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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

GIẢNG VIÊN CHO KHÓA TẬP HUẤN VỀ TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC CHO GIÁO 

VIÊN CỐT CÁN TẠI TỈNH LÀO CAI 

 

1. Giới thiệu chung: 

Thông tin về Tổ chức Cứu trợ Trẻ em  

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) là một trong những tổ chức lớn hoạt động vì trẻ em trên thế giới. Được 

thành lập vào năm 1919, chúng tôi hiện tại đang có mặt ở 120 quốc gia toàn cầu. Sứ mệnh của chúng 

tôi là thúc đẩy những đột phá trong việc quan tâm tới trẻ em trên thế giới nhằm đạt được sự thay đổi 

nhanh chóng và lâu dài cho các em. Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có một tương lai. 

Trên toàn thế giới, chúng tôi giúp trẻ em có một khởi đầu khỏe mạnh, cơ hội được học tập và bảo vệ 

khỏi nguy hại.   

Chúng tôi làm tất cả những gì có thể cho trẻ em – trong cuộc sống hàng ngày và những thời điểm 

khủng hoảng – để thay đổi cuộc sống của các em và tương lai tất cả chúng ta  

Về “Chương trình phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm tại Lào Cai”: 

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) bắt đầu triển khai chương trình “Phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm 

trọng tâm tại Lào Cai” từ năm 2013 với mục tiêu đảm bảo các trẻ em thiệt thòi được phát triển toàn 

diện thông qua việc cung cấp các dịch chất lượng cao và bền vững về chăm sóc và giáo dục dành cho 

trẻ, gia đình trẻ và cộng đồng. Chương trình bao gồm 5 hợp phần dự án: Chăm sóc và phát triển trẻ 

thơ (ECCD); Giáo dục cơ bản (BE), Sức khỏe và dinh dưỡng học đường (SHN), Phát triển thanh 

thiếu niên (AD), Bảo vệ Trẻ em (CP) và các chủ đề lồng ghép về Giới, sự tham gia của trẻ em. 

Chương trình được triển khai trong khoảng thời gian từ 10-15 năm tại địa bàn 5 huyện dự án tại tỉnh 

Lào Cai (bao gồm: Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương và Văn Bàn). Chương trình nhằm 

hướng tới các mục tiêu cụ thể như sau: 

1. Trẻ em dưới 6 tuổi được chăm sóc đầy đủ, khỏe mạnh và có nền tảng vững chắc cho sự 

phát triển đầy đủ;  

2. Trẻ em 6-14 tuổi có môi trường học tập phù hợp và có chất lượng để nâng cao kết quả học 

tập;  

3. Trẻ em dưới 18 tuổi được nâng cao kiến thức, thái độ, và hành vi liên quan tới sức khỏe và 

dinh dưỡng; 

4. Thanh thiếu niên (độ tuổi từ 10-24) được chuẩn bị để có bước chuyển tiếp mạnh khỏe và 

thành công từ tuổi dậy thì thành người trưởng thành 

Hợp phần giáo dục bao gồm các hoạt động/can thiệp về giáo dục mầm non và giáo dục cơ bản (giáo 

dục tiểu học) hướng đến mục tiêu số (1) và số (2) trong tổng thể 04 mục tiêu mà chương trình hướng 

đến. Các hoạt động chính của hợp phần giáo dục bao gồm: i) Nâng cao năng lực cho giáo viên về 

phương pháp làm quen sớm với toán và tiếng Việt (giáo viên mầm non) và phương pháp tăng cường 

kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học (giáo viên tiểu học); ii) Hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi số 

trong giáo dục; iii) Huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc giáo dục trẻ tại gia đình; iv) Hỗ 

trợ nâng cao năng lực cho giáo viên về trường học hạnh phúc và kỷ luật tích cực. 
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Năm 2022, Chương trình tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các hoạt nâng cao năng lực cho cán bộ 

quản lý và giáo viên tại các trường mầm non và tiểu học tại tỉnh Lào Cai về mô hình trường học hạnh 

phúc. Trên cơ Sở đó, Chương trình mong muốn tìm kiếm tư vấn cá nhân làm giảng viên cho các khóa 

tập huấn về mô hình này trong thời gian quý 3-4/2022.  

 

2. Mục tiêu:  

Tư vấn sẽ chịu trách nhiệm biên tập tài liệu và điều hành 02 khóa tập huấn (mỗi khóa 02 lớp) về chủ 

đề xây dựng “trường học hạnh phúc” cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tại tỉnh Lào Cai.   

3. Điểm điểm và số lượng khóa tập huấn 

SL Hoạt động 
Địa 

điểm 

Số lượng 

học viên 
Số lớp 

Thời 

lượng/lớp 

Số lượng tư 

vấn cần có 

1 

Khóa 1: Tập huấn 

TOT cho giáo viên 

mầm non về “trường 

học hạnh phúc” 

TP Lào 

Cai 
74 học viên  2 3 ngày/lớp 

01 giảng viên/1 

lớp 

 

2 

Khóa 2: Tập huấn 

cho cán bộ quản lý 

bậc và giáo viên cốt 

cán bậc tiểu học về 

“Trường học hạnh 

phúc” 

TP Lào 

Cai 
84 học viên 2 3 ngày/lớp 

01 giảng viên/1 

lớp 

 

Ghi chú: Mỗi lớp tập huấn sẽ có thêm trợ giảng là chuyên viên, lãnh đạo của Sở GD-ĐT Lào Cai và 

nhân viên dự án tại Lào Cai. 

 

4. Phạm vi công việc: 

 Tư vấn viên sẽ chịu trách nhiệm chính trong triển khai các hoạt động sau:  

✓ Làm việc chặt chẽ với nhóm chương trình Sponsorship và  Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai 

để thống nhất xây dựng chương trình tập huấn, biên soạn tài liệu tập huấn.  

✓ Chịu trách nhiệm tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp tỉnh: 01 khóa cho giáo 

viên mầm non (chia là 02 lớp tập huấn); 01 khóa cho giáo viên tiểu học (chia làm 02 lớp tập 

huấn) 

✓ Viết báo cáo kết quả thực hiện hoạt động tập huấn sau khi kết thúc khóa tập huấn, trong đó đề 

xuất những điểm mà ngành giáo dục giáo dục tỉnh Lào Cai cần thúc đẩy để hiện thực hóa mô 

hình này.  

5. Kết quả mong đợi   
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# Kết quả mong đợi Mô tả Qui cách sản 

phẩm 

Số ngày làm việc dự kiến 

1 

Khóa 1: Tập huấn 

TOT cho giáo viên 

mầm non về “trường 

học hạnh phúc” 

Chương trình tập huấn, 

tài liệu tập huấn được 

SC và Sở GD&ĐT 

TỈNH Lào Cai thống 

thống.    

Báo cáo kết quả khóa 

tập huấn được Sở 

GD&ĐT TỈNH và SC 

đồng ý.  

Bản word, ppt 

Tổng số 9 ngày làm việc:  

-02 ngày xây dựng và 

thống nhất chương trình, 

tài liệu 

-06 ngày tập huấn (02 lớp 

mỗi lớp 2 ngày) 

-01 ngày viết báo cáo 

2 

Khóa 2: Tập huấn 

cho cán bộ quản lý 

bậc và giáo viên cốt 

cán bậc tiểu học về 

“Trường học hạnh 

phúc” 

Chương trình tập huấn, 

tài liệu tập huấn được 

SC và Sở GD&ĐT 

TỈNH Lào Cai thống 

thống.    

Báo cáo kết quả khóa 

tập huấn được Sở 

GD&ĐT TỈNH và SC 

đồng ý. 

Bản word, ppt 

Tổng số 9 ngày làm việc:  

-02ngày xây dựng và thống 

nhất chương trình, tài liệu 

-06 ngày tập huấn (02 lớp 

mỗi lớp 2 ngày) 

-01 ngày viết báo cáo 

 Tổng số   18 ngày 

 

6. Yêu cầu đối với tư vấn viên: 

Yêu cầu cần thiết:   

✓ Có bằng thạc sỹ (hoặc cao hơn) về chuyên ngành sư phạm, quản lý giáo dục, tâm lý học, 

công tác xã hội hoặc tương đương 

✓ Có  kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến giáo dục.  

✓ Có kinh nghiệm triển khai các dự án, khóa tập huấn cho giáo viên về mô hình trường học 

hạnh phúc, kỷ luật tích cực, hoặc tương đương 

Khuyến khích: 

✓ Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác địa phương, đặc biệt là đối tác trong ngành giáo 

dục ở cấp huyện, tỉnh. 

✓ Có kinh nghiệm và kỹ năng dẫn dắt, điều phối và thúc đẩy làm việc nhóm.  

✓ Kỹ năng viết báo cáo và phân tích thông tin tốt. 

✓ Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phí chính phủ quốc tế, đặc biệt là các dự án về 

giáo dục 

7. Khung thời gian: 

 Tư vấn sẽ bắt đầu công việc từ cuối tháng 9/2022 và hoàn thiện công việc vào tháng 11/2022 với 

thời gian dự kiến như sau:  
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STT Hoạt động Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Ghi chú 

1 

Khóa 1: Tập huấn TOT 

cho giáo viên mầm non 

về “trường học hạnh 

phúc” 

Tuần 2,  tháng 

9/2022 

Tuần 3, tháng 

9/2022 

Chuẩn bị các tài liệu tập 

huấn bắt đầu từ tháng 8 và 

nộp các sản phẩm cuối 

cùng vào tuần 1/ tháng 9.  

2 

Khóa 2: Tập huấn cho 

cán bộ quản lý bậc và 

giáo viên cốt cán bậc tiểu 

học về “Trường học hạnh 

phúc” 

Tuần 1, tháng 

10/2022 

Tuần 2, tháng 

10/2022 

Chuẩn bị các tài liệu tập 

huấn bắt đầu từ tháng 9 và 

nộp các sản phẩm cuối 

cùng vào tuần 4, tháng 

9/2022 

 

8. Báo cáo: 

Tư vấn sẽ báo cáo trực tiếp cho  Điều phối viên vùng dự án tại Lào Cai và nhóm cán bộ dự án tại Lào 

Cai. 

 

9. Đăng ký:  

Tư vấn sẽ gửi CVs thông qua địa chỉ email: vietnam.consultancy@savethechildren.org hoặc 

dothi.trang@savethechildren.org trước 17h00 ngày 14 tháng 08 năm 2022.  
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