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Abstract: After 5 years of implementation of the program of training and fostering of pedagogical
skills for vocational teachers issued under Circular No. 19/2011/TT-BLDTBXH, the reality shows
that the program has a great contribution in standardizing and improving pedagogical capacity for
vocational teachers. In fact, some countries like the USA, Australia, Thailand, Korea, Malaysia and
Indonesia have identified that educational technology is the driving force for social development.
Thus, it is necessary for Vietnam to further study issues of reality of the world countries in terms of
fostering lecturers, building teacher incentive development funds, practicing certificates, faculty
testing, teacher professional standards, etc. The article overviews the experiences of the world
countries on training vocational teachers and points out learnt lessons for Vietnam today.
Keywords: Teachers training, pedagogical competence, vocational teachers.
bão hòa nhu cầu GVDN ở những nghề này, nhưng ở nhiều
nghề khác thì nhu cầu giáo viên (GV) thiếu nghiêm trọng.
Thực hiện chủ trương thí điểm xây dựng các khoa sư
phạm dạy nghề thuộc các trường CĐ nghề, từ năm 2007
đến nay đã có 45 cơ sở ĐT, BD nghiệp vụ sư phạm cho
nhà giáo dạy nghề. Trong đó, 5 khoa SPKT thuộc các
trường ĐH SPKT, 3 khoa thuộc các trường ĐH chuyên
ngành, 1 Viện Khoa học GDNN và 36 khoa sư phạm dạy
nghề thuộc các trường CĐ. Phân bố các khoa sư phạm
dạy nghề theo vùng ở bảng sau (bảng):
Bảng. Phân bố các khoa sư phạm dạy nghề theo vùng
Đã
Chưa
Tổng
TT
Vùng
hoạt
hoạt
số
động
động
Đồng bằng sông
1
18
18
Hồng
Trung du và miền
2
05
05
núi phía Bắc
Trung bộ và Duyên
3
08
07
01
hải miền Trung
4 Tây Nguyên
02
02
5 Đông Nam bộ
09
09
Đồng bằng sông
6
03
03
Cửu Long
Tổng số
45
44
01
(Nguồn: Hội nghị “Tổng kết, đánh giá 5 năm công tác
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề và định hướng
xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo
dạy trình độ trung cấp, cao đẳng”)

1. Mở đầu
Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp được quy
định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là:
“...Đào tạo (ĐT) nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh
doanh và dịch vụ...; có khả năng sáng tạo, thích ứng với
môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo
đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều
kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả
năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ
cao hơn” [1; tr 2]. Hướng dẫn thực hiện Luật GDNN,
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành
Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017
quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo
GDNN. Do đó, việc hoàn thiện chương trình bồi dưỡng
(BD) nghiệp vụ sư phạm cho phù hợp với quy định tại
Luật GDNN là tất yếu trong bối cảnh hiện nay cũng như
xu hướng phát triển GDNN trong thời gian tới.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mạng lưới cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo
viên dạy nghề và kết quả đạt được hiện nay
2.1.1. Mạng lưới cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo
viên dạy nghề
Trước năm 2008, cả nước có 5 trường đại học (ĐH) sư
phạm kĩ thuật (SPKT): Trường ĐH SPKT Hưng Yên,
Trường ĐH SPKT Nam Định, Trường ĐH SPKT Vinh,
Trường ĐH SPKT TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng
(CĐ) SPKT Vĩnh Long và một số khoa SPKT thuộc các
trường ĐH, CĐ kĩ thuật tham gia công tác ĐT, BD giáo
viên dạy nghề (GVDN). Các cơ sở này mới ĐT được
khoảng 30 trong tổng số 385 nghề thuộc danh mục nghề
ĐT, chiếm 8,5% tổng số nghề ĐT. Vì thế, có tình trạng
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model). Những khoá đào tạo GV (ĐTGV) đã nâng cao
tiêu chuẩn chọn lựa sinh viên đầu vào và yêu cầu cao về
chất lượng ở đầu ra; chú ý nhiều đến phương pháp sư
phạm, thực tế giảng dạy, kinh nghiệm thực tế. Để tránh sự
tụt hậu chất lượng GV, tổ chức hợp lí, hiệu quả các nguồn
lực tài chính, xây dựng quy chế BD về những khác biệt
truyền thống giữa các ngành nghề có tính chất trí tuệ và
thủ công chân tay và giữa giáo dục hàn lâm và GDNN dẫn
tới sự cần thiết phải thay đổi việc ĐTGV sao cho GV
tương lai có thể xây dựng được một lực lượng lao động có
những kĩ năng, kĩ thuật và các kĩ năng quan hệ người người tốt hơn, đáp ứng được những yêu cầu của chỗ làm
việc mới. Các nhà quản lí giáo dục Mĩ nhấn mạnh, sứ
mạng của GDNN và cũng là của ĐTGV kĩ thuật - nghề
nghiệp phải được dựa trên các nguyên tắc của quan niệm
cấu trúc - thiết kế. Quan niệm đó là một cách tiếp cận nhận
thức, nhấn mạnh kiến thức “cấu trúc thiết kế” thông qua
quá trình giải quyết vấn đề . Bản thân các khóa học không
quan trọng mà việc các khóa học có đạt chuẩn hay không
mới là quan trọng. Ngoài ra, học viên các khóa BD phải
đáp ứng các chuẩn bằng việc thực hành giảng dạy dưới sự
giám sát của một thành viên là GV, GV cộng tác bằng cách
kiểm tra các chứng chỉ kiểm định của GV đó và thông qua
việc quan sát hoạt động giảng dạy.
Việc ĐTGV ở Mĩ được đảm bảo có năng lực thực
hiện để chính họ sẽ giúp người học phát triển kiến thức,
kĩ năng, thái độ theo yêu cầu đối với nguồn nhân lực lao
động kĩ thuật trong bối cảnh toàn cầu và cạnh tranh.
2.2.2. Ở Cộng hòa liên bang Đức
Cộng hòa liên bang Đức là một trong số ít nước có
truyền thống và nhiều kinh nghiệm trong việc ĐT đội
ngũ GV nói chung và GVDN nói riêng một cách bài bản
với chất lượng cao. Trước đây, ở Cộng hòa liên bang Đức
có tới 46 trường ĐH có Khoa/Viện SPKT ĐT các loại
GV cho các trường kĩ thuật - dạy nghề. Việc ĐTGV kĩ
thuật cho các trường dạy nghề ở Cộng hòa liên bang Đức
theo một mô hình thống nhất. Toàn bộ GV dạy lí thuyết
nghề đều được ĐT ở trình độ ĐH theo quy chế ĐT và thi
lấy bằng GV quốc gia. Thời gian ĐT ở trường ĐH là 4,5
năm. Sau kì thi quốc gia lần 1, giáo sinh phải đi tập sự 2
năm ở một cơ sở GDNN. Khi kết thúc hai năm tập sự,
giáo sinh phải thi quốc gia lần 2 mới được công nhận
danh hiệu GV ở trình độ ĐH.
Những năm gần đây, quá trình Bologna tạo ra cơ sở
cho việc cải cách ĐTGV mạnh mẽ. Thực hiện những
thỏa thuận đã cam kết trong quá trình Bologna về ĐT
ĐH phân bậc theo hai giai đoạn Bachelor và Master đã
dẫn đến sự những thay đổi cơ bản trong hệ thống ĐTGV
nói chung và GV nói riêng ở Đức: 1) Xây dựng các bộ
chuẩn ĐTGV theo định hướng năng lực thực hiện;
2) Chuyển đổi mô hình ĐTGV từ mô hình ĐT song

2.1.2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng:
- Về số lượng ĐT: Tổng số ĐT giai đoạn 2011-2017
là 40.395 học viên. Trong đó, một số cơ sở tổ chức ĐT,
BD hoạt động tương đối tốt như: Trường ĐH SPKT Vĩnh
Long với tổng số 3.377 chứng chỉ, Trường ĐH SPKT
Nam Định: 2.717 chứng chỉ, Trường ĐH SPKT TP. Hồ
Chí Minh: 2.643 chứng chỉ, Trường CĐ nghề Cơ điện
Hà Nội: 2.950 chứng chỉ, Trường CĐ Công nghiệp Việt
Đức: 2.024 chứng chỉ, Trường CĐ Than - Khoáng sản
Việt Nam: 2.300 chứng chỉ,...
- Về chất lượng ĐT: Số lượng học viên được cấp
chứng chỉ: 40.395 (97%); trong đó: loại giỏi, xuất sắc:
6.867 (17%); khá: 21.005 (52%); trung bình: 12.522
(31%).
2.1.3. Đánh giá chung
Công tác BD nghiệp vụ sư phạm dạy nghề đã hình
thành năng lực cơ bản cho GVDN trình độ trung cấp
nghề, GVDN trình độ CĐ nghề, bao gồm: - Nắm được
những kiến thức cơ bản về tâm lí học nghề nghiệp, giáo
dục học nghề nghiệp, phương pháp dạy học chuyên
ngành và một số kiến thức khác có liên quan; - Lập được
kế hoạch, xác định được các công việc cụ thể cho dạy
học và giáo dục học sinh, sinh viên ở các cơ sở dạy nghề;
- Chuẩn bị và thực hiện hoạt động dạy học đạt hiệu quả,
đảm bảo chất lượng ĐT theo mục tiêu quy định; - Lựa
chọn và sử dụng hợp lí, có hiệu quả các phương pháp,
phương tiện dạy học vào quá trình dạy học; - Xác định
và chuẩn bị các nguồn học liệu cần thiết cho dạy và học;
- Soạn được các công cụ kiểm tra; cách đánh giá kết quả
học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; - Các cơ sở
ĐT, BD GVDN nói chung đã tích cực triển khai việc phổ
biến, tuyên truyền, tổ chức tuyển sinh và thực hiện ĐT,
BD theo chương trình sư phạm dạy nghề cho nhà giáo.
Tuy nhiên, chương trình vẫn còn có những hạn chế cơ
bản như cấu trúc theo hướng tiếp cận nội dung ít thực
hành, nhiều lí thuyết nên sau khi học xong người học còn
nhiều lúng túng khi đứng lớp, phải mất một thời gian dài
tham gia giảng dạy mới thuần thục. Mặt khác, hiện nay
đang tồn tại rất nhiều chương trình BD nghiệp vụ sư phạm
cho nhà giáo trong hệ thống GDNN nên khó khăn trong
ĐT, BD và quản lí. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu đổi mới
trong GDNN và thống nhất quản lí trong hệ thống GDNN
cần phải đổi mới các chương trình BD nghiệp vụ sư phạm
cho GVDN cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.
2.2. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về đào tạo,
bồi dưỡng giáo viên dạy nghề
2.2.1. Ở Mĩ
Ở Mĩ, kinh nghiệm về ĐT, BD GV dựa trên các nguồn
lực tài chính, xây dựng quy chế cho ĐT theo mô hình
truyền thống, chuyên môn sâu (specialized - subject
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song sang mô hình ĐT nối tiếp với hai bậc là Bachelor
và Master; 3) Module hóa chương trình ĐT và sử dụng
hệ thống tín chỉ châu Âu ECTS; 4) Kiểm định các
chương trình ĐTGV.
Có thể coi định hướng chuẩn và năng lực thực hiện
là một định hướng cơ bản trong cải cách ĐTGV. Chuẩn
ĐTGV được sử dụng như một công cụ để đảm bảo chất
lượng ĐT theo định hướng năng lực thực hiện. Chuẩn tạo
ra sự rõ ràng về mục tiêu và nền tảng cho việc kiểm tra,
đánh giá việc thực hiện mục tiêu.
Ngày 16/12/2004, Hội nghị Bộ trưởng Văn hoá Giáo
dục (KMK) đã kí “Thoả thuận về Chuẩn ĐTGV - Khoa
học giáo dục”. Chuẩn ĐTGV được các bang sử dụng từ
đầu niên khoá 2005/2006, là cơ sở cho việc xây dựng
chương trình ĐTGV bao gồm cả các phần ĐT thực tiễn
và ĐTGV tập sự ở các bang. Bên cạnh việc ban hành
chuẩn ĐTGV - khoa học giáo dục, Hội nghị đã thỏa
thuận các yêu cầu chung cho các tiểu bang về nội dung
ĐTGV đối với các môn khoa học chuyên ngành và lí luận
dạy học chuyên ngành. Các chuẩn đối với các môn khoa
học giáo dục cũng như các yêu cầu đối với các môn khoa
học chuyên ngành và lí luận dạy học chuyên ngành tạo
thành cơ sở cho việc công nhận và đánh giá các khóa học
ĐTGV. Mục đích bao trùm là đảm bảo tính linh hoạt
trong hệ thống ĐH Đức và vì lợi ích của học viên mà
đảm bảo sự công nhận lẫn nhau giữa các tiểu bang đối
với kết quả học tập và bằng tốt nghiệp đã đạt được để
chuẩn bị cho nghề nghiệp GV. Các yêu cầu nội dung đối
với học tập chuyên ngành và lí luận dạy học chuyên
ngành được phát triển trong sự hợp tác với các nhà khoa
học chuyên ngành cũng như các nhà lí luận dạy học
chuyên môn, với sự tham gia của các hiệp hội chuyên
môn và các tổ chức GV. Trong khuôn khổ khung này,
các bang và các trường ĐH có thể tự mình quy định các
trọng tâm và các khác biệt, đồng thời cũng có thể quy
định các yêu cầu bổ sung.
Chuẩn ĐTGV được xây dựng dựa trên mô hình năng
lực nghề nghiệp GV, bao gồm những lĩnh vực năng lực
sau đây: 1) Năng lực dạy học; 2) Năng lực giáo dục;
3) Năng lực đánh giá; 4) Năng lực đổi mới/phát triển.
Việc cải cách chương trình ĐT theo mô hình mới
đồng thời với việc module hóa chương trình ĐT và sử
dụng hệ thống tín chỉ ECTS. Việc mô tả một module
trong chương trình dạy học ít nhất gồm có: - Các nội
dung và mục tiêu trình độ của module; - Các hình thức
dạy học; - Các điều kiện để tham gia; - Khả năng sử dụng
của module; - Những điều kiện đối với việc cho điểm
thành tích; - Điểm tín chỉ và điểm; - Tần số sử dụng
module; - Công sức lao động; - Thời lượng các module.

2.2.3. Ở Australia
Ở Australia, việc ĐT chính quy bài bản GV kĩ thuật
đã và đang được quan tâm thực hiện một cách rộng rãi,
đa dạng, ví dụ như: ĐTGV kĩ thuật các ngành SPKT
(Technology education), sư phạm người lớn và nghề
(Adult and vocational education) của khoa sư phạm
(Faculty of Education) của Trường ĐH Monash. Trong
các cơ sở tham gia ĐTGV và GV kĩ thuật ở tất cả các
bang và toàn quốc có các trường giáo dục nâng cao
(College of Advanced Education).
Trong những năm gần đây, Australia đang phải đối
mặt với những thay đổi lớn về giáo dục kĩ thuật và dạy
nghề (TVET). Trong rất nhiều những thay đổi đó có việc
mở rộng các nhu cầu ĐT. Bản chất của ĐT đã trải qua
một quá trình tái định hướng nhằm đáp ứng các nhu cầu
được đặt ra bởi các năng lực thực hiện mới xuất phát từ
những thay đổi mạnh mẽ về công nghệ. Các trường ĐH
hưởng ứng một cách chậm chạp những yêu cầu ĐT. Điều
này không thoả mãn những đòi hỏi của hình thức ĐT dựa
trên công nghiệp và không cung cấp một cách đầy đủ các
hoạt động thực hành trong các môi trường giáo dục như
nhà máy, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng thời
trang và các nơi làm việc khác. Ý tưởng phát triển
chương trình, do đó, xuất phát từ khu vực giáo dục kĩ
thuật, dạy nghề và giáo dục cho người trưởng thành với
kết quả là những yêu cầu mang tính bắt buộc đối với
giảng dạy trong giáo dục kĩ thuật và dạy nghề được công
nhận trong phạm vi cả nước và được cấp chứng chỉ
(Certificate) về ĐT và đánh giá - một chứng nhận trình
độ 4 trong hệ thống Khung chứng chỉ của Australia.
Chứng chỉ này được kì vọng là sẽ được chuyển đổi thành
bằng (Diploma) ĐT và đánh giá sau một thời gian nhất
định phụ thuộc vào các đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
Đây là các chương trình và bằng cấp về giáo dục kĩ thuật
và dạy nghề chứ không phải là giáo dục trong trường ĐH.
Để nâng cao chất lượng ĐTGV, các cơ quan quản lí đã
quy định cụ thể những tiêu chuẩn, năng lực cần thiết, đó
cũng chính là chuẩn đầu ra để phù hợp với một xu hướng
ĐT mang tính toàn cầu. Quy định về các chuẩn và năng
lực thực hiện phục vụ hai mục tiêu quan trọng: - Các năng
lực thực hiện sẽ giúp cung cấp một danh mục hoặc mốc
chuẩn hay bộ tiêu chuẩn theo đó các mức thực hiện của
GV ở mỗi cấp độ có thể được đánh giá; - Quan trọng hơn,
chúng xác định các yêu cầu mà các trường ĐH và các đơn
vị khác phải đáp ứng trong khi xây dựng chương trình ĐT
bao gồm chương trình thực tập sư phạm và ĐT chuyên
môn liên tục hoặc chương trình BD cho GV.
Các năng lực thực hiện cần thiết đối với GV mới ra
trường thường được nêu rõ trên khía cạnh những gì họ cần
phải biết, hiểu, đánh giá và có thể thực hiện khi tốt nghiệp
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chương trình ĐT. Và như vậy, chúng dựa trên ba cân nhắc
chính về nghề nghiệp như sau: - Các mối quan tâm và yêu
cầu chính đối với nghề nghiệp; - Các nguyên tắc giáo dục
cơ bản; - Các phương pháp tiếp cận hoạt động học tập,
giảng dạy và đánh giá. Điều này cũng thể hiện ba khía cạnh
chính về năng lực thực hiện của GV đó chính là: kiến thức
chuyên môn, thực hành chuyên môn và phẩm chất nghề
nghiệp. Mỗi khía cạnh ở ba khía cạnh này trong năng lực
của một người GV đã mang lại một tập hợp các kĩ năng và
sự hiểu biết để từ đó các chuẩn thực hiện được xác định.
2.2.4. Ở Nhật
Từ năm 1951, để đáp ứng nhu cầu phát triển GDNN
trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, Luật Thúc đẩy
GDNN đã được ban hành làm cơ sở pháp lí cho quá trình
hiện đại hóa, chuẩn hóa (chương trình, thiết bị) cho các
loại hình giáo dục kĩ thuật - nghề nghiệp. Từ năm 1957,
Nhật Bản đã có chính sách tăng trợ cấp (10%) lương cơ
bản cho GV dạy kĩ thuật và dạy nghề các trường trung
học bậc cao. Sau Chiến tranh thế giới thứ II (1945), cùng
với quá trình hình thành hệ thống giáo dục mới theo mô
hình Mĩ, hệ thống ĐTGV ở Nhật Bản có sự thay đổi về
cơ bản. Những thay đổi chính thể hiện ở hai điểm sau:
- Chương trình ĐTGV được thiết kế gồm 3 phần là: Giáo
dục đại cương, Giáo dục chuyên ngành và GDNN GV
(nội dung chính để cấp chứng chỉ GV); - Các trường sư
phạm được tổ chức lại thành các trường ĐH ĐTGV trong
4 năm và việc ĐTGV cũng có thể được tiến hành trong
các trường ĐH khác.
Theo Luật về chứng chỉ công chức giáo dục
(Educational Personnel Certification Law) ban hành năm
1949, ĐTGV được tiến hành ở các trường ĐH, CĐ.
Những ai muốn trở thành GV phải có được chứng chỉ
GV sau khi tốt nghiệp, chứng chỉ GV được cấp bởi Hội
đồng giáo dục tỉnh, thành. Có hai loại chứng chỉ là chính
quy và tạm thời. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu GV kĩ
thuật/dạy nghề cho các trường phổ thông và nghề nghiệp,
Nhật Bản đã thành lập các trường CĐ SPKT (3 năm).
Các trường này gắn kết chặt chẽ với các khoa công nghệ
ở các ĐH quốc gia. Hiện nay, việc ĐT mới GV cho lĩnh
vực giáo dục kĩ thuật - nghề nghiệp chủ yếu được thực
hiện ở các trường CĐ công nghệ và các khoa SPKT ở
các trường ĐH quốc gia, ĐH công. Việc BD thường
xuyên GV kĩ thuật nghề nghiệp được tổ chức chủ yếu ở
các trung tâm giáo dục kĩ thuật ở các vùng, địa phương.
2.3. Bài học kinh nghiệm áp dụng vào Việt Nam
Sự phát triển giáo dục kĩ thuật nghề nghiệp luôn gắn
liền với sự tiến bộ khoa học - kĩ thuật hiện đại, phù hợp
với yêu cầu phát triển nền KT-XH của mỗi quốc gia, gắn
liền với các cuộc cải cách giáo dục ở các quốc gia.
Các nước trên thế giới đã và đang phát triển, chuẩn
nghề nghiệp GV được xây dựng và sử dụng trong những

chương trình ĐTGV ban đầu, chương trình hỗ trợ GV và
chương trình phát triển nghề nghiệp GV thường xuyên.
Việc đánh giá GV thường dựa vào mức độ GV đạt được
chuẩn nghề nghiệp ban hành theo một quy trình và dựa
trên nguyên tắc là các chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo
phải do chính các nhà giáo tham gia xây dựng.
Nhìn chung, việc đánh giá GV thường dựa vào mức
độ GV đạt được chuẩn nghề nghiệp ban hành theo một
quy trình và trên cơ sở là các chuẩn nghề nghiệp của nhà
giáo phải do chính các nhà giáo tham gia xây dựng. Ví
dụ: ở Mĩ là do Ủy ban quốc gia về chuẩn nghề nghiệp
nhà giáo (National Board for Professional Teaching
Standards - NBPTS) ban hành. Ở Australia là do tổ chức
Teaching Australia (một tổ chức độc lập, hưởng ngân
sách nhà nước) phối hợp với các hiệp hội giáo chức toàn
quốc ban hành. Một số quốc gia thông qua đánh giá, GV
được cấp chứng chỉ hành nghề giảng dạy (Mĩ, Australia,
Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia...).
Sự hợp tác giữa các cơ sở GDNN và các công ty,
doanh nghiệp để nâng cao chất lượng ĐT nghề và chất
lượng đội ngũ giảng dạy là một yêu cầu không thể thiếu
trên cơ sở lợi ích của cả hai bên. Ở các nước phát triển,
bên cạnh ĐTGV theo mạch thẳng ở các trường ĐH sư
phạm, ĐT GVDN theo mô hình ĐT nối tiếp với số tốt
nghiệp từ các ĐH chuyên ngành khác là xu thế tất yếu,
phù hợp với nhu cầu phát triển GVDN.
Một số vấn đề mới trong kinh nghiệm phát triển đội
ngũ GV ở các nước như kinh nghiệm về ĐT, BD GV,
xây dựng quỹ khuyến khích phát triển GV, cấp chứng chỉ
hành nghề, sát hạch GV, chuẩn nghề nghiệp GV... cần
được nghiên cứu vận dụng ở nước ta trong bối cảnh hội
nhập quốc tế hiện nay.
3. Kết luận
Công tác BD GVDN ở các trường CĐ theo hướng
đảm bảo chất lượng từ kinh nghiệm học tập được các
nước đã và đang phát triển trên thế giới là một vấn đề rất
quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt
là trong giai đoạn triển khai đề án đổi mới căn bản và
toàn diện giáo dục. Hoạt động này góp phần nâng cao vị
thế và uy tín của người lao động Việt Nam trong thời kì
hội nhập cộng đồng ASEAN và thế giới.
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được trình độ học vấn cao hơn; - Các GV cần phải cần
phải chú ý không nên dành quá nhiều thời gian học chỉ
để giảng dạy mà cần tạo cho HS cơ hội luyện tập nhiều
hơn với ngoại ngữ họ đang cần rèn luyện; - Chỉ sử dụng
tiếng phổ thông khi thực sự cần thiết; - Các GV cần được
tham gia vào mạng lưới giáo dục song ngữ chuyên
nghiệp để giúp họ có thể trao đổi ý tưởng với các GV
CLIL trên toàn thế giới; - Các GV CLIL cần được cung
cấp cơ hội để phát triển khả năng sử dụng ngoại ngữ ở tất
cả các kĩ năng cũng như tham gia vào các khóa đào tạo
GV song ngữ; - Các GV cần được khuyến khích sử dụng
Hồ sơ ngôn ngữ châu Âu và làm việc dựa trên Khung
tham chiếu châu Âu; - GV cũng như HS cần được chuẩn
bị thêm các công cụ dạy học cũng như các bài thi thử.
Việc xây dựng một chương trình học và đào tạo cho
GV theo chuẩn khung châu Âu sẽ đóng góp rất nhiều vào
sự phát triển và cải tiến của mô hình CLIL và giúp đỡ các
GV làm phong phú thêm những kinh nghiệm đã có của
bản thân.
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