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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH 

VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mã số, tên học phần tổng tín chỉ: 

    GIÁO DỤC SO SÁNH 

 Số TC (ĐVHT): 03 Cấu trúc: LT: 03 TN: 0 TH: 06 

TL 

Tên tiếng Anh: COMPARATIVE EDUCATION 

Bộ môn phụ trách: Trung tâm đào tạo sau đại học 

1. Mô tả học phần: 

 Vai trò, vị trí học phần  

 Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành và là môn học tự chọn trong chương 

trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Giáo dục học. 

  Kiến thức sẽ trang bị cho học viên: 

 Học phần nhằm trang bị cho người học những cơ sở chung về giáo dục so sánh như ý nghĩa, 

lịch sử phát triển và tình hình xu hướng của giáo dục thế giới hiện nay; phương pháp so sánh của 

một số tổ chức thế giới về giáo dục so sánh; những đặc trưng chung của một số nền giáo dục tiêu 

biểu và liên hệ với tình hình giáo dục của Việt nam. 

 Quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo: 

- Các môn học tiên quyết: không 

- Các môn học trước: không 

2. Mục tiêu học phần:  

Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng: 

- Giải thích được sự hình thành và vai trò của giáo dục so sánh trong các hoạt động giáo dục 

và đào tạo; 

- Giải thích được đối tượng và nhiệm vụ, các lĩnh vực và phương pháp nghiên  cứu và các kỹ 

thuật trong giáo dục so sánh; 

- Giải thích được các vấn đề và xu hướng của giáo dục trên thế giới hiện nay; 

- Phân tích nhận biết được được tình hình giáo dục của Việt nam trên cơ sở so sánh với các 

nước khác; 

- Phân tích được tình hình và những kinh nghiệm về giáo dục của một số nước tiêu biểu; 

- Nghiên cứu độc lập về giáo dục đối chiếu cho các chủ đề cụ thể. 

3. Nội dung học phần: 

ĐỀ 

MỤC 
NỘI DUNG 

Thời 

lượng 

(Số tiết) 

Hình thức tổ chức 

dạy học 
Ghi chú 

Lý thuyết Seminar  

Bài 1 : Khái niệm chung về giáo dục so 

sánh 

5 5   

1 Sự hình thành và phát triển của giáo     



dục so sánh 

2 Mục đích, ý nghĩa của giáo dục so 

sánh 
    

3  Đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ của 

giáo dục so sánh 
    

4 Một nguyên tắc trong nghiên cứu giáo 

dục so sánh 
    

Bài 2 Kỹ thuật so sánh giáo dục 5 5   

1 Các hệ thống phân loại giáo dục tiêu 

chuẩn hóa 

    

2 Các khái niệm và định nghĩa các số 

liệu, chỉ số liên quan đến giáo dục 

    

3 Trình bày các số liệu so sánh giáo 

dục 

    

Bài 3 Giáo dục thế giới ngày nay 5 5   

 Những vấn đề chủ yếu của GD     

 Tình hình chung của ngành GD     

 Các yếu tố tác động đến ngành GD     

 Những cải cách GD      

 Những kinh nghiệm xã hội hóa giáo 

dục, quốc tế hóa giáo dục 

    

Bài 5 Giáo dục việt Nam và so sánh giáo 

dục một số nước và nhóm nước 

5 5   

Bài 6* Báo cáo nhóm: Các nền GD điển 

hình của châu Á, châu Âu, Mỹ, Úc 

  25  

 

4.  Phần tài liệu tham khảo:  

a. Tài liệu học tập chính 

1. Nguyễn Văn Tuấn: Giáo dục so sánh (tài liệu bài giảng). TP. Hồ Chí Minh, 2008.  

2. Nguyễn Tiến Đạt: Giáo dục so sánh. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. Năm 

2004 

3. Nguyễn Tiến Đạt: Kinh nghiệm và thành tựu phát triển giáo dục và đào tạo trên thế 

giới, tập 1 và 2. Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2006 

4. Phạm Lan Huơng: Giáo dục so sánh quốc tế. Tp. Hồ Chí Minh, 2005 

5. Lê Đức Phúc, Đặng Thành Hưng: Giáo dục học so sánh (Tài liệu dùng cho học viên 

cao học giáo dục). Hà Nội, 1996. 

b. Tài liệu tham khảo 

6. Baønh Tieán Long vaø Ñaøo Hieån Chi (2004), Ñoåi môùi giaùo duïc ñaïi hoïc Vieät Nam vaø 

chieán löôïc hoäi nhaäp quoác teá. Kyû yeáu hoäi thaûo “ Ñoåi môùi giaùo duïc ñaïi hoïc vaø hoäi nhaäp 

quoác teá” cuûa Hoäi ñoàng giaùo duïc quoác gia. 

7. Ñaëng Quoác Baûo vaø Tröông Thò Thuùy Haèng(2003), Nghieân cöùu con ngöôøi vaø chæ soá 

phaùt trieån con ngöôøi (HDI) ôû nöôùc ta vaø nhöõng vaán ñeà ñaët ra. 

8. Ñoã Tieán Saâm (2004), Giaùo duïc Trung Quoác vaø trieån voïng hôïp taùc Vieät Nam- Trung 

Quoác veà giaùo duïc (tr. 73-79), Kyû yeáu hoäi thaûo quoác teá Vieät-Trung “ ñaïi hoïc Vieät-

Trung hôïp taùc ñaøo taïo nhaân löïc, höôùng tôùi töông lai” 
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9. Ñoã Huy Thònh (2003), Vaên hoaù- Giaùo duïc caùc nöôùc Ñoâng nam AÙ, NXB Vaên hoaù-

Thoâng tin. 

10. Education at a Glance 2014 - OECD indicators 

11. Phaïm Lan Höông ( 2001), Nhöõng ñieàu chöa bieát veà moät tröôøng ñaïi hoïc daân laäp ôû Thaùi 

Lan, Taïp chí Giaùo duïc –Saùng taïo. 

12. Phaïm Lan Höông (2003), Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc trình ñoä cao treân cô sôû xaõ hoäi hoaù 

giaùo duïc, hoäi thaûo Vieän con ngöôøi taïi TPHCM 

13. Phaïm Lan Höông ( 2005), Veà söï phaùt trieån cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc daân laäp, Taïp chí 

giaùo duïc soá 105. 

14. Phaïm Phuï (2005), Veà khuoân maët môùi cuûa GD ÑH Vieät Nam, NXB. Ñaïi hoïc Quoác gia 

Tp. HCM 

15. Giaùo duïc vaø ñaøo taïo – höôùng daãn thoâng tin (1999), NXB VH -TT Haø Noäi 

16. Ngaønh Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo thöïc hieän Nghò Quyeát TW II Khoùa VIII (2002), NXB 

Giaùo Duïc 

5.  Phương pháp đánh giá học phần:  

Thang điểm: 10: 

Tỉ trong điểm:     

- Điểm quá trình: 30% (gồm báo cáo nhóm: nội dung, hình thức trình bày + điểm tích cực, 

tinh thần thái độ học tập)  

- Thi giữa kỳ: 30% 

- Tiểu luận : 40% 

Tiêu chuẩn đánh giá: theo qui chế hiện hành. 

(*) Cấu trúc nội dung báo cáo nhóm thảo luận 

1. Trình bày hiểu biết về 1 nền giáo dục nước ngoài 

 -    Điều kiện chung: địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa 

2. So sánh với nền GD Việt nam (mỗi nhóm chọn một quốc gia): 

- Cấu trúc hệ thống của nền GD  

- Mục tiêu, chính sách, phương thức quản lý GD 

- Chương trình , thời lượng, tổ chức trường, lớp. 

- Phương thức đào tạo và bồi dưỡng giáo viên 

- Thực trạng SV- HS 

- Phương pháp đánh giá, kiểm tra, thi tuyển 

- Những vấn đề về tài chính, xã hội. 

(Đi sâu phân tích 1 bậc hoặc 1 lọai hình GD trong hệ thống) 

 3. Rút bài học kinh nghiệm. 

 

 

 

DÀN Ý CHUNG TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN HỌC 

  Tên đề tài:……………………………………………………………  

Tên tác giả: 



1. Tóm tắt : khoảng 2-5 câu ( nên viết bằng tiếng Anh) 

2. Nội dung: 

- Tình hình GD VN theo chủ đề: Phân tích theo các mối quan hệ với GD (Kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội). Phân tích theo bình diện chủ đề (Cấu trúc hệ thống, 

GV, SV, pp dạy, học, kiểm tra đánh giá, thi cử, chương trình, thời lượng) hoặc 

theo tiếp cận lịch sử ( các thời kỳ,các giai đọan) 

- Nhận xét và nêu nhu cầu đổi mới 

- Những tấm gương có thể học tập hoặc so sánh để rút kinh nghiệm từ các nền GD 

nước ngòai. 

- Giải pháp và kiến nghị 

- Kết luận 

- Tài liệu tham khảo 

3. Hình thức: từ 10-50 trang.  

 

Thủ trưởng cơ sở thẩm định chương 

tŕnh đào tạo 

(Ký tên, đóng dấu) 

Thủ trưởng cơ sở đào tạo đề nghị 

cho phép đào tạo 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 


