
GIÁO DỤC QUA TRÒ CHƠI – CON ĐƯỜNG THÚC
ĐẨY TƯ DUY PHÁT TRIỂN ĐẾN TỪ PHẦN LAN

DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG HỌC VIỆT NAM



Được chứng minh là đã
nâng cao kết quả học tập

Hệ thống phân tích dữ liệu
học tập tốt nhất thế giới

Tối ưu hóa tính hiệu quả
cho giáo viên

Điểm số học sinh tăng 20%
dựa theo kết quả nghiên cứu
12 năm của trường đại học 

Hệ thống phân tích dữ liệu dưa vào trí tuệ nhân
tạo mang đến tầm nhìn rõ hơn bao giờ hết về

quá trình học tập của từng cá nhân

Tự động hóa và tự điều chỉnh sao
cho phù hợp với quy trình của giáo
viên. Rất dễ để tùy chỉnh theo từng

giáo trình

Lời chào trân trọng tới các nhà lãnh đạo giáo dục của tương lai!
Kính gửi nhà trường,
 
Chúng tôi viết thư này để giới thiệu về một Giải pháp mới đến từ Nền Giáo dục Phần Lan mà chúng tôi đang đem đến cho các
quốc gia trên thế giới. Chúng tôi đã tổ chức thành công sự kiện ra mắt tại Hà Nội vào ngày 18 tháng 8 năm 2019. Sự kiện đã
thu hút rất nhiều sự quan tâm của các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chúng tôi đã và đang triển khai thí điểm tại
các trường lớn như Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, trường Liên cấp Everest, trường Liên cấp Tuệ Đức, trường Phổ thông Liên
cấp Đa Trí Tuệ, v.v.
 
Giải pháp ấy là Finland Math - Toán Phần Lan. Đây là một phương pháp Giáo dục được phát triển bởi Eduten, công ty con của
trường Đại học Turku, Phần Lan. Đại học Turku là một trong những trường đại học lớn và lâu đời nhất tại Phần Lan, và đứng
trong 1% các trường đại học tốt nhất trên thế giới.

Finland Math và Eduten Playground là sản phẩm của nhiều năm nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Phân tích Giáo dục của
trường Đại học Turku. Kèm theo chương trình là một thư viện kiến thức đa cấp với hơn 17,000 bài tập được thiết kế và phát
triển bởi hàng trăm giáo viên Phần Lan. Ngày nay, Eduten Playground là chương trình học toán trực tuyến nổi tiếng nhất tại
Phần Lan và đã được sử dụng từ năm 2011. Chương trình liên tiếp được các trường học tại Phần Lan bình chọn là công cụ
học tốt nhất, và được bảo trợ bởi chính phủ Phần Lan.
 
Finland Math và Eduten Playground đang vươn ra toàn cầu và đang được sử dụng tại hơn 30 quốc gia khác. Nghiên cứu cho
thấy, chương trình đã làm nên những cải thiện rõ rệt trong kết quả học tập của học sinh, đặc biệt là về độ thành thạo và kỹ
năng tính toán.
 
Trường đại học Turku và Eduten đang cùng hợp tác với rất nhiều chính phủ như Phần Lan, Lithuania, Hồng Kong, các tiểu
vương quốc Ả Rập thống nhất. Chúng tôi mong muốn giới thiệu Finland Math và Eduten Playground đến trường của quí vị qua
một buổi gặp gỡ cùng với đối tác tại Việt Nam của chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh được chia sẻ thêm về những dự án
nghiên cứu, kết quả học tập ở nhiều quốc gia khác nhau và cách để mang chương trình học trực tuyển số 1 Phần Lan đến với
trường của bạn.

Trân trọng,
Mohammad Shabbir
Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành



Lời chào trân trọng từ GOInternational Finland!

Kính gửi Nhà trường,
 
GOI Finland là nhà phân phối của phần mềm dựa vào công nghệ đám mây dành cho giáo dục Eduten ở Việt Nam. Nhiệm vụ
của chúng tôi là thúc đẩy quá trình thâm nhập thị trường quốc tế, và giới thiệu các phát kiến của Phần Lan và Bắc  u với
toàn cầu. Edutech - Công nghệ Giáo dục là một trong những mảng tập trung chính của chúng tôi.
 
Chúng tôi viết thư này để giới thiệu cộng tác ở Việt Nam, Công ty TNHH Song Ngân, và để khởi đầu một mối quan hệ
tốt đẹp với nhà trường. Cty TNHH Song Ngân đến từ Hà Nội, và có ba năm kinh nghiệm trong các dự án giáo dục bao gồm
dạy tiếng Anh qua phần mềm Apax, sử dụng Minecraft trong dạy học, và luyện kỹ năng tư duy trong toán cho học sinh
mẫu giáo và tiểu học, sử dụng Eduten Playground trong các trường Việt Nam, vv.
 
Dự án Eduten Việt Nam được dẫn đầu bởi những chuyên gia đầy kinh nghiệm sau:
 
Anh Nguyễn Tiến Đạt là Thạc sĩ Thương mại tốt nghiệp từ Đại học Swinburne (2011). Anh trở thành nhà sáng lập và
giám đống của Cty Địa ốc Phát Đạt (2004 - 2010); Giảng viên tại Đại học Long An (2011 - 2015); Giáo viên của Chương
trình Toán Cambridge và Chương trình Minecraft dành cho Giáo dục (2015 - hiện nay), giám đốc của Song Ngân (2016 -
hiện nay). Anh Đạt cũng là một Nhà Giáo dục Sáng tạo Microsoft, và đã tham gia rất nhiều chương trình trình đào tạo bao
gồm đào tạo sư phạm, công cụ Microsoft Office, Minecraft trong Giáo dục, Phòng Thí nghiệm Trò chơi Kodu.
 
Chị Lê Bích Ngọc đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục. Chị đã sáng tác 80 sách học toán cho mầm non,
và học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; là Diễn giả ở nhiều hội thảo giáo dục; Giám đốc của Trung
tâm PoMath (2016 - 2017); Chuyên gia Đào tạo và Phát triển Chương trình cho Dự án Trẻ em Vinpearl (2017 - 2018);
Giám đốc Đào tạo của Cty CMS (2018 - hiện nay).
 
Cty TNHH Song Ngân là địa chỉ liên hệ của chúng tôi ở Việt Nam, và chịu trách nhiệm giới thiệu chương trình Eduten
Playground/Finland Math tới trường học và tổ chức giáo dục Việt Nam. Ngoài ra, Song Ngân cũng chịu trách nhiệm hỗ trợ
trong quá trình sử dụng sản phẩm, đào tạo và được chúng tôi tín nhiệm với cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng đủ tiêu
chuẩn của GOI Finland và Eduten ở Việt Nam.
 
Là một đội ngũ quốc tế, nhiệm vụ của chúng tôi là mang hệ thống giáo dục hàng hàng đầu thế giới từ Phần Lan đến với
nhà trường.

Trân trọng,
Mohammad Shabbir
Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành

THƯ GIỚI THIỆU CỘNG TÁC



Hệ thống giáo dục Phần Lan – đứng đầu thế giới
Ai cũng có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao 
Mục tiêu chính của chính sách giáo dục tại Phần Lan là đảm bảo cho mọi công dân có cùng cơ hội bình đẳng
trong việc tiếp nhận giáo dục; nguyên tắc ấy được thể hiện rõ qua một hệ thống không rào cản, để không ai
bị mất cơ hội nâng cao trình độ học vấn. 
 
Giáo dục Phần Lan chú trọng vào hiệu quả học tập thay vì kết quả thi cử. Trong hệ giáo dục cơ bản của Phần
Lan, học sinh không phải trải qua một kỳ thi quốc gia nào. Thay vào đó, giáo viên của từng môn học chịu
trách nhiệm đánh giá học sinh dựa trên mục tiêu của giáo trình.
 
Kỳ thi quốc gia duy nhất là kỳ thi tuyển sinh, được tổ chức vào cuối cấp trung học phổ thông. Các trường đại
học thường sử dụng kết quả kỳ thi này và kiểm tra đầu vào để xét tuyển sinh viên. 
 
Phương thức quản trị giáo dục dựa theo những nguyên tắc phân cấp từ những năm 1990. Những nhà phát
triển giáo dục chịu trách nhiệm sắp xếp chương trình giảng dạy thực tiễn cũng như hiệu quả và chất lượng
giáo dục.
 
Chính quyền địa phương cũng góp phần quyết định quyền tự chủ của các trường học. Ví dụ, quản lý ngân
sách, chuyển nhượng và tuyển dụng thường là trách nhiệm riêng biệt của từng trường.
Hệ đại học và đại học khoa học ứng dụng cũng tận hưởng quyền tự chủ trong giáo dục. Hoạt động của các
trường này được xây dựng dựa trên sự tự do về giáo dục và đào tạo, nghiên cứu. Các trường có hội đồng quản
trị riêng, quyền quyết định tuyển sinh và thiết kế nội dung cho các ngành học.
 
Hầu hết giáo dục và đào tạo được tài trợ công khai. Giáo dục Phần Lan hoàn toàn miễn phí cho học sinh.
Trong cấp học cơ bản, tài liệu học, bữa ăn và phí đi lại đều được miễn phí. Trong giáo dục trung học phổ
thông, học sinh trả tiền cho sách giáo khoa và phí di chuyển.
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Finland Math - Toán Phần Lan là gì?
50 năm trước, Phần Lan quyết định tái tạo toàn bộ hệ
thống giáo dục. Sau nhiều thập kỷ, Phần Lan đạt đến
vị trí đầu của chương trình đánh giá PISA và trở thành
một trong những hệ thống giáo dục được coi trọng
nhất thế giới. Hướng dẫn sau đây tóm tắt một vài đặc
điểm quan trọng của sư phạm Phần Lan (trong khía
cạnh toán học). Nó mang tới ý tưởng và phương pháp
đào tạo tối ưu hơn cho những nhà giáo dục toàn cầu.

Trước khi chúng tôi đi sâu vào đặc điểm chính của Toán
Phần Lan, chúng tôi muốn nhắc lại có một số hệ tư tưởng sư
phạm tương tự, ví dụ như phương pháp học toán ở
Singapore. Không có gì lạ khi Singapore cũng đạt được thứ
hạng rất cao trong chương trình đánh giá PISA. 
 
Tuy nhiên, điểm khác biệt chính giữa hai phương pháp này
đến từ văn hoá Phần Lan. Chúng tôi gọi là "tinh thần Sisu".
Sisu có thể dịch là "một ngọn lửa đốt cháy mọi thứ’’ hoặc
"tinh thần vượt qua mọi thử thách’’. Chúng tôi kết hợp Sisu
với phương pháp học không áp lực, thúc đẩy các em học
sinh tiếp cận cách học thông minh hơn. Ưu điểm đi kèm đấy
chính là sự yêu thích và say mê học tập của các em xuyên
suốt quãng đường.

Phần Lan ấm ủ ước mơ giới thiệu nền giáo dục và đào tạo
của chúng tôi đến toàn thế giới – nhưng chúng tôi cũng
khiêm tốn và thực tế. Chúng tôi không mong muốn ai cải tổ
chương trình giáo dục trong một đêm chỉ để phù hợp với
giáo án Phần Lan. . Suy cho cùng, chúng tôi vẫn là các nhà
toán học, và mỗi quốc gia là một biến số với chúng tôi. 
 
Toán học là một nền tảng của mọi môn khoa học. Theo dự
đoán, nhu cầu việc làm trong lĩnh vực khoa học như khoa
học dữ liệu, máy móc, trí tuệ nhân tạo, lập trình hay công
nghệ thông tin đang ngày càng tăng. Và trong những lĩnh
vực này, sự thích ứng và thấu hiểu cặn kẽ về toán học và tư
duy tính toán đều rất quan trọng. Viện Nghiên cứu Vì Tương
Lai của Dell ước tính rằng 85% nghành nghề trong năm
2030 chưa tồn tại ở thời điểm này.

Chúng ta cần giúp đỡ học sinh ngày nay trở thành những
chuyên gia sáng tạo biết thích nghi và ứng dụng đúng kỹ
năng trong mọi tình huống. Đấy là lý do chúng ta cần nuôi
dưỡng tư duy sáng tạo, hiệu quả cá nhân và động lực cho
các em.
 
Toán Phần Lan và hệ thống giáo dục Phần Lan chủ yếu dựa
vào nghiên cứu khoa học và cộng tác với giáo viên. Trên
thực tế, nền tảng của một nền giáo dục thành công là dựa
vào phát triền từ kết quả nghiên cứu. Ngành giáo dục Phần
Lan đã áp dụng quan điểm này từ những bước đi đầu tiên.
Bộ Giáo dục Quốc gia Phần Lan cho rằng đây là một trong
những trọng điểm trong chiến lược lâu dài.
 
Toán Phần Lan lần này đến với Việt nam để chia sẻ và tiết
lộ những bí quyết trong cách giảng dạy. Theo đúng tinh
thần thực tế của Phần Lan, chúng tôi khuyến khích sử dụng
thông tin này làm tiền đề để đem đến cho lớp học của bạn
một phần tư tưởng giáo dục Phần Lan. Ấn phẩm này là
bước đầu tiên trong chuỗi những ấn phẩm tiết lộ bí quyết
của toán Phần Lan.



Đưa Toán Phần Lan tới mọi lớp học với Eduten Playground
Eduten Playground là một chương trình giáo dục điện tử đã được khoa học chứng minh là có thể nâng cao kết
quả học tập. Hơn nữa, chương trình có thể hỗ trợ giáo viên với khả năng lập giáo trình và phân tích dữ liệu học
tập tự động. Eduten Playground đạt thành quả trên với sự kết hợp giữa nền giáo dục Phần Lan tiên tiến với quá
trình trò chơi hóa và trí tuệ nhân tạo.
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Ở Lithuania (2018)

Kết quả làm toán tăng 39% so với cách học
truyền thống 

Ở Dubai (2019)

Kết quả học toán tăng 24.6% 

Tâm điểm của Eduten Playground là một môi trường học tập được thiết kế cẩn thận nhắm tạo động lực và
khuyến khích học sinh. Nghiên cứu cho thấy học sinh sử dụng Eduten Playground có thể giải tới hơn 8 lần số
bài tập so với học sinh chỉ học phương pháp truyền thống.

Nghiên cứu khoa học về hiệu quả của Eduten Playground:
www.learninganalytics.fi/en/publications

Tư duy phát triển

Giáo dục tập trung vào học sinh

Không tạo áp lực

Cá nhân hóa
Học thâm sâu và sáng tạo

Tiết kiệm thời gian cho giáo viên để hỗ trợ học sinh
tốt hơn

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng tính toán

Toán họcToán Phần Lan -
Tóm Tắt
Toán Phần Lan là một
phương pháp sư phạm
giúp tăng hiệu quả việc
dạy và học toán hiệu quả,
làm cho lớp học năng
động, thú vị hơn.



Lập bài học chỉ với một
nhấn chuột sử dụng thư
viện có 17 nghìn bài tập

được thiết kế bởi GV
Phần Lan

Tối ưu hóa tính hiệu quả cho giáo viên
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Eduten
Playground
hỗ trợ học
sinh trực
tiếp và

thông qua
giáo viên

Khảo sát 2560 GV vào
năm 2018

98.7% muốn tiếp tục dùng
Eduten Playground trong học

kỳ tới

Khả năng phân tích dữ liệu
học tập giúp giáo viên

thấy rõ tiến trình của từng
học sinh hơn

Các bài tập được thiết
kế để có thể thích nghi

với bất kỳ giáo trình nào
trên thế giới

Giáo viên tiết kiệm 4
tuần mỗi năm



Quan sát những thay
đổi trong trình độ
học thức của học

sinh với dữ liệu cập
nhật trực tiếp

8

Dành cho Ban Giám hiệu

Báo cáo xếp hạng
giữa các trường
trong quận, tỉnh
thành và cả nước

Giúp nhà trường ra
quyết định dựa vào
dữ liệu chính xác 

Thích ứng với bất kỳ giáo trình nào

Ở trên là một ví dụ điển hình cho cách dùng Eduten Playground như một công cụ bổ
sung trên lớp. Lặp lại hàng tuần trong cả năm học. Thòi khóa biểu trên chỉ là gợi ý;

giáo viên có thể sắp xếp sao cho phù hợp với lớp của mình.



Tự động phát hiện lỗ hổng kiến thức của học sinh

Sử dụng chức năng này để tối ưu hóa chất lượng và số lượng phản hồi tích cực và
hữu ích cho từng cá nhân học sinh.
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Một bài học mới/tuần với bài tập tương tác

Hơn 100 kiểu bài tập
Hơn 17 nghìn bài tập với
hơn 200 nghìn phép tính 



Bước 2: Thu thập thông tin và
chuẩn bị

Chúng tôi sẽ tạo tài khoản trường
khoản trường, khóa luyện tập, tài

khoản giáo viên và nhóm chat giữa
nhà trường và chúng tôi

Bước 3: Đặt lịch tập huấn

Bắt đầu với 5 bước đơn giản!

Bước 1: Đồng ý thí điểm
Chon 2 khối (từ lớp 3 tới lớp 7)

để bắt đầu

Bước 4: Sử dụng với học sinh
Giáo viên và học sinh sử dụng

Eduten Playground mỗi tuần một
lần trên lớp + bài tập về nhà

Bước 5: Kết quả phân tích
Chuyên gia từ trường ĐH Turku 
 chuẩn bị báo cáo khoa học dựa

trên kết quả của học sinh

Các chuyên gia Eduten sẽ sắp
xếp một buổi tập huẩn trực tuyến

cho giáo viên và nhà trường 
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Sử dụng Eduten Playground như thế nào?
Tất cả học sinh và giáo viên đăng nhập vào chương trình bằng giao diện web với tên
đăng nhập và mật khẩu cá nhân;
 
Giáo viên thay thế một tiết học toán bình thường với Eduten Playground mỗi tuần; 
 
Mỗi khối có một khóa học riêng trên Eduten Playground, và mỗi khóa có một bài học
cho mỗi tuần trong năm;
 
Giáo viên có thể giao bài tập cho học sinh chỉ với một nhấn chuột;
 
Học sinh hoàn thành bài tập đã được trò chơi hóa và nhận cúp để có thêm động lực;
 
Giáo viên có thêm dữ liệu để hiểu rõ hơn tiến độ học tập của học sinh, để có thể quan
sát và hỗ trợ các em tốt hơn.

Buổi tập huấn giáo viên được thực hiện thế nào?

Cần gì để có thể sử dụng Eduten Playground?
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Đó là một buổi tập huấn trực tuyến kéo dài 90 phút. Trước đó, giáo viên sẽ nhận được tài khoản
đăng nhập Eduten Playground để có thể trải nghiệm qua chương trình trước, và chơi thử vài bài
tập. Buổi tập huấn sẽ diễn ra qua cuộc gọi thoại, giúp bạn có thể tham gia từ mọi nơi trên thế
giới. Trong buổi tập huấn, bạn sẽ được giới thiệu về phương pháp sư phạm của Eduten
Playground, tác dụng, phân tích học tập và cách sử dụng chương trình. Bạn cũng có thể đặt câu
hỏi, nêu lên thắc mắc về chương trình trong lúc tập huấn. Sau đó, chúng tôi sẽ thiết kế một
giáo trình phù hợp cho bạn.

Eduten Playground là một ứng dụng trình duyệt, có nghĩa là chỉ cần một trình duyệt web trên
bất kỳ một máy tính, máy tính cầm tay hoặc máy tính bảng để sử dụng. Google Chrome là trình
duyệt thích hợp nhất cho Eduten Playground.



THÍ ĐIỂM MIỄN PHÍ
Chúng tôi đang tìm kiếm các trường học tân tiến tham gia vào chương trình thí điểm
công cụ học trực tuyến với đại học Turku, Phần Lan. Trường của bạn sẽ sử dụng Eduten
Playground trong 4 tuần, và sau đó các chuyên gia giáo dục của trường đại học sẽ viết
một bản báo cáo chi tiết về kết quả của thử nghiệm. 
GOInternational cung cấp chương trình đào tạo và giấy chứng nhận cho giáo viên và tất
cả những ai cùng tham gia chương trình. Chương trình thí điểm hoàn toàn miễn phí.
 
Liên hệ:        Hằng Đỗ
                      Giám đốc quản lý kinh doanh
                      hang@gointernational.fi
                      +358 40 139 5199

Lê Bích Ngọc                               
Chuyên gia giáo dục                           
lebichngoc33@gmail.com                     
+84 936 933 389
 
Nguyễn Tiến Đạt
Giám đốc Song Ngân
namdatus@gmail.com 
+84 980 189 5402

Đưa doanh nghiệp đến với thị trường toàn cầu
Mục tiêu của GOInternational Finland là hỗ trợ quá trình thâm nhập thị
trường quốc tế của các doanh nghiệp Phần Lan và Bắc Âu. GOI Finland là
sự kết hợp của dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và thúc đẩy toàn cầu. Phân
khúc hoạt động chính của GOInternational Finland là: Toàn cầu hoá cho
A-Series Startups, công ty vừa và nhỏ, và các tập đoàn thông qua mô
hình GOI BizHack. Đồng thời, GOI Finland đang tích cực xúc tiến Hệ sinh
thái khởi nghiệp quốc tế thông qua Liên kết doanh nnghiệp. Lĩnh vực tập
trung: Giáo dục, Y tế và Xây dựng thành phố thông minh.

Ghé thăm gointernational.fi/edutech/ để tìm hiểu thêm và đăng ký thử nghiệm

https://gointernational.fi/edutech/


Eduten là công ty con của trường đại học Turku, Phần Plan, top 1% quốc tế.
Eduten tạo ra một chương trình học trực tuyến mang tên Eduten Playground,
ứng dụng được với mọi học sinh trên thế giới. Chương trình đang được sử dụng
trong 34% trường học ở Phần Lan và được ủng hộ bởi chính phủ. Đại học Turku
chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu, phát triển nội dung, và Eduten phụ trách
nền tảng điện toán đám mây, cung cấp dịch vụ và quản lý doanh nghiệp.

Giúp học sinh phát triển tiềm năng tối ưu

Eduten Playground đang được sử dụng bởi 50,000 học sinh trong các trường học
Phần Lan. Chúng tôi đã bắt đầu đưa chương trình ra thị trường quốc tế. Tới nay
chương trình đã đến với hơn 300 nghìn học sinh và 34 quốc gia trên toàn thế
giới.
 
Bạn đã sẵn sàng tham gia hành trình tìm hiểu phương pháp học
mới của tương lai chưa?

Để tìm hiểu thêm về Eduten Playground, hãy ghé thăm https://www.eduten.com/ hoặc
http://www.finlandmath.com/ 


