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THÔNG ĐIỆP CỦA NGƯỜI ĐIỀU HÀNH 

Sau chuỗi chương trình hội thảo trực tuyến đầu tiên “Lãnh đạo giáo dục trong thời 
kỳ khủng hoảng”, có thể thấy rõ rằng mô hình lãnh đạo trường học mà chúng ta cần 
trong thời kỳ khủng hoảng chính là mô hình lãnh đạo có thể xây dựng được một 
nền văn hóa tích cực. Văn hóa chính là chất kết dính vô hình giữ cho các cộng đồng 
đoàn kết và lãnh đạo nhà trường hiện nay nhận ra rằng sự cởi mở và niềm tin chính 
là điều kiện để có thể giúp xây dựng một cộng đồng đoàn kết, đặc biệt là trong 
những lúc chưa có tiền lệ này.

Như nhiều lãnh đạo tại các trường khác nhau đã chia sẻ trong chuỗi hội thảo trực 
tuyến thứ hai “Văn hóa học đường tích cực trong thời kỳ bình thường mới”, chúng 
ta có thể thấy rõ rằng chìa khóa của việc tồn tại chính là việc chúng ta phải nắm 
bắt được những thay đổi thay vì trốn tránh điều đó. Trên thực tế, ngay cả các hiệu 
trưởng cũng phải thừa nhận rằng họ đã không có sự lựa chọn nào ngoài việc phải 
đối diện với một đại dịch mà tác động của nó vẫn chưa hoàn toàn được thống kê. 
Một cách đột ngột và bất ngờ, chúng ta bị cuốn vào môi trường học tập trực tuyến 
lạ lẫm và bị thúc ép phải đối mặt với những thử thách công nghệ và cũng lúc đó 
chúng ta nhận ra rằng nhiều điều thật ra không phải không thực hiện được. 

Cuốn cẩm nang/sổ tay này trình bày quy trình xây dựng văn hóa trong các trường 
học từ việc lên ý tưởng cho đến lúc định hình, như đã được thảo luận trong chuỗi 
các hội thảo trực tuyến. Nó chứng minh rằng các mối quan hệ với cộng đồng và các 
mối quan hệ bên trong cộng đồng trường học đóng vai trò quan trọng như thế nào 
trong quy trình này. Không ngạc nhiên rằng văn hóa học đường tích cực có nhiều 
điểm tương đồng với văn hóa của sự quan tâm ở chỗ, học sinh và giáo viên học hỏi 
lẫn nhau và học cách làm thế nào để trao quyền và hỗ trợ lẫn nhau. Và như vậy, điều 
này sẽ tạo ra một môi trường nơi mà trường học xây dựng cấu trúc để giáo viên có 
thể học hỏi lẫn nhau và học sinh cũng có thể học tập lẫn nhau.

Các báo cáo viên đóng vai trò rất quan trọng vì họ là những người đang hoạt động 
chuyên môn và phát biểu dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp của mình cũng như 
những điều họ học được về hoạt động giáo dục trong thời kỳ bình thường mới. 
Thông qua họ, chúng ta thấy được việc xây dựng một văn hóa học đường tích cực 
là cách để chèo lái làn sóng của sự thay đổi. Tôi hy vọng chuỗi hội thảo trực tuyến 
và cẩm nang này sẽ giúp bạn trên hành trình xây dựng văn hóa của riêng mình.

Belinda Charles
Nguyên Viện trưởng
Viện Hiệu trưởng Singapore

LỜI NÓI ĐẦU

Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ khi dịch COVID-19 được công bố thành đại dịch toàn 
cầu, cùng với đó là việc các quốc gia và hệ thống giáo dục đã trải qua gần như cả 
năm học trong tình trạng phong tỏa. Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của 
người học, các nhà giáo dục cần xây dựng các trường học không bị lỗi thời và lực 
lượng người học luôn sẵn sàng cho tương lai. Khi các nhà sử học ở tương lai nhìn 
lại thời gian này, họ sẽ thấy COVID-19 như là bước ngoặt mở ra sự đổi mới khác 
biệt hẳn so với mô hình giáo dục thời đại công nghiệp chiếm ưu thế hiện nay. 

Hoạt động học tập ở ngoài nhà trường sẽ trở nên phổ biến hơn, với các trường học 
trực tuyến, các chương trình giáo dục cộng đồng và giáo dục tại nhà đang thay thế 
dần các trường học truyền thống. Hoạt động học tập lấy người học làm trung tâm, 
việc tiếp thu các kỹ năng và các vấn đề thực tế của thế giới cần phải trở thành 
vấn đề ưu tiên hàng đầu của giáo dục. Đội ngũ giáo viên sẽ không còn đơn thuần 
là những người truyền đạt tri thức, mà thay vào đó, họ là những người cố vấn để 
hướng dẫn hành trình học tập của học sinh, cả về mặt học thuật lẫn đạo đức. 
Trường học sẽ cần phải tạo ra những công dân toàn cầu toàn diện, thay vì chỉ đào 
tạo đội ngũ lao động cho nền kinh tế. 

Sự không chắc chắn và khó khăn của đại dịch hối thúc chúng ta phải xây dựng và 
duy trì một nền văn hóa học đường tích cực vì chúng ta đang hướng đến một thời 
đại giáo dục mới. Sự lãnh đạo theo hướng hỗ trợ, các mối quan hệ sâu sắc với 
cộng đồng lớn/cộng đồng bên ngoài trường học, sự phối hợp giữa đội ngũ giáo 
viên và việc chú trọng vào sự đồng cảm có thể tác động tích cực đến kết quả học 
tập của học sinh. Điều quan trọng hơn, cần thiết lập văn hoá học tập; các trường 
học cần phải tạo ra các cơ cấu tổ chức để giúp học sinh và cán bộ giáo viên có 
đam mê và tự trách nhiệm đối với hoạt động học tập của mình.

Một nền văn hóa học đường tích cực có thể đóng vai trò như một tấm lưới an toàn 
của trường học, bảo vệ nhà trường chống lại những cú sốc không mong muốn. Khi 
chúng ta bước vào thời kỳ giáo dục mới, tôi hi vọng các bạn có thể sử dụng cuốn 
sách này như một tài liệu tham khảo và nguồn cảm hứng khi làm việc với các 
đồng nghiệp khác để xây dựng một nền văn hóa học đường như mong đợi và xây 
dựng nhà trường trở nên tốt đẹp hơn.

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

Sau chuỗi chương trình hội thảo trực tuyến đầu tiên “Lãnh đạo giáo dục trong thời 
kỳ khủng hoảng”, có thể thấy rõ rằng mô hình lãnh đạo trường học mà chúng ta cần 
trong thời kỳ khủng hoảng chính là mô hình lãnh đạo có thể xây dựng được một 
nền văn hóa tích cực. Văn hóa chính là chất kết dính vô hình giữ cho các cộng đồng 
đoàn kết và lãnh đạo nhà trường hiện nay nhận ra rằng sự cởi mở và niềm tin chính 
là điều kiện để có thể giúp xây dựng một cộng đồng đoàn kết, đặc biệt là trong 
những lúc chưa có tiền lệ này.

Như nhiều lãnh đạo tại các trường khác nhau đã chia sẻ trong chuỗi hội thảo trực 
tuyến thứ hai “Văn hóa học đường tích cực trong thời kỳ bình thường mới”, chúng 
ta có thể thấy rõ rằng chìa khóa của việc tồn tại chính là việc chúng ta phải nắm 
bắt được những thay đổi thay vì trốn tránh điều đó. Trên thực tế, ngay cả các hiệu 
trưởng cũng phải thừa nhận rằng họ đã không có sự lựa chọn nào ngoài việc phải 
đối diện với một đại dịch mà tác động của nó vẫn chưa hoàn toàn được thống kê. 
Một cách đột ngột và bất ngờ, chúng ta bị cuốn vào môi trường học tập trực tuyến 
lạ lẫm và bị thúc ép phải đối mặt với những thử thách công nghệ và cũng lúc đó 
chúng ta nhận ra rằng nhiều điều thật ra không phải không thực hiện được. 

Cuốn cẩm nang/sổ tay này trình bày quy trình xây dựng văn hóa trong các trường 
học từ việc lên ý tưởng cho đến lúc định hình, như đã được thảo luận trong chuỗi 
các hội thảo trực tuyến. Nó chứng minh rằng các mối quan hệ với cộng đồng và các 
mối quan hệ bên trong cộng đồng trường học đóng vai trò quan trọng như thế nào 
trong quy trình này. Không ngạc nhiên rằng văn hóa học đường tích cực có nhiều 
điểm tương đồng với văn hóa của sự quan tâm ở chỗ, học sinh và giáo viên học hỏi 
lẫn nhau và học cách làm thế nào để trao quyền và hỗ trợ lẫn nhau. Và như vậy, điều 
này sẽ tạo ra một môi trường nơi mà trường học xây dựng cấu trúc để giáo viên có 
thể học hỏi lẫn nhau và học sinh cũng có thể học tập lẫn nhau.

Các báo cáo viên đóng vai trò rất quan trọng vì họ là những người đang hoạt động 
chuyên môn và phát biểu dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp của mình cũng như 
những điều họ học được về hoạt động giáo dục trong thời kỳ bình thường mới. 
Thông qua họ, chúng ta thấy được việc xây dựng một văn hóa học đường tích cực 
là cách để chèo lái làn sóng của sự thay đổi. Tôi hy vọng chuỗi hội thảo trực tuyến 
và cẩm nang này sẽ giúp bạn trên hành trình xây dựng văn hóa của riêng mình.

Belinda Charles
Nguyên Viện trưởng
Viện Hiệu trưởng Singapore (APS)

LỜI NÓI ĐẦU

Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ khi dịch COVID-19 được công bố thành đại dịch toàn 
cầu, cùng với đó là việc các quốc gia và hệ thống giáo dục đã trải qua gần như cả 
năm học trong tình trạng phong tỏa. Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của 
người học, các nhà giáo dục cần xây dựng các trường học không bị lỗi thời và lực 
lượng người học luôn sẵn sàng cho tương lai. Khi các nhà sử học ở tương lai nhìn 
lại thời gian này, họ sẽ thấy COVID-19 như là bước ngoặt mở ra sự đổi mới khác 
biệt hẳn so với mô hình giáo dục thời đại công nghiệp chiếm ưu thế hiện nay. 

Hoạt động học tập ở ngoài nhà trường sẽ trở nên phổ biến hơn, với các trường học 
trực tuyến, các chương trình giáo dục cộng đồng và giáo dục tại nhà đang thay thế 
dần các trường học truyền thống. Hoạt động học tập lấy người học làm trung tâm, 
việc tiếp thu các kỹ năng và các vấn đề thực tế của thế giới cần phải trở thành 
vấn đề ưu tiên hàng đầu của giáo dục. Đội ngũ giáo viên sẽ không còn đơn thuần 
là những người truyền đạt tri thức, mà thay vào đó, họ là những người cố vấn để 
hướng dẫn hành trình học tập của học sinh, cả về mặt học thuật lẫn đạo đức. 
Trường học sẽ cần phải tạo ra những công dân toàn cầu toàn diện, thay vì chỉ đào 
tạo đội ngũ lao động cho nền kinh tế. 

Sự không chắc chắn và khó khăn của đại dịch hối thúc chúng ta phải xây dựng và 
duy trì một nền văn hóa học đường tích cực vì chúng ta đang hướng đến một thời 
đại giáo dục mới. Sự lãnh đạo theo hướng hỗ trợ, các mối quan hệ sâu sắc với 
cộng đồng lớn/cộng đồng bên ngoài trường học, sự phối hợp giữa đội ngũ giáo 
viên và việc chú trọng vào sự đồng cảm có thể tác động tích cực đến kết quả học 
tập của học sinh. Điều quan trọng hơn, cần thiết lập văn hoá học tập; các trường 
học cần phải tạo ra các cơ cấu tổ chức để giúp học sinh và cán bộ giáo viên có 
đam mê và tự trách nhiệm đối với hoạt động học tập của mình.

Một nền văn hóa học đường tích cực có thể đóng vai trò như một tấm lưới an toàn 
của trường học, bảo vệ nhà trường chống lại những cú sốc không mong muốn. Khi 
chúng ta bước vào thời kỳ giáo dục mới, tôi hi vọng các bạn có thể sử dụng cuốn 
sách này như một tài liệu tham khảo và nguồn cảm hứng khi làm việc với các 
đồng nghiệp khác để xây dựng một nền văn hóa học đường như mong đợi và xây 
dựng nhà trường trở nên tốt đẹp hơn.

S. Gopinathan
Chuyên gia tư vấn học thuật
Tổ chức The HEAD Foundation
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Văn hóa chính là  
đặc trưng của vùng đất 
So sánh thành phố Kolkata ở Ấn Độ vào mùa hè và rừng Fontainebleau ở Pháp vào 
mùa xuân – thời tiết ở Kolkata nóng, ẩm và khô cạn, gợi lên một cảm giác bó buộc 
và bất lực, trong khi Fontainebleau lại có thời tiết khô lạnh và có sinh lực, gợi lên một 
cảm giác tự do và đầy sáng tạo. Giáo sư Sumatran Shoshal, chuyên gia quản lý có 
tầm ảnh hưởng, mô tả điều này như là “đặc trưng của vùng đất” – bối cảnh trong đó 
một tổ chức hoạt động – và cách làm thế nào để một tổ chức có thể vắt kiệt sức, 
hoặc phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên của mình.

1  Giáo sư Sumantra Ghoshal là Giáo sư ở INSEAD và Trường Kinh doanh London, nguyên là Hiệu trưởng sáng lập Trường 
Kinh doanh Ấn Độ ở Hyderaba. Giáo sư được biết đến với bài diễn thuyết “Đặc trưng của vùng đất” ở Hội nghị Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới ở Davos năm 1995.

Tạo động lực cho mọi người là khái niệm liên quan nhiều đến việc thay đổi môi trường 
làm việc hơn là đến sự thay đổi của chính bản thân mọi người. Các tổ chức có thể tạo 
ra các hệ thống đòn bẩy và các chiến lược chuyển đổi nhưng phần nhiều trong số đó 
không thành công bởi vì họ không thay đổi được nền tảng văn hóa.

Thay đổi đặc trưng của một tổ chức phải là một nỗ lực thực hiện từ trên xuống; lãnh 
đạo nhà trường có khả năng tạo ra sự nỗ lực, kỷ luật, sự tin tưởng và hỗ trợ cũng như 
những hành vi khác có tác động tích cực đến học sinh và cán bộ giáo viên, dựa trên 
sự tham gia của cá nhân với cộng đồng trường học.

Cũng giống như việc đi dạo trong khu rừng Fontainebleau vào mùa xuân làm cho con 
người ta cảm thấy trong lành và muốn chạy nhảy, lãnh đạo nhà trường nên hỗ trợ để 
tạo ra các môi trường và văn hóa học đường có thể khuyến khích giáo viên và người 
học cảm thấy có động lực và hứng thú để học tập.
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Jean Francis V. Dela Cruz là giáo viên phụ trách ở Trường 
Tiểu học Santiago A. De Guzman ở Philippines. Ông tin rằng 
thông qua việc tối ưu hóa sử dụng công nghệ thông tin để cải 
thiện khả năng tiếp cận và chất lượng các dịch vụ giáo dục cơ 
bản, các bên liên quan ở bên trong và bên ngoài trường học sẽ 
tham gia tích cực vào việc theo dõi và giám sát các hoạt động 
dạy - học cũng như cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng một 
văn hóa thực hành và xuất sắc hơn.

K. Govindan nguyên là Hiệu trưởng của Trường Tiểu học 
Peiying ở Singapore. Ông từng là nhà giáo dục với 37 năm kinh 
nghiệm, phát triển từ một giáo viên đứng lớp lên tổ trưởng 
chuyên môn, phó hiệu trưởng, kiểm định viên cao cấp, rồi trở 
thành hiệu trưởng. Ông tin rằng chìa khóa để trở thành động lực 
nâng cao tinh thần học tập của trẻ là sử dụng các chiến lược đổi 
mới sáng tạo để mang niềm vui đến với hoạt động học tập cho 
trẻ em.

Moliah Hashim là Hiệu trưởng của Trường Tiểu học Princess 
Elizabeth ở Singapore.Trước đó, Bà là Giám đốc điều hành 
của Yayasan MENDAKI trong thời gian 4 năm từ 12/2009 đến 
12/2013. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà từng giữ một vài 
vị trí quan trọng, như Hiệu trưởng Trường Tiểu học Northland và 
Giám đốc cụm trường, phòng giáo dục khu vực phía nam. Đến 

nay, Bà đã phục vụ ở Bộ Giáo dục được 35 năm.

Elsie Jeremiah là giáo viên thuộc Bộ Giáo dục Singapore 

từ năm 1979.Năm 1998, Bà đã giữ nhiều vai trò lãnh đạo các 
trường học khác nhau. Trong việc xây dựng văn hóa học tập ở 
tại các trường học mà Bà lãnh đạo, Elsie tập trung vào việc xây 
dựng năng lực của nhân viên để đảm bảo học sinh tham gia vào 
hoạt động học tập trong tất cả các lớp học cũng như có niềm yêu 
thích học tập, Bà tin rằng điều này sẽ cho phép mọi đứa trẻ khám 
phá và theo đuổi niềm đam mê của mình và góp phần xây dựng 
một xã hội tốt đẹp hơn.

BÁO CÁO VIÊN THAM GIA HỘI THẢO
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nghiệm, phát triển từ một giáo viên đứng lớp lên tổ trưởng
chuyên môn, phó hiệu trưởng, kiểm định viên cao cấp, rồi trở
thành hiệu trưởng. Ông tin rằng chìa khóa để trở thành động lực
nâng cao tinh thần học tập của trẻ là sử dụng các chiến lược đổi
mới sáng tạo để mang niềm vui đến với hoạt động học tập cho
trẻ em.

Moliah Hashim là Hiệu trưởng của Trường Tiểu học Princess 
Elizabeth ở Singapore. Trước đó, cô là Giám đốc điều hành 
của Yayasan MENDAKI trong thời gian 4 năm từ 12/2009 đến 
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vị trí quan trọng, như Hiệu trưởng Trường Tiểu học Northland và 
Giám đốc cụm trường, phòng giáo dục khu vực phía nam. Đến 
nay, cô đã phục vụ ở Bộ Giáo dục được 35 năm.

Elsie Jeremiah là giáo viên thuộc Bộ Giáo dục Singapore 
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trường học khác nhau. Trong việc xây dựng văn hóa học tập ở 
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dựng năng lực của nhân viên để đảm bảo học sinh tham gia vào 
hoạt động học tập trong tất cả các lớp học cũng như có niềm yêu 
thích học tập, cô tin rằng điều này sẽ cho phép mọi đứa trẻ khám 
phá và theo đuổi niềm đam mê của mình và góp phần xây dựng 
một xã hội tốt đẹp hơn.

BÁO CÁO VIÊN THAM GIA HỘI THẢO

1  Giáo sư Sumantra Ghoshal là Giáo sư ở INSEAD và Trường Kinh doanh London, nguyên là Hiệu trưởng sáng lập Trường 
Kinh doanh Ấn Độ ở Hyderaba. Giáo sư được biết đến với bài diễn thuyết “Đặc trưng của vùng đất” ở Hội nghị Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới ở Davos năm 1995
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Tạo động lực cho mọi người là khái niệm liên quan nhiều đến việc thay đổi môi trường 
làm việc hơn là đến sự thay đổi của chính bản thân mọi người. Các tổ chức có thể tạo 
ra các hệ thống đòn bẩy và các chiến lược chuyển đổi nhưng phần nhiều trong số đó 
không thành công bởi vì họ không thay đổi được nền tảng văn hóa.

Thay đổi đặc trưng của một tổ chức phải là một nỗ lực thực hiện từ trên xuống; lãnh 
đạo nhà trường có khả năng tạo ra sự nỗ lực, kỷ luật, sự tin tưởng và hỗ trợ cũng như 
những hành vi khác có tác động tích cực đến học sinh và cán bộ giáo viên, và dựa trên 
sự tham gia của cá nhân với cộng đồng trường học.

Cũng giống như việc đi dạo trong khu rừng Fontainebleau vào mùa xuân làm cho con 
người ta cảm thấy trong lành và muốn chạy nhảy, lãnh đạo nhà trường nên hỗ trợ để 
tạo ra các môi trường và văn hóa học đường có thể khuyến khích giáo viên và người 
học cảm thấy có động lực và hứng thú để học tập.
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Tan Chor Pang da có hO'll hai th�p ky kinh nghi�m lanh d�o 

tn.rcrng h9c. Trong thcri gian giÜ'chút v1,1 hi�u tn.róng, 6ng dl.l'Q'c 

biét la ngl.J'O'i di tn.roc thcri d�i trong vi�c dLra ra các giái pháp doi 

mó'i sáng t�o va lanh d�o chien IU'C;Yc. Sáng kién gan day nhat da 

giúp 6ng danh dl.l'Q'c giái thl.l'óng lnnergy Gold niím 2019 cua B(> 

Giáo d1,1c. Sáng kién nay chính la cách tiép c�n mái doi vái ho�t 

d(>ng trl.l'crng h9c - m6 hlnh dong thcri djnh hl.l'crng gia dinh va lay 

ho�t d(>ng 1am trung tam. 

Ngl.J'O'i chu trl va díeu hanh h(>i tháo: 

Belinda Charles cong tác Ó'Vi�n Hi�u tnrá'ng (Singapore) 

trong linh VI/C có van va hi�n dang la giáng vien bán thcri gian 

vái Nhóm h9c thu�t ve Tam ly h9c va Tré em & Phát trien con 

ngl.l'cri Ó' H9c vi�n Giáo d1,1c Quóc gia (NIE). Trll'Ó'c khi nghi hutJ tu

B(> ph�n Djch v1,1 Giáo d1,1c, C6 Charles da giÜ'chÚ'c v1,1 lanh d�o 

Ó' nhieu lo�i hlnh trl.J'O'ng h9c khác nhau t�i Singapore. Oén thcri 

diém nghi hutJ niím 201 O, C6 da dám nhi�m vi trí Vi�n trl.l'Ó'ng 

Vi�n Hi�u tn.róng trong 7 niím. 

Ghi chú cúa Ban bien t�p: Nhfrng bai phát biéu trong cuón cam 

nang nay la quan diém cua rieng tác giá. Các quan diém nay 

khong phái la tiéng nói cua các ca quan giáo d1,1c dia phll'O'llg ho�c 

quóc gia, các trl.J'O'ng h9c, ho�c To chút The HEAD Foundation. 



Câu hỏi đặt ra là “Đâu là rào cản khi ban hành các giá trị ban hành?” Các rào 
cản có thể bao gồm:

•  Động lực: 
theo đuổi;

•  Năng lực: 
việc đang làm là sai hoặc không khả năng làm đúng công việc;

•  Cấu trúc: 
không gian để thực hiện các công việc đúng đắn;

•  Các giá trị mâu thuẫn:

Do đó, để nhận ra được sự phức tạp này, chúng ta có thể đặt các câu hỏi sau:

•  Cái gì có thể nhận dạng được?

•  Cái gì có thể hành động được?

• Cái gì có thể đo được?

• Những kết quả dễ dàng đạt được là gì?

• Ở đâu, lúc nào và làm thế nào để chúng ta kích hoạt vòng tròn đạo đức? 

Để làm rõ điều này, chúng ta có thể thấy rằng có nhiều yếu tố văn hóa có thể 
nhận dạng được, hành động được và đo lường được. Sau đó, chúng ta có thể 

LỜI NGỎ

Xây dựng văn hóa học đường tích cực

Cán bộ/ giáo viên có thể không có sự khích lệ hoặc động lực để 

Cán bộ/ giáo viên có thể không có khả năng tự nhận thức về những 

Trường học không thể cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ, hoặc thời gian và 

Ví dụ như, Hiệu quả và Kết quả, Tự chủ và Căn chỉnh.

khởi hành chuyến hành trình xây dựng văn hóa của mình.

Moliah Hashim
Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Princess Elizabeth, Singapore
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Câu hỏi đặt ra là “Đâu là rào cản khi ban hành các giá trị ban hành?” Các rào 
cản có thể bao gồm:

• Động lực: Cán bộ/ giáo viên có thể không có sự khích lệ hoặc động lực để
theo đuổi;

• Năng lực: Cán bộ/ giáo viên có thể không có khả năng tự nhận thức về những
việc đang làm là sai hoặc không khả năng làm đúng công việc;

• Cấu trúc: Trường học không thể cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ, hoặc thời gian và
không gian để thực hiện các công việc đúng đắn;

• Các giá trị mâu thuẫn: Ví dụ như, Hiệu quả và Kết quả, Tự chủ và Căn chỉnh.

Do đó, để nhận ra được sự phức tạp này, chúng ta có thể đặt các câu hỏi sau:

• Cái gì có thể nhận dạng được?

• Cái gì có thể hành động được?

• Cái gì có thể đo được?

• Những kết quả dễ dàng đạt được là gì?

• Ở đâu, lúc nào và làm thế nào để chúng ta kích hoạt vòng tròn đạo đức?

Để làm rõ điều này, chúng ta có thể thấy rằng có nhiều yếu tố văn hóa có thể
nhận dạng được, hành động được và đo lường được. Sau đó, chúng ta có thể
khởi hành chuyến hành trình xây dựng văn hóa của mình.

Moliah Hashim
Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Princess Elizabeth, Singapore

LỜI NGỎ

Xây dựng văn hóa học đường tích cực
Văn hóa học đường mang tính đa diện, phản ánh các niềm tin và giá trị thống 
trị, mang tính hệ thống, phát triển qua thời gian và có thể được định hình. Nếu 
văn hóa học đường tích cực mang lại kết quả tích cực, nhận định này cũng 
đúng theo hướng ngược lại đối với văn hóa trường học kém tích cực (hoặc 
thậm chí là tiêu cực). Văn hoá học đường không tích cực thay vì giúp cải thiện 
hoạt động dạy và học, nó kích hoạt một vòng luẩn quẩn, dẫn đến việc làm giảm 
thành tích học thuật, ảnh hưởng đến sự tự tin của học sinh và giáo vên, và 
thậm chí có thể mang lại một cảm giác vô vọng và thờ ơ.

Để giải thích văn hóa học đường và hiệu suất học đường kém tích cực, trước 
tiên chúng ta cần hiểu được động lực của những niềm tin và giá trị dẫn dắt 
của con người. Niềm tin và giá trị là cốt lõi của việc xây dựng văn hoá, nhưng 
như thế chưa đủ. Giữa giá trị ban hành – giá  trị mà trường học tuyên bố và tin 
tưởng vào đó – và giá trị tán thành – giá trị mà các thành viên nhà trường nhận 
thấy và được trường thực sự coi trọng có sự khác biệt. Giá trị ban hành là giá 
trị được tuyên bố trong sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của nhà trường, 
trong khi đó giá trị tán thành là những giá trị thể hiện thông qua các hành vi và 
hành động của cán bộ giáo viên và học sinh của trường. Những suy nghĩ và 
hành vi mà mọi người nói họ đánh giá cao có thể không đồng nhất với những 
hành động họ thể hiện. 
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Nông hơn

Sâu hơn

HIỂU VỀ VĂN HÓA 
HỌC ĐƯỜNG 
Các lãnh đạo nhà trường có thể đồng ý rằng việc có được một “văn hóa học đường” 
tích cực là lý tưởng; các nghiên cứu đã chỉ ra rằng văn hóa học đường tích cực cải 
thiện tỷ lệ đến trường và thành tích học tập, hạnh phúc của học sinh được nhân lên, 
và giữ chân giáo viên1. Nhưng chúng ta hiểu văn hóa học đường tích cực là gì?  

Theo định nghĩa của Michael Fullan trong cuốn cẩm nang nổi tiếng “Định hướng 
nền văn hóa thay đổi” (Leading in a Culture of Change)   2  , văn hóa trường học chính 
là niềm tin và kỳ vọng hướng dẫn rõ cách nhà trường vận hành như thế nào. Đó là 
những ảnh hưởng và thái độ cơ bản trong trường học và có thể nhận thấy trong chất 
lượng của các hoạt động tương tác, nỗ lực và sản phẩm tạo ra. 

Trong lúc nhiều trường học đang nỗ lực để theo kịp sự thay đổi trong giáo dục, văn 
hóa học đường có thể dễ dàng bị bỏ qua do nhà trường có nhiều mối quan tâm cấp 
bách và cần giải quyết hơn. Tuy nhiên, không phải người ta phóng đại tầm quan 
trọng của việc hiểu biết sâu sắc văn hóa học đường bởi vì chỉ khi chúng ta hiểu 
được các giá trị vô hình và hành vi của các thành viên trong cộng đồng nhà trường, 
chúng ta mới có thể có các bước thực hiện thực tế để thay đổi và theo dõi những 
kết quả có thể thể đo lường được.

1  Trích từ “The Effects of a Positive School Environment” ban hành bởi Hội đồng quyền trẻ em.
2  Michael Fullan, O.C. là nhà nghiên cứu giáo dục Canada và nguyên Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Giáo dục Ontario 

(OISE). Ông hiện là Giám đốc Lãnh đạo Toàn cầu, Tổ chức New Pedagogies for Deep Learning.

Tất cả dấu hiện văn hóa có thể 
thấy được trong tổ 

Giá trị tổ chức được sử dụng 
khi phát biểu trước công chúng

Niềm tin nền tảng về trường 
học và lý do để “tồn tại”

Cô Shiarell Loida Mangilit-Cruz bắt đầu công tác ở 
Trường Tiểu học Ramon Magsaysay ở giữa thời điểm 
xảy ra đại dịch. Để vừa thích nghi với trường học mới, 
vừa dẫn dắt nhà trường thực hiện việc học từ xa có hiệu 
quả, cô Shiarell đã nhanh chóng sử dụng nhanh khung 
văn hóa 3 cấp độ của Schein3 để hiểu được các niềm tin 
cốt yếu trong cộng đồng nhà trường, tạo điều kiện thúc 
đẩy hoạt động giao tiếp và huy động các nguồn lực.
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3  Edgar H. Schein là giáo sư danh dự ở Trường Quản lý Sloan, Viện Công nghệ 
Massachuset. Tam giác Văn hóa là một trong những công trình xác định là 
đột phá của Giáo sư.
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nền văn hóa thay đổi” (Leading in a Culture of Change)3, văn hóa trường học chính 
là niềm tin và kỳ vọng hướng dẫn rõ cách nhà trường vận hành như thế nào. Đó là 
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bách và cần giải quyết hơn. Tuy nhiên, không phải người ta phóng đại tầm quan 
trọng của việc hiểu biết sâu sắc văn hóa học đường bởi vì chỉ khi chúng ta hiểu 
được các giá trị vô hình và hành vi của các thành viên trong cộng đồng nhà trường, 
chúng ta mới có thể có các bước thực hiện thực tế để thay đổi và theo dõi những 
kết quả có thể thể đo lường được.

Cô Shiarell Loida Mangilit-Cruz bắt đầu công tác ở 
Trường Tiểu học Ramon Magsaysay ở giữa thời điểm 
xảy ra đại dịch. Để vừa thích nghi với trường học mới, 
vừa dẫn dắt nhà trường thực hiện việc học từ xa có hiệu 
quả, cô Shiarell đã nhanh chóng sử dụng nhanh khung 
văn hóa 3 cấp độ của Schein3 để hiểu được các niềm tin 
cốt yếu trong cộng đồng nhà trường, tạo điều kiện thúc 
đẩy hoạt động giao tiếp và huy động các nguồn lực.
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1  Trích từ “The Effects of a Positive School Environment” ban hành bởi Hội đồng quyền trẻ em.
2  Michael Fullan, O.C. là nhà nghiên cứu giáo dục Ca-na-đa và nguyên Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Giáo dục Ontario 

(OISE). Ông hiện là Giám đốc Lãnh đạo Toàn cầu, Tổ chức New Pedagogies for Deep Learning.

Tất cả dấu hiện văn hóa có thể 
thấy được trong tổ chức

Giá trị tổ chức được sử dụng 
khi phát biểu trước công chúng

Niềm tin nền tảng về trường 
học và lý do để “tồn tại”
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Massachuset. Tam giác Văn hóa là một trong những công trình xác định là 
đột phá của Giáo sư.

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Tiểu học 
Ramon Magsaysay 

Thành phố Quezon
Philippines

Trường Tiểu học 
công lập

1.500 học sinh

45 cán bộ

1.1  
Ba cấp độ của văn hóa 
Cô Shiarell Loida Mangilit-Cruz 

Tam giác văn hóa của Schien

Vật 
tạo tác 

(Biểu trưng)

Giá trị được tán thành

Giả thiết cơ bản



1.2  
Ba điều cần xem xét khi xây dựng 
văn hóa 
Ông Tan Chor Pang

Những giả thiết cơ bản
Cấp độ hiểu biết văn hóa sâu nhất chính là việc xác định các giả thiết cơ 
bản phổ biến của cộng đồng trường học. Đây là những kỳ vọng và giả định 
cơ bản để dẫn dắt các giá trị và hành vi đúng đắn dù không phải lúc nào 
chúng cũng được thể hiện rõ ngay từ đầu.

Ví như ở Trường Tiểu học Ramon Magsaysay, hai kỳ vọng cốt lõi cơ bản là:

• Học sinh đạt thành tích đồng đều trong cả những chương trình chính
khóa và ngoại khóa;

• Giáo viên không chỉ cần đạt thành công trong hoạt động dạy học và
kiến thức chuyên môn; mà cũng cần thể hiện xuất sắc trong kỹ năng
viết, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, và năng lực lãnh đạo.

Hiểu được những giả thiết quan trọng này đã giúp Shiarell giải quyết được 
những kỳ vọng của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh, chỉ ra được 
những điểm căng thẳng tiềm ẩn khi nhà trường áp dụng hình thức học ảo.

Những giá trị được tán thành
Cấp độ thứ 2 của hiểu biết văn hóa học đường là xác định giá trị được tán 
thành của trường học. Đây là những giá trị của trường học và giá trị cá 
nhân được thể hiện rõ ràng, và có thể được đo lường và kiểm tra trên nền 
tảng trường học. Ví dụ: Philippines khuyến khích các nhà giáo dục sáng 
tạo và hỗ trợ nhà trường truyền đạt cho học sinh các giá trị công dân như 
kính Chúa, nhân đạo, tinh thần dân tộc và ý thức về môi trường.

Vật tạo tác (Biểu trưng)
Những chỉ số rõ ràng và dễ nhìn thấy nhất của văn hóa học đường chính 
là các biểu trưng, là các dấu hiệu nhìn thấy được, tạo nên ấn tượng đầu 
tiên về một trường học. Ví dụ như Sân trường sạch sẽ, học sinh lễ phép 
chính là biểu trưng của các giá trị được tán thành của ý thức về môi 
trường và tính nhân đạo.

Một khía cạnh quan trọng để tạo lập và duy trì văn 
hóa học đường tích cực là có một kế hoạch cụ thể. 
Ông Tan Chor Pang mổ xẻ, phân tích ba vấn đề quan 
trọng người lãnh đạo cần quan tâm xem xét khi bắt 
đầu hành trình xây dựng văn hóa.

1. Truy nguyên nguồn gốc của vấn đề
Ngoài việc đưa ra các giải pháp trực tiếp và ngắn hạn 
để giải quyết nhanh các vấn đề trước mắt, các nhà lãnh 
đạo nên dành nhiều thời gian hơn để nhận định và giải 
quyết căn nguyên của các vấn đề xảy ra lặp đi lặp lại. 
Điều này sẽ đưa đến những kết quả bền vững và có ảnh 
hưởng hơn.

•  Đặt ra ít nhất là 3 câu hỏi về nguyên nhân và kết quả của 
vấn đề ở các mức độ khác nhau; và

•  Xác định có hay không những vấn đề khác gây ra bởi 
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1.2  
Ba điều cần xem xét khi xây dựng 
văn hóa 
Ông Tan Chor Pang

Những giả thiết cơ bản
Cấp độ hiểu biết văn hóa sâu nhất chính là việc xác định các giả thiết cơ 
bản phổ biến của cộng đồng trường học. Đây là những kỳ vọng và giả định 
cơ bản để dẫn dắt các giá trị và hành vi đúng đắn dù không phải lúc nào 
chúng cũng được thể hiện rõ ngay từ đầu.

Ví như ở Trường Tiểu học Ramon Magsaysay, hai kỳ vọng cốt lõi cơ bản là:

•  Học sinh đạt thành tích đồng đều trong cả những chương trình chính 
khoá và ngoại khóa; 

•  Giáo viên không chỉ cần đạt thành công trong hoạt động dạy học và 
kiến thức chuyên môn; mà cũng cần thể hiện xuất sắc trong kỹ năng 
viết, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, và năng lực lãnh đạo.

Hiểu được những giả thiết quan trọng này đã giúp Shiarell giải quyết được 
những kỳ vọng của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh, chỉ ra được 
những điểm căng thẳng tiềm ẩn khi nhà trường áp dụng hình thức học ảo.

Những giá trị được tán thành
Cấp độ thứ 2 của hiểu biết văn hóa học đường là xác định giá trị được tán 
thành của trường học. Đây là những giá trị của trường học và giá trị cá 
nhân được thể hiện rõ ràng, và có thể được đo lường và kiểm tra trên nền 
tảng trường học. Ví dụ: Philippines khuyến khích các nhà giáo dục sáng 
tạo và hỗ trợ nhà trường truyền đạt cho học sinh các giá trị công dân như 
kính Chúa, nhân đạo, tinh thần dân tộc và ý thức về môi trường.

Vật tạo tác (B iểu trưng)
Những chỉ số rõ ràng và dễ nhìn thấy nhất của văn hóa học đường chính 
là các biểu trưng, là các dấu hiệu nhìn thấy được, tạo nên ấn tượng đầu 
tiên về một trường học. Ví dụ như Sân trường sạch sẽ, học sinh lễ phép 
chính là biểu trưng của các giá trị được tán thành của ý thức về môi 
trường và tính nhân đạo.

Một khía cạnh quan trọng để tạo lập và duy trì văn 
hóa học đường tích cực là có một kế hoạch cụ thể. 
Ông Tan Chor Pang mổ xẻ, phân tích ba vấn đề quan 
trọng người lãnh đạo cần quan tâm xem xét khi bắt 
đầu hành trình xây dựng văn hóa.

1. Truy nguyên nguồn gốc của vấn đề
Ngoài việc đưa ra các giải pháp trực tiếp và ngắn hạn
để giải quyết nhanh các vấn đề trước mắt, các nhà lãnh
đạo nên dành nhiều thời gian hơn để nhận định và giải
quyết căn nguyên của các vấn đề xảy ra lặp đi lặp lại.
Điều này sẽ đưa đến những kết quả bền vững và có ảnh
hưởng hơn.

• Đặt ra ít nhất là 3 câu hỏi về nguyên nhân và kết quả của
vấn đề ở các mức độ khác nhau; và

• Xác định có hay không những vấn đề khác gây ra bởi
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Điều gì có thể lại là nguyên nhân của lý do này? 
(Cấp độ 3 – Đây có thể là nguyên nhân gốc rễ)

Liệt kê 02 giải pháp khả thi để giải quyết nguyên nhân gốc rễ đã được xác minh.

1.

2.

Thực hành!  Hãy xác định một vấn đề cấp bách trong trường của bạn, truy ngược
để tìm thấy các nguyên nhân gốc rễ.

Điều gì có thể là nguyên nhân của vấn đề này?  (Cấp độ 1)

Điều gì có thể nguyên nhân của lý do này?  (Cấp độ 2)

cùng một nguyên nhân hay không. Xác định nguyên nhân gốc rễ của nhiều vấn đề có 
thể nhìn thấy là yếu tố then chốt để phát triển các giải pháp dài hạn và bền vững.

2. Dành thắng lợi dễ dàng trước
Vì việc hiểu được căn nguyên và thay đổi tư duy lối mòn cần thời gian và nỗ lực, việc
gặt hái những giải thưởng kiểu “thắng lợi dễ dàng” (low-hanging fruit) có thể khuyến
khích phụ huynh, học sinh và cán bộ giáo viên hào hứng với những tiến bộ.

3. Rút ra kinh nghiệm từ những thất bại để có được những bước tiến xa hơn
• Trước khi thực hiện hành động, các nhà lãnh đạo nên xác định đâu là thành công, thiết

lập các mục tiêu, và thường xuyên kiểm tra kết quả đạt được. Một tầm nhìn được thực
hiện thành công để nâng cao văn hóa học đường nên được đo lường bởi dữ liệu và
các hành vi quan sát được.

• Tham gia vào các chu trình thay đổi ngắn gọn và nhanh chóng. Khi kết quả đạt được
không như kỳ vọng sau 2 đến 3 chu trình, hãy nhanh chóng điều chỉnh hoặc xem xét
lại việc thay đổi các kế hoạch có cần thiết hay không? Mặc dù thất bại là một phần
của quá trình, các chu trình lặp đi lặp lại này đảm bảo mỗi kết quả gặt hái được có
hiệu quả hơn kết quả cuối cùng và mỗi chu trình là nền tảng cho chu trình tiếp theo.
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Điều gì có thể lại là nguyên nhân của lý do này? 
(Cấp độ 3 – Đây có thể là nguyên nhân gốc rễ)
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XÁC ĐỊNH NHỮNG 
NGUYÊN TẮC 
HƯỚNG DẪN
Việc dẫn dắt và định hình văn hóa học đường đều bắt nguồn từ giá trị. Thiết lập 
các giá trị cốt lõi mà nhà trường đại diện có thể giúp định hướng các bước xây 
dựng văn hóa học đường. Sự phù hợp giữa các giá trị của nhà trường, tuyên bố 
sứ mạng và tầm nhìn có thể tạo ra sự đồng thuận chung giữa đội ngũ cán bộ 
giáo viên và học sinh trong xác định các nguyên tắc then chốt định hình các 
hoạt động của nhà trường.

Các giá trị văn hóa học đường lành mạnh có thể xây dựng một cộng đồng học 
sinh, cán bộ giáo viên, lãnh đạo nhà trường và các thành viên cộng đồng gắn 
kết, nơi mà các hoạt động và hành vi được xây dựng nên bởi sự hiểu biết, hỗ trợ 
và quan tâm lẫn nhau, tạo nên một văn hóa học đường lành mạnh.

Bởi vì chúng ta đang hướng đến một tương lai mà sự gián đoạn về giáo dục 
đang ngày càng hiện hữu và hoạt động học tập từ xa hay học tập tích hợp trở 
thành một phần của thời kỳ bình thường mới, việc hình thành một nền văn hóa 
học đường lành mạnh sẽ tạo ra những giá trị mạnh mẽ giúp trường học phục hồi 
và thay đổi linh hoạt trong tương lai bất ổn.

1211

Trong việc định hình văn hóa trường học, tuyên bố sứ 
mạng có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu rõ văn hóa 
mà nhà trường hướng đến, hệ thống niềm tin, và những 
hành động và hành vi mong đợi của cộng đồng nhà 
trường. Điều này tạo nên những kỳ vọng và mục tiêu bao 
quát, và đồng thời truyền đạt những đặc tính của nhà 
trường đến học sinh và cán bộ giáo viên. Bắt đầu bằng 
việc tuyên bố sứ mạng của nhà trường là cách tốt để 
bạn xác định được các mục tiêu chính của nhà trường, 
và những giá trị để hướng dẫn cộng đồng đạt được 
những mục tiêu đó.

Cô Elsie Jeremiah, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung 
học KuoChuan Presbyterian, phân tích làm thế nào để 
tuyên bố tầm nhìn trường học hoạt động như đèn hoa 
đăng hướng dẫn cho những hành vi và thực tiễn mong 
muốn để định hình nên văn hóa của trường.
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Tuyên bố sứ mạng 
của Trường Trung học KuoChuan Presbyterian

“Chúng tôi xây dựng môi trường Cơ đốc 
thuận lợi và nuôi dưỡng cho sự phát triển toàn 

diện của mọi đứa trẻ thông qua sự 
tham gia tích cực, đạt được thành tích và niềm 

vui trong học tập.” 

1. Nhà trường làm g ì?
Sứ mạng của trường KouChuan cũng chính 
là mục tiêu cuối cùng của nhà trường: Sự 
phát triển toàn diện của mọi trẻ em, cả về 
trí tuệ, thể chất, xã hội và cảm xúc.

2. Chúng ta thực hiện điều
này như thế nào ?
Thứ hai, các bài học được thiết 
kế thành những trải nghiệm thú vị 
để thu hút học sinh tham gia vào 
quá trình học tập.

2. Chúng ta thực hiện điều
này như thế nào ?
Trước tiên, trường KuoChuan cam 
kết cung cấp một môi trường 
thuận lợi và an toàn cho hoạt 
động học tập và phát triển. 

Tuyên bố sứ mạng này nói với thế giới rằng Trường 
Trung học KuoChuan Presbyterian tin tưởng vào 
sự cam kết và hứng thú trong quá trình học tập. Sứ 
mạng gửi đi một thông điệp rõ ràng đến toàn thể 
cán bộ giáo viên, học sinh và các bên liên quan 
về những mong đợi khi tham gia và trở thành một 
thành viên của ngôi trường này.

Thực hành!  Hãy nghĩ về tuyên bố sứ mạng của trường bạn, hoặc lý do để trường 
bạn tồn tại. Từ đây, bạn có thể xác định:

1. Trường học của bạn làm gì?

2. Trường học của bạn làm việc như thế nào để đạt được những mục tiêu này?
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đường tích cực, cần có 
sự nỗ lực tập thể trong 
việc nhìn thấy và tin 
tưởng vào một tầm nhìn 
và sứ mạng chung cho 
toàn trường.
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Sau khi đánh giá được vai trò quan trọng của việc thực 
hành giảng dạy theo định hướng giá trị, chúng ta nên 
xem xét làm thế nào để trau dồi văn hóa  học đường 
bắt nguồn từ những giá trị chung. 

Với 14 năm kinh nghiệm làm hiệu trưởng và 4 năm lãnh 
đạo nhóm thẩm định các trường công lập ở Singapore, 
Ông K. Govindan đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong 
việc định hình và đánh giá văn hóa trường học. Hôm 
nay, ông chia sẻ Khung 3P đã được thử nghiệm và 
kiểm chứng để phân tích và xây dựng văn hóa học 
đường một cách có chủ đích:

1. Mục đích (P-Purpose):
Dự kiến kết quả đạt được ngay từ khi bắt đầu
Để bắt đầu kiến tạo văn hóa học đường tích cực,
trước tiên lãnh đạo nhà trường nên hình dung ra đối
tượng người học cũng như kết quả mà người học
mong đợi. Xác định tại sao chúng ta lại làm những
việc chúng ta đang làm – xây dựng cộng đồng
trường học. Luôn phải suy nghĩ về mục tiêu mà
mình hướng đến và toàn tâm toàn ý xây dựng quy
trình gắn với mục tiêu đã đề ra để thấy được những
thay đổi trong quá trình thực hiện đó.

2.  Quy trình (P-Process): 
Nền tảng

Bước 1: “Mổ xẻ” các giá trị trường học

Cùng với đội ngũ cán bộ giáo viên, các nhà lãnh đạo phân tích và 
quyết định các giá trị nhà trường mong muốn, hướng mọi người 
đến cùng giá trị cần thúc đẩy và biến nó thành thành các chương 
trình và hành động.

Chất lượng của một hệ thống giáo dục không thể vượt 
quá chất lượng của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 
lý, bởi vậy hoạt động học tập của học sinh chính là sản 
phẩm của những gì xảy ra trong lớp học.
- PISA 2009: Điều gì tạo ra một trường học thành công?

2.2

Mục đích, Quy trình và Con người
Ông K. Govindan

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Tiểu học 
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Singapore

Trường Tiểu học 
công lập

1.100 học sinh

90 cán bộ

“

Bước 2: Đánh giá khoảng cách văn hóa

Dựa vào hiểu biết mới về giá trị trường học và ý nghĩa của chúng 
đối với nhà trường, các nhà lãnh đạo có thể thắc mắc về thực tế 
hiện tại. Thông qua bài tập xét lại khoảng cách văn hóa, cộng đồng 
trường học xác định được điểm mạnh và các lĩnh vực để phát triển, 
và vạch ra kế hoạch hành động để đạt được văn hóa mong đợi.

Bước 3: Lấp khoảng cách để thiết lập văn hóa mong đợi

Thực hiện kế hoạch hành động để đánh giá những vấn đề được xác 
định trong bước 2. Tạo ra các chương trình và hệ thống cho cán bộ 
giáo viên và học sinh để củng cố các giá trị và những thực hành tốt 
nhất. Cung cấp các nguồn lực và trao quyền cho tất cả thành viên 
để nắm quyền sở hữu kế hoạch hành động.
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TH E 3 P F RA M EW O RK

Sau khi đánh giá được vai trò quan trọng của việc thực 
hành giảng dạy theo định hướng giá trị, chúng ta nên 
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2.2

Mục đích, Quy trình, và Con người
Ông K. Govindan

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Tiểu học 
Peiying

Singapore

Trường Tiểu học 
công lập

1.100 học sinh

90 cán bộ

“
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Xây dựng văn hóa là một quá trình đòi hỏi 
những nỗ lực có chủ đích.
- K. Govindan, nguyên Hiệu trưởng, Singapore

Tận dụng văn hóa học đường, 
biến nghịch cảnh thành lợi thế

 Khởi đầu với việc nghĩ về thành quả
cuối, xác định rõ mục tiêu cuối cùng

 Áp dụng cách tiếp cận cấu trúc vào việc
xây dựng văn hóa, với kế hoạch hành
động và các chiến lược

 Tập trung vào các khía cạnh “mềm”
 Ghi nhận nỗ lực và niềm hạnh phúc

Thực hành!  Cùng với nhóm của bạn, hãy xem lại và liệt kê ít nhất ba giá trị cốt lõi 
và kết quả mà bạn mong muốn đạt được trong việc phát triển văn hoá học đường.

Các chương trình, quy trình hoặc sáng kiến nào có thể được tạo ra để mô phỏng và 
củng cố những giá trị và kết quả đạt được này? Các chương trình hiện hữu có thể 
được xem lại để phù hợp với những mục tiêu này không?

1.

2.

3.

“

3. Con người (P-People):
Nhân tố khác biệt
Trong khi cấu trúc rất quan trọng với việc thực hiện và tạo điều kiện xây dựng
văn hóa, các yếu tố khác góp phần xây dựng một nền văn hóa học đường nuôi
dưỡng và hỗ trợ chính là tập trung vào các khía cạnh nhẹ nhàng hơn, đó là việc
quan tâm, chăm sóc mọi người. Các thành viên trong nhà trường phải có cảm
giác hài lòng và cảm thấy mình có giá trị và được tin tưởng.

Ở Trường Tiểu học Peiying, ông Govindan đã hết sức quan tâm đến việc xây
dựng văn hóa hỗ trợ và sự tin tưởng trong đội ngũ cán bộ giáo viên của mình.
Những mối quan hệ bền chặt và hệ thống vững chắc hình thành trước đại dịch
đã giúp cho việc chuyển đổi sang hình thức học tập từ xa dễ dàng hơn nhiều.
Ông Govindan hiểu được cách làm thế nào để cán bộ giáo viên có trách nhiệm
hơn khi làm việc tại nhà và tin tưởng họ sẽ hoàn thành các công việc trong
khoảng thời gian riêng của mỗi người. Kết quả là giáo viên đã chủ động trong
dành thời gian và tìm tòi cách thức để thích ứng với hoạt động dạy học từ xa.
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HƯỚNG DẪN

Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn để giúp bạn xem xét lại năng lực lãnh đạo theo 
định hướng giá trị và làm thế nào để bạn có thể áp dụng điều đó vào trong chính 

nhà trường không? Câu hỏi đó có thực sự thôi thúc bạn và bạn có biết vai trò của
mình trong việc lan tỏa tầm nhìn của nhà trường không?

bối cảnh nơi bạn làm việc, tất cả đồng nghiệp có kết nối và đề cao những giá trị

giá trị để định hình văn hóa học đường

trường học của mình:

• Bạn có biết, hiểu và được thúc đẩy bởi câu hỏi “Tại sao” trong vị trí trung tâm của

• Có phải tất cả đồng nghiệp không chỉ biết mà còn hiểu được những gì bạn đang cố
gắng đạt được và tại sao lại như vậy không?

• Những giá trị cốt lõi hỗ trợ việc xây dựng tầm nhìn này là gì? Chúng có phù hợp với

này hay không? Làm thế nào để bạn biết điều đó?

• Các hoạt động thực tế hằng ngày của bạn có được định hướng bằng những giá trị
này hay không? Khi đối diện với những quyết định khó khăn, bạn có dựa vào những
giá trị này để đưa ra hành động hay không? Bạn có sử dụng các giá trị này để xác
định các ưu tiên hay không?

• Các biểu trưng, hệ thống và quy trình trong nhà trường có căn chỉnh và phản ánh các
giá trị của bạn hay không? Bạn thực hiện những điều này ở trường như thế nào? Điều
này có thể quay trở lại hỗ trợ các giá trị và sau đó hỗ trợ tầm nhìn của bạn.

• Việc dẫn dắt bởi các giá trị của bạn sẽ là thử thách; có thể có áp lực và sự phản đối
từ những người mà họ có quan điểm khác biệt. Làm thế nào để bạn có thể giữ vững
các giá trị của mình trong khi giao tiếp với những người có các giá trị khác nhau?

• Bối cảnh là tất cả. Văn hóa được nhìn nhận và cảm thụ khác nhau ở mỗi trường.
“Việc sao chép và mô phỏng” những trải nghiệm thành công mà bạn biết có thể
không đưa lại hiệu quả – hãy hỏi tại sao điều này thực hiện hiệu quả ở trường học
này mà lại không hiệu quả ở trường của bạn?

Ghi lại những suy nghĩ của bạn!2.3

Sử dụng năng lực lãnh đạo theo định hướng 

Phỏng theo bài viết “9 lời khuyên về việc sử dụng năng lực lãnh đạo theo định hướng giá trị để định hình văn hóa học 
đường” (9 tips on using values-led leadership to craft school culture) trên trang web: ambition.org.uk
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XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
Người châu Phi có câu tục ngữ rằng “Cần có cả ngôi làng để nuôi dạy một đứa 

Lãnh đạo nhà trường có vị trí và trách nhiệm quan trọng trong việc mô hình hóa 

gia của cộng đồng bên ngoài và dựa vào một mạng lưới đối tác rộng lớn để 

trẻ”. Toàn thể cộng đồng, từ quản lý nhà trường, học sinh, cán bộ giáo viên, đến 
phụ huynh, chính quyền địa phương, hàng xóm và các doanh nghiệp đều liên 
quan đến sự phát triển của một đứa trẻ. Dù ở cấp độ nào, các bên liên quan 
cũng có ảnh hưởng đến môi trường học đường và chất lượng hoạt động học 
tập. Khai thác các mối quan hệ với những bên liên quan này có thể mang lại cho 
nhà trường những cơ hội hợp tác và đối tác trong thời kỳ bình thường, nhưng 
cũng được chứng minh là rất quan trọng đối với sự tồn tại của nhà trường trong 
giai đoạn khủng hoảng.

và mô phỏng các giá trị họ muốn thấy trong văn hóa nhà trường. Với tư cách 
là nhà lãnh đạo, họ có cách để tạo nên các mối quan hệ bền chặt bên trong 
và ngoài cộng đồng trường học. Năng lực của nhà trường để vượt qua khủng 
hoảng có thể phụ thuộc vào khả năng nhà trường trong việc huy động sự tham 

cung cấp các nguồn lực lúc cần thiết.

3

Với tư cách là người lãnh đạo các cơ sở giáo dục, hiệu 
trưởng mô hình hóa các hành vi và thái độ. Hành vi 
và thái độ này sau đó được truyền đạt cho cộng đồng 
trường học rộng lớn hơn. Do đó, nhiệm vụ quan trọng 
của các hiệu trưởng chính là định hướng văn hoá.  Hiệu 
trưởng phải có ý thức xây dựng và lan toả tầm nhìn 
tích cực về một nền văn hóa học đường với những ưu 
tiên cho các mối quan hệ bền chặt trong và ngoài nhà 
trường. 

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Tiểu học 
Ramon Magsaysay 

Thành phố Quezon
Philippines

Trường Tiểu học 
công lập

1.500 học sinh

45 cán bộ

Trường học chịu ảnh hưởng bởi nhân cách của hiệu 
trưởng...Hiệu trưởng có thể hoặc dập tắt ngọn lửa tích 
cực hoặc thổi bùng ngọn lửa hi vọng. Hiệu trưởng chịu 
trách nhiệm về văn hóa và tâm trạng của nhà trường.
- Tiến sĩ Marcus Jackson, Hiệu trưởng ở Atlanta, USA

“

3.1

Hiệu trưởng là người định hướng 
văn hoá
Cô Shiarell Loida Mangilit-Cruz 

THỦ TRƯỞNG
VĂN HÓA
NGƯỜI ĐỊNH HÌNH
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XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
Người Châu Phi có câu tục ngữ rằng “Cần có cả ngôi làng để nuôi dạy một đứa 
trẻ”. Toàn thể cộng đồng, từ quản lý nhà trường, học sinh, cán bộ giáo viên, đến 
phụ huynh, chính quyền địa phương, hàng xóm và các doanh nghiệp đều liên 
quan đến sự phát triển của một đứa trẻ. Dù ở cấp độ nào, các bên liên quan 
cũng có ảnh hưởng đến môi trường học đường và chất lượng hoạt động học 
tập. Khai thác các mối quan hệ với những bên liên quan này có thể mang lại cho 
nhà trường những cơ hội hợp tác và đối tác trong thời kỳ bình thường, nhưng 
cũng được chứng minh là rất quan trọng đối với sự tồn tại của nhà trường trong 
giai đoạn khủng hoảng.

Lãnh đạo nhà trường có vị trí và trách nhiệm quan trọng trong việc mô hình hoá 
và mô phỏng các giá trị họ muốn thấy trong văn hóa nhà trường. Với tư cách 
là nhà lãnh đạo, họ có cách để tạo nên các mối quan hệ bền chặt bên trong 
và ngoài cộng đồng trường học. Năng lực của nhà trường để vượt qua khủng 
hoảng có thể phụ thuộc vào khả năng nhà trường trong việc huy động sự tham 
gia của cộng đồng bên ngoài, và dựa vào một mạng lưới đối tác rộng lớn để 
cung cấp các nguồn lực lúc cần thiết.

3

Với tư cách là người lãnh đạo các cơ sở giáo dục, hiệu 
trưởng mô hình hóa các hành vi và thái độ. Hành vi 
và thái độ này sau đó được truyền đạt cho cộng đồng 
trường học rộng lớn hơn. Do đó, nhiệm vụ quan trọng 
của các hiệu trưởng chính là định hướng văn hóa. Hiệu 
trưởng phải có ý thức xây dựng và lan tỏa tầm nhìn 

văn hóa 

tích cực về một nền văn hóa học đường với những ưu 
tiên cho các mối quan hệ bền chặt trong và ngoài nhà 
trường. 

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Tiểu học 
Ramon Magsaysay 

Thành phố Quezon
Philippines

Trường Tiểu học 
công lập

1.500 học sinh

45 cán bộ

trưởng... Hiệu trưởng có thể hoặc dập tắt ngọn lửa tích “ Trường học chịu ảnh hưởng bởi nhân cách của hiệu 

cực hoặc thổi bùng ngọn lửa hi vọng. Hiệu trưởng chịu 
trách nhiệm về văn hóa và tâm trạng của nhà trường.
- Tiến sĩ Marcus Jackson, Hiệu trưởng ở Atlanta, USA

3.1

Hiệu trưởng là người định hướng 

Cô Shiarell Loida Mangilit-Cruz 

THỦ  TRƯỞNG
VĂN HÓA
NGƯỜ I  ĐỊNH HÌNH
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Người 
định 
hình

Văn hóa

Thủ 
trưởng

Ở đây, Cô Shiarell Loida Cruz thảo luận 3 vai trò then chốt của hiệu 
trưởng với tư cách là người định hình văn hóa nhà trường:

Với tư cách là nhà lãnh đạo, hiệu trưởng thực hiện vai trò lãnh đạo của 
mình thông qua:

• Đưa ra tầm nhìn và sứ mạng rõ ràng cho nhà trường. Hiệu trưởng xác
định các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của nhà trường.

• Thiết lập hướng dẫn để kiểm soát các hành vi của cán bộ giáo viên,
học sinh và cộng đồng rộng lớn hơn, để đảm bảo các hành vi đó phù
hợp với các giá trị và kết quả mà nhà trường mong muốn.

Với tư cách là nhà lãnh đạo, hiệu trưởng có vai trò:

• Hiệu trưởng ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi và duy trì văn hóa nhà
trường.

• Hiệu trưởng là những người thể hiện tầm nhìn và giá trị của trường.
Hành động của hiệu trưởng nên thúc đẩy các hoạt động trong trường.

Với sự ảnh hưởng mạnh mẽ lên văn hóa nhà trường, hiệu trưởng nên mô 
hình hóa các đặc điểm và phẩm chất tích cực này trong các tương tác 
của họ:

• Thể hiện khả năng quản lý. Hiệu trưởng nên bảo vệ nhà trường cũng
như đội ngũ cán bộ, học sinh nhà trường.

• Trao quyền cho người khác để thay đổi hành vi của mình. Giúp họ thực
hiện phần việc của mình khi họ học cách thích nghi những cải cách
của văn hóa học đường.

• Luôn có mặt, cởi mở và duy trì được mối quan hệ với các bên liên quan.

• Có giao tiếp thường xuyên và có chủ đích với đội ngũ cán bộ, học sinh,
phụ huynh, và những thành viên khác trong cộng đồng về văn hóa học
đường mà nhà trường muốn họ tiếp nhận.

• Thể hiện niềm đam mê và tính tích cực trong các tương tác với các
bên liên quan.

Khi đại dịch buộc các trường phải đóng cửa, nhiều học 
sinh không được trang bị đầy đủ để có thể học tập tại 
nhà. Với Trường Tiểu học Santiago A. De Guzman, việc 
gần một nửa số học sinh thiếu các nguồn lực cũng đồng 
nghĩa với việc học sinh gặp khó khăn khi tham gia các 
lớp học ảo. Ông Jean Francis Dela Cruz và nhóm làm 
việc đã nhanh chóng phân tích khoảng cách trong học 
tập và các nguồn lực, và đồng thời tận dụng mạng lưới 
các đối tác trong cộng đồng để thu hẹp khoảng cách 
này một cách có hiệu quả. 

3.2

Xây dựng và huy động mạng 
lưới hỗ trợ
Ông Jean Francis V. Dela Cruz

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Tiểu học 
Santiago A. De 
Guzman

Thành phố Valenzuela, 
Philippines

Trường Trung học Phổ 
thông công lập

2.200 học sinh

65 cán bộ

2625

Học sinh với các 
nguồn lực đầy đủ  
(53%)

• Truy cập Internet ổn 
định, có đủ bữa ăn 

• Có thể học trực tuyến 
với ít khó khăn 

Học sinh với các 
nguồn lực g iới hạn 
(16%)

• Truy cập kết nối 
Internet bị giới hạn

• Có thể có các thiết bị 
kỹ thuật số để tiếp cận 
học ngoại tuyến

• Có thể học tập trong 
điều kiện còn nhiều 
hạn chế

Học sinh không có 
nguồn lực hỗ trợ 
(31%)

• Không truy cập được 
các thiết bị kỹ thuật số, 
Internet và tiếp cận các 
bữa ăn

• Những đứa trẻ này đã 
phải xoay xở, thậm chí 
trước khi có đại dịch

• Không thể học tập tốt
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mình thông qua:
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định các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của nhà trường. 

•  Thiết lập hướng dẫn để kiểm soát các hành vi của cán bộ giáo viên, 
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hợp với các giá trị và kết quả mà nhà trường mong muốn. 
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•  Hiệu trưởng ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi và duy trì văn hóa nhà 
trường.
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sinh không được trang bị đầy đủ để có thể học tập tại 
nhà. Với Trường Tiểu học Santiago A. De Guzman, việc 
gần một nửa số học sinh thiếu các nguồn lực cũng đồng 
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các đối tác trong cộng đồng để thu hẹp khoảng cách 
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• Không thể học tập tốt
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Trường Tiểu học Santiago A. De Guzman đã sử dụng cách tiếp cận 3 
mũi nhọn – tạo điều kiện cho các cộng đồng thực hành, thu hút sự 
tham gia của các bên liên quan và tối đa hóa các công nghệ kỹ thuật 
số để duy trì hoạt động giáo dục.

1. Tạo điều kiện cho các cộng đồng thực hành
Ưu tiên các mối quan hệ hỗ trợ ảo, trường học đã sử dụng các nền 
tảng trực tuyến đang hoạt động miễn phí như Zoom, Padlet và 
Google Drive để triển khai các cộng đồng thực hành ảo. Trong các 
nhóm, giáo viên, phụ huynh và học sinh đã có thể hợp tác thường 
xuyên để thảo luận về những thử thách của học tập trực tuyến, chia 
sẻ thông tin và các nguồn học liệu.  

3. Tập hợp cộng đồng rộng hơn để 
tối đa hóa công nghệ kỹ thuật số
Khi toàn chính phủ nỗ lực giúp học sinh 
tiếp cận hoạt động học tập từ xa, chính 
quyền thành phố Valenzuela đã cùng 
với Bộ Giáo dục Philippines sử dụng 
Facebook Live để phát sóng thường 
xuyên các bài học trực tuyến cho tất cả 
các khối lớp. Không bỏ quên đối tượng 
học sinh với các nguồn lực hạn chế 
hoặc không có, Jean và nhóm của mình 
đã làm việc chặt chẽ với chính quyền 
thành phố để đảm bảo cung cấp điện 
thoại thông minh và các nhu cầu thiết 
yếu khác cho mỗi học sinh. 

Được truyền cảm hứng bởi những 
nỗ lực hào phóng này, cộng đồng địa 
phương đã cùng nhau tài trợ Internet 

2. Sự tham gia của các bên liên quan
Để kiểm tra hình hình của cộng đồng trường học, Trường Tiểu học 
Santiago A. De Guzman cũng đã bắt đầu một chuỗi các diễn đàn ảo 
của các bên liên quan, phát trực tiếp trên các diễn đàn truyền thông 
xã hội. Nhiều chủ đề như học tập từ xa và hạnh phúc đã được thảo 
luận, với thời gian dành cho các đối thoại bình thường với học sinh, 
phụ huynh và giáo viên.

Chuỗi các hoạt động đã đóng góp như là một cầu nối ảo để kết nối 
trường học đến học sinh, gia đình học sinh và các đối tác cộng đồng. 
Đặc biệt trong thời gian khủng hoảng và bấp bênh, truyền thông mở 
và cơ cấu bộ máy phản hồi thông tin là quan trọng và thậm chí còn 
hơn thế nữa để duy trì các mối quan hệ bền chặt với tất cả các bên 
liên quan.

miễn phí cho học sinh, và một số lượng 
đáng kể các phụ huynh tham gia với vai 
trò như là các tình nguyện viên đã được 
huy động để chuyển tài liệu in và các bộ 
dụng cụ vệ sinh đến nhà của học sinh. 

Việc thiết lập những mối quan hệ bền 
chặt và sâu sắc với một mạng lưới 
đối tác rộng lớn và việc xây dựng văn 
hóa cho các mối quan hệ trước thời 
kỳ khủng hoảng đã góp phần giúp nhà 
trường chuyển đổi suôn sẻ sang trạng 
thái bình thường mới. Được chứng 
minh qua sự ủng hộ của đông đảo cộng 
đồng khi nhà trường gặp khó khăn, đây 
chắc chắn là một điểm mạnh lớn. Việc 
huy động sự tham gia của cộng đồng 
sẽ mang lại hiệu quả và thành công 
theo nhiều cách khác nhau.
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theo nhiều cách khác nhau.



Thực hành!  Mô tả cách bạn có thể:

1. Tạo ra cộng đồng ảo để duy trì các hoạt động của trường học.

2. Huy động sự tham gia tương tác ảo của tất cả các bên liên quan.

3. Xây dựng mạng lưới quan hệ của nhà trường với cộng đồng rộng hơn (ví dụ như: 
tham gia của phụ huynh với tư cách là tình nguyện viên, văn phòng chính quyền địa 
phương, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông địa phương).
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Thay vì tập trung vào những tiêu cực do đại dịch gây ra, 
khủng hoảng này đã giúp củng cố các mối quan hệ hỗ trợ, 
niềm hi vọng và tình yêu thương giữa chúng ta.
- Jean Francis V. Dela Cruz, Giáo viên phụ trách, Trường Tiểu học Santiago A. De Guzman

“

Phụ huynh
5.584 
(78,78%)

Chính quyền địa 
phương 
PHP4.365.000 
(47,38%)

Tổ chức phi 
chính phủ
426 
(5,87%)

Dịch vụ căn-tin
PHP362.599 
(3,94%)

Giáo viên
51 
(0,72%)

Phí bảo trì và hoạt 
động khác
PHP997.469 
(10,83%)

Thành viên 
cộng đồng
1.037 
(14,63%)

Quyên góp  
PHP3.488.603 
(37,86%)

Số lượng tình nguyện viên 
của trường học, 
năm học 2019-2020

Các nguồn tài chính của trường, 
năm học 2019-2020
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HƯỚNG DẪN

Trong thời gian giáo dục bị gián đoạn, các trường học phải tìm cách đảm bảo duy trì 
nhu cầu cảm xúc và xã hội của toàn bộ cộng đồng nhà trường, đồng thời cung cấp hoạt 
động học tập từ xa và cơ hội phong phú cho học sinh. Trường học có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong việc hỗ trợ các thành viên của cộng đồng, đặc biệt những người cần 
thêm hỗ trợ, để duy trì cảm giác gắn kết và hạnh phúc: 

• Sử dụng công nghệ có sẵn và miễn phí và các công cụ trực tuyến để kết nối với gia
đình và các bên liên quan. Bất cứ lúc nào có thể, lựa chọn hội thảo truyền hình và
các công cụ truyền thông khác để kết nối với các bên liên quan.

• Chú ý tạo bối cảnh cho các cuộc gặp gỡ thường xuyên chính thức cũng như không
chính thức. Tạo cơ hội để các thành viên trong cộng đồng kết nối với nhau trong môi
trường an toàn và có cấu trúc.

• Kết hợp chiến lược xây dựng cộng đồng và tự chăm sóc cá nhân một cách có chủ
đích trong các buổi thảo luận. Tạo cơ hội cho các đối thoại nhóm nhỏ.

• Ưu tiên khía cạnh nhân văn của giáo dục. Thể hiện cho các thành viên gia đình và
cộng đồng biết rằng bạn quan tâm và thừa nhận những thử thách họ có thể đối mặt.
Hãy linh hoạt và thấu hiểu.

• Tìm cách để các gia đình có quyền tự quyết trong trải nghiệm học tập từ xa của học
sinh, cung cấp phản hồi cho nhà trường và kết nối với các gia đình khác.

3.3

Duy trì cộng đồng và tinh thần kết nối

Phỏng theo “Chiến lực giao tiếp – chăm sóc đối với trường học trong suốt thời kỳ khủng hoảng vi rút Corona: Lời khuyên 
thực tế cho cán bộ và quản lý trường học” (Communicate-Care Strategies for Schools During the Coronavirus Crisis: 
Practical Tips for School Staff and Administrators) trên trang web: WestEd.org

Thực hành!  Làm thế nào để sử dụng những lời khuyên để thu hút sự tham gia của 
các bên liên quan trong cộng đồng rộng hơn (ví như: tình nguyện viên phụ huynh, các 
nhân viên văn phòng chính quyền địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông địa 
phương)?
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Ghi lại những su y nghĩ của bạn!

3433



Ghi lại những su y nghĩ của bạn!

3433



3635



3635



Được thành lập từ việc sáp nhập hai trường trung học 
vào năm 2017, Trường Trung học Boon Lay đã đối diện 
với rào cản của việc tích hợp hai văn hóa trường học khác 
biệt rất lớn để hình thành nên một cộng đồng trường 
học thống nhất. Với tư cách là hiệu trưởng lúc đó, ông 
Tan Chor Pang cũng đối mặt với thách thức trong việc 
cải thiện điểm số và sự hạnh phúc, khoẻ mạnh của học 
sinh mà phần lớn đều xuất thân trong các gia đình có thu 
nhập thấp và có điểm thi quốc gia lớp 6 trong khoảng từ 
thấp đến trung bình.

4.1

Xây dựng một đại gia đình 
trong trường học
Ông Tan Chor Pang

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Trung học 
Boon Lay

Singapore

Trường Trung học 
Phổ thông công lập

850 học sinh

90 cán bộ

Sự tin tưởng là nền tảng của một mối quan hệ bền chặt và mối quan hệ bền 
chặt giữa các thành viên nhà trường chính là nền tảng của một nền văn hóa 
học đường tích cực. Lãnh đạo nhà trường cần làm cho giáo viên và học sinh 
có cảm giác an toàn và thuộc về nhà trường, xây dựng một cộng đồng của 
các mối quan hệ nơi mọi người cảm thấy mình được biết đến, được lắng nghe 
và được tôn trọng bởi người khác.

Lãnh đạo nhà trường cũng nên tìm cách trao quyền cho cộng đồng nhà trường 
đối với những vị trí khác nhau và cung cấp cơ cấu để các thành viên nhà 
trường cảm thấy mình có giá trị và được hỗ trợ đối mặt với những thử thách 
khác nhau. Giáo viên và học sinh cần được cung cấp các nguồn lực và quyền 
quyết định đối với những vấn đề và giải pháp thực hiện, để họ có thể nuôi 
dưỡng niềm tin và phát huy năng lực.

Mạng lưới các mối quan hệ tin cậy bền chặt giúp trường học có khả năng 
phục hồi tốt hơn trước tình trạng gián đoạn học tập, bởi vì cộng đồng nhà 
trường chủ động giúp đỡ lẫn nhau trước những sự thay đổi và được trao quyền 
để đổi mới giải pháp cho những vấn đề chưa từng có tiền lệ.

Ở Singapore, hoạt động đồng 
chương trình (CCA) là một hoạt 
động ngoại khoá bắt buộc cho tất 
cả học sinh trong các trường trung 
học công lập. Học sinh có thể chọn 
tham gia các câu lạc bộ, các nhóm
xã hội, thể dục thể thao, các nhóm 
mặc đồng phục, và các nhóm biểu 
diễn nghệ thuật, và tham gia những 
hoạt động này ngoài thời gian học. 
CCA là một thành phần quan trọng 
trong sự phát triển toàn diện của 
học sinh.

XÂY DỰNG CÁC MỐI 
QUAN HỆ BỀN CHẶT 
TRONG TRƯỜNG HỌC
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Sự hợp nhất của tổ chức trường học 
theo định hướng gia đình, lấy hoạt 
động đồng chương trình (CCA: Co – 
Curricular Activity) làm trung tâm, và 
tập trung vào các mong đợi là minh 
chứng cho mối quan hệ văn hóa mạnh 
mẽ mà nhà trường dựa vào. Không như 
các trường học truyền thống được cấu 
trúc bởi các cấp độ học thuật và các 
môn học, Trường Trung học Boon Lay là 
một đại gia đình được hình thành từ các 
cộng đồng của các nhóm hoạt động 
đồng chương trình (CCA), được phân 
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QUAN HỆ BỀN CHẶT
TRONG TRƯỜNG HỌC
Sự tin tưởng là nền tảng của một mối quan hệ bền chặt, và mối quan hệ bền 
chặt giữa các thành viên nhà trường chính là nền tảng của một nền văn hóa 
học đường tích cực. Lãnh đạo nhà trường cần làm cho giáo viên và học sinh 
có cảm giác an toàn và thuộc về nhà trường, và xây dựng một cộng đồng của 
các mối quan hệ nơi mọi người cảm thấy mình được biết đến, được lắng nghe, 
và được tôn trọng bởi người khác.

Lãnh đạo nhà trường cũng nên tìm cách trao quyền cho cộng đồng nhà trường 
đối với những vị trí khác nhau và cung cấp cơ cấu để các thành viên nhà 
trường cảm thấy mình có giá trị và được hỗ trợ đối mặt với những thử thách 
khác nhau. Giáo viên và học sinh cần được cung cấp các nguồn lực và quyền 
quyết định đối với những vấn đề và giải pháp thực hiện, để họ có thể nuôi 
dưỡng niềm tin và phát huy năng lực.

Mạng lưới các mối quan hệ tin cậy bền chặt giúp trường học có khả năng 
phục hồi tốt hơn trước tình trạng gián đoạn học tập bởi vì cộng đồng nhà 
trường chủ động giúp đỡ lẫn nhau trước những sự thay đổi và được trao quyền 
để đổi mới giải pháp cho những vấn đề chưa từng có tiền lệ.
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Ở Singapore, hoạt động đồng 
chương trình (CCA) là một hoạt 
động ngoại khóa bắt buộc cho tất 
cả học sinh trong các trường trung 
học công lập. Học sinh có thể chọn 
tham gia các câu lạc bộ, các nhóm 
xã hội, thể dục thể thao, các nhóm 
mặc đồng phục, các nhóm biểu 
diễn nghệ thuật và tham gia những 
hoạt động này ngoài thời gian học. 
CCA là một thành phần quan trọng 
trong sự phát triển toàn diện của 
học sinh.

Sự hợp nhất của tổ chức trường học 
theo định hướng gia đình, lấy hoạt 
động đồng chương trình (CCA: Co – 
Curricular Activity) làm trung tâm và 
tập trung vào các mong đợi là minh 
chứng cho mối quan hệ văn hóa mạnh 
mẽ mà nhà trường dựa vào. Không như 
các trường học truyền thống được cấu 
trúc bởi các cấp độ học thuật và các 
môn học, Trường Trung học Boon Lay là 
một đại gia đình được hình thành từ các 
cộng đồng của các nhóm hoạt động 
đồng chương trình (CCA), được phân 
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chia các nhóm tuổi và các luồng giáo dục. Những khái niệm quan trọng 
trong cấu trúc tổ chức độc đáo này là:

• Nền tảng của các mối quan hệ gia đình là bản chất của tổ chức và cấu
trúc trường học.

• Văn hóa hướng dẫn người đi trước-người theo sau trong các nhóm hoạt
động đồng chương trình (CCA), nơi học sinh lớn tuổi hơn đóng vai trò là
những hình mẫu, với sự hỗ trợ từ những người giáo viên – người hướng
dẫn CCA - luôn theo sát những học sinh nhỏ tuổi hơn trong toàn bộ
những năm học ở trường THPT.

• Học sinh học tập và tương tác qua tất cả các luồng và cấp độ khác nhau.

• Giáo viên kết nối và làm việc với phụ huynh để giúp các em nhận ra ước
mơ và sự mong đợi của bản thân.

• Hoạt động của giáo viên dựa trên sự hợp tác và phù hợp với các mục tiêu
trường học, đưa ra sáng kiến và quyền sở hữu về giải quyết các vấn đề.

Để tạo ra văn hóa học đường lấy học 
sinh làm trung tâm, các nhà lãnh đạo có 
thể áp dụng chiến lược tạo cơ hội cho 
học sinh lãnh đạo và tìm kiếm những 
phương thức độc đáo để học sinh tham 
gia đóng góp vào cuộc sống sống động 
trong trường học.

Khi trường học được tổ chức theo cấu trúc tăng cường tình bạn bè, 
sự hợp tác và quan tâm ở tất cả mức độ, học sinh dần trở nên ít chú 
trọng về năng lực học tập và xếp hạng trong lớp mà thay vào đó, học 
sinh có thể ghi nhận những điểm mạnh và tài năng của bản thân và 
bạn bè đồng trang lứa. Đã có những bước tiến đáng kể và bền vững về 
ý thức kỷ luật và kết quả học tập, sự ca ngợi từ cộng đồng và công 
chúng đối với những hành vi tích cực và thành tích đạt được của các 
em học sinh.

Áp dụng vào thực tế: Thay đổi văn hóa để tăng cường các 
mối quan hệ trong trường học 

Chọn lọc từ kinh nghiệm của Trường Trung học Boon Lay, Chor Pang chia 
sẻ 03 cách mà bạn có thể ưu tiên các mối quan hệ trong trường học để 
thay đổi đáng kể văn hóa học đường tốt hơn: 

1. DÀNH THỜI GIAN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỂ HIỂU ĐƯỢC NHU 
CẦU VÀ CÁC MỐI QUAN TÂM CỦA HỌ

Thực sự quan tâm đến các mối quan tâm của phụ huynh, học sinh, giáo 
viên, và các thành viên của cộng đồng rộng hơn, và hành động có mục 
đích để giải quyết những nhu cầu đó. Tạo ra các diễn đàn để gặp gỡ các 
bên liên quan, tích cực tìm kiếm quan điểm, nhu cầu, vấn đề liên quan, 
mối quan tâm, và thông tin phản hồi của họ. Khám phá các kỹ năng và 
năng lực độc đáo của các bên liên quan cũng sẽ mang lại lợi ích cho 
trường học trong việc mở rộng mạng lưới các nguồn lực.

2. THU HÚT CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỂ LÀM CHỦ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC 
VẤN ĐỀ

Trao quyền cho cán bộ và giáo viên để tìm các giải pháp độc đáo của 
riêng mình để giải quyết các vấn đề và tạo các cơ hội cho họ phát triển 
và thực hiện các kế hoạch. Giải quyết các vấn đề liên quan quan trọng 
không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường; mà giáo viên và cán 
bộ phải (1) được khuyến khích để tự giải quyết các vấn đề và đưa ra giải 
pháp, và (2) được cung cấp sự hỗ trợ và các nguồn lực để theo đuổi các 
kế hoạch của họ. Xây dựng văn hóa học đường tích cực trên cơ sở các 
mối quan hệ bền chặt có nghĩa là cung cấp các cấu trúc cho phép đội 
ngũ giáo viên có quyền đề xuất và thực hiện sự thay đổi.

3. XÂY DỰNG NIỀM TIN, CUNG CẤP SỰ HỖ TRỢ, VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ 
NĂNG GIẢI TRÌNH CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Niềm tin và trách nhiệm giải trình là hai phẩm chất cần thiết của văn hóa 
học đường tích cực tập trung vào các mối quan hệ. Niềm tin được xây 
dựng lúc sự hỗ trợ được trao, và được nâng cao khi trách nhiệm giải trình 
được thực hiện. Lúc quỹ đạo của các kết quả giải trình là tích cực, niềm 
tin của các bên liên quan sẽ luôn tăng lên.

Lời khuyên
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chia các nhóm tuổi và các luồng giáo dục. Những khái niệm quan trọng 
trong cấu trúc tổ chức độc đáo này là:

•  Nền tảng của các mối quan hệ gia đình là bản chất của tổ chức và cấu 
trúc trường học.

•   Văn hóa hướng dẫn người đi trước-người theo sau trong các nhóm hoạt 
động đồng chương trình (CCA), nơi học sinh lớn tuổi hơn đóng vai trò là 
những hình mẫu, với sự hỗ trợ từ những người giáo viên – người hướng 
dẫn CCA - luôn theo sát những học sinh nhỏ tuổi hơn trong toàn bộ 
những năm học ở trường THPT.

•   Học sinh học tập và tương tác qua tất cả các luồng và cấp độ khác nhau.

•   Giáo viên kết nối và làm việc với phụ huynh để giúp các em nhận ra ước 
mơ và sự mong đợi của bản thân.

•   Hoạt động của giáo viên dựa trên sự hợp tác và phù hợp với các mục tiêu 
trường học, đưa ra sáng kiến và quyền sở hữu về giải quyết các vấn đề.

Để tạo ra văn hóa học đường lấy học 
sinh làm trung tâm, các nhà lãnh đạo có 
thể áp dụng chiến lược tạo cơ hội cho 
học sinh lãnh đạo và tìm kiếm những 
phương thức độc đáo để học sinh tham 
gia đóng góp vào cuộc sống sống động 
trong trường học.

Khi trường học được tổ chức theo cấu trúc tăng cường tình bạn bè, 
sự hợp tác, và quan tâm ở tất cả mức độ, học sinh dần trở nên ít chú 
trọng về năng lực học tập và xếp hạng trong lớp mà thay vào đó, học 
sinh có thể ghi nhận những điểm mạnh và tài năng của bản thân và 
bạn bè đồng trang lứa. Đã có những bước tiến đáng kể và bền vững về 
ý thức kỷ luật và kết quả học tập, và sự ca ngợi từ cộng đồng và công 
chúng đối với những hành vi tích cực và thành tích đạt được của các 
em học sinh.

Áp dụng vào thực tế: Thay đổi văn hóa để tăng cường các 
mối quan hệ trong trường học 

Chọn lọc từ kinh nghiệm của Trường Trung học Boon Lay, Chor Pang chia 
sẻ 03 cách mà bạn có thể ưu tiên các mối quan hệ trong trường học để 
thay đổi đáng kể văn hóa học đường tốt hơn: 

1. DÀNH THỜI GIAN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỂ HIỂU ĐƯỢC NHU
CẦU VÀ CÁC MỐI QUAN TÂM CỦA HỌ

Thực sự quan tâm hơn nữa đến các mối quan tâm của phụ huynh, học 
sinh, giáo viên, và các thành viên của cộng đồng và hành động có mục 
đích để giải quyết những nhu cầu đó. Tạo ra các diễn đàn để gặp gỡ các 
bên liên quan, tích cực tìm kiếm quan điểm, nhu cầu, vấn đề liên quan, 
mối quan tâm và thông tin phản hồi của họ. Khám phá các kỹ năng và 
năng lực độc đáo của các bên liên quan cũng sẽ mang lại lợi ích cho 
trường học trong việc mở rộng mạng lưới các nguồn lực.

2. THU HÚT CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỂ LÀM CHỦ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC
VẤN ĐỀ

Trao quyền cho cán bộ và giáo viên để tìm các giải pháp độc đáo của 
riêng mình để giải quyết các vấn đề và tạo các cơ hội cho họ phát triển 
và thực hiện các kế hoạch. Giải quyết các vấn đề liên quan quan trọng 
không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường; mà giáo viên và cán 
bộ phải (1) được khuyến khích để tự giải quyết các vấn đề và đưa ra giải 
pháp,  (2) được cung cấp sự hỗ trợ và các nguồn lực để theo đuổi các 
kế hoạch của họ. Xây dựng văn hóa học đường tích cực trên cơ sở các 
mối quan hệ bền chặt có nghĩa là cung cấp các cấu trúc cho phép đội 
ngũ giáo viên có quyền đề xuất và thực hiện sự thay đổi.

3. XÂY DỰNG NIỀM TIN, CUNG CẤP SỰ HỖ TRỢ, VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ
NĂNG GIẢI TRÌNH CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Niềm tin và trách nhiệm giải trình là hai phẩm chất cần thiết của văn hóa 
học đường tích cực tập trung vào các mối quan hệ. Niềm tin được xây 
dựng lúc sự hỗ trợ được trao và được nâng cao khi trách nhiệm giải trình 
được thực hiện. Lúc quỹ đạo của các kết quả giải trình là tích cực, niềm 
tin của các bên liên quan sẽ luôn tăng lên.

Lời khuyên
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Thực hành!  Mô tả hai cách bạn có thể tạo cơ hội cho học sinh để gặp gỡ và tương
tác với bạn bè bên ngoài các lớp học.

1.

2.

Việc đóng cửa trường học một cách đột ngột có thể 
gây khó khăn và bất an cho mọi người trong cộng đồng 
trường học. Với đội ngũ sinh viên và cán bộ cần thích
ứng với học tập từ xa và những thay đổi đột ngột, việc 
duy trì thói quen quen thuộc ở trường có thể giúp họ cảm
thấy an toàn, và duy trì cảm giác bình thường giữa sự 
thay đổi lớn. Để xua tan sự cô lập của hoạt động dạy và 
học từ xa, cô Yenny Dwi Maria và nhóm của mình đã duy
trì một ý thức cộng đồng và tinh thần trường học thông 
qua tái tạo lại một cách sáng tạo các buổi hội họp.

Một bước ngoặt sáng tạo đối với các qu y trình 
công việc trước COVID-19
Để phá vỡ sự nhàm chán của việc học tập từ xa, cô 
Yenny đã khai thác sự sáng tạo và tháo vát của giáo 
viên để làm cho các buổi hội họp ảo buổi sáng trở nên 
thú vị. Các thành viên khác nhau của cộng đồng nhà 
trường, từ nhóm công tác học sinh, đến giáo viên chủ 
nhiệm, và thậm chí các cán sự lớp, thay phiên nhau tổ 
chức các sự kiện thú vị để tạo năng lượng cho cộng 
đồng khi họ bắt đầu một ngày học ảo cùng nhau.

Nhiều hoạt động quen thuộc của các buổi họp sáng 
hằng ngày đã được duy trì, như là hát quốc ca và các bài 
hát truyền thống, các hoạt động tôn giáo có liên quan, 
chia sẻ các video truyền cảm hứng, suy ngẫm hàng 
tuần, và các buổi biểu diễn tài năng. Bằng việc duy trì 
các hoạt động quen thuộc của trường kết hợp với các 
ý tưởng mới phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt, Yenny và 
nhóm cô ấy tái tạo thành công truyền thống nhà trường 
để duy trì đạo đức và tinh thần cộng đồng và mang lại 
cảm giác an toàn và quen thuộc cho cộng đồng trong 
thời kỳ khủng hoảng.

4.2

Duy trì tinh thần cộng đồng ảo
Cô Yenny Dwi Maria

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

SMPN 211 Jakarta  

Jakarta, Indonesia

Trường Trung học 
Phổ thông công lập

670 học sinh

43 cán bộ
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Thực hành!  Mô tả hai cách bạn có thể tạo cơ hội cho học sinh để gặp gỡ và tương 
tác với bạn bè bên ngoài các lớp học.

1.

2.

Việc đóng cửa trường học một cách đột ngột có thể 
gây khó khăn và bất an cho mọi người trong cộng đồng 
trường học. Với đội ngũ sinh viên và cán bộ cần thích 
ứng với học tập từ xa và những thay đổi đột ngột, việc 
duy trì thói quen quen thuộc ở trường có thể giúp họ cảm 
thấy an toàn và duy trì cảm giác bình thường giữa sự 
thay đổi lớn. Để xua tan sự cô lập của hoạt động dạy và 
học từ xa, cô Yenny Dwi Maria và nhóm của mình đã duy 
trì một ý thức cộng đồng và tinh thần trường học thông 
qua tái tạo lại một cách sáng tạo các buổi hội họp.

Một bước ngoặt sáng tạo đối với các quy trình 
công việc trước COVID-19
Để phá vỡ sự nhàm chán của việc học tập từ xa, cô 
Yenny đã khai thác sự sáng tạo và tháo vát của giáo 
viên để làm cho các buổi hội họp ảo buổi sáng trở nên 
thú vị. Các thành viên khác nhau của cộng đồng nhà 
trường, từ nhóm công tác học sinh, đến giáo viên chủ 
nhiệm và thậm chí các cán sự lớp, thay phiên nhau tổ 
chức các sự kiện thú vị để tạo năng lượng cho cộng 
đồng khi họ bắt đầu một ngày học ảo cùng nhau.

Nhiều hoạt động quen thuộc của các buổi họp sáng 
hằng ngày đã được duy trì, như là hát quốc ca và các bài 
hát truyền thống, các hoạt động tôn giáo có liên quan, 
chia sẻ các video truyền cảm hứng, suy ngẫm hàng 
tuần và các buổi biểu diễn tài năng. Bằng việc duy trì 
các hoạt động quen thuộc của trường kết hợp với các 
ý tưởng mới phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt, Yenny và 
nhóm cô ấy tái tạo thành công truyền thống nhà trường 
để duy trì đạo đức và tinh thần cộng đồng và mang lại 
cảm giác an toàn và quen thuộc cho cộng đồng trong 
thời kỳ khủng hoảng.

4.2

Duy trì tinh thần cộng đồng ảo
Cô Yenny Dwi Maria

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

SMPN 211 Jakarta  

Jakarta, Indonesia

Trường Trung học 
Phổ thông công lập

670 học sinh

43 cán bộ



TIẾT CHỦ NHIỆM

Lễ tốt nghiệp cũng chuyển thành hình thức trực tuyến và được truyền hình trên kênh 
Youtube của trường. Cảnh Hiệu trưởng phát thưởng và trao huy hiệu cho đại diện học 
sinh được ghi hình trước để trình chiếu, đồng thời lúc này ở nhà các em, phụ huynh 
đã trao phần thưởng và huy hiệu cho học sinh. Học sinh sau đó sẽ chụp ảnh gia đình 
với các bộ lễ phục tốt nghiệp và gửi các bức ảnh về trường.   

Vì lãnh đạo nhà trường, giáo viên, và học sinh có thể ở xa nhau trong thời gian học từ 
xa, việc nhà trường duy trì và khai thác văn hóa của các mối quan hệ bền chặt để đảm 
bảo tất cả các thành viên của cộng đồng được kết nối và chăm sóc tốt thậm chí còn 
có quan trò quan trọng hơn trước kia.

Thực hành!  Mô tả hai cách hoặc hai sự kiện mà cộng đồng trường học thường tập
trung. Làm thế nào bạn có thể điều chỉnh những thói quen hay sự kiện này để tạo các 
cơ hội tương tự cho các thành viên nhà trường trong kết nối từ xa?

1.

2.

Trước đại dịch, công việc thường lệ buổi sáng ở trường 
SPK Penabur Kelapa Gading như điểm danh và thông 
báo các công việc chỉ có sự tham gia của một vài giáo 
viên và học sinh phụ trách. Những người này sẽ chịu 
trách nhiệm triển khai công việc đến toàn bộ cộng 
đồng nhà trường. Tuy nhiên, khi chuyển sang học từ xa, 
việc hội họp toàn trường hằng ngày không còn khả thi. 
Khi các buổi họp buổi sáng đã thay đổi thành họp ảo, 
Cô Sherly Kalatting đã nhận ra phải dựa vào số lượng 
lớn giáo viên chủ nhiệm để tăng gấp đôi vai trò quản lý 
lớp học và duy trì cảm giác kết nối với học sinh.

Tiết chủ nhiệm 15 phút mở đầu ngày học ảo. Giáo viên 
chủ nhiệm hướng dẫn lớp học thực hiện các hoạt động 
lễ nghi tôn giáo buổi sáng, thông báo, điểm danh, đồng 
thời cũng quan tâm đến tình hình của học sinh và hỗ 
trợ, quan tâm, chăm sóc. Trong thời gian này, giáo viên 
chủ nhiệm tập hợp thông tin phản hồi từ học sinh và 
phụ huynh về quá trình học từ xa, biến các buổi sinh 
hoạt chủ nhiệm trở thành thời gian quan trọng để giáo 

4.3

Giáo viên chủ nhiệm là đầu 
mối liên hệ
Cô Sherly Kalatting

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

SPK Penabur Kelapa 
Gading 

Jakarta, Indonesia

Trường Trung học 
Phổ thông tư thục

500 học sinh

90 cán bộ

4443



TIẾT CHỦ NHIỆM

Lễ tốt nghiệp cũng chuyển thành hình thức trực tuyến và được truyền hình trên kênh 
Youtube của trường. Cảnh Hiệu trưởng phát thưởng và trao huy hiệu cho đại diện học 
sinh được ghi hình trước để trình chiếu, và đồng thời lúc này ở nhà các em, phụ huynh 
đã trao phần thưởng và huy hiệu cho học sinh. Học sinh sau đó sẽ chụp ảnh gia đình 
với các bộ lễ phục tốt nghiệp và gửi các bức ảnh về trường.   

Vì lãnh đạo nhà trường, giáo viên, và học sinh có thể ở xa nhau trong thời gian học từ 
xa, việc nhà trường duy trì và khai thác văn hóa của các mối quan hệ bền chặt để đảm 
bảo tất cả các thành viên của cộng đồng được kết nối và chăm sóc tốt thậm chí còn 
có quan trò quan trọng hơn trước kia.

Thực hành! Mô tả hai cách hoặc hai sự kiện mà cộng đồng trường học thường tập 
trung. Làm thế nào bạn có thể điều chỉnh những thói quen hay sự kiện này để tạo các 
cơ hội tương tự cho các thành viên nhà trường trong kết nối từ xa?

1.

2.

Trước đại dịch, công việc thường lệ buổi sáng ở trường 
SPK Penabur Kelapa Gading như điểm danh và thông 
báo các công việc chỉ có sự tham gia của một vài giáo 
viên và học sinh phụ trách. Những người này sẽ chịu 
trách nhiệm triển khai công việc đến toàn bộ cộng 
đồng nhà trường. Tuy nhiên, khi chuyển sang học từ xa, 
việc hội họp toàn trường hằng ngày không còn khả thi. 
Khi các buổi họp buổi sáng đã thay đổi thành họp ảo, 
Cô Sherly Kalatting đã nhận ra phải dựa vào số lượng 
lớn giáo viên chủ nhiệm để tăng gấp đôi vai trò quản lý 
lớp học và duy trì cảm giác kết nối với học sinh.

Tiết chủ nhiệm 15 phút mở đầu ngày học ảo. Giáo viên 
chủ nhiệm hướng dẫn lớp học thực hiện các hoạt động 
lễ nghi tôn giáo buổi sáng, thông báo, điểm danh, đồng 
thời cũng quan tâm đến tình hình của học sinh và hỗ 
trợ, quan tâm, chăm sóc. Trong thời gian này, giáo viên 
chủ nhiệm tập hợp thông tin phản hồi từ học sinh và 
phụ huynh về quá trình học từ xa, biến các buổi sinh 
hoạt chủ nhiệm trở thành thời gian quan trọng để giáo 

4.3

Giáo viên chủ nhiệm là đầu 
mối liên hệ
Cô Sherly Kalatting

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

SPK Penabur Kelapa 
Gading 

Jakarta, Indonesia

Trường Trung học 
Phổ thông tư thục

500 học sinh

90 cán bộ

4443



viên và học sinh giao tiếp và hình thành nên bầu không khí thuận lợi để bắt 
đầu ngày mới. 

Ở hoàn cảnh phải đột ngột trao quyền cho nhiều giáo viên chủ nhiệm đảm 
nhận những vai trò này, cô Sherly dựa vào khung bên dưới để xây dựng niềm 
tin, sự tự tin và thoải mái cho đội ngũ giáo viên và trong quy trình ảo mới:

1. ĐẶT MỤC TIÊU RÕ RÀNG. Những hành vi nào chúng ta muốn học sinh thể
hiện trong quá trình học trực tuyến?

2. CÔNG BỐ RÕ RÀNG CÁC MỤC TIÊU . Tất cả giáo viên và thành viên nhà
trường nên có một sự hiểu biết rõ ràng về những giá trị và hành vi mong
đợi, phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của trường học. Một khi tất cả cán
bộ có sự hiểu biết chung và rõ ràng về những mục tiêu này, hãy truyền đạt
chúng rõ ràng đến với phụ huynh và học sinh.

3. LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM. Để học
sinh tham gia vào việc quyết định các hoạt động và hướng dẫn mà các em
muốn trong buổi sinh hoạt chủ nhiệm. Việc lắng nghe và đánh giá cao tiếng
nói đại diện học sinh và giáo viên là một khía cạnh của văn hóa học đường
tích cực. Học sinh và giáo viên nên cảm thấy an toàn, được hỗ trợ, được
tham gia, có tiếng nói và thực hiện các ý tưởng của mình.

4. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM. Giáo viên phải
sẵn lòng để người khác dự giờ các tiết sinh hoạt chủ nhiệm để xem xét và
cũng là để các giáo viên và lãnh đạo cung cấp sự hỗ trợ khi cần thiết.

5. TẬP HỢP THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN. Tìm kiếm
thông tin phản hồi liên tục từ học sinh, giáo viên, và phụ huynh về sinh hoạt
chủ nhiệm và các hoạt động khác liên quan. Cung cấp nhiều ứng dụng khác
nhau (như Google Form, Whatsapp, Line, Google Hangout, hoặc e-mail) để
phục vụ các khả năng và sở thích khác nhau của học sinh và phụ huynh.
Trong văn hóa học đường tích cực, học sinh và giáo viên có thể thoải mái
thể hiện bản thân, đặt câu hỏi và đưa ra thông tin phản hồi trung thực.

6. SÀNG LỌC VÀ CẢI TIẾN. Sau khi tập hợp và phân tích thông tin phản hồi,
trước tiên phải thừa nhận các vấn đề đó, đưa ra giải thích rõ ràng và xác
nhận rằng những hoạt động tiếp theo sẽ được tiến hành. Xét bên trong, xác
định nguồn gốc vấn đề và lên kế hoạch giải quyết. Tạo điều chỉnh để cải
thiện việc thực hiện các hoạt động phù hợp với các kết quả mong đợi.

Điều quan trọng là phải ủy quyền và 
chọn lựa những người phù hợp để 
giám sát các khía cạnh khác nhau 
của các dự án trường học. Lãnh đạo 
nhà trường cần phải bao dung cho tất 
cả mọi người trong cộng đồng nhà 
trường, thể hiện qua sự tin tưởng và 
tin cậy vào khả năng của họ.

Thực hành!  Mô tả hai nền tảng/ứng dụng mà bạn có thể tập hợp thông tin phản 
hồi từ cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

1.

2.

4645

Lời khuyên



viên và học sinh giao tiếp và hình thành nên bầu không khí thuận lợi để bắt 
đầu ngày mới. 

Ở hoàn cảnh phải đột ngột trao quyền cho nhiều giáo viên chủ nhiệm đảm 
nhận những vai trò này, cô Sherly dựa vào khung bên dưới để xây dựng niềm 
tin, sự tự tin, và thoải mái cho đội ngũ giáo viên và trong qui trình ảo mới:

1. ĐẶT MỤC TIÊU RÕ RÀNG. Những hành vi nào chúng ta muốn học sinh thể 
hiện trong quá trình học trực tuyến?

2.  CÔNG BỐ RÕ RÀNG CÁC MỤC TIÊU. Tất cả giáo viên và thành viên nhà 
trường nên có một sự hiểu biết rõ ràng về những giá trị và hành vi mong 
đợi, phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của trường học. Một khi tất cả cán 
bộ có sự hiểu biết chung và rõ ràng về những mục tiêu này, hãy truyền đạt 
chúng rõ ràng đến với phụ huynh và học sinh.

3.  LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM. Để học 
sinh tham gia vào việc quyết định các hoạt động và hướng dẫn mà các em 
muốn trong buổi sinh hoạt chủ nhiệm. Việc lắng nghe và đánh giá cao tiếng 
nói đại diện học sinh và giáo viên là một khía cạnh của văn hóa học đường 
tích cực. Học sinh và giáo viên nên cảm thấy an toàn, được hỗ trợ, được 
tham gia, có tiếng nói và thực hiện các ý tưởng của mình.

4.  GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM. Giáo viên phải 
sẵn lòng để người khác dự giờ các tiết sinh hoạt chủ nhiệm để xem xét và 
cũng là để các giáo viên và lãnh đạo cung cấp sự hỗ trợ khi cần thiết.

5. TẬP HỢP THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN. Tìm kiếm 
thông tin phản hồi liên tục từ học sinh, giáo viên, và phụ huynh về sinh hoạt 
chủ nhiệm và các hoạt động khác liên quan. Cung cấp nhiều ứng dụng khác 
nhau (như Google Form, Whatsapp, Line, Google Hangout, hoặc e-mail) để 
phục vụ các khả năng và sở thích khác nhau của học sinh và phụ huynh. 
Trong văn hóa học đường tích cực, học sinh và giáo viên có thể thoải mái 
thể hiện bản thân, đặt câu hỏi, và đưa ra thông tin phản hồi trung thực.

6.  SÀNG LỌC VÀ CẢI TIẾN. Sau khi tập hợp và phân tích thông tin phản hồi, 
trước tiên phải thừa nhận các vấn đề đó, đưa ra giải thích rõ ràng, và xác 
nhận rằng những hoạt động tiếp theo sẽ được tiến hành. Xét bên trong, xác 
định nguồn gốc vấn đề và lên kế hoạch giải quyết. Tạo điều chỉnh để cải 
thiện việc thực hiện các hoạt động phù hợp với các kết quả mong đợi.

Điều quan trọng là phải ủy quyền và 
chọn lựa những người phù hợp để 
giám sát các khía cạnh khác nhau 
của các dự án trường học. Lãnh đạo 
nhà trường cần phải bao dung cho tất 
cả mọi người trong cộng đồng nhà 
trường, thể hiện qua sự tin tưởng và 
tin cậy vào khả năng của họ.

Thực hành!  Mô tả hai nền tảng/ứng dụng mà bạn có thể tập hợp thông tin phản
hồi từ cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

1.

2.

4645
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Ghi lại những su y nghĩ của bạn!

4847

Liệt kê hai cách bạn có thể sử dụng và kết hợp thông tin phản hồi vào trong các 
hoạt động, truyền đạt rằng các ý kiến đó được đánh giá cao và được lắng nghe.

1.

2.



Ghi lại những su y nghĩ của bạn!

4847

Liệt kê hai cách bạn có thể sử dụng và kết hợp thông tin phản hồi vào trong các 
hoạt động, truyền đạt rằng các ý kiến đó được đánh giá cao và được lắng nghe.

1.

2.
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ĐỊNH HÌNH TRƯỜNG 
HỌC QUAN TÂM
Xây dựng văn hóa quan tâm trong cộng đồng trường học của bạn bắt đầu với 
việc nuôi dưỡng một môi trường an toàn và hỗ trợ cho học sinh và giáo viên. 
Với tư cách là những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn lên hành vi và giá trị 
của cộng đồng trường học, các hiệu trưởng có thể nuôi dưỡng văn hóa học 
đường tích cực bằng cách cư xử hòa nhã và quan tâm đến cán bộ, thể hiện sự 
đồng cảm và hỗ trợ trước những thách thức mà họ gặp phải. Đặc biệt trong 
thời gian giáo dục bị gián đoạn, việc đánh giá cao học sinh và giáo viên khi họ 
thích ứng với sự thay đổi sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự trong thái độ và tinh 
thần của mọi người.

Bên cạnh việc chăm lo cho cộng đồng nội bộ, trường học có khả năng và cũng 
nên khuyến khích người học quan tâm về cộng đồng nơi họ sinh sống. Mang 
văn hóa quan tâm đến với các nhóm dễ bị tổn thương ngoài phạm vi nhà 
trường có thể nuôi dưỡng tinh thần công dân, sự đồng cảm và ý thức xã hội. 
Một nền văn hóa quan tâm thực sự trong trường học bắt nguồn từ con người 
và vượt qua khuôn viên trường học để tác động và chạm đến cuộc sống của 
những người cần giúp đỡ.
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Đối phó với sự chuyển đổi đột ngột sang hình thức học 
từ xa có thể khó khăn. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh 
của Trường Tiểu học Peiying đã hình thành một văn hóa 
quan tâm mạnh mẽ mà họ đã dựa vào để làm dịu sự 
căng thẳng của việc chuyển đổi hoạt động nhà trường 
đột ngột. Trường học thường xuyên nhắc nhở giáo 
viên và học sinh nhìn vào những mặt tích cực và biết 
ơn những gì họ có. Thông qua những giai đoạn phong 
tỏa khác nhau, cộng đồng trường học đã tập hợp xung 
quanh câu thần chú này để nhìn nhận các tình huống 
theo hướng lạc quan và hi vọng, hơn là nhìn nhận một 
cách bi quan. 

Đáp ứng nhu cầu hạnh phúc của giáo viên
Với tư cách là hiệu trưởng mới, ông Govindan đã bám 
sát nhu cầu của giáo viên khi họ chuyển sang dạy từ 
xa. Làm việc với người phát triển công tác cán bộ nhà 
trường và thành viên hội đồng hạnh phúc của cán bộ, 
ông đã tổ chức các buổi đối thoại, trao đổi với đội ngũ 
cán bộ thông qua ứng dụng Zoom. 

Ông Govindan đích thân gửi tin nhắn đến giáo viên để 
kiểm tra xem họ sắp xếp kế hoạch làm việc ở nhà như 
thế nào, đặc biệt nếu họ gặp khó khăn về việc sử dụng 
các công nghệ trực tuyến, hoặc có con nhỏ cũng học ở 
nhà. Ông cũng đã hỏi về tình hình của họ, thậm chí quan 
tâm đến các vấn đề liên quan đến gia đình giáo viên. Có 
thái độ thân thiện và thể hiện sự quan tâm đối với hoàn 
cảnh của giáo viên là cách làm tốt để củng cố văn hóa 
quan tâm trong nhà trường, đặc biệt khi các nhà lãnh 
đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng trường học.

5.1

Tạo môi trường hỗ trợ làm việc ảo 
Ông K. Govindan

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Tiểu học 
Peiying

Singapore

Trường Tiểu học 
công lập

1.100 học sinh

90 cán bộ
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Đánh giá cao đội ngũ cán bộ
Các giải thưởng và chứng nhận cũng là cách quan trọng để thể hiện sự đánh 
giá cao và công nhận sự nỗ lực và làm việc siêng năng của cán bộ giáo viên. 
Quản lý hiệu quả công việc là một quá trình đánh giá giáo viên liên tục; cán bộ 
thực hiện tốt được thưởng và được đề xuất để thăng chức. Trước khi đại dịch 
xảy ra, cán bộ được thăng chức được công nhận ở một buổi lễ được tổ chức 
ở trường. Năm 2020, bất chấp đại dịch, Trường Tiểu học Peiying vẫn nỗ lực tổ 
chức sự kiện để công bố  các thành viên đượcthăng chức.

Để có tác động chuyển đổi lên hành trình học của 
chính bản thân họ và cộng đồng lớn hơn, giáo viên 
và học sinh phải cam kết phát triển bản thân. Họ nên 
được khuyến khích và hỗ trợ để tiên phong khám phá, 
trải nghiệm và mở rộng tư duy để đón nhận những đổi 
mới, sáng tạo. Trong những trường hợp thích hợp, tất 
cả học sinh và giáo viên có thể đóng vai trò như những 
tác nhân thay đổi và người ủng hộ sự quan tâm.

Củng cố văn hóa quan tâm thông qua giáo dục 
tích cực
Để nâng cao niềm hạnh phúc và tính cách học sinh, 
Trường Tiểu học Princess Elizabeth đã kết hợp Giáo 
dục Tích cực vào thời gian học trên lớp:

•   Đi bộ chánh niệm: Đi bộ và ý thức được sự vận động 
của cơ thể có thể giúp giảm căng thẳng và làm đầu 
óc minh mẫn. Nó cũng giúp những đứa trẻ nhỏ, năng 
động tập trung tốt hơn và là một chiến lược hữu ích để 
dạy trẻ về chánh niệm. 

•   Thực hành phục hồi: Trái ngược với kỷ luật trường học 
trong quan điểm truyền thống, thực hành phục hồi dạy 
cho học sinh giải quyết sự bất đồng và các vấn đề một 
cách tích cực, và nhận trách nhiệm cho những hành vi 
của mình. 

•   Hệ thống ghi nhận học sinh: Việc xây dựng một hệ 
thống để ghi nhận và khen thưởng những hành vi đúng 
đắn của học sinh khẳng định lại lựa chọn thái độ hành 
vi của các em và củng cố quá trình học tập của mình.

5.2

Dạy học trong thời kỳ COVID-19
Cô Moliah Hashim

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Tiểu học 
Princess Elizabeth

Singapore

Trường Trung học 
Phổ thông công lậpl

1.350 học sinh

120 cán bộ

Lời khuyên

Các bước nuôi dưỡng môi trường làm việc hỗ trợ

 Kiểm tra giáo viên thường xuyên để hiểu được những thử
thách của họ, đặc biệt trong những tình huống không
quen thuộc.

 Thể hiện sự đồng cảm đối với những tình huống cá nhân
giáo viên. Đề nghị hỗ trợ hoặc thể hiện sự cảm thông nếu
có thể.

 Tập trung vào những mặt tích cực trong việc đối diện với
sự không chắc chắn, và thể hiện thái độ biết ơn đối với
nhân viên. Tổ chức tuyên dương những chiến thắng nhỏ.

 Công nhận nỗ lực của nhân viên một cách công khai và
khen thưởng một cách phù hợp.
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• Can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực (PBIS): Một khung dựa vào minh
chứng, PBIS là một bộ ý tưởng và công cụ mà các trường học sử
dụng để phát triển chương trình, thực hành và chiến lược để cải thiện
hành vi và tạo môi trường học tập thuận lợi.

Thông qua giáo dục tích cực, học sinh thấy được mục đích trong các
hoạt động trải nghiệm ở trường và phát triển các mối quan hệ có ý
nghĩa, quan tâm đến giáo viên và bạn bè của mình. Điều này nâng
cao cảm giác thân thuộc của học sinh đối với nhà trường và gia tăng
hạnh phúc của học sinh.

đã khơi nguồn ý tưởng để tạo nên một bức tường 
tri ân trực tuyến. Như một phần của dự án Giá trị 
Hành động (Values in Action), Trưởng ban Trường 
Tiểu học số 6 đã lãnh đạo dự án này và tạo ra một 
bức tường ảo để ghi nhận và động viên cộng đồng 
công nhân nhập cư.

Phụ huynh, học sinh và nhân viên của Trường Tiểu 
học Princess Elizabeth đã gửi những thông điệp, 
bài thơ và các bức tranh thông qua các diễn đàn 
trực tuyến. Những thông điệp này cũng đã được 
dịch sang những ngôn ngữ chính của cộng đồng 
nhập cư ở Singapore, như tiếng Hoa, Tamil, Hindi, 
Bengali, Bahasa Indonesia, và tiếng Myanmar, để 
tiếp cận với những người không đọc được tiếng Anh. Các Hiệu trưởng, phụ huynh và 
giáo viên đã tháo vát và khai thác các mối quan hệ của họ, bao gồm tìm kiếm sự giúp 
đỡ từ những người giúp việc trong gia đình, để phiên dịch. Bức tường đã hoạt động 
trực tuyến vào ngày 01 tháng 5 năm 2020, trùng với Ngày Quốc tế lao động, và đã lan 
truyền trên mạng xã hội và gắn thẻ bắt đầu bằng“#HomeForALLPEPSEdition.”

Văn hóa quan tâm không chỉ là việc quan tâm đến đồng nghiệp của bạn; đối với 
Trường Tiểu học Princess Elizabeth, nó còn thể hiện ra ngoài cộng động trường học và 
thể hiện sự hỗ trợ đối với các nhóm dễ bị tổn thương đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 
đại dịch. Trau đồi văn hóa chăm sóc cho mọi người có nghĩa là nuôi dưỡng học sinh và 
giáo viên những người không chỉ đồng cảm với và hỗ trợ người khác, mà còn thể hiện 
sự quan tâm, gắn bó với người khác trong cộng đồng rộng hơn. 

Singapore, #ngôi nhà chung. Cảm ơn, những người công nhân nhập cư của chúng ta. Cố lên! Trường Tiểu học 
Princess Elizabeth luôn bên bạn

ĐỒNG 
CẢM

TÔN 
TRỌNG

Quan tâm cộng đồng
Đối với Trường Tiểu học Princess Elizabeth, thử thách bất ngờ của
việc thay đổi hình thức học tập trong thời kỳ đại dịch cũng được
sử dụng như một thời điểm giảng dạy để thực hành những giá trị
của nhà trường về sự đồng cảm và tôn trọng. Học sinh đã thể hiện
sự biết ơn và đánh giá cao về những cố gắng không mệt mỏi của
những nhân viên vệ sinh trường học để duy trì các tiêu chuẩn vệ
sinh suốt thời kỳ COVID-19 và về cộng đồng công nhân nhập cư ở
Singapore bị tấn công nặng nề bởi vi rút.

Một phim tài liệu tái hiện sự lan truyền nhanh chóng của COVID-19
giữa những công nhân nhập cư sống chen chúc trong các ký túc xá

Giá trị Hành động là một 
chương trình bắt buộc 
đối với học sinh trong các 
trường phổ thông công lập 
ở Singapore. Học sinh học 
về các vấn đề và nhu cầu 
cộng đồng, và xây dựng 
bản đề xuất để góp phần 
cải thiện nhà trường và 
cộng đồng.
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•   Can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực (PBIS): Một khung dựa vào minh 
chứng, PBIS là một bộ ý tưởng và công cụ mà các trường học sử 
dụng để phát triển chương trình, thực hành và chiến lược để cải thiện 
hành vi và tạo môi trường học tập thuận lợi.

Thông qua giáo dục tích cực, học sinh thấy được mục đích trong các 
hoạt động trải nghiệm ở trường và phát triển các mối quan hệ có ý 
nghĩa, quan tâm đến giáo viên và bạn bè của mình. Điều này nâng 
cao cảm giác thân thuộc của học sinh đối với nhà trường và gia tăng 
hạnh phúc của học sinh.

đã khơi nguồn ý tưởng để tạo nên một bức tường 
tri ân trực tuyến. Như một phần của dự án Giá trị 
Hành động (Values in Action), Trưởng ban Trường 
Tiểu học số 6 đã lãnh đạo dự án này và tạo ra một 
bức tường ảo để ghi nhận và động viên cộng đồng 
công nhân nhập cư.

Phụ huynh, học sinh và nhân viên của Trường Tiểu 
học Princess Elizabeth đã gửi những thông điệp, 
bài thơ và các bức tranh thông qua các diễn đàn 
trực tuyến. Những thông điệp này cũng đã được 
dịch sang những ngôn ngữ chính của cộng đồng 
nhập cư ở Singapore, như tiếng Hoa, Tamil, Hindi, 
Bengali, Bahasa Indonesia, và tiếng Myanmar, để 
tiếp cận với những người không đọc được tiếng Anh. Các Hiệu trưởng, phụ huynh và 
giáo viên đã tháo vát và khai thác các mối quan hệ của họ, bao gồm tìm kiếm sự giúp 
đỡ từ những người giúp việc trong gia đình, để phiên dịch. Bức tường đã hoạt động 
trực tuyến vào ngày 01 tháng 5 năm 2020, trùng với Ngày Quốc tế lao động, và đã lan 
truyền trên mạng xã hội và gắn thẻ bắt đầu bằng“#HomeForALLPEPSEdition.”

Văn hóa quan tâm không chỉ là việc quan tâm đến đồng nghiệp của bạn; đối với 
Trường Tiểu học Princess Elizabeth, nó còn thể hiện ra ngoài cộng động trường học và 
thể hiện sự hỗ trợ đối với các nhóm dễ bị tổn thương đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 
đại dịch. Trau đồi văn hóa chăm sóc cho mọi người có nghĩa là nuôi dưỡng học sinh và 
giáo viên những người không chỉ đồng cảm với và hỗ trợ người khác, mà còn thể hiện 
sự quan tâm, gắn bó với người khác trong cộng đồng rộng hơn. 

Singapore, #ngôi nhà chung. Cảm ơn, những người công nhân nhập cư của chúng ta. Cố lên! Trường Tiểu học 
Princess Elizabeth luôn bên bạn

ĐỒNG
CẢM

TÔN 
TRỌNG

Quan tâm cộng đồng
Đối với Trường Tiểu học Princess Elizerbeth, thử thách bất ngờ của 
việc thay đổi hình thức học tập trong thời kỳ đại dịch cũng được 
sử dụng như một thời điểm giảng dạy để thực hành những giá trị 
của nhà trường về sự đồng cảm và tôn trọng. Học sinh đã thể hiện 
sự biết ơn và đánh giá cao về những cố gắng không mệt mỏi của 
những nhân viên vệ sinh trường học để duy trì các tiêu chuẩn vệ 
sinh suốt thời kỳ COVID-19, và về cộng đồng công nhân nhập cư ở 
Singapore bị tấn công nặng nề bởi vi rút.

Một phim tài liệu tái hiện sự lan truyền nhanh chóng của COVID-19 
giữa những công nhân nhập cư sống chen chúc trong các ký túc xá 

Giá trị Hành động là một 
chương trình bắt buộc 
đối với học sinh trong các 
trường phổ thông công lập 
ở Singapore. Học sinh học 
về các vấn đề và nhu cầu 
cộng đồng, và xây dựng 
bản đề xuất để góp phần 
cải thiện nhà trường và 
cộng đồng.
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Thực hành!  Bạn có biết các nhóm cộng đồng bên ngoài trường học nào có thể
hưởng lợi từ những nhận thức và hỗ trợ này không? Làm thế nào để cộng đồng trường 
học của bạn đoàn kết thực hiện các sáng kiến để hỗ trợ các nhu cầu của nhóm đối 
tượng này? 

HƯỚNG DẪN

Ngày nay, lãnh đạo nhà trường đang đối diện với thách thức trong việc đoàn kết và 
truyền cảm hứng cho các cộng đồng trường học trong thời kỳ COVID-19. Nó sẽ liên quan 
đến các công việc sâu sắc và giàu tính nhân nhân văn là thiết lập một bầu không khí 
quan tâm, trong đó các lãnh đạo nhà trường quan tâm đến việc học sinh và giáo viên 
quay trở lại học tập và làm việc cũng như quan tâm đến gia đình của các đối tượng này.

Hai tư duy then chốt có thể hỗ trợ việc quan tâm đến cộng động trường học:

1. Thực hiện cách tiếp cận dựa tr ên sức mạnh
Phương thức tiếp cận dựa trên sức mạnh nêu rõ cho cộng đồng cách thức để họ trở
nên mạnh mẽ, và giúp tận dụng những điểm mạnh đó để đối diện với công việc mới
phía trước.

• Các nhà lãnh đạo có thể yêu cầu giáo viên chia sẻ cách họ chăm sóc bản thân 
trong suốt thời gian thử thách, và kinh nghiệm này đã giúp nâng cao khả năng 
đối phó, để kiên trì và để phát triển như thế nào;

• Giáo viên có thể khuyến khích học sinh để chia sẻ và rút ra được những điểm 
mạnh và mối quan tâm mà các em đạt được trong lúc ở nhà suốt thời gian 
trường học đóng cửa và kỳ nghỉ, từ việc giúp đỡ việc nhà đến việc giải các câu 
đố và trò chơi. 

Những thảo luận này có thể giúp nhận ra rằng những thử thách mà họ đã trải qua đã 
biến thành điểm mạnh và sở thích.

2. Khơi dậy lòng tốt
Hầu hết những nỗ lực để thể hiện lòng tốt sẽ đòi hỏi sự lắng nghe sâu sắc, giao tiếp có 
chủ ý, và sự đồng cảm. Sự đồng cảm trong trường hợp này là một hình thức lắng nghe, 
và thừa nhận thực sự, thừa nhận tổn thương và đau khổ của người khác, mà không cố 
gắng để “giải quyết” nó:   

• Đứng trên quan điểm của người khác – hãy là người lắng nghe và học tập, 
không cần thể hiện là người có hiểu biết;

• Đừng phán xét;
• Cố gắng hiểu được cảm xúc của họ là gì;
• Truyền đạt sự thấu hiểu của bạn về cảm xúc đó.

5.3

Làm thế nào tạo ra một bầu không khí quan 
tâm trong trường học
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Thực hành!  Bạn có biết các nhóm cộng đồng bên ngoài trường học nào có thể 
hưởng lợi từ những nhận thức và hỗ trợ này không? Làm thế nào để cộng đồng trường 
học của bạn đoàn kết thực hiện các sáng kiến để hỗ trợ các nhu cầu của nhóm đối 
tượng này? 

HƯỚNG DẪN

Ngày nay, lãnh đạo nhà trường đang đối diện với thách thức trong việc đoàn kết và 
truyền cảm hứng cho các cộng đồng trường học trong thời kỳ COVID-19. Nó sẽ liên quan 
đến các công việc sâu sắc và giàu tính nhân nhân văn là thiết lập một bầu không khí 
quan tâm, trong đó các lãnh đạo nhà trường quan tâm đến việc học sinh và giáo viên 
quay trở lại học tập và làm việc cũng như quan tâm đến gia đình của các đối tượng này.

Hai tư duy then chốt có thể hỗ trợ việc quan tâm đến cộng động trường học:

1. Thực hiện cách tiếp cận dựa trên sức mạnh
Phương thức tiếp cận dựa trên sức mạnh nêu rõ cho cộng đồng cách thức để họ trở 
nên mạnh mẽ và giúp tận dụng những điểm mạnh đó để đối diện với công việc mới 
phía trước.

• Các nhà lãnh đạo có thể yêu cầu giáo viên chia sẻ cách họ chăm sóc bản thân
trong suốt thời gian thử thách, kinh nghiệm này đã giúp nâng cao khả năng
đối phó, để kiên trì và để phát triển như thế nào;

• Giáo viên có thể khuyến khích học sinh để chia sẻ, rút ra được những điểm
mạnh cũng như mối quan tâm mà các em đạt được trong lúc ở nhà suốt thời gian
trường học đóng cửa và kỳ nghỉ, từ việc giúp đỡ việc nhà đến việc giải các câu
đố và trò chơi.

Những thảo luận này có thể giúp nhận ra rằng những thử thách mà họ đã trải qua đã 
biến thành điểm mạnh và sở thích.

2. Khơi dậy lòng tốt
Hầu hết những nỗ lực để thể hiện lòng tốt sẽ đòi hỏi sự lắng nghe sâu sắc, giao tiếp có 
chủ ý và sự đồng cảm. Sự đồng cảm trong trường hợp này là một hình thức lắng nghe 
và thừa nhận thực sự, thừa nhận tổn thương và đau khổ của người khác, mà không cố 
gắng để “giải quyết” nó:   

• Đứng trên quan điểm của người khác – hãy là người lắng nghe và học tập,
không cần thể hiện là người có hiểu biết;

• Đừng phán xét;
• Cố gắng hiểu được cảm xúc của họ là gì;
• Truyền đạt sự thấu hiểu của bạn về cảm xúc đó.

5.3

Làm thế nào tạo ra một bầu không khí quan 
tâm trong trường học
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Thực hành!  Lên kế hoạch nói chuyện với một giáo viên hoặc nhân viên mà bạn
nghĩ cần được lắng nghe. Áp dụng các lời khuyên ở trên để đồng cảm hơn và tử tế hơn 
trong các buổi nói chuyện với họ. Suy ngẫm về những tương tác này và mô tả nó khác 
so với những tương tác trước đây như thế nào: Họ đã đáp lại như thế nào và làm cho 
bạn cảm thấy như thế nào?

Ghi lại những su y nghĩ của bạn!Đối với lãnh đạo nhà trường, thực hiện một cuộc trò chuyện mà không có sự phán xét 
có thể giúp nhân viên nhà trường và gia đình thảo luận xung quanh những căng thẳng 
và khó khăn xảy đến trong năm đại dịch.

Phỏng theo “Làm thế nào để tạo ra bầu không khí quan tâm trong trường học trong học kỳ mùa thu này” (How to Create a 
Climate of Care in School This Fall) trên trang web: greatergood.berkeley.edu
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Thực hành!  Lên kế hoạch nói chuyện với một giáo viên hoặc nhân viên mà bạn 
nghĩ cần được lắng nghe. Áp dụng các lời khuyên ở trên, để đồng cảm hơn và tử tế hơn 
trong các buổi nói chuyện với họ. Suy ngẫm về những tương tác này và mô tả nó khác 
so với những tương tác trước đây như thế nào: Họ đã đáp lại như thế nào và làm cho 
bạn cảm thấy như thế nào?

Ghi lại những su y nghĩ của bạn!Đối với lãnh đạo nhà trường, thực hiện một cuộc trò chuyện mà không có sự phán xét 
có thể giúp nhân viên nhà trường và gia đình thảo luận xung quanh những căng thẳng 
và khó khăn xảy đến trong năm đại dịch.

Phỏng theo “Làm thế nào để tạo ra bầu không khí quan tâm trong trường học trong học kỳ mùa thu này” (How to Create a 
Climate of Care in School This Fall) trên trang web: greatergood.berkeley.edu
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KHUÔN MẪU CỦA 
NHỮNG NGƯỜI HỌC 
TOÀN DIỆN
Các trường học được xem là nơi để học tập – nhưng điều này có đồng nghĩa 
với việc văn hóa học tập đang hiện diện trong nhà trường hay không? Đối với 
các nhà giáo dục, có thể có những ngày chúng ta đặt câu hỏi liệu có bất kỳ 
hoạt động học tập xảy ra tất cả trong lớp học hay không, hay là học sinh chỉ 
đơn thuần tiếp nhận thông tin 1 chiều từ giáo viên. Khi trường học thành công 
trong việc nuôi dưỡng văn hóa học tập, học sinh thể hiện sự nhiệt tình và chịu 
trách nhiệm về hoạt động học tập của chính mình, chúng được tham gia và 
không ngại ngùng đặt câu hỏi và được thúc đẩy để phát triển cá nhân một 
cách toàn diện, vượt ra ngoài những yêu cầu học tập.

Xây dựng một nền văn hóa học tập giữa các học sinh là nỗ lực của cả nhà 
trường, nơi mối quan hệ tin cậy trong cộng đồng nhà trường chính là nền tảng 
nâng đỡ và hỗ trợ sự tò mò bẩm sinh và niềm đam mê học tập của học sinh. 
Các cơ hội được tạo ra và dành cho tất cả mọi người để phát triển tài năng bản 
thân theo tốc độ riêng của mình và sự lớn lên, phát triển của mỗi đứa trẻ được 
đặt ở trung tâm của bất kỳ cải tiến nào.
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Duy trì văn hóa học tập trong trường học là một công 
việc thường xuyên trong quá trình phát triển. Đối với cô 
Elsie Jeremiah, những nguyên tắc quan trọng để nuôi 
dưỡng văn hóa học tập chân chính là:

•  Giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng có niềm tin 
rằng mọi đưa trẻ đều có khả năng học tập; 

•  Mối quan hệ tin tưởng mạnh mẽ giữa học sinh, giáo 
viên, và phụ huynh;

•  Một môi trường hòa nhập và an toàn nơi mà mọi 
người được trao cơ hội để học tập phát triển. 

Trường Trung học KuoChuan Presbyteriantập trung vào 
ba mũi nhọn là các mối quan hệ học sinh-giáo viên, các 
mối quan hệ đồng nghiệp, và các cấu trúc hỗ trợ văn 
hóa học tập. Nó cũng giúp nuôi dưỡng niềm đam mê 
học tập lâu dài của học sinh và hỗ trợ hoạt động học tập 
của học sinh trên mọi nẻo đường. Với niềm tin nền tảng 
mọi đứa trẻ đều có khả năng học tập, giáo viên có động 
lực để hiểu những lý do sâu xa hơn đằng sau việc học 
sinh chưa đạt được thành tích tốt hoặc có những hành 
vi sai trái, và với tình thương, giáo viên có thể hướng dẫn 
để học sinh quay lại đúng đường.

Mối quan hệ giáo viên-học sinh
Những giáo viên đã ở lại với lớp học khoảng 2 năm 
thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện riêng tư với 
học sinh để kiểm tra sự tiến bộ và tình hình của học 
sinh, và để hiểu được từng cá nhân học sinh.  Thông tin 
của mỗi học sinh được tập hợp lại. Với một hệ thống 
như vậy, nhà trường nắm được thông tin cụ thể về mỗi 
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khuyến khích chia sẻ 
cởi mở và trung thực 
thông tin cho phép 
chấp nhận rủi ro có tính 
toán và tha thứ cho 
những sai lầm trung 
thực.
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học sinh và có thể sử dụng những thông tin này để hỗ trợ nhu 
cầu của các em một cách đầy đủ trong hành trình học trung học 
của chúng.

Những mối quan hệ bền chặt giữa học sinh và giáo viên này 
cũng cho phép học sinh thoải mái tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo 
viên bất kỳ lúc nào chúng cần. Việc trao cho học sinh quyền 
quyết định chúng có cần sự hỗ trợ từ giáo viên hay không và hỗ 
trợ vào lúc nào cũng chính là trao cho học sinh quyền làm chủ 
quá trình học tập của mình và phát triển các kỹ năng tự học. 

Sáng kiến về văn hóa học tập
Trường học có thể khuyến khích văn hóa học tập thông 
qua công việc hằng ngày, hỗ trợ tất cả học sinh, và các 
giao thức quản lý học sinh toàn diện:

• Tập trung vào chất lượng học tập và xây dựng một nền 
văn hóa mà trong đó tất cả học sinh được mong đợi để 
học tập thành công bằng những cách riêng và bước đi 
riêng của chúng;

• Tạo ra một hệ thống để đánh giá và thể hiện sự đánh 
giá cao đối với tài năng của những cá nhân, và chủ 
động đảm bảo rằng tất cả học sinh được tham gia vào 
những nhiệm vụ học tập đầy thử thách và có ý nghĩa;

• Cung cấp cấu trúc hỗ trợ cho học sinh có nhiều nhu 
cầu hơn, có thể bằng hình thức tổ chức các buổi học 
tập được hướng dẫn sau giờ học trên trường;

• Mở rộng cơ hội cho những người mong muốn đi xa hơn 
hoặc nhanh hơn. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận 
lợi cho học sinh khởi xướng các hoạt động tư vấn sau 
giờ học với giáo viên;

• Kết hợp các chiến lược để thúc đẩy các hành vi phù 
hợp, bao gồm đồng ý với những phản ứng và hậu quả
đối với những hành vi không phù hợp của học sinh, và 
cung cấp sự hỗ trợ hiệu quả cho giáo viên để thực hiện 
những chính sách này.

Khi học tập và phát triển trở thành một yếu tố 
thiết yếu, không thể thiếu của văn hóa học đường, 
nó sẽ có sức lan tỏa và chúng ta sẽ thấy việc không 
ngừng học tập và tìm kiếm những cách làm tốt hơn 
trong mọi lĩnh vực.
- Elsie Jeremiah, nguyên Hiệu trưởng, Singapore

“

Các mối quan hệ đồng cấp
Ở Trường Trung học KuoChuan Presbyterian, sự kết nối ngang 
hàng bắt đầu từ lúc học sinh mới được tuyển vào trường. Học 
sinh lãnh đạo được đi kèm với mỗi lớp học để giới thiệu văn hóa 
nhà trường đến học sinh mới và tăng cường sự gắn kết trong các 
lớp học mới. Những lãnh đạo học sinh này tiếp tục theo mỗi lớp 
học qua các chương trình định hướng chính thức, gặp lớp học 
hằng tuần khoảng 10 tuần cho đến khi lớp học được ổn định. 

Các mối quan hệ đồng cấp lành mạnh trong lớp học tạo nên một 
nền tảng vững chắc và cung cấp môi trường an toàn và hòa nhập 
đối với học sinh để thảo luận và hoàn thành các nhiệm vụ bài 
tập về nhà cùng nhau và huấn luyện người khác về những điểm 
mạnh của họ. Học sinh phát triển mạnh mẽ trong văn hóa học tập 
lúc mọi người nhận trách nhiệm cho sự phát triển của riêng họ và 
tiên phong hỗ trợ bạn đồng cấp trong việc học của chính họ.
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Thực hành!  Mô tả hai cách bạn có thể kết hợp hoạt động học tập đồng đẳng
trong các lớp học của bạn.

1.

2.

Ở Trường Trung học Boom Lay, các chương trình học 
được đưa ra dựa trên nguyện vọng của học sinh. Trường 
học tùy chỉnh, trao quyền và tạo cơ hội cho mỗi học để 
họ đạt được ước mơ của mình.

Chương trình học tập theo mô-đun (MA C)
Chương trình học tập theo mô-đun ở Trường Trung học 
Boom Lay được lên ý tưởng dựa trên quan điểm cho 
phép học sinh khám phá và học hỏi ngoài các môn học 
chính khoá. Là một chương trình học tự định hướng, 
MAC được thực hiện song song với hoạt động dạy học 
trên lớp, học sinh học trực tuyến với các huấn luyện trực 
tiếp theo định kỳ. Khi học sinh hoàn thành chương trình 
học và đáp ứng các yêu cầu đặt ra, họ có thể chọn thay 
đổi cấp độ môn học và chuyển từ khóa học “học bình 
thường” sang “học cấp tốc”.

6.2

Học tập dựa trên nguyện vọng 
Ông Tan Chor Pang

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Trung học 
Boon Lay

Singapore

Trường Trung học 
Phổ thông công lập

850 học sinh

90 cán bộ

Hoàn thành đầy đủ 
các yêu cầu của 

Chương trình học 
theo mô-đun

Học bình 
thường 
(5 năm)

Cấp độ
(Đề thi THPT 
Quốc gia lớp 
10/11)

Học cấp tốc 
(4 năm)

Giáo dục đại học 
và nghề nghiệp
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Thực hành!  Mô tả hai cách bạn có thể kết hợp hoạt động học tập đồng đẳng 
trong các lớp học của bạn.

1.

2.

Ở Trường Trung học Boom Lay, các chương trình học 
được đưa ra dựa trên nguyện vọng của học sinh. Trường 
học tùy chỉnh, trao quyền và tạo cơ hội cho mỗi học để 
họ đạt được ước mơ của mình.

Chương trình học tập theo mô-đun (MA C)
Chương trình học tập theo mô-đun ở Trường Trung học 
Boom Lay được lên ý tưởng dựa trên quan điểm cho 
phép học sinh khám phá và học hỏi ngoài các môn học 
chính khóa. Là một chương trình học tự định hướng, 
MAC được thực hiện song song với hoạt động dạy học 
trên lớp, học sinh học trực tuyến với các huấn luyện trực 
tiếp theo định kỳ. Khi học sinh hoàn thành chương trình 
học và đáp ứng các yêu cầu đặt ra, họ có thể chọn thay 
đổi cấp độ môn học và chuyển từ khóa học “học bình 
thường” sang “học cấp tốc”.

6.2

Học tập dựa trên nguyện vọng 
Ông Tan Chor Pang

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Trung học 
Boon Lay

Singapore

Trường Trung học 
Phổ thông công lập

850 học sinh

90 cán bộ

Hoàn thành đầy đủ 
các yêu cầu của 

Chương trình học 
theo mô-đun

Học bình 
thường 
(5 năm)

Cấp độ
(Đề thi THPT 
Quốc gia lớp 
10/11)

Học cấp tốc 
(4 năm)

Giáo dục đại học 
và nghề nghiệp



Học sinh không có dự định chuyển sang khóa “học 
cấp tốc” cũng có thể sử dụng các nguồn học liệu 
nhà trường, điều chỉnh và thậm chí học bổ sung mà 
không cần chuyển đổi khóa học.

Với chương trình học theo mô-đun MAC, cấu trúc 
học trực tuyến đã có sẵn, giáo viên và học sinh đã 
quen thuộc và thấy thoải mái với việc học tập qua 
lớp học ảo. Văn hóa tự học cũng đã chứng minh sự 
tiện dụng trong thời gian đóng cửa trường học.

Chương trình mô-đun p hát triển học sinh
Chương trình mô-đun phát triển học sinh giúp các em khám phá tài năng của mình, 
khám phá các lựa chọn của bản thân và hướng đến những ước mơ thông qua hoạt 
động học tập, bồi dưỡng. Thông qua phương pháp tiếp cận toàn trường, chương trình 
này đề xuất các mô-đun sáng tạo và phù hợp với nghề nghiệp cho tất cả học sinh để 
khám phá sở thích và trau dồi tài năng bên cạnh việc học. Khi học sinh Trường Trung 
học Boon Lay có kết quả kỳ kiểm tra quốc gia lớp 6 thấp hơn và có thể cảm thấy không 
có hứng thú với việc học, chương trình này mở rộng nguyện vọng của học sinh về 
những hình thức học phù hợp với chúng. 

Ở Trường Trung học Boom Lay, tất cả học sinh được hướng dẫn để xây dựng hồ sơ học 
tập và một loạt các hoạt động tiếp xúc phong phú để đưa các em lên giai đoạn học 
tập tiếp theo nhằm đạt được ước mơ và nguyện vọng của mình. Kết hợp với nhau, hai 
chương trình tự chọn được mô tả ở đây khuyến khích học sinh có trách nhiệm với việc 
học tập của chính mình và không ngừng tìm cách tự cải thiện bản thân. Các chương 
trình này thừa nhận rằng hoạt động học tập diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, 
trao cho học sinh cơ hội và nền tảng để khám phá và phát triển kỹ năng và tài năng 
toàn diện cũng là phương thức để củng cố văn hóa học tập.

Chúng ta cần suy nghĩ xa hơn tình hình hiện tại. Chúng 
ta phải nhìn về phía trước và bắt đầu đặt nền tảng đúng 
đắn để chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo.
- Tan Chor Pang, Hiệu trưởng đã nghỉ hưu, Singapore

“

Thực hành!  Mô tả hai khả năng về học bổ sung mà có thể bạn muốn khám phá 
để mở rộng hoạt động học tập của học sinh ngoài chương trình dạy học và giới hạn 
của nhà trường.

1.

2.

Ở Singapore, học sinh các 
trường trung học có thể 
học các môn học theo hình 
thức “học cấp tốc” (khóa 
học 4 năm) hoặc “học bình 
thường” (khóa học 5 năm), 
dựa trên kết quả kỳ kiểm 
tra quốc gia vào lớp 6.
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Học sinh không có dự định chuyển sang khóa “học 
cấp tốc” cũng có thể sử dụng các nguồn học liệu 
nhà trường, điều chỉnh và thậm chí học bổ sung mà 
không cần chuyển đổi khoá học.

Với chương trình học theo mô-đun MAC, cấu trúc 
học trực tuyến đã có sẵn, giáo viên và học sinh đã 
quen thuộc và thấy thoải mái với việc học tập qua 
lớp học ảo. Văn hóa tự học cũng đã chứng minh sự 
tiện dụng trong thời gian đóng cửa trường học.

Chương trình mô-đun p hát triển học sinh
Chương trình mô-đun phát triển học sinh giúp các em khám phá tài năng của mình, 
khám phá các lựa chọn của bản thân và hướng đến những ước mơ thông qua hoạt 
động học tập, bồi dưỡng. Thông qua phương pháp tiếp cận toàn trường, chương trình 
này đề xuất các mô-đun sáng tạo và phù hợp với nghề nghiệp cho tất cả học sinh để 
khám phá sở thích và trau dồi tài năng bên cạnh việc học. Khi học sinh Trường Trung 
học Boon Lay có kết quả kỳ kiểm tra quốc gia lớp 6 thấp hơn và có thể cảm thấy không 
có hứng thú với việc học, chương trình này mở rộng nguyện vọng của học sinh về 
những hình thức học phù hợp với chúng. 

Ở Trường Trung học Boom Lay, tất cả học sinh được hướng dẫn để xây dựng hồ sơ học 
tập và một loạt các hoạt động tiếp xúc phong phú để đưa các em lên giai đoạn học 
tập tiếp theo nhằm đạt được ước mơ và nguyện vọng của mình. Kết hợp với nhau, hai 
chương trình tự chọn được mô tả ở đây khuyến khích học sinh có trách nhiệm với việc 
học tập của chính mình và không ngừng tìm cách tự cải thiện bản thân. Các chương 
trình này thừa nhận rằng hoạt động học tập diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, 
trao cho học sinh cơ hội và nền tảng để khám phá và phát triển kỹ năng và tài năng 
toàn diện cũng là phương thức để củng cố văn hóa học tập.

Chúng ta cần suy nghĩ xa hơn tình hình hiện tại. Chúng 
ta phải nhìn về phía trước và bắt đầu đặt nền tảng đúng 
đắn để chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo.
- Tan Chor Pang, Hiệu trưởng đã nghỉ hưu, Singapore

“

Thực hành!  Mô tả hai khả năng về học bổ sung mà có thể bạn muốn khám phá
để mở rộng hoạt động học tập của học sinh ngoài chương trình dạy học và giới hạn 
của nhà trường.

1.

2.

Ở Singapore, học sinh các 
trường trung học có thể 
học các môn học theo hình 
thức “học cấp tốc” (khóa 
học 4 năm) hoặc “học bình 
thường” (khóa học 5 năm), 
dựa trên kết quả kỳ kiểm 
tra quốc gia vào lớp 6.
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HƯỚNG DẪN

Ví dụ như một Hiệu trưởng phải khởi xướng và tăng cường các buổi nói chuyện trong 
đó chú ý vào đối tượng học sinh, xem xét các vấn đề khác như lựa chọn chương trình 
giảng dạy, hệ thống kiểm tra và đánh giá, các hệ thống cần thiết khác để hỗ trợ học 
sinh đạt thành tích cao. 

Đây là một vài cách bạn có thể làm để biến hoạt động học tập thành hoạt động chủ 
chốt:

• Đặt kỳ vọng cao và rõ ràng.

• Tạo cơ hội cho học sinh để xây dựng lộ trình học tập riêng của chính mình. Hãy để
giáo viên và học sinh xác định cách thức tốt nhất để học được những khái niệm và
chiến lược mong đợi.

• Tạo nhiều cơ hội cho giáo viên để chia sẻ sự tiến bộ của học sinh. Học sinh sẽ quan
tâm, thích thú hơn hoạt động học tập nếu chúng nhận thức được sự tiến bộ của
mình.

• Biến việc học trở thành sự nỗ lực cộng đồng. Sự cạnh tranh lành mạnh, thân thiện
giữa các học sinh hoặc các nhóm học sinh là cách để khuyến khích sự phát triển.
Khi học sinh hiểu bạn mình và có thể làm việc cùng nhau, một bầu không khí bạn bè
thân thiết sẽ phát triển và tạo ra những mối quan hệ sâu sắc và có tính hỗ trợ.

• Gắn phụ huynh, người chăm sóc và cộng đồng vào tiến trình học tập. Điều này sẽ
xây dựng sự hiểu biết và tin tưởng giữa tất cả các bên liên quan.

• Mong đợi và chấp nhận những sai sót như là một phần của quá trình học tập. Chia
sẻ sự thành công và thất bại của chính bạn.

• Ghi nhận sự thành công. Dành thời gian và nỗ lực để chia sẻ niềm vui về những
thành tựu đạt được.

6.3

Xây dựng văn hóa học tập ở trường bạn

Phỏng theo tài liệu “Xây dựng văn hóa học tập ở trường học” (Creating a Culture of Learning at Your School) bởi Trường 
Đại học Eastern Michigan.

7271

Ghi lại những su y nghĩ của bạn!



HƯỚNG DẪN

Ví dụ như một Hiệu trưởng phải khởi xướng và tăng cường các buổi nói chuyện trong 
đó chú ý vào đối tượng học sinh, xem xét các vấn đề khác như lựa chọn chương trình 
giảng dạy, hệ thống kiểm tra và đánh giá, các hệ thống cần thiết khác để hỗ trợ học 
sinh đạt thành tích cao. 

Đây là một vài cách bạn có thể làm để biến hoạt động học tập thành hoạt động chủ 
chốt:

• Đặt kỳ vọng cao và rõ ràng.

• Tạo cơ hội cho học sinh để xây dựng lộ trình học tập riêng của chính mình. Hãy để 
giáo viên và học sinh xác định cách thức tốt nhất để học được những khái niệm và 
chiến lược mong đợi. 

• Tạo nhiều cơ hội cho giáo viên để chia sẻ sự tiến bộ của học sinh. Học sinh sẽ quan 
tâm, thích thú hơn hoạt động học tập nếu chúng nhận thức được sự tiến bộ của 
mình.

• Biến việc học trở thành sự nỗ lực cộng đồng. Sự cạnh tranh lành mạnh, thân thiện 
giữa các học sinh hoặc các nhóm học sinh là cách để khuyến khích sự phát triển. 
Khi học sinh hiểu bạn mình và có thể làm việc cùng nhau, một bầu không khí bạn bè 
thân thiết sẽ phát triển và tạo ra những mối quan hệ sâu sắc và có tính hỗ trợ.

• Gắn phụ huynh, người chăm sóc và cộng đồng vào tiến trình học tập. Điều này sẽ 
xây dựng sự hiểu biết và tin tưởng giữa tất cả các bên liên quan.

• Mong đợi và chấp nhận những sai sót như là một phần của quá trình học tập. Chia 
sẻ sự thành công và thất bại của chính bạn.

• Ghi nhận sự thành công. Dành thời gian và nỗ lực để chia sẻ niềm vui về những 
thành tựu đạt được.

6.3

Xây dựng văn hóa học tập ở trường bạn

Phỏng theo tài liệu “Xây dựng văn hóa học tập ở trường học” (Creating a Culture of Learning at Your School) bởi Trường 
Đại học Eastern Michigan.

7271

Ghi lại những su y nghĩ của bạn!
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NUÔI DƯỠNG THÓI 
QUEN HỌC TẬP SUỐT 
ĐỜI CHO GIÁO VIÊN
Một nền văn hóa học tập trong toàn trường bắt nguồn từ đội ngũ giáo viên. 
Giáo viên nên được trao quyền như những nhà giáo dục, những người không 
ngừng cải thiện và cập nhật những đổi mới mới nhất về chương trình dạy học, 
hoạt động sư phạm và kiểm tra đánh giá. Cách mạng công nghiệp, đại dịch, 
những thảm họa thiên nhiên, thảm họa do con người tạo ra có thể thay đổi 
giáo dục và trường học như những gì chúng ta biết và giáo viên nên thường 
xuyên sẵn sàng thích ứng với những thách thức mới.

Một hệ thống mạnh mẽ để phát triển giáo viên là rất cần thiết để đảm bảo giáo 
viên được trao quyền và hỗ trợ thông qua sự thay đổi; điều này không chỉ đảm 
bảo cho một sự chuyển đổi suôn sẻ sang các mô hình giáo dục mới trong một 
tương lai không có gì chắc chắn và thay đổi nhanh chóng, mà còn truyền cảm 
hứng cho giáo viên đổi mới cách dạy và học mới và sáng tạo để mang lại lợi 
ích cho học sinh trong lớp học.

Trong một nền văn hóa học tập, giáo viên phải xem mình là những người học 
suốt đời được tham gia vào việc nâng cao kiến thức và hiểu biết của bản thân, 
chứ không chỉ nghề nghiệp dạy học và kiến thức môn học, nhưng điều đó có ý 
nghĩa cho học sinh sẵn sàng bước vào một tương lai không ngừng phát triển.
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Sự gián đoạn hoạt động trường học có thể mang lại 
những thay đổi cơ bản trong hoạt động dạy và học mà 
nhiều trường có thể không được chuẩn bị. Tuy nhiên, 
Cô Yenny Dwi Maria đã nhìn nhận việc này như là một 
cơ hội học tập cho bản thân và những giáo viên đồng 
nghiệp để phát triển chính mình. Khi một văn hóa học 
tập mạnh mẽ được tích hợp trong các trường học, giáo 
viên sẽ mong muốn và hứng thú cải thiện bản thân và 
những đồng nghiệp khác.

Đối với Yenny, tận dụng văn hóa học tập trong trường có 
nghĩa là tháo bỏ những rào cản đối với những thử thách 
mới và trao quyền cho giáo viên với những tư duy và 
nguồn lực đúng đắn để thích ứng với những hoàn cảnh 
thay đổi trước mắt.

7.1

Giúp giáo viên dẫn đầu
Cô Yenny Dwi Maria

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

SMPN 211 Jakarta 

Jakarta, Indonesia

Trường Trung học 
Phổ thông công lập

670 học sinh

43 cán bộ

Rào cản ban đầu

Sửa đổi của Chính phủ 
về chương trình, chú 
trọng hoạt động học 
và công tác đánh giá

Giải pháp

Thường xuyên thông báo cho giáo viên về những 
cập nhật của chính quyền, cung cấp cho giáo viên 
thông tin về các nguồn lực và khóa học sẵn có.



NUÔI DƯỠNG THÓI 
QUEN HỌC TẬP SUỐT
ĐỜI CHO GIÁO VIÊN
Một nền văn hóa học tập trong toàn trường bắt nguồn từ đội ngũ giáo viên. 
Giáo viên nên được trao quyền như những nhà giáo dục, những người không 
ngừng cải thiện và cập nhật những đổi mới mới nhất về chương trình dạy học, 
hoạt động sư phạm và kiểm tra đánh giá. Cách mạng công nghiệp, đại dịch, 
những thảm họa thiên nhiên, thảm họa do con người tạo ra có thể thay đổi 
giáo dục và trường học như những gì chúng ta biết, và giáo viên nên thường 
xuyên sẵn sàng thích ứng với những thách thức mới.

Một hệ thống mạnh mẽ để phát triển giáo viên là rất cần thiết để đảm bảo giáo 
viên được trao quyền và hỗ trợ thông qua sự thay đổi; điều này không chỉ đảm 
bảo cho một sự chuyển đổi suôn sẻ sang các mô hình giáo dục mới trong một 
tương lai không có gì chắc chắn và thay đổi nhanh chóng, mà còn truyền cảm 
hứng cho giáo viên đổi mới cách dạy và học mới và sáng tạo để mang lại lợi 
ích cho học sinh trong lớp học.

Trong một nền văn hóa học tập, giáo viên phải xem mình là những người học 
suốt đời được tham gia vào việc nâng cao kiến thức và hiểu biết của bản thân, 
chứ không chỉ nghề nghiệp dạy học và kiến thức môn học, nhưng điều đó có ý 
nghĩa cho học sinh sẵn sàng bước vào một tương lai không ngừng phát triển.
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Sự gián đoạn hoạt động trường học có thể mang lại 
những thay đổi cơ bản trong hoạt động dạy và học mà 
nhiều trường có thể không được chuẩn bị. Tuy nhiên, 
Cô Yenny Dwi Maria đã nhìn nhận việc này như là một 
cơ hội học tập cho bản thân và những giáo viên đồng 
nghiệp để phát triển chính mình. Khi một văn hóa học 
tập mạnh mẽ được tích hợp trong các trường học, giáo 
viên sẽ mong muốn và hứng thú cải thiện bản thân và 
những đồng nghiệp khác.

Đối với Yenny, tận dụng văn hóa học tập trong trường có 
nghĩa là tháo bỏ những rào cản đối với những thử thách 
mới và trao quyền cho giáo viên với những tư duy và 
nguồn lực đúng đắn để thích ứng với những hoàn cảnh 
thay đổi trước mắt.

7.1

Giúp giáo viên dẫn đầu
Cô Yenny Dwi Maria

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

SMPN 211 Jakarta 

Jakarta, Indonesia

Trường Trung học 
Phổ thông công lập

670 học sinh

43 cán bộ

Rào cản ban đầu

Sửa đổi của Chính phủ 
về chương trình, chú 
trọng hoạt động học 
và công tác đánh giá

Giải pháp

Thường xuyên thông báo cho giáo viên về những 
cập nhật của chính quyền, cung cấp cho giáo viên 
thông tin về các nguồn lực và khóa học sẵn có.



Hãy nhớ rằng công nghệ là một công cụ 
để cung cấp nội dung. Điều quan trọng 
là phải chú trọng đến nội dung thay vì 
công nghệ; học trực tuyến không phải 
là việc gắn với những thiết bị công nghệ 
mới nhất.

Rào cản ban đầu

Giáo viên thiếu hiểu biết 
về công nghệ thông tin

Rào cản ban đầu

Sự cô lập và niềm hạnh 
phúc của giáo viên

Giải pháp

Trao quyền cho giáo viên về mặt công nghệ, cập nhật 
chính sách sư phạm và giáo dục:

• Thực hiện đào tạo CNTT chỉ hai ngày trước khi có lệnh
phong tỏa.

• Sau phong tỏa, chuyển sang đào tạo trực tuyến với các
cộng đồng học tập nghề nghiệp ảo. Giáo viên thậm
chí bắt đầu những buổi học với nhau để thực hành
sử dụng các ứng dụng dạy học ảo, ví như: Microsoft
Teams và Google Meet.

• Huấn luyện đồng nghiệp và cố vấn trong các nhóm
nhỏ theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại
trường; giáo viên gặp những vấn đề kỹ thuật có thể
tìm sự giúp đỡ trong trường.

• Nhóm quản lý đã tiếp cận riêng tất cả giáo viên để đề
nghị sự hỗ trợ và ghép đôi hỗ trợ cùng nhau.

• Cung cấp cẩm nang, hướng dẫn, ghi âm cần thiết để
giáo viên làm quen với những ứng dụng công nghệ
cần thiêt.

Giải pháp

Duy trì và củng cố sự gắn bó trong giáo viên và cán bộ:

•  Tạo cơ hội cho giáo viên thiết kế hoạt động học tập 
theo dự án qua các môn học.

•  Bắt đầu các dự án ngoài chương trình cho giáo viên và 
cán bộ, ví như xuất bản sách.

• Đề nghị chứng nhận và trao thưởng để cảm ơn và
thể hiện sự đánh giá cao cho những công việc vất vả
của họ.

•  Thường xuyên kiểm tra giáo viên để đảm bảo nhóm đi 
đúng hướng và kịp thời hỗ trợ.

Trong ngôn ngữ Indonesia, giáo viên được gọi là “GURU”, một 
dạng rút gọn của từ “DIGUGU dan DITIRU”, nghĩa là một người 
được tin cậy và tuân theo. Với tư cách là một hình 
mẫu, giáo viên có trách nhiệm áp dụng 
văn hóa học tập suốt đời, để có thể 
sẵn sàng cho một tương lai không 
ngừng thay đổi, và hướng dẫn 
học sinh qua một thời đại thay 
đổi mới.

Một người giáo viên thực thụ là một người học tập suốt
đời, là người không bao giờ ngừng cải thiện bản thân.
- Yenny Dwi Maria, Hiệu trưởng, SMPN 211 Jakarta
“
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2.

Trường Trung học KouChuan Presbyterian nhận thấy 
giáo viên sẽ là những người đóng vai trò quan trọng định 
hình nên văn hóa học tập trong trường học. Tuy nhiên, 
quan trọng hơn, chính bản thân giáo viên nên là những 
người tích cực trong văn hóa học tập và luôn tìm cách 
truyền cảm hứng cho chính hành trình học của bản thân, 
trước khi họ có thể truyền cảm hứng cho học sinh.  

Lãnh đạo nhà trường phải đi đầu trong việc mô hình hóa 
các hành vi thúc đẩy văn hóa học tập thú vị giữa giáo 
viên và học sinh. Lãnh đạo nhà trường phải trao quyền 
cho cán bộ, cho phép họ tự chủ trong dạy học, chấp 
nhận những rủi ro đã được tính toán, và nhanh chóng 
tha thứ cho những sai lầm trung thực và mở ra những 
cơ hội thứ hai. Trường học có thể khuyến khích giáo 
viên nâng cao kỹ năng bằng việc cho phép họ có cơ hội 
chuyển tải kiến thức vào thực tế lớp học.

7.2

Phát triển chương trình bồi dưỡng
Cô Elsie Jeremiah

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Trung 
học Kou Chuan 
Presbyterian 

Singapore

Trường Trung học 
Phổ thông công lập

1.000 học sinh

100 cán bộ

Nếu mọi giáo viên tin rằng mọi đứa trẻ có thể học và 
muốn học, và nếu mọi giáo viên có thể khuyến khích
mọi đứa trẻ tham gia các hoạt động của lớp học và làm 
cho hoạt động học tập trở nên thú vị gần như mỗi ngày,
thì văn hóa học tập sẽ được nuôi dưỡng.
- Elsie Jeremiah, nguyên Hiệu trưởng, Singapore

“

Thực hành!  Làm thế nào để bạn có thể áp dụng văn hóa học tập suốt đời cho đội
ngũ giáo viên? Mô tả hai cách bạn có thể tạo lộ trình cho giáo viên theo đuổi việc phát 
triển nghề nghiệp của chính họ:

1.
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Cô Elsie Jeremiah và nhóm đồng nghiệp đã tạo động lực và trang bị 
cho giáo viên tham gia vào việc xây dựng một nền văn hóa học tập, 
thông qua các chương trình Phát triển Nghề nghiệp toàn diện và bền 
vững qua nhiều năm:

• Dành thời gian hai tuần một lần cho chương trình phát triển nghề
nghiệp nhóm quy mô lớn về các kỹ năng chung và mỗi tuần một lần
cho hoạt động học tập theo chủ đề.

• Giáo viên cũng được khuyến khích để tham gia vào các cơ hội học
tập ở các diễn đàn trong trường và cấp quốc gia.

• Không gian và thời gian được thiết kế đặc biệt để giáo viên thử
nghiệm các chiến lược dạy - học khác nhau để đưa ra những ý tưởng
mới và khám phá những cách thức sáng tạo để học sinh tham gia
vào hoạt động học tập có chiều sâu hơn.

- Hoạt động này được phân bổ thời gian trong kế hoạch của giáo
viên.

- Có các nguồn quỹ để biến các ý tưởng hay thành các công cụ dạy
học cho chính bản thân giáo viên và đồng nghiệp.

- Giáo viên được trao cơ hội để chia sẻ các chiến lược dạy học mới
tại các diễn đàn quốc gia và quốc tế.

Thử nghiệm các chiến lược dạy học
Nhà trường tích cực nỗ lực để khuyến khích giáo viên đổi mới và thực 
hiện những ý tưởng mới để nâng cao kết quả học tập của học sinh 
trong lớp học. Sự phát triển nghề nghiệp liên tục được cung cấp cho 
giáo viên trong suốt cả năm cũng giúp trang bị cho giáo viên những kỹ 
năng chuyên sâu và am hiểu khái niệm để giúp họ thiết kế các bài học 
hấp dẫn và thích thú. Những trải nghiệm này tăng cường cho giáo viên 
tính tập thể, khuyến khích làm việc nhóm và thử nghiệm, và tăng cường 
sự gắn kết giữa các giáo viên. Khi bản thân giáo viên sáng tạo và được 
truyền cảm hứng, niềm vui học tập lan tỏa này cũng sẽ lan truyền một 
cách tự nhiên trong các lớp học.

Ví dụ như, giáo viên địa lý ở Trường Trung học KouCHuan Presbyterian 
đã học về hoạt động học tập dựa trên trò chơi như là một công cụ để 
tăng cường sự tương tác trong lớp học. Một nhóm ba giáo viên đã nghĩ 
ra ý tưởng tạo ra một trò chơi trên bảng để dạy học sinh các khái niệm 
địa lý, thông qua hoạt động học ngẫu nhiên và thử nghiệm, và đã giới 
thiệu bản thảo để Elsie và nhóm đồng nghiệp xem xét. Trò chơi này đã 
đáp ứng tiêu chuẩn của nhà trường, đã được phê duyệt và phát triển 
thành một công cụ dạy học cho tổ địa lý sử dụng.

Học sinh đang học các khái niệm địa lý thông qua học tập ngẫu nhiên và thực nghiệm.
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Thực hành!  Liệt kê hai cách mà bạn có thể khuyến khích và hỗ trợ giáo viên để đổi
mới các ý tưởng độc đáo nhằm thúc đẩy trải nghiệm học tập của học sinh:

1.

2.

Nhiều năm qua, Bộ Giáo dục Singapore đã hợp tác 
với nhiều đối tác để xây dựng các chương trình hỗ trợ 
học tập và phát triển cho giáo viên. Ví dụ như Bộ Giáo 
dục Singapore quản lý Học viện Giáo viên Singapore 
(AST), đơn vị khởi xướng các chương trình bồi dưỡng 
cho đội ngũ giáo viên và cán bộ của Bộ Giáo dục. Hoạt 
động của Học viện nhằm thúc đẩy văn hóa phát triển 
phát triển chuyên môn và nâng cao chuyên môn cho 
giáo viên (professional development and professional 
excellence), và đồng thời cũng đưa ra một cấu trúc hỗ 
trợ mạnh mẽ cho tất cả giáo viên. Cơ sở dữ liệu tập 
trung của các nguồn lực và chương trình trong một 
cổng thông tin chuyên dụng về phát triển nghề nghiệp 
cho phép giáo viên của tất cả các trường được hỗ trợ 
một cách công bằng và khuyến khích họ tự phát triển 
nghề nghiệp.

7.3

Hệ sinh thái dạy – 
học toàn hệ thống
Bà Wai Yin Pryke

HỒ SƠ QUỐC GIA

Singapore
350 Trường công liên 
cấp 1-12

32.500 giáo viên

83 84

Có một câu nói nổi t iếng rằng “Cần có sự tham gia của 
cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ”. Điều này
cũng tương tự với giáo viên: Giáo viên được đào tạo nên, 
không phải được sinh ra.
- Wai Yin Pryke, Nguyên Hiệu trưởng, Singapore
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Giữ vững hệ sinh thái p hát triển ch uyên môn giáo viên
Bộ Giáo dục Singapore hiện có nhiều hệ thống rõ ràng và có cấu trúc để 
khuyến khích văn hóa học tập suốt đời giữa các giáo viên:

• Quyền sở hữu của giáo viên, sự lãnh đạo của giáo viên: Giáo viên,
người được coi là chuyên gia trong tổ chức, nhận được sự hỗ trợ ở
các mức độ khác nhau để quyết định việc họ muốn học và cải thiện
nghề dạy học như thế nào;

• Cố vấn và đào tạo: Ở cấp trường có sự cố vấn và đào tạo của giáo
viên cao cấp và giáo viên chính;

•  Thăng tiến nghề nghiệp: Sự thăng tiến ở cấp độ nào cũng kéo theo
sự thay đổi vai trò, giáo viên nhận được sự hỗ trợ về các chương
trình đào tạo được cấu trúc cho phép giáo viên tiếp tục học tập và
phát triển;

• Hợp tác trong học tập: Giáo viên có thể tham gia các chương trình
học tập nghề nghiệp ngoài nhà trường. Các chương trình học tập này
thường được giảng dạy bởi các giáo viên uy tín, để giúp giáo viên tiếp
xúc và học tập những kinh nghiệm tốt nhất từ giáo viên đến từ các
trường khác;

• Hợp tác trong công nghiệp: Khuyến khích giáo viên bước ra khỏi bối
cảnh giáo dục để học hỏi từ những lĩnh vực khác “Mở rộng quan
điểm, tạo ra những trải nghiệm học tập mới về phát triển nghề nghiệp
và làm phong phú hoạt động học tập của học sinh”;

• Học tập trong môi trường thực tế và số hoá (Phygital): Hoạt động
học tập của giáo viên hiện nay đang hướng đến “phygital” – kết hợp
giữa thực tế và số hoá. Mặc dù phương thức đào tạo trực tiếp (face-
to-face) vẫn được ưa chuộng hơn cả, hoạt động đào tạo đang dần
chuyển sang hình thức trực tuyến, thậm chí hình thức này đã được
thực hiện trước khi đại dịch bùng phát. Như được đề cập ở phía
trước, Bộ Giáo dục đã thiết lập một cổng thông tin chuyên dụng cho
giáo viên để khám phá và đăng ký các chương trình học tập và xây
dựng lộ trình học cho cá nhân;

• Diễn đàn chia sẻ của giáo viên: Cứ hai năm một lần, một hội thảo lớn
được tổ chức để giáo viên trình bày những thực hành đổi mới sáng
tạo, xây dựng mạng lưới và học tập từ những người khác.

Điều chỉnh qu y trình thích hợp cho trường học của mình 
Khác với các quốc gia trong khu vực, hệ thống giáo dục Singapore nhỏ và tập 
trung. Tuy nhiên, các trường học và các quận huyện vẫn có thể điều chỉnh các bài 
học từ hệ thống chung này để tạo ra các cấu trúc hỗ trợ và mạng lưới đối tác riêng 
để có thể mang lại lợi ích cho giáo viên:

•   Thay vì một quan điểm một hệ thống chung cho toàn quốc, hãy hình thành “liên 
minh” với những trường học cùng tư tưởng trong khu vực địa lý của mình. Ví dụ, 
Indonesia có một mạng lưới các nhóm công tác như Nhóm công tác của giáo viên 
bộ môn của trường trung học. Nhóm sẽ là nơi để giáo viên bộ môn ở các trường 
khác nhau cùng nhau thảo luận về những thách thức và học hỏi lẫn nhau;

•   Suy nghĩ những chuyện lớn, bắt đầu từ những việc nhỏ. Quyết định những lĩnh vực 
bạn muốn hợp tác để giáo viên và học sinh học tập:

-  Bạn có thể hợp tác với các trường học khác ở trong khu vực của mình hay không?

-  Có cơ hội để trao đổi giáo viên hay không?

-  Bạn có thể kết nối các buổi chia sẻ về một lĩnh vực chuyên môn hay không?
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- Các doanh nghiệp trong khu vực của bạn thì sao? Họ có thể tổ chức các buổi nói
chuyện với giáo viên để tìm hiểu thêm về đổi mới tư suy sáng tạo hay không? Một số
tập đoàn lớn có thể tài trợ cho các hoạt động của giáo viên hay không?

Ghi lại những su y nghĩ của bạn!
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Bồi dưỡng giáo viên là một hành trình dài và cần có sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo 
về mặt thời gian và các nguồn lực. Ngay cả một sự hỗ trợ nhỏ cũng có thể đưa đến 
sự thay đổi lâu dài trong việc tạo ra và khuyến khích văn hóa học tập giữa các giáo 
viên. Tinh thần“gotong royong” hay còn gọi là tinh thần hợp tác chắc chắn sẽ giúp 
nâng cao tinh thần của giáo viên và học sinh để không ngừng tự cải thiện bản thân 
và trở thành những người học tập suốt đời.
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CÂU HỎI SUY NGẪM 

1. XÁC ĐỊNH VÀ BỐI CẢNH
Tôi muốn xây dựng văn hóa như thế nào?

Tại sao tôi muốn xây dựng văn hóa này?

Điều này có ý nghĩa gì đối với bối cảnh trường học của tôi?

2.  PHÁN ĐOÁN VÀ ĐƯA RA KẾ HOẠCH 
Tôi cần có dữ liệu/thông tin gì để đánh giá văn hóa hiện tại và tôi tập hợp 
những thông tin/dữ liệu đó như thế nào?

Tôi cần tập trung vào những lĩnh vực gì?
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CÂU HỎI SUY NGẪM
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Tôi tận dụng những cấu trúc nào trong trường học để vạch ra kế hoạch hành 
động?

3. TRUYỀN THÔNG, THAM GIA VÀ THỰC HIỆN
Thông điệp quan trọng của tôi là gì?

Làm thế nào tôi có thể truyền thông hiệu quả đến các nhóm khán giả khác 
nhau để được sự hỗ trợ?

Làm thế nào tôi có thể thực hiện kế hoạch?
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Làm thế nào tôi có thể truyền thông hiệu quả đến các nhóm khán giả khác 
nhau để được sự hỗ trợ?
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Tôi có thể liên quan đến ai?

Có thể có những rào cản nào?

4.  GIÁM SÁT, CỦNG CỐ, DUY TRÌ SỰ NỖ LỰC CỐ GẮNG 
Các quy trình giám sát tôi có là gì?

Làm thế nào tôi biết được trường học đã áp dụng văn hóa lúc nào?
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Làm thế nào tôi có thể củng cố văn hóa?

Làm thế nào tôi có thể duy trì những nỗ lực?

LỜI KẾT

Chuỗi các hoạt động đầu tiên của “Making HEADway”, “Lãnh đạo giáo dục 
trong thời kỳ khủng hoảng”, đã ra mắt như một phản ứng trực tiếp trước sự tác 
động của khủng hoảng COVID-19 lên hoạt động của trường học. Tiếp sau đó, 
những hội thảo trực tuyến và sách hướng dẫn kèm theo đã được dịch sang 
tiếng Bahasha Indonesia và tiếng Việt để tiếp cận với nhiều hơn các nhà giáo 
dục trong khu vực, chúng tôi đã lắng nghe từ các bạn, các đối tác, về giá trị của 
chuỗi hoạt động, không chỉ để thích ứng với cuộc khủng hoảng này, mà còn để 
xây dựng lại tốt đẹp hơn.

Chuỗi hoạt động thứ hai này cố gắng mở ra khái niệm văn hóa học đường đang 
còn mơ hồ và cung cấp cho khán giả và độc giả những ví dụ hữu ích từ các học 
viên trong khu vực. 

Trong cuốn cẩm nang này, chúng tôi đã chia sẻ với các bạn cách thức các nhà 
lãnh đạo trong một số quốc gia Đông Nam Á đã làm để hướng đến xây dựng 
văn hóa học đường tích cực. Chúng tôi đã cung cấp các ví dụ làm thế nào các 
nhà lãnh đạo định hình văn hóa trong trường học; hướng đến xây dựng văn hóa 
quan tâm và nhân ái giữa các nhà giáo dục, học sinh và cộng đồng rộng hơn; và 
quan trọng là thấm nhuần văn hóa học tập trong nhà trường.

Chúng tôi hi vọng rằng cuốn sách này sẽ cung cấp cho các bạn những lời 
khuyên và chiến lược hữu ích để làm sâu sắc văn hóa tích cực trong trường học 
của bạn. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã mang đến cho những người làm việc 
trong ngành giáo dục cơ hội để suy nghĩ lại về cách chúng ta đào tạo những 
nhà lãnh đạo tương lai. Nếu chúng ta muốn thấy sự thay đổi mà chúng ta mong 
muốn trong chương trình đào tạo, trong hoạt động sư phạm và trong phương 
pháp kiểm tra đánh giá, chúng ta cần đảm bảo rằng trường học có một nền văn 
hóa không chỉ cho phép mà còn khuyến khích và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 
Văn hóa là hình ảnh của một tổ chức, và trường học cũng không ngoại lệ. Tôi 
mong muốn các bạn có thể sử dụng cuốn cẩm nang này như một công cụ trong 
nỗ lực thúc đẩy văn hóa học đường tích cực trong thời kỳ bình thường mới.

Trân trọng cảm ơn!

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

Quét để xem các hội
thảo trực tuyến Văn hóa 

học đường tích cực trong 
thời kỳ bình thường mới
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Làm thế nào tôi có thể củng cố văn hóa?

Làm thế nào tôi có thể duy trì những nỗ lực?
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còn mơ hồ và cung cấp cho khán giả và độc giả những ví dụ hữu ích từ các học 
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Vignesh Louis Naidu
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thảo trực tuyến Văn hóa 
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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 

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 

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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Making HEADway – là một chuỗi các hội thảo trực
tuyến tập trung vào học viên, với các cuốn sách hướng dẫn kèm theo – đã 
được thai nghén, thiết kế và phát hành bởi Tổ chức The HEAD Foundation 
vào năm 2020 để đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19. Trong mỗi chuỗi 
hội thảo trực tuyến và sách hướng dẫn, các học giả nổi tiếng và các nhà giáo 
dục mẫu mực trong khu vực chia sẻ các chiến lược và các lời khuyên về việc 
làm thế nào để ứng phó nhanh với việc đóng cửa trường học, và chứng minh 
tương lai các trường học và hệ thống giáo dục sẽ xây dựng trở lại tốt hơn.

Cũng trong chuỗi hoạt động này

LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG
Trong phần đầu tiên của Making HEADway, các nhà lãnh đạo 
trường học từ các nước Đông Nam Á đã cho thấy cách họ 
lãnh đạo nhà trường và sự phản ứng của toàn hệ thống trước 
sự gián đoạn giáo dục gây ra bởi COVID-19, trong khi các 
chuyên gia lãnh đạo giáo dục nổi tiếng thảo luận về việc làm 
thế nào các nhà giáo dục có thể điều chỉnh những chiến lược 
và lời khuyên này cho phù hợp với trường mình.

Sắp diễn ra

THU HẸP KHOẢNG CÁCH TRONG HỌC TẬP TỪ XA
Nhiều người đã nói về sự bất bình đẳng giáo dục ngày càng 
trầm trọng gây ra bởi đại dịch COVID-19 – nhưng chúng ta có 
thể làm gì để xoa dịu tình hình? Trong chuỗi hoạt động này, 
chúng ta tìm hiểu làm thế nào trường học và cộng đồng có thể 
đảm bảo rằng tất cả học sinh có thể tiếp cận các công cụ và 
nguồn lực cần thiết để học tập một cách có ý nghĩa. Bên cạnh 
các nền tảng trực tuyến, làm thế nào các trường học có thể sử 
dụng các loại công nghệ khác, như radio hoặc TV, vào công 
tác dạy học từ xa của họ.

Xem các bản 
ghi ở đây:

Tải sách điện 
tử ở đây:

Đăng ký ngay!

THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2021



    

Được thành lập vào năm 2013, Tổ chức HEAD Foundation nhằm mục đích để 
giúp cải thiện cuộc sống của người dân châu Á bằng cách phổ biến kiến thức và 

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. 

chia

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 Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc 

viện Đại Học Huế. Trước năm 1975, Trường Đạ ọc Sư ạm 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 số 30/CP ngày 

04/4/1994 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 lý 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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