TUẦN LỄ TOÀN CẦU HÀNH ĐỘNG VÌ GIÁO DỤC 21-27 tháng 4 năm 2008

Thông tin và Kế hoạch tổ chức
1. GIỚI THIỆU

Nhằm hướng ứng hoạt động của Tuần lễ Toàn cầu Hành động vì Giáo dục cho Mọi
người năm nay (từ 21-27 tháng 4 năm 2008), đồng thời cùng với các địa phương trong cả nước,
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UNESCO, UNICEF và các tổ chức phi chính phủ trong
nước, quốc tế phát động và tổ chức một sự kiện ở cấp quốc gia theo chủ đề “Trẻ em và người
lớn trên toàn thế giới cùng tham gia lập kỷ lục Thế giới về: Tiết học lớn nhất thế giới”.
Tuần lễ hành động này gồm 2 hoạt động:
1. Xây dựng bộ tư liệu liên quan tới việc học sinh không đi học và bỏ học. Bộ tư liệu này
có thể là tranh vẽ, ảnh minh họa, báo cáo, phim.
2. Tổ chức Tiết học lớn nhất thế giới. Tiết học này sẽ phá kỷ lục thế giới Ghinét về số
người tham gia học cùng một thời gian và cùng một nội dung. Tại hơn 50 nước trên thế
giới, tiết học này đều được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2008 vào một trong 3 thời
điểm sau: 4am GMT (11h giờ VN) hoặc 8am GMT (15h giờ VN), hoặc 3pm GMT
(22h giờ VN)
2. MỤC TIÊU

1. Thông tin về thực trạng, nguyên nhân bỏ học và không được đến trường của trẻ em
2. Nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh và
công chúng nói chung về tầm quan trọng của giáo dục chất lượng cho mọi người.
3. Kêu gọi cán bộ lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách và phụ huynh cam kết và cùng
hành động nhằm cải thiện tình hình.
3. THÔNG ĐIỆP

Cùng tham gia lập kỷ lục tiết học lớn nhất thế giới - Cán bộ lãnh đạo cùng tham gia
tiết học với cộng đồng.
4. ĐỐI TƯỢNG

-

Cán bộ lãnh đạo các ban ngành các cấp
Giáo viên và học sinh (cả học sinh bỏ học)
Phụ huynh học sinh

5. ĐỐI TÁC THỰC HIỆN

-

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Các cơ quan của tổ chức Liên Hợp Quốc: UNESCO, UNICEF
Tổ chức phi chính phủ: Action Aid, Aide et Action, Catholic Relief Services, Child Fund,
Dự án Giáo dục Việt – Bỉ (BTC), Oxfam Anh, Plan tại Việt Nam, Save the Children Sweden,
Trung tâm hỗ trợ Giáo dục không chính quy và phát triển cộng đồng, Trung tâm quản lý
thông tin của các tổ chức phi chính phủ VUFO-NGO, World Vision.
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6. SỰ KIỆN CẤP QUỐC GIA

Một Tiết học lớn nhất thế giới cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào lúc 15h00 ngày 23
tháng 4 năm 2008. Cụ thể như sau:
Mục tiêu
1. Thông tin về thực trạng, nguyên nhân bỏ học và không được đến trường của trẻ em
2. Nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh và
công chúng nói chung về tầm quan trọng của giáo dục chất lượng cho mọi người.
3. Kêu gọi cán bộ lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách và phụ huynh cam kết và cùng
hành động nhằm cải thiện tình hình.
Thời gian: 14h00 đến 16h30 ngày 23 tháng 4 năm 2008
Địa điểm: Trường THCS Thăng Long – 46, Phố Nguyễn Văn Ngọc, quận Ba Đình, Hà Nội
Thành phần tham dự:
1. Cán bộ lãnh đạo (Bộ trưởng hoặc thứ trưởng Bộ GD&ĐT – Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ KH và Tài
chính,Vụ GD Mầm non,Vụ GD Thường xuyên, Vụ GD Tiểu học, Vụ GD Trung học, Vụ Giáo dục Dân
tộc,,các thành viên ban Điều phối quốc gia GD cho Mọi người, Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Văn
phòng Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND TP Hà Nội,UBND Quận Ba Đình, Hội khuyến học
Việt Nam, Hội khuyến học Hà Nội, Ủy ban Văn hóa – Giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của
Quốc hội, Hội đồng Quốc gia Giáo dục của Văn phòng Chính phủ)

2. Giáo viên và học sinh tại trường. Học sinh bỏ học và phụ huynh học sinh.
3. Hội cựu Giáo chức Việt Nam, Hội cựu Giáo chức Hà Nội
4. Các tổ chức quốc tế Action Aid, Aide et Action, Child Fund, Catholic Relief Services, Dự án
Giáo dục Việt – Bỉ (BTC), Oxfam Anh, Plan tại Việt Nam, Save the children Sweden, Trung
tâm hỗ trợ Giáo dục không chính quy và phát triển cộng đồng, Trung tâm quản lý thông tin
của các tổ chức phi chính phủ VUFO-NGO, UNESCO, UNICEF, World Vision.
5. Đài truyền hình và các cơ quan thông tấn báo chí
Chương trình
Thời gian

Hoạt động

Người thực hiện

14:00 – 14:15

Đón tiếp đại biểu

Trường THCS Thăng Long

14:15 – 14:30

Biểu diễn nghệ thuật của học sinh

Trường THCS Thăng Long

14:30 – 14:35

Khai mạc

Trường THCS Thăng Long

14:35 – 14:45

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

14:45 – 14:55

Phát biểu của VP UNESCO Hà Nội

UNESCO

14:55 – 15:00

Chuẩn bị cho tiết học

Trường THCS Thăng Long

15:00 – 15:30

“Tiết học lớn nhất thế giới”

Trường THCS Thăng Long

15:30 – 15:50

Trình bày bộ tư liệu

Trường THCS Thăng Long

15:50 – 16:20

Phần Hỏi&Đáp

Trường THCS Thăng Long

16:20 – 16:30

Thông cáo báo chí

Bộ GD&ĐT
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16:30

Bế mạc

Trường THCS Thăng Long

7. SỰ KIỆN CẤP ĐỊA PHƯƠNG

Bộ Giáo dục và đào tạo đã có công văn chỉ đạo toàn bộ 64 Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai
thực hiện Chiến dịch này (Xây dựng bộ tư liệu và Tổ chức Tiết học lớn nhất thế giới).
Tại các vùng dự án khác nhau của Tổ chức Action Aid, ChildFund, Aid et Action, Dự án Giáo
dục Việt Bỉ (BTC), Oxfam Anh, Plan tại Việt Nam, và World Vision, nhiều hoạt động phong
phú đã được thực hiện bao gồm:

7.1. Action Aid
Cán bộ phụ trách báo chí
Họ và tên: Chu Vân Anh
Điện thoại: 04-943 9866/ 145; Mobile: 0916 450 666; Email: vananh.chu@actionaid.org
Thời gian

Hoạt động

Địa điểm

Đối tượng

1622/4/2008

- Xây dựng nội dung và
tập kịch về các vấn đề
giáo dục
- Tổ chức cuộc thi viết về
“Những tấm gương học
sinh tiêu biểu”
- Cuộc thi vẽ “Ước mơ
của em”

-

Tỉnh Đắc Lắc: 6 Trường
Tỉnh Điện Biên: 14 trường
Tỉnh Lai Châu: 15 trường
Tỉnh Hà Giang: 12 trường

- Học sinh thiệt thòi (dân
tộc thiểu số, học sinh bỏ
học, học sinh khuyết tật,
học sinh chịu ảnh hưởng
HIV/AIDS)

23/4/2007
(15h)

- Tiết học phá kỷ lục Thế
giới Ghi nét

- Các trường THCS tại các

- Học sinh thiệt thòi (dân
tộc thiểu số, học sinh bỏ
học, học sinh khuyết tật,
học sinh chịu ảnh hưởng
HIV/AIDS)

tỉnh Đắc Lắc, Điện Biên,
Lai Châu, Cao Bằng, Hà
Giang, Hà Nội, Hải Phòng,
Hà Tĩnh, Ninh Thuận.

7.2. Aide et Action
Cán bộ phụ trách báo chí
Họ và tên: Đoàn Nguyên Vũ
Điện thoại:: 84 58 838 881
Thời gian

Hoạt động

Email: vu.doan@aea-sea.org
Địa điểm

Đối tượng

29/3/08

- Giải bóng đá Học sinh
dân tộc thiểu số (lần 1)

- Trường Tiểu học Diên Tân,
Suối Tiên (Huyện Diên
Khánh), Suối Cát (Huyện
Cam Lâm), Khánh Hoà

- 30 hs dân tộc
- 10 GV
- 409 hs của 03 trường

10 -20/
4/08

- Xây dựng Bộ Tư liệu về
thực trạng giáo dục của
địa phương

- Xã Diên Tân, Suối Tiên
(Huyện Diên Khánh), Xã
Suối Cát (Huyện Cam
Lâm), tỉnh Khánh Hoà

- Do các trường tiểu học
phối hợp với UBND xã
thực hiện.

23/4/08

- Tiết học lớn nhất thế
giới

- Trường Tiểu học Diên Tân,
Suối Tiên (Huyện Diên
Khánh), Suối Cát (Huyện

- 409 học sinh
- 50 cán bộ quản lý giáo
dục, giáo viên, cán bộ
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Thời gian

Hoạt động

Đối tượng

Địa điểm

lãnh đạo cộng đồng và
PHHS

Cam Lâm), Khánh Hoà

7.3. Child Fund
Cán bộ phụ trách báo chí
Họ và tên:
Điện thoại:
Thời gian

8/3 –
10/4/2008

Nguyễn Hồng Phượng
04. 9446449

Hoạt động
- Chuẩn bị Bộ Tư Liệu:
vẽ tranh,chụp ảnh;
phỏng vấn, viết kịch, viết
báo cáo

Email:

phuongn@childfund.org.vn

Địa điểm

Đối tượng

- 24 trường tiểu học và
THCS tại Hoà Bình và Bắc
Kạn

- Học sinh và giáo viên

- Các trường chuẩn bị
đào tạo MC, dạy tiết học

8h sáng /
11/4/2008

- Tiết học lớn nhất

- 4 Trường TH & THCS
thuộc tỉnh Bắc Kạn (2h
chiều)

- Cha mẹ
- Học sinh và giáo viên
- Lãnh đạo

16/4/2008

- Tiết học lớn nhất

- 2 Trường TH & THCS Thu
Phong, huyện Cao Phong,
tỉnh Hoà Bình

- Cha mẹ
- Học sinh và giáo viên
- Lãnh đạo

18/4/2008

- Tiết học lớn nhất

- 6 Trường TH & THCS
thuộc tỉnh Hoà Bình

- Cha mẹ
- Học sinh và giáo viên
- Lãnh đạo

23/4/2008

- Tiết học lớn nhất

- 12 trường TH và THCS tại
huyện Cao Phong, tỉnh
Hoà Bình và huyện Bạch
Thông tỉnh Bắc Kạn

- Cha mẹ
- Học sinh và giáo viên
- Lãnh đạo

7.4. Dự án Giáo dục Việt - Bỉ (BTC)
Cán bộ phụ trách báo chí
Họ và tên:
Điện thoại:
Thời gian

10-13/
4/2008

23/4/2008
(15.00)

Barbara Radelli
7623450 (Ext: 14)/0915 307 774

Hoạt động

Email: projectcta@vietbiedu.org.vn

Địa điểm

Đối tượng

- Tập huấn về Tiết học
lớn nhất thế giới tại Hà
Nội

- Khách sạn La Thành, 218
Đội Cấn

- 100 giảng viên, giáo viên
phụ trách công tác đoàn,
đội (13 trường CĐSP, 42
trường Thực hành SP
Tiểu học, THCS, Dân tộc
Nội trú

- Tiết học lớn nhất thế
giới

- Toàn bộ 42 trường Thực
hành SP Tiểu học, THCS,
Dân tộc Nội trú thuộc các
tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng,
Hà Giang, Điện Biên, Hòa

- Học sinh (đang học và
đã bỏ học)
- Giáo viên và lãnh đạo
trường
- Cha mẹ học sinh
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Thời gian

Hoạt động

Địa điểm
Bình, lai Châu, Lạng Sơn,
Lào Cai, Phú Thọ, Quảng
Ninh, Sơn La, Tuyên
Quang, Yên Bái

Đối tượng
- Lãnh đạo Hội khuyến
học, Sở GD&DDT,
phòng GD của địa
phương
- Các cơ quan báo chí
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7.5. Plan Tại Việt Nam
Cán bộ phụ trách báo chí
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Huyền
Mobile: 091 2287 156

Điện thoại: 04 8.220 661/32
Email: Huyen.dothithanh@plan-international.org

Kế hoạch hoạt động
Lưu ý: Tại mỗi vùng dự án tại các tỉnh, học sinh sẽ tiến hành xây dựng bộ tư liệu. Sau đó, bên
cạnh việc hỗ trợ tất cả các trường THCS trong vùng dự án tổ chức Tiết học phá kỷ lục thế giới,
mỗi Vùng dự án đều chọn một điểm chính để hỗ trợ. Tại điểm trường này, cán bộ cấp tỉnh
(UBND, Sở GD và ĐT và các ban ngành khác), huyện, xã sẽ được mời đến tham gia tiết học.
Thời gian

15/3
-20/4/2008

22-23/
4/2008
23/4/2007

Hoạt động
- Tổng hợp thông tin trẻ
bỏ học
- Phân loại nhóm nguyên
nhân trẻ bỏ học,
- Lập sơ đồ trẻ bỏ học và
phỏng vấn.
- Xây dựng bộ tư liệu về
các vấn đề giáo dục

- 34 trường THCS thuộc các
tỉnh Hà Nội, Bắc Giang,
Quảng Trị, Quảng Ngãi,
Quảng Bình, Thái Nguyên,
Phú Thọ và Hà Nam

- Tổ chức hội trại và biểu - Trường THCS Mo ó,
diễn văn nghệ

huyện Dakrong, Quảng Trị

- Tiết học phá kỷ lục Thế - 8 trường THCS (mỗi tỉnh 1

(15h)

giới Ghi nét (trường
chính, nơi cán bộ tỉnh
tham gia tiết học)

23/4/2007

- Tiết học phá kỷ lục Ghi
nét

(15h)

Địa điểm

trường)

- 28 trường THCS khác

Đối tượng
- Nhóm trẻ nòng cốt,
- Học sinh,
- Giáo viên

- 252 học sinh, phụ
huynh,
- Cán bộ lãnh đạo cấp
tỉnh, huyện và xã
- 26.000 học sinh và
thành viên các câu lạc
bộ nhóm trẻ
- 600 giáo viên
- Hơn 1000 cán bộ lãnh
đạo Sở và phòng
GDĐT, các cơ quan
ban ngành các cấp
- Các cơ quan báo chí

7.6. World Vision
Cán bộ phụ trách báo chí
Họ và tên:
Điện thoại:
Thời gian

5/4 - 20/4

23/4/2008

Nguyễn Kim Ngân
049 439 920

Hoạt động
- Xây dựng bộ tư liệu (Kí
sự ảnh, bài viết)
- Làm báo tường, tập san
với chủ đề: “Niềm vui
đến trường” (học sinh
viết, vẽ, sáng tác thơ,
vè, nhạc)
- Tiết học lớn nhất thế

Email: nguyen_kim_ngan@wvi.org
Địa điểm

Đối tượng

- 14 Trường THCS và tiểu
học thuộc tỉnh Quảng Trị,
Bình Thuận và Hưng Yên

- Học sinh và phụ huynh
- Giáo viên và ban giam
hiệu nhà trường
- Cán bộ lãnh đạo

- 14 trường THCS và Tiểu

- 2.170 học sinh và 360
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Thời gian

Hoạt động
giới (bao gồm các tiết
mục Văn nghệ).

(15h)

Đối tượng

Địa điểm
học tại ba tỉnh trên

giáo viên
- Lãnh đạo các cấp (Đảng
uỷ, Mặt trận tổ quốc,
Phòng giáo dục và đào
tạo, Hội phụ nữ, Uỷ ban
Dân số, Gia đình & Trẻ
em và Huyện đoàn)
- Đại diện các cơ quan
báo chí

7.7 Oxfam Anh
Cán bộ phụ trách báo chí
Họ và tên:
Điện thoại:
Thời gian

Nguyễn Thị Lê Na
049 454 362

Hoạt động

31/3 - 20/4 - Xây dựng bộ tư liệu (Kí
sự ảnh, bài viết, vẽ
tranh, văn nghệ, phỏng
vấn, trò chơi…)

23/4/2008
(15h)

- Tiết học lớn nhất thế
giới

Email: ntlna@oxfam.org.uk
Đối tượng

Địa điểm
- 22 Trường THCS và tiểu
học thuộc tỉnh Lào Cai,
- 63 Trường tiểu học thuộc
tỉnh Trà Vinh
- Tại các trường nêu trên
thuộc tỉnh Lào Cai và Trà
Vinh

-

Học sinh,
Giáo viên
Cán bộ lãnh đạo
Phụ huynh
Phụ huynh
Học sinh và giáo viên
Cán bộ lãnh đạo
Báo chí
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