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WISSEN IST MACHT

KIẾN THỨC LÀ SỨC MẠNH



Số người thất nghiệp tại CHLB Đức từ 1991 đến 2017 (trung bình hàng năm)

Nguồn: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1223/umfrage/arbeitslosenzahl-in-

deutschland-jahresdurchschnittswerte/
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Số lượng / tỷ lệ thanh niên thất nghiệp từ 1994 đến 2014

Nguồn: Federal Institute for Employment

Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tại Đức ngày càng giảm

Thanh niên thất nghiệp từ 15 – 24 tuổi Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp [%]



:

Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tại các 

nước Âu châu trong tháng 01-2017

Nguồn: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/
umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/

Hy lạp:    45,7%

Spain:     42,2%

Italy:       37,9%

EU:            17,7%

Slovenia:   16,9%

Lithuania:  15,5%

Holland:      9,8%

CH Séc:       6,9%

CHLB Đức:  6,5%

Portugal: 25,7%

Pháp:      23,6%



„Bảo bối Đức“:

- Tỷ lệ thất nghiệp thấp 

- Công nhân có tay nghề rất cao

 HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHỀ SONG HÀNH

nổi tiếng và được công nhận toàn thế giới

(https://www.bmbf.de/en/the-german-vocational-training-system-2129.html)

Rất nhiều quốc gia trên thế giới nghiên cứu, học hỏi mô hình này.



NƯỚC ANH

- Từ năm 2012, tờ báo kinh tế của Anh Financial Times mô tả mô hình đào tạo

nghề của Đức là “tiêu chuẩn vàng” đối với các nước. 

- Cựu Thủ tướng Anh David Cameron cũng kêu gọi nước Anh học tập Đức.



NƯỚC ARGENTINA

Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm Argentina ngày 08-06-2017

- Phái đoàn thương mại Đức với 10 lãnh đạo các doanh nghiệp đầu đàn của

CHLB Đức tháp tùng TT Merkel

 Trọng tâm hợp tác giữa hai nước:

* Năng lượng tái tạo

* Kiến trúc hạ tầng

* Hỗ trợ chương trình đào tạo song hành tại Argentina

.



NƯỚC MỸ

Tổng Thống OBAMA

•Trong bài phát biểu thông điệp liên bang năm 2013, Tổng thống Mỹ Barack 

Obama hết lời ca ngợi hệ thống đào tạo nghề của Đức.

•“Nước Đức chú trọng đào tạo học sinh cấp III với kỹ năng tương đương như 

sinh viên đại học Mỹ. Ngay từ khi tốt nghiệp cấp III, các thanh niên Đức đã sẵn 

sàng làm việc” - ông Obama khẳng định.

Tổng Thống TRUMP

17-03-2017 thu ̉ tướng Đức Merkel thăm hữu nghị Mỹ

- TT Trump rất lưu tâm và khen ngợi hệ thống đào tạo song hành của Đức: 

„Có những người không là sinh viên giỏi, nhưng họ có thể nhắm mắt và tháo

rời một cỗ máy. Đức đã áp dụng hệ thống đào tạo nghề rất tốt“.



NƯỚC PHÁP

Trong chương trình hành động 2017 của tân tổng thống Pháp Macron:

 Tăng thêm 50 tỷ Euro đầu tư, trong đó 15 tỷ Euro để đẩy mạnh

chương trình học nghề

 Ngày 20-09-2017: Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đến thăm và tìm hiểu

sâu một cơ sở đào tạo song hành tại Berlin. 



VIỆT NAM

- Từ những năm 1990, chính phủ Việt Nam đã có quan tâm lớn đến 

chương trình dạy nghề cho học sinh, đặc biệt đến hệ thống đào tạo 

nghề song hành của Đức

 Hợp tác hai chính phủ Đức – Việt từ năm 2006

„Reform der Berufsbildung“ – „Chương trình đổi mới đào tạo nghề“

(https://www.giz.de/de/weltweit/18723.html)



VIỆT NAM

Hợp tác giữa hai chính phủ Đức – Việt

 „Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam“
Hợp phần PVT 2008

2008 - 2012

 TCDN, Ngân hàng Tái thiết Đức KfW và 

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ  

đã chọn và hỗ trợ 5 trường nghề tại VN:

- Trường cao đẳng nghề An Giang

- Trường cao đẳng nghề Long An

- Trường cao đẳng nghề Ninh Thuận

- Trường cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh

- Trường cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc VINACOMIN



VIỆT NAM

Tổng kết sau 4 năm hoạt động:

- Đào tạo nâng cao năng lực 81 giáo viên trong các ngành:

* cắt gọt kim loại & CNC

* điện / điện tử

* cơ điện tử

- Đào tạo 64 cán bộ quản lý  thúc đẩy các hoạt động hợp tác với   

doanh nghiệp và quản lý xưởng thực hành

- Điều chỉnh, biên soạn các bộ tài liệu giảng dạy

- Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường



VIỆT NAM

„Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam“ 
Hợp phần „Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề LILAMA2“.

2008 – 2014 

Mục tiêu: LILAMA2 được trang bị nhằm cung cấp cho hoạt động đào

tạo nghề định hướng theo nhu cầu và đáp ứng được tiêu chuẩn quốc

tế.

 - Hỗ trợ các trường đối tác: 

* tổ chức các khóa học đào tạo cho giáo viên, cán bộ quản lý

* tư vấn cho cán bộ quản lý về nội dung khóa học

* tăng cường hợp tác với doanh nghiệp

* cung cấp thiết bị (thông qua KfW: Ngân hàng Tái thiết Đức) cho

các khóa đào tạo mới

 Hợp tác với AfD (Cơ quan Phát triển Pháp): các khóa học về hàn và

viễn thông



VIỆT NAM

18-03-2013

Tuyên bố chung về hợp tác giữa hai chính phủ Đức - Việt, được ký bởi

bà Đại sứ Đức Jutta Frasch (đại diện bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển

CHLB Đức) và thứ trưởng bộ GD ĐT Trần Quang Duy và Thứ trưởng

bộ LĐTBXH Nguyễn Ngọc Phi.

Nội dung: hỗ trợ chương trình đào tạo song hành tại VN

Thực hiện: GIZ, bộ GD ĐT và bộ LĐTBXH (thông qua TCDN)

- Về phía Đức:

* GIZ được Hiệp hội Doanh nghiệp Đức GBA và Phòng Công

nghiệp & Thương mại Đức AHK hỗ trợ

* GBA vận động các doanh nghiệp thành viên nhận đào tạo

sinh viên cao đẳng và học sinh theo Hệ song hành

* AHK tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng



http://www.tvet-vietnam.org/vi/article/367.vietnamese-

partner.html

Các dự án của GIZ với các

đối tác VN:

- 2006 –2017

- 18 cơ sở đào tạo nghề

Tổng số tiền các dự án:  

38.188.080,- Euro

Nguồn: 

https://www.giz.de/projektdaten/index.actio

n?request_locale=de_DE#?region=2&count

ries=VN

www.tvet.-vietnam.org



Dự án nhỏ
* Từ nhiều năm nay Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Đức tại 

Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thực hiện các dự án của Hợp tác kỹ thuật được gọi là 

các dự án nhỏ. Với nguồn kinh phí tài trợ không nhiều nhưng những dự án đã mang đến 

những hỗ trợ thiết thực đối với tầng lớp người nghèo và rất được hoan nghênh (25.000,-

Euro)

* Đơn đề nghị hỗ trợ dự án cần phải tập trung vào những lĩnh vực sau đây:

- Cải thiện thu nhập và đời sống cho người dân (đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp và 

bảo vệ môi trường), thí dụ tài trợ cho các hội của xã để tiến hành mô hình trồng rau 

cải thiện đời sống

- Y tế và trạm y tế thí dụ sửa chữa và xây dựng trạm xá, xây dựng và trang thiết bị 

cho trại trẻ mồ côi

- Trường học và đào tạo nghề thí dụ trang bị bàn ghế, bảng cho trường học và nhà 

trẻ, trang bị máy khâu cho trung tâm đào tạo nghề

http://www.vietnam.diplo.de/Vertretung/vietnam/vi/05-

Wirtschaft_20und_20entwicklungspolitische_20Zusammenarbeit/05-06_20EZ/05-06-

02_20Kleinstprojekte/02-kleinstprojekt__vn.html



- Thực trạng: 

ĐBSCL: hiu hắt trường nghề

Tuổi Trẻ 25/02/2014 

- Trong khi nhiều trường cao đẳng, trung cấp ở miền Trung được ví như “bệnh nhân

rất gần nhà xác” thì tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhiều trường và trung

tâm dạy nghề đang lâm vào cảnh đìu hiu, thậm chí có nơi phải đóng cửa khiến thiết

bị dạy nghề “trùm mền”.

- Và kéo theo đó là tiền tỉ mà ngân sách bỏ ra mua thiết bị dạy nghề cũng đang bị

“ăn mòn” theo thời gian.

Thiết bị mới „trùm mền“



Trục lợi hàng tỷ đồng qua chương trình đào tạo nghề
Tuổi trẻ, 14/10/2014 

- Nhiều đơn vị, doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị phát hiện đã lập hồ sơ khống, ăn bớt

thời gian đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm trục lợi nhiều tỷ đồng từ

ngân sách.

- UBND tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thu hồi

khoản tiền thất thoát trong quá trình triển khai chính sách Khuyến khích phát triển

tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn.

- Kiểm tra thí điểm 38 doanh nghiệp, tổ hợp kinh tế… cơ quan điều tra xác định, tất

cả các đơn vị này đều mắc sai phạm với tổng số tiền thất thoát gần 3,6 tỷ đồng.



 Trong hệ thống đào tạo song hành, mỗi ngành nghề phải có sách

chuyên nghề chính qui (cộng thêm các sách vệ tinh) kèm theo suốt

ba năm đào tạo (sách phải được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức

công nhận và cho phép lưu hành).

VN đã từng bước có được loại sách này



Lớp

Tuổi

Lớp

Vườn trẻ
Kindergarten

Tiểu học
Grundschule

Trung học tổng hợp (cấp một)

Gesamtschule 

Trung học phổ thông (cấp một)

Gymnasium

Trường chính

Hauptschule

Trung học „thực tế“
Realschule

Trung học 

cấp hai
(sekundäre 

Oberstufe)

Trường

nghề

Trường 

nghề
chuyên

Sơ đồ đào tạo dưới đại học tại CHLB Đức

Trung 
học 

chuyên 
nghiệp



Tình hình đào tạo tại Đức

Kết thúc học tập tại các trường

[%]

Tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo sau trung học

[%]
Kết thúc học tập tại các trường

[%]

Còn đang học 

tại trường

Tốt nghiệp trường 

chính

Không học xong 

(không tốt nghiệp)

Học xong trung học

thực tế

Học xong trung học 

cấp hai

Tốt nghiệp trường 

nghề ĐT song hành

Tốt nghiệp đại học 

thực hành

Tốt nghiệp đại học

Tốt nghiệp tiến sĩ

Không tốt nghiệp

Không có thông tin Không có thông tin

Tốt nghiệp trường 

chuyên nghề

Nguồn: Cơ quan Thống kê Liên Bang

Tốt nghiệp trường 

trung học bách khoa



Trường họcDoanh nghiệp

Hệ đào tạo song hành: hai nơi để học



Đào tạo nghề theo hệ thống song hành

Tại doanh nghiệp

(1 – 2 ngày)

Người đào tạo

Chương trình

đào tạo

Trọng tâm

thực hành/lý thuyết

Công nhân học 

nghề & làm việc

Học sinh

trường nghề

Giáo trình /

Giáo án

Giáo sư

Tại trường nghề
(4 – 3 ngày)

Trọng tâm

lý thuyết/thực hành

SÁCH HỌC NGHỀ SÁCH HỌC NGHỀ



HỌC SINH

- Tốt nghiệp tối thiểu

trường chính

- Bắt buộc học ở cả hai nơi

- Vừa học nghề vừa làm

việc thực thụ ở doanh

nghiệp

- Sử dụng sách chuyên

nghề được BGD & NC 

Đức cho phép

- Viết tường trình công

việc / kết quả học tập

hàng tuần (Berichtsheft)

TRƯỜNG NGHỀ

- Có cơ sở vật chất

- Có đội ngũ người đào tạo

- Có chương trình giảng

dạy theo quy định và luật

pháp của bang, liên bang

- Sử dụng sách chuyên

nghề

- Dạy thêm các môn phụ

khác (v. d. sinh ngữ, kinh

tế…)

DOANH NGHIỆP

- Có đủ cơ sở vật chất và

được Phòng thương mại

địa phương công nhận

- Có thợ cả / người chuyên

môn hướng dẫn học sinh

- Có chương trình đào tạo

đã được quy định

- Sử dụng sách chuyên

nghề



HỌC SINH

- Có ý thức và quyết chí

muốn học nghề

* Tốt nghiệp trường chính

sau 9 / 10 năm

* Tốt nghiệp các loại

trường trung học thuộc

hệ 12 / 13 năm

* Sinh viên bỏ ngang việc

học ở ĐH

- Được nhận lương khoảng

hơn 1/3 thu nhập của

công nhân chính thức

TRƯỜNG NGHỀ

- Chi phí do ngân sách bang 

/ liên bang đài thọ

DOANH NGHIỆP

- Đào tạo không vì trách

nhiệm xã hội, mà vì

chính quyền lợi của mình

- Thường xuyên cần lao

động có kỹ năng, tự chủ, 

sáng tạo

- Được giảm thuế khi nhận

học sinh

 đào tạo nhiều hơn nhu

cầu (cho các doanh nghiệp, 

đặc biệt nhỏ và vừa, không

hội đủ điều kiện để tự đào

tạo)



3 NĂM

TRƯỜNG NGHỀ
1-2 lần trong tuần

DOANH NGHIỆP

Thi giữa kỳ

THI TỐT NGHIỆP

 Thi tốt nghiệp cho học sinh: tại Phòng Công nghiệp và Thương mại

(không thi tại trường hoặc doanh nghiệp)

 Bằng tốt nghiệp do Phòng Công nghiệp và Thương mại cấp



Các nghề được chuộng nhất tại Đức năm 2015
5 ngành thu hút được nhiều nhất hợp đồng đào tạo được ký kết

Nam

Nữ  

CV cơ điện tử ô-tô, xe máy

CV ngành bán lẻ

CV ngành cơ khí kỹ nghệ

CV ngành điện tử

CV cơ khí hàng gia dụng, kỹ thuật

máy sưởi và máy điều hòa

CV quản lý văn phòng

CV ngành bán lẻ

CV ngành y tế

Nhân viên bán hàng

CV thương mại kỹ nghệ

Trong năm 2015: tổng cộng có 515.166 hợp đồng đào tạo lao động dược ký kết 

Nguồn: Cơ quan Thống kê Liên bang



Chi phí cho học viên

Chi phí cho
người đào tạo

Chi phí cho cơ sở
vật chất

Các chi phí khác

Các loại chi phí của doanh nghiệp cho mỗi học viên trong năm

[tính theo % và Euro]

Nguồn: BIBB-CBS 2012/2013)



CÁC LOẠI CHI PHÍ CHO NGÀNH KỸ THUẬT

Tổng chi phí

Tiền thu hoạch

Chi phí ròng

trong đó:

Chi phí cho học sinh học nghề (v. d.: tiền lương)

Chi phí cho người đào tạo

Chi phí cho cơ sở vật chất

Các chi phí khác

Nguồn

[€]



Chi phí ròng Tiền thu hoạch

Chi phí ròng & tiền thu hoạch của loại doanh nghiệp



Khó khăn của doanh nghiệp & trường nghề

- Nhiều ngành nghề không đủ chiêu sinh

* Các ngành kỹ thuật „khó“: cần có trình độ tối thiểu về toán, 

vật lý, hóa học… 

* Các ngành nghề „cực“: làm bánh, bánh mì

* Các ngành nghề thu nhập thấp: chuyên viên làm tóc, thẩm mỹ…

- Nhiều ngành nghề rất đông học viên

- Sự phân bố không đồng đều về mật độ trường / doanh nghiệp

ở các bang

 mất cân đối trong cung & cầu (2017: 512.000 học sinh tìm chỗ, 

trên 512.000 chỗ đào tạo ở doanh nghiệp, nhưng 150.000 em

vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp)



 Trường nghề, cao đẳng và doanh nghiệp liên tục quảng bá cho cơ sở của

mình

 Thu hút sự lưu ý của trẻ em và thiếu niên/nữ từ rất sớm

„Tag des Handwerks“ = „Ngày Thủ công“



 Trên 1,5 triệu lao động có tay nghề cao

 Trên 330 ngành nghề khác nhau

Lao động Đức: làm việc và học tập là quá trình kéo dài cả đời người  



- Đức vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu không mấy khó khăn.

- Các nhà kinh tế Đức khẳng định dù chi phí đào tạo nghề của quốc gia này 

rất lớn, nhưng hệ thống “đào tạo song hành” đóng vai trò quyết định đối với 

sự thành công của nền kinh tế Đức.

SÁCH CHUYÊN NGHỀ: 

- Tinh hoa truyền đời của kỹ nghệ Đức từ sau thế chiến đến nay, 

được cập nhật thường xuyên.

- Dịch sách nghề cho VN  truyền đạt tinh hoa này đến các thầy cô và

các em sinh viên học sinh trong nước: KIẾN THỨC LÀ SỨC MẠNH

- Thực trạng: 8.000 nghìn sách còn quá ít cho trên 400 trường cao đẳng nghề

và hàng trăm nghìn sinh viên & học sinh nghề cả nước



TƯƠNG LAI

- Điều kiện và hoàn cảnh Việt Nam khác Đức  hình thức tổ chức

của hệ đào tạo song hành cho cả nước cũng sẽ linh hoạt

- Thêm nhiều đầu sách chuyên ngành hỗ trợ cho sự phát triển của

hệ đào tạo song hành tại Việt Nam

- Anh chị em trong nhóm dịch thuật và hiệu đính: mong là sách

chuyên ngành được biết đến nhiều hơn và được phổ biến rộng

khắp  kiến thức công nhân, chuyên viên kỹ thuật được nâng cao

có hệ thống


