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TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP VÀ VIỆC CHUẨN BỊ THAM GIA
ETEP VỚI VAI TRÒ TRƢỜNG SƢ PHẠM CỐT CÁN
TS. Nguyễn Ngọc Hiền
Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo – Trường Đại học Đồng Tháp
“Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức quản lý giáo dục”
là một trong chín nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chƣơng trình hành động của
Chính phủ ban hành theo Nghị quyết 44/CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 thực hiện
Nghị quyết 29- NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Hiện thực hóa nhiệm vụ, giải pháp trên, trong Kế hoạch hành động của ngành
Giáo dục ban hành theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2015
của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đƣa ra các nhiệm vụ tác động trực tiếp đến
sự phát triển và đổi mới các trƣờng sƣ phạm, trong đó có Đề án NTEP về Đào tạo và
bồi dƣỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2015 – 2020, định hƣớng đến 2025. ETEP là
một trong những chƣơng trình thực hiện Đề án NTEP nhằm huy động nguồn vốn từ
Ngân hàng Thế giới và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dƣỡng.
Trƣờng Đại học Đồng Tháp là một trong 10 trƣờng sƣ phạm đƣợc chọn tham gia
chƣơng trình với vai trò trƣờng sƣ phạm “cốt cán”. Xin giới thiệu Hội thảo cùng các
quý vị quan tâm tới hoạt động bồi dƣỡng giáo viên (GV) và cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục (CBQLCSGD) phổ thông về cơ hội và thách thức của Trƣờng Đại học
Đồng Tháp khi tham gia ETEP với tƣ cách trƣờng cốt cán.
1. Chƣơng trình ETEP và 10 trƣờng sƣ phạm nòng cốt
ETEP (đƣợc viết tắt từ tên tiếng Anh Enhancing Teacher Education Program) là
Chƣơng trình phát triển các trƣờng sƣ phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV và
CBQLC GD phổ thông, do Ngân hàng Thế giới tài trợ với mục tiêu chung là “Phát
triển các trƣờng sƣ phạm đƣợc lựa chọn và các cơ quan quản lý giáo dục để tăng
cƣờng chất lƣợng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, thông qua
phát triển nghề nghiệp theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn
diện giáo dục – đào tạo”. Mục tiêu cụ thể là:
- Hỗ trợ nâng cao năng lực và phát huy vai trò của các trƣờng sƣ phạm nòng cốt
trong đào tạo và bồi dƣỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;
- Hỗ trợ, tăng cƣờng năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan
quản lý các cấp;
- Hỗ trợ quá các trƣờng sƣ phạm trong hoạt động hỗ trợ phát triển chuyên môn
của giáo viên & cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.
10 trƣờng sƣ phạm nòng cốt đƣợc lựa chọn để thực hiện chƣơng trình ETEP là:
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- Miền Bắc có 4 trƣờng: 1) Đại học Sƣ phạm Hà Nội; 2) Đại học Sƣ phạm
Hà Nội 2; 3) Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên; 4) Đại học Giáo dục - Đại học
Quốc gia Hà Nội;
- Miền Trung có 4 trƣờng: 5) Đại học Vinh; 6) Đại học Sƣ phạm- Đại học Huế;
7) Đại học Quy Nhơn; 8) Đại học Sƣ phạm - Đại học Đà Nẵng;
- Miền Nam có 2 trƣờng: 9) Đại học Sƣ phạm Thành phố Hồ Chí Minh;
10) Đại học Đồng Tháp.
Ngoài 10 trƣờng nêu trên còn có Học viện Quản lý giáo dục cũng tham gia ETEP.
Các đối tƣợng đƣợc thụ hƣởng trực tiếp từ ETEP bao gồm: các trƣờng sƣ phạm
đƣợc lựa chọn; giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng GV và CBQLCSGD
phổ thông; Đội ngũ GV và CBQLCSGD phổ thông cốt cán; Khoảng 600 nghìn GV
và CBQLCSGD ở các trƣờng phổ thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đội tƣợng
đƣợc thu hƣởng gián tiếp gồm: học sinh phổ thông, giáo dục thƣờng xuyên; sinh viên
các trƣờng sƣ phạm và CBQL của các Sở, Phòng giáo dục và đào tạo.
2. Trƣờng Đại học Đồng Tháp-cơ hội và thách thức khi tham gia ETEP
Với vai trò trƣờng cốt cán hay “trƣởng nhóm” trong các trƣờng sƣ phạm
trong vùng, Trƣờng Đại học Đồng Tháp có các cơ hội:
i) Đƣợc tăng cƣờng năng lực về chất lƣợng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất,
trang thiết bị, năng lực quản trị và sự kết nối với cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục
phổ thông, cụ thể là:
- Đổi mới chƣơng trình, tài liệu đào tạo và bồi dƣỡng;
- Tăng cƣờng năng lực cho các giảng viên để phát triển và thực hiện
các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên theo yêu cầu mới và hình thành đội ngũ
chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, ngành đào tạo;
- Bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, ƣu tiên phát triển công nghệ thông tin
và ứng dụng công nghệ trong đào tạo và bồi dƣỡng;
ii) Tổ chức bồi dƣỡng thƣờng xuyên, liên tục, ngay tại chỗ cho GV và CBQLCSGD
phổ thông, cụ thể là:
- Bồi dƣỡng đội ngũ GV và CBQLCSGD phổ thông cốt cán để làm nòng cốt
trong công tác bồi dƣỡng, hỗ trợ quá trình tự học tăng cƣờng năng lực chuyên môn,
phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ GV và hỗ trợ phát triển năng lực quản lý
CBQLCSGD phổ thông một cách thƣờng xuyên, liên tục, ngay tại trƣờng học
thông qua các khóa bồi dƣỡng trực tiếp, trực tuyến;
- Tham gia biên soạn các mô-đun tập huấn bồi dƣỡng cho GV, CBQLCSGD
cốt cán, các mô-đun các khóa học tƣơng tác qua mạng học tập.
iii) Phát triển Hệ thống nguồn học liệu mở dựa trên nền tảng công nghệ thông tin
cho GV và CBQLCSGD phổ thông, cụ thể là:
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- Xây dựng các khóa học trực tuyến (bao gồm chƣơng trình, giáo trình, tài liệu
học tập e-learning…) mang tính tƣơng tác và phù hợp với nhu cầu ngƣời học trên
nền tảng sử dụng các thiết bị thông dụng nhƣ máy tính cá nhân, máy tính bảng,
điện thoại di động và internet. Hệ thống các khóa học đƣợc thiết kế đủ mở và có thể
đáp ứng nhu cầu tự học, tự bồi dƣỡng, các nguồn học liệu mở và sự hỗ trợ từ
các chuyên gia từ các trƣờng sƣ phạm, Bộ GD&ĐT cũng nhƣ sự hỗ trợ đồng đẳng
từ các đồng nghiệp trên toàn quốc.
- Xây dựngvà phát triển các khóa học trực tuyến có chất lƣợng, mang tính
tƣơng tác và phù hợp với nhu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của GV
và CBQLCSGD phổ thông trên nền tảng công nghệ thông tin.
- Phát triển mạng xã hội dành cho GV và CBQLCSGD phổ thông dựa trên
tiếp cận và sử dụng hệ thống/tính năng hỗ trợ đồng nghiệp đƣợc tích hợp trên nền tảng
công nghệ thông tin (diễn đàn, trang mạng, dự giờ trực tuyến; các ứng dụng hỗ trợ
GV qua điện thoại di động…).
- Nguồn học liệu mở đƣợc cập nhật thƣờng xuyên trên website của hệ thống
TEMIS cho tất cả GV và CBQLCSGD phổ thông; giảng viên của các trƣờng sƣ phạm;
các đối tƣợng quan tâm có thể dễ dàng trong học tập, nghiên cứu và tham khảo.
Có thể thấy là thành viên trong ETEP là cơ hội để phát triển Nhà trƣờng,
phát triển cá nhân mỗi giảng viên, phát triển về công ăn việc làm… Khi mà hoạt động
đào tạo ngày càng thu hẹp, cơ hội cho hoạt động bồi dƣỡng đƣợc mở ra thì sự kiện này
càng có ý nghĩa to lớn, đòi hỏi mỗi thành viên trong Trƣờng phải nhận thức đƣợc mình
để nắm bắt cơ hội, bởi cơ hội bao giờ cũng kèm theo thách thức:
Không nhƣ các dự án trƣớc đây đã đƣợc hƣởng thụ, trong ETEP Ngân hàng
Thế giới áp dụng phƣơng thức quyết toán tài chính mới, đó là Giải ngân dựa trên
kết quả: mỗi trƣờng sẽ có một kế hoạch thực hiện hàng năm và kinh phí phân bổ theo
kết quả dự kiến trong kế hoạch, việc phân bổ kinh phí năm sau sẽ phụ thuộc vào
kết quả thực hiện năm trƣớc. Việc đánh giá kết quả thực hiện dựa trên các chỉ số
liên kết giải ngân (DLIs) do một tổ chức độc lập thực hiện. Nếu các kết quả đạt đƣợc
đầy đủ so với yêu cầu của mốc giải ngân thì Ngân hàng Thế giới sẽ giải ngân với
số tiền tƣơng ứng đã thỏa thuận theo kế hoạch.
Nhƣ vậy, nếu không thay đổi nhận thức mà vẫn theo kiểu “làm cho có”,
nếu không chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đầy đủ theo DLIs, coi nhƣ ta đã
đánh mất cơ hội!
Vậy khi mà ETEP còn đang chậm chạp khởi động chúng ta cần phải làm gì?
Trong phạm vi bài viết, chúng tôi không thể trình bày đủ các thông tin về ETEP,
vì vậy chúng tôi mong muốn:
Thứ nhất, Nhà trƣờng cần có những hình thức tuyên truyền sớm về chƣơng trình
ETEP, về hoạt động bồi dƣỡng để giảng viên trong trƣờng có nhận thức rõ về
quyền lợi và trách nhiệm khi ETEP bắt đầu.
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Thứ hai, mặc dù có các trƣờng đƣợc chỉ định viết tài liệu bồi dƣỡng
nhƣng quan trọng là tổ chức bồi dƣỡng các chuyên đề và vận dụng lý thuyết vào
thực tiễn, vì vậy mỗi lãnh vực, mỗi ngành trong trƣờng rất cần có những chuyên gia
đầu đàn am hiểu và say mê trong nghiên cứu, việc tạo thành các nhóm nghiên cứu
do Công đoàn Trƣờng Đại học Đồng Tháp phát động là một trong những biện pháp
tốt, tuy nhiên cần coi trọng tính chuyên môn bằng việc kết hợp với các đơn vị
liên quan trong việc định hƣớng nghiên cứu toàn diện, đầy đủ.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dƣỡng là một hình thức
phù hợp cần đƣợc nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lƣỡng, các chuyên gia về công nghệ
thông tin ta không thiếu, nhƣng sẽ thiếu các chuyên gia về soạn giảng và tổ chức các
khóa học trên mạng, công việc đòi hỏi nhiều khả năng về chuyên môn, khả năng
dẫn dắt, lôi kéo và gây hứng thú cho ngƣời học.
Thứ ba, Trung tâm Bồi dƣỡng nhà giáo là đơn vị chuyên môn trực tiếp tham gia
quản lý và tổ chức các hoạt động bồi dƣỡng GV và CBQLCSGD cần hoàn thiện sớm
về cơ cấu tổ chức để chuẩn bị sẵn sàng cho “trận đánh lớn”. Quảng bá, ngoại giao,
liên kết… có nghĩa phát triển về bề rộng là chƣa đủ, cần có sự đáp ứng mau chóng
và kịp thời nhu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của phổ thông, có nghĩa phát triển
về chiều sâu để đảm bảo hoạt động bồi dƣỡng trở lên bền vững.
Thứ tƣ, các khoa, bộ môn cần có chiến lƣợc phát triển về học thuật và áp dụng
các phƣơng pháp dạy học tích cực trong đội ngũ giảng viên; chƣơng trình đào tạo
nên định hƣớng phát triển năng lực, trong đó có năng lực phát triển nghề nghiệp
vừa làm công cụ trong quá trình đào tạo, vừa làm tiền đề để quá trình bồi dƣỡng
trở thành tự bồi dƣỡng (nhân tố quyết định năng lực dạy học); quá trình đào tạo
nên tổ chức thành chuỗi các hoạt động liên kết chặt chẽ, hợp lý hƣớng về chuẩn đầu ra.
Thứ năm, mỗi giảng viên cần có thói quen xây dựng chuyên đề trong quá trình
giảng dạy, đó là các ý tƣởng “chợt lóe” trong quá trình dạy học hay đơn giản
là việc mở rộng mục tiêu học tập nào đó một cách đầy đủ hơn; một suy nghĩ, đề xuất,
nghiên cứu về một vấn đề nào đó của phổ thông…và kéo sinh viên, đồng nghiệp
vào quá trình xây dựng chuyên đề. Hoạt động này một mặt nâng cao học thuật,
điều kiện để hình thành chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy, một mặt bổ sung vào
hệ thống chuyên đề bồi dƣỡng GV, CBQLCSGD phổ thông của trƣờng.
3. Kết luận
Với vai trò là thành viên trong ETEP, đòi hỏi Trƣờng Đại học Đồng Tháp
cần đổi mới cách tiếp cận theo hệ thống, phối hợp hiệu quả các hoạt động đào tạo
giáo viên và bồi dƣỡng giáo viên với cơ sở giáo dục ở các địa phƣơng
để nâng cao chất lƣợng đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chất lƣợng cao.
Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ này là không dễ dàng, đòi hỏi tập thể sƣ phạm
Trƣờng Đại học Đồng Tháp phải có sự chuyển đổi trong nhận thức và sự chuẩn bị
tích cực; Nhà trƣờng cần có sự hợp tác tích cực với ngành giáo dục các địa phƣơng
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để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ “Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ, công chức,
viên chức quản lý giáo dục”.
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BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đỗ Tấn Lực
Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu
Tóm tắt: Bồi dƣỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD trong bối cảnh đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài đối với
ngành sƣ phạm, là một trong những yếu tố quyết định chất lƣợng giáo dục
trong nhà trƣờng thời gian tới.
1. "Không có ngƣời thầy thì không có giáo dục." (Hồ Chí Minh), "Giáo dục
một ngƣời thầy giáo thì đƣợc một thế hệ" (Tago - Đại thi hào Ấn Độ). Sự tổng kết
của những đại minh triết này chính là kết tinh trí tuệ nhân loại về vai trò, vị trí
ngƣời thầy trong sự nghiệp giáo dục của bất kỳ một quốc gia nào.
Ở nƣớc ta, chƣa lúc nào hơn lúc này giáo dục đƣợc Đảng, Nhà nƣớc và toàn
xã hội quan tâm sâu sắc và toàn diện đến nhƣ thế. Nó đƣợc coi là quốc sách hàng đầu,
là gốc cho đại kế trăm năm. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCHTW khóa XI là một
trong những định hƣớng lớn mang tầm chiến lƣợc để chấn hƣng nền giáo dục
Việt Nam. Đây là thời cơ, thách thức to lớn đến việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ

5

cho toàn ngành - thực chất đây là sự sàng lọc đội ngũ toàn diện và qui mô nhất
trong ngành giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc.
Nghị quyết đã nêu rõ mục tiêu tổng quát: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ
về chất lƣợng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con ngƣời
Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo
của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc
hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lí
tốt; có cơ cấu và phƣơng thức giáo dục hợp lí, gắn với xây dựng xã hội học tập;
bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lƣợng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa,
xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hƣớng
xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam
đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.
2. Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, cần có sự xem xét, tìm hiểu cụ thể từng
nhiệm vụ, từ đó rút ra bản chất của vấn đề và xây dựng phƣơng hƣớng thực hiện có
hiệu quả tốt nhất.
2.1. Xuất phát từ quan điểm ngƣời thầy là yếu tố quyết định chất lƣợng giáo dục,
nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCHTW khóa XI nêu rõ: "Phát triển hệ thống trƣờng
sƣ phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lí giáo dục; ƣu tiên đầu tƣ xây dựng một số trƣờng sƣ phạm, trƣờng sƣ phạm
kĩ thuật trọng điểm; khắc phục tình trạng phân tán trong hệ thống các cơ sở đào tạo
nhà giáo. Có cơ chế tuyển sinh và cử tuyển riêng để tuyển chọn đƣợc những ngƣời
có phẩm chất, năng lực phù hợp vào ngành sƣ phạm. Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu,
nội dung, phƣơng pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng và đánh giá kết quả học tập,
rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lƣợng, trách nhiệm, đạo đức và
năng lực nghề nghiệp". Việc đặt nhiệm vụ xây trƣờng sƣ phạm và CBQL lên hàng đầu
cũng là điều dễ hiểu bởi "Không thầy đố mày làm nên" và địa chỉ tin cậy nhất
để đào tạo ra ngƣời thầy và nhà quản lý không đâu khác chính là các trƣờng
(hoặc khoa) sƣ phạm và quản lý giáo dục. Đây là nơi đóng vai trò quyết định đối với
chất lƣợng đội ngũ trong ngành giáo dục, do vậy nó phải là nơi đi tiên phong
trong việc nhìn nhận và tự đổi mới chính mình. Đặt trƣờng sƣ phạm ở vị trí đầu tiên
trong việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cũng có nghĩa là đặt cho nó mục tiêu đầu tiên,
cơ bản là đào tạo giáo viên chất lƣợng cao, giáo viên tài giỏi, đức độ.
Một thời gian dài do tình trạng thiếu giáo viên và quan niệm ấu trĩ "chuột chạy
cùng sào mới vào sƣ phạm" mà các trƣờng sƣ phạm tự hạ thấp chất lƣợng đào tạo
của mình làm cho trẻ em bị thiệt thòi về nhiều mặt: Không chỉ trẻ em nghèo khổ,
khuyết tật mà cả những em phải học thầy cô giáo kém chất lƣợng. Nhiều nhà khoa học
hàng đầu đã than phiền về trình độ của giáo viên hiện nay. GS-TS Võ Tòng Xuân
than phiền rằng: "Nhìn nhận một cách khách quan thì trình độ của giáo viên chúng ta
hiện nay đang rất thấp và thƣờng dạy vẹt. Chính các trƣờng sƣ phạm cũng dạy vẹt,
sinh viên sƣ phạm học vẹt, khi ra trƣờng thì bê nguyên xi cái mà mình đã học vẹt đó
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để dạy học sinh phổ thông. Hậu quả là học sinh cũng học vẹt, học để nhớ, chứ không
phải để hiểu" [1]. Còn GS-TSKH Lê Ngọc Trà có phần bi quan hơn: "Nhiều ngƣời
than phiền: Hình nhƣ ở ta đại học thì dạy nhƣ phổ thông, còn phổ thông thì dạy
nhƣ đại học" [2].
Những điều bức xúc trên đây chỉ là số ít trong vô vàn yếu kém của trƣờng
sƣ phạm, đặt nhà trƣờng trƣớc thử thách lớn lao trong thời gian tới trong quy trình
đào tạo sinh viên. Để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết của BCHTW Đảng
thiết nghĩ có mấy giải pháp sau cần chú ý:
Một là, đội ngũ giảng viên của trƣờng sƣ phạm phải là những nhà khoa học,
những nhà sƣ phạm giỏi và tâm huyết với nghề. Đây là lực lƣợng nòng cốt
đặt nền móng xây nên chiếc máy cái của giáo dục và khoa học QLGD. Nâng cao
chất lƣợng đội ngũ cho ngành giáo dục mà không bắt nguồn từ đội ngũ trong trƣờng
sƣ phạm sẽ phí phạm công sức và chẳng đi đến đâu.
Hai là, phải đổi mới phƣơng pháp giáo dục trong trƣờng sƣ phạm ở tất cả
các bộ môn, trong đó đặc biệt ƣu tiên đối với các môn in đậm dấu ấn nghiệp vụ
sƣ phạm và kĩ năng hành nghề sau này cho sinh viên khi ra trƣờng. Là trƣờng sƣ phạm
đào tạo ra đội ngũ giáo viên đứng lớp ở phổ thông vì vậy bản thân ngƣời dạy phải có
ý thức thƣờng xuyên chú trọng rèn luyện phƣơng pháp tƣ duy, phƣơng pháp giải quyết
các vấn đề cụ thể, kĩ năng thực hành, khả năng tự học và biết khẳng định mình
bằng tự học cho sinh viên.
Ba là, nhà trƣờng sƣ phạm phải tạo ra thói quen tâm lý say mê nghiên cứu
khoa học ở cả ngƣời dạy và ngƣời học. GS Tạ Quang Bửu - cố Bộ trƣởng Bộ Giáo dục
nói: "Truyền đạt và rèn luyện phƣơng pháp cho sinh viên không gì hơn là trình bày
quá trình nghiên cứu cụ thể của mình. Bài giảng nhƣ thế sẽ sinh động, hấp dẫn và có
sức thuyết phục cao" [3].
Có thể nhiều ngƣời cho rằng còn những vấn đề khác đặt ra đối với trƣờng
sƣ phạm trong việc nâng cao chất lƣợng đào tạo đội ngũ giáo viên và CBQLGD
cho ngành nhƣng giải quyết đƣợc các vấn đề trên sẽ tạo ra tiền đề thuận lợi cho các
giải pháp tiếp theo.
Điều đáng quan ngại nhất trong đội ngũ ngành giáo dục và đào tạo hiện nay
làlàm thế nào để thực hiện các giải pháp trên khi một số tỉnh không còn trƣờng
sƣ phạm nữa? Trả lời câu hỏi này dĩ nhiên thuộc về các nhà hoạch định chiến lƣợc
giáo dục của quốc gia nhƣng phải đặt ngành sƣ phạm ở vị tri trung tâm của sự nghiệp
giáo dục trong việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD
cho địa phƣơng. Muốn thế cần đầu tƣ và nâng cấp toàn diện khoa sƣ phạm và CBQL
trong trƣờng đại học sau này vì chỉ đặt trong đại học thì khoa sƣ phạm và QLGD
mới có đủ điều kiện để thực hiện chiến lƣợc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ
chuyên môn và nghiệp vụ cao cho ngành giáo dục. Mặt khác chỉ có đặt trong hệ
Đại học, các ngành khoa học mới có đủ tƣ cách pháp nhân và tầm vóc để nâng cao
chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nƣớc.
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2.2. Điều đặc biệt cần quan tâm trong việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ trong ngành là
rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, CBQLGD để có kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng
đảm bảo số lƣợng và cân đối về cơ cấu, nâng cao trình độchuyên môn, nghiệp vụ,
đạo đức cho đội ngũ giáo viên và CBQLGD.
Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và mang tính chiến lƣợc để nâng cao vai trò
và vị thế nhà giáo trong tình hình mới. Đã đến lúc không thể dựa vào lý do thiếu
giáo viên, ƣu tiên vùng sâu, vùng xa...để hạ thấp chất lƣợng đội ngũ, mặt khác
cũng không thể dựa vào tiêu chuẩn chuẩn hóa đội ngũ trong tình hình mới mà xem nhẹ
chất lƣợng chuyên môn, nghiệp vụ. Chính phủ, ngành đã có chủ trƣơng hƣớng dẫn rõ
ràng về vấn đề này, cái còn lại của ngành ở từng địa phƣơng là tìm ra giải pháp tối ƣu
vừa đảm bảo tính pháp lý đồng thời phải mang tính nhân bản vì đôi ngũ nhà giáo
của chúng ta hôm nay (những ngƣời đã cống hiến cả đời cho giáo dục), cống hiến
và trƣởng thành từ cái thời "bục giảng dƣới hầm sâu" mà "giáo án em vẫn mở"
giữa đạn nổ bom rơi, rồi thống nhất đất nƣớc khi đó số lƣợng cũng đồng thời là
chất lƣợng do chúng ta thiếu giáo viên trầm trọng. Và phải khẳng định rằng:
Nếu không có đội ngũ này sẽ không có sự nghiệp giáo dục bề thế và đội ngũ nguồn
nhân lực dồi dào của đất nƣớc ôm nay. Do vậy cần cân nhắc thật kĩ trƣớc khi thực hiện
chủ trƣơng và có thể tham khảo lộ trình sau đây để giải quyết thỏa đáng các vấn đề:
Thứ nhất: Những ngƣời không đạt chuẩn trong độ tuổi, còn khả năng,
ngành cho đi đào tạo lại để tiếp tục tham gia giảng dạy.
Thứ hai: Những ngƣời không đạt chuẩn, tuổi cao, sức khỏe yếu, hoàn cảnh
gia đình khó khăn, không có khả năng học thêm, không bố trí công tác khác,
ngành vận động họ tự nguyện về hƣu hoặc nghỉ chờ hƣu theo qui định của Chính phủ.
Đã đến lúc sự hi sinh và lòng dũng cảm không thể thay thế cho khoa học
vàcông nghệ, do vậy thà chúng ta chấp nhận một sự thật nghiệt ngã để sàng lọc
đội ngũ bằng một nỗi đau (hi sinh đội ngũ yếu kém) chứ không thể để nỗi đau ấy
(chất lƣợng đội ngũ yếu kém) cứ kéo dài triền miên, dai dẳng không biết đến bao giờ kết
thúc. (“Thà kết thúc bằng một nỗi đau chứ đừng để nỗi đau không bao giờ kết thúc”).
Đối với giáo viên, sau bao năm đứng lớp, nay phải chuyển công tác khác
hoặc phải "về" là điều vô cùng khó khăn về mặt tƣ tƣởng, nhƣng nếu chúng ta làm tốt
công tác tuyên truyền (tất cả vì tƣơng lai con em chúng ta) và có những giải pháp
đồng bộ nhất quán về chế độ chính sách, đảm bảo cuộc sống cho ngƣời lao động
khi họ nghỉ để họ tin tƣởng và an tâm vào đƣờng lối chính sách của Đảng và Nhà nƣớc
ta hiện nay thì chắc chắn thuyết phục đƣợc họ.
Thứ ba: Còn đối với đội ngũ hiện tại thì sao? Cũng còn lắm chuyện để bàn.
Đối với các tỉnh ĐBSCL, một thời gian dài (từ năm 1975 đến khoảng 1990)
do hoàn cảnh địa lý (đi lại khó khăn) và kinh tế nên việc học hành của con em
nhân dân lao động hầu nhƣ dở dang, không đến nơi đến chốn do đó không thể có
nguồn tuyển sinh vào trƣờng sƣ phạm (hoặc khoa sƣ phạm) đạt chuẩn theo qui định.
Trong tình hình đó ngành sƣ phạm chấp nhận một thực tế nghiệt ngã: ngƣời biết chữ
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dạy ngƣời không biết chữ; ngƣời nhiều chữ dạy ngƣời ít chữ,…do vậy rất hiếm gặp
ở đâu nhƣ vùng đất này đội ngũ nhà giáo chắp vá tạm bợ và thiếu trầm trọng.
GV tiểu học thì đủ loại hình, nào là 9+3, 9+2. 9+1, 12+2 (rất hiếm), có khi 9 công
đoạn (tức chỉ học SP vài tháng là đi dạy); GV THCS thì không khả quan gì mấy: 9+3,
12+2, 12+3…
Bây giờ đội ngũ này vẫn còn và đa số đã đạt “chuẩn” đào tạo nhƣng chƣa hẳn
đã đạt chuẩn chất lƣợng mà các văn bản pháp quy của nhà nƣớc gọi là “chức danh
nghề nghiệp”. Do vậy, việc bồi dƣỡng ở đây không phải là “chuẩn hóa” nữa, mà là
bồi dƣỡng những vấn đề căn bản để họ đáp ứng nhu cầu đối với từng cấp học.
Phải mất thời gian khá dài (chí ít cũng trên 10 năm) mới có thể “thay máu” đƣợc
lực lƣợng này vì hiện tại đã thành đại trà rồi nên phải cố gắng hết mức gần nhƣ đào tạo
lại mới có thể đáp ứng phần nào khi họ đã mất căn bản từ nền tảng phổ thông.
Thực tế là thế nên phải chấp nhận “chất lƣợng thật” trong tình hình hiện nay.
Thậm chí có ngƣời còn cho rằng tình hình đội ngũ giảng viên của các trƣờng (khoa)
đại học cũng chẳng thua kém gì ở phổ thông.
3. Mấy kết luận bƣớc đầu.
3.1. Thực trạng đội ngũ GV hiện nay ở các tỉnh ĐBSCL là thế nên dù muốn hay không
vẫn phải chấp nhận và tìm giải pháp bồi dƣỡng khả thi nhất (sẽ bàn ở dịp khác).
Khi bồi dƣỡng cần phân loại trình độ để có giải pháp thiết thực, cụ thể, hiệu quả.
3.2. Nội dung bồi dƣỡng phải bám sát chƣơng trình, SGK mới, vì nếu không sẽ kém
hiệu quả. Cần xây dựng bộ giáo trình phù hợp với từng phân môn, từng cấp học để GV
có điều kiện tự nghiên cứu, tự bồi dƣỡng là chủ yếu.
3.3. Hình thức bồi dƣỡng cần hết sức đa dạng để GV có điều kiện tham gia đầy đủ các
chuyên đề (Mô đun), trong đó thời gian tự bồi dƣỡng là chủ yếu.
Bồi dƣỡng đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục,
đào tạo là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa nặng nề không thể giải quyết một sớm
một chiều mà phải tính toán thật kỹ, có bƣớc đi và lộ trình hợp lý.
Mặt khác công việc chuẩn bị cần tính toán thật khoa học từ đối tƣợng, nội dung,
chƣơng trình, giáo trình, hình thức tổ chức bồi dƣỡng và đánh giá kết quả bồi dƣỡng;
tính phù hợp giữa nội dung bồi dƣỡng với khả năng đáp ứng yêu cầu nâng cao
chất lƣợng giáo dục ở nhà trƣờng; chế độ, chính sách đãi ngộ cho GV tham dự,…
Tài liệu tham khảo
1. Võ Tòng Xuân, Tôi không ngạc nhiên, báo Tuổi Trẻ ngày 4 tháng 9 năm 2004.
2. Lê Ngọc Trà, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Đổi mới giảng dạy Ngữ Văn ở trường
Đại học", Đại học Sƣ phạm TPHCM, 2003.
3. Nguyễn Đăng Mạnh, Một vài kinh nghiệm dạy Văn ở Đại học, Đại học Sƣ phạm
TPHCM, 2003.
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BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG
GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI
GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
TS. Nguyễn Văn Bản
Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: Tham luận bàn về những bất cập trong công tác bồi dƣỡng giáo viên
và cán bộ quản lý giáo dục của Trƣờng Đại học Đồng Tháp trong những năm qua.
Trên cơ sở đó, tham luận đề xuất một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả
công tác bồi dƣỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục mầm non và phổ thông.
1. Đặt vấn đề
Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá XI tại kỳ họp
lần thứ VIII về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định rõ mục tiêu
cơ bản mà giáo dục phổ thông phải đạt đƣợc trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại
hoá đất nƣớc và hội nhập quốc tế. Đó là “Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất,
hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu,
định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,
chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học,
năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng
sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời…” [1].
Để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
và đào tạo (GDĐT), Nghị quyết cũng xác định phải coi nhiệm vụ, giải pháp đào tạo
và bồi dƣỡng giáo viên là then chốt, trong đó cần chú trọng “Phát triển đội ngũ
nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐT. Xây dựng quy hoạch,
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn
với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập
quốc tế... Cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý.
Phát triển hệ thống trường sư phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” [1].
Nhƣ vậy, các cơ sở đào tạo giáo viên nói chung, Trƣờng Đại học Đồng Tháp
nói riêng đang có sứ mệnh rất quan trọng không chỉ là đào tạo giáo viên mà còn phải
làm tốt nhiệm vụ bồi dƣỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu
thực hiện chƣơng trình sách giáo khoa các cấp học phổ thông mới.
2. Những bất cập trong hoạt động bồi dƣỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
Những năm qua, Trƣờng Đại học Đồng Tháp đã có những đóng góp to lớn
trong việc đào tạo chuẩn hóa và nâng cao trình độ trên chuẩn cho hàng chục ngàn
giáo viên các cấp phổ thông của tỉnh Đồng Tháp cũng nhƣ các tỉnh trong và ngoài
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khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, Trƣờng cũng đã bồi dƣỡng cho
hàng ngàn cán bộ quản lý giáo dục các cấp học của Đồng Tháp, Cà Mau, Hậu Giang
đạt chuẩn theo quy định của Bộ GDĐT (theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT, ngày 20
tháng 01 năm 2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành các chƣơng trình bồi dƣỡng
cán bộ quản lý giáo dục). Điều này đã góp phần đáng kể làm thay đổi chất lƣợng
giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông của các địa phƣơng.
Tuy nhiên, mảng bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho giáo viên ở các địa phƣơng
vẫn còn nhiều bất cập và chƣa đƣợc quan tâm đúng mức.
Thứ nhất, có một khoảng thời gian không ngắn, Nhà trƣờng và các khoa gần nhƣ
quên đi nhiệm vụ bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho giáo viên. Cả cấp trƣờng và cấp khoa
đều chƣa có sự chủ động, tích cực tìm kiếm đối tác là các cấp quản lý giáo dục
phổ thông cũng nhƣ các cơ sở giáo dục. Hoạt động bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho
giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chủ yếu diễn ra khi các Sở hoặc các phòng
giáo dục và đào tạo chủ động đặt hàng cho khoa hoặc Nhà trƣờng. Vì vậy mà
cả cấp trƣờng và cấp Khoa đều chƣa khai thác hết năng lực sẵn có của đội ngũ
giảng viên có trình độ cao và rất nhiều giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực
đào tạo cũng nhƣ bồi dƣỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trƣờng.
Thứ hai, nội dung bồi dƣỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vẫn mang
nặng tính lý thuyết, ít chú ý tới bồi dƣỡng khả năng vận dụng vào thực tiễn giảng dạy
của giáo viên cũng nhƣ công tác quản lý cơ sở giáo dục của các cán bộ quản lý
giáo dục. Hầu nhƣ chúng ta vẫn chỉ đem đi bồi dƣỡng cái mà mình có chứ chƣa chú ý
đến cái giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp cần để bồi dƣỡng cho họ.
Tình trạng giảng viên đến các lớp bồi dƣỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
chỉ nói nhiều về lý luận mà chƣa liên hệ gắn kết với hoạt động dạy và học
của thực tiễn, chƣa chú ý hƣớng dẫn giáo viên và cán bộ quản lý vận dụng kiến thức
vào thực tiễn dạy học, quản lý là nguyên nhân làm cho các giáo viên cũng nhƣ cán bộ
quản lý giáo dục tham gia các lớp, khóa bồi dƣỡng chƣa thật sự hài lòng.
Thứ ba, Nhà trƣờng và các khoa chƣa huy động đƣợc lực lƣợng giảng viên
có trình độ cao, có kinh nghiệm tham gia chuẩn bị nội dung giảng dạy và tham gia
các lớp, các chuyên đề bồi dƣỡng khi có yêu cầu từ các cơ sở giáo dục địa phƣơng.
Nhiều giảng viên ở các khoa chủ yếu chuyên tâm về giảng dạy hệ đào tạo chính quy
và liên thông vừa làm vừa học mà chƣa chú trọng cho sự chuẩn bị tham gia bồi dƣỡng
thƣờng xuyên cũng nhƣ chuẩn bị cho việc triển khai chƣơng trình giáo dục phổ thông
mới sau 2018 cho giáo viên phổ thông các cấp…
Những bất cập trên có những nguyên nhân sâu xa của nó. Đó có thể là do cơ chế
quản lý từ cấp trung ƣơng xuống các địa phƣơng chƣa đƣợc ăn khớp. Bộ Giáo dục
Đào tạo (GDĐT) chƣa có hệ thống văn bản pháp lý hƣớng dẫn rõ ràng trách nhiệm
hợp tác giữa các sở giáo dục và các trƣờng đào tạo giáo viên trong nhiệm vụ
bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý các cấp, bậc học mầm non
và phổ thông. Đó có thể là sự thiếu chủ động trong việc liên kết, hợp tác giữa
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Nhà trƣờng với các cấp quản lí và cơ sở giáo dục các địa phƣơng. Đó có thể do
sự chuyển đổi nhận thức chƣa kịp thời của các giảng viên Nhà trƣờng giữa nhiệm vụ
đào tạo chính quy tập trung và nhiệm vụ bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho giáo viên
và cán bộ quản lý giáo dục các cấp…
3. Một số biện pháp đổi mới hoạt động bồi dƣỡng giáo viên và cán bộ quản lý
giáo dục mầm non, phổ thông
Để đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dƣỡng giáo viên và cán bộ
quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục mầm non và phổ thông
trong giai đoạn mới, Nhà trƣờng và các khoa cần quan tâm thực hiện một số biện pháp
đồng bộ.
Một là, mỗi giảng viên và toàn trƣờng cần chuyển đổi mạnh mẽ về nhận thức:
Những năm sắp tới khi nhiệm vụ đào tạo giáo viên thu hẹp lại, chỉ tiêu tuyển sinh
của các ngành đào tạo giáo viên sẽ càng ngày càng ít thì nhiệm vụ bồi dƣỡng giáo viên
và cán bộ quản lý các cấp, bậc học sẽ là nhiệm vụ trọng tâm. Đây là quy luật
của đào tạo và bồi dƣỡng đã từng lặp lại ở trƣờng ta trong bốn mƣơi năm qua.
Hơn nữa, ngành giáo dục cả nƣớc đang chuẩn bị cho một cuộc thay đổi toàn diện
về sách giáo khoa và phƣơng pháp dạy học theo chƣơng trình giáo dục phổ thông mới
(áp dụng từ năm 2018) đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ
cả về nhận thức trách nhiệm tham gia triển khai chƣơng trình giáo dục phổ thông mới
cũng nhƣ chuẩn bị đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm và tâm huyết ở từng bộ môn
sẵn sàng tiếp cận, nghiên cứu chƣơng trình, sách giáo khoa nhằm triển khai
có hiệu quả đến giáo viên phổ thông. Đồng thời mỗi giảng viên, các khoa có đào tạo
giáo viên phải cùng với Nhà trƣờng xác định và nhận thức đúng đắn, hoạt động
bồi dƣỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, bậc học mầm non và phổ
thông vừa là trách nhiệm nhƣng cũng vừa tạo nên giá trị và lợi ích cho nhà trƣờng,
các khoa và mỗi cá nhân giảng viên.
Hai là, Nhà trƣờng (mà đại diện là Trung tâm bồi dƣỡng Nhà giáo và phòng
Đào tạo) phải chủ động liên hệ và tạo đƣợc sự liên kết chặt chẽ với các cấp quản lý
giáo dục ở các địa phƣơng (Sở GDĐT, phòng GDĐT, Trung tâm Bồi dƣỡng
thƣờng xuyên của các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông…).
Nhà trƣờng nên mở “Hội nghị khách hàng” để có sự thỏa thuận bằng các biên bản
ghi nhớ, hợp tác giữa Nhà trƣờng và các cấp quản lý, cơ sở giáo dục trong việc
thực hiện nhiệm vụ bồi dƣỡng thƣờng xuyên. Hai bên cũng cần xác định rõ
mối quan hệ về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên trong việc thực hiện
nhiệm vụ bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của cơ sở
cũng nhƣ của đơn vị mà mình quản lý.
Ba là, mỗi giảng viên, các khoa phải chủ động xây dựng các mô đun
chƣơng trình bồi dƣỡng, biên soạn tài liệu, học liệu đa dạng để việc bồi dƣỡng
có hiệu quả. Các chƣơng trình bồi dƣỡng cần tập trung vào ba nhóm nội dung chính:
(1) Bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng nền tảng nhằm nâng cao năng lực theo Chuẩn
12

nghề nghiệp và Chuẩn cán bộ quản lý; (2) Bồi dƣỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý (theo các Thông tƣ liên tịch giữa Bộ GDĐT
và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
(Thông tƣ 20), giáo viên tiểu học (Thông tƣ 21), giáo viên trung học cơ sở (Thông tƣ
22), giáo viên trung học phổ thông (Thông tƣ 23) và Chƣơng trình bồi dƣỡng
theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học (hạng IV, III, II) giáo viên
trung học cơ sở; giáo viên trung học phổ thông (hạng III, II, I), ban hành
ngày 22/7/2016; Chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên cán bộ quản lí trƣờng tiểu học
(theo Thông tƣ 26/2015), Chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên cán bộ quản lí
trƣờng trung học cơ sở, trung học phổ thông và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học
(theo Thông tƣ 27/2015) ban hành ngày 30/10/2015); (3) Bồi dƣỡng theo nhiệm vụ
và yêu cầu mới của giáo dục mầm non, phổ thông và của việc đổi mới chƣơng trình
và sách giáo khoa phổ thông đƣợc triển khai trong những năm sắp tới.
Bốn là, đổi mới phƣơng pháp và hình thức tổ chức bồi dƣỡng đa dạng, hiệu quả.
Biện pháp này đòi hỏi trong công tác tổ chức bồi dƣỡng, Nhà Trƣờng cần giao
cho đơn vị đầu mối quản lý (Trung tâm bồi dƣỡng Nhà giáo chẳng hạn) làm tham mƣu
cho Nhà trƣờng trong việc phối kết hợp với các cấp quản lý, các cơ sở giáo dục
phổ thông xác định rõ những nội dung, những chƣơng trình bồi dƣỡng nào cần phải
đƣợc bồi dƣỡng trực tiếp mà không qua trung gian để tăng tính hiệu quả; chƣơng trình
nào có thể tổ chức cho giáo viên và cán bộ quản lí học theo hình thức tự học, tự học
có hƣớng dẫn, tự học qua online. Mặt khác cũng phải xác định rõ những nội dung
bồi dƣỡng nào cần phải bồi dƣỡng trực tiếp cho các giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý
cốt cán ở các địa phƣơng để họ có thể đóng vai trò hƣớng dẫn cho giáo viên ở đơn vị
họ chủ động tự học, tự bồi dƣỡng.
Năm là, cần tăng cƣờng đầu tƣ mạnh về cơ sở vật chất thiết bị phục vụ công tác
bồi dƣỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Trong đó, việc nhanh chóng
hoàn thiện, phát triển mạng Internet để đáp ứng yêu cầu bồi dƣỡng trực tuyến
cho giáo viên các cấp về chƣơng trình, sách giáo khoa mới cần đƣợc Nhà trƣờng
quan tâm hơn. Đồng thời cần bổ sung thêm cán bộ có trình độ tin học giỏi
về Trung tâm bồi dƣỡng Nhà giáo để có thể thực hiện đƣợc việc quản lý và chuyển tải
các tài liệu bồi dƣỡng giáo viên lên mạng Internet, lên Website của Trƣờng phục vụ
cho hoạt động bồi dƣỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các cấp.
3. Kết luận
Công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đòi hỏi Nhà trƣờng
phải đồng hành cùng với các cấp quản lý và cơ sở giáo dục phổ thông các địa phƣơng.
Việc bồi dƣỡng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đạt
các chuẩn quy định về năng lực, kiến thức, kỹ năng nền tảng theo Chuẩn nghề nghiệp,
Chuẩn cán bộ quản lý; bồi dƣỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
nhằm đảm bảo tiêu chuẩn để xếp hạng giáo viên; bồi dƣỡng triển khai chƣơng trình
giáo dục phổ thông mới,… là nhiệm vụ trọng tâm của Trƣờng Đại học Đồng Tháp
trong những năm tới. Nhiệm vụ này đòi hỏi mỗi giảng viên, các khoa và Nhà trƣờng
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phải có sự chuyển đổi trong nhận thức, có sự chuẩn bị tích cực và có sự hợp tác tốt,
nhanh chóng hoà nhập, gắn kết chặt chẽ với ngành giáo dục các địa phƣơng
để hoàn thành sứ mệnh của mình.
Tài liệu tham khảo
1. Ban Chấp hành Trung ƣơng (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013
về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
2. Bộ Giáo dục và đào tạo (2012), Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT, ngày 20
tháng 01 năm 2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng
cán bộ quản lý giáo dục.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
quản lý và giáo viên phổ thông của các cơ sở đào tạo giáo viên, Tài liệu lƣu hành nội
bộ, Hà Nội.

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG THƢỜNG XUYÊN
CHO GIÁO VIÊN MẦM NON
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Trường Đại học Thủ Dầu Một
Tóm tắt: Việc học tập, bồi dƣỡng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên mầm non là việc làm vô cùng cần thiết, trong đó
có hoạt động bồi dƣỡng thƣờng xuyên (BDTX). Bồi dƣỡng cho đội ngũ giáo viên
để giúp giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dƣỡng phẩm chất
chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục
và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu
nhiệm vụnăm học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lƣợng giáo dục, nhằm thực hiện
tốtcác nhiệm vụ giáo dục của nhà trƣờng và mục tiêu của ngành giáo dục đề ra.
Nếu quản lý tốt hoạt động BDTX cho giáo viên mầm non sẽ góp phần nâng cao
chất lƣợng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu giáo dục trẻ theo chƣơng trình mới.
1. Mở đầu
Để phục vụ cho nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đòi hỏi ngƣời giáo viên
mầm non phải có phẩm chất, trình độ, năng lực đề cao lƣơng tâm và nhân cách
nhà giáo, lòng nhân ái tận tuỵ thƣơng yêu trẻ, thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dƣỡng
cải tiến nội dung phƣơng pháp chăm sóc giáo dục trẻ tham gia tích cực. Mục tiêu
của công tác bồi dƣỡng là nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những
thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm, nội dung phƣơng pháp
giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội. Vì vậy bất kỳ ngƣời quản lý
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nào không thể bỏ qua việc bồi dƣỡng lực lƣợng cán bộ giáo viên. Tuy nhiên, việc
quản lý hoạt động BDTX cho giáo viên mầm non hiện nay còn nhiều bất cập, hạn chế.
2. Nội dung
2.1. Đánh giá chung
* Thành công
Hầu hết cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non đều có nhận thức
đúng đắn về tính cấp thiết và tầm quan trọng của công tác BDTX cho đội ngũ
giáo viên mầm non.
Chƣơng trình nội dung BDTX của các trƣờng luôn bám sát chƣơng trình
nội dung của Bộ ban hành, đồng thời có điều chỉnh hàng năm. CBQL các trƣờng
mầm non đã đƣa hoạt động BDTX cho giáo viên dần đi vào nề nếp.
* Hạn chế
Về nhận thức: Việc quán triệt chủ trƣơng, mục đích chƣa thật chu đáo, chƣa thật
sâu sắc nên một số giáo viên chƣa thật quan tâm đến công tác BDTX.
Về tổ chức thực hiện: CBQL các trƣờng mầm non thiếu chủ động trong việc
xây dựng kế hoạch BDTX của đơn vị mình, trƣờng mình. Kế hoạch chƣa đầy đủ,
thiếu chi tiết, nội dung kế hoạch còn chung chung, có một số nội dung không sát với
thực tế yêu cầu của nhà trƣờng về đội ngũ, chƣa sát với nhu cầu BDTX của giáo viên.
Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá: Việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện
nội dung, chƣơng trình BDTX giáo viên của CBQL còn thiếu cụ thể, thiếu sâu sát.
Thiếu các biện pháp kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dƣỡng của giáo viên.
2.2. Nguyên nhân
Nguyên nhân ảnh hƣởng đến công tác quản lý hoạt động BDTX cho GVMN
* Nguyên nhân khách quan
Giáo viên mầm non đại bộ phận đời sống còn rất nhiều khó khăn ảnh hƣởng
đến việc học tập, bồi dƣỡng để nâng cao trình độ.
Giáo viên mầm non không có nhiều thời gian để tham gia BDTX.
CBQL trƣờng mầm non còn hạn chế về năng lực quản lý BDTX, thời gian
dành cho quản lý BDTX cũng hạn chế.
Các điều kiện về CSVC, tài chính còn hạn hẹp cũng là một yếu tố không nhỏ
ảnh hƣởng đến công tác quản lý BDTX của CBQL.
* Nguyên nhân chủ quan
Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng, mức độ cần thiết BDTX chƣa cao.
Việc tổ chức, triển khai hoạt động BDTX thiếu hợp lý và thiếu tính khả thi.
Một số CBQL các trƣờng mầm non còn hạn chế về năng lực quản lý hoạt động
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BDTX.
Quy trình quản lý không đầy đủ, thiếu chặt chẽ từ khâu thiết kế kế hoạch,
triển khai thực hiện.
Việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, điều chỉnh làm không thƣờng xuyên, thiếu sâu sát.
Công tác đánh giá, tổng kết, khen chê, đúc rút kinh nghiệm làm qua loa, chiếu lệ.
Các biện pháp quản lý BDTX của CBQL chƣa phù hợp, thiếu cơ sở khoa học
nên mang tính chủ quan, tác động của các biện pháp quản lý chƣa đủ mạnh để tạo ra
hiệu quả của nó.
Các trƣờng mầm non chƣa đầu tƣ thỏa đáng kinh phí, CSVC, trang thiết bị,
tài liệu,… phục vụ cho hoạt động BDTX.
2.3. Biện pháp
2.3.1. Thiết kế nội dung BDTX dựa trên nhu cầu của giáo viên mầm non
Xác định đúng nhu cầu BDTX cho giáo viên có ý nghĩa quyết định cho việc
xây dựng kế hoạch BDTX sát với nhu cầu thực tế của giáo viên trƣờng mình,
địa phƣơng mình. Việc thiết kế nội dung BDTX khoa học, thiết thực, phù hợp
và đáp ứng với nhu cầu cấp thiết của các trƣờng mầm non ngoài công lập là một bƣớc
quan trọng để BDTX đƣợc triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thiện công tác quản lý
BDTX cho đội ngũ giáo viên mầm non. Thiết kế nội dung BDTX sao cho vừa đáp ứng
đƣợc nhu cầu của giáo viên mầm non vừa bám sát hƣớng dẫn của Bộ GD & ĐT,
đồng thời phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trƣờng. Thiết kế nội dung
BDTX theo từng giai đoạn: ngắn hạn và dài hạn.
2.3.2. Kế hoạch hóa công tác bồi dưỡng thường xuyên
Kế hoạch hóa công tác BDTX chính là một công cụ, một yếu tố để tổ chức
và quản lý các hoạt động liên quan đến công tác BDTX nhằm đạt đƣợc kết quả
cao nhất. Hiệu trƣởng các trƣờng mầm non xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục
mầm non cho trƣờng mình, từ đó xác định mục tiêu từng giai đoạn cho công tác
đào tạo, bồi dƣỡng GV trong phạm vi mình quản lý. Làm tốt công tác điều tra, dự báo
kế hoạch BDTX cho GV trong từng giai đoạn.
2.2.3. Đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng thường xuyên
Căn cứ vào nội dung, chƣơng trình, qui chế BDTX của Bộ GD & ĐT, CBQL
các cấp lựa chọn những hình thức BDTX thích hợp: Hình thức tự học tập,
tự bồi dƣỡng, tổ chức bồi dƣỡng tại các trƣờng mầm non qua hoạt động chuyên môn,
bồi dƣỡng tập trung BDTX theo chu kỳ và bồi dƣỡng đổi mới chƣơng trình, BDTX
theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
2.3.4. Đổi mới phương pháp bồi dưỡng thường xuyên
Đổi mới hoặc cải tiến phƣơng pháp BDTX giáo viên mầm non là một
trong những biện pháp quản lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác
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BDTX; Cải tiến phƣơng pháp tự học, tự nghiên cứu, kết hợp với thảo luận, trao đổi
ở tổ chuyên môn; Tăng cƣờng các hoạt động thực hành.
2.3.5. Tăng cường ứng dụng CNTT và các phương tiện hiện đại khác để bồi dưỡng
thường xuyên
Ứng dụng CNTT trong dạy học nói chung và BDTX nói riêng góp phần đổi mới
nội dung và phƣơng pháp dạy - học; góp phần nâng cao tiềm lực của giáo viên.
Lợi ích của việc ứng dụng CNTT trong dạy học nói chung và BDTX là rất to lớn,
là xu thế phát triển tất yếu của nền giáo dục hiện đại. CBQL cần đặt hàng thiết kế
một phần mềm Ứng dụng quản lý công tác BDTX đáp ứng đƣợc tất cả các yêu cầu
cần thiết chạy trên nền website. Tăng cƣờng đầu tƣ mua sắm thiết bị dạy học hiện đại.
2.3.6. Chú trọng kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên
Kiểm tra, đánh giá là một chức năng không thể thiếu trong quá trình quản lý
hoạt động BDTX. Đây là biện pháp mang tính then chốt trong công tác quản lý
về quá trình thực hiện hoạt động BDTX cho giáo viên. Công tác kiểm tra, đánh giá
phải đƣợc tổ chức thƣờng xuyên, liên tục, ở nhiều cấp: cấp Phòng GD & ĐT,
cấp trƣờng và cấp tổ chuyên môn. Phải tạo một không khí hết sức dân chủ, công bằng
và công khai khi thực hiện nhận xét, đánh giá. Cần chú ý đến vai trò tự đánh giá
của giáo viên: giáo viên mầm non tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Thực hiện
đánh giá cuối mỗi giai đoạn để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch cho việc BDTX
ở giai đoạn tiếp theo.
2.3.7. Nâng cao ý thức tự bồi dưỡng của giáo viên
Nâng cao ý thức của giáo viên về công tác tự học, tự bồi dƣỡng, tự rèn luyện,
nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên
mầm non trong nhà trƣờng đáp ứng những yêu cầu đổi mới hiện nay của giáo dục
mầm non. CBQL kích thích từng cá nhân thực sự say mê học tập, rèn luyện. Ngay từ
đầu năm học, Hiệu trƣởng yêu cầu giáo viên lên kế hoạch tự học, tự bồi dƣỡng
của cá nhân. Hiệu trƣởng chỉ đạo các tổ chuyên môn bàn bạc, để lên kế hoạch cụ thể
về vấn đề tự học, tự bồi dƣỡng của tổ mình. Bên cạnh đó, tất cả giáo viên
trong nhà trƣờng đều phải có sổ tự học, tự bồi dƣỡng.
Các biện pháp trên đây có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ nhau và mang tính
đồng bộ, mỗi một biện pháp đều có tác động đến các biện pháp khác và ngƣợc lại.
Do vậy, trong thực tiễn cần sử dụng phối hợp mới có thể nâng cao hiệu quả công tác
quản lý BDTX, góp phần đƣa hoạt động BDTX cho đội ngũ giáo viên của các trƣờng
mầm non đạt đƣợc hiệu quả tốt nhất.
3. Kết luận
Bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho giáo viên Mầm non là một hoạt động có ý nghĩa
quan trọng góp phần quyết định chất lƣợng GDMN, nhằm hoàn thiện quá trình
đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm,
nội dung phƣơng pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội.
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Để hoạt động bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho giáo viên mầm non đạt hiệu quả tốt đòi hỏi
cán bộ quản lý phải tăng cƣờng công tác kiểm tra và có những biện pháp quản lý
thích hợp tạo động lực cho ngƣời học chủ động, tự giác học tập để có đầy đủ
phẩm chất và năng lực của cô giáo nuôi dạy trẻ theo yêu cầu mới.
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BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN
NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
TS. Dƣơng Huy Cẩn
Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
1. Đặt vấn đề
Vai trò của nhà giáo đƣợc Luật giáo dục (điều 15 chƣơng I) nêu rõ "Nhà giáo giữ
vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lƣợng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng
học tập, rèn luyện, nêu gƣơng tốt cho ngƣời học. Nhà nƣớc tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng
nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất
và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình; giữ gìn và phát huy
truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học". Để phát triển toàn diện học
sinh, thầy cô giáo là lực lƣợng trực tiếp thực hiện chƣơng trình giáo dục của cấp học.
Chất lƣợng giáo dục của nhà trƣờng phần lớn do đội ngũ giáo viên quyết định, bao
gồm về số lƣợng, hợp lý cơ cấu, đảm bảo về trình độ đào tạo và có phẩm chất đạo đức,
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Mặt khác, sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ đang diễn ra
với tốc độ cấp số nhân, chƣa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại. Ngành giáo dục
đào tạo không chỉ chịu ảnh hƣởng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ
nói riêng và tiến bộ công nghệ nói chung mà còn có tác động ngƣợc lại. Vì vậy,
đòi hỏi mỗi thầy cô giáo phải luôn bồi dƣỡng, cập nhật thông tin, tri thức mới có thể
tồn tại và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế kỷ XXI nền giáo dục hiện đại có những
xu hƣớng đổi mới sâu sắc, giáo dục Việt Nam đang thực hiện đổi mới căn bản,
toàn diện, tăng cƣờng hội nhập quốc tế. Sự đổi mới đó tất yếu đặt ra những yêu cầu
cho đội ngũ giáo viên để đáp ứng đổi mới đó. Thầy giáo, cô giáo phải là ngƣời hiểu
sâu về kiến thức chuyên ngành, biết rộng về các bộ môn khoa học liên quan và có
vốn hiểu biết văn hóa, truyền thống của địa phƣơng, dân tộc. Do đó việc thƣờng xuyên
bồi dƣỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển
nhà trƣờng.
2. Thực trạng và giải pháp bồi dƣỡng nhà giáo
2.1. Qua nghiên cứu, tìm hiểu và thực tế trong các hoạt động giáo dục đào tạo
ở các nhà trƣờng sƣ phạm, phổ thông; chúng tôi khái quát một vài thực trạng đội ngũ
giáo viên và định hƣớng bồi dƣỡng nhà giáo hiện nay
Ðánh giá về thực trạng đội ngũ nhà giáo, các nghiên cứu gần đây đều thống nhất
ở một số nhận định nhƣ: hầu hết các nhà giáo đều đạt chuẩn nghề nghiệp, nhƣng còn
một bộ phận chƣa đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn, nhất là năng lực sƣ phạm.
Trong thực tiễn giáo dục ở nhà trƣờng, các nhà giáo còn làm việc dựa trên
kinh nghiệm, chƣa thật sự đổi mới phƣơng pháp, đổi mới đánh giá; chƣa gắn kết
hoạt động giảng dạy với thực tiễn đời sống; chƣa tổ chức tốt các hoạt động dạy học,
giáo dục. Ðáng chú ý, một bộ phận nhà giáo có biểu hiện thiếu trách nhiệm
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và tâm huyết với nghề, thậm chí lối sống suy thoái về đạo đức, ảnh hƣởng xấu tới
uy tín của nhà giáo trong xã hội...(2)
Tỉ lệ giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn cao (trên 85%), tuy nhiên
đƣợc đào tạo đã từ lâu, không liên tục với nhiều hệ đào tạo khác nhau, do đó năng lực
chuyên môn không đồng đều nhất là kiến thức khoa học cơ bản gắn với các môn học
mai một, ít đƣợc cập nhật bổ sung thƣờng xuyên. Điều này thể hiện ở việc giáo viên
hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu kiến thức nhiều khi thiếu, né tránh, bỏ qua vấn đề khó,
nói đại khái thậm chí có khi nói sai kiến thức. “Phần lớn giáo viên trình độ hiểu biết
không vƣợt quá đƣợc trong nội dung của sách giáo khoa, nhất là còn mơ hồ về tri thức
của môn học” (1)
Đa số giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề, luôn trau dồi chuyên môn,
song còn một bộ phận không nhỏ ý thức tự học, tự rèn luyện chƣa cao, việc nhận thức
và tham gia bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ còn xem nhẹ, có khi cho rằng
không cần thiết, xem nhƣ trình độ chuyên môn, bằng cấp và dạy học nhƣ thế là đủ rồi.
Hiện nay các tài liệu, sách tham khảo, sách hƣớng dẫn giảng dạy, thiết kế bài dạy
nhiều tạo điều kiện cho giáo viên có nhiều lựa chọn nghiên cứu. Tuy nhiên,
nhiều giáo viên đã ỉ lại, lệ thuộc vào tài liệu mà không nghiên cứu, tìm tòi, thậm chí
lấy sẵn thành tài liệu của mình do đó đã làm mai một năng lực chuyên môn, hiệu quả
dạy học thấp, không phù hợp với thực tế dạy học
Thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, áp dụng phƣơng pháp, hình thức dạy học
theo hƣớng phát huy tích cực học sinh còn lúng túng. Đa số giáo viên trình độ tin học
hạn chế do đó việc ứng dụng công nghệ thông tin vào chuẩn bị bài, nghiên cứu
chƣa thật sự chú trọng hoặc ngại tìm tòi nên dạy học theo lối mòn, ít thay đổi.
2.2. Những thực trạng trên đòi hỏi cần phải tổ chức bồi dƣỡng, tự bồi dƣỡng
cho đội ngũ nhà giáo thực hiện chƣơng trình, sách giáo khoa đổi mới, đồng thời
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
Trƣớc hết, bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn: Cần củng cố, bổ sung kiến thức,
hiểu biết cơ bản cho giáo viên về nội dung chƣơng trình để họ hiểu đầy đủ nội dung
sách giáo khoa, kiến thức học sinh cần nắm, hiểu và liên hệ vận dụng vào thực tiễn
cuộc sống, học tập hàng ngày. PGS Đỗ Ngọc Thống, Phó vụ trƣởng Vụ Giáo dục
trung học (Bộ GD-ĐT), cho rằng yêu cầu của cuộc sống, đòi hỏi của nghề nghiệp
và đối tƣợng ngƣời học trong xã hội hiện đại buộc giáo viên phải biết rất rộng, phải có
tri thức nền lẫn tri thức chuyên sâu mới có thể đáp ứng đƣợc những yêu cầu mới.
Theo chúng tôi, kiến thức trình bày trên sách giáo khoa đƣợc coi là “phần nổi”,
phần này sách giáo khoa đã biên soạn theo hƣớng học sinh có thể tự đọc và hiểu nội
dung. Thực tế không phải học sinh nào kể cả giáo viên cũng hiểu đúng, đầy đủ
nội dung bài học sách giáo khoa. Do đó, giáo viên phải nắm vững kiến thức, hiểu
thấu đáo nội dung bài học nghĩa rộng hẹp, kể cả kiến thức thực tiễn cuộc sống thì mới
chủ động chuẩn bị và hƣớng dẫn học sinh học tập. Ngoài ra, giáo viên còn phải
khai thác “phần chìm” trong sách giáo khoa, đây là phần kiến thức quan trọng kết nối
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“phần chìm” làm hoàn thiện “phần nổi” giúp học sinh biết rõ, hiểu kiến thức bài học
gắn liền với kỹ năng sống, thực tiễn tự nhiên, xã hội xung quanh gần gũi với học sinh.
Giáo viên có kiến thức chuyên môn sâu, hiểu biết rộng mới giúp học sinh học tập
hứng thú, say mê tìm hiểu, sáng tạo.
Thứ hai, bồi dƣỡng về tổ chức dạy học: Cần biên soạn tài liệu bồi dƣỡng
hƣớng dẫn theo từng nhóm, từng chủ đề kiến thức của nội dung chƣơng trình sách
giáo khoa trong đó chú trọng về kiến thức cơ bản chính xác, mở rộng cập nhật. Từ đó
định hƣớng phƣơng pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, phƣơng tiện dạy học
để tổ chức dạy học loại bài học đó, coi trọng ứng dụng CNTT, khai thác tài nguyên
cho bài học.
Bồi dƣỡng tổ chức dạy học trên cơ sở bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn giúp cho
giáo viên nhìn nhận vấn đề linh hoạt, sáng tạo hơn. Sử dụng phối hợp chặt chẽ
các yếu tố nội dung, phƣơng pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, phƣơng tiện
dạy học sẽ tạo nên sự gắn kết, phù hợp làm nổi bật kiến thức, khắc sâu và có ý nghĩa
thực tiễn. Tổ chức dạy học đƣợc chuẩn bị chu đáo, thể hiện đúng kịch bản sẽ mang lại
hứng thú cho cả giáo viên và học sinh đem lại kết quả cao, thiết thực trong dạy và học.
Thứ ba, bồi dƣỡng khai thác, sử dụng các phƣơng tiện dạy học, các phƣơng tiện
dạy học trực quan, các phƣơng tiện dạy học kỹ thuật và sự phối hợp giữa chúng.
Đây là yếu tố rất quan trọng, kết nối phƣơng pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học
để khai thác nội dung kiến thức bài học. Phƣơng tiện dạy học trong đa số trƣờng hợp
vừa là phƣơng tiện nhận thức vừa là đối tƣợng nhận thức của học sinh. Do đó,
xác định vai trò của phƣơng tiện dạy học, khai thác từng khía cạnh, các yếu tố
chứa đựng kiến thức học tập trong phƣơng tiện để giúp học sinh tiếp thu nội dung
bài học một cách hứng thú, khắc sâu kiến thức và tạo ra sự say mê tò mò khoa học
trong học tập. Phƣơng tiện dạy học rất đa dạng về thể loại, cách thể hiện và hàm ý
kiến thức bài học sâu rộng, do đó khai thác đúng, đầy đủ về cách thể hiện
của phƣơng tiện sẽ mang lại yếu tố tích cực về mặt nhận thức khoa học cho học sinh.
Ngƣợc lại nếu kiến thức khai thác từ phƣơng tiện thiếu chính xác, không phù hợp
thực tiễn, thậm chí sai sót sẽ gây thất vọng, giảm hứng thú học tập và ham mê tìm tòi
khoa học của học sinh.
Thứ tƣ, tự học, tự bồi dƣỡng: Hình thức tự học, tự bồi dƣỡng thông qua
hoạt động cá nhân trong dạy học, nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu các công văn, chỉ thị,
thông tƣ…Hình thức tự học, tự bồi dƣỡng qua hoạt động tập thể nhƣ tham gia
các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, qua các hoạt động chính trị, xã hội, qua đào tạo
nâng chuẩn. Đây là hoạt động có ý nghĩa quyết định đến chất lƣợng đào tạo.
Tuy nhiên, tự học phải tích cực, có động lực thật sự, nội dung rõ ràng, đƣợc thể hiện
và đánh giá tự học theo tiêu chí, kết quả, sản phẩm rõ ràng, tránh hình thức, đối phó.
Bà Nguyễn Thị Bình cũng cho biết, ngay cả trong công tác bồi dƣỡng giáo viên
hàng năm đƣợc Bộ GD&ĐT tổ chức cho giáo viên cũng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu,
còn coi nhẹ kĩ năng sƣ phạm, hình thức bồi dƣỡng chỉ là nghe giảng, tập trung,
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phƣơng pháp này không thiết thực với giáo viên, và do vậy không tạo đƣợc động lực
tự học, đây là điểm yếu nhất. (1)
3. Kết luận
Đổi mới giáo dục đào tạo, gắn liền với nâng cao vai trò, năng lực của nhà giáo,
lực lƣợng làm nên chất lƣợng giáo dục và phát triển đào tạo trong các nhà trƣờng.Cần
xác định kịp thời, thiết thực các nội dung bồi dƣỡng giáo viên, đồng thờithực hiện các
giải pháp bồi dƣỡng phù hợp sẽ mang lại hiệu quả năng lực dạy họccho giáo viên. Có
thể đƣa ra các trích dẫn sau thay cho lời kết “Hàng năm, các cơ sở giáo dục đều thực
hiện việc bồi dƣỡng giáo viên nhằm nâng cao trình độ, nhƣng dƣờng nhƣ chƣa có
chuyển biến trong cách dạy, còn nhiều hình thức phiến diện, sức ì giáo viên còn lớn,
có thói quen dạy học cũtừ trƣớc và lƣời đổi mới”[1]. “Khâu bồi dƣỡng lực lƣợng nhà
giáo là công việc của các cơ sở quản lý giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Khâu
này cần đƣợc quan niệm là hoạt động thƣờng xuyên, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm
vừa là quyền lợi của nhà giáo theo phƣơng châm học suốt đời” [2].
Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Thị Bình (2016), Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách công tác
đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, Đề tài độc lập cấp Nhà nƣớc 2016.
2. Nguyễn Phú Trọng (2016),Kết luận Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành T.Ư
Ðảng khóa XI về những yêu cầu để bảo đảm thực hiện đổi mới
hệ thống giáo dục là xây dựng đội ngũ nhà giáo.
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BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI:
KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN
TS. Phạm Quang Huy -Sở GD&ĐT Đồng Tháp
ThS. Nguyễn Thị Thể Hà - Trường CĐCĐ Đồng Tháp
Tóm tắt: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XI
(Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa–hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã chỉ ra mục tiêu đối với
giáo dục phổ thông là “tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất,
năng lực công dân, phát hiện và bồi dƣỡng năng khiếu, định hƣớng nghề nghiệp
cho học sinh. Nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tƣởng,
truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành,
vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích
học tập suốt đời.” Trƣớc yêu cầu đó, công tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên
nhằm thực hiện mục tiêu của Nghị quyết trở nên quan trọng hơn bao giờ hết: đó là
yêu cầu cấp thiết và thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục hiện nay. Tuy nhiên,
thực tế về nội dung và nhu cầu đƣợc bồi dƣỡng của giáo viên đòi hỏi rất lớn so với
các hoạt hoạt động và kết quả thực hiện trong thời gian qua.
1. Đặt vấn đề
Trƣớc yêu cầu nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo, Nghị quyết
29-NQ/TW với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng
yêu cầu công nghiệp hóa–hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã mở sang một trang mới trong đổi mới giáo dục
và đào tạo. Để đạt mục tiêu “tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành
phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dƣỡng năng khiếu, định hƣớng
nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục
lý tƣởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng
thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học,
khuyến khích học tập suốt đời” cùng với sự xuất hiện ngày càng phổ biến và hỗ trợ
rất nhiều từ các phần mềm ứng dụng trong dạy và học, công tác bồi dƣỡng đội ngũ
giáo viên càng phải đáp ứng đƣợc yêu cầu cấp thiết và đảm bảo tính thiết thực
trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục hiện nay.
Trong bài viết này chúng tôi trao đổi quan điểm cá nhân về yêu cầu đối với
bồi dƣỡng giáo viên từ kinh nghiệm từ triển khai các hoạt động đáp ứng mục tiêu
đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay xuất phát từ yêu cầu cấp thiết phải
thực hiện bồi dƣỡng đối với giáo viên và các đề xuất từ kinh nghiệm thực tế.
2. Yêu cầu đặt ra đối giáo viên
Trong giai đoạn hiện nay, việc bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ là bắt buộc đối với giáo viên ở tất cả các cấp học mầm non, phổ thông và ngay cả
23

các trƣờng cao đẳng, đại học. Đặc biệt là các trƣờng sƣ phạm, nơi thực hiện nhiệm vụ
đào tạo giáo viên cho các cấp học, bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên giúp đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ mới nhất chính là góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới theo Nghị
quyết 29. Nghiên cứu quy trình bồi dƣỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên
đại học sƣ phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tác
giả Thái Văn Thành (2016) nhất mạnh mục tiêu bồi dƣỡng nâng cao năng lực là trang
bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phƣơng pháp thực hiện nhiệm vụ, năng lực
đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; từ đó xác
định nhu cầu bồi dƣỡng của đội ngũ giảng viên thông qua phân tích thực trạng của đội
ngũ; xác định đúng nhu cầu bồi dƣỡng để đảm bảo hƣớng chuẩn hoá, hiện đại hóa,
nhằm nâng cao năng lực sƣ phạm cho đội ngũ giảng viên, góp phần nâng cao chất
lƣợng đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ
thông. Về phía bản thân ngƣời dạy học, giáo viên phải thƣờng xuyên cập nhật kiến
thức chuyên môn, xã hội và ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật và mang thực tiễn
đời sống vào lớp học để đáp ứng yêu cầu không ngừng thay đổi của thế giới. Trong bài
viết về giáo dục Việt Nam trƣớc đòi hỏi đổi mới căn bản và toàn diện tác giả Vũ Minh
Giang (2016) đã chỉ ra vai trò to lớn của công nghệ thông tin với các phần mềm ứng
dụng vô cùng phong phú trƣớc sự biến động mạnh mẽ của khoa học, công nghệ trƣớc
những biến động của thế giới tác động đến việc dạy học, đòi hỏi hệ thống giáo dục
phải điều chỉnh theo hƣớng tăng mạnh việc trang bị tảng nền văn hóa, kỹ năng sống và
các giá trị đạo đức cho ngƣời học. Chƣa bao giờ yêu cầu dạy làm ngƣời cấp bách nhƣ
bây giờ. Về vai trò của các cơ sở đào tạo, thực bồi dƣỡng giáo viên đóng vai trò to lớn
đáp ứng yêu cầu đổi mới, đồng thời cũng tác động trở lại vai trò và sự phát triển của
các cơ sở này thông qua hiệu quả phối hợp bồi dƣỡng giáo viên. Nghiên cứu về đào
tạo, bồi dƣỡng giáo viên – thực trạng và quan điểm đổi mới, tác giả Bùi Văn Quân
(2016) đã đặt ra nhiều nội dung mà các cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên phải thực
hiện nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chủ đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục mầm non và phổ thông.
Đối với giáo viên mầm non và phổ thông, kế hoạch bồi dƣỡng thƣờng xuyên
hằng năm cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo,
từ giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục
thƣờng xuyên đã chỉ ra rằng: ngoài căn cứ của trung ƣơng –từ Bộ Giáo dục
và Đào tạo–thì căn cứ nhu cầu bồi dƣỡng thƣờng xuyên của cán bộ quản lý
và giáo viên là rất quan trọng nhằm: nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;
nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao tinh thần trách nhiệm
và lƣơng tâm nghề nghiệp; nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai thực hiện
các nội dung và nhiệm vụ trong tâm hằng năm của năm học; đặc biệt là các chuyên đề
trọng tâm hằng năm của ngành. Quản lý, bồi dƣỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp
đội ngũ nhằm giúp đạt các quy định theo chuẩn nghề nghiệp theo quy định tại
từng cấp học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2007, 2008, 2009). Ngoài ra giáo viên còn phải
đƣợc bồi dƣỡng để đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng bộ môn. Ví dụ, đối với giáo viên
Ngoại ngữ nói chung và giáo viên tiếng Anh, ngoài việc bồi dƣỡng nâng theo chuẩn
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nghề nghiệp, thì việc bồi dƣỡng đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ là bắt buộc theo khung
năng lực ngôn ngữ sáu bậc của Việt Nam: giáo viên tiểu học và trung học cơ sở
phải đạt bậc 4 và giáo viên trung học phổ thông phải đạt bậc 5. Ngoài ra, giáo viên
tiếng Anh còn đƣợc khuyến dự khóa bồi dƣỡng ngôn ngữ giảng dạy và phƣơng pháp
giảng dạy tiếng Anh–ELTeach. Giáo viên các cấp học ngoài tham gia bồi dƣỡng
thƣờng xuyên theo kế hoạch chung của Sở Giáo dục và Đào tạo, còn đƣợc tham dự
các lớp tập huấn, các khóa học do Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Việc bồi dƣỡng thƣờng xuyên đƣợc thực hiện khá đa dạng do các trƣờng sƣ phạm,
các trƣờng đại học, các cơ sở quản lý giáo dục triển khai thực hiện với hình thức
trực tiếp; thực hiện đại trà hoặc một số giáo viên cốt cán, có uy tín rồi bồi dƣỡng lại,
đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong giáo viên. Ví dụ, đối với giáo dục trung học
của Đồng Tháp, nhằm tạo bƣớc đột phá trong thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản,
toàn diện về công tác giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với
trƣờng Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
Tóm lại, đội ngũ giáo viên phải không ngừng đƣợc bồi dƣỡng theo quy định của
từng cấp học, ngành học mà còn đáp ứng yêu cầu thực của xã hội trong thực hiện
nhiệm vụ giáo dục mặc dù vẫn còn các khó khăn. Ví dụ, việc đƣa toàn bộ giáo viên
đi bồi dƣỡng hoặc tập huấn gây tốn kém – nhƣng đây là dịp để giáo viên gặp gỡ,
trao đổi, chia sẻ; tổ chức trực tuyến có ƣu điểm ít tốn kém nhƣng lại thiếu tính
tƣơng tác thực tế. Trong khi cử cán bộ cốt cán, các chuyên gia địa phƣơng tham dự
bồi dƣỡng, hoặc tập huấn rồi triển khai lại vẫn tồn tại bất lợi. Tác giả Trần Đình Sử
(2013) chỉ ra hạn chế nhƣ sơ sài, kiến thức bị rơi rụng của việc bồi dƣỡng ở cơ sở,
giáo viên không cốt cán, yếu không đƣợc bồi dƣỡng. Chỉ một bộ phận giáo viên
cốt cán đƣợc tham gia tập huấn, bồi dƣỡng; sau đó các giáo viên này tập huấn, báo cáo
lại cho các giáo viên địa phƣơng. Trong khi đó một số nội dung bồi dƣỡng của các
đơn vị cung cấp chƣa thực sự xuất phát từ yêu cầu thực tế của giáo viên.
Các chủ trƣơng chính sách phải xuất phát yêu cầu bức thiết, „từ cuộc sống‟, từ thực tế
địa phƣơng trên cơ sở đƣợc thu thập, đánh giá một cách khoa học; mà nhiệm vụ
nghiên cứu chủ yếu là do các trƣờng đại học đảm nhiệm, cho dù thực tế các cơ sở
giáo dục phổ thông, các các nhân giáo viên, nhà quản lý có thể thực hiện.
3. Một số yêu cầu
- Xác định nhu cầu bồi dƣỡng và gắn kết với thực tiễn. Nhằm có những
chính sách hiệu quả hơn trong giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục trung học
nói riêng trong thực hiện Nghị quyết 29 thì việc xây dựng các chƣơng trình, đề án
nghiên cứu ngay tại các trƣờng học là rất cần thiết. Việc thực hiện nghiên cứu
khoa học đƣợc đề cập trong các văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện
Nghị quyết 29. Các cơ sở bồi dƣỡng thực hiện nghiên cứu thực tiễn tại các trƣờng học,
từ đó đánh giá nhu cầu bồi dƣỡng của từng cấp học, địa phƣơng. Từ đó có thể
tránh hiện tƣợng mệt mỏi vì phải đi xa dự bồi dƣỡng, nhất là những giáo viên
vùng sâu, vùng xa; nội dung truyền tải sẽ phù hợp với yêu cầu thực tiễn; có thể
cung nhiều kiến thức và nguồn học liệu địa phƣơng giúp giáo viên có thể cập nhật
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trong quá trình dạy học. Về phƣơng pháp, hình thức tổ chức bồi dƣỡng nâng cao
chất lƣợng giáo viên, có các hình thức bồi dƣỡng nhƣ: bồi dƣỡng thƣờng xuyên,
bồi dƣỡng tại chỗ, bồi dƣỡng tập trung tại các cơ sở giáo dục, bồi dƣỡng từ xa;
đồng thời khuyên khích giáo viên tăng cƣờng hoạt động tự nghiên cứu, tự bồi dƣỡng
kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp phù hợp và xem xét lựa chọn, vận dụng linh hoạt
các hình thức và phƣơng pháp tổ chức (Vũ Thị Thu Huyền, 2015). Thực tế một số
nƣớc, việc thực hiện nghiên cứu khoa học tại các trƣờng cũng đƣợc thực hiện.
Theo Education Commission of the States (2014), nghiên cứu giúp các vấn đề, nhu cầu
và mục tiêu của nhà trƣờng. Dù trƣờng có khả năng tự thực hiện, song vẫn cần sự
giúp đỡ từ bên ngoài. Theo United States Department of Education – U.S. DOE (2014)
mục tiêu của giáo dục là giúp học sinh chiếm lĩnh và có sự chuẩn bị cho sự cạnh tranh
toàn cầu bằng việc nuôi dƣỡng giáo dục xuất sắc và đảm bảo công bằng trong
giáo dục. Để thực hiện điều này, một trong những hoạt động mà U.S. DOE thực hiện
là thu thập các số liệu về nhà trƣờng và phổ biến các nghiên cứu. Chính vì vậy,
sự gắng kết của trƣờng đại học nơi đào tạo giáo viên phổ thông và trƣờng phổ thông
đôi khi lại chƣa thể hiện rõ.
- Đánh giá hiệu quả của công tác bồi dƣỡng thông qua việc vận dụng
vào thực tiễn. Các nội dung đƣợc bồi dƣỡng cần đƣợc đánh giá hiệu quả thông qua
việc vận dụng vào thực tiễn–ví dụ, bồi dƣỡng đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp,
phát triển nghề nghiệp nhƣ để trở thành tổ trƣởng chuyên môn, lãnh đạo đơn vị.
Đồng thời hiệu quả bồi dƣỡng gắn liền với sử dụng theo nhiệm vụ trọng tâm năm học,
cũng nhƣ cập nhất để áp dụng lâu dài. Ở cấp trung học gồm đổi mới phƣơng pháp
dạy học, kiểm tra đánh giá và xây dựng chƣơng trình nhà trƣờng, hay thiết kế bài
kiểm tra trắc nghiệm khách quan, thực hiện tích hợp, liên môn, trải nghiệm sáng tạo.
Cấp quản lý đánh giá đƣợc hiệu quả của công tác bồi dƣỡng thông qua kiến thức
và kỹ năng mà các lớp bồi dƣỡng cung cấp; kiến thức và kỹ năng mà giáo viên
có đƣợc; những hỗ trợ của các cấp để giáo viên có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng
đã học vào quá trình giảng dạy; kết quả của việc nâng bậc năng lực của từng giáo viên;
và kiến thức và kỹ năng mà giáo viên có đƣợc trong việc giúp các em học sinh học
tốt hơn. Từ đó có giải pháp giúp giáo viên phát huy các nội dung đƣợc bồi dƣỡng.
Trao đổi về bồi dƣỡng và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, quá đó
góp phần đảm bảo mục tiêu dạy học, giáo dục, tác giả Vũ Thị Thu Huyền (2015)
đề xuất một số chức năng quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên nhƣ: lập kế hoạch,
tổ chức, chỉ đạo, và kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dƣỡng giáo viên. Bồi dƣỡng
giúp tạo cơ hội để các nhà giáo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao
chất lƣợng các hoạt động bồi dƣỡng giáo viên và cán bộ quản lý.
4. Kết luận
Nhằm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đặc biệt tập trung phát huy trí tuệ, triển khả năng
sáng tạo, tự học của học sinh thì yêu cầu không ngừng bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên
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và tăng cƣờng gắn kết các hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trƣờng trung học
trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bồi dƣỡng giáo viên là yêu cầu cấp thiết
và thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong đó vai trò của đơn vị cung cấp
“dịch vụ” bồi dƣỡng đóng vai trò quan trọng trong nhận diện và hỗ trợ đơn vị.
Tuy nhiên, thực tế nhu cầu đƣợc bồi dƣỡng của giáo viên còn rất nhiều so với kết quả
thực hiện trong thời gian qua. Thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các đề án
ngay ở các trƣờng trung học là hợp lý và cần thiết; tuy nhiên thực tế cho thấy chƣa có
nhiều hoạt động xứng tầm với yêu cầu đổi mới, thực học, thực nghiệp nhƣ đã nêu
tại Nghị quyết 29-NQ/TW./.
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BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN QUA MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG
ThS. Trƣơng Huỳnh Xuân Phúc
Trường Đại học Thủ Dầu Một
Tóm tắt: Hiện nay, trong hoạt động giáo dục ở nƣớc ta đang có rất nhiều
hình thức bồi dƣỡng giáo viên (GV). GV tự nghiên cứu bồi dƣỡng cho chính mình
là quan trọng nhất trong quá trình tự học suốt đời. Bài viết giới thiệu mô hình
nghiên cứu hành động (NCHĐ), bao gồm: Khái niệm; mục tiêu NCHĐ; các dạng
NCHĐ; phƣơng pháp NCHĐ; tiến trình NCHĐ; so sánh NCHĐ với nghiên cứu
học thuật truyền thống; tình hình áp dụng mô hình NCHĐ ở nƣớc ta; làm thế nào
để thực hiện mô hình NCHĐ ở các trƣờng học đƣợc hiệu quả.
Từ khóa: Bồi dƣỡng GV, mô hình NCHĐ.
1. Đặt vấn đề
Đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên (GV) là hai giai đoạn khác nhau trong cùng một
quá trình xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo. Đào tạo là giai đoạn xây dựng
về kiến thức, kỹ năng và thái độ cho một sinh viên trở thành GV. Bồi dƣỡng là
giai đoạn ngƣời GV tiếp tục đƣợc trau dồi để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
trong quá trình thực hiện nghề nghiệp của mình. Giai đoạn này đƣợc thực hiện
xuyên suốt, lâu dài trong cuộc đời nghề nghiệp của mỗi GV.
Hiện nay, trong hoạt động giáo dục ở nƣớc ta đang có rất nhiều hình thức
bồi dƣỡng GV nhƣ tập huấn ngắn hạn, dài hạn; hội thảo, hội nghị; báo cáo chuyên đề;
bồi dƣỡng thông qua các phƣơng tiện truyền thông, công nghệ thông tin; bồi dƣỡng
thông qua sinh hoạt chuyên môn của tổ bộ môn hàng tháng; GV tự học hoặc tiếp tục
học tập lấy chứng chỉ... Trong tất cả các hình thức bồi dƣỡng đó thì việc bồi dƣỡng
qua các hoạt động cụ thể từ cá nhân mỗi GV và tổ chuyên môn là rất quan trọng.
Vì GV tự bồi dƣỡng cho chính mình là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình học tập
suốt đời.
Bài viết giới thiệu mô hình NCKĐ thông qua lớp học. Mô hình NCHĐ
là mô hình mà mỗi GV hoặc tổ bộ môn cùng nghiên cứu khoa học (NCKH) thông qua
các hoạt động dạy học trên lớp để nâng cao kiến thức chuyên môn và rèn luyện
kỹ năng NCKH cho GV.
2. Mô hình nghiên cứu hành động (Action research model)
2.1. Khái niệm
NCHĐ là thuật ngữ mô tả sự tích hợp của hành động (thực hiện một kế hoạch)
với nghiên cứu. NCHĐ theo khái niệm của Hendricks (2009) là mô hình phát triển
nghề nghiệp chuyên môn dành cho những ngƣời trực tiếp thực hành (nghiên cứu
ngay trong quá trình thực hành). Đây là một trong những hình thức tự nghiên cứu.
Trong mô hình NCHĐ, GV tự nghiên cứu những cách để nâng cao việc học
của học sinh (HS), giúp cho HS hiểu bài tốt hơn thông qua lớp học mà họ dạy dựa trên
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những mục tiêu, phƣơng pháp và kết quả cụ thể thông qua việc điều tra của chính GV.
GV có thể tự thực hiện NCHĐ một cách độc lập hoặc kết hợp với HS, GV khác,
thành viên Ban giám hiệu (BGH) hoặc các chuyên gia giáo dục. Một GV hoặc một
nhóm GV đều có thể thực hiện NCHĐ.
2.2. Mục tiêu của nghiên cứu hành động
Theo Hendricks (2009), mô hình NCHĐ có những mục tiêu cụ thể nhƣ sau:
- Tạo ra sự thay đổi tích cực trong lớp học và trƣờng học, giúp HS học tập
tích cực và hiểu bài tốt hơn.
- Tạo ra sự phát triển nghề nghiệp liên tục cho GV.
- Tạo cơ hội cho GV hợp tác với các đồng nghiệp.
- Rèn luyện khả năng NCKH và khả năng học sau đại học cho GV.
- Tạo cơ hội phản ánh việc giảng dạy cụ thể của chính GV để họ tự chiêm nghiệm
và điều chỉnh để phát triển.
2.3. Các dạng nghiên cứu hành động
Hewitt và Little (2005) đã chia nghiên cứu hành động thành 3 dạng phổ biến nhƣ sau:
- Cá nhân mỗi GV tự nghiên cứu (individual action research): thông qua thực tiễn
lớp học của họ, GV tự thực hiện toàn bộ quá trình nghiên cứu sau đó trình bày kết quả
đến tổ, nhóm GV trong trƣờng. Thông thƣờng dạng nghiên cứu này đƣợc thực hiện
cho một lớp học.
- Hợp tác nhóm NCKH (Collaboration action research): dựa trên những vấn đề
thƣờng xảy ra trên lớp, các GV cùng quan tâm và muốn cùng nhau nghiên cứu.
Có nhiều dạng cho sự hợp tác này:
(1) GV cùng khối, cùng chuyên môn, cùng tổ chuyên môn trong trƣờng kết hợp
với nhau nghiên cứu.
(2) GV cùng trƣờng kết hợp nghiên cứu một vấn đề nào đó trong giảng dạy
cho một đối tƣợng học sinh nhất định.
(3) GV kết hợp với 1 số giảng viên, chuyên gia ở các trƣờng bồi dƣỡng
chuyên môn, nghiệp vụ, viện nghiên cứu, trƣờng đại học, chuyên viên Sở,
Phòng GD&ĐT để cùng thực hiện nghiên cứu. Dạng nghiên cứu này thƣờngđƣợc
áp dụng cho một hoặc nhiều lớp học.
- NCHĐ mở rộng cấp trƣờng (school - wide action research): các thành viên
của cả trƣờng cùng thực hiện nghiên cứu một vấn đề cụ thể. Việc nghiên cứu này
yêu cầu sự hỗ trợ lớn từ các nhà quản lý giáo dục và sự hợp tác chặt chẽ của GV.
Dạng nghiên cứu này đƣợc áp dụng để cải thiện khoa hoặc trƣờng (school improvement).
2.4. Phương pháp nghiên cứu hành động
Phƣơng pháp NCHĐ rất đa dạng bao gồm cả nghiên cứu định tính và nghiên cứu
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định lƣợng để điều tra các vấn đề trong giáo dục. Phƣơng pháp nghiên cứu định tính
(qualitative research) thƣờng đƣợc sử dụng nhiều hơn vì đây là việc nghiên cứu
dựa trên tình huống thực tế trong lớp học, phạm vi và số lƣợng nhỏ, sử dụng các
công cụ nghiên cứu định tính sẽ nhanh, gọn và phù hợp hơn. GV và cán bộ quản lý
phần lớn dựa vào nghiên cứu định tính. Trong khi đó phƣơng pháp nghiên cứu
định lƣợng (quantitative research) có thể đƣợc sử dụng gọi là chọn lựa logic (logical
choice). Các phƣơng pháp thống kê trong nghiên cứu định lƣợng thƣờng ít đƣợc
sử dụng cho NCHĐ vì cỡ mẫu (sample size) trong NCHĐ thƣờng rất nhỏ và không phải
ngẫu nhiên nên khó chọn để nghiên cứu.
2.5. Tiến trình nghiên cứu hành động
NCHĐ đang đƣợc nhiều nhà giáo dục quan tâm, mỗi tác giả đƣa ra những
tiến trình thực hiện NCHĐ khác nhau. Sau đây là một tiến trình NCHĐ đơn giản nhất
đó là NCHĐ trong lớp học (classroom action research):
1. Xác định một vấn đề hay câu hỏi nghiên cứu
2. Lập kế hoạch nghiên cứu và thực hiện hành động (bao gồm cả lƣợc khảo
tài liệu và lý thuyết về sự hiểu biết hoặc khung lý thuyết và thực hành)
3. Thu thập số liệu
4. Phân tích và diễn giải số liệu
5. Phản ánh về tiến trình và những gì đã học
6. Chia sẻ kết quả và hành động tiếp theo
7. Lặp lại chu kỳ với những câu hỏi mới hoặc các vấn đề đƣợc tìm thấy
trong nghiên cứu của bạn
2.6. So sánh nghiên cứu hành động với nghiên cứu học thuật truyền thống
Một trong những yếu tố quan trọng mang lại kết quả NCKH tốt đó là ngƣời làm
nghiên cứu phải chọn lựa đƣợc mô hình nghiên cứu phù hợp với những vấn đề đặt ra
từ thực tiễn. Tính vƣợt trội của mô hình NCHĐ đƣợc thể hiện rõ khi nghiên cứu
cải thiện việc dạy học so sánh với các mô hình nghiên cứu khác.
Nội dung

Nghiên cứu hành động

Nghiên cứu học thuật
truyền thống
Kéo dài

Nhu cầu đào tạo
Mục tiêu

Ngắn

Phƣơng pháp
xác định vấn đề

Những vấn đề đang đối mặt Xem xét kết quả nghiên cứu
hoặc có nhu cầu cải thiện trƣớc đó và phần mở rộng
ở lớp học hoặc ở trƣờng
kết quả đó

Lƣợc khảo tài liệu

Một số nguồn sơ cấp, nhƣng Yêu cầu thông tin sâu rộng
cũng có thể sử dụng cácnguồn đối với tất cả các nghiên cứu

Kết quả để cải thiện thực hành Kiến thức rất khái quát
trong một hoàn cảnh của đối với số đông học viên
địa phƣơng, trƣờng lớp cụ thể
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Mẫu khảo sát

thứ cấp với những gì học viên đã thực hiện trƣớc đây
đang làm ở các trƣờng khác
về chủ đề này bằng cách
sử dụng các nguồn chính
Học sinh hoặc các thành viên Ngẫu nhiên hoặc đại diện
của trƣờng học
thích hợp cho quần thể rộng

Thiết kế nghiên cứu

Khung thời gian linh hoạt, Kiểm soát nghiêm ngặc hơn
nhanh chóng, kiểm soát trong thời gian dài
thông qua khung kiểm soát
tam giác (triangulation)

Cách tiếp cận

Lý luận quy nạp - quan sát, Lý luận suy diễn - lý thuyết
mô
hình,
giải
thích, đến giả thuyết, đến dữ liệu
khuyến nghị
để xác nhận

Phân tích số liệu

Xếp nhóm tổng quát của Kiểm nghiệm dẫn đến có ý
số liệu thô bằng cách sử dụng nghĩa thống kê
thống kê mô tả và định tính
Có ý nghĩa thực tiễn
Có ý nghĩa lý thuyết

Áp dụng kết quả

3. Mô hình NCHĐ ở Việt Nam
Trong những năm gần đây, mô hình NCHĐ đang đƣợc phổ biến ở nƣớc ta.
Tình hình áp dụng mô hình này đang có những tiến triển tốt. Làm thế nào để mô hình
này đƣợc thực hiện một cách hữu hiệu ở các trƣờng học là điều cần quan tâm.
3.1. Tình hình áp dụng mô hình NCHĐ ở nước ta
NCHĐ đã đƣợc giới thiệu ở Việt Nam chính thức qua dự án Việt Bỉ
vào năm 2009 với tên gọi là "Nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng" nhằm nâng cao
chất lƣợng đào tạo bồi dƣỡng GV tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi
phía Bắc Việt Nam. Nội dung và phƣơng pháp khoa học sƣ phạm ứng dụng sau đó
đƣợc Bộ GD&ĐT triển khai đến các Sở GD&ĐT trên cả nƣớc từ năm học 2010 - 2011
và các Sở GD&ĐT triển khai đến các trƣờng học. Điều này cho thấy Bộ GD&ĐT
đã đánh giá đƣợc tầm quan trọng của mô hình này trong việc nâng cao chất lƣợng
đào tạo bồi dƣỡng GV ở nƣớc ta hiện nay.
Vào năm 2012, "Đề án ngoại ngữ quốc gia và Đại học Thái Nguyên năm 2020"
cũng đã áp dụng mô hình NCHĐ. Mô hình này đƣợc thực hiện nhằm nâng cao
năng lực cho GV tiếng Anh ở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Tiến sĩ Vũ Thị Sơn
qua bài viết "Phƣơng thức học nghề sƣ phạm dựa trên nghiên cứu tác động giáo dục"
cũng đã đề nghị cần áp dụng mô hình "Action research" gọi là mô hình nghiên cứu
tác động vào giai đoạn đào tạo SV trở thành GV ở trƣờng Đại học qua thực tập
sƣ phạm và áp dụng vào dạy học để phát triển chuyên môn cho GV ở trƣờng học
hiện nay. Đây là những khuyến nghị quan trọng cần đƣợc quan tâm để góp phần
nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng GV ở nƣớc ta hiện nay.
3.2. Làm thế nào để thực hiện Mô hình NCHĐ ở các trường học được hiệu quả?
Với nhiều tên gọi khác nhau trong tiếng Việt là mô hình "NCHĐ"; "Nghiên cứu
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tác động"' "Nghiên cứu thực tiễn"; "Nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng"...
đều xuất phát từ Action research model hoặc Action research in education model.
Tuy nhiên qua tài liệu và thực tế cho thấy để thực hiện hiệu quả mô hình này, chúng ta
cần quan tâm một số vấn đề sau đây:
- GV, nhóm GV hoặc cán bộ quản lý GD trƣớc tiên phải xác định đƣợc đúng
vấn đề và mục tiêu cụ thể cần nghiên cứu.
- Những ngƣời tham gia NCKH phải có kỹ năng NCKH; phải chọn đƣợc
phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp; nên chọn phƣơng pháp nghiên cứu định tính
sẽ hiệu quả hơn.
- Đội ngũ cán bộ quản lý (Ban giám hiệu, cán bộ Phòng, Sở GD&ĐT...) cần
quan tâm, có biện pháp và chính sách hỗ trợ, giúp đỡ và động viên để GV mạnh dạn,
tự tin thực hiện.
- Các sở GD&ĐT cần tổ chức bồi dƣỡng thêm về phƣơng pháp NCKH giáo dục
qua mô hình NCHĐ cho GV và cán bộ quản lý giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả
giáo dục.
4. Kết luận
Văn kiện Đại hội XI của Đảng xác định: "Phát triển giáo dục là quốc sách
hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hƣớng chuẩn hóa,
hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế
quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt".
Việc đổi mới đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng
chủ trƣơng đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục của Đảng. Điều này đòi hỏi
việc đào tạo và bồi dƣỡng GV là một yêu cầu cấp thiết. Xu hƣớng đổi mới đào tạo
theo hƣớng nghiên cứu đang đƣợc nhiều nƣớc triển khai. GV đƣợc đào tạo
về phƣơng pháp nghiên cứu có thể góp phần tăng năng lực giải quyết vấn đề
trong hệ thống giáo dục. Bài viết này chia sẻ vấn đề bồi dƣỡng GV qua mô hình
NCHĐ. Tin tƣởng rằng mô hình này sẽ đƣợc GV và cán bộ quản lý nghiên cứu
và áp dụng có hiệu quả nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lƣợng giáo dục
đào tạo cho nƣớc ta.
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BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC
CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
TS. Phạm Đình Văn – Trường Đại học Đồng Tháp
SV. Nguyễn Nhựt Thanh -Lớp ĐHGDTHCLC14A - Trường Đại học Đồng Tháp
1. Đặt vấn đề
- Học đi đôi với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn là phƣơng châm mà Đảng,
Bộ GD&ĐT luôn coi trọng trong quá trình đổi mới giáo dục hiện nay.
Theo quan điểm xây dựng chƣơng trình giáo dục phổ thông (ban kèm theo
Quyết định số 16/2006/QĐ – BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ trƣởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo) “là coi trọng kiến thức về phƣơng pháp nghiên cứu, chủ yếu
là phƣơng pháp thực nghiệm. Trong đó thí nghiệm vừa là phƣơng tiện dạy học,
phƣơng tiện tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh, vừa là phƣơng tiện để học sinh
nghiên cứu theo con đƣờng của các nhà khoa học và để đƣợc vận dụng kiến thức
vào thực tiễn học đi đôi với hành”
Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH TW khóa XI đã nhấn mạnh “Đối với
giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất,
năng lực công dân, phát hiện và bồi dƣỡng năng khiếu, định hƣớng nghề nghiệp
cho học sinh. Nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tƣởng,
truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành,
vận dụng kiến thức vào thực tiễn”.
- Việc sử dụng thí nghiệm trong dạy học có vai trò rất quan trọng, không chỉ giúp
ngƣời học hình thành kiến thức một cách sâu sắc mà còn giúp ngƣời học tìm ra
con đƣờng khám phá tri thức. Mặt khác, khi học sinh đƣợc học với thí nghiệm, các em
sẽ rèn luyện đƣợc kĩ năng và các thao tác tƣ duy khoa học, kích thích tính tích cực,
sáng tạo của học sinh. Thực hành thí nghiệm là phƣơng tiện để vận dụng kiến thức
vào thực tiễn, là cách mà học sinh đƣợc trải nghiệm đầy lí thú, hấp dẫn.
- Tuy nhiên, việc sử dụng thí nghiệm trong dạy học ở nƣớc ta nói chung vẫn còn
nhiều hạn chế. Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH TW khóa XI đã nhận định
“Hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các
phƣơng thức giáo dục, đào tạo; còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành”.
Trong chƣơng trình giáo dục ở tiểu học, thí nghiệm đƣợc sử dụng để dạy
trong môn Khoa học, bởi nó là kiến thức thực nghiệm, liên quan nhiều đến thực tiễn
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cuộc sống. Học tập qua thí nghiệm giúp các em làm quen với tƣ duy khoa học,
phát triển kĩ năng thực hành; làm cho em hứng thú với quá trình học tập, thích tìm tòi
khám phá, tăng cƣờng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tuy nhiên, việc sử dụng
thí nghiệm ở trƣờng tiểu học còn gặp nhiều khó khăn, do cơ sở vật chất của một số
trƣờng còn hạn chế; sự rụt rè, chậm của học sinh trong việc thực hành thí nghiệm.
Do đó, nhiều giáo viên vẫn còn dạy “chay”, tức là chỉ mô tả thí nghiệm qua lời nói,
hình ảnh mà chƣa tổ chức cho HS làm thí nghiệm.
Từ những lí do trên, chúng tôi nhận thấy, việc bồi dƣỡng năng lực sử dụng
thí nghiệm trong day học cho giáo viên tiểu học là cấp thiết.
2. Khái quát về công tác thực hành thí nghiệm ở tiểu học
Thí nghiệm là gây ra một hiện tƣợng, một sự biến đổi nào đó trong điều kiện
xác định để tìm hiểu, nghiên cứu, kiểm tra, chứng minh một vấn đề nào đó; làm thử
để rút ra kinh nghiệm.
Thí nghiệm là một bƣớc trong phƣơng pháp khoa học để phân minh giữa mô hình
khoa học hay giả thuyết.Thí nghiệm cũng đƣợc sử dụng để kiểm tra tính chính xác
của một lý thuyết hoặc một giả thuyết mới để ủng hộ chúng hay bác bỏ chúng.
Thí nghiệm đƣợc sử dụng trong dạy học theo các phƣơng pháp sau:
- Phƣơng pháp biểu diễn thí nghiệm (PP BDTN): Giáo viên (GV) biểu diễn
thí nghiệm cho cả lớp quan sát, tìm hiểu và giải thích kết quả thí nghiệm. Gồm:
+ Biểu diễn thí nghiệm thật: GV biểu diễn toàn bộ thí nghiệm hoặc một phần
đối với những thí nghiệm tiến hành trong thời gian dài.
+ Biểu diễn thí nghiệm ảo: GV sử dụng các thí nghiệm đƣợc thiết kế trên
các phần mềm máy tính.
+ Biểu diễn thí nghiệm tƣ duy: GV sử dụng hình ảnh, lời nói để mô tả thí nghiệm
- Phƣơng pháp thực hành thí nghiệm (PP THTN): GV tổ chức cho HS trực tiếp
làm thí nghiệm, ghi lại kết quả và giải thích. Thí nghiệm có thể tổ chức làm ở trên lớp
(những thí nghiệm đơn giản, thời gian tiên hành ngắn) hoặc tổ chức ở nhà (những
thí nghiệm phức tạp, thời gian tiên hành dài). Thí nghiệm thƣờng đƣợc tổ chức
theo nhóm nhỏ, nhằm phát huy sức mạnh tập thể và sử dụng ít mẫu vật, các dụng cụ
thực hành.
Trong các phƣơng pháp trên, ƣu tiên sử dụng thí nghiệm bằng PP THTN, khi HS
không thể hoặc khó thực hiện đƣợc thí nghiệm thì chuyển sang sử dụng bằng PP
biểu diễn thí nghiệm. Trong PP BDTN, thì ƣu tiên biểu diễn thí nghiệm thật, sau đó
mới đến biểu diễn thí nghiệm ảo và thí nghiệm tƣ duy.
Ở bậc tiểu học, thí nghiệm đƣợc học trong chƣơng trình môn Khoa học lớp 4, 5.
Đó là những thí nghiệm đơn giản, qua đó học sinh (HS) phát hiện ra những đặc điểm,
tính chất, quy luật đơn giản trong đời sống hàng ngày.
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Thống kê các loại bài học thí nghiệm ở tiểu học
TT

Bài

Tên thí nghiệm

Phƣơng
phápdự kiến

1

Khoa học 4
Bài 20: Nƣớc có những Thí nghiệm tìm hiểu về tính chất
tính chất gì?
của nƣớc

THTN

2

Bài 21: Ba thể của nƣớc

Thí nghiệm tìm hiểu về 3 thể của nƣớc

THTN

3

Bài 25: Nƣớc bị ô nhiễm Thí nghiệm tìm ra nƣớc bẩn, nƣớc sạch

THTN

4

Bài 27: Một số cách làm Thí nghiệm lọc nƣớc bẩn thành
nƣớc sạch
nƣớc sạch

THTN

5

Bài 30: Làm thế nào Thí nghiệm để chứng minh
để biết có không khí?
không khí có xung quanh ta,
và trong từng mọi vật rỗng
Bài 31: Không khí có Thí nghiệm tìm hiểu tính chất
những tính chất gì?
của không khí

THTN

6
7

8
9

10

11
12
13

Bài 32: Không khí gồm Thí nghiệm 1: chứng minh không
những thành phần nào?
khí có 2 thành phần oxi duy trì sự
cháy và ni-tơ không duy trì sự cháy
Thí nghiệm 2: chứng minh trong
không khí có chứa khí các-bo-níc
Bài 35: Không khí Thí nghiệm cho thấy không khí
cần cho sự cháy
cần cho sự cháy
Bài 36: Không khí cần Thí nghiệm chứng minh con ngƣời
cho sự sống
và cả động thực vật sống không thể
thiếu không khí
Bài 37: Tại sao có gió?
Thí nghiệm tìm ra sự bay lên
của không khí nóng và đi xuống
của không khí lạnh
Bài 41: Âm thanh
Thí nghiệm tìm ra âm thanh do vật
rung động phát ra
Bài 42: Sự lan truyền âm Thí nghiệm chứng minh âm thanh
thanh
truyền qua không khí, lỏng và rắn
Bài 45: Ánh sáng
Thí nghiệm tìm ra ánh sáng có thể
truyền qua những vật nào

BDTN
THTN
BDTN

THTN
THTN

BDTN

THTN
THTN
THTN

14

Bài 46: Bóng tối

Thí nghiệm để tìm ra bóng tối và
bóng tối có những hình dạng
khác nhau

THTN

15

Bài 47: Ánh sáng cần TN chứng minh vai trò của ánh
cho sự sống
sáng đối với sự sống

BDTN

16

Bài 50: Nóng, lạnh và Thí nghiệm cách đo nhiệt độ của
nhiệt độ
nƣớc, không khí, cơ thể

THTN
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17

18

Bài 51: Nóng, lạnh và Thí nghiệm 1: chứng minh nhiệt độ
nhiệt độ (tt)
truyền từ nơi có nhiệt độ cao xuống
nơi có nhiệt độ thấp
Thí nghiệm 2: chứng minh nƣớc
nở ra khi nóng lên và co lại
khi lạnh đi
Bài 52: Vật dẫn nhiệt và Thí nghiệm tìm ra đặc điểm vật
vật cách nhiệt
cách nhiệt, dẫn nhiệt

1

Bài 26: Đá vôi

3
4

Bài 30: Cao su

Khoa học 5
Thí nghiệm tìm ra tình chất của đá vôi

THTN

BDTN

THTN

THTN

5

TN tìm ra tính chất đàn hồi của cao su
Bài 35: Sự chuyển thể Thí nghiệm sự chuyển thể của chất
của chất
Bài 36: Hỗn hợp
Tách các chất ra khỏi hỗn hợp

BDTN

6

Bài 37: Dung dịch

Thí nghiệm tạo ra dung dịch
và tách các chất khỏi dung dịch
Bài 38-39: Sự biến đổi TN1. Chƣng đƣờng trên ngọn lửa
hóa học
TN2. Bức thƣ bí mật
Bài 44: Sử dụng năng Thí nghiệm tìm ra sức mạnh
lƣợng gió và năng lƣợng của gió và nƣớc
nƣớc chảy
Bài 46-47: Lắp mạch Thí nghiệm lắp mạch điện
điện đơn giản

BDTN

Bài 49-50: Ôn tập Vật Thí nghiệm về sự biến đổi hóa học
chất và năng lƣợng
của các chất

BDTN

7
8

9
10

THTN
THTN

BDTN
THTN
THTN

THTN

3. Nội dung bồi dƣỡng năng lực sử dụng thí nghiệm trong dạy học cho giáo viên
tiểu học
- Lí thuyết về thí nghiệm:
+ Khái niệm, bản chất, đặc điểm của thí nghiệm.
+ Phân loại các loại thí nghiệm theo các tiêu chí khác nhau.
- Kĩ năng thiết kế thí nghiệm
+ Kĩ năng xác định mục tiêu thí nghiệm
+ Kĩ năng lựa chọn đối tƣợng thí nghiệm phù hợp
+ Kĩ năng xác định câu hỏi nghiên cứu, đặt giả thuyết, vạch kế hoạch nghiên cứu
+ Kĩ năng thiết kế thí nghiệm phù hợp với đối tƣợng
+ Kĩ năng thiết kế phiếu hoạt động (ghi kết quả và giải thích thí nghiệm)
- Kĩ năng tổ chức dạy học bằng thí nghiệm
+ Kĩ năng biểu diễn thí nghiệm
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+ Kĩ năng tổ chức HS làm thí nghiệm
+ Kĩ năng tổ chức HS thảo luận về kết quả thí nghiệm
- Quy trình tổ chức giờ học thí nghiệm cho HS tiểu học
+ Quy trình dạy học bằng PP biểu diễn thí nghiệm
Bƣớc 1. Giới thiệu thí nghiệm
Bƣớc 2. Biểu diễn thí nghiệm (GV biểu diễn)
Bƣớc 3. Tổ chức HS giải thích kết quả thí nghiệm
Bƣớc 4. Kết luận
+ Quy trình dạy học bằng PP thực hành thí nghiệm
Bƣớc 1. Giới thiệu thí nghiệm
Bƣớc 2. Tổ chức HS làm thí nghiệm, quan sát, ghi chép kết quả.
Bƣớc 3. Tổ chức HS giải thích kết quả thí nghiệm
Bƣớc 4. Kết luận
4. Biện pháp bồi dƣỡng
- Sử dụng nhiều hình thức bồi dƣỡng khác nhau:
Bồi dƣỡng trực tuyến (Phần lí thuyết về thí nghiệm và sử dụng thí nghiệm
trong dạy học); bồi dƣỡng qua các giờ học trải nghiệm (yêu cầu GV thiết kế
các thí nghiệm - học qua làm); xem băng hình, mô hình về thí nghiệm và tổ chức
giờ học thí nghiệm.
Trong quá trình bồi dƣỡng, giảng viên kết hợp tổ chức thêm một số hoạt động
phụ nhƣ trò chơi, văn nghệ,… nhằm tạo ra không khí bồi dƣỡng cởi mở, hấp dẫn
ngƣời học.
- Kết hợp nhiều phƣơng pháp đánh giá nhằm đánh giá hiệu quả quá trình
bồi dƣỡng:
Trƣớc khi bồi dƣỡng, tiến hành đánh giá đầu vào bằng bài kiểm tra trắc nghiệm
ngắn, sau đó học viên tự đánh giá và cung cấp điểm cho giảng viên bồi dƣỡng. Kết quả
đánh giá đầu vào nhằm định hƣớng quá trình bồi dƣỡng, đồng thời ngƣời học
biết đƣợc mình đang thiếu, yếu chỗ nào, từ đó có kế hoạch hoàn thiện trong quá trình
bồi dƣỡng.
Trong quá trình bồi dƣỡng, giảng viên có thể sử đánh giá quá trình, đƣa ra
các nhận xét định tính nhằm động viên, khuyến khích ngƣời tham gia bồi dƣỡng
đồng thời giúp họ xác định đƣợc các kiến thức, kĩ năng còn thiếu để bổ sung.
Giảng viên đánh giá qua câu hỏi, qua các thao tác thực hành của học viên.
Sau khi bồi dƣỡng, tiến hành kiểm tra đầu ra bằng bài kiểm tra trắc nghiệm
kết hợp với sản phẩm thực hành. Qua đó, đánh giá mức độ tiến bộ của học viên,
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đánh giá mức độ đạt đƣợc so với mục tiêu khóa bồi dƣỡng. Từ đó, ngƣời học
lênkế hoạch cho các đợt bồi dƣỡng tiếp theo.
Trong quá trình đánh giá, giảng viên khuyến khích quá trình tự đánh giá,
đánh giá của các học viên trong nhóm nhằm phát huy năng lực cá nhân và hỗ trợ
lẫn nhau trong quá trình bồi dƣỡng.
5. Kết luận
Thí nghiệm trong môn Khoa học ở tiểu học chiếm tỉ trọng khá lớn (Khoa học 4:
29%; Khoa học 5: 16%), do đó nó có vai trò quan trọng trong việc hình thành
kiến thức, kĩ năng và hình thành tƣ duy khoa học cho HS. Nếu giáo viên tổ chức
tốt quá trình dạy học bằng thí nghiệm thì không những làm cho HS hình thành
kiến thức sâu sắc, rèn luyện đƣợc các thao tác kĩ năng, tạo hứng thú trong học tập
mà còn hình thành đƣợc phƣơng pháp tìm ra tri thức. Vì vậy, việc bồi dƣỡng năng lực
sử dụng thí nghiệm trong dạy học Khoa học là cấp thiết, góp phần nâng cao chất lƣợng
dạy học ở tiểu học.

CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƢỜNG PHỔ THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI
CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC
ThS. Lê Thanh Bình
Khoa QLGD&TLGD –Trường Đại học Đồng Tháp
1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh ngành Giáo dục (GD) đang thực hiện 2 nhiệm vụ vô cùng
quan trọng là “Chiến lƣợc phát triển giáo dục và đào tạo từ 2011- 2020” và thực hiện
công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) theo tinh thần
Nghị quyết Trung ƣơng 29 đang đòi hỏi chất lƣợng của đội ngũ giáo viên (GV)
và các nhà quản lí giáo dục (QLGD) phải thay đổi, vì đây là đội ngũ “quyết định
chất lƣợng GD” và “đóng vai trò quan trọng” nhƣ Luật GD 2005 đã khẳng định.
Chất lƣợng của đội ngũ cán bộ QLGD phụ thuộc rất nhiều vào công tác đào tạo,
bồi dƣỡng. Chƣơng trình bồi dƣỡng cán bộ QLGD trong thời gian qua do Bộ GD&ĐT
ban hành đã đƣợc các cơ sở đào tạo- bồi dƣỡng biên soạn thành chƣơng trình cụ thể
để bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ QLGD. Tuy nhiên, trƣớc yêu cầu của công cuộc đổi mới
GD&ĐT thì công tác bồi dƣỡng cán bộ QLGD cần phải có hƣớng đổi mới trên
nhiều phƣơng diện nhằm đem lại hiệu quả cao hơn.
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2. Công tác bồi dƣỡng đội ngũ QLGD tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua
2.1. Công tác mở lớp bồi dưỡng cán bộ QLGD
Thời gian qua, ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp đã từng bƣớc cụ thể hóa
Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh về việc nâng cao
chuẩn năng lực GV và cán bộ QLGD trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015
có hiệu quả, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh
về nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2015.
Theo đó, Sở GD&ĐT triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, rà soát, kiểm tra
đánh giá... đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới
phƣơng pháp dạy và học, nâng cao nhận thức, tích cực nỗ lực phấn đấu
để không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng sƣ phạm làm cơ sở cho việc đào tạo,
bồi dƣỡng đội ngũ CBQL phù hợp với nhu cầu phát triển GD. Đồng thời, công tác
bồi dƣỡng cán bộ QLGD đƣợc Sở GD&ĐT Đồng Tháp giao cho Trung tâm GD
thƣờng xuyên (TTGDTX) của tỉnh đảm nhiệm. TTGDTX của tỉnh đã phối hợp với
Trƣờng cán bộ QLGD Thành phố Hồ Chí Minh và Trƣờng Đại học Đồng Tháp
tổ chức các lớp bồi dƣỡng, trong đó Trƣờng ĐH Đồng Tháp tổ bồi dƣỡng CBQL
các trƣờng Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.
Năm học 2013-2014, riêng Trƣờng ĐH Đồng Tháp đã tổ chức bồi dƣỡng 2 đợt;
đợt 1 (3 lớp) giành cho đối tƣợng đƣợng chức và GV nằm trong diện qui hoạch
bổ nhiệm làm CBQL 234 học viên; đợt 2 (4 lớp) bồi dƣỡng nâng cao năng lực quản lý
giành cho đối tƣợng CBQL đã qua 2 nhiệm kì trở lên 284 học viên/ 156 CBQL
trƣờng Tiểu học). Năm 2015 tiếp tục bồi dƣỡng 02 lớp gần 150 CBQL trƣờng
Mầm non và Tiểu học
2.2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ QLGD
2.2.1. Nội dung chương trình
Nội dung chƣơng trình dựa trên cơ sở Quyết định 382/QĐ-BGD&ĐT
ngày 20/01/2012 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình
thực tế đội ngũ CBQLGD tại địa phƣơng, Trƣờng ĐH Đồng Tháp đã tổ chức biên soạn
lại nội dung bồi dƣỡng linh hoạt hơn cho từng đối tƣợng (đƣơng chức, quy hoạch
để bổ nhiệm, CBQL trên 1 nhiệm kì), đồng thời chƣơng trình cũng đã bổ sung thêm
những nội dung theo Thông tƣ số 14/2011/TT-BGDĐT, ngày 08/4/2011 về Qui định
Chuẩn hiệu trƣởng trƣờng Tiểu học. Hàng năm chƣơng trình đƣợc rà soát lại
nhằm bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và thực tiễn GD
tại Đồng Tháp.
Số tiết của các chuyên đề cũng đƣợc điều chỉnh, thay đổi phù hợp với đặc điểm
của đối tƣợng quản lý nhà trƣờng. Các nội dung của chƣơng trình còn đƣợc lồng ghép,
bổ sung kịp thời trên cơ sở nắm bắt những thay đổi, những điều chỉnh của Bộ GD&ĐT
về nội dung chƣơng trình của các cấp học kể cả những tiêu chuẩn, những quy định mới
của ngành trong công tác cán bộ, công tác chỉ đạo dạy và học.
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Những đổi mới, cải cách trong công tác quản lý nhà nƣớc, trong đó có quản lý
nhà nƣớc về GD&ĐT, những thay đổi về Luật Giáo dục, Điều lệ nhà trƣờng,
các số liệu về các vấn đề xã hội đã đƣợc công bố; các quy định về chuẩn hiệu trƣởng,
chuẩn giáo viên các cấp học, ngành học... thƣờng xuyên đƣợc bổ sung, cập nhật vào
bài giảng của giảng viên tham gia công tác bồi dƣỡng.
2.2.2. Hình thức, phương pháp bồi dưỡng
Bồi dƣỡng tập trung tại TTGDTX tỉnh: Đây là hình thức chủ yếu đƣợc thực hiện
tại Trung tâm cho cả 2 hệ: đƣơng chức và qui hoạch bổ nhiệm.
Lớp bồi dƣỡng đặt tại các phòng GD hoặc TTGDTX huyện, thị: Hình thức này
chủ yếu dùng cho các lớp bồi dƣỡng cập nhật kiến thức QLGD, có số học viên đông
trong cùng một huyện.
Trong quá trình thực hiện chƣơng trình Ban tổ chức lớp bồi dƣỡng tổ chức
nhiều thời lƣợng cho nội dung chuyên đề có tính chất thời sự, cập nhật, thực tiễn
sâu sắc do các chuyên gia QLGD báo cáo, đồng thời tổ chức giải đáp thắc mắc,
trao đổi, đáp ứng mọi nhu cầu từ phía học viên về tất cả những vấn đề nảy sinh
trong thực tiễn QLGD, có sự chuẩn bị chu đáo của tập thể CBGD và sự tham gia
của các chuyên gia GD, QLGD.
Mỗi khóa học Ban tổ chức đã tổ chức cho học viên đƣợc tham quan, thực tế,
nghiên cứu QLGD tại một số cơ sở GD trong và ngoài tỉnh với thời lƣợng phù hợp
để từ đó học viên có điều kiện trao đổi học tập kinh nghiệm quản lý nhà trƣờng
có hiệu quả và phong phú thêm loại hình bồi dƣỡng. (các khóa bồi dƣỡng từ 2013
đến 2015 tổ chức đƣợc 1 lớp CBQL Tiểu học ở huyện Tháp Mƣời đi Phú Quốc; 1 lớp
Mầm non đi thực tế Vĩnh Long, 3 lớp cán bộ QLGD Mầm non, Tiểu học, Trung học
phổ thông đi thực tế ở Bà Rịa, Vũng Tàu)
Sau mỗi Module của chƣơng trình, học viên có một bài thu hoạch, hoặc một bài
kiểm tra thể hiện khả năng tiếp cận kiến thức và kỹ năng quản lý.
3. Một số giải pháp đổi mới công tác bồi dƣỡng đội ngũ CBQL trƣờng phổ thông
tỉnh Đồng Tháp
3.1. Các căn cứ để đề xuất giải pháp
3.1.1. Những yêu cầu đối với cán bộ QLGD đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản,
toàn diện GD trong giai đoạn hiện nay
Trong giai đoạn hiện nay, với chủ trƣơng thực hiện đổi mới GD theo tinh thần
Nghị quyết Trung ƣơng 29, ngƣời CBQL nhà trƣờng phải phấn đấu nâng cao
nghiệp vụ và phẩm chất một cách toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển
GD của từng cấp học. Ngoài năng lực sƣ phạm, để điều hành nhà trƣờng
trong bối cảnh mới họ phải có năng lực quản lý hành chính nhà nƣớc, hoạt động
xã hội, vận động cộng đồng, thực hiện dân chủ hoá GD và phải là ngƣời có đầu óc
cách tân sƣ phạm… Cùng với các kỹ năng quản lý họ còn phải biết phối hợp cả đức trí
và pháp trị, phối hợp cả quyền uy và sự bao dung, phối hợp mệnh lệnh, sự thuyết phục
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và sự tƣ vấn. Cao hơn, họ còn phải là nhà chiến lƣợc. Từ chiến lƣợc thực thi bài học
đến chiến lƣợc phát triển nhà trƣờng, ở đó có sự phối hợp nội lực và ngoại lực,
thực hiện bằng các mục tiêu ƣu tiên.
3.1.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về bồi dưỡng cán bộ QLGD trong giai đoạn
hiện nay
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định: để tiến hành
CNH- HĐH thắng lợi, phải phát triển GD&ĐT, phát huy nguồn lực con ngƣời - yếu tố
cơ bản của việc phát triển nhanh và bền vững. Chính vì vậy, GD&ĐT đƣợc tiếp tục
khẳng định là “Quốc sách hàng đầu”, là yếu tố then chốt trong tiến trình CNH-HĐH
đất nƣớc… “Tuy nhiên sứ mệnh vẻ vang này chỉ có thể đƣợc hoàn thành nếu hệ thống
các nhà trƣờng có đƣợc một đội ngũ CBQL có đủ năng lực và phẩm chất, bao gồm:
đạo đức, văn hoá quản lý, tầm nhìn lý luận, khả năng tác nghiệp và phong cách
điều hành tiến trình đào tạo thích hợp cho từng nhà trƣờng, từng cơ quan của hệ thống
GD quốc dân” [1]
Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI khẳng định: Cùng với đổi mới cơ chế quản lý,
phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ cán bộ QLGD là khâu then chốt của đổi mới
căn bản, toàn diện GD&ĐT. Nghị quyết Trung ƣơng 8 (Khoá XI) yêu cầu: "Nâng cao
nhận thức về vai trò quyết định chất lƣợng GD&ĐT của đội ngũ nhà giáo và cán bộ
QLGD"[1].
3.1.3. Yêu cầu của ngành GD&ĐT về bồi dưỡng đội ngũ cán bộ QLGD
trong giai đoạn hiện nay
Chiến lƣợc phát triển GD giai đoạn 2011-2020 nêu: “Củng cố, hoàn thiện
hệ thống đào tạo giáo viên, đổi mới căn bản và toàn diện nội dung và phƣơng pháp
đào tạo, bồi dƣỡng nhằm hình thành đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD đủ sức
thực hiện đổi mới chƣơng trình GD phổ thông sau năm 2015. Tập trung đầu tƣ
xây dựng các trƣờng sƣ phạm và các khoa sƣ phạm tại các trƣờng đại học để nâng cao
chất lƣợng đào tạo giáo viên.” [3]
Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trƣờng phổ thông để thực hiện
mục tiêu GD, đáp ứng yêu cầu phát triển GD theo hƣớng đổi mới căn bản, toàn diện
GD&ĐT, đồng thời theo yêu cầu Chuẩn hiệu trƣởng trƣờng TH, trƣờng THCS,
trƣờng THPT và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học, Bộ GD&ĐT đã ban hành
Thông tƣ số 26/2015/TT-BGDĐT Ngày 30 tháng 10 năm 2015 về bồi dƣỡng
thƣờng xuyên cán bộ quản lý trƣờng tiểu học và Thông tƣ số 27/2015/TT-BGDĐT
ngày 30 tháng 10 năm 2015 về bồi dƣỡng thƣờng xuyên cán bộ quản lý trƣờng
trung học cơ sở, trƣờng trung học phổ thông và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học.
Định hƣớng phát triển GD đến năm 2020 của Sở GD&ĐT Đồng Tháp nêu:
“Triển khai thực hiện và đánh giá hiệu trƣởng các trƣờng trƣờng phổ thông,
chuẩn giám đốc trung tâm GD thƣờng xuyên; tiếp tục tổ chức các lớp bồi dƣỡng
hiệu trƣởng các trƣờng phổ thông theo yêu cầu năng cao năng lực, kỹ năng QLGD
mới” [1].
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3.2. Một số giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường Tiểu học
tỉnh Đồng Tháp
3.2.1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đội ngũ CBQL trường phổ thông
Tại Thông tƣ số 19/2014/TT-BNV ngày 04-12-2014 của Bộ Nội vụ,
đã nêu:“Tăng cƣờng quán triệt để nâng cao nhận thức về chức năng, vai trò của
công tác đào tạo, bồi dƣỡng của lãnh đạo, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ,
công chức, viên chức về trách nhiệm học và tự học để trang bị kiến thức, kỹ năng
chuyên môn, nghiệp vụ, lãnh đạo, quản lý, phƣơng pháp làm việc và xử lý công việc
hiệu quả theo vị trí việc làm” [2]. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác này đối với các cấp
chính quyền:
- Xác định rõ mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền địa phƣơng với các Phòng
GD&ĐT, Sở GD&ĐT trong việc xây dựng quy hoạch, bổ nhiệm, điều động,
luân chuyển CBQL trƣờng học.
- Xin ý kiến chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền để chủ động phối hợp tích cực
với TTGDTX của tỉnh , trung tâm bồi dƣỡng chính trị và Trƣờng ĐH Đồng Tháp
giới thiệu một số nét cơ bản nhất trong lý luận về quản lý nói chung và QLGD
nói riêng (qua các hội nghị) để mọi cán bộ đảng viên và các lực lƣợng xã hội thấy rõ
nhiệm vụ nặng nề của đội ngũ cán bộ QLGD.
Riêng đối với đội ngũ cán bộ QLGD phải nhận thức đƣợc quyền hạn
và trách nhiệm của mình trong nhà trƣờng theo tinh thần của Luật Giáo dục “đội ngũ
cán bộ QLGD giữ vai trò quan trọng”.
3.2.2. Tiếp tục hoàn thiện chính sách bồi dưỡng cán bộ QLGD trường phổ thông
tỉnh Đồng Tháp
Chính sách bồi dƣỡng nhằm hỗ trợ CBQL có điều kiện để học tập, bồi dƣỡng
nâng cao trình độ; thực hiện tốt chính sách bồi dƣỡng là một trong những yêu cầu
cấp thiết giúp xây dựng đội ngũ CBQL vững về chuyên môn, nghiệp vụ góp phần
đƣa công tác quản lý trƣờng học đi vào nề nếp, khoa học. Công tác bồi dƣỡng
cần tập trung vào một số mặt sau:
- Đa dạng hóa các loại hình học tập nhằm giúp cho đội ngũ này có điều kiện
tham gia học tập. Khuyến khích và biểu dƣơng các CBQL tự học tập, tự bồi dƣỡng
nhằm nâng cao trình độ.
- Có kế hoạch theo dõi, động viên các cán bộ đang tham gia học tập, mạnh dạn
xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm quy chế trong quá trình học tập.
- Có quy hoạch tổng thể và cụ thể về các chức danh, đối tƣợng sẽ đƣợc cử đi
bồi dƣỡng. Xác định rõ nội dung và thời gian bồi dƣỡng.
- Tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho CBQL đi học
Trƣớc những yêu cầu đổi mới của công tác quản lý trƣờng học, đòi hỏi
từng CBQL phải tích cực học tập trên nhiều lĩnh vực nhằm mang lại hiệu quả
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thiết thực góp phần đƣa chất lƣợng GD của địa phƣơng mình lên một tầm cao mới;
song trong điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn, chƣa ổn định kinh tế gia đình,
một số cán bộ chƣa thật sự quan tâm đến công tác học tập để nâng cao trình độ.
Do vậy, trong thời gian tới ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp cần sớm tham mƣu
UBND tỉnh có một số điều chỉnh các chế độ hiện hành đối với ngƣời đƣợc đề cử
đi học tập, bồi dƣỡng tƣơng thích với điều kiện thị trƣờng hiện nay; bằng cách:
Triển khai thực hiện và vận dụng tốt quy định hiện hành của các cấp chính quyền
về cơ chế, chính sách hỗ trợ bồi dƣỡng CBQL.
Có chính sách khuyến khích cho những cán bộ tự học tập, bồi dƣỡng nâng cao
trình độ, tiến hành chuyển xếp ngạch, bậc lƣơng đối với ngƣời có bằng cấp quản lý cao.
Sau các khóa học, học viên đƣợc hỗ trợ kinh phí để đi tham quan- thực tế học tập
rút kinh nghiệm về công tác quản lý.
3.2.3. Đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, phương pháp bồi dưỡng cán bộ QLGD
Công tác bồi dƣỡng CBQL trong thời gia qua đã đƣợc Sở GD&ĐT
cùng TTGDTX tỉnh phối hợp với Trƣờng ĐH Đồng Tháp thực hiện khá tốt, đảm bảo
kế hoạch đề ra; tuy nhiên trƣớc những yêu cầu mới về công tác quản lý trƣờng học
trong giai đoạn mới đòi hỏi việc bồi dƣỡng cần đổi mới kể cả hình thức, nội dung
và phƣơng pháp cho phù hợp hơn, cụ thể:
3.2.3.1. Về hình thức bồi dưỡng
Để tạo điều kiện cho đội ngũ CBQL đƣợc học tập, bồi dƣỡng nhằm nâng cao
trình độ, trƣớc mắt cần thực hiện một số biện pháp sau:
- Thông qua nguồn tuyển sinh sau đại học ngành QLGD của Trƣờng ĐH
Đồng Tháp để tranh thủ chỉ tiêu riêng cho việc phát triển đội ngũ cán bộ QLGD
của tỉnh, qua thống kê PMIS 2014 của Sở GD&ĐT Đồng Tháp thì toàn tỉnh có 1138
CBQLGD trƣờng phổ thông, trong đó có trình độ sau đại học (ThS, TS) là 76;
CBQLGD đã tham gia các lớp bồi dƣỡng là 517; vì vậy ngành GD của tỉnh cần tiếp
tục tiến hành liên kết với trƣờng ĐH Đồng Tháp, để mở các lớp bồi dƣỡng cho các
GV, CBQL đƣơng chức và chọn lọc một số cán bộ dự bị có phẩm chất và năng lực tốt
để đƣa đi đào tạo.
- Tăng cƣờng cử hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng dự tuyển vào đại học và sau
đại học chuyên ngành QLGD tại Trƣờng ĐH Đồng Tháp.
- Rà soát các CBQL đƣơng nhiệm có năng lực tốt đã đƣợc bồi dƣỡng nghiệp vụ
QLGD cách đây trên 10 năm và trong độ tuổi 45 đến 55 thì tiến hành cử các đồng chí
này đi bồi dƣỡng lại chuyên đề QLGD để cập nhật kiến thức khoa học quản lý.
- Phối hợp với các Trung tâm chính trị huyện (thị),Trƣờng chính trị tỉnh mở các
lớp Trung cấp lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nƣớc dành riêng cho CBQL
đƣơng chức và dự bị ngành GD.
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- Hợp đồng Trung tâm ngoại ngữ- tin học của Trƣờng ĐH Đồng Tháp hoặc các
trung tâm tin học, ngoại ngữ uy tín khác để mở các lớp dạy ngoại ngữ cho GV, CBQL
vào dịp hè nhằm tạo nguồn cho việc thi tuyển đầu vào cao học và từng bƣớc tin học
hóa trong QL.
3.2.3.2. Về nội dung bồi dưỡng
Tại Điều 3, Chƣơng 2 của Thông tƣ số 26 và 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30
tháng 10 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định: Nội dung
bồi dƣỡng bắt buộc.
Nội dung bồi dƣỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp học
áp dụng trong cả nƣớc, bao gồm các nội dung về đƣờng lối, chính sách phát triển
giáo dục; yêu cầu về công tác QLGD do Bộ GD&ĐT quy định theo từng năm học.
Nội dung bồi dƣỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục
theo từng thời kỳ của mỗi địa phƣơng bao gồm các nội dung về phát triển giáo dục
của địa phƣơng; về quản lý việc thực hiện chƣơng trình, sách giáo khoa- kiến thức
giáo dục địa phƣơng; phối hợp với các chƣơng trình, dự án (nếu có) do sở giáo dục
và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học.
Ngoài ra, tại Điều 4, Chƣơng 2 của 2 Thông tƣ trên còn qui định thêm nội dung
bồi dƣỡng tự chọn.
3.2.3.3. Về phương pháp bồi dưỡng
Theo chúng tôi phƣơng pháp bồi dƣỡng cán bộ QLGD trong thời gian tới
cần tập trung theo các hƣớng sau:
Sử dụng phƣơng pháp (PP) tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động và tƣ duy
sáng tạo của ngƣời học, tăng cƣờng trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm
giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên.
PP bồi dƣỡng phải đƣợc lựa chọn hợp lý, phù hợp với thực tiễn và bám sát vào
tâm lý của từng đối tƣợng nhằm nâng cao trình độ của CBQL, có hai nhóm PP chính:
- Nhóm thứ nhất: gồm các PP cung cấp cho học viên một số kiến thức qua
các buổi lên lớp, tọa đàm, phụ đạo.
- Nhóm thứ hai: gồm các PP bồi dƣỡng tích cực, giúp cán bộ học viên nắm bắt
các kinh nghiệm tiên tiến và những tri thức mới nhất; hoàn thiện kỹ năng và hiểu biết
của ngƣời cán bộ; giúp ngƣời cán bộ thực tập và thay thế tạm thời ngƣời lãnh đạo
để giải quyết một số nhiệm vụ, chức năng; tranh luận theo đề tài, phân tích tình huống
quản lý; cần phát triển các hình thức thảo luận, đối thoại và tham quan thực tiễn;
các bài tiểu luận, kiểm tra phải đảm bảo lý thuyết và vận dụng thực tiễn thể hiện
khả năng sáng tạo của từng CBQL.
3.2.4. Xây dựng lực lượng giảng viên tham gia bồi dưỡng cán bộ QLGD
GV QLGD trong các cơ sở GD nói chung và tại Trƣờng ĐHĐT nói riêng
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với vai trò vừa là nhà GD, nhà sƣ phạm, nhà khoa học, vừa là chuyên gia - thực hiện
sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực khoa học QLGD, góp phần: xây dựng hệ thống
lý luận về khoa học QLGD; xác định phƣơng pháp luận để tiếp cận giải quyết
các vấn đề thực tiễn QLGD; trang bị cho cán bộ QLGD kiến thức, kỹ năng, giá trị
cốt lõi nhằm thay đổi tƣ duy, phát triển tầm nhìn chiến lƣợc.vv. Trong bối cảnh
hội nhập hiện nay, bài toán “đổi mới cơ chế QLGD, phát triển đội ngũ GV và CBQL là
khâu then chốt...” đang đặt ra những vấn đề thách thức về chất lƣợng của đội ngũ này.
Một GV QLGD cần phải có các năng lực quản lý và kỹ năng tổ chức giải quyết
các tình huống trong QLGD, điều này không thể có đƣợc ở ngƣời GV nếu chƣa hề làm
quản lý, điều hành một cơ sở GD cụ thể; năng lực nói chung và đặc biệt là năng lực
quản lý không thể chỉ đo qua bằng cấp hay quá trình công tác; và thậm chí một GV có
trình độ học vấn cao hoặc có nhiều kinh nghiệm qua nhiều cƣơng vị QLGD khác nhau
nhƣng vẫn có thể thiếu năng lực cần thiết.
Vì thế, cần xác định lại năng lực GV QLGD không thể hiểu đơn giản bao gồm
tri thức, kỹ năng và thái độ; “Bởi vì năng lực là một chất khác với mọi thứ kia gộp lại.
Chính đó là điều kì diệu của năng lực, vừa có bản chất sinh học, vừa có bản chất
tâm lý, vừa có bản chất xã hội” [4].
4. Kết luận
Trong thời gian qua công tác bồi dƣỡng cán bộ QLGD tỉnh Đồng Tháp đã có
những đóng góp đáng kể trong việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ QLGD
ở các nhà trƣờng nói chung. Tuy nhiên, qua thực tế khảo sát thì công tác bồi dƣỡng
đội ngũ cán bộ QLGD trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn chƣa đạt đƣợc hiệu quả
nhƣ mong muốn, mà một trong những nguyên nhân đó theo chúng tôi có lẽ là
xuất phát từ khâu nhận thức về vai trò vị trí của đội ngũ CBQLGD trƣờng phổ thông,
công tác qui hoạch đội ngũ cho đến nội dung, hình thức và phƣơng pháp bồi dƣỡng
chƣa đặt vào đúng vị trí của nó.
Chính vì lẽ đó, chúng tôi đã đề xuất một số giải pháp về công tác bồi dƣỡng
đội ngũ cán bộ QLGD trƣờng phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Và chúng tôi tin
tƣởng rằng, khi có sự phối hợp giữa Trƣờng ĐHĐT và các cấp QLGD trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp thực hiện tốt các giải pháp trên thì hiệu quả của công tác bồi dƣỡng
đội ngũ cán bộ QLGD trƣờng phổ thông của Tỉnh sẽ đạt kết quả cao hơn.
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ĐỀ XUẤT MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN
MỸ THUẬT Ở CẤP TIỂU HỌC
TS. Võ Văn Lạc
Khoa SP Nghệ thuật, Trường ĐHĐồng Tháp
1. Đặt vấn đề
Năm 2014-2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo và triển khai giảng dạy
môn Mỹ thuật, áp dụng phƣơng pháp dạy- học Mỹ thuật theophƣơng pháp và quy trình
của Dự án Hỗ trợ Giáo dục Mỹ thuật cấp Tiểu học của Chính phủ Đan Mạch gọi tắt là
(SAEPS) trên toàn quốc. Chƣơng trình giảng dạy SAEPS cho thấy tính ƣu việt của nó
trong việc định hƣớng năng lực của ngƣời học; phát huy cảm nhận thẩm mỹ, sáng tạo,
bày tỏ, hợp tác và giao tiếp với nhau. Thông qua các hoạt động mỹ thuật thực tế,
học sinh tự làm giàu cách biểu đạt, phân tích, đánh giá, phát triển những năng lực
cá nhân [1].
Trên cơ sở đó, quy trình và phƣơng pháp Giáo dục Mỹ thuật của SAEPS cho thấy
sự thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ƣơng khóa XI
về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đạo tạo...Đây là một bƣớc thay đổi
căn bản, trong Giáo dục Thẩm mỹ ở cấp Tiểu học, tạo nền tảng vững chắc để học sinh
phát triển toàn diện.
Một vấn đề cấp thiết đặt ra, đội ngũ giáo viên Mỹ thuật hiện nay ở trƣờng
Tiểu học. Vấn đề nhận thức, thay đổi tƣ duy, phƣơng pháp tiếp cận, hiểu và nắm bắt
các hoạt động dạy học theo chƣơng trình SAEPS là một vấn đề cần quan tâm
và bồi dƣỡng phù hợp.
2. Cở sở vấn đề
Chƣơng trình SAEPS đã đem đến cho giáo viên một cảm hứng sáng tạo,
kích thích và hỗ trợ học sinh tiếp thu và phát triển khả năng thể hiện bản thân,
khuyến khích học sinh phát huy tƣ duy sáng tạo, tƣơng tác, phối hợp học tập
trong môi trƣờng thực tế, tạo cho học sinh lựa chọn và nhận thức để hình thành,
phát triển những năng lực cá nhân.
Năng lực trải nghiệm: Giúp cho ngƣời học có những kinh nghiệm thực tế
để góp phần vào cách nhìn nhận, cảm giác, sự tò mò, trí nhớ, trí tƣởng tƣợng
và tạo cho sự vật và đối tƣợng một cách phong phú. Nâng cao khả năng biểu đạt,
sự cảm nhận đời sống tinh tế, nhìn nhận các đối tƣợng sự vật logic và thấy đƣợc
các giá trị thẩm mỹ của nó.
Năng lực sáng tạo: Tạo điều kiện cho học sinh hình thành và phát triển ngôn ngữ
hình tƣợng: không gian thị giác, đƣờng nét, hình khối, tỉ lệ, bố cục, màu sắc... Trên các
loại hình thức 2D (hình ảnh mặt phẳng), 3D (hình ảnh không gian 3 chiều), 4D
(hình ảnh không gian bốn chiều). Thông qua các chất liệu, kỹ thuật tạo hình
để kích thích tính tìm tòi và sáng tạo của học sinh. Những hình ảnh và những ký hiệu
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trừu tƣợng có thể dùng để kích thích khả năng sáng tạo của học sinh để phát triển
não phải của ngƣời học [2, tr. 97].
Năng lực biểu đạt: Tạo cho học sinh tự tin, khám phá ra năng lực của chính mình,
thể hiện niềm vui thích, hăng say trong thành quả của chính mình sáng tạo ra, thể hiện
tính độc lập của chính bản thân. Trong quá trình học mỹ thuật; thông qua các
hoạt động, sử dụng nhiều kỹ thuật và phƣơng pháp khác nhau, để ngƣời học tự tìm ra
năng lực nổi trội của bản thân. Kích thích sự khám phá, sáng tạo và giúp cho học sinh
sự linh hoạt và ứng biến trong quá trình thao tác sử dụng kỹ thuật và xây dựng
ngôn ngữ hình tƣợng trong tác phẩm.
Năng lực phân tích và diễn giải: Giúp cho ngƣời học có khả năng phân tích
các cấu trúc, sự vật và đối tƣợng trong thiên nhiên và cuộc sống. Tạo sự khám phá
những vẻ đẹp xúc cảm trƣớc cuộc sống, hình thành nên những năng lực nhìn nhận
các đối tƣợng sinh động và có giá trị thẩm mỹ trong đời sống tự nhiên. Trên cơ sở đó,
hình thành nên những ý tƣởng để thể hiện các tác phẩm mang tính cá nhân.
Thông qua những bài thuyết trình về tác phẩm của nhóm/lớp, giúp các em
hình thành năng lực diễn đạt trƣớc đám đông, để tạo sự cảm thông,cùng nhau chia sẻ
ý tƣởng, ngôn ngữ nghệ thuật,... tạo sự gắn kết của giáo viên và học sinh, học sinh với
học sinh,... thể hiệnsự gần gũi và hiểu đƣợc tâm tƣ của ngƣời học. Qua đó, học sinh sẽ
tự tin trƣớc cuộc sống, biểu đạt đƣợc giá trị của tác phẩm đối với ngƣời khác.
Năng lực giao tiếp và đánh giá: Thông qua những tác phẩm của học sinh,
ngƣời học tự trao đổi các thông tin trên cơ sở ký hiệu,hình ảnh, biểu tƣợng, màu sắc,...
để thấy đƣợc sự tranh luận và chia sẻ của học sinh thông qua tiết học [1].
Sự bình luận, đánh giá đƣợc thực hiện trong lớp học giúp các em hình thành
các tính cách nhìn nhận và phát biểu sự cảm nhận của cá nhân. Tạo cho học sinh
hình thành các kỹ năng quan sát, đánh giá, kỹ năng sống, hợp tác, kinh nghiệm,
và giải quyết các vần đề.
Để đạt đƣợc các năng lực nói trên, chƣơng trình SAEPS đã xây dựng trên 7
Quy trình: Quy trình 1 “ Vẽ cùng nhau và sáng tạo các câu chuyện”; Quy trình 2
“Vẽ biểu cảm”; Quy trình 3 “Trang trí và vẽ tranh qua âm nhạc”; Quy trình 4
“Xây dựng cốt truyện”; Quy trình 5 “Tạo hình 3D-tiếp cận theo chủ đề”; Quy trình 6
“Điêu khắc- Nghệ thuật tạo hình không gian”; Quy trình 7 “Tạo hình con rối
và nghệ thuật biểu diễn”. Trong mỗi quy trình, bao gồm nhiều hoạt động khác nhau,
theo sự thống nhất chặt chẽ, giúp ngƣời học nắm đƣợc các phƣơng pháp thực hành
và thể hiện năng lực bản thân. Mỗi quy trình cho thấy sự định hƣớng và phát huy
các năng lực khác nhau của học sinh. Trong đó, chú trọng yếu tố sáng tạo, sự biểu đạt
của bản thân và khả năng làm việc nhóm. Hình thành các hƣớng giải quyết
khác nhau;linh hoạt,sáng tạo,sinh động- tạo sự hứng thú.
Đây là một chƣơng trình Giáo dục Nghệ thuật ở cấp Tiểu học rất có nhiều ƣu
điểm so với chƣơng trình trƣớc đây, phù hợp với phƣơng pháp Giáo dục Mỹ thuật
quốc tế. Tiếp cận đƣợc chƣơng trình này, đồng nghĩa với việc tiếp cận các xu hƣớng
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nghệ thuật hiện đại trên thế giới. Giúp cho ngƣời học có đủ các kiến thức về cảm thụ
thẩm mỹ và biểu đạt bản thân trong cuộc sống. Hình thành nên đời sống thẩm mỹ
phong phú và đa dạng.
3. Thực tế đội ngũ giáo viên Mỹ thuật ở cấp Tiểu học trong khu vực đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện nay
Một điều đáng quan tâm là đội ngũ giáo viên này chủ yếu đƣợc đào tạo từ các
trƣờng Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và các trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm địa phƣơng.
Phần nhiều, ở trình độ Trung cấp Hội họa, Điêu khắc, Cao đẳng Sƣ phạm Mỹ thuật,
sau đó, đƣợc đào tạo Liên thông lên cấp bậc Cao đẳng và Đại học. Các giáo viên
chủ yếu đƣợc đào tạo theo chƣơng trình Niên chế: Các học phần tập trung vào kỹ năng
thực hành và định hƣớng năng lực sáng tạo. Bên cạnh đó, một khía cạnh mà cần phải
bàn đến, trƣớc đây, do thiếu lực lƣợng giảng dạy các môn Nghệ thuật ở trƣờng
Tiểu học nên các trƣờng chủ động phân công các giáo viên đứng lớp, mà chƣa qua
đào tạo chuyên ngành Sƣ phạm Mỹ thuật để sang đảm nhận giảng dạy môn Mỹ thuật.
Với đội ngũ này, ít hay nhiều có sự hạn chế trong tiếp cận kiến thức chuyên ngành
một cách chuyên sâu.
Ngại thay đổi tƣ duy; đó là vấn đề khó khăn hiện nay của các giáo viên Mỹ thuật.
Bởi lẽ, hầu hết các giáo viên Mỹ thuật trƣớc đây đƣợc đạo tạo chủ yếu năng lực
thực hành và các phƣơng pháp lên lớp theo quy trình hƣớng dẫn các bài tập;
những bài học có tính đơn lẽ, ít gắn kết. Ở chƣơng trình Giáo dục Mỹ thuật
cấp Tiểu học trƣớc đây với các phân môn: Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí, Vẽ tranh,
Tập nặn và tạo dáng, Thƣờng thức Mỹ thuật. Trong đó, những bài học mang tính
đơn điệu, thiếu yếu tố sáng tạo, ít phát huy năng lực ngƣời học, tạo yếu tố tâm lí
chán nản, ít kích thích tƣ duy, trí tuệ cá nhân. Chính điều đó, tạo nên một trở ngại
trong tiếp cận với chƣơng trình SAEPS. Với mục tiêu; đổi mới toàn diện
môn Mỹ thuật ở cấp Tiểu học,để tạo điều kiện cho ngƣời học tiếp cận đƣợc
chƣơng trình Giáo dục Thẩm mỹ tiên tiến, định hƣớng cho học sinh phát triển năng lực
toàn diện.
Một thực tế dẫn đến sự hạn chế tiếp cận chƣơng trình SAEPS là thời lƣợng
tập huấn quá ít (chỉ 2 -3 ngày), thời gian này, chƣa đủ để giáo viên bắt kịp
và hiểu đƣợc các mục tiêu và nhiệm vụ của từng “Quy trình” và “Hoạt động”. Dẫn đến
khi triển khai, thực hiện giảng dạy ở các khối lớp đã gặp vô vàn khó khăn, đôi lúc
giáo viên hiểu sai mục tiêu của từng “Hoạt động”. Vì vậy, cần có những Chuyên đề
để bồi dƣỡng chuyên môn một cách bài bản, hệ thống, giúp giáo viên nắm rõ mục tiêu,
nội dung của từng “Quy trình”, “Hoạt động”tạo cho họ có đủ tự tin, phƣơng pháp
khi đứng lớp.
4. Đề xuất một số chuyên đề để bồi dƣỡng Giáo viên Mỹ thuật ở cấp Tiểu học
Ở phần trên, chúng tôi đã trình bày, tính ƣu việt của chƣơng trình SAEPS
đã triển khai giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 5, định hƣớng với 5 nhóm năng lực
mà học sinh sẽ hình thành, thông qua 7 Quy trình khác nhau tạo nên một khối lƣợng
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kiến thức, kỹ năng một cách linh hoạt, mềm dẻo,... tạo sự ham thích, sáng tạo
của học sinh. Hình thành những tố chất khác nhau trong việc phát triển năng lực
của học sinh. Để đội ngũ Giáo viên Mỹ thuật tiếp cận chƣơng trình SAEPS
một cách bài bản, hệ thống, chúng tôi mạnh dạng đƣa ra 6 Chuyên đề khác nhau,
nhằm hỗ trợ các kiến thức, kỹ năng và phƣơng pháp trong quá trình giảng dạy
ở cấp Tiểu học. Các Chuyên đề xây dựng trên nguyên tắc; “lấy ngƣời học làm
trung tâm”, định hƣớng phát triển theo năng lực của ngƣời học. 6 Chuyên đề sẽ là
nền tảng kiến thức, phƣơng pháp cho 7 Quy trình giảng dạy Mỹ thuật ở cấp Tiểu học.
4.1. Chuyên đề 1: Tìm nguồn tư liệu và phác thảo nội dung câu chuyện
Mục tiêu: Giúp cho giáo viên nắm vững các đối tƣợng trong thiên nhiên
và khai thác nó thành nguồn tƣ liệu phục vụ dạy- học. Nắm đƣợc tính năng cơ bản
của chất liệu tạo hình. Sử dụng ngôn ngữ tạo hình một cách linh hoạt, sáng tạo.
Hình thành năng lực làm việc nhóm, tạo sự đa dạng thông tin, đối tƣợng trong tƣ liệu.
Biết xây dựng nên những câu chuyện thông qua các tƣ liệu tìm kiếm đƣợc.
Hình thành các phƣơng pháp làm việc cò tính chọn lọc, phân tích,lí luận một cách
khoa học. Giúp cho giáo viên có đủ năng lực định hƣớng cho học sinh các bài tập
của Quy trình 1 trong chƣơng trình SAEPS.
Chuyên đề thiết kế bao gồm 2 khối lƣợng kiến thức, kiến thức lý thuyết
và các bài tập thực hành; khối lƣợng học tập - bao gồm 2 tín chỉ, trong đó 5 tiết
lý thuyết và 55 tiết thực hành; chuyên đề chia ra 7 hoạt động khác nhau (xem phụ lục).
4.2. Chuyên đề 2: Vẽ biểu cảm
Mục tiêu: Giúp cho giáo viên hình thành và biểu đạt các dạng thức khác nhau
thông qua ngôn ngữ tạo hình. Tạo cho giáo viên có khả năng quan sát và thể hiện
cảm xúc của mình trƣớc đối tƣợng sự vật. Hiểu rõ chức năng và giá trị thẩm mỹ
của bút phápẤn tƣợng (Impressionnism), Dã thú (Fauvism), Biểu hiện
(Expressionism), Lập thể (Cubism)... Có năng lực biểu đạt cảm xúc với các chất liệu
màu sắc: bột màu (gouche), màu nƣớc (watercolor)... Hình thành các năng lực
thực hành và biểu đạt cảm xúc. Trang bị cho giáo viên khối lƣợng kiến thức,
phƣơng pháp tổ chức để giảng dạy Quy trình 2 của chƣơng trình SAEPS. (Nội dung
của chuyên đề: xem phụ lục).
4.3. Chuyên đề 3: Hoạt động sáng tạo Mỹ thuật trên nền Âm nhạc
Mục tiêu: Giúp cho giáo viên cảm nhận và thể hiện sự biểu cảm của Hội họa
trên giai điệu của Âm nhạc. Biết vận dụng những cảm xúc từ Âm nhạc thành ngôn ngữ
tạo hình. Liên tƣởng từ cảm xúccủa Âm nhạc thành tƣ duy sáng tạo trong Mỹ thuật.
Sáng tạo và cùng biểu hiện trên chất liệu tạo hình để hình thành nên những hình thành
nênchất liệu nghệ thuật có giá trị. Tạo cho giáo viên biết vận dụng kiến thức liên môn
trong Giáo dục Thẩm mỹ. (Nội dung của chuyên đề: xem phụ lục)
4.4. Chuyên đề 4: Xây dựng chủ đề - thiết lập đề tài
Mục tiêu: Tạo điều kiện giáo viên phát triển khả năng sáng tạo, linh hoạt, kết hợp
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các kiến thức văn học, xã hội, lịch sử,... trong giảng dạy mỹ thuật. Biếtvận dụng
kiến thức liên môn để xây dựng tính cách cho nhân vật. Phát huy tƣ duy hình tƣợng
và tìm kiếm các vấn đề xã hội. Biết phối hợp và làm việc theo tinh thần nhóm. Tạo cho
giáo viên nắm vững các kỹ năng và mục tiêu để giảng dạy cho Quy trình 4
“Phƣơng pháp xây dựng cốt truyện”. (Nội dung của chuyên đề: xem phụ lục)
4.5. Chuyên đề 5: Phương pháp tạo hình 3D và tiếp cận nghệ thuật Sắp đặt
(Installation)
Mục tiêu: Giúp cho giáo viên nắm đƣợc phƣơng pháp tạo hình 3D. Khai thác
các chất liệu có sẵn, để sáng tạo nên những mô hình, hình tƣợng có tính chất tạo khối
và yếu tố không gian ba chiều. Biết cách bài trí các sản phẩm- đểhình thành một
chủ đề trong không gian ba chiều. Hiểu, ứng dụng ngôn ngữ và ý nghĩa của nghệ thuật
Sắp đặt trong giảng dạy mỹ thuật. (Nội dung của chuyên đề: xem phụ lục)
4.6. Chuyên đề 6: Tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn
Mục tiêu: Giúp cho giáo viên hình thành năng lực tạo hình con rối, thể hiện sự
diễn xuất của nó. Phát huy nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Nâng cao khả năng
diễn xuất, kết hợp kiến thức văn học vào trong quá trình dạy-học Mỹ thuật. Cung cấp
các kiến thức nền tảng về nghệ thuật rối giúp cho ngƣời học kết hợp kiến thức
liên môn trong quá trình giảng dạy. (Nội dung của chuyên đề: xem phụ lục)
Việc xây dựng 6 Chuyên đề với nội dung khác nhau nhằm định hƣớng giáo viên
có đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ trong tiếp nhậnquy trình giảng dạy theo
phƣơng pháp SAEPS một cách thuận lợi. Trong 6 Chuyên đề đƣợc trang bị
một khối lƣợng kiến thức, kỹ năng tạo hình, giúp cho giáo viên hình thành
phƣơng pháp, năng lực thị phạm trong giảng dạy. Mỗi Chuyên đề đƣợc xây dựng
trên hai khối lƣợng kiến thức; lý thuyết và thực hành đan xen, giúp cho giáo viên
lãnh hội cụ thể từng hoạt động trải nghiệm và sáng tạo.
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ĐỀ XUẤT MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI, CHIA SẺ KINH NGHIỆM
CHO GIÁO VIÊN TOÁN THPT TRONG KHU VỰC ĐBSCL
Lê Hoàng Mai – Trần Lê Nam – Võ Xuân Mai
Khoa SP Toán – Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
1. Đặt vấn đề
Năng lực của giáo viên trung học phổ thông (THPT) nói chung và năng lực
của giáo viên toán THPT nói riêng ảnh hƣởng rất lớn đến thành công trong việc
đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trong bài viết này,
chúng tôi chỉ ra các mặt còn hạn chế của giáo viên toán THPT trong khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất một số
chuyên đề cần trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian tới nhằm hoàn thiện
các năng lực của một giáo viên toán THPT để đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản,
toàn diện nền giáo dục nƣớc nhà.
2. Năng lực của giáo viên THPT ngành toán
Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW [3] về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
“Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng
nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển
toàn diện năng lực và phẩm chất ngƣời học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với
thực tiễn; giáo dục nhà trƣờng kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”.
Ngày nay, giáo dục theo định hƣớng phát triển năng lực ngƣời học đã trở thành
một mục tiêu quan trọng của giáo dục Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới
chƣơng trình, sách giáo khoa hiện nay. Định hƣớng trên đã đặt ra cho giáo viên
phổ thông những yêu cầu về phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ
nhằm đáp ứng việc phát triển toàn diện năng lực cho ngƣời học.
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Ngoài ra, theo Thông tƣ 30/TT-BGDĐT [4] chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT,
ngoài tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, các năng lực chuyên môn
mà giáo viên phổ thông cần có là:
- Năng lực tìm hiểu đối tƣợng, môi trƣờng giáo dục;
- Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục;
- Năng lực thực hiện kế hoạch giáo dục (gồm năng lực dạy học và năng lực
giáo dục nghĩa hẹp);
- Năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học và giáo dục;
- Năng lực hoạt động xã hội;
- Năng lực giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục;
- Năng lực phát triển nghề nghiệp.
Ngƣời giáo viên phải có ý thức, có nhu cầu, có tiềm năng không ngừng
tự hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
phát huy tính chủ động, độc lập, sáng tạo trong hoạt động sƣ phạm, cần phối hợp
hiệu quả với nhà trƣờng sƣ phạm trong việc bồi dƣỡng, phát triển năng lực
chuyên môn khoa học và nghiệp vụ sƣ phạm của bản thân.
Đặc biệt, đối với giáo viên toán THPT, ngoài những tiêu chuẩn chung đã đề ra,
cần đặc biệt chú ý ở năng lực dạy học môn học đặc thù này. Giáo viên toán THPT
cần đƣợc bồi dƣỡng các năng lực cốt lõi sau:
(1) Năng lực chuyên môn: Các tri thức khoa học môn toán và vận dụng tri thức
toán vào giải quyết vấn đề thực tiễn;
(2) Năng lực phƣơng pháp: Xây dựng kế hoạch dạy học, đảm bảo kiến thức,
chƣơng trình môn toán; vận dụng các phƣơng pháp dạy học trong tiết dạy môn toán;
(3) Năng lực ICT (công nghệ thông tin và truyền thông): Sử dụng ICT
nhƣ công cụ, phƣơng tiện dạy học môn toán; khai thác tính sƣ phạm trong dạy học
(nhƣ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh qua sử dụng phần mềm
trắc nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp);
(4) Năng lực tự bồi dƣỡng, phát triển nghề nghiệp: Bồi dƣỡng chuyên môn
nghiệp vụ sƣ phạm, trình độ ngoại ngữ, học tập nâng cao trình độ.
3. Đề xuất một số chuyên đề cần trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho giáo viên toán
THPT trong khu vực ĐBSCL
Căn cứ hệ thống các năng lực cần có của một giáo viên toán THPT nhƣ đã nói
ở trên và căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ giáo viên toán THPT trong khu vực
ĐBSCL hiện nay, chúng tôi đề xuất một số chuyên đề cần trao đổi, chia sẻ
kinh nghiệm cho giáo viên toán THPT trong khu vực ĐBSCL trong thời gian tới.
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3.1. Chuyên đề bồi dưỡng về tự học, tự nghiên cứu của giáo viên toán THPT
trong quá trình dạy học toán
Năng lực tự học, tự nghiên cứu đóng một vai trò quan trọng đối với
một giáo viên dạy toán THPT vì nó giúp cho ngƣời giáo viên tiếp tục cập nhật
và nâng cao kiến thức, kĩ năng dạy toán của mình để phục vụ nhu cầu đổi mới
giáo dục phổ thông. Trong 04 năm ở trƣờng đại học sƣ phạm, giáo viên toán cũng đã
đƣợc hƣớng dẫn và bƣớc đầu làm quen với việc tự học, tự nghiên cứu trong các
học phần của Chƣơng trình đào tạo. Tuy nhiên, việc tự học, tự nghiên cứu nói chung,
môn toán nói riêng, không phải là dễ dàng. Phần lớn sinh viên sƣ phạm toán sau khi
tốt nghiệp ra trƣờng năng lực tự học, tự nghiên cứu còn rất hạn chế. Những khả năng
hạn chế của giáo viên toán gồm: khả năng tìm kiếm, chọn lọc tài liệu phục vụ
cho tự học, tự nghiên cứu; khả năng đọc, phân tích, tổng hợp,... tài liệu. Đặc biệt,
khả năng trình bày một kết quả nghiên cứu để đƣợc công bố trên các Đặc san,
Tạp chí,...Theo tìm hiểu của chúng tôi trong những năm gần đây các công bố khoa học
của giáo viên toán THPT trong khu vực ĐBSCL còn rất khiêm tốn so với các khu vực
khác trong cả nƣớc [5]. Việc tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tự học, tự nghiên
cứu sẽ giúp cho giáo viên toán THPT có thêm những kiến thức, kỹ năng bổ ích về việc
tự học, tự nghiên cứu. Đặc biệt, giáo viên sẽ nắm đƣợc kỹ năng trình bày một kết quả
nghiên cứu, từ đó mạnh dạn công bố các kết quả nghiên cứu của mình, góp phần
nâng cao hình ảnh đội ngũ giáo viên toán THPT trong khu vực ĐBSCL.
3.2. Chuyên đề bồi dưỡng về sử dụng các phần mềm toán học trong việc giảng dạy
toán ở trường THPT
Trong xu thế phát triển của ICT (Information and Communication Technology)
thì việc sử dụng các phần mềm trực tuyến trong việc dạy học là hƣớng tiếp cận mới,
hiện đại cần đƣợc quan tâm. Với tính năng tƣơng thích trên nhiều hệ điều hành,
chạy trực tiếp trên website thì các phần mềm tính toán trực tuyến đƣợc thế giới quan
tâm hơn. Nhờ đó, các phần mềm dạy học trực tuyến nhƣ Geogebra, Wolfram Alpha,
Maple,... xây dựng đƣợc một kho tài nguyên khổng lồ, nhiều ý tƣởng sƣ phạm
đƣợc đóng góp.
Hơn nữa, đánh giá trong đào tạo hiện nay là đánh giá năng lực, cả quá trình.
Sử dụng website để hỗ trợ và kiểm tra quá trình tự học của học sinh tỏ ra khá hiệu quả.
Một trong các website đã thực hiện tốt ý tƣởng này là https://create.kahoot.it.
Hiện nay, theo tìm hiểu của chúng tôi phần lớn giáo viên dạy toán THPT
trong khu vực ĐBSCL phần lớn chỉ sử dụng các phần mền Powerpoint, Geometer‟s
Sketchpad và Wolfram để hỗ trợ công việc giảng dạy toán. Nhìn chung, các phần mềm
này chỉ mới đáp ứng đƣợc yêu cầu cơ bản. Số lƣợng giáo viên tìm hiểu và sử dụng các
phần mềm dạy học trực tuyến để hỗ trợ cho việc dạy toán THPT còn rất hạn chế.
Do đó, việc tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho các giáo viên toán
THPT tìm hiểu về các phần mềm trực tuyến và cách sử dụng để mang lại hiệu quả
thiết thực trong giảng dạy toán là việc làm cần thiết và cấp bách. Qua đó, giáo viên
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toán sẽ tiếp cận các phần mềm dạy học trực tuyến môn toán và sử dụng chúng vào việc
hỗ trợ giảng dạy.
3.3. Chuyên đề bồi dưỡng về giải toán THPT bằng máy tính cầm tay
Trong những năm gần đây giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học
toán đã hình thành thói quen dạy và học theo hình thức tự luận nên chú trọng
về phƣơng pháp giải, thuật toán và làm bài nhƣ thế nào đừng cho mất điểm từng phần,
chúng ta chƣa quan tâm nhiều việc rèn luyện kĩ năng giải quyết một bài toán
trong thời gian ngắn nhất. Do đó, để giải quyết đƣợc vấn đề về thời gian làm bài
khi thực hiện thi theo trắc nghiệm khách quan (TNKQ) thì thầy và trò cần phải
thay đổi phƣơng pháp dạy và học, kĩ năng suy luận và sử dụng máy tính cầm tay
hỗ trợ. Để đáp ứng kì thi THPT - Quốc Gia thi TNKQ môn toán với số câu là 50
mà thời gian chỉ 90 phút thì việc dạy kĩ năng làm bài và dùng máy tính cầm tay hỗ trợ
thì không thể thiếu. Do đó để đạt kết quả tốt nhất trong kì thi THPT Quốc Gia thì
giáo viên phải đƣợc trao đổi thƣờng xuyên những kĩ năng sử dụng máy tính cầm tay.
Chuyên đề sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từng chƣơng trong chƣơng trình THPT
những phần nào, nội dung nào, có kĩ năng dùng máy tính để giải quyết bài toán
nhanh lẹ để triển khai xuống cho học sinh.
3.4. Chuyên đề bồi dƣỡng về sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành để giảng dạy,
nghiên cứu của giáo viên toán THPT
Giáo dục hiện nay là giáo dục hội nhập quốc tế. Chúng ta đã tiếp cận với đánh
giá của PISA (Programme for International Student Assesment) do OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development) khởi xƣớng và chỉ đạo.
Dạy học toán bằng tiếng anh là một định hƣớng phát triển và là xu thế tất yếu trong
thời đại hiện nay. Ngoài ra, để tìm hiểu việc dạy và học toán của nền giáo dục các
nƣớc trên thế giới, ngoài kiến thức chuyên môn về toán học thì giáo viên phải đọc
đƣợc tài liệu toán viết bằng tiếng anh, nói cách khác phải có kiến thức ngoại ngữ
chuyên ngành toán. Do đó, mỗi giáo viên toán phải nắm đƣợc và sử dụng tốt
ngoại ngữ nói chung và ngoại ngữ chuyên ngành nói riêng.
Chuyên đề này sẽ cung cấp một số thuật ngữ, mẫu câu cơ bản, thƣờng đƣợc
sử dụng trong toán học. Từ đó, giáo viên tiến hành soạn một giáo án, bài giảng,
một file trình chiếu toán học, ra đề bài toán và trình bày lời giải bài toán
bằng tiếng anh. Đồng thời, giáo viên sẽ xây dựng một đề kiểm tra tự luận, trắc nghiệm
bằng tiếng anh.
3.5. Chuyên đề bồi dưỡng về dạy học theo xu hướng thi TNKQ môn toán THPT
Một học sinh muốn làm tốt một bài thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức thi
tự luận cần đạt đƣợc các yêu cầu sau đây: Nắm đƣợc chuẩn kiến thức môn toán;
Trình bày logic, chặt chẽ, chính xác (kể cả hình vẽ nếu bài toán có yêu cầu vẽ hình);
Kết quả đúng chỉ là một khâu trong lời giải.
Trong khi đó, để làm tốt một bài thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức thi TNKQ
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học sinh cần đạt đƣợc các yêu cầu sau đây: Nắm đƣợc chuẩn kiến thức môn toán;
Trình bày (nháp) không quá chú trọng tính logic và chặt chẽ, hình vẽ có tính minh hoạ
(nếu bài toán cần hình vẽ); Kết quả đúng là quyết định.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, phần lớn giáo viên toán đã quen với việc dạy học
toán (phƣơng pháp, kiểm tra đánh giá) theo hình thức thi tự luận. Chính vì vậy
việc chuyển sang dạy – học toán theo hƣớng thi TNKQ cũng cần có sự điều chỉnh
kịp thời về phƣơng pháp dạy, kiểm tra đánh giá và các kỹ năng cần có cho phù hợp với
đề thi theo hình thức TNKQ trong thời gian tới [6], [7] và [8].
Chuyên đề này sẽ tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phƣơng pháp dạy,
kỹ năng kiểm tra đánh giá, các kỹ năng làm bài thi TNKQ sao cho đạt hiệu quả cao
nhất. Từ đó, giáo viên toán THPT sẽ có những phƣơng pháp giảng dạy phù hợp với
hình thức thi TNKQ và giúp học sinh có chiến lƣợc làm bài tốt nhất trong các kì thi
trong những năm tới.
4. Kết luận
Năng lực của giáo viên đóng vai trò quyết định đến việc đổi mới căn bản,
toàn diện nền giáo dục nƣớc nhà. Vì vậy, việc tìm hiểu các năng lực còn hạn chế từ đó
đề xuất các chuyên đề bồi dƣỡng, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực
của giáo viên là việc làm cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
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ĐỊNH HƢỚNG BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TRONG THỜI ĐẠI MỚI CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
ThS. Lê Thanh Nguyệt Anh
Khoa SP Ngoại ngữ - Trường ĐH Đồng Tháp
1. Đặt vấn đề
Nghiên cứu khoa học (NCKH) đang là vấn đề đƣợc đặt lên hàng đầu ở hầu hết
các quốc gia trên thế giới. Trong thời đại công nghệ hóa nhƣ hiện nay, ngƣời ta đánh
giá sự phát triển của một nƣớc không nhìn vào tiềm lực kinh tế mà nhìn vào số
công trình khoa học đƣợc công bố trên trƣờng quốc tế. Theo thống kê của Cục
Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, năm 2015, Việt Nam có 3.137 công bố
khoa học và công nghệ Quốc tế. Mặc dù Việt Nam đã có những bƣớc tiến đáng kể
trong việc công bố NCKH quốc tế, nhƣng so với các nƣớc ASEAN, Việt Nam
vẫn thua xa Singapore, Malaysia, Thái Lan. Chẳng hạn, trong 5 năm từ 2011-2015,
Singapore có 69.107 bài, Malaysia có 54.368 bài, Thái Lan có 39.226 bài, trong khi
Việt Nam chỉ có 11.953 bài báo quốc tế [1]. Thêm vào đó, thực trạng hiện nay
ở Việt Nam, năng lực NCKH của giáo viên (GV) phổ thông nói chung và GV
tiếng Anh (TA) phổ thông nói riêng còn hạn chế. Trong khi đó, hệ thống giáo dục
phổ thông bao gồm những bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân
ở Việt Nam và bậc học trung học phổ thông (THPT) là cầu nối không những giữa
giáo dục phổ thông với giáo dục đại học mà còn giữa giáo dục phổ thông với đào tạo
nghề cho học sinh (HS) sau khi tốt nghiệp THPT để các em tham gia thị trƣờng
lao động. Chính vì vậy, việc thực hiện các NCKH ở bậc phổ thông là rất cần thiết
để tìm ra và ứng dụng những phƣơng pháp dạy và học hiệu quả hơn để đáp ứng
nhu cầu lao động của Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung là rất cấp thiết.
Bên cạnh đó, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động NCKH của HS
phổ thông, những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kỳ thi NCKH,
kỹ thuật cấp quốc gia dành cho HS trung học cơ sở (THCS) và HS THPT và ban hành
Thông tƣ số 38/2012/TT-BGDĐT vào ngày 2/11/2012 đến tất cả các trƣờng THCS
và THPT trong cả nƣớc [2]. Điều 2 Chƣơng I của thông tƣ đã nêu rõ mục tiêu
của kỳ thi này:
1. Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ,
kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn
cuộc sống;
2. Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phƣơng pháp dạy học;
đổi mới hình thức và phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực
học sinh; nâng cao chất lƣợng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;
3. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ
chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh trung học;
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4. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học,
kỹ thuật của mình; tăng cƣờng trao đổi, giao lƣu văn hóa, giáo dục giữa
các địa phƣơng và hội nhập quốc tế.
Ngoài ra, trong Dự thảo chƣơng trình giáo dục phổ thông tổng thể đƣợc
Bộ Giáo dục và Đào tạo đƣa ra từ tháng 8/2015 [3], hai cấp học THCS và THPT
đều có môn NCKH kỹ thuật. Nếu GV phổ thông không có năng lực và kỹ năng NCKH
thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hƣớng dẫn HS làm NCKH. Việc nâng cao
năng lực và kỹ năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục cho GV phổ thông
có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong tiến trình đổi mới căn bản toàn diện của nền
giáo dục nƣớc ta hiện nay.
Trên tinh thần đẩy mạnh hoạt động NCKH của GV TA, việc đƣa ra một số
định hƣớng để bồi dƣỡng kỹ năng NCKH cho GV TA nói chung và sinh viên (SV)
ngành Sƣ phạm Ngoại ngữ nói riêng để làm NCKH là việc làm hết sức cần thiết
và cấp bách để đáp ứng đƣợc yêu cầu của xã hội hiện nay.
2. Nội dung
2.1. Nhu cầu nghiên cứu khoa học bộ môn tiếng Anh ở trường phổ thông khu vực
đồng bằng sông Cửu Long
Hiện nay, các đề tài NCKH bộ môn TA ở trƣờng phổ thông khu vực đồng bằng
sông Cửu Long đƣợc thực hiện rất hạn chế. Các GV TA chủ yếu ứng dụng các phƣơng
pháp dạy học của nƣớc ngoài cho HS Việt Nam mà ít khi cải biên lại cho phù hợp
với cách học của ngƣời Việt hoặc vẫn dạy theo kiểu truyền thống là ngữ pháp-đọcdịch-học thuộc lòng. Hằng năm, vẫn có một số GV TA viết sáng kiến kinh nghiệm
hoặc làm đồ dùng dạy học nhƣng vẫn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu về học TA trong
bối cảnh hiện nay. Việc dạy và học TA ở vùng sâu, vùng xa lại càng gặp nhiều
khó khăn. Tỉ lệ HS phổ thông có điểm tốt nghiệp môn TA rất thấp so với các môn
khác. Thêm vào đó, trong thực tế, rất nhiều HS sau khi tốt nghiệp THPT
không sử dụng đƣợc TA để giao tiếp, nhất là học sinh vùng nông thôn. GV phổ thông
hay than phiền với nhau là HS không chịu học TA vì tiếng Việt các em còn học
chƣa thạo, hoặc gia đình các em không quan tâm nhiều đến việc học ngoại ngữ.
Ở Việt Nam vẫn tồn tại một thực tế là có nhiều ngƣời chuyên môn rất giỏi nhƣng vì
không đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ nên không nhận đƣợc học bổng du học của
chính phủ các nƣớc và các tổ chức phi chính phủ tài trợ. Chính vì vậy, từ năm 2011,
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đề án NNQG 2020 nâng cao năng lực tiếng
cho GV TA các cấp học nhằm cải thiện việc học ngoại ngữ ở nƣớc ta.
Trƣớc tình hình đó, việc GV TA ở các bậc học phổ thông cần nghiên cứu
ra những phƣơng pháp dạy và học TA, giúp ngƣời học say mê học ngoại ngữ
và học hiệu quả là việc làm rất cần thiết trong bối cảnh xã hội hiện nay vì TA
là chìa khóa để các thế hệ trẻ của nƣớc ta chủ động hội nhập khu vực và thế giới,
và nghiên cứu tài liệu nƣớc ngoài. Muốn thực hiện đƣợc những điều này thì ngay từ
khi còn ngồi ở ghế giảng đƣờng, SV chuyên ngành Sƣ phạm TA phải đƣợc trang bị
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những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động NCKH một cách độc lập và tƣơng
lai sẽ hƣớng dẫn HS làm NCKH. GV TA cần đƣợc bồi dƣỡng thƣờng xuyên năng lực,
kỹ năng NCKH trong thời đại mới.
2.2. Định hướng bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh về công tác nghiên cứu
khoa học
2.2.1. Định hướng các lĩnh vực cần nghiên cứu cho môn tiếng Anh
Sở Giáo dục và Đào tạo, các trƣờng THCS, THPT, các trƣờng đại học có thể
định hƣớng cho GV, SV chuyên ngữ TA nghiên cứu các đề tài sau:
(1) Đẩy mạnh đổi mới cải tiến phƣơng pháp dạy - học bộ môn TA, phát huy
đến mức cao nhất khả năng sáng tạo của HS; ứng dụng công nghệ thông tin
trong giảng dạy TA, những giải pháp nhằm xây dựng, khai thác website, xây dựng
các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, thƣ viện điện tử, giải pháp thiết kế,
sử dụng hồ sơ bài giảng điện tử e-learning về TA. Lí do cần cải tiến phƣơng pháp dạy
đã đƣợc đề cập đến ở phần trên. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, một khi GV
làm cho HS thích học TA thì các em sẽ say mê học và đầu tƣ vào môn này nhiều hơn.
Bản thân tôi cũng đã ứng dụng khi dạy cho HS phổ thông phƣơng pháp dạy học theo
dự án ở một số kỹ năng TA nhƣ đọc, nói, và cho HS tự do sáng tạo, dựa trên những
chủ đề trong sách giáo khoa chứ không nhất thiết phải học giống 100% trong sách
vì có những thông tin trong sách giáo khoa đã lỗi thời và không phù hợp với thực tiễn.
Qua cách học nhƣ vậy, các em đã rất thích môn TA. Đó là ví dụ điển hình
để thấy đƣợc tầm quan trọng của việc đổi mới phƣơng pháp dạy sao cho phù hợp
với năng lực và sở thích của HS. Trong thời đại của công nghệ hiện nay,
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ngoại ngữ sẽ thu hút, hấp dẫn
HS hơn rất nhiều và các bài giảng e-learning sẽ giúp cho GV nhẹ bớt công việc
của mình. Trong quá trình giảng dạy, dựa vào kinh nghiệm, GV có thể triển khai
nghiên cứu các đề tài nhƣ: 1. Ứng dụng thuyết đa trí tuệ (multiple intelligences)
trong dạy kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, học từ vựng, ngữ pháp TA; 2. Khai thác
các website để HS tự rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, học từ vựng, ngữ pháp
TA; 3. Sử dụng Moodle trong việc luyện tập, kiểm tra, đánh giá học sinh; 4. Tích hợp
các hoạt động trong giảng dạy tiếng Anh 10/11/12, v.v..
(2) Nghiên cứu hƣớng dẫn HS tự học TA, biết đánh giá, nhận thức đúng đắn
các vấn đề xã hội quan tâm. Hiện nay, ở phổ thông vẫn còn tồn tại khá nhiều HS
thụ động trong học tập, học theo kiểu thầy đọc - trò chép mặc dù những năm gần đây
đã đổi mới phƣơng pháp dạy theo hƣớng tích cực lấy ngƣời học làm trung tâm.
Để xóa bỏ tƣ tƣởng này, cần phải có những nghiên cứu về những phƣơng pháp tự học,
cách đánh giá các vấn đề một cách đúng đắn. Thực tế cho thấy, những năm gần đây
tình trạng học thêm TA tràn lan nhƣng không có hiệu quả, học sinh quá phụ thuộc vào
thầy cô giáo, có những em không có thầy cô bên cạnh thì không học đƣợc. GV có thể
tham khảo một số đề tài nhƣ: phƣơng pháp tự học các kỹ năng TA cho học sinh
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lớp 10/11/12; những cách thức giúp HS phổ thông tự tin trong giao tiếp TA; sử dụng
sơ đồ tƣ duy, sơ đồ thành công trong học TA.
Ngoài ra, GV TA, SV chuyên ngữ TA nên thƣờng xuyên tham gia các hội thảo
về giảng dạy TA trong nƣớc và quốc tế để tiếp cận với xu hƣớng mới. Khi tham gia
hội thảo, GV, SV sẽ nắm bắt đƣợc hiện nay GV TA ở các nơi đang dạy TA theo hƣớng
nào, đề tài mình quan tâm đang đƣợc thế giới nghiên cứu đến đâu, có phù hợp với
thực tiễn hay không, và còn có thể tạo đƣợc mạng lƣới những GV TA yêu thích
làm NCKH để trao đổi học thuật với nhau.
2.2.2. Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng phương pháp nghiên cứu khoa học
Sở Giáo dục và Đào tạo, các trƣờng THCS, THPT, trung tâm Bồi dƣỡng nhà giáo
của các trƣờng đại học nên rà soát và bồi dƣỡng cho các GV chƣa đƣợc học qua môn
phƣơng pháp NCKH. Đối với SV chuyên ngữ TA, GV dạy môn phƣơng pháp NCKH
cần cung cấp đầy đủ các kiến thức và kỹ năng cho SV có thể làm NCKH. Theo tác giả
Dale T. Griffee [4] trong tác phẩm “Dẫn luận về phƣơng pháp nghiên cứu ngôn ngữ
thứ hai” (2012), ngƣời GV đƣợc miêu tả qua chữ TREE viết tắt của 4 từ: Teacher –
Researcher – Educator – Evaluator, có nghĩa là ngƣời dạy học vừa là nhà nghiên cứu,
vừa là nhà giáo dục, và vừa là nhà đánh giá. Chính chữ TREE (cái cây) đã cho thấy
vai trò quan trọng của ngƣời GV trong sự nghiệp trồng ngƣời và ngƣời GV không chỉ
có việc dạy mà còn phải nghiên cứu về cách dạy và cách học để hƣớng dẫn cho ngƣời
học học tốt hơn. Vì thời lƣợng trên lớp có hạn nên GV cần giới thiệu thêm các tài liệu
về NCKH và các bài mẫu để SV có thể tự học, tự nghiên cứu ở nhà. Để làm tốt
NCKH, ngoài việc nắm vững về kỹ năng và phƣơng pháp nghiên cứu, GV TA,
SV cần phải có óc quan sát về những gì đang diễn ra xung quanh, đánh giá, nhận xét
các vấn đề, có khi cần học cách hoài nghi về các vấn đề liên quan đến giáo dục,
có khả năng tìm hiểu, khai thác tài liệu. GV TA, SV cần đƣợc rèn luyện thƣờng xuyên
các kỹ năng trong NCKH nhƣ: kỹ năng hiểu biết lịch sử chuyên ngành TA, kỹ năng
phƣơng pháp nghiên cứu ngôn ngữ thứ hai (ngoại ngữ), kỹ năng tìm kiếm thông tin
khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghiên cứu, ghi chép và tổng hợp tài liệu, và kỹ năng ngoại
ngữ. Đây là những việc làm hết sức cần thiết để giúp GV TA, SV có thể hoàn toàn
triển khai công tác nghiên cứu khoa học một cách độc lập.
2.2.3. Bồi dưỡng kỹ năng khai thác tài liệu tham khảo
Một trong các kỹ năng quan trọng trong hoạt động NCKH là kỹ năng khai thác
và xử lý các nguồn tài nguyên thông tin liên quan để làm cở sở lý luận cho các đề tài
NCKH. Vì vậy, GV TA và SV cần đƣợc bồi dƣỡng khả năng tìm và khai thác tài liệu
hiệu quả.
Thứ nhất, việc tìm tài liệu tham khảo chính thống chuyên ngành TA trên mạng
Internet trƣớc hàng triệu thông tin là rất quan trọng. GV TA, SV cần gõ những từ khóa
của tài liệu muốn tìm, tìm những sách điện tử có tác giả và nhà xuất bản danh tiếng
ở trang google; có thể tìm các bài báo khoa học do các tác giả uy tín nƣớc ngoài viết
ở trang web http://libgen.org/, http://db.vista.gov.vn, ELT journal, TESL-EJ,
59

The Asian EFL journal, Asian TEFL journal, English teaching forum, TESOL journal,
Applied linguistics, English today, TESOL quarterly, hoặc kết bạn với nhóm tải báo
qua facebook để nhờ nhóm này tìm các bài báo mình cần, hoặc nhờ các du học sinh
mà mình quen biết đang học ở nƣớc ngoài tìm tài liệu giúp mình. Do hầu hết
các nguồn tài liệu điện tử này viết bằng TA, nên GV TA, SV Sƣ phạm TA có lợi thế
tiếp cận chúng.
Thứ hai, việc xử lý các nguồn tài liệu tham khảo cũng rất quan trọng đòi hỏi GV,
SV phải có kỹ năng. Khi đọc tài liệu, GV, SV thấy phần nào mình cần thì ghi chép lại,
sử dụng kỹ thuật diễn giải để viết, ghi rõ số trang, tên sách, tác giả, năm xuất bản,
nhà xuất bản và lƣu vào từng tập tin có ghi rõ ngày, tháng, năm để khi cần mình
xem lại. Đối với các nguồn trích dẫn trên Internet, GV, SV phải tỉnh táo chọn lọc
những bài có độ tin cậy cao vì tài nguyên mạng rất mênh mông, thông thƣờng
nên chọn những bài báo, bài nghiên cứu của những trƣờng đại học, tạp chí
chuyên ngành TA có uy tín, và lấy những nội dung mình cần. GV, SV phải ghi rõ
trang web nào, tải về ngày nào ngay lúc GV, SV thấy cần các website này để tránh
sau này muốn tìm lại mà không tìm ra và mất thời gian. GV, SV nên đọc mỗi bài
ít nhất 3 lần để nghiền ngẫm, tìm ra ý nghĩa của nó và liên hệ với thực tế xã hội.
Sau khi có các tài liệu cần thiết, GV, SV sẽ đối chiếu với phần tổng quan lịch sử
nghiên cứu vấn đề, xem mục tiêu nghiên cứu của mình là gì để chắt lọc lại những gì
mình cần nhất.
Để có đƣợc những kỹ năng nêu trên đòi hỏi GV, SV phải thƣờng xuyên
rèn luyện, đọc và đặt câu hỏi nghiên cứu liên quan đến thực tiễn dạy-học TA hiện nay.
Từ đó, GV, SV tích lũy dần kiến thức và kinh nghiệm khai thác tài nguyên thông tin
để phát hiện ra những vấn đề mình cần nghiên cứu.
3. Kết luận
Định hƣớng và đẩy mạnh công tác bồi dƣỡng năng lực, kỹ năng NCKH
cho GV TA phổ thông và SV chuyên ngữ rất thiết thực trong dạy và học ngoại ngữ
hiện nay. Đây chính là nền tảng để SV chuyên ngữ có thể phát huy khả năng NCKH
của mình hơn nữa sau khi tốt nghiệp và đóng góp cho NCKH của nƣớc nhà,
của địa phƣơng trong tƣơng lai. Khi GV TA có kỹ năng, năng lực NCKH tốt
sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy và hƣớng dẫn HS làm NCKH, đáp ứng
nhu cầu giáo dục trong thế kỷ 21.
Tài liệu tham khảo
1. Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (tra cứu và xử lý từ CSDL Web
of Science, ngày 31/3/2016).
2. Thông tƣ Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học
sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông số 38/2012/TT-BGDĐT vào ngày
2/11/2012.
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3. Dự thảo chƣơng trình giáo dục phổ thông tổng thể - Bộ Giáo dục và Đào tạo,
tháng 8/2015.
4. Dale, T. G. (2012), An Introduction to Second Language Research Methods –
Design and Data. TESL-EJ Publications.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG
THEO ĐỊNH HƢỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC DẠY HỌC
ThS. Lê Minh Cƣờng
Khoa Sư phạm Toán-Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:Một trong những nhiệm vụ cần thực hiện để đáp ứng việc đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Số 29-NQ/TW
của Hội nghị Trung ƣơng khóa 8 lần thứ XI của Đảng là đổi mới giáo viên
theo định hƣớng tiếp cận năng lực nghề nghiệp. Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn
về công tác bồi dƣỡng giáo viên trong thời gian qua, chúng tôi đƣa ra một định hƣớng
mới nhằm tiếp tục bồi dƣỡng năng lực dạy học cho giáo viên phổ thông.
Nội dung bài viết đề cập đến việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dƣỡng
nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông theo
định hƣớng: Cụ thể rõ mục tiêu bồi dƣỡng (chuẩn cần đạt), xác định kiến thức
nền tảng, điều kiện phát triển, thể hiện năng lực, hình thức bồi dƣỡng và đánh giá
quá trình phát triển năng lực của ngƣời giáo viên.
Từ khóa: Bồi dƣỡng giáo viên; Bồi dƣỡng năng lực dạy học; Nâng cao năng lực
cho đội ngũ giáo viên.
1. Đặt vấn đề
Việc xác định chƣơng trình, mô hình đào tạo, bồi dƣỡng năng lực (NL) dạy học
cho giáo viên (GV) ở trƣờng phổ thông (PT) là một vấn đề đặc biệt quan trọng.
Thời gian qua vấn đề này đã đƣợc nhiều chuyên gia giáo dục, các trƣờng Sƣ phạm
đầu tƣ nghiên cứu. Kết quả chất lƣợng đội ngũ GV PT những thập kỷ qua đã phần nào
minh chứng cho vấn đề này.
Tuy nhiên việc nghiên cứu, tìm ra một hƣớng đi mới cho công tác đào tạo,
bồi dƣỡng GV cần phải tiếp tục đầu tƣ có chiều sâu bởi vì các lý do cơ bản:
- Mục tiêu dạy học có sự điều chỉnh: Chuyển từ trang bị kiến thức
sang bồi dƣỡng NL cho học sinh (HS).
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- Điều kiện dạy học thay đổi: Cơ sở vật chất phục vụ dạy học đƣợc nâng cấp,
công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) ngày càng thể hiện rõ vai trò và ứng dụng
của nó trong giáo dục,...
- HS có sự phát triển cả về thể chất và tinh thần, đƣợc tiếp cận với nhiều nguồn
thông tin, có điều kiện tự học tốt hơn,…
- Nhiều lý luận dạy học, xu thế dạy học, mô hình dạy học mới,… hoàn toàn
có thể vận dụng vào quá trình đào tạo, bồi dƣỡng GV PT.
Nhƣ vậy, việc nghiên cứu, đề xuất các phƣơng án đào tạo, bồi dƣỡng GV PT
sẽ trực tiếp góp phần đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của việc đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Xác định cấp độ, biểu hiện của các NL dạy học cốt lõi
Hệ thống các NL cốt lõi mà ngƣời GV cần có đã đƣợc chỉ rõ trong chuẩn
nghề nghiệp GV. Căn cứ vào lý luận và thực tiễn dạy học, ta làm rõ NL cốt lõi này
bởi hệ thống các NL thành tố và cụ thể hóa NL thành tố này qua các biểu hiện
để có thể lƣợng hóa và đánh giá đƣợc chúng, trên cơ sở đó ta sẽ làm rõ NL theo các
cấp độ khác nhau (Sơ đồ 1).
Lý luận/Thực tiễn dạy học

NL dạy học cốt lõi

NL thiết yếu 1

Các NL thành tố:
1. NL thành tố (1.1)
2. NL thành tố (1.2)
…

…

NL thiết yếu …

Cấp độ/ biểu hiện của NL thành tố
Cấp độ
Cấp độ 1
Cấp độ 2
…

Biểu hiện cụ thể
- Xác định đƣợc và…
- Thực hiện đƣợc…
….

Sơ đồ 1
Ví dụ với NL ứng dụng ICT trong dạy học, ta có:
- Việc xác định các NL thành tố của NL ứng dụng ICT trong dạy học
là tƣơng đối phức tạp bởi vì ICT có tốc độ phát triển rất nhanh và tác động sâu sắc
toàn diện đến quá trình dạy học.
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- Theo tinh thần Thông tƣ số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
(CNTT)” thì ngƣời GV cần các NL cụ thể: Hiểu biết về CNTT; Sử dụng máy tính;
Xử lý văn bản; Sử dụng bảng tính; Sử dụng trình chiếu;…
Ta sẽ cụ thế hóa các NL ứng dụng ICT trong dạy học qua việc chỉ rõ các NL
cốt lõi sau:
(1). NL sử dụng ICT trong khâu chuẩn bị thiết kế bài giảng: bao hàm các NL
thành tố: NL sử dụng máy tính điện tử; NL tìm kiếm, khai thác thông tin trên internet;
NL thiết kế trình chiếu;...
(2). NL sử dụng ICT trong khâu tổ chức thực hiện bài giảng: bao hàm các NL
thành tố: NL diễn đạt ý tƣởng bằng công cụ CNTT; NL lựa chọn chủ đề phù hợp
để ứng dụng CNTT; NL lựa chọn tài nguyên phù hợp với bài dạy; NL sử dụng
phần mềm hỗ trợ dạy học; NL lựa chọn phần mềm hỗ trợ dạy học; NL khai thác
E-learning trong tổ chức hoạt động dạy học;...
(3). NL sử dụng ICT trong khâu đánh giá kết quả giờ giảng (tập trung vào
đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức của HS): bao hàm các NL thành tố: NL quản lí
hoạt động học tập của HS; NL tổ chức kiểm tra, đánh giá;...
Tiếp theo, ta sẽ làm rõ các cấp độ và biểu hiện của mỗi NL thành tố, ví dụ với
NL thành tố “Lựa chọn tài nguyên phù hợp với nội dung bài giảng” có thể đƣa ra các
cấp độ sau:
Cấp độ 0: Chƣa có khái niệm thế nào là tài nguyên phù hợp với nội dung bài
giảng, chƣa biết cách sử dụng tài nguyên trong bài giảng.
Cấp độ 1 (Nhận biết): Đã nhận biết đƣợc đặc điểm của các tài nguyên hỗ trợ
dạy học để từ đó đƣa ra định hƣớng nhằm lựa chọn tài nguyên dạy học dựa trên những
tiêu chí nhất định (tính chính xác, trực quan, mô phỏng,...).
Cấp độ 2 (Biết lựa chọn): Lựa chọn đƣợc những tài nguyên dạy học phù hợp
với nội dung bài giảng và cho phép phát huy đƣợc những thế mạnh của CNTT.
Cấp độ 3 (Ứng dụng có hiệu quả): Lựa chọn một cách hợp lý, có hiệu quả: Lựa
chọn đƣợc các tài nguyên đa phƣơng tiện phù hợp với bài dạy, bổ sung cho thông tin
đã có trong sách giáo khoa và phù hợp với ý đồ sƣ phạm của kịch bản dạy học,...
Hoặc với NL thành tố “Sử dụng ICT trong khâu chuẩn bị thiết kế và sử dụng
trong khâu tổ chức thực hiện bài giảng”, có thể đƣa ra các cấp độ sau:
Cấp độ 0: Không thể thiết kế, triển khai đƣợc 1 giờ dạy có ứng dụng ICT.
Cấp độ 1 (Tối thiểu): Đƣa ra đƣợc kịch bản lên lớp (hoặc có triển khai dạy) 1
giờ dạy với sự hỗ trợ của ICT nhƣng không thực sự hiệu quả.
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Cấp độ 2 (Trung bình): Thiết kế và thực hiện đƣợc 1 giờ dạy với sự hỗ trợ của
CNTT nhƣng chủ yếu mới dừng ở việc sử dụng CNTT thay cho viết bảng, thay cho
bảng phụ,… (hình thức chủ yếu là sử dụng bài giảng đƣợc thiết kế trên PowerPoint).
Cấp độ 3 (Khá): Đã ứng dụng ICT một cách hợp lý để truyền tải nội dung 1 giờ
dạy đạt mục tiêu đề ra, trong đó đã khai thác đƣợc tính ƣu việt của phần mềm dạy học,
nhƣng chủ yếu vẫn là GV sử dụng ICT.
Cấp độ 4 (Tốt): Khai thác ICT hợp lý và tập trung vào sử dụng các phần mềm
dạy học một cách hiệu quả để tạo ra một giờ dạy hiệu quả, lôi cuốn đƣợc HS tham gia
các hoạt động khám phá, chiếm lĩnh tri thức, hình thành và rèn luyện kỹ năng,…
Tuy nhiên việc phân chia cấp độ nhƣ trên mang tính khái quát, bƣớc tiếp theo,
ta cần cụ thể hóa trong từng tình huống thực tiễn, chẳng hạn:
Ví dụ với NL “Sử dụng hiệu quả phần mềm dạy học” trong tình huống cụ thể
dạy học bài toán “Cho họ parabol (Pm): y=x2+(2m+1)x+m2-1. Chứng minh rằng (Pm)
luôn tiếp xúc với một đƣờng thẳng y=x-1” thì việc đánh giá ngƣời GV đã đạt cấp độ
nào đƣợc cụ thể hóa nhƣ sau:
Cấp độ 1: Thực hiện đƣợc việc minh họa bài
toán ở dạng tĩnh.
GV sử dụng một phần mềm nào đó (nhƣ
Graph, Maple,...) để vẽ đồ thị hàm số với một vài
giá trị cụ thể của tham số m. Tuy nhiên hình ảnh
đƣa ra là rời rạc.
Hình 1

Cấp độ 2: Thực hiện đƣợc việc minh họa ở
dạng động.

GV chọn và sử dụng một phần mềm hình học động để vẽ đồ thị của (Pm)
ứng với một giá trị cụ thể của m. Sau đó sẽ cho tham số m thay đổi để HS thấy rõ (Pm)
luôn tiếp xúc với đƣờng thẳng y=x-1 (hình 1).
Cấp độ 3: Sử dụng phần mềm để mở rộng, khái quát hóa bài toán.
Sau khi minh họa ý nghĩa hình học của
bài toán, GV đƣa ra tình huống có vấn đề:
Với a là một số thực bất kỳ (a≠1) thì tính
chất (Pm): y=ax2 +(2m+1)x+m2-1 luôn tiếp
xúc với đƣờng thẳng có đƣợc bảo toàn?
Để gây động cơ, GV vẽ đồ thị của
(Pm) với giá trị a cụ thể, chẳng hạn với a=2
sau đó cho m thay đổi để HS quan sát.
Hình ảnh trực quan cho thấy họ các đƣờng
cong tƣơng ứng với giá trị a=2 không còn
luôn tiếp xúc với đƣờng thẳng y=x-1 nữa.
Hình 2
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Tiếp theo GV lại nêu tình huống có vấn đề: Tính chất luôn tiếp xúc với
đƣờng thẳng của họ (Pm) không còn đúng nữa, nhƣng liệu (Pm) có thể luôn tiếp xúc với
một đƣờng nào khác không?
GV cho HS tiếp tục thử nghiệm với một vài giá trị khác của a (a≠1). Kết quả
trực quan cho thấy “hình nhƣ” họ các đƣờng cong này luôn tiếp xúc với một parabol.
Đến đây HS đƣa ra “dự đoán”: đồ thị của họ parabol (Pm): y=ax2 +(2m+1)x+m2-1
với a là một số thực bất kỳ (a ≠ 1) luôn tiếp xúc với một parabol.
Xuất phát từ giả thuyết (Pm) luôn tiếp xúc với parabol, dẫn đến bài toán
mở rộng: Tìm điều kiện của các hệ số b, c, d để parabol có phƣơng trình y=bx2+cx+d
luôntiếp xúc với (Pm).

Hình 3

Việc đi xác định các hệ số dẫn đến
việc HS giải hệ phƣơng trình và kết quả HS
đã chỉ ra đƣợc trong trƣờng hợp a ≠ 1, (Pm)
luôn tiếp xúc với parabol có phƣơng trình là
y=(a-1)x2+x-1 (1) và hình ảnh trực quan
một lần nữa minh họa cho kết quả của bài
toán một cách sinh động (hình 2).Tiếp tục
khai thác tính trực quan của Cabri Geometry,
HS tiếp tục thu đƣợc những kết quả thú vị:

- Khi a > 2: Họ (Pm) luôn ở “tiếp xúc bên trong” (hình 2).
- Khi a < 2: Họ (Pm) luôn ở “tiếp xúc bên ngoài” (hình 3).
2.2. Làm rõ quá trình hình thành, phát triển NL
Có nhiều cách xem xét quá trình phát triển NL của ngƣời GV, theo chúng tôi có
thể xem quá trình hình thành và phát triển NL của ngƣời GV gồm ba giai đoạn chính
nhƣ sau:
Chuẩn
Dạy ở trƣờng PT

Học ở trƣờng PT

Sơ đồ 2. Quá trình hình thành và phát triển NL dạy học của GV
- Giai đoạn 1 (Giai đoạn tiền sư phạm): Đây là giai đoạn còn học ở trƣờng PT.
Trong thời gian này, ngoài việc tiếp thu các kiến thức cần thiết, các em HS cũng bƣớc
đầu hình thành cho bản thân những kỹ năng, NL nhất định. Chẳng hạn: Việc lên bảng
chữa bài tập sẽ giúp hình thành khả năng viết bảng; Việc tham gia các hoạt động học tập
theo nhóm phần nào hình thành những yếu tố ban đầu của NL làm việc hợp tác
trong nhóm;
- Giai đoạn 2 (Giai đoạn học tập ở trường sư phạm): SV không những đƣợc
lĩnh hội các kiến thức chuyên ngành cần thiết về lĩnh vực học tập, đƣợc cung cấp
các kiến thức cơ bản về tâm lý học, giáo dục học, lý luận và phƣơng pháp dạy học
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bộ môn mà còn hình thành và rèn luyện những kỹ năng sƣ phạm cần thiết cho bản thân
thông qua các giờ học trên lớp, thông qua các hoạt động ngoại khóa,... Theo chúng tôi,
đây là giai đoạn hình thành các NL sƣ phạm cốt yếu cho ngƣời GV tƣơng lai.
- Giai đoạn 3 (Giai đoạn giảng dạy ở trường PT): Đây là giai đoạn ngƣời GV
trực tiếp thiết kế, triển khai các hoạt động giáo dục ở trƣờng PT. Đây là giai đoạn
đặc biệt quan trọng để ngƣời GV trải nghiệm, bổ sung các NL dạy học để từng bƣớc
tích lũy, phát triển dẫn đến hoàn thiện hệ thống các NL cốt lõi cho bản thân.
Nhƣ vậy, trƣớc khi xây dựng chƣơng trình bồi dƣỡng một NL dạy học nào đó
cho GV ta cần khảo sát kỹ thực trạng NL đó của ngƣời GV để biết phát huy
và hoàn thiện những NL mà ngƣời GV đã tích lũy đƣợc, đồng thời hình thành,
bồi dƣỡng những NL mới.
2.3. Bồi dưỡng NL dạy học cho GV trường PT
Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, theo chúng tôi việc bồi dƣỡng GV cần đƣợc
triển khai theo một cấu trúc logic (Sơ đồ 3), cụ thể:
Pha 1: Xác định cơ sở kiến thức và các yếu tố tác động đến việc hình thành và
phát triển NL:
1.1. Xác định rõ các kiến thức nền tảng liên quan đến NL (tƣơng ứng với các cấp
độ NL) cần bồi dƣỡng, sau đó xác định rõ ngƣời GV đã nắm đƣợc những kiến thức
nào, những kiến thức nào mà ngƣời GV cần tiếp tục tích lũy. Trên cơ sở này sẽ phân
chia kiến thức cần trang bị cho ngƣời GV thành các mô đun một cách khoa học tƣơng
ứng với mỗi cấp độ.
1.2. Xác định rõ điều kiện để phát triển, thể hiện NL theo các góc độ: Tâm lý
học, Giáo dục học và thực tiễn,... Trên cơ sở này sẽ thiết kế các tình huống để ngƣời
GV xử lý qua đó thể hiện, phát triển NL của bản thân.
Pha 2: Triển khai bồi dƣỡng NL dạy học cho GV
2.1. Xác định hình thức bồi dƣỡng: Bồi dƣỡng tập trung: tƣơng tác trực tiếp (hình
thức truyền thống); Bồi dƣỡng từ xa: tƣơng tác qua mạng (E-learning); Kết hợp cả hai
hình thức (B-learning); Phƣơng án, công cụ đánh giá NL;…
2.2.Xác định các biện pháp sƣ phạm cụ thể để bồi dƣỡng, phát triển NL cho GV.
Mỗi biện pháp đề ra phải đảm bảo có cơ sở khoa học cả về mặt lý luận và thực tiễn
đồng thời cũng phải xác định rõ điều kiện ràng buộc về cơ sở vật chất, giảng viên,
ngƣời học,...
Pha 3: Thực hiện thƣờng xuyên việc đánh giá NL ngƣời học để xác định rõ NL
ngƣời GV, điều chỉnh các nội dung ở pha 1, pha 2 (nếu cần).
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Bồi dƣỡng NL dạy học

Điều kiện phát triển NL

Tri thức nền tảng cần có
Cấp độ

Kiến thức

Cấp độ 1
Cấp độ 2

Mô đun 1
Mô đun 2

…

- Yếu tố tác động 1;
- Yếu tố tác động 2;
….Học ở trƣờng Sƣ Học ở
Học ở trƣờng Sƣ phạm

….

- Cách thức để GV tiếp cận kiến thức nền tảng (Trực tiếp/ gián tiếp/ kết
hợp cả hai).
- Tạo môi trƣờng để GV phát triển, thể hiện NL;
- Phƣơng án đánh giá NL;

-

Sơ đồ 3

3. Kết luận
Trên cơ sở tham gia một số chƣơng trình bồi dƣỡng GV do Bộ Giáo dục
và Đào tạo chủ trì và nghiên cứu kết quả bồi dƣỡng NL cho GV trong thời gian qua,
theo chúng tôi:
- Cần chú trọng hơn nữa việc bồi dƣỡng NL dạy học cho GV PT. Hơn nữa,
việc bồi dƣỡng NL dạy học phải đƣợc triển khai một cách bài bản ngay cho SV
từ những năm đầu ở trƣờng Sƣ phạm.
- Lấy bồi dƣỡng thƣờng xuyên (mà trọng tâm là tự bồi dƣỡng) là một
trong những hình thức chính để nâng cao NL dạy học.
- Thƣờng xuyên đánh giá (trong đó chú trọng tự đánh giá) để phát hiện những
mặt hạn chế, từ đó kịp thời có các biện pháp bồi dƣỡng, nâng cao NL dạy học cho
ngƣời GV PT.
- Chú trọng các hoạt động có tính nghiệp vụ nhƣ dự giờ, lên lớp vì đây là môi
trƣờng vô cùng thuận lợi để GV, SV sƣ phạm tự rèn luyện, tƣơng tác, hợp sức để cùng
nâng cao NL nghề nghiệp cho bản thân và đồng nghiệp.
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The innovation of the task of improving secondary school teachers oriented
the approach of teaching competency
Summary:
One of the required tasks, which adapts to the basic and whole innovation of
education and training according to the spirit of Resolution No. 29-NQ / TW of
the Central Conference 8 of the XIthVietnamese Communist Party, is the innovation
of the training teachers oriented the approach of professional competency. Through the
research on the theory and reality of the task of improving teachers in passed years, we
give a new orientation to continue to improve teaching competency for secondary
school teachers.
The contents of paper refer to the innovation of training task to improve the
professional competency for secondary school teachers according to the orientations:
To define the target of improvement (the required standard) concretely, to define the
basic knowledge, the condition of development, the performance of competency, the
forms on the improvement and assessment of the process of developing the
competency of teachers.
Keywords: The improvement of teachers; The improvement of teaching
competency; The improvement of the competency for secondary school teachers.
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GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO GIÁO VIÊN
PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
Nguyễn Thị Ngọc Chi, Nguyễn Thị Mỹ Dung,
Trần Kim Hƣơng, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Minh Thƣ
Khoa SP Toán – Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đối với giáo viên
phổ thông là quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục, giáo viên phổ thông cần trang bị đủ các kiến thức về khả năng sử dụng
máy tính, khai khác nguồn tài liệu trên internet, biên soạn giáo án điện tử, trao đổi
thông tin qua mạng,… Vì vậy, việc bồi dƣỡng công nghệ thông tin cho giáo viên
phổ thông là cần thiết.
1. Đặt vấn đề
Ngày nay xã hội ngày càng tiến bộ, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển.
Quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan
nhà nƣớc đang đƣợc quan tâm hàng đầu. Chính phủ xem ứng dụng CNTT là nền tảng
thúc đẩy sự phát triển của đất nƣớc. Trong lĩnh vực giáo dục, việc ứng dụng CNTT
vào dạy học để làm thay đổi nội dung, phƣơng pháp dạy học, kỹ thuật sử dụng
máy tính với nhiều hình thức phong phú. Việc thiết lập các chuẩn kiến thức và kỹ năng
cần thiết cho giáo viên nhằm đổi mới phƣơng pháp dạy học thông qua việc sử dụng
máy tính, phần mềm, phƣơng tiện truyền thông; đồng thời hỗ trợ thiết bị công nghệ
cho giáo viên giúp tăng khả năng tự bồi dƣỡng năng lực chuyên môn và sƣ phạm,
giáo viên có thể tự tìm kiếm các nguồn thông tin, kiến thức vô tận trên Internet
phục vụ cho việc cập nhật kiến thức và thiết kế giáo án.
Tuy nhiên, thực trạng sử dụng CNTT trong dạy học ở các trƣờng phổ thông (PT)
chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, chƣa khai thác hiệu quả các ứng dụng do CNTT mang lại.
Vì vậy, chúng tôi lựa chọn vấn đề: “Giải pháp bồi dƣỡng CNTT cho giáo viên
phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”.
2. Thực trạng ứng dụng CNTT của giáo viên PT
Hiện nay, hầu hết các trƣờng THCS, THPT đều đƣợc trang bị phòng máy tính,
mạng Internet phục vụ cho học tập của học sinh cũng nhƣ công tác quản lí
của nhà trƣờng và hoạt động dạy học của giáo viên. Tuy nhiên, phòng máy chỉ dành
cho học sinh thực hành môn Tin học, hoặc hỗ trợ công tác quản lí lƣu trữ mà ít đƣợc
khai thác trong việc dạy học các môn học khác, nhƣ vậy có thể chúng ta vẫn chƣa khai
thác hết tất cả các ƣu điểm mà CNTT mang lại, dựa vào việc quan sát các hoạt động
ứng dụng CNTT ở một số trƣờng phổ thông có thể kể ra một số tồn tại sau đây:
Thứ nhất, trong công tác quản lí nhân sự và kết quả học tập của học sinh,
ngoài bộ phận đảm nhận trách nhiệm quản lí hệ thống này thì mỗi giáo viên bộ môn
cần phải biết sử dụng hệ thống để nhập điểm thƣờng kì cho học sinh. Tuy nhiên,
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giáo viên gặp khó khăn trong quá trình sử dụng phần mềm này nhƣ không biết cách
nhập điểm (khoảng 6%), hoặc nhập điểm còn nhiều sai sót (10%).
Thứ hai, việc dùng hệ thống thƣ điện tử để trao đổi thông tin, chia sẻ tài nguyên
giữa các giáo viên cũng còn hạn chế, chỉ có khoảng 10% giáo viên sử dụng email
trong việc trao đổi tài liệu, số còn lại không có thói quen sử dụng tài liệu điện tử
và hệ thống thƣ điện tử còn khá xa lạ đối với họ.
Thứ ba, kĩ năng sử dụng công cụ Internet còn hạn chế do họ ít có thói quen cập
nhật kiến thức mới thông qua các phƣơng tiện thông tin điện tử và chỉ khoảng 10%
giáo viên sử dụng Internet để tìm tài liệu cho việc biên soạn bài giảng điện tử.
Thứ tƣ, việc khai thác các phần mềm hỗ trợ đặc thù cho từng môn học cụ thể
còn ít, tập trung nhiều (khoảng 30%) ở môn toán với các công cụ vẽ hình học,
các phần mềm mô phỏng trong các môn vật lý, hóa học, sinh học đƣợc sử dụng còn ít
(chỉ khoảng 5%). Việc sử dụng các phần mềm này giúp cho giáo viên và học sinh
nghiên cứu kiến thức của môn học một cách sâu sắc hơn, minh họa các ví dụ,
thí nghiệm cho môn học một cách sinh động, tuy nhiên hầu hết giáo viên chƣa
khai thác đƣợc hết các lợi ích mà những công cụ này mang lại.
Thứ năm, việc sử dụng phần mềm soạn giảng hạn chế, do giáo viên ngại đầu tƣ
cho việc thiết kết bài giảng điện tử. Giáo viên chỉ áp dụng bài giảng điện tử
theo yêu cầu bắt buộc của trƣờng khoảng 2 tiết trong một học kỳ mà không có sự
chủ động trong việc sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học. Vì thiết kế đƣợc một
bài giảng điện tử hiệu quả, giáo viên cần đầu tƣ nhiều về mặt thời gian cũng nhƣ
công sức. Ngoài kĩ năng sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo, còn yêu cầu giáo viên
phải đầu tƣ tìm kiếm tƣ liệu để minh họa cho bài giảng.
Thứ sáu, sử dụng phần mềm trình chiếu chƣa hiệu quả, có khoảng 70% giáo viên
còn sử dụng chƣa phù hợp với chức năng vốn có của công cụ, bài giảng chƣa thật sự
sinh động, tình trạng “chiếu chép” còn xảy ra.
Chính vì vậy, chúng ta đã bỏ phí rất nhiều tiềm năng của máy tính mang lại trong việc
giáo dục, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy ở các
trƣờng phổ thông.
Hiện nay, nhu cầu sử dụng phần mềm trong giảng dạy rất cao. Hầu hết giáo viên
đều nhận thấy hiệu quả mang lại từ việc ứng dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học là
rất cần thiết để nâng cao chất lƣợng giảng dạy và học tập của học sinh. Trong các
cuộc thi giáo viên dạy giỏi, gần nhƣ 100% các bài giảng đều dùng phần mềm
để thiết kế. Lãnh đạo các trƣờng đều khuyến khích nâng cao khả năng sử dụng
phần mềm tin học kết hợp việc sử dụng Internet vào quá trình giảng dạy. Các Sở
và Phòng giáo dục thƣờng mở các lớp tập huấn Tin học nhƣ Powerpoint, Violet,
Adobe Presenter,…có 100% giáo viên tham gia. Tuy nhiên chỉ có khoảng 60%
trong số đó đƣợc vận dụng vào các trƣờng phổ thông do điều kiện cơ sở vật chất
của trƣờng và ý thức tự giác của giáo viên.
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Trên thực tế, phần mềm giáo dục của Việt Nam cũng đã xuất hiện rất nhiều,
phong phú về nội dung và hình thức trình bày linh động đẹp mắt thu hút sự thích thú
học tập của học sinh. Tuy nhiên, phần mềm ra đời nhiều nhƣng để có một bài giảng
hay, hấp dẫn và mang đến chất lƣợng cho ngƣời học thì cần rất nhiều khả năng tin học
của bộ phận giáo viên.
3. Một số giải pháp nâng cao năng lực CNTT cho giáo viên PT
Để nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
hiện nay, trƣớc hết, đội ngũ nhà giáo phải hiểu rõ, hiểu đúng tầm quan trọng của việc
đổi mới và phát triển giáo dục. Chúng tôi nhận thấy việc nghiên cứu và đề xuất một số
giải pháp quản lý và bồi dƣỡng nhằm nâng cao trình độ sử dụng CNTT trong dạy học
ở các trƣờng là hết sức cần thiết vì nó sẽ tác động tới việc nâng cao chất lƣợng đào tạo,
chất lƣợng giáo dục của cả hệ thống các trƣờng PT. Sau đây là một số giải pháp
cần thiết và cấp bách.
3.1. Về phía giáo viên
3.1.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên
Đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu quả và yêu cầu mang tính
tất yếu của ứng dụng CNTT trong đổi mới phƣơng pháp giảng dạy thông qua việc
triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành về ứng dụng CNTT trong dạy học;
thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối, hội thảo chuyên đề; thông qua
dự giờ thăm lớp và qua việc triển khai các cuộc thi có ứng dụng CNTT do ngành
tổ chức.
Phát động sâu rộng thành phong trào và đề ra yêu cầu cụ thể ứng dụng CNTT
đối với mỗi giáo viên để chính giáo viên áp dụng thấy đƣợc hiệu quả và sự cần thiết
của việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, đặc biệt là đối với đổi mới phƣơng pháp
dạy học.
3.1.2. Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm soạn thảo bài giảng
Muốn ứng dụng CNTT vào giảng dạy hiệu quả thì ngoài những hiểu biết căn bản
về nguyên lý hoạt động của máy tính và các phƣơng tiện hỗ trợ, đòi hỏi giáo viên
cần phải có kỹ năng thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm soạn thảo bài giảng.
3.1.3. Khai thác internet để thu thập dữ liệu hỗ trợ cho giảng dạy
Ngày nay giáo viên phải có thói quen và khả năng tự học để bồi dƣỡng nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích luỹ kiến thức. Tuy nhiên, ngƣời dạyvà ngƣời học
thƣờng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu, tra cứu thông tin do các thƣ viện
truyền thống chƣa đáp ứng đủ nhu cầu học hỏi, tìm hiểu và nghiên cứu của học.
Vì vậy, Internet và máy vi tính là một phƣơng tiện giúp mỗi ngƣời tự học tốt nhất.
Giáo viên và học sinh có thể tìm kiếm, tra cứu về mọi lĩnh vực.
Bên cạnh đó giáo viên có thể tham khảo, khai thác trang www.youtube.com
nhằm tham khảo cách sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong việc giảng dạy.
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3.1.4. Trao đổi thông tin bằng thư điện tử
Thƣ điện tử hay e-mail (electronic mail) là một hệ thống chuyển nhận thƣ từ
qua mạng máy tính. Một e-mail có thể đƣợc gửi đi ở dạng mã hoá hay dạng
thông thƣờng và đƣojc chuyển qua các mạng máy tính, đặc biệt là mạng Internet.
Nó có thể chuyển mẫu thông tin(bằng chữ, hình ảnh, âm thanh, phim) từ một máy chủ
tới một hay rất nhiều máy nhận trong cùng một thời điểm. Điều này rất cần thiết
trong việc trao đổi, liên lạc giữa giáo viên và học sinh. Hiện nay, Bộ Giáo dục
và Đào tạo đã xây dựng hệ thống e-mail có tên miền @moet.edu.vn trên nền gmail
để cung cấp cho các đơn vị, cơ sở giáo dục trong cả nƣớc sử dụng thống nhất.
Với hệ thống e-mail này, giáo viên có thể cung cấp cho học sinh những tài liệu
mình có bằng cách gửi qua e-mail. Ngƣợc lại, học sinh nếu tìm đƣợc những tài liệu
giá trị hay muốn trao đổi bài với giáo viên thì cũng có thể chuyển qua e-mail này.
3.2. Về phía nhà trường
3.2.1. Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm soạn thảo bài giảng
Muốn ứng dụng CNTT vào giảng dạy hiệu quả thì ngoài những hiểu biết căn bản
về nguyên lý hoạt động của máy tính và các phƣơng tiện hỗ trợ, đòi hỏi giáo viên
cần phải có kỹ năng thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm soạn thảo bài giảng.
Tổ chức các lớp bồi dƣỡng kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm Tin học
cho giáo viên theo hình thức trao đổi giúp đỡ lẫn nhau, tập trung chủ yếu vào những
kỹ năng mà giáo viên cần sử dụng trong quá trình soạn bài giảng hàng ngày, các bƣớc
soạn một bài trình chiếu, các phần mềm thông dụng, cách chuyển đổi các loại
phông chữ, cách sử dụng một số phƣơng tiện nhƣ máy chiếu, máy quay phim,
chụp ảnh, cách thiết kế bài kiểm tra,...
Định hƣớng cho giáo viên luôn có ý thức sƣu tầm tài liệu hƣớng dẫn ứng dụng
CNTT hiệu quả nhƣ tài liệu hƣớng dẫn soạn giáo án powerpoint, violet, adobe
presenter,… hƣớng dẫn sử dụng máy chiếu.
Động viên giáo viên tích cực tự học, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp
thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn hay tổ chức báo cáo chuyên đề về ứng dụng
CNTT trong dạy học.
3.2.2. Mở lớp bồi dưỡng tin học cho giáo viên
Nhà trƣờng phải luôn sát cánh cùng giáo viên, hết sức hỗ trợ cho giáo viên,
phải thƣờng xuyên quan tâm, động viên, chỉ ra đƣợc những việc giáo viên đã làm đƣợc
để tạo động lực cho giáo viên, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những việc giáo viên
chƣa làm đƣợc để khắc phục, tránh phê bình chung chung hoặc giao khoán.
Nhà trƣờng cũng nên tăng cƣờng cho giáo viên đƣợc giao lƣu các trƣờng bạn,
học tập những mô hình hay, những cách làm hiệu quả để áp dụng một cách linh hoạt
tại trƣờng mình. Tổ chức các buổi tập huấn trao đổi kinh nghiệm sử dụng Internet
tìm kiếm tài liệu hỗ trợ giảng dạy.
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Nhà trƣờng thƣờng xuyên mở các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm trao đổi
kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong dạy học giữa giáo viên trong trƣờng.
Ngoài ra, nhà trƣờng liên hệ với các trƣờng Đại học để mở các lớp bồi dƣỡng
nâng cao trình độ tin học cho giáo viên. Tổ chức các buổi tập huấn trao đổi
kinh nghiệm nhằm nâng cao khả năng sử dụng phần mềm soạn thảo bài giảng.
3.2.3. Đầu tư trang thiết bị
Nhà trƣờng cần khai thác triệt để, có hiệu quả hệ thống trang thiết bị dạy học
hiện có. Đầu tƣ có trọng điểm hệ thống trang thiết bị dạy học hiện đại, đặc biệt các
trang thiết bị phục vụ ƢDCNTT và truyền thông vào đổi mới phƣơng pháp dạy học.
Cần xây dựng kế hoạch đầu tƣ trang thiết bị phòng học mới, sắp xếp khai thác
hiệu quả trang thiết bị phòng học hiện có nhằm tạo ra môi trƣờng học tập năng động,
linh hoạt, thay đổi cách dạy để nâng cao chất lƣợng giảng dạy. Tạo ra môi trƣờng
nghiên cứu, thực hành các phần mềm soạn thảo bài giảng, trao đổi qua thƣ điện tử
và tìm kiếm nội dung hỗ trợ giảng dạy.
4. Kết luận
Qua nghiên cứu, bài viết đã đánh giá đƣợc thực trạng sử dụng CNTT ở trƣờng PT
thể hiện qua một số mặt nhƣ: trang bị cơ sở vật chất cho việc ứng dụng CNTT
trong trƣờng; thực trạng sử dụng Internet, Email, mạng LAN và Website nhà trƣờng;
sử dụng các phần mềm tin học và sử dụng các công cụ hỗ trợ dạy học; và đánh giá
đƣợc những thuận lợi và khó khăn trong việc ứng dụng CNTT. Đồng thời, bài viết
đã đƣa ra một số giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh bồi dƣỡng CNTT cho giáo viên
PT, cụ thể là cần tổ chức các lớp bồi dƣỡng ứng dụng CNTT theo Thông tƣ
số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc “Quy định chuẩn
kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” và ý thức tự giác của giáo viên trong việc
ứng dụng CNTT trong dạy học là thiết yếu.
Tài liệu tham khảo
1. Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin
trong dạy học tích cực.
2. ThS. Bùi Bá Toàn, Ứng dụng Công nghệ thông tin trong đổi mới phƣơng pháp
giảng dạy hiện nay.
3. Thông tƣ số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc
“Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin”.
5. Thông tƣ số 12/2016/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.
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GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH
CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG HƢỚNG ĐẾN CHUẨN VSTEP
ThS. Phạm Văn Tặc
Khoa SP Ngoại ngữ – Trường ĐH Đồng Tháp
Tóm tắt:Kỹ năng Viết là một trong những kỹ năng dễ bị giáo viên tiếng Anh phổ
thông “bỏ quên” nhiều nhất bởi trong quá trình giảng dạy cũng nhƣ sử dụng
ngôn ngữ hàng ngày giáo viên chỉ viết những từ vựng, câu đơn giản trong sách
giáo khoa mà hầu nhƣ không viết những đoạn văn hay bài luận. Tuy nhiên, trong bài
thi viết tiếng Anh theo chuẩn VSTEP, ngƣời làm bài phải viết một email (khoảng 120
từ) và một bài luận (khoảng 250 từ) trong thời gian 60 phút. Nếu không có sự chuẩn bị
và tập luyện thƣờng xuyên thì nội dung, số lƣợng từ và chất lƣợng bài viết của thí sinh
sẽ không đáp ứng chuẩn. Bài viết này trình bày thực trạng hiểu biết và rèn luyện
hai bài thi viết VSTEP của giáo viên tiếng Anh phổ thông đồng thời đề xuất một số
định hƣớng giúp nâng cao kỹ năng viết theo chuẩn VSTEP.
Từ khóa: kỹ năng viết, VSTEP, giáo viên tiếng Anh phổ thông, định hƣớng,
biện pháp
1. Đặt vấn đề
Hiện nay, cùng với việc nâng cao trình độ tiếng Anh cho bản thân nhằm đáp ứng
các bậc của khung năng lực ngoại ngữ theo quy định của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia
2020 thì việc trau dồi, rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ của giáo viên tiếng Anh
phổ thông trở nên vô cùng cấp thiết bởi phƣơng pháp dạy đƣợc coi trọng hiện nay là
“giao tiếp ngôn ngữ” vốn đòi hỏi “hỏi khả năng thông thạo ngôn ngữ rất cao cũng nhƣ
sự tự tin” (4, tr 35). Hơn nữa, việc đánh giá học sinh đƣợc thay đổi từ “trình độ
hiểu biết” sang “năng lực vận dụng” cũng yêu cầu giáo viên thiết kế các hoạt động
dạy học, hình thức đánh giá dựa trên nền tảng các kỹ năng để qua những hoạt động
ngôn ngữ đó, năng lực của học sinh đƣợc bộc lộ, thể hiện và giáo viên đánh giá
học sinh một cách chính xác, khách quan và trung thực. Một lần nữa, nhiệm vụ này
đòi hỏi giáo viên phải nắm vững kiến thức ngôn ngữ cũng nhƣ sự thông thạo các
kỹ năng để đảm bảo tiến hành các mệnh lệnh, chỉ dẫn, thuyết trình, đề mô,…một cách
thấu đáo, suôn sẻ và linh hoạt.
Tuy nhiên, một chuyên gia của đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 đã nhận định
“nhìn chung giáo viên (tiếng Anh) chƣa đủ khả năng giảng dạy theo hƣớng giao tiếp
ngôn ngữ” (4, tr 34). Hơn nữa, mức độ rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ của giáo viên
tiếng Anh phổ thông không đồng đều. Do đặc thù “thi gì dạy đó” nên họ tập trung thời
gian nhiều nhất cho việc giải quyết các bài tập từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu mà
không chú trọng hoặc bỏ qua các kỹ năng nhƣ nói, viết và nghe. Bàn về vấn đề này,
Hoàng Văn Vân đã khẳng định “mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh vào việc
phát triển các kỹ năng giao tiếp mang tính thực tiễn nhƣng thực tế giảng dạy trên lớp
không phản ánh đúng yêu cầu này mà thay vào đó giờ học luôn đặt trọng tâm và phát
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triển kỹ năng đọc hiểu, từ vựng và cấu trúc để chuẩn bị cho học sinh thi đậu các kỳ thi
học kỳ hoặc thi vào các trƣờng cao đẳng và đại học” (3, tr 16)
Riêng về kỹ năng viết thì giáo viên phổ thông viết rất ít vì các hình thức viết
bao gồm (i) viết trên lớp: từ vựng (khi dạy từ mới), các câu ví dụ minh họa cho
chủ điểm ngữ pháp, và (ii) viết ở nhà: các câu hỏi cho bài tập ngữ pháp, viết lại
giáo án. Các hình thức viết nêu trên mang tính chất sao chép hơn là viết sản sinh
bởi họ chƣa viết thành một bài có sắp xếp ý, chƣa tổ chức đoạn văn, chƣa sử dụng các
phép liên kết và hƣớng đến một nội dung giao tiếp hoàn chỉnh. Đề tìm hiểu thực trạng
năng lực viết tiếng Anh của giáo viên phổ thông, chúng tôi tham khảo hai nguồn
sữ liệu nhƣ sau:
a. Kết quả thi viết trong kỳ thi chuẩn năng lực tiếng Anh dành cho giáo viên khối
Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc một tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long do Trƣờng
Đại học Cần Thơ tổ chức (ngày 17/08/2013)
Bảng 1. Điểm thi môn Viết của giáo viên ngày 17/08/2013
Điểm

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

Tổng

Số bài

2

5

5

6

17

29

26

4

28

14

136

Trung bình

0,015

0,037

0,037

0,044

0,125

0,213

0,191

0,029

0,206

0,103

4,871

b. Kết quả khảo sát trình độ ngoại ngữ giáo viên tỉnh Đồng Tháp trong ba năm liền
(2012-2014)1 .
Bảng 2. Kết quả khảo sát trình độ tiếng Anh của giáo viên Tỉnh Đồng Tháp
2012

2013

2014

A2

B1

A2

B1

A2

B1

142/299

30/299

87/311

180/311

74/364

224/364

(47.5%)

(10,03%)

(27,97%)

(57,85%)

(20,32%)

(61,53%)

331/591

119/591

310/598

181/598

171/598

280/598

(56,00%)

(20,13%)

(51,83%)

(30,26%)

(28,59%)

(46,82%)

28/297

150/297

14/315

132/315

(09,42%)

(50,50%)

(04,44%)

(41,90%)

TH

THCS

THPT

Số GV đạt
chuẩn

Chƣa khảo sát

6/1.174

115/1206

188/1.259

(0,051%)

(9,53%)

(14,93%)

Mặc dù báo cáo trên không nêu rõ điểm môn Viết, nhƣng với số lƣợng giáo viên
đạt mức A2 và B1 chiếm tỷ lệ khá cao, chúng tôi có thể kết luận rằng năng lực viết
tiếng Anh của anh chị giáo viên phổ thông vẫn cần phải cải thiện nhiều. Ở phạm vi
tổng quát, Bộ Giáo dục và Đào tạokhẳng định “đã xây dựng đƣợc đội ngũ giáo viên
75,4% giáo viên ngoại ngữ của trƣờng THCS có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ
1

Báo cáo số 261 của Sở giáo dục Đào tạo Đồng Tháp, ngày 04 tháng 12 năm 2014
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và 97,3% giáo viên ngoại ngữ của trƣờng THPT có bằng tốt nghiệp đại học. Đa số
giáo viên đƣợc bồi dƣỡng luân phiên hàng năm về chuyên môn và nghiệp vụ sƣ phạm;
một số lƣợng nhất định đã đƣợc tham dự các khoá tập huấn nâng cao trình độ
ngoại ngữ và kĩ năng sƣ phạm tại nƣớc ngoài”. Tuy vậy, Bộ cũng thừa nhận:
“nhìn chung, đội ngũ giáo viên, chƣa đảm bảo đủ về số lƣợng, chƣa đạt yêu cầu về
chất lƣợng theo yêu cầu” (1, tr. 12). Rõ ràng, việc cải thiện năng lực viết cho anh chị
giáo viên tiếng Anh ở trƣờng phổ thông là nhu cầu cần thiết và cấp bách trong
tình hình thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy và nhiệm vụ của Đề án trong giai đoạn
hiện nay.
2. Thực trạng mức độ am hiểu và chuẩn bị cho bài thi viết theo chuẩn VSTEP
của giáo viên tiếng Anh phổ thông
2.1. VSTEP và bài thi Viết theo chuẩn VSTEP
VSTEP là từ viết tắt của Vietnamese Standardized Test of English Proficiency
(Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh theo chuẩn Việt Nam) là khung đánh giá năng lực
tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 tƣơng đƣơng bậc B1, B2, C1 theo Khung tham chiếu
Châu Âu CEFR. VSTEP đƣợc xây dựng dựa trên theo quy trình xây dựng bài thi
đánh giá năng lực tiếng Anh chặt chẽ do tổ chức ALTE (Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ
Châu Âu) nghiên cứu và giới thiệu, với những đặc tính kỹ thuật đã đƣợc xác định tính
giá trị và độ tin cậy, kết quả thử nghiệm đề thi mẫu VSTEP đã đƣợc đối sánh với
kết quả thí sinh thi bài thi IELTS. Toàn bộ các câu hỏi thi gồm cả câu hỏi thi nghe hiểu
của bài thi VSTEP do các chuyên gia, giảng viên Việt Nam biên soạn (Giáo sƣ Tiến sỹ
Nguyễn Hòa chủ nhiệm ban xây dựng)và thẩm định tại Việt Nam. Tham gia vào
thẩm định bài thi còn có các chuyên gia ngôn ngữ bản địa tiếng Anh (Giáo sƣ Fred
Davidson). Định dạng bài thi VSTEP đã đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chính
thức theo Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015 và đến tháng 05
năm 2015, Trƣờng ĐH Ngoại ngữ chính thức đƣa vào sử dụng định dạng đề thi
đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo chuẩn VSTEP. Trong bài thi kỹ năng Viết
theo chuẩn VSTEP, thí sinh phải hoàn tất hai phần thi (task), phần thứ nhất bao gồm
“Bài 1: Viết một bức thƣ/ thƣ điện tử có độ dài khoảng 120 từ. Bài 1 chiếm 1/3 tổng số
điểm của bài thi Viết. Bài 2: Thí sinh viết một bài luận khoảng 250 từ về một chủ đề
cho sẵn, sử dụng lí do và ví dụ cụ thể để minh họa cho các lập luận. Bài 2 chiếm 2/3
tổng số điểm của bài thi Viết”2
2.2. Thực trạng mức độ am hiểu và chuẩn bị cho bài thi viết theo chuẩn VSTEP
của giáo viên tiếng Anh phổ thông
Để tìm hiểu thực trạng về mức độ am hiểu cũng nhƣ việc chuẩn bị cho bài thi
Viết theo chuẩn VSTEP của giáo viên tiếng Anh phổ thông, chúng tôi đã thiết kế
phiếu phỏng vấn và gởi ngẫu nhiên đến cho tám mƣơi (80) anh chị em giáo viên
phổ thông ở các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cá Mau, Bến Tre, Kiên Giang, Long An,
2

Cấu trúc đề thi VSTEP, trích Quyết định số: 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trƣởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (tr 01)

76

Tiền Giang.
Chúng tôi khá bất ngờ vì đa số giáo viên chƣa biết đến VSTEP: chỉ có 0,25%
giáo viên (2 ngƣời) cho biết đã đƣợc tập huấn về VSTEP, 37,50%) (30 ngƣời) cho biết
đã từng làm bài thi theo định dạng VSTEP, 42,50% (34 ngƣời) thừa nhận chỉ nghe nói
về VSTEP từ đồng nghiệp và 17.50% (14 ngƣời) cho biết họ chƣa biết về VSTEP.
Điều đáng chú ý là những trải nghiệm của anh chị giáo viên đối với bài thi VSTEP
chủ yếu qua lần tham gia đợt thi chuẩn ngoại ngữ (một hoặc hai lần).
Đi sâu tìm hiểu sự am hiểu của anh chị giáo viên phổ thông về bài thi viết
VSTEP, chúng tôi có những câu hỏi để khảo sát từng phần (task 1 và task 2). Đối với
phần viết của Task 1 (viết thƣ) đa số anh chị em giáo viên thừa nhận đã từng viết
các kiểu thƣ nhƣ: Thƣ mời (letters of invitation) (với 37 lần chọn), Thƣ khiếu nại
(letters of complaints) (31 lần), Thƣ xin việc (letters of job application) (41 lần),
Thƣ đề nghị giúp đỡ (letters asking for help/advice) (23 lần), Thƣ xin cung cấp
thông tin(letters of inquiry) (với 27 lần chọn). Tuy nhiên, khi chú tôi yêu cầu trả lời
một câu hỏi cụ thể “thƣ khiếu nại có bao nhiêu nội dung chính” thì đa số đều không
xác định rõ ràng, các anh chị đã nhầm lẫn giữa “nội dung thƣ” với “các phần trong một
bức thƣ” và chƣa định ra đƣợc những yếu tố chính để phân biệt thƣ trang trọng (formal
letters) và thƣ thông thƣờng (informal letters).
Đối với phần 2 (task 2) của bài thi, chúng tôi đã hỏi các anh chị giáo viên những vấn
đề chính liên quan đến bài luận (essay) và cách viết bài luận (essay writing). Đa số các
anh chị nêu cấu trúc của một bài luận gồm bốn (4) hoặc (5) đoạn văn, nhƣng cũng có số ít
(3 ngƣời) cho rằng bài luận chỉ có ba (3) đoạn văn. Khi đƣợc hỏi về thể loại bài luận mà
các anh chị tự tin nhất khi viết, chúng tôi thu đƣợc kết quả nhƣ trong Hình 1.
Trong năm thể loại bài luận nêu trên thì bài luận kiểu “advantage/disadvantage”
(viết về hai mặt đƣợc/chƣa đƣợc, thuận lợi/khó khăn của một vấn đề là thể loại dễ
viết nhất, có “độ an toàn” cao bởi “vấn đề nào cũng có hai mặt”, bài viết chỉ yêu cầu
nêu ra những điểm đó mà không cần phải tìm hƣớng giải quyết vấn đề (problem
solving), hoặc tìm ra những điểm tƣơng đồng và dị biệt (comparison/contrast),
hoặc phải dung lập luận để làm sáng tỏ một vấn đề (argument).

7

6

2
advantage/disadvantage
problem solving
comparison/contrast
opinion
argument
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Hình 1. Thể loại bài luận giáo viên tự tin nhất khi viết

Xét về mặt tổng thể, chúng tôi cho rằng anh chị em giáo viên phổ thông gặp
nhiều khó khăn khi hoàn thành một bài thi Viết theo chuẩn VSTEP bởi ngoài những
thông tin có nhiều điểm hạn chế nhƣ trên thì đa số anh chị giáo viên không dành
thời gian để tự rèn luyện kỹ năng Viết. Khi đƣợc hỏi về thời gian tự học kỹ năng này,
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có đến 47 anh chị (58,75%) thừa nhận không tự học, 19 anh chị (23,75%) cho biết
trong một tuần chỉ dành khoảng 1 giờ tự học, 11 anh chị (13,75%) dành khoảng 3 giờ
một tuần để tự học (tƣơng đƣơng 30 phút/ngày, trừ ngày nghỉ) và chỉ có 03 anh chị
(3,75%) có thời gian tự học 05 giờ/tuần (tƣơng đƣơng 60 phút/ngày, trừ ngày nghỉ).
Cũng vì ít rèn luyện nên tốc độ viết các anh chị còn chậm: đa số anh chị giáo viên
(58.75%) cho biết phải cần trên 30 phút mới viết xong 1 bức thƣ có độ dài 120 từ.
Chúng tôi thống kế đƣợc kết quả nhƣ sau:
3

47

11
19

từ 05-10 phút
từ 17-20 phút
từ 20 - 25 phút
trên 30 phút

Hình 2: Thời gian cần thiết đề viết một bức thư dài 120 từ

Nếu thời gian cần thiết để viết bức thƣ (task 1) có độ dài 120 từ là 30 phút,
thì ngƣời làm bài chỉ còn lại 30 phút để hoàn thành phần bài luận (task 2) với độ khó
và độ dài gần gấp đôi (250 từ). Kết quả là bài thi không hoàn thành hoặc hoàn thành
số từ nhƣng không đáp ứng đƣợc đủ nội dung mà đề bài yêu cầu và chất lƣợng viết
không đảm bảo bởi ngƣời làm bài phải viết rất vội, thiếu ý tƣởng và tổ chức đoạn văn
một cách chặt chẽ, lô gic. Đó cũng là lý do đa số anh chị em giáo viên (39 ngƣời,
48,75%) cho rằng “đề thi Viết theo chuẩn VSTEP dài dòng, khó hiểu, thời gian
làm bài quá ít”. Cũng do ít tự học, nên các anh chị giáo viên không quan tâm nhiều
đến việc sử dụng các trang web hỗ trợ kỹ năng viết. Có đến 55 anh chị giáo viên
(68,75%) thừa nhận không sử dụng mạng internet để học viết, số còn lại có sử dụng
mạng nhƣng đa số chƣa ghi ra đƣợc tên web cụ thể. Chúng tôi ghi nhận chỉ có 3 tên
web đƣợc ghi chính xác và đầy đủ.
Thiết nghĩ, muốn làm bài thi (bất cứ theo dạng thức nào) đạt kết quả tốt thì
thí sinh phải có sự chuẩn bị kỹ lƣỡng về mọi mặt: tâm thế, thời gian, kiến thức,
kỹ năng và chiến lƣợc. Nhƣng qua kết quả khảo sát và điểm bài thi thực tiễn, chúng tôi
có thể kết luận rằng đa số anh chị em giáo viên phổ thông chƣa có thời gian tiếp xúc
và trải nghiệm nhiều với VSTEP cũng nhƣ chƣa dành thời gian cần thiết để củng cố
kiến thức, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, chƣa sẵn sàng cho VSTEP.
3. Biện pháp định hƣớng giúp giáo viên tiếng Anh phổ thông nâng cao kỹ năng
viết theo chuẩn VSTEP
Xuất phát từ yêu cầu của bài thi Viết theo chuẩn VSTEP và những yêu cầu cụ thể
về công việc giảng dạy mà Đề án đã đặt ra cho giáo viên ở cấp tiểu học là phải
“tạo môi trƣờng học tập kết hợp giữa nói và viết. Lựa chọn và thiết kế các hoạt động
thúc đẩy viết sáng tạo trên cấp độ câu. Lựa chọn và thiết kế các hoạt động
khuyến khích học sinh viết sáng tạo trên cấp độ đoạn văn” (2, tr 6) và ở cấp trung học
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là “Tạo đƣợc môi trƣờng học tập phát triển tƣơng tác viết. Đƣa ra các dạng văn bản
viết khác nhau và thiết kế đƣợc các bài tập giao tiếp viết (thƣ điện tử, truyện, đơn xin
việc), sử dụng các thủ thuật đa dạng giúp học sinh hiểu đƣợc các cấu trúc, tính liên kết,
tính mạch lạc của từng loại văn bản và có thể viết đƣợc các dạng văn bản đó..” (2,tr 7),
chúng tôi cho rằng hai nhiệm vu này có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Do đó,
chúng tôi đề xuất một số biện pháp mang tính định hƣớng sau đây nhằm giúp cho
giáo viên phổ thông nâng cao kỹ năng Viết nói chung và kỹ năng Viết bài thi theo
chuẩn VSTEP nhƣ sau:
Thứ nhất, tiếp tục tăng cƣờng công tác biên soạn, thử nghiệm và đánh giá các bài
thi theo chuẩn VSTEP, từ đó hoàn thiện hơn nữa VSTEP về định dạng, nội dung, hình
thức, ngôn ngữ diễn đạt. Khi có bộ đề / ngân hàng đề VSTEP thì giáo viên sẽ có kết
hoạch, chiến lƣợc ôn tập, củng cố, nâng cao, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng.
Thứ hai, triển khai sâu rộng các nhiệm vụ của đề án ngoại ngữ đến các cấp cơ sở,
xem công tác nâng cao, bồi dƣỡng chuyên môn là nhiệm vụ mà giáo viên phải thực
hiện suốt cả quá trình giảng dạy. Ngoài việc phải có phẩm chất chính trị, dạo đức của
ngƣởi thầy giáo; có năng lực chuyên môn, ngƣời giáo viên còn phải có năng lực
nghiệp vụ sƣ phạm để chuyển tải những kiến thức đến học sinh, tổ chức cho học sinh
tích cực, chủ động tự tìm kiếm kiến thức nhằm đạt đƣợc yêu cầu kiến thức và kỹ năng
theo chuẩn. Do đó, cần thực hiện phƣơng án mà Bộ Giáo dục đã chủ trƣơng:
“hợp đồng chặt chẽ với các trƣờng sƣ phạm để thực hiện nhiệm vụ bồi dƣỡng”,
“hƣớng dẫn giáo viên tăng cƣờng tự học, tự bồi dƣỡng thông qua các hoạt động
chia sẻ, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ” (6, tr 3). Trong thực tế, nhiều giáo viên
đạt chuẩn quy định thì không có kế hoạch nâng chuẩn hoặc duy trì năng lực đã đƣợc
công nhận, dần dần họ sẽ quên vốn từ vựng, cấu trúc câu và giảm tốc độ viết một cách
đáng kể.
Thứ ba, tạo điều kiện và cơ chế cho giáo viên phổ thông nghiên cứu khoa học bởi
“Ngƣời giáo viên cũng cần có những năng lực cần thiết cho hoạt động xã hội, năng lực
nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức và phƣơng pháp mới để phục vụ cho dạy học
có hiệu quả cao” (5, tr 17). Hiện nay, công việc này bị xem nhẹ hoặc tiến hành không
đúng cách: giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm và viết bằng tiếng Việt. Ngành
giáo dục cần “Xây dựng môi trƣờng văn hoá, thông tin, giải trí theo hƣớng hỗ trợ
sửdụng thƣờng xuyên và hiệu quả ngoại ngữ nhƣ: Khuyến khích phát hành
các loại báo, tạp chí bằng ngoại ngữ, Phát triển các câu lạc bộ giáo viên ngoại
ngữ.”(Đề án, tr 39)
Thứ tƣ, thay đổi mạnh mẽ cách đánh giá học sinh theo hƣớng năng lực
ngôn ngữ, chú trọng phát triển kỹ năng toàn diện cho học sinh. Với biện pháp này,
giáo viên phải có khả năng ngoại ngữ tốt, đồng đều tất cả các kỹ năng, vừa thực hiện
tốt các nhiệm vụ giảng dạy, vừa làm động lực để các em học sinh phấn đấu vƣơn lên.
4. Kết luận
Tóm lại, việc trau dồi, rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng viết
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vẫn chƣa đƣợc chú trọng, quan tâm đúng mức trong đội ngũ giáo viên phổ thông
bởi những lý do chủ quan và khách quan. Hầu hết giáo viên đều phải chạy đua
với công việc giảng dạy trên lớp, hoàn thành hồ sơ sổ sách và đi làm thêm để đảm bảo
đời sống gia đình; cấp trên cũng chƣa có chính sách phù hợp để khuyến khích
giáo viên nâng cao chuyên môn một cách bền vững.Kết quả là giáo viên không
rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ một cách thƣờng xuyên và không đồng đều, kỹ năng
viết chỉ đơn thuần đƣợc thực hiện qua những hình thức quen thuộc và vụn vặt.
Để giáo viên tiếng Anh phổ thông có thể cải thiện kỹ năng viết của mình,
chúng tôi thiết nghĩ cần có sự thống nhất giữa các cấp quản lý về chính sách
và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ quốc gia theo hƣớng
vừa giúp giáo viên có nguồn tài liệu tham khảo, vừa có kế hoạch phát triển
chuyên môn thƣờng xuyên để giáo viên không xem việc “học lên” là một chế tài
mà đó là cơ hội và động lực đề họ thể hiện đƣợc bản thân mình.
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Abstract: Writing skill is one of the English language skills that is almost
"neglected" by most school teachers of English simply because, in their teaching
activities and daily use of language, teachers just write repeated vocabulary,
simple sentences from textbooks, not paragraphs nor essays. However, in the VSTEP
based writing paper, a test taker is supposed to write an email (about 120 words) and
an essay (approximately 250 words) within 60 minutes. Without regular preparation
and practice, a test taker will surely fail to meet the writing paper in term of required
content, word count and quality. These articles presents the current reality of
how much school teachers of English master and prepare the two VSTEP
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based writing tasks and at the same time suggest some measures to help them raise
their VSTEP based writing skills.
Key words: writing skill, VSTEP, school teacher of English, measure, orientation

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG NHÀ GIÁO
TRONG CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Phùng Thái Dƣơng, Huỳnh Thị Kiều Trâm, Phan Văn Tuấn
Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: Nhằm tổng kết, định hƣớng hoạt động bồi dƣỡng và tìm ra giải pháp
nhằm nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng nhà giáo thông qua các chuyên đề về hoạt động
trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) trong thời gian tới, bài viết sẽ tập trung phân tích,
làm rõ một số nội dung: Xây dựng cơ sở lý luận khoa học cho hoạt động trải nghiệm
sáng tạo ở trƣờng phổ thông, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động
trải nghiệm sáng tạo trong dự thảo chƣơng trình giáo dục phổ thông mới, đánh giá
hoạt động bồi dƣỡng chuyên đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong thời gian qua
và định hƣớng phát triển trong thời gian tới, cần thành lập nhóm nghiên cứu HĐTNST
tại các trƣờng sƣ phạm. Trong tình hình việc tìm hiểu, tổ chức bồi dƣỡng và triển khai
HĐTNST cho nhà trƣờng và giáo viên phổ thông là yêu cầu cấp bách và có ý nghĩa
“sống còn” đối với dự thảo chƣơng trình giáo dục phổ thông dự kiến đƣợc triển khai
đại trà vào năm 2018.
Từ khóa: Chất lƣợng đội ngũ nhà giáo, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, chƣơng
trình giáo dục phổ thông mới.
1. Xây dựng cơ sở lý luận khoa học cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo
ở trƣờng phổ thông
Hiện nay vẫn có nhiều quan điểm khác nhau về trải nghiệm sáng tạo do chƣa có
công trình nghiên cứu nào làm rõ phần lý luận khoa học. Rất nhiều cán bộ quản lý,
giáo viên còn nhận thức chƣa rõ về HĐTNST. Vẫn coi trải nghiệm sáng tạo là của các
học sinh giỏi, hoặc là một hoạt động của giáo viên chủ nhiệm giống với hoạt động
ngoài giờ lên lớp đang tồn tại.
Các trƣờng phổ thông tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nƣớc
nói chung bƣớc đầu đã kết hợp với Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cƣờng tổ chức
HĐTNST cho học sinh tại đơn vị mình tuy nhiên hiệu quả mang lại chƣa cao.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiệu quả chƣa cao đó là: sự phối hợp, đồng thuận
giữa các bên; sự hƣởng ứng, nhận thức của giáo viên, học sinh, gia đình và xã hội;
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kinh phí; cơ sở vật chất;….trong đó có một trong những nguyên nhân là
thiếu một cơ sở lý luận khoa học, rõ ràng từ đó dẫn đến mỗi trƣờng phổ thông
với một cách làm nên hiệu quả trong khoảng thời gian qua chƣa cao.
Từ thực tiễn trên, rất cần thiết phải xây dựng cơ sở lý luận khoa học
cho HĐTNST ở trƣờng phổ thông. Việc làm sáng rõ lý luận khoa học sẽ góp phần
tìm ra giải pháp cho cán bộ quản lý, giáo viên tại các trƣờng phổ thông có những định
hƣớng cho cách làm, bƣớc đi phù hợp từ đó nâng cao năng lực quản lý, xây dựng,
tổ chức HĐTNST tại đơn vị mình. Đây là một trong những nhân tố quan trọng
giúp nâng cao hiệu quả; giúp giáo viên phổ thông không cảm thấy “lạc hậu”,
“lạc lõng” và có thể giảng dạy đƣợc ngay khi chƣơng trình mới ban hành, đáp ứng
yêu cầu đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến triển khai đại trà vào năm 2018.
2. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động trải nghiệm sáng tạo
trong dự thảo chƣơng trình giáo dục phổ thông mới sau năm 2015
HĐTNST sáng tạo là một bộ phận của chƣơng trình giáo dục phổ thông
sau năm 2015. Bên cạnh các môn học khác, HĐTNST trong chƣơng trình giáo dục
phổ thông mới làm cho nội dung giáo dục không bị bó hẹp trong sách vở, mà gắn liền
với thực tiễn đời sống xã hội. HĐTNST là con đƣờng gắn lý thuyết (các môn học) với
thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động, góp phần phát triển
phẩm chất, tƣ tƣởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ năng sống, niềm tin đúng đắn
ở học sinh, hình thành những năng lực cần có của con ngƣời trong xã hội hiện đại.
HĐTNST là con đƣờng để phát triển toàn diện nhân cách học sinh, đáp ứng mục tiêu
giáo dục phổ thông của Việt Nam [5].
Để đào tạo con ngƣời có cả đức lẫn tài, trong một thời gian dài chúng ta
chỉ chú trọng đến hoạt động dạy học, còn hoạt động giáo dục chúng ta đã lãng quên.
Có thể nói trong chƣơng trình giáo dục phổ thông mới, HĐTNST sẽ là nhân tố
quan trọng không thể thiếu, là hoạt động giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu của
giáo dục trong xã hội hiện đại ngày nay.
Dù yêu cầu thực tiễn là nhƣ vậy nhƣng hiện nay nhiều cán bộ quản lý
và giáo viên tại các trƣờng phổ thông không quan tâm, chƣa nhận thức đƣợc vai trò
to lớn của HĐTNST trong mục tiêu đào tạo ra các thế hệ có cả đức lẫn tài. Họ không
là những ngƣời đi tiên phong mà ỷ lại, chờ đợi khi chƣơng trình giáo dục phổ thông
mới chính thức ban hành. Dù các trƣờng sƣ phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo cố gắng
trong các hoạt động bồi dƣỡng đến đâu đi nữa sẽ không đạt hiệu quả cao nếu ta không
nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dự
thảo chƣơng trình giáo dục phổ thông mới sau năm 2015 cho đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên. Cần xác định rõ và nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của HĐTNST:
+ Cầu nối nhà trƣờng, kiến thức các môn học…. với thực tiễn cuộc sống một
cách có tổ chức, có định hƣớng… góp phần tích cực vào hình thành và củng cố năng
lực và phẩm chất nhân cách.
+ Giúp giáo dục thực hiện đƣợc mục đích tích hợp và phân hóa của mình nhằm
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phát triển năng lực thực tiễn và cá nhân hóa, đa dạng hóa tiềm năng sáng tạo.
+ Nuôi dƣỡng và phát triển đời sống tình cảm, ý chí tạo động lực hoạt động,
tích cực hóa bản thân, lựa chọn nghề nghiệp…đào tạo toàn diện.
+ Giúp hoàn thành mục tiêu giáo dục:
Phẩm chất

Sống
yêu
thƣơng

Sống
tự chủ

Năng lực đặc thù

Năng lực chung

Sống
trách
nhiệm

Năng
lực
công
cụ

NL
chung
sống

NL
phát
triển
bản
thân

NL
hoạt
động
và tổ
chức
hoạt
động

NL
NL tự
nhận
thức
và tích
cực
hóa

tổ
chức
và
quản
lý
cuộc
sống

NL
khám
phá và
sáng
tạo

NL định
hƣớng và
lựa chọn
nghề
nghiệp

Nhƣ vậy HĐTNST, cùng với các môn học khác đƣợc coi nhƣ là phƣơng pháp
để đào tạo con ngƣời có tài lẫn đức nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại.
3. Cần đánh giá hoạt động bồi dƣỡng chuyên đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo
trong thời gian qua và định hƣớng phát triển trong thời gian tới
3.1. Đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo
trong thời gian qua
Hiện nay một số trƣờng sƣ phạm triển khai các khóa bồi dƣỡng, tập huấn các
chuyên đề bồi dƣỡng trong đó có HĐTNST cho đội ngũ quản lý, giáo viên cốt cán
các trƣờng phổ thông. Hoạt động bồi dƣỡng sẽ không có hiệu quả cao nếu chúng ta
không tiến hành đánh giá lại sau mỗi đợt triển khai.
Vào tháng 07/2016, nhóm Nghiên cứu Địa lý kết hợp với Trung tâm bồi dƣỡng
nhà giáo (Trƣờng Đại học Đồng Tháp) và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang
đã triển khai bồi dƣỡng chuyên đề nâng cao năng lực xây dựng tổ chức và quản lý
HĐTNST cho đội ngũ quản lý, giáo viên cốt cán tại các trƣờng phổ thông. Qua đợt
bồi dƣỡng này, chúng ta cần đánh giá: khung chƣơng trình, ý kiến phản hồi của
học viên, thuận lợi và khó khăn,....để từ đó định hƣớng phát triển trong thời gian
tới mang lại hiệu quả cao hơn.
- Về khung chương trình bồi dưỡng
+ Số tín chỉ: 04 tín chỉ
+ Số tiết tín chỉ (lý thuyết/thực hành/tự học): 60 (40/40/120) tiết
+ Tài liệu học tập chính thức: Bộ Biáo dục và Đào tạo (2015). Tài liệu tập huấn
Kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường
trung học, Quảng Ninh.
Khung chƣơng trình tập huấn trong thời gian qua đƣợc chia thành 10 hoạt động:
83

Số tiết

Nội dung

LT ThH
3
2

Tự học
8

3

2

8

3. Các bƣớc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở
trƣờng phổ thông
4. Lập kế hoạch HĐTNST

5

2

12

5

5

15

5. Vai trò của công tác quản lý trong triển khai hoạt
động trải nghiệm sáng tạo
6. Cơ cấu tổ chức – quản lý HĐTNST

5

5

15

5

5

15

7. Đánh giá HĐTNST

5

5

15

8. Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo hƣớng xã 5
hội hóa ở trƣờng phổ thông
2
9.Đề án xây dựng, tổ chức và quản lý HĐTNST tại
trƣờng phổ thông

4

14

5

9

10. Tham gia HĐTNST ngoài thực tế

2

5

9

40

40

120

1. Một số vấn đề chung về hoạt động trải nghiệm
sáng tạo ở trƣờng phổ thông
2.Hình thức tổ chức HĐTNST theo chƣơng trình giáo
dục phổ thông mới

Qua triển khai hoạt động bồi dƣỡng, chúng ta có thể nhận thấy:
- Số tín chỉ còn thấp so với quy mô của một chuyên đề bồi dƣỡng có vai trò quan
trọng trong chƣơng trình giáo dục phổ thông mới.
- Số tiết lý thuyết còn khá nhiều, trong khi số tiết dành cho thực hành, tham gia
thực tế của học viên chƣa nhiều.
- Tài liệu học tập chính thức cho khóa bồi dƣỡng là của Bộ Biáo dục và Đào tạo.
Đây là tài liệu mang tính chất chung chung, lý thuyết nên chƣa phù hợp cho hoạt động
bồi dƣỡng trong thời điểm hiện tại cũng nhƣ đặc trƣng các trƣờng phổ thông tại vùng
Đồng bằng sông Cửu Long.
- Về ý kiến phản hồi của học viên
Anh/Chị hãy cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu  vào ô phù hợp theo
mức độ từ giảm dần từ 1 đến 5:
1

2

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

3
Không có ý
kiến

4
Không
đồng ý

5
Hoàn toàn không
đồng ý

Trên tổng số 86 phiếu điều tra đƣợc thu về, với kết quả tƣơng ứng với 5 mức độ
nhƣ sau:
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STT

Nội dung lấy ý kiến

I. Công tác tổ chức lớp
1
Thời điểm mở lớp phù hợp với Anh/Chị
2
Địa điểm tổ chức giảng dạy phù hợp với Anh/Chị
3
4
5

47
45

34
34

3 2 0
4 0 3

43

35

5 2 1

46

31

5 4 0

39

39

4 4 0

51

32

1 2 0

Anh/Chị đƣợc giảng viên cung cấp đầy đủ thông tin về
tài liệu học tập và các phƣơng tiện hỗ trợ phục vụ môn 39
học.

36

8 2 1

Công tác quản lý, phối hợp giữa cơ sở với học viên
thuận lợi, tốt đẹp
Anh/Chị đƣợc cung cấp đầy đủ thông tin về lịch
trình/kế hoạch giảng dạy
Anh/Chị hài lòng với công tác tổ chức lớp bồi dƣỡng

II. Thông tin về môn học và tài liệu phục vụ giảng dạy
Anh/Chị đƣợc giảng viên thông tin rõ mục tiêu, nội
6
dung và yêu cầu môn học.
7

Số phiếu tƣơng
ứng với 5 mức độ

III. Nội dung giảng dạy
8
Nội dung giảng dạy cập nhật, đổi mới.

41

36

6 3 0

9
10

40
40

41
41

3 2 0
3 1 1

55

28

2 1 0

48

31

5 0 2

58

23

3 2 0

55

27

2 1 1

49

30

4 3 0

51

29

4 1 1

55

28

2 0 1

61

22

2 0 1

46

36

3 1 0

42

37

6 1 0

Nội dung giảng dạy thiết thực, hữu ích.
Nội dung giảng dạy vừa sức đối với anh/chị.

IV. Hoạt động giảng dạy
11
Giảng viên đảm bảo thời gian giảng dạy trên lớp.
12
13
14
15
16
17
18

Giảng viên có phƣơng pháp truyền đạt rõ ràng, dễ
hiểu.
Giảng viên nhiệt tình và có trách nhiệm trong giảng
dạy.
Giảng viên sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của
anh/chị liên quan đến môn học.
Giảng viên sử dụng hiệu quả các phƣơng tiện dạy học
phù hợp với nội dung
Giảng viên khuyến khích các hoạt động hợp tác theo
nhóm.
Giảng viên khuyến khích anh/chị nêu câu hỏi và bày
tỏ quan điểm riêng về các vấn đề của môn học.
Giảng viên thể hiện tính chuẩn mực của tác phong nhà
giáo.

V. Cảm nhận về kết quả đạt đƣợc
19
Anh/chị hài lòng về môn học
20

Anh/chị mong muốn đƣợc áp dụng kết quả bồi dƣỡng
vào thực tiễn
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Qua kết quả tổng hợp ý kiến, trong 5 đề mục lớn, 20 vấn đề đƣa ra cho thấy:
mức độ hoàn toàn đồng ý, đồng ý chiếm tỉ lệ rất cao (trên 90% phiếu); một số khác
không có ý kiến, không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong tổng
số phiếu.
Qua phản hồi từ các học viên chúng ta có thể khẳng định rằng học viên rất quan
tâm và hoạt động bồi dƣỡng đang đi đúng hƣớng, điều này đƣợc thể hiện ở mục
hoạt động giảng dạy của giảng viên, nội dung giảng dạy, kết quả đạt đƣợc,… hầu hết
học viên đánh giá ở mức độ đồng ý, hoàn toàn đồng ý rất cao. Ở đây chúng ta thấy các
ý kiến ở mức độ không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý chủ yếu liên quan đến
địa điểm tổ chức không hợp lý (hội trƣờng nhỏ, quá đông) từ đó giảng viên rất khó
trong việc triển khai đến học viên làm việc nhóm, quan tâm đến từng động tác của
học viên đƣợc. Để nâng cao hiệu quả các khóa bồi dƣỡng, tập huấn chúng ta cần
cải thiện khâu tổ chức, bố trí lớp học,...trong đó vai trò của các Sở Giáo dục và
Đào tạo là rất quan trọng.
- Về những thuận lợi và khó khăn
- Thuận lợi
+ Nhà trƣờng và trung tâm bồi dƣỡng nhà giáo luôn quan tâm, động viên.
+ Đa phần là giảng viên trẻ, nhƣng các thành viên trong nhóm nghiên cứu Địa lý
là những ngƣời có nhiều kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Đội, tham gia, xây dựng và
tổ chức các HĐTNST.
+ Giảng viên trong nhóm rất nhiệt tình và tâm huyết với chuyên đề bồi dƣỡng
những nội dung liên quan đến HĐTNST.
+ Có sự đồng thuận giữa các bên, các báo cáo viên tham gia khóa bồi dƣỡng.
- Khó khăn
+ Nhà trƣờng chƣa có những cơ chế thanh toán đặc thù riêng cho các nhóm
(cá nhân). Hiện tại vẫn thanh toán với số tiền 1 tiết bồi dƣỡng tƣơng tự nhƣ 1 tiết dạy
thừa giờ khi dạy sinh viên. Chúng ta biết để báo cáo 1 tiết bồi dƣỡng, khâu chuẩn bị
hoàn toàn khác so với 1 tiết lên lớp sinh viên.
+ Những đơn vị phối hợp mở khóa bồi dƣỡng, tập huấn chƣa thực sự quan tâm
đến chế độ ăn ở, đi lại, do đó báo cáo viên gặp rất nhiều khó khăn.
+ Các nhóm nghiên cứu khác trong trƣờng chƣa nhận thức đƣợc nhiệm vụ
hàng đầu hiện nay của trƣờng đại học là giảng viên phải tham gia bồi dƣỡng giáo viên
phổ thông, từ đó sự quan tâm, tham gia của giảng viên, các nhóm nghiên cứu đối với
các chuyên đề bồi dƣỡng chƣa nhiều.
+ Việc bố trí địa điểm, giảng đƣờng, số lƣợng học viên,…chƣa hợp lý,
gây khó khăn rất nhiều cho việc triển khai các hoạt động của báo cáo viên
trong quá trình báo cáo.
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3.2. Định hướng bồi dưỡng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong thời gian tới
Trên cơ sở đánh giá khung chƣơng trình, phản hồi của học viên, những thuận lợi
và khó khăn để định hƣớng phát triển trong thời gian tới.
- Về khung chương trình
Nội dung chƣơng trình tập huấn dự kiến đƣợc chia thành các hoạt động, cụ thể
nhƣ sau:
Nội dung

LT

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
1. Một số vấn đề chung về hoạt động trải nghiệm
sáng tạo ở trƣờng phổ thông
2.Hình thức tổ chức HĐTNST theo chƣơng trình giáo
dục phổ thông mới
3. Các bƣớc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở
trƣờng phổ thông
4. Lập kế hoạch HĐTNST
5. Vai trò của công tác quản lý trong triển khai hoạt
động trải nghiệm sáng tạo
6. Cơ cấu tổ chức – quản lý HĐTNST
7. Đánh giá HĐTNST
8.Đề án xây dựng, tổ chức và quản lý HĐTNST tại
trƣờng phổ thông
9. Tham gia HĐTNST ngoài thực tế

Số tiết
ThH Tự học

2

0

4

3

2

8

3

2

8

3
3

4
4

10
10

3
4
2

4
4
10

10
12
14

2

10

14

25

40

90

PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ
THUẬT
3
6
12
10. Định hƣớng cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung
học trong thời gian tới
11. Hƣớng dẫn thực hiện dự án khoa học kỹ thuật
4
12
20
12. Hƣớng dẫn tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật
3
7
13
2
15
19
13. Phƣơng pháp và quy trình thực hiện sáng tạo khoa
học kỹ thuật tƣơng ứng cho từng lĩnh vực (môn học)
3
5
11
14. Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo hƣớng
xã hội hóa ở trƣờng phổ thông
0
15
15
15. Thực hành xây dựng dự án cho từng lĩnh vực (môn
học)
15
40

TỔNG CỘNG

87

60
100

90
180

- Về các bên liên quan
+ Nhà trƣờng
Nếu đƣợc nhà trƣờng nên có cơ chế thanh toán đặc thù riêng cho các nhóm
(cá nhân) tham gia báo cáo.
+ Trung Tâm bồi dƣỡng nhà giáo
Trung tâm bồi dƣỡng nhà giáo nên giữ mối quan hệ lâu dài với các Sở Giáo dục
và Đào tạo để đáp ứng nguyện vọng của học viên và các khóa bồi dƣỡng, tập huấn
đƣợc thực hiện thƣờng xuyên hơn.
Trung tâm bồi dƣỡng nhà giáo giúp bảo vệ bản quyền, ý tƣởng, đề cƣơng và
thực hiện công tác tƣ vấn, định hƣớng các nhóm tham gia báo cáo nhằm định hƣớng
phát triển lâu dài.
Khi làm việc với các bên liên quan, cần thống nhất thời gian, địa điểm, giới hạn
số lƣợng học viên/khóa và chuyển đến sớm hơn để báo cáo viên không bị động
trong quá trình triển khai.
+ Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên phổ thông
Cần cung cấp rõ số lƣợng, đối tƣợng học viên để báo cáo viên biết sớm, thuận lợi
hơn trong việc chọn hình thức, phƣơng pháp báo cáo, tổ chức cho phù hợp.
Cần bố trí địa điểm, không gian và số lƣợng học viên hợp lý.
Cần phối hợp với các bên quan tâm hơn nữa đến chế độ ăn ở, đi lại của báo cáo viên.
4. Cần thành lập nhóm nghiên cứu HĐTNST tại các trƣờng đào tạo sƣ phạm
Nhằm xác định cơ sở lý luận khoa học, biên soạn tài liệu và từ đó nâng cao
hiệu quả bồi dƣỡng cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông liên quan đến HĐTNST
rất cần thành lập các nhóm nghiên cứu HĐTNST. Đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn
đối với hiệu quả của việc triển khai các chuyên đề bồi dƣỡng.
Trong khoảng thời gian qua, hầu hết tham gia bồi dƣỡng chuyên đề HĐTNST
thƣờng là những giảng viên yêu thích, quan tâm và họ nghiên cứu tài liệu và tiến hành
bồi dƣỡng. Thực tiễn đặt ra một trong những nhiệm vụ hàng đầu là các trƣờng
sƣ phạm nên tạo điều kiện để thành lập các nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu
HĐTNST có thể phát triển dựa trên những giảng viên đã tham gia bồi dƣỡng
trong khoảng thời gian qua.
HĐTNST, sáng tạo khoa học kỹ thuật và nghiên cứu khoa học không thể tách rời
nhau trong chƣơng trình giáo dục phổ thông mới. Giảng viên ngành này rất khó
triển khai bồi dƣỡng HĐTNST, sáng tạo khoa học kỹ thuật và nghiên cứu khoa học
cho chuyên ngành khác. Do đó khi thành lập nhóm trƣởng phụ trách cần huy động
đƣợc mỗi bộ môn tham gia ít nhất một giảng viên để thuận lợi trong quá trình
triển khai nghiên cứu và bồi dƣỡng sau này.
Để nhóm đi vào hoạt động có hiệu quả, nhà trƣờng cần tạo điều kiện thuận lợi
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và có cơ chế thích hợp để họ hoạt động. Trung tâm bồi dƣỡng nhà giáo cần kết hợp,
đồng thuận với nhóm trong hoạt động nghiên cứu và bồi dƣỡng giáo viên phổ thông.
Kết luận
Trong giai đoạn hiện nay giảng viên các cơ sở đào tạo sƣ phạm cần phải
quan tâm, tham gia và phải là lực lƣợng nồng cốt trong các hoạt động bồi dƣỡng
giáo viên phổ thông nói chung và trong đó có chuyên đề về HĐTNST nói riêng.
Xây dựng cơ sở lý luận khoa học cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trƣờng
phổ thông, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động trải nghiệm sáng tạo
trong dự thảo chƣơng trình giáo dục phổ thông mới, đánh giá hoạt động bồi dƣỡng
chuyên đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong thời gian qua và định hƣớng phát triển
trong thời gian tới, cần thành lập nhóm nghiên cứu HĐTNST tại các trƣờng sƣ phạm
là yêu cầu cấp bách và có ý nghĩa quyết định đến sự “thành bại” của dự thảo
chƣơng trình giáo dục phổ thông dự kiến đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai
đại trà vào năm 2018.
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG
VÀ TƢ VẤN HƢỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
ThS. Nguyễn Văn Xu
Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: Nghị quyết 29/NQ-TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã đƣợc hội nghị
trung ƣơng 8 (khóa XI) thông qua đã xác định: trong giai đoạn hiện nay, giáo dục
phổ thông bên cạnh việc trang bị kiến thức, nhà trƣờng cần chú ý bồi dƣỡng kỹ năng
(KN) cho học sinh (HS). Hơn nữa, bậc phổ thông là bậc cơ sở tiền đề, là nền tảng
nhằm chuẩn bị tâm thế, định hƣớng cho việc lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trong
bối cảnh hội nhập nhƣ hiện nay. Do đó, trong phạm vi bài viết này chúng tôi, sử dụng
phƣơng pháp phỏng vấn lấy ý kiến chuyên gia và tập hợp những vấn đề đƣợc xã hội
quan tâm về huấn luyện đào tạo KN, và nhu cầu việc làm sau khi tốt nghiệp phổ thông.
Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động bồi dƣỡng
năng lực cho HS phổ thông trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Phổ thông, bồi dƣỡng, năng lực.
1. Đặt vấn đề
Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của thời đại, Việt Nam là thành viên của Tổ chức
Thƣơng mại Thế giới gọi tắt là WTO năm 2006, cuối năm 2015 là thành viên của
Cộng đồng các quốc gia ASEAN (AEC), ngày 4/02/2016 Việt Nam đã chính thức
ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) tại Aucland, New Zealand.
Nhƣ vậy, nƣớc ta đã hội nhập sâu rộng đa dạng, song phƣơng, đa phƣơng trên nhiều
lĩnh vực. Hội nhập không chỉ diễn ra ở lĩnh vực nhƣ: kinh tế, văn hóa, thƣơng mại,
khoa học công nghệ mà còn đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực giáo dục đào tạo của
mỗi quốc gia trên thế giới.
Hơn nữa, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật. Các quốc gia
trên thế giới đều xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tƣ cho giáo dục là
đầu tƣ cho sự phát triển. Việt Nam muốn vƣơn lên cần phải đi tắt đón đầu, phải đi
trƣớc một bƣớc trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài
phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng
xã hội chủ nghĩa.
Do vậy, để trụ vững và phát triển trong thời kỳ hội nhập thì đòi hỏi mỗi cá nhân
phải trang bị cho mình thông qua hoạt động đào tạo bồi dƣỡng, tự đào tạo nhƣ:
kiến thức, KN và thái độ (gọi chung là năng lực). Vì thế, việc đào tạo rèn luyện KN
phát triển những điểm mạnh, sở trƣờng của cá nhân học sinh theo lĩnh vực trong
thời gian ngồi trên ghế nhà trƣờng phổ thông là vấn đề quan trọng và cần thiết hơn
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bao giờ hết. Bậc học phổ thông là cơ sở nền tảng rèn luyện hình thành nhân cách,
phát triển những sở thích tiềm năng, từ đó giúp các HS và các bậc phụ huynh
định hƣớng nghề nghiệp tƣơng lai.
Từ kết quả phỏng vấn sơ bộ Ban giám hiệu (BGH) ở một số trƣờng THCS và
THPT cho biết nhƣ sau: Đối với việc rèn luyện về KN thì ở khối THCS chỉ hoạt động
theo chủ đề mỗi năm, thông thƣờng mời các cơ quan ban ngành ở địa phƣơng về
báo cáo, vấn đề giáo dục giới tính thì đến năm lớp 7 HS mới đƣợc tiếp cận. Theo nhƣ
quan sát: do điều kiện kinh tế - xã hội, xu hƣớng trẻ thƣờng dậy thì sớm, nhƣng
giáo dục giới tính trễ sẽ ảnh hƣớng đến nhận thức về giới và những vấn đề liên quan
ở HS. Riêng đối với hoạt động tƣ vấn hƣớng nghiệp, đến năm lớp 9 HS mới đƣợc
nhà trƣờng tƣ vấn để chuẩn bị vào lớp 10.
Đối với bậc THPT, vấn đề giáo dục KN sống đƣợc lồng vào các hoạt động
phong trào của Đoàn thanh niên, còn công tác hƣớng nghiệp đƣợc BGH trƣờng THPT
giao cho giáo viên giảng dạy, hoạt động tƣ vấn hƣớng nghiệp tập trung ở học kỳ 1,
cụ thể: khối lớp 10 là 90 tiết; khối 11 là 100 tiết; khối 12 là 105 tiết.
Do đó, chúng tôi nhận thấy tuy có rèn luyện nhƣng vẫn chƣa đáp ứng nhu cầu
thực tế. Vì vậy, dƣới góc độ bài tham luận nghiên cứu khoa học, chúng tôi phân tích
thực trạng việc rèn KN và hoạt động hƣớng nghiệp của bậc phổ thông. Từ đó đề xuất
một số giải pháp góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động này đáp ứng nhu cầu
hội nhập.
2. Giải quyết vấn đề
2.1. Một số khái niệm
a. Khái niệm “năng lực”
- Khái niệm “năng lực” có nguồn gốc tiếng La Tinh “competentia”, có nghĩa là
gặp gỡ. Ngày nay, khái niệm này đƣợc hiểu nhiều nghĩa khác nhau.
- Năng lực là một thuộc tính tâm lý phức hợp, là điểm hội tụ của nhiều yếu tố
nhƣ tri thức, KN, kỹ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm đạođức.
- “Năng lực là những khả năng và kỹ xảo học đƣợc hoặc sẵn có của cá thể
nhằm giải quyết các tình huống xác định, cũng nhƣ sự sẵn sàng về động cơ, xã hội
…và khả năng vận dụng các cách giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm
và hiệu quả trong những tình huống linh hoạt..”[4]
- Nhƣ vậy, “năng lực” là một khái niệm trừu tƣợng, đa nghĩa, do đó, có nhiều
cách phát biểu về khái niệm năng lực. Tuy nhiên, các phát biểu điều thống nhất rằng:
Những thành tố cơ bản tạo nên năng lực là kiến thức, KN và thái độ. Song, không thể
hiểu đơn giản rằng: Năng lực là sự gộp lại của các thành tố đó. Điểm chung của các
cách phát biểu về khái niệm năng lực chính là khả năng vận dụng kiến thức, KN và
thái độ để giải quyết một tình huống có thực trong cuộc sống.
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b. Cấu trúc năng lực
- Năng lực chuyên môn: Khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng nhƣ
đánh giá kết quả một cách độc lập, có phƣơng pháp và chính xác về mặt chuyên môn.
(Bao gồm cả khả năng tƣ duy logic, phân tích, tổng hợp và trừu tƣợng, khả năng
nhận biết các mối quan hệ, hệ thống và quá trình)
- Năng lực phƣơng pháp: Là khả năng hành động có kế hoạch, định hƣớng mục
đích trong việc giải quyết các nhiêm vụ và vấn đề. Trung tâm của năng lực phƣơng
pháp là những phƣơng thức nhận thức, xử lý, đánh giá, truyền thụ và giới thiệu.
- Năng lực xã hội: Là khả năng đạt đƣợc mục đích trong những tình huống xã hội
cũng nhƣ trong những nhiệm vụ khác nhau với sự phối hợp chặt chẽ với những
thành viên khác. Trọng tâm là:
+ Ý thức đƣợc trách nhiệm của bản thân cũng nhƣ của những ngƣời khác, tự chịu
trách nhiệm, tự tổ chức.
+ Khả năng thực hiện các hành động xã hội, khả năng cộng tác và giải quyết
xung đột.
- Năng lực cá thể: Khả năng xác định, suy nghĩ và đánh giá đƣợc những cơ hội
phát triển cũng nhƣ những giới hạn của mình, phát triển đƣợc năng khiếu cá nhân
cũng nhƣ xây dựng kế hoạch cho cuộc sống riêng và hiện thực hoá kế hoạch đó;
Những quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức và động cơ chi phối các hành vi ứng xử.
Các thành phần năng lực “gặp nhau” tạo thành năng lực hành động

Ảnh 3.1: Năng lực hành động
c. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu lý luận: Sử dụng phƣơng pháp phân tích, tổng hợp tài liệu,
phân loại tài liệu…nhằm xây dựng cơ sở lý luận của vấn đề cần nghiên cứu.
- Nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng phƣơng pháp lấy ý kiến chuyên gia.
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2.2. Tổng quan
2.2.1. Thực trạng kế hoạch học tập của HS
- Khối THCS:
Căn cứ vào thời khóa biểu của các lớp từ khối 6 đến khối 9, HS phải học hơn
40 tiết văn hóa một tuần. Riêng đối với khối 9, phải chuẩn bị cho việc thi vào khối 10.
Nhƣ vậy áp lực học văn hóa là không nhỏ. Trong tuần, ngoài tiết chào cờ, HS còn
hoạt động ngoài giờ lên lớp: đƣợc một tiết cho cho khối 6, khối 7 và 8; hai tiết cho
khối 9. Ngoài việc học chính khóa trong nhà trƣờng, HS còn tham gia học tăng tiết ở
các môn nhƣ: Toán, Ngoại ngữ, Hóa, Lý…Cộng thêm thời gian học bài và làm bài tập
về nhà, chiếm phần lớn thời gian trong tuần. Qua trao đổi với BGH ở một số trƣờng
THCS cho biết, hằng năm nhà trƣờng chỉ sắp xếp một buổi báo cáo về KN cho HS,
vấn đề giáo dục giới tính đƣợc lồng ghép vào môn sinh học và đƣợc học ở khối 7
trở lên. Nhƣ vậy, thời gian HS đến lớp chỉ rèn luyện đƣợc một thành tố trong cấu trúc
năng lực là kiến thức, hai thành phần còn lại là KN và thái độ chƣa đƣợc chú trọng.
Nhƣng hai thành phần này lại đóng góp 85% mức độ thành công của HS.
- Khối THPT:
Căn cứ vào thời khóa biểu của 3 khối 10, khối 11 và khối 12, HS phải học hơn
38 tiết văn hóa trên tuần cộng thêm hai tiết sinh hoạt lớp và chào cờ. Bên cạnh việc
học văn hóa, HS còn phải học tăng tiết bồi dƣỡng kiến thức văn hóa để thi lên lớp cho
khối 10 và khối 11, riêng khối 12 phải chuẩn bị tƣ thế thi tốt nghiệp THPT theo hƣớng
tiếp cận năng lực. Thông qua trao đổi với BGH một số trƣờng THPT cho biết: vấn đề
rèn luyện KN, tƣ vấn hƣớng nghiệp cho HS chỉ thông qua hoạt động phong trào của
Đoàn thanh niên và một số buổi tƣ vấn hƣớng nghiệp. Theo lý thuyết hƣớng nghiệp ở
trƣờng THPT, HS khối lớp 10 phải tìm hiểu, xác định bản thân mình có sở trƣờng,
sở thích, lĩnh vực nào phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình mình, khi chuyển
qua khối lớp 11 bắt đầu tìm hiểu ngành đó lĩnh vực mình thích cần phải chuẩn bị rèn
luyện những phẩm chất gì, môn học nào quan trọng…nhƣ vậy mới có thể tồn tại và
thích ứng đƣợc. Đến lớp 12, HS bắt tay vào việc ôn tập rèn luyện để chuẩn bị vào môi
trƣờng mới. Tuy nhiên, theo kết quả phỏng vấn trên thì các hoạt động này chỉ gói gọn
ở hoạt động Đoàn thanh niên và một số buổi báo cáo tƣ vấn, nhƣ vậy chƣa đủ đáp ứng
yêu cầu của lý thuyết hƣớng nghiệp.
2.2.2. Thực trạng rèn KN và tư vấn hướng nghiệp
- Thực trạng rèn KN:
Trong thực tế, khi xây dựng chƣơng trình và nội dung dạy học trên lớp,
giáo viên phải xây dựng 3 mục tiêu: cung cấp kiến thức, rèn luyện KN, hình thành thái
độ. Đây là yêu cầu mang tính nguyên tắc trong dạy học và giáo viên điều nhận thức
sâu sắc yêu cầu này. Tuy nhiên, do phải chạy theo thời gian, phải chuyển tải nhiều
nội dung trong khi thời gian có hạn, giáo viên có khuynh hƣớng tập trung cung cấp
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kiến thức mà ít quan tâm rèn luyện KN cho HS, nhất là KN ứng xử với xã hội,
ứng phó và hòa nhập với cuộc sống.
Trong thời gian gần đây, giáo dục KN cho HS đƣợc quan tâm nhiều hơn.
Giáo dục KN cho HS phổ thông hiện nay không bố trí thành một môn học riêng trong
hệ thống các môn học của nhà trƣờng phổ thông. Bởi vì KN phải đƣợc giáo dục
ở mọi lúc, mọi nơi khi có điều kiện, cơ hội phù hợp. Do đó, giáo dục KN phải
thực hiện trong từng môn học và trong các hoạt động giáo dục. Vì vậy, cơ hội
thực hiện giáo dục KN rất nhiều và rất đa dạng. Có thể đề cập tới một số phƣơng thức
tổ chức sau: Thông qua dạy học các môn học; qua chủ đề tự chọn; qua hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp; qua hoạt động trải nghiệm.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục KN với các hoạt động giáo dục vốn đã đƣợc
lồng ghép vào chƣơng trình giáo dục từ nhiều năm nay, nhƣ: giáo dục bảo vệ
môi trƣờng, phòng chống ma tuý, giáo dục pháp luật, sức khỏe sinh sản
vị thành niên,…tạo nhiều cơ hội và điều kiện để triển khai giáo dục KN.
Thời gian qua, dù giáo dục KN có đƣợc quan tâm, nhƣng hiệu quả còn nhiều
hạn chế, thể hiện qua thực trạng về KNS của HS còn nhiều khiếm khuyết.
Thực tế, tình trạng HS thiếu KN vẫn xảy ra, biểu hiện qua hành vi ứng xử
không phù hợp trong xã hội, sự ứng phó hạn chế với các tình huống trong cuộc sống
nhƣ: ứng xử thiếu văn hóa trong giao tiếp nơi công cộng; thiếu lễ độ với thầy cô giáo,
cha mẹ và ngƣời lớn tuổi; chƣa có ý thức bảo vệ môi trƣờng, giữ gìn vệ sinh
công cộng, gây phiền hà cho ngƣời khác khi sử dụng điện thoại di động, ....
- Thực trạng tƣ vấn hƣớng nghiệp:
Thứ nhất, về nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên (GV) về
hƣớng nghiệp (HN). Cụm từ “ Hƣớng nghiệp” đã đƣợc nhiều ngƣời biết đến,
nhƣng việc để hiểu và thực hiện vẫn còn là một vấn đề lớn.Thậm chí vẫn còn một số
nhận thức chƣa đúng, đủ về công tác này, nên chỉ coi “hƣớng nghiệp” là hình thức.
GV ở trƣờng chỉ chú ý đến dạy văn hóa, mọi biện pháp nâng cao chất lƣợng, đổi mới
phƣơng pháp dạy- học cũng chỉ tập trung vào các môn học văn hóa, công tác HN đƣợc
cho là nhiệm vụ cá nhân của một số GV dạy nghề. Về phía phụ huynh HS (PHHS) và
nhân dân thì HN cho con cái theo sự nhận biết chung của họ, tâm lý chung là
hƣớng HS tiếp tục học ĐH, CĐ nếu không đỗ thì mới đi học Trung cấp nghề.
Thứ hai, Về đội ngũ giáo viên. Theo Thông tƣ số 31/TT của Bộ GD-ĐT
quy định: “Giáo viên làm công tác hƣớng nghiệp gồm giáo viên dạy kỹ thuật,
giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn”. Thực tế, về trình độ của các GV không
đồng đều. Nhìn chung, các GV tham gia HN đều chƣa hiểu biết đầy đủ về công tác
HN, các kiến thức liên quan đến HN để thực hiện nhiệm vụ của mình. Số tiết dành cho
HN trong 1 năm học là 9 tiết, do đó GV thƣờng tập trung sinh hoạt HN cho HS
2 buổi/năm tƣơng đƣơng với số tiết trên. Thời gian tổ chức không cố định
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và cũng không nằm trong kế hoạch chung của trƣờng, ngoại trừ kế hoạch Tƣ vấn - HN
trƣớc khi làm hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ cho khối 12, thời lƣợng cũng chỉ 1 buổi
thậm chí có trƣờng bỏ qua công tác này do số lƣợng HS quá ít và địa bàn ở vùng sâu,
vùng xa. Tƣ vấn HN trong thời điểm này chỉ tập trung vào các ngành, khối thi mà
trƣờng ĐH, CĐ đào tạo. Do đó, đa số HS cho rằng: HN chính là hƣớng dẫn chọn
ngành, chọn trƣờng để thi sao cho chắc chắn đậu. Quản lý HN trong nhà trƣờng
còn lỏng lẻo, phó mặt cho GVCN. Đa số GVCN đảm nhiệm HN thƣờng chỉ dừng lại
ở việc so sánh năng lực học tập ở các môn văn hóa với yêu cầu nghề, hoặc khuyên HS
học tốt các môn văn hóa để học các nghề mà HS có dự định học. GV chƣa chỉ cho HS
thấy đƣợc nghề đó có đối tƣợng lao động thế nào? Yêu cầu phải có năng lực
phẩm chất gì? Đòi hỏi sức khỏe ra sao? Công cụ lao động là gì?...
Thứ ba, Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp
(GDHN). Những năm gần đây, ngân sách chi cho GD đã tăng đáng kể. Song, sự đầu tƣ
chủ yếu giành cho GD phổ thông nói chung, HN vẫn chƣa đƣợc đầu tƣ. Các trƣờng
chƣa có phòng Tƣ vấn HN, phần mềm trắc nghiệm HN, các thiết bị kiểm tra sức khỏe
nhƣ máy đo huyết áp, cân đo….Riêng CSVC phục vụ cho dạy NPT đƣợc đầu tƣ cho
Trung tâm GDTX đƣợc giao nhiệm vụ dạy NPT – đã đƣợc quan tâm, Trung tâm có
phòng học Tin học, Nấu ăn, Cắt may. Thực tế, Trung tâm chỉ đào tạo một số nghề
nhất định và phụ thuộc hoàn toàn vào việc huy động HS học NPT của các trƣờng
PTchuyển sang. Thông thƣờng theo kế hoạch hoạt động chung của các trƣờng THPT,
sau khi bố trí hết thời khóa biểu cho các buổi học nhƣ Thể dục, Quốc phòng, phụ đạo
… buổi trống còn lại mới cho học nghề phổ thông (NPT); Theo điều kiện cơ sở
vật chất ở trƣờng nhƣ phòng máy vi tính … thì nhà trƣờng tự tổ chức dạy Nghề
Tin học cho HS và thậm chí bắt hoàn toàn 100% HS phải học Tin học, việc dạy NPT
cho HS góp phần tăng tỷ lệ tốt nghiệp cho trƣờng.
Thứ tƣ, Chƣơng trình tài liệu phục vụ GDHN. HN trong các trƣờng tuy đã đƣợc
đầu tƣ, quan tâm nhiều nhƣng chƣơng trình sinh hoạt HN, tài liệu phục vụ GDHNHN
ở các trƣờng không đƣợc thƣờng xuyên, nghèo nàn về nội dung.
Tóm lại, các trƣờng đã tổ chức tƣ vấn HN cho HS, CB và GV điều nhận thức rõ
bản chất, mục đích, vai trò của công tác này. Tuy nhiên, vẫn chƣa đầy đủ và không
đồng đều. Trong quá trình tƣ vấn, nhà trƣờng mới chỉ giới thiệu cho HS về thế giới
NN nhƣ các loại nghề, nhóm nghề thông dụng có ở địa phƣơng và hệ thống trƣờng
đào tạo cấp địa phƣơng, trung ƣơng. Các trƣờng mới thực hiện đƣợc một phần
nhiệm vụ tƣ vấn nghề trong trƣờng PT mà thôi. Trong tất cả các trƣờng đều không có
GV chuyên trách làm công tác tƣ vấn HN, chủ yếu HN đƣợc giao cho GVCN và GV
môn Công nghệ, hầu hết tƣ vấn dựa trên vốn kinh nghiệm và dựa trên cảm tính
nên hiệu quả chƣa cao.
Nhận thức của HS về nghề còn phiến diện, nông cạn, thƣờng nhận thức bề ngoài
của nghề. Trong khi lựa chọn ngành nghề, HS chịu nhiều tác động từ phía gia đình,
bạn bè, ít ảnh hƣởng từ hoạt động hƣớng nghiệp từ nhà trƣờng. Từ đó, chứng tỏ
công tác HN, tƣ vấn nghề trong nhà trƣờng có thực hiện nhƣng chƣa hiệu quả,
95

không thu hút đƣợc sự quan tâm của HS, không tác động mạnh đến HS trong lựa chọn
ngành nghề để học.
3. Một số giải pháp
3.1. Nhóm giải pháp quản lý giáo dục KN cho HS phổ thông
Thứ nhất, Nâng cao nhận thức của các lực lƣợng giáo dục về ý nghĩa, lợi ích của
hoạt động giáo dục KN cho HS.
Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS và cha mẹ HS của
nhà trƣờng về chủ trƣơng và tiêu chí nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện trong
nhà trƣờng nói riêng và của ngành giáo dục nói chung trong giai đoạn hiện nay.
Nội dung tuyên truyền chú trọng đến mục đính tạo sự chuyển biến trong nhận thức của
mọi ngƣời về tầm quan trọng của giáo dục KN cho HS.
Nhận thức đúng sẽ tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia vào các hoạt động
giáo dục KN cho HS.
Thứ hai, Phát huy vai trò của Hiệu trƣởng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác
giáo dục KN cho HS.
Hiệu Trƣởng quản lý chỉ đạo thực hiện mục tiêu giáo dục KN cho HS là một
biện pháp chủ đạo, xuyên suốt trong hệ thống các biện pháp quản lý giáo dục KN
cho HS.
Xuất phát từ vị trí, vai trò của ngƣời Hiệu trƣởng trong QLGD trong nhà trƣờng.
Cũng nhƣ tất cả các hoạt động giáo dục khác, để thực hiện đạt hiệu quả công tác
giáo dục KN cho HS, ngƣời Hiệu trƣởng phải quản lý chỉ đạo việc thực hiện mục tiêu
của giáo dục KN, đó là: “Chuyển dịch kiến thức, thái độ và giá trị thành thao tác,
hành động và thực hiện thuần thục các thao tác, hành động đó nhƣ khả năng thực tế
theo xu hƣớng tích cực và mang tính chất xây dựng”.
Trong quản lý hoạt động giáo dục tại đơn vị, Hiệu trƣởng trƣờng tổ chức đổi mới
phƣơng pháp giáo dục của nhà trƣờng, hƣớng đến hình thành kỹ năng tự phát hiện và
tự giải quyết vấn đề của HS, kỹ năng tự nhận thức giá trị của bản thân, tự tạo động lực
học tập và làm việc, đặt mục tiêu cho mình trong cuộc sống, kỹ năng nhận thức giá trị
và đánh giá ngƣời khác ...
Thứ ba, Phát huy vai trò chủ thể các lực lƣợng SP trong giáo dục KN cho HS.
Công việc quản lý, giáo dục và nhân cách của thầy cô giáo ở nhà trƣờng có
tác động rất lớn đến các em HS. Do đó, trong quản lý giáo dục KN cho HS đòi hỏi
ngƣời quản lý và ngƣời hƣớng dẫn phải có nhiều kiến thức về tâm lý phát triển của
HS. Có các đức tính nhƣ: có tâm quyết, tính kiên nhẫn, chịu lắng nghe. Có sự phối hợp
với các lực lƣợng giáo dục nhà trƣờng, gia đình và xã hội trong công tác quản lý,
giáo dục. Có biện pháp, phƣơng pháp quản lý, giáo dục và đặc biệt phải có đƣợc sự
tin tƣởng, yêu thƣơng của các em.
Các chủ thể trên bao gồm: thầy cô giáo (giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm),
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cán bộ đoàn thể trƣờng học, tổ chức đoàn thể địa phƣơng,… và đặc biệt là phụ huynh
HS. Cụ thể nhƣ:
Giáo viên bộ môn: Là những ngƣời đã qua trƣờng lớp sƣ phạm đào tạo để
giảng dạy cho HS các tri thức khoa học tự nhiên, xã hội đƣợc phân thành các bộ môn
nhƣ Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc,
Mỹ thuật,... Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây:
- Dạy học và giáo dục theo chƣơng trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài; dạy thực
hành thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá theo quy định; vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ,
lên lớp đúng giờ, quản lý HS trong các hoạt động giáo dục do nhà trƣờng tổ chức,
tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn;
- Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phƣơng;
- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ để
nâng cao chất lƣợng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục;
Giáo viên chủ nhiệm lớp: Là các giáo viên bộ môn đƣợc phân công thêm các
nhiệm vụ sau đây:
- Tìm hiểu và nắm vững HS trong một lớp đƣợc giao về mọi mặt để có biện pháp
tổ chức giáo dục sát đối tƣợng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp;
- Cộng tác chặt chẽ với gia đình HS, chủ động phối hợp với các giáo viên
bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí
Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục HS của
lớp mình làm chủ nhiệm;
- Nhận xét, đánh giá và xếp loại HS cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị
khen thƣởng và kỷ luật HS, đề nghị danh sách HS đƣợc lên lớp thẳng, phải kiểm tra
lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc
ghi vào sổ điểm và học bạ HS;
- Báo cáo thƣờng kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trƣởng.
Cán bộ đoàn thể trƣờng học - Tổng phụ trách Đội: Giáo viên làm Tổng phụ trách
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo viên bộ môn đƣợc bồi dƣỡng về
công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ thiết kế các hoạt động
của Đội ở nhà trƣờng và phối hợp hoạt động với địa phƣơng nhằm tổ chức cho
Đội viên, thiếu niên tham gia nhiều hoạt động phong trào học tập, vui chơi bổ ích.
Qua đó xác định mục tiêu, định hƣớng cho các em đội viên HS, giáo dục các em về
nhận thức tƣ tƣởng, dìu dắt các em học tập tiến bộ, giúp các em phát triển một cách
toàn diện về thể chất cũng nhƣ tinh thần.
Phụ huynh HS: Là các bậc sinh ra, nuôi dƣỡng các em HS; chịu trách nhiệm
trong gia đình và trƣớc xã hội (pháp luật) đối với việc chăm lo việc học tập và
giáo dục các con mình khi chúng còn độ tuổi vị thành niên để chúng phát triển
lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức, trở thành ngƣời con hiếu thảo của gia đình,
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thành công dân có ích cho xã hội.
Trong gia đình mối quan hệ cha mẹ - con cái là quan hệ huyết thống cật ruột,
là cha mẹ thì phải hiền từ biết thƣơng yêu và nuôi dạy con cái, biết làm gƣơng cho
con cái học tập. Ngƣợc lại, phận làm con phải biết ghi nhớ công ơn sinh thành dƣỡng
dục của cha mẹ, biết hiếu thuận với cha mẹ. Cần tạo điều kiện để con cái biết ơn,
thƣơng yêu, gần gũi cả cha và mẹ. Thiếu cha hay thiếu mẹ đều là một sự thiệt thòi
không thể bù đắp đối với trẻ, đặc biệt là trong việc hình thành nhân cách toàn diện của
chúng. Thiếu cha, trẻ thấy thiếu sự tự tin, mạnh dạng. Thiếu mẹ, trẻ thấy cuộc sống
khô khan, cô độc và thiếu tình mẫu tử, sự hiền từ, dịu dàng của ngƣời mẹ.
Các đoàn thể xã hội: Có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động,
đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; các đoàn thể xã hội đại diện cho quyền lợi
hợp pháp và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đƣa các chủ trƣơng, chính sách
của Đảng, Nhà nƣớc, các chƣơng trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng
thành hoạt động thực tiễn sinh động trong cuộc sống của nhân dân.
Đối với đơn vị trƣờng học, các tổ chức đoàn thể xã hội nhƣ Công đoàn, Chi đoàn,
Đội thiếu niên,... thực hiện đúng vai trò chức năng của tổ chức mình. Đồng thời,
thông qua các hoạt động góp phần thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trƣờng,
tạo môi trƣờng sinh hoạt, học tập sinh động, thuận lợi, thoải mái cho HS, giáo dục
các em thông qua các hoạt động thực tiễn.
3.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hướng nghiệp
Thứ nhất, Tổ chức chƣơng trình hành động.
Bổ sung và ban hành những văn bản để đƣa hoạt động tƣ vấn hƣớng nghiệp
đáp ứng yêu cầu mới của xã hội.
Tổ chức các Hội nghị hàng năm về công tác hƣớng nghiệp cho toàn thể cán bộ,
giáo viên và cha mẹ phụ huynh HS.
Xây dựng những nguồn thông tin cơ sở dữ liệu về xu hƣớng và nhu cầu nhân lực
hằng năm để cung cấp cho HS và cha mẹ phụ huynh HS.
Thứ hai, Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về ý nghĩa
về tầm quan trọng của công tác hƣớng nghiệp
Mục đích của thông tin tuyên truyền: Xác định rõ tầm quan trọng của công tác
hƣớng nghiệp trong nhà trƣờng với sự lựa chọn ngành nghề của HS, vừa phù hợp với
cá nhân, điều kiện gia đình và đáp ứng nhƣ cầu lao động của xã hội. Qua tuyên truyền
để xóa bỏ tâm lý chuộng bằng cấp trong xã hội ngày nay, nhận thức đƣợc rằng: ĐH,
CĐ không phải là con đƣờng tiến thân duy nhất của HS. Phổ biến thông tin về các
ngành nghề trong xã hội một cách cụ thể, đầy đủ.
Nội dung tuyên truyền: Nội dung tuyên truyền phải xúc tích, hấp dẫn, thiết thực.
Làm rõ đƣợc quan điểm, chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc về công tác hƣớng nghiệp,
nói rõ về chiến lƣợc đào tạo nguồn nhân lực lao động phục vụ sự phát triển kinh tế của
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địa phƣơng và tình hình CNH- HĐH đất nƣớc nói chung.
Thứ ba, Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên.
Ở nƣớc ta chƣa có ngành đào tạo GV về công tác HN, cho nên đây là công tác
kiêm nhiệm của các thầy cô giáo, đặc biệt là đội ngũ GVCN. Vì thế để làm đƣợc và
làm tốt công tác HN đòi hỏi các GV phải tự học để trang bị cho mình các tri thức và kỹ
năng HN. Ngoài các kỹ năng sƣ phạm, GV cần có hệ thống các kỹ năng tƣ vấn HN
nhƣ: kỹ năng trò chuyện, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng xử lý tình huống HN, kỹ năng
quyết định vấn đề … để đƣa ra lời khuyên hợp lý.
4. Kết luận
Xuất phát từ yêu cầu thực tế của công tác giáo dục KN và tƣ vấn hƣớng nghiệp
trong giai đoạn hội nhập nhƣ hiện nay. Qua điều tra phỏng vấn, ngƣời nghiên cứu đã
nêu ra đƣợc các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động này trong trƣờng phổ thông.
Đánh giá đƣợc thực trạng hoạt động, từ đó tham khảo và đề xuất các giải pháp
nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần giáo dục toàn diện và chuẩn bị tiền đề cho
các em lựa chọn ngành nghề phù hợp theo đúng sở trƣờng, nguyện vọng và nhu cầu
phát triển nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập nhƣ hiện nay.
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LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO PHÙ HỢP TRONG NHÀ TRƢỜNG PHỔ THÔNG
ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
Bộ môn Địa lý- Trường Đại học Đồng Tháp
Hoạt động trải nghiệm trong nhà trƣờng cần đƣợc hiểu là hoạt động có động cơ,
có đối tƣợng để chiếm lĩnh, đƣợc tổ chức bằng các việc làm cụ thể của học sinh,
đƣợc thực hiện trong thực tế, đƣợc sự định hƣớng, hƣớng dẫn của nhà trƣờng.
Đối tƣợng để trải nghiệm nằm trong thực tiễn. Qua trải nghiệm thực tiễn, ngƣời học có
đƣợc kiến thức, kĩ năng, tình cảm và ý chí nhất định. Sự sáng tạo sẽ có đƣợc khi phải
giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn phải vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để giải quyết
vấn đề, ứng dụng trong tình huống mới, không theo chuẩn đã có,...Các hoạt động
TNST muốn đạt đƣợc hiệu quả rất cần thiết đó là vấn đề lập kế hoạch và lựa chọn các
hình thức tổ chức hoạt động TNST phù hợp trong nhà trƣờng phổ thông hiện nay.
1. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chƣơng trình giáo dục phổ thông mới
Trong chƣơng trình giáo dục phổ thông mới, kế hoạch giáo dục bao gồm các
môn học, chuyên đề học tập (gọi chung là môn học) và hoạt động trải nghiệm sáng tạo;
hoạt động giáo dục (theo nghĩa rộng) bao gồm hoạt động dạy học và hoạt động
trải nghiệm sáng tạo.
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: là một nhiệm vụ học tập gắn với thực tiễn
mà HS cần phải vận dụng vốn kinh nghiệm về tự nhiên và kinh tế - xã hội,
để trải nghiệm, phân tích, khái quát hóa thành kiến thức của bản thân và vận dụng
để giải quyết vấn đề thực tiễn trên cơ sở sáng tạo và phù hợp mục đích giáo dục”.
Mục tiêu: Hình thành và phát triển những phẩm chất, tƣ tƣởng, ý chí, tình cảm,
giá trị, kỹ năng sống và những năng lực chung cần có ở con ngƣời trong xã hội
hiện đại.
Nội dung:
- Kiến thức thực tiễn gắn bó với đời sống, địa phƣơng, cộng đồng, đất nƣớc,
mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, nhiều môn học; dễ vận dụng vào thực tế.
- Đƣợc thiết kế thành các chủ điểm mang tính mở, không yêu cầu mối liên hệ
chặt chẽ giữa các chủ điểm.
Hình thức tổ chức:
- Đa dạng, phong phú, mềm dẻo, linh hoạt, mở về không gian, thời gian, quy mô,
đối tƣợng và số lƣợng...
- Học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm
- Có nhiều lực lƣợng tham gia chỉ đạo, tổ chức các hoạt động trải nghiệm với
các mức độ khác nhau (giáo viên, phụ huynh, nhà hoạt động xã hội, chính quyền,
doanh nghiệp,...).
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Phƣơng pháp trải nghiệm:
- Đa chiều, tăng cƣơng các phƣơng pháp tích cực, sáng tạo gắn liền với hoạt động
thực hiễn.
- Học sinh tự hoạt động, trải nghiệm là chính.
Kiểm tra, đánh giá:
- Nhấn mạnh đến kinh nghiệm, năng lực thực hiện, tính trải nghiệm.
- Theo những yêu cầu riêng, mang tính cá biệt hóa, phân hóa
- Thƣờng đánh giá kết quả đạt đƣợc bằng nhận xét.
Theo chúng tôi, Hoạt động trải nghiệm trong nhà trƣờng cần đƣợc hiểu là
hoạt động có động cơ, có đối tƣợng để chiếm lĩnh, đƣợc tổ chức bằng các việc làm
cụ thể của học sinh, đƣợc thực hiện trong thực tế, đƣợc sự định hƣớng, hƣớng dẫn của
nhà trƣờng. Đối tƣợng để trải nghiệm nằm trong thực tiễn. Qua trải nghiệm thực tiễn,
ngƣời học có đƣợc kiến thức, kĩ năng, tình cảm và ý chí nhất định. Sự sáng tạo sẽ có
đƣợc khi phải giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn phải vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có
để giải quyết vấn đề, ứng dụng trong tình huống mới, không theo chuẩn đã có,
hoặc nhận biết đƣợc vấn đề trong các tình huống tƣơng tự, độc lập nhận ra chức năng
mới của đối tƣợng, tìm kiếm và phân tích đƣợc các yếu tố của đối tƣợng trong các
mối tƣơng quan của nó, hay độc lập tìm kiếm ra giải pháp thay thế và kết hợp đƣợc
các phƣơng pháp đã biết để đƣa ra hƣớng giải quyết mới cho một vấn đề.
2. Quy trình thiết kế HĐTNST
2.1. Nguyên tắc thiết kế hoạt động TNST
- Đảm bảo khung lôgic của các hoạt động trong một chủ đề.
- Đảm bảo sự trải nghiệm của học sinh.
- Đảm bảo môi trƣờng để học sinh sáng tạo.
2.2. Quy trình thiết kế một hoạt động TNST
Bƣớc 1: Xác định nhu cầu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Công việc này
bao gồm một số việc:
Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu và chƣơng trình giáo dục, nhà giáo dục cần tiến hành
khảo sát nhu cầu, điều kiện tiến hành.
Xác định rõ đối tƣợng thực hiện. Việc hiểu rõ đặc điểm học sinh tham gia
vừa giúp nhà giáo dục thiết kế hoạt động phù hợp đặc điểm lứa tuổi, vừa giúp có các
biện pháp phòng ngừa những đáng tiếc có thể xảy ra cho học sinh.
Bƣớc 2: Đặt tên cho hoạt động
Đặt tên cho hoạt động là một việc làm cần thiết vì tên của hoạt động tự nó đã nói
lên đƣợc chủ đề, mục tiêu, nội dung, hình thức của hoạt động.
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Tên hoạt động cũng tạo ra đƣợc sự hấp dẫn, lôi cuốn, tạo ra đƣợc trạng thái
tâm lý đầy hứng khởi và tích cực của học sinh. Vì vậy, cần có sự tìm tòi, suy nghĩ
để đặt tên hoạt động sao cho phù hợp và hấp dẫn.
Việc đặt tên cho hoạt động cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Rõ ràng, chính xác, ngắn gọn.
- Phản ánh đƣợc chủ đề và nội dung của hoạt động.
- Tạo đƣợc ấn tƣợng ban đầu cho học sinh
Tên hoạt động đã đƣợc gợi ý trong bản kế hoạch HĐTNST, nhƣng có thể
tùy thuộc vào khả năng và điều kiện cụ thể của từng lớp để lựa chọn tên khác
cho hoạt động.
Giáo viên cũng có thể lựa chọn các hoạt động khác ngoài hoạt động đã đƣợc
gợi ý trong kế hoạch của nhà trƣờng, nhƣng phải bám sát chủ đề của hoạt động
và phục vụ tốt cho việc thực hiện các mục tiêu giáo dục của một chủ đề, tránh xa rời
mục tiêu.
Bƣớc 3: Xác định mục tiêu của hoạt động
Mỗi hoạt động đều thực hiện mục đích chung của mỗi chủ đề theo từng tháng
nhƣng cũng có những mục tiêu cụ thể của hoạt động đó.
Mục tiêu của hoạt động là dự kiến trƣớc kết quả của hoạt động.
Các mục tiêu hoạt động cần phải đƣợc xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp;
phản ánh đƣợc các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ
và định hƣớng giá trị.
Nếu xác định đúng mục tiêu sẽ có các tác dụng là:
- Định hƣớng cho hoạt động, là cơ sở để chọn lựa nội dung và điều chỉnh
hoạt động
- Căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động
- Kích thích tính tích cực hoạt động của thầy và trò
Tùy theo chủ đề của HĐTNST ở mỗi tháng, đặc điểm HS và hoàn cảnh riêng
của mỗi lớp mà hệ thống mục tiêu sẽ đƣợc cụ thể hóa và mang màu sắc riêng.
Khi xác định đƣợc mục tiêu cần phải trả lời các câu hỏi sau:
- Hoạt động này có thể hình thành cho học sinh những kiến thức ở mức độ nào?
(Khối lƣợng và chất lƣợng đạt đƣợc của kiến thức?)
- Những kỹ năng nào có thể đƣợc hình thành ở học sinh và các mức độ của nó đạt
đƣợc sau khi tham gia hoạt động?
- Những thái độ, giá trị nào có thể đƣợc hình thành hay thay đổi ở học sinh
sau hoạt động?
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Bƣớc 4: Xác định nội dung và phƣơng pháp, phƣơng tiện, hình thức của
hoạt động
Mục tiêu có thể đạt đƣợc hay không phụ thuộc vào việc xác định đầy đủ
và hợp lý những nội dung và hình thức của hoạt động.
Trƣớc hết, cần căn cứ vào từng chủ đề, các mục tiêu đã xác định, các điều kiện
hoàn cảnh cụ thể của lớp, của nhà trƣờng và khả năng của học sinh để xác định các
nội dung phù hợp cho các hoạt động. Cần liệt kê đẩy đủ các nội dung hoạt động
phải thực hiện.
Từ nội dung, xác định cụ thể phƣơng pháp tiến hành, xác định những
phƣơng tiện cần có để tiến hành hoạt động. Từ đó lựa chọn hình thức hoạt động
tƣơng ứng.
Có thể một hoạt động nhƣng có nhiều hình thức khác nhau đƣợc thực hiện
đan xen hoặc trong dó có một hình thức nào đó là chủ đạo, còn hình thức khác
là phụ trợ.
Ví dụ: “Thảo luận về việc phát huy truyền thống hiếu học và tôn sƣ, trọng đạo”.
Hình thức thảo luận là chủ đạo, có thể xen kẽ hình thức văn nghệ, trò chơi hoặc đố vui
Trong “Diễn đàn tuổi trẻ với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”,
nên chọn hình thức báo cáo, trình bày, thuyết trình về vấn đề gìn giữ và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc làm chính, kết hợp với thi đàn, hát dân ca, trò chơi dân gian
hoặc gặp gỡ, giao lƣu với các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu… để tăng tính
đa dạng, tính hấp dẫn cho diễn đàn.
Bƣớc 5: Lập kế hoạch
Nếu chỉ tuyên bố về các mục tiêu đã lựa chọn thì nó vẫn chỉ là những ƣớc muốn
và hy vọng, mặc dù có tính toán, nghiên cứu kỹ lƣỡng. Muốn biến các mục tiêu
thành hiện thực thì phải lập kế hoạch.
Lập kế hoạch để thực hiện hệ thống mục tiêu tức là tìm các nguồn lực (nhân lực
– vật lực – tài liệu) và thời gian, không gian… cần cho việc hoàn thành các mục tiêu.
Chi phí về tất cả các mặt phải đƣợc xác định. Hơn nữa phải tìm ra phƣơng án
chi phí ít nhất cho việc thực hiện mỗi một mục tiêu. Vì đạt đƣợc mục tiêu với chi phí
ít nhất là để đạt đƣợc hiệu quả cai nhất trong công việc. Đó là điều mà bất kỳ
ngƣời quản lý nào cũng mong muốn và cố gắng đạt đƣợc.
Tính cân đối của kế hoạch đòi hỏi giáo viên phải tìm ra đủ các nguồn lực
và điều kiện để thực hiện mỗi mục tiêu. Nó cũng không cho phép tập trung các nguồn
lực và điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu này mà bỏ mục tiêu khác đã lựa chọn.
Cân đối giữa hệ thống mục tiêu với các nguồn lực và điều kiện thực hiện chúng,
hay nói khác đi, cân đối giữa yêu cầu và khả năng đòi hỏi ngƣời giáo viên phải
nắm vững khả năng mọi mặt, kể cả các tiềm năng có thể có, thấu hiểu từng mục tiêu
và tính toán tỉ mỉ việc đầu tƣ cho mỗi mục tiêu theo một phƣơng án tối ƣu.
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Bƣớc 6: Thiết kế chi tiết hoạt động trên bản giấy
Trong bƣớc này, cần phải xác định:
Có bao nhiêu việc cần phải thực hiện?
Các việc đó là gì? Nội dung của mỗi việc đó ra sao?
Tiến trình và thời gian thực hiện các việc đó nhƣ thế nào?
Các công việc cụ thể cho các tổ, nhóm, các cá nhân.
Yêu cầu cần đạt đƣợc của mỗi việc.
Bƣớc 7: Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện chƣơng trình hoạt động
Rõ soát, kiểm tra lại nội dung và trình tự của các việc, thời gian thực hiện cho
từng việc, xem xét tính hợp lý, khả năng thực hiện và kết quả cần đạt đƣợc.
Nếu phát hiện những sai sót hoặc bất hợp lý ở khâu nào, bƣớc nào, nội dung nào
hay việc nào thì kịp thời điều chỉnh.
Cuối cùng, hoàn thiện bản thiết kế chƣơng trình hoạt động và cụ thể hóa chƣơng
trình đó bằng căn bản. Đó là giáo án tổ chức hoạt động.
Bƣớc 8: Lƣu trữ kết quả hoạt động vào hồ sơ của học sinh.
HĐTNST đƣợc tổ chức dƣới nhiều hình thức khác nhau nhƣ hoạt động câu lạc
bộ, tổ chức trò chơi, diễn đàn, sân khấu tƣơng tác, tham quan dã ngoại, các hội thi,
hoạt động giao lƣu, hoạt động nhân đạo, hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng,
sinh hoạt tập thể, lao động công ích, sân khấu hóa (kịch, thơ, hát, múa rối, tiểu phẩm,
kịch tham gia,…), thể dục thể thao, tổ chức các ngày hội,… Mỗi hình thức hoạt động
trên đều mang ý nghĩa giáo dục nhất định. Dƣới đây là một số hình thức tổ chức của
HĐTNST trong nhà trƣờng phổ thông:
3. Các hình thức tổ chức hdtnst phù hợp trong nhà trƣờng phổ thông
3.1. Hoạt động câu lạc bộ (CLB)
Câu lạc bộ là hình thức sinh hoạt ngoại khóa của những nhóm học sinh cùng
sở thích, nhu cầu, năng khiếu,… dƣới sự định hƣớng của những nhà giáo dục nhằm tạo
môi trƣờng giao lƣu thân thiện, tích cực giữa các học sinh với nhau và giữa học sinh
với thầy cô giáo, với những ngƣời lớn khác. Hoạt động của CLB tạo cơ hội để học sinh
đƣợc chia sẻ những kiến thức, hiểu biết của mình về các lĩnh vực mà các em quan tâm,
qua đó phát triển các kĩ năng của học sinh nhƣ: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng lắng nghe và
biểu đạt ý kiến, kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tƣởng, kĩ năng viết bài, kĩ năng chụp ảnh,
kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề,… CLB là
nơi để học sinh đƣợc thực hành các quyền trẻ em của mình nhƣ quyền đƣợc học tập,
quyền đƣợc vui chơi giải trí và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật;
quyền đƣợc tự do biểu đạt; tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến thông tin,… Thông qua
hoạt động của các CLB, nhà giáo dục hiểu và quan tâm hơn đến nhu cầu, nguyện vọng
mục đích chính đáng của các em. CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện,
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thống nhất, có lịch sinh hoạt định kì và có thể đƣợc tổ chức với nhiều lĩnh vực khác
nhau nhƣ: CLB học thuật; CLB thể dục thể thao; CLB văn hóa nghệ thuật; CLB võ
thuật; CLB hoạt động thực tế; CLB trò chơi dân gian…
3.2. Tổ chức trò chơi
Trò chơi là một loại hình hoạt động giải trí, thƣ giãn; là món ăn tinh thần nhiều
bổ ích và không thể thiếu đƣợc trong cuộc sống con ngƣời nói chung, đối với học sinh
nói riêng. Trò chơi là hình thức tổ chức các hoạt động vui chơi với nội dung kiến thức
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có tác dụng giáo dục “chơi mà học, học mà chơi”.
Trò chơi có thể đƣợc sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau của HĐTNST
nhƣ làm quen, khởi động, dẫn nhập vào nội dung học tập, cung cấp và tiếp nhận
tri thức; đánh giá kết quả, rèn luyện các kĩ năng và củng cố những tri thức đã đƣợc tiếp
nhận,… Trò chơi giúp phát huy tính sáng tạo, hấp dẫn và gây hứng thú cho học sinh;
giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức mới; giúp chuyển tải nhiều tri thức của nhiều
lĩnh vực khác nhau; tạo đƣợc bầu không khí thân thiện; tạo cho các em tác phong
nhanh nhẹn,…
3.3. Tổ chức diễn đàn
Diễn đàn là một hình thức tổ chức hoạt động đƣợc sử dụng để thúc đẩy sự
tham gia của học sinh thông qua việc các em trực tiếp, chủ động bày tỏ ý kiến của
mình với đông đảo bạn bè, nhà trƣờng, thầy cô giáo, cha mẹ và những ngƣời lớn khác
có liên quan. Diễn đàn là một trong những hình thức tổ chức mang lại hiệu quả
giáo dục thiết thực. Thông qua diễn đàn, học sinh có cơ hội bày tỏ suy nghĩ, ý kiến,
quan niệm hay những câu hỏi, đề xuất của mình về một vấn đề nào đó có liên quan đến
nhu cầu, hứng thú, nguyện vọng của các em. Đây cũng là dịp để các em biết lắng nghe
ý kiến, học tập lẫn nhau. Vì vậy, diễn đàn nhƣ một sân chơi tạo điều kiện để học sinh
đƣợc biểu đạt ý kiến của mình một cách trực tiếp với đông đảo bạn bè và những ngƣời
khác. Diễn đàn thƣờng đƣợc tổ chức rất linh hoạt, phong phú và đa dạng với
những hình thức hoạt động cụ thể, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh.
Mục đích của việc tổ chức diễn đàn là để tạo cơ hội, môi trƣờng cho học sinh
đƣợc bày tỏ ý kiến về những vấn đề các em quan tâm, giúp các em khẳng định vai trò
và tiếng nói của mình, đƣa ra những suy nghĩ và hành vi tích cực để khẳng định vai trò
và tiếng nói của mình, đƣa ra những suy nghĩ và hành vi tích cực để khẳng định mình.
Qua các diễn đàn, thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và những ngƣời lớn có liên quan nắm
bắt đƣợc những băn khoăn, lo lắng và mong đợi của các em về bạn bè, thầy cô,
nhà trƣờng và gia đình,… tăng cƣờng cơ hội giao lƣu giữa ngƣời lớn và trẻ em,
giữa trẻ em với trẻ em và thúc đẩy quyền trẻ em trong trƣờng học. Giúp học sinh
thực hành quyền đƣợc bày tỏ ý kiến, quyền đƣợc lắng nghe và quyền đƣợc tham gia,…
đồng thời giúp các nhà quản lí giáo dục và hoạch định chính sách nắm bắt, nhận biết
đƣợc những vấn đề mà học sinh quan tâm từ đó có những biện pháp giáo dục
và xây dựng chính sách phù hợp hơn với các em.
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3.4. Sân khấu tương tác
Sân khấu tƣơng tác (hay sân khấu diễn đàn) là một hình thức nghệ thuật
tƣơng tác dựa trên hoạt động diễn kịch, trong đó vở kịch chỉ có phần mở đầu đƣa ra
tình huống, phần còn lại đƣợc sáng tạo bởi những ngƣời tham gia. Phần trình diễn
chính là một cuộc chia sẻ, thảo luận giữa những ngƣời thực hiện và khán giả, trong đó
đề cao tính tƣơng tác hay sự tham gia của khán giả. Mục đích của hoạt động này là
nhằm tăng cƣờng nhận thức, thúc đẩy để học sinh đƣa ra quan điểm, suy nghĩ và cách
xử lí tình huống thực tế gặp phải trong bất kì nội dung nào của cuộc sống. Thông qua
sân khấu tƣơng tác, sự tham gia của học sinh đƣợc tăng cƣờng và thúc đẩy, tạo cơ hội
cho học sinh rèn luyện những kĩ năng nhƣ: kĩ năng phát hiện vấn đề, kĩ năng phân tích
vấn đề, kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo khi giải quyết
tình huống và khả năng ứng phó với những thay đổi của cuộc sống,…
3.5. Tham quan, dã ngoại
Tham quan, dã ngoại là một hình thức tổ chức học tập thực tế hấp dẫn đối với
học sinh. Mục đích của tham quan, dã ngoại là để các em học sinh đƣợc đi thăm,
tìm hiểu và học hỏi kiến thức, tiếp xúc với các di tích lịch sử, văn hóa, công trình,
nhà máy… ở xa nơi các em đang sống, học tập, giúp các em có đƣợc những
kinh nghiệm thực tế, từ đó có thể áp dụng vào cuộc sống của chính các em.
Nội dung tham quan, dã ngoại có tính giáo dục tổng hợp đối với học sinh nhƣ:
giáo dục lòng yêu thiên nhiên, quê hƣơng, đất nƣớc, giáo dục truyền thống cách mạng,
truyền thống lịch sử, truyền thống của Đảng, của Đoàn, của Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh. Các lĩnh vực tham quan, dã ngoại có thể đƣợc tổ chức ở nhà
trƣờng phổ thông là: Tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa;
Tham quan các công trình công cộng, nhà máy, xí nghiệp; Tham quan các cơ sở
sản xuất, làng nghề; Tham quan các Viện bảo tàng; Dã ngoại theo các chủ đề học tập;
Dã ngoại theo các hoạt động nhân đạo…
3.6. Hội thi / cuộc thi
Hội thi/cuộc thi là một trong những hình thức tổ chức hoạt động hấp dẫn,
lôi cuốn học sinh và đạt hiệu quả cao trong việc tập hợp, giáo dục, rèn luyện
và định hƣớng giá trị cho tuổi trẻ. Hội thi mang tính chất thi đua giữa các cá nhân,
nhóm hoặc tập thể luôn hoạt động tích cực để vƣơn lên đạt đƣợc mục tiêu mong muốn
thông qua việc tìm ra ngƣời/đội thắng cuộc. Chính vì vậy, tổ chức hội thi cho học sinh
là một yêu cầu quan trọng, cần thiết của nhà trƣờng, của giáo viên trong quá trình
tổ chức HĐTNST.
Mục đích tổ chức hội thi/cuộc thi nhằm lôi cuốn học sinh tham gia một cách
chủ động, tích cực vào các hoạt động giáo dục của nhà trƣờng; đáp ứng nhu cầu về
vui chơi giải trí cho học sinh; thu hút tài năng và sự sáng tạo của học sinh; phát triển
khả năng hoạt động tích cực và tƣơng tác của học sinh, góp phần bồi dƣỡng cho các
em động cơ học tập tích cực, kích thích hứng thú trong quá trình nhận thức.
Hội thi/cuộc thi có thể đƣợc thực hiện dƣới nhiều hình thức khác nhau nhƣ: thi vẽ,
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thi viết, thi tìm hiểu, thi đố vui, thi giải ô chữ, thi tiểu phẩm, thi thời trang, thi
kể chuyện, thi chụp ảnh, thi kể chuyện theo tranh, thi sáng tác bài hát, hội thi học tập,
hội thi thời trang, hội thi học sinh thanh lịch,… có nội dung giáo dục về một chủ đề
nào đó. Nội dung của hội thi rất phong phú, bất cứ nội dung giáo dục nào cũng có thể
đƣợc tổ chức dƣới hình thức hội thi/cuộc thi. Điều quan trọng khi tổ chức hội thi là
phải linh hoạt, sáng tạo khi tổ chức thực hiện, tránh máy móc thì cuộc thi mới hấp dẫn.
3.7. Tổ chức sự kiện
Tổ chức sự kiện trong nhà trƣờng phổ thông là một hoạt động tạo cơ hội cho học
sinh đƣợc thể hiện những ý tƣởng, khả năng sáng tạo của mình, thể hiện năng lực
tổ chức hoạt động, thực hiện và kiểm tra giám sát hoạt động. Thông qua hoạt động
tổ chức sự kiện học sinh đƣợc rèn luyện tính tỉ mỉ, chi tiết, đầu óc tổ chức, tính năng
động, nhanh nhẹn, kiên nhẫn, có khả năng thiết lập mối quan hệ tốt, có khả năng
làm việc theo nhóm, có sức khỏe và niềm đam mê. Khi tham gia tổ chức sự kiện
học sinh sẽ thể hiện đƣợc sức bền cũng nhƣ khả năng chịu đƣợc áp lực cao của mình.
Ngoài ra, các em còn phải biết cách xoay xở và ứng phó trong mọi tình huống bất kì
xảy đến. Các sự kiện học sinh có thể tổ chức trong nhà trƣờng nhƣ: Lễ khai mạc,
lễ nhập học, lễ tốt nghiệp, lễ kỉ niệm, lễ chúc mừng,…; Các buổi triển lãm, buổi
giới thiệu, hội thảo khoa học, hội diễn nghệ thuật; Các hoạt động đánh giá thể lực,
kiểm tra thể hình, thể chất của học sinh; Đại hội thể dục thể thao, hội thi đấu giao hữu;
Hoạt động học tập thực tế, du lịch khảo sát thực tế, điều tra học thuật; Hoạt động
tìm hiểu về di sản văn hóa, về phong tục tập quán; Chuyến đi khám phá đất nƣớc,
trải nghiệm văn hóa nƣớc ngoài,…
3.8. Hoạt động giao lưu
Giao lƣu là một hình thức tổ chức giáo dục nhằm tạo ra các điều kiện cần thiết
để cho học sinh đƣợc tiếp xúc, trò chuyện và trao đổi thông tin với những nhân vật
điển hình trong các lĩnh vực hoạt động nào đó. Qua đó, giúp các em có tình cảm và
thái độ phù hợp, có đƣợc những lời khuyên đúng đắn để vƣơn lên trong học tập,
rèn luyện và hoàn thiện nhân cách. Hoạt động giao lƣu có một số đặc trƣng sau:
- Phải có đối tƣợng giao lƣu. Đối tƣợng giao lƣu là những ngƣời điển hình,
có những thành tích xuất sắc, thành đạt trong các lĩnh vực nào đó, thực sự là
tấm gƣơng sáng để học sinh noi theo, phù hợp với nhu cầu hứng thú của học sinh.
- Thu hút sự tham gia đông đảo và tự nguyện của học sinh, đƣợc học sinh
quan tâm và hào hứng.
- Phải có sự trao đổi thông tin, tình cảm hết sức trung thực, chân thành và sôi nổi
giữa học sinh với ngƣời đƣợc giao lƣu. Những vấn đề trao đổi phải thiết thực,
liên quan đến lợi ích và hứng thú của học sinh, đáp ứng nhu cầu của các em.
Với những đặc trƣng trên, hoạt động giao lƣu rất phù hợp với các HĐTNST
theo chủ đề. Hoạt động giao lƣu dễ dàng đƣợc tổ chức trong mọi điều kiện của lớp,
của trƣờng.
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3.9. Hoạt động chiến dịch
Hoạt động chiến dịch là hình thức tổ chức không chỉ tác động đến học sinh
mà tới cả các thành viên cộng đồng. Nhờ các hoạt động này, học sinh có cơ hội
khẳng định mình trong cộng đồng, qua đó hình thành và phát triển ý thức “mình vì
mọi ngƣời, mọi ngƣời vì mình”. Việc học sinh tham gia các hoạt động chiến dịch
nhằm tăng cƣờng sự hiểu biết và sự quan tâm của học sinh đối với các vấn đề xã hội
nhƣ vấn đề môi trƣờng, an toàn giao thông, an toàn xã hội,… giúp học sinh có ý thức
hành động vì cộng đồng; tập dƣợt cho học sinh tham gia giải quyết những vấn đề
xã hội; phát triển ở học sinh một số kĩ năng cần thiết nhƣ kĩ năng hợp tác, kĩ năng
thu thập thông tin, kĩ năng đánh giá và kĩ năng ra quyết định.
Mỗi chiến dịch nên mang một chủ đề để định hƣớng cho các hoạt động nhƣ:
Chiến dịch giờ trái đất; Chiến dịch làm sạch môi trƣờng xung quanh trƣờng học;
Chiến dịch ứng phó vơi biến đổi khí hậu; Chiến dịch bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ rừng
ngập mặn; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Chiến dịch tình nguyện hè,
Chiến dịch ngày thứ 7 tình nguyện… Để thực hiện hoạt động chiến dịch đƣợc tốt
cần xây dựng kế hoạch để triển khai chiến dịch cụ thể, khả thi với các nguồn lực
huy động đƣợc và học sinh phải đƣợc trang bị trƣớc một số kiến thức, kĩ năng cần thiết
để tham gia vào chiến dịch.
3.10. Hoạt động nhân đạo
Hoạt động nhân đạo là hoạt động tác động đến trái tim, tình cảm, sự đồng cảm
của học sinh trƣớc những con ngƣời có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua
hoạt động nhân đạo, học sinh biết thêm những hoàn cảnh khó khăn của ngƣời nghèo,
ngƣời nhiễm chất độc da cam, trẻ em mồ côi, ngƣời tàn tật, khuyết tật, ngƣời già
cô đơn không nơi nƣơng tựa, ngƣời có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những đối tƣợng
dễ bị tổn thƣơng trong cuộc sống,… để kịp thời giúp đỡ, giúp họ từng bƣớc khắc phục
khó khăn, ổn định cuộc sống, vƣơn lên hòa nhập với cộng đồng. Hoạt động nhân đạo
giúp các em học sinh đƣợc chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm và giá trị vật chất của
mình với những thành viên trong cộng đồng, giúp các em biết quan tâm hơn
đến những ngƣời xung quanh từ đó giáo dục các giá trị cho học sinh nhƣ: tiết kiệm,
tôn trọng, chia sẻ, cảm thông, yêu thƣơng, trách nhiệm, hạnh phúc,… Hoạt động
nhân đạo trong trƣờng phổ thông đƣợc thực hiện dƣới nhiều hình thức khác nhau nhƣ:
Hiến máu nhân đạo; Xây dựng quỹ ủng hộ các bạn thuộc gia đình nghèo, có hoàn cảnh
khó khăn; Tết vì ngƣời nghèo và nạn nhân chất độc da cam; Quyên góp cho trẻ em
mổ tim trong chƣơng trình “Trái tim cho em”; Quyên góp đồ dùng học tập cho các bạn
học sinh vùng cao; Tổ chức trung thu cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa,…
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MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC DẠY
HỌC CHO GIÁO VIÊN TOÁN PHỔ THÔNG
Nguyễn Văn Dũng, Lê Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu, Võ Đức Thịnh
Khoa Sư phạm Toán-Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: Trong bài viết này, chúng tôi đƣa ra một số đề xuất đối với đội ngũ
đứng lớp bồi dƣỡng, đội ngũ đƣợc bồi dƣỡng, hình thức tổ chức và đánh giá phù hợp
nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động bồi dƣỡng giáo viên toán phổ thông.
1. Mở đầu
Trong giáo dục, nhà giáo có vai trò, trách nhiệm to lớn và quan trọng. Điều 15,
Luật Giáo dục hợp nhất năm 2013 [1] khẳng định “Nhà giáo giữ vai trò quyết định
trong việc bảo đảm chất lƣợng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập,
rèn luyện nêu gƣơng tốt cho ngƣời học. Nhà nƣớc tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng
nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất
và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình; giữ gìn và phát huy
truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học”.
Thông tƣ 30/2009/TT-BGDĐT [2] quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên
trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông có 6 tiêu chuẩn bao gồm từ phẩm chất
chính trị, đạo đức, lối sống cho đến năng lực phát triển nghề nghiệp. Trong giai đoạn
hiện nay, có nhiều nội dung cần bồi dƣỡng cho giáo viên phổ thông để nâng cao
chất lƣợng giảng dạy. Trong những nội dung trên, chúng ta cần có những hình thức
bồi dƣỡng phù hợp. Đối với nội dung năng lực dạy học, chúng ta có thể kể đến việc
đảm bảo kiến thức môn học, làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học
chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản,
hiện đại, thực tiễn. Cùng với đó là việc đảm bảo chƣơng trình môn học, thực hiện
nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ đƣợc quy định
trong chƣơng trình môn học. Việc vận dụng các phƣơng pháp dạy học cần theo hƣớng
phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học và
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tƣ duy của học sinh. Việc sử dụng các phƣơng tiện dạy học cần làm tăng hiệu quả
dạy học.
Trong bài viết này chúng tôi đề xuất một số ý kiến về nội dung bồi dƣỡng,
đội ngũ đứng lớp bồi dƣỡng, đội ngũ đƣợc bồi dƣỡng, hình thức tổ chức và đánh giá
bồi dƣỡng phù hợp để góp phần nâng cao hoạt động bồi dƣỡng năng lực dạy học cho
giáo viên toán phổ thông trong giai đoạn hiện nay.
2. Một số đề xuất đối với hoạt động bồi dƣỡng năng lực dạy học cho giáo viên
toán phổ thông
2.1. Đối với nội dung bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên toán phổ thông
a) Bồi dƣỡng giáo viên về nội dung chƣơng trình sách giáo khoa môn toán
Chuẩn kiến thức, kĩ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổ thông,
phƣơng pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả
giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông đƣợc
thể hiện thông qua chƣơng trình giáo dục phổ thông. Trong đó, sách giáo khoa cụ thể
hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức và kĩ năng quy định trong chƣơng trình
giáo dục của các môn học ở mỗi lớp của giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu về
phƣơng pháp giáo dục phổ thông. Sách giáo khoa đƣợc sử dụng chính thức, ổn định,
thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông. Trong
chƣơng trình đào tạo giáo viên đều có môn học về nội dung và chƣơng trình sách
giáo khoa phổ thông. Tuy nhiên theo đánh giá của chúng tôi, một số giáo viên
chƣa thực sự nắm vững chƣơng trình sách giáo khoa môn toán ở phổ thông. Một số
khác chỉ nắm vững nội dung của các kiến thức đƣợc trình bày. Rất ít giáo viên
nắm đƣợc lịch sử của vấn đề và nhất là vai trò của từng nội dung toán học cụ thể
đƣợc đƣa vào chƣơng trình. Việc hiểu không đúng nội dung và dụng ý của
chƣơng trình sách giáo khoa môn toán dẫn đến việc giảng dạy môn toán chỉ là
một môn học rèn luyện kĩ năng tính toán (xem [3]). Điều này dẫn đến việc môn toán
không đáp ứng đƣợc những mục tiêu kiến thức, năng lực, thái độ, tình cảm đề ra.
Những ngƣời am hiểu đúng và sâu sắc nhất các nội dung của chƣơng trình sách
giáo khoa môn toán là các thành viên của Hội đồng biên soạn chƣơng trình sách
giáo khoa môn toán.
b) Bồi dƣỡng phƣơng pháp giảng dạy toán
Cùng với việc không nắm vững đƣợc nội dung chƣơng trình sách giáo khoa
phổ thông thì việc vận dụng không đúng phƣơng pháp giảng dạy từng nội dung cụ thể
cũng ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng giáo dục môn toán nói riêng và chất lƣợng
giáo dục nói chung. Một số giáo viên toán đã đồng nhất việc giảng dạy các nội dung
toán học trong chƣơng trình với việc rèn luyện kĩ năng giải các dạng toán có liên quan.
Phƣơng pháp giảng dạy toán cần thể hiện rõ đƣợc con đƣờng từ thực tiễn đến mô hình
toán học, đến các tính chất toán học và vận dụng của nó. Việc bồi dƣỡng phƣơng pháp
giảng dạy toán cần đƣợc đặt trong một chỉnh thể với bồi dƣỡng nội dung chƣơng trình
sách giáo khoa môn toán. Khi giáo viên nắm vững đƣợc chƣơng trình sách giáo khoa
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môn toán thì sẽ lựa chọn đƣợc phƣơng pháp giảng dạy phù hợp. Khi giáo viên có
năng lực sử dụng phƣơng pháp giảng dạy phù hợp thì sẽ phát huy đƣợc tốt nhất
mục tiêu của nội dung toán học đƣợc giảng dạy.
c) Bồi dƣỡng kĩ năng sử dụng công nghệ và tiếng Anh trong giảng dạy toán
Đây là một vấn đề đƣợc đề cập rất nhiều và ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên,
việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy toán chỉ mới dừng lại ở mức coi công nghệ là
phƣơng tiện hỗ trợ giảng dạy chứ chƣa phải là một nội dung của toán học. Có thể chia
toán học theo hai giai đoạn (xem [4]). Giai đoạn toán học định hƣớng cơ học,
chẳng hạn nhƣ tính diện tích hình vuông, đơn giản hóa số vô tỉ và tuần hoàn
số thập phân, giải các phƣơng trình hỗn hợp, quy tắc tính đạo hàm hàm hợp, …
Giai đoạn toán học định hƣớng các vấn đề, chẳng hạn nhƣ vấn đền tiền tệ: cần
bao nhiêu tiền giấy và bao nhiêu tiền xu cho một quốc gia, chúng ta có nên mua
bảo hiểm cho máy tính cá nhân, chiến thuật tốt nhất để trả lời trắc nghiệm
nhiều lựa chọn nếu nhƣ không biết câu trả lời, cách phát hiện gian lận, … Việc
giảng dạy môn toán cần hƣớng tới vai trò của toán học trong các mô hình công nghệ
hiện đại và tƣ duy thuật toán để giải quyết các bài toán hơn là hƣớng đến rèn luyện
kĩ năng giải bài tập toán một cách thuần túy.
Đi đôi với việc sử dụng công nghệ là việc sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy
toán. Chắc chắn việc giảng dạy toán bằng tiếng Anh sẽ diễn ra. Cũng chắc chắn rằng
chất lƣợng của việc giảng dạy toán bằng tiếng Anh giai đoạn đầu sẽ rất thấp vì trình độ
của ngƣời dạy, ngƣời học, môi trƣờng rèn luyện, … Tuy nhiên, việc giáo viên toán
phổ thông có đủ trình độ tiếng Anh để tham khảo các nguồn tài liệu vô cùng
phong phú và chất lƣợng là khả thi. Những nguồn tài liệu này sẽ là sự bổ sung cần
thiết cho bài giảng toán, nhất là trong định hƣớng trải nghiệm sáng tạo nhƣ hiện nay.
2.2. Đối với đội ngũ đứng lớp bồi dưỡng
Cùng với nội dung bồi dƣỡng giáo viên đã trình bày ở trên thì đội ngũ đứng
lớp bồi dƣỡng cũng là một nội dung quan trọng. Để bồi dƣỡng nội dung chƣơng trình
sách giáo khoa môn toán thì cần đến các thành viên của Hội đồng biên soạn sách
giáo khoa môn toán. Chỉ đội ngũ này mới hiểu rõ nhất nội dung, khối lƣợng kiến thức
và vị trí vai trò của từng chủ đề trong việc đáp ứng các yêu cầu về nội dung kiến thức
và kĩ năng, thái độ, tình cảm đặt ra. Đi đôi với đó là với từng chủ đề thì những
phƣơng pháp nào là phù hợp ở mức đạt yêu cầu. Ngƣời biên soạn ra nội dung sách
giáo khoa phải đề xuất đƣợc những phƣơng pháp giảng dạy tƣơng ứng cho nội dung
đó. Việc bồi dƣỡng những phƣơng pháp giảng dạy này là cần thiết, ít nhất là bồi dƣỡng
về việc tại sao lại sử dụng phƣơng pháp này mà không là phƣơng pháp kia.
2.3. Đối với đội ngũ được bồi dưỡng
Mục đích bồi dƣỡng là cho giáo viên phổ thông. Tuy nhiên, từng nội dung cụ thể
thì cần có những đối tƣợng phù hợp tránh việc lãng phí và hiệu quả không cao.
Trong đó, cần có cả đội ngũ giảng viên các môn chuyên ngành và môn phƣơng pháp
của các ngành sƣ phạm toán học tham gia. Tránh tình trạng việc giảng dạy ở trƣờng
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sƣ phạm chồng chéo với phổ thông, không cập nhật phổ thông, đi quá xa hoặc tụt hậu
so với phổ thông.
2.4. Đối với phương tiện, hình thức bồi dưỡng
Để thực hiện đƣợc những nội dung đề xuất ở trên thì phƣơng tiện, hình thức
tổ chức bồi dƣỡng đóng vai trò không kém phần quan trọng. Việc áp dụng công nghệ
thông tin trong bồi dƣỡng giáo viên là tất yếu. Điều này sẽ tiết kiệm đƣợc chi phí,
xóa bỏ đƣợc mô hình bồi dƣỡng giáo viên “kim tự tháp” nhƣ trƣớc đây: Bộ tập huấn
cho Sở, Sở tập huấn cho Phòng/trƣờng THPT, Phòng tập huấn cho trƣờng THCS, TH.
Mô hình này tất yếu khi đến cấp trƣờng thì chất lƣợng tập huấn bồi dƣỡng thƣờng có
sự sai lệch lớn với mục tiêu đề ra. Bộ cùng các Sở, Phòng và trƣờng phổ thông,
các trƣờng sƣ phạm cần liên kết với nhau và tận dụng phát huy hiệu quả các
phƣơng tiện kĩ thuật, công nghệ mới, nhất là công nghệ thông tin để tổ chức tập huấn
bồi dƣỡng”.
Vấn đề là tổ chức và sử dụng công nghệ thông tin nhƣ thế nào. Thời gian qua,
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức tập huấn qua mạng internet cho giảng viên
các đại học sƣ phạm. Theo cảm nhận của chúng tôi thì hiệu quả không cao. Điều này
chủ yếu do ý thức của ngƣời đƣợc bồi dƣỡng và chất lƣợng của những chuyên đề đƣợc
bồi dƣỡng.
Nếu sử dụng đội ngũ biên soạn sách giáo khoa toán đi bồi dƣỡng từng
địa phƣơng thì không thể nào thực hiện đƣợc. Có thể việc bồi dƣỡng đƣợc thực hiện
tại một địa điểm và truyền dữ liệu trực tiếp cho các địa điểm khác kể cả bồi dƣỡng
phƣơng pháp giảng dạy. Điều này là hoàn toàn khả thi trong giai đoạn hiện nay.
Các nội dung bồi dƣỡng sau đó đƣợc biên tập và tạo thành nguồn tham khảo cho
giáo viên và giảng viên khi cần sử dụng. Điều này vừa đáp ứng đƣợc những nội dung
đề xuất ở trên, vừa khắc phục đƣợc phần nào ý thức thiếu tự giác của ngƣời đƣợc
bồi dƣỡng.
2.5. Đối với đánh giá kết quả bồi dưỡng
Một vấn đề tƣởng chừng không cần nhắc đến khi những ngƣời đƣợc bồi dƣỡng là
những thầy cô giáo. Tuy nhiên, thực tế nếu nhƣ nội dung bồi dƣỡng không hấp dẫn,
việc đánh giá lỏng lẻo thiếu công bằng minh bạch thì ý thức tự giác tham gia
bồi dƣỡng là không cao. Với đội ngũ tham gia bồi dƣỡng đông đảo thì việc đánh giá
bằng tự luận hay thực hành là không khả thi. Chúng tôi đề xuất cơ bản đánh giá
bồi dƣỡng bằng trắc nghiệm online trên cơ sở dữ kiện đánh giá phải đủ tốt và thực hiện
ngay sau mỗi buổi/ngày bồi dƣỡng.
3. Kết luận
Hoạt động bồi dƣỡng giáo viên toán phổ thông là cần thiết và cần đƣợc nâng cao
theo định hƣớng hiệu quả và thiết thực. Tuy nhiên, việc thực hiện là không dễ dàng.
Những đề xuất của chúng tôi trên đây mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả và
tính thiết thực của hoạt động bồi dƣỡng giáo viên toán phổ thông, qua đó góp phần
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nâng cao chất lƣợng giảng dạy môn toán phổ thông.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNGCÔNG TÁC BỒI DƢỠNG
GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
ThS. Trƣơng Minh Chánh
Ban Tuyên giáoTỉnh ủy Vĩnh Long
Tóm tắt: Để nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng giáo viên làm cơ sở cho việc
phát triển bền vững giáo dục và đào tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Từ việc
xác định đúng về tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức
và có trình chuyên môn nghiệp vụ góp phần “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực
và bồi dƣỡng nhân tài” cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh
Vĩnh Long nói riêng.
1. Đặt vấn đề
Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tƣ cho giáo dục
là đầu tƣ cho phát triển để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và bồi dƣỡng
nhân tài, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc.
Một trong những giải pháp để phát triển giáo dục và đào tạo là xây dựng đội ngũ
nhà giáo có lý tƣởng cách mạng, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn giỏi.
Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo cũng đã xác định nhiệm vụ, giải pháp về phát triển
đội ngũ nhà giáo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh,
quốc phòng và hội nhập quốc tế,…
Vĩnh Long là tỉnh thuộc hạ lƣu sông Mê Kông, nằm giữa sông Tiền, sông Hậu
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và ở trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có Thành phố Vĩnh Long, Thị xã
Bình Minh và 6 huyện. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, trồng lúa nƣớc, cây ăn quả và
chăn nuôi. Những năm gần đây nhờ tận dụng lợi thế từ các con sông, nông dân tỉnh
Vĩnh Long phát triển mạnh mẽ nghề nuôi trồng thủy sản, mang lại thu nhập cao,
góp phần thúc đẩy cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hƣớng tích cực. Ngành
tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển mạnh ở Vĩnh Long đặc biệt là nghề gốm sứ
mỹ nghệ tập trung nhiều ở huyện Mang Thít, gốm có màu sắc đặc trƣng, mẫu mã
đa dạng từ đơn giản đến tinh xảo hấp dẫn ngƣời tiêu dùng trong và ngoài nƣớc,
sản phẩm gốm mỹ nghệ của Vĩnh Long đã có mặt trên thị trƣờng thế giới đặc biệt là
các nƣớc Á – Âu. Ngoài ra còn có các mặt hàng thủ công mỹ nghệ gia công xuất khẩu
khác: mây tre, dệt chiếu, đan lát,…
Cùng với sự phát triển kinh tế, tỉnh Vĩnh Long cũng đầu tƣ mạnh cho công tác
xã hội, xây dựng và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng cơ sở, đặc biệt là mảng giao thông
nông thôn, đến nay có 100% các xã có đƣờng ô tô đến trung tâm và 100%
các tuyến đƣờng liên ấp xe hai bánh lƣu thông cả hai mùa mƣa nắng.
Hầu hết các huyện trên địa bàn tỉnh đều có trƣờng tiểu học, trung học cơ sở và
trung học phổ thông đƣợc rải đều ở các xã, thậm chí xã có 2 đến 3 điểm trƣờng tiểu
học. Các điểm trƣờng đều đƣợc xây dựng kiên cố và bán kiên cố. Vĩnh Long là một
trong những tỉnh đi đầu ở khu vực về việc thực hiện phổ cập trung học cơ sở và
hƣớng tiếp là phổ cập trung học phổ thông.
Nhiệm vụ bồi dƣỡng giáo viên các trƣờng trung học phổ thông có vai trò
rất quan trọng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên,
do đội ngũ giáo viên các trƣờng trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đƣợc
đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, nên số lƣợng, trình độ, cơ cấu chƣa đáp ứng đƣợc
yêu cầu, nhiệm vụ mới, ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo dục toàn diện của tỉnh
Vĩnh Long. Sự bất cập đó đã ảnh hƣởng đến chất lƣợng bền vững trong việc nâng cao
chất lƣợng dạy và học.
2. Giải quyết vấn đề
Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tƣ cho giáo dục là đầu tƣ cho phát triển.
Để đáp ứng yêu đổi mới căn bản, toàn diên giáo dục và đào tạo, không ngừng nâng cao
chất lƣợng giáo dục toàn diện, làm nền tảng đào tạo nguôn nhân lực cho xã hội,
công tác bồi dƣỡng giáo viên các trƣờng trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Long, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản sau đây.
2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về công tác bồi dưỡng
giáo viên
Bồi dƣỡng giáo viên là một hoạt động có chủ đích nhằm bổ sung tri thức,
kỹ năng giúp cho giáo viên cập nhật kiến thức, kỹ năng mới hoặc nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, thỏa mãn đòi hỏi nghề nghiệp của giáo viên
và nâng cao chất lƣợng giảng dạy. Bồi dƣỡng và tự bồi dƣỡng phải đƣợc tiến hành
một cách thƣờng xuyên. Đó là nhiệm vụ của mỗi giáo viên trong quá trình công tác.
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Nội dung bồi dƣỡng gồm: Bồi dƣỡng về phẩm chất chính trị, bồi dƣỡng về
đạo đức, lý tƣởng nghề nghiệp, bồi dƣỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Hình thức bồi dƣỡng: Ngoài các hình thức bỗi dƣỡng tập trung thì hình thức
bồi dƣỡng chính là tự học, tự nghiên cứu tài liệu và kết hợp với các hình thức học tập
khác. Trên cơ sở tài liệu và sự hổ trợ của hƣớng dẫn viên, các cá nhân, nhóm
đồng nghiệp, có thể dành thời gian 2 giờ/tuần để học tập và nghiên cứu tài liệu.
2.2. Xây dựng hệ thống quy chế nội bộ để khuyến khích giáo viên tham gia các lớp
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Xây dựng hệ thống quy định tiêu chuẩn của ngƣời giáo viên trong giai đoạn
hiện nay, trong đó có cần những tiêu chuẩn về bồi dƣỡng và tự bồi dƣỡng của
giáo viên. Quy định về trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn của giáo viên
cho từng nhà trƣờng, gắn trình độ của giáo viên với các chức danh tƣơng ứng nhƣ
tổ trƣởng, nhóm trƣởng chuyên môn,…
2.3. Đổi mới nội dung bồi dưỡng giáo viên
Nội dung bồi dƣỡng phải đáp ứng đƣợc nhu cầu của giáo giáo viên, qua đó
giáo viên sẽ hƣởng ứng và tích cực tham gia thực hiện. Phải coi trọng việc xây dựng
chƣơng trình bồi dƣỡng “từ dƣới lên” bên cạnh những phần cứng quy định chung
cho cả nƣớc trong từng chu kỳ bồi dƣỡng thì cũng dành những phần mềm khá rộng
để đáp ứng những yêu cầu riêng của từng địa phƣơng, đặc biệt là bồi dƣỡng về
phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, về nội dung, chƣơng trình mới ở trung học
phổ thông, đổi mới phƣơng pháp dạy học, việc tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh,
bên cạch đó bồi dƣỡng các kỹ năng nhƣ: sử dụng các trang thiết bị dạy học, kỹ năng
viết sáng kiến kinh nghiệm hay nghiên cứu khoa học,...
2.4. Đổi mới cách tổ chức và phương pháp bồi dưỡng giáo viên
Tổ chức bồi dƣỡng theo các cấp độ khác nhau nhƣ: Bồi dƣỡng theo
khung chƣơng trình quy định, bồi dƣỡng theo nhu cầu của giáo viên và tự bồi dƣỡng,
mỗi hình thức bồi dƣỡng đều có những ƣu điểm và hạn chế khác nhau, cần đổi mới
phƣơng pháp bồi dƣỡng tập trung theo hƣớng tổ chức các hoạt động cá nhân/nhóm để
mọi học viên đƣợc tham gia vào nội dung bài học, đƣợc trải nghiệm và vận dụng
thực hành. Trong công tác bồi dƣỡng giáo viên thì bồi dƣỡng tại chỗ là then chốt,
qua đó chúng ta có thể tổ chức bồi dƣỡng theo các bƣớc sau:
- Phát tài liệu, hƣớng dẫn giáo viên nghiên cứu, thảo luận.
- Tự nghiên cứu, ghi chép lại những vấn đề cần giải đáp.
- Tổ chức thảo luận theo nhóm, thống nhất nội dung đồng thời gửi những
nội dung chƣa đi đến sự thống nhất cho ban tổ chức.
- Ban tổ chức nghiên cứu những vấn đề học viên thắc mắc, phân công ngƣời
giải đáp.
- Tổ chức giải đáp, đối thoại trực tiếp với học viên.
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- Giáo viên viết thu hoạch theo sự hƣớng dẫn của ban tổ chức lớp học.
- Đánh giá kết quả bồi dƣỡng giáo viên thông qua việc theo dõi lớp học
và bài thu hoạch của giáo viên.
2.5. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán bồi dưỡng tại trường
Đội ngũ giáo viên cốt cán tham gia bồi dƣỡng tại trƣờng có nhiệm vụ xây dựng
kế hoạch bồi dƣỡng giáo viên trong trƣờng. Hƣớng dẫn, tƣ vấn cho chủ tọa trong các
buổi sinh hoạt bồi dƣỡng theo nhóm, các buổi thảo luận chuyên đề. Tổ chức các buổi
sinh hoạt chuyên đề trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện sách giáo khoa
mới hay đổi mới phƣơng pháp dạy học. Tìm hiểu tâm tƣ cũng nhƣ những mong muốn
của giáo viên để kịp thời tham mƣu với lãnh đạo nhà trƣờng kịp thời điều chỉnh
nội dung bồi dƣỡng. Tham gia vào quá trình đánh giá kết quả bồi dƣỡng giáo viên.
2.6. Đổi mới việc đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên
Việc đánh giá kết quả bồi dƣỡng giáo viên cần thực hiện đồng bộ các kênh sau:
Giáo viên tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, cán bộ quản lý đánh giá, đánh giá dựa trên
hồ sơ bồi dƣỡng của giáo viên và sản phẩm bồi dƣỡng theo yêu cầu của từng chuyên
đề. Sử dụng kết quả bồi dƣỡng giáo viên làm cơ sở đánh giá xếp loại giáo viên
hàng năm, mỗi đơn vị trƣờng học cần xây dựng quy chế để động viên, khuyến khích
giáo viên trong công tác bồi dƣỡng và tự bồi dƣỡng
3. Kết luận
Công tác bồi dƣỡng giáo viên các trƣờng trung học phổ thông không chỉ là
nhiệm vụ của ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long mà cần có sự tham gia tích cực, hiệu quả
của toàn bộ hệ thống chính trị. Sự phối hợp đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt ở từng địa bàn
cụ thể, khắc phục khó khăn trong quản lý của các cấp ủy, chính quyền, của ngành
giáo dục để công tác bồi dƣỡng giáo viên các trƣờng trung học phổ thông trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Long có những bƣớc phát triển mới, hiệu quả ngày càng cao. Có nhƣ vậy,
nhiệm vụ bồi dƣỡng giáo viên các trƣờng trung học phổ thông nói riêng và chất lƣợng
giáo dục toàn diện của tỉnh Vĩnh Long nói chung góp phần đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tài liệu tham khảo
1. Ban bí thƣ TW Đảng (2004), Chỉ thị 40/CT- TW ngày 15/6/2004 về việc xây
dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của
hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

116

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NHÀ GIÁO
TRONG TRƢỜNG HỌC HIỆN NAY
ThS. Hồ Ngọc Pha
Trường Đại học Đồng Tháp
1. Đặt vấn đề
Chiến lƣợc phát triển giáo dục của Đảng từ nay đến năm 2020, ngành Giáo dục Đào tạo (GD - ĐT) đứng trƣớc ba mục tiêu lớn: Nâng cao dân trí – Đào tạo nhân lực Bồi dƣỡng nhân tài. Để đạt đƣợc mục tiêu trên, trƣớc hết cần xây dựng đội ngũ cán bộ
quản lý giáo dục và giáo viên “đủ về số lƣợng, mạnh về chất lƣợng”.
Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định sự thành bại của giáo dục, là lực lƣợng
tiên phong trong lĩnh vực đổi mới và hiện đại hoá phƣơng pháp giáo dục con ngƣời:
chuyển từ việc truyền đạt tri thức thụ động, thầy giảng, trò ghi sang hƣớng dẫn
ngƣời học chủ động tƣ duy trong quá trình tiếp cận tri thức, hƣớng dẫn ngƣời học
phƣơng pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách có hệ thống và có tƣ duy,
tổng hợp; phát triển năng lực tƣ duy, năng lực tự hoàn thiện nhân cách của mỗi
cá nhân; tăng cƣờng tính tự chủ của học sinh trong quá trình học tập, hoạt động
tự quản trong nhà trƣờng và các hoạt động ngoài xã hội.
Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ giáo viên phổ thông nói chung
chƣa đồng bộ về cơ cấu bộ môn, hạn chế về năng lực. Nhìn chung, chất lƣợng đội ngũ
còn thấp so với yêu cầu đổi mới giáo dục. Bên cạnh những vƣớng mắc về định mức
biên chế, tạo ra khoảng cách về chất lƣợng giáo dục giữa các vùng, miền. Do đó,
công tác đào tạo và bồi dƣỡng giáo viên có vai trò, nhiệm vụ hết sức quan trọng,
có tính chất quyết định sự thành bại của công tác giáo dục.
2. Giải quyết vấn đề
Trong những năm gần đây, ngành GD–ĐT các cấp, đặc biệt là các đơn vị
trƣờng học rất coi trọng công tác bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Mặt khác,
trƣớc yêu cầu đổi mới giáo dục, nhu cầu tự bồi dƣỡng của giáo viên ngày càng tăng.
Tuy nhiên, hoạt động tự bồi dƣỡng của giáo viên, nhất là giáo viên trung học trong
thực tiễn đang diễn ra một cách tự phát, chƣa đƣợc quản lý chặt chẽ. Biểu hiện:
nội dung bồi dƣỡng còn tuỳ tiện, chƣa tập trung vào yêu cầu trọng tâm của nhà trƣờng;
phƣơng pháp, kỹ thuật bồi dƣỡng, tự bồi dƣỡng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của
quá trình dạy học hiện đại; thiếu sự sáng tạo, thiếu nhạy bén từ khâu quản lý, chỉ đạo.
Do đó hiệu quả của công tác bồi dƣỡng, tự bồi dƣỡng chƣa cao.
Từ thực tế trên đã đặt ra yêu cầu mới về nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp
vụ của giáo viên và yêu cầu quản lý có hiệu quả công tác bồi dƣỡng và tự bồi dƣỡng
của giáo viên. Do vậy, vấn đề đặt ra là phải biến hoạt động bồi dƣỡng thành hoạt động
tự bồi dƣỡng của giáo viên và làm thế nào để ngƣời quản lý nhà trƣờng quản lý đƣợc
hoạt động tự bồi dƣỡng trong một quy hoạch phát triển tổng thể nguồn nhân lực nhằm
nâng cao chất lƣợng dạy – học trong nhà trƣờng. Hoạt động bồi dƣỡng giáo viên trong
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nhà trƣờng rất phong phú và đa dạng, từ việc bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ đến
bồi dƣỡng tƣ tƣởng, đạo đức, chính trị,… nhằm thực hiện: “Đổi mới chƣơng trình
đào tạo và bồi dƣỡng giáo viên, chú trọng việc rèn luyện giữ gìn và nâng cao
phẩm chất nhà giáo” và thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo: “Không ngừng học tập
rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ,
đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, nêu gƣơng tốt cho ngƣời học” .
Xuất phát từ những yêu cầu trên, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng
của nghành GD - ĐT nói chung và của trƣờng đại học nói riêng hiện nay là xác định
mục tiêu, nhiệm vụ và bƣớc đi cụ thể trong công tác bồi dƣỡng giáo viên sao cho
phù hợp với định hƣớng phát triển của đất nƣớc, cũng nhƣ xu thế toàn cầu hoá của
xã hội hiện đại. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sớm nhận biết tình hình trên, Bộ GD&ĐT
tăng cƣờng chỉ đạo, quản lý công tác tổ chức bồi dƣỡng giáo viên thông qua các văn
bản chỉ đạo cụ thể với các nội dung phục vụ cho nhiệm vụ cấp thiết của từng năm học.
Việc bồi dƣỡng giáo viên mang tính chiến lƣợc, vì đây là công việc phải làm
thƣờng xuyên, liên tục và lâu dài để xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lƣợng,
phù hợp về cơ cấu và có chất lƣợng cao, phục vụ cho chiến lƣợc phát triển lâu dài của
ngành Giáo dục & Đào tạo. Mặt khác, công tác bồi dƣỡng giáo viên còn mang tính
cấp thiết bởi nhà trƣờng phải thực hiện ngay những yêu cầu của năm học, những
chỉ đạo của ngành nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục nhƣ đổi mới chƣơng trình,
sách giáo khoa, đặc biệt là công tác đổi mới phƣơng pháp dạy học,... Vì vậy, đào tạo
và bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mỗi giáo
viên. Tham gia hoạt động bồi dƣỡng sẽ giúp giáo viên thuận lợi khi làm việc với
chƣơng trình mới, có thái độ tích cực và thích ứng với những thay đổi nhanh và
thách thức của thời đại.
Hoạt động bồi dƣỡng đƣợc thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đặc biệt là
hình thức bồi dƣỡng tại cơ sở, tại trƣờng góp phần xây dựng tinh thần cộng tác,
làm việc theo tổ, nhóm trong nhà trƣờng. Đẩy mạnh công tác bồi dƣỡng sẽ
khuyến khích giáo viên làm việc chăm chỉ để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình;
Tham gia bồi dƣỡng thƣờng xuyên sẽ góp phần nâng cao ý thức, phƣơng pháp,
kỹ năng, thói quen tự học của giáo viên, trên cơ sở đó giáo viên hình thành
phƣơng pháp tự học cho học sinh là một trong những mục tiêu quan trọng
mà nhà trƣờng cần đạt đƣợc trong đổi mới phƣơng pháp dạy – học.
Bồi dƣỡng phải trở thành nhu cầu của mỗi giáo viên. Bồi dƣỡng phải đảm bảo
sự thống nhất giữa bồi dƣỡng tƣ tƣởng, chính trị, đặc điểm của chuyên môn, nghiệp vụ
và các nhiệm vụ đặt ra từ thực tiễn. Trong thời đại của nền văn minh tri thức,
hoạt động bồi dƣỡng không bao giờ kết thúc. Mỗi giáo viên cần phải xác định chúng ta
là những ngƣời học tập thƣờng xuyên và học tập suốt đời.
Về chƣơng trình bồi dƣỡng nói chung đều chƣa thật sự hoàn hảo. Mỗi trƣờng
cần phải thiết kế chƣơng trình riêng phù hợp với thực tế của đơn vị mình. Bồi dƣỡng
tại trƣờng sẽ thành công hơn khi cử giáo viên đi bồi dƣỡng nơi khác. Nhà trƣờng
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khuyến khích càng nhiều giáo viên tham gia bồi dƣỡng càng tốt. Nhà trƣờng cần
phân tích nhu cầu và các mối quan tâm của giáo viên để đƣa ra nội dung và cách thức
bồi dƣỡng cho phù hợp. Cần chú ý về tuổi tác, hiểu biết, kinh nghiệm, nhu cầu
và hứng thú học tập của từng giáo viên.
Công tác bồi dƣỡng nên đƣợc triển khai liên tục và phải thiết thực để đem lại sự
cải thiện cụ thể, thƣờng xuyên trong hoạt động dạy và học của nhà trƣờng.
Trong công tác bồi dƣỡng cố gắng sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có trong
nhà trƣờng. Có thể kết hợp với các trƣờng khác để thực hiện chƣơng trình bồi dƣỡng
và chia sẽ nguồn lực với trƣờng bạn. Bồi dƣỡng thƣờng xuyên giúp nhà trƣờng
luôn đổi mới và có thể đối mặt đƣợc với những thách thức mới.
Những nội dung cần quan tâm trong công tác bồi dƣỡng là:
- Bồi dƣỡng về tƣ tƣởng chính trị, đƣờng lối, quan điểm giáo dục của Đảng
về đạo đức lối sống.
- Bồi dƣỡng kiến thức pháp luật.
- Bồi dƣỡng những kiến thức về quản lý.
- Bồi dƣỡng về chuyên môn nghiệp vụ: Bồi dƣỡng theo chu kì thƣờng xuyên,
bồi dƣỡng chuẩn, trên chuẩn, bồi dƣỡng thay sách, bồi dƣỡng nâng cao, bồi dƣỡng
đổi mới phƣơng pháp dạy – học, bồi dƣỡng kiến thức về tâm lí học, giáo dục học
- Bồi dƣỡng về văn hoá, ngoại ngữ, tin học.
- Bồi dƣỡng sức khoẻ, thể dục thể thao, văn nghệ,...
Đề xuất một số phƣơng pháp bồi dƣỡng giáo viên:
- Phƣơng pháp thông qua hoạt động thực tiễn nhƣ: Dự giờ, thao giảng, sinh hoạt
chuyên môn định kỳ, thảo luận, hội nghị…
- Phƣơng pháp chuyên gia: Mời những ngƣời có chuyên môn sâu về một lĩnh vực
nào đó trình bày, báo cáo.
- Phƣơng pháp tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm thực tế.
- Phƣơng pháp thông qua việc cử đi học chuẩn hoá các lớp ngắn hạn, dài hạn.
- Phƣơng pháp thông qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng: Phát thanh,
truyền hình, băng đĩa, sách báo,...
- Phƣơng pháp thông qua công tác tự học, tự rèn luyện,…
Lãnh đạo trƣờng đã có những nhận thức đúng đắn và quan tâm đến hoạt động
bồi dƣỡng và tự bồi dƣỡng của giáo viên. Nhƣng nhìn chung hiệu quả của công tác này
chƣa cao, chƣa sử dụng và phát huy hết năng lực sẵn có của đội ngũ giáo viên
nhà trƣờng. Từ thực trạng đó, chúng tôi đề xuất một số biện pháp để chỉ đạo công tác
bồi dƣỡng giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên
nhà trƣờng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình đổi mới phƣơng pháp
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giáo dục hiện nay. Trƣớc hết, cần có quy hoạch bồi dƣỡng giáo viên; quy hoạch phải
phù hợp với dự báo và cũng phải xuất phát từ kế hoạch phát triển của nhà trƣờng và
mục tiêu, nhiệm vụ của ngành. Để công tác quy hoạch bồi dƣỡng giáo viên đạt
hiệu quả cao, việc quy hoạch cần thực hiện theo các bƣớc sau:
- Bƣớc 1: Xác định, nhu cầu và dự báo nhu cầu bồi dƣỡng.
- Bƣớc 2: Đề ra các chính sách và kế hoạch bồi dƣỡng.
- Bƣớc 3: Thực hiện các kế hoạch và chƣơng trình bồi dƣỡng.
- Bƣớc 4: Kiểm tra và đánh giá công tác bồi dƣỡng.
Để thực hiện tốt việc quy hoạch bồi dƣỡng giáo viên, phải xây dựng đƣợc những
tiêu chuẩn tƣơng đối cụ thể, những yêu cầu thiết thực về công tác bồi dƣỡng giáo viên
trong giai đoạn mới, trên cơ sở đó có thể đánh giá, phân loại đội ngũ giáo viên
một cách công bằng khách quan, phù hợp với điều kiện công tác của từng ngƣời để có
kế hoạch bồi dƣỡng hợp lý. Từ đó, đề ra một số biện pháp bồi dƣỡng nhƣ sau:
- Tổ chức bồi dƣỡng thông qua dự giờ;
- Tổ chức bồi dƣỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;
- Tổ chức bồi dƣỡng giáo viên qua thao giảng, chuyên đề;
- Tổ chức bồi dƣỡng giáo viên qua tự học, tự nghiên cứu;
- Bồi dƣỡng năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy bộ môn.
Trong quá trình thực hiện các biện pháp phải tiến hành một cách đồng bộ,
xem xét đến hoàn cảnh, điều kiện để lựa chọn các biện pháp phù hợp có tính khoa học,
khách quan đồng thời đảm bảo tính khả thi. Để thực hiện đƣợc những biện pháp
nêu trên, không chỉ là công việc của hiệu trƣởng, của ban giám hiệu mà phải có sự
phối hợp đồng bộ của các bộ phận trong nhà trƣờng và tinh thần trách nhiệm của từng
giáo viên. Đặc biệt, đó là vai trò “Cầu nối” của trƣờng đại học. Tất cả các biện pháp
trên chỉ phát huy tác dụng khi chúng đƣợc tiến hành một cách đồng bộ dƣới sự chỉ đạo
sâu sát của lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo, của các cấp, của hiệu trƣởng
nhà trƣờng… Muốn đạt đƣợc điều này cần có sự thống nhất cao trong các tổ chức,
đoàn thể, các tổ chuyên môn. Trƣớc hết là sự thống nhất trong nhận thức giữa
chính quyền và các đoàn thể về nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng nói chung và công tác
tự bồi dƣỡng nói riêng trong giai đoạn mới. Cần làm cho mọi giáo viên nhận thức
đƣợc tầm quan trọng của vấn đề để từ đó tích cực, tự giác tham gia một cách có
hiệu quả.
3. Kết luận
Hoạt động bồi dƣỡng giáo viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm thay đổi
nhận thức của giáo viên về học tập, là cơ hội để thực hiện phƣơng châm “học tập
suốt đời“. Xuất phát từ nhận thức về vai trò của công tác bồi dƣỡng giáo viên trong
việc góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, đồng thời đánh giá thực trạng
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đội ngũ giáo viên ở trƣờng để đề ra một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dƣỡng
giáo viên là việc làm có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn. Hoạt động
bồi dƣỡng giáo viên góp phần xây dựng đội ngũ có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực
đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Tuy nhiên, trƣớc những yêu cầu đổi mới của giáo dục,
đặc biệt là việc thực hiện đổi mới chƣơng trình giáo dục phổ thông, tới công tác
đổi mới phƣơng pháp dạy - học, nhiệm vụ “Bồi dƣỡng giáo viên” của trƣờng đại học
đóng vai trò quan trọng, có tính chiến lƣợc, tác động lớn đến sự phát triển của
nhà trƣờng phổ thông… Mặc dù công tác bồi dƣỡng còn có nhiều khó khăn, hạn chế,
song chúng ta tin tƣởng rằng: Công tác bồi dƣỡng sẽ đƣợc tổ chức thực hiện
có khoa học, có hiệu quả nhằm tạo nên những nhà giáo hội đủ những phẩm chất
năng lực theo yêu cầu trong giai đoạn mới.
Tài liệu tham khảo
1. Chỉ thị 40 của ban Bí thƣ TƢ Đảng.
2. Chiến lƣợc phát triển Giáo dục 2009 – 2020.
3. Luật Giáo dục năm 2005.
4. Tài liệu Quản lí nhân sự trong nhà trƣờng – Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền –
Trƣờng CBQLGD & ĐT II biên soạn.
5. Một số chuyên đề, tài liệu liên quan đến công tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên.
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NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN
DẠY NGHỀ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
ThS. Phan Hoàng Mau, ThS. Vũ Trung Kiên
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Tóm tắt: Nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên dạy nghề có vai trò
quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ,
góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập. Đối với
Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, đứng trƣớc những đòi hỏi về
nguồn nhân lực chất lƣợng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở khu vực
Đồng bằng Sông Cửu Long, công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề
hiện nay chƣa đáp ứng kịp so với yêu cầu. Điều đó đòi hỏi sự cần thiết phải xây dựng
những giải pháp căn cơ, hiệu quả hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao
chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng cho đội ngũ giáo viên dạy nghề trong tình hình mới.
Từ khóa: Đào tạo; Bồi dƣỡng; Dạy nghề; Đội ngũ giáo viên dạy nghề
1. Đặt vấn đề
Ngày nay, giáo dục và đào tạo là yếu tố quyết định chất lƣợng nguồn nhân lực,
đặc biệt là nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Trong hệ thống giáo dục đào tạo nói chung,
hệ thống dạy nghề nói riêng, ngƣời giáo viên đóng vai trò quyết định trực tiếp đến
chất lƣợng đào tạo, điều đó đã đƣợc khẳng định trong chiến lƣợc phát triển dạy nghề
của quốc gia. Trong bối cảnh đòi hỏi trong nƣớc về nhu cầu nguồn nhân lực của nền
kinh tế; đòi hỏi nhân lực của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cũng nhƣ
yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoài ra, việc đào tạo ra
nguồn nhân lực chất lƣợng cao chính là yếu tố tất yếu để đòi hỏi phải nâng cao hơn
nữa về chất lƣợng của đội ngũ giáo viên dạy nghề, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và
hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ƣơng Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Bên cạnh đó, Luật giáo dục nghề nghiệp đã đƣợc Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014
đã thống nhất việc hợp nhất các trình độ đào tạo của hệ thông dạy nghề với hệ thống
giáo dục chuyên nghiệp. Theo đó, đặt ra nhiệm vụ mới cho hệ thống giáo dục
nghề nghiệp, trong đó có công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề
nói chung, đối với nhiệm vụ nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên
dạy nghề ở Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long nói riêng.
2. Nội dung
Theo Quyết định số 1446/QĐ-LĐTBXH, ngày 07 tháng 10 năm 2015, về việc
phê duyệt Quy hoạch phát triển Trƣờng Đại học Sƣ phạm kỹ thuật Vĩnh Long
giai đoạn 2015-2020, định hƣớng đến năm 2030, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật
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Vĩnh Long đƣợc đầu tƣ trở thành trƣờng đại học đa ngành, đa cấp trình độ và đa hệ
đào tạo ngang tầm các trƣờng đại học lớn trong cả nƣớc và tiếp cận trình độ khu vực
Đông Nam Á. Với nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy nghề và cán bộ kỹ thuật đa ngành,
có trình độ sau đại học, đại học và cao đẳng ngang tầm với các trƣờng đại học lớn
trong nƣớc và khu vực ASEAN; là trung tâm bồi dƣỡng và đánh giá kỹ năng nghề,
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực giáo dục
nghề nghiệp, công nghệ kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại
hóa đất nƣớc, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm
vừa qua, bên cạnh việc đào tạo và cung cấp cho xã hội đội ngũ cán bộ kỹ thuật và
công nhân kỹ thuật, Nhà trƣờng còn trực tiếp đào tạo, bồi dƣỡng về chuyên môn,
nghiệp vụ cho hàng ngàn giáo viên dạy nghề của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long,
các tỉnh miền Đông, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Hiện tại, Nhà trƣờng tổ chức đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy, đại học
liên thông, đại học vừa làm vừa học, liên kết các trƣờng trong hệ thống đào tạo trình
độ cao đẳng, cao đẳng nghề. Liên kết với các trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội,
Đại học Sƣ phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Vinh,
Đại học Đồng Tháp trong đào tạo Đại học và Sau đại học. Quy mô sinh viên chính quy
năm học 2016-2017 toàn trƣờng có 5.520 sinh viên. Ngoài ra, Nhà trƣờng còn tổ chức
bồi dƣỡng Chứng chỉ sƣ phạm dạy nghề, kỹ năng dạy học cho 670 học viên.
Song song với nhiệm vụ đào tạo, Nhà trƣờng đã không ngừng nâng cao
chất lƣợng đội ngũ giảng viên cở hữu. Tiếp tục đầu tƣ nhiều trang thiết bị hiện đại
để phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ
giáo viên dạy nghề. Đã cử nhiều cán bộ giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ,
học tập kỹ năng và phƣơng pháp giảng dạy ở trong nƣớc và ở các trƣờng đại học
nổi tiếng ở các nƣớc tiên tiến nhƣ: Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Pháp, Úc, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Philippines. Ký nhiều biên bản hợp tác trong đào tạo
và phát triển, chuyển giao công nghệ mới trong đào tạo với các trƣờng đại học có
uy tín trong Khu vực nhƣ: Đại học Tokuyama - Nhật Bản; Đại học Tong Myon Hàn Quốc, Đại học Bengues – Philippines,...Hiện tại, 85% đội ngũ cán bộ giảng dạy
có trình độ sau đại học, trong đó có 01 Phó Giáo sƣ, 06 Tiến sĩ, 24 NCS trong và
ngoài nƣớc. Bên cạnh đó, Nhà trƣờng đã không ngừng đổi mới công tác quản lý và
đào tạo theo học chế tín chỉ, đổi mới chƣơng trình đào tạo, đổi mới phƣơng pháp thi,
đánh giá bằng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến, chú trọng đánh giá kỹ năng nghề
theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đã từng bƣớc đáp ứng đƣợc các yêu cầu
về đào tạo, bồi dƣỡng cho đội ngũ giáo viên dạy nghề trong khu vực.
Để tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên
dạy nghề của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và phía Nam, Trƣờng Đại học
Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long xác định cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm nhƣ sau:
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2.1. Đối với công tác đào tạo giáo viên dạy nghề
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trƣờng xác định đào tạo giáo viên dạy nghề đòi hỏi
trên cơ sở phải đổi mới cơ bản về mục tiêu, nội dung chƣơng trình, phƣơng thức và
phƣơng pháp đào tạo, hệ thống kiểm tra - đánh giá và cơ chế quản lý theo hƣớng mở
và chuẩn hóa, nhằm đào tạo ra ngƣời giáo viên dạy nghề có vai trò là ngƣời trực tiếp
đảm nhận việc giảng dạy, giáo dục, huấn luyện kỹ năng nghề; giữ vị trí chủ đạo
trong mọi hoạt động giảng dạy, giáo dục, đánh giá và quyết định trực tiếp đến
chất lƣợng ngƣời học trong các cơ sở, trung tâm dạy nghề, các trƣờng trung cấp,
cao đẳng nghề; các khoa dạy nghề ở các trƣờng đại học, cao đẳng; có chức năng
đào tạo nhân lực lao động kỹ thuật trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội.
Theo đó, cần phải trung vào một số vấn đề cơ bản sau:
Một là: Đổi mới mục tiêu, nội dung, chƣơng trình
Đổi mới mục tiêu đào tạo định hƣớng và chú trọng vào kết quả, đầu ra
của quá trình đào tạo, chú trọng hài hòa, đúng mức về kiến thức, kỹ năng, và thái độ.
Trong đó cần quan tâm đến từng ngƣời học có thể làm đƣợc việc gì trong một
tình huống nghề nghiệp nhất định theo tiêu chuẩn đề ra.
Chƣơng trình đào tạo giáo viên dạy nghề đƣợc xây dựng dựa trên tiếp cận
mục tiêu. Mục tiêu ở đây đƣợc thể hiện dƣới dạng các tiêu chuẩn đầu ra chính là
các tiêu chuẩn năng lực của giáo viên dạy nghề theo từng ngành và từng mô-đun.
Chƣơng trình đào tạo đƣợc cấu trúc theo các mô đun, có sự tích hợp giữa kiến thức
chung, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng nghề; tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng
nghề và nghiệp vụ sƣ phạm dạy nghề dựa trên yêu cầu về sự thực hiện công việc của
ngƣời giáo viên dạy nghề. Chƣơng trình phải có phần cứng và phần mềm, có các
mô đun bắt buộc và mô đun tự chọn, các mô đun này có thể thay đổi hoặc bổ sung
theo yêu cầu thay đổi của kỹ thuật, công nghệ, tổ chức sản xuất và thị trƣờng
lao động. Hiện nay chƣơng trình đào tạo tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm kỹ thuật
Vĩnh Long có tỷ lệ học thực hành khá cao, chiếm từ 40-50%, sinh viên sƣ phạm
kỹ thuật của Trƣờng sau khi tốt nghiệp đa số đáp ứng khá tốt yêu cầu khi làm
giáo viên dạy nghề. Một yêu cầu nữa là đối với chƣơng trình đào tạo cũng nhƣ
bồi dƣỡng, ngoài bằng kỹ sƣ chuyên môn, ngƣời học phải đƣợc cấp Chứng chỉ
sƣ phạm dạy nghề và đƣợc chứng nhận trình độ tay nghề. Tuy nhiên, chƣơng trình
đào tạo cũng cần phải có thời gian học thực hành thích hợp để ngƣời học sau khi
tốt nghiệp có kỹ năng nghề đáp ứng đƣợc yêu cầu tối thiểu của dạy nghề. Do vậy
cần phải xây dựng chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề cho sinh viên sƣ phạm kỹthuật.
Hai là: Đổi mới phƣơng thức kiểm tra, đánh giá
Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo giáo viên dạy nghề là một quá trình
đo lƣờng, thu thập chứng cứ và đƣa ra những phán xét về một năng lực nào đó đã đạt
đƣợc hay chƣa ở ngƣời học tại một thời điểm nhất định theo những yêu cầu thực hiện
đã xác định trong tiêu chuẩn nghề. Việc đánh giá trong quá trình đào tạo giáo viên
dạy nghề đƣợc xác định từ quá trình phân tích nghề và phân tích chức năng của
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giáo viên dạy nghề theo các quan điểm sau: Ngƣời học phải thực hiện các công việc
theo cách thức giống nhƣ của giáo viên dạy nghề thực hiện trong thực tế lao động
nghề nghiệp; kiến thức, thái độ đƣợc đánh giá để khẳng định các mức độ năng lực;
các tiêu chuẩn dùng trong việc đánh giá là những yêu cầu đặt raở mức độ tối thiểu để
đảm bảo rằng sau khi học xong thì ngƣời học bƣớc vào làm việc đƣợc. Khi nào
ngƣời học đã “đạt” tất cả các tiêu chuẩn đặt ra thì mới đƣợc công nhận đã học xong
chƣơng trình đào tạo; những tiêu chí và các điều kiện dùng để đánh giá năng lực phải
đƣợc công khai trƣớc cho ngƣời học.
Thực tế ở Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trƣờng duy nhất
trên cả nƣớc cho tới nay đã áp dụng cho sinh viên các khóa ra trƣờng phải “đạt”
chứng chỉ thực hành nghề Bậc 3/5 của Trung tâm Đánh giá Kỹ năng nghề thì mới
đủ điều kiện tốt nghiệp.
Ba là: Đổi mới phƣơng thức tổ chức đào tạo
Song song với hoạt động tổ chức đào tạo, phƣơng thức tổ chức đào tạo giáo viên
dạy nghề theo hƣớng tiếp cận năng lực là hình thành năng lực lao động thực tiễn
cho ngƣời học tại các cơ sở làm việc. Thực chất là hoạt động nâng cao yêu cầu
trong quá trình đào tạo kết hợp với lao động, sản xuất và thực tập tại các cơ sở
thực hành. Đào tạo giáo viên dạy nghề trực tiếp tại nơi thực tập, trong đó ngƣời học sẽ
học những kiến thức và kỹ năng cần thiết thông qua việc thực hiện các công việc của
giáo viên dạy nghề tại nơi làm việc dƣới sự hƣớng dẫn của những giáo viên có
kinh nghiệm.
Bốn là: Đổi mới quản lý đào tạo
Đào tạo theo năng lực linh hoạt gắn với thực tế nghề nghiệp và nhu cầu
ngƣời học; vì vậy đòi hỏi phải đổi mới căn bản về cơ chế quản lý, đặc biệt là đổi mới
quản lý chƣơng trình và tổ chức đào tạo, cụ thể là: Để xác định một ngƣời
đã hoàn thành chƣơng trình đào tạo, ngƣời ta căn cứ vào sự thông thạo đƣợc tất cả
các năng lực đã xác định hồ sơ năng lực của ngƣời giáo viên; trong đào tạo theo
năng lực ngƣời ta không quy định thời gian dành cho học tập bởi vì ngƣời học có thể
học theo khả năng và nhịp độ của riêng mình, không phụ thuộc vào ngƣời khác,
miễn là đủ thời gian để thông thạo đƣợc các kỹ năng; điều đó cho phép ngƣời học
có thể vào học và kết thúc việc học ở các thời điểm khác nhau; ngƣời học không cần
học lại những kỹ năng đã thông thạo rồi; việc đánh giá kết quả học tập của ngƣời học
dựa vào các tiêu chuẩn năng lực; các tiêu chuẩn năng lực đƣợc xác định chủ yếu từ
các tiêu chuẩn nghề; khi nào ngƣời học đạt đƣợc tất cả các tiêu chuẩn thì mới đƣợc
công nhận đã học xong chƣơng trình đàotạo.
Năm là: Tăng cƣờng hợp tác giữa Nhà trƣờng và các doanh nghiệp
Để nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên dạy nghề, thì đây là một yêu cầu
không thể thiếu trên cơ sở lợi ích của cả hai bên. Phƣơng thức này có nhiều ƣu điểm
trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề đáp ứng nhu cầu sử dụng do nó thiết lập
đƣợc tiêu chuẩn chung giữa bên cung (các cơ sở đào tạo giáo viên dạy nghề) và
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bên cầu (các cơ sở sử dụng giáo viên dạy nghề) nhờ thiết lập hệ thống tiêu chuẩn
năng lực dựa trên sự thỏa thuận và thống nhất giữa cácbên. Vì thế mà giúp cho việc
thực hiện mục tiêu, quá trình đào tạo đạt đƣợc kết quả tối ƣu nhất.
2.2. Đối với công tác bồi dưỡng giáo viên dạy nghề
Một là: Giáo dục về nhận thức công tác bồi dƣỡng giáo viên dạy nghề
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch hành động nhằm tuyên truyền
nâng cao nhận thức ở các cấp chính quyền địa phƣơng, các cấp, ngành giáo dục,
ngành Lao động – Thƣơng binh và xã hội, cũng nhƣ các đoàn thể xã hội về việc
bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề. Trang bị đầy đủ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề
về hệ thống cơ chế, chính sách, các quy định, chế độ, chính sách về đãi ngộ,
tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, kiểm tra, đánh giá,... Bên cạnh đó làm tốt công tác
tham mƣu cho Hiệu trƣởng, thủ trƣởng các cơ sở dạy nghề chịu trách nhiệm
về xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề.
Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên về quyền, nghĩa vụ cũng nhƣ sự
cần thiết của công tác bồi dƣỡng, để giáo viên có thể tích cực tham gia các khóa
bồi dƣỡng và tự bồi dƣỡng nhằm bổ sung kiền thức, kỹ năng cho bản thân.
Hai là: Xây dựng mục tiêu, nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng
Để xác định mục tiêu, nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng phù hợp với cơ sở
dạy nghề, với khả năng của đội ngũ giáo viên, Nhà trƣờng phải xây dựng kế hoạch,
thực hiện những tiêu chí, phƣơng pháp đánh giá thƣờng xuyên về nhu cầu bồi dƣỡng
và trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, đồng thời tạo điều kiện cho các
giáo viên tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung và chƣơng trình bồi dƣỡng.
Tiếp tục đổi mới nội dung, chƣơng trình bồi dƣỡng theo hƣớng hiện đại
và theo hƣớng tăng thời lƣợng của hoạt động rèn luyện kỹ năng.
Thực hiện việc rà soát chƣơng trình đào tạo theo thời gian quy định, cũng cần
định kỳ đƣa giáo viên dạy nghề đi thực tế sản xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ.
Định kỳ từ 2 đến 5 năm giáo viên dạy nghề đƣợc bồi dƣỡng nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề, công nghệ mới, phƣơng pháp giảng dạy,...
3. Kết luận
Nhƣ đã trình bày ở trên, nhiệm vụ nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo,
bồi dƣỡng cho đội ngũ giáo viên dạy nghề trong tình hình hiện nay đang đặt ra cho
Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long những nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi
tập thể sƣ phạm Nhà trƣờng cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế quản lý, áp dụng
triệt để, đồng bộ các giải pháp nhằm tạo ra đội ngũ giáo viên chuẩn hóa
về chuyên môn, thông thạo kỹ năng nghề, từng bƣớc đáp ứng yêu cầu đổi mới
toàn diện nền giáo dục và đào tạo. Quan trọng hơn, thông qua đội ngũ này, góp phần
đào tạo, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đáp ứng nhƣ cầu
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nƣớc.
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG
ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC NƢỚC NHÀ
Hoàng Tiến Chính
Khoa Sư phạm - Trường Đại học Bạc Liêu
Tóm tắt: Đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục lần này, trƣớc khi
bồi dƣỡng giáo viên phải khảo sát đối tƣợng bồi dƣỡng và những đối tƣợng có
liên quan đến đối tƣợng bồi dƣỡng. Nội dung bồi dƣỡng phải giúp giáo viên thực hiện
tốt nhiệm vụ: dạy chữ, dạy ngƣời; dạy ngƣời thông qua bài dạy, thông qua hoạt động
trải nghiệm. Mục tiêu dạy chữ, dạy ngƣời để phát triển năng lực cho học sinh.
Từ khóa: khảo sát, dạy chữ, dạy ngƣời, hoạt động trải nghiệm, phát triển
năng lực.
1. Đặt vấn đề
Sau năm 1975 đến thời điểm này, đất nƣớc ta đã qua ba lần thay chƣơng trình,
sách giáo khoa phổ thông. Mỗi lần thay đổi chƣơng trình, sách giáo khoa,
khi bồi dƣỡng giáo viên, chúng tôi thấy thƣờng là áp đặt, không hiểu đối tƣợng
bồi dƣỡng và chỉ đơn thuần cung cấp dụng ý chƣơng trình, phƣơng pháp dạy kiến thức
trong sách giáo khoa mới. Chƣơng trình những lần thay sách trƣớc đây là chƣơng trình
của sách giáo khoa, chứ không phải là chƣơng trình giáo dục. Đành rằng, dạy nội dung
kiến thức sách giáo khoa cũng là giáo dục, nhƣng đó chỉ là một phần của giáo dục.
Để đáp ứng “ Đổi mới CĂN BẢN, TOÀN DIỆN giáo dục” của thay đổi
chƣơng trình, sách giáo khoa lần này, chúng tôi đề nghị, trƣớc khi bồi dƣỡng
phải khảo sát đối tƣợng bồi dƣỡng và những đối tƣợng có liên quan đến đối tƣợng
bồi dƣỡng; xác định nội dung, cách thức và lực lƣợng bồi dƣỡng.
Tại sao phải khảo sát đối tƣợng bồi dƣỡng? Nội dung bồi dƣỡng nhƣ thế nào?
Cách thức bồi dƣỡng ra sao? Lực lƣợng bồi dƣỡng giáo viên là những ai? Những
câu hỏi này cần trả lời thỏa đáng mới nâng cao hiệu quả bồi dƣỡng đáp ứng yêu cầu
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nƣớc nhà trong giai đoạn mới.
2. Nội dung
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI
đã đề ra về công tác giáo dục và đào tạo: “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trƣờng định hƣớng XHCN và hội nhập quốc tế ”. Quan điểm chỉ đạo là đổi mới
giáo dục phải căn bản, toàn diện; chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị
kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất ngƣời học; học đi đôi với hành, lí luận
gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trƣờng kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục
xã hội; chuyển phát triển GD& ĐT từ chủ yếu theo số lƣợng sang chú trọng chất lƣợng
và hiệu quả; chuẩn hóa và hiện đại hóa GD&ĐT.
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Bồi dƣỡng giáo viên phổ thông chuẩn bị cho lần thay sách lần này phải trên
tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng
khóa XI.
2.1. Khảo sát đối tượng bồi dưỡng
Nhƣ trên đã trình bày, sau năm 1975 đến nay đã trải qua ba lần thay đổi
chƣơng trình sách giáo khoa. Những lần thay sách đó đều tập huấn giáo viên để dạy
sách giáo khoa mới đó. Nhƣng những lần bồi dƣỡng tập huấn thay sách này chƣa sát
sao với đối tƣợng bồi dƣỡng về phẩm chất, năng lực chuyên môn của những con ngƣời
cụ thể mà bồi dƣỡng theo đại trà. Trong đời sống xã hội, nghề nghiệp khác nhau có
đặc trƣng khác nhau về nhân cách nghề nghiệp. Mỗi ngƣời tiếp thu tay nghề lại có sự
khác nhau. Nghề dạy học có đặc điểm nhân cách xã hội đặc thù đƣợc định hình
do vai trò, vị trí, tính chất, đối tƣợng, môi trƣờng hoạt động của nghề nghiệp. Cấu trúc
nhân cách nhà giáo theo mô hình 4 thành phần cơ bản [ 1, tr.193 ]:
MÔ HÌNH
NHÂN CÁCH NGHỀ NGHIỆP

Xu hƣớng
nghề nghiệp

Đặc điểm tâm
lí nghề nghiệp

Kinh nghiệm
nghề nghiệp

Đặc trƣng sinh học

Năng lực
nghề nghiệp
(TÀI)

Phẩm chất
nghề nghiệp
(ĐỨC)

Tiến sĩ tâm lí học Nguyễn Tùng Lâm đã phân loại đội ngũ nhà giáo đang dạy
ở phổ thông hiện nay thành 4 loại:
Loại 1: Những nhà giáo giỏi chuyên môn có năng lực sƣ phạm luôn chủ động
sáng tạo, say mê yêu nghề.
Loại 2: Những nhà giáo có năng lực chuyên môn, năng lực sƣ phạm
nhƣng không nhiệt tình, không tự giác, không say mê với nghề.
Loại 3: Năng lực chuyên môn, năng lực sƣ phạm của giáo viên còn có
nhiều hạn chế nhƣng về mặt ý thức, họ là ngƣời nghiêm túc, cố gắng làm hết sức mình.
Loại 4: Những nhà giáo có hạn chế cả về năng lực lẫn phẩm chất hoặc có
năng lực nhƣng phẩm chất kém.
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Tiến sĩ tâm lí học Nguyễn Tùng Lâm đánh giá: loại 1,2 chiếm số ít; loại 3
chiếm số đông; loại 4 tuy không nhiều nhƣng cần sớm thanh lọc khỏi ngành giáo dục.
Theo chúng tôi, hoạt động của giáo viên liên quan trực tiếp đến học sinh
và phụ huynh học sinh nên cũng phải khảo sát đánh giá của học sinh về giáo viên
ở các mặt: thái độ đối với học sinh, phƣơng pháp giảng dạy, nghiệp vụ giáo dục.
Khảo sát phu huynh học sinh về sự hiểu biết của phụ huynh về nhà trƣờng,
về giáo dục, về học sinh. Khảo sát hai đối tƣợng này để đề ra nội dung bồi dƣỡng
cho phù hợp với bồi dƣỡng giáo viên.
Mô hình nhân cách nghề nghiệp và phân loại giáo viên nhƣ trên là những gợi ý
cho chúng ta tuyển chọn ngƣời vào nghề sƣ phạm, đồng thời là cơ sở khảo sát đội ngũ
giáo viên phổ thông, nội dung bồi dƣỡng phù hợp với từng đối tƣợng bồi dƣỡng.
Trƣớc khi bồi dƣỡng phải xếp lớp theo từng loại giáo viên nhƣ đã đƣợc khảo sát.
2.2. Nội dung bồi dưỡng
Mục tiêu của đổi mới giáo dục là tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ
về chất lƣợng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con ngƣời
Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của
mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.
Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lí tốt;
có cơ cấu và phƣơng thức giáo dục hợp lí, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm
các điều kiện nâng cao chất lƣợng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa
và hội nhập quốc tế hệ thống GD& ĐT; giữ vững định hƣớng XHCN và bản sắc
dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt nam đạt trình độ tiên tiến
trong khu vực.
Nội dung bồi dƣỡng giáo viên phổ thông, phải giúp giáo viên thực hiện mục tiêu
giáo dục trên. Mục tiêu giáo dục chính là những hoạt động của giáo viên nhằm thực
hiện mục tiêu giáo dục ấy. Hoạt động của giáo viên rất đa dạng, phong phú,
đƣợc thể hiện ở mô hình [4]:
HOẠT
ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

Hoạt động
giảng dạy

Hoạt động
giáo dục
học sinh

Hoạt động
nghiên cứu
khoa học
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Hoạt động
học tập bồi
dƣỡng, tự
bồi dƣỡng

Hoạt động
xã hội

Nội dung bồi dƣỡng theo những nội dung của mô hình nhân cách nghề nghiệp
và những hoạt động của giáo viên. Kết hợp hai mô hình: nhân cách nghề nghiệp
và hoạt động của giáo viên ta có mô hình nội dung bồi dƣỡng giáo viên nhƣ sau:
NỘI DUNG BỒI DƢỠNG

Năng lực
nghề nghiệp
(TÀI)

Phẩm chất
nghề nghiệp
(ĐỨC)

Lí luận
chính
trị, đạo
đức
HCM

Đạo
đức
nhà
giáo

Hoạt
động
giảng
dạy

Hoạt
động
giáo
dục
học
sinh

Hoạt
động
nghiên
cứu
khoa
học

Hoạt
động
học tập
bồi
dƣỡng,
tự bồi
dƣỡng

Hoạt
động
xã
hội

Nội dung bồi dƣỡng theo những nội trong mô hình này, nhƣng bám sát
định hƣớng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Đối với nội dung bồi dƣỡng hoạt động giảng dạy phải giúp giáo viên
nắm chắc phát triển năng lực cho học sinh theo những năng lực chung: tự học, tự quản
lí, hợp tác, giải quyết vấn đề, ngôn ngữ giao tiếp, sử dụng công nghệ, suy nghĩ
sáng tạo, tính toán và những năng lực riêng theo đặc trƣng bộ môn. Nội dung
bồi dƣỡng hoạt động giảng dạy còn phải có nội dung bồi dƣỡng dạy tích hợp liên môn,
dạy học phân hóa, cá biệt hóa theo chƣơng trình mới.
Đối với nội dung bồi dƣỡng hoạt động giáo dục học sinh cần phải giúp giáo viên
thực hiện đƣợc hoạt động trải nghiệm. Ngày nay theo yêu cầu đổi mới, không thể
giáo dục một cách khô cứng, giao khoán cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm
hay hoạt động đoàn đội mà giáo dục thông qua bài giảng và nhất là thông qua
hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Nội dung bồi dƣỡng hoạt động trải nghiệm này
phải xác định đƣợc mục tiêu, yêu cầu của hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nội dung,
chƣơng trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trƣờng phổ thông ở từng cấp, cách thức
tổ chức, đánh giá học sinh sau tham gia.Thông qua hoạt động trải nghiệm để giáo dục
học sinh mọi mặt.
Đối với nội dung bồi dƣỡng hoạt động nghiên cứu khoa học cho giáo viên
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phổ thông, chúng ta thấy việc nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng của giáo viên
hiện nay còn yếu. Giáo viên biết nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng giúp ích
rất nhiều cho sự phát triển hoạt động nghề nghiệp của mình trong thế kỉ XXI.
Với nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng, giáo viên sẽ lĩnh hội các kĩ năng mới
về tìm hiểu thông tin, giải quyết vấn đề, nhìn lại quá trình giao tiếp và hợp tác.
Trong quá trình NCKHSPUD, giáo viên nghiên cứu khả năng học tập của học sinh
trong mối liên hệ với phƣơng pháp dạy học. Quá trình này cho phép giáo viên hiểu rõ
hơn về phƣơng pháp sƣ phạm của mình và tiếp tục giám sát quá trình tiến bộ
của học sinh. Nội dung bồi dƣỡng hoạt động nghiên cứu khoa học này quan trọng
không kém, nên cần phải đƣợc bồi dƣỡng cách thức nghiên cứu, gợi ý nghiên cứu
những nội dung thực hiện trong hoạt động giáo dục của ngƣời giáo viên.
Đối với hoạt động học tập bồi dƣỡng và tự bồi dƣỡng, hoạt động này cần đƣợc
thực hiện thƣờng xuyên. Mỗi giáo viên phải có ý thức tự học, tự bồi dƣỡng
và hoàn thiện mình, đây là nhiệm vụ suốt đời của nghề dạy học. Trong thời đại
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, ngƣời giáo viên phải nghiên cứu, giao lƣu, trao đổi
kinh nghiệm, có khả năng ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ hoạt động
giảng dạy của mình. Vì vậy, giáo viên có trình ngoại ngữ nhất định, ứng dụng
công nghệ thông tin vào quá trình soạn giảng và tổ chức các hoạt động giáo dục…
Do đó giáo viên phải đƣợc bồi dƣỡng, tự bồi dƣỡng kiến thức công nghệ thông tin,
cách sử dụng, khai thác, tìm kiếm thông tin từ Internet, sử dụng các phƣơng tiện
quản lí và sử dụng công nghệ thông tin với các phần mềm quản lí, dạy học.
Đối với hoạt động xã hội, giáo viên phải đƣợc bồi dƣỡng thêm các kiến thức
bổ trợ thuộc các kiến thức pháp luật, bảo vệ môi trƣờng, tệ nạn xã hội, kiến thức
văn hóa, giáo dục Việt Nam và thế giới hiện nay. Đây là những kiến thức liên quan
đến giáo dục học sinh. Do đó giáo viên cũng phải đƣợc cập nhật những kiến thức này.
2.3. Cách thức bồi dưỡng
Tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức, nghiệp vụ, chuyên môn là một nhiệm vụ
quan trọng, cần thiết, thƣờng xuyên của mọi ngành nghề, lĩnh vực, trong đó có ngành
giáo dục. Nó giúp cho giáo viên kịp thời tiếp cận, làm quen cái mới, cái sắp thay đổi,
cải tiến, đồng thời củng cố, bổ sung, nâng cao nhận thức, hiểu biết về những phần
kiến thức, kỹ năng sƣ phạm còn thiếu, còn hạn chế. Mục đích tốt đẹp là vậy, thế mà
trƣớc đây, giáo viên lại sợ, lại ngại đi tập huấn, bồi dƣỡng thƣờng xuyên?
Những nguyên nhân chính có thể nêu ra đây. Trƣớc tiên là, ý thức của nhiều giáo viên
chƣa cao, ngại thay đổi trƣớc cái mới, có tâm lí tự thỏa mãn. Thứ hai là,
nhiều nội dung, chuyên đề đƣa ra tập huấn, bồi dƣỡng còn trùng lặp, dẫm đạp
lên nhau, còn xa vời, viễn vông, ít thiết thực cụ thể, không gắn liền với chƣơng trình,
nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy của giáo viên. Thứ ba là, cách thức quản lý, tổ chức
các lớp tập huấn, bồi dƣỡng thƣờng xuyên của các đơn vị tổ chức vẫn chƣa đƣợc tốt.
Để bồi dƣỡng giáo viên hiệu quả, nhà tổ chức cần tổ chức lớp học theo năng lực
của giáo viên nhƣ trong phần khảo sát. Nội dung bồi dƣỡng cần phân ra từng
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chuyên đề, mỗi chuyên đề bao nhiêu tiết bồi dƣỡng trên lớp, bao nhiêu tiết
tự bồi dƣỡng và những chuyên đề này nên đƣợc thiết kế theo hình thức modun
để giáo viên có thể vừa tham gia bồi dƣỡng trên lớp vừa tự bồi dƣỡng đƣợc.
Một khâu quan trọng là đánh giá giáo viên qua từng chuyên đề. Bồi dƣỡng xong
mỗi chuyên đề, giáo viên cần đƣợc kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, khách quan. Sau đó,
cấp chứng chỉ bồi dƣỡng chuyên đề. Ai chƣa qua, phải học lại. Đây là điều kiện
để sàng lọc đội ngũ giáo viên.. Nhà tổ chức làm đƣợc nhƣ vậy, bắt buộc giáo viên
tham gia bồi dƣỡng nghiêm túc và chất lƣợng bồi dƣỡng mới hiệu quả.
2.4. Lực lượng bồi dưỡng
Lực lƣợng bồi dƣỡng giáo viên phổ thông của mỗi tỉnh nên kết hợp giữa trƣờng
đại học, cao đẳng có đào tạo sƣ phạm và chuyên viên chuyên môn của sở, phòng với
giáo viên cốt cán ở các trƣờng phổ thông. Giảng viên của trƣờng đại học, cao đẳng
sƣ phạm phải là những giảng viên am hiểu, tinh thông nội dung, chƣơng trình,
giảng dạy các cấp ở phổ thông. Giáo viên cốt cán phổ thông ở các cấp là trong số
giáo viên loại một trong phần khảo sát ở trên.
Mỗi một chuyên đề bồi dƣỡng nên có hai, ba ngƣời tham gia bồi dƣỡng.
Sở dĩ phải hai, ba ngƣời nhƣ vậy, mới có sự cạnh tranh trong hoạt động bồi dƣỡng,
nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nâng cao chuyên môn bồi dƣỡng, tất nhiên
mỗi chuyên đề đều có thống nhất chƣơng trình, đề cƣơng từ trƣớc.
Nhà tổ chức bồi dƣỡng nên có bàn bạc thống nhất, lực lƣợng bồi dƣỡng của
trƣờng đại học, cao đẳng đảm trách chuyên đề nào, lực lƣợng chuyên viên chuyên môn
của sở, phòng phụ trách chuyên đề gì, giáo viên cốt của mỗi cấp đảm nhiệm chuyên đề
nào. Mỗi lực lƣợng bồi dƣỡng cần đƣợc phát huy thế mạnh của mỗi lực lƣợng
theo môn dạy của mình.
3. Kết luận
Ngƣời giáo viên phổ thông trong nền giáo dục hiện đại phải đảm nhiệm
nhiều chức năng và trách nhiệm hơn trong việc lựa chọn nội dung dạy học và giáo dục.
Trong quá trình giảng dạy,ngƣời giáo viên chuyển từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức
việc học của học sinh, sử dụng tối đa nguồn tri thức của xã hội. Ngày nay học sinh có
nhu cầu học tập đa dạng, yêu cầu cá biệt hóa trong giáo dục là một đòi hỏi thực tế
trong giáo dục hiện nay. Đáp ứng nền giáo dục hiện đại, ngƣời giáo viên phải trang bị
thêm kiến thức kỹ năng, nhất là về sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông và các
phƣơng pháp dạy hiện đại. Trong xã hội hiện đại ngƣời giáo viên yêu cầu phải
tham gia rộng rãi các hoạt động ngoài nhà trƣờng. Nền giáo dục hiện đại làm thay đổi
cấu trúc quan hệ của ngƣời giáo viên với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh học sinh
và cộng đồng.
Tất cả những yêu cầu trên của ngƣời giáo viên trong nền giáo dục hiện đại
phải đƣợc thực hiện trong nền giáo dục cả nƣớc làm thế nào để thực hiện chuyển từ

133

nền giáo dục cũ sang giáo dục đổi mới toàn diện này thì không gì hơn là
phải bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên các cấp một cách hiệu quả.
Vai trò của giáo viên đối với chất lƣợng giáo dục là vô cùng to lớn. Sản phẩm
của nhà trƣờng là con ngƣời. Ngƣời giáo viên là nhân tố tác động tốt nhất quá trình
hình thành phát triển nhân cách ngƣời học, tác động đến tri thức, tình cảm, hành vi
ngƣời học. Do đó giáo viên là nhân tố quyết định chất lƣợng giáo dục. Bồi dƣỡng
thƣờng xuyên, nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng đặt ra thách thức của những ngƣời làm
công tác quản lí giáo dục nƣớc nhà.
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ENHANCING EFFICIENCY OF SCHOOL-TEACHER TRAINING FOR BASIC
AND COMPREHENSIVE INNOVATION OF MOTHERLAND‟S EDUCATION
Abstract: To meet the basic and comprehensive renovation of educational
system, it is necessary to investigate teacher trainees and factors involving before.
Training content must help teachers effectively perform their tasks of teaching literacy
and training people; this training is through teaching lessons and experienced
activities. The purpose of teaching literacy and training people is to develop students‟
proficiency.
Keywords: investigate, literacy and training, experienced activities, develop
proficiency.
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN
Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
ThS. Trịnh Phi Hoành
Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích thực trạng và sự cần thiết của công tác bồi dƣỡng
giáo viên (BDGV), bài báo để xuất các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả
hoạt động BDGV ở vùng ĐBSCL. Các nhiệm vụ và giải pháp gồm tăng cƣờng
sự liên hết giữa cơ sở đào tạo, BDGV với cơ sở sử dụng, tuyển dụng GV; nâng cao
nhận thức của GV và cán bộ quản lý về vai trò, ý nghĩa của công tác BDGV; nâng cao
chất lƣợng đội ngũ giảng viên; quy trình và nội dung bồi dƣỡng.
1. Đặt vấn đề
BDGV là một trong những giải pháp đảm bảo cho sự thành công của đổi mới
giáo dục phổ thông cũng nhƣ xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, phát triển. Điều này
đƣợc thể hiện rõ trong Nghị quyết 29/NQ-TƢ: xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo,
bồi dƣỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn liền với nhu cầu phát triển
KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. thực hiện chuẩn hóa
đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. tiến tới tất cả GV tiểu học,
trung học cơ sở, GV, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ
từ đại học trở lên, có năng lực sƣ phạm” [1].
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác BGGV, Bộ Giáo dục
và Đào tạo đã ban hành Quy chế của bồi dƣỡng GV mầm non, phổ thông
và thƣờng xuyên với mục đích: 1. GV học tập BDTX để cập nhật kiến thức
về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dƣỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp,
phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu
của chuẩn nghề nghiệp GV, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển
giáo dục của địa phƣơng, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lƣợng giáo dục. 2. Phát
triển năng lực tự học, tự bồi dƣỡng của GV; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX;
năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dƣỡng GV của nhà trƣờng,
của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo [3].
Mặt khác, trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo ở phổ thông, nhất là
chƣơng trình và sách giáo khoa sau năm 2015, chuyển từ dạy học theo định hƣớng
nội dung sang dạy học theo định hƣớng năng lực. Vì thế, công tác bồi dƣỡng cho
đội ngũ GV nói chung, GV ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có ý nghĩa
quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.
2. Giải quyết vấn đề
2.1. Khái quát thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên ở vùng Đồng bằng Sông
Cửu Long
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc BDGV nên công tác
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BDGV ở vùng ĐBSCL đã diễn ra và đạt đƣợc những kết quả khả quan: hàng năm
số lƣợng lớn GV trong vùng đƣợc tham gia bồi dƣỡng theo chu kỳ của Bộ GD&ĐT
cũng nhƣ của Phòng, Sở GD&ĐT ở địa phƣơng; các nội dung chuyên đề đƣợc
bổ sung, cập nhật bƣớc đầu đáp ứng đƣợc yêu cầu của GV…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, công tác BDGV ở vùng ĐBSCL
cũng gặt những khó khăn, thách thức và tồn tại: do nằm ở cuối cùng của đất nƣớc,
cách xa các trung tâm đào tạo, bồi dƣỡng GV lớn của cả nƣớc nên việc mời đƣợc
những chuyên gia, nhà khoa học uy tín tham gia công tác BGGV còn hạn chế;
quy trình và cách thức tổ chức chƣa thật sự hợp lý; một bộ phận GV tham gia
bồi dƣỡng với tâm lý và thái độ: “phải” đi để hoàn thành nhiệm vụ;…
2.2. Nhiệm vụ - giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở vùng
ĐBSCL
Từ thực trạng nêu ra ở trên và tính cấp thiết của công tác BDGV, chúng tôi
đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp góp phần nâng cao hoạt động BDGV ở vùng
ĐBSCL nhƣ sau:
2.2.1. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên với cơ sở
tuyển dụng, sử dụng giáo viên
Sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo, BDGV, nhất là các cơ sở trong vùng ĐBSCL
với cơ sở tuyển dụng, sử dụng GV (các phòng, sở, trƣờng phổ thông ở địa phƣơng)
có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo sự thành công và hiệu quả của công tác BDGV.
Các cơ sở đào tạo, BDGV là nơi tập trung các nhà khoa học, có trình độ cao,
thƣờng xuyên đƣợc cập nhật kiến thức chuyên ngành, phƣơng pháp dạy học hiện đại
và những tiến bộ khoa học - kĩ thuật mới. Mặt khác, các cơ sở tuyển dụng, sử dụng GV
là nơi đội ngũ GV công tác, thực hiện nhiệm vụ giáo dục, cụ thể hóa những tri thức
mới vào thực tiễn giáo dục. Do đó, cần có sự kết nối thƣờng xuyên để đảm bảo: cơ sở
đào tạo, BDGV cung cấp, hỗ trợ những gì mà GV và cơ sở sử dụng, tuyển dụng
lao động cần. Mặt khác, các cơ sở sử dụng, tuyển dụng GV hỗ trợ cho cơ sở đào tạo,
BDGV trong vùng những kinh nghiệm thực tiễn để sản phẩm đào tạo, bồi dƣỡng
không bị “lệch pha” với thực tiễn phổ thông. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo, BDGV
có thể mời các GV có kinh nghiệm, có nhiều thành tích trong dạy học, giáo dục
ở phổ thông tham gia vào giảng dạy (các chuyên đề, môn học hay một phần
của môn học - theo mô hình CO.OP - gắn kết và chia sẻ, nhất là các học phần
liên quan nghiệp vụ sƣ phạm của GV…).
2.2.2. Nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
Thông qua các hội nghị, hội thảo, chƣơng trình kế hoạch hàng năm, các phòng,
sở giáo dục cần tăng cƣờng giáo dục để GV nhận thức đúng đắn hơn với công tác
bồi dƣỡng thƣờng xuyên, bồi dƣỡng thƣờng xuyên không chỉ là nhiệm vụ mà còn là
quyền lợi của mỗi GV.
Bên cạnh nâng cao nhận thức bằng hình thức tuyên truyền, các cơ sở tuyển dụng,
136

sử dụng GV cần có những quy định liên quan đến công tác BDGV. Có những
khen thƣởng kịp thời đối với GV tham gia BDGV đạt kết quả cao; có quy định cụ thể
mỗi GV sau một thời gian công tác cần hoàn thành ít nhất một số lƣợng chuyên đề
nhất định… Xem đây là một nhiệm vụ bắt buộc của GV.
2.2.3. Xây dựng quy trình bồi dưỡng phù hợp
Hiện nay, các cơ sở đào tạo, BDGV hàng năm đã có kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ BDGV, Trƣờng Đại học Đồng Tháp cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên,
căn cứ Kế hoạch của các cơ sở đào tạo, BDGV chúng tôi nhận thấy cần có một
quy trình phù hợp hơn cho công tác BDGV hiệu quả:
Quy trình hiện hành thƣờng theo các bƣớc sau [6]: (i) xây dựng đề cƣơng
bồi dƣỡng; (ii) bộ môn, khoa, trƣờng xét duyệt đề cƣơng (iii) lập hợp đồng xây dựng
chuyên đề bồi dƣỡng; (iv) thực hiện Hợp đồng xây dựng chuyên đề bồi dƣỡng;
(v) nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Theo chúng tôi, với quy trình này chƣa thật sự
hợp lý bởi việc xây dựng chuyên đề này đƣợc thực hiện nhƣng không đƣợc các cơ sở
sử dụng, tuyển dụng GV và bản thân GV sử dụng thì việc xây dựng chuyên đề
sẽ lãng phí (kinh phí và trí tuệ…) của cơ sở đào tạo, BDGV.
Để quy trình BDGV hiệu quả, theo chúng tôi có thể thực hiện theo quy trình sau:
Bƣớc 1. Hàng năm, cơ sở đào tạo BGGV
thông báo các giảng viên đề xuất tên và
nội dung chính chuyên đề bòi dƣỡng

Bƣớc 1.Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của
GV và cơ sở sử dụng GV, các cơ sở tuyển
dụng GV đề nghị với cơ sở đào tạo,
BDGV các nội dung chuyên đề

Bƣớc 2.Cơ sở đào tạo, BGGV gửi thông
báo cho các cơ sở tuyển dụng, sử dụng
giáo viên các thông tin cơ bản về các
chuyên đề (tên, nội dung, giảng viên…)

Bƣớc 2.Cơ sở đào tạo, BGGV thông báo
cho các giảng viên đăng ký chuyên đề theo
đề xuất của cơ sở sử dụng, tuyển dụng GV

Bƣớc 3.Trên cơ sở lựa chọn của GV và cơ
sở sử dụng GV, các cơ sở tuyển dụng tiến
hành ký kết hợp đồng với cơ sở
đào tạo, BDGV

Bƣớc 3.Trên cơ sở thống nhất,các bên ký
kết hợp đồng

Bƣớc 4.

Bƣớc 4.

Triển khai hợp đồng BGGV

Triển khai hợp đồng BGGV

Bƣớc 5.

Bƣớc 5.

Thông tin phản hồi của GV và thanh lý
hợp đồng

Thông tin phản hồi của GV và thanh lý
hợp đồng

Quy trình 2. Xuất phát từ GV, cơ sở tuyển
dụng, sử dụng GV

Quy trình 1.
Xuất phát từ cơ sở đào tạo, BDGV
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Với quy trình 1, chúng tôi tạm gọi “Quy trình BDGV dựa trên những gì cơ sở
đào tạo, BDGV có kết hợp với nhu cầu thực tiễn của GV, cơ sở sử dụng, tuyển dụng
GV”; còn quy trình 2 tạm gọi là “Quy trình BDGV trên nhu cầu thực tiễn của GV,
cơ sở sử dụng, tuyển dụng GV cần với những gì cơ sở đào tạo, BDGV có”. 2 quy trình
này sẽ khắc phục đƣợc những tồn tại hiện nay: cơ sở đào tạo, BDGV không lãng phí
kinh phí, trí tuệ để xây dựng chuyên đề; GV, nhất là những GV có thái độ cầu tiến
sẽ “háo hức” đón chờ các đợt bồi dƣỡng vì những nội dung bồi dƣỡng thƣờng xuyên
là nhu cầu của chính bản thân GV.
2.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo, BDGV đóng vai trò quan trọng,
thậm chí là quyết định đối với sự thành công của hoạt động BDGV. Do đó, giảng viên
tham gia BDGV (báo cáo viên) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: (1) Nắm vững
Chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên, có khả năng truyền đạt nội dung tài liệu
bồi dƣỡng thƣờng xuyên phù hợp với đối tƣợng GV; (ii) Có kinh nghiệm, kiến thức,
hiểu biết về hoạt động học tập của GV; có khả năng hƣớng dẫn, tƣ vấn GV tự học;
nắm vững quy trình tổ chức, nội dung, kỹ thuật, phƣơng pháp, hình thức đánh giá
kết quả bồi dƣỡng thƣờng xuyên của GV; (iii) Có tinh thần trách nhiệm, khả năng
cộng tác với đồng nghiệp [3].
Do đó, các cơ sở đào tạo, BDGV trong vùng cần chủ động, có kế hoạch
để nâng cao chất lƣợng đội ngũ trên các phƣơng diện: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
năng lực công tác (giảng dạy, giáo dục, nghiên cứu khoa học); sự am hiểu
chƣơng trình và giáo dục phổ thông. Ngoài ra, nếu giảng viên có thêm năng lực
sử dụng ngôn ngữ; công nghệ thông tin cũng rất cần thiết.
2.2.5. Xây dựng chương trình bồi dưỡng
Để chƣơng trình BDGV thật sự cần thiết, phục vụ thiết thực cho công tác
giáo dục ở phổ thông thì chƣơng trình bồi dƣỡng cần thực hiện theo các bƣớc sau:
(i) Bƣớc 1. Phân tích đƣợc yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông đối với GV
phổ thông và nhu cầu bồi dƣỡng năng lực GV.
Cơ sở xác định yêu cầu dựa vào chƣơng trình giáo dục phổ thông mới và kết quả
điều tra, khảo sát hiện trạng.
(ii) Bƣớc 2. Xác định đƣợc các tiêu chí năng lực của GV đáp ứng yêu cầu
giáo dục phổ thông.
Các tiêu chí năng lực của GV căn cứ vào chuẩn nghề nghiệp [2] và chƣơng trình
giáo dục phổ thông mới [4].
(iii) Bƣớc 3. Xác định đƣợc mô đun kiến thức tƣơng ứng với từng loại tiêu chí
năng lực của GV
(iv) Bƣớc 4. So sánh đối chiếu với chƣơng trình đào tạo cử nhân sƣ phạm
để chọn lọc các mô đun cần bồi dƣỡng
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Cơ sở để đối chiếu là chƣơng trình đào tạo cử nhân sƣ phạm của các trƣờng
đại học trong vùng (Đồng Tháp, Cần Thơ…) với các mô đun kiến thức đƣợc xác định
ở bƣớc 3.
(v) Bƣớc 5. Tổ hợp các mô đun kiến thức đã đƣợc lựa chọn thành các chuyên đề
bồi dƣỡng
(vi) Bƣớc 6. Xây dựng đề cƣơng chuyên đề
3. Kết luận và kiến nghị
Cùng với quá trình đào tạo thì công tác bồi dƣỡng thƣờng xuyên góp phần
nâng cao chất lƣợng đội ngũ GV nói chung. Do đó, công tác BDGV cả nƣớc nói chung
và ở vùng ĐBSCL là rất cần thiết.
Để nâng cao hiệu quả công tác BDGV cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các
cơ sở đào tạo, BDGV và cơ sở tuyển dụng, sử dụng GV trong vùng; nâng cao
nhận thức của đội ngũ GV và cán bộ quản lý giáo dục ở cơ sở về vai trò, ý nghĩa của
công tác bồi dƣỡng; các cơ sở đào tạo, BDGV cần chú trọng nâng cao chất lƣợng
đội ngũ; thay đổi quy trình, nội dung cho phù hợp với tình hình mới, góp phần
thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
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NHỮNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP PHỔ BIẾN
TRÊN THẾ GIỚI DÀNH CHO GIÁO VIÊN
TS. Phan Ngọc Thạch
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Abstract: Professional development has been defined in different ways. In this
paper, professional development is considered a collaborative process by both
organisations and individual teachers. Also, the paper introduces four popular models
of professional development for teachers: Standardised Teacher Professional
Development, Site-based Teacher Professional Development, Self-directed Teacher
Professional Development, and Edcamps.
1. Phát triển nghề nghiệp
Phát triển nghề nghiệp đƣợc hiểu theo rất nhiều cách khác nhau. Một số
nhà nghiên cƣú cho rằng phát triển nghề nghiệp cần tập trung vào nhu cầu nghề nghiệp
và giáo dục đa dạng của từng cá nhân. Phát triển nghề nghiệp, theo Day (1994)
bao gồm “tất cả các hoạt động đƣợc hoạch định một cách có chủ đích mang lại lợi ích
trực tiếp và gián tiếp cho từng cá nhân, nhóm và nhà trƣờng, đồng thời đóng góp vào
việc nâng cao chất lƣợng giáo dục trong từng lớp học” (tr. 2). Trong tiến trình này,
ngƣời giáo viên, một cách riêng lẽ hoặc cùng với giáo viên khác, có thể ôn tập,
làm mới, và mở rộng sự cam kết cho các tác nhân thay đổi nhằm đảm bảo mục đích
đạo đức của việc giảng dạy; đồng thời lĩnh hội và phát triển có chọn lọc kiến thức và
kỹ năng cần thiết cho suy nghĩ, lên kế hoạch và thực thi nghề nghiệp một cách
hiệu quả. Hargreaves (1997) lại nâng tiến trình phát triển nghề nghiệp lên một tầm mới
ở một phạm vi rộng hơn, không bó buộc trong những hoạt động định sẵn.
Ông cho rằng phát triển nghề nghiệp là một quá trình liên tục và lâu dài dành cho giáo
viên, gắn liền với “trách nhiệm của mỗi cá nhân và bổ phận của tổ chức” (tr. 99),
và đồng nhất với khái niệm học tập suốt đời.
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Dempster (1992) tóm lƣợc việc phát triển nghề nghiệp theo bốn khuynh hƣớng:
(i) Ôn tập; (ii) Trải nghiệm; (iii) Chuyển đổi; (iv) Thành lập hội đoàn. Trong khi đó,
Cardo (1992) để cập đến bốn thành tố cần lƣu ý khi phát triển nghề nghiệp trong môi
trƣờng trƣờng học: (i) Phát triển chƣơng trình; (iii) Phát triển cá nhân; (iii) Phát triển
việc quản lý; (iv) Phát triển nhà trƣờng. Các mô hình phát triển nghề nghiệp phổ biến
dành cho giáo viên rất đa dạng và phong phú với nhiều hình thức thể hiện. Phổ biến
nhất là bốn mô hình sau: Mô hình tiêu chuẩn hóa (Standardised Teacher Professional
Development - TPD); Mô hình bồi dƣỡng tại chổ (Site-based TPD); Mô hình
tự định hƣớng (Self-directed TPD); và Mô hình hội thảo không chính thức (EdCamp).
2. Các mô hình phổ biến hiện nay
2.1. Mô hình tiêu chuẩn hóa (Standardised TPD)
Mô hình này tập trung vào việc phổ biến nhanh những thông tin hoặc kỹ năng
cần thiết cho khối lƣợng lớn giáo viên, theo hƣớng “thác đổ” (cascade) hoặc đào tạo
giảng viên kiểu “vết dầu loang” (train-the-trainer).
Mô hình Tiêu chuẩn hóa thƣờng đƣợc thực hiện theo hƣớng từ trên xuống,
bao gồm các hội thảo, khóa đào tạo, và trong nhiều trƣờng hợp, đƣợc thực hiện theo
cách “thác đổ”. Mô hình này dựa vào các phƣơng pháp đào tạo nhằm trình bày những
kỹ năng và kiến thức chung giữa phần lớn các nhà giáo dục bằng cách đào tạo
trực tiếp, qua song phát thanh, hoặc các phƣơng tiện trực tuyến (Hooker, 2008).
Theo Joyce và Showers (1983) đào tạo chính là một tiến trình mang lại hiệu quả
mạnh mẽ để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho giáo viên. Theo đó, phƣơng pháp
đào tạo tập trung vào việc khai thác ý tƣởng và thể hiện hay thị phạm các kỹ năng:
- Tạo cơ hội cho giáo viên cọ xát với những ý tƣởng mới, cách thức làm việc
mới, và các đồng nghiệp mới,
- Phổ biến kiến thức và phƣơng pháp giảng dạy cho giáo viên trong toàn quốc
hoặc hoặc trong khu vực,
Theo hƣớng “Thác đổ” hay “Vết dầu loang”, một hoặc hai giáo viên chủ chốt
của một trƣờng học có thể tham gia hội thảo tập trung để hình thành các kỹ năng
cần thiết. Khi quay trở lại trƣờng học, những giáo viên này sẽ chia sẻ lại cho các
đồng nghiệp của họ những gì họ đã học đƣợc trong điều kiện cho phép. Cách tiếp cận
rất phỏ biến ở các nƣớc đang phát triển, và thƣờng ít thành công. Mô hình này đƣợc
sử dụng hiệu quả khi cần phổ biến thông tin đến số lƣợng lớn giáo viên nằm giúp họ
nâng cao nhận thức, cung cấp cho họ kiến thức, kỹ năng, chiến lƣợc và các cá nhân;
các hoạt động hỗ trợ tiếp theo có thể đƣợc thực hiện tại các đơn vị trƣờng học.
Tuy nhiên, các cuộc hội thảo theo mô hình này diễn ra tại một thời điểm và tại một
địa điểm nhất định mà không có các hoạt động tiếp nối, và cũng không giúp giáo viên
xây dựng các kỹ năng và năng lực cần thiết để sử dụng các kỹ thuật mới khi họ trở lại
trƣờng học của họ.
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2.2. Mô hình bồi dưỡng tại chổ (Site-based TPD)
Theo Hooker (2008), mô hình này hƣớng đến việc học tập chuyên sâu theo nhóm
giáo viên tại các điểm trƣờng hay trong mỗi khu vực, tạo ra sự thay đổi sâu rộng và
bền vững. Mô hình bồi dƣỡng tại chổ thƣờng diễn ra tại các đơn vị trƣờng học,
trung tâm nguồn hoặc các trƣờng sƣ phạm. Giáo viên làm việc với những ngƣời
hƣớng dẫn ở tại đơn vị giáo viên chủ chốt đã tham gia các khóa đào tạo trƣớc đó,
có hiểu biết sâu rộng về phƣơng pháp sƣ phạm, nội dung và kỹ năng sử dụng
công nghệ. Mô hình bồi dƣỡng tại chổ thƣờng tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể,
thực tế mà cá nhân giáo viên gặp phải trong quá trình họ thực hiện các kỹ thuật mới.
Mô hình này dựa trên xu hƣớng:
- Mang mọi ngƣời lại với nhau để giải quyết vấn đề và nhu cầu thực tế của cơ sở
trong một khoảng thời gian nhất định,
- Khuyến khích sáng kiến cá nhân và các cách tiếp cận hợp tác để giải quyết
vấn đề,
- Tạo ra một mô hình phát triển nghề nghiệp linh hoạt, bền vững và chuyên sâu,
- Cung cấp các cơ hội liên tục cho việc học tập phát triển nghề nghiệp
trong một bộ phận giáo viên
Tuy nhiên, phƣơng pháp bồi dƣỡng tại chổ đòi hỏi ngƣời tổ chức phải có nhiều
kỹ năng trong việc thúc đẩy, hƣớng dẫn, thiết kế nội dung và chƣơng trình giảng dạy,
khả năng đánh giá và năng lực sử dụng công nghệ. Ngƣời hỗ trợ cũng cần đƣợc
chuyên nghiệp trong việc giúp giáo viên thành công trong môi trƣờng có nguồn lực
thấp. Thiết lập và duy trì mạng lƣới những ngƣời hỗ trợ giáo viên nhằm đáp ứng
nhu cầu phát triển nghề nghiệp có quy mô lớn là một thử thách đáng kể trong mọi
môi trƣờng, đặc biệt đối với hệ thống đào tạo giáo viên còn lạc hậu ở một số nƣớc
đang phát triển. Mặc dù có những thách thức, mô hình này đáp ứng yêu cầu thực tế,
với chƣơng trình giảng dạy mới, phƣơng pháp sƣ phạm, các công cụ, và thủ tục
hành chính có thể đƣợc giới thiệu rất hiệu quả với chi phí thấp.
2.3. Mô hình tự định hướng (Self-directed TPD)
Mô hình này hƣớng đến việc phát triển nghề nghiệp theo nhu cầu và sở thích
của từng cá nhân, sử dụng các phƣơng tiện sẵn có nhƣ máy vi tính và internet (Hooker,
2008). Trong mô hình tự định hƣớng, giáo viên đƣợc yêu cầu tự xác định mục tiêu
phát triển nghề nghiệp của mình và chọn các hoạt động phù hợp để giúp họ đạt đƣợc
những mục tiêu đó. Việc xác định mục tiêu, theo McGreal (1983), là một trong những
cơ sở quan trọng cho việc đánh giá mức độ thành công của ngƣời giáo viên sau này.
Một số hoạt động của mô hình này có thể kể đến việc xem video minh họa của các
lớp học, đọc sách về giáo dục hoặc một lĩnh vực cần nghiên cứu, viết nhật ký
nghề nghiệp, thực hiện nghiên cứu điển hình, tham gia các khóa học trực tuyến,
hoặc dự giờ đồng nghiệp. Nhiều giáo viên đã tham gia vào việc phát triển nghề nghiệp
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tự định hƣớng một cách không chính thức nhƣ học tập kinh nghiệm và lời khuyên
từ đồng nghiệp, hoặc tìm kiếm các giáo án hay trên mạng.
Mô hình này đặt mọi trách nhiệm lên vai ngƣời các giáo viên và đòi hỏi rất ít
từ nhà trƣờng. Trong nhiều trƣờng hợp, lãnh đạo nhà trƣờng chỉ đạo một giáo viên
phát triển chuyên môn ở một lĩnh vực nhất định mà không cung cấp nguồn tài nguyên
hoặc hƣớng dẫn cụ thể. Giáo viên có thể đối mặt với thử thách trong việc tận dụng các
nguồn lực sẵn có hoặc tìm kiếm nguồn lực riêng cho mình. Thế nên, mô hình này
chỉ đạt hiệu quả khi giáo viên là ngƣời có động cơ học tập cao, có kỹ năng giảng dạy
tốt, và nắm chắc chuyên môn (Hooker, 2008).
Việc khuyến khích giáo viên tham gia vào các hoạt động phát triển nghề nghiệp
một cách liên tục với động cơ cao và khả năng tự định hƣớng tốt là vô cùng cần thiết.
Tuy nhiên, không nên xem mô hình này phƣơng tiện chủ yếu để phát triển nnhề nghiệp
cho giáo viên vì đây chỉ là một hình thức hỗ trợ cho sự phát triển của họ (Glatthorn,
1984). Thay vào đó, chúng ta nên sử dụng nó để bổ sung và mở rộng các mô hình
phát triển nghề nghiệp theo hƣớng chuẩn hóa và mô hình bồi dƣỡng tại chổ.
2.4. Mô hình hội thảo không chính thức (EdCamp)
Mô hình hội thảo không chính thức đƣợc khởi nguồn từ năm 2009, theo ý tƣởng
của mô hình BarCamp bàn về vấn đề công nghệ (Hertz, 2010; Swanson, 2013; 2014).
Năm 2010, Edcamp đƣợc phát triển nhƣ một mô hình học tập phát triển nghề nghiệp
dành cho giáo viên và nhà giáo dục bằng hình thức đối thoại qua Skype, Twitter,
Facebook, và Blog. Mô hình Edcamp đã lan truyền nhanh chóng không chỉ trên khắp
nƣớc Mỹ mà còn ở các quốc gia khác nhƣ: Thụy Điển, Anh, Nhật Bản, Việt Nam,
Indonesia, Úc, Bỉ, Ả Rập, Đan Mạch, Hồng Kông, Ukraine, và Chile.
Các Edcamp Wikispaces hiện có hơn 1.200 thành viên tổ chức, và hàng
trăm ngàn tweet đã đƣợc viết với hashtag #edcamp. Trong một nỗ lực để giải quyết số
lƣợng ngày càng tăng của các nhà giáo dục với những câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ,
các nhóm tổ chức ban đầu tạo ra các Edcamp Foundation vào tháng năm 2011 tổ chức
phi lợi nhuận này đã hỗ trợ cho hơn 125 Edcamps ở những nơi nhƣ Ohio và ở tận
Hồng Kông. Edcamp là xu thế của thời đai, là sự thể hiện của sức mạnh của công nghệ
trong giáo dục, là sự kết nối mọi ngƣời nhằm tìm ra những cách học mới. Nơi đó,
các ý tƣởng mới có thể đƣợc phổ biến và chia sẻ một cách nhanh chóng, hiệu quả,
và với sự nhiệt tình cao của ngƣời tham gia.
Nội dung thảo luận tại Edcamp rất đa dạng và phong phú từ cách dạy Vật lý
đến thuyết di truyền hay tƣ duy đổi mới…, nhƣng có cùng một điểm chung là
giải quyết các vấn đề mang tính chuyên môn và vì mục đích học hỏi và phát triển
của những ngƣời tham gia.
Tuy nhiên, những ngƣời tham gia cũng chủ động kiểm soát chất lƣợng của
từng phiên họp thông qua "quy tắc của hai chân" (Boule, 2011). Theo đó, những ngƣời
tham gia trong một phiên Edcamp thể rời khỏi phòng bất cứ lúc nào, và vì lý do gì.
Buổi làm việc theo mô hình Edcamp kết thúc bằng một 30 giây để chia sẻ
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một ý tƣởng, công cụ, những mẹo vặtcho mọi ngƣời tham gia. Thƣờng thì 30 giây này
đầy ắp tiếng nhạc, tiếng cƣời, và lời cổ vũ vì ai cũng muốn chia sẻ những kinh nghiệm
của mình thật nhanh trong khung thời gian ngắn ngủi nhƣ vậy.
Một số vấn đề cần lƣu ý về mô hình hội thảo không chính thức:
- Miễn phí: Edcamps nên đƣợc miễn phí cho tất cả ngƣời tham dự. Điều này giúp
đảm bảo rằng tất cả các giáo viên và những ai quan tâm đến giáo dục có thể tham dự.
- Không vì mục đích thƣơng mại: Edcamps đơn thuần đƣợc tổ chức vì mục đích
học tập, không nhằm kinh doanh. Các nhà giáo dục đƣợc tự do bày tỏ ý kiến của mình
mà không bị ảnh hƣởng hoặc chịu ảnh hƣởng của áp phích quảng cáo về sách giáo dục
hay công nghệ cho các nhà tài trợ.
- Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào cũng có thể tổ chức mô hình này: các nhà
quản lý, những ai quan tâm đến giáo dục, đội ngũ giáo viên, và cả học sinh.
- Chƣơng trình nghị sự đƣợc xác định vào ngày diễn ra sự kiện: Edcamps
không nên làm theo kế hoạch dự kiến. Ngay khi bắt đầu sự kiện sự kiện, chƣơng trình
sẽ đƣợc thiết kế qua tƣơng tác và trao đổi với các thành viên đang tham gia.
Chƣơng trình này, vì thế, sẽ mang tính tự phát, kết quả của quá trình tƣơng tác cao,
và đáp ứng nhu cầu của học viên.
- Bất cứ ai tham dự cũng có thể là ngƣời trình bày: Bất cứ ai tham gia vào một
Edcamp điều đủ điều kiện trình bày suy nghĩ và hiểu biết của mình. Tất cả các
giáo viên, các bên liên quan giáo dục, và các chuyên gia đều có thể chia sẻ
chuyên môn của họ trong một bối cảnh hợp tác cùng nhau.
- Tuân thủ “quy tắc của hai chân” khuyến khích ngƣời tham gia tìm kiếm
một phiên hội thảo đáp ứng nhu cầu của họ. Nếu nhƣ không thỏa nhu cầu họ có thể
rút lui sớm.
3. Thay lời kết
Harwell (2003) từng mạnh mẽ khẳng định việc phát triển nghè nghiệp không chỉ
là một sự kiện mà đó là một tiến trình. Tiến trình này diễn ra liên tục và kéo dài theo
hình thức học tập suốt đời bằng nhiều hình thức Hargreaves (1997). Các mô hình
trên đây hiện rất phổ biến và thu đƣợc nhiều hiệu quả khác nhau trong việc phát triển
nghề nghiệp cho giáo viên. Tuy nhiên cũng cần lƣu ý rằng, để một mô hình đƣợc áp
dụng thành công, chúng ta cần hài hòa giữa cá nhân và tổ chức. Việc phát triển
nghề nghiệp không nên đƣợc mặc định là công việc mà nhà trƣờng tổ chức cho
cá nhân giáo viên, mà nên đƣợc xem là một tiến trình hợp tác giữa cá nhân giáo viên
và nhà trƣờng (Board of Teacher Registration, 1997). Trong đó, việc tạo một
môi trƣờng thuận lợi cho cá nhân phát triển với nhiều nguồn lực nghiên cứu là cơ sở,
là tiền đề cho việc phát triển nghề nghiệp của giáo viên. Nhƣng, chính sự nỗ lực,
động cơ học tập mạnh mẽ, các kỹ năng tự học luôn đƣợc trau dồi của từng cá nhân
mới chính là yếu tố quyết định sự thành công của tiến trình này. Xin kết bài với ý kiến
của Clark (1992):
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Để phát triển cá nhân nhƣ những ngƣời chuyên nghiệp chúng ta cần
lên kế hoạch, chọn lọc, phát thảo, phạm lỗi, sắp xếp lại những lối mòn
trong suy nghĩ. Chúng ta phải tự thiết kế mình, và không ngừng ôn tập, thiết kế
lại, học tập từ chính kinh nghiệm của mình. Chúng ta phải chung sức với thế giới
xung quanh để tạo cho chính mình một thiên đàng hay một địa ngục
vì chính những thiết kế, và hoạch định của mình (tr. 77).
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NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN
GIÁO DỤC VIỆT NAM SAU 2015
Nguyễn Văn Thăng, Lƣu Văn Hoàng, Hồ Hữu Kiêm
Khoa Sư phạm – Trường ĐH Thủ Dầu Một
Tóm tắt: Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng công cuộc đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục đào tạo không chỉ đặt ra nhiệm vụ mới cho công tác đào tạo ở các
trƣờng sƣ phạm mà còn đặt ra nhiệm vụ bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên (GV) phổ thông
giúp họ thực hiện tốt nội dung chƣơng trình sách giáo khoa (CT-SGK) mới là việc làm
cần thiết. Bài viết này chúng tôi chỉ bàn đến những vấn đề cơ bản định hƣớng
việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam trong đó tập trung vào
CT- SGK mới sau 2015 và vai trò nhiệm vụ của trƣờng ĐH Đồng Tháp trong công tác
bồi dƣỡng GV.
1. Mở đầu
GV là yếu tố hàng đầu quyết định chất lƣợng giáo dục. Luật giáo dục (điều 15)
nêu rõ “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục.
Nhà giáo phải không ng ng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học.
Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có chính sách bảo đảm các điều kiện
cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của mình....”
Ngay từ đầu năm học 2015-2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các sở giáo dục:
“xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ GV, cán bộ quản lý mầm non,
phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; chú trọng
bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp
dạy học, tăng cường các kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới CT - SGK
phổ thông”3.Với nhận thức hoạt động trung tâm của nhà trƣờng là dạy học
và giáo dục. Để phát triển toàn diện học sinh, thầy cô giáo là lực lƣợng trực tiếp
thực hiện chƣơng trình giáo dục. Chất lƣợng giáo dục của nhà trƣờng phần lớn
do đội ngũ GV quyết định. Do đó việc bồi dƣỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo vừa là
mục tiêu, vừa là động lực phát triển nhà trƣờng. Vì thế phải đổi mới cách đào tạo
bồi dƣỡng GV và điều chỉnh, phát triển chuẩn đào tạo GV theo các yêu cầu trên.
Về mặt giáo dục, yêu cầu này cũng hoàn toàn phù hợp đối với GV phổ thông các cấp
trong bối cảnh hiện nay.
2. Một số vấn đề cơ bản của công tác bồi dƣỡng GV theo định hƣớng đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo Việt Nam
2.1. Quan điểm xây dựng chƣơng trình giáo dục phổ thông mới4
3

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 816/NGCBQLCSGD-VP ngày 28/8/2015 về việc một số chú ý trong công tác
phát triển đội ngũ NG-CBQL và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2015-2016.
4
Theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng (khoá XI) về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội
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Chƣơng trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) là toàn bộ phƣơng hƣớng
và kế hoạch GDPT, trong đó nêu rõ mục tiêu GDPT, quy định yêu cầu cần đạt về
phẩm chất và năng lực đối với học sinh, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục,
phƣơng pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả
giáo dục đối với các môn học, chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo
ở mỗi lớp và mỗi cấp học của GDPT. CT GDPT bao gồm CT tổng thể và CT môn học.
Trên cơ sở giáo dục toàn diện và hài hoà đức, trí, thể, mỹ, mục tiêu CT GDPT
xác định những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh ở từng cấp học;
mục tiêu chƣơng trình môn học xác định những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ,
hƣớng đến hình thành những phẩm chất, năng lực đặc thù môn học và các phẩm chất,
năng lực khác ở từng lớp, từng cấp học, coi đó là cam kết bảo đảm chất lƣợng của cả
hệ thống và từng cơ sở giáo dục, là căn cứ để chỉ đạo, giám sát và đánh giá chất lƣợng
giáo dục phổ thông.
Giáo dục phổ thông 12 năm, gồm hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản
(gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp trung học cơ sở 4 năm) và giai đoạn giáo dục
định hƣớng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông 3 năm). Nội dung giáo dục
phổ thông bảo đảm tinh giản, hiện đại, thiết thực, thực hành, vận dụng kiến thức vào
thực tiễn, phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lý lứa tuổi học sinh; giáo dục nhân cách,
đạo đức, văn hoá pháp luật và ý thức công dân; tập trung vào những giá trị cơ bản của
văn hoá, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, giá trị cốt lõi và
nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; dạy ngoại ngữ
và tin học theo hƣớng chuẩn hoá, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của học sinh;
giáo dục nghệ thuật và giáo dục thể chất coi trọng việc định hƣớng thẩm mỹ
và bồi dƣỡng hứng thú rèn luyện sức khoẻ, hoạt động nghệ thuật.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp dạy và học theo định hƣớng phát huy
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tập trung dạy cách học và rèn luyện
năng lực tự học, tạo cơ sở để học tập suốt đời, tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng,
phát triển năng lực; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc;
vận dụng các phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với
mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tƣợng học sinh và điều kiện cụ thể của mỗi cơ sở
giáo dục phổ thông. Đa dạng hoá hình thức tổ chức học tập, coi trọng cả dạy học
trên lớp và các hoạt động xã hội, trải nghiệm sáng tạo, tập dƣợt nghiên cứu khoa học.
Phối hợp chặt chẽ giáo dục nhà trƣờng, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các hoạt động giáo dục.
Đổi mới căn bản hình thức và phƣơng pháp thi, kiểm tra và đánh giá chất lƣợng
giáo dục, bảo đảm trung thực, khách quan, góp phần hƣớng dẫn, điều chỉnh cách học
và cách dạy. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá
cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của ngƣời dạy với tự đánh giá của ngƣời học;
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chƣơng trình, sách giáo khoa giáo
dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chƣơng trình, sách giáo khoa
giáo dục phổ thông.
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đánh giá của nhà trƣờng với đánh giá của gia đình và của xã hội; thực hiện đánh giá
chất lƣợng giáo dục phổ thông ở cấp độ quốc gia, địa phƣơng và tham gia các kỳ
đánh giá quốc tế để làm căn cứ đề xuất chính sách, giải pháp cải thiện chất lƣợng
giáo dục phổ thông. Đổi mới phƣơng thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học
phổ thông theo hƣớng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy,
trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho
việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
2.2. Nội dung - kế hoạch giáo dục trong CT GDPT mới sau 2015
Từ trƣớc đến nay, kể cả CT hiện hành, về cơ bản vẫn là CT tiếp cận nội dung.
Theo cách tiếp cận nội dung, CT thƣờng chỉ nêu ra một danh mục đề tài, chủ đề của
một lĩnh vực/môn học nào đó cần dạy và học. Tức là tập trung xác định và trả lời câu
hỏi: Chúng ta muốn học sinh biết cái gì? Nên chủ yếu chạy theo khối lƣợng kiến thức,
ít chú ý dạy cách học, nhu cầu, hứng thú của ngƣời học…
CT GDPT mới chuyển sang cách tiếp cận năng lực, nhằm phát triển phẩm chất
và năng lực ngƣời học. Đó là là cách tiếp cận nêu rõ học sinh sẽ làm đƣợc gì và làm
nhƣ thế nào vào cuối mỗi giai đoạn học tập trong nhà trƣờng. Cách tiếp cận này cũng
đòi hỏi HS nắm vững những kiến thức, kĩ năng cơ bản nhƣng còn chú trọng yêu cầu
vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực hành, giải quyết các tình huống trong học tập và
cuộc sống; tính chất và kết quả hoạt động cũng phụ thuộc rất nhiều vào hứng thú,
niềm tin, đạo đức… của ngƣời học nên CT cũng rất chú trọng đến mục tiêu phát triển
các phẩm chất của học sinh; phát triển các phẩm chất chủ yếu và các năng lực
chung mà mọi học sinh đều cần có, đồng thời phát triển các phẩm chất và năng lực
riêng của từng em; tập trung vào việc dạy và học nhƣ thế nào?
Sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận này sẽ chi phối và bắt buộc tất cả
các khâu của quá trình dạy học thay đổi: nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện,
hình thức tổ chức, cách kiểm tra, đánh giá; cách thức quản lý và thực hiện…
nhằm tạo ra sự thay đổi căn bản về chất lƣợng giáo dục.
Dự thảo CT tổng thể đã xác định các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung
cần hình thành và phát triển cho học sinh:
Các phẩm chất chủ yếu: Sống yêu thƣơng; Sống tự chủ; Sống trách nhiệm
Các năng lực chung: Tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Thẩm mỹ; Thể chất;
Giao tiếp; Hợp tác; Tính toán; Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).
Chƣơng trình giáo dục phổ thông gồm 8 lĩnh vực giáo dục: Ngôn ngữ và văn học;
Toán học; Đạo đức - Công dân; Thể chất; Nghệ thuật; Khoa học Xã hội; Khoa học
Tự nhiên; Công nghệ - Tin học.
Bảng kế hoạch giáo dục trong CT tổng thể đƣợc thiết kế bảo đảm tính tiếp nối,
liên thông giữa các môn học, các lớp học, các cấp học và 2 giai đoạn giáo dục
(giáo dục cơ bản và giáo dục định hƣớng nghề nghiệp).
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Theo chiều ngang từ trái qua phải, bảng kế hoạch giáo dục cho thấy sự phát triển
của từng môn học từ lớp dƣới lên lớp trên, xuyên suốt qua các cấp học; sự thay đổi tên
gọi của một số môn học phản ánh sự thay đổi cách tiếp cận và tính chất nội dung
môn học, gợi ý phƣơng pháp dạy học của môn học qua các lớp, các cấp học; từ một
môn học ở lớp dƣới tách ra thành nhiều môn học ở lớp trên thể hiện định hƣớng
tích hợp mạnh ở các lớp học dƣới và phân hóa dần ở các lớp học trên. Ví dụ:
Cuộc sống quanh ta, thành Tìm hiểu xã hội + Tìm hiểu tự nhiên, thành Khoa học
xã hội + Khoa học tự nhiên, thành Lịch sử + Địa lý và Vật lý + Hoá học + Sinh học.
Điều này góp phần tạo thuận lợi cho việc xây dựng CT môn học bảo đảm
tính liên thông giữa các lớp học, cấp học.
Theo chiều từ trên xuống, bảng kế hoạch giáo dục cho biết thông tin về hệ thống
môn học của từng lớp và cấp học; môn học bắt buộc, môn học tự chọn ở mỗi lớp và
hƣớng dẫn học sinh tự chọn các môn học/nội dung tự chọn; trong bảng có các con số
ghi thời lƣợng giáo dục (số tiết học trung bình hàng tuần) phân cho môn học
ở từng lớp, đảm bảo sự cân đối giữa các môn học ở từng lớp, từng cấp học, đồng thời
tạo thuận lợi cho trƣờng phổ thông xây dựng, phát triển kế hoạch giáo dục riêng
trong quá trình triển khai thực hiện CTGD.
2.3. Vai trò trường ĐH Đồng Tháp trong việc bồi dưỡng GV, cán bộ quản lý trường
phổ thông triển khai thực hiện CT GDPT mới sau 2015
2.3.1. Mục tiêu và nội dung bồi dưỡng
- Với GV và cán bộ quản lý nhà trƣờng:
+ Những yêu cầu mới về mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy
học, kiểm tra – đánh giá quy định trong CT GDPT tổng thể, trong CT từng môn học.
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+ Nâng cao năng lực về vận dụng các phƣơng pháp dạy học, giáo dục, kiểm tra
đánh giá theo định hƣớng tích hợp, phân hoá, phát triển năng lực học sinh; kĩ năng
phát triển kế hoạch/CTGD nhà trƣờng, CT môn học; hƣớng dẫn học sinh nghiên cứu
khoa học kỹ thuật, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; kĩ năng tham vấn học đƣờng,
tƣ vấn hƣớng nghiệp; kỹ năng tin học…
- Với cán bộ quản lý nhà trƣờng:
+ Tổ chức tập thể sƣ phạm xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trƣờng, sinh hoạt
chuyên môn theo tinh thần xây dựng các tập thể GV thƣờng xuyên tự học và học tập
lẫn nhau để nâng cao năng lực nghề nghiệp.
+ Kỹ năng xây dựng kế hoạch, phân công GV, khai thác nguồn lực… để dạy các
môn học tích hợp, hƣớng dẫn hoạt động TNST, dạy học các chuyên đề/môn học tự chọn.
+ Tổ chức các hoạt động xã hội hoá giáo dục.
2.3.2. Hình thức và phương pháp bồi dưỡng
- Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin và truyền thông, thực hiện
chủ trƣơng kết hợp tập huấn, bồi dƣỡng qua mạng với tập huấn trực tiếp. Tất cả các
GV đều đƣợc tƣơng tác với các nguồn tài nguyên về CT và sách giáo khoa mới:
các tác giả, chuyên gia giáo dục, các nhà sƣ phạm, văn bản CT, sách giáo khoa,
thí nghiệm và thiết bị dạy học và các tài liệu giáo dục liên quan…
Với định hƣớng đó các nội dung bồi dƣỡng cần đƣợc biên soạn dạng kỹ thuật số
và tải hết lên mạng thông tin và các phƣơng tiện truyền thông để tiện cho GV
tham khảo ở mọi lúc, mọi nơi. Tổ chức cho GV trao đổi, thảo luận, nêu thắc mắc;
cử giảng viên theo dõi, hƣớng dẫn, giải đáp qua mạng hoặc trực tiếp tập huấn những
vấn đề cần thống nhất cho GV cốt cán của trƣờng phổ thông.
- Đội ngũ GV cốt cán không phải là ngƣời nói lại nội dung bồi dƣỡng của
giảng viên mà là hạt nhân tổ chức thực hiện và tháo gỡ khó khăn trong quá trình
triển khai dạy học CT và sách giáo khoa mới trong từng trƣờng hoặc cụm trƣờng.
- Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hình thức nghiên cứu bài học, lấy đó làm
hình thức bồi dƣỡng và tự bồi dƣỡng thƣờng xuyên của từng GV và tập thể GV.
2.3.3. Vai trò trường ĐH Đồng Tháp
Trƣờng sƣ phạm và trƣờng phổ thông có quan hệ hữu cơ, các trƣờng sƣ phạm có
vai trò rất lớn trong xây dựng và trong thực hiện CT GDPT, muốn vậy Trƣờng ĐH
Đồng Tháp cần:
- Chủ động nghiên cứu phát triển CT giáo dục các cấp học gắn liền với hoạt động
phát triển CT đào tạo, bồi dƣỡng GV phổ thông, bảo đảm tính hiện đại và thực tiễn,
đón đầu đổi mới CT GDPT.
- Cung cấp nhân lực nòng cốt xây dựng CT, biên soạn sách giáo khoa GDPT và
các tài liệu hƣớng dẫn dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, viết tài liệu
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bồi dƣỡng và tham gia trực tiếp đào tạo, bồi dƣỡng GV và cán bộ quản lý giáo dục.
- Phối hợp với các trƣờng phổ thông tổ chức nghiên cứu khoa học giáo dục,
phát hiện những vấn đề nảy sinh trong giáo dục, trong thực hiện CT GDPT mới
để cùng giải quyết. Thông qua hoạt động này để phát triển năng lực nghề nghiệp
cho cả giảng viên sƣ phạm và GV phổ thông.
- Trực tiếp tham gia thực nghiệm, sơ kết, tổng kết, đánh giá quá trình triển khai
CT GDPT mới.
- Sử dụng trang mạng “Trƣờng học kết nối” để tổ chức bồi dƣỡng và tự
bồi dƣỡng cho GV và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đảm bảo thực hiện tốt việc
bồi dƣỡng theo nhu cầu của từng cá nhân; phát huy hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn
trong nhà trƣờng giúp cho đội ngũ GV chủ động bồi dƣỡng và tự bồi dƣỡng để
nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tham gia làm chuyên gia trên mô hình
trƣờng học kết nối.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp trong việc chủ động
xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và nguồn lực để bồi dƣỡng GV.
- Nhà trƣờng cần đi trƣớc một bƣớc trong việc chuẩn bị đội ngũ GV và xây dựng
đƣợc đội ngũ giảng viên cốt cán trong việc bồi dƣỡng, đào tạo lại GV phổ thông.
3. Kết luận
Để tất cả GV thực hiện tốt đƣợc nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
hiện nay, công tác bồi dƣỡng GV có tầm quan trọng đặc biệt và có ý nghĩa quyết định
đến việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo hƣớng tới mục tiêu nâng cao chất lƣợng
giáo dục. Thực hiện việc bồi dƣỡng là nhiệm vụ đƣợc tiến hành trong suốt quá trình
công tác của GV, với mục tiêu cập nhật, bổ sung kiến thức, đào tạo tiếp tục, đào tạo lại
về chuyên môn nghiệp vụ cho GV, giúp ngƣời GV không ngừng nâng cao năng lực và
phẩm chất nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn sâu, rộng; có kĩ năng sƣ phạm
lành nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lƣợng. Muốn vậy, GV phải
nghiên cứu để hiểu, thực hiện đúng các chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc trong việc
đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo đặc biệt về chƣơng trình, sách giáo khoa
mới, tích cực tham gia bồi dƣỡng và tự bồi dƣỡng để thực hiện tốt nhiệm vụ xã hội
giao phó.
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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG HỌC
TS. Phạm Minh Giản5, TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh6
1. Đặt vấn đề
Trong cơ chế quản lý với sự phân cấp, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
cơ sở, cán bộ quản lý (CBQL) trƣờng học, đứng đầu là hiệu trƣởng (HT) có nhiều
quyền hơn và cũng có trách nhiệm nặng nề hơn so với trƣớc đây. HT là ngƣời
quyết định sự thành công của việc tổ chức thực hiện phƣơng thức quản lý mới.
Những nội dung và yêu cầu của đổi mới giáo dục và quản lý giáo dục đã mở rộng
thêm vai trò của HT trƣờng học.
Nhà trƣờng có quyền tuyển dụng nhà giáo và tham gia điều động nhà giáo;
Nhà trƣờng có quyền huy động, sử dụng, quản lý các nguồn lực theo quy định của
pháp luật; Nhà trƣờng có nhiệm vụ tự đánh giá chất lƣợng giáo dục và chịu sự
kiểm định chất lƣợng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền… Trong thực hiện các
quy định ấy, HT có trách nhiệm chính. HT chịu trách nhiệm trƣớc cơ quan quản lý và
cộng đồng về các hoạt động học tập và giảng dạy, hƣớng dẫn, hỗ trợ các giáo viên
phát triển chuyên môn. HT điều hành việc thực hiện giáo dục tổng hợp, vừa trang bị
kiến thức phổ thông vừa giáo dục hƣớng nghiệp, định hƣớng việc làm gắn với nhu cầu
xã hội cho học sinh…Điều đó đòi hỏi ở HT và những CBQL trƣờng học
những phẩm chất mới, năng lực mới.
Phát triển đội ngũ CBQL trƣờng học phải triển khai một cách bền vững, trƣớc hết
là tăng cƣờng khả năng cá nhân và khả năng thích ứng với bối cảnh mới trong mọi
tình huống. Bồi dƣỡng CBQL trƣờng học hƣớng đến phát triển các nhà quản lý
giáo dục “chuyên nghiệp”; Cần hỗ trợ để các CBQL trƣờng học tăng cƣờng nhận thức
về tiến trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; Phát triển khả năng hành động
thực tiễn để thực hiện các thay đổi thành công.
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Bồi dƣỡng phát triển CBQL trƣờng học theo tiếp cận năng lực là một hƣớng đi
phù hợp. Năng lực nói chung và năng lực nghề nghiệp nói riêng không có sẵn mà nó
đƣợc hình thành và phát triển qua hoạt động học tập và lao động trong hoạt động
nghề nghiệp. Học hỏi và lao động không mệt mỏi là con đƣờng phát triển năng lực
nghề nghiệp. Các hoạt động bồi dƣỡng phải căn cứ vào yêu cầu năng lực nghề nghiệp
mà nghề đòi hỏi để xác định nội dung bồi dƣỡng và thực hiện theo phƣơng pháp
tích cực, hƣớng dẫn, hỗ trợ để ngƣời học nghiên cứu và khám phá, tìm cách vận dụng
sáng tạo kiến thức vào giải quyết vấn đề. Có nhƣ vậy ngƣời học sau khi tham gia
hoạt động bồi dƣỡng mới có đƣợc năng lực tác nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
2. Nội dung
2.1. Yêu cầu đổi mới quản lý trường phổ thông
2.2.1. Những thay đổi trong giáo dục
Đổi mới giáo giáo dục đang diễn ra trên quy mô toàn cầu với những thay đổi
sâu sắc trong giáo dục, từ quan niệm về chất lƣợng giáo dục, xây dựng nhân cách
ngƣời học đến cách tổ chức quá trình và hệ thống giáo dục. Có thể khái quát một số
vấn đề cơ bản của đổi mới giáo dục nhƣ sau:
- Nhà trƣờng từ chỗ khép kín chuyển sang mở cửa, đối thoại với xã hội và gắn bó
chặt chẽ với nghiên cứu khoa học-công nghệ và ứng dụng.
- Việc dạy học chuyển từ tập trung vào nội dung sang phát triển toàn diện
năng lực, phẩm chất của ngƣời học.
- Nhà giáo thay vì chỉ truyền đạt tri thức, chuyển sang là ngƣời tổ chức các
hoạt động học tập, lôi cuốn ngƣời học tham gia tích cực, qua đó từng bƣớc phát triển
ở ngƣời học năng lực tƣ duy, năng lực hành động, hƣớng dẫn ngƣời học phƣơng pháp
học để họ có thể chủ động tìm hiểu tiếp thu những tri thức mới, biết vận dụng
vào giải quyết các vấn đề của đời sống thực.
- Đầu tƣ cho giáo dục từ chỗ đƣợc xem là phúc lợi xã hội chuyển sang đầu tƣ
cho phát triển. Tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo
hƣớng hiện đại;
- Điều chỉnh cơ cấu và quy mô, nâng cao trình độ đào tạo đáp ứng các nhu cầu
đa dạng của thực tiễn, tăng hiệu quả giáo dục, nhạy bén và thích ứng nhanh với những
biến động của nhu cầu nhân lực.
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút sự viện trợ, đầu tƣ tiền vốn và thiết bị
cho giáo dục. Coi trọng việc trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển giáo dục của các
nƣớc tiên tiến, trƣớc hết là các nƣớc trong khu vực;
- Thực hiện quản lý giáo dục theo hƣớng phân cấp mạnh mẽ, tăng quyền tự chủ,
tự chịu trách nhiệm cho cơ sở; Áp dụng các mô hình quản lý mới trong các nhà trƣờng
và cơ sở giáo dục, tăng cƣờng hợp tác công - tƣ, xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa
các loại hình giáo dục.
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2.2.2. Yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Đổi mới giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu về con ngƣời và nguồn nhân lực là
nhân tố quyết định sự phát triển đất nƣớc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
do đó cần tạo sự chuyển biến cơ bản và toàn diện về giáo dục:
- Đổi mới mục tiêu giáo dục phổ thông, hƣớng tới phát triển toàn diện
về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản của học sinh
nhằm hình thành nhân cách con ngƣời Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tƣ cách
và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống
lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
- Đổi mới nội dung giáo dục: Nội dung giáo dục phản ánh yêu cầu mới
về mục tiêu giáo dục, về đổi mới phƣơng pháp giáo dục và các yêu cầu khác của sự
phát triển kinh tế - xã hội và khoa học - công nghệ trong thời đại ngày nay. Xây dựng
nội dung dạy học kết hợp hai hƣớng tích hợp và phân hóa; trong đó sự phân hóa gắn
với định hƣớng học tập, lựa chọn nghề nghiệp của học sinh ở giai đoạn sau trung học.
- Tích cực triển khai đổi mới phƣơng pháp giáo dục theo xu hƣớng chung là:
Cải tiến các phƣơng pháp dạy học truyền thống theo hƣớng tác động vào thái độ học;
tăng cƣờng khả năng làm việc độc lập; chủ động và khả năng tự học của học sinh,
thông qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Triển khai từng bƣớc các
phƣơng pháp dạy học hiện đại để xác định mức độ phù hợp với đối tƣợng và điều kiện,
hoàn cảnh cụ thể nhằm xác định và điều chỉnh cách sử dụng cho có hiệu quả.
Tìm kiếm các phƣơng pháp dạy học mới nhằm đáp ứng đƣợc mục tiêu dạy học và
nội dung dạy học có những thay đổi. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và
những thành tựu của các khoa học khác vào việc cải tiến, đổi mới phƣơng pháp
dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả dạy học.
- Đổi mới phƣơng thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh
theo hƣớng đánh giá năng lực, phẩm chất, thực hiện đồng bộ với đổi mới phƣơng pháp
dạy học; Lấy đổi mới phƣơng thức kiểm tra đánh giá làm khâu đột phá, tạo động lực
cho đổi mới cách dạy, cách học ở nhà trƣờng.
2.2.3. Yêu cầu đổi mới quản lý trường phổ thông
- Xây dựng đƣợc chiến lƣợc phát triển nhà trƣờng với tầm nhìn, sứ mạng,
hệ giá trị đƣợc tuyên bố rõ ràng, đƣợc mọi thành viên trong trƣờng đồng thuận, chia sẻ
và hợp tác thực hiện;
- Phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp; đảm bảo có đội ngũ giáo viên đủ về số lƣợng, hợp lý về cơ cấu,
đạt chuẩn về trình độ đào tạo và năng lực để triển khai chƣơng trình giáo dục
phổ thông mới.
- Đổi mới cách xây dựng kế hoạch, phân công, xây dựng cơ chế phối hợp,
lựa chọn và triển khai các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục của nhà trƣờng;
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- Đổi mới cách đầu tƣ, trang bị, khai thác cơ sở vật chất thiết bị theo hƣớng
hiện đại đáp ứng yêu cầu triển khai các hoạt động dạy học giáo dục theo chƣơng trình
mới nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh...
- Đổi mới cách đánh giá ngƣời dạy, ngƣời học, đánh giá các hoạt động
theo hƣớng kiểm định chất lƣợng (dựa trên chuẩn và tập hợp các minh chứng cụ thể
theo thực tế thực hiện, khách quan và chú trọng vấn đề cải thiện chất lƣợng bằng
các kế hoạch hành động thiết thực)
Để thực hiện tốt những yêu cầu đó, phải xây dựng và nâng cao năng lực
cho đội ngũ CBQL trƣờng học để họ thể làm chủ đƣợc những thay đổi, vƣợt qua đƣợc
những rào cản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tạo ra đƣợc các thay đổi cần thiết
trong giáo dục.
2.2. Yêu cầu bồi dưỡng năng lực thực hiện cho đội ngũ CBQL trường học
2.2.1. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng CBQL trường học
Trong đào tạo, bồi dƣỡng theo năng lực thực hiện (NLTH), ngƣời ta quan tâm
đến việc đào tạo, huấn luyện con ngƣời biết vận dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ vào
giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn, cung cấp cho họ những năng lực cần thiết,
phù hợp để thực hiện tốt các yêu cầu hoạt động nghề nghiệp. Theo tiếp cận NLTH,
triển khai giảng dạy các chuyên đề trong chƣơng trình bồi dƣỡng CBQL trƣờng học,
phải xác định đƣợc mục tiêu dạy học theo sát yêu cầu từ thực tiễn; lựa chọn những
nội dung sao cho vừa đủ, không thừa, không thiếu, thể hiện sự tích hợp cao giữa
lý thuyết và thực hành; lựa chọn phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học phát huy tính
tích cực đối đa của ngƣời học, giúp ngƣời học sau bài học thực hiện đƣợc nhiệm vụ,
công việc theo chức năng của họ. Nói cách khác, mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp,
phƣơng tiện dạy học phải là một thể thống nhất theo tiếp cận NLTH các công việc của
ngƣời CBQL trƣờng học với những chuẩn mực rõ ràng đƣợc quy định trong điều kiện
cụ thể.
Theo tiếp cận NLTH, việc tổ chức giảng dạy cần dựa trên mấy điểm chính sau:
(1) Dạy và học tích cực phải là lấy hoạt động học làm trung tâm; (2) Mục tiêu dạy học
chính là những kiến thức, kỹ năng, thái độ mới đƣợc hình thành ở ngƣời học, thể hiện
tập trung ở những hành động mà mọi ngƣời học phải thực hiện đƣợc; (3) Kế hoạch
dạy học phải thể hiện đƣợc kế hoạch của các hoạt động học kết hợp với kế hoạch
khai thác các phƣơng tiện, tài liệu học tập của ngƣời học; (4) Khi mang ý nghĩa là một
qui trình chặt chẽ, từng hoạt động trong kế hoạch dạy học phải đạt đến một yêu cầu
chất lƣợng cụ thể có thể đo đếm, quan sát đƣợc, làm cơ sở để quyết định chuyển sang
bƣớc kế tiếp; (5) Hệ thống hoạt động dạy và hoạt động học và sự phối hợp giữa chúng
thể hiện phƣơng pháp dạy học đƣợc chọn.
Nhƣ vậy bồi dƣỡng CBQL trƣờng học theo tiếp cận năng lực thực hiện thể hiện
việc bồi dƣỡng gắn với việc làm, mô phỏng các hoạt động từ thực tiễn; định hƣớng
vào đầu ra của quá trình bồi dƣỡng,…Bồi dƣỡng theo NLTH có nội dung thiết thực,
tích hợp trọn vẹn giữa lý thuyết và thực hành theo từng công việc cụ thể mà ngƣời
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CBQL trƣờng học phải đảm nhiệm. Do vậy, để dạy học theo NLTH, nội dung bài học
cần đƣợc thiết kế theo trình tự từng công việc, bƣớc công việc, những kiến thức,
kỹ năng và thái độ cần thiết phải đƣợc hình thành để ngƣời học có thể thực hiện
thành thạo từng công việc của họ trong những điều kiện nhất định.
Theo tiếp cận NLTH, bài giảng trong bồi dƣỡng CBQL trƣờng học không còn
thuần túy là bài giảng lý thuyết hoặc thực hành mà là bài giảng tích hợp. Sự tích hợp
không chỉ nằm trong giới hạn về nội dung (lý thuyết và thực hành) mà cả về
phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học. Điều này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị
chu đáo từ khâu thiết kế bài giảng, và linh hoạt trong triển khai giảng dạy sát với
đối tƣợng học viên.
Về phƣơng pháp bồi dƣỡng, cần phải loại bỏ mọi hình thức áp đặt, thay vào đó,
hết sức coi trọng việc bồi dƣỡng năng lực tƣ duy độc lập, sáng tạo cho ngƣời học.
Không nên quan niệm bồi dƣỡng CBQL trƣờng học theo kiểu “cầm tay, chỉ việc”.
Điều quan trọng trong công tác bồi dƣỡng CBQL hiện nay là hƣớng dẫn họ cách
tƣ duy, nhận diện và phân tích vấn đề để tìm cách giải quyết phù hợp với thực tiễn
luôn thay đổi. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định trong dạy học các chuyên đề bồi dƣỡng
CBQL trƣờng học, việc sƣu tầm, thiết kế các tính huống học tập là rất cần thiết
và dạy học thông qua giải quyết tính huống rất hiệu quả.
2.2.2. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng phát triển CBQL trường học
Cần chú ý bồi dƣỡng cho CBQL trƣờng học cả trƣớc và sau khi bổ nhiệm.
(i) Bồi dƣỡng trƣớc khi bổ nhiệm- chuẩn bị năng lực cần thiết để CBQL thực thi
nhiệm vụ khi đƣợc giao
Đối với đội ngũ dự nguồn, triển khai chƣơng trình đào tạo bồi dƣỡng cơ bản
về nghiệp vụ quản lý. Chƣơng trình bồi dƣỡng trƣớc bổ nhiệm phải đƣợc xây dựng
theo hƣớng nâng cao năng lực tƣ duy và thực hành công tác quản lý ở cơ sở. Căn cứ
vào Quy hoạch đội ngũ quản lý trƣờng phổ thông của địa phƣơng, hàng năm các
Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐTcử cán bộ tham gia khóa bồi dƣỡng cơ bản về nghiệp vụ
quản lý. Chƣơng trình này nên thực hiện trong thời gian ít nhất là 2 tháng.
(ii). Bồi dƣỡng sau bổ nhiệm - tăng cƣờng năng lực thực hiện nhiệm vụCBQL
sau khi đƣợc bổ nhiệm vẫn cần thƣờng xuyên đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng để đáp ứng
yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh luôn thay đổi. Để CBQL trƣờng học
phát huy đƣợc vai trò của mình, làm tốt các nhiệm vụ đƣợc giao, đƣa nhà trƣờng
phát triển đảm bảo yêu cầu, cần triển khai các chƣơng trình đào tạo các "công cụ
hỗ trợ", đào tạo nâng cao...
Đào tạo "công cụ hỗ trợ":
Đối với các chƣơng trình cung cấp các công cụ hỗ trợ nhƣ tiếng Anh, Tin học,
tiếng dân tộc. Thực hiện việc này thƣờng do các Sở GD-ĐT thực hiện, cũng có thể
yêu cầu và hƣớng dẫn CBQL chủ động học tập.
Đào tạo nâng cao trình độ:
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Cử CBQL trƣờng phổ thông tham gia học tập theo các chƣơng trình đào tạo
thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
Chƣơng trình bồi dƣỡng nâng cao, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới, thông qua:
- Hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề;
- Tập huấn ngắn ngày để cập nhật tri thức, cập nhật nghiệp vụ đáp ứng
những yêu cầu chỉ đạo của ngành;
Có thể thấy rằng, việc phát triển năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ CBQL
trƣờng học đáp ứng những thay đổi trong giáo dục cần quan tâm đến các khía cạnh
cơ bản nhƣ: phát triển chƣơng trình bồi dƣỡng; xây dựng đội ngũ giảng viên
làm nhiệm vụ bồi dƣỡng; định hƣớng các hình thức bồi dƣỡng để CBQL trƣờng học
lựa chọn và thực hiện [4].
2.2.2.1. Phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiếp cận năng lực thực hiện
- Cần định kỳ điều chỉnh chƣơng trình bồi dƣỡng theo những yêu cầu mới về
triển khai nhiệm vụ của các trƣờng học trong hệ thống giáo dục, đảm bảo tính mới,
cập nhật và hiện đại.
- Mỗi chuyên đề phải xác định rõ mục tiêu thể hiện cái mà ngƣời học cần đạt về
kiến thức, kỹ năng, thái độ tƣơng ứng với năng lực thực hiện công việc gắn với
chuyên đề đó; biên soạn nội dung quán triệt đƣợc các mục tiêu của chuyên đề;
- Chƣơng trình, tài liệu cần đƣợc biên soạn theo hƣớng mở, cập nhật, thể hiện rõ
định hƣớng vận dụng vào thực tiễn quản lý ở cơ sở.
- Có hệ thống câu hỏi hƣớng dẫn tìm hiểu nội dung hay vấn đề cần trao đổi
thảo luận, theo đó cung cấp các thông tin cốt lõi để ngƣời học nắm đƣợc vấn đề chính.
- Hệ thống tài liệu tham khảo rõ ràng, phù hợp, chú ý các tài liệu khoa học
liên quan chứ không chỉ liệt kê hệ thống văn bản;
Việc phát triển tài liệu phải tập hợp đƣợc các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý
có năng lực tham gia. Để giảng dạy đáp ứng yêu cầu của từng đối tƣợng học viên tại
những thời điểm cụ thể, mỗi cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng, mỗi giảng viên phải có
trách nhiệm phát triển tài liệu học tập đáp ứng nhu cầu thực tế của ngƣời học mà họ
sẽ phải hƣớng dẫn và phải làm chủ đƣợc tài liệu giảng dạy đó. Ở khía cạnh phát triển
tài liệu giảng dạy, mỗi giảng viên khi tham gia giảng dạy các chuyên đề trong
chƣơng trình phải căn cứ từ đối tƣợng ngƣời học, nhu cầu của họ và yêu cầu của
ngành, của đất nƣớc để bổ sung, cập nhật các thông tin cần thiết vào tài liệu. Ngoài các
nội dung cơ bản, các nội dung cần đƣợc phát triển khi giảng dạy bao gồm:
- Thực tiễn giáo dục và quản lý giáo dục của các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý
giáo dục gắn với địa phƣơng;
- Các văn bản chỉ đạo của ngành và địa phƣơng về giáo dục mới ban hành;
- Các tình huống quản lý đƣợc tổng hợp từ thực tiễn, thông qua ý kiến của
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ngƣời học từ các khóa học liền trƣớc đƣợc lựa chọn, hoặc đƣợc cung cấp từ chính
học viên tham dự lớp học hiện tại;
- Các kết quả nghiên cứu mới về quản lý giáo dục, quản lý trƣờng học;
- Các kinh nghiệm trong nƣớc và quốc tế có liên quan…
Các nội dung này có thể chọn lọc, biên tập bổ sung vào tài liệu dƣới dạng các
phụ lục hoặc đƣa trực tiếp vào bài giảng giới thiệu với học viên.
Ở một khía cạnh khác, phát triển tài liệu bồi dƣỡng còn đƣợc thực hiện thông qua
việc điều chỉnh nội dung tài liệu theo nhu cầu học tập của ngƣời học, thiết kế các
hoạt động học tập và xác định thông tin cơ bản mà ngƣời học cần nắm đƣợc thông qua
mỗi chuyên đề. Dù là đơn vị nào thực hiện việc biên soạn tài liệu và tổ chức thực hiện
chƣơng trình thì đều cần thiết phải huy động sự tham gia của tập thể giảng viên
chia theo các nhóm chuyên đề mà họ sẽ tham gia giảng dạy, của các cơ quan quản lý
các ngành học, bậc học tƣơng ứng với qui định trách nhiệm cụ thể; và của các nhà
quản lý thực tiễn có nhiều kinh nghiệm để phát triển tài liệu bồi dƣỡng. Sau mỗi khóa
bồi dƣỡng, cần triển khai việc lấy ý kiến đánh giá phản hồi về chƣơng trình, tài liệu,
về khóa học và có những điều chỉnh nếu cần thiết để công tác bồi dƣỡng luôn đáp ứng
kịp thời việc phát triển năng lực cho CBQL giáo dục các cấp gắn với các thay đổi và
yêu cầu phát triển của giáo dục và xã hội.
2.2.2.2. Phát triển đội ngũ giảng viên
a. Phát triển đội ngũ giảng viên ở các cơ sở làm nhiệm vụ bồi dƣỡng CBQL giáo dục
Để có thể phát triển đƣợc đội ngũ giảng viên, cần xây dựng một bộ năng lực
tối thiểu cần thiết cho giảng viên. Có thể xác định các tiêu chuẩn của một giảng viên
giỏi theo hƣớng: ngoài những tiêu chuẩn về mặt đạo đức và chính trị, một giảng viên
giỏi phải (1) có năng lực chuyên môn cao nắm bắt đƣợc những phát triển mới nhất
trong học thuật cũng nhƣ trong thực tiễn chuyên môn của mình; (2) có năng lực
giảng dạy phù hợp với lĩnh vực chuyên môn sâu của mình; và (3) có năng lực
nghiên cứu sâu trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Để phát triển năng lực
giảng dạy, giảng viên cần xác định đƣợc những đặc điểm chuyên môn do mình
phụ trách; các phƣơng pháp phù hợp với chuyên môn đó; các đặc tính, sở thích và
khả năng của cá nhân với những phƣơng pháp giảng dạy khác nhau; những xu thế của
thời đại trong học tập và phát triển; công nghệ học tập, giáo dục, và đào tạo...
Theo đó phát triển các năng lực giảng dạy cho giảng viên thực hiện các chƣơng
trình bồi dƣỡng CBQL trƣờng phổ thông, cần chú trọng đến các năng lực sau [4]:
(i) Năng lực xây dựng chƣơng trình bồi dƣỡng bao gồm các năng lực: xác định
đƣợc năng lực ngƣời học (CBQL trƣờng phổ thông) cần đạt sau tham gia chƣơng trình
bồi dƣỡng (chuẩn đầu ra); Xác định những nội dung phù hợp để đạt tới các mục tiêu đã
đề ra; Xác định các phƣơng pháp học tập và giảng dạy phù hợp nhằm chuyển tải đƣợc
nội dung và đạt tới mục tiêu; và Xác định các phƣơng pháp đánh giá phù hợp
để đánh giá đúng trình độ của ngƣời học và định hƣớng việc học tập tiếp theo.
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(ii) Các năng lực sử dụng các phƣơng pháp giảng dạy tích cực phù hợp với
chuyên môn của giáo viên và yêu cầu phát triển năng lực quản lý, lãnh đạo trƣờng học
của ngƣời học (giảng dạy bằng tình huống, thảo luận nhóm, khám phá, mô phỏng,
dự án...).
(iii) Năng lực truyền đạt (viết bài giảng và tài liệu học tập, trình bày, đặt câu hỏi,
lắng nghe, và phản hồi).
(iv) Năng lực giải quyết vấn đề và ra quyết định.
(v) Năng lực quản lý xung đột và đàm phán trong tiến trình giảng dạy.
(vi) Năng lực sử dụng công nghệ trong giảng dạy (PowerPoint, máy tính, web,
các phần mềm sử dụng trong chuyên môn,...).
(vii) Năng lực học tập và phát triển bản thân (học tập từ thực tiễn để có các
liên hệ vận dụng sinh động trong bài giảng về thực tiễn quản lý nhà trƣờng; chủ động
cập nhật các vấn đề mới liên quan đến nội dung giảng dạy...).
Đây có thể xem là hệ thống các năng lực cơ bản cần có đối với một giảng viên,
theo đó gắn kết với nhu cầu bồi dƣỡng CBQL trƣờng phổ thông để xác định cụ thể hơn
năng lực cần có đối với mỗi giáo viên khi thực hiện các nội dung tƣơng ứng trong
chƣơng trình bồi dƣỡng CBQL trƣờng phổ thông, làm cơ sở cho việc phát triển
đội ngũ giáo viên thuộc cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng.
b. Xây dựng đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục cốt cán ở Việt Nam
Để thực hiện nhiệm vụ bồi dƣỡng CBQL trƣờng phổ thông cần xây dựng đội ngũ
giáo viên và các cộng tác viên đủ lớn với những yêu cầu cụ thể về năng lực.
Với số lƣợng CBQL lớn cần đƣợc bồi dƣỡng cập nhật những vấn đề mới, yêu cầu mới
để giúp họ tiếp cận cách quản lý phù hợp nhƣ đã tổng hợp ở trên cần phải có hình thức
tổ chức bồi dƣỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên hợp lý.
Với đội ngũ này có thể xây dựng dựa trên một số gợi ý sau:
(i) Tiêu chuẩn lựa chọn:
Trên cơ sở các yêu cầu của nhiệm vụ bồi dƣỡng CBQL trƣờng phổ thông
theo hƣớng phát triển năng lực thực hiện và nhu cầu của học viên, có thể xác định
tiêu chuẩn cơ bản để lựa chọn CBQL cơ sở giáo dục cốt cán tham gia bồi dƣỡng
CBQL trƣờng phổ thông nhƣ sau:
Về trình độ, năng lực:
- Đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên phổ thông
hạng 1 hoặc hạng 2.
- Đạt chuẩn HT
- Có năng lực giảng dạy
Về kinh nghiệm thực tiễn:
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- Có kinh nghiệm quản lý cấp trƣờng trên 3 năm
- Trƣờng học thuộc quyền quản lý có thành tích tốt trong các hoạt động
(ii) Cách thức xây dựng đội ngũ CBQL giáo dục cốt cán:
Lựa chọn:
Có thể triển khai theo cách (i) Yêu cầu các trƣờng phổ thông dựa vào tiêu chuẩn
trên và kết quả đánh giá CBQL hàng năm để lựa chọn những CBQL các trƣờng
phổ thông có đủ tiêu chuẩn và giới thiệu lên; (ii) Các cơ sở làm nhiệm vụ bồi dƣỡng
CBQL giáo dục phát hiện các hạt nhân tích cực trong các khóa bồi dƣỡng CBQL
trƣờng phổ thông đã tổ chức, đối chiếu với chuẩn nếu đáp ứng thì lựa chọn để đƣa vào
đội ngũ cốt cán.
Bồi dƣỡng huấn luyện:
Với đối tƣợng lựa chọn theo cách thứ nhất, ra soát xem những ai đã tham gia
khóa bồi dƣỡng CBQL trƣờng phổ thông theo nội dung cập nhật,và đáp ứng các
tiêu chuẩn nêu trên thì tổ chức bồi dƣỡng thêm về nghiệp vụ huấn luyện trƣớc khi
giao nhiệm vụ triển khai bồi dƣỡng;
Nếu là những CBQL đáp ứng các tiêu chuẩn nêu ở mục (i) nhƣng chƣa đƣợc
bồi dƣỡng kiến thức về quản lý trƣờng phổ thông theo chƣơng trình đã ban hành
thì cần đƣợc tổ chức bồi dƣỡng theo chƣơng trình này kết hợp với huấn luyện
phƣơng pháp bồi dƣỡng CBQL trƣờng học để chuyển giao nhiệm vụ cho họ;
Cách tập huấn nghiệp vụ bồi dƣỡng CBQL có thể thực hiện theo 2 hƣớng:
- Tập hợp thành lớp để huấn luyện về nghiệp vụ bồi dƣỡng CBQL
- Hoặc mời tham gia giai đoạn đầu với vai trò trợ giảng hoặc giảng cặp với các
giảng viên các cơ sở làm nhiệm vụ bồi dƣỡng CBQL giáo dục;
Sử dụng:
- CBQL cơ sở giáo dục trong lực lƣợng cốt cán là CBQL cấp học nào thì
phân công tham gia bồi dƣỡng CBQL trƣờng học thuộc cấp đó;
- Thời gian đầu phân công giảng cặp với một giảng viên làm nhiệm vụ ở cơ sở có
trách nhiệm bồi dƣỡng CBQL giáo dục.
- Phân công lực lƣợng này tham gia tƣ vấn, giám sát, hỗ trợ cho CBQL
trƣờng phổ thông tại nơi làm việc.
Có thể thấy, để thực hiện nhiệm vụ bồi dƣỡng CBQL trƣờng phổ thông đáp ứng
yêu cầu triển khai đổi mới giáo dục đòi hỏi các cơ sở làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dƣỡng
CBQL giáo dục phải chuẩn bị đội ngũ giáo viên có đủ năng lực cần thiết.
Các giảng viên phải có sự hiểu biết thấu đáo về quan điểm đổi mới giáo dục,
chƣơng trình hành động, các giải pháp thực hiện; nắm vững chƣơng trình, sách
giáo khoa phổ thông mới, phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá ngƣời học, hiểu biết
thực tiễn nhà trƣờng phổ thông mới có thể giảng dạy các lớp bồi dƣỡng. Do đó ngay từ
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bây giờ các cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng CBQL giáo dục phải xây dựng đội ngũ
giảng viên bao gồm các giáo viên đang công tác ở cơ sở, các cộng tác viên... Tất cả
lực lƣợng này cũng phải đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn những kiến thức căn bản
về đổi mới giáo dục để có thể chuyển tải đến học viên - các CBQL trƣờng phổ thông
những nội dung cập nhật, thực tế nhất về đổi mới giáo dục cũng nhƣ có khả năng
tƣ vấn cho CBQL trƣờng học trong quá trình họ thực hiện nhiệm vụ.
3. Kết luận
Trong xu thế đổi mới giáo dục trong thế kỷ XXI, CBQL trƣờng học phải có
năng lực quản lý sự thay đổi, lãnh đạo nhà trƣờng chuyển đổi. Thực hiện bồi dƣỡng
CBQL trƣờng phổ thông theo tiếp cận năng lực là xu hƣớng tất yếu.
Để công tác bồi dƣỡng góp phần xây dựng đội ngũ CBQL trƣờng học
chuyên nghiệp thì công tác bồi dƣỡng cần giải quyết tốt 5 vấn đề:
Thứ nhất, mục tiêu bồi dƣỡng phải xác định cụ thể.
Thứ hai, bồi dƣỡng phải dựa trên cơ sở năng lực làm việc, sát với thực tế.
Chƣơng trình bồi dƣỡng phải đƣợc xây dựng căn cứ vào nhu cầu, mục tiêu và
những đòi hỏi về năng lực làm việc của CBQL trong bối cảnh mới.
Thứ ba, phải xây dựng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh
vực chuyên môn và có phƣơng pháp giảng dạy tốt để giúp ngƣời học học tập tích cực.
Thứ tƣ, cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống các chính sách về công tác bồi dƣỡng
CBQLgiáo dục;
Thứ năm, cần thƣờng xuyên xem xét, đánh giá về khóa học, chƣơng trình,
giảng viên, cơ sở thực hiện nhiệm vụ bồi dƣỡng và về kết quả làm việc của CBQL
trƣờng học sau bồi dƣỡng.
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THỰC TRẠNG GIÁO VIÊN MẦM NON VÙNG ĐBSCL
VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG QUA HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG
ThS. Huỳnh Khải Vinh, ThS. Vũ Văn Đức
Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp
Nghị quyết số 29-NQ/TWđã đề ra mục tiêu cho từng cấp học và những
nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng
yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong nhiệm vụ, giải pháp về phát triển đội ngũ
nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo Nghị quyết
nêu “bồi dƣỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển
kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa
đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các giáo viên
tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có
trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sƣ phạm”[1].
Để cụ thể hóa nhiệm vụ trên, trong phạm vi ngành Mầm non, bài viết dựa trên
cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng giáo dục mầm non khu vực Đồng bằng
Sông Cửu Long để đề ra giải pháp về bồi dƣỡng nhằm góp phần phát triển đội ngũ
giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong khu vực.
1. Thực trạng giáo viên mầm non khu vực ĐBSCL
1.1. Quá trình phát triển đội ngũ
Theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2014 về giáo dục mầm non vùng
ĐBSCL có 1.886 trƣờng với 17.887 lớp, 511.200 học sinh và 24.587 giáo viên [6].
Về các loại trƣờng, lớp mầm non:ở vùng ĐBSCL hiện có 7 mô hình: 1) Trƣờng
công lập; 2) Trƣờng tƣ thục; 3) Trƣờng dân lập; 4) Nhóm trẻ gia đình (do tƣ nhân mở);
5) Trƣờng / nhóm trẻ do các nhà thờ mở; 6) Nhóm trẻ cộng đồng (do một trƣờng MN
trong khu vực quản lý), khác biệt là nhóm trẻ này gồm nhiều độ tuổi nhà trẻ lẫn MG,
mở ra tại điểm không có phòng học, do nhu cầu của phụ huynh, địa điểm học thuê tạm
tại nhà dân; 7) Giữ trẻ liên gia.
Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
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Về trình độ đào tạo giáo viên mầm non có thể chia làm ba giai đoạn tƣơng ứng
với ba thế hệ GV mầm non:
Giai đoạn1: từ 1975 đến những năm đầu của thập kỷ 80, đào tạo GV nhà trẻ do
Ủy ban chăm sóc và bảo vệ trẻ em quản lý đào tạo cấp tốc: 2 tháng, 6 tháng;đào tạo
GV mẫu giáo do sở GD&ĐT quản lý, đào tạo sơ cấp 9+1; 12+1.
Giai đoạn 2: sau khi sáp nhập 2 ngành Nhà trẻ và Mẫu giáo thành ngành
Mầm non thành trƣờng trung cấp mầm non bắt đầu đào tạo trình độ trung cấp 12+2.
Giai đoạn 3: nhập các trƣờngtrung cấpmầm non vào các trƣờng cao đẳngbắt đầu
đào tạo trình độ cao đẳng 12+3. Năm 2003, trƣờng Đại học Sƣ phạm Đồng Tháp
đƣợc thành lập, bắt đầu đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học.
Về trình độ sau chuẩn hóa:
Ngoài các hình thức chuẩn hóa theo quy định trong đào tạo theo Niên chế
(chuyên tu, tại chức), theo Học chế tín chỉ (liên thông vừa làm vừa học) do các trƣờng
đào tạo trong vùng. Đặc biệt có hình thức đào tạo từ xado Trƣờng ĐHSP Huế và
Trƣờng ĐHSP Hà Nội mở cho trình độ trung cấp, đại học lên đại học.
Trình độ GV mầm non hiện nay có các trình độ đào tạo từ sơ cấp tới đại học và
đặc biệt có cả các giáo viên tạm tuyển chƣa qua đào tạo. Theo số liệu thống kê của
Sở GD&ĐT Đồng Tháp năm 2014 thì trong 2870 GV có 44,29% trình độ đại học
(1.271 ngƣời), 26,41% trình độ cao đẳng (758 ngƣời), 27,87% trình độ trung cấp (800
ngƣời), 0,91% trình độ sơ cấp (26 ngƣời) và 0,52% chƣa qua đào tạo (15 ngƣời) [6].
Nhƣ vậy GV khu vực ĐBSCL đa số đạt chuẩn và trên chuẩn, số còn lại chƣa đạt
chuẩn là GVmầm non trong các vùng sâu có nhiều khó khăn về địa lý và kinh tế.
Về nhu cầu GV mầm non: Toàn vùng còn thiếu 2.284 GV: Tiền Giang 488,
Cà Mau 253, Hậu Giang 248, Long An 212, Cần Thơ 200 [6].
1.2. Những hạn chế của GV mầm non
- Khả năng triển khai từ chƣơng trình khung sang nội dung cụ thể, khả năng
phát triển chƣơng trình là hạn chế lớn nhất của GV mầm non: do thói quen dùng theo
chƣơng trình cải cách (cũ) trƣớc đây tài liệu soạn sẵn, gợi ý từng bài cụ thể,
khi chuyển sang chƣơng trình GDMN mới, theo hƣớng tích hợp chủ đề, bài soạn có
tính chất gợi ýthì gặp khó khăn trong triển khai.
- Lúng túng trong lập kế hoạch và dạy lớp ghép nhiều độ tuổi (có nhiều
ở vùng sâu, vùng xa, ở các nhóm trẻ cộng đồng, nhóm trẻ gia đình).
- Lúng túng khi dạy trẻ khuyết tật, tự kỷ.
- Cách xử lý các trƣờng hợp trẻ bị bệnh, bị tai nạn, bị hóc sặc…
- Do thời gian làm việc suốt ở trƣờng (6h30 đến 17h30 chiều, trƣa không về);
cháu nhỏ, đông, hiếu động; phải làm nhiều hồ sơ sổ sách, thực hiện phổ cập trẻ em
5 tuổi, công tác kiểm định chất lƣợng, làm đồ dùng dạy học, soạn kế hoạch, đánh
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giátrẻ, tham gia các hội thi (thi dành cho trẻ, thi dành cho cô, thi ở nhiều cấp: cấp
trƣờng, cấp huyện, cấp tỉnh)… nên việc bố trí thời gian không thể nào cân bằng và hợp
lý đƣợc, quá tải, quá sức đối với các cô…
- Từ áp lực công việc, lƣơng thấp, con nhỏ, gia đình, sức khỏe nên khả năng
kiềm chế của một số GV kém, không thể nhẹ nhàng, dịu dàng với trẻ đƣợc.
- Chƣa nắm, chƣa hiểu cách làm và viết một sáng kiến kinh nghiệm (đa số GV
sƣu tầm trên mạng về vì bắt buộc, vì có trong tiêu chuẩn thi đua).
- Do nhu cầu cuộc sống, GV tạm chấp nhận công việc, yên phận nên lòng
yêu nghề đã không còn nữa.
- Trình độ ngoại ngữ, tin học còn nhiều hạn chế, nhất là đối với GV hơi lớn tuổi
- Khả năng sáng tạo cũng nhiều hạn chế (đa số là bắt chƣớc, copy nhau…)
2. Những giải pháp đảm bảo chất lƣợng qua hoạt động bồi dƣỡng
Đối với các GV chƣa đạt chuẩn cần bồi dƣỡng để đạt chuẩn theo quy định.
Đối với GV đạt chuẩn cần bồi dƣỡng các nội dung sau:
2.1. Nội dung bồi dưỡng
a. Về chuyên môn:
- Kỹ năng đƣơng đầu với áp lực công việc hay kỹ năng quản lý stress.
- Kiến thức về giáo dục lễ giáo và kỹ năng sống cho trẻ
- Kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục trong lĩnh vực phát triển nhận thức,
tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ.
- Kỹ năng y tế, sơ cứu, hƣớng dẫn trẻ khi gặp tai nạn.
- Các kỹ năng cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ của một CBQL, GVMN
b. Về nghiệp vụ
- Kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục đối với lớp ghép các độ tuổi.
- Kỹ năng tổ chức hoạt động ngoài trời và hoạt động vui chơi ở các góc.
- Kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật, tự kỷ
2.2. Hình thức bồi dưỡng
Có ba hình thức bồi dƣỡng hiện nay có thể áp dụng trong hoạt động bồi dƣỡng
giáo viên phổ thông cho khu vực ĐBSCL là:
a. Mở các lớp tại trƣờng đại học hoặc các địa phƣơng: học viên đƣợc cung cấp
đề cƣơng bồi dƣỡng và tài liệu học tập. Hình thức này học viên sẽ tự học trƣớc theo
quy định trong đề cƣơng bồi dƣỡng và tập trung tại các lớp học để trao đổi, thảo luận.
b. Bồi dƣỡng qua mạng Internet: học viên cũng đƣợc cung cấp đề cƣơng bồi dƣỡng và
tài liệu học tập, nhƣng các hoạt động giảng dạy, trao đổi, thảo luận thực hiện
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trên mạng (trực tuyến hoặc qua e-mail).
c. Mở các lớp bồi dƣỡng ảo qua mạng: học tập thông qua phần mềm máy tính,
cho phép tham gia vào các lớp học đƣợc mô phỏng trên máy tính.
Tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung bồi dƣỡng có thể vận dụng một cách linh hoạt
các hình thức bồi dƣỡng nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho GV tham gia bồi dƣỡng và
tự bồi dƣỡng. Quan trọng nhất để đảm bảo mọi hình thức bồi dƣỡng có kết quả
nhƣ nhau là không đƣợc hạ bớt yêu cầu, trong mọi hình thức bồi dƣỡng phải
công bằng, công khai và nghiêm túc trong kiểm tra - đánh giá.
2.4. Đội ngũ nhà giáo tham gia bồi dưỡng
Đội ngũ báo cáo viên là lực lƣợng quan trọng quyết định chất lƣợng bồi dƣỡng,
thành phần bao gồm:
- Giảng viên các trƣờng sƣ phạm.
- Cán bộ quản lý GD của các sở, phòng GD&ĐT; trƣờng mầm non.
- Giáo viên cốt cán của các trƣờng mầm non.
3. Kết luận
Nhu cầu bồi dƣỡng của giáo viên mầm non trƣớc yêu cầu của đổi mới toàn diện
là rất lớn, các tác giảcũng nhƣ Trung tâm Bồi dƣỡng nhà giáo rất mong các giảng viên
ngành Giáo dục mầm non, các chuyên gia về Giáo dục mầm non đang công tác tại các
cơ sở giáo dục, các giáo viên mầm non coi bài viết là những gợi ý để nghiên cứu,
xây dựng thành các chuyên đề bồi dƣỡng góp phần phát triển đội ngũ giáo viên
mầm non đáp ứng nhu cầu đổi mới.
Tài liệu tham khảo
1. Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt nam(2013), Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
2. Ban chỉ đạo TNB, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH (2015), “Báo cáo về Phát triển
giáo dục, đào tạo và doanh nghiệp các tỉnh vùng ĐBSCL giai đoạn 2011-2015,
phương hướng phát triển giai đoạn 2016-2020”, Cần Thơ, tháng 9 năm 2015.
3. Bộ GD&ĐT (2011), Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
ngày 29 tháng 12 năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục
giai đoạn 2011-2020.
4. Nguyễn Văn Đệ - Chủ nhiệm đề tài (2012), Thực trạng và giải pháp nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông và mầm non Tỉnh Đồng Tháp, đề tài KH&CN
cấp Tỉnh

165

5. Trần Bá Hoành (2007), Định hướng nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
ThS Vũ Văn Đức
Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp
Theo Báo cáo về Phát triển giáo dục, đào tạo và doanh nghiệp các tỉnh
vùng ĐBSCL giai đoạn 2011-2015, phƣơng hƣớng phát triển giai đoạn 2016-2020
(2015) của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH (2015) [2], thì số
giáo viên (GV) tiểu học đạt chuẩn là 97,8%; riêng tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn
là 99,04%, trong đó trên chuẩn là 74,95%. Số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao,
nhƣng năng lực chuyên môn hạn chế là thực trạng của đội ngũ nhà giáo trong khu vực
ĐBSCL. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi đề cập nguyên nhân của thực trạng trên,
đó là: quá trình đào tạo (hay trình độ gốc) và những con đƣờng bồi dƣỡng để đạt chuẩn
và trên chuẩn của đội ngũ GV tiểu học khu vực ĐBSCL, từ đó xác định những hạn chế
để đề ra các giải pháp trong hoạt động bồi dƣỡng nhằm phát triển đội ngũ GV tiểu học,
đáp ứng nhu cầu đổi mới.
1. Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học và các giải pháp bồi dƣỡng
Ngay từ năm đầu giải phóng, các tỉnh đều thành lập các trƣờng trung học
sƣ phạm cho tỉnh mình, do nhu cầu giáo viên thiếu nhiều nên các khóa cấp tốc
(3 tháng, 6 tháng) đƣợc mở để cung cấp GV tiểu học cho năm đầu khai giảng sau
giải phóng và sau đó là các khóa đào tạo: 9+1; 9+2; 12+1; 9+3; 12+2 đƣợc đào tạo
để đáp ứng nhu cầu GV tiểu học lúc bấy giờ. Ngoài ra cũng có lực lƣợng GV là HS
các lớp từ 9 đến 12đƣợc các phòng giáo dục hợp đồng dạy lớp, sau đó đƣợc bồi dƣỡng
trong hè thành giáo viên chính thức.
Giai đoạn 1, nếu phân chia một cách tƣơng đối theo năng lực sau đào tạo GV
tiểu học có tới 4 nhóm khác nhau: 1) cấp tốc; 2) 9+1; 3) 9+2 và 12+1; 4) 9+3 và 12+2,
trong đó nhóm 4 đƣợc cấp bằng trung cấp sƣ phạm. Trong các nhóm, GV có đầu vào
12/12 có khả năng học tập tốt hơn nên năng lực chuyên môn cũng vững vàng hơn.
Quá trình đào tạo trong giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn: trƣờng lớp
thiếu trang thiết bị, giảng viên đa số là GV cấp 3 thiếu chuyên môn, nghiệp vụ;
đời sống kinh tế lại vô cùng thiếu thốn, thời gian đào tạo ngắn, vì vậy có thể nói
chất lƣợng đào tạo trong giai đoạn này thấp.
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Giai đoạn 2, đƣợc chia thành hai nhóm: 1) cao đẳng tiểu học và 2) cử nhân
tiểu học. Trong giai đoạn này, các trƣờng sƣ phạm đƣợc củng cố và lớn mạnh hơn,
điều kiện học tập tốt hơn, thời gian đào tạo dài hơn nên có thể khẳng định chất lƣợng
tốt hơn GV thế hệ thứ nhất.
Tổng hợp hai giai đoạn, đội ngũ GV tiểu học đƣợc đào tạo ở khu vực ĐBSCL có
thể phân chia làm 6 nhóm (xem Bảng 1).
Bảng 1. Các nhóm GV tiểu học đƣợc đào tạo trong khu vực ĐBSCL
từ 1975 đến nay
Nhóm

Khóa đào tạo

Trình độ
đầu vào

Thời gian
đào tạo

Ghi chú
Chƣa đạt chuẩn

1

Cấp tốc

12/12; 9/12 3 hoặc 6 tháng

2

9+1

9/12

1 năm

Chƣa đạt chuẩn

9+2

9/12

2 năm

Chƣa đạt chuẩn

12 + 1

12/12

1 năm

Chƣa đạt chuẩn

9+3

9/12

3 năm

Đạt chuẩn

12 + 2

12/12

2 năm

Đạt chuẩn

5

Cao đẳng tiểu học 12/12

3 năm

Trên chuẩn

6

Cử nhân tiểu học

4 năm

Trên chuẩn

3
4

12/12

Các hình thức chuẩn hóa và trình độ sau chuẩn hóa:
- Hình thức chuyên tu: đƣợc áp dụng trong những năm trƣớc 2005, khóa 9+1
đƣợc bồi dƣỡng theo chƣơng trình 2 năm, khóa 9 + 2 bồi dƣỡng theo chƣơng trình 1
năm để thành 9 + 3, Khóa 12 + 1 bồi dƣỡng theo chƣơng trình 1 năm để thành 12 + 2.
Các lớp bồi dƣỡng thƣờng đƣợc mở tại các huyện, trong nhiều hè liên tiếp do các
trƣờng sƣ phạm của tỉnh thực hiện.
- Hình thức liên thông: đƣợc áp dụng từ 2005 đến nay, khi các trƣờng áp dụng
học chế tín chỉ. Trong giai đoạn này, chủ yếu là liên thông từ trung học lên cao đẳng
và từ cao đẳng lên đại học. Các lớp liên thông đƣợc mở tại các trƣờng cao đẳng
thuộc tỉnh hoặc các trƣờng đại học trong khu vực, đa số dƣới dạng liên kết đào tạo.
- Hình thức đào tạo từ xa do Trƣờng Đại học SP Huế, Trƣờng Đại học SP Hà Nội
tổ chức, do phƣơng thức đào tạo “cởi mở” nên thu hút khá đông GV tiểu học trong
khu vực tham gia hình thức này. Đặc biệt có nhiều GV từ hệ 9 + 3 (chính quy và
liên thông), chƣa có bằng tốt nghiệp trung học vẫn tham gia các lớp từ xa để có
trình độ cao đẳng, đại học tiểu học và các ngành khác nhƣ Lịch sử, Địa lý,
GD Chính trị…
Dù hình thức nào thì quá trình bồi dƣỡng đƣợc tổ chức trong các hè liên tiếp
nhau, với các ngày học tiên tục trong tuần, mỗi ngày học 8 tiết (4 sáng, 4 chiều)

167

rất khó cho ngƣời học có thể tiếp thu đƣợc kiến thức do vậy chất lƣợng bồi dƣỡng
không đƣợc nhƣ mục tiêu đề ra.
Quá trình hình thành đội ngũ trong những giai đoạn đầy biến động, khó khăn
đã tạo ra những hạn chế của đội ngũ GV tiểu học về chuyên môn, nghiệp vụ
i. Thế hệ sau bị “đồng hóa” bởi thế hệ trước
Nhƣ đã trình bày ở trên, GV tiểu học thuộc thế hệ thứ nhất có năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ (sau đây gọi chung là chuyên môn) không cao nhƣng đa số
cán bộ quản lý giáo dục ở các trƣờng tiểu học lại thuộc thế hệ này. Ảnh hƣởng của
thế hệ này với thế hệ đi sau rất lớn, gần nhƣ những kiến thức, kỹ năng đƣợc trang bị
mới nhất từ các trƣờng sƣ phạm của các GV thuộc thế hệ thứ hai không đƣợc áp dụng,
mà phải tuân thủ những gì đã có từ trƣớc. Đây có thể nói là một hạn chế rất lớn,
ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo dục của các trƣờng tiểu học.
ii. Tuân thủ một cách máy móc, thiếu phê phán, thiếu sáng tạo trong hoạt động dạy
học và giáo dục học sinh. Hạn chế này một mặt do “đặc tính” khu vực, mặt khác do
thiếu lý luận trong các hoạt động chuyên môn, vì vậy an toàn nhất là “tuân thủ”.
iii. Khả năng lập kế hoạch bài học (giáo án) yếu, đa số là chép cho có, còn khi lên lớp
không có ngƣời dự thì dạy theo sách giáo khoa, có ngƣời dự thì dạy nhƣ biểu diễn.
iv. Tổ chức lớp học chạy theo kiến thức nên thƣờng quan tâm đến HS khá giỏi mà
không chú ý đến học sinh yếu kém, vì vậy không cải thiện đƣợc chất lƣợng học tập của
học sinh, nhất là các em từ trung bình trở xuống.
v. Ý thức bồi dưỡng chuyên môn yếu một phần do khả năng tự bồi dƣỡng, một phần do
cách quản lý và tổ chức bồi dƣỡng hiện còn nặng về hình thức, làm cho có nên dẫn đến
tình trạng GV nhờ ngƣời viết báo cáo bồi dƣỡng.
vi. Không có khả năng nghiên cứu khoa học SP ứng dụng, vì vậy không có cải tiến
mang tính đột phá trong quá trình dạy học cũng nhƣ giáo dục.
2. Các giải pháp cho đội ngũ giáo viên tiểu học
a) Đảm bảo chất lƣợng cán bộ quản lý giáo dục
Nhƣ đã trình bày ở trên, rất nhiều hạn chế của GV là hệ quả của việc quản lý
và tổ chức không tốt các hoạt động trong nhà trƣờng phổ thông, vì vậy đảm bảo
chất lƣợng quản lý trƣờng học nhằm phát huy khả năng của đội ngũ giáo viên là
then chốt trong các giải pháp nhằm đảm bảo chất lƣợng đội ngũ giáo viên.
Đội ngũ quản lý đƣợc xây dựng từ đội ngũ giáo viên lâu năm, nhƣng do hạn chế
về chuyên môn trong quá trình đào tạo nên có những hạn chế nhiều về mặt lý luận
giáo dục và công tác quản lý. Để đáp ứng yêu cầu trong đổi mới toàn diện, căn bản
nền giáo dục nƣớc nhà, cần bồi dƣỡng cho các cấp quản lý các nội dung sau:
i. Bồi dƣỡng nhận thức về những vấn đề trong quan điểm, nội dung đổi mới
về chƣơng trình giáo dục; về hoạt động bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho CBQLGD và
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giáo viên; về dạy học lấy ngƣời học làm trung tâm… Để từ đó có các quyết định đúng,
hành động đúng trong quản lý và tổ chức thực hiện, tránh qua loa, hình thức, đối phó.
Bồi dƣỡng các lý luận chung về đƣờng lối phát triển giáo dục, về quản lý giáo
dục theo các mô hình mới.
ii. Bồi dƣỡng các kỹ năng, năng lực:
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
- Năng lực nghiên cứu ứng dụng để có thể dễ dàng tiếp cận và phát triển các mặt
tích cực các mô hình quản lý, mô hình trƣờng học mới, phƣơng pháp dạy học mới…
- Năng lực quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các mô hình giáo dục mới,
cụ thể là mô hình Vnen trong các trƣờng tiểu học và trung học cơ sở.
- Năng lực quản lý và tổ chức dạy học trong các trƣờng học thuộc các vùng xa,
dân cƣ thƣa, địa bàn rộng, học sinh thƣờng xuyên bỏ học theo các mùa; các trƣờng học
có ngƣời dân tộc (có văn hóa và ngôn ngữ riêng).
- Năng lực quản lý và tổ chức dạy học trong các trƣờng học bán trú.
- Năng lực quản lý và tổ chức phát triển chƣơng trình giáo dục, phát triển
môn học phù hợp với thực tế địa phƣơng và điều kiện trƣờng học.
- Năng lực quản lý và tổ chức hoạt động bồi dƣỡng và nghiên cứu khoa học
sƣ phạm ứng dụng của các GV.
c) Bồi dƣỡng nhận thức về nhiệm vụ của GV trong giai đoạn mới; lý luận về dạy học
lấy ngƣời học làm trung tâm; lý luận về dạy học tiếp cận năng lực.
d) Bồi dƣỡng các kỹ năng, năng lực đáp ứng nhu cầu đổi mới và yêu cầu của
nghề nghiệp trong giai đoạn 2016 - 2020:
- Năng lực dạy học theo mục tiêu, trong đó trọng tâm là năng lực xây dựng
kế hoạch và tổ chức các hoạt động dạy học trong dạy học theo mục tiêu.
- Năng lực dạy học theo hƣớng tiếp cận năng lựcvà dạy học tích hợp.
- Kỹ năng tự bồi dƣỡng và viết báo cáo kết quả bồi dƣỡng.
- Kỹ năng nghiên cứu khoa học SP ứng dụng.
- Năng lực dạy học chuyên biệt trong đó có phụ đạo học sinh yếu kém, học sinh
thƣờng xuyên nghỉ học.
e) Bồi dƣỡng lý luận về giáo dục học sinh tiểu học trong dạy học lấy ngƣời học
làm trung tâm; về dạy học hình thành năng lực, về đánh giá học sinh tiểu học.
f) Bồi dƣỡng các kỹ năng và năng lực:
- Năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục tiểu học.
- Năng lực tổ chức lớp học có trình độ không đồng đều.
- Năng lực tổ chức học tập lớp ghép.
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- Kỹ năng chuẩn bị và tổ chức lớp học theo mô hình Vnen.
- Kỹ năng xử lý tình huống giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp.
- Năng lực kiểm tra - đánh giá học sinh tiểu học.
g) Riêng với GV tiểu học thế hệ thứ nhất cần:
- Đối với GV chƣa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cần bồi dƣỡng thêm
các kiến thức cơ bản phổ thông, đặc biệt là các kiến thức có liên quan tới kiến thức của
tiểu học về Văn học – Tiếng Việt và Toán học.
- Bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản.
3. Kết luận
Tiểu học là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục phổ thông, vì vậy
chất lƣợng giáo dục tiểu học có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nâng cao
chất lƣợng giáo dục phổ thông. Qua quá trình hình thành và phát triển đội ngũ GV
tiểu học trong khu vực, chúng ta không khỏi lo lắng tới nhiệm vụ thực hiện đổi mới
toàn diện, căn bản. Xây dựng hệ thống chuyên đề đáp ứng hoạt động bồi dƣỡng
đội ngũ GV tiểu học có đủ năng lực để hoàn thành mục tiêu do Nghị quyết số
29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trƣớc mắt, lâu dài và thiết thực đối với các
giảng viên ngành giáo dục tiểu học Trƣờng Đại học Đồng Tháp.
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
TS. Nguyễn Ngọc Hiền, ThS. Vũ Văn Đức
Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp
Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng
định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã đề ra những định hƣớng, mục tiêu,
và nhiệm vụ, giải pháp để đạt đƣợc các mục tiêu đã đề ra. Một trong những nhiệm vụ,
giải pháp đó là về phát triển đội ngũ giáo viên.
Để hiện thực hóa nhiệm vụ phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng
nhu cầu đổi mới, một trong những giải pháp quan trọng có tính quyết định trong
khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long là bồi dƣỡng giáo viên (GV) và cán bộ quản lý
cơ sở giáo dục (CBQLCSGD) phổ thông.
Hoạt động này càng có ý nghĩa khi mà theo số liệu thống kê năm 2015,
số giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn là 98,6%; giáo viên trung học phổ thông
đạt chuẩn là 97,5% [2]. Số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao, tuy nhiên năng lực
chuyên môn có lại không tỉ lệ thuận với các con số này.
1. Thực trạng đội ngũ GV trung học
1.1. Đội ngũ GV trung học cơ sở và những hạn chế
Sau 1975, các trƣờng sƣ phạm cấp 2 thuộc các tỉnh trong khu vực cũng lần lƣợt
đƣợc thành lập để đào tạo giáo viên cấp 2 (nay là GV trung học cơ sở) nhằm đáp ứng
nhu cầu cũng khá cao lúc bấy giờ, các khóa đào tạo trong giai đoạn 1 là 12 + 2
(đầu vào 12/12, học 2 năm) giáo viên đào tạo dạy hai môn chính – phụ nhƣ: Toán –
Lý, Sinh – Hóa, Văn - Sử…
Sang giai đoạn 2, các trƣờng sƣ phạm cấp 2 đƣợc nâng cấp thành
trƣờng cao đẳng sƣ phạm, đào tạo giáo viên cấp hai 12 + 3 dạy hai môn chính phụ
nhƣ: Toán – Tin, Lý – KTCN, Sinh – KTNN, Sinh – Hóa, Hóa – Sinh…
Con đƣờng chuẩn hóa cũng tƣơng tự nhƣ trong chuẩn hóa GV tiểu học với 3
hình thức chuyên tu, liên thông và từ xa. Tuy nhiên có một hiện tƣợng lạ xảy ra sau
chuẩn hóa lên trình độ đại học là có rất nhiều GV trung học cơ sở đƣợc chuyển sang
dạy trung học phổ thông, đặc biệt hơn, có một số GV tiểu học sau khi chuẩn hóa thành
cử nhân “trái nghề” đƣợc chuyển sang dạy ở các trƣờng trung học phổ thông.
Những hạn chế của GV trung học cơ sở là:
i. Hạn chế về năng lực chuyên môn
- Chƣa làm chủ đƣợc chƣơng trình và sách giáo khoa do đó việc thực hiện chuẩn
kiến thức và kĩ năng của chƣơng trình là khó khăn.Một bộ phận chƣa hiểu đầy đủ
cấu trúc chƣơng trình, sách giáo khoa và các tài liệu dạy học.
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- Thiếu ý tƣởng dạy học, dẫn đến tiết học thƣờng khô khan và thiếu sinh động.
- Thiếu năng lực khai thác kinh nghiệm và vốn sống của học sinh.
ii. Hạn chế về nghiệp vụ
- Hạn chế về năng lực tổ chức dạy học (thiết kế bài giảng theo phƣơng pháp
dạy học và kĩ thuật dạy học mới).
- Hạn chế về khả năng khai thác và sáng tạo cơ hội trong dạy học để phát huy
năng lực cho ngƣời học.
- Lối dạy học thụ động (theo kiểu trả bài) chƣa khơi dậy đƣợc sự hứng thú,
đam mê cho ngƣời học do đó ngƣời học cũng quên lối học thụ động.
- Thiếu tính đột phá và sáng tạo trong dạy học.
iii. Ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm cộng đồng
- Một bộ phận quá chú trọng về vật chất dẫn đến tinh thần trách nhiệm
và đạo đức nghề nghiệp chƣa đƣợc coi trọng.
- Hạn chế về tin học và ngoại ngữ dẫn đến không khai thác đƣợc thế mạnh
của công nghệ thông tin và truyền thông mang lại.
- Vẫn nặng nề tính cát cứ bảo thủ, thiếu chia sẻ.
- Trách nhiệm của từng giáo viên đối với nhà trƣờng, học sinh còn hạn chế.
1.2. Đội ngũ GV trung học phổ thông và những hạn chế
Đội ngũ GV trung học phổ thông sau giải phóng miền Nam đƣợc cung cấp bởi
3 nguồn: 1) Trƣờng ĐHSP TP Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ, sau này có thêm
Trƣờng Đại học Đồng Tháp; 2) GV tốt nghiệp các trƣờng đại học SP phía Bắc; 3) GV
lƣu dụng. Trong giai đoạn 1, một số khu vực khó khăn có sử dụng GV trung học cơ sở.
Đặc biệt một số GV trung học cơ sở sau khi bồi dƣỡng đạt trình độ cử nhân đã
“chuyển mục đích sử dụng” đƣợc chuyển lên dạy trung học phổ thông. Nhƣ vậy có thể
thấy đội ngũ GV trung học phổ thông “thuần nhất” hơn so với GV tiểu học và
trung học cơ sở.
Tuy nhiên do tác động của xã hội, của kinh tế, đội ngũ GV trung học phổ thông
cũng có những hạn chế nhƣ GV trung học cơ sở nhƣng ở mức độ khá hơn và tỉ lệ
thấp hơn.
2. Giải pháp đảm bảo chất lƣợng đội ngũ GV trung học qua hoạt động bồi dƣỡng
Từ những hạn chế trên, chúng tôi đề xuất những giải pháp chung cho đội ngũ
giáo viên trung học (bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông):
a) Đảm bảo chất lƣợng cán bộ quản lý giáo dục trong các trƣờng phổ thông
Nhƣ đã trình bày ở trên, rất nhiều hạn chế của GV là hệ quả của việc quản lý và
tổ chức không tốt các hoạt động trong nhà trƣờng phổ thông, vì vậy đảm bảo
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chất lƣợng quản lý trƣờng học nhằm phát huy khả năng của đội ngũ giáo viên là
then chốt trong các giải pháp nhằm đảm bảo chất lƣợng đội ngũ giáo viên.
Đội ngũ quản lý đƣợc xây dựng từ đội ngũ giáo viên lâu năm, nhƣng do hạn chế
về chuyên môn trong quá trình đào tạo nên có những hạn chế nhiều về mặt lý luận
giáo dục và công tác quản lý. Để đáp ứng yêu cầu trong đổi mới toàn diện, căn bản
nền giáo dục nƣớc nhà, cần bồi dƣỡng cho các cấp quản lý các nội dung sau:
i. Bồi dƣỡng nhận thức về những vấn đề trong quan điểm, nội dung đổi mới
về chƣơng trình giáo dục; về hoạt động bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho CBQLGD và
giáo viên; về dạy học lấy ngƣời học làm trung tâm… Để từ đó có các quyết định đúng,
hành động đúng trong quản lý và tổ chức thực hiện, tránh qua loa, hình thức, đối phó.
Bồi dƣỡng các lý luận chung về đƣờng lối phát triển giáo dục, về quản lý
giáo dục theo các mô hình mới.
ii. Bồi dƣỡng các kỹ năng, năng lực:
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
- Năng lực nghiên cứu ứng dụng để có thể dễ dàng tiếp cận và phát triển các mặt
tích cực các mô hình quản lý, mô hình trƣờng học mới, phƣơng pháp dạy học mới…
- Năng lực quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các mô hình giáo dục mới,
cụ thể là mô hình Vnen trong các trƣờng tiểu học và trung học cơ sở.
- Năng lực quản lý và tổ chức dạy học trong các trƣờng học thuộc các vùng xa,
dân cƣ thƣa, địa bàn rộng, học sinh thƣờng xuyên bỏ học theo các mùa; các trƣờng học
có ngƣời dân tộc (có văn hóa và ngôn ngữ riêng).
- Năng lực quản lý và tổ chức dạy học trong các trƣờng học bán trú.
- Năng lực quản lý và tổ chức phát triển chƣơng trình giáo dục, phát triển
môn học phù hợp với thực tế địa phƣơng và điều kiện trƣờng học.
- Năng lực quản lý và tổ chức hoạt động bồi dƣỡng và nghiên cứu khoa học
sƣ phạm ứng dụng của các GV.
b) Bồi dƣỡng nhận thức về nhiệm vụ của GV trong giai đoạn mới; lý luận về dạy học
lấy ngƣời học làm trung tâm; lý luận về dạy học tiếp cận năng lực.
c) Bồi dƣỡng các kỹ năng, năng lực đáp ứng nhu cầu đổi mới và yêu cầu của
nghề nghiệp trong giai đoạn 2016 - 2020:
- Năng lực dạy học theo mục tiêu, trong đó trọng tâm là năng lực xây dựng
kế hoạch và tổ chức các hoạt động dạy học trong dạy học theo mục tiêu.
- Năng lực dạy học theo hƣớng tiếp cận năng lựcvà dạy học tích hợp.
- Kỹ năng tự bồi dƣỡng và viết báo cáo kết quả bồi dƣỡng.
- Kỹ năng nghiên cứu khoa học SP ứng dụng.

173

- Năng lực dạy học chuyên biệt trong đó có phụ đạo học sinh yếu kém, học sinh
thƣờng xuyên nghỉ học.
d) Về chuyên môn
- Năng lực phát triển chƣơng trình giáo dục.
- Năng lực nghiên cứunội dung dạy học (sách giáo khoa) đáp ứng mục tiêu.
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học.
- Năng lực ngoại ngữ.
e) Về nghiệp vụ
- Năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trƣờng phổ thông.
- Năng lực kiểm tra - đánh giá theo quan điểm tiếp cận năng lực.
- Năng lực dạy học theo mô hình Vnen.
3. Kết luận
Hiện thức hóa nhiệm vụ của Nghị quyết 29 về phát triển đội ngũ giáo viên
thành các giải pháp cụ thể, tuy nhiên đó cũng chỉ là các giải pháp trên văn bản,
nhiệm vụ của các trƣờng đại học làm nhiệm vụ bồi dƣỡng là phải hiện thực hóa
các giải pháp này thành công việc cụ thể của GV vả CBQLCSGD phổ thông qua
các chuyên đề bồi dƣỡng với các phƣơng thức phù hợp, thiết thực và đƣợc thực hiện
bởi các giảng viên, chuyên gia có kiến thức và năng lực chuyên môn vững vàng.
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XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THAM GIA BỒI DƢỠNG
GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2016-2020
TS. Phạm Hữu Ngãi
Văn phòng Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Đồng Tháp
1. Mở đầu
Từ sau những năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nƣớc ta
đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định nhằm phát triển, tôn vinh nhà giáo
và cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục, qua đó đã khuyến khích, động viên đội ngũ này
tâm huyết gắn bó với sự nghiệp trồng ngƣời; tinh thần chung của các văn bản này
vừa mang tính định hƣớng, vừa là động lực tác động sâu sắc đến tƣ duy và hành động
của mọi ngƣời trực tiếp hay gián tiếp tham gia quá trình cải cách, đổi mới sự nghiệp
giáo dục.
Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Thủ tƣớng Chính phủ ký Quyết định số 732/QĐ-TTg
Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dƣỡng nhà giáo và CBQL giáo dục đáp ứng yêu cầu
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hƣớng
đến năm 2025” với mục tiêu là nhằm “Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ nhà giáo và CBQL
cơ sở giáo dục bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu
đổi mới chƣơng trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; góp phần thực hiện đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, theo đó, từ nay đến hết năm 2020 ngành
giáo dục - đào tạo (GD&ĐT) triển khai các nhiệm vụ của "Đề án giai đoạn 20162020” với 5 nội dung hoạt động . Trƣớc loạt nhiệm vụ, nội dung này, với tƣ cách
giảng viên tham gia chƣơng trình bồi dƣỡng CBQL giáo dục phổ thông ban hành theo
Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trƣởng Bộ
GD&ĐT, chúng tôi xin đƣợc tham luận chủ đề: “Xây dựng đội ngũ giảng viên
tham gia bồi dƣỡng giáo viên và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông vùng Đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2016-2020, định hƣớng đến năm 2025” nội dung
này liên quan tới một số nội dung của Đề án.
2. Sự cần thiết của việc bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên và CBQL cơ sở giáo dục phổ
thông vùng ĐBCSL
2.1. Cơ sở lý luận
Bối cảnh thế giới vào những thập niên cuối thế kỷ XX và đầu XXI, xuất hiện
hàng loạt vấn đề: Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; Sự bùng nổ thông tin và
ra đời nền kinh tế tri thức; Sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ,
theo một số ngƣời gọi đây là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ, hay công nghiệp
thế hệ 4.0,... đã tác động đến hệ thống giáo dục của tất cả các quốc gia trên thế giới,
đặt ra những yêu cầu mới đối với khoa học giáo dục, cho việc phát triển đội ngũ
nhà giáo và CBQL giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng.
Theo UNESCO, một số vai trò của nhà giáo trong xã hội hiện đại là “Chuyển từ
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truyền thụ kiến thức sang tổ chức việc học của học sinh, sử dụng tối đa nguồn tri thức
của xã hội” , “Yêu cầu sử dụng rộng rãi các phƣơng tiện dạy học hiện đại và do đó
có yêu cầu trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng cần thiết”… qua đây cho thấy ngƣời
giáo viên phổ thông nƣớc ta cần đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng theo định hƣớng phát triển
năng lực (năng lực chuyên môn; năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu).
Sau hơn 30 năm đổi mới, GD&ĐT nƣớc ta đạt nhiều thành tựu quan trọng.
Tuy nhiên, trƣớc những đòi hỏi khách quan của thời đại và cũng chính từ yêu cầu
nội tại của ngành, bộc lộ hàng loạt yếu kém, không ít ngƣời cho rằng giáo dục
nƣớc nhà đang “khủng hoảng”, cấp thiết đƣa ra giải pháp “đột pháp”, “then chốt”,
“trọng tâm”… khắc phục. Ghi nhận này có giá trị làm cơ sở cho việc ban hành
chủ trƣơng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trƣớc yêu cầu xã hội hiện đại;
đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn trong nhận thức về bản chất sự yếu kém của
sự nghiệp giáo dục, bằng tƣ duy biện chứng đó là sự “khủng hoảng phát triển”
không nhƣ cách hiểu giản đơn, tầm thƣờng hóa “khủng khủng suy thoái”. Nhƣ vậy,
tiếp tục phát huy những thành tựu giáo dục đạt đƣợc và hƣởng ứng lời kêu gọi của
UNESCO, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời thì cần thiết phải có cách nhìn
mới với việc đào tạo, bồi dƣỡng ngƣời thầy trong xã hội hiện nay.
2.2. Cơ sở pháp lý
- Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 15-6-2004 của Ban Bí thƣ (khóa IX) về việc
“Xây dựng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục”;
- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tƣớng
Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT ngày
29/12/2011 về “Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020”;
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 về “Đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";
- Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trƣởng
Bộ GD&ĐT Về việc ban hành “Chương trình bồi dưỡng CBQL giáo dục” ;
- Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tƣớng Chính
phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL giáo dục đáp ứng yêu
cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng
đến năm 2025”.
2.3. Cơ sở thực tiễn
2.3.1. Khái quát vùng ĐBSCL
ĐBSCL nằm ở hạ lƣu sông Mêkông gồm có thành phố Cần Thơ và các tỉnh:
Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang,
Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
Vùng ĐBSCL có hệ thống sông rạch chằng chịt, diện tích tự nhiên 39.747 km2,
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dân số có hơn 17,5 triệu ngƣời (năm 2013, chiếm khoảng 12% diện tích đất và 22%
dân số cả nƣớc); có 9 thành phố trực thuộc tỉnh (thuộc đô thị loại 1, 2), 10 thị xã (thuộc
đô thị loại 3, 4), 5 quận, 106 huyện, 182 phƣờng, 124 thị trấn và 1.306 xã; có 53/54
dân tộc cƣ trú, trong đó ngƣời Kinh chiếm 91,54%, Khmer chiếm 6,85%, ngƣời Hoa
chiếm 1,03%, Chăm chiếm 0,09%, còn lại là các dân tộc khác. Theo kết quả thống kê,
ĐBSCL có 23% cƣ dân đô thị (khoảng 4 triệu ngƣời) và 77% (hơn 13 triệu) ngƣời dân
sống ở nông thôn (thuộc 1306 xã hoặc thị tứ thuộc huyện), dự báo tƣơng lai không xa
với xu thế đô thị hóa gia tăng, sẽ tác động đến chuyện dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu
lao động ở các vùng nông thôn.
ĐBSCL là vùng địa kinh tế rất giàu tiềm năng, có ba mặt giáp biền, nối kết với
các nƣớc trong khối ASEAN và phía Bắc giáp Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm của
vùng kinh tế trọng điểm năng động – Đông Nam bộ. Hằng năm, toàn vùng đóng góp
khoảng 27% GDP của cả nƣớc, sản xuất hơn 50% tổng sản lƣợng lƣơng thực,
đóng góp hơn 90% lƣợng gạo xuất khẩu, thu ngoại tệ khoảng 3 tỉ USD. Sản xuất
lúa gạo, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của ĐBSCL. Tuy vậy,
về GD&ĐT ở ĐBSCL thấp nhất so với các vùng miền khác trong cả nƣớc.
2.3.2. Khái quát về giáo dục phổ thông vùng ĐBSCL
Năm 2014-2015 giáo dục phổ thông toàn vùng có 5.137 trƣờng, trong đó có
1.454 trƣờng đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 28,3%), quy mô học sinh 2.865.664 em,
giáo viên 156.591 ngƣời. Cụ thể:
- Tiểu học có 3.103 trƣờng (giảm 99 trƣờng so với năm học 2011-2012), trong đó
có 1.013 trƣờng đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 32,93%. Quy mô học sinh toàn vùng
1.511.055 em, tăng 1% so với năm 2011-2012 và giáo viên 76.999 ngƣời, tỷ lệ
giáo viên/lớp đạt 1,4 và đạt chuẩn trình độ đào tạo 99,65%; có 41,12% trƣờng dạy học
2 buổi/ngày, tất cả 13 tỉnh trong vùng đều đƣợc công nhận đạt chuẩn phổ cập tiểu học
đúng độ tuổi, tỷ lệ huy động học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi tăng dần qua
các năm và năm học 2014-2015 đạt 98,31% (cả nƣớc 98,55%, Tây Bắc 98,12%,
Tây Nguyên 98,13%) và năm học 2015-2016 ƣớc thực hiện đạt 99%.
- Trung học cơ sở (THCS): có 1.468 trƣờng (tăng 1% so với năm học 20102011), trong đó có 384 trƣờng đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 26,15%; quy mô
học sinh là 983.773 em, tăng 10,31% so với năm học 2011-2012, giáo viên 54.439
ngƣời, tỷ lệ giáo viên/lớp 2,01 và tỷ lệ đạt chuẩn trình độ là 99,46%; tỷ lệ huy động
học sinh THCS trong độ tuổi năm học 2014-2015 đạt 82,6% (cả nƣớc 88,2%, Tây Bắc
88,7%, Tây Nguyên 82%) và ƣớc thực hiện năm học 2015-2016 khoảng 84%.
- Trung học phổ thông (THPT): có 466 trƣờng (tăng 19 trƣờng so với năm học
2011-2012), trong đó có 57 trƣờng đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 12,23%; quy mô
học sinh 370.836 em (giảm 5,2% so với năm 2011-2012), giáo viên 25.153 ngƣời, tỷ lệ
giáo viên/lớp 2,45 và tỷ lệ đạt chuẩn trình độ 99,33%; tỷ lệ huy động học sinh THPT
trong độ tuổi năm học 2014-2015 đạt 46,9% (cả nƣớc 59,4%, Tây Bắc 55,4%, Tây
Nguyên 50,05%) và ƣớc thực hiện năm học 2015-2016 khoảng 48,5%, (trong khi bình
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quân chung cả nƣớc là 60%), cho nên đến năm 2020 ở ĐBSCL rất khó đạt đƣợc mục
tiêu 80% tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn THPT hoặc tƣơng đƣơng.
- Về giáo dục dân tộc, cả vùng có 30 trƣờng phổ thông dân tộc nội trú với 8.778
học sinh, trong đó có 9 trƣờng phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và 21 trƣờng phổ thông
dân tộc nội trú huyện, 8/30 trƣờng đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 27%) trong đó,
trƣờng đạt chuẩn cấp tỉnh 04 trƣờng (tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh,
Sóc Trăng); trƣờng đạt chuẩn cấp huyện: 04 trƣờng (tỉnh Sóc Trăng 02 trƣờng, tỉnh
Kiên Giang 02 trƣờng). Giáo viên và CBQL giáo dục là ngƣời dân tộc thiểu số
là 9.910 ngƣời, trong đó có gần 50 ngƣời đƣợc đào tạo sau đại học.
Hạn chế nổi bật giáo dục phổ thông vùng ĐBSCL là tỷ lệ bỏ học cao,
cấp tiểu học là 0,45% (cả nƣớc 0,16%, Tây Bắc 0,1%, Tây Nguyên 0,3%); cấp THCS
3,26% (cả nƣớc 1,37%, Tây Bắc 1,04%, Tây Nguyên 1,3%); cấp THPT 3,94%
(cả nƣớc 1,79%, Tây Bắc 1,99%, Tây Nguyên 1,32%).
2.3.3. Dự báo nhu cầu giáo viên và CBQL giáo dục phổ thông ở ĐBSCL
đến năm 2020
Theo Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT về Quy hoạch phát triển nhân lực ngành
Giáo dục giai đoạn 2011-2020, dự báo nhu cầu nhân lực giáo dục phổ thông
vùng ĐBSCL đến năm 2020 nhƣ sau:
- Giáo viên tiểu học khoảng 82.800 ngƣời, tăng bình quân mỗi năm 1.200 ngƣời,
100% giáo viên tiểu học đạt trình độ đào tạo trên chuẩn (từ trình độ cao đẳng trở lên);
- Giáo viên THCS khoảng 69.500 ngƣời, tăng bình quân mỗi năm khoảng 1.500
ngƣời; 88% giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn (chuẩn trình độ là cao đẳng);
- Theo số liệu dự báo các môn học cấp THPT đang ổn định và có hiện tƣợng thừa
giáo viên, năm 2020 giáo viên ở ĐBSCL khoảng 22.000 ngƣời, giảm bình quân
hằng năm là 200 ngƣời; 16.6% giáo viên THPT đạt trình độ đào tạo trên chuẩn
(chuẩn trình độ là đại học).
- Theo Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 1033/QĐ-TTg của Thủ tƣớng
Chính phủ về phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề vùng ĐBSCL, phƣơng hƣớng
phát triển giáo dục phổ thông đến năm 2020: Tiếp tục huy động học sinh đến trƣờng
đúng độ tuổi với tỷ lệ cao; xây dựng trƣờng chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 45% ở cấp
tiểu học, 35% ở trung học cơ sở và 20% ở cấp trung học phổ thông, phát triển hệ thống
trƣờng chuyên, trƣờng chất lƣợng cao… từ đây sẽ có sự gia tăng đội ngũ CBQL,
cũng nhƣ nhu cầu bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý đáp ứng yêu cầu mới của
ngành và của từng địa phƣơng.
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3. Trƣờng Đại học Đồng Tháp với việc xây dựng đội ngũ giảng viên tham gia bồi
dƣỡng giáo viên và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông vùng ĐBSCL giai đoạn
2016-2020
3.1. Giới thiệu về Trường Đại học Đồng Tháp
Trƣờng Đại học Đồng Tháp (tiền thân là Trƣờng Đại học Sƣ phạm Đồng Tháp)
đƣợc thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tƣớng
Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04/9/2008 về việc đổi tên
Trƣờng Đại học Sƣ phạm Đồng Tháp thành Trƣờng Đại học Đồng Tháp.
Trƣờng Đại học Đồng Tháp là trƣờng đại học công lập, trực thuộc Bộ GD&ĐT,
đào tạo đa ngành, gồm nhiều lĩnh vực: sƣ phạm, kinh tế - kỹ thuật, khoa học –
công nghệ, văn hóa – xã hội và nghệ thuật, ở các trình độ: cao đẳng, đại học và sau
đại học; và đa dạng hóa loại hình đào tạo: chính quy, vừa làm vừa học và liên thông.
Chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có
trình độ đại học và sau đại học cho vùng ĐBSCL và cả nƣớc; Bồi dƣỡng và đào tạo lại
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; Nghiên cứu
khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Sứ mệnh: “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học
giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt, nghiên cứu khoa học và cung cấp các
dịch vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL”.
Bộ máy nhà trƣờng: Trƣờng đang có 34 đơn vị trực thuộc, với 14 đơn vị đào tạo
và 20 đơn vị hỗ trợ, phục vụ đào tạo và dịch vụ, với 38 bộ môn, 11 tổ nghiệp vụ.
Các đơn vị đào tạo gồm có 13 khoa (trong đó có 10 khoa sƣ phạm và 3 khoa ngoài
sƣ phạm) và 1 trƣờng mần non. Các đơn vị hỗ trợ, phục vụ đào tạo và dịch vụ bao gồm
13 phòng ban chức năng, 6 trung tâm (trong đó có Trung tâm Bồi dƣỡng Nhà giáo)
và 1 tạp chí khoa học.
Đội ngũ: Nhà trƣờng có 586 công chức, viên chức, 92% giảng viên có trình độ từ
thạc sĩ trở lên (trong đó có 04 phó giáo sƣ, 74 tiến sĩ, 301 thạc sĩ, 78 nghiên cứu sinh,
đặc biệt có 11 cặp vợ chồng tiến sĩ.
Đào tạo: Trƣờng đang đào tạo 5 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ: Quản lý
giáo dục, Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Toán, Giáo dục học (Giáo dục
Tiểu học), Ngôn ngữ Việt Nam, Hóa lý thuyết và Hóa Lý; 17 ngành đào tạo trình độ
đại học và ngành đào tạo trinh độ cao đẳng, với 10.200 học viên, sinh viên, 400
học viên cao học và 2.700 sinh viên theo học hình thức liên thông, vừa làm vừa học
(đến từ 41 tỉnh, thành trong cả nƣớc).
Hiện nay, Trƣờng Đại học Đồng Tháp cùng với 10 trƣờng đại học, học viện trong
cả nƣớc, đƣợc Bộ GD&ĐT lựa chọn tham gia chƣơng trình ETEP (Chƣơng trình
phát triển các trƣờng sƣ phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và CBQL cơ sở
giáo dục phổ thông).
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3.2. Trường Đại học Đồng Tháp với công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL các cở sở
giáo dục phổ thông ở một số địa phương vùng ĐBSCL
Thực hiện Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT,
Trƣờng Đại học Đồng Tháp phối hợp với các Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp và tỉnh
Cà Mau tổ chức các khóa bồi dƣỡng cho đội ngũ CBQL giáo dục mầm non, phổ thông
và CBQL là thủ trƣởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.
Mùa hè các năm từ 2013 đến nay, Trƣờng Đại học Đồng Tháp cùng với
Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp liên tục tổ chức bồi dƣỡng cho CBQL đƣơng chức,
giáo viên là đối tƣợng quy hoạch CBQL nhà trƣờng các cấp theo chƣơng trình
ban hành theo Quyết định trên đây, số học viên tham gia năm 2013 là 305, năm 2014
là 321, năm 2015 và 2016 khoảng 65 ngƣời/năm. Với Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau,
hè năm học 2014 tổ chức đƣợc 6 lớp với 331 học viên theo dự.
Nhận xét kết quả học tập bồi dƣỡng của CBQL tại hai địa phƣơng trên đây,
tóm tắt nhƣ sau:
- Tạo sự chuyển biến nhận thức tích cực về vai trò CBQL trƣớc xu thế phát triển
xã hội hiện đại và yêu cầu đổi mới giáo dục ở nƣớc ta;
- Hầu hết CBQL đƣơng chức đồng thuận về nội dung bồi dƣỡng đáp ứng nhu cầu
thực hiện các chức năng quản lý nhà trƣờng, đặc biệt kiến thức về điều hành, lãnh đạo
theo tiếp cận quản lý hiện đại;
- Nhiều giáo viên trong diện quy hoạch tham dự khóa học, đã đƣợc đề bạt vào
các chức vụ quản lý nhà trƣờng;
- Lực lƣợng giảng viên giảng dạy bồi dƣỡng đáp ứng cơ bản yêu cầu về tri thức
quản lý, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao.
Mặt khác, tại Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh Cà Mau đã tiến hành
khảo sát 213 học viên dự các lớp bồi dƣỡng CBQL đánh giá khóa học, có 12 tiêu chí
đánh giá, kết quả tiêu chí “Mức độ sẵn sàng giúp đỡ học viên của giảng viên” có điểm
trung bình cao nhất 4.54, tiêu chí “Mức độ sẵn sàng giúp đỡ học viên của giảng viên”
điểm trung bình thấp nhất 4.13, tiêu chí “Mức độ hiểu biết và kinh nghiêm của giảng
viên” với yêu cầu cụ thể thông qua giảng dạy, giảng viên thể hiện đƣợc sự hiểu biết và
những kinh nghiệm về chuyên đề trình bày mức độ nào ? điểm trung bình 4.38.
Các con số phản ánh đội ngũ giảng viên tham gia bồi dƣỡng theo quyết định số
382/QĐ-BGDĐT đảm bảo cả năng lực và đạo đức nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt
nhiệm vụ và sứ mệnh đào tạo nhân lực, đặc biệt nhân lực ngành giáo dục
vùng ĐBSCL.
3.3. Trường Đại học Đồng Tháp với việc xây dựng đội ngũ giảng viên tham gia bồi
dưỡng giáo viên và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông vùng ĐBSCL giai đoạn
2016-2020
3.3.1. Nguyên tắc xây dựng đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng
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- Đủ về số lƣợng giảng viên (giảng viên cho 6 module/1 cấp học), đồng bộ về
cơ cấu giảng viên (giảng viên cho 3 cấp học tiểu học, THCS và THPT), đảm bảo
chất lƣợng về năng lực nghề nghiệp (năng lực giảng dạy, năng lực chuyên môn,
năng lực nghiên cứu khoa học);
- Nguyên tắc kế thừa (tiếp tục sử dụng giảng viên đã tham gia bồi dƣỡng theo
Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT) và phát triển (huy động những giảng viên có trình độ
sau đại học chuyên ngành giáo dục học nói chung);
- Nguyên tắc đa dạng hóa nguồn lực giáo viên và CBQL từ các Sở GD&ĐT,
cơ sở giáo dục phổ thông (gọi chung là đơn vị liên kết) vùng ĐBSCL tham gia tổ chức
bồi dƣỡng CBQL;
- Nguyên tắc một giảng viên có thể giảng dạy 1-2 module/1 cấp học và 1
module/1 cấp học sẽ đƣợc 2-3 giảng viên giảng dạy;
3.3.2. Tiêu chí lựa chọn giảng viên tham gia bồi dưỡng
Trên cơ sở tham khảo tài liệu do Ban quản lý chƣơng trình ETEP đề xuất và của
một số nhà khoa học giáo dục , chúng tôi đề xuất một số tiêu chí lựa chọn giảng viên
tham gia bồi dƣỡng.
- Là nhà giáo, CBQL của Trƣờng và các đơn vị liên kết, có phẩm chất chính trị
và đạo đức nghề nghiệp tốt, là những ngƣời có học vị sau đại học, giảng viên chính
trở lên;
- Những ngƣời đã tham gia giảng dạy bồi dƣỡng theo Quyết định số 382/QĐBGDĐT, đƣợc nhà trƣờng và các đơn vị liên kết nhận xét đánh giá tích cực,
trách nhiệm và có năng lực;
- Là những giảng viên, giáo viên, CBQL vừa có kinh nghiện thực tiễn quản lý
(ƣu tiên những ngƣời có trải nghiệm quản lý cơ sở giáo dục phổ thông), vừa đảm bảo
tốt chức năng, nhiệm vụ nhà giáo đƣợc quy định theo Luật Giáo dục 2005 và
Luật Giáo dục đại học 2012;
- Ƣu tiên chọn những ngƣời có năng lực nghề nghiệp, cụ thể có khả năng thiết kế
bài giảng, tổ chức quá trình dạy học… từ 1 -2 module của 3 cấp học;
- Có năng lực sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và có năng lực hỗ trợ
ngƣời học qua chƣơng trình trực tuyến;
- Có năng lực nghiên cứu khoa học, có khả năng làm việc nhón, hợp tác;
- Có tinh thần cầu thị, có khả năng cập nhập kiến thức về định hƣớng đổi mới
giáo dục và quản lý giáo dục.
3.3.3. Giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng
- Số lƣợng đội ngũ giảng viên
Theo chƣơng trình bồi dƣỡng CBQL (Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT) bao gồm
19 chuyên đề với thời lƣợng 360 tiết, nhà trƣờng phân công 1 phó giáo sƣ, 9 tiến sĩ và
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10 thạc sĩ trong đó huy động CBQL của đơn vị liên kết 1 tiến sĩ và 4 thạc sĩ.
Theo ETEP, phát triển chƣong trình và tài liệu bồi dƣỡng cho CBQL cơ sở
giáo dục phổ thông cốt cán gồm 6 module/1 cấp học (60 tiết/module), thời gian
thực hiện 2017-2018 và đại trà tƣơng ứng với mỗi cấp học 5 module, thời gian
2018-2020; Trƣờng Đại học Đồng Tháp đảm nhận công tác bồi dƣỡng ở ĐBSCL,
nhiệm nhiệm trƣớc tiên là tổ chức bồi dƣỡng cho CBQL cốt cán gồm 692 ngƣời
(Tiểu học: 441, THCS: 200, THPT: 52) tƣơng ứng có 14 lớp (Tiểu học: 9, THCS: 4 và
THPT: 1) và giảng viên cần có là 28 ngƣời. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm tham gia các
khóa giảng dạy bồi dƣỡng trƣớc đây và dựa vào các nguyên tắc nêu trên, chúng tôi
đề xuất nhà trƣờng huy động khoảng 56 ngƣời, gồm:
+ Các phó giáo sƣ, giảng viên chính tiến sĩ và giảng viên chính tiến sĩ
chuyên ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Tâm lý học, Lý luận và Phƣơng pháp
dạy học bộ môn . . ., có tham gia quản lý cấp phòng/khoa trở lên;
+ Các nhà giáo, CBQL thuộc các đơn vị liên kết, có trình độ thạc sĩ Quản lý
giáo dục, Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn,… chức danh nghiệp nghiệp GV
hạng III.
- Chất lƣợng đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên đƣợc lựa chọn tham gia bồi dƣỡng giáo viên và CBQL cơ sở
giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức
nghề nghiệp và cần có năng lực của nhà sƣ phạm, nhà quản lý giáo dục, nhà nghiên
cứu khoa học và nhà hoạt động xã hội.
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Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên và
cán bộ quản lý giáo dục phổ thông; Đổi mới nội dung, phƣơng pháp, hình thức tổ chức
dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên phổ thông; Nâng cao
năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc các cơ sở đào tạo,
bồi dƣỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Nâng cấp các
điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên và
cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và Đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế trong
công tác đào tạo, bồi dƣỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
UNESCO, Giáo dục và phát triển trong thế kỷ XXI, 2011: 1. Đảm nhận nhiều
chức năng khác hơn so với trƣớc, có trách hiệm nặng nề hơn trong việc lựa chọn
nội dung dạy học và giáo dục; 2. Chuyển từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức việc học
của học sinh, sử dụng tối đa nguồn tri thức của xã hội; 3. Coi trọng việc cá biệt hóa
trong học tập, …; 4. Yêu cầu sử dụng rộng rãi các phƣơng tiện dạy học hiện đại
và do đó có yêu cầu trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng cần thiết; . . .
Ban hành kèm theo quyết định 06 Chƣơng trình bồi dƣỡng cán bộ quản lý
giáo dục gồm: Chƣơng trình bồi dƣỡng cán bộ quản lý trƣờng: mầm non, phổ thông,
trung tâm giáo dục thƣờng xuyên, trƣờng trung cấp chuyên nghiệp, trƣờng đại học,
cao đẳng và cán bộ quản lý sở/phòng GD&ĐT.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ THẢO LUẬN THÊM TRONG HỘI THẢO
1. Làm thế nào để sau bồi dƣỡng, vấn đề đƣợc bồi dƣỡng sẽ đƣợc ứng dụng
ngay vào công việc của mỗi giáo viên, bộ môn hay một trƣờng?
2. Làm thế nào để hoạt động bồi dƣỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý
giáo dục diễn ra “thƣờng xuyên, liên tục, ngay tại chỗ”?
3. Giải pháp nào để các các cơ quan quản lý GD phổ thông, các Trung tâm
GDTX và các cơ sở giáo dục đại học phối hợp tốt trong hoạt động
bồi dƣỡng?
4. Mỗi giảng viên, khoa phải làm gì để Trƣờng Đại học Đồng Tháp hoàn thành
tốt nhiệm vụ là trƣờng cốt cán trong Chƣơng trình ETEP?
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