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Abstract: Teaching and scientific research are crucial tasks of universities in current period.
Professional competence and ability of scientific research of lecturers are decisive factors for the
training quality, especially in vocational training schools. In this article, author analyzes the key
contents of scientific research activities of lecturers in Can Tho Vocational Colleges and also
proposes some solutions to improve the quality of scientific research activities of lecturers at
vocational colleges.
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cầu trong ĐTN của nhà trường về thực hành nghề và
trong sản xuất. Như vậy, công tác giảng dạy của GV và
ĐTN mới có thể theo kịp với những thay đổi của khoa
học, kĩ thuật và công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và
dịch vụ và bối cảnh tiến hành cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0.
2.1.2. Các nội dung nghiên cứu khoa học của giảng viên
trường cao đẳng nghề
- Nghiên cứu (NC) cải tiến mục tiêu, nội dung
chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình giảng dạy
cho khối ngành kĩ thuật ở các cấp trình độ (sơ cấp nghề,
trung cấp nghề, CĐN) trong ĐTN. Do sự thay đổi
nhanh chóng của khoa học, kĩ thuật và công nghệ trong
sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nên nội dung chương
trình và giáo trình ĐTN phải luôn được cập nhật, thay
đổi để theo kịp các yêu cầu của xã hội, của các cơ sở sử
dụng nhân lực qua ĐTN. Các sản phẩm NC phải đáp
ứng được nhu cầu ĐTN ngắn hạn, dài hạn và đáp ứng
được yêu cầu về nhân lực cho thị trường lao động. Đây
là một trong những ưu thế tạo thương hiệu cho nhà
trường, cũng là lĩnh vực nội dung NCKH mà các trường
CĐN cần quan tâm và phát triển.
- NC ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào
ĐTN. NCKH về các phương pháp dạy học trong ĐTN,
đặc biệt là các phương pháp dạy học tích hợp và dạy học
thực hành là rất cần thiết và quan trọng, vì hiện nay, theo
quan niệm ĐTN theo năng lực thì người học nghề đều có
thể học đến trình độ thông thạo (mastery learning) cho
một nghề nhất định. Do đó, các đề tài NCKH ở các
trường CĐN về phương pháp dạy học tích hợp và dạy
thực hành nghề cần tạo ra những sản phẩm đạt yêu cầu
về sư phạm cũng như về chuyên môn, kĩ thuật nhằm
thuận lợi trong việc sử dụng và chuyển giao công nghệ,
nâng cao chất lượng ĐTN, làm nền tảng cho sự phát triển
ĐTN trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

1. Mở đầu
Ngoài yêu cầu về đào tạo đảm bảo nguồn nhân lực
chất lượng cao thì hoạt động khoa học và công nghệ
trong các cơ sở đào tạo nghề (ĐTN) cũng trở nên rất quan
trọng, đặc biệt là các trường cao đẳng trong hệ thống giáo
dục nghề nghiệp cần nâng cao hoạt động nghiên cứu
khoa học (NCKH) nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy
của đội ngũ giảng viên (GV) trong bối cảnh cảnh các
nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang tiến hành
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 về khoa học kĩ thuật và
công nghệ. Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/05/2012
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát
triển dạy nghề thời kì 2011-2020 nêu rõ: “Phát triển dạy
nghề là sự nghiệp, trách nhiệm của toàn xã hội” [1].
Trong các giải pháp của chiến lược có đề cập việc phát
triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí dạy nghề: chuẩn
hóa giáo viên dạy nghề và công tác NCKH thông qua
việc “đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí dạy
nghề; NCKH dạy nghề”.
Bài viết phân tích một số nội dung cần thiết trong hoạt
động NCKH, từ đó tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng
hoạt động NCKH của đội ngũ GV Trường Cao đẳng
Nghề (CĐN) Cần Thơ.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên
trường cao đẳng nghề
2.1.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên
trường cao đẳng nghề đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề
trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ
Việc phát triển mạnh mẽ khoa học, kĩ thuật và công
nghệ luôn luôn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và dịch vụ
lên những tầm cao mới, điều này sẽ gây khó khăn, bất lợi
không nhỏ cho công tác ĐTN. Do đó, hoạt động NCKH
của GV trường CĐN luôn gắn bó chặt chẽ với các yêu
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- NC thiết kế, chế tạo hoặc cải tiến đồ dùng, phương
tiện và trang thiết bị dạy nghề. Đồ dùng, phương tiện và
trang thiết bị dạy học nghề luôn thay đổi theo sự phát
triển của khoa học, kĩ thuật và công nghệ nhằm ngày
càng hoàn thiện hơn và nó có tác động trực tiếp, thường
xuyên đến quá trình dạy - học. Các đề tài NCKH của GV
trường CĐN về thiết kế/chế tạo/cải tiến đồ dùng, phương
tiện và trang thiết bị trong dạy nghề sẽ giúp GV trường
CĐN có các sản phẩm hỗ trợ cho quá trình giảng dạy
được tốt hơn, nâng cao chất lượng giảng dạy và tăng hiệu
quả tiếp thu kiến thức, kĩ năng, đặc biệt kĩ năng thực hành
cho người học nghề một cách trực quan, sinh động.
- NC mối liên kết giữa ĐTN với các cơ sở sản xuất,
kinh doanh và dịch vụ trong NCKH. Mối liên kết giữa
trường nghề và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và
dịch vụ trong sự phát triển KT-XH, phát triển khoa học,
kĩ thuật và công nghệ, phát triển kinh tế tri thức ở giai
đoạn hiện nay có tầm quan trọng rất lớn trong sử dụng
nguồn nhân lực có tay nghề cao. Vì vậy, việc gắn kết giữa
trường nghề và doanh nghiệp trong đào tạo, NCKH của
đội ngũ GV trường CĐN sẽ giúp nhà trường đảm bảo
được chuẩn đầu ra trong đào tạo, đảm bảo chất lượng lực
lượng lao động qua đào tạo, đảm bảo người học nghề tiếp
cận với khoa học, kĩ thuật và công nghệ hiện đại trong
sản xuất, đồng thời khẳng định vị trí thương hiệu của nhà
trường đối với xã hội, đối với thị trường lao động và các
doanh nghiệp.
- NC công nghệ mới trong thực tiễn sản xuất. Nguồn
nhân lực có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao là chìa khóa
trong hệ thống sản xuất linh hoạt và sử dụng công nghệ
mới, tiên tiến. Đội ngũ GV dạy nghề có năng lực, có
phương pháp đào tạo phù hợp, đáp ứng những thách thức
của khoa học, kĩ thuật, công nghệ tiên tiến và phức tạp.
Do đó, GV trường CĐN rất cần có những đề tài NC về
khoa học, kĩ thuật, công nghệ mới trong sản xuất. NC nội
dung về các đề tài công nghệ mới trong sản xuất giúp GV
trường CĐN hoàn thiện và nâng cao năng lực giảng dạy
cũng như nâng cao chất lượng ĐTN.
2.2. Khung năng lực nghiên cứu khoa học của giảng
viên trường cao đẳng nghề
2.2.1. Năng lực chung trong hoạt động nghiên cứu khoa
học của giảng viên trường cao đẳng nghề
- Năng lực tư duy sáng tạo kĩ thuật: GV trường CĐN
khi tham gia hoạt động NCKH rất cần có năng lực phát
triển tư duy sáng tạo kĩ thuật để giải quyết các vấn đề có
mâu thuẫn hay còn gọi là các bài toán kĩ thuật. Năng lực
này giải quyết các vấn đề sáng tạo trong khoa học kĩ thuật
của dạy nghề, đem đến hiệu quả cho việc tìm ra hướng
giải quyết các bài toán kĩ thuật.

- Năng lực tư duy phản biện: Theo John Dewey (nhà
triết học, tâm lí học, giáo dục học người Mĩ) thì tư duy
phản biện là sự suy xét chủ động, liên tục, cẩn trọng về
một niềm tin, một giả định khoa học có xét đến những lí
lẽ bảo vệ nó và những kết luận xa hơn được nhắm đến.
Điểm quan trọng của tư duy phản biện là suy luận, trong
tư duy phản biện khả năng suy luận là yếu tố then chốt.
Năng lực phát triển tư duy phản biện giúp GV trường
CĐN suy nghĩ về mọi yếu tố có liên quan đến vấn đề cần
NC, tìm kiếm thêm những thông tin mới, xem xét vấn đề
ở nhiều khía cạnh khác nhau, phải tiên đoán những khả
năng có thể xảy ra trong tương lai. Vì vậy, đây là năng
lực cần thiết để GV trường CĐN tìm đúng hướng, đúng
con đường cho quá trình NC của mình.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác và làm việc nhóm:
Trong hoạt động NCKH, việc hợp tác, làm việc nhóm là
một điều kiện thiết yếu đối với nhóm NC. Năng lực này
là khả năng tạo lập một bầu không khí thoải mái, hợp tác,
tin cậy và tôn trọng lẫn nhau trong một nhóm để cùng
nhau hoàn thành các sản phẩm NC, hoàn thành các
nhiệm vụ chung với năng suất làm việc cao, sản phẩm
NC đạt hiệu quả và đạt mục đích NC đã đề ra.
- Năng lực thuyết trình giúp GV trường CĐN có
khả năng trình bày một cách lưu loát trước những yêu
cầu hoặc những thỏa thuận với các bên liên quan, đảm
bảo quyền lợi của cả đôi bên trong giải quyết vấn đề
đặt hàng lĩnh vực NCKH. Năng lực thuyết trình cũng
rất cần thiết cho hoạt động NCKH của GV trường
CĐN khi bảo vệ kết quả NC, khi thuyết phục các bên
liên quan chú ý đến nội dung hoặc tài trợ các nguồn
kinh phí cho các đề tài NC.
2.2.2. Năng lực chuyên biệt trong hoạt động nghiên cứu
khoa học của giảng viên trường cao đẳng nghề
- Năng lực phát hiện vấn đề NCKH là một năng lực
hết sức cần thiết, giúp phát hiện các vấn đề có mâu thuẫn
và tìm cách giải quyết mâu thuẫn đó, đưa những vấn đề
có mâu thuẫn trở thành các đề tài NC. Đây là năng lực
bước đầu của toàn bộ quá trình NC.
- Năng lực lựa chọn và sử dụng các phương pháp NC
về NCKH: Để có thể thực hiện các đề tài NC hợp lí, hiệu
quả rất cần có năng lực lựa chọn và sử dụng phương pháp
NCKH phù hợp với mục đích, nội dung của đề tài NC.
- Năng lực xây dựng đề cương NCKH: Xây dựng đề
cương chi tiết cho đề tài NC là một khâu vô cùng quan
trọng trong quá trình thực hiện NC. Vì đề cương NC cho
thấy toàn cảnh tổng thể của nội dung và định hướng các
bước cần làm để thực hiện một đề tài NCKH. Do đó,
năng lực xây dựng đề cương NC rất quan trọng, năng lực
này giúp xác định mục đích NC, kế hoạch và tổng quát
nhất toàn bộ lộ trình cần thực hiện của đề tài.
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- Năng lực phân tích, chọn lọc tài liệu khoa học phục
vụ NCKH này giúp GV trường CĐN khi thực hiện đề tài
sẽ biết chọn lọc, phân tích nội dung trong các tài liệu, tìm
ra những nội dung phù hợp làm cơ sở, nền tảng cho đề
tài NC của mình. Đây là năng lực trọng yếu giúp GV
trường CĐN có cái nhìn sáng tỏ hơn về vấn đề cần NC.
- Năng lực thiết kế bộ công cụ điều tra, khảo sát và
xử lí số liệu giúp tìm hiểu và làm rõ thực trạng đã và đang
diễn ra của bản chất, hiện tượng vấn đề cần NC. Có năng
lực này, GV trường CĐN sẽ xác định và phân tích, xử lí,
xem xét các khía cạnh, các yếu tố của vấn đề NC từ các
số liệu được điều tra, khảo sát. Nó sẽ là cơ sở thực tiễn
làm nền tảng khoa học cho việc đề xuất các định hướng
giải quyết các vấn đề NC của đề tài.
- Năng lực thiết kế/cải tiến sản phẩm NCKH: Trong
dạy nghề, chủ yếu liên quan nhiều đến khoa học kĩ thuật
và công nghệ. Do đó, một trong những nội dung NC của
các đề tài NCKH của GV trường CĐN là chú trọng đến
việc NC các thiết bị, phương tiện trong dạy nghề nhằm
nâng cao hiệu quả giảng dạy. Ngoài ra, việc hợp tác NC
với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ cũng cần
thiết kế các sản phẩm NC.
- Năng lực tổ chức thực nghiệm/thử nghiệm/thí
nghiệm: Đây là năng lực quan trọng để xem xét và chứng
minh các giả thuyết khoa học. Nó đánh giá tính hiệu quả
và tính khả thi cho các đề xuất giải quyết các vấn đề của
đề tài NC.
- Năng lực viết báo cáo tổng kết đề tài NCKH: Năng
lực này giúp GV trường CĐN tổng hợp toàn bộ quá trình
NC và trình bày một cách logic, khoa học các vấn đề của
đề tài NC.
- Năng lực triển khai kết quả NC của đề tài NCKH:
Việc đưa các sản phẩm từ các đề tài NCKH vào thực tiễn
là một việc rất quan trọng và có ý nghĩa lớn về mặt khoa
học. Với năng lực này sẽ đánh giá được năng lực NCKH
của GV trường CĐN thông qua tính hiệu quả và khả thi
của các sản phẩm NC mang lại trong công việc thực tế.
2.3. Một số giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa
học của giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ
2.3.1 Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu
khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ
- Xác định văn bản làm căn cứ xây dựng tiêu chí: Dựa
trên cơ sở các văn bản quy định của Bộ Khoa học và
Công nghệ, Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội về quy chế, quy định thực hiện và triển khai hoạt
động khoa học và công nghệ của hệ thống trường cao
đẳng, đại học và hệ thống các cơ sở trong ĐTN để thực
hiện xây dựng nội dung các tiêu chí đánh giá, giúp nhà
trường đánh giá được công tác hoạt động NCKH của đội
ngũ GV Trường CĐN Cần Thơ được chính xác.
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- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá dựa trên khung
năng lực NCKH của đội ngũ GV:
Tiêu chí 1: Thái độ đối với nhiệm vụ NC, đặc biệt là
NCKH giáo dục nghề nghiệp trong ĐTN.
Tiêu chí 2: Kiến thức về NCKH và khoa học giáo dục
nghề nghiệp trong ĐTN.
Tiêu chí 3: Nắm vững các kĩ năng thực hiện các đề
tài NC và đề tài NCKH giáo dục nghề nghiệp trong ĐTN.
Tiêu chí 4: Kết quả sản phẩm NC phục vụ cho công
tác giảng dạy hoặc các hoạt động khác trong Trường:
nâng cao năng lực chuyên môn; áp dụng kết quả NC vào
thực tiễn.
Tiêu chí 5: Thực hiện đúng các thủ tục quy định của
quản lí hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường.
2.3.2 Định hướng tăng cường vai trò của quản lí khoa
học và công nghệ trong phát triển hoạt động nghiên
cứu khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng Nghề
Cần Thơ
Phát triển các hoạt động NCKH của GV trong thời
gian tới cần đảm bảo theo các định hướng chủ yếu sau:
- Đảm bảo sự đồng bộ trong cơ chế quản lí của trường
CĐN, nhất là có nhiều thay đổi trong giáo dục nghề
nghiệp nói chung, ĐTN nói riêng.
- Xây dựng cơ chế, chính sách, quy định rõ ràng và
nhất quán, bảo đảm sự điều hòa, phối hợp, phân công,
phân cấp và quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn giữa các
đơn vị chức năng của Trường CĐN Cần Thơ.
- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hợp
tác và cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực mạnh mẽ về
vật chất và tinh thần cho GV khi tham gia hoạt động
NCKH trong điều kiện đổi mới toàn diện giáo dục và
giáo dục nghề nghiệp như hiện nay.
- Lập kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng năng lực NCKH
của GV thường xuyên và theo định kì hàng năm.
- Lấy chất lượng NCKH và hiệu quả KT-XH làm tiêu
chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả hoạt động NCKH
của đội ngũ GV Trường CĐN Cần Thơ. Cần tiếp tục bổ
sung, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả NC,
tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lí hoạt động khoa học và
công nghệ trong Trường.
2.3.3 Phát triển quan hệ hợp tác với các trường đại
học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong hoạt động
nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng
Nghề Cần Thơ
Với xu thế hội nhập như hiện nay, công tác ĐTN đã
có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các dự án, các chiến lược,
chính sách về ĐTN đã và đang được thực hiện.
(Xem tiếp trang 118)
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đại học để có thể thích ứng nhanh được với KTTT. QL
trường học phải dựa trên cơ sở tổ chức, sử dụng một cách
khoa học nhân lực, vật lực và tài lực của nhà trường giúp
nhà trường phát triển ổn định, bền vững, đạt hiệu quả cao
nhằm thực hiện được mục đích giáo dục theo cơ chế thị
trường trong xu thế toàn cầu hoá.
3. Kết luận
QL giáo dục trong nền KTTT là tạo động lực cho giáo
dục phát triển nhanh, mạnh, phát triển liên tục, phù hợp
và hài hoà với sự phát triển của nền KTTT. QL giáo dục
coi trọng sự dân chủ, bình đẳng, cạnh tranh, xã hội hoá
với những chính sách thông thoáng giúp các cơ sở giáo
dục chủ động, sáng tạo tự xây dựng thương hiệu của
mình ở trong nước cũng như trên thế giới. Hiệu quả là
mục tiêu quan trọng số một của QL giáo dục. Nhà nước
cần có đường lối, chính sách hợp lí, kịp thời và phù hợp
để giáo dục thực sự là “quốc sách hàng đầu” và là động
lực phát triển KT-XH.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO...
(Tiếp theo trang 83)
Các dự án liên kết trong và ngoài nước đang được chú
trọng phát triển dựa trên chiến lược phát triển nguồn nhân
lực của đất nước từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2030;
đồng thời, chiến lược phát triển giáo dục, phát triển ĐTN
cũng đã được ban hành. Với những dự án này thì phát
triển quan hệ hợp tác với các trường cao đẳng, đại học
trong hoạt động NCKH của đội ngũ GV Trường CĐN
Cần Thơ là yếu tố rất cần thiết.
3. Kết luận
Trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT,
phát triển giáo dục nghề nghiệp đòi hỏi chất lượng công
tác đào tạo nói chung, ĐTN nói riêng phải có những bước
tiến triển mới, phù hợp với yêu cầu sử dụng nguồn nhân
lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao của thị
trường lao động và của các nhà tuyển dụng, sử dụng nhân
lực. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của khoa
học, kĩ thuật và công nghệ và cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 đang diễn ra nên rất cần có nguồn nhân lực
tay nghề cao, đặc biệt các ngành nghề kĩ thuật. Đội ngũ
GV Trường CĐN Cần Thơ đóng vai trò quyết định sự
thành công, đảm bảo chất lượng trong quá trình đào tạo
của Trường. Vì vậy, nâng cao hoạt động NCKH của đội
ngũ GV Trường CĐN Cần Thơ là một tất yếu cần phải
chú trọng, quan tâm, phát triển, phù hợp với yêu cầu của
tình hình mới hiện nay.
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