ðiều khoản tham chiếu
“Tư vấn ñào tạo về ðÀO TẠO TẬP HUẤN VIÊN cho 108 giáo viên
nguồn tỉnh ðăk Nông”
I. Thông tin chung
Oxfam Anh là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt ñộng trong lĩnh vực viện trợ nhân ñạo và phát
triển. Oxfam làm việc với các ñối tác, tổ chức, và cộng ñồng tại ñịa phương vì một sự phát triển bền
vững và lâu dài. Tổ chức Oxfam có mặt tại Việt Nam từ những năm 1950 và chương trình giáo dục
tại tỉnh ðăk Nông là một trong các chương trình giáo dục của Oxfam Anh ở Việt Nam kể từ năm
1992. Mục tiêu của chương trình là “nâng cao sự tiếp cận giáo dục cơ bản có chất lượng, ñặc biệt
cho trẻ em gái và trẻ em dân tộc thiểu”.
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục TIỂU HỌC ở tỉnh ðăk Nông, Oxfam Anh và Sở Giáo dục tỉnh
ðăk Nông ñã ký kết thỏa thuận thực hiện Dự án RVNA78 “Cải thiện chất lượng giáo dục cơ bản
tại tỉnh ðăk Nông” giai ñoạn 2009-2012. Các hoạt ñộng của dự án tập trung chủ yếu vào nâng cao
chất lượng giáo dục tiểu học thông qua việc nhân rộng áp dụng Phương pháp dạy học lấy trẻ em làm
trung tâm (viết tắt là CCM – Child Centered Methodology) ra toàn tỉnh ðăk Nông. ðể làm ñược
ñiều này một cách căn bản, lâu dài và bền vững, Oxfam hiện ñang phối hợp với Sở Giáo dục và ðào
tạo tỉnh ðăk Nông tổ chức các khóa tập huấn nhằm ñào tạo ñội ngũ tập huấn viên (Training of
Trainers – TOT) của Sở. Cách làm này là ñể phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, giúp Sở có thể chủ
ñộng tự tổ chức tập huấn và mở rộng năng lực CCM ñến tất cả các giáo viên của các huyện, các
trường và có thể tự duy trì nó, mà không quá phụ thuộc vào năng lực bên ngoài
Hiện tại, Oxfam ñang tìm kiếm sự hợp tác của tư vấn cho khóa tập huấn ðÀO TẠO CHO TẬP
HUẤN VIÊN (TOT). ðiều khoản tham chiếu này phục vụ cho việc lựa chọn và tuyển mời các nhà
tư vấn phù hợp với nội dung công việc dưới ñây.

II. Yêu cầu ñối với tư vấn
 Có nghiệp vụ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong việc tập huấn và ñào tạo mà học viên
là người lớn.
 Ưu tiên lựa chọn các nhà tư vấn có kinh nghiệm tiến hành TOT cho giáo viên và nhà quản lý
giáo dục, nhất là giáo dục TIỂU HỌC ở các vùng dân tộc và vùng khó khăn;
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 Có hiểu biết và kiến thức, kỹ năng sâu sắc về phương pháp dạy và học tích cực, phương
pháp tập huấn lấy người học làm trung tâm.
 Có kỹ năng giao tiếp, hỗ trợ và làm việc nhóm thành thục trong quá trình chuẩn bị và tiến
hành tập huấn
 Có kinh nghiệm về phương pháp tiếp cận có sự tham gia, triệt ñể áp dụng phương pháp tập
huấn tích cực, coi người học người lớn là trung tâm, thành thạo sử dụng các trò chơi, thảo
luận nhóm v.v..trong tập huấn;
 Có kinh nghiệm và tâm huyết làm việc với các dự án phát triển cộng ñồng;
 Có hiểu biết về bình ñẳng và ña dạng giới và dân tộc, ñược thể hiện rõ trong tài liệu tập huấn
và trong quá trình ñào tạo, tập huấn.

III. ðối tượng hưởng lợi
108 giáo viên nguồn tiểu học của tỉnh ðăk Nông.

IV. Mục ñích của công việc tư vấn:
 Tập huấn các kỹ năng TOT cho 108 giáo viên nguồn của tỉnh ðăk Nông
 Xây dựng lòng tự tin và năng lực cho các giáo viên nguồn trong việc chuẩn bị, lập kế hoạch
triển khai các khóa tập huấn TOT (kỹ năng, tài liệu …) tại ñịa phương mình thông qua phản
hồi, chỉ ra ñược những tồn tại trong quá trình chuẩn bị và ñiều hành các hội thảo tập huấn
TOT cũng như phương cách khắc phục giải quyết những vấn ñề còn tồn tại.

V. Trách nhiệm của tư vấn
1. Thiết kế chương trình tập huấn TOT với các nội dung cụ thể sau khi ñã thảo luận và thống
nhất với cán bộ Oxfam. Chuẩn bị nội dung và phương pháp tập huấn tập trung vào các kỹ
năng cụ thể, ñưa ra các tình huống thực tế ñể giúp cán bộ quản lý, giáo viên giải quyết vấn
ñề, hiểu biết sâu sắc về cách ñào tạo tập huấn viên (là người học người lớn).
2. Thảo luận với cán bộ Oxfam (chương trình giáo dục) về phương pháp làm việc, cách thức
tập huấn và lên lịch tập huấn (chương trình, thời gian, ñịa ñiểm).
3. Báo cáo kết quả tập huấn, ñưa ra các kiến nghị giúp Oxfam Anh và Sở GD&ðT tỉnh ðăk
Nông xây dựng các biện pháp ñẩy mạnh TOT trong quá trình nhân rộng CCM ra toàn tỉnh.

VI. Kết quả mong muốn
Sau khi kết thúc khóa học,
•

108 giáo viên nguồn của các tỉnh ñược trang bị các nguyên tắc, hiểu biết và kỹ năng thực
hành nâng cao của một người tập huấn viên.
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•

108 giáo viên nguồn có ñủ tự tin và học ñược một cách làm mới ñể có thể thực hành, thiết
kế, chuẩn bị và triển khai các hội thảo tập huấn TOT cho các giáo viên khác trong tỉnh của
mình, phù hợp với ñiều kiện thực tế và nhu cầu thiết thực của ñịa phương.

•

Thông qua các khóa học, Oxfam và Sở GD&ðT ðăk Nông cũng hi vọng rằng Nhóm học
viên nguồn này sẽ là lực lượng nòng cốt có ñủ năng lực cơ bản và kinh nghiệm TOT ñể tiếp
tục hỗ trợ cho Sở chuẩn bị và tiến hành các hội thảo tập huấn nhân rộng CCM ra toàn tỉnh.

VII. Thời gian, ñịa ñiểm, cách tổ chức
1. ðịa ñiểm tập huấn: Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ðăk Nông
2. Thời gian tập huấn


Từ ngày 20-23/9/2010 (4 ngày)



108 giáo viên nguồn sẽ ñược chia ra thành hai lớp, hai ngày ñầu của khóa học lớp này ñược
tập huấn về CCM, thì lớp kia ñược tập huấn về TOT, hai ngày sau thì hoán ñổi ngược lại

VII. Phí tư vấn
Phí tư vấn sẽ ñược trả dựa theo kinh nghiệm làm việc của nhà tư vấn. Mức phí cụ thể sẽ ñược quyết
ñịnh sau khi cùng thảo luận và thống nhất với văn phòng Oxfam tại Việt Nam.
Liên hệ
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