
Lộ trình phát triển
kỹ năng chuyển đổi



Đâu là thách thức toàn cầu?

9% Tiểu học

16% Trung học 

cơ sở

37% Phổ thông 

trung học

• Trẻ em cần những kỹ năng để hòa nhập tích cực vào cộng đồng của mình, trẻ em gái

cần có kỹ năng xác định và đưa ra những lựa chọn ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.

• Nền kinh tế thay đổi nhanh chóng khiến khó xác định những đòi hỏi về kỹ năng cần

thiết cho công việc trong tương lai.

• Đến năm 2030, 90% trong số 1 tỷ người trẻ sẽ lao động trong khu vực phi chính

thức hoặc nhiều em sẽ tự làm chủ/ tự kinh doanh.

Người trẻ không có những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, cho công việc và của một công dân
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Tại sao kỹ năng đóng vai trò quan trọng?

Kiến thức

Kỹ 

năng

Thái độ

Học tập là một quá trình thay đổi

về nhận thức, kỹ năng hoặc hành

vi nhờ kết quả của những trải

nghiệm trong và ngoài trường lớp.



Đâu là những kỹ năng cần thiết?

• kỹ năng chuyển đổi và kỹ năng nền củng cố lẫn nhau (ví dụ: kỹ năng giải quyết vấn đề và toán học, tư duy 

phản biện và khả năng đọc viết).

• Thiếu những kỹ năng nền và kỹ năng chuyển đổi ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, người trẻ không thể học 

tập và làm những công việc đòi hỏi tư duy bậc cao và sẽ đánh mất những lợi ích công việc trong tương lai

(Báo cáo Phát triển Thế giới, 2019). 

Kỹ năng nền: 
Kỹ năng đọc viết, tính 

toán và kỹ năng công 

nghệ số - một kỹ 

năng ngày càng đóng 

vai trò quan trọng

kỹ năng chuyển 

đổi: 
Kỹ năng giao tiếp, sáng 

tạo, giải quyết vấn đề và 

tư duy phản biện –

những kỹ năng áp dụng 

trong nhiều tình huống 

khác nhau

Kỹ năng chuyên 

môn: 
Làm mộc, lập trình 

(coding), kế toán hoặc 

kỹ thuật cho phép làm 

một công việc cụ thể.
Có thể trở nên lạc hậu. 



Chúng ta hiểu gì về Kỹ năng?

KỸ NĂNG
Liên tục phát triển

Từ thời thơ ấu 

đến lúc trưởng thành

Không giống kiến thức 

môn học
Trong giáo dục khởi nghiệp, người học 

được đào tạo cả về kiến thức và kỹ năng 

Khó đánh giá 
hơn kiến thức môn học, dẫn tới khó 

đánh giá và cải thiện chương trình 

Phát triển kỹ năng đòi hỏi giáo viên áp dụng phương pháp sư phạm lấy người học làm trung tâm

và thay đổi cách “học vẹt”, ghi nhớ máy móc truyền thống vốn tập trung chính vào phát triển kiến thức. 

Đây là lĩnh vực mới nổi mà UNICEF có thể đóng góp



Vì sao phát triển chưa hiệu quả?

•Thiếu tầm nhìn toàn diện về các kỹ năng cần thiết
dẫn đến một loạt các kỹ năng không được phát triển
thông qua chương trình học hoặc trong cuộc sống.

•Thiếu các phương pháp mang tính hệ thống để
phát triển kỹ năng dẫn đến các biện pháp can thiệp
không bền vững hoặc ngắn hạn với tác động hạn chế.

•Thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị thực hiện dẫn
đến thiếu bổ trợ lẫn nhau và cách tiếp cận của các bên
có thể mâu thuẫn với nhau

Các chính phủ thường thiếu tầm nhìn toàn diện về một loạt

kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hoặc cách tiếp cận có hệ

thống

• Trong số 152 quốc gia, 112 quốc gia đưa các kỹ năng vào

các chính sách và/hoặc chương trình giáo dục quốc gia,

nhưng chỉ có 11 quốc gia đang triển khai hiệu quả thông qua

hệ thống giáo dục và đào tạo (Brookings, 2017).

Mỗi cơ quan, nhà tài trợ của Liên Hợp Quốc, khu vực tư

nhân và xã hội dân sự lại thường tập trung vào một số kỹ

năng, kết quả và nhóm tuổi cụ thể mà ít phối hợp.

• ILO và WB tập trung vào kỹ năng làm việc của thanh niên,

UNFPA ưu tiên các kỹ năng trao quyền cho trẻ em gái vị

thành niên

UNICEF có danh mục phát triển kỹ năng rộng khắp các nhóm

tuổi và ngành

(Giáo dục/ Y tế/ Bảo vệ trẻ em/ Thúc đẩy sự phát triển và tham gia của

thanh thiếu niên/ Giới...)

• Tác động bị hạn chế do thiếu tầm nhìn chung hoặc cách tiếp cận

mang tính chương trình theo các con đường học và học tập suốt

đời.

KỸ NĂNG
Không phát triển liên tục và phổ cập với tất cả người học 

cả trong hoặc bên ngoài ghế nhà trường



Các kỹ năng trong Kế hoạch chiến lược của UNICEF
(Khu vực mục tiêu 2)

Trẻ em gái và trẻ em trai, đặc biệt là những trẻ thiệt thòi nhất và bị ảnh hưởng bởi những 
vấn đề nhân đạo, được tiếp cận cơ hội học tập và giáo dục chất lượng công bằng và 

toàn diện

• Tạo điều kiện cho 12,5 triệu trẻ em và
thanh thiếu niên phát triển các kỹ
năng học tập, trao quyền cá nhân,
công dân tích cực và việc làm (hỗ trợ
trực tiếp) và

• Đóng góp cho 10% các quốc gia thể
chế hóa các kỹ năng trong các hệ
thống giáo dục và đào tạo (tăng
cường hệ thống)

TIẾP 

CẬN

HỌC TẬP

PHÁT TRIỂN 

KỸ NĂNG

HỌC TẬP



Tăng cường hệ thống như thế nào?

Lồng ghép các kỹ 

năng vào Chính sách 

Quốc gia và các kế 

hoạch, chương trình 

và hoạt động đào tạo.  

Phát triển quan hệ đối tác 

để đảm bảo việc xây dựng 

chương trình phát triển kỹ 

năng đáp ứng nhu cầu thị 

trường lao động. 

Các chính sách và kế hoạch 

về cơ hội phát triển kỹ năng 

có lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới

Kêu gọi sự tham gia 

của các tổ chức cộng 

đồng nhằm triển khai 

các chương trình phát 

triển kỹ năng. 



UNICEF có thể đóng góp như thế nào?
Trên phạm vi toàn cầu, UNICEF sẽ hỗ trợ việc phát triển có hệ thống một loạt 
các kỹ năng chuyển đổi cần thiết suốt đời và thông qua nhiều hình thức học 

- chính quy, phi chính quy và dựa vào cộng đồng. 

Tăng cường quan hệ đối tác
chiến lược về phát triển các kỹ
năng chuyển đổi.

Xây dựng một tầm nhìn tổng thể
về phát triển các kỹ năng chuyển
đổi nhằm cung cấp thông tin cho
việc lập chương trình, quan hệ đối
tác và hoạt động tuyên truyền của
UNICEF;

Mang lại kết quả phát triển kỹ năng
chuyển đổi bằng cách hỗ trợ Văn
phòng Vùng (RO)/ Văn phòng
Quốc gia (CO) tăng cường và mở
rộng lập chương trình.

Xây dựng nền tảng kiến thức về
các kỹ năng chuyển đổi để quản
lý và chia sẻ kinh nghiệm tốt.

Đặc biệt, lộ trình này sẽ nêu chi tiết cách thức Bộ phận Chương trình/ Trụ sở 
sẽ hỗ trợ việc này. 



Lộ trình toàn cầu về các kỹ năng chuyển 
đổi- Công việc và Tiến độ 

1.Xây dựng tầm nhìn
chung

2.(Tháng 7/2018 đến Tháng
6/2019)

Khung toàn cầu về kỹ năng chuyển
đổi – Tháng 6/2019 

Hướng dẫn và công cụ của 
UNICEF (Kỹ năng về quyền công 
dân tích cực và thúc đẩy quyền

công dân, Kỹ năng làm việc, Giáo 
dục trung học, chương trình quốc 

gia về kỹ năng chuyển đổi. Cấu
phần về kỹ năng sống trong bộ 

công cụ bình đẳng giới trong giáo 
dục (GEE) – Tháng 12/2018

Tóm tắt tài liệu tuyên truyền, blog và 
các chiến dịch (ví dụ chủ đề Ngày 

quốc tế trẻ em gái 2018 là phát triển
năng lực chuyên môn cho trẻ em gái)

1.Mang lại kết quả

2. (Kể từ Tháng 11/2018)

Quốc gia được Văn phòng Vùng 
RO/ Văn phòng quốc gia CO hỗ trợ 
trong khung chương trìnhtoàn cầu

Thỏa thuận dài hạn và danh sách 
các chuyên gia tư vấn cho RO / CO

3.Chia sẻ kiến thức 
và xây dựng sự kiện

4.(Kể từ Tháng 1/2019)

Nền tảng kỹ năng toàn cầu

Mạng lưới phát triển kỹ năng của 
UNICEF để chia sẻ và xây dựng 

chuyên môn trong đội ngũ nhân viên

Hội thảo trực tuyến (webinar) về kỹ 
năng toàn cầu

4.Phát triển quan hệ
hợp tác chiến lược

5. (Kể từ Tháng 7/2018)

Dự án đầu tư và Đề xuất chiến lược 
về kỹ năng (PFP, UK Nat Comms, 

LACRO)

4.Quan hệ đối tác kỹ thuật với WB 
(S4YE, Đánh giá kỹ năng), 

UNESCO, ILO (Sáng kiến toàn cầu), 
UNFPA Hỗ trợ quan hệ đối tác khu 

vực tư nhân, ví dụ như LEGO, 
Marriot, Citi…

4.Hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình
nghị sự thanh thiếu niên YPA

4.Có khả năng hợp tác về phát
triển Kỹ năng toàn cầu trong
khuôn khổ với ILO / UNFPA / 

UNESCO



Khung toàn cầu về kỹ năng 
chuyển đổi



Mang lại một tầm nhìn toàn

diện về phát triển kỹ năng

chuyển đổi để cung cấp thông

tin và tăng cường việc lập

chương trình, quan hệ đối

tác và tuyên truyền của

UNICEF về kỹ năng học tập,

làm việc, trao quyền, giáo dục

công dân; (Kế hoạch Chiến

lược SP, Chương trình nghị

sự Thanh niên YPA)

Hỗ trợ việc hợp tác và học 

tập trong và ngoài UNICEF 

(ví dụ, các công cụ đánh giá, 

các quan hệ hợp tác trong 

khu vực...)

Tài liệu chất lượng và công bố

toàn cầu được chính phủ và các 

bên liên quan khác/ các Chuyên 

gia sử dụng

Thúc đẩy quan hệ đối tác

và phối hợp về hỗ trợ và

gây quỹ từ bên ngoài (WB,

ILO, UNFPA...)

Khung Toàn cầu về kỹ năng chuyển đổi – Mục 
tiêu



Khung Toàn cầu về các kỹ năng chuyển đổi
- Các trụ cột

Giáo dục chất lượng thúc

đẩy trao quyền cho các

cá nhân có thể thực hiện

hiệu quả và hoàn thành

các trách nhiệm công

dân, đồng thời cũng

thành công trong môi

trường làm việc.

Giáo dục chất lượng

không trung lập về giá trị

và cần phải ghi nhận rằng

giáo dục thúc đẩy các giá

trị dựa trên quyền con

người và thúc đẩy phẩm

giá con người.

Việc phát triển kỹ năng

được tích lũy từ khi còn

nhỏ, xuyên suốt giai đoạn

thanh thiếu niên đến khi

trưởng thành.

Ở mọi lứa tuổi, mỗi cá

nhân là một người học

được cung cấp nhiều cơ

hội để học hỏi và hiện

thực hóa tiềm năng của

họ.

Việc phát triển kỹ năng diễn

ra xuyên suốt nhiều lộ trình

học tập khác nhau, từ giáo

dục chính quy đến các môi

trường phi chính quy, tại

nơi làm việc thông qua các

phương thức khác nhau và

mọi cá nhân đều có thể tiếp

cận .

Hơn nữa, chương trình học

tập chất lượng cao thông

qua các kỹ năng chuyển đổi

chỉ có thể duy trì nếu nó

được lồng ghép vào hệ

thống giáo dục.

Một phương pháp tiếp cận 

toàn diện về giáo dục 

Một phương pháp tiếp 

cận dựa trên quyền
Một chu trình

học tập suốt đời

Một phương pháp tiếp 

cận đa hình thức và đa hệ 

thống



KhungToàn cầu về kỹ năng chuyển đổi 
- Khái niệm

12 kỹ năng chuyển đổi được lựa chọn thông qua nghiên cứu với quy trình tham gia của các bên liên quan 

bao gồm các Chính phủ, ILO, WB, UNFPA, UNESCO, Khu vực tư nhân và Xã hội dân sự 

Liên quan đến các giá trị tiềm ẩn trong quyền 

con người, các nguyên tắc dân chủ, hiểu biết 

và tôn trọng liên văn hóa và thúc đẩy hòa bình 

ở tất cả các cấp độ xã hội, mà một cá nhân 

được tiếp xúc và phát triển

Liên quan đến các kỹ năng cá nhân và xã hội 

cho phép các cá nhân phát huy hết khả năng 

của mình để trở thành những con người hoàn 

chỉnh toàn diện

Liên quan đến các công cụ nhận thức và 

siêu nhận thức cần thiết để hiểu rõ hơn về 

thế giới và sự phức tạp của nó cũng như 

một nền tảng phù hợp và đầy đủ cho việc 

học tập trong tương lai.

Liên quan đến các kỹ năng cho phép các 

cá nhân tham gia hiệu quả vào nền kinh tế 

và xã hội thông qua lao động hoặc làm chủ 

doanh nghiệp.  

CHUNG SỐNG
học cách

TÌM HIỂU 
học cách

học cách học cách

TỒN TẠI LÀM VIỆC

Sáng tạo

Tư duy 

phản biện

Giải quyết 

vấn đề

Hợp tác

Đàm phán

Ra quyết 

định

Tự quản 

lý

Khả năng 

chống đỡ

Giao tiếp

Tôn trọng sự 

đa dạng

Đồng cảm

Tham gia

QUYỀN CÔNG 

DÂN TÍCH 

CỰC HỌC TẬP

TRAO QUYỀN 

CÁ NHÂN

KHẢ NĂNG LÀM 

VIỆC VÀ TINH 

THẦN KHỞI NGHIỆP



Xác định nhóm kỹ năng ứng viên 
theo 4 chiều hướng học tập 

QUYỀN CÔNG 

DÂN TÍCH 

CỰC HỌC TẬP

TRAO QUYỀN CÁ 

NHÂN

KHẢ NĂNG LÀM 

VIỆC VÀ TINH 

THẦN KHỞI NGHIỆP



Lựa chọn và phân tích bộ 3 kỹ năng phù hợp nhất với từng chiều (về mặt 
đóng góp) và bao gồm hầu hết các kỹ năng phụ

QUYỀN 

CÔNG DÂN 

TÍCH CỰC

HỌC 

TẬP

TRAO 

QUYỀN CÁ 

NHÂN

KHẢ NĂNG 

LÀM VIỆC VÀ 

TINH THẦN 

KHỞI NGHIỆP



Hướng dẫn về 12 kỹ năng chuyển đổi cốt lõi – Ví dụ 

Định nghĩa 

về tính sáng tạo
Tính sáng tạo và bốn 

chiều hướng học tập

Sự phù hợp của tính sáng tạo 

theo chiều hướng học tập 

Có sẵn cho tất cả 12 kỹ năng chuyển đổi...



Khung toàn cầu về Chương trình phát triển kỹ năng 
chuyển đổi

Tập trung vào tính công bằng, bao trùm, đổi mới, bền vững và khả năng mở rộng quy mô

Việc phát triển các kỹ năng đòi hỏi các chiến 

lược sư phạm hiệu quả như phương pháp 

lấy người học làm trung tâm phụ thuộc phần 

lớn vào vai trò hỗ trợ của giáo viên và người 

hướng dẫn. Đồng thời đòi hỏi các tài liệu học 

tập phù hợp với lứa tuổi 

để hỗ trợ phương pháp sư phạm.

Việc phát triển các kỹ năng đòi hỏi phải tập 

trung vào thực hiện giáo dục chính quy như 

trên các kênh giáo dục phi chính quy và 

không chính thức bao gồm cả cách thức tìm 

việc và làm việc.   Điều này đảm bảo sự 

công bằng và phổ cập

Việc phát triển hiệu quả các kỹ năng  

đòi hỏi môi trường an toàn nơi tất cả người 

học có thể tham gia và cảm thấy an toàn về 

thể chất, xã hội và cảm xúc. 

Để đạt được quy mô và 

tính bền vững, việc phát triển 

các kỹ năng cần được đề cập 

trong các chính sách và kế hoạch quốc gia, 

khung chương trình, khung phối hợp và đối 

tác, ngân sách và tài chính, phát triển nguồn 

nhân lực và năng lực, theo dõi và đánh giá 

M&E và khung chứng nhận.  

Để phát triển kỹ năng, cần có chiến lược sư phạm 

hiệu quả như phương pháp lấy người học làm 

trung tâm phụ thuộc chủ yếu vào vai trò hỗ trợ của 

giáo viên và người hướng dẫn. Đồng thời cũng 

cần các học liệu phù hợp với lứa tuổi 

để hỗ trợ phương pháp sư phạm. 

Dạy và Học Các kênh đa dạng

Để phát triển kỹ năng, cần tập trung thực hiện cả 

kênh giáo dục chính quy, giáo dục phi chính quy 

và giáo dục ngoài nhà trường, cả trong quá trình 

chuẩn bị cho công việc tương lai và tại nơi làm 

việc. Tất cả đảm bảo 

tính công bằng và bao trùm

Việc phát triển hiệu quả các kỹ năng đòi hỏi môi 

trường an toàn nơi tất cả người học có thể tham 

gia và cảm thấy an  toàn về thể chất, xã hội và 

cảm xúc.

Để phát triển kỹ năng một cách bền vững và 

trên quy mô lớn, cần lồng ghép vào các chính 

sách, kế hoạch quốc gia, khung chương trình, 

khung phối hợp và đối tác, lập ngân sách và tài 

chính,

phát triển nguồn nhân lực và năng lực, 

khung theo dõi và đánh giá và chứng nhận.  

Môi trường 

thuận lợi

Các hệ thống

PHÁT TRIỂN 

KỸ NĂNG



Các xuất phát điểm chính: Ví dụ

Các quốc gia có thể tiếp cận lộ trình phát triển kỹ năng chuyển đổi từ nhiều góc độ khác nhau tùy 
thuộc vào tình hình của từng quốc gia và xuất phát điểm nào là phù hợp để thúc đẩy một chương 

trình học bao trùm nói chung.

Dạy và Học 

Hệ thống

Môi trường 

thuận lợi

Các kênh 

đa dạng

Thiết kế các chương trình học thay thế mang tính linh hoạt và đạt chứng nhận cũng như hoạt động ngoại khóa 

(như các câu lạc bộ), can thiệp tại nhà và xây dựng các phương thức học mới như học trực tuyến, học tập đồng 

đẳng (peer-learning) và tự học; các chương trình thanh thiếu niên hay hỗ trợ chuyển tiếp từ trường học đến nơi 

làm việc (đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động, thúc đẩy khởi nghiệp, ươm tạo, học nghề, hướng nghiệp, cố 

vấn và thực tập)

Lồng ghép các kỹ năng trong các tầm nhìn, chính sách, kế hoạch và chương trình giáo dục quốc gia (tại cấp 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông), xây dựng các công cụ đánh giá, khung chứng nhận 

kỹ năng và các hệ thống tích hợp trong khung trình độ quốc gia, phối hợp và hợp tác hiệu quả giữa chính phủ, xã 

hội dân sự và khu vực tư nhân. 

Thiết kế và triển khai các chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, trang bị cho họ các phương pháp 

sư phạm lấy người học làm trung tâm, phù hợp với giới và lứa tuổi, lồng ghép nội dung phát triển kỹ năng vào 

các tài liệu dạy và học như sách giáo khoa, tài nguyên học tập trực tuyến và tài liệu hướng dẫn cho giáo viên/ 

người hướng dẫn

Thúc đẩy cơ chế quản trị, trách nhiệm giải trình trong các trường học: sự tham gia của cộng đồng, phụ huynh và 

trẻ em trong công tác quản lý tại trường, xây dựng môi trường học tập tích cực, an toàn, không bạo lực, bao 

trùm cho trẻ em và thanh thiếu niên ở cấp độ thể chế, hỗ trợ tâm lý xã hội cho trẻ em và thanh thiếu niên trong 

môi trường phát triển và nhân đạo, trợ cấp cho các cá nhân, đơn vị đào tạo để khuyến khích việc phát triển kỹ 

năng cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.


