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Thư của Vua Bhutan 

“Hôm nay tôi thay mặt cho toàn thể giáo viên và học sinh của chúng ta  - giáo viên 

của chúng tôi luôn cam kết và cống hiến – học sinh luôn là những học sinh chăm chỉ 

và trung thành – tuy nhiên đó lại là nhiệm cụ của cha mẹ, của các nhà hoạt định chính 

sách và của chính phủ để đưa ra các công cụ thích hợp cho học sinh và giáo viên. Đó 

là những cuốn sách đúng, những chương trình giảng dạy đúng và định hướng đúng. 

Đối với những điều này trước hết chúng ta phải tự hỏi mình chúng ta sẽ đi về đâu: nền 

kinh tế, nền dân chủ, một quốc gia. Nói cách khác: Tầm nhìn của Bhutan là gì? Sau đó 

chúng ta cần xây dựng một hệ thống giáo dục mà nuôi dưỡng những người có kỹ 

năng, kiến thức phù hợp và đào tạo để thực hiện điều này: Tầm nhìn. Chúng ta càng 

nhận thức sớm được điều này bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. 

TẦM NHÌN là một từ rất sâu sắc nhưng thường được sử dụng sai. Tôi cảm thấy cách 

sử dụng từ này tốt nhất là mô tả tầm quan trọng của giáo dục. Vì nếu tầm nhìn của 

chúng ta cho một đất nước mà không chứa đựng trong các trang sách của trẻ con cầm 

mỗi ngày, theo lời của giáo viên chúng ta mỗi khi đến lớp, trong chính sách giáo dục 

của chính phủ thì có thể nói: chúng ta không có tầm nhìn. 

Chúng tôi có thể mơ về một bộ máy nhà nước mạnh nhất với tiêu chuẩn cao nhất, 

nhưng chúng tôi không quên rằng những tiêu chuẩn này phải được mang vào trong 

trường học nơi có những lãnh đạo tương lai của đất nước đang lớn lên. 

Chúng tôi có quyền mơ về những công viên phần mềm đẳng cấp quốc tế, các trung 

tâm tài chính quốc tế, mức độ cạnh tranh cấp quốc tế; nhưng chúng ta không thể quên 

rằng chúng ta không thể có nguồn nhân lực nếu trong các trường học và đại học của 

chúng ta hiện tại không ban cho học sinh tài năng và kỹ năng như vậy.  

Chúng tôi có thể mơ về một quốc gia bảo vệ môi trường, GNH, một nền kinh tế mạnh, 

một nền dân chủ; nhưng mọi điều đó sẽ không thể hoặc không thể bền vững nếu 

chúng ta không cật lực và đổ mồ hôi để xây dựng nên một nền giáo dục đủ mạnh. 

Tương lai của đất nước chúng ta nằm trong một thế giới hẹp. Mục tiêu của chính phủ 

và kế hoạch 10 đã phản ánh thực tế này. Nếu chúng ta có một cái nhìn về mục tiêu 

trước mắt của đất nước: như mục tiêu phát triển thủy điện, mìn, y tế, du lịch, ngân 

hàng, công nghệ thông tin, đường giao thông, sân bay nội địa và quốc tế và những thứ 



tương tự như vậy. Bạn nghe thuật ngữ như "kiến thức dựa ',' thích hợp ',' băng thông 

rộng "," đổi mới ", ‘trung tâm dữ liệu ',' bền vững 'và những thứ tương tự như vậy. 

 

Những mục tiêu và khái niệm trên rất đỗi bình thường, và phản ảnh thực tế đang thay 

đổi. Nhưng nếu việc thay đổi thực tế mang lại nhiều tham vọng và mục tiêu mới, 

chúng cũng cần có kế hoạch và sự chuẩn bị mới. Phần lớn chúng ta thường tự hỏi 

mình làm thế nào để xây dựng à bồi dưỡng người thực hiện kế hoạch và mục tiêu của 

chúng ta. Câu trả lời nằm trong giáo dục. Thống kê cho thấy khi chúng ta mơ quá 

nhiều, những giấc mở chồng chất như các tầng của tòa nhà chọc trời, thì những nền 

tảng cũng cần được tăng cường.  

Hãy để tôi đưa ra một quan sát tổng quan và đơn giản để so sánh. Trong tất cả các 

nước tiến bộ mạnh mẽ trong các lĩnh vực chúng ta đang phấn đấu để phát triển, sức 

mạnh của hệ thống giáo dục là Toán và Khoa học. Trong thực tế, ở Ấn Độ, chủ đề ưa 

thích của hầu hết học sinh là Toán. Vậy mà ở Bhutan, Toán học là một trong những 

điểm yếu của chúng ta – hầu hết học sinh không thích Toán và điểm thấp hơn 50%. 

Chúng ta cũng có điểm yếu tương tự trong Khoa học và thật ngạc nhiên, thậm chí cả 

tiếng Anh.  

Tôi đã nghiên cứu số liệu thống kê của chính chúng ta, có rất nhiều chi tiết đáng quan 

tâm – bạn cũng nên tự nghiên cứu. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cần phải tự hỏi 

mình: - “hệ thống giáo dục của chúng ta đã phản ánh được các cơ hội và thách thức 

thay đổi chưa?” Hãy chiêm nghiệm câu hỏi này. 

Hãy chiêm nghiệm đối với những sai lầm của những người đi trước và được xem là 

khó khăn, những thành công trong quá khứ, những ngưỡng mộ và tôn trọng bên ngoài 

trong thế giới ngày nay. Và không thể nhìn thấy rồi ngày mai sẽ biến mất, nếu chúng 

ta để mất cái nhìn về sự thành công của mình. 

Chiêm nghiệm! đối với những sai lầm nghiêm trọng sẽ là một giấc mơ của sự lạc quan 

lớn, với dân tộc ta từ thành công này trong quá trình chuyển đổi dân chủ vào một 

tương lai thành công hơn và không nhận ra rằng, không phải chúng ta mà là con em 

chúng ta phải đảm bảo sự thành công của dân tộc. 



Tôi lại nói về thời gian một lần nữa: “tương lai của một quốc gia sẽ phản ánh chất 

lượng lớp trẻ của quốc gia đó – một quốc gia không thể đánh lừa về một tương lai tươi 

sáng nếu không có sự đầu tư một cách khôn ngoan vào thế hệ trẻ” 

Chúng tôi luôn muốn nhắc lại lời của HM, Vua thứ tư, đã từng nói: “tương lai của đất 

nước nằm trong tay con em chúng ta.” Chúng tôi biết rằng Hoàng thượng, cha tôi, có 

nghĩa là chất lượng giáo dục cho thế hệ trẻ của Bhutan là tối quan trọng. Rằng đó là 

nhiệm vụ của chúng ta, những cha mẹ, những nhà lãnh đạo và công dân của cả nước 

cần được cung cấp một nền giáo dục tốt. Chúng ta đảm bảo trẻ nhỏ được phát triển để 

trở thanh mạnh mẽ và sững đáng với quốc gia vươn tới tầm cao mới. 

Tôi không thể đi vào chi tiết của giáo dục ngành - có những chuyên gia trong chúng ta 

có thể làm điều này. Tất cả tôi biết là, đơn giản như âm tiết, mà hy vọng và nguyện 

vọng của chúng tôi là một quốc gia phải được phản ánh trong những gì là dạy cho các 

thế hệ tương lai của chúng ta trong phòng học. Đây là quan điểm của tôi. tôi kêu gọi 

cha mẹ, các nhà hoạch định chính sách và toàn thể công chúng để phản ánh về vấn đề 

này. Ghi nhớ: 

 Đó là văn hóa của chúng ta, truyền thống và di sản là nền tảng của chúng tôi 

Dân tộc và nhân dân của chúng tôi là Tài sản lớn nhất. 

 Đó là chúng ta có một dân số nhỏ - nhưng mọi người chúng tôi yêu đất nước 

- với các công cụ thích hợp, chúng tôi có thể đạt được bất cứ điều gì. 

 Đó là giáo dục dân chúng tôi là Bước đầu tiên để thực hiện nguyện vọng của 

chúng tôi trong một quốc gia. 

 Đó là không đủ để cung cấp miễn phí giáo dục - chúng tôi phải cung cấp 

giáo dục có chất lượng như vậy mà nó sẽ đảm bảo một vị trí phân biệt cho 

trẻ của chúng ta bất cứ nơi nào trên thế giới. 

 Và rằng cửa sổ của chúng ta về cơ hội là nhỏ - hôm nay phần lớn nhất dân 

số của chúng tôi là thanh niên - làm thế nào chúng tôi giải quyết chất lượng 

giáo dục bây giờ sẽ xác định xem chúng ta sẽ xây dựng các công dân trẻ 

mạnh mẽ, những người sẽ đảm bảo một tương lai tươi sáng lâu dài cho quốc 

gia - hoặc thất bại và nhốt như một số lượng lớn các trẻ em của chúng tôi và 

con cái của họ để trở thành thế hệ gian khổ và đấu tranh. 

Khi mặt trời lặn vào mỗi tối và sáng hôm sau lại mọc lên, mọi việc cũng cần được như 

vậy. tuy nhiên đừng bao giờ để ánh sáng giáo dục tắt đi dù chỉ một chút. Vì nếu giáo 



dục chỉ cần đen tối trong một phút, các thế hệ con em chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và 

chúng ta sẽ mất nhiều thập kỷ để thắp sáng trở lại. 

Hỡi phụ huynh và giáo viên, tôi muốn các bạn biết rằng niềm đam mê của tôi là luôn 

luôn được nuôi dưỡng thế hệ trẻ của chúng ta mỗi ngày, mỗi năm – cho họ kỹ năng 

lao động và cam kết của họ là xây dựng quốc gia tương lai. Không có con đường nào 

khác – không có công cụ nào khác – cho sự thành công trong tương lai của Bhutan. 

Tôi kết thúc với câu nhắn nhủ: “Tầm nhìn quốc gia của chúng ta chỉ có thể thực hiện 

nếu phạm vi của những ước mơ và khát vọng của chúng tôi là kết hợp bởi thực tế, 

chúng tôi cam kết nuôi dưỡng công dân tương lai của chúng ta.” 

Địa chỉ của Hoàng thượng tại 3rd Đại học Hoàng gia Bhutan cho Samtse và Paro Cao 

đẳng Giáo dục,  

17 Tháng hai 2009. 

(BBSC) 

  



Lời tựa 

Bhutan khát khao trở thành tự cấp tự túc, kinh tế thịnh vượng, môi trường bền vững, 

dân chủ âm thanh và văn hóa sôi động quốc gia, các công dân trong đó có sáng tạo, có 

tay nghề cao và có khả năng đáp ứng cho toàn cầu mới nổi thách thức và góp phần 

vào sự xã hội công bằng và bền vững phát triển kinh tế và phúc lợi của cộng đồng và 

quốc gia.  

Khung Giáo dục Quốc gia (NEF) phục vụ như là một nền tảng chính sách tài liệu cho 

sự phát triển của Bhutan dựa trên tầm nhìn thống nhất và mục tiêu, như xuất phát từ 

tầm nhìn của Nhà Vua, Hiến pháp, các chính sách của chính phủ, các nhu cầu của các 

ngành công nghiệp, quan điểm của giáo dục của chúng tôi các chuyên gia và công 

chúng nói chung.  

Tài liệu này trình bày tổng quan trạng thái hiện tại của giáo dục ở Bhutan và thiết lập 

kiến nghị nêu rõ ràng cho một hệ thống giáo dục chuyển đổi. Trong khung mục tiêu 

giáo dục phù hợp với mục tiêu quốc gia của chúng tôi và đề nghị học tập tiêu chuẩn 

để đáp ứng được các mục tiêu giáo dục, NEF 2012 là một bản đồ xuất sắc và đổi mới. 

Bhutan vạch ra một hệ thống của Tổng Giáo dục mà phát triển kiến thức, kỹ năng, sự 

hiểu biết và chất lượng của trẻ em để làm cho chúng phát triển thịnh vượng trong 

trường học và trang bị đầy đủ cho thế giới của công việc. qua tập trung vào các kỹ 

năng quan trọng và cho tư duy độc lập, giải quyết vấn đề, thông tin liên lạc và hợp tác, 

nhằm trang bị cho các công dân trẻ của chúng tôi với các phẩm chất kiên cường, tính 

linh hoạt, niềm tin và thái độ tích cực. Phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu của quốc gia, 

hệ thống của Tổng Giáo dục, như đã nêu trong bài này, là một hợp nhất hướng cho 

chính sách giáo dục trong tương lai, thực hành và các nguồn tài nguyên. Các mục tiêu 

và kỳ vọng được dự định để hướng dẫn các bên liên quan ở tất cả các cấp, bao gồm 

các chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, phụ huynh, giáo viên và sinh viên, về phía 

phổ biến mục tiêu và hướng đến một mục tiêu chung. Thông qua quá trình giáo dục 

biến đổi mà Bhutan sẽ có thể khắc phục tầm nhìn và mục tiêu riêng của mình, phát 

huy tính độc đáo của văn hóa xã hội cho thách thức tương lai, và có hiệu quả tham gia 

sự phát triển của dân tộc. 

Với giáo dục mới được cải thiện hệ thống Tôi tin tưởng rằng con em chúng ta sẽ được 

trao quyền để đối mặt và vượt qua bất kỳ thách thức nào trong cuộc sống của họ, để 



nổi trội trong sự nghiệp mình đã chọn, và đi trên con đường dẫn đến một tương lai 

tươi sáng. 

Lyonchen Jigme Y Thinley 

Thủ tướng Danh dự Bhutan 

 

 

  



Lời cảm ơn 

Công việc này đã được rút ra từ những ý tưởng, những lý thuyết và kinh nghiệm của 

nhiều người có cung cấp hướng tới việc tạo ra các khung Giáo dục Quốc gia 

(NEF). chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm ơn đến tất cả các cá nhân và các nhóm 

người đã đưa ra một khung vững chắc cho Giáo dục Quốc gia năm 2012: 

 Chủ tịch danh dự và các thành viên danh dự của Hoàng gia Giáo dục 

Hội đồng chỉ đạo và hỗ trợ 

 Bộ trưởng danh dự, Bí thư, Dashos, và người tham gia trong tầm nhìn 

Hội thảo đã khắc họa một tầm nhìn cho công dân Bhutan 

 các thành viên nhóm nòng cốt của Giáo dục khám phá và Hội đồng Hoàng gia 

Giáo dục cho đóng góp lớn và lãnh đạo, từ khái niệm hóa để cuối cùng chuẩn bị cuối 

cùng để ban hành khung giáo dục này 

 những người tham gia của giáo dục Khung giá Retreats quốc gia và hội thảo cho 

các đầu vào có giá trị 

 các giáo viên và hiệu trưởng của các trường SEED GNH phản hồi mang tính xây 

dựng của họ và các thông tin có liên quan 

 đối tác dự án REC từ nhiều nước khác nhau cho thông tin phản hồi thẳng thắn và 

mang tính xây dựng 

và cuối cùng 

 đội ngũ thiết kế đã giúp cho tài liệu này một hình thức có thể đọc được. 

  





 

Khung Giáo dục Quốc gia: Định hình tương lai của Bhutan 

Tổng quan 

Quá trình phát triển hiện đại ở Bhutan bắt đầu vào năm 1961, khi Hoàng thượng, thứ ba Druk 

Gyalpo, Jigme Dorji Wangchuck, mở nước với phần còn lại của thế giới như vậy, kết thúc thời 

đại của cách ly tự áp đặt. Trải rộng trên 38.394 km vuông, đất nước nằm ở khu vực Nam Á, với 

Ấn Độ ở phía nam và phía đông, phía tây Nepal và Trung Quốc phía Bắc. Bhutan là gần như 

hoàn toàn miền núi, với tăng đất từ khoảng 200m trên mực nước biển ở phía nam và cao chót vót 

trên 7,500m ở dãy Himalaya cao hơn ở phía bắc. Kết thúc 70% của Bhutan được bao phủ bởi 

rừng. Nước chia thành 20  dzongkhag (tỉnh) được chia thành 205 Gewogs (làng), để tạo điều 

kiện phát triển kinh tế công bằng và cho mục đích chính. Ngôn ngữ quốc gia của Bhutan là 

Dzongkha, đó cũng là ngôn ngữ chính thức, trong khi tiếng Anh đang ngày càng được sử dụng 

như là ngôn ngữ giao tiếp. Các bản chất tinh thần của Bhutan là bắt nguồn từ Phật giáo.  

 

Khung giáo dục Quốc gia 

Mục đích 

Tầm nhìn và mục tiêu 

Tình huống Chuyển đổi 

giáo dục ở Bhutan 

Cấu trúc giáo dục 

Chương trình khung quốc gia 

Điều kiện cần và đủ 



Bhutan đã phát triển và tiến bộ dưới sự trị vì của năm vua Wangchuck triều đại. Trong năm 

2006, tầm nhìn xa rất được yêu thích và được tôn trọng, thứ tư Druk Gyalpo, Jigme Singye 

Wangchuk thoái vị ngai vàng, có lợi cho người thứ năm Druk Gyalpo, Jigme Khesar Namgyel 

Wangchuck. Druk Gyalpo thứ tư đã bắt đầu phát triển của nền dân chủ nghị viện ở Bhutan và 

việc soạn thảo Hiến pháp, để cuối cùng bàn giao quyền quản trị để chính người dân quyết 

định. Hành động này đã đánh dấu một trăm năm của chế độ quân chủ thành công ở Bhutan mà 

báo trước thành tựu to lớn trong xã hội kinh tế phát triển và đời sống tinh thần của người dân 

Bhutan. Trong năm 2008, Bhutan đầu tiên chính phủ dân chủ được thành lập.  

Các khái niệm Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia (GNH), tiến bộ nhờ Druk Gyalpo thứ tư, 

Jigme Singye Wangchuck, là nguyên tắc hướng dẫn cho sự phát triển của Bhutan. Được thừa 

nhận rằng sự phát triển tinh thần và tình cảm cũng quan trọng như tài liệu tích lũy và tiện nghi 

vật chất. Hoàng thượng tin rằng, "Gross National Happiness là quan trọng hơn tổng sản phẩm 

quốc gia, và mục đích cuối cùng của chính phủ là để thúc đẩy hạnh phúc của con người. " 

Nông nghiệp là xương sống của nền kinh tế của Bhutan. Góp phần khoảng 33% của GDP và 

khoảng 70% dân số phụ thuộc vào nó cho một sinh kế. Ngày nay, sản xuất các ngành công 

nghiệp, thuỷ điện và các ngành dịch vụ cũng đang nổi lên và phát triển trong nước. Tiến bộ chính 

sách đã được kích hoạt Bhutan để thực hiện tiến bộ đáng kể trong việc mở rộng cơ sở giáo dục ở 

tất cả các cấp, tăng tiến tuyển sinh và cung cấp tiếp cận giáo dục tại các vùng xa xôi của đất 

nước. 

  



Phần 1: Mục đích của khung giáo dục quốc gia 

 

Đời sống chính trị và xã hội của Bhutan là đi qua một giai đoạn đòi hỏi mạnh mẽ và 

hướng tới tương lai hệ thống giáo dục. Khung Giáo dục Quốc gia (NEF) phục vụ như 

là một tài liệu chính sách nền tảng xác định tầm nhìn và mục tiêu quốc gia cho sự phát 

triển của Bhutan, xuất phát từ Tầm nhìn của Hoàng thượng, Hiến pháp Bhutan, các 

chính sách của chính phủ và các quan điểm của chung công cộng, như thu thập từ các 

nguồn chính thức, phương tiện truyền thông báo cáo và nghiên cứu. Điều này tài liệu 

trình bày một cái nhìn tổng quan của hệ thống giáo dục hiện tại và Bhutan khuyến 

nghị cho việc tái cấu trúc giáo dục. Biểu hiện một lộ trình cho đổi mới và sự xuất sắc 

của khung mục tiêu giáo dục được liên kết với các mục tiêu quốc gia; tạo ra các tiêu 

chuẩn học tập được dựa trên các mục tiêu giáo dục; và đưa ra khuyến cáo rõ ràng cho 

thực hiện được các mục tiêu giáo dục. 

NEF là một điểm tham chiếu quan trọng cho phát triển chương trình giảng dạy quốc 

gia (NCF) khu vực học tập cần thiết và lộ trình khác nhau. Cung cấp cơ sở để phát 

triển các dự kiến chất lượng giáo dục ở Bhutan và cung cấp các hướng dẫn về điều 

kiện được thuận lợi cho việc giảng dạy và các quá trình học tập. Các độc giả của tài 

liệu này bao gồm một mặt cắt ngang rộng các bên liên quan, cụ thể là: 

• Các nhà hoạch định chính sách, những người sẽ sử dụng NEF để xây dựng tương 

lai chính sách giáo dục mà hỗ trợ tầm nhìn quốc gia và quốc gia mục tiêu giáo dục, 

• Phát tr iển chương tr ình giảng dạy và  nhà viết sách giáo khoa, những người sẽ 

dịch các chính sách vào giảng dạy và tài liệu học tập, 

• Lãnh đạo trường và giáo viên người sẽ hiểu và đóng góp với tầm nhìn quốc gia về 

giáo dục cho mỗi đứa trẻ. Tài liệu này đưa nền móng cho việc lập kế hoạch chương 

trình và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của trẻ em và kiến thức truyền đạt, giá trị, kỹ 

năng và thẩm quyền đạt được các mục tiêu quốc gia của Bhutan, 

• Sinh viên, những người sẽ có ý thức tầm nhìn và mục tiêu cho riêng mình giáo dục 

cùng với một phạm vi cho hưởng thụ nhiều hơn trong học tập thông qua sự quen 

thuộc của họ với hướng dẫn các nguyên tắc của NEF, 

• Phụ huynh và cộng đồng các thành viên, những người sẽ sử dụng NEF tới hiểu rõ 

hơn về các quốc gia tầm nhìn và mục tiêu của giáo dục Bhutan, và làm thế nào đây là 

những dịch sang chính sách và chương trình giáo dục. Cha mẹ và các thành viên cộng 

đồng sẽ đánh giá cao như thế nào họ có thể hỗ trợ học tập của con em mình và được 

tham gia nhiều hơn trong việc giáo dục dân tộc. 

 

Trẻ em cần được trang bị những kỹ năng để giải quyết vấn đề, dẫn dắt người khác, 

làm việc cộng tác, giao tiếp hiệu quả, tư duy phê phán và độc lập. Phẩm chất của trẻ 

em được phát triển theo kiểu đàn hồi, linh hoạt, khả năng thích ứng cũng như sự tự tin 

và thái độ tích cực với cuộc sống. Hệ thống giáo dục được xây dựng trên nguyên tắc 

thử thách cao, hỗ trợ hiệu quả và phát triển văn hóa – xã hội mạnh mẽ.  

 



 

 

Phần 2: Tầm nhìn và mục tiêu 

2.1 Tầm nhìn quốc gia 

Bhutan: 

 Tự lập 

 Kinh tế thịnh vượng 

 Môi trường bền vững 

 Dân chủ 

 Văn hóa mang bản sắc 

 Công dân: sáng tạo, có tay nghề cao, đáp ứng thách thức toàn cầu hóa, đóng 

góp vào sự công bằng và phát triển kinh tế-xã hội bền vững 

2.2 Mục tiêu tổng quát 

Tổng Hạnh Phúc Quốc gia (GNH) - hạnh phúc đến từ phục vụ người khác, sống hài 

hòa với thiên nhiên và nhận ra trí tuệ bẩm sinh và tiềm năng của một con người. 

Mỗi người dân đều được nhắc nhở để duy trì hạnh phúc của thế giới sinh vật sống, 

bảo vệ hệ sinh thái hữu cơ và môi trường phi sinh vật. 

Hệ thống giáo dục chung sẽ tập trung: 

 Sự hiểu biết sâu sắc và đúng đắn; chăm sóc người khác và tôn trọng thiên nhiên 

và văn hóa 

 Có khả năng hiểu và quan sát thực tế rõ ràng 

 Phát triển kinh tế bền vững và có trách nhiệm xã hội, là công dân tốt và hoạt 

động hiệu quả để cải thiện sức khỏe. 

 

2.3 Các mục tiêu quốc gia của Bhutan 

Mục tiêu phát triển quốc gia và các ưu tiên để định hình tương lai của Bhutan gồm: 

 Xây dựng nền tảng vững chắc cho giáo dục 

 Bảo vệ chủ quyền và an ninh của đất nước 



 Thúc đẩy khả năng tự lực 

 Thúc đẩy và bảo tồn môi trường tự nhiên 

 Đảm bảo phát triển kinh tế cân bằng, công bằng và bền vững 

 Xậy dựng quản trị và lãnh đạo tốt ở mọi cấp độ 

 Thúc đẩy và bảo tồn văn hóa độc đáo Bhutan 

 Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp 

 Đảm bảo sự bình yêu và hạnh phúc của nhân dân 

  



2.4 Hồ sơ công dân Bhutan lý tưởng 

2.5 Tầm nhìn giáo dục ở Bhutan 

2.6 Tầm nhìn cho giáo dục trường học 

2.7 Các mục tiêu giáo dục 

Phần 3: Trường hợp chuyển đổi giáo dục ở Bhutan 

3.1 Tổng quan về hệ thống giáo dục  

3.1.1 Giáo dục Tu viện 

3.1.2 Giáo dục chính quy 

3.1.3 Giáo dục không chính quy 

3.2 Bối cảnh của sự thay đổi 

3.2.1 Mối quan tâm toàn cầu, cấp bách và thay đổi nhu cầu học tập 

3.2.1.1 Đối phó với toàn cầu hóa 

3.2.1.2 Tác động của tăng trưởng kiến thức 

3.2.1.3 Đáp ứng Nhu cầu của các nền kinh tế mới nổi 

3.2.1.4 Tận dụng công nghệ thông tin và Truyền thông 

3.2.1.5 Đáp ứng nhu cầu học tập của các nhóm người học đa dạng 

3.2.1.6 Thúc đẩy học tập suốt đời 

3.2.1.7 Thúc đẩy một quan niệm toàn cầu 

3.2.2 Thực tế hiện tại và thách thức 

3.2.2.1 Chăm sóc và phát triển trẻ nhỏ - ECCD 

3.2.2.2 nhập học và hoàn thành giáo dục cơ bản 

3.2.2.3 Chất lượng học tập học sinh 

3.2.2.4 Các rào cản  



3.2.2.5 Trường Không gian, nguồn lực và thiết bị 

3.2.2.6 Kích cỡ lớp học và Tỷ lệ giáo viên-học sinh 

3.2.2.7 giáo viên 

3.2.2.8 Ban Quản Trị Trường 

3.2.2.9 Sách giáo khoa 

3.2.2.10 Người lớn biết chữ 

3.2.2.11 Nguồn Kế hoạch và Quản lý 

3.2.2.12 Kết luận 

3.3 Thiết kế cho chuyển đổi giáo dục ở Bhutan 

3.4 Kiến nghị cho chuyển đổi Giáo dục  

Phần 4: Cơ cấu giáo dục 

4.1 Giới thiệu 

4.2 Cấu trúc của trường học 

4.3 Thiết kế Chương trình ở giai đoạn khác nhau tại trường học 

4.4 Nguyên tắc Hướng dẫn hệ thống của Giáo Dục Tổng thể 

4.5 Chăm sóc và phát triển trẻ nhỏ 

4.5.1 Hướng dẫn chăm sóc và phát triển trẻ nhỏ 

4.5.2 Địa điểm 

4.5.3 Chương trình 

4.5.4 Đối tác Cộng đồng 

4.5.5 Đào tạo và Phát triển 

4.6 Giáo dục cơ bản 

4.6.1 Giáo dục Tiểu học: Tiếp cận phổ cập và hoàn thành 



4.6.2 Giáo dục tiểu học: Giáo trình 

4.6.3 Giáo dục Trung học cơ sở: Mở rộng 

4.6.4 Giáo dục Trung học phổ thông: Giáo trình 

4.6.5 Chuẩn bị cho việc làm 

4.7 Giáo dục Trung học: Dự bị đại học và Giáo dục và Đào tạo Dạy nghề 

4.7.1 Định hướng đường lối 

4.7.2 Độ di động 

4.7.3 Địa điểm 

4.7.4 Chương trình 

4.7.5 Đào tạo và Phát triển 

4.8 giáo dục đại học 

4.8.1 Truy cập 

4.8.2 Độ di động 

4.8.3 Chương trình 

4.8.4 Nghiên cứu 

4.9 Giáo dục không chính quy 

4.9.1 Địa điểm 

4.9.2 Chương trình 

4.9.3 Đào tạo và Phát triển 

4.10 Giáo dục Thường xuyên 

4.10.1 Mở rộng 

4.10.2 Chương trình 

4.10.3 Đào tạo và Phát triển 



Phần 5: Các chương trình giảng dạy quốc gia 

5.1 Cấu trúc của chương trình giảng dạy 

5.2 Cơ sở cho khu vực học tập thiết yếu 

5.3 Khu vực học tập thiết yếu 

5.3.1 Dzongkha và Ngôn ngữ mẹ đẻ khác 

5.3.2 Tiếng Anh 

5.3.3 Toán học 

5.3.4 Khoa học 

5.3.5 Khoa học xã hội 

5.3.6 Y tế và Giáo dục thể chất 

5.3.7 Nghệ thuật Thị giác 

5.3.8 Nghệ thuật biểu diễn 

5.3.9 Thông tin và Công nghệ truyền thông (ICT) 

5.4 mối liên kết liên ngành và Nghiên cứu các chương trình giao thoa 

5.4.1 Nghiên cứu các chương trình giao thoa 

5.4.2 Mối liên kết liên ngành 

5.5 Ngôn ngữ giảng dạy 

5.6 Giáo dục tâm linh 

Phần 6: Điều kiện Cho phép: khối kiến tạo để hỗ trợ học tập 

6.1 Giới thiệu 

6.2 Lãnh Đạo Trường 

6.3 Môi trường học tập 

6.4 Giáo dục và Phát triển Giáo viên 



6.5 Khung đánh giá  

6.6 Giảng dạy lớp ghép 

6.7 Giáo dục hòa nhập 

6.8 ICT như một công cụ 

6.9 Quan hệ đối tác 

6.10 Kết luận 

Tài liệu tham khảo 

Danh sách các từ viết tắt 

Danh sách đóng góp 

 

 

 

 

 


