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Khai thác chương trình giảng dạy đã được coi là một trong những mục đích quan trọng nhất của nghiên cứu 

Lesson study và đang được nghiên cứu bởi nhiều nhà giáo dục và các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới chú 

trọng. Xem xét chương trình giảng dạy như một đối tượng để quản lý, nghiên cứu này nhằm mô tả lý thuyết 

quản lý dự án trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt trong việc phát triển chương trình giảng dạy, qua khảo sát điều 

tra dự án liên hợp trường học của thành phố Tosu. Chương trình đào tạo luôn được coi là công việc của trường 

học cá nhân- nơi chịu trách nhiệm quản lý các khía cạnh của chương trình giảng dạy, nhưng trong xu thế 

không có biên giới giữa các cộng đồng gia đình-nhà trường, phát triển chương trình giảng dạy tích hợp giữa 

các trường là cần thiết để được tìm hiểu rõ hơn. Đây là dự án liên hợp trường học ở thành phố T, Tỉnh Saga, 

Nhật Bản. Một cuộc khảo sát đã được thực hiện với gần 300 giáo viên, 6000phụ huynh và  3000 học sinh để 

xem xét hiệu quả của mô hình liên hợp. Một phương pháp đặc biệt của “Inter-subjective Cognition" đã được sử 

dụng bởi Hội đồng giáo dục thành phố T. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn và phân tích 

diễn ngôn) và phương pháp nghiên cứu định lượng (phân tích yếu tố, AMOS), chúng tôi hy vọng các kết quả 

phân tích có thể cho biết làm thế nào quản lý giáo dục có thể hoạt động phát triển chương trình giảng dạy giữa 

các trường học từ quan điểm của lý thuyết quản lý dự án. 

Curriculum development has been considered as one of the most important purposes of  lesson study and is 

being studied by many educators and researchers worldwide. Considering curriculum as an object to manage, 

this study aims to describe Project management theory in educational field, particularly in developing 

curriculum, through investigating the case study of Tosu city’s schools integration. Developing curriculum is 

always said to illustrate how individual schools are managing aspects of the curriculum, but in the trend of no 

border among family - school - community, developing integrated curriculum between schools needs to be 

researched on. The case study in this research is the project of schools integration in T city, Saga Prefecture, 

Japan. A survey was done with nearly 300 teachers, 3000 parents and 6000 students in order to investigate the 

effectiveness of school integration. A special method of “Inter-Subjective Cognition” lesson study was used by 

T city Board of education. Using qualitative research method (interview and discourse analysis) and 

quantitative research method (factors analysis, AMOS), we hoped the analyzed results could indicate how 

educational administrators could operate curriculum development between schools from the point of view of 

Project management theory. The significance of this study was to look at how curriculum management could 

be studied as a project and also to give suggestion on how it could be done through  case studies on schools 

integration. 
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