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Abstract: The paper focuses on some professional contents of teacher training for secondary
school teachers such as compulsory knowledge, optional knowledge that meets the requirements
of the school curriculum. Also, the article mentions methods and forms of fostering professional
competence for teachers. The results of the study in this article not only show situation of
professional training for secondary school teachers but also can be seen as the foundation for
managers to evaluate this activity and compare to objectives of developing school curriculum.
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1. Mở đầu
Bồi dưỡng chuyên môn (BDCM) cho giáo viên trung
học cơ sở (GVTHCS) là hoạt động rất quan trọng trong
bất cứ nhà trường trung học cơ sở (THCS), cơ sở giáo
dục và đào tạo (GD-ĐT) nào; giúp nhà trường, cơ sở đó
hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo từng năm
học và phát triển theo chiến lược lâu dài.
BDCM cho GVTHCS là hoạt động có tính chất liên
tục, thường xuyên; là trách nhiệm của các chủ thể quản
lí (hiệu trưởng trường THCS và cấp quản lí giáo dục
được phân cấp) nhằm: - Chuẩn bị cho đội ngũ GVTHCS
đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn để thực hiện tốt
nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh (HS); - Chuẩn bị
cho đội ngũ GVTHCS đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu
và đảm bảo về chất lượng; - Phát triển trường THCS theo
mục tiêu đã định; nâng cao chất lượng giáo dục của nhà
trường; góp phần quan trọng chuẩn bị cho HS sau khi tốt
nghiệp THCS có thể học tập tiếp trung học phổ thông
hoặc nghề và tham gia lao động sản xuất; - Chuẩn bị cho
công tác phát triển nguồn nhân lực ngành sư phạm, góp
phần thực hiện việc rà soát nguồn nhân lực; xây dựng kế
hoạch, quy hoạch cán bộ giáo viên (GV); tạo cơ sở cho
các hoạt động: tuyển chọn, phân công, sử dụng và sàng
lọc đội ngũ GVTHCS.
Bài viết này tập trung nghiên cứu một số nội dung bồi
dưỡng chuyên môn cho GVTHCS như kiến thức bắt
buộc, kiến thức tự chọn và kiến thức đáp ứng yêu cầu
phát triển chương trình nhà trường. Các phương pháp và
hình thức bồi dưỡng chuyên môn được quan tâm như bồi
dưỡng chuyên môn thường xuyên và tự bồi dưỡng
chuyên môn. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng
khách quan của kết quả bồi dưỡng chuyên môn cho
GVTHCS và với kết quả này, người quản lí có thể so
sánh, đánh giá với mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho giáo
viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển
chương trình nhà trường
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày
08/08/2011 của Bộ GD-ĐT, hoạt động bồi dưỡng chuyên
môn cho GVTHCS đáp ứng yêu cầu chương trình nhà
trường bao gồm những nội dung cụ thể sau đây:
2.1.1. Khối kiến thức bắt buộc, bao gồm:
- Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện
nhiệm vụ năm học cấp THCS áp dụng trong cả nước
được Bộ GD-ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các
nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển
giáo dục THCS, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức
các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo
dục THCS.
- Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện
nhiệm vụ phát triển chương trình giáo dục THCS theo
từng thời kì của mỗi địa phương do Sở GD-ĐT địa
phương quy định cụ thể theo từng năm học; các nội dung
bồi dưỡng về phát triển giáo dục THCS của địa phương,
thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo
dục địa phương; phối hợp với các dự án quy định nội
dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
2.1.2. Khối kiến thức tự chọn
Nội dung này bao gồm các module bồi dưỡng phát
triển năng lực nghề nghiệp của GVTHCS như sau:
- Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục,
gồm: Đặc điểm tâm sinh lí của HS THCS, hoạt động học
tập của HS THCS, giáo dục HS THCS cá biệt.
- Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục
và xây dựng môi trường học tập, gồm: phương pháp và
kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục
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THCS; môi trường học tập của HS THCS và xây dựng
môi trường học tập cho HS THCS.
- Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của GV, gồm:
hướng dẫn tư vấn cho HS THCS; phương pháp và kĩ
thuật hướng dẫn tư vấn cho HS THCS và hướng dẫn tư
vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp.
- Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho HS
trong quá trình giảng dạy, gồm: rào cản học tập của các
đối tượng HS THCS; chăm sóc, hỗ trợ tâm lí HS nữ, HS
dân tộc thiểu số trong trường THCS và khắc phục trạng
thái tâm lí căng thẳng trong học tập cho HS THCS.
- Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học: nhu cầu
và động lực học tập của HS THCS trong xây dựng khoa
học đại học; xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích
hợp; các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch và hồ
sơ dạy học.
- Tăng cường năng lực dạy học: Tìm kiếm, khai thác,
xử lí thông tin phục vụ bài giảng; phương pháp dạy học
tích cực và dạy học với công nghệ tiên tiến.
- Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và
ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: sử dụng
các thiết bị dạy học; bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị
dạy học và sử dụng một số phần mềm dạy học.
- Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học
tập của HS: kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS và
kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.
- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học: viết
sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS; nghiên cứu
khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS; hướng
dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong
trường THCS.
- Tăng cường năng lực giáo dục: kế hoạch hoạt động
giáo dục HS trong trường THCS; giáo dục HS THCS
thông qua các hoạt động giáo dục; đánh giá kết quả rèn
luyện đặc điểm của HS THCS.
- Tăng cường năng lực làm công tác GV chủ nhiệm:
lập kế hoạch công tác chủ nhiệm; hoạt động của GV chủ
nhiệm; giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ
nhiệm.
- Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục:
tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường
THCS; giáo dục kĩ năng sống cho HS THCS; giáo dục
giá trị sống cho HS THCS; giáo dục về sự phát triển bền
vững ở trường THCS và giáo dục hòa nhập trong giáo
dục THCS.
- Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội:
Phối hợp với gia đình HS và cộng đồng trong công tác
giáo dục học HS THCS; phối hợp với các tổ chức xã hội
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trong công tác giáo dục; tổ chức các hoạt động tập thể
cho HS THCS.
2.1.3. Khối kiến thức đáp ứng yêu cầu chương trình nhà
trường bổ sung cho nội dung chương trình bồi dưỡng
thường xuyên cho GVTHCS (ban hành kèm theo Thông
tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ GDĐT về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường
xuyên GVTHCS):
- Những yêu cầu về tâm lí, thái độ, trách nhiệm đối
với GVTHCS cho việc áp dụng triển khai chương trình
nhà trường, gồm: tâm lí sẵn sàng và quan tâm cho đổi
mới; thái độ khoa học và nghiêm túc; trách nhiệm cao,
tận tụy với công việc đổi mới.
- Cơ sở lí luận và thực tiễn; hướng dẫn triển khai và
thực hiện đối với việc dạy học tích hợp và liên môn các
nội dung môn học, gồm: cơ sở lí luận; cơ sở thực tiễn;
phương pháp, cách thức chuẩn bị bài giảng có tính chất
tích hợp và liên môn; phương pháp dạy học, cách thức
lên lớp với bài giảng tích hợp và liên môn; phương pháp
quản lí HS trong giờ học tích hợp và liên môn; kiểm tra,
đánh giá đối với dạy học tích hợp và liên môn.
- Các phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục
theo định hướng phát triển năng lực HS: vận dụng các
phương pháp hình thức tổ chức dạy học, hoạt động giáo
dục tích cực và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo
dục theo định hướng phát triển năng lực HS.
- Điều chỉnh cấu trúc nội dung dạy học trong chương
trình hiện hành và xây dựng kế hoạch giáo dục mới ở các
môn học, hoạt động gia đình và của nhà trường: rà soát
nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành để loại
bỏ những thông tin cũ, lạc hậu, đồng thời bổ sung, cập
nhật những thông tin mới; cấu trúc, sắp xếp lại nội dung
dạy học của từng môn học trong chương trình hiện hành
theo định hướng phát triển năng lực HS thành những bài
học mới và xây dựng các chủ đề liên môn.
2.2. Một số phương pháp và hình thức bồi dưỡng
chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu
cầu phát triển chương trình nhà trường
Phương pháp và hình thức BDCM cho GV là những
cách thức, con đường, phương thức tổ chức hoạt động
BDCM cho GVTHCS nhằm triển khai thực hiện những
nội dung BDCM đã được xác định và hoàn thành mục
tiêu và nhiệm vụ đặt ra ban đầu. Nếu xét BDCM cho
GVTHCS như một quá trình thì phương pháp và hình
thức cũng được xem như một khâu của quá trình đó; nó
được quy định bởi các nội dung BDCM và xuất phát từ
mục tiêu và nhiệm vụ BDCM cho GVTHCS. Về bản
chất, phương pháp và hình thức BDCM sẽ quy định cách
thức hoạt động và phối hợp của chủ thể quản lí (các cấp
quản lí giáo dục) và khách thể quản lí (GVTHCS); cũng
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như các cách thức tổ chức hoạt động BDCM cho
GVTHCS.
Trong thực tiễn giáo dục hiện nay, hoạt động BDCM
cho GVTHCS được tổ chức theo một số phương pháp và
hình thức cơ bản sau đây:
2.2.1. Bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên
Hình thức BDCM cho GVTHCS có tính chất phổ
biến nhất hiện nay. Hình thức BDCM này được thể hiện
rất cụ thể và chi tiết trong Thông tư số 31/2011/TTBGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ GD-ĐT về việc Ban
hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên GVTHCS.
Việc tổ chức BDCM GVTHCS theo hình thức này có
một số đặc điểm sau đây:
- Hoạt động BDCM được tổ chức một cách có hệ
thống và thống nhất từ các cấp quản lí giáo dục từ Trung
ương đến địa phương và các trường THCS. Đảm bảo sự
thống nhất tương đối về nội dung và cách thức trong
phạm vi toàn quốc và địa phương.
- Hình thức BDCM này cho GVTHCS được triển
khai trong nhiều năm qua và bước đầu đã giúp, hỗ trợ và
chuẩn bị cho đội ngũ GVTHCS có đủ các điều kiện cần
thiết (bồi dưỡng các phẩm chất và năng lực mới) để hoàn
thành nhiệm vụ của từng năm học và kế hoạch dạy học
và giáo dục của toàn ngành.
- Việc tổ chức BDCM cho GVTHCS chủ yếu được
phân cấp quản lí cho Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT của
các địa phương tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện và
kiểm tra, đánh giá. Các cấp quản lí giáo dục tại địa
phương phải có trách nhiệm báo cáo kết quả BDCM cho
GVTHCS lên Bộ GD-ĐT và các tỉnh thành, trung ương
quản lí theo lãnh thổ.
- Thời gian tổ chức BDCM cho GVTHCS chủ yếu
diễn ra vào kì nghỉ hè (thường từ tháng 7 đến tháng 8 của
mỗi năm). Một số hoạt động BDCM bổ sung sẽ được tổ
chức vào các dịp khác của năm học trên cơ sở và quy tắc
không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác của nhà
trường và HS. Thông thường là 1 lần/năm học.
- Kinh phí tổ chức được lấy từ kinh phí sự nghiệp
dành cho ngành GD-ĐT; ít có sự xã hội hóa hoặc sự đóng
góp của các đơn vị và cá nhân có liên quan đến quyền lợi
và trách nhiệm của hoạt động BDCM cho GVTHCS.
- Cách thức tổ chức phổ biến là: Tập huấn và bồi
dưỡng cho đội ngũ GV cốt cán. Sau đó, chính đội ngũ
GV cốt cán này sẽ tập huấn lại cho GV của các trường
THCS. Vì vậy, hình thức BDCM này cho GVTHCS đảm
bảo cho việc tiết kiệm chi phí và huy động được số lượng
lớn các trường, GVTHCS cùng tham gia BDCM.
2.2.2. Tự bồi dưỡng chuyên môn
Một số quan niệm khác nhau về hình thức BDCM:
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- Hình thức BDCM thường xuyên được tổ chức theo
một hệ thống, có sự thống nhất từ các cấp quản lí giáo
dục đến bản thân mỗi GVTHCS. Tuy nhiên, hình thức tự
BDCM lại đề cao tính cá nhân, đặc thù của mỗi người
GVTHCS. Vì trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể,
mỗi cá nhân sẽ tự lựa chọn cách thức triển khai tự BDCM
khác nhau. Ví dụ: GV A nhận thấy khả năng áp dụng
công nghệ thông tin vào bài giảng còn yếu kém, GV đó
sẽ chủ động tự BDCM để hoàn thiện kĩ năng đó. Như
vậy, theo hình thức BDCM thường xuyên thì GVTHCS
phải chịu sự quản lí, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp quản lí
giáo dục và hiệu trưởng thì với hình thức tự BDCM,
GVTHCS được hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn
nội dung và hình thức BDCM cho bản thân.
- Một số ý kiến lại cho rằng: Tự BDCM là hình thức
bổ sung, bổ trợ cho hình thức BDCM thường xuyên vì
trong hình thức BDCM thường xuyên có phần hướng
dẫn GVTHCS tự nâng cao, tự BDCM tại nhà trường và
trong thời gian rảnh rỗi. Vì vậy, rất khó tách bạch
hai hình thức BDCM này. Thực tế, chúng có mối quan
hệ rất chặt chẽ, bổ sung cho nhau; đan xen và lồng ghép
với nhau.
- Một số ý kiến khác lại cho rằng: Tự BDCM sẽ phát
huy được cao độ tính chủ động, tích cực và sáng tạo của
mỗi GVTHCS vì nó thực sự xuất phát từ động cơ, nhu
cầu của chính GV đó. Do vậy, hiệu quả của hình thức tự
BDCM rất cao; cao hơn hẳn so với hình thức BDCM
thường xuyên do các cấp quản lí giáo dục. Có lẽ vì vậy,
họ cho rằng tự BDCM là hình thức BDCM ở cấp cao hơn
so với BDCM thường xuyên.
- Một số nhà quản lí giáo dục cho rằng: Mức độ tự
BDCM có hiệu quả rất tốt vì nó xuất phát từ nhu cầu,
động cơ của mỗi cá nhân, song sẽ rất khó để triển khai
một cách đồng bộ và thống nhất đến toàn bộ GVTHCS
những chủ trương, định hướng và kế hoạch lớn của toàn
ngành, địa phương và mỗi nhà trường.
Việc nhận thức và quan niệm khác nhau nêu trên, đòi
hỏi các nhà khoa học, các nhà quản lí phải có sự nhìn
nhận khách quan, chính xác để phối hợp hai hình thức
BDCM nêu trên để có thể tổ chức hoạt động BDCM cho
GVTHCS một cách hiệu quả và khoa học nhất.
2.3. Kết quả bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung
học cơ sở
Kết quả BDCM cho GVTHCS thể hiện ở các sản
phẩm thu được của hoạt động BDCM sau khi kết thúc
việc tổ chức hoạt động này. Sản phẩm của hoạt động
BDCM là sự phản ánh thực trạng và khách quan nhất về
kết quả hoạt động BDCM. Việc đánh giá về kết quả
BDCM cho GVTHCS được các chủ thể quản lí phân tích
và so sánh với mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra ban đầu. Nếu
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kết quả BDCM cho GVTHCS lớn hơn hoặc bằng các
mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra thì hoạt động BDCM được
xem là có hiệu quả và thành công. Ngược lại, nó được
xem là sự thất bại của hoạt động BDCM.
Sản phẩm (hay kết quả) BDCM cho GVTHCS được
thể hiện thông qua các tiêu chí cụ thể sau đây: - Những
tri thức, kiến thức mới, kĩ năng mới mà GVTHCS tiếp
nhận và hoàn thành được sau khi tham gia BDCM; - Các
phẩm chất đạo đức, ý thức, thái độ và trách nhiệm của
GVTHCS được hoàn thành và cải thiện trong quá trình
tham gia hoạt động BDCM; - Tiến độ và kế hoạch đảm
bảo như mong đợi của các chủ thể quản lí; - Giải ngân
đúng và đủ theo các quy định của Nhà nước về vấn đề tài
chính; - Sự tham gia tích cực của các cấp quản lí giáo
dục, các nhà trường, các đơn vị và tổ chức có liên quan
cùng tham gia và hoạt động BDCM cho GVTHCS.
Như vậy, kết quả BDCM là sản phẩm của BDCM,
phản ánh sự vận động của toàn bộ các thành tố, bộ phận
của hoạt động BDCM. Tức là hoạt động BDCM cũng có
thể được xem như một hệ thống cấu trúc với các thành tố
bộ phận mà bản thân chúng có mối quan hệ chặt chẽ, bổ
sung cho nhau, quy định lẫn nhau.
Căn cứ những phân tích nêu trên, chúng tôi đã mô
hình hóa hoạt động BDCM cho GVTHCS đáp ứng yêu
cầu phát triển chương trình nhà trường như sau:

3. Kết luận
Hoạt động BDCM cho GVTHCS được xem như một
hệ thống hoàn chỉnh với 6 yếu tố cấu thành. Các yếu tố
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này có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau. Sự
vận động và phát triển của mỗi thành tố tạo nên sự vận
động và phát triển chung của cả hệ thống.
BDCM cho đội ngũ GVTHCS đáp ứng yêu cầu phát
triển chương trình nhà trường là hoạt động có ý nghĩa hết
sức quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch GD-ĐT
hàng năm và chiến lược lâu dài của bản thân nhà trường
THCS và toàn ngành GD-ĐT.
Việc tổ chức và thực hiện hoạt động này là trách
nhiệm của các cấp quản lí giáo dục, hiệu trưởng các
trường THCS và bản thân mỗi GVTHCS nhằm mục đích
cuối cùng là đội ngũ GVTHCS có đủ các điều kiện để
thực hiện một cách có hiệu quả yêu cầu chương trình nhà
trường theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện của
ngành GD-ĐT.
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