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SỬ DỤNG MÔ HÌNH ASK (ATTITUDE - SKILL - KNOWLEDGE)
TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Vân Anh - Trường Đại học Lao động - Xã hội
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Abstract: Human resource management is based on ASK (Attitude - Skill - Knowledge) model
to promote the overall strength of each person in the organization in a sustainable way. According
to survey results, in general, the competency of lecturers in universities under the Ministry of
Labour, Invalids and Social Affairs is still weak, not keeping up with the movement of economy
and society. The paper will provide a detailed assessment of ASK faculty proficiency, from which
a number of training and retraining options will be proposed to improve the competency of faculty
members in the universities of The Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs with aim to
meet the requirements of the period of international integration.
Keywords: Teacher, ASK model, competency.
1. Mở đầu
Đại học là môi trường đào tạo ra nguồn nhân lực cho
xã hội. Giảng viên (GV) tại các trường đại học có vai trò
rất quan trọng trong quá trình tạo ra nguồn nhân lực chất
lượng này. Muốn làm được điều đó đòi hỏi GV phải có
năng lực. Các công trình nghiên cứu trên thế giới cũng
như của các nhà khoa học Việt Nam đã thừa nhận, để
thực hiện tốt chức năng của trường đại học, vấn đề cốt lõi
là phải xây dựng đội ngũ GV có năng lực.
Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
đang trực tiếp quản lí 4 trường đại học: Trường Đại học
Lao động - Xã hội (ĐHLĐXH); Trường Đại học Sư
phạm Kĩ thuật Nam Định (ĐHSPKTNĐ); Trường Đại
học Sư phạm Kĩ thuật Vinh (ĐHSPKTV) và Trường Đại
học Sư phạm Kĩ thuật Vĩnh Long (ĐHSPKTVL). Các
trường đại học này đã có nhiều năm làm công tác đào tạo
với nhiều bề dày kinh nghiệm. Tuy nhiên, cả bốn trường
đều mới được nâng cấp từ cao đẳng lên đại học được
trong khoảng trên dưới 10 năm gần đây. Sau nhiều năm
nỗ lực cải cách, đổi mới thì GV trong các trường đại học
thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có sự
phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tuy
nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều hạn chế nhất định
đang làm cho những kết quả đạt được chưa đúng với mục
tiêu, nhiệm vụ đề ra. Về mặt quy mô cũng như trình độ
của GV các trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội vừa ít về số lượng, vừa yếu về chất lượng;
số lượng giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trên tổng số GV có
rất ít, chưa thực sự tương xứng với đòi hỏi phát triển của
đất nước, xã hội và xu thế hội nhập. Vì thế, việc nghiên
cứu mô hình ASK trong đánh giá năng lực GV các
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trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội là rất cần thiết, không chỉ đưa ra các giải pháp để nâng
cao năng lực GV của mỗi trường mà còn góp phần giải
quyết những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra đối với nền
giáo dục của nước ta hiện nay, góp phần nâng cao vị thế
các trường đại học của Việt Nam.
Bài viết trình bày các tiêu chí trong mô hình ASK, từ
đó đánh giá thực trạng năng lực GV tại các trường đại
học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trên cơ
sở đó đề xuất một số biện pháp cơ bản góp phần nâng
cao năng lực của GV các trường này.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái lược về mô hình ASK
Bernard Wyne và David Stringer (1997) cho rằng,
“năng lực là kĩ năng, hiểu biết, hành vi, thái độ được tích
lũy mà một người sử dụng để đạt được kết quả công việc
mong muốn của họ” [1]. Theo đó, năng lực có thể mô tả
theo công thức sau:
Năng lực = Kiến thức + Kĩ năng + Thái độ làm việc
Để đào tạo và phát triển năng lực cá nhân, mô hình
được sử dụng rất phổ biến trong quản trị nhân sự là mô
hình ASK. Mô hình này đưa ra các tiêu chuẩn nghề
nghiệp cho các chức danh công việc trong tổ chức.
Benjamin Bloom được coi là người đưa ra những phát
triển bước đầu về ASK, với ba nhóm năng lực chính bao
gồm: phẩm chất hay thái độ (Attitude), kĩ năng (Skill) và
kiến thức (Knowledge) [2]. Trong đó:
- Kiến thức: hiểu một cách đơn giản, kiến thức là
những hiểu biết về một sự vật hoặc hiện tượng mà
con người có được thông qua trải nghiệm thực tế
hoặc giáo dục.
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- Kĩ năng: theo nghĩa thông thường, kĩ năng là khả
năng áp dụng tri thức khoa học vào thực tiễn để giải quyết
một công việc cụ thể nào đó.
- Hành vi, thái độ: hành vi, thái độ đối với một công
việc được hiểu là quan điểm, quan niệm về giá trị, thế
giới quan, suy nghĩ, tình cảm, ứng xử của cá nhân ấy với
công việc đang đảm nhận.
2.2. Các tiêu chí trong mô hình ASK để đánh giá năng
lực giảng viên
Năng lực GV các trường đại học theo nhiệm vụ của
GV thuộc loại năng lực chuyên biệt, đặc trưng của người
GV. Mô hình ASK để đánh giá năng lực của GV trong
các trường đại học được cấu thành bởi 3 nhân tố sau:
2.2.1. Phẩm chất (Attitude)
Phẩm chất (hay hành vi, thái độ) của GV thường bao
gồm các nhân tố thuộc về thế giới quan tiếp nhận và phản
ứng lại các thực tế, xác định giá trị, giá trị ưu tiên. Các
phẩm chất cần có để đảm bảo tính hiệu quả trong công
tác của GV đại học bao gồm: thái độ tận tình với nghề
nghiệp; có ý thức tôn trọng kỉ luật; có tinh thần trách
nhiệm trong công việc; giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín
của nhà giáo; có tinh thần ham học hỏi; có tư duy đổi mới
và sáng tạo; có trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp. Cụ thể
được phân thành từng nhóm như sau:
- Phẩm chất chính trị: chấp hành nghiêm pháp luật
của Nhà nước cũng như nội quy, quy định của đơn vị
công tác; thường xuyên học tập nâng cao nhận thức chính
trị; có ý thức tổ chức kỉ luật, có ý thức tập thể, phấn đấu
vì lợi ích chung, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những
hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp;
gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham
gia các hoạt động xã hội.
- Đạo đức nghề nghiệp: yêu nghề, tâm huyết với
nghề; có ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương
tâm nhà giáo; đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng
nghiệp, có ý thức xây dựng tập thể để cùng thực hiện mục
tiêu giáo dục nghề nghiệp; tận tụy với công việc; thương
yêu, tôn trọng người học, giúp người học khắc phục khó
khăn để học tập, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng
của người học; công bằng trong giảng dạy, giáo dục;
khách quan trong đánh giá năng lực của người học; thực
hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống bệnh
thành tích.
- Lối sống và tác phong: có lí tưởng, có mục đích, ý
chí vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ
trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư; có lối sống lành mạnh, khiêm tốn,
gần gũi, chan hòa với đồng nghiệp; có thái độ ủng hộ,
khuyến khích lối sống văn minh, tiến bộ; tác phong làm
việc khoa học; trang phục khi thực hiện nhiệm vụ giản

dị, lịch sự; có thái độ văn minh, lịch sự, đúng mực trong
quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với
người học, với phụ huynh người học và nhân dân; xây
dựng gia đình văn hoá; thực hiện nếp sống văn hoá nơi
công cộng.
2.2.2. Kĩ năng (Skill)
Kĩ năng của GV chính là năng lực thực hiện các công
việc, biến kiến thức thành hành động; thể hiện sự thành
thạo của mỗi người khi vận dụng sự hiểu biết về nhiệm
vụ trong thực tế hoạt động nhằm đạt được mục tiêu đã đề
ra. GV đòi hỏi phải có được các kĩ năng liên quan đến
các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển
giao công nghệ, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công
dân đối với xã hội. Cụ thể:
- Kĩ năng liên quan đến giảng dạy bao gồm: kĩ năng
ham hiểu người học và hỗ trợ phát triển năng lực người
học; xây dựng mục tiêu, phương pháp dạy học; kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập của SV; xây dựng môi trường
học tập; có khả năng quan hệ với thế giới nghề nghiệp;
phát triển nghề nghiệp;
- Kĩ năng liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa
học và chuyển giao công nghệ bao gồm: GV đại học thực
hiện vai trò nhà khoa học với chức năng giải thích và dự
báo các vấn đề của tự nhiên và xã hội mà loài người và
khoa học chưa có lời giải. Tìm cách ứng dụng các kết quả
nghiên cứu khoa học về thực tiễn đời sống và công bố
các kết quả nghiên cứu cho cộng đồng. Từ đây có hai xu
hướng nghiên cứu chính: nghiên cứu cơ bản (basic
research) và nghiên cứu ứng dụng (applied research).
Khác với nghiên cứu cơ bản mang tính giải thích và dự
báo các vấn đề chưa khai phá của tự nhiên và xã hội,
nghiên cứu ứng dụng là loại nghiên cứu hướng đến việc
ứng dụng các kết quả của nghiên cứu cơ bản vào giải
quyết các vấn đề cụ thể của xã hội. Thông thường nghiên
cứu cơ bản được coi là vai trò chính của các GV đại học.
Còn nghiên cứu ứng dụng mang tính công nghệ thường
là kết quả của mối liên kết giữa các nhà khoa học và nhà
ứng dụng (các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội). Do vậy,
nghiên cứu ứng dụng thường có màu sắc của các dự án
tư vấn được đặt hàng bởi cộng đồng doanh nghiệp và do
doanh nghiệp tài trợ.
- Kĩ năng bổn phận công dân với tư cách là nhà giáo
bao gồm: kĩ năng tham gia các tổ chức chính trị, chính trị
xã hội; kĩ năng tham gia công tác xã hội, hội nghề nghiệp.
Cụ thể đối với nhà trường và SV, GV cần tham gia các
tổ chức xã hội, cố vấn cho SV, liên hệ thực tập, tìm chỗ
làm cho SV,… Với chuyên ngành của mình, GV làm
phản biện cho các tạp chí khoa học, tham dự và tổ chức
các hội thảo khoa học. Đối với cộng đồng, GV trong vai
trò của một chuyên gia cũng thực hiện các dịch vụ như
tư vấn, cung cấp thông tin, viết báo... GV còn đóng vai
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trò là “cầu nối” giữa khoa học và xã hội, để đưa nhanh
các kiến thức khoa học vào đời sống cộng đồng.
2.2.3. Kiến thức (Knowledge)
Theo các nhà giáo dục thế giới thì một GV là người
có/được trang bị 4 nhóm kiến thức sau:
- Kiến thức chuyên ngành: kiến thức chuyên sâu về
chuyên ngành và chuyên môn học mà mình giảng dạy.
Tuy nói rằng đây là điều kiện cần và tiên quyết, nhưng
hiện nay do lực lượng GV mỏng, ở khá nhiều trường, các
GV phải giảng dạy cùng một lúc nhiều môn học (dù có
thể cùng một chuyên ngành hẹp) dẫn đến việc ngay cả
kiến thức chuyên môn sâu cũng chưa đảm bảo.
- Kiến thức về chương trình đào tạo: tuy mỗi GV đều
đi chuyên về một chuyên ngành nhất định, nhưng để đảm
bảo tính liên thông, gắn kết giữa các môn học thì GV phải
được trang bị (hoặc tự trang bị) các kiến thức về cả
chương trình giảng dạy. Những kiến thức này quan trọng
vì nó cho biết vị trí của chúng ta trong bức tranh tổng thể,
nó cung cấp thông tin về vai trò và sự tương tác giữa một
chuyên ngành với các chuyên ngành khác trong cùng một
lĩnh vực và kể cả giữa các chuyên ngành trong các lĩnh
vực khác nhau. Khối kiến thức này quan trọng vì nếu
không biết được vị trí và các tương tác trong bức tranh
tổng thể, kiến thức chuyên ngành hẹp cung cấp cho sinh
viên (SV) trở nên khô cứng và có độ ứng dụng thấp.
- Kiến thức về nghiệp vụ sư phạm: bao gồm khối kiến
thức về phương pháp luận, kĩ thuật dạy và học nói chung
và dạy/học trong từng chuyên ngành cụ thể. Bên cạnh
phương pháp chung thì mỗi chuyên ngành (thậm chí từng
môn học hoặc cùng môn học nhưng khác đối tượng học)
đều có những đặc thù riêng biệt đòi hỏi phải có những
phương pháp tiếp cận khác nhau.
- Kiến thức về ngoại ngữ, tin học; kiến thức về môi
trường giáo dục, hệ thống giáo dục, hệ thống chính trị,
pháp luật và hiểu biết về văn hóa, xã hội, con người: Đây
có thể coi là khối kiến thức cơ bản nhất làm nền tảng cho

các hoạt động dạy và học. Chỉ khi mỗi GV hiểu rõ được
các sứ mệnh, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chính của hệ
thống giáo dục, môi trường giáo dục thì việc giảng dạy
mới đi đúng định hướng và có ý nghĩa xã hội.
2.3. Đánh giá thực trạng năng lực giảng viên tại các
trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội
Để có cái nhìn toàn diện và khách quan về năng lực
của GV trong các trường đại học thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chúng tôi đã tiến hành khảo sát
thực tế tại 4 trường đại học trên vào tháng 4/2018. Đối
tượng khảo sát gồm cán bộ quản lí (CBQL), GV và SV
các trường. Thông qua các hình thức khác nhau (phỏng
vấn, email, trả lời qua biểu mẫu của Google tại website
https://docs.google.com/forms để thu được kết quả khảo
sát, chúng tôi đã thu được 528 phiếu trả lời, cụ thể
như sau:
- Trường ĐHLĐXH: 283 phiếu, chiếm 53,6% (trong
đó: CBQL 16 phiếu, GV 169 phiếu và SV 98 phiếu).
- Trường ĐHSPKTNĐ: 96 phiếu, chiếm 18,2%
(trong đó: CBQL có 7 phiếu, GV 48 phiếu và SV 41
phiếu).
- Trường ĐHSPKTV: 115 phiếu, chiếm 21,8% (trong
đó: CBQL 11 phiếu, GV 59 phiếu và SV 45 phiếu).
- Trường ĐHSPKTVL: 34 phiếu, chiếm 6,4% (trong
đó: CBQL 4 phiếu, GV 17 phiếu và SV 13 phiếu).
Kết quả đánh giá được áp dụng theo thang điểm
Likert 5 mức (đáp ứng rất tốt 5 điểm; đáp ứng tốt 4 điểm;
đáp ứng trung bình 3 điểm; không đáp ứng 2 điểm và rất
không đáp ứng 1 điểm). Tổng hợp kết qủa đánh giá của
3 đối tượng tham gia đánh giá về năng lực GV trong các
trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội như bảng 1, 2, 3 (điểm bình quân là trung bình cộng
các mức độ thu được từ kết quả điều tra):

Bảng 1. Kết quả đánh giá về kiến thức GV
TT
1
2
3
4
5
6

Tiêu chí
Kiến thức chuyên ngành
Kiến thức về chương trình đào tạo
Kiến thức sư phạm
Kiến thức ngoại ngữ, tin học
Kiến thức về chính trị, pháp luật
Kiến thức hiểu biết về văn hóa, xã hội
và con người

Điểm đánh giá
bình quân
của CBQL
3,95
3,88
3,60
3,47
3,73
3,82

96

Điểm đánh giá
bình quân của GV

Điểm đánh giá
bình quân của SV

3,90
3,91
3,77
3,14
3,87

4,04
4,12
3,88
3,51
3,47

3,90

3,91
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Bảng 2. Kết quả đánh giá về kĩ năng của GV
TT

Tiêu chí

Kĩ năng giảng dạy, hiểu người học và phát triển
năng lực người học
2 Kĩ năng xây dựng mục tiêu chương trình đào tạo
3 Kĩ năng phương pháp dạy học
4 Kĩ năng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV
5 Kĩ năng xây dựng môi trường học tập
6 Kĩ năng phát triển nghề nghiệp
7 Kĩ năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
Kĩ năng hướng dẫn SV thực hiện nghiên cứu khoa học
8
và thực hiện đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học
9 Kĩ năng tham gia các tổ chức chính trị, xã hội
10 Kĩ năng tham gia công tác xã hội nghề nghiệp
1

Điểm đánh giá
bình quân
của CBQL

Điểm đánh giá
bình quân
của GV

Điểm đánh giá
bình quân
của SV

4,03

4,06

3,83

3,95
3,70
4,08
3,74
3,63
3,64

4,09
3,77
4,26
4,00
3,97
3,99

3,68
3,89
4,03
3,86
3,79
3,82

3,62

3,84

3,81

3,39
3,40

3,81
3,85

3,44
3,45

Bảng 3. Kết quả đánh giá về thái độ GV
Điểm đánh giá Điểm đánh giá Điểm đánh giá
bình quân
bình quân
bình quân
của CBQL
của GV
của SV
1 Yêu nghề và tâm huyết với nghề
3,97
4,13
4,22
2 Đoàn kết, hợp tác xây dựng tập thể
3,83
4,09
3,89
3 Tận tuỵ, yêu thương, giúp đỡ người học
3,86
3,96
4,03
4 Công bằng trong giảng dạy
3,60
4,06
3,95
5 Thực hiện điều lệ, quy định
3,66
3,48
3,86
6 Có ý thức, mục đích phấn đấu vươn lên
3,75
3,74
3,79
7 Có tác phong sư phạm
4,15
4,17
3,66
8 Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
3,72
3,77
3,68
9 Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức chính trị
3,29
3,68
3,51
nghiên cứu khoa học chưa tốt hoặc chưa áp dụng tối đa
Như vậy, qua bảng 2, 3, 4 đánh giá ở trên cho thấy:
Tiêu chí về kiến thức chuyên ngành của GV tại các công nghệ thông tin vào giảng dạy.
- Về kĩ năng của GV: tiêu chí kĩ năng kiểm tra, đánh
trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội là được đánh giá khá tốt với mức điểm đánh giá bình giá kết quả học tập của SV được cả ba đối tượng tham
quân từ 3,9 điểm đến 4,05 điểm. Điều này rất phù hợp gia khảo sát đánh giá cao nhất, với điểm trung bình là
với thực tế vì GV tại các trường đại học này là những 4,03 điểm (đánh giá của SV); 4,08 điểm (đánh giá của
người có kiến thức chuyên môn sâu, hàng đầu cả nước CBQL) đến 4,26 điểm (đánh giá của GV). Tiêu chí được
về một số ngành như ngành Quản trị nhân lực, Công tác đánh giá thấp nhất là tiêu chí kĩ năng tham gia tổ chức
xã hội, Bảo hiểm (đối với trường ĐHLĐXH) và đào tạo chính trị, xã hội và kĩ năng tham gia công tác xã hội nghề
giáo viên dạy nghề (các trường đại học sư phạm kĩ thuật). nghiệp, với số điểm trung bình của cả ba đối tượng tham
Cụ thể:
gia đánh giá chỉ nằm trong khoảng 3,39 điểm đến 3,85
- Về kiến thức ngoại ngữ, tin học của GV: Nhìn chung điểm. Đây cũng là vấn đề chung của các GV đại học hiên
đều được đánh giá chưa tốt bởi cả 3 đối tượng được khảo nay cần phải khắc phục. Nhìn chung hiện nay phần năng
sát. Kiến thức tin học, ngoại ngữ được cả ba đối tượng lực chuyên môn là phần GV của chúng ta chú trọng nhiều
đánh giá là thực trạng chưa cao. Thực tế kĩ năng thực nhất; phần năng lực giảng dạy hay kĩ năng giảng dạy,
hiện như đọc tài liệu ngoại ngữ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học và các kĩ năng khác chúng ta mới
TT

Tiêu chí
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bắt đầu và cần được tiếp tục phát triển thông qua việc học
tập và phát triển của bản thân: thực hành, tìm tòi trong
việc ứng dụng kiến thức chuyên môn và hiểu biết xã hội,
liên ngành vào để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
- Về kĩ năng liên quan đến khả năng nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn SV nghiên cứu
khoa học: Kết quả điều tra cho thấy, hoạt động này ở GV
chưa thực sự được đánh giá cao (thấp nhất là đánh giá
của CBQL đối với GV chỉ đạt mức điểm là từ 3,62 đến
3,64 điểm), điều đó cho thấy sự kì vọng nhiều hơn nữa
của các nhà quản lí đối với nhiệm vụ được coi là quan
trọng không kém nhiệm vụ giảng dạy của GV. Điều này
hoàn toàn phù hợp với thực tiễn tại các trường đại học ở
Việt Nam nói chung và các trường đại học thuộc Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội nói riêng.
- Về phẩm chất: GV đều được đánh giá từ 3 đối tượng
tham gia khảo sát ở mức khá ổn về đạo đức, tác phong
và ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước. Điểm đánh giá trung bình các tiêu chí đạt
được từ 3,45 điểm đến 4,15 điểm (đánh giá của CBQL);
từ 3,68 điểm đến 4,17 điểm (GV tự đánh giá); từ 3,51
điểm đến 4,22 điểm (đánh giá của SV). Những phẩm chất
được đánh giá ở mức cao là những phẩm chất cần thiết
cho nghề dạy học và chúng thể hiện đặc trưng riêng của
nghề dạy học. Những phẩm chất được đánh giá ở mức
độ thấp hơn là các phẩm chất cần để bảo đảm cho nhà
trường là nơi tạo ra những con người bảo đảm sự ổn định
cho xã hội - sự chuẩn mực.
Những kết quả đánh giá về năng lực của GV trong
các trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội như trên là rất đáng ghi nhận, đó là sự yêu nghề
và tâm huyết với nghề của GV, là sự hiểu biết về chương
trình đào tạo và kiến thức chuyên ngành. Tuy nhiên, trên
cơ sở đánh giá năng lực dựa vào mô hình ASK thì GV
các trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội có những điểm hạn chế như sau:
- Về kiến thức: có thể thấy, hiện nay GV còn gặp
nhiều trở ngại về kiến thức ngoại ngữ, tin học; điều này
ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kĩ năng của người
GV, ví dụ khả năng tin học kém dẫn đến hạn chế trong
việc phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ
kém thì không hợp tác, trao đổi chuyên môn với các đối
tác nước ngoài được,...
- Về kĩ năng: Hiện nay, GV đều đáp ứng yêu cầu cơ
bản về các kĩ năng giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy
học và đánh giá kết quả học tập của SV. Tuy nhiên,
những kĩ năng đó là mới chỉ là những năng lực cơ bản
của một GV, để hoàn thiện và nâng cao hơn chất lượng
dạy học thì GV phải bổ sung thêm những kĩ năng khác
như hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học và đánh giá kết
quả nghiên cứu, kĩ năng về tìm hiểu thế giới nghề nghiệp

từ đó có cái nhìn thực tế hơn, hiệu quả hơn trong công
tác giảng dạy cũng như định hướng nghề nghiệp tốt cho
đối tượng giảng dạy của mình. Ngoài ra, kĩ năng nghiên
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hiện nay tại các
trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội còn rất hạn chế nên người GV không phát huy hết
được vai trò nhiệm vụ của mình đối với xã hội.
- Về phẩm chất: GV là những người rất có tâm huyết
với nghề và có tác phong sư phạm. Tuy nhiên, mặc dù
dạy học là một nghề được xã hội kính trọng nhưng không
đem lại nhiều thu nhập và cơ hội thăng tiến, không ít GV
còn vì lợi ích cá nhân nên đã không có công bằng trong
đánh giá học tập làm mất lòng tin ở người học. Ngoài ra,
họ cũng không có mục đích phấn đấu, từ đó không có
động lực nâng cao trình độ và kĩ năng.
2.4. Đề xuất một số biện pháp nâng cao năng lực của
giảng viên các trường đại học thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Với năng lực của GV hiện tại mới chỉ đáp ứng được
một phần của của thực tiễn và rất khó để nâng tầm các
trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội tiệm cận trình độ của các đại học trong khu vực
ASEAN cũng như thế giới. Do đó, để đáp ứng yêu cầu
về chất lượng GV trong tương lai, các trường đại học
thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bắt buộc
phải nâng cao năng lực và phát huy mức tối đa năng lực
GV. Việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho
GV phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, linh hoạt
với nhiều biện pháp đồng bộ.
Theo quan điểm của chúng tôi, công tác nâng cao
năng lực GV trong các trường đại học thuộc Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội nên thực hiện một số giải pháp
như sau:
- Các trường cần đưa ra những hoạt động, chính
sách nhằm thay đổi nhận thức của GV về công tác đào
tạo, bồi dưỡng: GV giỏi phải là người tự giác học tập
thường xuyên, học suốt đời, bỏ lối suy nghĩ học chủ yếu
lấy bằng cấp mà phải xuất phát từ vị trí, vai trò nhiệm vụ
của GV. Bản thân mỗi GV cần xác định được năng lực
của chính bản thân mình; những ưu - khuyết điểm của
bản thân để lựa chọn những nội dung, khóa học bồi
dưỡng phù hợp.
- Các nhà quản lí cần phân tích thực trạng GV: để làm
rõ GV ở trình độ nào, mặt mạnh, yếu về năng lực đội ngũ,
phải đào tạo như thế nào, bồi dưỡng những gì, số lượng cần
bồi dưỡng, nguồn lực của nhà trường dành cho bồi dưỡng,
cũng như cách thức bồi dưỡng nào thiết thực và hiệu quả.
Đây chính là bước lập kế hoạch khả thi cho việc bồi dưỡng
nâng cao năng lực GV. Để làm tốt được khâu này, rất cần
người lãnh đạo trong các trường phải có tâm và có tầm.
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- Các nhà trường cần xây dựng kế hoạch, chương
trình chi tiết cho việc đào tạo để bồi dưỡng GV: Kế
hoạch, chương trình bồi dưỡng cần xây dựng một cách
thiết thực, phù hợp với đặc điểm và năng lực của GV tại
cơ sở, vừa thoả mãn yêu cầu trước mắt, vừa đón đầu sự
phát triển của nhà trường trong tương lai. Kế hoạch, hình
thức bồi dưỡng phải đa dạng, phong phú, hướng tới việc
định hướng cho GV tự học, tự nghiên cứu.
- Lựa chọn nội dung, phương pháp đào tạo và bồi
dưỡng thích hợp: Nội dung đào tạo phải quán triệt mục
tiêu, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; phải thể
hiện rõ sự kết hợp giữa trang bị, bổ sung, nâng cao kiến
thức với rèn luyện kĩ năng nghiên cứu và phương pháp,
cách thức tổ chức hoạt động khoa học. Đổi mới nội dung,
chương trình, phải gắn với đổi mới phương pháp đào tạo
theo hướng thúc đẩy tính tích cực, chủ động, phát triển
năng lực của người học; ứng dụng công nghệ thông tin,
các phương tiện kỹ thuật hiện đại.
- Quản lí, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng GV
một cách sát sao, liên tục: GV tham gia công tác đào tạo,
bồi dưỡng cần phải thường xuyên báo cáo kết quả học
tập, những công trình, sản phẩm khoa học công nghệ
thực hiện được sau quá trình học tập. Định kì (2 năm hoặc
5 năm) đánh giá hiệu quả mà công tác đào tạo bồi dưỡng
nâng cao năng lực GV mang lại. GV đã có những trưởng
thành như thế nào? Quy mô về số lượng và chất lượng
tăng trưởng bao nhiêu phần trăm? Vị thế của trường đại
học đã có những thay đổi như thế nào? Trả lời những câu
hỏi này sẽ góp phần điều chỉnh, rút kinh nghiệm những
mặt còn chưa tốt.
- Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo,
bồi dưỡng: Một điều rất quan trọng cho việc triển khai
thành công công tác nâng cao năng lực GV các trường
đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là
phải xây dựng được phương án tài chính hợp lí. Các
trường cần trích một phần ngân sách Nhà nước được cấp
hàng năm và giữ lại một phần lợi nhuận từ các hoạt động
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để có
nguồn tài chính đủ lớn duy trì thường xuyên công tác đào
tạo, bồi dưỡng này.
3. Kết luận
Nghiên cứu trên cho thấy, vấn đề nâng cao năng lực
của GV các trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội là rất cần thiết và cấp bách; và muốn thực
hiện tốt vấn đề này cần phải có những tiêu chí xác định
năng lực rõ ràng. Mô hình ASK với 3 nhân tố cấu thành
cụ thể là kiến thức - kĩ năng - thái độ là một mô hình đơn
giản, cụ thể và dễ áp dụng khi đánh giá năng lực. Để việc
đánh giá năng lực giảng viên đạt hiệu quả cần có sự quan

tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các trường đại học
và sự đồng lòng đồng sức của các GV thì trong tương lai
gần, các trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội sớm trở thành những trường đại học hàng
đầu Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao
thuộc lĩnh vực lao động - xã hội và Sư phạm kĩ thuật công nghệ, có kĩ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo,
năng động, sáng tạo trong công việc và phục vụ tốt cho
sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
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