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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TẬP HUẤN 

Tên dự án: Dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và 

khó khăn tại Việt Nam” 

Mã hoạt động: A3.1.3 

Tên khóa tập huấn: Tập huấn tăng cường kiến thức và kỹ năng điều hành nhóm cho Ban điều 

hành Chi hội PHHS mở rộng. 

Thời gian: 15 – 16/2017. Tổng số ngày: 2 ngày. 

Địa điểm: Tam Đường, Lai Châu 

Đơn vị phụ trách thực hiện: CISDOMA 

Dòng ngân sách: 6.5.4 

I. Lý do tổ chức tập huấn 

Nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng vào các hoạt động 

quản l{ và giám sát chất lượng giáo dục tại địa phương là một trong những nội dung quan trọng 

của dự án.  

Trong khuôn khổ dự án, một mô hình Ban Đại diện Phụ huynh Học sinh (BĐD PHHS) mở rộng 

với cấu trúc cơ bản và nòng cốt là các BĐD PHHS hiện có của các trường mầm non và tiểu học 

tại ba xã dự án và được thí điểm tổ chức và phát triển mở rộng ra với các chi hội phụ huynh học 

sinh (CH PHHS) ở từng điểm trường tại từng thôn bản. Thành viên tham gia của các CH PHHS 

này sẽ không chỉ là các đối tượng có con/em đang theo học tại các điểm trường tại các xã dự án 

mà còn có thể bao gồm và mở rộng đến những người dân và thành viên của các nhóm sở 

thích/nhóm cộng đồng tại các điểm bản đó nếu họ có quan tâm. 

Trong tháng 11/2016 và tháng 4/2017, dự án đã tiến hành tập huấn về kỹ năng tổ chức, lập kế 

hoạch và điều hành hoạt động nói chung, và hướng dẫn cụ thể về công tác lập kế hoạch và tổ 

chức các hoạt động định kz của CH PHHS nói riêng cho các thành viên nòng cốt của các CH 

PHHS mở rộng. Để nâng cao hiệu quả hoạt động CH PHHS mở rộng, vào tháng 6/2017, dự án 

tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên sâu về kỹ năng điều hành hoạt động nhóm cho các trưởng ban 

điều hành của 30 CH PHHS mở rộng. 



II. Mục tiêu tập huấn 

Đợt tập huấn hướng đến mục tiêu tăng cường kiến thức và kỹ năng điều hành nhóm cho các 

trưởng ban điều hành của 30 CH PHHS mở rộng tại các trường mầm non và tiểu học tại ba xã dự 

án. 

III. Kết quả mong đợi 

1. Đối với người học: 

- Các trưởng ban điều hành 30 CH PHHS mở rộng tại các trường mầm non và tiểu 

học tại ba xã dự án được cung cấp các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về điều 

hành nhóm, bao gồm các bước cơ bản để tiến hành một buổi sinh hoạt nhóm và 

kỹ năng huy động, khuyến khích các phụ huynh tham gia tích cực vào buổi sinh 

hoạt. 

2. Đối với giảng viên: 

- Đánh giá nhu cầu tập huấn, Giáo án và Kế hoạch tập huấn về tổ chức, lập kế 

hoạch, và điều hành được gửi cho nhóm Thực hiện Dự án trước khi tiến hành tập 

huấn. 

- Thực hiện tập huấn (02) ngày tại địa bàn dự án (huyện Tam Đường). 

- Báo cáo đánh giá sau tập huấn được gửi cho Nhóm Thực hiện Dự án chậm nhất 

một tuần sau khi kết thúc mỗi khóa tập huấn. 

IV. Đối tượng tập huấn 

- Đối tượng tập huấn: Các Trưởng Ban điều hành CH PHHS mở rộng, đồng thời cũng là 

trưởng bản, tại các điểm trường trong phạm vi dự án. 

- Số lượng: 30 người. 

V. Giảng viên/tập huấn viên: 

1. Nhiệm vụ của giảng viên/tập huấn viên: 

Giảng viên sẽ tiến hành một khóa tập huấn chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng điều hành 

nhóm cho các Trưởng Ban điều hành của 30 CH PHHS mở rộng tại các trường mầm non và 

tiểu học tại ba xã dự án. 

2. Tiêu chí lựa chọn giảng viên/tập huấn viên: 

a. Tốt nghiệp ĐH hoặc sau đại học các ngành giáo dục, khoa học xã hội, tâm l{ học, xã 

hội học, nghiên cứu phát triển hoặc các ngành tương tự. 

b. Có kiến thức và kinh nghiệm về phát triển cộng đồng. 



c. Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với các nhóm người dân tộc thiểu số. Hiểu biết 

về văn hóa, phong tục của người Mông là một lợi thế. 

d. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tập huấn nâng cao năng lực về phát triển cộng đồng. 

e. Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức PCP là một lợi thế. 

3. Kế hoạch làm việc dự kiến: 

Gửi Thư bày tỏ quan tâm, Hồ sơ năng lực/Sơ yếu lí lịch, 

đề xuất và khung chương trình dự kiến 

29/5 – 7/6/2017 

Thông báo ứng viên được lựa chọn; Gửi Form mẫu đánh 

giá trước tập huấn và Dự thảo khung bài giảng và kế 

hoạch tập huấn; Gửi kết quả đánh giá trước tập huấn; 

Chốt kế hoạch tập huấn và giáo án/giáo trình chi tiết (thời 

lượng, nội dung,…) 

8-14/6/2017 

Tiến hành tập huấn  15-16/6/2017 

Gửi báo cáo tập huấn 1 tuần sau tập huấn  

 

VI. Các nội dung chính của tập huấn 

Các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu liên quan đến điều hành hoạt động của CH PHHS mở rộng và 

huy động sự tham gia của cộng đồng. 

VII. Phương pháp tập huấn  

Khóa tập huấn sẽ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy việc học tập tích cực của 

người học, chẳng hạn như đóng vai, làm việc nhóm, trình diễn thực hành, kể chuyện, và câu 

chuyện điển hình. 

VIII. Các bên liên quan và phối hợp thực hiện  

- Nhóm Thực hiện Dự án tại Tam Đường 

- Các trưởng ban CH PHHS mở rộng tại các trường mầm non và tiểu học tại ba xã dự 

án. 

IX. Ngân sách dự kiến: Đính kèm 

 

X. Giám sát đánh giá, báo cáo 



Cán bộ CISDOMA sẽ phối hợp với Nhóm Thực hiện Dự án tại Tam Đường trong việc giám sát 

hoạt động tập huấn. 

 

Người lập điều khoản  

tham chiếu 

(Chữ ký) 

 

 

 

 

 

Ngày……………………… 

Người kiểm tra 

(Chữ ký) 

 

 

 

 

 

 

Ngày……………………… 

Người phê duyệt 

(Chữ ký) 

 

 

 

 

 

 

Ngày……………………… 

 


