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Abstract: Currently, pedagogical skill training programs in Vietnam have still remained many
shortcomings, thus pedagogical competence of students has not met the requirements. So far,
although many solutions have been proposed and implemented, few achievements have been
made. This article aims to provide a review of pedagogical action research - a new approach to
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cao nhất đối với sự kích hoạt nhận thức và thành tích học
tập của người học [6], [7]. Quan trọng hơn, những kiến
thức Giáo dục học/Tâm lí học như chiến lược quản lí lớp
học, PPDH, đánh giá lớp học và kĩ năng ứng xử với một
tập thể học sinh đa dạng, khác biệt nhau từ nguồn gốc gia
đình, trình độ nhận thức, trải nghiệm, sở thích... lại có
tính dự báo rất lớn đối với năng lực học tập của học sinh.
Vì thế, để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo
viên, từ đó, nâng cao chất lượng dạy học, trên thế giới và
Việt Nam hiện nay, các giải pháp vĩ mô và vi mô hầu như
đều hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao
NVSP cho sinh viên (SV). Điều này càng trở nên cấp
thiết hơn khi hàng loạt các nghiên cứu về thực trạng chất
lượng đào tạo NVSP đều có chung một kết luận rằng:
Chương trình đào tạo giáo viên trong các trường đại học
sư phạm hiện nay thiên về trang bị lí luận, xem nhẹ và
thiếu biện pháp rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho SV;
chương trình NVSP của các trường thiếu tính hệ thống;
chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ giảng dạy các
học phần Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận dạy học bộ
môn trong việc xây dựng chương trình NVSP thống nhất
trong nhà trường; đội ngũ giảng viên dạy NVSP chưa
được đào tạo bài bản, chủ yếu là theo kinh nghiệm công
tác, các năng lực phát triển nghề nghiệp cũng còn rất
khiêm tốn... Theo đó, các kết quả khảo sát về thực trạng
năng lực sư phạm của SV cũng không mấy khả quan:
nhút nhát, thụ động, giao tiếp kém, kĩ năng sống yếu và
thiếu, chưa sáng tạo trong tiếp thu những kiến thức
NVSP, thiếu kĩ năng quan sát, kĩ năng biểu đạt ngôn ngữ;
trình bày bảng xấu, chưa khoa học; không phối kết hợp
giữa nói và viết bảng; không tạo được hứng thú cho học
sinh học tập, kĩ năng quản lí lớp kém; còn tham kiến thức,
chưa biết nhấn mạnh, khắc sâu vào nội dung trọng tâm

1. Mở đầu
Hiện nay, dưới áp lực vũ bão của toàn cầu hóa và nền
kinh tế tri thức, ở bất cứ quốc gia nào, việc nâng cao chất
lượng đào tạo giáo viên luôn là một vấn đề có tính cấp
thiết cao, nhằm mục đích tạo ra được những thế hệ giáo
viên kế cận tiến bộ hơn, đáp ứng được những yêu cầu
phát triển của xã hội hiện đại trong thế kỉ XXI.
Chất lượng đào tạo giáo viên vốn vẫn được đo bằng
kiến thức chuyên ngành và phương pháp dạy học
(PPDH) hay còn gọi là kiến thức chuyên môn và nghiệp
vụ sư phạm (NVSP). Ở thời nào cũng vậy, hai yếu tố đó
được coi như “2 chân” của mỗi giáo viên [1]. Tuy nhiên,
trên thế giới, các nghiên cứu gần đây đều nhấn mạnh dạy
học là một ngành học rất đặc thù, trong đó NVSP được
xem là thành tố quan trọng hơn cả kiến thức chuyên môn
bởi có lẽ không thiếu những giáo viên có chuyên môn
giỏi nhưng PPDH lại không tốt nên không thể tổ chức
hiệu quả việc lĩnh hội tri thức cho người học [2], [3].
Trong nghiên cứu của mình, các tác giả Coe, Aloisi,
Higgins và Major [4] kết luận rằng, các thành tố góp phần
quyết định đến chất lượng dạy học và thành tích học tập
của người học đều là những thành tố liên quan đến
NVSP, đó là: 1) Lí luận và PPDH bộ môn; 2) Chất lượng
hướng dẫn (đặt câu hỏi, tạo các bước đệm...); 3) Bầu
không khí lớp học; 4) Quản lí lớp học; 5) Niềm tin của
giáo viên; 6) Giao tiếp sư phạm.
Cũng cùng quan điểm này, trong nghiên cứu gần đây
nhất, Siez, Voss và Kunter [5] nhấn mạnh, chỉ kiến thức
chuyên môn thôi thì hoàn toàn chưa đủ; bên cạnh kiến
thức chuyên môn, các kiến thức về PPDH bộ môn đặc
biệt rất quan trọng trong việc tổ chức và trao đổi các
nhiệm vụ học tập. Những năng lực này có tính dự báo
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của bài dạy; phương pháp giảng dạy kém... [8]. Quan
trọng hơn, trong những năm gần đây, qua rất nhiều hội
thảo quốc gia bàn về vấn đề nâng cao chất lượng NVSP
cho SV, chúng ta vẫn chưa tìm ra được các giải pháp
đúng đắn cũng như chưa triển khai thực hiện hiệu quả
các biện pháp khả thi. Bên cạnh đó, cũng cần phải nhìn
nhận rằng, khá nhiều biện pháp đề xuất đều tương tự
nhau, chung chung, không có tính định hướng cụ thể
cũng như không có tính đột phá và sáng tạo.
Trên bình diện lí luận và thực tiễn như vậy, bài viết
này giới thiệu phương pháp học nghề sư phạm dựa trên
nghiên cứu tác động thực tiễn giáo dục (NCTĐTTGD) một phương pháp mới trong đào tạo NVSP hiện nay trên
thế giới - nhằm cung cấp những định hướng cụ thể hơn,
sáng tạo hơn trong việc đề xuất và thực hiện các giải pháp
nâng cao kĩ năng sư phạm cho SV Việt Nam.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Nghiên cứu tác động thực tiễn giáo dục là gì?
Nghiên cứu tác động/hành động (action research) là
một phương thức nghiên cứu đã được Kurt Lewin đề xuất
lần đầu tiên vào năm 1946. Nghiên cứu tác động là
nghiên cứu được nảy sinh và tiến hành để giải quyết một
vấn đề có tính tức thời, hoặc là một quá trình mà một cá
nhân trong nhóm tự rút kinh nghiệm trong tiến trình giải
quyết vấn đề để cải thiện cách thức mà họ đã xác định và
giải quyết vấn đề đó [9]. Nghiên cứu tác động hiểu một
cách đơn giản là sự kết hợp giữa “hành động” và “nghiên
cứu”. Vì thế, dưới một góc độ nào đó có thể xem nghiên
cứu hành động là một kiểu “học bằng cách thực hiện learning by doing” - một nhóm người xác định một vấn
đề nào đó gây khó khăn, cản trở hiệu quả hoạt động của
cá nhân; họ tiến hành một hành động nào đó để giải quyết
nó và đánh giá xem nỗ lực của mình có đạt được thành
công không; và nếu cảm thấy cách giải quyết đó chưa
đem lại kết quả khả quan, họ lại cố gắng tìm kiếm giải
pháp mới và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào bản thân
chứng minh được các biện pháp thực sự đem lại sự cải
tiến cho thực tiễn [10].
Nghiên cứu tác động không phải là nghiên cứu về con
người hay tìm kiếm tất cả thông tin có sẵn về một chủ đề
nào đó để tìm câu trả lời chính xác và đúng đắn; mà nó
nhấn mạnh đến việc con người hành động để nâng cao kĩ
năng, kĩ thuật và chiến lược của họ. Nghiên cứu tác động
không nghiên cứu việc tại sao chúng ta làm điều gì đó mà
là cách để chúng ta cải thiện những điều đó tốt hơn [11].
Với ý nghĩa như vậy, gần đây, nghiên cứu tác động
trở nên phổ biến trên thế giới như là một “hình thức để
học nghề” [12; tr 7] và nó được sử dụng như là một tiến
trình có tính hệ thống để giải quyết những vấn đề giáo
dục và nâng cao kĩ năng thực hành của giáo viên, thông

qua việc giáo viên sử dụng kĩ thuật nghiên cứu để hiểu
sâu sắc hơn về thực tiễn, môi trường dạy học của họ [11],
[13] [11].
Khái niệm “Nghiên cứu tác động thực tiễn giáo dục”
(pedagogical action research hay classroom research)
được hiểu là một dạng nghiên cứu hành động, được tiến
hành trong môi trường trường học và lớp học, mục đích
trả lời, giải quyết, cải tạo những vấn đề thực tiễn đến hoạt
động dạy và học [14]. Nói cách khác, NCTĐTTGD là
quá trình mà các thành phần tham gia kiểm tra, đánh giá,
khảo sát, cải tạo thực tiễn giáo dục của riêng họ một cách
hệ thống và cẩn thận thông qua việc sử dụng các kĩ thuật
nghiên cứu [11].
2.2. Các bước tiến hành nghiên cứu tác động thực tiễn
giáo dục
Không có một con đường duy nhất đúng đắn để thực
hiện nghiên cứu tác động [15], [16]; nhiều mô hình
nghiên cứu tác động được đề xuất. Theo Norton [17],
một vòng nghiên cứu tác động bao gồm: 1) Xác định vấn
đề; 2) Suy nghĩ cách để khắc phục, xử lí, giải quyết vấn
đề; 3) Tiến hành giải quyết vấn đề; 4) Đánh giá chúng;
5) Điều chỉnh cho hoạt động thực tiễn trong tương lai.
Một mô hình khác do Mettetal [10] đề xuất thì lại có 07
bước: 1) Xác định vấn đề; 2) Điểm lại, xem lại cơ sở lí
luận (các tài liệu, các nghiên cứu liên quan đến vấn đề...);
3) Lên kế hoạch chiến lược nghiên cứu; 4) Thu thập dữ
liệu; 5) Phân tích dữ liệu; 6) Hành động dựa trên kết quả
nghiên cứu; 7) Chia sẻ kết quả thu được.
Dựa trên quy trình của Mettetal, tác giả Ahmad [18] đã
đề xuất quy trình tiến hành NCTĐTTGD dành cho SV sư
phạm gồm 08 bước như sau: 1) Xác định và giới hạn lại
vấn đề: SV xác định một vấn đề xảy ra trong lớp học,
trường học mà các em quan tâm và mong muốn giải quyết
vấn đề đó (như thảo luận nhóm kém hiệu quả, nhiều học
sinh nói chuyện riêng, làm việc riêng trong giờ học, không
đủ tài liệu học tập, không có phương pháp tự học, kĩ năng
thuyết trình của học sinh kém...). Vai trò của giảng viên
(GV) hướng dẫn là giúp SV lựa chọn những vấn đề có tính
cấp thiết, xác thực, có thể thực hiện được và có ý nghĩa
trong việc cải thiện môi trường giáo dục, cải thiện kĩ năng
sư phạm của cá nhân SV... 2) Tìm kiếm, xây dựng cơ sở lí
luận cho vấn đề đó: Mỗi SV xây dựng cơ sở lí luận về vấn
đề mà họ đặt ra. SV tiến hành phân tích, tổng hợp hóa, khái
quát hóa thông tin từ nhiều nguồn khác nhau: sách về giáo
dục, tâm lí học, các luận văn, luận án về Giáo dục học và
Tâm lí học giáo dục, các bài báo khoa học từ các cơ sở dữ
liệu giáo dục, từ các websites trên Internet... Vai trò của
GV hướng dẫn là giúp SV lựa chọn những nguồn tư liệu
đáng tin cậy và bổ ích; 3) Phát triển kế hoạch nghiên cứu:
SV tìm kiếm những giải pháp khả thi cho vấn đề được xác
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định. Mỗi SV xây dựng một kế hoạch để tìm kiếm câu trả
lời cho vấn đề đó; phải chứng minh được rằng, các giải
pháp cụ thể và phương tiện khảo sát mà họ lựa chọn là hiệu
quả và hợp lí. Mỗi SV phải đề ra một câu hỏi nghiên cứu
(ví dụ: Khả năng đọc hiểu của học sinh lớp tôi thực tập khá
kém. Tôi muốn sử dụng sơ đồ tư duy để nâng cao kĩ năng
này cho các thành viên lớp của tôi. Câu hỏi nghiên cứu của
tôi là: Tác dụng của việc sử dụng sơ đồ tư duy đối với khả
năng đọc hiểu của lớp tôi như thế nào?). Vai trò của GV
hướng dẫn là giúp SV ở một số khía cạnh mà họ gặp khó
khăn như xây dựng câu hỏi nghiên cứu, lựa chọn thiết kế
nghiên cứu hay khống chế các biến số không mong muốn;
4) Thực hiện kế hoạch và thu thập dữ liệu: SV thực hiện
kế hoạch mà họ đã dự kiến. Chẳng hạn như với ví dụ trên,
SV phải kiểm tra thử khả năng đọc hiểu của các học sinh
trong lớp, sau đó hướng dẫn cụ thể các bước sử dụng sơ
đồ tư duy trong đọc hiểu và cả lớp sẽ thực hiện theo đúng
phương án này trong khoảng 5-6 tuần ở lớp cũng như ở
nhà... Sau tuần thứ sáu, SV kiểm tra lại khả năng đọc hiểu
của các em học sinh trong lớp thực tập của mình để đánh
giá hiệu quả tác động của các giải pháp. Nguồn dữ liệu có
thể rất khác nhau, có thể bao gồm: trắc nghiệm, kết quả
điều tra, thiết kế nhiệm vụ, đánh giá của GV, bình luận
trong các buổi thảo luận lớp, quan sát hành vi, phỏng vấn,
hồ sơ cá nhân, video thu hình, băng ghi âm, bảng hỏi, bảng
kiểm, và sản phẩm của SV... Tùy vào câu hỏi nghiên cứu,
một số SV sẽ thu thập dữ liệu của một số cá nhân nhưng
cũng có một số SV phải thu thập dữ liệu của cả lớp. Vai
trò của GV hướng dẫn trong bước này là giúp họ lựa chọn
đúng công cụ, hướng dẫn họ lựa chọn dữ liệu phù hợp với
vấn đề đang nghiên cứu; 5) Phân tích dữ liệu: Dữ liệu thu
thập được phân tích để trả lời câu hỏi nghiên cứu ở bước
2. SV phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả, tác dụng của
các giải pháp. Vai trò của GV hướng dẫn trong bước này
là giúp SV tổ chức dữ liệu sao cho các em có thể xác định
được xu hướng và vấn đề cốt lõi. GV hướng dẫn cũng có
thể giúp SV trong việc phân tích thống kê các dữ liệu;
6) Phát triển một kế hoạch hành động để giải quyết vấn
đề: Sử dụng các thông tin từ phân tích dữ liệu, mỗi SV
thiết kế một kế hoạch hành động cho phép họ tạo nên một
sự thay đổi nào đó liên quan đến thực tiễn dạy và học. Một
kế hoạch hành động là những chiến lược đề xuất cho việc
triển khai chính thức, đồng bộ và đại trà kết quả dự án
nghiên cứu tác động. Chẳng hạn như với ví dụ trên, nếu sơ
đồ tư duy thực sự nâng cao kĩ năng đọc hiểu của người học
thì phương pháp này sẽ được tiếp tục dùng trong những
giờ đọc hiểu; nếu không, SV phải trở lại với chiến lược cũ
hoặc tiếp tục với một giải pháp mới; 7) Chia sẻ kết quả
nghiên cứu: Mỗi SV sẽ trình bày dự án NCTĐTTGD của
mình trong một semiar. Các khán giả sẽ đặt câu hỏi, trao
đổi và SV phải chứng minh được cho khán giả thấy sự lựa

chọn phương án của họ là đúng đắn và hợp lí; 8) Rút bài
học kinh nghiệm cho cả quá trình nghiên cứu: SV rà soát,
xem xét lại toàn bộ quá trình nghiên cứu, xác định tác dụng
của nghiên cứu và quyết định xem nên điều chỉnh, thay đổi
gì cho việc triển khai dự án trong tương lai.
Như vậy, quan trọng nhất trong việc tiến hành các quy
trình này là sự hợp tác rất chặt chẽ và đồng bộ giữa các
thành phần tham gia vào NCTĐTTGD của SV sư phạm:
GV hướng dẫn nghiên cứu tại trường sư phạm; GV hướng
dẫn thực tập tại trường phổ thông, SV thực tập, học sinh,
cán bộ quản lí, nhân viên, trường phổ thông mà SV thực
tập... Mỗi thành viên tham gia với mỗi vai trò khác nhau
đảm bảo cho sự tăng cường hiểu biết, hỗ trợ và giáo dục
học tập lẫn nhau trong hoạt động nghề nghiệp.
2.3. Ý nghĩa của việc tổ chức cho sinh viên sư phạm
thực hiện nghiên cứu tác động thực tiễn giáo dục đối
với việc phát triển kĩ năng nghề nghiệp
Các kết quả nghiên cứu gần đây nhất của Almad [18],
Ramos và Faustino [19] cho thấy, SV tự thực hiện các
nghiên cứu hành động đã góp phần cải thiện và nâng cao
kĩ năng sư phạm cho SV, đặc biệt là kĩ năng quan sát sư
phạm, giao tiếp sư phạm, lên kế hoạch, trình bày (thuyết
trình), đánh giá, làm việc nhóm, trao đổi, rút kinh nghiệm,
nghiên cứu khoa học... Việc nghiên cứu cải tạo thực tiễn
giáo dục thực sự là một hình thức học nghề sư phạm bởi:
- NCTĐTTGD cho phép các giáo viên tương lai nâng cao
kĩ năng thực hành nghề vì nó cho họ cơ hội xem xét một
cách kĩ lưỡng bối cảnh nghề dạy học như một người khảo
sát, khám phá, đồng thời là người chủ động tham gia vào
cải tạo nó; - Việc NCTĐTTGD là một nội dung, nhiệm vụ
học tập của SV trong các học phần liên quan đến Giáo học
pháp và Thực tập sư phạm. Vì thế, tình huống, vấn đề của
thực tiễn nghề nghiệp trở thành một đơn vị học tập về
nghề, tức là gắn kết, tích hợp kiến thức lí luận với thực tiễn,
gắn học lí thuyết với thực hành [20]. Qua đó, SV có cơ hội
hiểu sâu hơn các lí thuyết về giáo dục, tâm lí học giáo dục...
và áp dụng chúng để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
Theo đó, một số kinh nghiệm của thực tiễn lại được tiếp
tục khái quát hóa để làm phong phú thêm lí luận, được chia
sẻ để trở thành công cụ hành động, giải quyết vấn đề khi
SV thực sự đứng lớp sau này; - Các NCTĐTTGD có thể
nâng cao niềm tin về nghề, người, chính mình cho các giáo
viên tương lai. Nhờ thực hiện các nghiên cứu tác động này
mà họ trở nên sáng tạo, cởi mở hơn, tích cực, năng động,
toàn diện hơn so với những SV tiếp cận những phương
pháp truyền thống. Chính những đặc tính này là góp phần
tạo nên niềm tin về khả năng dạy học hiệu quả cho các
giáo viên tương lai [18]; - NCTĐTTGD là một công việc
thường xuyên và liên tục, nó là một vòng tròn khép kín
cho phép GV và SV nhận định rằng, thực tiễn giáo dục,
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môi trường, tình huống giáo dục, con người tham gia vào
giáo dục luôn luôn thay đổi và cần được nghiên cứu, khảo
sát để cải tạo. Đó là một quá trình học tập suốt đời.
3. Kết luận
Chất lượng của giáo dục không chỉ phụ thuộc vào
chương trình đào tạo và cơ sở vật chất mà quan trọng hơn
là phụ thuộc chất lượng dạy - học của thầy và trò. Ở Việt
Nam hiện nay, thực trạng đào tạo NVSP còn khá nhiều
bất cập, kĩ năng sư phạm của SV “vừa yếu lại vừa thiếu”.
Vì thế, cần phải có một bước tiếp cận đột phá để SV trở
thành những người học tích cực, chủ động phát triển
nghề nghiệp của mình thông qua việc tham gia vào các
dự án cải tạo thực tiễn giáo dục. Sự chuyển đổi sang
phương thức rèn luyện NVSP bằng NCTĐTTGD có lẽ
là một đề xuất thiết thực trong bối cảnh đào tạo giáo viên
hiện nay tại Việt Nam.
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