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NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
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Abstract: Teachers are the decisive factor in the quality of education and are a key element of all
educational reforms. How to develop and improve the teaching capacity of high school teachers in
response to the new high school curriculum is a matter for managers, including the role of
academics. It. The article addresses the issue of raising the professional capacity of secondary
school teachers to meet the requirements of new general education curriculum.
Keywords: Professional capacity, teacher staff, secondary school, measures.
1. Mở đầu
Một trong những mục tiêu chung của Đảng trong lãnh
đạo xây dựng và bảo vệ đất nước là nâng cao dân trí, đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài phục
vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Sinh
thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về giáo dục và người
thầy: “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu
không có thầy giáo thì không có giáo dục” [1].
Để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp
ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, cần
quan tâm vấn đề cốt lõi nhất của hoạt động giáo dục, đó là
chất lượng của đội ngũ giáo viên (GV). Có thể nói, vai trò
của người thầy có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giáo
dục, đào tạo. Đội ngũ GV cần có phẩm chất và năng lực
toàn diện. Do vậy, cần nâng cao năng lực nghề nghiệp cho
đội ngũ GV cả về trình độ, phẩm chất và năng lực. Nếu
chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai trong
thời gian tới với định hướng và yêu cầu chuyển từ trang bị
nội dung kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực
người học bằng việc dạy học tích hợp và lồng ghép, dạy
học phân hóa, trải nghiệm,... thì năng lực của đội ngũ GV
phổ thông đang đứng trước những thách thức mới.
Vậy, làm thế nào để phát triển và nâng cao năng lực
dạy học cho đội ngũ GV trung học cơ sở đáp ứng chương
trình giáo dục phổ thông mới đang là bài toán đặt ra cho
các nhà quản lí, trong đó có vai trò của các trường sư phạm.
Bài viết tập trung làm rõ 2 nội dung chính: 1) Thực trạng
năng lực của đội ngũ GV trung học cơ sở hiện nay trước
yêu cầu đổi mới giáo dục; 2) Đề xuất biện pháp nâng cao
năng lực nghề nghiệp cho GV ở trường trung học cơ sở
đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khảo sát thực trạng năng lực nghề nghiệp của đội
ngũ giáo viên trung học cơ sở trước yêu cầu đổi mới
chương trình giáo dục phổ thông
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Dựa trên một số năng lực dạy học theo yêu cầu đổi
mới chương trình giáo dục phổ thông [2], chúng tôi tiến
hành khảo sát một số năng lực nghề nghiệp của 74 GV
trung học cơ sở ở các tỉnh: Hải Dương, Ninh Bình, Sơn
La, Lai Châu vào tháng 7/2016, thông qua việc GV tự
đánh giá. Kết quả như sau:
Các năng lực dạy
học của GV theo
yêu cầu đổi mới
1. Năng lực phát
triển chương trình
nhà trường, biên
soạn và phát triển
tài liệu giáo khoa
2. Năng lực dạy học
theo định hướng
phát triển năng lực
học sinh (HS)
3. Năng lực dạy
học phân hóa
4. Năng lực dạy học
tích hợp, lồng ghép
5. Năng lực dạy học
theo phương thức
hoạt động trải nghiệm
6. Năng lực tổ chức
quá trình tự học, tự
nghiên cứu cho HS
7. Năng lực sử
dụng công nghệ
thông tin (máy vi

Tỉ lệ % các mức độ đạt được
Chưa
Đạt
Khó
đạt
Chưa
yêu
đánh
yêu
có
cầu
giá
cầu

10

35

55

0

24,3

47,2

28,5

0

18,9

44,5

36,6

0

10

59,4

28,6

2

5

52,7

42,3

0

16,2

67,5

16,3

0

27,0

66,2

6,8

0
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tính,
Internet,
mạng xã hội,...)
trong dạy học
8. Năng lực đổi mới,
39,1
40,7
4
sáng tạo, cải tiến 16,2
chất lượng dạy học
9. Năng lực giao
21,6
44,6
28,4
5,4
tiếp
10. Năng lực thích
ứng với các điều kiện 20,2
39,1
40,7
0
dạy học khác nhau
11. Năng lực xây
dựng môi trường
học tập (tạo dựng
môi trường học tập: 27,0
44,6
28,4
0
dân chủ, cởi mở,
thân thiện, hợp tác,
thuận lợi, an toàn,...)
12. Năng lực chuyển
giao kinh nghiệm
dạy học cho đồng
17,5
51,3
31,2
0
nghiệp, phát triển
nghề ở tổ bộ môn,
của nhà trường
Kết quả thu được cho thấy, tuy GV đã có những năng
lực cần thiết để đáp ứng với yêu cầu đổi mới chương trình
giáo dục phổ thông, nhưng số GV có năng lực đạt yêu
cầu chỉ đạt trên dưới 20%; những năng lực đã có nhưng
chưa đạt yêu cầu vẫn chiếm tỉ lệ khá cao (trên dưới 60%.
Tỉ lệ GV chưa có các năng lực dạy học còn khá cao (nhất
là các năng lực về phát triển chương trình (55%); năng
lực dạy học theo phương thức trải nghiệm (42,3%); có
40,7% GV chưa có năng lực đổi mới, sáng tạo, cải tiến
chất lượng dạy học và năng lực thích ứng với các điều
kiện dạy học khác nhau.
Theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể [2],
hoạt động trải nghiệm sẽ là hoạt động giáo dục bắt buộc
từ lớp 1 đến lớp 12, chứ không còn là hoạt động được
thực hiện thường xuyên. Như vậy, việc tổ chức hoạt động
trải nghiệm không đòi hỏi GV phải chuyên về hoạt động
trải nghiệm mà mỗi GV cần biết tích hợp nội dung giáo
dục với hoạt động trải nghiệm, từ đó hình thành và phát
triển các phẩm chất, năng lực, kĩ năng sống cần thiết cho
HS. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ 5% trong tổng số GV
được khảo sát là đạt yêu cầu về năng lực dạy học theo
phương thức hoạt động trải nghiệm, có 52,7% là chưa đạt
và 42,3% là chưa có năng lực này.
Như vậy, để khắc phục những nhược điểm trên, cần
thông qua phương thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để
nâng cao năng lực cho đội ngũ GV trung học cơ sở.
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2.2. Một số biện pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp
cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu
của chương trình giáo dục phổ thông mới
2.2.1. Về phía các trường sư phạm
- Nâng cao chất lượng tuyển chọn đối tượng sinh viên
ở các trường sư phạm hiện nay. Thực tiễn đào tạo cho
thấy, nếu chất lượng tuyển chọn tốt thì trong quá trình
học tập, rèn luyện sẽ cho kết quả học tập, nghiên cứu
khoa học và năng lực sư phạm tốt hơn. Theo chúng tôi,
để làm tốt công tác tuyển chọn đầu vào của sinh viên các
trường sư phạm, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
+ Có các tiêu chí cụ thể về mặt sức khỏe, ngoại hình;
có khả năng giao tiếp rõ ràng, mạch lạc.
+ Khâu tuyển chọn phải được thực hiện một cách chặt
chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá thực chất trình
độ, năng lực của sinh viên.
+ Thường xuyên làm tốt công tác sàng lọc sinh viên,
không chỉ ở khâu tuyển chọn mà cả trong quá trình đào
tạo; có quy định đình chỉ hoặc buộc thôi học đối với
những SV không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đào tạo GV.
+ Có chế độ, chính sách phù hợp, hấp dẫn để thu hút
những người có năng khiếu sư phạm, có kết quả học tập tốt.
- Đổi mới, thiết kế chương trình đào tạo giáo viên
trung học cơ sở theo mục tiêu phát triển năng lực nghề
nghiệp và đáp ứng yêu cầu của chương trình sách giáo
khoa mới. Chương trình đào tạo GV trung học cơ sở ở các
trường sư phạm hiện nay phải đảm bảo “cơ bản - hệ thống
- thống nhất - chuyên sâu”. Vì SV mới ra trường chưa
đủ năng lực thực hiện các hoạt động dạy học cơ bản trong
thực tiễn nghề nghiệp và giải quyết tốt các tình huống sư
phạm trong bối cảnh cụ thể của thực tiễn đổi mới giáo dục,
do vậy chương trình đào tạo GV cần được cấu trúc và thiết
kế lại sao cho phát triển được những năng lực nghề nghiệp
cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Để làm được điều này,
chương trình đào tạo GV cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa
học lí thuyết với thực hành, thực tập; tri thức lí luận với tri
thức thực tiễn; tri thức khoa học với tri thức kinh nghiệm
và tri thức hành động theo định hướng phát triển năng lực
nghề. Trong đó, chú trọng rèn luyện các năng lực dạy học
tích hợp, phân hóa; năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
trải nghiệm; năng lực dạy học và kiểm tra, đánh giá theo
định hướng phát triển năng lực người học, năng lực quản
lí lớp học, năng lực phát triển chương trình môn học,...
Đặc biệt, chương trình đào tạo cần được thiết kế lại
cho phù hợp với sự thay đổi của chương trình, sách giáo
khoa mới. Chương trình, sách giáo khoa mới được xây
dựng theo quan điểm chuyển từ việc trang bị kiến thức
sang hình thành và phát triển năng lực cho người học,
thực tế này đòi hỏi các trường Sư phạm cần xây dựng
chương trình đào tạo mới để SV ra trường có thể đáp ứng
được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
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Theo tiếp cận này thì mục tiêu của chương trình đào
tạo phải được cụ thể hóa bằng hệ thống năng lực của GV:
năng lực chuyên ngành, năng lực dạy học và giáo dục,
năng lực đánh giá, năng lực sáng tạo và đổi mới, năng
lực nghiên cứu, năng lực phát triển chương trình, năng
lực giao tiếp; năng lực thích ứng môi trường; năng lực
học tập suốt đời, năng lực văn hóa - xã hội, năng lực cảm
xúc, năng lực truyền thông, năng lực công nghệ thông
tin, năng lực phát triển nghề,... Từ việc xác định rõ hệ
thống các năng lực cần đào tạo cho SV, người xây dựng
chương trình sẽ lựa chọn những môn học, đơn vị kiến
thức cần thiết để hình thành năng lực cho SV.
Bên cạnh đó, cần thiết kế lại chương trình đào tạo
theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với
yêu cầu của ngành giáo dục; giảm bớt lí thuyết, tăng phần
thực hành, thực tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn,
đặc biệt là tăng cường rèn luyện kĩ năng nghề để nâng
cao năng lực nghề nghiệp cho SV.
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, quản lí và
hướng vào nâng cao năng lực sư phạm cho SV. Đổi mới
phương pháp dạy học là khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết
định đến việc nâng cao chất lượng đào tạo GV ở các trường
sư phạm. Hiện nay, công tác thực hiện đổi mới phương
pháp dạy học thực hiện còn chưa triệt để, vẫn chủ yếu theo
kiểu truyền thụ một chiều, dẫn đến SV còn thụ động, chưa
tích cực, tự giác trong học tập. Do vậy, cùng với việc trang
bị hệ thống tri thức, mỗi giảng viên cần tuân thủ nghiêm
ngặt quy trình, thời gian, nội dung, phương pháp kĩ năng
xử lí tình huống, khả năng bao quát và điều hành lớp học,
tác phong, phong cách sư phạm,... Từ đó, giúp SV học tập
hiệu quả, hình thành và nâng cao năng lực nghề nghiệp
trong tương lai, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo.
Đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lí SV cần thường xuyên
kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tự học, tự rèn
luyện, năng cao năng lực sư phạm cho SV, gương mẫu trong
việc tu dưỡng, rèn luyện để là tấm gương cho SV noi theo.
- Tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng
yêu cầu giáo dục và đào tạo, nâng cao năng lực nghề
nghiệp cho SV như: đầu tư nâng cấp hệ thống thư viện,
đảm bảo số lượng giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa, tài
liệu tham khảo nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của
SV. Bên cạnh đó, cần đầu tư xây dựng hệ thống giảng
đường chuyên dụng cho SV.
2.2.2. Về phía các trường trung học cơ sở
Các trường trung học cơ sở cần thường xuyên thực hiện
công tác bồi dưỡng GV và được thực hiện qua nhiều hình
thức khác nhau. Trong đó, có những hình thức bồi dưỡng
trực tiếp mang tính tổ chức chính quy như: tham dự các
khóa học, khóa tập huấn bồi dưỡng, hội thảo khoa học,... và
những hình thức mang tính chất gián tiếp như: bồi dưỡng từ
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xa qua mạng internet, tài liệu hướng dẫn, bồi dưỡng cá nhân
dưới sự hướng dẫn, tư vấn của giảng viên sư phạm.
Để làm tốt công tác bồi dưỡng GV, theo chúng tôi,
các trường cần:
- Thiết kế một số giáo án mẫu, các tiết dạy minh họa
(qua băng hình) thể hiện cách thức dạy học theo hướng
đổi mới để GV có thể học tập, tham khảo.
- Liên kết với các trường sư phạm hoặc mời các
chuyên gia, giảng viên ở các trường sư phạm trực tiếp bồi
dưỡng, tập huấn cho GV. Có thể tổ chức các khóa bồi
dưỡng ngắn hạn, dài hạn tùy theo chương trình và nội
dung bồi dưỡng cụ thể tại địa phương.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn:
Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, GV cần thảo
luận về việc thực hiện chương trình, phương pháp giảng
dạy và cách sử dụng đồ dùng dạy học sao cho hiệu quả
nhất. Các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn cũng cần có sự
kiểm tra, giám sát của Ban Giám hiệu nhà trường. Đặc
biệt, cần đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn (qua dự giờ,
thao giảng,...) theo cụm trường, liên trường để tạo diễn
đàn cho GV chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm.
- Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên
đề: Nhà trường cần khuyến khích GV tham gia các
chuyên đề chuyên môn do cấp trên tổ chức. Hàng năm,
nhà trường cần tổ chức các chuyên đề cấp trường về đổi
mới phương pháp dạy học, cách đánh giá HS, tổ chức các
chuyên đề về công tác chủ nhiệm lớp và xây dựng nền
nếp học tập cho HS. Các chuyên đề đó phải là những
chuyên đề mới, phù hợp với yêu cầu đổi mới như: dạy
học theo định hướng phát triển năng lực HS; dạy học tích
hợp và lồng ghép; dạy học phân hóa; tổ chức hoạt động
giáo dục trải nghiệm sáng tạo; các phương pháp, hình
thức dạy học và cách thức kiểm tra, đánh giá theo định
hướng phát triển năng lực HS,...
- Đẩy mạnh hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm và
thi làm đồ dùng dạy học: Viết sáng kiến kinh nghiệm là
hình thức tự bồi dưỡng có hiệu quả đối với mỗi GV cũng
như đội ngũ cán bộ quản lí nhằm tích lũy kinh nghiệm, góp
phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lí cũng như
giảng dạy của mỗi GV. Bên cạnh đó, trong các đợt thi GV
dạy giỏi các cấp, nhà trường cần phát động phong trào tự
làm các đồ dùng dạy học nhằm nâng hiệu quả giảng dạy
cũng như đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.
3. Kết luận
Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ GV
trung học cơ sở là một quá trình rèn luyện lâu dài, bền bỉ,
đòi hỏi ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao của
mỗi GV trong quá trình học tập cũng như trong công tác.
(Xem tiếp trang 121)
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trẻ; - Mức độ 2: GV tạo ra tình huống có vấn đề và gợi ý
cách giải quyết vấn đề. Trẻ giải quyết các vấn đề có sự
giúp đỡ của GV khi cần. Sau đó, GV và trẻ cùng đánh
giá kết quả hoạt động; - Mức độ 3: GV cung cấp những
thông tin tạo thành tình huống có vấn đề. Trẻ là người
phát hiện ra vấn đề và tự đưa ra cách giải quyết; - Mức
độ 4: Trẻ tự phát hiện và tự đưa ra cách giải quyết, tự thực
hiện và đánh giá. GV chỉ giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
Quá trình cho trẻ giải quyết vấn đề gồm 03 bước:
- Bước 1: Đặt vấn đề: + Tạo ra tình huống có vấn đề
trong hoạt động làm quen với hình dạng vật thể hoặc tạo
ra ngay khi lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với
hình dạng; + Phát hiện và nhận thức vấn đề cần giải
quyết. Tùy thuộc vào nội dung từng hoạt động và đặc
điểm nhận thức của trẻ, GV là người đưa vấn đề hoặc gợi
ý để trẻ đưa ra vấn đề.
- Bước 2: Giải quyết vấn đề: + Đề xuất cách giải quyết
vấn đề; + Lập cách giải quyết vấn đề; + Thực hiện kế
hoạch giải quyết vấn đề.
- Bước 3: Đánh giá kết quả giải quyết vấn đề.
3. Kết luận
Các biện pháp nêu trên có mối quan hệ mật thiết, hỗ
trợ lẫn nhau và cùng có mục tiêu chung là rèn luyện các
thao tác tư duy cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt
động làm quen với hình dạng. Vì vậy, GV cần chú ý tới
việc áp dụng và kết hợp các biện pháp một cách đồng bộ,
khoa học, hợp lí, sáng tạo. Đó là điều kiện để phát huy
tính tích cực nhận thức, rèn luyện các thao tác tư duy cho
trẻ mầm non nói chung và trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nói riêng.
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC...
(Tiếp theo trang 59)
Để có thể đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản,
toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu của chương trình
giáo dục phổ thông mới, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
GV cần xác định rõ mô hình năng lực của nhà giáo hiện
đại; điều chỉnh và phát triển các chương trình đào tạo, bồi
dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ GV theo hướng
tích hợp liên môn, xuyên môn. Những điều này cần được
cụ thể hóa trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng
lực nghề nghiệp cho GV nhằm đáp ứng ứng yêu cầu của
sự phát triển giáo dục.
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