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 Thạc sĩ. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong ba ngày từ 18 đến 20 tháng 12 

năm 2014, Trường Cán bộ quản lý giáo dục 

Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa tập 

huấn chủ đề “Dạy học sáng tạo và Văn hóa 

tổ chức”.  Báo cáo viên của khóa tập huấn là 

TS. Malcolm H Field (quốc tịch Anh) và TS.  

Ian H Frank (quốc tịch Ôxtraylia), hiện đang 

giảng dạy tại các trường đại học của Nhật 

Bản. Khóa tập huấn đã thu hút hơn 90 cán 

bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên từ 6 

trường đại học công lập, dân lập và quốc tế 

tham dự. 

 

Xuyên suốt trong ba ngày tập huấn, với 

phong cách học tập tích cực, với các trò chơi 

được tổ chức và thiết kế công phu, phương 

pháp học mà chơi thú vị, đã tạo tâm lý háo 

hức với những cơ hội, thách thức cho người 

học. Đặc biệt, sự nhiệt tình, thân thiện, sự 

chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo để tổ chức các 

hoạt động trong lớp học của các báo cáo 

viên đã hoàn toàn thuyết phục tất cả những 

người tham dự.  

 

Nội dung của khóa tập huấn đề cập đến 

các vấn đề liên quan đến quá trình nhận 

thức, giúp người học xác định các kiểu tư 

duy, các loại khung mẫu ảnh hưởng tới cách 

thức chúng ta tiếp nhận, xây dựng môi 

trường học tập và cấu trúc của tổ chức. Các 

lý thuyết học tập được đề cập có thể không 

mới với một số người nhưng chắc chắn 

người học vẫn như được mở ra một cánh 

cửa nhìn nhận mới, giúp người học có nhận 
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thức sâu hơn về quá trình giảng dạy và học 

tập sáng tạo, cũng như phát triển văn hóa tổ 

chức để hỗ trợ cho các mục tiêu học tập và 

thực tiễn giảng dạy.  

Kết thúc khóa học, Phó Hiệu trưởng 

Nguyễn Hồng Liêu - Trường Cán bộ quản lý 

giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh - vừa giữ 

vai trò lãnh đạo nhà trường tổ chức lớp học, 

vừa là học viên đã nhiệt tình theo sát suốt 3 

ngày tập huấn phát biểu kết luận: 

Hãy biến những gì đã học thành tư duy và 

hành động; 

Hãy năng động và sáng tạo; 

Hãy hiểu cá tính của nhau và tìm tiếng nói 

chung; 

Hãy cùng hợp tác và chia sẻ để thắng lợi. 

Và đây cũng chính là mục tiêu và thông 

điệp của khóa tập huấn muốn gửi tới các 

nhà giáo trong giảng dạy và quản lý. 
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