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Về sự mô phỏng
Sự mô phỏng máy tính «Việc quản lý trường trung cấp nghề» (TCN) đã được thiết kế Trường quản 
lý Moscow SKOLKOVO trong khuôn khổ Chương trình quốc tế giúp đỡ sự phát triển các hệ thống 
trung cấp nghề và thị trường lao động của các nước CIS, châu Á và Trung Đông.

 Khán thính giả 
mục tiêu

Tính độc đáo
➤  Việc học một cách trò chơi và ngoạn mục 
➤  Tính thực tế cao của môi trường nhờ hình mẫu 

chứa khoảng 500 thiết lập 
➤  Sự mô phỏng hỗ trợ tất cả các lĩnh vực chính 

hoạt động của trường 
➤  Sự mô phỏng chứa hơn 200 sự quyết định 

quản lý 
➤  Cạc báo cáo chi tiết để phân tích kết quả hành 

động của người chơi

Cơ hội
➤   Sự mô phỏng có sẵng bằng tiếng Anh, 

tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Nga, tiếng Armenia, tiếng Ả Rập, 
tiếng Pháp và tiếng Việt 

➤   Kịch bản và định dang của sự mô phỏng 
có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của 
các khánh hàng và tính năng của khán 
thính giả mục tiêu 

➤   Việc học trong định dạng cá nhân hoặc 
nhóm 

➤   Các vị lãnh đạo của các trường TCN 
➤   Các đại biểu của các hội động quản trị, các 

người chủ và các cơ quan quản lý Nhà 
nước, chịu trách nhiệm về TCN 

Sự tán thành quốc tế của sự mô phỏng 



Nội dung sự mô phỏng
Trong khi trò chơi các sinh viên phân 
tích thị trường lao động, các mong 
ước của người dân, các ưu tiên nhà 
nước và các chỉ số hoạt động các 
trường ảo của mình. Dựa trên sự 
phân tích này các nhóm thiết kế và 
thực hiện các chiến lược sự phát 
triển các trường của mình.

Sự mô phỏng chứa các giải pháp 
liên quan đến các lĩnh vực sau: các 
chương trình giáo dục, sự tương tác 
với các sinh viên và các sinh viên tốt 
nghiệp, sự hợp tác với người chủ, sự 
quản lý cơ sở hạ tầng, sự cung cấp 
trang thiết bị, chính sách nhân sự, 
v.v. Các quyết định của người trơi 
ảnh hưởng đến hình mẫu trường 
ảo và điều này ảnh hưởng đến các 
chỉ số hoạt động của trường ảo này.

 Định dụng sử 
dụng
➤   Sự thực hiện một khóa học riêng biệt 

trong sự mô phỏng 
➤   Sự tích hợp sự mô phỏng vào các 

chương trình đào tạo lại nhân viên quản 
lý TCN 

➤   Sự mô phỏng có thể sử dụng trong một 
định dụng cự ly 

Nước Nga năm 2018



Liên hệ

Valeria Dovgalskaya 
Vị lãnh đạo Chương trình quốc tế giúp đỡ sự phát triển các hệ thống trung cấp nghề và thị trường lao 
động của các nước CIS, châu Á và Trung Đông.
Email: Valeria_Dovgalskaya@skolkovo.ru

Sự tán thành và kinh nghiệm sử dụng
Sự mô phỏng đã được tán thành thành công với sự tham gia các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực 
TCN. Kể từ năm 2014, hơn 30 đào tạo đã được thực hiện trên cơ sở sự mô phỏng tại Armenia, Việt 
Nam, Ý và Nga. Hơn 1000 người đã hoàn tất huấn luyện. Sự mô phỏng cũng đã được sử dụng trong 
các chương trình giáo dục của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Cơ quan hợp tác phát triển Luxem-
bourg (LuxDev).

Sau trò chơi, các khánh hàng và người tham gia đã viết các nhận xét và mong ước, điều này đã giúp 
cải thiện sự mô phỏng.

Kết quả làm việc với sự mô phỏng
➤   Một hiểu biết toàn diện về cấu trúc của trường TCN, một tầm nhìn có hệ thống về các quy trình 

nội bộ và các mối quan hệ của chúng
➤   Tập luyện các kỹ năng quản lý và phân tích toàn diện tình hình
➤   Khả năng tạo chiến lược sự phát triển trường TCN, thực hiện một cách có hệ thống các biến đổi 

cần thiết và đánh giá kết quả của chúng 
➤   Trưng bày các phương pháp và trường hợp tốt nhất ở cấp độ trường và hệ thống đào tạo nguồn 

nhân lực nội chung 
➤   Tập luyện làm việc nhóm và xây dựng giao tiếp trong nhóm

Nước Armenia năm 2016 Nước Việt Nam năm 2018


