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1. Đặt vấn đề
Giáo dục (GD) tương lai cần phải đáp ứng một loạt 

các nhu cầu mới của xã hội. Để bảo đảm tính khả thi cho 
việc triển khai trên diện rộng một ý tưởng đổi mới nào, 
điều cần thiết là ý tưởng đó phải được thí điểm trong 
một khoảng thời gian nhất định. Chính vì vậy, GD thực 
nghiệm, trường thực nghiệm (TTN) ra đời phục vụ cho 
sứ mệnh đó. Một mặt, thực hiện mục tiêu giáo dục quốc 
gia, mặt khác thực hiện mục tiêu thí điểm ý tưởng đổi 
mới giáo dục. Hiện nay, trên thế giới có nhiều mô hình 
TTN GD như: TTN Hi Lạp, Trường học sáng tạo ở Hoa Kì, 
trường học ảo Florida nhằm phát triển năng lực, trường 
học kết nối phát triển năng lực và kĩ thuật số. Các trường 
học này đều chú ý tới mục tiêu thực nghiệm ở tầm vi mô 
và vĩ mô, và hướng đến phát triển năng lực người học.
Với đặc thù là một cơ sở GD trực thuộc Viện Khoa học 
Giáo dục (KHGD) Việt Nam, TTN đang có những thay đổi, 
xác định hướng đi trong tương lai phù hợp với yêu cầu 
đổi mới của ngành và thích ứng với cuộc cách mạng 4.0 
đang diễn ra trên toàn thế giới. Trong bài viết này, chúng 
tôi trình bày mô hình thực nghiệm GD và định hướng 
phát triển mô hình TTN của Viện KHGD Việt Nam trong 
thời gian tới.

2.  Mô hình thực nghiệm giáo dục
2.1. Mô hình giáo dục
Mô hình là hình thức diễn đạt hết sức cô đọng về 

một đối tượng - các đặc điểm bản chất cùng mối quan 
hệ biện chứng giữa các thành tố của đối tượng đó. Về 
mặt hình học (theo nghĩa hẹp), mô hình dùng để chỉ 
hình mẫu thu nhỏ của những vật lớn. Về mặt xã hội 
(theo nghĩa rộng), mô hình là sự khái quát hoá những 

mối quan hệ tương tác giữa các bộ phận trong một đối 
tượng/chỉnh thể, giữa sự vật này với sự vật khác các mối 
liên hệ đặc trưng, quan trọng, mang tính bản chất của 
các sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội. Ví dụ, mô 
hình hợp tác xã, mô hình trang trại, mô hình trường dạy 
tốt - học tốt,... Khái niệm mô hình được hiểu theo hai 
nghĩa vật chất và lí thuyết. 

 Theo nghĩa vật chất, mô hình có thể là: chuẩn mực 
của sự hoàn thiện; khuôn đúc; vật thu nhỏ/ phóng đại; 
làm mẫu vẽ. 

 Theo lí thuyết, mô hình mô tả cấu trúc của một sự 
vật, hiện tượng hoặc quá trình nào đó. Mô hình lí thuyết 
có các đặc trưng sau: 1/ Tính đẳng cấu giữa mô hình với 
đối tượng (sự tương ứng 1:1 giữa các thành tố của mô 
hình và mối liên hệ bản chất giữa chúng trong thực tiễn); 
2/ Tính thực tiễn (giới thiệu một bức tranh đơn giản nhất 
về thế giới hiện thực, loại bỏ những cái thứ yếu, phụ 
thuộc); 3/ Tính lí tưởng (thoả mãn nhu cầu cải tạo và biến 
đổi thực tiễn). 

Thực nghiệm để xây dựng mô hình GD phù hợp với 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội là một công việc hết 
sức quan trọng của ngành GD, là một phương pháp để 
cải tiến nhà trường. Mô hình GD được hiểu là một thiết 
kế thể hiện ý tưởng của nhà nghiên cứu, mô tả về: 1/Bản 
chất những thành tố GD (quy mô, cơ cấu, cơ chế hoạt 
động, hệ thống chính sách, điều kiện cơ sở vật chất,...), 
hoạt động, những mối quan hệ tương tác trong một cơ 
sở GD, giữa cơ sở GD với các bên liên quan; 2/Các thành 
tố của chương trình GD như mục tiêu, nội dung, phương 
pháp, hình thức tổ chức, phương tiện, kết quả GD, người 
dạy, người học,... GD tương lai cần phải đáp ứng một loạt 
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các nhu cầu mới của xã hội. Để bảo đảm tính khả thi cho 
việc triển khai trên diện rộng một ý tưởng đổi mới nào, 
điều cần thiết là ý tưởng đó phải được thí điểm trong 
một khoảng thời gian nhất định. Phil Lambert, Giám đốc 
Ban GD&ĐT Trường Đại học Sydney, bang New South 
Wales đưa ra 10 nhu cầu sau cho giáo dục tương lai như 
sau [1]:

- Sự tham gia của học sinh (HS) là yếu tố quyết định 
quan trọng tới kết quả học tập của cá nhân và thành tích 
chung của trường học. Giáo viên (GV) cần có các năng 
lực thiết yếu giúp HS tham gia học tập là “khả năng tạo 
mối quan hệ tốt với HS”, “khả năng giao tiếp đa “và “kiến 
thức chuyên sâu về môn học”.

- GV và nhà trường cần cảnh giác với hành vi bắt 
nạt/đe dọa trong môi trường GD.

- Nhà trường và hệ thống GD cần tạo sự hỗ trợ 
đầy đủ cho HS theo nhu cầu đặc biệt và đáp ứng mong 
muốn của cha mẹ HS.

- Các vấn đề địa phương và toàn cầu cần được tích 
hợp vào nội dung chương trình trong trường học. 

- Nguồn nhân lực trong hệ thống GD sẽ làm thay 
đổi chính sách phù hợp với GV trong việc cân bằng cuộc 
sống và nghề nghiệp.

- Một số công cụ công nghệ sẽ trở nên quan trọng, 
và những công cụ được ưa chuộng này sẽ lạc hậu và 
công nghệ mới sẽ xuất hiện.

- Cần xây dựng môi trường tự nhiên của nhà trường 
để có thể sử dụng linh hoạt các nguồn lực cộng đồng.

- Tăng cường nét tương đồng giữa nhà trường công 
lập và tư nhân.

- Các chương trình và dịch vụ ở từng trường sẽ do 
phụ huynh định hướng và nhà trường được xem như các 
mạng xã hội.

- Tăng cường trách nhiệm chăm sóc trẻ em của nhà 
trường.

2.2.  Trường Thực Nghiệm giáo dục
Những trường học có chức năng “thí điểm sự đổi 

mới GD” thường được gọi là TTN, và chức năng này phải 
bảo đảm thúc đẩy tích cực cho chức năng chủ yếu là "thực 
hiện mục tiêu GD". Vì vậy, cần thiết lập mô hình TTN sao 
cho vừa thực hiện mục tiêu GD quốc gia, vừa thực hiện 
mục tiêu thí điểm ý tưởng đổi mới GD.

Năm 1896, J.Dewey và các đồng nghiệp đã thành 
lập TTN GD thuộc Đại học Chicago (Chicago Laboratory 
School of Education) do chính ông làm hiệu trưởng. Tại 
đây, ông đã thử nghiệm một bầu không khí học tập 
khoáng đạt và sáng tạo, loại bỏ phương pháp học tập 
theo lối truyền thống và khuyến khích sự tham gia sáng 
tạo của HS theo những kế hoạch xác định. Đây là trường 
học đầu tiên của Mĩ xác định: “Trẻ em là trung tâm” và lấy 
đó làm chủ trương cho hoạt động GD của nhà trường. 
Điểm khác biệt của trường này là chương trình GD 
không quá coi trọng lí thuyết mà coi trọng việc tiếp cận 
với đời sống thực tế, không chú trọng kiến thức lí luận, 
mà chú trọng rèn luyện kĩ năng với tinh thần: trong quá 
trình hoạt động, những kinh nghiệm, kĩ năng, tri thức sẽ 

hình thành. Hai khẩu hiệu: “GD là đời sống chứ không 
phải chuẩn bị cho đời sống” và “Vừa làm vừa học” mà 
J.Dewey đưa ra cho trường này đã được khái quát thành 
phương pháp dạy học của ông.

Hoạt động của TTN GD đã giúp cho J.Dewey có 
được những tư liệu cần thiết để viết nên những tác phẩm 
quan trọng về GD, đầu tiên là “Trường học và xã hội” (The 
School and Society, 1899) và sau đó là Trẻ em và chương 
trình học (1902). Đây là hai tác phẩm đã trình bày và 
chứng minh cho những nguyên lí chủ yếu của triết lí GD 
do ông khởi xướng. Theo những nguyên lí này, chương 
trình GD phải được xây dựng theo những lợi ích của trẻ; 
phải củng cố sự tương tác giữa tư duy và hoạt động thực 
tiễn trong lớp học của trẻ; GV phải là người hướng dẫn, 
là người cộng tác với HS. Mục tiêu của trường học là sự 
trưởng thành của trẻ em trên mọi phương diện. Về sau, 
những ý tưởng này đã được J.Dewey triển khai sâu hơn, 
khái quát hơn trong Dân chủ và GD (Democracy and 
Education, 1916) - tác phẩm được chính ông khẳng định 
là cuốn sách tổng kết đầy đủ nhất “toàn bộ quan điểm 
triết học” của mình.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cơ chế thị 
trường, ở hầu hết các nước EU và Mĩ, Úc, Nhật Bản, 
Singapore,... đều xuất hiện nhiều kiểu nhà trường, 
chẳng hạn như Trường mô hình (Model Schools), Trường 
thử nghiệm (Experimental Schools), Trường xuất sắc 
(Excellent school), Trường thành công (Successefut 
School), Trường tốt (Good school), Trường hoàn thiện 
(Improvement School), Trường hiệu quả (Effective 
School), Trường chất lượng (Quality School),... nhằm cải 
thiện sự bất bình đẳng xã hội, xã hội hoá những cấu trúc 
đã có, phát triển các cấu trúc mới (Van Zanten, 2014),...
Nhìn chung, những mô hình trường này đều có các đặc 
trưng chủ yếu sau: 

- Có tầm nhìn, mục đích hướng vào cải thiện, nâng 
cao kết quả học tập của HS và tính hiệu quả của GD. 

- Chỉ đạo tập trung vào việc nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động GD. 

- Đảm bảo nghiêm túc trong quá trình thực hiện 
chương trình, sử dụng các phương pháp dạy học thích 
hợp với các loại đối tượng HS. 

- Có hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện để giám 
sát quá trình dạy học; lập hồ sơ làm bằng chứng và sử 
dụng nó để cải thiện hoạt động học và hoạt động dạy. 

- Có đủ nguồn lực và các dịch vụ cần thiết, bảo đảm 
cho việc thực hiện chính sách chất lượng dẫn đến sự 
thành đạt của mọi HS trong nhà trường. 

- Đẩy mạnh giao tiếp, truyền thông, quan hệ tương 
tác, hợp tác với đồng nghiệp, với cộng đồng, với các bên 
tham gia GD. 

- Có cam kết chặt chẽ về sự hoàn thành các hoạt 
động hướng vào kết quả học tập của HS.

Một ví dụ khác về mô hình TTN (Model Experimental 
Schools - MES) do Hi Lạp đề xuất được mô tả như sau:

- MES được thành lập dựa trên bốn trụ cột, đó là: 1/ 
Nền GD xuất sắc và sáng tạo; 2/ Thành tựu nghiên cứu về 
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GD đổi mới, thử nghiệm và thực hành các ý tưởng tiên 
tiến; 3/ Đánh giá có hệ thống về GV, HS, chức năng và 
cấu trúc; 4/ Những đổi mới trong công tác quản lí trường 
học.

- Mục tiêu GD gồm: 1/ Cung cấp nền GD chất lượng 
cao; 2/ Thúc đẩy sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, 
dạy học và đào tạo; 3/ Cung cấp cơ hội thực hành, phát 
triển nghề nghiệp cho GV và giáo sinh.

- Nhiệm vụ cơ bản là: 1/ Xây dựng văn hóa nhà 
trường để phát huy tiềm năng đặc biệt của mỗi HS; 2/ 
Thí điểm các chương trình GD, phương pháp dạy học, tài 
liệu hỗ trợ dạy học, thiết bị, phương tiện dạy học mới; 3/ 
Vận dụng các phương thức quản lí và quản trị GD, đánh 
giá chất lượng GD, cơ sở hạ tầng,... 

- Phạm vi thực nghiệm: 1/ Cấp vĩ mô: Thực nghiệm 
các mô hình GD, chương trình GD,...; 2/ Cấp vi mô: Tổ 
chức môi trường GD tương tác, quá trình GD tích cực để 
phát triển các giá trị nhân bản, năng lực cốt lõi cho người 
học...

3. Định hướng phát triển mô hình Trường Thực 
Nghiệm của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

TTN của Viện KHGD Việt Nam là một hệ thống từ 
các cấp Tiểu học,Trung học cơ sở đến Trung học phổ 
thông. Mỗi đơn vị trường học có một lịch sử phát triển 
riêng trong sự thống nhất của đặc trưng TTN. Sự tồn tại 
của TTN trong hơn 30 năm qua đã thể hiện vai trò và sứ 
mệnh của nó trong một giai đoạn lịch sử. Trong tương 
lai, trường cần có một định hướng phát triển mới trên 
cơ sở đặc điểm nhà TTN và đáp ứng xu thế đổi mới của 
GD Việt Nam.

3.1. Về tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của trường
Tiếp tục thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh đã đặt ra và 

điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của đất nước và xã 
hội.

3.1.1. Tầm nhìn
Hướng tới một mô hình trường học GD toàn diện, 

chất lượng cao, phát triển tối đa tiềm năng của mỗi cá 
nhân. GD HS trở thành những công dân có trách nhiệm, 
tự tin, sáng tạo và có khả năng hội nhập khu vực và quốc 
tế. 

3.1.2. Sứ mạng
- Cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản, nền 

tảng; tạo cơ hội để mỗi HS tích cực khám phá, trải 
nghiệm và tương tác để vươn tới thành tích cao;

- Chuẩn bị tâm thế (về phẩm chất, năng lực) để HS 
trở thành công dân có trách nhiệm, tự tin, năng lực và 
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

- Luôn tìm tòi, khám phá, thực nghiệm những mô 
hình GD, chương trình GD, phương pháp GD mới trên 
thế giới và những kết quả nghiên cứu của Viện KHGD 
Việt Nam trước khi áp dụng rộng hơn trên toàn quốc.

3.1.3. Mục tiêu giáo dục
Hệ thống TTN thuộc Viện KHGD Việt Nam nhằm:
- GD HS trở thành người: trách nhiệm, tự tin, có kĩ 

năng học tập suốt đời, và có khả năng hội nhập trong 
khu vực.

- Có chất lượng GD cao tầm quốc gia; phát triển tối 
đa tiềm năng của HS, GV, nhân viên và cán bộ quản lí. 

- Tiên phong đi đầu trong việc nghiên cứu và thực 
nghiệm các KHGD ở Việt Nam. 

* HS tiểu học Thực nghiệm:
+ Có khả năng đọc, viết, làm toán, tìm hiểu tự nhiên, 

xã hội của đời sống hàng ngày. 
+ Có các kĩ năng học tập, sống cơ bản,suốt đời, tự 

bảo vệ bản thân...
+ Biết yêu thương, quan tâm giúp đỡ cha mẹ, bạn 

bè và những người xung quanh. Bước đầu hình thành 
định hướng nhân cách công dân Việt Nam. 

* HS THCS Thực nghiệm:
+ Có những năng lực và phẩm chất đáp ứng mục 

tiêu GD chung.
+ Nuôi dưỡng và phát triển các kĩ năng học tập suốt 

đời và kĩ năng sống; rèn luyện kĩ năng giao tiếp bằng 
ngoại ngữ, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong 
học tập và trong cuộc sống.

+ Phát huy khả năng sáng tạo, tự lập, tự tin của mỗi 
cá nhân.

* HS THPT Thực nghiệm:
+ Có chất lượng GD toàn diện, vươn tới thành tích 

cao.
+ Rèn luyện kĩ năng sống và kĩ năng xã hội; chú 

trọng các kĩ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, kĩ năng sử 
dụng công nghệ thông tin trong học tập và trong cuộc 
sống.

+ Phát huy tối đa tiềm năng của mỗi cá nhân; lựa 
chọn nghề nghiệp tương lai phù hợp và chuẩn bị tâm 
thế tốt cho GD sau phổ thông có chất lượng, hiệu quả.

3.2. Cơ cấu tổ chức, phương thức quản lí hoạt 
động để đáp ứng tầm nhìn 

3.2.1. Cơ cấu tổ chức nhà trường
- Bổ sung thêm bộ phận cán bộ chịu trách nhiệm 

quản lí việc thực hiện chức năng “Nghiên cứu và tổ chức 
thực nghiệm GD”. Điều chỉnh quy chế hoạt động của tổ 
chức (tổ chuyên môn, các hội đồng, khối văn phòng,...) 
bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy.

- Xây dựng quy hoạch, cơ cấu lao động, vị trí việc 
làm theo chức danh nghề nghiệp/trình độ bằng cấp. 
Trong đó, yêu cầu chung đối với cán bộ quản lí và GV: 
thành thạo tin học văn phòng; giao tiếp được bằng một 
ngoại ngữ; và có khả năng nghiên cứu khoa học và thực 
nghiệm GD.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, mời cán bộ nghiên cứu 
tham gia một số hoạt động GD của nhà trường đảm bảo 
sự ổn định và chất lượng GD của nhà trường.

3.2.2. Phương thức quản lí hoạt động của nhà trường
- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

các hoạt động của nhà trường, đồng thời chịu sự giám 
sát, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 
hướng:

+ Tự chủ trong quá trình xây dựng kế hoạch phát 
triển nhà trường (kế hoạch năm học, kế hoạch dạy học, 
kế hoạch thực nghiệm và các kế hoạch hoạt động khác) 
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trên cơ sở nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, kế hoạch 
thực nghiệm của Viện KHGD Việt Nam và hướng tới mục 
tiêu, tầm nhìn, sứ mạng của trường.

+ Tự chủ tổ chức thực hiện nhiệm vụ: các biện pháp 
thực hiện; huy động nguồn lực phù hợp với kế hoạch 
được phê duyệt; Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá 
nhân để tổ chức các hoạt động GD theo quy định của 
pháp luật; Trao quyền cho các bộ phận, cá nhân theo 
năng lực, tạo mọi điều kiện để họ thực hiện nhiệm vụ 
một cách sáng tạo hiệu quả, hướng tới mục tiêu chung.

+ Xây dựng mô hình xác định chi phí đào tạo cho 
một HS đáp ứng mục tiêu về chất lượng theo cơ chế tự 
chủ hoàn toàn; chủ động sử dụng các nguồn tài chính 
giao tự chủ (phần được phép chi thường xuyên) để chi 
trả tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ 
cấp, chi hoạt động chuyên môn, các hoạt động không 
thường xuyên,... theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp 
công.

- Thực hiện công khai và dân chủ theo quy định của 
pháp luật; Quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực được Nhà nước giao và các nguồn lực khác do nhà 
trường huy động được. 

- Đảm bảo chất lượng GD cũng như quyền lợi của 
người dạy, người học và đảm bảo sự phát triển bền vững 
lâu dài của nhà trường.

3.2.3. Xây dựng thương hiệu nhà trường
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, nâng cao 

chất lượng quản lí, chất lượng giảng dạy, xây dựng các 
tiêu chí và xây dựng chuẩn về chất lượng của trường.

- Đẩy mạnh công tác chuyên môn, nâng cao chất 
lượng đầu ra của trường.

- Công bố sứ mạng, tầm nhìn và giá trị của trường 
thông qua kiểm định chất lượng GD quốc gia; tiến tới 
tham gia kiểm định chất lượng trong khu vực.

3.3. Về lộ trình phát triển nhà trường
Phấn đấu xây dựng thành trường chất lượng cao 

của Thủ đô và cả nước, từng bước hội nhập với nền GD 
tiên tiến của thế giới. Để hướng tới điều đó, trường sẽ 
không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và 
GD HS toàn diện theo hướng đổi mới, tiếp cận và ứng 
dụng các hình thức, phương pháp GD của các nước tiên 
tiến trên thế giới, giúp HS phát huy khả năng tư duy sáng 
tạo của mình, được trang bị những kiến thức và kĩ năng 
cơ bản để các em có thể tự tin bước vào cuộc sống một 
cách năng động và sáng tạo.

Lộ trình cụ thể là:
a) Nghiên cứu, công bố mô hình TTN của Viện 

KHGD Việt Nam; 
b) Xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh 

theo kế hoạch tuyển sinh của trường bảo đảm công khai, 
minh bạch theo quy định.

c) Phát triển chương trình nhà trường trên cơ sở 
chương trình quốc gia; tham khảo và dần đưa vào thưc 
hiện một số chương trình tiên tiến trong khu vực và thế 
giới. Liên kết giảng dạy  với  các cơ sở giảng dạy trong 
nước; liên kết với các cơ sở giảng dạy nước ngoài. Công 

khai với xã hội và cung cấp đầy đủ thông tin về các 
chương trình liên kết quốc tế, bảo đảm quyền lợi chính 
đáng của người học. 

d) Thực hiện kiểm định chất lượng GD theo quy 
định; từng bước thực hiện kiểm định khu vực và quốc tế.

e) Triển khai các hoạt động phục vụ nghiên cứu 
khoa học; khuyến khích việc ứng dụng và chuyển giao 
kết quả phục vụ nghiên cứu khoa học gắn với thị trường 
và nhu cầu xã hội; tham gia các nhiệm vụ khoa học công 
nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ; tổ chức hội thảo với 
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

g) Xây dựng phương án thu, chi học phí và chính 
sách học phí đối với chương trình quốc gia, quốc tế. Xây 
dựng phương án thu hút các nguồn thu, sử dụng nguồn 
thu để đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực và bảo 
đảm chất lượng giảng dạy phục vụ nghiên cứu khoa 
học. Phát triển đa dạng các quỹ như: Quỹ Phát triển hoạt 
động sự nghiệp, Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi, Quỹ Dự 
phòng, Quỹ Hỗ trợ HS,...

3.4. Các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện kế 
hoạch phát triển nhà trường

- Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí đảm bảo đủ, 
ổn định, chất lượng. Thành lập bộ phận có chức năng 
nghiên cứu và tư vấn những vấn đề liên quan đến phát 
triển chương trình nhà trường. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tập huấn nâng 
cao năng lực giảng dạy các môn học, năng lực tổ chức và 
thực hiện chương trình GD cho GV, cán bộ quản lí.

-  Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 
đáp ứng yêu cầu của trường chất lượng cao.

-  Có cơ chế đặc thù dành cho các TTN để vừa thực 
hiện theo chương trình GD của Bộ GD&ĐT, vừa thực hiện 
một số thực nghiệm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa 
học. 

4. Kết luận
Trên đây là những đề xuất định hướng phát triển 

mô hình TTN của Viện KHGD Việt Nam trong thời gian 
tới. Với đặc thù của một mô hình nhà trường thí điểm 
các đổi mới của ngành ở diện vĩ mô (các chương trình, 
mục tiêu quốc gia) và vi mô (các đổi mới phương pháp, ý 
tưởng mới về dạy và học), TTN của Viện KHGD Việt Nam 
sẽ khẳng định được sự tồn tại và vai trò của mình trong 
tương lai. Đó sẽ là một mô hình nhà trường phát triển 
theo mô hình lí thuyết đã xây dựng: TTN “GD phát triển 
năng lực” trong đó mỗi thành tố của mô hình được điều 
chỉnh để phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế như đã 
nêu, đáp ứng những đổi mới của ngành và bắt kịp nhu 
cầu của thời đại.
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Abstract: The article analyzes the experimental model of education and its future development orientation for Thuc 
Nghiem school at the Vietnam Institute of Educational Sciences. Accordingly, Thuc Nghiem school is a system of primary, 
lower secondary and high school levels. Each school had a unique history of its own development in the unification of the 
real-life features. The existence of Thuc Nghiem school for a long time has shown its role and mission in a historical period. 
This school needs new development orientation basing on the characteristics of the experimental school to meet trend of 
education reform in Vietnam. With the specificity of a pilot school model that tests educational renewal points and catches 
up with the needs of the times, this school will confirm its existence and role in the future.
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