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Tăng cường Dạy và Học tích cực tại Việt Nam
Chương trình giáo dục của chúng tôi tiến hành tại năm tỉnh ở miền 
Bắc và miền Trung Việt Nam. Mục đích của chương trình là hướng tới 
nâng cao chất lượng giáo dục thông qua khuyến khích sử dụng các 
phương pháp dạy học tích cực. Chúng tôi hợp tác chủ yếu với ba đối 
tác: Trường ĐH-CĐ Sư phạm (Trường ĐH-CĐSP), Sở Giáo dục và Đào 
tạo (Sở GDĐT) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN). Đối với mỗi đối 
tác, chúng tôi nâng cao năng lực ở các cấp độ khác nhau: cho các nhà 
quản lý, giảng viên sư phạm và người thực hiện (hiệu trưởng, giáo 
viên, giảng viên đại học, người quản lý và điều hành câu lạc bộ) và nếu 
có thể, chúng tôi hỗ trợ đối tác để đến được nhóm mục tiêu tiếp theo.

Sự tham gia ở cấp quản lý là rất quan trọng để đảm bảo sự hiểu biết, 
hỗ trợ cho các hoạt động và tính bền vững. Đến cuối năm 2010 và 
trong năm 2011, khoảng 30 nhà quản lý của các trường ĐH-CĐ Sư 
phạm, 15 nhà quản lý các Sở GDĐT, và 10 nhà quản lý của Hội Phụ nữ 
đã tham gia các khóa tập huấn và hội thảo về lập kế hoạch, giám sát và 
đánh giá về công tác nâng cao năng lực.

Đào tạo giảng viên
Đào tạo giảng viên là cách thiết thực nhất để nhân rộng ra nhiều 
người và tăng tính bền vững của các hoạt động. Để đạt được điều này, 
chúng tôi áp dụng cách tiếp cận giống nhau cho mỗi đối tác: cùng với 
đối tác phát triển các tài liệu liên quan, đào tạo các giảng viên nòng 
cốt, hỗ trợ các giảng viên nòng cốt tập huấn nhân rộng cho các nhóm 
đối tượng mục tiêu (với kinh phí hạn chế kèm theo hướng dẫn/kèm 
cặp và giám sát), và nếu có thể thì hỗ trợ có giới hạn cho nhân rộng ở 
cấp độ tiếp theo.

Đào tạo Giảng viên nòng cốt
Trong giai đoạn đầu của chương trình (2008-2010), VVOB tập trung 
vào phát triển năng lực cho giảng viên nòng cốt. Đến cuối năm 2010, 
khoảng 200 giảng viên đã được tập huấn tại các trường ĐH-CĐ Sư 
phạm. Họ đã nhân rộng tập huấn về nhiều khía cạnh khác nhau của 
dạy học tích cực cho khoảng 500 giảng viên (chiếm khoảng một nửa 
tổng số giảng viên của 5 trường ĐH-CĐ Sư phạm). Tại các Sở GDĐT, 
khoảng 100 cán bộ tỉnh và huyện đã được tập huấn để nhân rộng các 
khóa đào tạo tương tự về  dạy học tích cực, cũng như quản lý giáo dục. 
Họ đã tập huấn khoảng 2.200 giáo viên và 2.300 hiệu trưởng trong 
năm 2010 và thậm chí nhiều hơn trong năm 2011. Về phía Hội Liên 
hiệp Phụ nữ, trong năm 2010 và 2011, 25 giảng viên nòng cốt ở cấp 
tỉnh và huyện đã  được tập huấn về sự tham gia của cộng đồng trong 
công tác giáo dục . Họ đã tập huấn được 152 lãnh đạo và thúc đẩy viên 
của các câu lạc bộ “giáo dục và đời sống” (khái niệm câu lạc bộ đã được 
VVOB phát triển, và Hội Phụ nữ thúc đẩy hoạt động). Hàng tháng, các 
câu lạc bộ này có thể thu hút hơn 3.000 cha mẹ học sinh tham dự các 
cuộc họp của câu lạc bộ.

“Các nội dung hoạt động của câu 
lạc bộ rất thiết thực và hữu ích 
đối với cha mẹ học sinh. Nhận 
thấy mức độ ảnh hưởng của các 
Câu lạc bộ Giáo dục và Đời sống, 
chúng tôi đã mở rộng mô hình 
này từ hai câu lạc bộ thí điểm ban 
đầu vào năm 2009 lên tới 30 câu 
lạc bộ vào cuối năm 2011. “
Bà Nguyễn Thị Hà, đại diện của  
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ 
An, nói về hiệu quả hoạt động 
của các câu lạc bộ Giáo dục và 
Đời sống.

Hỗ trợ nhân rộng
Kết thúc giai đoạn một, các giảng viên nòng cốt đã tập huấn được 
một số lượng đáng kể người tham gia. Trong giai đoạn hai của chương 
trình (2011-2013), mỗi đối tác tiếp tục thực hiện việc phát triển năng 
lực. Trong giai đoạn hai, chúng tôi vẫn hỗ trợ phát triển tài liệu giảng 
dạy, đào tạo giảng viên nòng cốt trong các chủ đề về Dạy học tích cực, 
và kèm theo là hỗ trợ tập huấn nhân rộng.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng tập trung hỗ trợ các trường ĐH-CĐSP trong 
công tác lập kế hoạch, giám sát và đánh giá phát triển năng lực. Khi 
các đối tác của chúng tôi lập kế hoạch và giám sát các hoạt động này, 
cho thấy  chúng tôi đã đạt các mục tiêu về tính bền vững và sự tự chủ 
của đối tác.

“Ở một số lớp tập huấn, vào buổi sáng có 30 người 
tham dự, và buổi chiều có 35 người vì họ được nghe là 

tập huấn rất thiết thực.”
Phát biểu của Ông Nguyễn Văn Trác, thành viên tổ 

chức các khóa tập huấn nhân 
rộng cấp tỉnh về kỹ năng điều 
hành và huấn luyện/kèm cặp.

Số liệu
Theo số liệu của chúng tôi từ 2008 đến 2010

Phương pháp giảng dạy ở các trường ĐH-CĐSP: 
•	  30 cán bộ quản lý được tập huấn 

•	 202 giảng viên nòng cốt về Dạy học tích cực được đào tạo 

•	 505 giảng viên được tập huấn bởi các giảng viên nòng cốt  

•	 3500 sinh viên (các giáo viên tương lai) được đào tạo bởi các 

giảng viên 

Phương pháp giảng dạy trong công tác bồi dưỡng (Sở GDĐT): 

•	 32 giảng viên nòng cốt được đào tạo

•	 2200 giáo viên trung học cơ sở được tập huấn

Quản lý Giáo dục trong công tác bồi dưỡng (Sở GDĐT): 

•	 32 giảng viên nòng cốt

•	 2300 hiệu trưởng được các giảng viên nòng cốt thực hiện bồi 

dưỡng

•	 Ban giám hiệu và tối thiểu là 2 giáo viên của mỗi trường THCS 

của 5 tỉnh được tập huấn

Sự tham gia của cộng đồng (thông qua Hội liên hiệp Phụ nữ): 

•	 25 giảng viên nòng cốt (cấp tỉnh và huyện) 

•	 152 giảng viên nòng cốt cấp xã phường (thúc đẩy viên của câu lạc bộ) 

•	 3040 cha mẹ học sinh tham dự các cuộc họp câu lạc bộ hàng tháng
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Khuyến nông ở Cam-pu-chia và Việt Nam:  
sẵn sàng để chuyển giao 
Bên cạnh các chương trình giáo dục, VVOB triển khai các chương 
trình khuyến nông ở Việt Nam và Cam-pu-chia. Theo chiến lược 
mới tập trung vào mảng giáo dục chính quy, VVOB sẽ kết thúc các 
chương trình này vào cuối năm 2012. Tại Việt Nam, chương trình 
Khuyến nông hiện thời bắt đầu từ năm 2008 và được coi là bước tiếp 
nối của hai dự án ở giai đoạn 2001-2007. Ở Cam-pu-chia VVOB chỉ 
hỗ trợ hệ thống khuyến nông từ năm 2008 theo chương trình ImAgE 
(Cải thiện khuyến nông). Các chương trình tập trung vào cải thiện 
các cách làm của người nông dân và cải thiện sinh kế thông qua việc 
đẩy mạnh khuyến nông.

Chương trình Khuyến nông có sự tham gia- PAEX 
tại Việt Nam
Chương trình PAEX đi theo chính sách của địa phương nhằm góp phần 
xây dựng một hệ thống khuyến nông dựa trên nhu cầu của nông dân. 
Ở đó, nông dân và cán bộ khuyến nông cần kĩ năng để đảm nhiệm vai 
trò của mình. Để hỗ trợ điều này, chúng tôi phối hợp với Trung tâm 
khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ và Hội Nông dân ở 5 tỉnh miền Nam Việt Nam. 

Trong giai đoạn một  (2008-2010), các đối tác thực  hiện của chúng tôi 
là Viện Nghiên cứu và Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (tại Cần 
Thơ) và Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam (tại thành phố Hồ Chí 
Minh), đã tổ chức tập huấn và thực hiện huấn luyện/kèm cặp. Từ năm 
2011, chúng tôi làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương tỉnh và 
các cán bộ thực địa của hai Viện vẫn tiếp tục làm cầu nối với các tỉnh. 
Dựa theo hướng tiếp cận từ dưới lên, 66 câu lạc bộ nông dân đã được 
thành lập trong giai đoạn một: câu lạc bộ và cán bộ khuyến nông cùng 
nhau tham gia trao đổi thông tin. Theo cách tiếp cận này, các thành 
viên câu lạc bộ đề xuất thử nghiệm (254 thử nghiệm đã được tiến hành 
trong giai đoạn 2008-2010 và 131 trong năm 2011). Ban đầu, chúng tôi 
tự tập huấn cho cán bộ khuyến nông. Tuy nhiên, từ năm 2009, chúng 
tôi đào tạo các nhóm giảng viên nòng cốt cho mỗi tỉnh. Trong năm 
2009 và 2010, chúng tôi tập huấn được 26 giảng viên nòng cốt. Họ tập 
huấn lại cho các giảng viên mới, cán bộ khuyến nông và thành viên 
của các tổ chức đoàn thể. Chúng tôi phát triển và hỗ trợ tài liệu về 
nhiều chủ đề tập huấn từ phát triển kĩ thuật có sự tham gia tới các vấn 
đề liên quan tới câu lạc bộ nông dân (kĩ năng lãnh đạo, quản lý câu lạc 
bộ, thử nghiệm,...). Tổng cộng có  2,848 lượt người tham gia tập huấn 

là thành viên các câu lạc bộ, cán bộ khuyến nông và thành viên của các 
tổ chức đoàn thể trong giai đoạn 2008-2010 và 1,232 lượt trong năm 
2011. Các câu lạc bộ và cán bộ khuyến nông(186 lượt trong năm 2011) 
đã được tập huấn về lập kế hoạch khuyến nông có sự tham gia. Vì vậy, 
họ có thể xây dựng các kế hoạch dựa trên nguồn lực và nhu cầu địa 
phương đồng thời phù hợp với chính sách.

Hiện nay, khi các câu lạc bộ và cán bộ khuyến nông đã được đào tạo 
và có kĩ năng tham gia phát triển kế hoạch khuyến nông dựa trên 
nhu cầu, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa VVOB với các Trung tâm 
khuyến nông đảm bảo phương pháp có sự tham gia trở thành một 
phần trong hoạt động khuyến nông. Ở cấp cao hơn (cấp quản lý của 
Trung tâm Khuyến nông và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 
chúng tôi vận động các tỉnh dành thời gian và nguồn lực cho các 
phương pháp có sự tham gia và đưa nhu cầu của nông dân vào công 
tác lập kế hoạch. Để làm được điều này, chúng tôi tổ chức các hội thảo 
và cuộc họp với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
cán bộ khuyến nông chủ chốt, hội Nông dân và hội Phụ nữ (khoảng 
1,000 lượt người được tập huấn trong năm 2011). Trong năm 2011, các 
tỉnh thể hiện cam kết của mình bằng cách đưa thêm khoảng 40% ngân 
sách vào các hoạt động.  

“Phát triển tờ bướm kỹ thuật với nông dân mất khá 
nhiều thời gian. Tuy nhiên, có thể thấy ngay là nông 

dân trao đổi với nhau, họ sử dụng từ ngữ riêng của họ, 
và thông tin dễ hiểu hơn, phổ biến hiệu quả hơn. Đồng 

thời, các thông tin do nông dân cung cấp mang tính 
cập nhật và thiết thực. Đó là lý do tại sao chúng tôi 

phát triển tờ bướm kĩ thuật cùng với nông dân.”
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, cán bộ thực địa của Trung 

tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng
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Chương trình ImAgE ở Cam-pu-chia
Ngành nông nghiệp của Cam-pu-chia có tiềm năng lớn để tăng 
năng suất ví dụ như sản lượng gạo bằng với Việt Nam ở mức 4.6 tấn/
ha và sản lượng này có thể tăng gấp đôi. Từ đó, số hộ gia đình vượt 
qua ngưỡng nghèo sẽ tăng và an toàn thực phẩm được cải thiện. Tuy 
nhiên, nông dân do dự thay đổi cách làm của họ: gạo là nguồn thu 
nhập chính và họ sợ rủi ro cao.

Rõ ràng tập huấn cho nông dân vẫn chưa đủ để thuyết phục họ sử 
dụng các cách làm mới. Một cách để thay đổi là thực hiện tập huấn tại 
hiện trường (Farmer Field schools) và làm mô hình để nông dân thấy 
ngay được lợi ích của cách làm mới và sẽ áp dụng. Chương trình ImAgE 
củng cố kiến thức và kĩ năng thực hiện các hoạt động tại hiện trường 
và hỗ trợ nông dân cho cán bộ khuyến nông. Qua các Phòng Nông 
nghiệp ở cấp tỉnh và huyện ở tỉnh Kandal, chương trình cũng hỗ trợ 
thành lập 74 nhóm nông dân ở các làng và rất nhiều nhóm khác theo 
các chủ đề cụ thể. 

Hiện nay, gần 3,000 nông dân thường xuyên tổ chức các buổi họp 
nhóm. Cán bộ khuyến nông hỗ trợ các nhóm này bằng cách tư vấn và 
ltổ chức tập huấn về các vấn đề kĩ thuật, phương pháp làm và quản lý 
nhóm. Trong năm 2011, 45 cán bộ khuyến nông của 7 huyện mục tiêu 
của Kandal đã thực hiện 297 mô hình về nuôi gà (59), trồng nấm (61), 
nuôi cá (60), sản xuất rau sạch (59), và trồng lúa (58).  Chương trình 
cùng với Bộ Nông Lâm và Ngư nghiệp phát triển các tài liệu tập huấn, 
các ghi chép kĩ thuật và tờ bướm. 48% nhóm nông dân mục tiêu ở ba 
huyện thí điểm đã ứng dụng ít nhất một cách làm mới trong khi ở 4 
huyện mới tham gia chúng tôi đang quan sát những áp dụng đầu tiên. 
Từ đó, năng suất được tăng lên đáng kể như sản lượng lúa tăng từ 2.6 
lên 4.5 tấn/ha và tỉ lệ gà chết giảm từ 46% xuống còn 9%. 

Các kết quả này chắc chắn sẽ thuyết phục nhiều nông dân sử dụng các 
cách làm mới. Cũng trong năm 2011, 77% các nhóm nông dân với gần 
2,000 nông dân lập quỹ tiết kiệm và quỹ tín dụng. Sự tín nhiệm và liên 
kết giữa các thành viên trong nhóm làm tăng tính tự chủ của người 
nông dân vì họ đoàn kết và tự tin hơn. 

Phụ nữ tham gia đông đảo vào các nhóm này cho thấy lồng ghép vấn 
đề giới vào chương trình ImAgE đã thành công. 

 “Qua sử dụng kĩ thuật nuôi gà kết hợp thả vườn và nuôi 
trong chuồng, tôi đã đạt kết quả tốt. Tỉ lệ gà chết giảm 
xuống rất thấp và chúng lớn rất nhanh. Điều quan 
trọng nhất là tôi có thể kiểm soát đàn gà của mình tốt 
hơn và có biện pháp can thiệp khi cần thiết. Tôi cũng 
có khả năng theo dõi số lượng của đàn: tôi biết có bao 
nhiêu gà trong đàn khi bắt đầu vụ nuôi và có bao nhiêu 
sau khi kết thúc vụ nuôi. Điều này cho phép tôi làm 
phân tích và tính toán được lợi nhuận”. 
Suong Saroeun, nông dân, 45 tuổi, sống ở huyện 
Pohnea Lueu, tỉnh Kandal.

Tương lai sẽ là...
Năm 2011 là một năm mưa bão và ngập lụt ở Đông Nam Á, gây ảnh 
hưởng tới rất nhiều gia đình ở vùng nông thôn. Thiên tai càng làm 
người nghèo khó khăn, những người thường sống dựa vào nông 
nghiệp nhỏ, canh tác tự cung tự cấp. Qua thuyết phục và giúp người 
dân giảm sự phụ thuộc vào các mùa vụ đơn lẻ và cải thiện cách làm 
nông nghiệp, chúng tôi có thể giảm bớt sự khó khăn của người dân. Cả 
chương trình PAEX và chương trình ImAgE đang góp phần đáng kể để 
giải quyết thách thức này. 

Năm 2012 sẽ là một năm để tổng kết hoạt động của chúng tôi. Vì vậy, 
nông dân sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ dịch vụ và hệ thống khuyến 
nông đã được cải thiện. Các chương trình làm việc chặt chẽ với các 
đối tác Việt Nam và Cam-pu-chia. Từ đó, chúng tôi hi vọng sẽ có thể 
chuyển giao thành công và làm cho các kết quả bền vững vào cuối 
năm 2012 khi chương trình kết thúc. Tuy nhiên, rất nhiều thách thức 
còn tồn tại và năm 2012 sẽ là một năm rất bận rộn cho các nhóm làm 
về khuyến nông ở hai nước.  


