng 
nghiệp vụ sư phạm của họ để cung cấp hoạt động giáo dục có chất lượng 
trong thời gian học tập từ xa. Các giáo viên đã thấy được khối lượng công 
việc tăng gấp đôi và sự cân bằng công việc đã bị gián đoạn.Thực sự choáng 
ngợp với các công nghệ mới mà giáo viên gặp lần đầu tiên, họ cũng phải 
đấu tranh để cung cấp hoạt động giáo dục đến những học sinh không thể 
tiếp cận với công nghệ. Cái giá bỏ ra cho niềm hạnh phúc của giáo viên là 
không thể ước tính được.

Áp lực lên đội ngũ giáo viên và mọi người trong lĩnh vực giáo dục là biến 
thách thức thành cơ hội. Là các nhà lãnh đạo trường học, điều quan trọng là 
thấu hiểu và động lòng trắc ẩn trong bầu không khí này và chú ý đến niềm 
vui và các nhu cầu tâm lý của tất cả đội ngũ cán bộ.
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Thấu hiểu và giúp đỡ trong 
những lúc khó khăn:   
Cách tiếp cận của Hiệu trưởng 
Caroline Widjiannarko

Trong cuộc đấu tranh của chúng ta để thích 
ứng với tình hình bình thường mới, hiệu quả 
không còn đối với việc giữ lại các quy định 
cũ và lỗi thời; điều quan trọng hơn là phải linh 
hoạt và giúp đỡ nhau khi chúng ta đối diện với 
những điều riêng biệt và chưa hề biết đến cùng 
nhau. Dưới đây là một số cách mà Caroline 
mang lại hơi thở hơn cho đội ngũ cán bộ trong 
các buổi học tập từ xa.

Jakarta, In-đô-nê-xi-a

Trường tư thục

2.700 học sinh

300 cán bộ giáo viên

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Trung 
học Tzu Chi
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Trở nên linh hoạt
Nhà trường đã thực hiện làm việc luân phiên ở trường cho đội ngũ giáo viên khi 
không phải tất cả giáo viên đều có được sự kết nối internet mạnh ở nhà. Các giáo 
viên đã sử dụng lớp học thay vì các phòng nhân viên làm việc để tối thiểu hóa sự 
tương tác với người khác. Nhìn chung, các giáo viên báo cáo với nhà trường mỗi 
tuần một lần nhưng họ có thể đến trường thường xuyên hơn khi họ muốn. Những 
trường hợp ngoại lệ cũng đã được chấp thuận đối với các giáo viên nữ đang mang 
thai để làm việc toàn thời gian ở nhà.

Xây dựng khả năng phục hồi
Đối với đội ngũ giáo viên giảng dạy cho học sinh về khả năng phục hồi, họ phải 
trước tiên tự phục hồi bản thân. Caroline đã hợp nhất các yếu tố hạnh phúc vào 
trong chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp trường học. Ngoài ra còn trau 
dồi các kỹ năng dạy học, phát triển chương trình và lập kế hoạch, các thầy cô giáo 
ở Trường Trung học Tzu Chi cũng đã tham gia vào viết nhật ký hạnh phúc, để xây 
dựng nên tính tích cực và lòng biết ơn. Trong ba tuần của tháng 7 và tháng 8, các 
giáo viên đã được khích lệ để viết về các hoạt động tích cực, hữu ích hoặc những 
lời khuyên hữu dụng mà họ đã bắt gặp trong ngày, và viết về một người mà họ đã 
cảm thấy biết ơn. Giáo viên sau đó đã chia sẽ những suy nghĩ của mình trong một 
nhóm trò chuyện trên trang mạng xã hội WhatsApp.



Giáo viên cũng là người học. 
Và để giáo viên học tập, họ cần phải giành một 
khoảng thời gian để đọc, suy nghĩ và phản hồi – 
thời gian này phải được đảm bảo bởi giáo viên

- David Ng, Phó Giáo sư, Học viện Giáo dục Quốc gia, 
Trường Đại học Công nghệ Nangyang, Sing-ga-poa

“

Thực hành! Liệt kê 3 sự vật hoặc người mà bạn biết ơn, và giải thích tại sao.

1.

2.

3.



Xây dựng một cảm giác thân thuộc: 
Cộng đồng gắn bó của Hiệu 
trưởng Diany Vency Heruatmadja

Xây dựng cảm giác thân quen giữa các đồng nghiệp 
là một điều mà Vency đã thực hiện và dành hết năng 
lượng vào đó, thậm chí trước khi có dịch bệnh xảy 
ra. Khi dịch bệnh tấn công, mặc dù mọi người có thể 
được đón nhận không có chuẩn bị, đã có một mạng 
lưới hỗ trợ mạnh mẽ giữa các giáo viên và nhân viên 
hỗ trợ. Vency đã có thể xây dựng nên nền tảng bền 
vững này để khuyến khích giáo viên và giữ cho nhân 
viên tinh thần cao.

Xây dựng cảm giác bình thường 
Truyền thông mở và định kỳ đã là nền tảng của chiến 
lược giáo viên tham gia của Vency. Nhóm quản lý của 
cô ấy đã tổ chức các buổi nói chuyện nhóm nhỏ và 
nói chuyện trực tiếp với các giáo viên, và nói về các 
chủ đề hằng ngày như cuộc sống hằng ngày, gia đình 
họ, trên thực tế nói về bất cứ điều gì họ mong muốn. 
Điều này đã tạo nên một cảm giác bình thường và 
giúp đỡ các giáo viên dễ dàng trong việc lập các kế 
hoạch làm việc từ xa của họ. Nếu một giáo viên có 
một vấn đề cụ thể, Vency sẽ sắp xếp một buổi thảo 
luận trực tiếp hoặc buổi tư vấn cho họ.

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Kairos 
Gracia Christian 

Jakarta, In-đô-nê-xi-a

Trường tư thục

979 học sinh

91 cán bộ giáo viên 

* Điều quan trọng là cân bằng phúc lợi xã 
hội của đội ngũ giáo viên của bạn và khả 
năng tồn tại của nhà trường.

* Năng lực và niềm vui của giáo viên được 
kết nối qua lại: bạn không thể thiếu một 
trong hai đặc điểm đó.

30

Lời khuyên



Thể hiện sự đánh giá của bạn
Để thúc đẩy tinh thần của giáo viên, Vency cũng đã 
chuẩn bị ‘những điều ngạc nhiên” cho các giáo viên. 
Những điều này bao quát từ các đợt viếng thăm gia 
đình do giãn cách xã hội đến các món quà nhỏ và 
các khoản thưởng. Vency cũng đã cam đoan với mọi 
người rằng nhà trường đã cố gắng rất nhiều không 
để giảm bớt bất kỳ nhân viên nào, mà để tối thiểu 
hóa sự căng thẳng và lo lắng mà đội ngũ nhân viên 
đã trải qua trong suốt thời gian không thể đoán trước 
được. Tình bạn thân thiết và niềm tin mạnh mẽ mà 
cô ấy đã rèn luyện trong nhóm cũng đã giúp cũng 
cố thêm đối với nhân viên rằng họ có giá trị và được 
chăm sóc bởi nhà trường.

Hỗ trợ và tạo động lực cho đội ngũ giáo viên: 
Thử thách ngày nghỉ của Hiệu trưởng 
Domingo Lozande

Phải biết rằng những giáo viên của Domingo đã có 
cảm giác căng thẳng và bị cô lập xã hội, Domingo 
đã tạo ra một loạt “Các thử thách ngày nghỉ” để 
tạo nên sự vui tươi và thúc đẩy tạo động lực đối với 
nhân viên của anh ấy:

• Mỗi lần một tuần, các bài báo về các chủ đề khác 
nhau như: chăm sóc tận tình, hỗ trợ gia đình và 
tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác đã 
được xuất bản, cùng với các lời khuyên và các câu 
hỏi hướng dẫn sẽ hỗ trợ nhân viên về việc tự phản 
ánh của họ.

• Nhân viên có thể tự do phản ánh hoặc trò chuyện 
với các đồng nghiệp về chủ đề của tuần.

• Cuối mỗi tuần, một thử thách sẽ được đăng lên 
cho các giáo viên để hoàn thành. Giáo viên và gia 
định họ có thể tham gia vào các thử thách này, 
chúng mang lại cho họ một phương thức để tạo 
niềm vui và gắn kết.

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường THPT 
Quốc gia Lingunan

Thành phố 
Valenzuela
Phi-líp-pin

Trường công lập

1.762 học sinh

68 cán bộ giáo viên
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* Sự ngạc nhiên nên 
được điều chỉnh 
theo các nhu cầu, 
văn hóa và ngân 
sách của nhà 
trường.

Lời khuyên



Mẫu từ hoạt động “Thử thách ngày nghĩ” của Domingo sử dụng ứng dụng Trello

Thử thách:
- Chuẩn bị một món ăn lành mạnh với gia đình bạn.
- Chụp các bức ảnh của bạn và gia đình trong quá 

trình nấu ăn, và một bức ảnh về món ăn của bạn.
- Chia sẽ chúng trên facebook của bạn và thêm vào 

các lợi ích sức khỏe của món ăn.
- Thử thách các bạn trên facebook để thực hiện 

điều tương tự.

Một video về nấu ăn Thực phẩm 
lành mạnh đã được tải lên

Nhân viên đã được khuyến khích trả lời các 
câu hỏi hướng dẫn dưới đây:
“Bạn đang chuẩn bị hay đang ăn thức ăn mà có thể 
giúp tăng hệ thống miễn dịch?”

“Một số thực phẩn lành mạnh mà bạn đã chuẩn bị 
hoặc đã ăn là gì?”

“Bạn có thể chia sẽ một công thức nấu ăn với đồng 
nghiệp không?”  
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Ví dụ, chủ đề của tuần 1 là “Bản thân tôi cơ thể tôi”

* Chọn một diễn đàn 
mới mà giáo viên có 
thể sử dụng để chia 
sẽ các ý tưởng và 
trò chuyện với người 
khác. Tách biệt các 
diễn đàn xã hội và 
diễn đàn hỗ trợ với 
công việc có thể giúp 
các cuộc trao đổi đạt 
hiệu quả tốt hơn.

Lời khuyên



  HƯỚNG DẪN

Niềm vui của giáo viên trong thời kỳ COVID-19

Các nhà lãnh đạo giáo dục – cả các nhà lãnh đạo trường học và những người 
quản lý tức thời – đóng một vai trò mạnh mẽ trong việc hỗ trợ giáo viên. 
Nghiên cứu đã cho thấy rằng các hành vi lãnh đạo hỗ trợ tự chủ có thể giúp 
hỗ trợ kinh nghiệm của giáo viên về hỗ trợ xã hội và khả năng thích ứng, và cải 
thiện khả năng của họ để điều hướng một cách hiệu quả các thử thách phổ 
biến ở nơi làm việc.

Được tổng hợp từ “Niềm vui của giáo viên trong thời kỳ COVID-19” được viết bởi Rebecca Collie và Andrew 
Martin, được xuất bản trên Tạp chí Giáo viên (Teacher Magazine)

Lắng nghe các nhu cầu của giáo viên, ví như: về các yêu cầu 
cho việc cung cấp hoạt động học tập từ xa.

Nhìn nhận và cố gắng hiểu được các vấn đề từ các quan 
điểm của giáo viên, ví như: mang lại cho giáo viên các cơ hội 
để nói lên những khó khăn và cơ hội gia tăng khi dạy học từ 
xa trong thời kỳ COVID-19.  

Tìm kiếm kết quả đầu vào của giáo viên trong việc ra quyết 
định ở cấp trường học, ví như hỏi giáo viên cách tốt nhất để 
tiếp cận các sự kiện và nhiệm vụ khác nhau đã lên kế hoạch 
trong thời kỳ dịch COVID-19.

Đưa ra các lập luận cho các nhiệm vụ được yêu cầu bởi giáo 
viên, ví như: giải thích làm thế nào và tại sao các nhiệm vụ 
khác nhau có thể vẫn quan trọng để thực hiện từ xa.
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Ghi lại những suy nghĩ của bạn!
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KÍCH HOẠT NGƯỜI 
HỌC NHƯ CÁC NGUỒN 
HỌC LIỆU 
Học tập chủ yếu là một hoạt động xã hội (Dewey, 1963). Đặt người học 
trưởng thành hơn với những người học trẻ tuổi hơn có thể mang lại sự hỗ 
trợ “bạn bè” quan trọng cần phải vượt qua sự cô lập trong cả bối cảnh học 
tập trực tiếp lẫn trực tuyến. Chiến lược này hữu dụng đối với đội ngũ giáo 
viên để đảm bảo rằng người học được hỗ trợ, và hoạt động học tập tương 
tác, hiệu quả có thể vẫn xuất hiện thậm chí trong môi trường học tập trực 
tuyến.

Sự tập trung mạnh mẽ vào niềm vui của người học cũng có thể kết hợp các 
chiến lược học tập suốt đời vào trong hoạt động học tập chính quy. Học tập 
suốt đời là một hình thức không chính quy cho phép người học học tập nội 
dung, trong khi phát triển danh tính của họ. Học tập xuất hiện ở bất kỳ nơi 
đâu, không chỉ trong lớp học. Kinh nghiệm hiện tại của người học có thể 
được kết hợp trong dạy học chính quy ở trong lớp học trực tuyến, và điều 
này tạo ra các cơ hội cho người học có cảm xúc được chia sẽ và thảo luận.
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Gép đôi học sinh, hoặc các hình 
thức sắp xếp không chính thức khác có thể cho 

phép người học biết rằng họ không đơn độc, và cảm 
nhận một cảm giác thân thuộc trong cộng đồng 

người học trong nhà trường.
- David Ng, Phó Giáo sư, Học viện Giáo dục Quốc gia, 

Trường Đại học Công nghệ Nangyang, Sing-ga-po

“

Mở rộng và kích hoạt các mạng 
lưới hỗ trợ: 
Cách tiếp cận của Hiệu trưởng 
Jaida Malonza về trường giáo 
dục đặc biệt của cô ấy

Trường tiểu học Batino là Trung tâm giáo dục đặc biệt 
đầu tiên ở thành phố Quezon, Phi-líp-pin; gần 30% học 
sinh có nhu cầu đặc biệt. Điều tạo động lực Jaida bắt 
đầu một chương trình ngôn ngữ ký hiệu trong trường 
cô ấy là sự đấu tranh cá nhân mà cô ấy đã đối diện 
với tư cách là một hiệu trưởng để giúp các học trò 
khiếm thính.

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường tiểu học 
Batino

Thành phố Quezon
Phi-líp-pin

Trường công lập

650 học sinh

41 cán bộ giáo viên

Kết hợp hoạt động học tập suốt đời, sự chia sẽ kinh nghiệm trong thời kỳ 
dịch bệnh này nói riêng, giữ được sự hứa hẹn về một dạng học tập toàn 
diện, hoàn chỉnh và chính xác hơn, trong đó người học kết nối và tích hợp 
hoạt động học tập của họ - cả hình thức chính quy lẫn không chính quy – 
với sự phát triển cá nhân và học thuật.
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Xây dựng một nền tảng vững chắc

Thậm chí trước khi bị COVID-19 tấn công, Jaida đã 
sử dụng truyền thông xã hội và công nghệ để đào 
tạo cán bộ, người học, và phụ huynh học sinh bằng 
ngôn ngữ ký hiệu cơ bản. Bước đầu tiên đã được 
chia sẽ bằng các video clip thu được trên các nhóm 
Facebook của phụ huynh học sinh những người 
không thể tạo ra nó đối với các lớp học trực tiếp.

Khi dịch bệnh tác động các trường học phải đóng 
cửa, Jaida đã thường xuyên hàng tuần tải lên các 
bài học bằng video trên Facebook. Các nhà tư vấn 
lớp học đã giám sát các học sinh khiếm thính tạo ra 
các nhóm nói chuyện cho mỗi lớp học, nơi mà học 
sinh đăng các ghi chú, nhắc nhở, khuyến khích, và 
các bài học video. Những sự chuẩn bị này đã được 
thực hiện trước thời kỳ COVID-19 đã giúp giảm nhẹ 
sự chuyển đổi của trường học hoàn toàn sang đào 
tạo trực tuyến.

Kích hoạt các nguồn học liệu
Jaida đã kích hoạt một số nhóm cá nhân để hỗ trợ 
như các nguồn học liệu đối với chương trình đào tạo 
trực tuyến.Trước hết, cô yêu cầu các phụ huynh và 
anh chị em ruột của học sinh khiếm thính đã được 
được đào tạo chia sẽ kiến thức và tải lên các video 
ngôn ngữ ký hiệu trên Facebook.Thứ hai, cô ấy khai 
thác đội ngũ cựu học sinh đã được hưởng lợi trước 
đây từ chương trình để dạy các thế hệ đàn em.

* Điều quan trọng là 
xây dựng một văn 
hóa chia sẽ và hợp 
tác mạnh mẽ, cả 
trong đội ngũ giáo 
viên lẫn học sinh. 
Điều này nên là một 
sự ưu tiên đối với 
các nhà lãnh đạo 
trường học.

Là những nhà lãnh đạo, chúng ta 
nên chấp nhận rủi ro. Làm cho niềm tin của 

bạn lớn hơn sự sợ hãi và giấc mơ của bạn lớn hơn 
những khó khăn, trở ngại.

- Jaida Malonzo, Kepala Sekolah, Sekolah Dasar Batino 

“
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Tạo ra các không gian học tập 
an toàn: 
Cách Hiệu trưởng Caroline 
Widjanarko kết hợp học tập 
suốt đời vào trong trường học 

Về mặt phát triển, trẻ vị thành niên ở trong giai đoạn 
mà chúng cần sự tương tác với bạn bè, nhưng dịch 
bệnh đã giữ chân chúng phải cô lập trong nhiều 
tháng. Điều này đột nhiên mất đi các nhóm xã hội 
của chúng có thể dẫn đến việc học sinh cảm thấy cô 
đơn và không được hỗ trợ. Các nhà lãnh đạo trường 
học cần phải nhận ra sự áp lực mà những học sinh 
này đối diện và phải làm những gì chúng ta có thể để 
mang lại sự hỗ trợ này.

Tạo ra các phòng nói chuyện ảo
Hiểu được tầm quan trọng của tương tác xã hội trong 
thời kỳ khó khăn này, Caroline đã tạo ra các phòng 
nói chuyện ảo cho học sinh để chúng nói chuyện lẫn 
nhau. Với việc không có giới hạn và sự mong đợi của 
các công việc của trường được thảo luận, học sinh đã 
có thể tương tác với bạn bè một cách tự do. Điều này 
mang đến mội sự thay đổi tươi mới từ hoạt động học 
tập trực tuyến hằng ngày mà học sinh đã thực hiện 
trong nhiều tháng. Điều quan trọng là học sinh không 
chỉ có một người bạn quan trọng trong bối cảnh công 
việc, mà còn có một người bạn hỗ trợ để hỗ trợ lẫn 
nhau trong cuộc sống hằng ngày của các em.

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường trung học 
Tzu Chi

Jakarta, 
In-đô-nê-xi-a

Trường tư thục

2.700 học sinh

300 cán bộ giáo viên

Những lợi ích không mong đợi của giáo dục ảo

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hợp tác trực 
tuyến có thể giúp tốt việc mang lại cho học sinh 
THPT với hình thức nhạy bén có tổ chức, trí tuệ 
cảm xúc, và tự kỷ luật cần thiết cho các công việc 
hiện đại.
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Tổ chức một cuộc đua trực tuyến

Nhóm của Caroline đã đưa ra sáng kiến một 
sự kiện trực tuyến trong toàn trường suốt 
một tuần của học kỳ 1 năm 2020. Được 
mệnh danh là Cuộc đua khả năng phục hồi, 
các học sinh đã tách ra thành các nhóm và 
phải hoàn thành 9 nhiệm vụ, nộp các câu trả 
lời bằng các mẫu Google Forms. Đó là sự 
phân tâm được chào đón từ sự không chắc 
chắn của dịch bệnh và sự đơn điệu của các 
bài học trực tuyến hằng ngày.  

Cuộc đua cũng đã mang lại một cơ hội cho 
học sinh để phát triển các kỹ năng của thế 
kỷ 21. Chúng phải hợp tác với các bạn đồng 
cấp và tư duy một cách sáng tạo và phản 
biện để giải quyết các vấn đề.

Thực hành! Mô tả vắn tắt hai cách bạn có thể kết nối các gia đình và học sinh 
với các bạn đồng trang lứa để tạo ra các cộng đồng học tập tương tác và hợp tác.

1.

2.

* Do nhiều kế hoạch liên 
quan, tốt nhất là lập kế 
hoạch nhiều hoạt động 
cho thời gian cuối học 
kỳ hoặc các kỳ nghĩ, lúc 
đó giáo viên có ít hơn 
các vấn đề hành chính 
cần phải tập trung vào.
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  HƯỚNG DẪN

Kết hợp hoạt động học tập xã hội vào trong 
chương trình của chúng ta:
Một số mục tiêu học tập mẫu 

Giáo viên luôn được định hướng bởi các mục tiêu học tập và lập kế 
hoạch bài học gắn với mục tiêu. Dưới đây là một số ví dụ về các mục 
tiêu học tập nắm bắt được hoạt động học tập xã hội:l:

Học sinh đóng góp kinh nghiệm cá nhân để thảo luận 
một vấn đề môn học cụ thể.

Học sinh thể hiện khả năng để phản ánh.

Học sinh làm chủ hoạt động học tập.

Học sinh có thể làm rõ các ý tưởng và quan điểm, và có 
thể đánh giá các thông tin phản hồi mang tính xây dựng.

Học sinh làm tốt trong các nhóm.

Học sinh chứng minh được sự đồng cảm và thể hiện 
sáng kiến giúp đỡ bạn đồng lứa đang tụt lại phía sau.
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Thực hành! Mô tả vắn tắt các hoạt động bạn có thể thực hiện để đạt được hai 
trong số các mục tiêu học tập ở trên:

1.

2.
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Ghi lại những suy nghĩ của bạn!
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CHĂM SÓC HỌC SINH 
CỦA CHÚNG TA 
Trong khi học sinh có thể được giữ sức khỏe về thể chất, dịch bênh 
COVID-19 có thể là hồi chuông cảnh báo về sức khỏe tâm thần của các em. 
Các trường học không chỉ đơn thuần là các cơ sở giáo dục; đối với học sinh, 
trường học như là một nơi để vui chơi và tương tác với bạn bè, một nơi để 
các em học các dấu hiệu hành vi và xã hội, và đối với một số học sinh, đây là 
thiên đường để chúng luôn được ăn uống đầy đủ.  

Bản chất trẻ em là xã hội, và sự chia tách từ bạn bè chúng và sự gián đoạn 
đối với hoạt động hằng ngày của trẻ có thể tạo ra sự cô đơn và lo âu; điều 
này là đúng với thậm chí những đứa trẻ kiên cường nhất. Để làm cho các 
vấn đề trở nên xấu đi, công tác tư vấn hỗ trợ trẻ thường được đặt ở trường 
và các phòng khám thì không thể tiếp cận được như trước khi thế giới bị giới 
nghiêm bởi dịch bệnh. Hệ thống giáo dục truyền thống áp lực lên hoạt động 
dạy học, làm chủ nội dung và các kỳ kiểm tra thưởng cao. Tuy nhiên, sự gián 
đoạn, áp lực, và sự cô lập mà học sinh đang trải qua trong thời dịch này sẽ 
có một sự ảnh hưởng rất sâu sắc và thực sự lên cảm xúc xã hội và niềm vui 
của các em. Trong khi điều quan trọng là học sinh giữ được hoạt động học 
tập trong thời dịch, điều quan trọng ngang bằng là các nhà lãnh đạo trường 
học chú ý đến niềm vui, sự phát triển cảm xúc xã hội của các em.

 

3.2  CASE STUDIES
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Nuôi dưỡng học sinh: 
Cách tiếp cận hai chiều của Hiệu 
trưởng Caroline Widjanarko

Các nhà lãnh đạo trường học cần phải thừa nhận 
được sự căng thẳng mà học sinh chúng ta đang đối 
diện hiện nay, và tập trung vào làm những việc có thể 
để hỗ trợ các em.

Không ai chắc chắn rằng lúc nào mọi thứ sẽ quay trở 
lại trạng thái bình thường, và trạng thái bình thường 
mới này trông sẽ như thế nào.Tuy nhiên, chúng ta cần 
phát triển và nuôi dưỡng học sinh chúng ta không chỉ 
tồn tại mà còn đấu tranh vượt qua trong thế giới đang 
còn COVID và hậu COVID sau này. Caroline nhận thấy 
rằng tương lại vẫn còn không chắc chắn và bấp bênh; 
cô ấy đã theo đuổi một cách tiếp cận hai chiều, tập 
trung vào xây dựng sức mạnh tinh thần của các em 
học sinh, và hỗ trợ các bậc phụ huynh trong việc quan 
tâm chăm sóc các em.

1.  Hướng dẫn học sinh

XÂY DỰNG KHẢ NĂNG HỒI PHỤC VÀ TẠO RA TÍNH 
TÍCH CỰC CỦA CÁC EM HỌC SINH

Nhóm của Caroline đã thiết kết một loạt các chương 
trình và bài học quanh chủ đề “Khả năng hồi phục”. 
Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 lên cuộc sống và 
hoạt động giáo dục sẽ lâu dài, và nhóm của Trường 
Tzu Chi tin rằng khả năng phục hồi là một tính cách 
quan trọng mà các học sinh của trường nên có để 
tiếp tục bước lên phía trước để đối diện với khó khăn.

Các nhà tư vấn trường học ở Trường trung học Tzu 
Chi đã thực hiện các bài học về quản lý căng thẳng, 
xây dựng khả năng phục hồi, và trau dồi một tâm trí 
phát triển. Các em học sinh cũng tham gia vào viết 
nhật ký lòng biết ơn, trong suốt những gì chúng học 
được để trở nên tích cực, để biết ơn về những điều 

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường trung học 
Tzu Chi

Jakarta, In-đô-nê-xi-a

Trường tư thục

2.700 học ính

300 cán bộ giáo viên
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Một câu chuyện thần thoại đã ra đời 

* Có một sự nhầm lẫn rằng thật khó để truyền thông 
ảo. Tuy nhiên, mặc dù các giáo viên không thể 
làm việc trực tiếp với học sinh, họ vẫn có thể đón 
nhận bằng ngôn ngữ hình thể và các ký hiệu khác, 
ví như, quan sát nếu học sinh hồi hộp, lo lắng, có 
được các bờ vai để tựa lúc khó khăn, hoặc nếu 
chúng có thay đổi trong cách ăn nói hoặc cách 
nhìn. Không nên bỏ qua tầm quan trọng và giá trị 
của truyền thông video ảo.

Đó không còn là một cuộc chạy nước rút. 
Đó là một cuộc đua marathon. 

Đó là một hành trình dài.
- Caroline Widjanarko, Hiệu trưởng, Trường trung học Tzu Chi

“

chúng có được và để nghĩ về những điều chúng có thể làm được, thay vì 
trở nên lo âu về những điều mà chúng đã không thể kiểm soát. 

PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH

Caroline tin rằng hoạt động tư vấn nên trở thành một công cụ phòng 
ngừa hơn là một dạng điều trị. Trong suốt giai đoạn hoang mang này, tất 
cả trở nên quan trọng hơn để cũng cố  mối quan hệ giữa giáo viên và học 
sinh. Các thầy cô giáo tương tác với học sinh trên một nền tảng gần như 
hằng ngày và thường xuyên lần đầu đón nhận những tranh cãi gia đình 
hoặc sự giảm sút sức khỏe tinh thần.Lên kế hoạch định kỳ đăng ký với 
các học sinh giúp các em hiểu được rằng chúng sẽ luôn có một người để 
nói chuyện những lúc chúng gặp phải bất kỳ khó khăn nào.



QUẢN LÝ NHỮNG MONG ĐỢI CỦA HỌC SINH

Sự thay đổi về môi trường học tập của học sinh và sự không chắc chắn 
ở thế giới ngoài kia sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và khả năng 
phục hồi của học sinh. Trên hết, học sinh có thể lo lắng về thành tích 
học tập qua các bài kiểm tra ở trường hoặc các kỳ thi quốc gia, kỳ thi 
vào trường đại học. Để làm giảm bớt những lo âu của học sinh và phụ 
huynh, nhóm của Caroline đã thay đổi cách đo lường hoạt động học tập 
của học sinh; học sinh đã được yêu cầu để thực hiện các dự án và các 
nhiệm vụ thay vì ngồi làm bài kiểm tra. Giờ học ở trường cũng đã được 
giảm tải trong khi vẫn đảm bảo chương trình vẫn được hoàn thành.

2. Xây dựng một hệ thống hỗ trợ vững mạnh ở nhà

Gia đình là hệ thống hỗ trợ mạnh nhất mà một học sinh có được. Đây 
là một thời điểm khó khăn cho mọi người nhưng đặc biệt đối với các 
bậc phụ huynh những người phải đối diện với sự đe dọa mất đi công 
việc hoặc phải cắt giảm chi tiêu. Được lãnh đạo bởi Caroline, Trường 
trung học Tzu Chi đã thực hiện các buổi sê-mi-na về niềm vui của phụ 
huynh để học cách quản lý các cung bậc căng thẳng của họ, cũng như 
giúp các em học sinh điều hướng sự gián đoạn này. Nhà trường cũng tổ 
chức các hoạt động phụ huynh – học sinh để cũng cố sự gắn kết giữa 
phụ huynh và học sinh.
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Thực hành! Mô tả vắn tắt hai cách bạn có thể tập trung vào niềm vui vật chất 
và tinh thần của học sinh, và giảm thiểu sự căng thẳng:

1.

2.



Trẻ trung và hợp xu hướng: 
Cách thức Hiệu trưởng Sofiandi 
Effendi sử dụng Instagram để 
gắn kết học sinh

Hơn bao giờ hết, Instagram có thể giúp thanh niên 
kết nối với bạn bè. Tuy nhiên, đó cũng là một nguồn 
thông tin và tin tức quan trọng trong thời điểm khi mà 
nội dung hình ảnh hấp dẫn hơn là các bài báo tin tức 
dài. Truyền thông xã hội có thể được dùng như là một 
lực tích cực để thay đổi, và tạo ra một diễn đàn đối 
thoại mở trên truyền thông xã hội để có thể giúp các 
trường học kết nối với học sinh tốt hơn.

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Budi Luhur
Trường THPT

Jakarta, In-đô-nê-xi-a

Trường tư thục

279 học sinh

62 cán bộ giáo viên 

* Trong khi có thể lôi cuốn theo đuổi các trào 
lưu mới, điều quan trọng là tập trung vào 
các công cụ và ứng dụng mà bạn đã thấy 
quen thuộc. Trường THPT Budi Luhur đã sử 
dụng trang mạng Instagram và bộ cung cụ 
Google Suite for Education thậm chí trước 
khi dịch bệnh diễn ra, và vì thế họ đã quyết 
định tiếp tục sử dụng những công cụ này 
thay vì sử dụng ứng dụng Zoom webninars 
hoặc Microsoft Teams. Điều này đã giúp 
định hướng nguồn năng lượng và sự nỗ 
lực để thực hiện các chương trình mang lại 
lợi ích cho học sinh, thay vì dành thời gian 
thêm để học một diễn đàn mới trong lúc 
những diễn đàn đang có có thể sử dụng 
cho cùng mục đích.
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#ĐỘNG LỰC NGÀY ĐẦU TUẦN BL

Mỗi thứ hai đầu tuần, Trường THPT 
Budi Luhur sẽ đăng một câu hỏi tạo 
động lực để bắt đầu một tuần mới 
về một điểm chú ý nổi bật.

ỨNG DỤNG INSTAGRAM LIVE CHIT CHAT 

Hằng tuần, mỗi giáo viên sẽ dành 01 giờ thảo 
luận về một chủ đề với một học sinh. Sự kiện 
sẽ được phát trực tiếp trên chuyên mục Câu 
chuyện Instagram, học sinh và cán bộ giáo viên 
có thể xem câu chuyện trực tiếp và tương tác 
bằng việc gửi các hình biểu tượng cảm xúc và 
đặt câu hỏi thông qua phần nhắn tin góp ý.

CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN INSTAGRAM

Believe you can 
and you’re half 

way there.

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 
RAINY CAMP

Một hội thảo trực tuyến cho các học sinh 
lớp 11 và lớp 12; mời các vị khách nói 
chuyện các chủ đề về các đặc điểm tính 
cách tích cực, sự thành thạo về kỹ thuật 
số, sức khỏe tinh thần và quản lý thời 
gian trong thời gian dịch bệnh diễn ra.



Adiwiyata là một chương 
trình của Bộ Môi trường 
cùng thực hiện với Bộ Giáo 
dục và Văn hóa In-đô-nê-
xi-a. Mục tiêu của chương 
trình là để thúc đẩy nhận 
thức và kiến thức về nỗ 
lực bảo vệ môi trường giữa 
cộng đồng học sinh và trau 
dồi văn hóa nhận thức môi 
trường trong các trường học 
trên khắp đất nước In-đô-
nê-xi-a.

Trường THPT Budi Luhur đã vận 
hành một chiến dịch trực tuyến để 
tuyển chọ ba đại sứ: một đại sứ đọc, 
một đại sứ ngôn ngữ, và một đại 
sứ Adiwiyata (đại sứ trường xanh). 
Những đại sứ này sẽ là sự đại diện về 
hoạt động đọc, ngôn ngữ và bảo vệ 
môi trường, và phát triển các chương 
trình để thúc đẩy các lĩnh vực này.

-  Các ứng viên trước tiên phải đăng ký một bài luận 700 từ và sẽ được 
phỏng vấn bởi Hiệu trưởng Sofiandi và Phó Hiệu trưởng nhà trường.

-  Danh sách trích ngang các ứng viên phải đăng một poster chiến dịch 
và một thông điệp video dài 1 phút lên trang Instagram cá nhân và 
gắn thẻ trường vào đó.

-  Một cuộc tuần hành chiến dịch trực tiếp cũng đã được tổ chức trên 
trang Instagram của trường. Đây được xem như là một sự kiện chính 
thức của trường.

-  Mỗi học sinh phải bình chọn cho các đại sứ yêu thích của mình thông 
qua mẫu bình chọn Google Forms.

-  Các đại sứ được chọn căn cứ vào sự kết hợp thành tích của họ trong 
các bài văn viết, các cuộc phỏng vấn, các chiến dịch video và các kết 
quả bình chọn.
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  HƯỚNG DẪN

Ba điều bạn có thể làm để hỗ trợ sức khỏe tinh 
thần của học sinh

Phỏng theo “Bốn điều bạn có thể làm để hỗ trợ sức khỏe tinh thần của các con” đã xuất bản trên 
UNICEF Parenting

1. Khuyến khích học sinh chia sẽ cảm xúc của các em
•  Tìm thời gian để đăng ký gặp học sinh. Chỉ đơn giản như hỏi một 

ngày của các em như thế nào, các em đã làm gì.
• Một vài từ đơn giản để khuyến khích có thể giúp các em cảm thấy 

chia sẽ thoải mái cảm xúc với bạn.
• Cảm nhận được cảm xúc và cảm giác khi các em mở lòng với bạn. 

Các câu trả lời như kiểu “Thầy/cô hiểu”, “Nó nghe có vẻ như là một 
tình huống khó khăn”, hoặc “Điều đó thật ý nghĩa” có thể giúp tạo 
giá trị cho các cảm xúc của học sinh của bạn.

2. Khuyến khích tự chăm sóc bản thân
•  Làm việc cùng nhau để tạo nên các công việc hằng ngày mới và 

các mục tiêu hằng ngày có thể đạt được. Khuyến khích học sinh 
nghỉ ngơi khỏi hoạt động ở trường để tự chăm sóc, và để làm 
những thứ chúng yêu thích.

•  Giới thiệu các chiến lược đối phó tích cực như:
 - Nói chuyện với bạn bè
 - Phản ánh
 - Tạo danh sách việc cần làm
 - Duy trì công việc hằng ngày và các cấu trúc
 - Khuyến khích các thói quen.

3. Giao tiếp
•  Tôn trọng và rõ ràng với học sinh: Bạn có thể hãy để các em biết 

rằng bạn cũng có thêm kinh nghiệm về giải quyết căng thẳng. Cho 
các em thấy được cách bạn đối phó với chính cảm xúc khó khăn 
của mình có thể giúp các em biết được cảm xúc của các em là 
bình thường.



Ghi lại những suy nghĩ của bạn!

54



55



TẠO ĐÒN BẨY CÔNG 
NGHỆ, CŨ VÀ MỚI    
Dịch bệnh COVID-19 theo nghĩa đen đã thúc đẩy nhiều, nếu không phải tất 
cả các nhà giáo dục đi đầu trong việc sử dụng và nắm bắt các công cụ công 
nghệ để tạo ra hoạt động dạy học bằng nhiều hình thức mà không thỏa hiệp 
với hoạt động học tập của học sinh nhưng lại tăng cường cho việc học tập 
của các em. Trong bối cảnh như vậy, các nhà lãnh đạo không chỉ được yêu 
cầu để cung cấp sự rõ ràng trong việc sử dụng các công nghệ phù hợp để hỗ 
trợ hoạt động dạy và học, mà còn bắt buộc trở thành “chuyên gia” sử dụng và 
là những hình mẫu trong việc sử dụng nhiều công nghệ. Khủng hoảng hiện tại 
đã bắt buộc các nhà lãnh đạo trường học trở thành “các nhà lãnh đạo công 
nghệ” – hiểu biết, thông thạo, và có năng lực về công nghệ để hỗ trợ hiệu quả 
hoạt động dạy và học.

Tuy nhiên, dường như có một thành phần quan trọng và sâu hơn được phơi 
bày trong việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ hoạt động dạy và học hiệu quả: 
đổi mới, hoặc tinh thần đổi mới. Năng lực của các nhà lãnh đạo để đổi mới 
– để tư duy về các ý tưởng mới, và các phương thức mới của tư duy và thực 
hiện – sẽ tạo nên một sự ảnh hưởng lớn để làm thế nào giáo dục có thể được 
cung ứng tốt nhất cho học sinh đang cần, và những người cần nó nhất. 
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Bao quát tất cả các cơ sở: 
Mô hình học tập ba phương 
thức của Giám đốc TS. 
Ronaldo Pozon

Những học sinh không thể truy cập các thiết 
bị kỹ thuật số và Internet đã thường bị thiệt 
thòi nhưng việc đóng cửa trường học đã làm 
cho vấn đề trở nên xấu hơn. Xem xét các căn 
nguyên của sự bất bình đẳng này, và số lượng 
nguồn lực tuyệt đối cần có để bắc cầu với điều 
đó – cung cấp máy vi tính, lắp đặt các điểm 
truy cập Internet ở các vùng sâu, vùng xa – đã 
chứng tỏ là một nhiệm vụ lớn. Các đối tác có 
tầm quan trọng để bắc cầu thiết bị kỹ thuật số 
này, và TS. Pozon đã minh chứng năng lực lãnh 
đạo và tầm nhìn về việc yêu cầu cung cấp dịch 
vụ giáo dục chất lượng đến các học sinh, cho 
dù các em đang ở nơi đâu.

Các nhà lãnh đạo hiệu quả có 
thể giúp đỡ và trao quyền cho cấp dưới để nhìn thấy và 

thấu hiểu làm thế nào để tư duy cần phải thay đổi và 
xoay chuyển, để không chỉ tồn tại mà còn đấu tranh vượt 

qua những thửa thách hiện tại này.
- Hairon Salleh, Phó Giáo sư, Học viện Giáo dục Quốc gia, 

Trường Đại học Công nghệ Nangyan, Sing-ga-po

“

HỒ SƠ CẤP TỈNH

Tỉnh Tarlac

Vùng trung tâm Luzon, 
Phi-líp-pin

Trường Tiểu học: 436
Trường THCS: 74
Trường THPT: 69

244.600 học sinh

Hơn 10,000 cán bộ giáo viên
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* Bất kỳ mô hình nào bạn 
sử dụng, bạn cần phải 
đảm bảo rằng những 
năng lực giống nhau 
cần được trang bị cho 
người học, vì vậy các 
lỗ hỏng học tập giữa 
mỗi nhóm học sinh sẽ 
không mở rộng ra.

TS. Pozon đã phỏng theo mô hình học tập ba phương thức ở tỉnh anh ấy để giải 
quyết vấn đề học sinh tiếp cập với các “mức độ” khác nhau về phần cứng và kết 
nối ở nhà:

1     SỰ PHẢN ỨNG
    Nhanh chóng xác định các vấn đề cấp 
       bách nhất

•   Lập hồ sơ nội dung học tập và các nhóm 
đối tượng người học ở cấp trường học:
-  Xác định các năng lực học tập quan trọng 

nhất mà học sinh cần được trang bị;
-  Xác định các học sinh và giáo viên không 

có kết nối internet.

•   Phối hợp với các cơ quan ban ngành địa 
phương, hiệp hội phụ huynh và tất cả các 
bên liên quan khác để hiểu được các nhu 
cầu và lỗ hỏng cấp bách nhất.

Kế hoạch về khóa học đa kênh đối với hoạt động học tập ở nhà của TS. Pozon:

Trực tuyến kỹ 
thuật số

Đối với những học sinh 
có các thiết bị hỗ trợ và 

có kết nối internet

Đối với những học 
sinh không có thiết 

bị hỗ trợ và kết 
nối internet

Ngoại tuyến kỹ 
thuật số

Đối với những học 
sinh có thiết bị hỗ 

trợ nhưng không có 
kết nối internet

Sử dụng bản 
in ra giấy

Mô hình học 
tập ba phương 

thức
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2    TÁI CẤU TRÚC 
 Vận dụng hoạt động dạy và học từ sự tương tác lớp học trực tiếp đến các hoạt 

động trường học từ xa

•  Sử dụng các hệ thống Quản lý học tập (cả trực tuyến và ngoại tuyến).
• Sản xuất các bài học video hướng dẫn về hỗ trợ giảng dạy.
• Phát triển các mô-đun học trực tuyến, các ứng dụng (các nguồn giáo dục mở) 

và các tài liệu học tập được in ấn.

3    SỰ THĂNG TIẾN
    Đảm bảo hoạt động dạy học từ xa và học tập tại nhà có chất lượng

•  Xác định đội ngũ giáo viên, giáo viên cốt cán và người hướng dẫn có trách 
nhiệm đối với mỗi lĩnh vực môn học bằng mức điểm để hướng dẫn việc số hóa 
nội dung.

• Bổ nhiệm các giáo viên cốt cán, người hướng dẫn và các chuyên gia môn học 
để đào tạo cho các giáo viên môn học khác. Thiết lập một vài ngày cho việc 
đào tạo trực tuyến.

• Phát triển kế hoạch và tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động học tập trực tuyến 
hiệu quả theo thang điểm và môn học. Xác định các bước thực hiện nếu các 
tiêu chuẩn không đạt được.

Học sinh có truy cập 
được máy tính không?

Các học sinh có truy cập 
được internet không?

 Học trực tuyến             Ổ USB            Ứng dụng di động      Radio/Bản in cetak

Các học sinh có truy cập được 
điện thoại di động không?

Có Không

Có Không Có Không
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Các ứng dụng di động
TS. Pozon đã làm viêc với Tỉnh trưởng 
của tỉnh Tarlac, Tỉnh trưởng Susan A. 
Yap, để tạo ra một ứng dụng di động 
cho học sinh chỉ có thiết bị hỗ trợ là 
điện thoại di động. Chính quyền tỉnh, 
thông qua Tỉnh trưởng, đã hỗ trợ Sở 
Giáo dục tỉnh Tarlac trong việc phát 
triển một Hệ thống Quản lý Học tập. TS. 
Pozon đã lãnh đạo Sở Giáo dục để phát 
triển nội dung cho các mô-đun ở cấp 
trường học, quận huyện, tỉnh và quốc 
gia. Các học sinh có thể tiếp cận các 
tài liệu bấy kỳ lúc nào bằng cách đăng 
nhập vào ứng dụng di động.

Để đảm bảo rằng người học không kết 
nối được internet cũng có thể tiếp cận 
nội dung học tập, nhóm của TS. Pozon 
đã vận động hành lang các thị trưởng 
để cài đặt các điểm truy cập internet 
ở khu vực thành phố cho học sinh sử 
dụng. Học sinh sẽ đi bộ hoặc đạp xe 
đến các quầy internet đã được thiết kế 
và tham dự các bài học trực tuyến trên 
điện thoại di động.

Việc sử dụng tạm thời các trung tâm 
học trực tuyến cũng đã được thiết lập 
ở các trường để phục vụ cho những 
học sinh không có máy vi tính. Những 
học sinh này đã được lên kế hoạch để 
đến học trong các thời điểm khác nhau 
trong ngày, và có thể đăng nhập các bài 
học trực tuyến và các tài liệu học tập 
trên máy vi tính được trang bị ở trung 
tâm học trực tuyến.

Radio
Mặc dù radio thiếu hoạt động tương tác 
các bài học trực tuyến Zoom, nhưng nó 
có tiềm năng để tiếp cận học sinh mà 
không cần đăng nhập kỹ thuật số. Một 
hiệu trưởng đã quản lý để bảo đảm đủ 
nguồn quỹ tài chính từ thị trưởng thành 
phố để mua phần cứng cần thiết để cài 
đặt một trạm radio cho học sinh của 
trường. Mạng đài FM cũng đã có thể 
phát đến bán kính 2 km, nó bao phủ cả 
cộng đồng nơi các em học sinh đang 
sống; học sinh từ 4 trường khác trong 
khu vực cũng đã có thể tham gia vào 
các lớp học qua đài radio này.

Điều gì xảy ra nếu như không 
có điện?

Không bao giờ đánh giá quá thấp 
tính sáng tạo và tài xoay sở của 
con người, đặc biệt trong thời 
điểm khan hiếm. Một số hiệu 
trưởng đã thuyết phục các tổ chức 
chính quyền địa phương để cung 
cấp pin ắc quy cho các trường và 
các máy phát điện dự phòng. Một 
số người khác cố gắng nghĩ ra việc 
sử dụng tạm thời các thiết bị mặt 
trời để tạo năng lượng cho trường 
học và gia đình.
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Các tài liệu được in ấn
Khi tất cả những thứ khác thất bại, tài liệu in ấn được sử dụng. Nhóm 
của TS.Pozon đã phát triển các gói học liệu bao quát các năng lực học 
tập quan trọng và thiết yếu, để đảm bảo cho các em học sinh không 
có truy cập internet và công nghệ vẫn có thể học tập một cách có ý 
nghĩa.TS.Pozon đã quản lý để vận chuyển các nguồn lực và bảo đảm 
sự giúp đỡ của các nhân viên chính quyền địa phương. Họ thiết lập 
một trạm trả học liệu trong mỗi cộng đồng, thậm chí ở các vùng xa xôi, 
nơi các nhân viên chính quyền sẽ cung cấp các tài liệu giáo dục bản in 
sau đó sẽ được phân bổ đến các em học sinh.

* Điều quan trọng là xây dựng những mối quan hệ 
vững chắc với chính quyền địa phương trong các 
thời điểm bình thường. Những kết nối này sẽ giúp 
bạn rất nhiều trong thời điểm cần thiết không lường 
trước được.

* Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có thể tham 
gia để giúp cung cấp các thiết bị hỗ trợ và kết nối với 
các trường học trong các vùng có nguồn lực kém. 

Các nhà lãnh đạo đương thời 
có năng lực trong việc khai thác sức mạnh của 

các mạng lưới, nơi mọi người trong nhà trường và 
cộng đồng kết nối và học hỏi lẫn nhau hướng đến 

những tầm nhìn và mục tiêu chung.
- Hairon Salleh, Phó Giáo sư, Học viện Giáo dục Quốc gia, 

Trường Đại học Công nghệ Nanyang, Sing-ga-po

“
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Thực hành! Liệt kê hai đối tác bạn có thể tiếp cận khi bạn tiếp tục chương 
trình học trực tuyến hoặc lập kế hoạch tái mở cửa trường học. Mô tả vắn tắt 
những lĩnh vực bạn cần giúp đỡ, và lời ngõ của bạn để nhận được sự hỗ trợ của 
các đối tác.

1.

2.
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Thực hành! Mô tả vắn tắt hai cách mới trong đó bạn có thể tiếp cận người học 
mà không cần truy cập internet hoặc kỹ thuật số:

1.

2.
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  HƯỚNG DẪN

Truyền hình giáo dục trong thời kỳ COVID-19
Làm thế nào bắt đầu và điền gì cần quan tâm?

Theo Ngân hàng Thế giới, sau đây là một số điều bạn phải xem xét để bắt đầu, sử 
dụng, và duy trì truyền hình giáo dục về học tập từ xa:

1.   Sử dụng hỗn hợp các chương trình phát sóng trực tiếp, nội dung (theo yêu cầu) 
được ghi lại trước, và các chương trình giải trí giáo dục (ví như: Chương trình 
chìa khóa thần kỳ).

2.  Xác định các kênh để phát sóng các chương trình: Các mạng truyền hình giáo 
dục đang có ; các mạng truyền hình quốc gia, các chương trình phát sóng tư 
nhân, chương trình phát trực tiếp trên internet (live stream) hoặc các kênh theo 
yêu cầu (như Youtube hoặc các ứng dụng). 

3.  Phát triển một chiến lược truyền thông và truyền thông định kỳ: truyền thông 
các kế hoạch phát sóng ổn định và thông qua một phổ rộng truyền thông đa 
phương tiện, bao gồm nhưng không giới hạn về truyền hình, phát thanh, tin nhắn 
văn bản, truyền thông xã hội, các website chính quyền, và các mạng truyền hình. 

4.  Cung cấp sự hỗ trợ đối với sinh viên, phục huynh và các nhà giáo dục: Sự hỗ trợ 
có thể về công nghệ (đường dây hỗ trợ hoặc chatbots), về nghiệp vụ sư phạm, 
hoặc cảm xúc xã hội.

5.  Truyền hình bổ sung với truy cập mở rộng Internet và các thiết bị: Đối tác với 
các nhà cung cấp dịch vụ Internet để cung cấp truy cập Internet miễn phí về các 
diễn đàn học tập trực tuyến.

6.  Xem xét các hoạt động bổ sung như gửi tin nhắn văn bản và các tài liệu in ấn: 
Các tin nhắn văn bản có thể được sử dụng như là sự nhắc nhở và để thu thập 
thông tin phản hồi; đối tác với các tạp chí để đưa các hoạt động lên các mặt báo.

7.  Xem xét sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập: Những điều này có thể đạt được 
thông qua những người giới thiệu bài học là phụ nữ cũng như nam giới, giáo viên 
khuyết tật, hoặc những người dân tộc/văn hóa khác nhau.

8. Tái sử dụng nội dung đã sử dụng trong thời kỳ đóng cửa do COVID-19 khi 
trường học mở cửa trở lại để tiếp cận những trẻ em không đến trường.

Được tổng hợp từ “Truyền hình giáo dục trong thời kỳ COVID-19: Làm thế nào để bắt đầu và điều gì cần xem xét” được 
viết bởi Sharon Zacharia và Alex Twinomugisha, được xuất bản trên Blog của Ngân hàng Thế giới. 
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Ghi lại những suy nghĩ của bạn!
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CÁC CÂU HỎI PHẢN HỒI
 

Với tầm nhìn thực dụng, chúng ta không nên dừng 
lại việc đặt các câu hỏi. Bạn, với cương vị một nhà 
lãnh đạo, sẽ lãnh đạo nhóm của bạn như thế nào 
khi bạn kết nối, kiên nhẫn, và tiến bộ? Làm thế nào 
chúng ta sẽ nổi bật lên từ kinh nghiệm này một 
cách mạnh mẽ hơn? Mặt khác, bạn sẽ được rèn 
luyện thêm như thế nào với cương vị là một nhà 
lãnh đạo?

Dưới đậy là 10 câu hỏi gợi ý có thể khởi đầu quá trình tư duy lãnh đạo và giúp 
bạn chuẩn bị cho cuộc sống sau thời kỳ COVID-19.

1. Khi tôi tiếp tục từ cuộc khủng hoảng, tôi sẽ xây dựng lại cái gì?
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2.  Tôi sẽ khóa lại cái gì?
Tôi đã học điều gì trong và qua thời kỳ khủng hoảng mà về lâu dài sẽ làm cho 
trường học chúng ta trở thành một nơi tốt hơn?

3.  Tôi sẽ khởi động lại cái gì?
Cuộc khủng hoảng này có khiến tôi nhận ra một số cách tôi làm có thể được cải 
thiện như thế nào hay không?



4.  Tôi sẽ khởi động cái gì? 
Tôi sẽ loại bỏ cái gì? Có phải trong cuộc khủng hoảng này khiến tôi nhận ra rằng 
một vài điều tôi đã làm là không hữu ích hay không phù hợp không?

5.  Tôi/các giáo viên của tôi đã thay đổi như thế nào? Đã cải thiện không?

68



69

6.  Sự bất di bất dịch của chúng ta là gì?
Bất kể chúng ta đang ở trong bối cảnh hay tình huống nào, điều gì khiến tôi sẽ 
không được tiếp tục?

7.  Những quy định mới của tôi có thể là gì? 



8.  Tôi kết nối lại những mối quan hệ như thế nào?

9.  Chúng ta sẽ định vị công nghệ ở đâu?
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10.  Điều đầu tiên tôi sẽ làm bây giờ là gì?
Điều tôi dự định làm với tư cách là một nhà lãnh đạo là gì? Tôi sẽ vượt qua như 
thế nào? Tôi sẽ đối phó với điều đó như thế nào?



72

LỜI KẾT

Năm 2020 trở thành một một năm thử thách và có phần kỳ quái đối với tất cả 
chúng ta. Sing-ga-po đã báo cáo trường hợp nhiễm COVID-19 vào cuối tháng 
1. Khi đọc về nó sau đó, tôi không bao giờ có thể đoán trước được tác động 
nghiệm trọngvà lâu dài của loại vi rút chết người và dễ lây lan này. 

Vượt qua một cuộc khủng hoảng sức khỏe, dịch bệnh này đã nhấn chìm nhiều 
khía cạnh khác của cuộc sống chúng ta thường coi thường và tàn phá nền 
kinh tế toàn cầu: giáo dục cũng không thoát khỏi bị tổn thương.

Dịch bệnh này đã tác động lên xã hội để đánh giá lại những giáo điều lâu đời 
về giáo dục. Thông qua một loạt các hội nghị trực tuyến webinar của Tổ chức 
The HEAD Foundation về Lãnh đạo Giáo dục trong thời khủng hoảng và cuốn 
sách này, chúng tôi hi vọng thách thức và tạo động lực cho các nhà giáo dục 
để tìm ra những giải pháp sáng tạo, bền vững, có ảnh hưởng để tối thiểu hóa 
những mất mát học tập của học sinh; để tham gia và kích hoạt các cộng đồng 
để hỗ trợ các em học sinh và cán bộ giáo viên; và để nuôi dưỡng và hỗ trợ đội 
ngũ cán bộ giáo viên và các đồng nghiệp khi họ tiếp cận những công nghệ 
mới và thường xa lạ. Thay mặt Tổ chức The HEAD Foundation, tôi muốn thể 
hiện sự cảm ơn sâu sắc nhất đến người điều hành hội nghị trực tuyến webinar 
Tiến sĩ Vicente Reyes, và đến các chuyên gia lãnh đạo và lãnh đạo các trường 
học đáng kính, những người đã làm sáng tỏ những hiểu biết đã mang đến cho 
chúng ta nhiều điều đáng suy nghĩ và cảm hứng để hành động.

Khi một năm sắp kết thúc, vẫn chưa có kết thúc rõ ràng cho đại dịch toàn cầu 
tàn khốc này. Bây giờ hơn bao giờ hết, trẻ em chúng ta cần những nhà giáo 
dục tận tâm. Chúng ta phải tiếp tục công việc giáo dục. Nếu chúng ta thất bại 
để làm vậy, chúng ta có thể kết thúc với một thế hệ mất mát liên tục đấu tranh 
vật lộn để theo kịp mọi thứ.

Tôi hi vọng bạn đã tìm thấy các ý tưởng trong cuốn sách này mang tính thông 
tin, tính giáo dục, và quan trọng nhất, tính chuyển đổi. Tôi muốn cảm ơn ông 
Hoàng Anh Tuấn, cựu học viên của Chương trình Phát triển Năng lực Lãnh đạo 
SEARCA – THF, về việc đã tham gia biên dịch cuốn sách này sang tiếng Việt.

Hãy giữ an toàn!

Vignesh Louis Naidu
Giám đốc, Điều hành
Tổ chức The HEAD Foundation

Quét để xem 
các hội thảo trực tuyến 

Lãnh đạo giáo dục trong thời kỳ 
khủng hoảng



TỔ CHỨC HEAD FOUNDATION
Được thành lập vào năm 2013, Tổ chức HEAD Foundation nằm mục đích để giúp 
cải thiện cuộc sống của người dân Châu Á bằng cách phổ biến kiến thức và chia 
sẽ các ý tưởng, và thông qua hỗ trợ, gây quỹ các dự án giáo dục bền vững và 
chăm sóc sức khỏe để phát triển nguồn lực xã hội và nguồn nhân lực. Chúng tôi 
cố gắng xác định các nhu cầu và hình thành các giải pháp thông qua hợp tác với 
mạng lưới các trường đại học trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức công và 
các chuyên gia bằng sự hỗ trợ về chính sách, nghiên cứu sư phạm và nghiên cứu 
lâm sàng.

Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào việc hỗ trợ năng lực và các chương trình phát 
triển năng lực được thiết kế để trang bị cho các nhà lãnh đạo với các kỹ năng 
thực hành để đối phó với những thử thách cấp bách. Để tăng cường nhận thức 
cộng đồng về các vấn đề thích hợp, Tổ chức HEAD Foundation cũng thực hiện 
các bài giảng định kỳ, các hội nghị, hội thảo, các hội thảo trực tuyến webinars 
nơi mà các ý tưởng về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, khoa học, văn hóa và môi 
trường được giới thiệu và thảo luận. Tổ chức HEAD Foundation cũng thực hiện 
các công việc cứu trợ ở bất cứ nơi đâu cần đến.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ
Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc 
viện Đại Học Huế. Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc viện Đại học Huế là 
một cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho các tỉnh khu vực Miền trung 
và Tây Nguyên. Sau ngày Miền nam giải phóng, Trường Đại học Sư phạm được 
chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27/10/1976 của Thủ 
tướng chính phủ, trực thuộc Bộ Giáo dục. Theo Nghị định 30/CP ngày 4-4-1994 
của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm trở thành trường thành viên 
của Đại học Huế. Tên gọi đầy đủ của Trường là Trường Đại học Sư phạm thuộc 
Đại học Huế.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, 
cán bộ khoa học và quản lí giáo dục có trình độ đại học, sau đại học theo chuẩn 
quốc gia và quốc tế; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tư vấn giáo 
dục, nâng cao chất lượng giáo dục khu vực duyên hải Miền Trung và cả nước; 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Cuốn sách này được biên dịch bởi ông Hoàng Anh Tuấn, Thạc sĩ, Nghiên cứu 
sinh, Phó Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính, Trường Đại học Sư phạm, Đại 
học Huế.
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