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GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG 2022

CHƯƠNG TRÌNH TRANG BỊ TƯ DUY PHẢN BIỆN
DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ THANH NIÊN
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ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC,
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
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Mục tiêu của chương trình
●

Trang bị năng lực Tư duy phản biện cho:
○

Các thầy cô giáo, nhân viên, và cán bộ quản lý

○

Kiểm định viên và đội ngũ làm bảo đảm chất lượng ở các CSGD

○

Sinh viên, học viên của các tổ chức giáo dục

○

Hội viên, đoàn viên của các tổ chức thanh niên
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Đối tượng của chương trình
●

Các tổ chức giáo dục (công và tư) và các tổ chức thanh niên được
thành lập chính thức theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm:
○

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

○

Các khoa, trung tâm thuộc các trường

○

Các tổ chức thanh niên, Đoàn hội sinh viên

○

Các trung tâm đào tạo kỹ năng – ngoại ngữ
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Nội dung chương trình
●

Chương trình cung cấp khóa đào tạo “Tư duy phản biện”
○

Cam kết chất lượng cao nhất

○

Hình thức học tập tương tác 100% online

○

Học tập trên hệ thống công nghệ LMS hiện đại

○

Không thu bất cứ 1 loại phí, học phí nào trong suốt dự án
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GIAI ĐOẠN 1

Số đơn vị giáo dục tham
gia: 10
Số môn học: 1
Số tài khoản cấp cho GV-NVCBQL: 10-30/ đơn vị
Số tài khoản cấp cho HVSV: 30-150/ đơn vị

Đợt 1

Đợt 2

Tháng 4 – Tháng 5, 2022

GIAI ĐOẠN 2

GIAI ĐOẠN 3

Số đơn vị giáo dục tham gia: 5
Số môn học: 2
Số tài khoản cấp cho GV-NVCBQL: 30-100/ đơn vị
Số tài khoản cấp cho HVSV: 150-500/ đơn vị

Số đơn vị giáo dục tham gia: 2
Số môn học: 3
Số tài khoản cấp cho GV-NVCBQL: 100-500/ đơn vị
Số tài khoản cấp cho HVSV: 500-5.000/ đơn vị

Tháng 6 – Tháng 8, 2022

Tháng 9, 2022 – Tháng 8, 2023

Tháng 10 – Tháng 11, 2022

Tháng 12, 2022 – Tháng 11, 2023

ĐÃ HOÀN TẤT

Tháng 7 – Tháng 8, 2022
ĐANG NHẬN ĐĂNG KÝ

Ghi chú:
1. Số lượng khóa học cấp cho từng đơn vị phụ thuộc vào mức độ cam kết, kết quả triển khai giai đoạn trước và qui mô của từng đơn vị
2. 3 môn học bao gồm: 1) Tư duy phản biện – chữa lành 7 căn bệnh, 2) Thực hành tình huống Tư duy phản biện, 3) Ứng dụng tư duy phản biện để
giải quyết vấn đề
3. Trị giá khóa học cung cấp cho GV- NV là 800 ngàn đồng/ khóa
4. Trị giá khóa học cung cấp cho HV-SV là 500 ngàn đồng/ khóa
5. Mọi chi phí khóa học, công nghệ, do Thinking School tài trợ. Chúng tôi không thu bất kỳ loại phí, học phí nào từ các đơn vị hay từ học viên.
ThinkingSchool
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YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC THAM GIA
●

Có nhu cầu và mong muốn trang bị năng lực tư duy phản biện cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, quản lý, và
học viên

●

Cam kết thực hiện đầy đủ 5 yêu cầu về chất lượng của chương trình:
○

Thành lập tổ quản lý dự án bao gồm ít nhất 2 thành viên trong đó có 1 là lãnh đạo của đơn vị để quản lý
dự án. Tổ dự án đại diện đơn vị tham gia quản lý chất lượng và hiệu quả của dự án

○

Thành viên tổ dự án tham dự hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý do Thinking School đào tạo (online,
60 phút)

○

Đảm bảo số lượng học viên theo học đúng số được cấp

○

Đảm bảo trên 95% học viên tham gia hoàn thành khóa học và nhận được chứng chỉ trong đúng thời
gian đào tạo quy định

○

●

Thực hiện phản hồi, góp ý cho khóa học nghiêm túc và có chất lượng

Đơn vị tham gia KHÔNG ĐƯỢC THU bất cứ khoản phí nào với học viên hay các bên liên quan. Không được
mua bán, sang nhượng các khóa học hay tài nguyên khóa học.
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TIÊU CHÍ XÉT CHỌN
●

Các tổ chức được chọn lựa dựa trên:

●

Chia sẻ tầm nhìn với chúng tôi về nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ và
học viên

●

Nghiêm túc và cam kết triển khai chương trình 1 cách chất lượng và hiệu quả

●

Chúng tôi thực hiện chính sách không phân biệt giữa các tổ chức công hay tư, quy
mô lớn hay nhỏ, ngành nghề hay đối tượng học viên.

●

Nếu số lượng đăng ký đông hơn khả năng cung cấp, chúng tôi sẽ ưu tiên cho các
đơn vị ở các khu vực khó tiếp cận giáo dục chất lượng cao trước.

●

Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

ThinkingSchool
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QUI TRÌNH ỨNG TUYỂN
GIAI ĐOẠN 1
●

Bước 1: nộp mẫu ứng tuyển có kèm công văn đề nghị với chữ ký và dấu của lãnh
đạo đơn vị (nộp online)

●

Bước 2: Đại diện lãnh đạo đơn vị tham gia phỏng vấn trực tiếp với Ban tổ chức
(online, 60 phút)

●

Bước 3: Công bố kết quả và ký cam kết triển khai dự án.

GIAI ĐOẠN 2, 3:
●

Xét tuyển từ các đơn vị tham gia ở giai đoạn 1, và căn cứ trên kết quả triển khai giai
đoạn 1 cũng như nhu cầu của từng đơn vị
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CÔNG NHẬN TÍN CHỈ
Khóa học của Thinking School được thiết kế tương đương 1 tín chỉ với 20 giờ học. Ở giai
đoạn 2 và 3, khi được trang bị 2-3 khóa học tương ứng 1 môn học 2-3 chỉ.
Các cách sử dụng:
●

Cách 1: trường có thể sử dụng chứng chỉ hoàn thành khóa học để công nhận tín chỉ
này cho học viên

●

Cách 2: kết hợp khóa học với 1 môn học kỹ năng 2-3 tín chỉ. Nhà trường chỉ cần dạy
phần còn lại của môn và công nhận tín chỉ của khóa học là 1 thành phần môn học. Ở
GĐ 2, 3: có thể công nhận hoàn thành cả môn học 2-3 TC.

●

Cách 3: Công nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học để xét yêu cầu sinh viên 5 tốt

ThinkingSchool
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ĐÁNH GIÁ
●

Đây là khóa học 100% online, tự động

●

Các đánh giá: bài tập và thực hành đều tự động. Các đánh giá này là đánh giá
quá trình học – formative assessment.

●

Bài tự phản chiếu cuối khóa bằng 1 video clip là đánh giá tổng kết (summative
assessment)

●

Các đơn vị có thể thực hiện thêm 1-2 đánh giá tổng kết như thi cuối kỳ hay dự
án nhóm nếu cần thiết và để công nhận tín chỉ. Thinking School có thể giúp
cung cấp đề thi và đáp án, nhưng không tham gia vào việc đánh giá này.
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NĂNG LỰC ĐÀO TẠO TƯ DUY PHẢN BIỆN
●

2015- 2018: Giảng dạy cho sinh viên đại học, cao học, và cộng đồng. Các môn
học 2, 3, 4 tín chỉ.

●

2018-2022: Giảng dạy cho các doanh nghiệp (VN và quốc tế) và cộng đồng.

●

Nội dung: 9 môn học, 12 kỹ năng, 500 tài nguyên số (clip, case, games..)

●

Học viên: 3.000 học viên chủ yếu Manager, Senior Manager, GM, Director,…

●

2021 – 2022: Phát triển phiên bản 2.0

ThinkingSchool
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2022 – MỘT PHIÊN BẢN HOÀN TOÀN MỚI
●

Nội dung: Chuẩn hóa + Công thức hóa + Thực hành với tình huống
thực tiễn + Chữa 7 vấn đề lớn của tư duy

●

Cập nhật: Liên tục cập nhật các tình huống mới.

●

Phương pháp: Tương tác trực tiếp + tự động.

●

Công nghệ: Thinking School LMS 2.0

ThinkingSchool
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CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG
●

Đánh giá của học viên: 4.7*/5 cho 16 tiêu chí đánh giá

●

Đã so sánh ý kiến của các nhóm khác nhau như: Học sinh sinh viên/ Người đi
làm/ Giảng viên/ Quản lý

●

Trung bình học viên cần: 16-20 tiếng để hoàn thành khóa học

●

Tỷ lệ hoàn thành khóa học: trên 70% (chưa đầy đủ vì học viên vẫn còn thời
gian đào tạo)
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VỀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ThinkingSchool
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Thinking School
●

Thinking School Vietnam thành lập 2018

●

Thinking School Switzerland thành lập 2019

●

Là doanh nghiệp Khoa học công nghệ của Việt Nam từ 2021

●

Giải 3, Hạng mục Khởi nghiệp sáng tạo, Giải thưởng Sáng tạo 2021, do
UBND Tp.HCM trao tặng

●

Lĩnh vực hoạt động chính:

○

Đào tạo năng lực tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo, quản
lý cho các doanh nghiệp đa quốc gia ở Việt Nam và thế giới

○
○

Chuyển giao công nghệ LMS quản lý đào tạo của Thinking School

Thiết kế và chuyển giao nội dung các khóa học online cho các doanh
nghiệp

○

Tư vấn chiến lược, quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp và tổ
chức giáo dục

ThinkingSchool
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OVERVIEW: Up to Mar/2022

60

Corporate clients

45

15

MNCs

Local
companies

ThinkingSchool

21,000
Participants, who
are trained by
Thinking School
▪
▪
▪
▪
▪

Supervisor
Manager
Senior Manager
General
Manager
Director

50

1,500

Average evaluation
of participants

COURSES

TRAINING
DAYS

13 criteria
Scale: 1-5
(5 is excellent)

20

5,000

TRAINERS

LIVESTREAM
SESSIONS

4.52
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TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
●

CEAVNUHCM

●

Thành lập năm 2013

●

Chính thức hoạt động vào năm 2014

●

Trực thuộc Đại học Quốc Gia Tp.HCM

●

Là 1 trong 4 Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục công lập được Bộ

Giáo dục và Đào tạo thành lập
●

Cờ thi đua, bằng khen “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của Bộ Giáo
dục và Đào tạo

●

Lĩnh vực hoạt động:

○
○
○

ThinkingSchool

Kiểm định chất lượng giáo dục cấp CSGD và CTĐT
Đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học
Tư vấn cải tiến, bồi dưỡng năng lực BĐCL và KDLCGD cho các CSGD
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