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I GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT 
 

1 Project Objectives 
 

1. The impact of the Project is to improve employability of young labor force aged 18–24 in Viet Nam 
through enhancing the quality and effectiveness of USE. MOET is responsible for overall program 
management and guidance as the Executing Agency. The CPMU has been created in MOET to oversee 
day-to-day Project implementation. The CPMU comprises a qualified full-time project manager and key 
technical staff. PPMUs are formed in the department of education and training (DOET) of 63 target 
provinces. Selected Teacher Training Universities (TTUs) and the National Institute of Educational 
Management (NIEM) will be participating in the Project as implementing agencies. 

 
2 Project Outputs 

 
2. The Project has four outputs: 

(i) Enhanced quality of USE to the International Standards; 
(ii) Increased access and retention to USE; 
(iii) Strengthened planning and management of USE; and 
(iv) Support for project implementation, quality assurance and monitoring. 

 
Output 1. Enhancing Quality of USE to International Standards 

(i) Improvement of Teaching Strategies through PRESETT and INSETT. Pedagogical 
improvements require strengthening of both what is taught in schools and how it is taught. To 
achieve national improvement in the quality of USE from 2015 onwards the focus will be on 
building capacity of TTU lecturers and curriculum specialists to prepare a new curriculum with 
supporting textbooks and train upper secondary teaching staff to gain knowledge and skill in 
implementing the new curriculum and effective use of textbooks. This sub-component will provide 
overseas short-term training courses on curriculum and textbook drafting skills for 75 core 
specialists to assist them to develop the new curriculum and textbooks. Selection criteria for core 
specialists will be developed by MOET in association with ADB. Additionally, three in- country 
INSETT training activities for 18,750 teachers will be organized for; (i) USE teachers to pilot and 
implement the new USE curriculum and textbooks; (ii) professional development for USE teachers 
from disadvantaged provinces in teaching methodology, student assessment and evaluation; and 
(iii) TTU lecturers on capability in improving the professional skills of core teachers to successfully 
implement the new curriculum and textbooks. 

(ii) Provision of Textbooks and Development of Instructional Materials based on the New 
USE Curriculum. Whilst the new USE curriculum will be developed by MOET using Government 
funding this component will provide implementation support by providing: (i) textbooks supporting 
the new curriculum for pilot and nationwide use; (ii) teaching materials and guidelines to assist in 
piloting how to effectively use the new textbooks nationwide; and, (iii) specific and targeted 
teaching support materials/teaching aids for 800 USSs in EM regions. 

(iii) Improving the Academic Environment for gifted USS students. The Project will support 
strengthening a selected number of schools assigned to nurture students classified as gifted and 
talented through developmentally appropriate programs that provide enrichment, counseling 
intervention and acceleration in learning. The sub-output will provide for: (i) laboratory equipment 
and teaching aids for specific programs in Physics, Chemistry, and Biology for those USSs 
catering for gifted and talented students that have the fewest resources and equipment; (ii) in- 
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country training for 833 teachers on advanced coursework from abroad in support of gifted and 
talented education; and (iii) short-term overseas training for 15 teachers and vice-principals 
selected by MOET in association with ADB. 

(iv) Support for CEC to Improve INSETT. To expand the capacity and improve the effectiveness of 
provincial CECs to implement the new INSETT for USS teachers, 63 sets of teaching and practical 
equipment, textbooks and teaching materials will be supplied to relevant libraries to support 
programs conducted by the CEC. To ensure that the programs conducted by CECs are effective 
and utilize new approaches to teacher training, in-country training on curriculum reform for 15 
teachers from each CEC will be conducted. At these train-the-trainer programs, participants will 
be introduced to the new curriculum and to new and innovative approaches in planning programs 
for USS teachers. 

(v) Improving Quality of Foreign Language Training and Education. This output will provide 
support to improve the oral communication skills of USS English teachers through; (i) procurement 
of books for 2,700 schools; (ii) provision of quality audio-visual equipment to equip one specialist 
foreign language room in each province; and, (iii) in-country training for core English teachers to 
focus on enhancing student’s listening and speaking skills. 

(vi) Establishment of Centers for Pedagogical Excellence. Improving teacher effectiveness is 
central to improving student outcomes. As teachers learn best by observing highly effective 
classroom practice, 6 Centers for Pedagogical Excellent will be established to enable TTUs and 
Pedagogical Faculties to more effectively train prospective teachers. These simulation classrooms 
will showcase highly effective practice, including how to engage students in their learning and how 
to plan, manage and assess student outcomes. Specifically this output will; (i) provide teaching 
aids and other equipment to equip six simulation classrooms; (ii) construct (or upgrade) Teaching 
Simulation Facilities for TTU students and lecturers to practice their professional skills; (iii) provide 
in-country training workshops to improve the pedagogical skills of 20 lecturers from each of the 6 
centers; and (iv) provide a 2-week overseas staff training (OST) program for 6 TTU lecturers and 
9 specialists from MOET to acquire high quality, internationally recognized pedagogical skills and 
knowledge. 

(vii) Improved Teaching of Selected Subjects. In order to improve the quality and relevance of USE 
to national goals, eight key subjects have been identified for specific improvement. For each 
subject new and highly effective approaches to teaching and learning will be developed. This 
output will; (i) provide in-country training to improve the teaching practice of 5 core teachers per 
subject from each province; (ii) support teachers to record, publish and share highly effective 
practice; (iii) provide short-term OST for 15 teachers to acquire internationally updated teaching 
methodology; and (iv) conduct a 3-year pilot study on the teaching of Mathematics in two schools 
(1 rural + 1 urban) in Hanoi to assess the impact of teaching initiatives in different circumstances. 

(viii) Support for Academically Disadvantaged Groups. To ensure increased access for all and 
improve the performance of students who are academically disadvantaged by not having access 
to a USS, additional support will be provided. The support will take the form of building the capacity 
of teachers to support isolated students by conducting a series of in-country INSETT training 
programs where the teachers will be assisted to develop a range of self-study materials and 
guidelines to ensure that students undertaking study via distance education have access to 
appropriate materials and support. 
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Output 2. Increased Access and Retention of Disadvantaged Groups to USE 
(i) New Facility Development at Existing USSs in Target Districts. To improve access to quality 

facilities for students in disadvantaged and remote districts, the project will provide civil works 
construction for 1,050 rooms at existing USSs including the provision of furniture. Specialist 
equipment will also be provided for 152 of the newly constructed facilities. These facilities will 
contribute to improving the quality of teaching and learning outcomes of students attending USSs 
in disadvantaged and remote areas. 

(ii) Support for Ethnic Minority Boarding USSs. To encourage an increased participation of EM 
students, the project will improve the learning environment in selected EM boarding USSs. 
Specifically the Project will improve the quality and effectiveness of USE in disadvantaged 
provinces through the provision of equipment to 18 selected provincial EM boarding USSs. 

(iii) Pilot an Inclusive Education Program for Students with Special Needs. To ensure improved 
access for students with special needs to USE and develop an effective and sustainable approach 
to disability within the US sub-sector, a pilot support program focusing on developing appropriate 
teaching and learning environments for students with special needs will be conducted. The Project 
will support the; (i) development of sign language tools for deaf students; 
(ii) Development and provision of instructional materials of sign language for Inclusive Education 
Centers (IEC); and (iii) provision of in-country training of management of inclusive education and 
teaching methodology for 600 teachers in IEC. 

(iv) Education for Sustainable Development (ESD) Support for Disadvantaged Groups. To better 
ensure that disadvantaged students are able to continue to be involved with education and training 
programs after completing USE, the Project will help develop the life-long skills of disadvantaged 
students. The project will provide three in-country teacher training programs for with a focus on: 
(i) developing active and engaging approaches to teaching methodologies and disciplines which 
are particularly effective for academically disadvantaged students; (ii) developing high quality life 
skills together with an improved understanding of the environment and of social issues; and (iii) 
ensuring the cultural preservation of ethnic minorities. 

(v) Capacity Development of Private Sector Schooling. In order to improve access to USE for 
disadvantaged groups new models of finance and management need to be explored so that 
private agencies can play an increased role in exploring new and innovative ways of addressing 
disadvantage. This output will provide support to government agencies and MOET to conduct a 
research study and develop a model on how PPP can be most effectively applied within USE. As 
part of the research, a pilot PPP initiative will provide in-country teacher training for 600 teachers 
from private USSs. 

 
Output 3. Strengthening Planning and Management of USE 

(i) Capacity Development of USE Managers. As the provision of high quality USE is central to 
national development, it is critical that improvements are made in the management of USE at all 
levels. This output will provide in-country training to improve significant aspects of USE including 
planning, management and leadership for education reform. It is anticipated that 2,700 USS 
principals and 600 directors of CECs and principals of complementary education school will 
participate in the training programs. The programs will also include 60 key USE managers 
participating in an OST program to learn about highly effective and efficient approaches being 
undertaken internationally in the management and delivery of quality USE programs. This output 
will also support the procurement of school mapping software to improve the education planning 
capacity in 33 selected disadvantaged provinces. 
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(ii) Provision of Block Grants to Support Local Government. The funding of local government 
departments and the effective and efficient use by each DOET of their block grant has been a 
concern for some time. This output will support; (i) building the planning and management capacity 
of DOETs to meet local needs; (ii) developing agreed solutions to key management issues for 
each DOET to meet the reform requirements associated with the introduction of a revised 
curriculum including the use of more active approaches to teaching and learning, and the 
introduction of new textbooks after 2015. Each DOET will receive one Block Grant package 
including a block grants manual, orientation workshops and monitoring and evaluation (M&E) 
training. 

(iii) Support for Pilot Research Studies for USE. This output will support the use of action- research 
approaches to help improve strategic planning and management of USE. It will develop the 
capability of MOET/DOETs/Research institutes to promote and implement the ongoing “Education 
Renovation” initiates of MOET. A total of five action-research packages will be conducted with a 
focus on; (i) developing a model of USSs autonomy within a framework of social responsibility and 
accountability; (ii) developing management and planning skills for the TTU students; (iii) managing 
curriculum change and developing instructional materials for complementary USE based on the 
new USE curriculum; (iv) student counseling in USSs; and (v) organization of applied science 
research for USE teachers. 

(iv) Support for Enhancement of Research and Training Capacity for Education Management. 
This output will help strengthen the capacity of training and research centers for education 
management by providing equipment for a multifunction room at the NIEM, and in-country training 
to develop the teaching and scientific research capacity of lecturers at NIEM and the Institute of 
Educational Managers Ho Chi Minh City. 

 
Output 4. Support for Project Implementation, Quality Assurance and Monitoring 

(i) Capacity Development of CPMU, PPMUs and other Implementing Agencies. Ensuring those 
agencies that have responsibility for the implementation of project are well trained in the effective 
delivery of change will be central to the successful introduction of the new curriculum and support 
materials. The output will support the capacity strengthening of the CPMU and others responsible 
for project management and implementation of Project. This output will provide in-country training 
for procurement management. Additionally, consulting services, totaling 471 person-months, will 
be provided to support the CPMU in project implementation. 

(ii) Provision of Equipment and Facilities for Project Implementation. The project will provide the 
necessary office equipment, furniture and facilities, and vehicles for the CPMU. Equipment will 
also be provided for PPMUs to ensure timely and quality project implementation. 

(iii) Project Monitoring, Quality Assurance and Evaluation. It is critical that the Project is 
continuously monitored and evaluated to ensure maximum efficiency and effectiveness. This 
output will strengthen project implementation by monitoring and assessing results within the 
agreed M&E framework. This will best ensure the timely delivery of the expected Outcomes and 
Outputs. Through the provision of project review workshops (Inception, Interim, and Final), 
component assessments, and the appointment of an independent consultant to prepare the 
project completion report, the project will be closely monitored and improvements made where 
required. In addition, an external audit service covering the entire project period (7 years) will be 
provided. 
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3 Monitoring impacts of project on Ethnic Minorities people 
 

1. During project preparation and the PPTA, the USEDP II was categories as a “Category B” 
according to ADB’s social safeguards policy on Indigenous Peoples / Ethnic Minorities, which 
means that the project is foreseen to have some impacts on ethnic minority groups: positive or 
negative, direct or indirect, or unforeseen. Group B projects require an EMAP.1EMAP of Project, 
that was prepared in 2012, includes three targets related to increasing the percentage of ethnic 
minority teachers participating in training activities, 15 activities related to the objectives of civil 
work, Fostering Documentation, Block Grants, Research and M&E. 

 
2. Objectives of Internal Monitoring. 
(i) The implementation of project activities is in compliance with the EMAP. 
(ii) The EMs has been effectively engaged in the project activities; 
(iii) Availability of resources and the efficient, effective use of these resources to implement 
EMAP activities; 
(iv) Institutions are well-functioning during the course of EMAP implementation; 
(v) Problems are identified, and appropriate remedial actions carried out. 
 

Internal social monitoring report mainly focuses on monitoring the implementation of the components of the 
project to create impacts on EM people. This internal social monitoring report is carried out semi-annually and 
submitted to ADB. In addition, implementation and updating of the original Ethnic Minority Action Plan as 
prepared in 2012 are also part of internal social monitoring. The CPMU is responsible for the implementation 
of the EMAP. The Social Development Unit under the CPMU has been designated as a focal point for Gender 
and Ethnic Minorities and oversight of the implementation of the EMAP, the GAP for this project 
 

II. EMAP IMPLEMENTATION PROGRESS 
 

As of October 2018, summary of implementation 3 targets and 15 activities of EMAP as follow: 
 

 

Target Progress Activities Progress 
Target 1 On-going Activity 1 Partially completed in 2016 
Target 2 Completed in 2018 Activity 2 Proposed cancellation in MTR 2017 
Target 3 On-going Activity 3 Completed in 2014 

  Activity 4 Completed in 2017 
  Activity 5 Completed in 2015 
  Activity 6 Completed in 2015 
  Activity 7 On-going 
  Activity 8 Completed in 2015 
  Activity 9 Proposed cancellation in MTR 2017 
  Activity 10 Proposed cancellation in MTR 2017 
  Activity 11 Completed in 2014 
  Activity 12 On-going 
  Activity 13 Completed in 2014 
  Activity 14 On-going 
  Activity 15 On-going 

 
Details are summarized in the below table: 

 
 

1Citing the contents of the EMAP Framework of international consultants on EM 
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SUMMARY OF THE EMAP IMPLEMENTATION PROGRESS BY COMPONENT 

 
Components/ 

activities EMAP YEAR 
2014 2015 2016 2017 2018 

Component 1: Enhancing quality of USE to international standards   

1-a: Improvement of teaching 
strategies through PRESETT and 
INSETT 
1-b: Provision of textbooks and 
development of instructional 
materials based on the New USE 
curriculum 
1-c: Support for academic 
environment for gifted USS 
students 
1-d: Support for CEC development 
for new INSETT 
1-e: Improving quality of foreign 
language training and education 
1-f: Establishment of centers for 
pedagogical excellence 
1-g: Improvement of quality of 
teaching of selected subjects 
1-h: Support for academically 
disadvantaged groups 

- Target 1: Ensure 7% EM learners participated in in-
country INSETT training to improve professional skills 
(current baseline of ethnic group teachers is 4.9%). 

Ongoing  Ongoing  Ongoing  Ongoing  Ongoing  

- Activity 1: Including an ethnic minority knowledge 
module in training and capacity strengthening on 
development of curriculum and textbook 

   Ongoing  Completed      

- Activity 2: Ensure that all new/ pilot curriculum, 
textbooks, teacher guides and instructional materials as 
well as self- study guidelines for students are ethnicity 
sensitive and include positive images. 

  

   
Proposed 
cancellation 
in MTR 
2017 

  

- Target 2: Ensure 7% EM learners participated in all 
trainings provided for CECs. 

  

  Ongoing. 
  Ongoing  Completed  

Component 2: Increased access and retention to USE   

2-a: New facility development for 
existing USSs in disadvantaged 
districts- 2-b: Support for provincial 
ethnic minority boarding USSs 
2-c: Inclusive USE for Students 
with Disabilities 
2-d: Education for sustainable 
development (ESD) support for 
disadvantaged groups 

-    Activity 3: Ensure site selection for support to schools 
prioritizes schools with large ethnic students. 

Complet
ed  

        

-    Activity 4: Civil works will use labor based technology 
and employment of poor ethnic unskilled laborers will be 
encouraged. 

    Ongoing  Completed   

-    Activity 5: Ensure that teacher training materials for 
sustainable development support for disadvantaged 
groups component  builds awareness and includes 
strategies to promote EG access to and completion of 
SE. 

  Completed        
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Components/ 
activities EMAP YEAR 

2014 2015 2016 2017 2018 
2-e: Development of PPP models 
for USE 

-     Activity 6: Ensure all teacher training materials on life 
skills for disadvantaged students includes analyses of 
key social issues for ethnic students and incorporates life 
skills to address these vulnerabilities. 

  Completed        

-       Target 3: 50% of teachers trained on in country life 
skills curricula are from ethnic groups.     Ongoing  

Not 
implemente
d  

Ongoing  

-       Activity 7: All sign language tools and instructional 
materials for deaf students are ethnicity sensitive and 
include positive images. 

  
   On-going  Ongoing   

Component 3: Strengthening of planning and management of USE   

3-a: Development of capacity of 
managers for USE 
3-b: Provision of block grants to 
support local government 
3-c: Support for pilot research and 
studies for USE 
3-d: Support for enhancement of 
research and training capacity for 
education management 

- Activity 8: Ensure that all training provided to USS 
Principals, CEC Directors and USE managers 
includemodules to build awareness and include 
strategies to promote EG access to and completion of 
USE 

  Completed        

-  Activity 9: Ensure provincial and district level human 
resource development plans integrate strategies to 
promote ethnic teachers to take on management roles in 
order to increase EG representation in management 
level positions 

     
Proposed 
cancellation 
in MTR 
2017 

-     

-  Activity 10: Ensure school network mapping 
procedures integrate ethnic group issues and criteria.      

Proposed 
cancellation 
in MTR 
2017.  

  

- Activity 11: Ensure guidelines for provision of block 
grants to support DOETs in planning based on 
province’s needs and addressing EM issues and equity 
for EM in USE 

Complet
ed   

  

    

  - Activity 12: Ensure that all research studies include 
ethnicity, gender and equity dimensions.   

  
Ongoing   Ongoing  Ongoing  

4. Component 4: Support for project implementation, quality assurance and monitoring     
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Components/ 
activities EMAP YEAR 

2014 2015 2016 2017 2018 

4-a: Capacity Development of 
CPMU, PPMUs and other 
Implementing Agencies 
4-b: Provision of Equipment and 
Facilities for Project 
Implementation 
4-c: Support for Project Monitoring, 
Quality Assurance and Evaluation 

- Activity 13: The project M&E framework will incorporate 
M&E for EG Plan. 

Complet
ed     

- Activity 14: Train all PMU staff on ethnicity issues. Ongoing Ongoing Ongoing Ongoing Ongoing 

- Activity 15: Output assessment reports include data 
related to access to USE, academic performance and 
other data’s that will be disaggregated by gender and 
ethnicity. 

      Ongoing  Ongoing  
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II. DIFFICULTIES AND CHALLENGES 
The most significant difficulty is how to achieve targets of EM teachers participating in teacher training 
(Target 1), as according to EMAP on September 2014 of international consultant, number of EM USE 
teachers is minor (7,947 out of 150,915). Currently, EM teachers only accounts for 4.52%. 

III RECOMMENDATIONS 
In the Midterm Review Mission, the Project’s M&E framework was revised to properly reflect current 
situation (proportion of EM teachers is minor); specifically, one indicator related to percentage of EM 
teachers was adjusted from 7% down to 5%. Hence, to make implementation consistent with 
monitoring and evaluation, CPMU expect ADB to approve reduction of percentage of EM teachers 
participating in training (Target 1, EMAP) from 7% down to 5%. 

IV CONCLUSIONS 
All implemented and on-going activities of the Project have direct and indirect positive impacts on 
these EM beneficiaries while there is no negative impact. 

The Project expects to receive further support from ADB (update timely all changes relating to 
disbursement procedure, procurement,) to ensure that implementation of the Project’s social targets 
will be on track and well achieved. 

V APPENDIX 
Appendix 1: EMAP implementation progress as of October 2018 

Appendix 2: The Project’s impacts by outputs as of October 2018 
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APPENDIX 1: EMAP IMPLEMENTATION PROGRESS AS OF OCTOBER 2018 
 

Components Proposed activities Progress Remark 

Component1: Enhancing 
Quality of USE to the 
international standards  

Target 1: 
7% trainees of in-country in-service 
teachers training courses are ethnic 
(currently, ethnic teachers took 4.9%) 

On-going.  
Of 20,313 trained teachers, there were 917 ethnic people, 
accounting for 4,51%, lower than the original objective 
(updated as of 31 October 2018).  

Please find 
Annex 1 

Activity 1: 
Including an ethnic minority knowledge 
module in training and capacity 
strengthening on development of 
curriculum and textbook. 

Completed in 2016. 
The training program designed for short-term training 
courses organized for the specialists who involved in 
design of new textbook mentioned psychological and 
cultural characteristics of EG. 1  

Please find 
Annex 2 

Activity 2: 
Ensure that all new/ pilot curriculum, 
textbooks, teacher guides and 
instructional materials as well as self- 
study guidelines for students are ethnicity 
sensitive and include positive images.  

Proposed cancellation in MTR 2017  
 

 

Target 2: 
Ensure 7% EM learners participated in all 
trainings provided for CECs.   

Completed in 2018 
239 out of 2,337 learners (10.23%) participated in training 
courses for CECs were EM 

Please find 
Annex 3 

                                                
1 Differences in religion, culture, and customs of students from different ethnic groups are respected. For example: Item 3.2 Diversity accepting education (p. 28); Intercultural education (p. 35); 
Interdisciplinary Capacity Development - University of Potsdam (Germany) 
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Components Proposed activities Progress Remark 

Component 2: Increasing 
access and retention of 
disadvantaged groups to 
USE 
 

Activity 3: 
Ensure site selection for support to 
schools prioritizes schools with large 
ethnic students. 

Completed in 2014 

- 133 schools in 33 disadvantaged target provinces were 
selected. 

Official Letter No. 01/DATHPT2-XDCB dated 24/09/2012 on 
Guidelines for selection criteria for schools in the project’s 
Civil Works (CWs) portfolio mentioned about ethnic criteria. 
School selection principles are as follows: 

+ School located in areas having large ethnic students. 

+ Priority is given to schools in areas with low proportion 
of literate females aged from 15. 

+ Investment in schools in disadvantaged areas is 
encouraged, as the Project’s objective is to provide 
opportunities for students in disadvantaged areas. 

Please find 
Annex 4 

Activity 4: 
Civil works will use labor based 
technology and employment of poor 
ethnic unskilled laborers will be 
encouraged.  

Completed in 2017 
It is reported that there are 576 out of 62,591 employees 
(22.23%) engaged in the Project’s civil works. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity 5: 
Ensure  that teacher training materials for 
sustainable development support for 
disadvantaged groups component builds 
awareness and includes strategies to 
promote EG access to and completion of 
SE. 

Completed in 2015  

In the Training materials on preservation and 
development of ethnic identities, the following contents 
are mentioned: 1) Preserving and promoting language 
and writing of ethnic minorities; Incentive policy in training 
ethnic students about their own culture; Developing 
curriculum in ethnic language to increase access to 
education (Sub- section I, Section I- Topic 2: Preservation 
and development   of ethnic cultural identity);   2) 
Improving intellectual  level, step by step forming a pool 
of managers, technical workers and ethnic intellectuals  

 
 
 
 
 
Please find 
Annex 5.1 – 
Annex 5.6 
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Components Proposed activities Progress Remark 

 
 
Component 2: Increasing 
access and retention of 
disadvantaged groups to 
USE  
(continuous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

and communities, creating sustainable resources for 
ethnic cultural behavior process (Sub- section 2, Section 
I, Sub-section 1.2, Section III- Topic 2: Preservation  and 
development of ethnic cultural identity);  3) Education of 
all levels of government and sectors about the importance 
of ethnic cultural identity preservation and development of 
(Sub-section 2.1, Section III- Topic 2: Preservation     and 
development of ethnic cultural identity).  The materials 
have been used   in   training of 308 upper secondary 
teachers in 33 disadvantaged provinces,  including 95 
ethnic teachers (30.85%)+ Teacher’s guides on positive 
disciplines education: 1) In topic 1, the  material provide 
the teacher with   knowledge about  benefits of using the 
positive disciplines education measures, defined that: 
Positive disciplines education means teacher must 
recognize the value of an individual student as a shaping 
and growing personality, protect the honor and rights, 
respect  the personality and confidentiality of the students, 
fair behavior,    without discrimination,  not prejudice       to 
students. This helps them more proactive in learning,  
more confident,      the student’s ability are promoted,      
the children are happy to go to schools, more interested 
in learning; 2) Topic 2. Methods and forms of   organizing 
positive discipline education   activities in upper 
secondary schools.   In the solution "attention to student's 
conditions",     the author mentioned many ethnic issues 
to help   teachers identifying      the problems and orienting 
appropriate supports   for ethnic students... 
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Components Proposed activities Progress Remark 

Component 2: Increasing 
access and retention of 
disadvantaged groups to 
USE 
(continuous) 
 

Activity 6: 
Ensure all teacher training materials on 
life skills for disadvantaged student 
includes analyses of key social issues 
for ethnic students and incorporates life 
skills to address  these vulnerabilities. 

Completed in 2015  
In the Life Skills, Environmental Education and Social 
Issues training materials, there is a separate chapter 
devoted to analyzing key social issues and skills to 
address the issues: Chapter 6: Skills at response and 
prevention of some social problems, including: i)   
Common social problems in school, ii) Consistent skills: 
Say No to the group of friends and protect one’s views, iii) 
Negotiation skills: Conflict resolution in a peaceful way, iv) 
Skill at setting limits, v) Skill at looking for assistance, vi) 
Skill at making friend to right person 

 

Target 3: 
50% of teachers trained on in-country 
life skills curricula are  from ethnic 
groups. 

On-going 
354 out of 1,821 teachers (19.4%) participating in life skill 
training was EM  

Please find 
Annex 6 

Activity 7: 
All sign language tools and instructional 
materials for deaf students are ethnicity 
sensitive and include positive images. 

On-going 
CPMU has completed TOR to recruit firms to develop 
sign language tools and instructional materials for deaf 
students.  We have submitted TOR for MOET’s 
comments. It is expected to submit to ADB for approval 
of standard bidding documents in Q1, 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Output 3: 
Strengthening 

Activity 8: 
Ensure that all training provided to USS 
Principals, CEC Directors and USE 
managers include modules to build 
awareness and include strategies to 
promote EG access to and completion 
of USE 

Completed in 2015  
Training materials of USS Principals, CEC Directors and 
USE managers mentioned that: 1) To prioritize 
investments in development of education and training in 
disadvantaged, ethnic, border, island, and remote areas. 
To perform the democratization and socialization in 
education    and training  (Item I. Guiding  Point  of View - 
Part B. Orientations infundamental and comprehensive 
education  and training reform); 2) To  develop textbooks, 
teaching materials appropriate to every learner, with 
attention to ethnic and disable students (III. Tasks and 
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Components Proposed activities Progress Remark 

planning and 
management of USE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Output 3: 

Strengthening planning 
and management of USE 
(continuous) 

solutions - Part B. Orientations   in fundamental and 
comprehensive education and training reform); 3) To 
finalize ethnic incentive policies, credit mechanism for this 
group of students so that they may obtain credit for 
continuing their study (III. Tasks and solutions - Part B. 
Orientations in fundamental and comprehensive 
education and training reform) ... 

Activity 9: 
Ensure provincial and district level 
human resource development plans 
integrate strategies to promote ethnic 
teachers to take on management roles 

Proposed Cancellation in MTR 2017   

Activity 10: 
Ensure school network mapping 
procedures integrate ethnic group 
issues and criteria. 

Proposed Cancellation in MTR 2017   

Activity 11: 
Ensure guidelines for provision of block 
grants to support DOETs in planning 
based on province’s needs and 
addressing EM issues and equity for 
EM in USE 

Completed in 2014  

Activity 12: 
Ensure that all research studies include 
ethnicity, gender and equity 
dimensions. 

On-going 

This activity has 5 research studies. 2 research studies 
have awarded  (Applied pedagogical science research 
package; USS counseling), integrated EM, gender, and 
equality aspects, as follows: 

1. TOR of research study on Applied pedagogical science 
required: 

- Meet the requirement off education innovation, and it is of 
interest to the more disadvantaged student such as ethnic minority 
students and ethnic minority girl to provide equal access to higher 

Please find 
Annex 7.1 
– Annex 
7.2 
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Components Proposed activities Progress Remark 

education; 

- Training materials for teacher and education managers on 
pedagogical action research in USSs: material should be 
considered to support research for students and ethnic minority 
students through illustrative examples, suggesting research topics 
in high school; 

- Report of piloting results of pedagogical action research topics: 
Experimental school should have representatives from schools in 
mountainous areas, giving preference to schools with many ethnic 
minority schools. 

2. TOR of research study on School Counseling required: 

- Priority is given to interviews with teachers and students of 
women and ethnic minorities, the implementation of gender 
equality and gender equality in vocational guidance and school 
counseling, which addresses issues on ethnic minorities, gender 
and gender equality in vocational guidance and schools 
counseling; 

- Including issues related to ethnicity, gender and equity 
dimensions in vocational guidance and school counseling; 
- Materials include the information of ethnicity, gender and 
equity dimensions. 

Output 4: 
Support for Project 
implementation, quality 
assurance, and 
monitoring 
 
 

Activity 13: 
The project M&E framework will 
incorporate M&E for EG Plan. 

Completed in 2014 
The project M&E framework included incorporation M&E 
for EG plan 

Please find 
Annex 8 
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Components Proposed activities Progress Remark 

 
 
 
 
 
 
 

Activity 14: 
Train all PMU staff on ethnicity issues 

 
 

On-going 

CPMU staffs have joined the ADB’s training course on 
ethnicity issues (in 2015, 2016, 2017); and we have 
trained and discussed with all PMU staffs, PPIUs in the 
kick-of meeting for all ethnicity issues of our project (in 
April 2013); CPMU staffs participated the in-country 
training for 33 beneficiary provinces for active teaching 
method and disciplines; life skills, environment and social 
issues (in May 2015; 2016, 2017, 2018). 

 

Activity 15: 
Output assessment reports include data 
related to access to USE, academic 
performance and other data’s that will 
be disaggregated by gender and 
ethnicity. 

On-going 
The Output assessments of training activities are now 
implementing. 
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APPENDIX 2: THE PROJECT’S IMPACTS BY OUTPUTS AS OF OCTOBER 2018 
 

 

Component Positive impacts, expectations Potential risks/ negative 
impacts 

Component 1: Enhancing Quality of USE to International Standards 

1-a: Improvement of Teaching Strategies through PRESETT and INSETT 

1-a-1: Organization of overseas short-term 
training courses for specialists who will 
develop new curriculum and textbooks for 
75 core specialists 

Completed 
The core specialists are trained to develop new curriculum and textbooks, 
which benefit EM teachers and students. The curriculum aims to increase 
EM students’ academic performance and retention rate in schools applied 
new teaching methods and curriculum. 

  

1-a-2: Organization of in-country INSETT 
training activities for: USE teachers to pilot 
and implementation of the USE new 
curriculum and textbooks; USE teachers of 
disadvantaged provinces on teaching 
methodology, examination and evaluation; 
TTUs’ lecturers to improve professional 
skills of core teachers for the 
implementation of new curriculum and 
textbooks. 18750 teachers, 40% of 
participants are female. 

On-going 
USS teachers from different ethnic minorities were provided the 
opportunities and granted with high priority in participating in Project’s 
INSETT training courses through which they were updated with latest 
teaching knowledge and methods; practiced skills and shared experiences 
and lessons with colleagues. At the end of the courses, teachers have the 
opportunity to spread the knowledge they have learned to other colleagues 
in the province and apply it in their teaching jobs at the schools, thereby 
improving the learning outcomes of the students.  
As of October 2018, out of 20,313 teachers participated in the training, there 
were 917 EG teachers (4.51%) 

  

1-b: Provision of textbooks and development of instructional materials based on the new USE curriculum 

1-b-1: Provision of textbooks for pilot and 
nationwide use of new curriculum and 
textbooks (175,000 sets) 

Proposed cancellation in MTR 2017 

  

1-b-2: Development and provision of 
teaching support materials to pilot and use 
nationwide the new textbooks (including 
video tapes and teaching aids) 

  

1-b-3: Development and provision of 
teaching support materials/teaching aids   
for 800 US schools in EM regions 
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Component Positive impacts, expectations Potential risks/ negative 
impacts 

1-c: Support for Academic Environment for Gifted USS students 

1-c-1: Provision of lab equipment & 
teaching aids for 15 selected gifted schools 

On-going 
Lab equipment and teaching aids provided for selected gifted schools 
where female and ethnic students are learning 

  

1-c-2: In-country training for 833 teachers 
on advanced training programs from abroad  

On-going 
Out of 860 trained teachers, 37 ethnic teachers (4.3%), were trained.  
All training courses were on new and advanced teaching methods from 
abroad. Ethnic teachers who participated in those courses were provided 
opportunity of learning and practicing. At the end of the courses teachers 
had the opportunity for sharing the learned knowledge and lessons with 
other teachers in their schools; at the same time, the courses provided good 
opportunity for teachers in selecting teaching methods that are appropriate 
to gifted students whose knowledge background and learning motivation are 
good, thereby improved teaching quality and student’s learning results. 

  

1-c-3: Short-term overseas training for 15 
core teachers and vice principals in charge 
of academics 

Proposed cancellation in MTR 2017   

1-d: Support for CEC development for new INSETT 

1-d-1: Procurement of teaching and 
practice equipment to support teacher 
training for 63 CECs 

Completed. 
Provision of online and multimedia classrooms, and a number of teaching 
aids. The activity helped to create a learning environment for teachers and 
students of beneficiaries CECs, including female teachers and ethnic 
teachers and students. 

  

1-d-2: Provision of textbooks and teaching 
materials for libraries of CECs to support 
teacher training (3,150 book sets) 

Not implemented yet   

1-d-3: In-country training for teachers to 
prepare implementation on curriculum 
reform program (1,890 teachers) 

Not implemented yet   
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Component Positive impacts, expectations Potential risks/ negative 
impacts 

1-e: Improving Quality of Foreign Language Training and Education 

1-e-1: Procurement of English books 
provided to USSs’ libraries (10 books/set x 
2,700 schools) 

Completed. 
Every USS in the country has been provided 1 set of 10 books; each 
province selected 01 school where 01 foreign language room is equipped 
for improving Listening and Speaking for teachers and students, including 
those from an ethnic minority. Under this activity, the group of selected 
students was provided with opportunity in accessing to English learning 
aids, thereby English skills and materials have been improved. 

  

1-e-2: Provision of equipment sets for 
foreign language room of selected US 
schools (63 provinces, 01 USS/province) 

  

1-e-3: In-country training for core English 
teachers (7,500 person-day) 

Completed. 
75 out of 1,432 trained teachers (5.2%) were EM teachers. They 
participated in direct and online courses on Listening and Speaking skills. 
The results have been proved through direct and online tests that 
demonstrated trained teachers’ improvement.  

  

1-f: Establishment of centers for pedagogical excellence   

1-f-1: Construction (or Upgrading) of 
Teaching Simulation Rooms for 6 TTU 
students and lecturers to practice 
professional skills (Thai Nguyen University, 
Hanoi Pedagogical University, Hue 
Pedagogical University, Ho Chi Minh City 
Pedagogical University, Tay Nguyen 
University, Can Tho University)  

Completed.                  
The activity provided sufficient and synchronous environment for TTU 
students (including ethnic students) in practicing and training professional 
skills right in their TTUs through which TTU students’ pedagogical 
excellence and skill is improved. 

ADB approved Resettlement 
reports for 6 constructions, 
indicated that no construction is 
related to 
compensation/clearance/land 
acquisition. Therefore, there is 
no direct negative impact and 
EM people are not negatively 
affected by this activity. 

1-f-2: Procurement of teaching aids and 
furniture to establish simulation classrooms   

1-f-3: In-country Training workshops on 
development pedagogical (360 teachers) Not implemented yet   

1-f-4: OST for 15 TTU lecturers and 
academic staff of Pedagogical Universities     
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Component Positive impacts, expectations Potential risks/ negative 
impacts 

1-g: Improvement of quality of teaching of selected subjects   

1-g-1: In-country training on teaching 
methodology for core teachers in 8 subjects 
(about 2,520 teachers, 15,120 person-day) 

On-going 
 70 EG teachers (4.5%) of 1,558 teachers are core teachers participated in 
direct and online training courses on new teaching method  

  

1-g-2: Support publication to exchange 
initiatives/ experience on improving 
teaching quality for subjects (posting 
articles on 4 journals/newspapers) 

Completed.   

1-g-3: Short term OST for scientific 
subjects for about 15 teachers and 
academic staff 

Proposed cancellation in MTR 2017   

1-g-4: Research into integrating school 
quality evaluation standards and quality 
accreditation standards of upper secondary 
education 

Completed   

1-h: Support for Academically Disadvantaged Groups    

1-h-1: In-country training to teachers to 
guide students' self-study (about 1,764 
teachers, 10,584 person-day) 

On-going 
1,961 teachers, including 145 EG teachers (7.39%), were trained on 
relevant teaching method and self-study that will help weak and 
disadvantaged students (including ethnic students) improved and met 
curriculum standards.  

  

1-h-2: Develop self-study guidelines to 
students (14 subjects) 

EG teachers and students have the opportunity to access these materials; 
ethnicity-sensitive curricula and instructional materials    

1-h-3: In-country training to CEC teachers 
(about 1,512 teachers) 

Completed. 
2,337 teachers, including 239 EG teachers (10.23%), were trained in the 
training courses.  

  

1-h-4: Develop and provide instruction 
materials to CEC teachers  Completed   



28  

Component Positive impacts, expectations Potential risks/ negative 
impacts 

Component 2: Increased Access and Retention to USE 

2-a: New Facility Development for Existing USSs in Target Districts   

2-a-1: Civil works construction (1,068 
rooms in USSs in 33 selected provinces). 

1,068 rooms, consisting of 793 classrooms and 275 subject rooms were 
completed. 
Improving school facilities, learning and teaching environment for EG 
teachers and students.  
Civil works encouraged to use labor based technology and employment of 
poor ethnic unskilled laborers. There are 576 out of 62,591 employees 
(22.23%) engaged in the Project’s civil works. 

No significant impact on the 
environment. The project did not 
entail land acquisition or restrict 
access to lands, and no 
relocation of people. 
133 Resettlement Reports of 133 
USS selected that prepared by 
consultant have been approved 
by ADB. The construction works 
have no problem related to 
resettlement/ compensation/ site 
clearance, so assumed risk 
might not occur; EM people are 
not negatively affected by this 
activity. 

2-a-2: Provision of furniture for newly 
constructed facilities (133 schools) Completed   

2-a-3: Provision of equipment for newly 
constructed facilities (133 schools) Completed   

2-b: Support for provincial Ethnic Minority Boarding USSs   

2-b-1: Provision of equipment to 18 
selected provincial EM boarding USSs 

Completed. 
Students in 18 selected provincial EM boarding USSs will have an 
opportunity of learning and practicing advanced equipment, be more 
confident in learning, thereby, narrowing the learning gap between 
students from an ethnic minority and urban area. 

  

2-c:  Inclusive USE for Students with Special needs    

2-c-1: Development of sign language tools 
for deaf students Not implemented yet   
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Component Positive impacts, expectations Potential risks/ negative 
impacts 

2-c-2: Developing and providing 
instructional materials of sign language for 
Inclusive Education Centers and training 
centers for inclusive teachers (1,000 sets) 

  

2-c-3: In-country training for teachers in 
Inclusive Education Centers (600 teachers)   

2-d: Education for Sustainable Development Support for Disadvantaged Groups   

2-d-1: In-country teacher training for active 
teaching method and disciplines. (about 
1,320 teachers) 

On-going 
669 teachers, including 83 EM teachers (13.6%) in 33 beneficiary 
provinces were trained on positive disciplines, ethnicity-sensitive, and after 
the course they will be able to apply the learnt knowledge in their schools. 

  

2-d-2: In-country teacher training for life 
skills, environment and social issues (about 
1,320 teachers) 

On-going 
1,821 teachers, including 354 EG teachers (19.4%) in 33 beneficiary 
provinces were trained. 
After training courses, teachers’ capacity were improved in understanding 
and identifying social and skill problems, and then re-equipping students 
with fundamental knowledge for self-protection. 
Training materials on life skills include analyses of key ethnic minority 
social issues and vulnerability. 

  

2-d-3: In-country teacher training for ethnic 
minority’s culture preservation (about 330 
teachers) 

Completed 
308 teachers, including 95 EG teachers (30.84%) in 33 beneficiary 
provinces were trained. Improving capacity and awareness on EM culture 
preservation for a united, multi-cultural, multi-ethnic country included 
ethnicity-sensitive. 

  

2-e: Capacity Development of Private Sector Schooling   

2-e-1: Research study on PPP for 
education. On-going.    

2-e-2: In-country teacher training through 
pilot PPP initiative (600 teachers). 

On-going. 
1,262 teachers of private USS have been trained (included 8 EM teachers 
participated) 
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Component Positive impacts, expectations Potential risks/ negative 
impacts 

3. Component 3: Strengthening of Planning and Management of USE 

3-a: Development of Capacity of Managers for USE 

3-a-1: In-country training for development of 
capacity for USS principals  

Ongoing 
Out of 6,831 USS principals, managers participated in training, 345 EM 
teachers (5.05%), was trained. 
100% female principals were from an ethnic minority. The training courses 
were on relevant policies, instructions, orientations on educational 
renovation; management and planning capacity strengthening,...through 
which promoting the role of leadership and management in their schools, 
helping teachers and managers understanding their role and responsibility 
in teaching and education renovation. 

  

3-a-2: In-country training for development of 
capacity for Directors of CECs and 
principals of complementary education 
schools  

Completed 
1530 teachers, including 88 EM managers (5.75%), were trained.   

3-a-3: Oversea training for 15 key 
managers for USE Completed   

3-a-4: Upgrading of School Mapping 
Software to provide to 33 selected 
disadvantaged provinces 

Proposed cancellation in MTR 2017   

3-b: Provision of Block Grants to support local government   

3-b-1: Management cost (develop Block 
Grants manual, orientation workshops, 
M&E) 

On-going 
Completed the guidelines for block grants to be used by provinces.    

3-b-2: Provide Block Grants to DOETs 

On-going 
Block grants helped 14 provinces on life skills, gender equality and ethnic 
issues. 613 EM teachers out of 3444 teachers (17.8%) directly participated 
in the activity. 
4 have been implementing activities related to renovated method and 
technique, making schools plans that meet the local needs. 
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Component Positive impacts, expectations Potential risks/ negative 
impacts 

3-c: Support for Pilot Research and Studies for USE   

3-c-1: Model of USSs with autonomy and 
social responsibility On-going   

3-c-2: Research on Vocational Education in 
Upper Secondary Education Curriculum On-going   

3-c-3: School counseling in USSs 

Completed 
Carried out research of orientations and vocational training and school 
counseling for USS students, including those from an ethnic minority so 
that they understand and make vocational decision that is suitable with 
their capacity and conditions. 

  

3-c-4: Organization of applied science 
research for USE teachers Completed   

3-c-5: Life skills education to upper 
secondary students in disadvantaged 
areas 

On-going   

3-d: Support for Enhancement of Research and Training Capacity for Education Management   

3-d-1: Provision of equipment for 
multifunction room of NIEM Completed   

3-d-2: In-country training for development of 
teaching and scientific research capacity for 
lecturers of NIEM and IEMH (Institute of 
educational managers Ho Chi Minh City) 

Ongoing 
3 training courses for lecturers from the institutes. 2 EM lecturers out of 
175 lecturers participated in the training courses. 

  

4. Component 4: Support for Project Implementation, Quality Assurance and Monitoring 

4-a: Capacity Development of CPMU, PPMUs and other Implementing Agencies   
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Component Positive impacts, expectations Potential risks/ negative 
impacts 

4-a-1: Provision of in-country training for 
procurement management, finance and 
project management, monitoring and 
evaluation  

On-going   

4-a-2: Consulting services (firm and 
individuals) On-going   

4-b: Provision of Equipment and Facilities for Project Implementation   

4-b-1: Provision of office equipment, 
furniture and facilities 

Completed   4-b-2: Procurement of vehicle for CPMUs 

4-b-3: Provision of equipment and furniture 
for PPMUs (63 DOETs) 

4-c: Support for Project Monitoring, Quality Assurance and Evaluation   

4-c-1: Project review workshop (Inception, 
Interim, Final) 

On-going   

4-c-2: Component assessment and 
independent assessment 

4-c-3: Annual Auditing 

4-c-4: Consultant for Project Completion 
Report preparation 

4-c-5: Project Implementation Support 



Amount % Amount %

Total 20,313                7,934                  39.06% 917                     4.51%

1
Training on constructing teaching subjects, assessing and 

evaluating students' capacity development
16-20/12/2014 1,781                  630 84

2 Training in some teaching techniques 7-9/10/2015 365                     230 35

3
Workshop on renewing the training and fostering of 

managers and teachers in teacher training establishments
27/5-09/6/2015 906                     300 47

4
Training on the skills of organizing innovative science and 

technology activities in high school.
13-15/8/2015 853                     157 34

5
Training on the development of interdisciplinary integrated 

curricula for capacity development
21/10- 09/11/2015 2,486                  906 28

6
Workshop to unify the contents of training and fostering

development of training programs.
11/2015 113                     40 2

7 Training on the development of teacher training programs 1/2016 945                     392 28

8
Training on organizational reform and management of 

educational activities in upper secondary schools
3,091                  998 97

9
Training on the implementation of the curriculum 

framework for undergraduate studies
4/2016 103                     66 9

Data table by ethnicity
(As of 31 October 2018)

Female Ethnic Minority

No. Description Period cover
Total 

participate



Amount % Amount %

Female Ethnic Minority

No. Description Period cover
Total 

participate

10

Workshop on evaluation of implementation of education 

plan guiding the development of pupils' capacity and 

organization of school-based educational activities in 

association with local production and business practices

24/6/2016 322                     104 20

11
Training on the skills of organizing innovative science and 

technology activities in high school.
.10/2016 2,821                  1170 130

12

Training for teachers in blocks 10 and 11 on matrix 

construction techniques and compilation of objective test 

questions

25/4-12/5/2017 1,769                  1001 137

13
Training on the development of school plans in line with 

local production practices
12/2017 1,627                  713 101

14 Training for the professional leader in 2017 12/2017 2,003                  909 115

15
Training on evaluation guidelines for science and 

technology projects
10/2018 1,128                  318 50



3.2 Giáo dục việc chấp nhận sự đa dạng (Diversity) 

Ý nghĩa của chủ đề liên môn 

Trường học trong dấu ấn của sự đa dạng dựa trên cơ sở tri thức và tính toàn 

năng, tính vĩnh viễn và sự độc lập của quyền con người. Nó đặc trưng qua việc  

tôn trọng sự đa dạng về xã hội, giới tính, tình dục, gắn với lứa tuổi, thể xác, tinh 

thần, đạo đức, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hoá . Nếu tất cả những người tham gia 

vào việc đào tạo, thanh thiếu niên và người trưởng thành, với tư cách là cá nhân 

biết tôn trọng và thừa nhận, phát huy tiềm năng giáo dục và tính sáng tạo của 

chúng một cách không sợ hãi. Họ sẽ góp phần vào việc cùng nhau về xã hội 

mang dấu ấn của sự tôn trọng, thừa nhận và cởi mở. Một sự phản biện về thái độ 

của bản thân và nhận thức về đa dạng có ý nghĩa lớn ở đây.          

Tiếp thu năng lực  

Người học tiếp nhận tri thức về sự đa dạng của văn hoá, lối sống và niềm tin 

cũng như năng lực mang lại cho họ khả năng để định hướng và tham gia trong 

một xã hội dân chủ. Họ học cách dung nạp những người khác bằng sự đồng 

cảm, tôn trọng và biết đánh giá trong một bầu không khí ứng xử có tính xã hội 

và hợp tác. Bằng cách này thanh thiếu niên phát triển một thái độ cho phép họ 

cảm nhận đa dạng như là đương nhiên và như là làm phong phú. Họ tiếp thu khả 

năng ý thức được các đặc điểm của bản thân thực sự và được quy gán, phản 

biện hoàn cảnh và và phương thức sống của bản thân và tiến hành sự thay đổi về 

giác độ về những hoàn cảnh sống của người khác. Họ phát triển một thái độ có 

cơ sở trên nền tảng của sự tôn trọng sự không thay đổi của nhân phẩm con 

người về ứng xử với những khác biệt và tương đồng. Ở đây các quan niệm xã 

hội về tính chuẩn mực và lệch lạc cũng như các hệ phân cấp và cán cân quyền 

lực được phản biện.              

Những tham chiếu đối với các môn học  

Tất cả các môn học cung cấp những chủ đề tạo điều kiện cho một sự tranh biện 

với đa dạng trên con đường  đi đến một xã hội bao hàm. Các tài liệu dạy và học 

cũng như việc sử dụng ngôn ngữ phản ánh lại thế giới cuộc sống đa dạng của  

học sinh. Các môn học Tiếng Đức, Đạo đức (Berlin), Thiết kế cuộc sống-Đạo 

đức-Tìm hiểu tôn giáo (Brandenburg), sinh học và giờ học thường thức mở ra 

những tiếp cận cá nhân. Ở các môn  nghệ thuật chẳng hạn có khả năng trao đổi 

về những thứ nguyên khác nhau, xuất phát từ các trình bày hình ảnh, để tiến 

hành các sự kiện âm nhạc. Giáo dục về chấp nhận đa dạng (Diversity) trong bối 



cảnh của quyền trẻ em là đối tượng của các môn khoa học xã hội 5/6 và giáo 

dục chính trị. Ở môn thể thao, các sự kiện thể thao và địa lý có thể được sử dụng 

như là điểm kết nối, cũng như chính hoạt động thể thao và các khía cạnh văn 

hoá xã hội liên quan 

3.8 Giáo dục liên văn hoá  

Ý nghĩa của chủ đề liên môn 

Thanh thiếu niên lớn lên trong một thế giới toàn cầu hoá được đặc trưng bởi sự 

đa dạng về văn hoá, chủng tộc, ngôn ngữ, xã hội và tôn giáo-thế giới quan. Họ 

có cơ hội giới thiệu và hành động thành công trong môi trường của bản thân, 

mang dấu ấn của những nền văn hoá khác nhau và sử dụng điều đó cho sự tiếp 

tục phát triển về cá nhân và nghề nghiệp. Nhà trường và những người có thẩm 

quyền giáo dục đã góp phần vào việc chuẩn bị cho những người đang trưởng 

thành cho việc sử dụng các cơ hội này và các thách thức trong đời sống thường 

nhật và cuộc sống nghề nghiệp sau này. Hành động liên văn hoá thành công đòi 

hỏi một ý thức về đặc trưng văn hoá của mẫu hành vi và đánh giá của bản thân 

và yêu cầu có tiền đề về khả năng nhận thức, biết đánh giá giá trị và phản biện 

phê phán những khác biệt và tiếp cận hành động văn hoá. Trên cơ sở này, các 

chiến lược có thể được phát triển và triển khai. Các chiến lược này cho phép có 

một hành động có tính xây dựng và thành công trong một xã hội mang dấu ấn 

của sự đa gạng và trong một thế giới được toàn cầu hoá.            

Tiếp thu năng lực  

Trong khuyến khích của giáo dục liên văn hoá tất cả các học sinh trong đời sống 

xuất hiện tranh biện một cách hiệu quả với những nhận thức và phương thức 

biểu đạt khác. Trong đó có khả năng xem xét sâu sắc một cách có phê phán 

những hình ảnh bản thân của những người khác cũng như biết và phản biện các 

điều kiện khung đối với việc hình thành những hình ảnh như vậy. Trong tranh 

biện với các nền văn hoá, thế giới quan, tôn giáo khác và truyền thống khác 

nhau, những quan điểm và giá trị của riêng bản thân được tương đối hoá. Sự 

đánh giá tính đa dạng dẫn đến việc mở rộng phạm vi của trải nghiệm cá nhân và 

phạm vi hành động. nhà trường sử dụng các điều kiện nội tại trường học và bên 

ngoài trường học để khuyến khích những khả năng và kỹ năng này.  

Tính chất đa ngôn ngữ tạo cho học sinh khả năng giao tiếp thành công với 

người khác, mở rộng tri thức của mình về các nền văn hoá khác và khắc phục 

các định kiến. Theo nghĩa này người học nhận biết và sử dụng những khả năng 



được trao cho họ để tiếp tục phát triển những năng lực ngôn ngữ của mình trong 

nhà trường và trong môi trường sống của họ. Bằng cách này họ nhận được cơ 

hội, thông qua sử dụng các phương tiện số cũng như các giao lưu cá nhân trong 

khuôn khổ các chuyến đi của trường và các chương trình trao đổi để khả năng 

các quan hệ đa dạng với những người ở các nước khác và gìn giữ các quan hệ 

này. Bằng cách này họ được cung cấp khả năng sử dụng và tiếp tục phát triển 

năng lực đa văn hoá của mình trong những tình huống thực và đảm nhận các 

nhiệm vụ làm trung gian về ngôn ngữ, xã hội và văn hoá.                 

Những tham chiếu đối với các môn học  

Đặc biệt ở các môn đạo đức (Berlin) và thiết kế cuộc sống đạo đức tìm hiểu tôn 

giáo (Brandenbugrg), việc tiếp nhận giác độ và tranh biện với các nền văn hoá 

khác được tạo thành chủ đề và trau dồi. Ở các môn nghệ thuật, sự tiếp cận có 

phần sáng tạo với các tác phẩm và học tập xuất hiện mang đặc trưng văn hoá là 

một đối tượng quan trọng. Ở các môn ngoại ngữ, năng lực giao tiếp liên văn hoá 

là một bộ phận trung tâm của giờ học và vì thế được chỉ ra cụ thể trong mô hình 

năng lực. Trong các khoa học xã hội và ở môn toán có các điểm kết nối đối với 

những xem xét so sánh từ các góc độ văn hoá khác nhau.         



Female EM Female EM

1 An Giang 30 16 0 9 5 0

2 Bà Rịa - VT 29 16 0 9 5 0

3 Bắc Giang 29 16 0 9 4 7

4 Bắc Kan 27 14 20 9 4 0

5 Bạc Liêu 14 7 0 9 8 0

6 Bắc Ninh 30 20 0 9 7 0

7 Bến Tre 28 15 2 9 5 0

8 Bình Định 20 10 1 10 4 0

9 Bình Dương 29 13 2 10 3 1

10 Bình Phước 29 8 1 9 2 0

11 Bình Thuận 30 17 5 9 1 0

12 Cà Mau 30 9 2 9 2 0

13 Cần Thơ 30 8 1 9 5 8

14 Cao Bằng 29 16 28 8 2 0

15 Đà Nẵng 29 21 0 10 3 0

16 Đăk Lăk 29 16 6 9 5 0

17 Đăk Nông 30 17 3 9 7 0

18 Điện Biên 27 17 0 9 6 1

19 Đồng Nai 29 20 3 9 3 0

20 Đồng Tháp 28 13 0 9 3 1

21 Gia Lai 29 15 6 9 8 2

22 Hà Giang 27 12 8 9 3 0

23 Hà Nam 27 10 0 16 11 0

24 Hà Nội 29 14 0 9 4 0

25 Hà Tĩnh 29 13 0 9 6 0

26 Hải Dương 30 14 0 9 5 0

27 Hải Phòng 28 15 0 9 4 0

28 Hậu Giang 29 15 0 9 3 0

29 Hòa Bình 25 15 10 9 4 0

30 Huế 28 11 0 9 7 0

31 Hưng Yên 31 21 0 10 5 0

32 Khánh Hòa 30 17 0 9 7 0

33 Kiên Giang 29 11 1 9 7 2

34 Kon Tum 27 21 8 9 4 1

35 Lai Châu 26 13 3 9 7 0

36 Lâm Đồng 34 25 2 9 4 4

37 Lạng Sơn 30 22 17 9 6 1

38 Lào Cai 29 18 6 9 3 0

39 Long An 29 16 0 9 3 0

40 Nam Định 30 17 2 9 5 0

41 Nghệ An 29 13 0 10 8 0

42 Ninh Bình 30 23 2 8 6 0

43 Ninh Thuận 23 11 2 10 3 0

PARTICIPATE IN ALL TRAINING PROVIDED FOR CEC

No. Provinces

2017-2018 2016

Amount
In which In which

Amount



Female EM Female EM

No. Provinces

2017-2018 2016

Amount
In which In which

Amount

44 Phú Thọ 29 16 0 9 2 0

45 Phú Yên 23 6 0 9 5 0

46 Quảng Bình 29 14 1 9 1 0

47 Quảng Nam 8 3 0 9 5 0

48 Quảng Ngãi 29 18 3 9 8 0

49 Quảng Ninh 28 20 1 9 6 0

50 Quảng Trị 23 13 0 8 2 3

51 Sóc Trăng 29 21 12 9 5 2

52 Sơn La 30 16 6 9 6 0

53 Tây Ninh 28 17 3 9 4 0

54 Thái Bình 29 9 0 9 6 1

55 Thái Nguyên 29 19 5 9 6 0

56 Thanh Hóa 30 16 6 9 2 0

57 Tiền Giang 25 13 0 9 2 0

58 TPHCM 29 14 0 9 5 2

59 Trà Vinh 29 16 7 9 6 3

60 Tuyên Quang 31 17 13 9 4 0

61 Vĩnh Long 29 10 1 9 7 0

62 Vĩnh Phúc 29 15 0 10 5 0

63 Yên Bái 29 20 0 9 7 1

Total 1759 944 199 578 301 40



MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING 

SECOND UPPER SECONDARY 

EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT 

----------------------- 

 

No: 01/ DATHPT2/XDCB 

About: Guidelines for selection criteria for 

schools in the project’s Civil Works (CWs) 

portfolio 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence – Freedom – Happiness 

 

-------------------------------- 

 

 

           Hanoi, 24 September 2012   

 

TO: Director of Department of Education and Training: 

              Ha Giang, Cao Bang, Bac Kan, Tuyen Quang, Lao Cai, 

      Dien Bien, Lai Chau, Son La, Yen Bai, Hoa Binh,  

                Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Tri, Quang Nam,  

                  Binh Dinh,Phu Yen, Ninh Thuan, Binh Thuan, Kon Tum,  

                                        Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong, Lam Dong, Binh Phuoc,  

                                        Tay Ninh,Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh, An Giang, 

                                         Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu. 

 

On 26 July 2012, the Minister of Ministry of Education and Training (MOET) signed the 

Decision No. 2714/QD-BGDDT on approval of USEDPII Feasibility Study (including Asian 

Development Bank ADB and in-country Counterpart funds). On 22 August 2012 the Minister of 

MOET signed Decision No. 3195/QD-BGDDT on the establishment of the Central Project 

Management Unit (CPMU) of USEDPII. In order to implement CWs component, the CPMU issues 

the guidelines for selection criteria for USE schools in the project’s CWs portfolio as following: 

 

1. Selection principles 

 

In order to make sure that all selected schools are in compliance with all selection criteria, 

the DOETs have to follow all below principles:    

a) Schools located in poor district or district with poor communes as prescribed by the 

government will be given priority to be invested if those schools have not invested and 

have had demand of investment;  

b) Schools that have not participated in the Government concretization program and 

USEDPI; 

c) Schools that have been listed in the local plans for construction (if having enough 

density/land) or upgrading which are approved by authorized agencies; 

d) School located in flood affected areas; 

e) School located in following districts having low educational index: 

- USE Enrollment rate at the right age 

- USE Enrollment rate at the female right age 

- Literacy rate of population aged 15 and older (average)  

- Literacy rate of population aged 15 and older (female) 

- Proportion of the population that has completed USS and higher education 

- Proportion of the population with short-term technical training certificate or higher 

vocational degree 

f) School located in areas having large ethnic students 

Beside the above principles, the DOETs can propose their own specific criteria which are 

consistent with local characteristics. These criteria have to be approved by authorized 

agency.  

 

2. Selection method 



Different provinces can have different selection methods. However, scoring, ranking and 

listing of priority schools can be done by DOETs. (Method of scoring, ranking and listing of 

priority schools is similar to the selection methods of priority districts, provinces).  

 

3. Room allocation for schools 

USEDPII will use all CWs capital for room construction (including classroom and function 

room). From practical demand of each school, number of each room type was proposed. 

Because the target of CWs component is to create learning opportunity for students in 

disadvantaged areas, the project does not stimulate to invest in cities or district’s center areas. 

Each school can be invested to construct one or both two room types, however total number 

of function room can not exceed 30% of total number of all rooms in that province. 

List of proposed schools (with school name, construction address, number of classroom, 

number of fuction room) is arranged in pripority ranking from top to bottom. Those lists 

were prepared by DOETs and submitted to authorited agency for approval and sent to 

USEDPII before 20 November 2012. After consideration of proposals, financial fund and 

general status of the project, the CPMU will prepare a list of school to submit the MOET and 

ADB for approval. 

The CPMU proposes urgent implementation from the DOETs so that the CPMU can conduct 

the next steps. In implementation, if the DOETs face any difficulties, please contact us at:  

Technical Assistance Project for USEDPII, No. 23 Ta Quang Buu, Hai Ba Trung District, 

Hanoi  

or direct contact with: 

Mr. Tran Ngoc Son – Director of the CPMU 

                                        Phone No: 0913435287, Email: ngocson_1959@yahoo.com 

Mr. Nguyen Duong Viet – Civil works Assistant 

                                        Phone No: 0932223368, Email: vietnguyenduong@gmail.com 

 

To: 

- As above; 

- Deputy Miniter Nguyen Vinh Hien  

(to report) 

- Archives, CWs  

                  

 

DIRECTOR 

 

(signed) 

 

 

Tran Ngoc Son 
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TRÍCH DẪN TỪ TRANG 50-55- CHUYÊN ĐỀ 2 

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHẰM 

THỰC HIỆN GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC 

 TRONG TRƯỜNG THPT 

2.2  Những khác biệt về văn hoá 

Một số trường học có thể bao gồm những học sinh đến từ những vùng miền khác 

nhau, từ các dân tộc khác nhau, với phong tục truyền thống, nền văn hóa và thói quen 

khác nhau. Điều này có thể dẫn đến việc tạo ra khoảng cách giữa các nhóm học sinh. Một 

số học sinh trong nhóm thiểu số hoặc từ các nơi khác đến có thể cảm thấy thiếu tự tin. 

  Đôi khi những khó khăn và sự thiếu tự tin của các em có thể khiến giáo viên nghĩ 

rằng các em kém cỏi, không thể khá hơn, hoặc đơn giản là không để ý tới các em.  

Điều vô cùng quan trọng là người giáo viên phải hiểu được những thách thức mà 

những đứa trẻ này phải đối mặt và hỗ trợ các em. Đối với những đứa trẻ cảm thấy có 

“khác biệt”, những đứa trẻ lớn lên trong các điều kiện khó khăn (HS các dân tộc rất ít 

người, HS sinh ra trong môi trường sống cách biệt ít có điều kiện giao tiếp...) sự tin tưởng 

của người lớn vào các em có ảnh hưởng lớn đến sự thành công và thất bại của các em 

trong trường học. 

Một điều quan trọng nữa là giáo viên phải giáo dục cho những học sinh khác biết 

tôn trọng sở trường, cách sống của bạn bè mình, tôn trọng đặc điểm tâm lí – văn hóa của 

các dân tộc khác nhau, giảm đi hiện tượng bè phái, bắt nạt và ngược đãi. Một lớp học đa 

dạng về văn hóa sẽ tạo ra cơ hội rất lớn để dạy cho học sinh cách chung sống và hợp tác. 

2.3.   Những khác biệt về thể chất 

Tất cả mọi người, và tất cả trẻ em, đều khác nhau và có những năng lực thể chất 

khác nhau. Có những người cao, người thấp, béo hay gầy. Một số người trong chúng ta 

có thể chạy nhanh trong khi những người khác có thể chạy chậm... Một số người có thể 

đứng thăng bằng khá lâu trong khi những người khác có thể nhanh chóng bị ngã. Một số 

có thể nhìn thấy những vật ở rất xa, trong khi một số những người khác chỉ có thể nhìn 

thấy những vật ngay phía trước mặt... 

  Những khác biệt về thể chất có thể  được nhìn thấy dễ dàng hơn, ví dụ: khi một 

người phải sử dụng nạng, chân tay giả hay xe lăn. Trẻ có thể bị suy giảm khả năng thị lực 

hay thính lực khiến cho khả năng nhìn và nghe bị hạn chế.  



Cho dù các em có thể có những đặc điểm gì về thể chất đi nữa thì tất cả mọi trẻ em 

đều có quyền giống nhau trong việc thụ hưởng một nền giáo dục có chất lượng. Các em 

cũng có quyền có được một môi trường học tập có thể tiếp cận được.  

  Trong một số trường hợp, trẻ em đã phải chịu đựng những vết thương nghiêm 

trọng do tai nạn, bị hành hạ, Những trẻ này rất dễ bị tổn thương vì các em không chỉ chịu 

sự mất mát về thể chất mà các em còn phải đương đầu với sự tổn thương tâm lý. Các em 

luôn có những mặc cảm, tự tách biệt mình khỏi những người khác  – thái độ này đôi khi 

bị giáo viên và bạn bè coi là “khác người”.    

Trách nhiệm của người giáo viên là phải: 

 Nhận ra và hiểu được những thách thức cụ thể mà học sinh của mình đang phải đối 

mặt. 

 Đảm bảo rằng các em được bảo vệ, tôn trọng và không bị phân biệt đối xử, bắt nạt. 

  Tạo một môi trường học tập tạo thuận lợi cho sự tham gia đầy đủ của các em. 

 Giúp đỡ để các em thành công trong học tập. 

2.4.   Những khác biệt về năng khiếu và sở thích 

Để tạo được một môi trường học tập kích thích trẻ đạt tới thành công thì điều quan 

trọng là giáo viên phải hiểu biết được từng cá nhân học sinh. Học sinh này đặc biệt giỏi 

điều gì?  thích làm gì? Điều gì gây hứng thú cho em? 

Khi giáo viên biết được năng khiếu và sở thích riêng của từng học sinh,  giáo viên 

có thể giúp em phát huy khả năng sở trường tốt hơn dựa trên những điểm mạnh của các 

em. 

Ví dụ: một học sinh gặp khó khăn trong môn Hoá học nhưng lại đam mê học môn 

Lịch sử. Học sinh này rất có thể sẽ thực hiện những bài trắc nghiệm hoá học một cách 

kém cỏi, tránh thực hiện những nhiệm vụ về môn hoá và không tham gia những lớp học 

hoá. Nếu giáo viên phản ứng lại bằng việc chê bai, chỉ trích thì chỉ khiến em chán nản và 

làm cho em tin rằng mình ngu dốt hoặc không có khả năng. Nhưng nếu giáo viên giao 

cho em thực hiện tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử của khoa học nguyên tử, tức là dựa vào 

sở thích yêu môn sử của em, người giáo viên này sẽ nâng cao lòng yêu mến của học sinh 

đó đối với môn Hoá học và giúp em này hiểu nó. Học sinh này sẽ cảm thấy được khích lệ 

và tự tin hơn - điều kiện cần thiết cho việc học tập và thành công trong học tập. 

2.5.   Những khác biệt về tính cách 

Mỗi trẻ đều có những đặc điểm tính cách riêng biệt, tác động tới cách xử sự của 

đứa trẻ. Tính  cách của mỗi người là bẩm sinh và khó có thể thay đổi được. Cá tính của 



mỗi người là phần quan trọng tạo ra cái Tôi của mỗi người. Trẻ em có thể có những cá 

tính rất khác nhau mà có thể ảnh hưởng rất lớn tới cách các em phản ứng với trường học 

như thế nào. Không có tính cách “tốt” hay “xấu” – mà  là những sự khác nhau. Mọi con 

người đều có những ưu điểm và những hạn chế.  

2.6.  Những trải nghiệm tiêu cực mà học sinh có thể đã phải chịu đựng (đặc biệt là đối 

với các em nữ) 

Những khó khăn về mặt tâm lý, bị hành hạ, ngược đãi, bị phân biệt đối xử và bị 

xâm hại tình dục. 

Trong nhiều gia đình, với quan niệm trọng nam khing nữ “nhất nam viết hữu, thập 

nữ viết vô” (một người con trai cũng coi là có có con, mười người con gái cũng coi là 

không có con), cha mẹ đối xử không tốt với con gái cũng là một vấn đề học sinh nữ phải 

chịu đựng, điều này có thể in dấu ấn lên tâm lí.  

Với một số DTTS, nạn tảo hôn, ép con lấy chồng sớm cũng là một vấn đề mà 

nhiểu HS nữ phải đương đầu, điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc hoàn thành chương 

trình trung học mà còn ảnh hưởng đến tâm lí, đến hành vi thường ngày của các em. GV 

cần tìm hiểu để biết và có cách cảm thông, khắc phục.  

 

Bị xâm hại tình dục có thể gây ra những khó khăn tâm lý nghiêm trọng. Các em 

thường rất khó bộc lộ mình bị xâm hại. Giáo viên thường chỉ có thể nhận biết được  thông 

qua quan sát và giao tiếp với trẻ. Mà sự giao tiếp đó phải thể hiện thái độ thông cảm, 

muốn giúp đỡ, quan tâm đến những nỗi sợ hãi của các em và đặc biệt là tạo được sự tin 

cậy ở các em. 

Những dấu hiệu sau đây có thể giúp giáo viên phát hiện nhất là các em gái bị xâm 

hại:  

 Sa sút nghiêm trọng về sức khỏe, tỏ ra chán nản, nhút nhát, buồn rầu đặc biệt. 

 Tỏ thái độ bực bội, không thoải mái khi tiếp xúc với các bạn trai hoặc với đàn ông. 

Trẻ bị hành hạ, ngược đãi thường có những dấu hiệu:  

 Những vết thâm tím, vết bỏng, vết lằn trên người mà học sinh không giải thích rõ 

nguyên nhân. 

 Thay đổi bất thường trong thái độ, cách cư xử: sự lơ đãng, lo âu, căng thẳng, 

không hòa nhập với bạn bè, hay gây gổ… 



 Khi giải quyết những khó khăn trở ngại của học sinh, giáo viên cần lưu ý một số 

điều sau: 

 Cố gắng kiềm chế, không thể hiện thái độ quá nóng nảy, căng thẳng trước mặt học 

sinh vì điều đó khiến học sinh trở nên tức giận hơn, thậm chí có thể nảy sinh ý 

nghĩ tiêu cực, dẫn đến hậu quả khó lường. 

 Nên lắng nghe và thực sự chú ý xem xét vấn đề từ phía học sinh. Lắng nghe tất cả 

những gì các em nói, biểu lộ sự cảm thông qua nét mặt, ánh mắt, cử chỉ. Bằng cách 

đó chúng ta sẽ thể hiện được một cách chân thành điều mà mình mong muốn. 

 Cần tránh thái độ "quan liêu" "hồ đồ" do hấp tấp vội vàng chưa tìm hiểu nguyên 

nhân đã nhanh chóng đưa ra những lời chỉ trích. Chúng ta hãy giúp học sinh làm rõ 

vấn đề và cùng với các em tìm ra giải pháp phù hợp. 

 Trong trường hợp học sinh có khó khăn về tâm lý, giáo viên cần nói chuyện riêng 

với học sinh với thái độ tôn trọng, quan tâm, lo lắng chứ không phải là với thái độ 

phán xét, kết tội.   

  Tìm kiếm sự trợ giúp thích hợp từ phía nhà trường và các cơ quan chức năng với 

vấn đề và hoàn cảnh của học sinh này là rất quan trọng. Giáo viên có thể  trao đổi 

vấn đề đó với Ban giám hiệu, với các chuyên gia tâm lý, các tổ chức trợ giúp xã 

hội (các đoàn thể, công an, y tế, tòa án,..). Nếu học sinh mong muốn tự mình đối 

phó, giải quyết hãy để các em tự lực, song giáo viên có thể tư vấn hoặc giúp các 

em tiếp xúc với các tổ chức trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRÍCH DẪN TỪ TRANG 71-73- CHUYÊN ĐỀ 2 

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHẰM 

THỰC HIỆN GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC 

 TRONG TRƯỜNG THPT 

3. Xây dựng mạng lưới trợ giúp 

3.1. Xây dựng tổ chức tham vấn học đường (phòng tư vấn hỗ trợ học sinh) trong 

trường học 

Hoạt động tư vấn được tạo ra để giúp người học hiểu sâu sắc hơn về môi trường sống, 

về năng lực của chính mình, lựa chọn hành vi ứng xử tích cực, thực hiện mục tiêu cuộc 

sống. Hoạt động tư vấn tập trung giúp đỡ cá nhân đương đầu với những nhiệm vụ phát 

triển như sự tự quyết, tính độc lập, giúp học sinh hiểu rõ những sở trường, tiềm năng cũng 

như sở đoản của mình, các yếu tố môi trường tác động đến sự phát triển của mỗi cá nhân, 

giúp học sinh đương đầu với những áp lực của hoàn cảnh. Hoạt động tư vấn tạo thuân lợi 

cho học sinh tự hiểu mình và tự phát triển thông qua các mối quan hệ, hướng tới sự phát 

triển nhân cách phù hợp xu thể phát triển xã hội trên cơ sở tự hiểu mình và hiểu biết về 

môi trường. 

Giáo viên được xem là người tốt nhất có thể cho học sinhh những lời khuyên xác đáng 

bởi vì họ biết rõ những điểm mạnh và yếu cũng như những sở thích của học sinh.  

Nội dung chính của tư vấn học sinh là giúp họ thảo gỡ những vướng mắc riêng tư có 

liên quan đến nhu cầu cá nhân, những quan hệ và hoạt động mà học sinh tham gia trong 

quá trình học tập và sinh hoạt xã hội. 

Nhà trường có thể lập “Phòmg tư vấn hỗ trợ học sinh” như một “phòng chức năng” 

được bài trí phù hợp với hoạt động tư vấn và cử giáo viên có uy tín kiêm nhiệm phụ trách. 

Nhiệm vụ cơ bản của phòng tư vấn hỗ trợ học sinh là tổ chức hoạt động tư vấn cho học 

sinh trong các lĩnh vực giáo dục, nghề nghiệp và ứng xử xã hội, có hành vi thích hợp 

trong việc ứng phó với các vấn đề xẩy ra ở học đường và xã hội (ví dụ như vấn đề bị phân 

biệt đối xử, bị lạm dung, bị quấy rối…) . Phòng tư vẫn hỗ trợ học sinh có thể đưa đến 

những kết quả như: nâng cao thành tích học tập, nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật, khắc 

phục những đặc điểm nhân cách không mong muốn, uốn nắn những thói quen có hại, 

hình thành kĩ năng sống tích cực của học sinh. 

3.2. Tạo lập nhóm giáo viên trợ giúp 

Nhà trường có thể thành lập nhóm giáo viên trợ giúp để thảo luận về những vấn đề 

liên quan đến hành vi cư xử, kỷ luật và giải quyết xung đột. Bắt đầu với việc các cá nhân 



chia sẻ với nhau về cuộc sống, tâm tư và những lo lắng của mình. Giáo viên có thể cùng 

làm việc với nhau đã lâu, tuy nhiên không phải lúc nào mọi người cũng có dịp chia sẻ về 

bản thân mình. Dần dần, đây sẽ là nơi an toàn để giáo viên chia sẻ những khó khăn và trút 

bỏ những sự buồn bực, tức giận. Đây cũng là nơi giáo viên có thể nói với nhau một cách 

chân thực về "những đứa trẻ khó bảo" và cùng bàn cách để tìm ra các giải pháp thích hợp, 

để giải quyết các vấn đề một cách có hiệu quả mà không cần sử dụng hình phạt. Đây cũng 

là nơi giáo viên chia sẻ nhau những gì mình đã làm được, sự thành công của những ý 

tưởng mới. Nhóm trợ giúp phải là nơi "an toàn và tin tưởng" để giáo viên chia sẻ và thực 

sự là nơi mà họ có thể nói cho nhau biết tất cả mọi việc về bản thân mình mà không hề e 

ngại. Nhóm giáo viên này được hình thành nhằm mục đích đóng góp, chia sẻ những hiểu 

biết và dự báo trước các vần đề có thể xảy ra. Qua đó, từng thành viên trong nhóm sẽ rút 

ra các bài học kinh nghiệm bổ ích khi giải quyết từng tình huống gặp phải trong quá trình 

giáo dục. 

3.3. Tạo lập nhóm trợ giúp từ cộng đồng  

Nhà trường nên thành lập nhóm trợ giúp này để hỗ trợ các hoạt động giáo dục của 

nhà trường. Trường học cũng cần có tổ tư vấn gồm những cha mẹ học sinh quan tâm đến 

giáo dục học sinh, các chuyên gia tâm lý, những người có uy tín, được kính trọng trong 

cộng đồng (chính quyền địa phương, khu phố, giáo viên nghỉ hưu, trưởng làng/già làng, 

trưởng bản – với học sinh DTTS già làng, trưởng bản có vai trò hết sức quan trọng) để họ 

có thể giúp đỡ trong việc giải quyết các vấn đề cần thiết liên quan đến học sinh. 

Nhóm tư vấn (cộng đồng) trợ giúp này có thể giúp nhà trường tổ chức các hoạt động 

giáo dục như: tư vấn sức khoẻ, tâm lý, kể chuyện danh nhân hay sự kiện lịch sử; chăm 

sóc vườn trường, trồng cây cảnh, hoặc hướng dẫn học sinh đọc sách; giúp giáo viên làm 

đồ dùng dạy học, nhóm này còn có thể giúp các em giải quyết các vấn đề khó khăn về sức 

khoẻ và xã hội khác hay vận động các nguồn lực để hỗ trợ nhà trường nhằm tăng cường 

trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy học. 

 

 

 

 



TRÍCH DẪN TỪ TRANG 8-TRANG 12 - CHUYÊN ĐỀ 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ  GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC 

1. Mục tiêu      

Học xong chuyên đề này, học viên cần đạt: 

- Hiểu được khái niệm về giáo dục kỉ luật tích cực 

- Phân tích được sự cần thiết phải sử dụng phương pháp giáo dục kỉ luật tích cực 

trong các trường THPT. 

- Trình bày được các yêu cầu đối với giáo viên và những định hướng cơ bản 

trong việc thực hiện phương pháp giáo dục kỉ luật tích cực ở trường THPT. 

- Thay đổi quan niệm về kỷ luật đối với học sinh, tích cực sử dụng các biện pháp 

KLTC trong quá trình dạy học/giáo dục. 

 

I. KHÁI NIỆM GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC 

Theo quan điểm giáo dục kỉ luật tích cực, việc mắc lỗi của học sinh được coi như 

lẽ tự nhiên của quá trình học tập và phát triển. Nhiệm vụ quan trọng của nhà giáo dục là 

làm thế nào để HS tự nhận thức được bản thân, tự kiểm soát hành vi, thái độ trên cơ sở 

các quy định, quy ước được xây dựng, thoả thuận giữa người dạy và người học. Khi học 

sinh mắc lỗi, giáo viên là người bạn, người anh/chị, người bố, người mẹ, chỉ cho các em 

nhận ra lỗi của mình để tự điều chỉnh. Việc tự nhận ra lỗi để điều chỉnh bản thân là cơ sở 

cho sự phát triển hoàn thiện nhân cách. Đôi khi giáo dục dựa trên “sai lầm” cũng mang 

lại tác dụng không nhỏ. 

Vậy giáo dục kỉ luật tích cực là gì? 

Giáo dục kỷ luật tích cực là cách giáo dục dựa trên nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất 

của học sinh; không làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của học sinh; có sự thỏa 

thuận giữa giáo viên - học sinh và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh. 

Cụ thể là: 

 Những giải pháp/ biện pháp giáo dục mang tính dài hạn giúp phát huy tính kỉ luật tự 

giác của học sinh. 

 Sự thể hiện rõ ràng những mong đợi, quy tắc và giới hạn mà học sinh phải tuân thủ. 

 Gây dựng mối quan hệ tôn trọng giữa giáo viên và học sinh. 



 Dạy cho học sinh những kĩ năng sống mà các em sẽ cần trong suốt cả cuộc đời. 

 Làm tăng sự tự tin và khả năng/ kỹ năng xử lý các tình huống khó khăn trong học tập 

và cuộc sống của các em. 

 Dạy cho học sinh cách cư xử lịch sự nhã nhặn, không bạo lực, có sự tôn trọng bản 

thân, biết cảm thông và tôn trọng quyền của người khác. 

 Động viên, khích lệ thực hiện hành vi, xây dựng sự tự tin, lòng tự trọng và tính trách 

nhiệm, giúp học sinh phát triển hoàn thiện nhân cách, không làm cho các em bị tổn 

thương.  

 Giáo dục kỉ luật tích cực là việc dạy và rèn luyện cho học sinh tính tự giác tuân 

theo các quy định và quy tắc đạo đức ở thời điểm trước mắt cũng như về lâu dài.  

  Mục tiêu của giáo dục kỉ luật tích cực là dạy học sinh tự hiểu hành vi của 

mình, có trách nhiệm đối với sự lựa chọn của mình, biết tôn trọng mình và tôn trọng 

người khác. Nói cách khác giúp học sinh phát triển tư duy và có các hành vi tích cực 

có thể ảnh hưởng lâu dài đến cả cuộc đời sau này.  

Giáo dục kỉ luật tích cực không phải là.... 

 Sự buông thả, để cho học sinh muốn làm gì thì làm. 

 Không có các quy tắc, giới hạn hay sự mong đợi. 

 Những phản ứng mang tính ngắn hạn hay những hình phạt thay thế cho việc đánh 

mắng, sỉ nhục. 

 

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỈ LUẬT 

TÍCH CỰC TRONG TRƯỜNG THPT 

1. Đặc điểm tâm – sinh lý học sinh THPT 

Để giáo dục học sinh có hiệu quả, giáo viên cần biết rõ đối tượng của mình là ai? 

Có những đặc điểm về tâm, sinh lý như thế nào? Từ đó chúng ta có phương pháp giáo 

dục phù hợp với lứa tuổi và với từng cá nhân học sinh.  

Học sinh THPT đang ở độ tuổi trưởng thành ở giai đoạn đầu của tuổi thanh niên, ở độ 

tuổi này có những đặc điểm sau: 

 1.1. Về phát triển thể chất 



        Cơ thể của các em đã đạt tới mức phát triển của người trưởng thành, nhưng chưa 

hoàn thiện so với người lớn. Tư duy ngôn ngữ và những phẩm chất ý chí có điều kiện 

phát triển mạnh. Ở tuổi này, các em dễ bị kích động, thích bắt chước, thích thể hiện là 

người lớn. Sự phát triển thể chất có ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và nhân cách 

đồng thời nó còn ảnh hưởng tới sự lựa chọn nghề nghiệp sau này của các em. 

1.2. Về phát triển trí tuệ 

Hệ thần kinh phát triển mạnh tạo điều kiện cho sự phát triển các năng lực trí tuệ. 

Cảm giác và tri giác của các em đã đạt tới mức độ của người lớn. Khả năng quan sát phát 

triển, tuy nhiên sự quan sát ở các em thường phân tán, chưa tập trung cao vào một nhiệm 

vụ nhất định. Khi quan sát đối tượng còn mang tính đại khái, phiến diện đưa ra kết luận 

vội vàng ít có cơ sở thực tế. Trí nhớ cũng phát triển rõ rệt. Trí nhớ có chủ định giữ vai trò 

chủ đạo trong hoạt động trí tuệ. Các em đã biết sắp xếp lại tài liệu học tập theo một trật tự 

mới, có biện pháp ghi nhớ một cách khoa học. Khi học bài các em có khả năng khái quát 

rút ra những ý chính, xác định được trọng tâm của bài học, tuy nhiên một số em còn ghi 

nhớ đại khái chung chung. Hoạt động tư duy của học sinh THPT phát triển mạnh. Các em 

đã có khả năng tư duy lý luận, tư duy trừu tượng một cách độc lập và sáng tạo hơn. Năng 

lực phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa phát triển, giúp các em có  thể lĩnh hội 

các khái niệm phức tạp và trừu tượng. Năng lực tư duy phát triển đã góp phần nảy sinh 

hiện tượng tâm lý mới đó là tính hoài nghi khoa học. Trước một vấn đề các em thường 

đặt những câu hỏi nghi vấn hay dùng lối phản biện để nhận thức chân lý một cách sâu sắc 

hơn. Thích những vấn đề mang tính triết lý. Các em có khả năng phán đoán và giải quyết 

vấn đề một cách nhạy bén. Tuy nhiên đôi khi kết luận còn vội vàng theo cảm tính.  

Giáo viên cần tổ chức các hoạt động, tạo điều kiện phát huy tính tích cực, độc lập 

sáng tạo của học sinh. Việc phát triển khả năng nhận thức của học sinh trong dạy học 

là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên. 

 

 

1.3. Về phát triển nhân cách 

 Sự tự ý thức 

          Sự tự ý thức là một đặc điểm nổi bật trong sự phát triển nhân cách của học sinh 

THPT, nó có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển tâm lý của lứa tuổi này. Biểu hiện của sự 

tự ý thức là nhu cầu tìm hiểu và tự đánh giá những đặc điểm tâm lý của mình theo chuẩn 

mực đạo đức của xã hội. Các em không chỉ nhận thức về cái tôi hiện tại của mình mà còn 



nhận thức về vị trí của mình trong xã hội tương lai. Các em không chỉ chú ý đến vẻ bên 

ngoài mà còn đặc biệt chú trọng tới phẩm chất bên trong. Các em có khuynh hướng phân 

tích và đánh giá bản thân mình một cách độc lập mang tính chủ quan. Ý thức làm người 

lớn khiến các em thích khẳng định mình, muốn thể hiện cá tính của mình một cách độc 

đáo, muốn người khác quan tâm, chú ý đến mình… 

Với các đặc điểm đó, người lớn, thầy cô giáo cần phải lắng nghe ý kiến của các 

em đồng thời cần giúp các em có sự nhìn nhận khách quan về nhân cách của mình, tự 

nhận thức và xác định được giá trị của bản thân nhằm giúp cho sự tự đánh giá bản 

thân được đúng đắn hơn, xác định được điểm mạnh, điểm yếu để tự điều chỉnh hoàn 

thiện bản thân, tránh những suy nghĩ lệch lạc, phiến diện hoặc là quá ảo tưởng hoặc 

quá tự ty về bản thân dẫn đến các biểu hiện hành vi không tích cực . 

 Sự hình thành thế giới quan 

 Sự hình thành thế giới quan là nét chủ yếu trong tâm lý tuổi học sinh THPT. Vì các 

em sắp trở thành người lớn, chuẩn bị bước vào cuộc sống xã hội, các em có nhu cầu tìm 

hiểu khám phá về tự nhiên, xã hội, về các nguyên tắc và quy tắc ứng xử, những định 

hướng giá trị về con người. Các em quan tâm đến nhiều vấn đề như: thói quen đạo đức, 

cái xấu, cái đẹp, cái thiện, cái ác, quan hệ giữa cá nhân với tập thể, giữa cống hiến với 

hưởng thụ, giữa quyền lợi và nghĩa vụ trách nhiệm… Tuy nhiên nhiều học sinh ở độ tuổi 

này do ảnh hưởng của giáo dục gia đình nên có tư tưởng không lành mạnh như: coi 

thường phụ nữ, coi khinh lao động chân tay, ý thức tổ chức kỉ luật kém, thích hưởng thụ 

hoặc thụ động, dựa dẫm vào người khác… Những học sinh này dễ trở thành học sinh “cá 

biệt” trong lớp.  

 Để giúp các em điều chỉnh suy nghĩ tư tưởng lệch lạc, giáo viên phải khéo léo, tế 

nhị khi phê phán những biểu hiện tư tưởng qua thái độ hành vi chưa đúng đắn của 

học sinh, giúp các em thay đổi nhận thức, điều chỉnh thái độ hành vi của mình. Giáo 

viên cần tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư tình cảm, suy nghĩ của học sinh, nguyên nhân 

của những hành vi không tích cực để giúp các em phát triển đúng hướng. Tuyệt đối 

không dùng bạo lực (lời nói hay hành động thô bạo làm tổn thương đến các em). 

 Hoạt động giao tiếp 

      Ở tuổi học sinh THPT các em có nhu cầu sống tự lập, có nhu cầu giao tiếp với bạn bè 

cùng lứa tuổi trong tập thể. Thích được giao lưu, thích tham gia các hoạt động tập thể. 

Tình bạn đối với các em ở tuổi này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tình bạn thân 

thiết, chân thành sẽ cho phép các em nhìn nhận, điều chỉnh bản thân. Môt loại tình cảm 

đặc biệt – tình yêu nam nữ bắt đầu nảy nở. Tuy nhiên tình cảm này chưa được phân định 



rõ giữa tình yêu và tình bạn. Do vậy, cảm xúc của các em trong giai đoạn này rất phức 

tạp “thoáng vui”, “thoắt buồn” nên rất dễ ảnh hưởng đến học tập, nhiều em không làm 

chủ được bản thân dẫn đến học hành sa sút. Tình yêu ở lứa tuổi này nhìn chung là lành 

mạnh, trong sáng nhưng cũng là một vấn đề rất phức tạp ảnh hưởng đến việc học tập của 

học sinh. 

      Giáo viên cần hết sức bình tĩnh coi đây là sự phát triển bình thường và tất yếu 

trong sự phát triển của con người, tế nhị, khéo léo không nên can thiệp một cách thô 

bạo như cấm đoán, kiểm điểm phê bình, bêu gương trước lớp… sẽ làm tổn thương đến  

tình cảm và lòng tự trọng của các em. Thầy/cô giáo nên gặp gỡ khuyên nhủ để các em 

xác định được nhiệm vụ học tập và có thái độ đúng đắn trong quan hệ tình cảm với 

bạn khác giới. Giúp các em biết kìm chế những cảm xúc của bản thân để tránh những 

hậu quả đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng đến học tập và tương lai sau này. 

     Có thể nói tuổi học sinh THPT là thời kỳ đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của mỗi 

con người. Các em đang đứng trước “ngưỡng cửa cuộc đời”. Giai đoạn này có tính chất 

quyết định hướng đi của mỗi người “thành công” hay “thất bại”.      Giáo viên cần quan 

tâm, có các biện pháp giáo dục tốt để góp phần hoàn thiện nhân cách cho các em, 

đồng thời giúp các em định hướng nghề nghiệp cho tương lai. 
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2.2. Nguyên nhân của việc sử dụng các các biện pháp trừng phạt thân thể và xúc 

phạm tinh thần khi học sinh mắc lỗi 

2.2.1 Một bộ phận các thành viên trong xã hội còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng 

phong kiến.  

Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng Nho 

giáo. Ngoài những điểm tích cực, tư tưởng Nho giáo có những mặt tiêu cực gây ra sự bất 

bình đẳng trong xã hội, phân biệt đối xử, trọng nam kinh nữ, người lớn có quyền bắt trẻ 

em phải phục tùng… Đó chính là một trong  những nguyên nhân gây ra bạo lực trong gia 

đình, ngoài xã hội. Quan niệm xưa cho rằng muốn dạy trẻ thì ngay từ nhỏ trẻ phải được 

giáo dục bằng đòn roi thì mới nên người, người lớn thầy cô có quyền đánh mắng, xử 

phạt... Trẻ em phải chịu đựng, phải chấp hành không được cãi lại. Có nghĩa là người lớn 

có quyền bắt trẻ em phải làm bất kể điều gì người lớn muốn.  uan niệm này đã được 

truyền từ đời nay sang đời khác và nghiễm nhiên nó trở thành một biện pháp giáo dục 

mang tính phổ biến.  

2.2.2. Quan niệm sai lầm về giáo dục học sinh thông qua sử dụng các hình thức kỉ luật  

Trong giáo dục truyền thống, quan niệm "Thương cho roi cho vọt, Ghét cho ngọt 

cho bùi" cho đến nay vẫn được nhiều giáo viên và các bậc phụ huynh áp dụng. “Miếng 

ngon nhớ lâu - Đòn đau nhớ đời” hầu hết các cha mẹ, thầy cô đã sử - dụng biện pháp 

trừng phạt thân thể khi trẻ mắc lỗi với hy vọng làm cho trẻ sợ, trẻ sẽ nhớ lâu và không 

giám tái phạm. Từ quan niệm sai lầm trên, nhiều người đã sử dụng biên pháp TPTT khi 

trẻ mắc lỗi. Trừng phạt thân thể trẻ em là vấn đề không mới ở Việt Nam, nó được sử 

dụng trong gia đình và ngay cả trong nhà trường. Khi sử dụng các hình thức TPTT trẻ 

em, thầy cô giáo đã đựa trên những lí lẽ ngụy biện như sau:  

- TPTT có tác dụng ngay tức thì 

TPTT là biện pháp đơn giản, hiệu qủa hơn các biện pháp giáo dục khác. Quan niệm 

này cho rằng, khi trẻ bị mắc lỗi, cần xử phạt nặng ngay tức thì để các em nhớ lâu và 

không bao giờ sai phạm nữa. 

- TPTT học sinh cũng không ảnh hưởng lâu dài, nặng nề đối với trẻ 



Quan niệm cho rằng những hình thức xử phạt đối với học sinh khi các em mắc lỗi có 

tác dụng nhất thời mà không ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của trẻ. Họ thường biện 

hộ: “Đánh mắng không ảnh hưởng gì, hồi còn đi học, tôi vẫn thường bị đánh, mắng 

nhưng có sao đâu”.  

- Đối với học sinh “cá biệt”, TPTT là biện pháp giáo dục duy nhất 

Học sinh “cá biệt ” có thể được chia thành hai nhóm: i) Một số ít trẻ em sinh ra đã có 

những vấn đề về hành vi (có thể do tình trạng kém dinh dưỡng, tính hiếu động...). Biểu 

hiện của những học sinh này là có tính khí “thất thường ”, dễ khùng, hay lơ đễnh và thiếu 

khả năng tập trung; ii) Nhóm thứ hai gồm những học sinh bị ảnh hưởng bởi tác động của 

các vấn đề mang tính xã hội như: có vấn đề ở gia đình  cha mẹ bỏ nhau, mồ côi, bị bỏ rơi, 

ngược đãi…  hoặc bị bạn bè xấu lôi kéo, đe dọa ... Những học sinh này thường có những 

biểu hiện hành vi khác thường, gây phiền toái, rắc rối cho những người xung quanh, 

chúng thường bị cha mẹ, giáo viên, đối xử khắt khe, bạn bè xa lánh. Một số giáo viên cho 

rằng: Học sinh ”cá biệt” thường không nghe lời thầy cô. Chúng luôn bướng bỉnh, quậy 

phá trong lớp. Giáo dục bằng lời không mang lại hiệu quả, chỉ có TPTT  mới có thể làm 

chúng sợ. 

- TPTT là biện pháp giáo dục giúp cho học sinh nên người 

Quan niệm này cho rằng hình phạt của thầy cô giáo giúp học sinh nhận ra lỗi, thay đổi 

nhận thức và hành vi, nhờ đó mà các em trưởng thành. "Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng đã từng 

bị cha mẹ hoặc thầy cô đánh mắng, nhờ đó mà tôi trở nên ngoan ngoãn, tiến bộ hơn trong 

học tập và đạo đức, như vậy việc TPTT cũng đâu có phải là điều quá đáng". 

   2.2.3. Thiếu hiểu biết về tâm sinh lí học sinh 

Ngoài quan niệm sai lầm về giáo dục học sinh nêu trên, trong nhiều trường hợp, 

TPTT học sinh còn do thiếu hiểu biết về tâm sinh lý học sinh. Mỗi học sinh lớn lên đều 

trải qua các giai đoạn phát triển tâm sinh lý, quá trình phát triển đó có nhiều ảnh hưởng 

đến thái độ hành vi của các em.  

Ở lứa tuổi mầm non, tiểu học trẻ thường ngoan dễ bảo tuy nhiên cũng có trẻ ương 

bướng do cha mẹ quá nuông chiều hoặc do có ảnh hưởng của vấn đề thể chất, tinh thần 

phát triển không ổn định. 

Độ tuổi trung học là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của các em về cả thể chất lẫn 

tinh thần, đây là giai đoạn phát triển chuyển tiếp giữa trẻ em và người lớn.   Giọng nói 

thay đổi, cơ thể lớn nhanh hơn, các bộ phận trên cơ thể phát triển hoàn thiện hơn, các 

em bắt đầu có ý thức khẳng định bản thân, thích làm người lớn, muốn được người lớn 

tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mình. Các biểu hiện này khiến các em trở nên ngang 

bướng thích làm theo ý mình, không muốn người khác can thiệp vào các vấn đề mang 



tính riêng tư. Khi phải tuân thủ theo một trật tự, nguyên tắc, quy định, nhiều học sinh 

hiếu động thường hay quậy phá, quấy rối và trở thành những học sinh “cá biệt”. Khi bị 

xử phạt, các em thường dễ xúc động, dễ bị tổn thương dẫn đến các hành vi thiếu sự 

kiểm soát, thường có các biểu hiện liều lĩnh, chán sống. Người lớn, cha mẹ và thầy cô 

giáo cần quan tâm đến các đặc điểm này của các em, tìm các biện pháp giáo dục phù 

hợp, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các em, từng bước, kiên trì uốn nắn để các em phát 

triển đúng hướng. Điều này sẽ giúp học sinh, gia đình, nhà trường, cộng đồng tránh 

được những hậu quả đáng tiếc xảy ra, giúp học sinh trở thành những công dân tốt, khỏe 

mạnh toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, xã hội sẽ ít có bạo lực . 

    Một số ví dụ về biểu hiện của học sinh ở độ tuổi THPT: 

 Một học sinh tâm sự khi biết mẹ đọc thư từ, và nghe trộm điện thoại của em, em uất 

ức khóc cả đêm, nhịn ăn và giận không nói chuyện với mẹ trong một thời gian dài. 

 m cảm thấy căm giận mẹ không muốn nhìn mặt mẹ, chán đời chỉ muốn đi khỏi nhà. 

 Khi biết sức học của con giảm sút và phát hiện ra con đã yêu một bạn trai trong lớp, 

mẹ em đã đánh em rất đau và sỉ nhục chửi bới ầm ĩ. Sau trận đòn gây đau đớn cả về 

tinh thần và thể xác, vừa xấu hổ với hàng xóm và căm giận mẹ, em đã bỏ nhà đi. Mẹ 

em lo sợ tìm kiếm khắp nơi không thấy, mẹ đã vào trang  eb cá nhân của em thì đọc 

được dòng chữ “T i kh ng thể sống được trong cái gia đ nh mà giống như địa ngục, 

thà chết t i c ng kh ng  uay về ng i nhà đó” đọc được dòng chữ này mẹ em ân hận 

và tìm cách nhắn tin xin lỗi con về những cư xử của mình.  ua bạn bè của em, mẹ 

em biết rằng em đang cùng một số bạn cùng hoàn cảnh bỏ nhà chuẩn bị lên tầu vào 

Nam. Biết tin này mẹ em đã cùng các cha mẹ của các em khác ra tận sân ga để đưa 

các em về nhà . 

 Một trường hợp khác, khi mẹ phát hiện ra con gái đang yêu một bạn trai cùng lớp, cả 

gia đình tìm cách ngăn cấm, cắt điện thoại bàn, thu điện thoại di động, khóa cửa nhốt 

em ở trong phòng không cho ra ngoài. Học sinh này đã gào thét, đập phá mọi đồ đạc 

ở trong phòng nhưng cha mẹ, người thân vẫn làm ngơ. Sau một thời gian, gia đình 

phát hiện ra em mắc bệnh trầm cảm ít nói, nói lảm nhảm, học hành giảm sút trầm 

trọng và em tuyên bố sẽ yêu và lấy một bạn cùng giới. Mẹ em lo sợ đã đưa em vào 

bệnh viện tâm thần để khám. Kết luận của bác sĩ là em bị rối loạn tâm thần cần phải 

chữa trị bằng các biện pháp tâm lý.  

 Một học sinh do đánh nhau nên bị cô giáo bắt làm kiểm điểm, cô giáo hứa nếu em 

tiến bộ cô sẽ không hạ điểm hạnh kiểm và không ghi học bạ những khuyết điểm của 

em. Suốt học kỳ hai, học sinh này đã cố gắng rất nhiều nhưng đến cuối năm khi nhận 

lại học bạ em mới vỡ ra rằng cô giáo đã không giữ lời hứa vẫn hạ hạnh kiểm và ghi 

học bạ những khuyết điểm của em. Tức giận, mất niềm tin, thiếu suy nghĩ em đã 



mang dao đến nhà và đâm dao vào người cô khi cô giáo đang ngồi soạn bài. Cô giáo 

được gia đình đưa đi cấp cứu, do vết dao đâm quá sâu nên không qua được.  

…  ất nhiều câu chuyên tương tự và rất đau lòng ở độ tuổi “dở dở” “ương ương” 

này. Các hậu quả đáng tiếc xẩy ra chủ yếu do cha mẹ, người lớn, thầy cô thiếu hiểu biết 

về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, đã sử dụng các biện pháp giáo dục thô bạo mang tính 

trừng phạt thân thể làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của các em gây hoang mang, 

mất phương hướng dẫn đến các hành động tiêu cực. Nếu như cha mẹ, thầy cô giáo hiểu 

con em mình, cố gắng làm người bạn đáng tin cậy, lắng nghe để thấu hiểu tâm tư tình 

cảm của các em, bằng những biện pháp giáo dục tích cực sẽ giúp các em vượt qua được 

những khó khăn khủng hoảng về tâm sinh lý ở lứa tuổi này.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRÍCH DẪN TỪ TRANG 32-TRANG 33 - CHUYÊN ĐỀ 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ  GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC 

4.1. Những điều cần có ở người giáo viên: 

-   Giáo viên có quan hệ liên nhân cách sâu sắc, quan tâm và hiểu biết từng học sinh, 

thương yêu, bao dung, độ lượng với học sinh. Chủ động lôi cuốn sự tham gia của các em  

vào các công việc có liên quan của trường, lớp. 

-    Giáo viên phải tôn trọng, hợp tác, dân chủ trong quan hệ với học sinh, thừa nhận giá trị 

của mỗi em như là một nhân cách đang hình thành và phát triển, biết bảo vệ danh dự và quyền 

lợi của học sinh; Tôn trọng cá tính và bí mật riêng tư của học sinh, không có lời nói hay hành vi 

làm xúc phạm đến học sinh. 

-   Giúp học sinh phát triển năng lực cá nhân, giải phóng và phát huy mọi khả năng, sức mạnh 

tiềm tàng của mỗi em thông qua việc khích lệ và tạo điều kiện để học sinh phát huy tính chủ 

động, sáng tạo trong học tập và các công việc khác;  

-   Quan tâm và tạo điều kiện để các em phát triển như là một chủ thể có đầy đủ giá trị và 

sáng tạo, để từng em phát huy điểm mạnh, phát triển năng khiếu, sở thích của mình; Hiểu 

biết thế giới tinh thần của các em, biết chia sẻ và động viên các em đúng lúc. Tạo dựng 

được bầu không khí tâm lí - đạo đức thuận lợi với những xúc cảm tích cực trong sự thống 

nhất tinh thần giữa giáo viên và học sinh với nhau. 

-  Đối xử công bằng, không phân biệt, không trù dập, không thành kiến với học sinh. 

-  Gương mẫu, có trách nhiệm và giữ chữ tín với học sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ 3. CÁC VẤN ĐỀ VỀ DÂN TỘC THIỂU 

SỐ VÀ ĐẢM BẢO QUYỀN ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN 

TỘC THIỂU SỐ TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

(TRÍCH DẪN) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. BÀI 1: TÌM HIỂU CÁC VẤN ĐỀ CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN 

NHÓM DÂN TỘC THIỂU SỐ 

 

I. MỤC TIÊU 

Học xong bài này, học viên cần: 

- Hiểu được các khái niệm dân tộc, dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số, đảm bảo 

quyền của người dân tộc thiểu số. 

- Vẽ được lược đồ phân bố các nhóm dân tộc ở Việt Nam theo các vùng: 

o Các tỉnh miền núi phía Bắc 

o Các tỉnh thuộc Tây Nam Bộ 

o Các tỉnh thuộc Tây Nguyên 

o Các tỉnh thuộc duyên hải miền Trung 

- Nêu được những đặc điểm về văn hoá, xã hội, kinh tế, phong tục tập quán của các 

vùng dân tộc thiểu số có thể ảnh hưởng đến giáo dục phổ thông và đảm bảo quyền 

giáo dục phổ thông. 

- Hiểu được một số chính sách của Nhà nước đối với nhóm DTTS nói chung và 

chính sách về phát triển giáo dục đào tạo nói riêng. 

II. NỘI DUNG CƠ BẢN  

- Các khái niệm cơ bản: dân tộc, dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số, đảm bảo 

quyền của người dân tộc thiểu số. 

- Sự phân bố các nhóm dân tộc theo vùng miền. 

- Ảnh hưởng của các yếu tố văn hoá, xã hội, kinh tế, phong tục tập quán của các 

vùng dân tộc thiểu số đến giáo dục phổ thông và đảm bảo quyền giáo dục phổ 

thông. 

- Hệ thống pháp luật quốc gia và những chính sách cập nhật của Nhà nước đối với 



nhóm DTTS và chính sách về phát triển giáo dục đào tạo. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

Hoạt động 1. Tìm hiểu một số khái niệm về dân tộc 

Giảng viên có thể tổ chức khởi động bằng hình thức động não: 

 - Nêu câu hỏi để HV trả lời nhanh:  

  Bạn hiểu thế nào là:    

+ Dân tộc ? Dân tộc thiểu số ? 

             + Vùng dân tộc thiểu số ?  

 - HV nêu nhanh ý kiến. GV khái quát lại các ý kiến, hiểu biết của HV, giải thích. bổ 

sung và chốt kiến thức. 

Hoạt động 2.  Tìm hiểu sự phân bố và đặc điểm của các nhóm dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam 

Bước 1. Hoạt động nhóm:   

Nhiệm vụ:  

1. Vẽ lược đồ phân bố các nhóm DTTS  ở Việt Nam theo các vùng: 

o Các tỉnh miền núi phía Bắc 

o Các tỉnh thuộc Tây Nam Bộ 

o Các tỉnh thuộc Tây Nguyên 

o Các tỉnh thuộc duyên hải miền Trung 

    2. Khái quát đặc điểm của các nhóm dân tộc trong vùng. 

 (*Có thể dùng những phương pháp khác nhau như: vẽ tranh, đóng vai hay tiểu phẩm… 

để giới thiệu được những đặc điểm đặc trưng, nổi bật nhất của nhóm dân tộc ở vùng đó). 

Bước 2. Hoạt động cả lớp:  

Các nhóm trình bày kết quả, sản phẩm. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.  

BCV nhận xét, đánh giá kết quả, chốt kiến thức.  



Hoạt động 3 . Tìm hiểu về các chính sách của nhà nước đối với dân tộc thiểu số 

Bước 1. Hoạt động nhóm:  

 * Thảo luận, thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Tìm hiểu về:  

- Những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đối với người DTTS 

- Những chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo đối với người DTTS 

Bước 2. Hoạt động cả lớp:  

Mời 1 – 2 nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.  

Giảng viên nhận xét và chốt kiến thức.  

IV. THÔNG TIN HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 

4.1. Thông tin hỗ trợ cho hoạt động 1 và 2      

4.1.1. Một số khái niệm 

Khái niệm về dân tộc thiểu số: Từ điển Bách Khoa Việt Nam đưa ra định nghĩa dân 

tộc thiểu số như sau: “Dân tộc còn đồng nghĩa với cộng đồng mang tính tộc người… 

cộng đồng này có thể là bộ phận chủ thể hay thiểu số của một dân tộc sinh sống ở nhiều 

quốc gia dân tộc khác nhau liên kết với nhau bằng những đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa, và 

nhất là ý thức tự giác tộc người”. 

Nghị định số 5/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc đưa ra một số định 

nghĩa liên quan đến dân tộc thiểu số như sau: 

-  Dân tộc thiểu số “là những dân tộc có số dân ít hơn so với dân tộc đa số trên phạm 

vi lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Dân tộc đa số là “dân tộc có số 

dân chiếm trên 50% tổng số dân của cả nước”. 

-  Dân tộc thiểu số rất ít người “là dân tộc có dân số dưới 10.000 người” 

-  Vùng dân tộc thiểu số “là địa bàn có đông các dân tộc thiểu số cùng sinh sống ổn 

định thành cộng đồng trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” 1. 

Khái quát những nội dung trên có thể nói, dân tộc là một khái niệm có thể hiểu theo 

hai nghĩa chính: Dân tộc hoặc để chỉ cộng đồng dân cư của một quốc gia, hoặc dân tộc để 



chỉ cộng đồng dân cư của một tộc người. Sự liên kết cộng đồng dân tộc được tạo nên từ 

yếu tố có chung ngôn ngữ, văn hóa, lãnh thổ và biểu hiện thành ý thức tự giác tộc người. 

4.1.2. Sự phân bố các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

Vùng DTTS và miền núi gồm 5.259 xã, ở 457 huyện, thuộc 52 tỉnh, thành phố, với 

gần 14 triệu người, chiếm 14,6% dân số cả nước, đồng bào lại sinh sống chủ yếu ở những 

nơi khó khăn nhất (trên 8 triệu người DTTS sống ở vùng biên giới). Mặc dù dân số chỉ 

chiếm khoảng 1/6 nhưng địa bàn sinh sống lại chiếm 2/3 diện tích cả nước, trong điều 

kiện địa hình bị chia cắt, giao thông cách trở (Uỷ ban Dân tộc, 2016). Sự phân bố các 

nhóm dân tộc và dân tộc thiểu số được phân thành các vùng miền như sau: 

- Các tỉnh miền núi phía Bắc 

Các tỉnh miền núi phía Bắc là địa bàn sinh sống của khoảng  30 tộc người thiểu số 

thuộc nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau: Việt - Mường (người Mường), Thái - Ka-Đai 

(Tày, Nùng, Thái, Giáy, Bố Y, Lào, Lự, La Ha, La Chí, Sán Chay, Cờ Lao, Pu Péo), 

Tạng - Miến (Lô Lô, La Hủ, Phù Lá, Hà Nhì, Cống, Si La), Hmông - Dao (Hmông, Dao, 

Pà Thẻn), Môn - Khmer (Kháng, Xinh Mun, Khơ Mú, Mảng) và Hán (Hoa, Ngái, Sán 

Dìu). 

Một số tộc người ở khu vực này còn được chia thành các nhóm địa phương hoặc 

nhóm dân tộc học: Tộc người Thái có các nhóm Thái Đen, Thái Trắng; người Tày có 

nhóm Pa Dí, Thu Lao, Tày Bốc (Tày Cạn) và Tày Nặm (Tày Nước); người Nùng có các 

nhóm như Nùng Dín, Nùng Lòi, Phàn Slình, Nùng Inh, Nùng An và Nùng Cháo; người 

Hmông có các nhóm chính là Hmông Hoa, Hmông Đen, Hmông Trắng, Hmông Xanh; 

người Hà Nhì có các nhóm Cồ Chồ, Lạ Mí và Hà Nhì Đen; người Phù Lá được chia 

thành 2 nhóm Pu La và Xá Phó; người La Hủ có các nhóm La Hủ Na (Đen) và La Hủ Sư 

(Vàng); Sán Chay có 2 nhóm là Cao Lan và Sán Chí, v.v... 

Một đặc điểm dễ nhận thấy là phần lớn các tộc người thiểu số ở miền núi phía Bắc 

đều không có lãnh thổ địa lý riêng biệt, tình trạng xen cư/cộng cư là phổ biến. Tại nhiều 

huyện, không chỉ có hiện tượng xen cư/cộng cư trong phạm vi huyện/xã mà thậm chí cả ở 

cấp thôn bản. Trước đây, quá trình xen cư/cộng cư chỉ thấy ở các dân tộc thiểu số với 



nhau, sau ngày hòa bình lập lại (1954), nhiều nhóm người Kinh ở các tỉnh đồng bằng 

sông Hồng đi khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới đã xen cư/cộng cư với các dân tộc 

thiểu số tại chỗ, tạo nên những bức tranh đa sắc màu. Tình trạng xen cư/cộng cư đã góp 

phần đẩy nhanh quá trình giao lưu giữa các cộng đồng tộc người. Đồng thời, việc trao đổi 

hôn nhân giữa các dân tộc thiểu số với nhau, giữa người dân tộc thiểu số với người Kinh 

ngày càng nhiều hơn khiến cho cấu trúc dân số-tộc người ở nhiều nơi bị biến dạng đáng 

kể. 

Trong xã hội truyền thống của đa số các tộc người miền núi phía Bắc, giữa các làng 

bản chỉ có quan hệ liên làng - quan hệ đồng đẳng giữa các đơn vị xã hội đồng cấp. Tuy 

nhiên, ở các dân tộc Thái, Tày và Mường, ngoài quan hệ liên làng, còn có các mô hình 

chính trị - xã hội lớn hơn, ví dụ như mô hình “mường” ở người Thái và người Mường 

hoặc chế độ “quằng” ở người Tày. 

Đó là mối quan hệ siêu làng, là những hình thức sơ khai của nhà nước. Mỗi “mường” 

hay “quằng” được hình thành trên cơ sở của một vài chục làng bản, nhưng đều có phạm 

vi lãnh thổ và hệ thống luật tục riêng. Đứng đầu “mường” và “quằng” là các chúa đất thế 

tập (nối nhau được phong chức vị) và đồng thời cũng là ‘chủ linh hồn’ của toàn vùng 

lãnh thổ. 

Thành phần cư dân trong các tổ chức siêu làng của người Mường khá thuần nhất; 

nhưng các “mường” của người Thái hay “quằng” của người Tày thường có thêm nhiều 

làng bản của một số tộc người thiểu số khác. Quan hệ làng, liên làng và siêu làng tạo nên 

môi trường dung dưỡng ý thức tự giác, lưu giữ và phát triển văn hóa tộc người. Trong cả 

hệ thống chính trị xã hội làng, liên làng và siêu làng, người già và những người hành 

nghề tôn giáo - những người có nhiều kiến thức về luật tục và tri thức địa phương về các 

mặt văn hóa, xã hội và đời sống kinh tế của cộng đồng - có vai trò quan trọng đặc biệt. 

Mặc dù các tộc người ở miền núi phía Bắc đều không có lãnh thổ riêng, nhưng mỗi 

làng bản truyền thống đều có một phạm vi cư trú được xác định - bao gồm đất ở, đất canh 

tác, các loại rừng/đất rừng và các nguồn nước. Chế độ sở hữu trong khuôn khổ làng bản 

là sự thống nhất của 2 mặt đối lập: Sở hữu cộng đồng đối với các nguồn lực tự nhiên và 



sở hữu tư nhân đối với thành quả lao động của mỗi gia đình. Luật tục của mọi tộc người 

đều quy định: 

Quyền sở hữu đối với các nguồn lực tự nhiên trong phạm vi lãnh thổ mỗi thôn làng 

bản luôn thuộc về tập thể cộng đồng. Để bảo vệ quyền sở hữu ấy, đã có những “thoả ước” 

trong phạm vi cộng đồng và kết quả của nó chính là các bộ luật tục và thông lệ xã hội 

được duy trì từ nhiều đời. Việc đảm bảo các quyền của mỗi thành viên trong công xã luôn 

được coi là một trong những tiêu chí đạo đức và chuẩn mực ứng xử xã hội. Để luật tục 

hay các thông lệ được duy trì và có hiệu lực cần thiết, các thiết chế tự quản được hình 

thành. 

Hoạt động của các thành viên trong thiết chế tự quản xưa không chỉ chịu sự giám sát 

của cộng đồng mà còn bị ràng buộc bởi nỗi ám ảnh về sự giám sát của thần linh, các thế 

lực siêu nhiên và mặc cảm đạo đức gắn với lòng tự trọng. Chính vì thế, mặc dù hoạt động 

phi lợi nhuận, nhưng các thành viên trong bộ máy tự quản làng bản xưa đều có ý thức 

trách nhiệm cao. Đối với mỗi người dân, ý thức về sự tuân thủ chặt chẽ luật tục và các 

thông lệ đã trở thành nếp sống tự giác. Trái với điều đó, người ta có thể bị cộng đồng 

ruồng bỏ và đó cũng là nỗi ám ảnh thường xuyên đối với mỗi người. 

- Các tỉnh thuộc Tây Nguyên 

Tây Nguyên là vùng lãnh thổ nằm ở phía tây của Nam Trung Bộ, phía bắc giáp với 

miền núi tỉnh Quảng Nam, phía đông giáp với miền núi các tỉnh duyên hải Nam Trung 

Bộ, phía Tây giáp với Lào, Campuchia và phía nam giáp với các tỉnh Bình Phước, Đồng 

Nai, Ninh Thuận. Các nhóm dân tộc ở Tây Nguyên bao gồm cả người Kinh và các dân 

tộc khác như: Êđê, M’nông, Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm, K’ho, 

Mạ, Churu, Thái, Tày, Nùng, v.v... Hầu hết các nhóm dân tộc được coi là các cư dân bản 

địa của Tây Nguyên và họ hiện đang duy trì một số nền văn hóa riêng của họ, sự khác 

biệt và truyền thống đã có từ hàng ngàn năm từ thời tiền sử. 

Bộ phận dân tộc thiểu số lại chia thành hai bộ phận là dân tộc thiểu số mới đến với 

hơn 30 dân tộc và dân tộc thiểu số tại chỗ với hơn 10 dân tộc. Đáng chú ý trong đó là bộ 

phận các dân tộc thiểu số tại chỗ, gồm 4 ngôn ngữ Nam Đảo: Gia Rai; Ê Đê; Chu Ru; Ra 



Glai và 9 dân tộc nói ngôn ngữ Môn – Khơmer: Ba Na; Xơ Đăng; Giẻ Triêng; Brâu; Rơ 

Măm; Hơrê; Mạ; M’nông; Cơ Ho. 

Những dân tộc này sống xen kẽ với các dân tộc mới đến và người Kinh để tạo nên 

một khối đoàn kết với những nét văn hoá đặc sắc Tây Nguyên truyền thống: Văn hoá 

Cồng chiêng; các lễ hội truyền thống cùng với sự đa dạng của các công trình kiến trúc 

đáng kinh ngạc, từ nhà “Rông” của các dân tộc thiểu số, các chùa, đền thờ được thiết kế 

theo phong cách phương đông. 

- Các tỉnh thuộc Tây Nam Bộ 

Tây Nam Bộ còn được gọi là Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm 13 tỉnh, thành phố 

là Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần 

Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau. 

Ở Tây Nam Bộ có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống với nhau: Người Kinh; 

Khmer; Hoa; Chăm; Nùng; Mường; Tày; Thái; Ấn Độ;… Chiếm tỷ lệ đông đảo nhất là 

người Kinh, sau đó đến các dân tộc khác: Người Khmer; người Chăm; người Hoa. Trong 

khuôn khổ tài liệu này chúng tôi tập trung giới thiệu về người Khmer; người Chăm và 

người Hoa ở Tây Nam Bộ. Đây là các nhóm dân tộc thiểu số chiếm phần đông và đại 

diện đặc trưng cho vùng này. 

Người Khmer đến định cư sớm nhất ở vùng châu thổ sông Cửu Long. Họ vốn là 

những người nông dân Khmer nghèo khổ đến đây làm ăn sinh sống để tránh sự áp bức, 

bóc lột của chế độ Ăng Co. Nhưng về sau, do nội chiến và sự giết chóc của quân Xiêm, 

những người di cư Khmer đến vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long ngày càng đông 

hơn. Nét nổi bật văn hoá của người Khmer chính là chùa Khmer, đây là điểm sinh hoạt 

văn hoá – xã hội của đồng bào. 

Trong mỗi chùa có nhiều sư (gọi là các ông lục), do sư cả đứng đầu. Thanh niên 

Khmer trước khi trưởng thành thường đến chùa tu học để trau dồi đức hạnh và kiến thức. 

Người Khmer có tiếng nói và chữ viết riêng, tạo nên bản sắc dân tộc của mình trên một 

nền tảng văn hoá chung, một lịch sử chung của tất cả các dân tộc Việt Nam thống nhất. 

Đồng bào Khmer sống xen kẽ với đồng bào Kinh, Hoa trong các phum, sóc, ấp. 



Người Chăm ở Tây Nam Bộ là một bộ phận của cộng đồng người Chăm từ miền 

Trung Bộ đến sinh sống. Vào thế kỷ XIV – XV, một bộ phận người Chăm ở Ninh Thuận 

di cư đi nhiều nơi, sau đó về tụ cư thành từng làng (Palay) dọc theo sông Hậu, trên các cù 

lao thuộc các huyện Phú Châu, Phú Tân, Châu Phú, tỉnh An Giang vào nửa đầu thế kỷ 

XIX. Về tôn giáo, nhóm cộng đồng Chăm cùng theo đạo Hồi (Islam), một tôn giáo du 

nhập từ bên ngoài vào Nam Bộ. 

Đa số người Chăm sống ở An Giang, nhóm sống ở Tân Châu (An Giang) và nhóm 

sống ở Tây Ninh đều cư trú giáp biên giới. Trung tâm văn hoá của cộng đồng người 

Chăm là các thánh đường, nơi sinh hoạt tín ngưỡng Islam của cộng đồng. Ở Nam Bộ, số 

người Chăm tuy không đông, nhưng sự hiện diện của những Masjid (tiểu thánh đường) 

với lối kiến trúc đặc trưng, bề thế, uy nghi đã thể hiện tiềm lực tinh thần tín ngưỡng của 

cộng đồng người Chăm. 

Ngược lại với dân tộc Khmer sống tương đối cách biệt với dân tộc khác, người Hoa 

sống rất hoà đồng với các dân tộc khác nhằm mục đích làm ăn, mua bán. Người Hoa rất 

có ý thức và năng lực kinh doanh, thương mại, chịu khó, chí thú, có bí quyết làm ăn, ít 

quan tâm đến chính trị. Họ ít tham gia các hoạt động của cộng đồng chung, song tính 

cộng đồng trong nội bộ người Hoa lại rất cao. 

Các hội tương trợ của các dòng họ người Hoa liên kết lại thành các tổ chức chặt chẽ, 

có quy mô lớn và hoạt động rất hiệu quả. Về tôn giáo, ngoài tín ngưỡng thờ các vị thần 

khác nhau, người Hoa còn theo đạo Phật. Bên cạnh những nét đặc sắc trong phong tục tập 

quán, thể hiện qua thờ tự, qua nghi thức hành lễ, tín đồ người Hoa cũng lập Hội Phật học 

lấy tên là Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm Phật học hội. Tổ chức này có mặt tại nhiều tỉnh đồng 

bằng sông Cửu Long như tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp… Đây 

là hình thức tương trợ trong cộng đồng người Hoa, giúp cầu cúng, viếng thăm những gia 

đình Hoa có tang lễ hay gặp khó khăn trong cuộc sống. 

- Các tỉnh Duyên hải miền Trung 

Vùng duyên hải miền Trung gồm Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 

Định, Phú Yên, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng. Người dân bản địa sinh sống ở vùng 



này là các tộc người thiểu số như Katu, Cor, Cadong, Ra Glai, Xêđăng, Giẻ - Triêng, Hrê, 

Bana, Chăm,…  

Vùng đất này là sự phản ánh một cách sinh động bộ mặt văn hóa hợp lưu của các 

yếu tố biển, sông, đầm, đồng bằng, núi non trong mối quan hệ chặt chẽ giữa các dân 

tộc. 

Điểm nổi bật của văn hóa  vùng đất này là sự hiện diện của hàng chục ngôi tháp 

Chăm, dấu vết của một nền văn hóa rực rỡ, cực thịnh trong lịch sử. Gắn bó với thế giới 

của những ngôi tháp đó còn là hệ thống phong phú các tượng đá, phù điêu, trụ đá, bia 

đá với kiểu cách kiến trúc và ý thức thẩm mỹ độc đáo và sôi động, hấp dẫn trong môi 

trường sinh hoạt xã hội là sự hiện tồn của hàng loạt các nghi lễ,  tín ngưỡng cùng các lễ 

hội, nơi bộc lộ những dáng vẻ văn hóa trang phục, ẩm thực và các hình thức sinh hoạt 

nghệ thuật, diễn xướng,…  

Đồng bào dân tộc ở đây hoàn toàn quen thuộc và gắn bó với núi rừng. Họ biết cách 

chinh phục tự nhiên, khai thác những vùng đất bằng hoặc đất thung lũng phục vụ việc 

canh tác lúa nước, canh tác nương rẫy trồng lúa khô và các loại hoa màu khác. Đồng thời, 

họ sống cùng rừng nên biết cách trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác tài nguyên rừng, 

trong đó có những sản phẩm quý như trầm hương, những loại cây công nghiệp có giá trị 

kinh tế cao như quế… 

Một đặc trưng lớn nhất và cơ bản trong đời sống của người dân miền núi nơi đây là 

nếp sống nương rẫy. Đây là nếp sống chủ đạo và bao trùm lên tất cả các tộc người trong 

vùng. Về kinh tế, đó là truyền thống canh tác nương rẫy trên vùng đất khô của sơn 

nguyên. Về xã hội, nếp sống nương rẫy duy trì các quan hệ cộng đồng công xã làng buôn, 

các quan hệ bình đẳng, dân chủ của xã hội nguyên thủy,... Có thể nói, toàn bộ đời sống 

vật chất cũng như đời sống tinh thần của dân tộc miền núi duyên hải miền Trung gắn bó 

với rừng núi và nương rẫy, từ tín ngưỡng, lễ hội, phong tục, nghi lễ, đời sống tình cảm… 

Đó có thể được gọi chung là văn hóa rừng. 

Có thể nói, các tộc người cùng sinh sống trên vùng núi duyên hải miền Trung có 

những nét tương đồng và khá đặc trưng về quan niệm ứng xử giữa thế giới người sống và 

người chết, từ đó tạo nên cả một hệ thống những tập tục, nghi lễ, sinh hoạt văn hóa xung 



quanh thế giới người chết, tạo nên một hiện tượng văn hóa dân gian mang tính tổng thể - 

sinh hoạt nhà mồ. Từ đó, họ sáng tạo ra nghệ thuật trang trí nhà mồ, tượng nhà mồ, các 

nhạc cụ, bài hát, điệu múa dành riêng cho sinh hoạt lễ hội nhà mồ. 

 

4.2. Thông tin hỗ trợ cho hoạt động 3     

Một số chính sách của nhà nước với nhóm dân tộc thiểu số  

Việt Nam có 54 dân tộc anh em với hàng chục ngôn ngữ, khoảng 12 tôn giáo, trong 

đó có các tôn giáo lớn của thế giới: Đạo Phật, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Tin Lành, Hòa 

Hảo, đạo Hồi.  Cùng với truyền thống yêu chuộng hòa bình của người dân, trong suốt 

chiều dài lịch sử của đất nước không xảy ra xung đột sắc tộc hoặc tôn giáo. Đảng và Nhà 

nước ta luôn coi trọng quyền của các nhóm thiểu số, cũng như việc tăng cường khối đoàn 

kết dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Cụ thể như: tại Điều 5, 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 nêu rõ: 

“Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc 

cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và 

giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Ngôn ngữ 

quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân 

tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình Nhà nước 

thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy 

nội lực, cùng phát triển với đất nước.” . 

Đó chính là sự bình đẳng về mọi mặt trong việc thực hiện quyền phát triển của mỗi 

dân tộc như xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất hàng hóa, chăm 

lo đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói nghèo, mở mang dân trí, giữ gìn, làm giàu và 

phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định: “Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, 

chính sách, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan 

hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào DTTS…”. 



Thực hiện Đường lối của Đảng, Chính sách của Nhà nước, nhiều Chương trình mục 

tiêu quốc gia lớn, dành ưu tiên cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng 

xa được triển khai và đã đem lại thành quả to lớn. Chương trình 134 hỗ trợ đất sản xuất, 

nhà ở; 

Chương trình 135 phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn, giúp đỡ đồng 

bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; Nghị quyết 30a thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững 

cho 62 huyện nghèo trong toàn quốc, chủ yếu vẫn thuộc vùng đồng bào các dân tộc thiểu 

số là những ví dụ. Chỉ tính riêng Chương trình 135, sau 12 năm thực hiện (1999 - 2010), 

chương trình đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, nhất là cơ sở hạ 

tầng thiết yếu. Chương trình phát triển kinh tế - xã hộ và thực hiện giảm nghèo nhanh, 

bền vững cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số qua 4 giai đoạn đầu tư gồm giai đoạn 

1998 - 2000 (Quyết định 133); giai đoạn 2001 - 2005 (Quyết định 143); giai đoạn 2006 - 

2010 (Quyết định 20), giai đoạn 2012 - 2015 (Quyết định 1489/2012/QĐ-TTg) đã tập 

trung  

 + Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào tộc 

người thiểu số nghèo, có đời sống khó khăn 

 + Hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư theo Quyết định số 33/2007/ QĐ-TTg 

và Quyết định 1342/2009/QĐ-TTg. 

 + Xây dựng kết cấu hạ tầng và trung tâm cụm xã 

 + Đào tạo và tăng cường năng lực cán bộ, trình độ văn hóa và dân trí ở các xã địa 

bàn khó khăn 

Ngày 14/01/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-

CP của Chính phủ về công tác dân tộc. Nghị định này quy định các hoạt động về công tác 

dân tộc nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát 

triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngoài ra, còn có nhiều văn bản pháp quy và chính sách ưu tiên, hỗ trợ đối với các 

dân tộc thiểu số, ví dụ: Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ 



thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; Nghị định 

75/2015/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính 

sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 

2020; 

Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2016 đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc 

thiểu số giai đoạn 

2016-2020, định hướng đến năm 2030 do Chính phủ ban hành; Nghị quyết 539/NQ-

UBTVQH13 năm 2012 kết quả giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản 

xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành; Chỉ thị 

194/CT-BVHTTDL năm 2011 về tổ chức thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển văn hoá 

dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành; 

Chỉ thị 1497/CT-BNN-PC năm 2013 tăng cường triển khai thực hiện Đề án tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông  thôn và đồng  bào dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2013-2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, v.v. Bên cạnh đó 

Uỷ ban Dân tộc trong năm 2016 đã ban hành nhiều chính sách như Chính sách đặc thù hỗ 

trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020; Đề án hỗ trợ 

phát triển kinh tế-xã hội các DTTS rất ít người giai đoạn 2016-2025; Chính sách hỗ trợ 

học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK; Chính sách bảo vệ phát triển rừng gắn 

với chính sách giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào DTTS giai đoạn 2016-2020, v.v. 

* Chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo dành cho đồng bào DTTS  

Những chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo, có thể tóm tắt như sau: 

Các chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo tập trung vào những nội dung chính 

sau: 

-  Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số theo chương trình chung quốc gia; xây 

dựng chính sách giáo dục ở tất cả các cấp học phù hợp với đặc thù dân tộc. 

-  Phát triển hệ thống các trường đào tạo từ cấp mần non đến cấp phổ thông dân tộc 

nội trú, bán trú, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, trường 

dạy nghề, trường dự bị đại học; nghiên cứu hình thức đào tạo đa ngành bậc đại học cho 



con em các dân tộc thiểu số để đẩy nhanh việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

-  Quy định các điều kiện và biện pháp cụ thể, phù hợp để hỗ trợ cho học sinh, sinh 

viên là người dân tộc thiểu số như vay vốn để họ tập, học nghề, chỗ ở, đặc biệt là cho học 

sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn và đặc biệt khó khăn được miễn học phí ở tất cả các cấp học, ngành học. 

-  Đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số phù hợp 

với đặc điểm từng vùng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

Quốc tế. Bên cạnh đó còn có chính sách hỗ trợ giáo viên ở các vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; đào tạo giáo viên là người dân tộc thiểu số và giáo 

viên dạy tiếng dân tộc. 

-  Đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống các trường, trung tâm giáo dục 

thường xuyên, học tập cộng đồng, các trường đào tạo nghề và đào tạo chuyên nghiệp 

tiếng nói, chữ viết và truyền thống văn hoá tốt đẹp của các dân tộc.  

-  Chính quyền địa phương, nơi có con em dân tộc thiểu số thi đỗ vào Đại học, Cao 

đẳng và sinh viên được cử đi học hệ cử tuyển, có trách nhiệm tiếp nhận và phân công 

công tác phù hợp với ngành nghề đào tạo sau khi tốt nghiệp. 

 



1.2. BÀI 2: TÌM HIỂU QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH VÀ 

NHỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN GIÁO DỤC 

CHO HỌC SINH DTTS 

I. MỤC TIÊU 

 

Học xong bài này, học viên cần: 

- Hiểu được quyền và nghĩa vụ của người học sinh (theo điều lệ Trường THCS, 

trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học, kèm theo Thông tư số: 

12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ GD-ĐT) 

 - Biết được một số chính sách nhà nước đã ban hành để đảm bảo quyền được giáo 

dục cho HS DTTS và những khó khăn, rào cản trong quá trình thực hiện. 

- Phân tích được các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cho học sinh 

dân tộc thiểu số. 

 II. NỘI DUNG CƠ BẢN  

- Quyền và nghĩa vụ của người học sinh  

- Một số chính sách đảm bảo quyền được giáo dục cho HS DTTS và những khó 

khăn, rào cản trong quá trình thực hiện.  

- Các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu 

số. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

 

Hoạt động 1.  Tìm hiểu “Quyền và nghĩa vụ của người học sinh” và tình hình thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của HS DTTS 

Bước 1. Đọc thông tin hỗ trợ cho hoạt động 1 về nhiệm vụ, quyền hạn của HS (theo điều 

lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học, kèm theo Thông tư 

số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ GD-ĐT) 

Trình chiếu tóm tắt nội dung của các điều: 



Điều 38. Nhiệm vụ của học sinh  

Điều 39. Quyền của học sinh  

Điều 40. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học sinh  

Điều 41. Các hành vi học sinh không được làm  

Điều 42. Khen thưởng và kỷ luật  

Bước 2. Thảo luận về thực trạng việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của người HS 

các vùng DTTS. 

- Thực trạng thực hiện quyền và nhiệm vụ của HS DTTS. 

-    Nhận xét của thày/cô về mức độ đáp ứng thực hiện quyền và nhiệm vụ của 

người HS các vùng DTTS. 

Bước 3. Hoạt động cả lớp:  

Mời đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.  

BCV tổng hợp ý kiến, nhận xét và chốt kiến thức.   

Hoạt động 2 . Tìm hiểu về những khó khăn, rào cản trong việc thực hiện quyển và 

nghĩa vụ của học sinh DTTS 

Bước 1. Hoạt động nhóm:  

Dựa trên các nội dung chia sẻ về thực trạng thực hiện quyền và nhiệm vụ của người học 

sinh các vùng dân tộc thiểu số, yêu cầu học viên nhận diện những yếu tố dẫn đến những 

khó khăn, rào cản đối với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người học sinh các vùng 

dân tộc thiểu số. 

Bước 2. Hoạt động cả lớp:  

Mời một nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác góp ý, bổ sung.  

Giảng viên nhận xét và chốt kiến thức.   

Hoạt động 3. Thảo luận về những nguyên nhân hạn chế trong việc đảm bảo chất 

lượng giáo dục HS DTTS 

Bước 1. Hoạt động nhóm:  Phân tích những nguyên nhân gây hạn chế chất lượng giáo 

dục học sinh DTTS  



Bước 2. Hoạt động cả lớp:  

Mời một nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác góp ý, bổ sung.  

Giảng viên nhận xét và chốt kiến thức. 

IV. THÔNG TIN HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 

4.1. Thông tin hỗ trợ cho hoạt động 1 

Quyền và nhiệm vụ của học sinh 

(Trích điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường Phổ thông nhiều cấp học, kèm 

theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ GD-ĐT) 

 Điều 38. Nhiệm vụ của học sinh  

1. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của 

nhà trường. 

2. Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những 

người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội 

quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước. 

3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân. 

4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền 

phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình và tham 

gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao 

thông. 

5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ 

và phát huy truyền thống của nhà trường. 

Điều 39. Quyền của học sinh  

1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những 

điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, 

được cung cấp thông tin về việc học tập của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương 

tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao của nhà trường theo quy định. 



2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại 

với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình; 

được quyền học chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành; được 

học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định theo Điều 37 của Điều lệ 

này. 

3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể 

thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống. 

4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được 

hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có 

năng lực đặc biệt. 

5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 40. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học sinh 

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh trung học phải đảm bảo tính văn hoá, phù 

hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học. 

2. Trang phục của học sinh phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, 

thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. 

Tuỳ điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng 

phục theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nếu được nhà trường và Ban 

đại diện cha mẹ học sinh của trường đồng ý.  

Điều 41. Các hành vi học sinh không được làm 

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên 

của nhà trường, người khác và học sinh khác. 

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh. 

3. Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học; hút 

thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt 

động giáo dục. 

4. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng. 



5. Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh 

lên mạng; chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia các tệ nạn xã 

hội. 

Điều 42. Khen thưởng và kỷ luật 

1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản 

lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức sau đây: 

  a) Khen trước lớp, trước trường; 

  b) Khen thưởng cho học sinh tiên tiến, học sinh giỏi; 

  c) Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích trong các 

kỳ thi, hội thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

  d) Các hình thức khen thưởng khác. 

2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được 

khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức sau đây: 

  a) Phê bình trước lớp, trước trường; 

  b) Khiển trách và thông báo với gia đình; 

  c) Cảnh cáo ghi học bạ; 

                     d) Buộc thôi học có thời hạn. 

4.2. Thông tin hỗ trợ cho hoạt động 2 

4.2.1. Những chính sách đảm bảo quyền được giáo dục cho HS DTTS 

Việt Nam là một quốc gia đa tộc người, mỗi một tộc người đều có một nền văn hóa 

riêng, văn hóa Việt Nam là văn hóa thống nhất trong đa dạng. Trong quá trình phát triển 

quốc gia dân tộc, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đặc biệt là từ khi Đổi mới đất 

nước đến nay, quyền của các tộc người thiểu số của Việt Nam luôn được quan tâm trên 

nhiều phương diện và đã đạt được thành tựu nhất định, song cũng còn một số hạn chế, bất 

cập. Nhằm đảm bảo các quyền cơ bản cho các tộc người thiểu số, Đảng và Nhà nước ta 

đã ban hành và triển khai nhiều đề án, chương trình và chính sách tập trung vào các vấn 

đề cốt lõi cho vùng đồng bào các tộc người thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn 



trên các khía cạnh như đói nghèo, cơ sở hạ tầng yếu kém, du canh du cư, hỗ trợ đất đai, 

đất sản xuất, nước sạch, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng... Các chính 

sách đảm bảo cho tộc người thiểu số đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối, chính 

sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, đã không ngừng chăm lo, cải thiện đời sống vật 

chất, tinh thần và xã hội cho đồng bào các tộc người thiểu số với điều kiện đất nước ở 

từng thời kỳ và ngày càng hướng tới phát triển bền vững vùng đồng bào tộc người thiểu 

số trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 

Hiện nay, 100% số xã ở miền núi vàvùng dân tộc thiểu số đã có trường tiểu học, nhà 

mẫu giáo; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 90 - 95%; 99,5% số xã có trường tiểu 

học, 93,2% số xã có trường trung học cơ sở, 12,9% số xã có trường trung học phổ thông 

Chính phủ đã ban hành quy định việc dạy học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Cho đến năm 

học 2010 - 2011, việc dạy tiếng dân tộc thiểu số được triển khai ở gần 7.010 trường. Giai 

đoạn 2006 - 2010 có khoảng 8 triệu lượt học sinh nghèo được miễn giảm học phí; 2,8 

triệu lượt học sinh nghèo được hỗ trợ vở, sách giáo khoa. Năm học 2011 -2012 đã có trên 

4 triệu lượt học sinh, sinh viên nghèo được hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, trợ 

cấp học bổng, hỗ trợ ăn cho trẻ em 5 tuổi. Từ những năm 1990, Nhà nước đã thực hiện 

chính sách tuyển sinh, đào tạo và sử dụng cán bộ theo hình thức cử tuyển, giai đoạn 2006 

- 2011, đã đào tạo 12.812 sinh viên (trong đó 10.560 đại học và 2.252 cao đẳng) theo 

chính sách cử tuyển. Giai đoạn 2005 - 2012, ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện 

miễn giảm học phí, trợ cấp học bổng, hỗ trợ kinh phí cử tuyển đối với học sinh thuộc hộ 

nghèo và hỗ trợ tiền ăn cho trẻ mầm non là 15.136 tỷ đồng. Cả nước có 305 trường phổ 

thông dân tộc nội trú, 569 trường phổ thông dân tộc bán trú. Cùng với thành quả chung 

về phát triển mạng lưới giáo dục - đào tạo, phổ cập giáo dục, đầu tư cơ sở hạ tầng, đào 

tạo giáo viên, duy trì tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo trong 

nhiều năm, hệ thống giáo dục - đào tạo của cả nước đã góp phần quan trọng trong việc 

nâng cao trình độ, tạo nền tảng quan trọng nhằm thay đổi cuộc sống các hộ gia đình 

nghèo bền vững hơn trong tương lai. 



Về hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, nằm trong hệ thống các trường phổ 

thông công lập của cả nước, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) được 

xác định có vị trí mũi nhọn trong sự nghiệp giáo dục vùng dân tộc, miền núi, trong tạo 

nguồn cán bộ là người dân tộc. Đến năm học2012 - 2013, toàn quốc có 300 trường 

PTDTNT ở 50 tỉnh, thành phố, gồm: 3trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 50 trường 

cấp tỉnh, 247 trường cấp huyện; 569 trường PTDTBT, trong đó có 157 trường PTDTBT 

cấp tiểu học và 412 trường PTDTBT cấp trung học cơ sở (THCS). Nhiều địa phương đã 

xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện theo hướng liên thông trung học cơ 

sở và trung học phổ thông (THPT). 

Về chính sách cử tuyển: trong vòng 11 năm, từ 1999 - 2009, cả nước đã thực hiện cử 

tuyển được 19.720 học sinh các dân tộc thiểu số vào học tại 79 trường đại học, cao đẳng 

Trung ương và 30 trường cao đẳng địa phương. Nhiều học sinh sau khi ra trường đã được 

bố trí công việc vào các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội và từng 

bước giữ các vị trí trọng trách ở địa phương. Đó là những thành tựu lớn trong thực hiện 

chính sách cử tuyển - một chính sách chuyên biệt nhằm đào tạo đội ngũ trí thức DTTS 

góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững của các địa phương. 

4.2.2. Những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách 

Những kết quả của quá trình 30 năm đổi mới đất nước và thực hiện chính sách, pháp 

luật đảm bảo quyền cho các tộc người thiểu số ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu 

to lớn, song nó vẫn bộc lộ một số hạn chế, bất cập trong hệ thống chính sách và trong quá 

trình thực hiện: 

Thứ nhất, nhiều vấn đề trong chính sách đối với đồng bào các tộc người thiểu số đã 

được Đảng và Nhà nước ta xác định trong các văn kiện, nghị quyết nhưng chưa hoặc 

không được thể hiện đầy đủ trong các văn bản pháp luật, pháp lệnh, nghị quyết. Mới chỉ 

có 57 luật với 132 điều quy định một số nội dung liên quan đến dân tộc và công tác dân 

tộc, trong khi đó nhiều nội dung, quy định chưa được cụ thể hóa dưới luật để tổ chức thực 

hiện. 



Thứ hai, nhiều chính sách đối với đồng bào các DTTS còn mang tính định hướng 

chung chung, chưa cụ thể cho từng vùng (vùng dân tộc, miền núi, vùng khó khăn, đặc 

biệt khó khăn…) cho từng nhóm tộc người theo văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng nên đôi khi 

việc triển khai và áp dụng đối với các tộc người chưa đem lại hiệu quả. 

Thứ ba, vai trò, trách nhiệm của Quốc hội và Chính phủ trong quyết định Chính sách 

dân tộc chưa được thực hiện một cáchđầy đủ, đúng với phạm vi, thẩm quyền... nhất là 

trong việc cụ thể hóa Hiến pháp bổ sung, sửa đổi năm 2013. 

Thứ tư, năng lực, khả năng lãnh đạo, tư duy của người quản lý, thực thi chính sách 

giữa các Bộ, ban, ngành, các địa phương chưa đồng đều nên quá trình triển khai thực hiện 

chính sách đem lại kết quả chưa được như mong muốn. 

4.3. Thông tin hỗ trợ cho hoạt động 3 

Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân hạn chế chất lượng giáo dục HS DTTS 

4.3.1. Những vấn đề tồn tại về chất lượng và điều kiện giáo dục ở vùng DTTS 

Vấn đề chất lượng và môi trường giáo dục 

Chất lượng giáo dục thấp hơn rất nhiều so với các vùng trong cả nước, tỷ lệ học sinh 

bỏ học, học lại vì học kém rất cao. Việc giáo dục môi trường an toàn, giới, quyền trẻ em 

và kỹ năng sống chưa được quan tâm. Chất lượng của các lớp phổ cập còn thấp; trang 

thiết bị, SGK để dạy và học tập còn thiếu. Môi trường học tập chưa thực sự thu hút trẻ em 

tới trường. Quan hệ giáo viên - học sinh chưa thật sự bền vững, giáo viên chưa an tâm với 

nghề nghiệp khi công tác ở vùng sâu vùng xa. 

Vấn đề quy mô trường lớp và đội ngũ giáo viên 

Hệ thống trường lớp chưa thực sự ổn định và chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo ở địa bàn 

miền núi, vùng dân tộc thiểu số sinh sống. Nhiều xã chưa có trường trung học cơ sở (chỉ 

có lớp trung học cơ sở), điều kiện học tập, sinh hoạt của giáo viên, học sinh thấp kém, 

không phát huy được khả năng dạy và học của thày và trò. 

Đội ngũ giáo viên vừa thiếu vừa yếu do ảnh hưởng bởi hệ thống chính sách đào tạo 

cũng như sự luân chuyển giáo viên giữa vùng núi và miền xuôi. Giáo viên chưa an tâm 



giảng dạy, chất lượng giảng dạy chưa cao và chưa phát huy được hết khả năng của đội 

ngũ giáo viên phục vụ sự nghiệp giáo dục miền núi. 

Vấn đề cơ sở vật chất 

Tuy được sự đầu tư của nhà nước nhưng hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều các trường 

lớp, nhà tạm bằng tranh tre nứa lá, sân trường không đủ chỗ cho học sinh hoạt động học 

tập và vui chơi. 

Khu nội trú của các hệ bán trú tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và cả hệ thống 

các trường dân tộc nội trú thiếu thốn và luôn ở tình trạng khó khăn: không có chỗ ngủ, 

không có bếp ăn, không có người phục vụ, trẻ phải tự nấu ăn không đảm bảo vệ sinh 

cũng như dinh dưỡng. Đặc biệt là vấn đề nước uống, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh cho cả 

học sinh và giáo viên. 

Vấn đề thực hiện chế độ chính sách 

Tuy những năm gần đây chính sách tiền lương và các chế độ khác đảm bảo cuộc 

sống cho giáo viên đã được cải thiện, nhưng những chính sách về sự luân chuyển, các chế 

độ đãi ngộ sau khi công tác vùng cao cho giáo viên chưa được giải quyết thỏa đáng, dẫn 

đến tình trạng giáo viên bỏ trường, bỏ lớp, bỏ nghề vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến 

tiến trình đào tạo chung của ngành giáo dục. 

Chính sách của nhà nước đối với học sinh các trường dân tộc nội trú cũng chưa thực 

sự được thực hiện triệt để, còn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của địa phương và gia đình. 

Vấn đề nhận thức về giáo dục của người dân tộc thiểu số 

Nhiều  người dân tộc thiểu số còn chưa nhận thức một cách đúng đắn và đầy đủ về 

tầm quan trọng của việc học. Nhiều người dân tộc cho rằng học cũng chẳng để làm gì; 

hay học chữ có thay được cơm, ngô, sắn không; học không no được cái bụng; một số nơi 

có cho con em đi học nhưng chỉ con trai mới được đi học còn con gái phải ở nhà chăm 

em hoặc phụ giúp những công việc trong gia đình. 

4.3.2. Những nguyên nhân gây hạn chế chất lượng giáo dục học sinh DTTS 

Công tác giáo dục cho nhóm dân tộc thiểu số vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất 

định, làm cho chất lượng giáo dục cho nhóm người dân tộc thiểu số miền núi kém phát 



triển, ngày  càng  có khoảng cách so với vùng đồng bằng, đô thị như: Tỷ lệ trẻ em đến 

trường còn thấp, tỷ lệ học sinh nữ đến trường ít hơn nam; chất lượng giáo dục đầu ra của 

học sinh chưa cao; công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ chưa ổn định, thiếu bền vững; 

hiệu quả nguồn đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số chưa cao;… Thực tế còn những bất 

cập, hạn chế như vậy là bởi những nguyên nhân căn bản: kinh tế của gia đình học sinh 

còn nhiều khó khăn; về quy mô trường lớp; chất lượng và môi trường giáo dục; về cơ sở 

vật chất; về chế độ chính sách. 

* Kinh tế của gia đình của các em học sinh còn nhiều khó khăn 

Gia đình nghèo, không có đủ cái ăn, cái mặc nên nhiều em đã phải cùng gia đình đi 

làm thêm, vào rừng, lên nương để kiếm cái ăn sống qua ngày hoặc các em phải ở nhà để 

chăm em nhỏ giúp cha mẹ. Học sinh miền núi phần lớn mang tâm lý thích đi kiếm tiền 

hơn là đi học bởi với các em, tuổi thơ gắn liền với cái đói, cái rét, các em mong muốn 

được có cuộc sống tốt đẹp hơn và cách tốt nhất theo nhiều em chính là sớm đi kiếm tiền. 

Điều này xuất phát từ nhận thức chưa đúng đắn và đầy đủ của các em, một phần từ chính 

yêu cầu của cuộc sống và sự thôi thúc từ gia đình và nhận thức chưa đầy đủ về giáo dục 

của các bậc cha mẹ. 

* Chất lượng đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập 

Giáo viên người dân tộc và giáo viên dạy học ở vùng dân tộc vừa thiếu về số lượng 

vừa yếu về mặt chuyên môn. Giáo viên nguời dân tộc thường được bố trí dạy các lớp 

thuộc tiểu học vì có lợi thế về ngôn ngữ và văn hóa, nhưng điều này ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng đào tạo ngay bậc học đầu tiên. 

Giáo viên ở vùng xuôi lên, có trình độ nhưng do quản lý đào tạo ở các trường còn 

kém, có phần buông lỏng nên giáo viên chưa thực sự phát huy hết khả năng của họ cho sự 

nghiệp giáo dục. 

Một số giáo viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc dạy học cho học sinh nhất là ở 

cấp tiểu học, do học sinh chưa được học tiếng Việt, trong khi giáo viên không hiểu tiếng 

bản địa. 



Trình độ giáo viên còn hạn chế: Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở miền 

núi chỉ là hình thức, nhiều giáo viên chưa thực sự quan tâm đến học sinh yếu kém, chưa 

có lòng say mê, yêu nghề… 

Ngoài ra, rào cản ngôn ngữ và nhu cầu giáo dục đặc thù cho người DTTS: Hiện nay, 

các môn học trong trường đều được dạy bằng tiếng Việt, trong khi đó kỹ năng sử dụng 

tiếng Việt của học sinh DTTS còn rất kém. Việc chưa thông thạo tiếng Việt thể hiện qua 

cách các em không nghe kịp được các thầy cô giảng hoặc nhiều em nghe nhưng không 

hiểu nghĩa của từ nên không nhớ được kiến thức cô giáo dạy cho mình. 

* Ngành giáo dục và đào tạo chưa thực sự quan tâm sâu sát 

-  Chất lượng giáo dục và môi trường giáo dục: 

Chất lượng giáo dục các cấp của trẻ em DTTS thấp hơn so với tỷ lệ chung của cả 

nước. Tỷ lệ học sinh “ngồi nhầm lớp”và tỷ lệ bỏ học còn cao. Việc giáo dục môi trường 

an toàn, giới, quyền trẻ em và kỹ năng sống chưa được quan tâm đúng mức. Chất lượng 

phổ cập của các lớp còn thấp, các lớp này thường được tổ chức dạy ban đêm, giáo viên là 

của các trường trung học cơ sở dạy thêm ngoài giờ; sách giáo khoa, tài liệu và trang thiết 

bị dạy học phục vụ học tập còn thiếu. 

Môi trường học tập chưa thực sự thu hút được trẻ em đến trường. Mối quan hệ giữa 

giáo viên và học sinh còn có biểu hiện chưa được thân thiện, học sinh yếu chưa được 

quan tâm giúp đỡ thường xuyên. 

Nhiều học sinh không tiếp thu được kiến thức sinh ra tâm lý chán nản và bỏ học, nội 

dung và chương trình sách giáo khoa còn quá tải đối với học sinh miền núi. Ở một số nơi 

còn diễn ra tình trạng học sinh không chịu đến trường sau các kì nghỉ, buộc giáo viên 

phải đến tận nhà vận động các em trở lại trường và có một thực tế đáng buồn ở các vùng 

miền núi là vận động học sinh tới trường đã khó, giữ chân các em còn khó hơn. 

-  Về cơ sở vật chất: 

Khu nội trú của học sinh bán trú ở các trường tiểu học và trung học cơ sở còn 

nhiều khó khăn, chưa đủ chỗ ngủ cho các em, một số trường chưa tổ chức được nấu ăn 

cho học sinh, các em phải tự nấu ăn không đảm bảo chế độ dinh dưỡng. 



Đặc biệt là vấn đề nước sạch, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh vẫn đang là vấn đề bức 

xúc ở nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số. Về mùa khô các 

trường không có đủ nước sinh hoạt cho học sinh, giáo viên. Có trường đã xây dựng được 

nhà vệ sinh nhưng do không có nước nên không sử dụng được. 

-  Về chế độ chính sách: 

Chế độ chính sách đối với giáo viên chưa hợp lý. Chính sách của Nhà nước đối 

với học sinh trung học phổ thông chưa có, còn phụ thuộc và địa phương và gia đình học 

sinh. Có thể thấy rào cản về chính sách có tác động rất lớn đến tình trạng tiếp cận giáo 

dục chung của nhóm HS dân tộc thiểu số. Hệ thống pháp luật và chính sách về giáo dục 

thiếu đồng bộ, chậm được sửa đổi bổ sung. Bên cạnh đó hiệu quả thực hiện chính sách 

chưa cao. 

-  Về cơ sở hạ tầng 

Với địa hình miền núi cách trở, rộng và bị chia cắt bởi sông suối và đồi núi ở miền 

núi phía Bắc và Tây Nguyên là một trở ngại rất lớn đối với việc đi học của trẻ. Trẻ em 

miền núi hầu hết phải tự đi bộ đến trường với khoảng cách khá xa; nhiều trẻ phải lội sông 

suối, trèo núi… rất nguy hiểm. Điều kiện khí hậu thời tiết ở miền núi phía Bắc và Tây 

Nguyên thường khắc nghiệt, giá rét kéo dài, lũ quét, sạt lở đất thường xuyên… khiến cho 

việc đi học của trẻ em gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. 

   

1.3. BÀI 3. CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

PHỔ THÔNG VÀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO HỌC SINH 

DÂN TỘC THIỂU SỐ 

I. MỤC TIÊU 

Học xong bài này, học viên cần: 

- Chỉ ra và phân tích được những giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục 

vùng dân tộc và miền núi. 

- Phân tích được một số giải pháp xây dựng xã hội học tập cho cộng đồng dân tộc 



thiểu số  

- Phân tích được vai trò của các lực lượng cộng đồng trong việc đảm bảo quyền lợi 

giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số. 

- Chỉ ra được những khó khăn và giải pháp khắc phục trong công tác giáo dục cho 

HS các DTTS ở đia phương.  

 II. NỘI DUNG CƠ BẢN  

- Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục vùng dân tộc và miền núi 

- Giải pháp xây dựng xã hội học tập cho cộng đồng dân tộc thiểu số 

- Vai trò của các lực lượng cộng đồng trong việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho 

học sinh dân tộc thiểu số. 

- Những khó khăn và giải pháp khắc phục trong công tác giáo dục cho HS các 

DTTS ở đia phương.  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về những giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục 

vùng dân tộc thiểu số 

Bước 1. Các nhóm thảo luận về các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục các 

vùng dân tộc thiểu số. 

- Nghiên cứu tài liệu 

- Đưa ra ý kiến của nhóm về các giải pháp  (trình bày trên giấy A0). 

Bước 2. Hoạt động cả lớp:  

Trình diễn kết quả theo hình thức “Hội chợ”. Các nhóm tham quan, tham khảo kết quả 

của nhóm bạn. Sau đó bổ sung nội dung vào kết quả của nhóm mình.  

Bình chọn nhóm có kết quả làm việc tốt nhất, mời đại diện nhóm đó trình bày trước lớp.  

Giảng viên nhận xét và chốt kiến thức.   

Hoạt động 2. Tìm hiểu về những giải pháp xây dựng “xã hội học tập” cho cộng đồng 

dân tộc thiểu số  



Bước 1. BCV chiếu các nội dung gợi ý liên quan đến việc xây dựng xã hội học tập cho 

cộng đồng dân tộc thiểu số. Nhấn mạnh rằng việc xây dựng xã hội học tập là một cách 

thức quan trọng để đảm bảo quyền của người DTTS trong giáo dục phổ thông. Ví dụ, có 

thể đưa ra các gợi ý sau 

o Đẩy mạnh tuyên truyền để đạt mục tiêu từ chuyển đổi đến nâng cao nhận 

thức về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xoá đói giảm nghèo, 

tiến tới một xã hội học tập 

o Mở rộng hệ giáo dục thường xuyên, hệ chính quy và không chính quy trên 

cơ sở cân đối và phù hợp với yêu cầu ở các vùng dân tộc. Cần coi trọng 

việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục ở các trung tâm học tập cộng 

đồng 

o Hình thành một thói quen, một nếp “văn hóa học tập” cho mọi người 

 

Bước 2. Học viên thảo luận và đưa thêm các ý kiến về các gợi ý mở rộng các giải pháp 

để xây dựng xã hội học tập, góp phần đảm bảo quyền đối với người DTTS trong giáo dục 

phổ thông. 

Hoạt động 3. Tìm hiểu vai trò của các lực lượng cộng đồng trong việc đảm bảo 

quyền lợi giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số. 

Bước 1. Hoạt động nhóm:  

Thảo luận, thực hiện nhiệm vụ sau:  

 Phân tích vai trò của các lực lượng cộng đồng trong việc đảm bảo quyền 

lợi giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số 

 Nêu các biện pháp nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc 

đảm bảo quyền lợi giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số. 

Bước 2. Hoạt động cả lớp:  

Mời một nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác góp ý, bổ sung.  

Giảng viên nhận xét và chốt kiến thức.  



Hoạt động 4. Thảo luận về những khó khăn và giải pháp khắc phục trong công tác 

giáo dục cho HS các DTTS ở đia phương.  

Bước 1. Hoạt động nhóm: Thảo luận về các vấn đề sau:  

 Ở địa phương Thầy/cô có các DTTS nào? 

 Những khó khăn, rào cản đối với công tác giáo dục cho HS DTTS ở địa 

phương: Môi trường tự nhiên; môi trường xã hội (đặc điểm tâm lí, văn 

hóa, xã hội (phong tục tập quán…); Tình hình kinh tế... 

 Các giải pháp khắc phục để phát triển giáo dục cho HS các DTTS ở địa 

phương.  

Bước 2. Hoạt động cả lớp:  

Mời một nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác góp ý, bổ sung.  

BCV tổng hợp, thống nhất nội dung. 

 

IV. THÔNG TIN HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 

4.1. Thông tin hỗ trợ cho hoạt động 1 

Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục vùng DTTS 

* Giải pháp trước mắt:  

1) Cần gây dựng và củng cố niềm tin về các cơ hội học tập và nghề nghiệp cho người 

dân tộc thiểu số, từ đó tạo nên động cơ thúc đẩy cả phụ huynh và học sinh nỗ lực phấn 

đấu theo học, chứ không chỉ dừng lại “học chỉ đủ để biết chữ.”Muốn vậy cần thể hiện 

bằng những biện pháp cụ thể như:  

a. Thông tin về các chương trình hỗ trợ, chính sách cử tuyển, cơ hội học tập và nghề 

nghiệp cần phải được phổ biến công khai, nhanh chóng và rộng rãi cho mọi đối tượng 

được biết. Theo đó người dân đề xuất đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, như lập 

trạm thu phát sóng truyền thanh cơ sở để cập nhật các thông tin tại cộng đồng. Có thể 

dùng phương tiện truyền thông như loa phát thanh trong khi đưa thông tin về cơ sở, thay 

vì chỉ chuyển theo đường công văn vẫn phổ biến như hiện nay;  



b. Về mặt chính sách, cần xóa bỏ hình thức “biên chế” để ngăn trừ mầm mống, tạo 

điều kiện phát sinh các hiện tượng tiêu cực ‘chạy chọt.’ Giảm bớt các “đầu mối” trong 

khâu thủ tục hành chính khi xin nộp và xét tuyển nghề nghiệp để tránh tình trạng ‘nhiều 

cửa,’ dễ tạo nên ‘tiêu cực’;   

c. Phổ biến các mô hình, các tấm gương ‘thành công’ (trong học tập và nghề nghiệp) 

ở địa phương.  

2) Cần hỗ trợ các yếu tố có tính ‘phương tiện’ để tạo điều kiện cho trẻ em dân tộc 

thiểu số đến trường học tập 

a. Trường có cơ sở gần thôn bản là ước mơ của học sinh từ bậc tiểu học đến trung 

học phổ thong để các em được đến trường nhiều. Người dân đề xuất việc mở rộng hệ 

thống trường cấp 1 theo hình thức liên thôn bản (nhiều bản cách xa nhau đến 7 km), xây 

dựng trường cấp 2 và cấp 3 theo hình thức liên xã (khoảng 3 đến 4 xã chung một trường 

cấp 3). Theo đó, sẽ tốt hơn nếu khoảng cách từ hộ gia đình đến trường dao động trong 

khoảng từ 3-5km thì học sinh dù không có phương tiện xe đạp vẫn có thể đi bộ đến 

trường; 

b. Ở bậc tiểu học, người dân mong có giáo viên người địa phương (cùng nhóm tộc 

người) dạy cho học sinh là tốt nhất bởi sẽ cần vận dụng cả tiếng phổ thông và tiếng địa 

phương để truyền dạy, giải thích cho các em hiểu rõ. Trên thực tế, giáo viên người Kinh 

hay gặp khó khăn này khi đón các em mới vào lớp 1 và lớp 2; 

c. Với học sinh cấp 3 (phổ thông trung học), người dân mong nhà nước giảm 50% 

mức đóng góp ở bậc PTTH và có thể áp dụng thời điểm thu phí uyển chuyển hơn (không 

nhất thiết phải đóng ngay đầu năm học mà có thể cho nộp dần trong học kỳ, giãn đến một 

hoặc hai tháng sau). Đối với các thôn bản đặc biệt khó khăn, nhà nước có thể xét trợ cấp 

gạo, tiền cho học sinh trong những ngày giáp hạt; 

d. Trường dân tộc nội trú là mơ ước của nhiều bậc phụ huynh cho nên người dân 

mong đợi hình thức này được mở rộng hơn để con em họ có thể tiếp cận với cách học 

‘tập trung và chuyên tâm,’ về phía cha mẹ cũng bớt phải lo về kinh tế; 



e. Người dân đề nghị có chính sách tuyển chọn các em học sinh khá, giỏi để được 

nhà nước đài thọ kinh phí theo tiếp bậc cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp. Hơn 

nữa nên chăng có hình thức cấp học bổng chương trình đại học cho con em hộ nghèo dân 

tộc thiểu số tại các địa bàn đặc biệt khó khăn;  

f. Với chủ trương xây dựng ‘trường học thân thiện, học sinh tích cực’ có thể bổ sung 

một số công tác viên xã hội được đào tạo và có kinh nghiệm giải quyết các mâu thuẫn 

học đường cho trường học các cấp;  

g. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các nguồn vốn một cách linh hoạt, 

nhất là hộ đông con đi học mà không có thu nhập nào ngoài nông nghiệp. 

3) Nhắm đến việc hình thành và phát triển các hình thức tương trợ ngay trong bản thân 

cộng đồng họ tộc.  

a. Lập Quỹ khuyến học hoặc loại hình tương tự ở các họ tộc, các chi hội phụ nữ, 

đoàn thanh niên;  

b. Tạo nên sự cấu kết cộng đồng hơn nữa và khơi gợi tinh thần tương trợ trong cộng 

đồng thì vai trò của các bậc già làng, những người có uy tín trong thôn bản là rất quan 

trọng. Những cá nhân hơn hết cần thấu triệt quan niệm về một mục đích lợi ích chung của 

cả cộng đồng, chứ không chỉ hướng tới một vài cá nhân, nhóm tại địa phương (một thực 

tế đang diễn ra tại địa phương).  

* Giải pháp lâu dài: 

Một khi đảm bảo được tính công bằng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt các 

nhóm ít người tiếp cận các cơ hội học tập và việc làm sẽ dần tạo nên những biến chuyển 

tích cực về đặc điểm nguồn nhân lực dân tộc thiểu số. Từ đó, có thể làm giảm thiểu 

những định kiến khác biệt tộc người cố hữu trong xã hội Việt nam. Để thực hiện được 

mục tiêu đó, rất cần tìm ra các giải pháp và thực hiện một sự cải tổ về cơ cấu vận hành tổ 

chức hành chính của Nhà nước, hay nói cách khác là công cuộc đấu tranh chống lại các 

hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong xã hội. Đồng thời, thông qua phương tiện truyền 

thông đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người dân 

tôn trọng sự đa dạng và khác biệt văn hóa tộc người để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. 



4.2. Thông tin hỗ trợ cho hoạt động 2 

Một số giải pháp xây dựng “xã hội học tập” cho cộng đồng dân tộc thiểu số  

Từ thực tế của quá trình triển khai xây dựng xã hội học tập ở vùng dân tộc thiểu số, 

để tạo cơ hội cho mọi người dân có thể tiếp cận với giáo dục nhanh và đạt hiệu quả, 

chúng ta cần thực hiện một số nội dung và giải pháp đồng bộ sau đây: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền để đạt mục tiêu từ chuyển đổi đến nâng cao nhận thức về 

chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xoá đói giảm nghèo, tiến tới một xã hội 

học tập. Xây dựng xã hội học tập để nâng cao dân trí, chống lại sự dốt nát và yếu hèn là 

một nguyên lý phát triển mà ngay từ khi đất nước mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chỉ ra rằng, đói 

nghèo và dốt nát đều là một thứ “giặc” như giặc ngoại xâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 

đồng thời nhấn mạnh về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội “trước hết nhằm làm cho nhân 

dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho người dân có công ăn việc làm, được ấm no và 

sống một đời hạnh phúc”. Muốn đạt được đích ấy không có con đường nào khác là thông 

qua tri thức, thông qua đào tạo nghề nghiệp để mỗi người dân có được ngành nghề phù 

hợp, bảo đảm được điều kiện sống cần thiết ngay tại nơi họ cư trú. Chẳng hạn:  Đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi, vùng cao phía Bắc thì cần tạo cho họ có tri 

thức để làm nghề rừng, sống bằng nghề rừng và làm giàu rừng. Tương tự, với đồng bào 

dân tộc thiểu số ở vùng thấp, đồng bằng duyên hải miền trung, Tây Nam bộ thì họ cần 

được đào tạo kỹ năng về nuôi trồng và khai thác thuỷ sản…Nếu cư dân vùng cận đô thị 

và khu công nghiệp, khu chế xuất thì cần đào tạo họ có các nghề dịch vụ hoặc kỹ thuật để 

tham gia vào lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, có kỹ năng hoà với nhịp 

sống và sản xuất trong nền kinh tế thị trường. 

2.  Mở rộng hệ giáo dục thường xuyên, hệ chính quy và không chính quy trên cơ sở 

cân đối và phù hợp với yêu cầu ở các vùng dân tộc. Cần coi trọng việc nâng cao chất 

lượng, hiệu quả giáo dục ở các trung tâm học tập cộng đồng. 

Quan điểm xuyên suốt của Đảng là: “Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích phát triển 

các hình thức dạy nghề đa dạng, linh hoạt: dạy nghề ngoài công lập, tại doanh nghiệp, tại 



làng nghề…; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học nghề, lập nghiệp. Tổ chức 

dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ sản xuất phù hợp cho nông dân, đồng bào dân 

tộc thiểu số” (2). 

 Xuất phát từ quan điểm đó, chúng ta cần nhanh chóng mở rộng diện và đa dạng các 

loại hình dạy nghề, truyền nghề ngay tại địa bàn, nhất là ở các làng xã vùng dân tộc thiểu 

số. Với đặc thù địa phương và văn hóa tộc người, cần chú trọng nâng cao chất lượng và 

phát triển số lượng các loại hình học tập ngắn hạn tại các trung tâm học tập cộng đồng, 

trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề… Thực tiễn qua nhiều năm đã 

được tổng kết cho thấy: đối với đồng bào các dân tộc thiểu số thì trung tâm học tập cộng 

đồng là mô hình học tập phù hợp, vì ở đó người dân có thể học ở mọi nơi, mọi lúc, nhất 

là  khi họ có nhu cầu tìm hiểu và bổ sung kiến thức cụ thể như: trồng trọt, chăn nuôi, 

trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản, bảo vệ rừng và các nguồn lợi thuỷ hải sản, các 

ngành nghề tiểu thủ công nghiệp… 

Mô hình học tập cộng đồng không đòi hỏi quá cao về người dạy, có thể thầy dạy 

chính là người dân “nghệ nhân”, “người có kinh nghiệm” ngay trong làng bản mà họ sinh 

sống, tri thức cũng có lúc không cần phải bằng sách vở mà bằng chính kinh nghiệm của 

họ được trao truyền. Với cách làm như vậy hình thức học tập cộng đồng sẽ là nơi giúp 

người lao động biết cách xoá đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, 

phấn đấu làm giàu chính đáng. Việc truyền dạy các nghề ngắn hạn, tập trung vào kỹ năng 

được coi như sinh hoạt cộng đồng, qua đó còn góp phần thúc đẩy thực hiện cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu 

số. 

Tại trung tâm học tập cộng đồng cần coi trọng xây dựng những nội dung phù hợp cho 

từng loại đối tượng, từng cấp trình độ, từng vùng dân cư, từng loại nghề. Vừa tạo dựng 

các hình thức học tập phù hợp cho người lao động vừa chú trọng xây dựng đội ngũ đông 

đảo cộng tác viên là những người có khả năng và nhiệt tình để truyền dạy, chuyển giao 

những gì mà cộng đồng cần có. Như vậy, sẽ thu hút được người dân say mê tham gia học 

tập. 



3. Hình thành một thói quen, một nếp “văn hóa học tập” cho mọi người 

Để hình thành một xã hội học tập trước hết phải có người học. Để mọi người đều đi 

học, muốn học thì cấp ủy và chính quyền các cấp, các đoàn thể, các cơ quan truyền 

thông…cần tuyên truyền vận động cho mọi người dân ý thức được việc cần phải học, 

phải tự nguyện học, học thường xuyên, học suốt đời, cần làm cho họ thấy được lợi ích 

của việc học như một nhu cầu không thể thiếu trong sinh kế của mỗi con người, mỗi gia 

đình và cả cộng đồng xã hội. Đó là con đường đi tới sự thành công của một “xã hội học 

tập”. Đó cũng được coi là một trong những giải pháp xoá đói giảm nghèo bền vững; đồng 

thời cũng là giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần giữ gìn bản sắc văn 

hoá dân tộc và bảo đảm ổn định an ninh chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi trước những thách thức của sự phát triển./. 

4.3. Thông tin hỗ trợ cho hoạt động 3 

Vai trò của các lực lượng cộng đồng trong việc đảm bảo quyền lợi giáo dục 

cho học sinh dân tộc thiểu số 

Các lực lượng cộng đồng được huy động tham gia công tác xã hội được gọi là “các 

nhân viên công tác xã hội” (NVCTXH). Những hoạt động của họ đóng vai trò quan trọng 

trong việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số, cụ thể: 

* Vai trò giáo dục, truyền thông 

Nhân viên CTXH cần đóng vai trò là người giáo dục nhằm cung cấp thông tin và các 

hướng dẫn cụ thể để nâng cao nhận thức của cộng đồng dân tộc thiểu số về tầm quan 

trọng của giáo dục. 

Nhân viên CTXH cần đảm bảo sự tiếp cận với thông tin và khả năng sử dụng các hỗ 

trợ từ chính sách giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đóng góp tích cực vào việc 

tham gia đánh giá thường xuyên việc triển khai các chính sách giáo dục của chính phủ và 

giới thiệu các dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ trong quá trình tiếp cận các dịch vụ xã hội. 

NVCTXH cũng tham gia trong quá trình xây dựng các hoạt động thiết kế các các 

khóa tập huấn, cách thức truyền thông, phổ biến kiến thức sáng tạo để người dân hiểu và 



tham gia tích cực hơn vào trong quá trình tiếp cận dịch vụ giáo dục trên địa bàn, cụ thể 

như sau: 

-  Xây dựng các mô hình học tập trong thôn bản cho các nhóm đặc thù. 

-  Xây dựng mô hình giới thiệu dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ công tác giáo dục tại 

địa phương. 

- Xây dựng mô hình vận động Nâng cao cơ hội và khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản 

cho người nghèo vùng DTTS và miền núi, giảm bất bình đẳng và chênh lệch về giới, dân 

tộc, chú ý đến nhu cầu giáo dục đặc thù của các nhóm DTTS. 

* Vai trò biện hộ, điều phối và kết nối dịch vụ 

Cộng đồng DTTS chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự thiếu hụt các dịch vụ xã hội, trong đó 

có giáo dục và môi trường khó khăn xung quanh. Nhân viên CTXH cần chú ý đến việc 

xây dựng mối liên hệ giữa cộng đồng DTTS với các hệ thống xung quanh, đặc biệt là với 

những hệ thống hỗ trợ mà bản thân cộng đồng chưa biết hoặc chưa có thông tin để tiếp 

cận. Đồng thời, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc sử dụng thế mạnh trong cộng đồng, đặc biệt 

là vốn tri thức bản địa trong việc xây dựng môi trường thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ 

cung cấp các dịch vụ giáo dục. 

Nhân viên CTXH cần đóng vai trò quan trọng trong việc vận động ngành giáo dục tổ 

chức các lớp học có trình độ phù hợp cho các nhóm đối tượng khác nhau, ví dụ nhóm bỏ 

học, nhóm quá tuổi đi học, nhóm trẻ em khó khăn; vận động chính sách hỗ trợ cho nhóm 

có hoàn cảnh đặc biệt; vận động chính sách hỗ trợ trẻ em học nội trú; vận động chính 

sách dạy song ngữ. 

Bên cạnh đó, nhân viên CTXH cũng tham gia vận động nguồn lực, bao gồm vận 

động hỗ trợ ngân sách, đồ dùng học tập, tổ chức các hoạt động dạy học tại nhà; kết hợp 

với ngành giáo dục để vận động nguồn lực cải thiện hạ tầng cơ sở phục vụ cho công tác 

dạy và học ở các cộng đồng DTTS khó khăn. 

* Vai trò giám sát, đánh giá và vận động chính sách 



Nhân viên CTXH cần đảm bảo sự tham gia của mình trong các hoạt động dưới đây 

để tăng cường chất lượng phản biện xã hội và sự đóng góp vào quá trình đánh giá, thực 

hiện và hoàn thiện chính sách như sau: 

- Tham gia vào các nghiên cứu về đổi mới quản lý giáo dục đối với nhóm DTTS. 

- Giám sát, đánh giá quá trình thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng đội 

ngũ nhà giáo, đặc biệt là đối với nhóm giáo viên dạy cho nhóm DTTS. 

- Việc kết nối, giám sát trong quá trình tăng cường bảo đảm chất lượng dạy tiếng 

Việt và tiếngDTTS đối với cộng đồng DTTS. 

-  Đóng vai trò cầu nối trong việc khuyến khích mở các lớp nội trú, bán trú với những 

nơi đồng bào dân tộc thiểu số sống rải rác phân tán theo phương thức“Nhà nước và nhân 

dân cùng làm”. Củng cố và hoàn thiện hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, 

huyện để tạo nguồn đào tạo con em đồng bào dân tộc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – 

xã hội của địa phương. Tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên tuyển sinh và cử tuyển vào 

các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Chú trọng đào tạo nghề cho con 

em đồng bào dân tộc thiểu số. Nghiên cứu và tổ chức tốt việc dạy chữ dân tộc. 

Có thể nói, trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, hệ thống an sinh 

đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển, vai trò của NVCTXH trong làm việc với 

nhóm DTTS không chỉ gói gọn trong một số hoạt động nhất định mà cần có sự linh hoạt 

trong quá trình áp dụng và thực hành. DTTS đã và đang là cộng đồng có nhu cầu đặc biệt 

và cần sự trợ giúp của NVCTXH trong các hoạt động thực hành ở các cấp độ thưc hành 

vi mô đến các cấp độ can thiệp vĩ mô về mặt chính sách. 

 

1.4.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BÀI 4. BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỐI VỚI TRẺ EM GÁI – XÂY DỰNG CỘNG 

ĐỒNG AN TOÀN DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG GIỚI 

 Hiểu được sự khác biệt giữa giới tính và giới, hiểu được rằng giới là do xã hội tạo 

nên. Hiểu rằng các vai trò và khuôn mẫu giới ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi 

người trong thành phố theo những cách khác nhau.  

 Tìm hiểu về sức mạnh của các khuôn mẫu giới và khả năng làm chuyển biến các 

hành vi thúc đẩy vấn đề bất bình đẳng giới. 

 Tìm hiểu khái niệm nam tính thống trị và hiểu được tầm quan trọng của việc gắn 

kết nam giới và trẻ em trai vào công cuộc thúc đẩy bình đẳng giới.  

 Nâng cao nhận thức của tham dự viên về thực trạng rằng trẻ em gái không được 

tiếp cận bình đẳng với không gian công cộng do độ tuổi và giới tính của các em, 

và những yếu tố này còn chịu tác động của các phương diện loại trừ khác, ví dụ 

như chủng tộc, tầng lớp, dân tộc và đặc điểm khuyết tật.  

 Tìm hiểu kiến thức và trải nghiệm của tham dự viên về tình trạng thiếu an toàn 

trong cộng đồng nhìn từ góc độ giới. Hiểu rằng những nhận thức và cảm giác thiếu 

an toàn ảnh hưởng đến việc trẻ em gái và phụ nữ tiếp cận với không gian công 

cộng. 

 Tháo gỡ những lầm tưởng và định kiến xung quanh cảm giác thiếu an toàn trong 

tâm thức và trên thực tế, và quy trách nhiệm cho thủ phạm thay vì nạn nhân bị 

xâm hại.  



 Hiểu được những nguyên tắc quan trọng giúp tạo nên một cộng đồng an toàn hơn 

từ một quan điểm bình đẳng giới.  

 Hiểu được bảy nguyên tắc về an toàn có thể áp dụng để điều chỉnh và phát triển 

các chính sách và chương trình của chính phủ trong đó dành ưu tiên cho sự an toàn 

của trẻ em gái. Xác định các rào cản đối với sự tham gia của trẻ em gái vào công 

tác quy hoạch cộng đồng, và cho thấy tầm quan trọng của việc hợp tác với các em 

để tạo nên những cộng đồng an toàn và thân thiện hơn.   

 Xây dựng kế hoạch hành động hướng tới phát triển cộng đồng an toàn và thân 

thiện, đồng thời cho phép các đối tượng tham gia lồng ghép những bài học kinh 

nghiệm thu được từ các hoạt động trước đó.   

 

 Giới tính và giới là khác nhau về cơ bản. Các đặc điểm giới tính do yếu tố sinh học 

quyết định và không thay đổi theo thời gian hay không gian. Các đặc điểm về Giới 

hình thành dựa trên các mối quan hệ xã hội, thay đổi theo thời gian và có thể 

không giống nhau trong các xã hội khác nhau. 

 Vai trò và khuôn mẫu giới ảnh hưởng đến trải nghiệm của em gái. Trẻ em gái và 

phụ nữ phải chịu đựng bất bình đẳng giới và phải đối mặt với các nguy cơ bạo lực 

cũng như nỗi  lo sợ bạo lực ở nơi họ sinh sống do các vai trò và khuôn mẫu giới.  

 Vai trò và khuôn mẫu giới là do xã hội tạo nên và không do yếu tố sinh học quyết 

định. Khuôn mẫu giới nguy hại bởi chúng được coi là bình thường, chúng dập 

khuôn các quan niệm của cộng đồng về nam và nữ, và gây ra tình trạng phân biệt 

giới tính làm thúc đẩy bất bình đẳng giới. Khuôn mẫu giới quy định đặc điểm của 

trẻ em gái và những việc các em gái phải làm, chúng được coi là thuộc về bản chất 

của các em, nhưng thực ra các khuôn mẫu này lại được dựa trên những quan niệm 

do xã hội xây dựng nên. 

 Các khuôn mẫu giới có thể trói buộc trẻ em gái trong những hành vi cản trở các 

em không phát huy được hết tiềm năng của mình. Các em gái và em trai học được 

rằng xã hội mong đợi các em cư xử khác nhau và thực hiện những vai trò giới 



khác nhau. Các kỳ vọng này vô hình chung đặt ra những giới hạn cho các em gái 

trong việc sử dụng và tiếp cận các dịch vụ của cộng đồng và nơi công cộng.  

 Các khuôn mẫu giới thúc đẩy sự thống trị của nam giới, đặt ra những cái giá phải 

trả cho nam giới và trẻ em trai cũng như phụ nữ và trẻ em gái, bởi chúng gắn nam 

giới và các em trai trong những hành vi bạo lực. Nam giới và trẻ em trai phải chịu 

sức ép về việc phải cư xử sao cho phù hợp với các ý tưởng nam tính thống trị, 

trong đó bạo lực của nam giới được coi là cách kiểm soát phụ nữ và trẻ em gái và 

điều đó được chấp nhận. Nam giới trẻ có thể quấy rối hoặc lạm dụng các bạn gái 

để thể hiện bản thân, phù hợp với hình ảnh nam tính và được những người đồng 

trang lứa chấp nhận.  

 Thúc đẩy bình đẳng giới đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của trẻ em trai và nam giới do vị 

thế quyền lực của họ so với trẻ em gái và phụ nữ. Nam giới và trẻ em trai phải là 

những người phá bỏ các khuôn mẫu giới và phát triển những mối quan hệ lành 

mạnh với trẻ em gái/phụ nữ cũng như các bạn trai/nam giới khác. Nam giới và trẻ 

em trai là các tác nhân thay đổi và có sức mạnh thúc đẩy bình đẳng giới.  

 Các hình thức loại trừ khác tương tác với giới và độ tuổi để làm tăng ảnh hưởng 

lên địa vị xã hội và khả năng tiếp cận các quyền của một người. Các yếu tố như 

tầng lớp, dân tộc, khuyết tật, tình trạng di trú và khuynh hướng tình dục khiến cho 

mức độ loại trừ có sự khác biệt và thường nặng nề hơn đối với phụ nữ và trẻ em 

gái. Trẻ em gái phải đứng giữa nhiều đặc tính khác nhau, và đặc biệt dễ bị tổn 

thương bởi các em bị phân biệt đối xử kép: về độ tuổi và giới tính. 

 Loại trừ trẻ em gái ở nơi công cộng là một hình thức phân biệt đối xử dựa trên bất 

bình đẳng giới.  Đây là một hành vi xâm phạm quyền con người bởi tất cả mọi 

người đều được bình đẳng trong việc tự chủ đi lại và tiếp cận với không gian trong 

cộng đồng. 

 Trẻ em gái và phụ nữ gặp phải những trở ngại về an toàn, bao gồm trở ngại về mặt 

tâm lý (sợ hãi bạo lực và nhận thức về an toàn), trở ngại về mặt thể chất (đường xá 

tối tăm, khu vực nhiễm bẩn), và trở ngại về mặt xã hội (những địa điểm chỉ có 

nam giới hoặc trẻ em trai lui tới).  



 Trẻ em gái và phụ nữ trải qua các hình thức bạo lực giới khác nhau, bao gồm bạo 

lực thể chất, tình dục, và tinh thần. Các trường hợp bạo lực thể chất và tấn công 

tình dục gây ra cảm giác bất an ở phụ nữ và trẻ em gái.  

 Bất bình đẳng giới dẫn đến bạo lực giới. Nhận thức về tình trạng thiếu an toàn và 

bạo lực giới (chẳng hạn như quấy rối tình dục), là những yếu tố thể hiện sự loại trừ 

ở nơi công cộng và là những hành vi xâm phạm quyền con người. Tỷ lệ bạo lực 

với phụ nữ và trẻ em gái trong cộng đồng ở mức cao tạo nên một không khí bất an 

làm hạn chế phụ nữ và trẻ em gái trong việc sử dụng và tận hưởng các không gian 

công cộng, bởi họ sẽ tránh không đến những nơi khiến bản thân cảm thấy không 

an toàn. 

 Nhận thức về tình trạng thiếu an toàn cũng có mức độ liên quan giống như số liệu 

thống kê tội phạm. Cần phân tích số liệu thống kê tội phạm cùng với những nhận 

thức và trải nghiệm của trẻ em gái và phụ nữ về sự thiếu an toàn để xét đến khía 

cạnh giới của bạo lực và cảm giác bất an.  

 Trẻ em gái phải đối mặt với nguy cơ bị xâm hại kép, bởi các em sợ rằng mình sẽ 

không được lắng nghe một cách nghiêm túc và sẽ bị đổ lỗi cho việc bị xâm hại khi 

các em thuật lại những trường hợp bạo lực và quấy rối tình dục cho cảnh sát hay 

các thành viên trong gia đình. Những lầm tưởng về bạo lực giới góp phần duy trì 

cách tiếp cận gia trưởng, trong đó gánh nặng bảo vệ được coi là trách nhiệm của 

bản thân các em gái/phụ nữ thay vì cộng đồng và tổ chức.  

 Một cộng đồng an toàn cho trẻ em gái là một cộng đồng trong đó các em gái 

không phải sợ hãi hay bị quấy rối tình dục hoặc bạo lực giới, các em được tiếp cận 

bình đẳng với các dịch vụ cũng như có thể sử dụng các không gian công cộng tự 

do như những công dân có quyền bình đẳng trong cộng đồng. Một cộng đồng an 

toàn là cộng đồng  mà ở đó cả chính phủ và xã hội dân sự đều đảm bảo các quyền 

của phụ nữ và trẻ em gái trong tất cả các lĩnh vực. 

 Các bên liên quan cần đưa trẻ em gái và ý tưởng của các em vào quá trình phát 

triển cộng đồng, bởi trẻ em gái chính là tác nhân thay đổi và các em hiểu rõ hơn ai 



hết về sự an toàn của bản thân mình. Việc đưa trẻ em gái vào quá trình quy hoạch 

và phát triển cộng đồng sẽ mở ra các chính sách và chương trình đáp ứng hiệu quả 

hơn với những vấn đề về an toàn của trẻ em gái. Coi trọng sự tham gia của trẻ em 

gái vào quá trình ra quyết định sẽ giúp các em được trao quyền và góp phần làm 

giảm tình trạng phân biệt đối xử về giới trong các khung thể chế. 

 Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các chính sách và chương trình đóng vai trò 

quan trọng trong công tác quy hoạch và phát triển cộng đồng thân thiện. Công tác 

quy hoạch cộng đồng thân thiện phải nâng cao nhận thức và cảm nhận của trẻ em 

gái về vấn đề an toàn, làm giảm nỗi sợ hãi bị xâm hại và loại trừ, đồng thời thúc 

đẩy quyền của trẻ em gái trong cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho việc xây dựng 

các cộng đồng công bằng, bền vững. Các chính sách cần tạo ra những không gian 

công cộng an toàn hơn và trao quyền nhiều hơn cho trẻ em gái để các em có thể 

xóa bỏ vấn đề bất bình đẳng giới, tham gia vào quá trình quy hoạch, và được 

hưởng quyền lợi bình đẳng trong cộng đồng của các em. 

 Tất cả các thành viên trong xã hội, bao gồm cả cán bộ cơ quan nhà nước, đều có 

thể đề xuất giải pháp và lập ra kế hoạch hành động nhằm tạo nên những cộng đồng 

an toàn hơn và thân thiện hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em gái.  

Nội dung chi tiết 

2. Một số khái niệm cơ bản 

2.1. Sự Khác biệt giữa Giới tính và Giới  

"Giới tính" đề cập đến các đặc điểm sinh học và sinh lý giúp xác định một người là nam 

hay nữ. Các đặc điểm giới tính do yếu tố sinh học quyết định và không thay đổi theo thời 

gian hay không gian.  

 

"Giới" đề cập đến các vai trò, hành vi, hoạt động và đặc điểm do xã hội tạo nên và được 

xã hội coi là phù hợp với nam giới và phụ nữ. Các đặc điểm giới hình thành trên các mối 

quan hệ xã hội, thay đổi theo thời gian và có thể không giống nhau trong các xã hội khác 



nhau. Giới của một người đề cập đến những quan niệm trong một xã hội hay nền văn hóa 

rằng nam tính hay nữ tính cần phải như thế nào. Chúng ta học hỏi và tiếp thu những quan 

niệm về giới trong quá trình chúng ta lớn lên. 

2.2.  Bình đẳng Giới 

 

Bình đẳng giới có nghĩa là phụ nữ và nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái đều có được vị 

thế như nhau trong xã hội; được thực thi đầy đủ các quyền con người; được hưởng mức 

độ tôn trọng như nhau trong cộng đồng; có thể tận dụng các cơ hội như nhau để đưa ra 

các lựa chọn về cuộc sống của mình; và có mức độ quyền lực như nhau để tạo ra được 

các kết quả từ những lựa chọn này.  Bình đẳng giới không có nghĩa là phụ nữ và nam 

giới, hay trẻ em gái và trẻ em trai đều giống nhau. Phụ nữ và nam giới, trẻ em gái và trẻ 

em trai có những nhu cầu và ưu tiên khác nhau nhưng lại gắn bó chặt chẽ với nhau, phải 

đối mặt với những hạn chế khác nhau, và có được những cơ hội không giống nhau. Địa vị 

tương đối của họ trong xã hội được dựa trên các tiêu chuẩn, mặc dù không phải là bất 

biến, nhưng có xu hướng đem lại lợi thế cho nam giới và trẻ em trai và bất lợi cho phụ nữ 

và trẻ em gái. Vì vậy, họ bị các chương trình và chính sách ảnh hưởng theo nhiều cách 

khác nhau.  Cách tiếp cận trên cơ sở bình đẳng giới phải nhận ra được những sự khác biệt 

tương đối này, hiểu rõ rằng chúng không phải là bất biến mà có thể thay đổi được, và sau 

đó cần xây dựng các chương trình, chính sách và dịch vụ có xem xét đến những khác biệt 

này. Cuối cùng, thúc đẩy bình đẳng giới nghĩa là làm chuyển biến mối quan hệ quyền lực 

giữa phụ nữ và nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai để tạo nên một xã hội công bằng hơn 

cho tất cả mọi người. 

Nguồn: Tổ chức Plan International (Chính sách về Bình đẳng Giới của Plan) 

2.3. Khuôn mẫu Giới 

 

Khuôn mẫu giới là những niềm tin được thừa nhận, do xã hội tạo ra về các đặc điểm, vai 

trò và mối quan hệ khác nhau giữa phụ nữ và nam giới mà những niềm tin này thường 

được cho là đúng và không bao giờ thay đổi. Khuôn mẫu giới được tái diễn và duy trì 

thông qua giáo dục và các quy trình xã hội; chúng hình thành nên thái độ, hành vi và tác 



động đến quyết định của con người. Khuôn mẫu giới trói buộc trẻ em gái và trẻ em trai 

vào những mẫu hành vi làm cản trở các em trong việc phát huy tối đa tiềm năng và thực 

thi các quyền của mình. Điều này có thể dẫn đến việc xã hội sẽ tẩy chay đối với những 

người không tuân theo các khuôn mẫu đó.  

2.4. Bạo lực Giới 

 

Bạo lực giới đề cập đến bạo lực thể chất, tình dục, tinh thần và đôi khi là bạo lực kinh tế 

xảy ra với một người nào đó bởi họ là nam hay nữ. Trẻ em gái và phụ nữ là những đối 

tượng thường xuyên gặp phải bạo lực giới, tuy nhiên bạo lực giới cũng ảnh hưởng đến trẻ 

em trai và nam giới, đặc biệt là những người không tuân theo các khuôn mẫu về hành vi 

hoặc hình thức không thể hiện các đặc điểm nam tính thống trị. Bạo lực giới có thể đề cập 

đến các hành vi phạm tội gây hấn của cá nhân, hoặc bạo lực mang tính trừng phạt về mặt 

xã hội được thực thi bởi các cơ quan Nhà nước.  

Nguồn: Tổ chức Plan International (Chính sách về Bình đẳng Giới của Plan) 

Định nghĩa Bạo lực Giới theo Tuyên bố của Liên hợp quốc về Xoá bỏ Bạo lực Đối với 

Phụ nữ (1993) 

Điều 1: "Bất kỳ hành vi bạo lực giới nào dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến tổn hại hay 

đau đớn về thể chất, tình dục hoặc tinh thần cho phụ nữ, bao gồm sự đe dọa sử dụng 

những hành vi đó, ép buộc hoặc tùy tiện tước đoạt quyền tự do, cho dù xảy ra ở nơi công 

cộng hay trong cuộc sống riêng tư".  

2.5.  Quấy rối Tình dục 

 

Quấy rối tình dục là một hình thức phân biệt đối xử về giới. Quấy rối tình dục có thể 

được thực hiện qua lời nói, phi lời nói hoặc bằng cơ thể. Đây là những hành vi "không 

mong muốn" được thực hiện với một cá nhân nào đó, nghĩa là người bị quấy rối (ví dụ 

một cô gái) không nài xin hay xúi giục hành vi này. Quấy rối tình dục là hành vi tình dục 

không mong muốn và không được đồng tình gây trở ngại cho cuộc sống của một ai đó.  

Do vậy hành vi của kẻ quấy rối có thể gây phiền phức hoặc khó chịu. Ví dụ về quấy rối 



tình dục bao gồm (nhưng không giới hạn) bởi: những lời nhận xét, trêu đùa và cử chỉ 

mang tính dâm ô cưỡng hôn, đụng chạm, tán tỉnh và đeo bám, những lời nói mang tính 

chất dâm ô rõ ràng hoặc ngụ ý, huýt sáo, nhìn chằm chằm gây cảm giác khó chịu, v.v. 

Quấy rối tình dục có thể được thực hiện qua lời nói (nhận xét về hình thể/ngoại hình, 

những câu giễu cợt hoặc lời nói mang tính chất dâm ô), phi lời nói (nhìn chằm chằm và 

huýt sáo), bằng cơ thể (tiếp xúc cơ thể mà không được cho phép để thực hiện việc hành 

hung/hiếp dâm) và sử dụng kỹ thuật số (lời nói và nhận xét khiêu dâm trên mạng). 

 

Hành vi quấy rối tình dục liên quan đến một người tin rằng họ có quyền xâm phạm không 

gian của người khác, buộc người đó phải tiếp xúc với họ như một đối tượng tình dục. 

Hành vi này thường là biểu hiện của quyền lực và khả năng kiểm soát phụ nữ của nam 

giới trong xã hội; làm hạn chế hoạt động di chuyển của trẻ em gái và khiến các em cảm 

thấy không thoải mái ở nơi công cộng. Thật không may, nạn quấy rối tình dục có thể xảy 

ra ở bất cứ đâu và với bất cứ ai - chúng ta không có nhận dạng điển hình cho kẻ thực hiện 

các hành vi xâm hại, quấy rối này.  

 

Không hiếm trường hợp trong đó hành vi quấy rối tình dục trở nên "vô hình" vì nhiều lý 

do. Ví dụ, mọi người có thể không trông thấy tình huống quấy rối tình dục (đặc biệt khi ở 

trên một chuyến xe đông đúc), hoặc có thể họ "không muốn" nhìn thấy, đồng nghĩa với 

việc họ không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của quấy rối tình dục và ảnh hưởng 

của vấn nạn này đối với trẻ em gái, họ thấy điều đó là bình thường và cho rằng mình 

không nên can thiệp vào. Họ thụ động như vậy bởi họ chưa cảm thấy căm phẫn. Hoặc họ 

thụ động vì họ sợ. Một lý do khiến cho quấy rối tình dục vẫn ở trạng thái "vô hình" là bởi 

vì tình trạng này chưa được báo cáo đầy đủ. Các em gái sợ phải báo cáo về những trường 

hợp quấy rối tình dục cho cơ quan chức trách vì các em cảm thấy mình không được lắng 

nghe một cách nghiêm túc và các em không thấy tự tin khi báo cáo. 

Nguồn: Hội Nữ Hướng đạo Thế giới & Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc, tài liệu "Voices 

Against Violence" (Lên tiếng Chống lại Bạo lực) Cẩm nang dành cho các nhà lãnh đạo 

nhóm".  



Số liệu Thống kê về Quấy rối Tình dục  

 Ở cấp độ toàn cầu, cứ ba phụ nữ thì có một người bị bạo lực thể chất hoặc bạo lực 

tình dục và có đến 50 phần trăm trường hợp tấn công tình dục xảy ra với trẻ em 

gái dưới 16 tuổi.  

 Có 40 đến 50 phần trăm phụ nữ ở các quốc gia Liên minh châu Âu từng phải chịu 

những lời lẽ dâm ô, tiếp xúc cơ thể không mong muốn hoặc các hình thức quấy rối 

tình dục khác từ năm 15 tuổi, nhưng chỉ có 13 phần trăm báo cáo với cảnh sát về 

vụ bạo lực nghiêm trọng nhất không do bạn tình gây ra xảy đến với mình. 

 Ở châu Á, các nghiên cứu tại Nhật Bản, Malaysia, Philippines và Hàn Quốc cho 

thấy có từ 30 đến 40 phần trăm phụ nữ bị quấy rối tình dục.  

 Tại New Delhi, một nghiên cứu khảo sát ban đầu thực hiện vào năm 2012 đã cho 

thấy có 92 phần trăm phụ nữ từng trải qua một hình thức bạo lực tình dục ở nơi 

công cộng trong suốt cuộc đời của họ, và 88 phần trăm phụ nữ đã trải qua một số 

hình thức quấy rối tình dục qua lời nói và ánh nhìn (những lời nói có bản chất tình 

dục không được mong muốn, huýt sáo, liếc mắt hoặc làm những cử chỉ tục tĩu...) 

trong suốt cuộc đời của họ.  

3. Những vấn đề về giới ảnh hưởng tới quyền của trẻ em gái 

 

Ở cấp độ rộng nhất, điều quan trọng là phải thay đổi cơ cấu từ việc bảo vệ các quyền 

sang xây dựng cộng đồng an toàn hơn. Do đó, quan trọng là cần thúc đẩy quyền đối với 

cộng đồng, quyền được tự chủ đi lại và quyền được an toàn, đồng thời phải loại bỏ cách 

hiểu thông thường về sự an toàn hiện đang chỉ tập trung vào nhu cầu được bảo vệ của trẻ 

em gái và phụ nữ, đặt gánh nặng bảo vệ lên chính những đối tượng này hoặc người có 

quan hệ thân thuộc với họ. Cách tiếp cận hạn chế này không thực sự giúp cho phụ nữ và 

trẻ em gái an toàn hơn mà còn khiến họ dễ bị tổn thương hơn. Cách tiếp cận này làm 

giảm sự tự tin của phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời khiến họ bị phụ thuộc vào sự bảo vệ 

của người khác cả về thể chất lẫn tâm lý. Điều này ngăn cản họ phát huy tiềm năng của 

mình và hưởng các quyền như những công dân khác.  



Công cuộc xây dựng cộng đồng an toàn hơn sẽ giải quyết vấn đề an toàn của phụ nữ 

từ góc độ quyền của họ trong việc tiếp cận với cộng đồng mà không sợ bị bạo lực. 

Cách tiếp cận này thừa nhận rằng phụ nữ và trẻ em gái có quyền, như bao công dân khác, 

được an toàn trong cộng đồng của mình.  

3.1. Vai trò và ảnh hưởng của khuôn mẫu giới 

 

 Vai trò và khuôn mẫu giới là do xã hội tạo nên và không do yếu tố sinh học 

quyết định. Khuôn mẫu giới có hại bởi chúng được coi là bình thường, chúng dập 

khuôn quan niệm của chúng ta về nam và nữ, và gây ra tình trạng phân biệt làm 

thúc đẩy bất bình đẳng giới. Khuôn mẫu giới quy định các đặc điểm của trẻ em gái 

và những việc các em phải làm, bởi chúng được coi là thuộc về bản chất của các 

em, nhưng thực ra các khuôn mẫu này lại được dựa trên những ý tưởng do xã hội 

xây dựng nên. 

 Các khuôn mẫu giới có thể bó buộc trẻ em gái khiến các em không phát huy 

được hết tiềm năng của mình. Các em gái và em trai được dạy rằng xã hội kỳ 

vọng các em cư xử khác nhau và thực hiện những vai trò giới khác nhau. Các kỳ 

vọng này vô hình chung đặt ra những giới hạn cho các em gái trong việc sử dụng 

và tiếp cận các dịch vụ của thành phố và nơi công cộng. 

 Vai trò và khuôn mẫu giới là do xã hội tạo nên và không do yếu tố sinh học 

quyết định. Khuôn mẫu giới có hại bởi chúng được coi là bình thường, chúng dập 

khuôn quan niệm của chúng ta về nam và nữ, và gây ra tình trạng phân biệt dựa 

trên giới tính làm thúc đẩy bất bình đẳng giới. Khuôn mẫu giới quy định đặc điểm 

của trẻ em gái và những việc các em phải làm, những điều đó được coi là thuộc về 

bản chất của các em, nhưng thực ra các khuôn mẫu này lại được dựa trên những 

quan niệm do xã hội xây dựng nên. 

 Các khuôn mẫu giới có thể trói buộc trẻ em gái và cản trở các em phát huy 

được hết tiềm năng của mình. Các em gái và em trai học được rằng xã hội kỳ 

vọng các em cư xử khác nhau và thực hiện những vai trò giới khác nhau. Các kỳ 



vọng này vô hình chung đặt ra những giới hạn cho các em gái trong việc sử dụng 

và tiếp cận các dịch vụ của thành phố và nơi công cộng. 

 Các khuôn mẫu giới thúc đẩy tính thống trị của nam giới đặt ra những cái giá 

phải trả cho nam giới và trẻ em trai cũng như phụ nữ và trẻ em gái, bởi 

chúng làm cho nam giới và các em trai bị coi là gắn liền, trói buộc với  những 

hành vi bạo lực. Nam giới và trẻ em trai phải chịu sức ép về việc phải cư xử sao 

cho phù hợp với các quan điểm nam tính thống trị, trong đó  việc nam giới sử 

dụng bạo lực được coi là cách kiểm soát phụ nữ và trẻ em gái có thể chấp nhận 

được. Nam giới trẻ có thể quấy rối hoặc lạm dụng các bạn gái để thể hiện bản thân 

phù hợp với hình ảnh nam tính và được những người đồng trang lứa chấp nhận.  

 Thúc đẩy bình đẳng giới đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của trẻ em trai và nam giới 

do họ có vị thế quyền lực so với trẻ em gái và phụ nữ. Nam giới và trẻ em trai 

cần phải chống lại các khuôn mẫu giới và thúc đẩy những mối quan hệ lành mạnh 

với trẻ em gái vàphụ nữ cũng như các bạn trai và nam giới khác. Nam giới và trẻ 

em trai là các tác nhân thay đổi quan trọng và có sức mạnh thúc đẩy bình đẳng 

giới. 

 Các khuôn mẫu giới thúc đẩy nam tính thống trị đặt ra những cái giá phải trả 

cho nam giới và trẻ em trai cũng như phụ nữ và trẻ em gái, bởi chúng trói 

buộc nam giới và các em trai trong những hành vi bạo lực. Nam giới và trẻ em 

trai phải chịu sức ép về việc phải cư xử sao cho phù hợp với các ý tưởng nam tính 

thống trị, trong đó bạo lực nam giới được coi là cách kiểm soát phụ nữ và trẻ em 

gái có thể chấp nhận được. Nam giới trẻ có thể quấy rối hoặc lạm dụng các bạn gái 

để thể hiện bản thân phù hợp với hình ảnh nam tính và được những người đồng 

trang lứa chấp nhận.  

3.2. Loại trừ trẻ em gái – biểu hiện của bất bình đẳng giới 

 

Thúc đẩy bình đẳng giới đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của trẻ em trai và nam giới do vị 

thế quyền lực của họ so với trẻ em gái và phụ nữ. Nam giới và trẻ em trai phải 

chống lại các khuôn mẫu giới và phát triển những mối quan hệ lành mạnh với trẻ 



em gái/phụ nữ cũng như các bạn trai/nam giới khác. Nam giới và trẻ em trai là các 

tác nhân thay đổi và có sức mạnh thúc đẩy bình đẳng giới.  

 Các hình thức loại trừ khác tương tác với giới và độ tuổi để gia tăng ảnh 

hưởng lên địa vị xã hội và khả năng tiếp cận các quyền của một người. Các 

yếu tố như tầng lớp, dân tộc, khuyết tật, tình trạng di trú và khuynh hướng tình dục 

khiến cho mức độ loại trừ có sự khác biệt và thường nặng nề hơn đối với phụ nữ 

và trẻ em gái. Trẻ em gái thường xen lẫn nhiều đặc tính khác nhau, và đặc biệt dễ 

bị tổn thương bởi các em bị phân biệt đối xử kép: về độ tuổi và giới tính. 

 Loại trừ trẻ em gái ở nơi công cộng là một hình thức phân biệt đối xử dựa 

trên bất bình đẳng giới. Đây là một hành vi xâm phạm quyền con người bởi tất 

cả mọi người đều được quyền tự chủ đi lại và tiếp cận với không gian trong thành 

phố. 

 Các hình thức loại trừ khác tương tác với giới và độ tuổi để gia tăng ảnh 

hưởng lên địa vị xã hội và khả năng tiếp cận các quyền của một người. Các 

yếu tố như tầng lớp, dân tộc, khuyết tật, tình trạng di trú và khuynh hướng tình dục 

khiến cho mức độ loại trừ có sự khác biệt và thường nặng nề hơn đối với phụ nữ 

và trẻ em gái. Trẻ em gái thường xen lẫn nhiều đặc tính khác nhau, và đặc biệt dễ 

bị tổn thương bởi các em bị phân biệt đối xử kép: về độ tuổi và giới tính. 

 Loại trừ trẻ em gái ở nơi công cộng là một hình thức phân biệt đối xử dựa 

trên bất bình đẳng giới.  Đây là một hành vi xâm phạm quyền con người bởi tất 

cả mọi người đều được quyền tự chủ đi lại và tiếp cận với không gian trong thành 

phố. 

3.3. Phụ nữ và trẻ em gái – đối tượng chịu nhiều thiệt thòi do bạo lực giới 

 

Trẻ em gái và phụ nữ gặp phải những trở ngại về an toàn, bao gồm trở ngại về mặt 

tâm lý (sợ hãi bạo lực và nhận thức về an toàn), trở ngại về mặt thể chất (đường phố 

tối tăm, khu vực nhiễm bẩn), và trở ngại về mặt xã hội (những địa điểm chỉ có nam 

giới hoặc trẻ em trai lui tới).  



 Trẻ em gái và phụ nữ trải qua các hình thức bạo lực giới khác nhau, bao gồm 

bạo lực thể chất, tình dục, và tinh thần. Các trường hợp bạo lực thể chất và tấn 

công tình dục gây ra cảm giác bất an ở phụ nữ và trẻ em gái. 

 Bất bình đẳng giới dẫn đến bạo lực giới. Nhận thức về tình trạng thiếu an toàn và 

bạo lực giới (chẳng hạn như quấy rối tình dục), là những yếu tố thể hiện sự loại trừ ở 

nơi công cộng và là những hành vi xâm phạm quyền con người. Mức độ phổ biến của 

tình trạng bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái trong thành phố tạo nên một bầu không 

khí bất an làm hạn chế phụ nữ và trẻ em gái trong việc sử dụng và tận hưởng các 

không gian công cộng, bởi họ sẽ tránh không đến những nơi khiến bản thân cảm thấy 

không an toàn.  

 Nhận thức về tình trạng thiếu an toàn cũng có mức độ liên quan giống như số 

liệu thống kê tội phạm. Cần phân tích số liệu thống kê tội phạm cùng với những 

nhận thức và trải nghiệm của trẻ em gái và phụ nữ về sự thiếu an toàn để xét đến khía 

cạnh giới của bạo lực và cảm giác bất an.  

 Trẻ em gái phải đối mặt với nguy cơ bị xâm hại kép, bởi các em sợ rằng mình sẽ 

không được lắng nghe một cách nghiêm túc và sẽ bị đổ lỗi cho việc bị xâm hại khi 

các em thuật lại những trường hợp bạo lực và quấy rối tình dục cho cảnh sát hay các 

thành viên trong gia đình. Những lầm tưởng về bạo lực giới góp phần duy trì cách 

tiếp cận gia trưởng và theo đó đặt gánh nặng tự bảo vệ lên phụ nữ và trẻ em gái thay 

vì các cộng đồng và tổ chức.  

3.4. Định kiến giới và ảnh hưởng tới trẻ em gái 

 

Định kiến giới: các em gái phải tự chịu trách nhiệm khi bị quấy rối bởi cách cư xử, 

ăn mặc của các em, bởi thời điểm trong ngày, nơi các em đi đến, v.v., trẻ em gái và phụ 

nữ thường hay diễn kịch! 

Hậu quả đối với trẻ em gái: các em cảm thấy có lỗi, mất đi sự tự tin và không dám 

tiết lộ về các trường hợp quấy rối, thậm chí các em còn cảm thấy thiếu an toàn và bị cô 

lập hơn bao giờ hết  



Cần làm gì để tránh khỏi tình trạng này: ví dụ, thừa nhận rằng các em gái có quyền 

lo sợ về hành vi quấy rối, nhưng đồng thời hãy khuyến khích các em kể lại sự việc này 

với cảnh sát và/hoặc thành viên trong gia đình 

4. Xây dựng cộng đồng an toàn với trẻ em gái 

 

Một cộng đồng an toàn cho trẻ em gái là một cộng đồng trong đó các em gái không 

phải sợ hãi hay bị quấy rối tình dục hoặc bạo lực giới, được tiếp cận bình đẳng với các 

dịch vụ và phương tiện di chuyển công cộng, cũng như có thể sử dụng các không gian 

công cộng tự do như những công dân có quyền bình đẳng trong cộng đồng. Một cộng 

đồng an toàn là cộng đồng mà ở đó cả chính phủ và xã hội dân sự đều đảm bảo các quyền 

của phụ nữ và trẻ em gái trong tất cả các lĩnh vực. 

 An toàn là một điều kiện cần thiết để các em gái được trao quyền và tham gia 

vào công cuộc xây dựng cộng đồng thân thiện. Cộng đồng an toàn đảm bảo cho 

các em gái được tiếp cận an toàn với cuộc sống tại nơi mình sinh sống (chính trị, 

giáo dục, giải trí, v.v.) và tham gia vào công tác chính trị xã hội tại cộng đồng, bởi 

việc này sẽ tạo ra cơ hội bình đẳng cho trẻ em trai và trẻ em gái trong việc tham 

gia vào quá trình đưa ra quyết định có ảnh hưởng đến cộng đồng của các em.  

 Một cộng đồng an toàn cho trẻ em gái là một cộng đồng trong đó các em gái 

không phải sợ hãi hay bị quấy rối tình dục hoặc bạo lực giới, được tiếp cận 

bình đẳng với các dịch vụ và phương tiện di chuyển công cộng, cũng như có 

thể sử dụng các không gian công cộng tự do như những công dân có quyền 

bình đẳng trong thành phố. Một cộng đồng an toàn là cộng đồng mà ở đó cả 

chính phủ và xã hội dân sự đều đảm bảo các quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong 

tất cả các lĩnh vực. 

 Các bên liên quan cần đưa trẻ em gái và ý tưởng của các em vào quá trình phát 

triển cộng đồng, bởi trẻ em gái chính là tác nhân thay đổi và các em hiểu rõ hơn ai 

hết về sự an toàn của bản thân mình. Việc đưa trẻ em gái vào quá trình quy hoạch 

và phát triển cộng đồng sẽ mở ra các chính sách và chương trình đáp ứng hiệu quả 



hơn với những vấn đề về an toàn của trẻ em gái. Coi trọng sự tham gia của trẻ em 

gái vào quá trình ra quyết định sẽ giúp các em được trao quyền và góp phần làm 

giảm tình trạng phân biệt đối xử về giới trong các khung thể chế. 

 Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các chính sách và chương trình đóng vai trò 

quan trọng trong công tác quy hoạch và phát triển cộng đồng thân thiện. Công tác 

quy hoạch cộng đồng thân thiện phải tăng cường lồng ghép nhận thức và cảm 

nhận của trẻ em gái về vấn đề an toàn, làm giảm nỗi sợ hãi bị xâm hại và loại trừ, 

đồng thời thúc đẩy quyền của trẻ em gái trong cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho 

việc xây dựng cộng đồng công bằng, bền vững. Các chính sách cộng đồng cần tạo 

ra những không gian công cộng an toàn hơn và trao quyền nhiều hơn cho trẻ em 

gái để các em có thể thách thức vấn đề bất bình đẳng giới, tham gia vào quá trình 

quy hoạch, và được hưởng quyền lợi bình đẳng trong cộng đồng của các em. 

• Quy hoạch không gian an toàn để người sử dụng có thể dễ dàng hiểu được họ đang 

ở đâu. Các em gái sẽ cảm thấy an toàn hơn khi ở trong một không gian mà các em 

biết là mình đang ở đâu và làm thế nào để thoát ra nếu gặp phải tình huống nguy 

hiểm.  

• Có thể tiếp cận dễ dàng với các thiết bị và dịch vụ cứu trợ khẩn cấp là điều cần 

thiết trong trường hợp một em gái bị bạo lực hoặc sợ gặp phải nguy hiểm (ví dụ, 

điện thoại kết nối trực tiếp với cảnh sát và các đường dây nóng về lạm dụng tình 

dục). 

• Trẻ em gái cảm thấy an toàn hơn nếu các em có thể nhìn được mọi thứ xung quanh 

mình và nếu người khác có thể nhìn thấy khi các em cần sự giúp đỡ. Ví dụ, nhà 

chờ gắn kính trong suốt tại các điểm dừng xe buýt sẽ cho phép trẻ em gái theo dõi 

những gì đang xảy ra xung quanh mình, và tương tự cũng đảm bảo cho các em 

nằm trong tầm mắt của những người qua đường, tài xế lái xe, chủ cửa hàng và 

người dân xung quanh. 

• Tất cả mọi người đều được tiếp cận với không gian công cộng an toàn, bao gồm cả 

những người ít có hoạt động di chuyển hơn (ví dụ: người già, trẻ nhỏ, người chống 



gậy hoặc ngồi trên xe lăn, người khiếm thị, người mẹ mang theo con nhỏ bằng xe 

đẩy, v.v.) 

• Những không gian công cộng sôi động với nhiều người trong đó sẽ giúp trẻ em gái 

không cảm thấy đơn độc hay bị cô lập. Các không gian đa chức năng đảm bảo 

rằng nhiều nhóm người sử dụng khác nhau có thể lui tới tại những thời điểm khác 

nhau trong ngày và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em gái vào cuộc sống đô thị. 

4.1. Các nguyên tắc để tạo an toàn cho trẻ em gái 

 

 Nguyên tắc 1: Biển báo. Biết mình đang ở đâu và đi đâu.  

 Nguyên tắc 2: Tầm nhìn. Có thể nhìn và được nhìn thấy.  

 Nguyên tắc 3: Sự có mặt của người khác. Có thể nghe và được nghe thấy.  

 Nguyên tắc 4: Biện pháp giám sát chính thức và khả năng tiếp cận với sự trợ giúp. 

Có khả năng trốn thoát và nhờ giúp đỡ.  

 Nguyên tắc 5: Xây dựng và duy trì không gian. Sống trong một môi trường sạch sẽ 

và thân thiện.  

 Nguyên tắc 6: Sự tham gia của cộng đồng. Hợp tác cùng hành động.  

 Nguyên tắc 7: Hòa nhập. Tất cả mọi người đều có khả năng tiếp cận.  

4.2. Đảm bảo quyền tham gia của trẻ em gái trong cộng đồng 

 

Quyền tham gia bao gồm quyền của mọi trẻ em được bày tỏ quan điểm của mình về tất cả 

các vấn đề ảnh hưởng đến các em và ý kiến của các em phải được chú trọng thích đáng 

(tùy thuộc vào lứa tuổi và mức độ trưởng thành). Quyền tham gia cho phép trẻ em gái 

đóng vai trò tích cực trong cộng đồng của mình và tham gia vào các quyết định ảnh 

hưởng đến cuộc sống của chính các em. Quyền tham gia là một quyền cơ bản của công 

dân. Trẻ em gái sẽ có thể trở thành những thành viên tích cực của cộng đồng và là công 

dân có trách nhiệm nếu các em, trong vai trò là những đứa trẻ, được trao cơ hội tham gia 



vào đời sống xã hội. Người dân sống ở một khu vực đang trong quá trình quy hoạch là 

những người hiểu biết sâu sắc nhất về khu vực và những vấn đề tại nơi đó; và lớp thanh 

niên trẻ thường có quan điểm khác biệt so với lớp người lớn tuổi. Những người chịu ảnh 

hưởng nhiều nhất từ các quyết định đồng thời cũng là những người có nguy cơ cao nhất, 

và do vậy họ có quyền tham gia vào quá trình đưa ra những quyết định đó.  

Lắng nghe và thấu hiểu: thấu hiểu tất cả những loại thách thức mà trẻ em gái phải đối 

mặt. Trẻ em gái ở mọi lứa tuổi đều có quyền tham gia, bởi việc này sẽ giúp các em phát 

triển năng lực và nâng cao kiến thức nhờ vào sự hỗ trợ của người lớn và chính quyền nhà 

nước. Lớp người trưởng thành và thanh thiếu niên phải làm việc cùng nhau để giúp các 

em gái phát triển kỹ năng đưa ra quyết định dưới sự hướng dẫn của người lớn.  

Trẻ em gái không phải là một nhóm đồng nhất. Trẻ em gái có những mối quan tâm, nhu 

cầu và ưu tiên khác nhau, tùy thuộc vào độ tuổi, giới, tình trạng kinh tế-xã hội và dân tộc 

của các em. Cần phải đặc biệt chú ý đến các trường hợp có nhiều nguy cơ bị tổn thương 

hơn - đó là những em gái có xu hướng bị loại trừ vì giới, dân tộc, tôn giáo, chủng tộc, 

tình trạng khuyết tật hoặc các yếu tố dễ bị tổn thương khác. Đồng thời, cũng phải đặc biệt 

chú ý đến các em gái có nguy cơ tổn thương cao nhất.  

Để vượt qua những rào cản đối với sự tham gia, cán bộ cơ quan nhà nước và các bên liên 

quan có thể cải tiến sao cho quy trình thu thập ý kiến từ công chúng trỏ nên dễ tiếp cận 

hơn và ít khó khăn hơn, đề xuất những nhu cầu của trẻ em gái về giao thông công cộng 

và khả năng tiếp cận với hội đồng tổ chức  

và đưa ra những thông tin tiếp cận được về chức năng của chính quyền địa phương và các 

quy trình lập kế hoạch (sử dụng ngôn ngữ đơn giản hay các định dạng khác v.v.).  

Đặc trưng của sự tham gia: 

- Bao hàm: tất cả trẻ em gái đều có thể tiếp cận được, bất kể độ tuổi, chủng tộc, tôn 

giáo, đặc điểm khuyết tật, nguồn gốc dân tộc hay tình trạng kinh tế-xã hội của các em. 

- Tương tác: đây là cuộc đối thoại giữa lớp người trưởng thành và thanh thiếu niên 

trên toàn phạm vi cộng đồng.  



- Liên quan: sự tham gia được xây dựng dựa trên kiến thức về địa phương - thông 

tin và hiểu biết của người dân về khu vực/thành phố cũng như các vấn đề ảnh hưởng đến 

cuộc sống của họ. 

- Giáo dục: đây là một quá trình học tập dành cho tất cả mọi người và đồng thời là 

cơ hội để thay đổi thái độ và hành vi. 

- Phản biện: đây là cơ hội để các cá nhân và đoàn thể học hỏi về những vấn đề lớn 

hơn.  

- Chuyển biến: quá trình này liên quan đến những thay đổi về nhận thức và mối 

quan hệ giữa những người tham gia. Đối với lớp trẻ, sự tham gia giúp họ hình thành hệ 

thống giá trị cá nhân của riêng mình và phát triển thành những công dân có hiểu biết và 

có trách nhiệm.   

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THAM GIA CÓ HIỆU QUẢ 

ịnh rõ mục đích dự kiến của dự án.  

ử dụng phương pháp thu thập dữ liệu phân tách theo giới tính với đối tượng trẻ em. 

ến hành nếu hoạt động thu thập thông tin không mang lại lợi ích trực tiếp cho 

trẻ em và trẻ vị thành niên tham gia, hoặc không có lợi cho cộng đồng của các em. 

ển một bản đề cương để làm rõ mục đích, quy trình thu thập, phân tích và sử 

dụng thông tin, nhưng phải được sự đồng ý của tất cả các bên đối tác. 

ụng các định nghĩa cộng đồng để thiết lập những tiêu chí rõ ràng về sự hòa nhập. 

Sử dụng các ghi chép hiện có nếu thích hợp, và nhận biết được những rào cản xã hội và 

văn hóa đối với việc tham gia. Đối với các cuộc khảo sát, cần giới hạn số lượng người trả 

lời phỏng vấn ở mức tối thiểu để đạt được những kết quả có thể chứng minh. 

ất cả các công cụ, ví dụ như bảng câu hỏi, cần phải được xây dựng thông qua thảo 

luận với chuyên gia. Sau đó những công cụ này phải được dịch sang tiếng địa phương, 

dịch trở lại ngôn ngữ gốc và đưa vào thực nghiệm. 



ảo ý kiến tại địa phương với các nhóm cộng đồng. Một nhóm hữu quan độc 

lập của cộng đồng địa phương có thể đảm nhận công tác giám sát hoạt động và sự tham 

gia của trẻ em gái. 

á trình hợp tác với cộng đồng, phải lường trước mọi hậu quả có thể xảy đến 

với trẻ em gái và trẻ vị thành niên tham gia. Không tiến hành trừ khi đưa ra được câu trả 

lời thích hợp về những hậu quả gây hại có thể xảy ra. 

ến hành nếu không thể đảm bảo an toàn và an ninh cho trẻ em và trẻ vị thành 

niên. 

ời phỏng vấn phải có kinh nghiệm làm việc với trẻ em. Họ cần được đào tạo để 

đáp ứng các nhu cầu của trẻ từ một góc độ giới, và đòi hỏi phải được giám sát và hỗ trợ 

liên tục.  

ợp tác với cộng đồng, phải xác định được hình thức theo dõi phù hợp 

để có thể đáp ứng những nhu cầu của trẻ, nhận biết độ tuổi, giới, dân tộc, v.v. của các em. 

ể phá vỡ quy định về bảo mật khi trẻ em gái hoặc trẻ vị thành niên cần được bảo 

vệ ngay tức thì.  

ẻ em gái phải chấp thuận tham gia, nhưng cũng cần được sự đồng ý của người giám 

hộ. 

ời phỏng vấn cần đảm bảo cho các em gái hiểu rằng các em có thể dừng lại hoặc 

rút chấp thuận tham gia tại bất cứ thời điểm nào. 

MỨC ĐỘ THAM GIA 

Lý tưởng là sự tham gia của trẻ em gái sẽ được phát triển và tăng cường hơn trong suốt 

chu trình dự án, từ đó làm tăng thêm độ sâu và độ chính xác của công tác thực hiện dự án, 

giám sát và đánh giá, cũng như hoạt động tự phản biện và tái thiết kế. Trên nhiều phương 

diện, khả năng thực thi quyền tham gia của trẻ em gái và trẻ em trai còn phụ thuộc vào 

năng lực và sự sẵn sàng giúp đỡ của người lớn để giúp các em thực thi các quyền đó. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4.3. BÀI 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ GIỚI VÀ CHÍNH 

SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 

 

I. Mục tiêu 

Học xong bài này, học viên cần: 

- Hiểu được các khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử dụng trong Luật Bình đẳng giới. 

- Biết và hiểu được những văn kiện quốc tế về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ, 

đặc biệt đối với những văn kiện mà Việt Nam đã tham gia hoặc phê chuẩn cũng 

như khung pháp luật, chính sách về bình đẳng giới của Việt Nam. 

- Áp dụng được các kiến thức vào thực tiễn công việc 

II. Nội dung cơ bản  

- Khái niệm giới tính, giới, định kiến giới, phân biệt đối xử về giới tính và bình 

đẳng giới. 

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của bình đẳng giới 

- Pháp luật quốc tế và quốc gia về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ 

III. Các hoạt động chủ yếu 

Hoạt động khởi động: Tìm hiểu mức độ nhận thức của học viên về những đặc điểm 

đặc trưng của “Nam giới” và “Phụ nữ”. Thăm dò quan niệm của học viên về vai trò, chức 

năng của mỗi giới trong đời sống và xã hội. Từ đó dẫn dắt đến nhiệm vụ của việc nâng 

cao nhận thức về “Bình đẳng giới”. 

Giảng viên có thể tổ chức khởi động bằng hình thức động não: 

 - Viết (hoặc vẽ biểu tượng) “Nam giới” và “Nữ giới” lên bảng (cử 2 HV ghi ý kiến) 

- Làm việc cả lớp:  

 HV nêu nhanh ý kiến của mình về:  

   + Những đặc điểm sinh học  



 + Các hành vi ứng xử mà Nam giới/ Nữ giới thường thể hiện 

- GV cùng cả lớp khái quát lại và kết luận về những đặc điểm đặc trưng về đặc điểm 

sinh học và hành vi ứng xử thường gặp của nam giới và nữ giới.  

- GV nêu câu hỏi để HV tìm ra những đặc điểm/hành vi có thể đúng với cả 2 giới. 

Nêu vấn đề: “Vì sao nhiều đặc điểm, hành vi ứng xử có thể đúng với cả 2 giới, nhưng 

chúng ta thường có xu hướng chỉ mặc định cho một giới?”  

- HV trả lời, GV khái quát lại các ý kiến và kết luận: Đó là do thói quen, quan 

niệm… lâu dần trở thành quy định của xã hội. Đó là nguyên nhân căn bản của sự bất bình 

đẳng giới. Quan niệm này cần phải được thay đổi.  

Hoạt động 1.  Tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về giới, định kiến giới, phân biệt 

đối xử về giới và bình đẳng giới 

Bước 1.  Hoạt động cá nhân:  

Học viên đọc thông tin nguồn, suy nghĩ trả lời các câu hỏi: 

1. Phân biệt 2 khái niệm “giới tính”và “giới” 

2. Thế nào là định kiến giới? Nêu những định kiến về giới có thể xảy ra trong thực 

tế cuộc sống. 

3. Phân tích những khía cạnh biểu hiện “Phân biệt đối xử về giới”   

4. Thế nào là “Bình đẳng giới”? Tầm quan trọng của bình đẳng giới ? 

Bước 2. Hoạt động nhóm:  

Sau khi mỗi cá nhân tự nghiên cứu tài liệu và trả lời các câu hỏi, nhóm trưởng tổ chức 

cho các thành viên thảo luận, trình bày các nội dung được phân công vào biên bản chung 

của nhóm.  

Hình thức: Tóm tắt hoặc sơ đồ tư duy trên giấy A0.  

Bước 3. Hoạt động cả lớp:  

Một nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.  

Giảng viên nhận xét và chốt kiến thức.   



Hoạt động 2. Tìm hiểu những văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới và vì 

sự tiến bộ của phụ nữ   

Bước 1. Hoạt động cá nhân:  

Học viên nghiên cứu thông tin hỗ trợ để nắm được:  

- Các hoạt động và những công ước quốc tế liên quan đến bình đẳng giới và vì sự 

tiến bộ của phụ nữ.  

- Những văn bản pháp luật nước ta liên quan đến bình đẳng giới và quyền của phụ 

nữ. 

- Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Bước 2. Hoạt động nhóm:  

Thảo luận nhóm, thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Nhiệm vụ 1: 

+ Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các hoạt động và văn bản pháp luật quốc tế liên quan 

đến bình đẳng giới. (Những văn kiện nào Việt Nam đã tham gia và phê chuẩn?)  

+ Nêu những nội dung chính của Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối 

xử chống phụ nữ (CEDAW) 

+ Các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về bình đẳng giới và những nội 

dung chính mà các công ước này đề cập là gì?  

- Nhiệm vụ 2: 

+ Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện những văn bản pháp luật của nước ta liên quan đến 

bình đẳng giới và quyền phụ nữ  

+ Mục tiêu của Chiến lược quốc qia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 

+ Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

* Cách thức tiến hành: Phân công một số nhóm thực hiện nhiệm vụ 1, các nhóm 

còn lại thực hiện nhiệm vụ 2. Sau đó trình bày và thảo luận chung cả lớp. 

Bước 3. Hoạt động cả lớp:  



Với mỗi nhiệm vụ, mời một nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.  

Giảng viên nhận xét và chốt kiến thức.  

IV. Thông tin hỗ trợ cho các hoạt động 

4.1. Thông tin hỗ trợ cho hoạt động 1     

* Giới tính: là khái niệm chỉ sự khác biệt về sinh học giữa phụ nữ và nam giới. Có 

một số khác biệt chính về sinh học liên quan tới vai trò của phụ nữ và nam giới trong sinh 

sản của con người, chẳng hạn như phụ nữ sinh em bé trong khi nam giới không có vai trò 

này. Trên thực tế nam giới thường cao hơn và khỏe hơn phụ nữ cũng là một biểu hiện của 

đặc điểm sinh học. Tuy nhiên, đặc điểm thể chất có thể được cụ thể cho mỗi cá nhân (ví 

dụ như nhiều phụ nữ có thể cao hơn nam giới). 

Các lý thuyết về phụ nữ thường cho rằng, theo lịch sử, sự bất cân bằng về sức mạnh 

thể chất giữa phụ nữ và nam giới thể hiện nguyên mẫu của mọi quan hệ quyền lực giữa 

những người cầm quyền và những người phải tuân theo. Như trong trường hợp sự khác 

biệt giữa những cá nhân (chẳng hạn như màu da của một người), sự khác biệt thể chất 

giữa phụ nữ và nam giới là nguyên nhân của những quan điểm phân biệt.  Trong hầu hết 

các xã hội, phụ nữ có truyền thống được coi là "phái yếu”. Gần đây, các nghiên cứu tâm 

lý và nghiên cứu về não cho rằng nam giới và phụ nữ có kiến trúc não khác nhau và 

thường sử dụng bộ não của mình theo cách khác nhau (ví dụ, phụ nữ thường sử dụng bán 

cầu não phải, trong khi nam giới sử dụng bán cầu não trái). Tuy nhiên, ngay cả những 

tuyên bố rằng có bằng chứng khoa học về sự khác biệt đó đã thừa nhận rằng kiến trúc não 

khác nhau không xác định được khả năng học tập và thành tích của cá nhân. 

* Giới: là khái niệm chỉ những vai trò được xây dựng từ xã hội và văn hóa được 

xây dựng mà phụ nữ và nam giới có thể tuân theo. Ví dụ như, các vai trò truyền thống 

của giới thường chỉ định phụ nữ làm công việc nhà còn nam giới làm những công việc 

mang tính trí tuệ và đóng vai trò lãnh đạo trên các lĩnh vực công cộng. Những vai trò này 

liên quan đến giới vì không có lý do về sinh học hay thể chất để khiến phụ nữ đảm đương 

những nhiệm vụ công cộng hay để nam giới quan tâm chăm sóc việc nhà. Đúng hơn, 

những vai trò này được kéo dài bởi những truyền thống xã hội và văn hóa đang ngày 



càng bị thách thức bởi sự phát triển mới trong xã hội, kinh tế, văn hóa, kiến thức và công 

nghệ. 

* Định kiến giới: Các định kiến (hay thành kiến) là những thành kiến sai lệch được 

phổ biến từ những ý nghĩ không đúng, ví dụ như xu hướng đưa ra những kết luận nhanh 

chóng dựa vào những dữ liệu không đầy đủ hay không liên quan. Điều này dẫn đến việc 

hình thành những tính cách bị bóp méo hoặc không công bằng của một người, một tình 

huống hay một ý tưởng v.v., thông qua việc phóng đại những mặt tích cực của họ (thành 

kiến tích  cực,  ví  dụ  như  các  em  gái  thường  mềm mỏng và hiền dịu) hoặc những 

quan điểm tiêu cực của họ (thành kiến tiêu cực, ví dụ như các em trai đều nghịch ngợm). 

Ba định kiến chính về giới là: 

 Định kiến rập khuôn thường gán các đặc điểm một cách không công bằng cho một 

nhóm, tạo nên tính tượng trưng cá biệt và tạo sự khác biệt, ví dụ như cho rằng tất cả các 

em gái đều hay xấu hổ); 

Các định kiến là kết quả của tính vô hình của phụ nữ hay nam giới liên quan tới sự 

có mặt và tham gia của họ vào các tình huống khác nhau (bao gồm định kiến thiếu cân 

bằng và mang tính chọn lọc; và định kiến rời rạc và cô lập, ví dụ như qua các bức tranh 

chỉ thấy có nam giới làm nhà khoa học còn phụ nữ chỉ làm giáo viên; hoặc sự hiện diện 

của những thành tích của phụ nữ như là trường hợp cá biệt); 

Định kiến ‘thẩm mỹ’ chỉ những tình huống mà các định kiến bị loại bỏ chỉ một 

phần bên ngoài, nhưng thực tế các định kiến này vẫn tồn tại. Ví dụ, sách giáo khoa có thể 

đề cập tới sự tham gia và đóng góp của phụ nữ trong xã hội, nhưng sự đóng góp của họ 

vẫn chỉ là thứ yếu (ví dụ, phụ nữ làm việc nhà), còn nam giới vẫn làm những công việc 

chuyên nghiệp và đóng vai trò lãnh đạo. Trong trường hợp có sự khác biệt ở các cá nhân, 

ví dụ như màu da, chủng tộc và tôn giáo, sự khác biệt về giới thường là nguồn gốc cho 

những thành kiến tiêu cực và tích cực. Những thành kiến này có thể gây ra sự cách ly và 

bạo lực trong niềm tin tưởng cho rằng “phái kia” bị đe dọa hay thấp kém hơn. 

* Phân biệt đối xử về giới: yếu tố giới có ở nhiều dạng thức, trong đó có biểu hiện 

về quan điểm và cách đối xử không công bằng, bao gồm những rào cản trong  giáo  dục,  



trong  công  việc  và  thực  hiện những quyền về chính trị và xã hội (ví dụ, lương của phụ 

nữ thấp hơn của nam giới cho cùng một vị trí công việc; phụ nữ ít có khả năng có được 

các vị trí lãnh đạo hơn nam giới;  các em gái không được tới trường hay không có cơ hội 

tiếp cận với các bậc giáo dục cao hơn; các em gái bị ép lấy chồng không tự nguyện; phụ 

nữ không có quyền bảo vệ những quyền lợi của họ trước tòa án hay quyền được bỏ 

phiếu). Mặc dù các em gái và phụ nữ là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều hơn cả bởi những 

phân biệt đối xử có yếu tố giới, các em trai và nam giới cũng bị ảnh hưởng bởi những bất 

bình đẳng.  Ví dụ ở nhiều quốc gia hiện nay, nam giới bị thất nghiệp (thời gian dài) có tỷ 

lệ cao hơn phụ nữ có việc làm (đôi khi còn được trả lương cao hơn). Điều này tạo nên sự 

chú ý đến việc cần thiết phải nhấn mạnh vấn đề bất bình đẳng giới một cách toàn diện 

bằng cách giải quyết những thách thức mà cả phụ nữ và nam giới đang gặp phải. Nam 

giới cũng có thể bị cản trở ở nhiều mặt như nguyện vọng nghề nghiệp (ví dụ bị coi là chỉ 

làm một số ngành nghề nhất định), trình độ học vấn (ví dụ nam giới thì không nên học ở 

một số trường này nọ) và vai trò trong gia đình (ví dụ nam giới không nên chăm sóc con 

cái và làm công việc nội trợ), và có thể bị áp lực phải thành công… 

* Bình đẳng giới: Bình đẳng giới có nghĩa là những ứng xử, những khát vọng và 

những nhu cầu khác nhau của phụ nữ và nam giới đều được cân nhắc, đánh giá và ủng hộ 

như nhau. Bình đẳng giới không có nghĩa phụ nữ và nam giới phải trở thành như nhau, 

nhưng các quyền, trách nhiệm và các cơ hội của họ sẽ không phụ thuộc vào họ sinh ra là 

nam giới hay phụ nữ. 

Bình đẳng giới bao hàm (i) Bình đẳng về quyền; (ii) Bình đẳng về tiếp cận và kiểm 

soát nguồn lực; (iii) Bình đẳng về sự tham gia và ra quyết đinh và (iv) Bình đẳng về thụ 

hưởng những thành quả và lợi ích. 

Bình đẳng giới là mục tiêu nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như 

nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới 

bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa 

nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. 

* Bình đẳng giới được định nghĩa bởi những nguyên tắc như sau: 



- Các vai trò về giới được xã hội tạo dựng và có thể thay đổi lẫn cho nhau. 

- Phụ nữ và nam giới bình đẳng trước pháp luật (ví dụ: họ có các quyền lợi và nghĩa 

vụ như nhau).  

- Phụ nữ và nam giới bình đẳng trước những cơ hội và khả năng hoàn thiện tiềm 

năng của họ.  

- Phụ nữ và nam giới bình đẳng trong khả năng học tập và phát triển như những cá 

nhân và thành viên của một cộng đồng.  

- Phụ nữ và nam giới hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác vì sự tiến bộ và phát triển của cá 

nhân và cộng đồng. 

Bình đẳng Giới trở thành một phần của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 3: nâng 

cao bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ, với mục tiêu phấn đấu xóa bỏ chênh 

lệch nam nữ ở bậc tiểu học và THCS vào năm 2005 và tất cả các cấp học năm 2015 

* Tầm quan trọng của bình đẳng giới: 

Nói đến bình đẳng giới về cơ bản là nói đến sự bình đẳng về quyền của phụ nữ với 

nam giới. Hay nói cách khác, cốt lõi của vấn đề quyền con người của phụ nữ chính là sự 

bình đẳng về vị thế, cơ hội và các quyền của phụ nữ với nam giới. Chính vì vậy, ở góc độ 

chung nhất, đấu tranh cho bình đẳng giới cũng chính là đấu tranh cho các quyền con 

người của phụ nữ và ngược lại. Mối liên hệ giữa hai vấn đề bình đẳng giới và quyền con 

người của phụ nữ khăng khít đến mức đôi khi chúng được sử dụng thay thế cho nhau, 

mặc dù trên thực tế, việc thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ, thúc đẩy các quyền con 

người của phụ nữ có những khác biệt nhất định về tính chất, hướng tiếp cận và biện pháp 

sử dụng. 

Các tham vấn chuyên gia và số liệu thống kê cho thấy tình trạng bất bình đẳng giới 

ở nhiều nơi trên thế giới làm phụ nữ trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương vì ít được 

tiếp cận với các nguồn lực kinh tế và việc làm, các dịch vụ giáo dục, y tế, ít được tham 

gia trong đời sống chính trị và quản lý xã hội. Phụ nữ cũng thường chịu các hành vi bạo 

lực trên cơ sở giới. Do vậy, tăng cường sự bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ là điều 



kiện tiên quyết cho sự phát triển kinh tế xã hội của một đất nước và là điều đúng đắn phải 

làm. 

Bình đẳng giới cần được nhấn mạnh như một vấn đề đan xen trong giáo dục và 

chương trình dạy học mà tất cả các ngành học/môn học cũng như các hoạt động trường 

lớp cần phối hợp và thúc đẩy vấn đề này theo những cách thức cụ thể. Các vấn đề đan 

xen bao gồm: 

- Nhân quyền và giáo dục công dân; 

- Giáo dục đa văn hóa; 

- Giáo dục hòa bình, bao gồm quản lý xung đột theo tính chất xây dựng; 

- Giáo dục vì phát triển bền vững, bao gồm giáo dục môi trường; 

- Giáo dục trong kinh doanh; 

- Giáo dục sức khỏe, bao gồm giáo dục giới tính và giáo dục về HIV và AIDS; 

- Giáo dục cho người tiêu dùng; 

- Các kỹ năng sống (có thể là một phần của những vấn đề nêu trên). 

 

 



Các vấn đề đan xen có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển năng lực chuẩn 

bị cho trẻ em và thanh niên hành trang sống và làm việc. Mặc dù mục tiêu và chủ đề của 

những vấn đề đan xen này đôi khi trùng lặp nhau, điều không thể phủ nhận là chúng bổ 

sung cho nhau trong việc đối mặt với những thách thức của thế giới hôm nay và ngày 

mai. Ví dụ, bình đẳng giới khi được xem là một trong những vấn đề đan xen, sẽ trùng với 

vấn đề nhân quyền và giáo dục công dân (ví dụ, thông qua phổ biến về sự công bằng và 

những quyền bình đẳng hay trách nhiệm). Tương tự đối với những lĩnh vực khác như 

giáo dục vì phát triển bền vững và giáo dục sức khỏe (ví dụ, thông qua nhấn mạnh nạn 

bạo hành gây nên do yếu tố giới; các vấn đề về sức khỏe giới tính và sinh sản; giáo dục 

gia đình). 

Các vấn đề đan xen xuất hiện cùng lúc với những phát triển về mặt kinh tế xã hội, 

kiến thức và công nghệ. Tuy nhiên, nhấn mạnh những vấn đề đan xen trong chương trình 

dạy học không nhất thiết có nghĩa là những ngành học/bộ môn mới đều cần thiết do 

những nhu cầu giáo dục mới đặt ra. Thay vào đó, người phát triển và lên kế hoạch cho 

các chương trình dạy học trong đó xác lập những phương thức tốt nhất để kết hợp những 

vấn đề về giới, bình đẳng giới đan xen với chương trình dạy học hiện có. Cách làm này 

có thể được thực hiện bởi một số môn học có ưu thế trong việc tích hợp các vấn đề giới, 

bình đẳng giới nhưng cũng có thể được thực hiện với tất cả các bộ môn thông qua 

phương pháp dạy học và các phương pháp đánh giá. Bình đẳng giới thường không được 

xem là một ngành học/bộ môn đặc biệt mới, mà được cho là vấn đề mà tất cả các ngành 

học/các bộ môn cần nhấn mạnh. Bình đẳng giới cũng bổ sung các vấn đề đan xen khác 

trong một hệ thống khớp nối thúc đẩy những phát triển mang tính chất cạnh tranh trong 

học tập để cùng chung sống và phát triển bền vững. 

4.2. Thông tin hỗ trợ cho hoạt động 2     

Những văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 

4.2.1. Pháp luật quốc tế: 

* Các hoạt động/ sự kiện liên quan  



Năm 1999:  Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước CEDAW đề cập đến 

khả năng các cá nhân phụ nữ được khiếu nại lên Liên hợp quốc về việc họ bị vi phạm các 

quyền trong CEDAW. 

Năm 1996: Chương trình hành động về phòng chống việc buôn bán người và bóc 

lột mại dâm người khác được Liên hợp quốc thông qua, nhấn mạnh việc bảo vệ những 

phụ nữ là nạn nhân của tình trạng buôn bán người và bóc lột tình dục. 

Năm 1995: Hội nghị Thế giới lần thứ IV về phụ nữ thông qua Tuyên bố Bắc Kinh 

và chương trình hành động 

Năm 1993: Hội nghị nhân quyền Thế giới lần II thông qua Tuyên bố Viên và 

chương trình hành động khẳng định quyền của phụ nữ là quyền con người - Tuyên ngôn 

về xóa bỏ những hành động bạo lực với phụ nữ 

Năm 1992: Giới và quyền bình đẳng của phụ nữ được thảo luận trong Hội nghị Liên 

hợp quốc về môi trường và phát triển ở Rio de Zanero. 

Năm 1985: Hội nghị Thế giới lần thứ III về phụ nữ thông qua Chiến lược Nai-rô-bi 

đến năm 2000 và sự tiến bộ của phụ nữ. 

Năm 1980: Hội nghị Thế giới lần thứ II về phụ nữ được tổ chức ở Copenhagen. 

Năm 1979: Liên hợp quốc thông qua Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân 

biệt đối xử chống lại phụ nữ 

Năm 1975: Năm quốc tế phụ nữ Hội nghị Thế giới lần thứ I về phụ nữ thông qua 

được tổ chức ở Mê-hi-cô. 

Năm 1974: Liên hợp quốc thông qua Tuyên bố về bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong 

trường hợp khẩn cấp và xung đột vũ trang. 

Năm 1967: Liên hợp quốc thông qua Tuyên bố về xóa bỏ tất cả các hình thức phân 

biệt đối xử chống lại phụ nữ. 

Năm 1962: Liên hợp quốc thông qua Công ước về kết hôn tự nguyện, tuổi tối thiểu 

khi kết hôn và việc đăng ký kết hôn. 

Năm 1957: Liên hợp quốc thông qua Công ước về quốc tịch của phụ nữ khi kết hôn. 



Năm 1952: Liên hợp quốc thông qua Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ . 

Năm 1948: Liên hợp quốc thông qua Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền trong đó 

khẳng định phụ nữ bình đẳng về quyền với nam giới. 

Năm 1945: Hiến chương Liên hợp quốc khẳng định vị thế bình đẳng giữa nam giới 

và phụ nữ. 

Các văn kiện kể trên đã xác lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế nhằm đảm bảo vị 

thế bình đẳng của phụ nữ với nam giới. Tuy nhiên, phải đến khi Liên hiệp quốc thông qua 

Tuyên Bố về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống phụ nữ năm 1967, là tiền đề 

của Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống phụ nữ, các biện pháp 

đảm bảo cho phụ nữ được thụ hưởng đầy đủ các quyền con người mới được thiết lập và 

được nhiều quốc gia cam kết thực hiện. 

* Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống phụ nữ (CEDAW) 

Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống phụ nữ được Đại 

Hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1979 và có hiệu lực ngày 3 

tháng 9 năm 1981.Tính đến tháng 8 năm 2008 đã có 185 quốc gia trên thế giới là thành 

viên của CEDAW. Việt Nam ký tham gia Công ước này ngày 29 tháng 7 năm 1980, phê 

chuẩn ngày 30 tháng 11 năm 1981 và chính thức có hiệu lực thi hành ngày 19 tháng 3 

năm 1982. CEDAW là một trong 9 công ước quan trọng nhất trong hệ thống văn kiện 

quốc tế về quyền con người, và là văn kiện chủ chốt nhất trong số những văn kiện quốc tế 

tập trung vào vấn đề bình đẳng giới và quyền con người của phụ nữ. 

Công ước này được thiết kế để chống lại sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, xác 

định nhiều lĩnh vực cụ thể có ý nghĩa và quan trọng chống phân biệt đối xử đối với phụ 

nữ. Công ước chỉ rõ những mục tiêu cụ thể cũng như những công cụ cần thiết để tạo ra 

một xã hội an toàn mang tính toàn cầu, nơi mà phụ nữ có thể hưởng trọn sự bình đẳng đối 

với nam giới và do đó đảm bảo đầy đủ các quyền con người của họ. 

CEDAW đã chỉ ra những lĩnh vực mà phụ nữ có thể bị phân biệt đối xử nặng nề 

trong việc hưởng thụ các quyền con người để từ đó yêu cầu các quốc gia thành viên xác 

định những cách thức hoặc biện pháp để xóa bỏ sự phân biệt đối xử đó. Mặc dù vậy, cần 



lưu ý là CEDAW không quy định các quyền con người mới của phụ nữ, vì các văn kiện 

quốc tế trước đó đã xác định phụ nữ và nam giới bình đẳng về vị thế và các quyền con 

người. Thay vào đó, CEDAW đề ra những cách thức, biện pháp nhằm loại trừ sự phân 

biệt đối xử chống lại phụ nữ trong việc hưởng thụ các quyền con người mà họ đã được 

thừa nhận trong những văn kiện quốc tế trước đó. Cụ thể, CEDAW chỉ ra những lĩnh vực 

mà có sự phân biệt đối xử nặng nề với phụ nữ như hôn nhân gia đình, quan hệ dân sự, lao 

động việc làm, đời sống chính trị, giáo dục đào tạo, đồng thời xác định những cách thức, 

biện pháp để xóa bỏ những sự phân biệt đối xử đó. 

* Các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về bình đẳng giới 

Các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế tập trung chủ yếu vào lĩnh vực lao 

động, bao gồm Công ước số 100 về Trả công như nhau (năm 1951), Công ước số 111 về 

Phân biệt đối xử (việc làm và nghề nghiệp) (năm 1958), Công ước số 156 về Những 

người lao động với các trách nhiệm với gia đình (năm 1981) và Công ước số 183 về Bảo 

vệ thai sản (năm 2000). 

Công ước số 100 về Trả công như nhau cho lao động làm công việc có giá trị ngang 

nhau kêu gọi các quốc gia thành viên phải bảo đảm việc áp dụng nguyên tắc trả lương 

như nhau cho người lao động nam và nữ khi họ làm những công việc có giá trị tương 

đương nhau. Công ước này thúc đẩy sự trả công công bằng cho lao động nam và lao động 

nữ khi họ làm không chỉ những công việc giống nhau mà cả những công việc có giá trị 

như nhau 

Công ước số 111 - về Phân biệt đối xử Việc làm và Nghề nghiệp đưa ra những tiêu 

chuẩn toàn diện để thúc đẩy bình đẳng về cơ hội và đối xử trong thế giới việc làm với 

mục tiêu là bảo vệ tất cả mọi người chống lại phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu 

da, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, dòng giống quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội 

trong việc làm và nghề nghiệp. Công ước bảo vệ không chỉ những người đã có việc làm 

hoặc tham gia trong một nghề, mà cả những người đang chuẩn bị làm việc, đang tìm 

kiếm việc làm hoặc gặp rủi ro mất việc làm. Công ước áp dụng với tất cả các lĩnh vực của 

hoạt động và bao trùm tất cả các nghề nghiệp và công việc ở cả khu vực công và tư, cũng 



như trong nền kinh tế phi chính thức. Công ước bao trùm không chỉ việc làm được trả 

công mà cả những công việc phụ thuộc và tự tạo. 

Công ước số 156 về Những người lao động có trách nhiệm gia đình kêu gọi các 

quốc gia thành viên khi tham gia Công ước này cần tạo điều kiện trong mục tiêu chính 

sách, pháp luật quốc gia của nước mình cho những người lao động với các trách nhiệm 

gia đình đang làm việc hoặc muốn làm việc đều được quyền làm việc mà không bị phân 

biệt đối xử, không có mâu thuẫn giữa trách nhiệm công việc và trách nhiệm gia đình của 

họ.  

Công ước 183 về Bảo vệ thai sản khuyến khích các quốc gia thành viên tăng cường 

hơn nữa vấn đề bảo vệ thai sản trong hệ thống pháp luật và thông lệ của quốc gia mình 

với các quy định cụ thể như bảo vệ sức khỏe, chế độ nghỉ thai sản, nghỉ ốm, bảo trợ việc 

làm và không phân biệt đối xử đối với lao động nữ trong thời gian mang thai và cho con 

bú. 

Việt Nam đã và sẽ tiếp tục gia nhập các Công ước quốc tế về quyền con người và 

các Công ước của ILO. Việt Nam cũng đang nỗ lực trong việc nội luật hóa các Công ước 

quốc tế mà mình đã phê chuẩn vào hệ thống pháp luật quốc gia nhằm đảm bảo quyền 

bình đẳng thực chất của phụ nữ và nam giới. 

4.2.2. Pháp luật quốc gia 

Bình đẳng giới và quyền phụ nữ là quyền hiến định. Nguyên tắc bình đẳng đã được 

khẳng định ngay trong Hiến pháp Việt Nam năm 1946 “tất cả các công dân Việt Nam đều 

ngang quyền về mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá” và “đàn bà ngang quyền với 

đàn ông về mọi phương diện” và được tái khẳng định trong Hiến pháp năm 1992 “công 

dân nam nữ có quyền ngang nhau về mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hoá và gia đình. 

Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm người phụ 

nữ”. 

Nội dung bình đẳng giới cũng được quy định trong các Luật và Bộ luật điều chỉnh 

các lĩnh vực của đời sống xã hội. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 quy định 

“công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, 



thành phần xã hội, tín ngưỡng, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời gian cư trú, đủ mười 

tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đề có quyền ứng cử đại biểu 

Quốc hội”12.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2001 

còn quy định rõ “số đại biểu Quốc hội là phụ nữ do Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến 

trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội liên hiệp phụ nữ 

Việt Nam, bảo đảm để phụ nữ có số đại biểu thích đáng”13. Trong lĩnh vực y tế, theo 

Luật Bảo vệ sức khỏe khỏe nhân dân năm 1989, “công dân có quyền được bảo vệ sức 

khoẻ, nghỉ ngơi, giải trí, rèn luyện thân thể; được bảo đảm vệ sinh trong lao động, vệ sinh 

dinh dưỡng, vệ sinh môi trường sống và được phục vụ về chuyên môn y tế”14 và một 

trong những nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám, chữa 

bệnh là “bình đẳng, công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh”15. 

Về giáo dục, “mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, 

nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập”16. 

Một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình được quy định rõ 

trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 là “vợ chồng bình đẳng”17. Trong lĩnh vực 

lao động, Bộ luật Lao động quy định “mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn 

việc làm và nghề nghiệp, học nghề và nâng cao trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt 

đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo”18.  Bộ luật Lao 

động còn có một chương dành riêng cho lao động nữ nhằm bảo vệ sức khỏe sinh sản của 

họ trong khi làm việc. Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 đánh dấu 

bước phát triển về thể chế và hệ thống hóa trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam bằng 

việc tăng cường bình đẳng giới trong đời sống cá nhân và xã hội. Dưới đây là những nội 

dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới năm 2006 và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn thi hành Luật này. Những nội dung chi tiết sẽ được trình bày trong những 

phần tiếp theo của Tài liệu. 

* Luật Bình đẳng giới 



Luật Bình đẳng giới quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời 

sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới và được áp dụng đối với cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, 

đơn vị vũ trang nhân dân, gia đình và công dân Việt Nam; cũng như cơ quan, tổ chức 

nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú 

hợp pháp tại Việt Nam. 

Luật Bình đẳng giới năm 2006 cũng xác định những điểm cốt yếu trong chính sách 

của Nhà nước Việt Nam về bình đẳng giới, bao gồm: 

- Bảo đảm bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và 

gia đình; hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả năng, có cơ hội như nhau để 

tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển. 

- Bảo vệ, hỗ trợ người mẹ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ; tạo điều kiện để 

nam, nữ chia sẻ công việc gia đình. 

- Áp dụng những biện pháp thích hợp để xoá bỏ phong tục, tập quán lạc hậu cản trở 

thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. 

- Khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia các hoạt động thúc đẩy 

bình đẳng giới. 

- Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; hỗ trợ những điều kiện 

cần thiết để nâng chỉ số phát triển giới đối với các ngành, lĩnh vực và địa phương mà chỉ 

số phát triển giới thấp hơn mức trung bình của cả nước. 

* Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới 

Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của chính phủ qui định chi 

tiết thi hành một số Điều của Luật Bình đẳng giới về trách nhiệm quản lý nhà nước về 

bình đẳng giới và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới với 4 Chương, 

18 Điều. 



Nghị định số 48/2009/ NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của chính phủ về các biện 

pháp bảo đảm bình đẳng giớ với 6 Chương, 23 Điều. 

Nghị định số 55/2009/ NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của chính phủ qui định 

xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới với 5 Chương, 29 Điều. 

* Các văn bản, chiến lược, chính sách khác liên quan đến Bình đẳng giới 

Chương trình hành động của chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị 

quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (Ban hành kèm theo Nghị quyết  số 

57/NQ-CP ngày 01  tháng 12  năm 2009 của Chính phủ) với mục tiêu nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm và hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung 

ương và địa phương đối với công tác phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới nhằm phấn đấu 

đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên 

môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc 

tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần; tham gia 

ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày 

càng lớn hơn cho xã hội và gia đình. Phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có 

thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực. 

Chiến lược quốc qia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 (được phê duyệt tại 

Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) với 

mục tiêu tổng quát là: “Đến năm 2020, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam 

và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và 

xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước” và các mục tiêu cụ 

thể, gồm: 

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, 

nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; 

Mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng 

cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với 

các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; 



Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham 

gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Mục tiêu 4: Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe; 

Mục tiêu 5: Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin; 

Mục tiêu 6: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo 

lực trên cơ sở giới; 

Mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng. 

* Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo:  

1. Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng. 

2. Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo. 

3. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục, 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

4. Nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con 

dưới ba mươi sáu tháng tuổi được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. 

5. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: 

a) Quy định tỷ lệ nam, nữ tham gia học tập, đào tạo; 

b) Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ dạy nghề theo quy định của pháp 

luật. 

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc lồng ghép kiến thức phòng, 

chống bạo lực gia đình vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu của 

từng ngành học, cấp học. 

7. Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có trách 

nhiệm thực hiện chương trình giáo dục lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia 

đình. 

 



4.4. BÀI 2. CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ 

VẬN DỤNG TRONG LĨNH VỰC DẠY HỌC 

I. Mục tiêu 

 

Học xong bài này, học viên cần: 

- Hiểu được tổng quan về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; 

- Hiểu và trình bày được các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; 

- Áp dụng được các kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn; 

- Vận dụng được trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

 II. Nội dung cơ bản  

- Khái niệm về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; 

- Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống và xã hội; 

- Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo. 

III. Các hoạt động chủ yếu 

Hoạt động 1.  Tìm hiểu khái niệm và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong 

các lĩnh vực của đời sống xã hội 

Thảo luận cả lớp, trả lời các nhanh câu hỏi: 

1. Thế nào là các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới? 

2. Luật Bình đẳng giới quy định các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong các 

lĩnh vực nào? 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực Giáo 

dục – Đào tạo  

Hoạt động nhóm: Thảo luận, thực hiện nhiệm vụ và trả lời các câu hỏi sau:  

1. Phân tích những biện pháp thúc đẩy “Bình đẳng giới”trong lĩnh vực GD – ĐT 

2. Thầy/ cô có thể vận dụng như thế nào trong công việc của mình (dạy học/quản 

lý giáo dục) để thúc đẩy bình đẳng giới? 



Hoạt động cả lớp: Mời một nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, 

bổ sung. Giảng viên nhận xét và chốt kiến thức.  

Hoạt động 3 . Tìm hiểu các khía cạnh Đảm bảo bình đẳng giới trong sử dụng sách 

giáo khoa trong dạy học 

- Hỏi các tham dự viên: Sách giáo khoa có tác động như thế nào đến bình đẳng giới 

- Chiếu lên màn hình các khía cạnh mà trong SGK, có thể thúc đẩy hoặc cản trở 

bình đẳng giới. 

Những tình huống sau đây trong 

SGK thúc đẩy bình đẳng giới? 

Những tình huống sau đây trong SGK 

cản trở bình đẳng giới? 

Các em gái và các em trai được biểu hiện 

là đang cùng học và chơi với nhau. 

Các em gái và các em trai luôn làm những 

việc độc lập riêng rẽ với nhau. 

SGK mô tả việc phân công nhiệm vụ 

công bằng và có khả năng hoán đổi  

được cho nhau giữa các em gái/phụ nữ 

và các em trai/nam giới trong các hoạt  

động  hàng  ngày,  ở  nơi công cộng và 

nơi làm việc.  

Các em gái/phụ nữ thường được miêu tả liên 

quan với các công việc nhà, còn các em 

trai/nam giới thì được liên hệ với những hoạt 

động chuyên môn có tính thách thức và phức 

tạp hơn 

SGK tập trung vào những đặc điểm cá 

nhân của các em gái và các em trai, chứ 

không phải vào những đặc điểm chung  

(ví dụ định kiến rập khuôn về giới). 

Các em gái và các  em  trai được miêu tả một 

cách rập khuôn, ví dụ như các em trai thường 

mạo hiểm và có những việc làm phá hoại, 

còn các em gái  thì  luôn ngoan ngoãn và hiền 

dịu. 

Phụ nữ và nam giới thường được nhắc 

tới như nhau với vai trò là anh hùng, nhà 

khoa học, nghệ sĩ, v.v. 

Đóng góp của phụ nữ với vai trò là anh hùng, 

nhà khoa học, nghệ sĩ, v.v. thường được cho 

là ngoại lệ và cá biệt. 



Các em gái và các em trai được miêu tả  

như nhau rằng mọi người đều có thể tin 

tưởng các em và giao cho những trách 

nhiệm mang tính chất thử thách và phức 

tạp. 

Các em trai/nam giới thường được miêu tả 

trong các vị trí lãnh đạo. 

SGK đề xuất những hoạt động khác 

nhau về các phương pháp học tập của cá 

nhân. 

 

 

 

 

 

SGK tách các hoạt động dựa trên những giả 

định về giới ví dụ như cho rằng các em gái 

không thích khoa học và công nghệ, hoặc cần 

chuẩn bị cho các em gái và các em trai cách 

sống và làm việc khác nhau (ví dụ các em gái 

cần những khóa học nấu ăn, còn các em trai 

cần tới những lớp dạy về máy tính). 

Khác? Khác? 

 
 

Hoạt động 4: Thảo luận về các khía cạnh đảm bảo bình đẳng giới tích hợp trong 

chương trình dạy học và giáo dục ngoại khoá cho học sinh. 

Hoạt động nhóm:  

- Chia nhóm theo môn học hoặc cấp học, thảo luận: làm thế nào để tích hợp được 

các vấn đề về giới trong các môn học khác nhau và các hoạt động ngoại khóa.  

Thầy/cô có thể chọn một môn học cụ thể trong chương trình, dựa vào hoàn cảnh, 

nhu cầu và nguồn lực của địa phương để phát triển những ý tưởng của chính mình. 

Các môn học  

Tiếng Việt ? 

Toán học ? 

Khoa học ? 

Lịch sử ? 

Địa lí ? 

Giáo dục kinh tế luật ? 

Nghệ thuật ? 



Thể dục ? 

Công nghệ ? 

Các hoạt động ngoại khóa ? 

Khác?   ? 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả chia sẻ kết quả với các nhóm khác.  

Hoạt động 5: Các khía cạnh Đảm bảo bình đẳng giới và Hành vi của người giáo viên 

- Hỏi các tham dự viên: Hành vi của người giáo viên có liên quan đến việc đảm bảo 

bình đẳng giới như thế nào? 

- Chiếu lên màn hình các hành vi của giáo viên đứng lớp có thể liên quan đến đảm 

bảo bình đẳng về giới. 

- Chia nhóm thảo luận: Làm việc theo nhóm và hoàn thành bảng dưới đây với 

những hành vi phù hợp trong lớp học. Sử dụng các ví dụ như là những gợi ý và 

nguồn để suy nghĩ sáng tạo.  

- Chia sẻ các danh mục đó với các nhóm khác. 

- Tổng hợp tất cả các danh sách lại để tạo thành một danh sách chung dựa trên 

những gợi ý thú vị nhất và thích hợp nhất từ tất cả các nhóm. Bản thống nhất cuối 

cùng sẽ được sử dụng cho các hoạt động tập huấn tiếp theo để thúc đẩy các hoạt 

động về nhạy cảm về giới thông qua hành vi của giáo viên cũng như hỗ trợ việc 

quan sát lớp học từ quan niệm về giới (cụ thể là một bảng kiểm về hành vi của 

giáo viên liên quan đến nhạy cảm về giới). 

Các ví dụ về cách ứng xử giáo viên  

Giáo viên luôn gọi cả em gái và em trai lên trả lời 

các câu hỏi. 

 

Giáo viên luôn gọi cả em gái và em trai lên hỏi các 

câu hỏi hoặc tham gia vào tranh luận. 

 

Giáo viên chỉ định những nhiệm vụ và các trách 

nhiệm khác nhau cho cả em gái và em trai một 

cách công bằng (luân phiên). 

 



Giáo viên quan sát bằng mắt tới cả các em gái và 

các em trai. 

 

Giáo viên không bao giờ chế diễu cả em trai hay 

em gái (và đặc biệt không chế diễu vì giới tính của 

các em). 

 

Giáo viên tránh những định kiến rập khuôn về 

giới. 

 

Giáo viên không áp dụng các phương pháp bạo lực 

để trừng phạt học sinh. 

 

Giáo viên lập nên những nhóm có cả trai và gái và 

các em được tham gia như nhau. 

 

Giáo viên động viên các em gái và các em trai như 

nhau trong học tập và các hoạt động khác. 

 

Giáo viên không bao giờ sử dụng những cách diễn 

đạt thiếu sự khuyến khích và mang tính xúc phạm 

hoặc các nhận định (chẳng hạn, tôi không cần các 

em gái cho lớp Toán này; hay lớp Nghệ thuật này 

chỉ dành cho các em gái; Đây không phải là công 

việc của học sinh nam hay nữ; Vì sao các em gái 

lại thích học môn này?) 

 

Khác?  

Vì sao những cách ứng xử trái lại có thể là sai 

lầm theo quan điểm về giới? 

 

 

Hoạt động 6: Tư vấn về bình đẳng giới 

- BCV đưa các tình huống có vấn đề trong bảng dưới đây 



- Yêu cầu tham dự viên chia thành các nhóm nhỏ, thảo luận và điền vào bảng về 

những hoạt động có thể tư vấn cho học sinh 

- Chia sẻ kết quả với nhóm khác 

 

Tình huống/ vấn đề Chúng ta cần làm gì? 

Một bé gái ở trường THPT đang cầu 

mong được giúp đỡ vì gia đình muốn giữ 

em ở nhà để chăm sóc cho những đứa 

em khác. 

 

Một bé trai ở trường THPT than phiền về  

việc giáo viên luôn chế giễu cậu trước 

mặt cả lớp vì cậu thiếu kỹ năng về ngôn 

ngữ và kỷ luật. 

 

Một nhóm các em gái than phiền về việc 

bị các bạn trai lớp trên bắt nạt/ trêu ghẹo. 

 

Giáo viên để ý thấy nhiều em gái và em 

trai trong lớp sợ các giáo viên nam hơn, 

trong đó có thầy hiệu trưởng. 

 

Giáo viên để ý thấy một bé gái trong lớp 

có những dấu hiệu bị bạo lực về thể chất. 

 

Một nhóm các em nữ trong trường đang 

than phiền vì bị các học sinh lớn tuổi 

hơn bắt nạt. 

 

Các tình huống khác  

 

IV. Thông tin hỗ trợ cho các hoạt động 



4.1. Thông tin hỗ trợ cho hoạt động 1 

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới: Là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới 

thực chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh 

lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ 

hưởng thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và 

nữ không làm giảm được sự chênh lệch này. (Khoản 6 Điều 5 Luật Bình đẳng giới). 

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực hiện trong một thời gian nhất định và 

chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được. Những biện pháp thúc đẩy bình đẳng 

giới được áp dụng để điều chỉnh những tác động của sự phân biệt đối xử trong quá khứ 

nhằm tạo cơ hội và đối xử như nhau thực sự giữa phụ nữ và nam giới. Những biện pháp 

thúc đẩy bình đẳng giới dành riêng cho một giới không thể được coi là phân biệt đối xử 

chống lại giới kia trong một giai đoạn quá độ. Khi những hậu quả của sự phân biệt đối xử 

trong quá khứ đã được điều chỉnh, những biện pháp này sẽ được dỡ bỏ để ngăn chặn việc 

tạo nên sự phân biệt đối xử đối với một giới. 

Thuật ngữ “biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới” trong Luật Bình đẳng giới của Việt 

Nam hoàn toàn tương thích với thuật ngữ “biện pháp đặc biệt tạm thời” được quy định tại 

Điều 4 của CEDAW. 

1. Việc các nước tham gia Công ước thông qua những biện pháp đặc biệt tạm thời 

nhằm thúc đẩy nhanh bình đẳng trên thực tế giữa nam giới và phụ nữ sẽ không bị 

coi là phân biệt đối xử theo định nghĩa được nêu ra trong Công ước này, nhưng 

cũng không hoàn toàn vì thế mà duy trì những chuẩn mực không bình đẳng hoặc 

tách biệt. Những biện pháp này sẽ chấm dứt khi các mục tiêu bình đẳng về cơ hội 

và đối xử đạt được 

2. Các nước tham gia Công ước thông qua những biện pháp đặc biệt, kể cả các biện 

pháp nêu trong Công ước này nhằm bảo vệ người mẹ sẽ không bị coi là phân biệt 

đối xử. 

3. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới mang tính nguyên tắc được quy định tại 

Khoản 1 Điều 19, gồm: 



a) Quy định tỷ lệ nam, nữ hoặc bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng tham gia, thụ hưởng; 

b) Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực cho nữ hoặc nam; 

c) Hỗ trợ để tạo điều kiện, cơ hội cho nữ hoặc nam; 

d) Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đặc thù cho nữ hoặc nam; 

đ) Quy định nữ được quyền lựa chọn trong trường hợp nữ có đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn như nam; 

e) Quy định việc ưu tiên nữ trong trường hợp nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như 

nam; 

Triển khai thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới: 

Những biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới quy định trong Luật Bình đẳng giới có 

thể đã được quy định hoặc chưa được quy định trong chính sách và pháp luật hiện hành 

của Việt Nam. 

Đối với những biện pháp đã được quy định trong chính sách và pháp luật hiện 

hành của Việt Nam, ví dụ: biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với “doanh nghiệp sử 

dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi về thuế và tài chính” đã được quy định trong Bộ luật 

Lao động là “Nhà nước có chính sách ưu đãi, xét giảm thuế đối với những doanh nghiệp 

sử dụng nhiều lao động nữ”22, cần chú ý tới những nội dung chính sau: 

- Đánh giá tác động lên nam giới và phụ nữ và những chênh lệch, bất bình đẳng 

giới, phân biệt đối xử về giới được giải quyết trên thực tế sau khi áp dụng; 

- Xác định nguồn nhân lực, tài chính cần thiết để triển khai một cách hiệu quả; 

- Chấm dứt thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định rằng các điều kiện kinh tế, văn 

hóa, xã hội tạo ra sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ đã thay đổi dẫn đến việc thực hiện 

các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không còn cần thiết. 

Đối với những biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới chưa được quy định trong chính 

sách và pháp luật hiện hành, ví dụ: Quy định việc khuyến khích các cơ quan, tổ chức hỗ 

trợ lao động nữ khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng 

tuổi; tạo điều kiện cho lao động nam nghỉ hưởng nguyên lương và phụ cấp khi vợ sinh 

con 23, cần chú ý tới những nội dung chính sau: 



a) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định về các biện pháp thúc đẩy 

bình đẳng giới theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

b) Đánh giá sự chênh lệch, bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới trên thực tế 

và tác động của biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới sẽ được ban hành đối với nam, nữ; 

c) Dự báo tác động của biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với nữ và nam sau 

khi được ban hành; 

d) Xác định nguồn nhân lực, tài chính cần thiết để triển khai các biện pháp thúc 

đẩy bình đẳng giới. 

4.2. Thông tin hỗ trợ cho các hoạt động còn lại 

Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 

Giáo dục và đào tạo là những chính sách được ưu tiên đặc biệt ở Việt Nam. Chính 

phủ đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt 

trong phân bổ ngân sách dành cho giáo dục. Điều này thể hiện qua chi tiêu cho giáo dục 

tăng nhanh qua các năm: 16,6% năm 2002, 18% năm 2005 và 20% năm 2008 so với tổng 

ngân sách nhà nước. Kết quả của những ưu tiên này đã thu hẹp khoảng cách giới và việc 

đầu tư vào con người đã góp phần làm cho Việt Nam, mặc dầu chưa phải là quốc gia có 

thu nhập cao trong khu vực, đã đạt được chỉ số phát triển con người (HDI) và chỉ số phát 

triển giới (GDI) khá cao (xem Bảng 1). 



 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo cũng còn những hạn chế cần được quan tâm giải quyết. Kết quả Tổng 

điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 cho thấy tỷ lệ biết chữ của nữ trong dân số 

từ 10 tuổi trở lên trong 20 năm qua từ 1989 đến 2009 vẫn tiếp tục thấp hơn của nam giới. 

Mặc dù chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 đã đặt ra 

chỉ tiêu tăng tỷ lệ lao động nữ được đào tạo lên 35%, trong đó đào tạo nghề là 21%, Tổng 

điều tra nói trên cũng cho thấy phụ nữ chiếm tỷ lệ cao hơn đối với nhóm không có trình 

độ chuyên môn kỹ thuật trong dân số từ 15 tuổi trở lên và nam giới có tỷ lệ cao hơn so 

với phụ nữ ở tất cả các trình độ chuyên môn kỹ thuật, trừ trình độ cao đẳng. 



 

Nguồn: Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam. Các kết quả chủ yếu. 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. Hà Nội, 2010. 

 

Vấn đề đặt ra là khi so sánh với nam giới, trở ngại lớn nhất đối với phụ nữ trong 

việc nâng cao trình độ chuyên môn và nắm bắt cơ hội đào tạo lại chính ở việc thực hiện 

vai trò giới truyền thống. Nếu chăm lo việc nhà và chăm sóc con cái không ảnh hưởng 

đáng kể đến nam giới thì lại là vấn đề không nhỏ đối với phụ nữ. Những trở ngại đối với 

phụ nữ trong việc tiếp cận các cơ hội đào tạo cũng sẽ hạn chế việc sử dụng hiệu quả 

nguồn nhân lực ở tất cả các ngành, đặc biệt là các ngành có đông lao động nữ như nông 

nghiệp. Những biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

thông qua hỗ trợ dạy nghề cho lao động nữ khu vực nông thôn là vô cùng cần thiết để 

đảm bảo đạt được chỉ tiêu 3 thuộc mục tiêu 2 của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

giai đoạn 2011 - 2020 là tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và 

chuyên môn kỹ thuật đạt 25% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020. 

Vai trò của các chương trình dạy học và SGK trong việc nâng cao bình đẳng 

giới 

Như là một vấn đề then chốt trong quá trình dạy và học, chương trình chính quy 

của nhà trường có một vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Sách giáo 

khoa, phương tiện hữu hình nhất của chương trình, chứa đựng những thông điệp không 

chỉ là kiến thức mà còn hình thành thái độ, giá trị và hành vi. Ví dụ, nếu cả con trai và 



con gái cùng được nói đến là làm việc nhà hay làm việc cùng nhau để lau dọn vườn 

trường, bọn trẻ cả hai giới đều được khuyến khích tham gia vào các hoạt động đó một 

cách hợp tác. Một ví dụ khác, sự tham gia một cách bình đẳng giữa nam giới và nữ giới 

trong khoa học và kĩ thuật sẽ cho người học thấy một ấn tượng rõ ràng rằng cả hai giới 

đều có những tiềm năng ngang nhau về những lĩnh vực này. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy sự mất cân bằng về giới trong 

chương trình và sách giáo khoa tồn tại như một sự cản trở đáng kể đển việc đạt được bình 

đẳng giới. Chẳng hạn bất bình đẳng giới thể hiện qua sự thiếu đại diện trên các hình ảnh, 

qua những câu chuyện nói về vai trò thụ động của con gái và phụ nữ và khuyến khích con 

trai chuẩn bị cho những chuyên môn về khoa học và kĩ thuật mà không cần quan tâm 

nhiều đến các kĩ năng đọc và ngôn ngữ. 

Một trong những cách để tránh những bất bình đẳng này, nội dung của chương 

trình, sách giáo khoa và các học liệu khác nên được giám sát chặt chẽ. Để giúp các nhà 

giáo dục áp dụng quan điểm về giới để nhận ra các bất bình đẳng về giới trong các học 

liệu, các câu hỏi dưới đây được đề xuất: 

Tần xuất nhân vật trai và gái xuất hiện như thế nào? Ví dụ, có phải trong sách giáo 

khoa môn toán chỉ có hình ảnh và tên của con trai? Nhân vật trai và gái được mô tả như 

thế nào? Ví dụ, chỉ có con gái là được mô tả là làm việc nhà? Vai trò và mối quan hệ giữa 

con trai và con gái được mô tả như thế nào? Ví dụ, có phải mẹ bao giờ cũng chỉ cho các 

con những gì phải làm? Bố bao giờ cũng dạy con cái vào khuôn khổ? 

Những tính từ nào thường được dùng để miêu tả tính cách của con trai và con gái? 

Ví dụ, có bao giờ phụ nữ được miêu tả là mạnh mẽ?  hoặc nam giới được miêu tả như là 

người chở che, chăm sóc? 

Mặc dù hầu hết các giáo viên ở Việt Nam thường không trực tiếp tham gia vào 

việc phát triển các chương trình dạy học và sách giáo khoa nhưng họ cần nhận thức rằng 

các chương trình dạy học và sách giáo khoa có thể vừa thúc đẩy vừa cản trở bình đẳng 

giới. Thông qua những nhận xét và gợi ý của họ cho các chuyên gia về chương trình dạy 

học và sách giáo khoa, các giáo viên có thể gây được sự chú ý tới những vẫn đề cần được 



thay đổi và cải thiện. Mặt khác, nếu các giáo viên có thể nhận thức rõ ràng các vấn đề về 

giới trong giáo dục và cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, họ có thể khắc phục được những 

thiếu sót của các chương trình dạy học và sách giáo khoa trong thực tế giảng dạy của họ. 

Làm thế nào để đảm bảo bình đẳng giới trong các chương trình dạy học 

Đôi khi các định kiến về giới, các phân biệt đối xử dựa vào giới và bạo hành có 

yếu tố giới có thể bị vô tình thể hiện qua các chương trình dạy học và sách giáo khoa chỉ 

vì mọi người đều đã rất quen thuộc với những tình huống như vậy và không nghĩ rằng 

những tình huống này là không công bằng hay cần phải thay đổi.  

Phân biệt đối xử về giới và bạo hành có yếu tố giới có thể được biểu hiện trong 

các chương trình dạy học và sách giáo khoa thông qua các mẩu truyện, các ví dụ, các 

hoạt động hoặc các hình ảnh minh họa trong đó phụ nữ có thể bị trả lương thấp hơn so 

với nam giới trong cùng một công việc; hoặc cần một người nam giới đứng ra bảo vệ 

những quyền lợi cho phụ nữ; hoặc luôn cần có sự cho phép của một người khác để đưa ra 

một quyết định cụ thể nào đấy hoặc để thực hiện những hoạt động cụ thể. Cách tiếp cận 

tốt nhất để thực hiện điều này là việc vận dụng quan điểm về giới của giáo viên trong 

hoàn cảnh dạy và học. Sau đây là một số lời khuyên thực tế “Nên” và “Không nên”: 

Nên Không nên 

  Tin tưởng rằng cả em gái và em trai đều 

có những tiềm năng học tập như nhau. 

  Nhận thức được rằng có những phương 

pháp học tập khác nhau. 

  Thích nghi với các vai trò mới của giáo 

viên, ví dụ như có thể là người điều phối 

trong học tập cho học sinh của bạn. 

  Chuẩn bị sử dụng các phương pháp 

khác nhau để cân bằng những gì là 

truyền thống với những sáng tạo. 

Xem những bất bình đẳng về giới, phân 

biệt đối xử và bạo hành có yếu tố giới là 

“bình thường” hoặc là những gì không 

giải quyết được. 

Dành nhiều sự quan tâm hơn đối với giới 

này hay giới khác trong các hoạt động 

ngoại khóa. 

Sử dụng các phương pháp kỷ luật khác 

nhau cho cả em trai và em gái. 

Chế diễu học sinh, đồng nghiệp, phụ 



  Tạo điều kiện để các em gái và các em 

trai cùng học và chơi với nhau. 

  Nhận thức về: 

- Các tình huống bất bình đẳng về giới, 

phân biệt đối xử và bạo hành có yếu tố 

giới yêu cầu trường học và cộng đồng 

của bạn phải hành động. 

- Những cơ sở, cá nhân và bộ máy hoạt 

động có thể hỗ trợ trong việc giải quyết 

các vấn đề về giới. 

  Tin tưởng và tôn trọng cả đồng nghiệp 

nam và nữ. 

- Tin tưởng và tôn trọng cả phụ nữ và 

nam giới trong các vị trí lãnh đạo. 

- Tin tưởng và tôn trọng cả bố và mẹ của 

học sinh cũng như cộng đồng các bên 

tham gia. 

  Phối hợp với cộng đồng địa phương 

nhằm nâng cao bình đẳng giới trong bối 

cảnh rộng hơn. 

  Chủ động phản ánh các câu hỏi thường 

nhật và dám đưa ra những ý tưởng sáng 

tạo. 

huynh.v.v. (nói chung và đặc biệt là bởi 

vì giới của họ). 

 Phổ biến những định kiến rập khuôn về 

giới, phân biệt đối xử và bạo hành có yếu 

tố giới. 

 Khuyến khích các em trai hay các em 

gái có những vai trò mới, phi truyền 

thống. 

Giới hạn vai trò giáo viên của bạn trong   

việc cung cấp thông tin. 

Sử dụng đánh giá để phạt/chế giễu học 

sinh. 

Chấp nhận tình trạng về định kiến rập 

khuôn về giới, sự phân biệt đối xử hoặc 

bạo lực có yếu tố giới, cả trong hoàn 

cảnh các hoạt động trong lớp học và hoạt 

động giải trí. 

Cho phép định kiến rập khuôn về giới 

chi phối lấn át tư duy và việc giảng dạy 

của chính bạn. Không nên để bản thân bị 

các định kiến về giới thuyết phục. 

 

Làm thế nào để nâng cao chất lượng môi trường học tập đảm bảo bình đẳng 

giới 



Môi trường học tập bao gồm cả môi trường vật lý và môi trường xã hội. Các yếu 

tố như là hình dạng của lớp học và không gian học tập khác, ánh sáng và âm thanh, tiếp 

cận với nước sạch, thức ăn và nhà vệ sinh, là các khía cạnh của môi trường học tập vật lý. 

Các yếu tố xã hội của một môi trường học tập, còn được gọi là yếu tố tâm lí xã hội, đề 

cập đến các cách giáo viên và học sinh tương tác với nhau cũng như cách các cá nhân 

người học tương tác với nhau. Các yếu tố xã hội của một môi trường học tập được quyết 

định một phần bởi môi trường vật lý, một phần bởi các chuẩn mực xã hội và văn hóa của 

cộng đồng. Chất lượng của môi trường học tập cũng được định hình bởi bầu không khí tổ 

chức lớp học, nhận thức của tập thể, cách quản lí của nhà trường. 

Môi trường học tập có nhạy cảm giới được coi là một môi trường an toàn, lành 

mạnh, hòa nhập và thuận lợi cho học tập. Sự an toàn của cả nam và nữ là mối quan tâm 

ngày càng tăng. Chiến lược phòng, chống mọi hình thức bạo lực, bao gồm cả bạo lực có 

yếu tố giới rất cần thiết để tạo ra môi trường học tập tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, việc sử 

dụng nhà vệ sinh học sinh nam và nữ riêng biệt, các dịch vụ y tế, tư vấn, và tiếp cận các 

phương tiện thể thao, vui chơi giải trí bình đẳng là tất cả các yếu tố quan trọng của môi 

trường học tập. 

Giáo viên có thể có rất nhiều cách để tạo ra môi trường học tập tích cực, có nhạy 

cảm giới. Ví dụ, trong lớp học, các học liệu và các phương tiện bổ sung như bảng dán 

tường, áp phích, và đồ dùng giáo viên tự làm nên tuân theo nguyên tắc cân bằng giới tính. 

Thay vì kê bàn và ghế của học sinh theo hàng đối mặt với giáo viên, khuyến khích cách 

dạy tích cực, chỗ ngồi cần được sắp xếp lại để tạo điều kiện cho các nhóm nhỏ học tập 

hợp tác có sự tham gia bình đẳng của cả học sinh nam và nữ. Giáo viên cũng có thể được 

khuyến khích tổ chức thảo luận trong lớp học về các giải pháp về các vấn đề về giới, bình 

đẳng giới và bạo lực có yếu tố giới. 

Việc tổ chức môi trường học tập có liên quan tới các yếu tố như thời gian dạy học, 

sĩ số lớp học, cơ cấu quản lý, sự tham gia của phụ huynh, cộng đồng và bầu không khí 

của lớp học. Trong đánh giá chất lượng giáo dục, việc tổ chức bầu không khí lớp học đôi 



khi được đo bằng sự rõ ràng về những quy định, mức độ tham gia của học sinh, giáo viên 

và các đơn vị, cá nhân có liên quan khác với khả năng đáp ứng với thay đổi. 

 

 



Female EM Female EM

1 An Giang 10 3 0 31 8 5

2 Bắc Kạn 39 21 29

3 Bạc Liêu 21 4 0 21 8 2

4 Bến Tre 19 4 0 30 8 0

5 Bình Định 19 2 0 30 15 3

6 Bình Phước 19 9 0 30 12 1

7 Bình Thuận 20 11 1 29 9 0

8 Cao Bằng 40 23 32

9 Đăk Lăk 20 5 1

10 Đăk Nông 19 8 0 29 11 0

11 Điện Biên 33 18 3

12 Gia Lai 20 8 0 30 11 6

13 Hà Giang 490 303 181

14 Hà Tĩnh 20 6 0 30 17

15 Hậu Giang 20 2 0

16 Hòa Bình 40 18 11

17 Kon Tum 19 3 0 30 10 5

18 Lai Châu 40 12 8

19 Lâm Đồng 20 6 1 41 22 0

20 Lào Cai 40 16 3

21 Nghệ An 20 8 0

22 Ninh Thuận 20 1 2 30 14 7

23 Phú Yên 20 5 0 28 18 2

24 Quảng Nam 20 3 0 30 10 4

25 Quảng Trị 20 5 0 20 9 3

26 Sóc Trăng 20 7 5

27 Sơn La 40 14 10

28 Tây Ninh 20 2 0 34 5 1

29 Thanh Hóa 20 11 0

30 Tiền Giang 20 10 0 30 12 0

31 Trà Vinh 20 7 0 30 12 10

32 Tuyên Quang 40 13 9

33 Yên Bái 40 16 9

1288 584 305 533 211 49Total

Teacher trained on life skills 

(As of 31 October 2018)

2016 2018

In whichNo. Provinces
Amount Amount

In which
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TERMS OF REFERENCE 

Research study on school counseling in Upper Secondary Schools 

 

 
I. BACKGROUND OF THE SECOND UPPER SECONDARY EDUCATION 

DEVELOPMENT PROJECT 

(a) Background Information 

The Second Upper Secondary Education Development Project, financed by the Asian 

Development Bank (ADB) and the Government of Vietnam, will support the government 

to implement key aspects of upper secondary education sector. The Project will be 

executed by the Ministry of Education and Training (MOET) and implemented by a 

Central Project Implementation Unit (CPMU). The Project commenced in 2013 and will 

be operational for 7 years. 

The Project is a continuation of the First Upper Secondary Education Development 

Project, which was successfully completed in 2011. The Project will help the 

Government of Viet Nam promote its ongoing reform initiative for upper secondary 

education (USE) through upgrading of teaching and learning to international standards, 

improving student access and retention, and strengthening school management for USE. 

The project will be national in scope, with investments to improve access targeted to 

selected disadvantaged provinces. 

(b) Information on the package 

Vocational guidance and school counseling are regarded as one of the important activities 

which directly affect student’s career selection in the future. This will enhance a good 

chance for students to get higher academic education or guide them into workforce to 

become productive members of society. Vocational guidance and school counseling, 

however, has not attracted much close attention yet. As a result, the development of 

human resources did not achieve significant improvement and the plan on ramification of 

students is not successful. Plus, USE students tend to display bad behaviour and negative 

thoughts at school. In order to minimize above-mentioned problems, Training Support 

and Human Resource Development Center (TSC) will assist USEDP II to conduct a 

research on vocational guidance and school counseling. This activity will be  

implemented around 12 months and tentatively start on October, 2016. 

II. OBJECTIVES OF THE RESEARCH 

Conducting a research will assist MOET to innovate the management of vocational 

guidance and school counseling at USS. Furthermore, it creates applicable deliverables 

which are submitted to MOET for providing USE teachers with training courses on 

vocational guidance and school counseling. 
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III. SCOPE OF THE RESEARCH 

Conducting a research on vocational guidance and school counseling examine: 

methodology and practice of the research activity; international experience on 

implementing vocational guidance and school counseling at USS; the status of applying 

vocational guidance and school counseling to USS in Vietnam; solutions to improve 

vocational guidance and school counseling at USS. From the result of above research, the 

applicable deliverables of vocational guidance and school counseling at USS will be 

developed by specialists. 

IV. RESEARCH PROCESS AND REQUIREMENTS 

1. Research process 

Step 1: Prepare a report on development of vocational guidance and school 

counseling at USS, detailed as follows: 

i. Examining methodology on vocational guidance and school counseling at USS: 

Describe relevant researches. 

ii. Examining international experience on implementing vocational guidance and 

school counseling at USS: examine at least 03 nations with advanced education. 

iii. Examining the status of applying vocational guidance and school counseling to 

USS in Vietnam: Review current documents and decisions on vocational guidance 

and school counseling at USS; examine the implementation status in provinces 

(undertake direct survey at 06 USE schools in both rural and urban areas from 

Northern, Middle and Southern Vietnam; undertake indirect surveys at 50 local 

school. There are 05 teachers and 20 students at each school appointed to complete 

the survey, priority is given to interviews with teachers and students of women and 

ethnic minorities, the implementation of gender equality and gender equality in 

vocational guidance and school counseling, which addresses issues on ethnic 

minorities, gender and gender equality in vocational guidance and school 

counseling); give strengths and weakness, problems and challenges in practical 

implementation. 

iv. Suggesting solutions to improve vocational guidance and school counseling at 

USS: From the result of above research, feasible solutions will be undertaken and 

implementation of vocational guidance and school counseling at USS will be 

suggested to relevant authorities (MOET, DOET, USS,…). 

v. Delivering a research report. 

Step 2: Develop applicable deliverables after completing the research 

i. Developing training material for USE teachers on school counseling, including 

issues related to the ethnicity, gender and equity demensions in vocational 

guidance and school counseling (hard copies and E-learning lessons); 

ii. Developing training material for USE teachers on vocational guidance (hard 
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copies and E-learning lessons); 

iii. Developing vocational guidance manual for USE students (hard copies and E- 

learning lessons); 

iv. E-learning lessons will be uploaded onto the web (with available E-learning 

system). 

2. Requirement: 

General requirement: 

In the process of conducting the research, implementing agency cooperate with 

specialists on vocational guidance and school counseling as well as relevant authorities 

and local USE schools. 

Applicable products should be piloted for at least 20 teachers in charge of undertaking 

vocational guidance and school counseling and 30 students at USS through E-learning 

lessons which are uploaded onto the website of TSC. Results of piloting activity will be a 

basis to complete applicable deliverables before submitting to Appraisal Committee for 

their review. 

After being approved by Appraisal Committee and MOET’s leadership, materials will be 

integrated into the website system of MOET, to conduct E-learning course and 

continuously improve the system to support vocational guidance and school counseling at 

USS. 

Specific requirement of the deliverables: 
 

 

No. 
Expected 

deliverables 

Submission 

duration 
Quantity Requirement of deliverables Receiver 

Scientific deliverables 

1 Research report 12/2016 - 02 hard 

copies 

- 01 CD 

to save 

soft copy 

- Ensure the scientific 

requirement of a research 

activity. 

- Minimum 80 pages and 

minimax 120 pages. 

- Be approved by Appraisal 

Committee. 

USEDPII 

Applicable deliverables 

2 03 sets of 12/2016 - 02 hard - Structure of materials USEDPII 
 material: (i)  copies/ 1 comprises:: (i) Objectives (ii)  

 Training  material Expected outcomes, (iii)  

 material on  - 01 CD Methodology, (iv) Detailed  

 school  to save content, (v) References;  

 counseling for  soft copy - Quantity: 45 lessons  

 USE teacher; (ii)   (including in revision, test and  

 Training   evaluation), About 10 lessons  

 material on   (5sessions/lesson). Vocational  

 vocational   guidance manual with 10  
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 guidance for   popular jobs;  

 USE teacher;   - Materials are written in the  

 (iii) vocational   form   of learning  activities;  

 guidance manual 
for USE 

students. 

  practical experiences. 
  - Materials include the 
informations of ethinicity, 
gender, and equity dimensions 

- Information, data, situation 

in the materials ensure 

practice and update; 

- Questions and exercises will 

address pratical issues; 

- Materials are approved by 

Appraisal Committee. 

 

3 03 sets of E- 12/2016 01 DVD - Ensure interactions with USEDPII 
 learning lessons   learners;  

 on 03 above   - Use multimedia;  

 contents   - Enhance photos, videos  

    illustrating practice;  

    - Include question system,  

    relevant exercises with  

    answers for students to  

    evaluate themselves;  

    - Materials are approved by  

    Appraisal Committee.  

4 E-learning 12/2016 Website - Lessons are uploaded onto USEDPII 
 lessons are  with E- E-learning system have a  

 uploaded on to  learning mechanism for learners to  

 the web  lessons interact with lessons; interact  

    with one another; interact with  

    experts; to do exercises and  

    submit the on-line learning  

    products; managers to track  

    the progress and results of the  

    study on the school network.  

    -Allow remote administration  

    or direct administration at  

    Datacenter. Minimum  

    capacity is 20Gb.  

    - Guidelines on use of web  

    access and use of E-leaning  

    system should be attached (01  

    hard copy and 01 CD to save  

    soft copy)  

    - Pilot for 30 teachers in  

    charge of undertaking  

    vocational guidance and  

    school counseling at USS and  

    120 students.  

5 Progress report Every 01 hard - Deliverables are attached. USEDPII 
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No. 
Expected 

deliverables 

Submission 

duration 
Quantity Requirement of deliverables Receiver 

Scientific deliverables 

  month copy - Be sealed and confirmed by 

the bidder. 

 

6 Final Report 12/2016 02 hard 

copies 

- Represent the process and 

result of research. 
- Specify methods to operate 

the system. 

- Report should be sealed and 

confirmed by the bidder. 

USEDPII 

V. REQUIREMENTS OF PRINCIPAL SPECIALIST’ S PROFFESSION AND 

EXPERIENCE 
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No. 
 

Position 
Number of 

person 

 
Person/month 

 
Assignment 

 
Deliverables 

Professional 

requirements 

Management 

requirements 

 

 

 
 

1 

 

 

 

Chief consultant 

 

 

 
 

01 

 

 

 
 

12 

 

 

Co-ordinate, manage and 

oversee all process of 

research activities 

Deliverables 

should be 

completed in a 

timely and effective 

manner and be 

approved by CPMU 

and relevant units 

 

 

 

Master or higher 

Have at least 10 years 

of experience related 

to education; 

Worked as a familiar 

position with at least 

03 educational 

researches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Implementation 

consultants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

- Monitor working 

progress of other members; 

- Give suggestion for 

deliverable of other 

members in research team; 

- Complete the monthly 

progress report and make 

work plan and submit to 

USEDPII; 

- Design survey samples: 

Individual survey and 

public survey; 

- Propose solutions to 

development of vocational 

guidance and school 

counselling at USS; 

- Prepare a final report; 

 
 

- Final survey; 

- Monthly report; 

- Summary report 

on the topic are 

approved    by 

Appraisal 

Committee; 

- Proposals on 

result of research 

and applicable 

products of this 

package  are 

submitted. 

 

 

 

 

 

 

 
Master of 

education or 

higher 

 

 

 

Have at least 5 years of 

experience on 

vocational guidance 

and school counseling; 

Have at least 02 

researches on 

vocational guidance/ 

school counseling at 

USS. 
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No. 
 

Position 
Number of 

person 

 
Person/month 

 
Assignment 

 
Deliverables 

Professional 

requirements 

Management 

requirements 

    - Formulate proposals to 

MOET leadership on result 

of research and applicable 

products of this package 

on management of 

vocational guidance and 

school counseling at USS. 

   

    - Research on 

methodology  on 

vocational guidance and 

   

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
Consultants on 

vocational 

guidance and 

school counseling 

 

 

 

 

 

 
04 

 

 

 

 

 

 
10 

school counseling at USS.; 

- Research on 

international experience on 

implementing vocational 

guidance and school 

counseling at USS (at least 

03 nations with advanced 

education); 

- Research on the current 

status of vocational 

guidance and school 

 

 

-  Training 

materials and 

vocational guidance 

manual  are 

approved by 

Appraisal 

Committee. 

 

 

 

Master of 

education or 

higher (Training 

major related to 

school counseling) 

Have at least 5 years of 

experience on training 

teachers on vocational 

guidance/ school 

counseling; 

Have conducted at 

least 02 researches on 

vocational guidance 

and school counseling 

for USS students. 

    counseling at USS; 

- Develop training 

materials for USE teachers 

   

    on school counseling (hard    
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No. 
 

Position 
Number of 

person 

 
Person/month 

 
Assignment 

 
Deliverables 

Professional 

requirements 

Management 

requirements 

    copy); 

- Develop training 

materials for USE teachers 

on vocational guidance 

(hard copy); 

- Develop vocational 

guidance manual for USS 

students (hard copy); 

- Give suggestion for 

products from vocational 

guidance specialists; 

- Assist other members in 

research team to complete 

assignments. 

   

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
Consultants on E- 

learning training 

and ITC 

 

 

 

 

 
03 

 

 

 

 

 
4 

- Prepare a report on 

result of the survey; 

- Develop E-learning 

lessons for materials on 

vocational guidance and 

school counseling and 

vocational guidance 

manual; 

- Upload E-learning 

lessons  onto  the  website. 

Ensure      operating      the 

- A report on the 

result of survey; 

- E-learning 

lessons on 

vocational guidance 

and school 

counseling and 

vocational guidance 

manual are 

approved by 

Appraisal 

 

 

 

 
Master of 

education/ ICT or 

higher 

Have experience in 

developing E-learning 

lessons; 

Have experience in 

developing and 

operating at least 2 E- 

learning systems; 

Have at least 2-year 

experience of 
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No. 
 

Position 
Number of 

person 

 
Person/month 

 
Assignment 

 
Deliverables 

Professional 

requirements 

Management 

requirements 

    system effectively ; 

- Develop instructional 

materials on use of E- 

learning system; 

- Implement piloting and 

managing E-learning 

system and prepare the 

final report; 

- Cooperate with other 

members to carry out the 

assignment. 

Committee; 

- Instructional 

materials on use of 

E-learning system 

are approved; 

- A summary 

report on piloting 

and managing E- 

learning system. 

 education/ ICT. 
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Terms of Reference 

Organization of Applied Science Research for USE Teachers 

 

I. INTRODUCTION ABOUT SECOND UPPER SECONDARY EDUCATION 

DEVELOPMENT PROJECT (USEDP II)   

1.  General information   

USEDP II is funded by the Asian Development Bank (ADB) aiming to assist the 

Government to implement a number of innovations in the field of upper secondary 

education. The project is directed by Ministry of Education and Training (MOET) 

and implemented by the Central Project Management Unit (CPMU). The project 

began in 2013 and will be implemented in seven years.  

The project is a continuation of the success of the USEDP I. The project will 

assist the Government of Vietnam to continue the innovation of upper secondary 

education reform through quality improvement of teaching and learning towards 

international standards, in order to maintain and expand access to learning 

opportunities for students and strengthen the management of secondary education. 

The project will be implemented on a national scale with the investment to increase 

opportunities for the disadvantaged provinces.   

2. Introduction of the package  

 In recent years, the country has a lot of changes, we can say that country has 

changed in many fields including education. Education of Vietnam has made 

considerable progress, achieved many significant achievements in improving 

people's knowledge, training human resources, fostering talents to contribute 

effectively to the implementation of the socio-economic development target of the 

country, the changes could be described including: Objectives, content, education 

curriculum are the first step innovation to meet the diverse learning requirements 

of students, adapting to the conditions of Vietnam and international integration; 

teaching methodology innovation, assessment of learning outcomes of students at 

all levels are focused; teaching and learning facilities and equipment also improved, 

particularly in information technology applications in teaching, learning and and 

education management; The management of education will also be renovated ... 



2 | P a g e  
 

 Despite many efforts, positive innovation but during implemention, it can be 

avoided some limitations and shortcomings such as: PRESETT, INSETT for teachers, 

education managers are still limited, leading to professional competence, 

pedagogical skill did not meet; Contents of curriculum and textbooks are still 

inadequate, not suitable for different regions; teaching methodology, assessment of 

learning outcomes of students, infrastructure are not well adapted to the needs of 

the learners...   

In order to help address these limitations, accelerating the process of 

innovation, quality improvement of education locally in particular and nationwide 

in general, every teacher, education manager should be actively creative in self-

learning, self-training to improve their qualifications. One of the activities which 

brings effectiveness, professional capacity building for teachers and contributing 

positively into quality improvement of education is pedagogical action research. 

Pedagogical action research is currently a common trend of educationally scientific 

research in the 21st century, it is not only the activity for researchers but also are 

becoming regular activities of each teacher and education manager. Pedagogical 

action research is also known as impact study in order to identify solutions / 

interventions to change the limitations and shortcomings of the current status of 

education (within scope of subjects, classes, schools ...).  

USEDP II will support the implementation of "Organization of pedagogical 

action research in upper secondary schools (USSs)." The research process will be 

implemented within 12 months, expected starting date from October 2016. 

II. OBJECTIVES 

 This activity in order to strengthen researching capacity for teachers, 

education managers in USSs, helping teachers/education managers know how to 

implement pedagogical action  research in a scientific, effective way to solve 

problems/limitations in teaching and learning/education of students, contributing 

to improvement quality of education.  

III. SCOPE OF RESEARCH 

This researchfocuses on a number of following issues: 
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 The Research identifies that content should study the impact of teachers and 

education managers in USSs in line with the requirements of innovation, 

quality improvement of general education nowadays. 

 Research will develop training materials for teachers and education mangers 

on pedagogical action research. 

 Organization arrangements of pilot application of pedagogical action research 

following the procedure, method of pedagogical action research which have 

been internationally standadized and now being widely implemented in 

countries in the region. 

 To study and develop training programs for capacity building on pedagogical 

action research for USE teachers and educattion managers (identification of 

content, methods and procedures of training activitytrain strikes) 

 

IV. RESEARCH PROCESS 

1. Development of research outline 

Identification of research assignment, content, methodology, scope, locations 

of experimental deployment; development of detailed implementation plan. 

2. Research implementation 

2.1. The study identifies the contents of pedagogical action researche which shall be 

implemented in USSs in accordance with the requirements of innovation, education 

quality improvement of USE nowadays.  

2.2. The research will develop training materials for teachers and education managers 

of USSs on pedagogical action research. 

2.3. Consultation workshop. 

2.4. Organization to guide teachers/education managers to pilot practice of 

pedagogical action research following advanced procedure, method which isbeing widely 

implemented in countries in the region (Required being implemented in at least 02 USSs, 

given priority to disadvantaged areas belong to target project provinces). 

2.5. Monitoring, supporting the teachers/education managers in practising the 

application of pedagogical action research. 
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2.6. Propose advanced training programs for capacity development in pedagogical 

action research for teachers and USS education managers. 

2.7. Finalization of the materials and development of the final report. 

2.8. Organization of acceptance to the products of research. 

V. REQUIREMENTS 

1. General requirements: 

 Meet the requirements of education innovation, and it is of interest to the 

more disadvantaged students such as ethnic minority students and ethnic 

minority girls to provide equal access to higher education.. 

 The materials must ensure the scientific process in accordance with 

international standards, while ensuring practicality, feasibility, in accordance 

with the research conditions of USSs nowadays. 

 The data used in the product does not violate the current regulations on 

copyright issues. 

 Products submitted to the Project shall be edited, finally copied. 

 The project shall be the exclusive owner to the products of this research 

activity
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2. Requirements for each product and delivery time 

No 
Deliverables 

(tentatively) 
Number Product Requirements 

Completion time (From 

the contract signing) 

1  

 

Research report 

- 02 sets of hard 

copies 

- 01 CD for electronic 

version 

The report includes following details: 

-Rationale of developing research content. 

- The requirements for innovation of 

scientific research in USSs. 

- Justification of the pedagogical action 

research. 

- Proposed topics need research in USSs 

nowadays. 

 

 

 

6th month 

2 Training materials for 

teachers and education 

managers on pedagogical 

action research in USSs 

- 02 sets of hard 

copies 

- 01 CD for electronic 

version 

- Materials shall be developed clearly, 

scientifically, with specific instructions by 

steps of research process with specific 

examples 

- Materials must have two parts: part 1 is the 

study thesis regarding pedagogical action 

research (general summary research on the 

 

12th month 
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theory by content of pedagogical action 

research, based on that to develop practice 

exercisefor teachers) and part 2 will be 

instructional materials on pedagogical action 

research for teachers and education 

managers. 

- Materials should be considered to support 

research for students and ethnic minority 

students through illustrative examples, 

suggesting research topics in high school 

- The material will be written in the form of 

training materials for teachers  

- A minimum of 100 pages and maximum of 

150 pages. 

- Materials will be cleared and accepted by 

the Ministerial Acceptance Council. 

3 Report of piloting results 

of pedagogical action 

research topics 

- 02 sets of hard 

copies  

- 01 CD for electronic 

version 

04 Report research results following the 

format attached in the guideline, together 

with evidence of research activities which is 

carried out 

 

12th month 
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Experimental schools should have 

representatives from schools in 

mountainous areas, giving preference to 

schools with many ethnic minority schools. 

4 Proposed programs for 

teacher/ education 

managers training on 

pedagogical action research 

in USSs  

- 02 sets of hard 

copies 

- 01 CD for electronic 

version 

The program shows following contents: 

- Objective of the training; 

- Content of the training; 

- Target of the training; 

- Time 

- Method. 

 

12th month 

5 Progress report  01 hard copy - With attached evidence. 

- Shall be stamped and confirmed by the 

contractor. 

Quarterly 

 

3. Requirement on capacity and experience of key experts   

In order to implement pedagogical action research activities to meet the above requirements, the research team involved in this 

activity shall meet following requirements on capacity, experience: 

 

N

o 
Position 

Number 

of 

Number of 

person 
Tasks 

Requirements on professional 

qualifications and experience 
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experts months 

 

 

 

1 

 

 

 

Head of the 

assignment – 

Team Leader 

 

 

 

1 

 

 

 

7 

- Responsible for direction, 

organization, task assignment, 

and time management. 

- Responsible for the product 

quality 

- Development of research 

report, summary report and 

progress report. 

 

- Doctor of education or education management 

- Have at least 7years of experience relatedto 

education. 

- Have experience in leading at least 5 research 

topics/ assignements at ministrial level or 

funded by international organizations or ODA 

projects. 

- Have organized/participated in 

developing/editing materials or study 

guides/rapporteur of the training course on 

pedagogical action research. 

 

 

 

2 

 

 

 

Senior 

researchers 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

- Participate into research, 

support the team leader to 

develop the key reports 

- Participate in development 

of materials. 

- Propose trainging program. 

- Periodically report to the 

team leader 

- Master of education or education 

managementhave at least 8 years, or Doctorof 

education or education management have at 

least 5 years work experience relatedto 

education. 

- Haveexperience in leading at least 3 research 

topics/ assignements at ministrial level or 

funded by international organizations or ODA 
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- Participate into the piloting 

and guiding on 

implementation of the pilot 

projects. 

- Haveorganized/participated in 

developing/editing materials or study 

guides/rapporteur of the training course on 

pedagogical action research. 

 

 

 

 

3 

 

Researchers 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

Responsible for the work that 

was assigned to develop, to 

guide teachers/education 

managers in implementation 

of the research by subject 

content/group of subjects  

- Bachelor of education or education 

management have at least 10 years, or Masterof 

education or education management have at 

least 5years experiencein teaching subjects. 

- Haveexperience in implementing research 

topics/ assignements at ministrial level or 

funded by international organizations or ODA 

projects. 

- Haveorganized/participated in developing/ 

editing materials or study guides/rapporteur of 

the training course on pedagogical action 

research. 

 

4 

 

Support staff 

 

1 

 

12 

- Logistics arrangement for 

research activities. 

- Support the key research 

 

- Bachelor of education or education 

management  
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topics, experts 

inimplementation of tasks 

- Have experience in organizing workshops, 

organizing and disseminating research results 

- Have experience working in education and 

training, scientific research sector. 

 



 

 

 

DESIGN AND MONITORING FRAMEWORK 
 

Design 
Summary 

Performance Targets and Indicators with 
Baselines 

Data Sources and 
Reporting Mechanisms 

Assumptions 
and Risks 

Impact 
 

Improved 
employability of 
young labor force 
aged 18–24 in 
Viet Nam 

5 years after project completion (2024): 
 

(i) the labor market participation rate of USS graduates 
increases from 15% in 2011 to 30%; and 

 
 

(ii) the job placement rate of USS graduates increases 
from 30% in 2011 to 45%. 

 
 

MOET‟s tracer study on 
secondary school 
graduates in labor market 

 

Project tracer study and 
MOLISA‟s labor report 

Assumption 

Expansion of 
quality 
secondary 
education 
remains the 
priority MOET 
policy. 

Outcome 
 

Improved 
readiness of USS 
graduates for 
tertiary and 
vocational career 
development 

 

The passing rate of USS graduates in the national 
university entrance examination increases from 70% in 
2011 to 80% in 2019, and 40% of those passing are 
female. 

 

Proportion of secondary students receiving 
“satisfactory” or better in the national achievement 
monitoring examination increases from 70% in 2011 to 
85% in 2019. 

 

The net enrollment rate for USE increases from 56.3% 
in 2010 to 60% in 2019. 

 
The academic performance of gifted students in 2018 
improves by 10% over their 2013 performance. 

 

MOET‟s annual 
education statistics 
reports 

 
 

Results of NAM in 
SY2012/13–SY2017/18 

 
 

MOET‟s EMIS 

 
 

Results of NAM in 
SY2012/13–SY2017/18 

Assumption 
 

MOET 

continues to 
allocate 
sufficient 
funding to the 
USE 
subsector. 

Outputs 
 

1. USE quality 
enhanced to 
international 
standards 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Increased 
access and 
retention of 

 
 

By 2018, 37,500 USS teachers complete in-country 
training on teaching strategies and method; 40% of the 
participants are female. 

 

By 2017, 180,000 gender- and ethnic minority- 
sensitive textbooks and instructional materials 
produced based on agreed standards are provided to 
USS in the target region. 

 

By 2019, 63 continuing education centers meet agreed 
standards for teacher qualifications, equipment, and 
instructional materials. 

 

By 2018, 2,700 sets of oral English materials and 
English books are provided to selected USS libraries. 

 
 

By 2016, 6 centers for pedagogical excellence meet 
agreed operational standards. 

 

By 2016, 2,520 teachers receive in-country teacher 
training for selected subjects. At least 20% of subject 
teachers are upgraded, 40% of upgraded teachers are 
female, and 7% are from an ethnic minority. 

 

By 2016, 1,764 teachers receive in-country training on 
self-study, and 1,512 subject teachers receive training 
on selected subjects in poor regions. 

 
By 2018, 1,050 new facilities are provided in 
disadvantaged target provinces, including separate 
sanitation facilities for boys and girls. 

 
 

Average student‟s 
performance assessed 
by NAM results 

 

Project progress reports 

 
 
 

NAM results 

 
 

Score of TOEFL or 
IELTS of beneficiary 
students 

 

Project progress reports 

 
 

Average students 
performance assessed 
by NAM results 

 
 

Project progress reports 

 
 

Project progress reports 

Risks 

High turnover 
of central and 
PPMU staff 

 

Limited 
number of 
qualified 
candidates for 
the proposed 
teacher and 
management 
training 
programs 



 

 

 

disadvantaged 
groups to USE 

 

All new classrooms for disadvantaged groups have 
teachers assigned: 40% of teachers assigned to new 
classrooms are female. 

 

CPMU‟s project baseline 
survey and benefit 
monitoring system and 
NAM results 

 

 
By 2015, 18 ethnic minority USS in disadvantaged 
target provinces receive educational equipment. 

Project progress reports 

 
By 2015, 600 teachers receive training in the use of the 
provided sign language tools; 60% of sign language 
trainees are female. 

NAM results 

 
By 2018, 50% of students in the target provinces are 
provided with academic support to help lower the 
dropout rate. 

EMIS data and project 
progress reports 

3. Strengthened 
planning and 
management of 
USE 

By 2018, 100% of female USE managers and 
principals are trained. 

 

By 2016, all 63 DOETs receive the provincial block 
grants, as scheduled. 

Project progress reports 

 
 

Project progress reports 

 
20% of block grants are earmarked for addressing 
female access and equity issues. 

Project progress reports 

 
By 2015, the NIEM annual plans are submitted on time. Project progress reports 

4. Project 
implementation, 
quality 
assurance, and 
monitoring 
supported 

Annual PMU capacity building programs are delivered 
as scheduled; 20% of participants are female. 

 

Annual PMU budgets are approved on time. 
 

Annual project audits are submitted to MOET on time. 

Project progress reports 
 

Project progress reports 

Project progress reports 

 
MOET submits agreed reports to ADB on time. Annual audit reports and 

project progress reports 

 

  



 

ETHNIC GROUP PLAN (EGP) 
 

Project Output Anticipated 

Positive Effect 

Anticipated 

Negative Effect 

Proposed measures to mitigate impact 

 Output 1:  Enhancing 

Quality of USE to the 

International 

Standards 

 

 

Ethnic groups 

benefited by 

increased 

quality of  

USE 

training and 

curriculum 

development  

Ethnic group excluded 

from USE due to lack of  

sensitivity of 

curriculum and from 

teacher training and 

development 

initiatives 

 Ensure 7% ethnic group participants in in-country INSETT training to 

improve professional skills  (current baseline of ethnic group teachers is 

4.9%). 

 Include module to build awareness on EG issues in education in 

training courses on curriculum and textbook development. 

 Ensure that all new/ pilot curriculum, textbooks, teachers guides and 

instructional materials as well as self-study guidelines for students are 

ethnicity sensitive and include positive images.  

 Ensure 7% ethnic group participation in all trainings provided for CEC, 

and Centres for Pedagogical Excellence staff. 

 Output 2:  Increased 

Access and Retention 

to USE 
  

Better access 

of ethnic 

groups to USE  

 

Ethnic groups excluded 

due to lack of targeting  

 

  Ensure site selection for support to schools prioritizes schools with 

large ethnic students. 

 Civil works will use labor based technology and employment of poor 

ethnic unskilled laborers will be encouraged. 

 Ensure that teacher training materials for sustainable development 

support for disadvantaged groups component builds awareness and 

includes strategies to promote EG access to and completion of SE. 

 Ensure all teacher training materials on life skills for disadvantaged 

students includes analyses of key social issues for ethnic students and 

incorporates life skills to address these vulnerabilities.  

 50% of teachers trained on in country life skills curricula are from ethnic 

groups.  

 All sign language tools and instructional materials for deaf students are 

ethnicity sensitive and include positive images.  

Output 3: 

Strengthening of 

Planning and 

Management of USE 
 

Ethnic groups benefited 

by decentralized planning 

and training of education 

managers, and school 

principals 

 
 

Possible exclusion of 

issues and needs of ethnic  

group students and 

teachers as a result of 

limited awareness amongst 

national,  provincial and 

district staff 

 Ensure that all training provided to USS Principals, CEC Directors and 

USE managers include modules to build awareness and include 

strategies to promote EG access to and completion of SE. 

 Ensure provincial and district level human resource development plans 

integrate strategies to promote ethnic teachers to take on management 

roles in order to increase ethnic group representation in management 

level positions. 

 Ensure school network mapping procedures integrate ethnic group 



 

Project Output Anticipated 

Positive Effect 

Anticipated 

Negative Effect 

Proposed measures to mitigate impact 

issues and criteria. 

 Ensure guidelines for provision of block grants to support initiatives 

based on local needs addresses ethnicity and equity issues related to 

USE. 

 Ensure that all research studies include ethnicity, gender and equity 

dimensions.  

Output 4: Support for 

Project 

Implementation and 

Monitoring 

   The project M&E framework will incorporate M&E for EG Plan.  

 Train all PMU staff on ethnicity issues.   

 Ensure all M&E report on sex and ethnicity disaggregated data related 

to access, learning outcomes and other SE indicators. 
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