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Management Essentials for Educators

Nhiều người nghĩ rằng, điều quan trọng nhất để xây dựng nên một chương trình, một tổ chức 
giáo dục thành công là yếu tố chuyên môn, phương pháp sư phạm. Điều đó không sai. Nhưng ít 
ai biết rằng, rất nhiều ý tưởng giáo dục thất bại không phải vì thiếu sự đặc sắc về mặt nội dung, 
mà thiếu một phương pháp quản lý & vận hành phù hợp. 
Một giáo viên chỉ có thể được xem là giáo viên giỏi khi có kỹ năng quản lý bản thân và quản lý lớp 
học tốt. Một sản phẩm giáo dục, một lớp học chỉ có hiệu quả khi được quản lý, tổ chức nhịp 
nhàng, khoa học. Một tổ chức giáo dục chỉ ổn định và phát triển khi có hệ thống quản lý, vận 
hành tốt.
Có thể ví phương pháp quản lý & vận hành giống như một mảnh đất, còn ý tưởng chuyên môn 
như một hạt giống. Hạt giống có tốt đến mấy mà không được gieo trồng trên một mảnh đất tốt 
thì rất dễ dàng bị thui chột hoặc không phát huy hết tiềm năng của mình.
Chương trình “Kỹ năng Quản lý Thiết yếu cho Người làm Giáo dục”/ “Management 
Essentials” được thiết kế dành cho những ai đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có 
mong muốn nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo của bản thân và vun bồi một “mảnh đất” để 
những hạt giống giáo dục mà mình ấp ủ có thể phát huy hiệu quả một cách tốt nhất.

Nhiều người nghĩ rằng, điều quan trọng nhất 
để xây dựng nên một chương trình, một tổ 
chức giáo dục thành công là yếu tố chuyên 
môn, phương pháp sư phạm. Điều đó không 
sai. Nhưng ít ai biết rằng, rất nhiều ý tưởng 
giáo dục thất bại không phải vì thiếu sự đặc 
sắc về mặt nội dung, mà thiếu một phương 
pháp quản lý & vận hành phù hợp. 
Một giáo viên chỉ có thể được xem là giáo 
viên giỏi khi có kỹ năng quản lý bản thân 
và quản lý lớp học tốt. Một sản phẩm giáo 
dục, một lớp học chỉ có hiệu quả khi được 
quản lý, tổ chức nhịp nhàng, khoa học. Một 
tổ chức giáo dục chỉ ổn định và phát triển 
khi có hệ thống quản lý, vận hành tốt.
Có thể ví phương pháp quản lý & vận hành 
giống như một mảnh đất, còn ý tưởng 
chuyên môn như một hạt giống. Hạt giống 
có tốt đến mấy mà không được gieo trồng 
trên một mảnh đất tốt thì rất dễ dàng bị 
thui chột hoặc không phát huy hết tiềm 
năng của mình.

Chương trình “Kỹ năng Quản lý Thiết yếu 
cho Người làm Giáo dục”/ “Management 
Essentials” được thiết kế dành cho những 
ai đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục, 
đào tạo có mong muốn nâng cao kỹ năng 
quản lý, lãnh đạo của bản thân và vun bồi 
một “mảnh đất” để những hạt giống giáo 
dục mà mình ấp ủ có thể phát huy hiệu 
quả một cách tốt nhất.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình được xây dựng trên nền tảng Khung năng lực cho Người làm giáo dục hiệu quả 
(Effective Educators Framework), gồm 6 chuyên đề như sau:

Chuyên đề 1:
NHẬN DIỆN BẢN THÂN

Chân dung người làm giáo dục.
Công cụ nhận diện, phân tích điểm mạnh & 
điểm yếu của bản thân.
Quan sát cảm xúc và đi tìm tiếng nói bên trong 
của bản thân. 

Thuyết giảng ngắn/ Mini lecture
Thảo luận nhóm/ Group discussion
Thực hành đóng vai/ Role Play
Phân tích tình huống mẫu (record, 
videoclip)/ Case study

Chương trình phù hợp với những người làm 
việc trong lĩnh vực giáo dục có mong muốn 
nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo ở các cấp 
độ khác nhau, chẳng hạn như:
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Người đang chịu trách nhiệm dẫn dắt một 
mô hình/ chương trình/ tổ chức giáo dục;

Người đang quản lý, điều phối một bộ phận 
hay một nhóm trong một tổ chức giáo dục;

Giáo viên, người làm công tác chuyên môn 
muốn chuyển mình lên một vị trí đòi hỏi kỹ 
năng quản lý, lãnh đạo;

Người khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục;

Người có mong muốn nâng cao hiệu quả 
của bản thân và hiệu quả của đội ngũ trong 
môi trường giáo dục.

Chuyên đề 2:
THIẾT LẬP MỤC TIÊU 

Thiết lập tầm nhìn và sứ mệnh cho cá nhân và 
cho tổ chức.
Thiết lập hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả 
cho đội ngũ.
Thiết lập mục tiêu và làm rõ kỳ vọng trong 
lớp học.

Chuyên đề 3:
TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC 

Kỹ năng quản lý thời gian.
Kỹ năng vận hành lớp học, chương trình giáo 
dục hiệu quả.
Nguyên lý 80/20 trong giáo dục.

Chuyên đề 4:
ĐỒNG CẢM & KẾT NỐI

Nuôi dưỡng sự đồng cảm.
Kỹ năng giao tiếp thấu cảm.
Kỹ năng lắng nghe và phản hồi hiệu quả.
Kết nối với học sinh, phụ huynh và các mắt xích 
khác trong hệ thống giáo dục.

Chuyên đề 5:
XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG HỌC,

LỚP HỌC

Phương pháp xây dựng văn hóa cho đội ngũ, 
lớp học, trường học.
Xây dựng tinh thần tôn trọng sự khác biệt, khuyến 
khích sáng tạo trong lớp học, trong đội ngũ.
“Cần cả làng để nuôi một đứa trẻ”.

Chuyên đề 6:
ĐỔI MỚI VÀ CẢI TIẾN

Duy trì cân bằng công việc – bản thân.
Xây dựng vòng lặp Build-Measure-Learn để cải 
tiến liên tục chất lượng giáo dục.
Phương pháp duy trì động lực đổi mới.
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