ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
Cách làm đơn đề xuất dự án
Trước khi điền Mẫu Đề Xuất Dự Án dưới đây, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ tài liệu “Hướng
dẫn điền đề xuất dự án”. Nếu bạn cần hỗ trợ hay nếu bạn không hiểu bất kỳ điều khoản
nào, vui lòng liên hệ Ban Tổ Chức để được hướng dẫn cụ thể. Đơn đề xuất tài trợ (và/hoặc
các tài liệu đính kèm) đã được điền đầy đủ phải được gửi bằng email tới
narrowthegap@linvn.org, đặt tiêu đề với cấu trúc: “Nộp đề xuất dự án tài trợ nhỏ - Tên
Tổ Chức” trước 17 giờ chiều ngày 05/05/2017. VUI LÒNG GIỮ MỘT BẢN SAO MẪU
ĐƠN ĐỀ XUẤT CỦA TỔ CHỨC BẠN.
Ngày đề xuất:

05/05/2017

Danh sách tài liệu gửi về:

Tài liệu
Đề xuất dự án
Ngân sách chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này và đính kèm)
Hoạt động chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm)
Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (điền trực tiếp trong đơn này hoặc
đính kèm)
Khảo sát đánh giá nhu cầu
Khung logic
Báo cáo dự án tương tự trước đây
Báo cáo dự án thử nghiệm
Hình ảnh liên quan
Khác: Báo cáo “Tầm nhìn mới cho giáo dục” của World Economic Forum
Khác: Báo cáo “Phát triển Việt Nam 2014” của World Bank
Khác: Định nghĩa các kỹ năng cạnh tranh của Teach for All
Khác: Tổng quan về kỹ năng mềm và cảm xúc (Social and Emotional
Learning) của trung tâm “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” (Công ty Cổ phần
Phát triển thế hệ trẻ - YDC)
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Phần I – Thông tin tổ chức của bạn
1.

Tên tổ chức:

Teach for Vietnam (TFV)

2.

Năm thành lập:

2015

3.

Địa chỉ:

182 Cao Thắng, P.11, Q.10, TP.HCM

4.

Website của tổ chức hoặc
Trang thông tin trên
philoinhuan.org:

http://philoinhuan.org/npo/index/teach-for-vietnam

5.

Người đại diện

Huỳnh Hạnh Phúc

6.

Vị trí/Chức danh:

Sáng lập và Giám đốc điều hành

7.

Số điện thoại:

0968 652 630

8.

Địa chỉ email:

phuc.huynh@teachforvietnam.org

9.

Nhiệm vụ/ Mục tiêu của tổ chức là gì?
Teach for Vietnam là chương trình phi lợi nhuận về hạt giống lãnh đạo trong
giáo dục phổ thông với sứ mệnh tìm kiếm, phát triển các thế hệ trẻ tài năng, tâm
huyết từ nhiều ngành nghề cùng đến chung tay kiến tạo hệ sinh thái vững mạnh vì
nền giáo dục bình đẳng, thực tiễn và hoàn thiện cho mọi trẻ em Việt Nam. Teach
For Vietnam là đối tác chính thức của mạng lưới giáo dục Teach For All, gồm 44 đối
tác tại 44 quốc gia trên thế giới mang lại cơ hội giáo dục hoàn thiện cho mọi trẻ
em.
Tầm nhìn: đến năm 2050, tất cả trẻ em Việt Nam sẽ nhận được một nền giáo dục
hoàn thiện.
Giải pháp của TFV: Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ giáo dục bằng cách tuyển chọn
các hạt giống xuất sắc (Giáo viên TFV) với năng lực và phẩm chất xuất sắc từ
nhiều ngành nghề đến tham gia cống hiến vào hệ sinh thái giáo dục. TFV đào tạo
cho Giáo viên TFV các kỹ năng cần thiết liên tục cho quá trình giảng dạy trước và
trong suốt 2 năm của chương trình Giáo viên TFVship, và tạo điều kiện sau 2 năm
tiếp tục trở thành nhà lãnh đạo tương lai.
Vai trò của Giáo viên TFV trong 2 năm:
-

Ở lớp học: giáo viên truyền lửa, giảng dạy tiếng Anh trong giờ học chính
thống và tổ chức các hoạt động ngoại khoá. Lồng ghép giảng dạy các kỹ
năng mềm trong thế kỷ 21 giúp các em thành công, trở thành một công
dân có ích.

-

Ở trường học: chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy chủ động với các giáo viên,
hiệu trưởng trong hệ thống (tiếng Anh, kỹ năng giảng dạy trong thế kỷ 21,
kỹ năng sử dụng Công Nghệ Thông Tin vào giảng dạy, Kỹ năng quản lý lớp
học)

-

Ở cộng đồng: khởi xướng các dự án giúp cải thiện và hỗ trợ giáo dục tại địa
phương (Tiếng Anh kết hợp nông nghiệp, tiếng Anh kết hợp STEM (khoa
học tích hợp, ứng dụng), tiếng Anh trong việc học tập các môn khoa học,
các dự án về phát triển cộng đồng bền vững, giúp kết nối nhân lực từ các
nhóm công, nhóm doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự

Sau 2 năm, Giáo viên TFV với kinh nghiệm lãnh đạo và kỹ năng nổi bật sẽ được

TFV tạo nhiều cơ hội chọn lựa nghề nghiệp triển vọng:
-

Tiếp tục là giáo viên ưu tú truyền lửa và kinh nghiệm cho cộng đồng

-

Trở thành lãnh đạo trong lớp học, trường học và cộng đồng địa phương

-

Trở thành Doanh nhân xã hội, đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu

-

Trở thành những ứng viên sáng giá với kinh nghiệm lãnh đạo xuất sắc
trong mắt nhà tuyển dụng, dấn thân vào phát triển mô hình doanh nghiệp
mới trong thế kỷ 21 (làm việc tốt cho xã hội, đưa chương trình vào sâu
trong hoạt động của doanh nghiệp, và biến nó thành lợi thế cạnh tranh bền
vững (do good and do well) (*)

-

Phát triển học vấn với các cơ hội du học và nhiều học bổng, để sau đó tiếp
tục quay trở về đóng góp vì sự phát triển của xã hội và cộng đồng (giáo
dục, phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tài chính
bền vững, tài chính vi mô, marketing có đạo đức), lèo lái xu thế phát triển
của xã hội theo đúng 17 mục tiêu của Liên Hiệp Quốc (*)

(*) Mạng lưới Teach for All là đối tác của nhiều tập đoàn đa quốc gia như DHL, Deloitte, hay BCG.
Các trường ĐH như Harvard, Oxford hay Stanford đều là đối tác của Teach for All.

Từ nhiều ngành nghề khác nhau, các bạn sẽ định hướng tạo ra một hệ sinh thái hỗ
trợ giáo dục từ cấp vi mô đến vĩ mô, cả trong và ngoài ngành giáo dục
10.

Liệt kê kinh nghiệm hoạt động của tổ chức liên quan đến dự án đề xuất?
Kỹ năng mềm và kỹ năng lãnh đạo (leadership and transformation) là phương pháp
giảng dạy rất nổi tiếng đã thành công tại 44 đối tác Teach For All trên thế giới,
được các nhà chính sách quốc gia, và các bộ giáo dục tin tưởng. Hiện tại Teach For
Vietnam đang từng bước đánh giá cộng đồng (bottom up), và từ đó phác thảo ra
chương trình giảng dạy chủ động tích cực, rèn kỹ năng và các giá trị năng lực hệ
thống giáo dục ở Tây Ninh. Teach For Vietnam được hỗ trợ kiến thức và chuyên
môn khi trở thành đối tác chính thức từ tháng 4/2017.
Dự án được các chuyên gia từ công ty SAP (công ty phần mềm giải pháp hệ thống
lớn nhất thế giới) hỗ trợ xây dựng nền tảng dữ liệu cho hệ thống đánh giá này. Các
bộ kỹ năng, định nghĩa và thang đánh giá các kỹ năng được tư vấn từ Teach for All
và phát triển thêm trên nền tảng bộ 16 kỹ năng cần thiết dành cho thế kỷ 21 trong
nghiên cứu “Tầm nhìn mới trong giáo dục” của World Economic Forum (WEF), và
kinh nghiệm đánh giá việc giảng dạy kỹ năng mềm và cảm xúc của trung tâm “Tôi
tài
giỏi,
bạn
cũng
thế”.
Bên cạnh đó, thang đánh giá về kỹ năng giảng dạy và tổ chức lớp học dành cho
Giáo viên TFV thì tham khảo trên thang đánh giá của Teach for America đúc kết
sau hơn 25 năm kinh nghiệm hoạt động. (xem thêm tại www.teachforamerica.org )

Phần II – Dự án đề xuất tài trợ
A. Tổng quan về dự án
1. Tên dự án:

Đo lường & đánh giá các kỹ năng mềm và cảm
xúc cần cho sự thành công của học sinh trong
thế kỷ 21 thông qua môn tiếng Anh trong
trường phổ thông

2. Ngày bắt đầu:

Tháng 5/2017

3. Ngày kết thúc:
4.
Địa bàn thực hiện dự án:

Tháng 5/2018
10 đến 15 trường cấp 1 và cấp 2 trong hệ thống
trường công lập ở khắp các huyện, thành phố
của tỉnh Tây Ninh

5. Tóm tắt dự án (Vui lòng tóm tắt Ý CHÍNH cho mỗi chấm đầu dòng bên dưới)
Các em học sinh trong ở các trường công cấp
• Cộng đồng mà dự án hướng đến:
1 và cấp 2 của Tây Ninh nơi Giáo viên TFV
được phân công giảng dạy
Các Giáo viên TFV tham gia công tác giảng
dạy và giáo viên trong hệ thống tại các
trường
Theo nghiên cứu “Tầm nhìn mới trong giáo
• Thách thức mà cộng đồng này đang
dục” của WEF, 65% trẻ em bắt đầu đi học từ
gặp phải:
bây giờ sẽ làm các công việc không tồn tại ở
thời điểm này. Nghiên cứu khác cũng chỉ ra
chi tiết một nhóm 16 kỹ năng để thành công
trong thế kỷ 21 gồm 6 kỹ năng cứng – các
kỹ năng mà học sinh Việt Nam rất tốt như kỹ
năng toán, tài chính hay công nghệ thông
tin, nhưng 10 kỹ năng cạnh tranh và các đặc
trưng tính cách thì chưa được quan tâm,
đánh giá và rèn luyện, trong khi nhóm kỹ
năng này lại là chìa khóa quan trọng để mở
ra những cơ hội nghề nghiệp trong thế kỷ
này. Bên cạnh đó, trên cả nước chưa có một
hệ thống đánh giá nào đo lường được kỹ
năng mềm và sự phát triển của nhóm kỹ
năng này ở các em học sinh. Do đó chưa có
các chương trình giảng dạy phù hợp giúp rèn
luyện liên tục nhóm kỹ năng này trong hệ
thống trường công.
Đo lường sự tiến bộ và phát triển trong việc
• Hoạt động chính mà dự án sẽ thực
rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm và
hiện nhằm góp phần thay đổi thách
cảm xúc ở các em thông qua chương trình
thức trên:
giảng dạy của các Giáo viên TFV ở các
trường được phân công. Từ đó có những
xem xét, điều chỉnh và cải thiện chương trình
giảng dạy ngày một hiệu quả hơn.
Đo lường hiệu quả tác động của việc rèn
• Kết quả mong đợi từ các hoạt động
luyện kỹ năng mềm và cảm xúc ở các em
chính này:
học sinh. Các báo cáo từ hệ thống đánh giá
là tư liệu trực quan giúp cải thiện chương
trình giảng dạy và tạo ra các tác động trực
tiếp và ngày một lớn hơn của việc giảng daỵ
kỹ năng mềm và cảm xúc. Thêm nữa, kết
quả từ dự án cũng được kỳ vọng giúp nâng
cao nhận thức về tầm quan trọng và thúc
đẩy các giải pháp thực tiễn cho việc giảng
dạy và rèn luyện các kỹ năng này trong hệ
thống giáo dục công trên quy mô toàn quốc.
Trong một dự án đánh giá tương tự của WEF

trình bày trong nghiên cứu “Tầm nhìn mới
cho giáo dục”, kết quả chỉ ra rằng các em
học sinh nhận được các hướng dẫn về kỹ
năng mềm và cảm xúc sẽ có điểm số học tập
cao hơn 11% những em không được rèn
luyện các kỹ năng này. Lợi ích trong dài hạn
là tỷ lệ có việc làm và học vấn sẽ cao hơn.
B. Lý do thực hiện dự án (Phần này giải thích chi tiết cho phần tóm tắt phía trên)
6. Mô tả cộng đồng mà dự án hướng đến (Cộng đồng bao gồm người hưởng lợi trực tiếp
và người hưởng lợi gián tiếp (gia đình của người hưởng lợi trực tiếp, người dân sống
xung quanh khu vực dự án, chính quyền địa phương…Họ là ai? Số lượng? Độ tuổi? Nơi
sinh sống của họ? Tổ chức của bạn có thuộc về cộng đồng này không?)

Người hưởng lợi trực tiếp:
-

Học sinh: hơn 1,300 học sinh ở các trường cấp 1 và cấp 2 trên khắp các huyện và
thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh trong năm học 2017 – 2018, và dự phóng là hơn
5,000 em trong hai năm tiếp theo của dự án. Ngoài những nhu cầu quan trọng về
việc rèn luyện kỹ năng mềm và cảm xúc như đề cập ở trên thì nhu cầu rèn luyện và
học tập tiếng Anh trong địa bàn tỉnh cũng rất cấp thiết. Trong kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2015 – 2016, điểm trung bình môn tiếng Anh của toàn tỉnh Tây Ninh là
3.29 điểm, thấp nhất trong tất cả các môn. Các Giáo viên TFV có kiến thức và kỹ
năng giao tiếp tiếng Anh tốt với yêu cầu đầu vào là IELTS trên 7.0 sẽ giúp các em
học sinh cải thiện và nâng cao khả năng ứng dụng tiếng Anh trong học tập và cuộc
sống. Giáo viên TFV sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy trong giờ học chính thức, bằng
phương pháp giảng dạy mới giúp khơi gợi và truyền lửa đam mê học tập, và cũng
giúp các em học sinh được rèn luyện những kỹ năng mềm và cảm xúc cần thiết qua
môn học tiếng Anh và các hoạt động ở lớp học và thời gian ngoại khóa.

-

Các bạn Giáo viên TFV tham gia công tác giảng dạy: các bạn được tuyển chọn từ đa
ngành nghề với các kỹ năng tiếng Anh vượt trội và tiềm năng phát triển to lớn. Với
kỳ vọng, hai năm của chương trình Giáo viên TFVship sẽ giúp các bạn rèn luyện
được các kỹ năng mềm và cảm xúc thông qua công tác giảng dạy. Sau đó, với các
kỹ năng của mình các bạn sẽ trở thành những nhà lãnh đạo trong nhiều ngành
nhưng cùng hướng về gíup đỡ và tạo nên một hệ sinh thái hỗ trợ cho giáo dục vì
một nền giáo dục hoàn thiện, công bằng và thực tiễn.

-

Giáo viên trong hệ thống: số lượng giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn theo khung năng
lực châu Âu năm 2015 – 2016 ở Tây Ninh là 49% giáo viên THPT, 66% ở bậc THCS
và 33% ở bậc Tiểu học. Giáo viên TFV sẽ cùng đồng hành, chia sẻ với các giáo viên
trong hệ thống các kinh nghiệm giảng dạy để cùng nhau tiến bộ. Hệ thống đánh giá
sẽ giúp nâng cao nhận thức về giảng dạy kỹ năng mềm và cảm xúc, giúp giáo viên
truyền thống nhìn thấy được tầm quan trọng của các kỹ năng này. Các giáo viên
truyền thống có thể nhận được lợi ích trực tiếp từ hệ thống thông qua các báo cáo
để theo dõi sự tiến bộ của các em học sinh.

Người hưởng lợi gián tiếp: Tại Việt Nam, chưa có một thang đánh giá nào đo lường được
các kỹ năng mềm ở các em học sinh hiệu quả. Thang đánh giá này sẽ là mô hình mẫu, và
sẽ giúp chỉ ra tầm quan trọng của các kỹ năng mềm và cảm xúc trong sự phát triển của các
em. Xa hơn nữa, thang đánh giá nếu được áp dụng trên toàn quốc thì sẽ có hàng triệu em
học sinh được rèn luyện những kỹ năng và tính cách cần cho thị trường lao động tương lai

ngày từ nhỏ. Trên góc độ vĩ mô, dự án có thể giúp nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực
Việt Nam.
7. Vấn đề mà cộng đồng đang đối diện là gì (Mô tả vấn đề cụ thể mà cộng đồng đang
gặp phải. Nêu các nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này. Vấn đề này gây hậu quả như
thế nào, tại sao cần giải quyết? Vui lòng mô tả phương thức xác định vấn đề (phỏng vấn
nhóm/cá nhân, khảo sát, nguồn tài liệu) và khuyến khích cung cấp bằng chứng kèm theo)
Theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2014 của World Bank, 95% lực lượng lao động ở đô thị
Việt Nam có kỹ năng đọc viết tốt (kỹ năng cứng) nhưng lại có đến 80% cán bộ chuyên
môn, 83% kỹ thuật viên và 40% thợ thủ công thiếu các kỹ năng hiện đại như khả năng tư
duy sáng tạo và phê phán, giải quyết vấn đề, kỹ năng mềm và các đặc điểm tính cách.
Trong khi đó cả công nhân và cán bộ văn phòng đều cần phải có kỹ năng giải quyết vấn đề
hay kỹ năng giao tiếp. Những kỹ năng này theo nghiên cứu về “Tầm nhìn mới cho giáo dục”
của WEF nên được rèn luyện từ nhỏ và bổ sung thêm theo năm tháng để có thể đáp ứng
được các nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Thêm vào đó, nghiên cứu “Tầm
nhìn mới cho giáo dục” của WEF cũng đã chỉ ra hiệu quả tích cực ở các em học sinh nhận
được các hướng dẫn về kỹ năng mềm và cảm xúc là các em sẽ có điểm số học tập cao hơn
11% những em không được rèn luyện các kỹ năng này. Lợi ích trong dài hạn là tỷ lệ có việc
làm và học vấn sẽ cao hơn.
C. Mô tả giải pháp đề xuất
8. Mô tả các hoạt động dự kiến dự án cần thực hiện để giải quyết vấn đề nêu trên, thời
gian biểu, và giải thích tại sao hoạt động này lại giải quyết được vấn đề nêu trên (hay
còn gọi là tính logic giữa giải pháp và vấn đề)
STT

Hoạt động chính

Thời gian

Tính logic giữa giải
pháp và vấn đề (có thể
giải thích gộp chung cho
các hoạt động có tính chất
giống nhau)

1

Phát triển hệ thống

Tháng 5 –
tháng 8/2017

Phát triển hệ thống đánh
giá và xây các mẫu báo
cáo chuẩn tùy vào từng
mục đích sử dụng. Việc
xây dựng các mẫu báo cáo
rất quan trọng vì việc đo
lường kỹ năng mềm và
cảm xúc là không dễ dàng
trong ngắn hạn, nên các
báo cáo cần phải thể hiện
được sự tiến bộ của các
em ở cả kết quả học tập
và các kỹ năng một cách
trực quan và dễ hiểu

2

Hoàn thiện hệ thống, thu thập
dữ liệu, và xuất các báo cáo đo
lường tùy theo nhu cầu sử dụng
theo tháng, quý, năm

Tháng 9 –
tháng 5/2017

Thu thập các dữ liệu về
học sinh, lớp học, trường
học và kết quả học tập của
các em học sinh ở các năm

trước đó để đáp ứng nhu
cầu phân tích sự tiến bộ ở
các em trong một năm học
tiếp theo
Tiến hành truy xuất các
báo cáo đo lường theo nhu
cầu sử dụng. Có những cải
tiến phù hợp hơn để có
được các kết quả đánh giá
chính xác hơn và trực
quan hơn
9. Mô tả kết quả mong đợi trực tiếp từ các hoạt động của dự án (VD: Quy chế quản lý hệ
thống kế toán được thiết lập, số trẻ em được tập huấn về kỹ năng sống, phần trăm học viên
hiểu về cách bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị lạm dụng…)
Trong vòng một năm tới của dự án, kỳ vọng của chúng tôi là:
-

Hoàn thiện và không ngừng cải thiện hệ thống và các báo cáo để phục vụ tốt nhất
nhu cầu phân tích dữ liệu

-

Thành lập một quy chế lưu trữ dữ liệu về kết quả học tập, các kỹ năng mềm và cảm
xúc cho các em học sinh

-

Các báo cáo được xây dựng một cách trực quan hiệu quả của việc giảng dạy kỹ
năng mềm và cảm xúc, đây sẽ là nền tảng quan trọng thúc đẩy nhận thức và sáng
kiến cho việc giảng dạy các kỹ năng này trong hệ thống trường công

10. Mô tả kết quả mong đợi gián tiếp từ các hoạt động của dự án (Thay đổi hoặc cải thiện
nào sẽ được tạo ra sau một thời gian sau khi dự án kết thúc. VD: Sau 3 tháng hay 6 tháng
hay 1 năm - Thời gian là do tổ chức quyết định)
Kỳ vọng hệ thống sẽ là mô hình mẫu trong 3 – 5 năm tới, hệ thống cũng chỉ ra được các
hiệu quả tích cực trong ngắn hạn và cả dài hạn của việc giảng dạy kỹ năng mềm và cảm
xúc. Sau đó sẽ được nhân lên rộng rãi trên quy mô toàn quốc và trong hệ thống trường
công để giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đào tạo kỹ năng mềm và cảm
xúc
11. Mô tả kinh phí của dự án
Tổng kinh phí dự án (VNĐ):

758,160,000 VNĐ

Yêu cầu tài trợ từ chương trình:

50,000,000 VND (Hoặc nhiều hơn nếu có thể)

Tổ chức bạn đóng góp:

Một nhân viên IT chịu trách nhiệm bảo trì và nâng
cấp hệ thống trong suốt một năm của dự án
Đội ngũ thực hiện công tác đánh giá và nhập
thông tin đánh giá là Giáo viên TFV và các huấn
luyện viên

Kinh phí từ các nhà tài trợ khác:

708,160,000 VNĐ

Vui lòng đính kèm bảng kinh phí chi tiết theo mẫu của tổ chức, trong đó cần nêu rõ: các
hạng mục cần chi tiêu, đơn vị tính, đơn giá, số lượng, thành tiền, các hạng mục yêu cầu tài
trợ cần ghi chú rõ.

(Chú ý: Tổ chức đề nghị đang xin tài trợ từ nhiều nơi khác nhau sẽ được ưu tiên, tổ chức có
thể quy đổi giá trị các tài sản như nhân lực, địa điểm, cơ sở vật chất vận động được thành
tiền để cho thấy mức độ đóng góp dễ dàng hơn)
D. Quản lý dự án
12. Mô tả nhân sự quản lý dự án (Ước tính có bao nhiêu nhân viên và tình nguyện viên
tham gia dự án này? Chuyên môn và Kinh nghiệm liên quan là gì?)
- Ba chuyên gia SAP – công ty phần mềm lớn nhất châu Âu chuyên về giải pháp hệ thống,
hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng ban đầu trong tháng 4/2017.
- Nhóm xây dựng hệ thống trong 3 tháng từ tháng 5 – 8/2017 gồm 4 nhân sự, cụ thể là
một nhân sự chịu trách nhiệm quản lý dự án (project manager) và thiết kế dự án
(designer), hai thành viên phát triển dự án (developer) và một chịu trách nhiệm kiểm định
(tester).
- Nhân viên IT làm nhiệm vụ bảo trì và vận hành hệ thống trong suốt một năm của dự án.
- Các Giáo viên TFV sẽ chịu trách nhiệm nhập dữ liệu học sinh ở các năm trước, và dữ liệu
trong quá trình giảng dạy. Các huấn luyện viên (LDO – Leadership Development Officer)
nhập các dữ liệu đánh giá về Giáo viên TFV trong suốt 1 năm của dự án.
- CEO, Giám đốc Đào tạo và Hỗ trợ, các huấn luyện viên và Giáo viên TFV được cấp các loại
user khác nhau truy cập vào hệ thống. Tùy từng vị trí và nhiệm vụ, các thành viên sẽ được
truy xuất các dữ liệu và báo cáo khác nhau để phục vụ nhu cầu quản trị và đánh giá của
mình.
13. Mô tả sự tham gia của cộng đồng vào dự án bằng cách đánh dấu vào mức độ tham gia
tương ứng theo thang tham gia dưới đây.
Mức 1 (Thấp nhất): Công đồng được điều khiển hoàn toàn bởi NPO
Mức 2: Cộng đồng tham gia theo dạng hình thức, không có nhiều tác động
Mức 3: Cộng đồng được giao việc bằng cách thông báo
Mức 4: Cộng đồng được NPO hỏi ý kiến tư vấn và được thông báo
Mức 5: NPO khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với cộng đồng
Mức 6: Cộng đồng khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với NPO
Mức 7 (Cao nhất): Cộng đồng tự khởi xướng hoạt động, tự quyết định và tự tiến
hành hoạt động đó

x

Khuyến khích tổ chức mô tả cách thức cụ thể mà cộng đồng tham gia vào dự án
Các em học sinh sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động học trên lớp và ngoại khóa giúp
rèn luyện các kỹ năng mềm và cảm xúc. Các em cũng tham gia vào các hoạt động khảo
sát, trả lời các bảng câu hỏi để giúp đo lường những bước tiến bộ ở các em. Các thông tin
này sẽ được Giáo viên TFV lưu trữ dữ liệu và nhập lên hệ thống theo quy trình. Các huấn
luyện viên sẽ trực tiếp theo dõi, nhập dữ liệu về sự phát triển các kỹ năng mềm và cảm
xúc, và kỹ năng tổ chức lớp học của các Giáo viên TFV. Bên cạnh đó, các giáo viên truyền
thống hay lãnh đạo nhà trường cũng được tiếp cận các báo cáo để có cái nhìn rõ hơn về lợi

ích và tác động của việc giảng dạy kỹ năng mềm và cảm xúc. Từ đó, có thêm nhiều đề xuất
và cải tiến để việc giảng dạy ngày càng hiệu quả không chỉ ở các lớp học do Giáo viên TFV
phụ trách mà còn ở tất cả các lớp do giáo viên truyền thống đảm nhiệm.
14. Mô tả tính bền vững của dự án (Dự án nâng cao năng lực/nhận thức cho cộng đồng như
thế nào để khi dự án kết thúc, họ vẫn có thể tiếp tục giải quyết thách thức đang đối mặt? Mô
hình dự án có thể nhân rộng hay không?)
Thang đánh giá là mô hình mẫu trong việc đo lường hiệu quả của việc giảng dạy kỹ năng
mềm và cảm xúc ở học sinh. Qua các hoạt động giảng dạy, đánh giá liên tục từ đội ngũ
Giáo viên TFV và các huấn luyện viên sẽ giúp cải thiện và hoàn thiện hệ thống. Từ đó có
những xem xét, điều chỉnh và cải thiện chương trình giảng dạy và giúp việc rèn luyện kỹ
năng mềm và cảm xúc ngày một hiệu quả hơn. Về lâu dài, hệ thống giúp nâng cao nhận
thức về tầm quan trọng của việc giảng dạy các nhóm kỹ năng này và thúc đẩy các giải
pháp thực tiễn cho việc giảng dạy và rèn luyện trong hệ thống giáo dục công trên quy mô
toàn quốc. Thang đánh giá nếu được áp dụng trên toàn quốc thì sẽ giúp được hàng triệu
em học sinh được rèn luyện những kỹ năng và tính cách cần cho thị trường lao động tương
lai. Trên góc độ vĩ mô, dự án có thể giúp nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam.
15. Mô tả kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (Làm thế nào để kiểm tra dự án đạt được
các mục tiêu/kết quả mong đợi đề ra? Liệt kê các thông tin/số liệu và cách thức thu thập
thông tin)
- Hệ thống dữ liệu: kiểm tra việc thu thập dữ liệu các năm trước và lưu trữ dữ liệu định kỳ.
Teach for Vietnam sẽ cùng làm việc với các trường để thu thập thông tin kết quả học tập
của các em học sinh trong các năm trước. Các huấn luyện viên sẽ giám sát việc Giáo viên
TFV nhập dữ liệu theo định kỳ, và Giám đốc Đào tạo và Hỗ trợ sẽ giám sát việc các huấn
luyện viên nhập các dữ liệu về các Giáo viên TFV.
- Hệ thống đánh giá: các báo cáo đánh giá sẽ được theo dõi liên tục và cập nhật thường
xuyên theo tháng, quý và năm theo nhiều quy mô khác nhau như lớp học, trường học,
huyện để theo dõi những tiến bộ của các em trong ngắn hạn và dài hạn.

Phần III – Khác
1.

Làm thế nào bạn biết được về chương trình tài trợ nhỏ này?
Bản tin hàng tháng của LIN
Email từ LIN
Bạn bè chuyển thông tin
Khác, vui lòng ghi chi tiết:
CÓ

2.

Tổ chức đã từng nhận tài trợ từ Quỹ Cộng Đồng Rút Ngắn
Khoảng Cách?

3.

Tổ chức bạn mong muốn Ban tổ chức chia sẻ thông tin này với
các nhà tài trợ tiềm năng khác?

4.

Bạn đã đọc hướng dẫn đề xuất dự án của Ban tổ chức?

KHÔNG

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
BẢNG KINH PHÍ ĐÍNH KÈM
STT

Hoạt động cụ thể

Thành giá

Đối tác tài trợ

1

Giai đoạn 1: Xây
dựng cơ sở dữ
liệu nền tảng ban
đầu
(data
schema,
relational model,
design thinking)

400,000,000 VND
(ước lược mỗi
chuyên gia có
mức
lương
$5,000/thángx3
chuyên gia =
$15,000)

SAP (công ty
hàng đầu thế
giới về phần
mềm quản trị
doanh nghiệp
ERP)

2

Giai đoạn 2: 200,000,000 VND
Phát
triển
hệ
thống kết nối từ
database đến các
khâu kiểm soát
quá trình nhập
liệu (data security
&
verification),
thiết kế nhập liệu
(input)
Giai đoạn 3: 158,160,000 VND
thuê máy chủ ảo
đám mây Cloud
Server của Viettel
là gói premium
với chi phí là
13,180,000
VND/tháng, trong
12
tháng,
để
chứa các dữ liệu
và thông tin xử
lý.
Tổng
758,160,000 VNĐ

4

Giá trị hỗ trợ

3 chuyên gia ở cấp độ quản lý từ 3
nước khác nhau trên thế giới của SAP
bay sang hỗ trợ trực tiếp TFV trong 1
tháng (kết thúc ngày 28/4/2017), xem
thêm
tại
đây
https://finance.yahoo.com/news/sapsocial-sabbatical-empowers-vietnam040000482.html
LIN – RNKC
- Lớp học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Harvard MBA
(MBA) năm 2018 của trường Đại Học
Program
Harvard – Đã tài trợ ($2000 ~ VND
46,800,000) – đã gây quỹ xong
- LIN (VND 50,000,000) –chờ LIN phản
hồi
- Đang gây quỹ thêm từ cộng đồng và
một số tổ chức khác

Viettel

= 13,180,000 VND/tháng * 12 tháng
(https://viettelidc.com.vn/privatecloud/)
Đang trong quá trình thương lượng với
Viettel, trong 1 chuỗi lớn mà Vietel
đang tài trợ cho Tây Ninh. Teach For
Vietnam làm việc với UBND Tây Ninh và
các nhóm tư vấn chiến lược.

(Đây chỉ là chi phí xây dựng cơ sở ban
đầu, chưa tính đến chi phí điều hành dự
kiến sẽ diễn ra trong suốt 2 năm)

Khung Logic:
Input: giáo viên TFV, giáo viên cơ hữu, học sinh, hiệu trưởng, trưởng phòng giáo dục (con
người), tài nguyên học tập và máy móc (bảng tương tác, sách giáo khoa và các chương

trình đi kèm sách chính quy của bộ GD-DT như Cambridge, Let’s go…), các tài liệu đánh giá
kỹ năng mềm CASEL, của Teach For All
Activities (hoạt động chi tiết): tổ chức các giờ học tập trên lớp và ngoại khóa, các hoạt
động đánh giá định kì, và đánh giá hàng quý, các hoạt động thu thập, tải, làm sạch và xử lý
số liệu, các hoạt động trao đổi với cha mẹ học sinh, thầy hiệu trưởng, và các nhà quyết
định để quy trình tổng hợp thông tin được suôn sẻ và đồng thuận của các bên.
Output: hệ thống nhập liệu và xử lý số liệu đám mây, các thông tin đã được làm sạch,
cộng đồng tham gia vào cùng thu thập và phát tán các mẫu đơn,.
Outcome: cha mẹ ủng hộ con cái học tiếng Anh và rèn luyện kỹ năng mềm, thầy hiệu
trưởng khích lệ dự án, phòng GD và Sở GD triển khai ý tưởng cho các hệ thống trường
khác.
Impact: hơn 1300 học sinh sẽ thay đổi cách học tập, cách sống, thông qua môn học tiếng
Anh. Các học sinh này được tiếp cận các kiến thức mới nhất trên thế giới về Công Nghệ
Thông Tin, về STEM, về nông nghiệp. Kỹ năng mềm sẽ chính thức được bộ GD-DT đưa vào
áp dụng trong cả nước sau 3 năm thí điểm triển khai ở Tây Ninh (từ bài học của Hàn Quốc
và Singapore)
Hình ảnh liên quan:

(Teach For Vietnam dịch từ Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới WEF), tháng 4/2017

(Trường cấp 2 ở trung tâm Thành Phố Tây Ninh, có bảng tương tác, lớp học 30 em, và giáo viên dùng 100%
ngoại ngữ trong lớp)

(trường học cấp 1 ở huyện xa trung tâm, lớp học 30 em, vẫn có bảng tương tác, và giáo viên sử dụng đến 80%
tiếng Anh)

Đội ngũ TFV chụp cùng thầy hiệu trưởng và các thầy cô, đi cùng với giám đốc sở GD-ĐT Tây Ninh (Nguyễn
Văn Phước)

Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án
Bắt đầu bằng tầm nhìn (vision), giả thuyết thay đổi (theory of change) và giả thuyết hành
động (theory of action), Teach For Vietnam sẽ dùng khung Transformational Learning and
Leadership (TLL) trong suốt kế hoạch theo dõi diễn ra ở mỗi buổi học, mỗi tuần, tháng và
quý. Tất cả các thông tin sẽ được “đổ” về máy chủ để xử lý tổng hợp qua hệ thống do các
chuyên gia SAP đề xuất.
Đính kèm khung TLL (Transformational Learning and Leadership), và TAL (Teaching As
Leadership) của Teach For All trong file PDF.

