
1 | VVOB BÁO CÁO NĂM  2009

Việt Nam
Các cơn bão nhiệt đới và khủng 
hoảng tài chính tại Việt Nam

Trong năm 2009, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã trải rộng 
trên khắp thế giới.
Mặc dù tác động trực tiếp tới Việt Nam không đáng kể, đất nước này cũng chịu tác 
động từ việc cắt giảm đầu tư nước ngoài, giảm nguồn kiều hối và lao động nhập cư, 
giảm xuất khẩu và giá xuất khẩu thấp.  
Ngành giáo dục cũng trải qua sự suy giảm nhẹ nguồn ngân sách chính phủ và tư 
nhân. 
Trong nông nghiệp, do cây trồng bị sụt giá, dẫn đến thu nhập giảm, nhưng về cơ bản không gây ra thất nghiệp. 

Đại dịch H1N1 gây ra khoảng 10.000 ca bị lây nhiễm tại Việt Nam, trong đó có hơn 50 người đã tử vong. Sự lây lan của loại virus 
này vẫn đang gia tăng và Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán sẽ có nhiều người bị nhiễm với các biến chứng nghiêm trọng và gây ra các 
trường hợp tử vong. 
Trong tháng Mười và tháng Mười Một một vài cơn bão đổ bộ vào bờ biển miền Trung và miền Nam Việt Nam. Sau hai cơn bão: 
Ketsana vào đầu tháng Mười và Parma vào cuối tháng Mười, cơn bão thứ ba Mirinae ập đến vào đầu tháng Mười Một. Chúng đã 
gây ra trên 300 trường hợp tử vong, riêng cơn bão Ketsana ước tính gây ra thiệt hại khoảng 620 triệu €, cơn bão Mirinae làm thiệt 
hại khoảng 250 triệu €, phá hủy sinh kế của hàng chục ngàn nông dân và ngư dân, làm hàng ngàn người mất nhà cửa.

VVOB tham gia vào lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp tại Việt Nam. Đây là những lĩnh vực vô cùng quan trọng trong xóa đói giảm 
nghèo, và Chính phủ Việt Nam nhận thức rất rõ về điều này.  Các lĩnh vực này được chú trọng nhiều trong các văn bản chính sách 
(ví dụ: Kế hoạch Chiến lược phát triển  Kinh tế  giai đoạn 2005 – 2010, 2010 – 2015;  Chương trình Quốc gia cho Mô hình Phát triển 
Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; Kế hoạch Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020).

Nâng cao chất lượng Giáo dục Trung học cơ sở

Trong giáo dục, VVOB tập trung nâng cao chất lượng giáo dục 
Trung học cơ sở tại 5 tỉnh phía Bắc và miền Trung Việt Nam. 
Chúng tôi hỗ trợ các phương pháp dạy học đổi mới (Dạy học 
tích cực), sử dụng Giáo dục Môi trường và Công nghệ Thông tin 
như là các cách tiếp cận.

Chiến lược cơ bản trong chương trình giáo dục 2008-2010 là 
nâng cao năng lực. Do đó, đào tạo giáo viên là một mục tiêu 
của can thiệp của chúng tôi. Chúng tôi tập huấn cho các giảng 
viên sư phạm về công tác đào tạo và bồi dưỡng.  Tuy nhiên, rất 

ít khả năng để giáo viên thay đổi cách giảng dạy của họ nếu chỉ 
thông qua tập huấn, mà họ cần sự hỗ trợ và khuyến khích của 
các nhà quản lý giáo dục và cộng đồng. Đó là lý do mà chúng tôi 
tập trung vào các nhà quản lý giáo dục và các Tổ chức đoàn thể.  
Chính phủ Việt Nam cũng xem đây là các nhân tố quan trọng 
trong giáo dục và sự tham gia của họ là một phần của xã hội 
hóa giáo dục.

Hệ thống giáo dục Việt Nam, cũng như nhiều nước Châu Á khác, 
tập trung vào việc truyền đạt kiến thức và lấy giáo viên làm 
trung tâm. Chính phủ muốn thay đổi điều này và tập trung vào 
đổi mới các phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm 
và truyền đạt kỹ năng. Các phương pháp giảng dạy mới và lấy 
học sinh làm trung tâm là một phần của phong trào “Trường học 
thân thiện - Học sinh tích cực” giai đoạn 2008 -2013. Phong trào 
này được thúc đẩy mạnh mẽ vào năm 2009 khi Bộ giáo dục Đào 
tạo, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên cùng phối hợp. Cố gắng của 
chúng tôi để nâng cao năng lực cho Hội Phụ nữ nhằm hỗ trợ 
mối liên kết giữa cộng đồng và nhà trường là rất phù hợp với nỗ 
lực chung này.

Cách tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên. 

Hệ thống khuyến nông đi theo hướng tiếp cận truyền thống 
từ dưới lên. VVOB khuyến khích việc sử dụng các phương pháp 
tiếp cận có sự tham gia để xây dựng hệ thống khuyến nông hiệu 
quả hơn, dựa trên nhu cầu của nông dân. Chương trình hoạt 
động tại 5 tỉnh miền Nam Việt Nam. Một phần của nỗ lực này là 
nhằm tăng cường năng lực cho các cán bộ khuyến nông và các 
Câu lạc bộ Nông dân. Các câu lạc bộ này có thể là nơi các trung 
tâm khuyến nông thu thập và phổ biến thông tin. Một đánh giá 
trên sáu câu lạc bộ trong năm nay cho thấy người nông dân đã 
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Nghị định mới đang được soạn thảo sẽ nhằm vào đối tượng 
nông dân hơn là người sản xuất. Điều này tăng tầm quan trọng 
của người nông dân trong sản xuất và khuyến nông. Thêm vào 
đó, nghị định này khuyến khích tính chủ động của nông dân và 
nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, đây cũng là mục 
tiêu hiện tại của chương trình VVOB.

 � Trang thông tin điện tử của  VVOB Việt Nam: 
www.vvob.be/vietnam

thực sự được trao quyền để nói lên các vấn đề của họ trong các 
cuộc họp câu lạc bộ. Một kết quả khác là nông dân đã tự xác 
định các thử nghiệm và thực hiện, qua đó người nông dân và 
cán bộ khuyến nông cùng nhau tìm hiểu cách thức cải thiện tập 
quán canh tác.  Nhận thức về các phương pháp có sự tham gia 
của các cán bộ khuyến nông khác nhau, nhưng ở một số tỉnh đã 
thấy khá rõ sự chuyển đổi sang phương pháp dựa trên nhu cầu 
của nông dân.

Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Dạy học 
tích cực tại các trường ĐH-CĐ Sư phạm: một kinh 
nghiệm cá nhân
Tôi là Nguyễn Thị Thu Nguyệt, sinh viên năm thứ nhất khoa Văn học – Địa lý.  Tôi học môn Tâm lý của thầy Bằng và Địa lý của thầy Phú (1).

Trong lớp tôi, các giáo viên và sinh viên hiện tại sử dụng một máy tính xách tay nhỏ và máy chiếu trong giảng dạy. Chúng tôi cũng được 
đào tạo cách sử dụng một số phần mềm, ví dụ như Bản đồ Tư duy (Digital Mind Mapping) (2) ,và ứng dụng của các phần mềm này trong 
việc dạy và học. Đối với môn Địa lý và Tâm lý học, giáo viên mang theo máy tính xách tay nhỏ và chúng tôi có cơ hội phát triển Bản đồ Tư 
duy số trong các chủ đề liên quan đến môn học, có khi là cùng với cả lớp, có khi theo nhóm hoặc từng cá nhân. Tôi thấy Bản đồ Tư duy là 
một công cụ hữu ích để khơi gợi kích hoạt suy nghĩ và óc sáng tạo của chúng tôi.  Nó rất dễ để di chuyển, xóa hoặc chỉnh sửa các ý.  

Ứng dụng công nghệ thông tin rất hữu ích cho việc học hiện tại của tôi, đặc biệt là viết luận văn.  Khi trở thành giáo viên, tôi sẽ cố gắng áp 
dụng những điều tôi học được về công nghệ thông tin trong lớp học tương lai của mình.
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(1)  VVOB hỗ trợ gói thiết bị và công cụ ứng dụng cho các trường ĐH-CĐ sư phạm, để các 
giảng viên có thể sử dụng cho thực hành giảng dạy. Ông Bằng và Ông Phú là thành viên 
của Nhóm nòng cốt về Công nghệ thông tin của VVOB và đã được huấn luyện cách sử 
dụng các phần mềm công nghệ thông tin khác nhau để khơi gợi sự tích cực cho người học.

(2)  Bản đồ Tư duy rất phổ biến đối với giáo viên cũng như sinh viên.  Bản đồ Tư duy số được sử 
dụng để tạo ra, hình dung, hình thành cấu trúc và phân loại các ý tưởng; hỗ trợ trong học 
tập, tổ chức, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định và viết. Là thành viên của nhóm nghiên 
cứu của VVOB, Ông Bằng đánh giá được tác động của công cụ này trên kết quả học tập 
của sinh viên. Nghiên cứu của ông được trình bày tại hội nghị quốc tế mới gần đây của 
UNESCO về chủ đề “Công nghệ thông tin chuyển biến Giáo dục ‘.


