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cơ bản đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, ĐT nhân lực,
BD nhân tài, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu của
sự nghiệp đổi mới giáo dục, các trường SP vẫn còn một
số hạn chế, bất cập sau đây [3]:
- Tách rời giữa giảng dạy kiến thức chuyên môn với
việc rèn nghề cho sinh viên (SV). Nội dung ĐT của các
trường SP có hai lĩnh vực kiến thức lớn: khoa học cơ
bản (KHCB) và khoa học giáo dục (KHGD). Hai lĩnh
vực kiến thức này hỗ trợ cho nhau, hướng vào việc hình
thành ở người học trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Nhưng trong nhiều trường SP vẫn có tình trạng ĐT về
KHCB chỉ mới nhằm mục đích tự nó, chưa chỉ ra cho
SV thấy rõ những kiến thức KHCB mà họ được trang
bị sẽ được sử dụng như thế nào trong dạy học ở trường
phổ thông. Trong khi đó, việc ĐT về KHGD đôi khi lại
không gắn với nội dung các môn học, các hoạt động mà
SV phải dạy hoặc tham gia ở trường phổ thông sau này.
Việc xây dựng nền tảng tri thức của nghề dạy học và
việc rèn luyện để hình thành và phát triển các kĩ năng
thực hành nghề dạy học trong một thời gian dài chưa
thực sự được quan tâm đúng mức. Nói một cách khác,
việc dạy kiến thức và kĩ năng chưa thực sự đan xen với
nhau gây tốn kém về mặt thời lượng ĐT và hiệu quả
học tập chưa cao, kiến thức người học gắn kết việc giải
quyết các vấn đề thực tiễn chưa tốt. Đây chính là đặc
điểm chính của dạy học theo tiếp cận nội dung.
- Vai trò của giảng viên bộ môn phương pháp dạy
học chưa được coi trọng. Trong các trường SP vẫn còn
tồn tại những nhận thức chưa đúng đắn, đầy đủ về vai
trò của giảng viên phương pháp giảng dạy (PPGD) và
bộ môn PPGD (PPGD không phải là một ngành khoa
học mà chỉ là việc rèn luyện một số kĩ năng nghề
nghiệp; “Ai cũng có thể dạy PP, cũng có thể làm PP
được miễn có trình độ KHCB; SV cứ học giỏi là sẽ dạy
giỏi...”).
- Nội dung ĐT SP chưa đáp ứng yêu cầu của giáo
dục phổ thông. Quan niệm “SP đi sau phổ thông” đã tồn

1. Mở đầu
Theo chương trình giáo dục phổ thông mới được
ban hành tháng 12/2018 [1], cách thức dạy học cần thay
đổi từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Đây là
cuộc cách mạng trong giáo dục để đáp ứng yêu cầu phát
triển trong bối cảnh nền kinh tế tri thức dựa trên Cách
mạng công nghiệp lần thứ 4 [2]. Sự thay đổi này là tất
yếu. Vấn đề quan trọng ở đây là xây dựng, triển khai
các chương trình đào tạo (CTĐT) và chương trình bồi
dưỡng (CTBD) đội ngũ giáo viên (GV) trực tiếp thực
hiện chương trình mới này. Để kịp thời triển khai dạy
học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, ngay từ
bây giờ, các trường đại học và cao đẳng sư phạm cần
phải triển khai đồng bộ các mặt, trong đó có CTĐT và
CTBD GV.
Vấn đề khó hiện nay đối với các trường đào tạo giáo
viên (ĐTGV) là việc xây dựng CTĐT và CTBD GV
theo tiếp cận năng lực đòi hỏi phải thay đổi thói quen
dạy học theo tiếp cận nội dung - cách làm truyền thống
bấy lâu nay đã định hình trong tâm trí cán bộ giảng viên
của nhà trường. Việc thay đổi CTĐT còn kéo theo sự
thay đổi cả trong phân công nhiệm vụ chuyên môn. Đây
là những trở ngại và thách thức với tất cả những người
làm trong ngành giáo dục [1]. Bài viết trình bày một số
vấn đề về đổi mới chương trình và phương pháp đào
tạo, bồi dưỡng GV nhằm đáp ứng yêu cầu của chương
trình giáo dục phổ thông mới.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên hiện
nay
Ngành sư phạm (SP) giữ một vai trò đặc biệt quan
trọng trong đào tạo (ĐT) nguồn nhân lực cho hệ thống
giáo dục quốc dân. Trải qua hơn 70 năm phát triển,
ngành SP và các trường/khoa SP đã không ngừng phấn
đấu, vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt. Nổi bật
nhất là các trường SP đã ĐT cho đất nước một đội ngũ
GV và cán bộ quản lí giáo dục đông đảo. Đội ngũ này
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tại từ lâu trong giáo dục nước ta, phản ánh sự chưa bắt
nhịp với nhà trường phổ thông của các cơ sở ĐTGV. Có
một thực tế là, trong khi nhà trường phổ thông đang diễn
ra hết sự thay đổi này đến thay đổi khác về chương trình,
phương pháp dạy học, đánh giá... thì không ít trường SP
vẫn “im hơi, lặng tiếng”, mải miết với những công việc
“bài bản” đã làm hàng chục năm qua mà không cần có
sự thay đổi nào. Các kết quả nghiên cứu về KHGD của
nước ta vẫn vắng bóng trên các tạp chí quốc tế có uy tín.
Cuộc sống sôi động từ thực tiễn phổ thông dường như
chưa được phản ánh vào nội dung ĐT nghề của trường
SP. Vì thế, đầu ra của SV SP còn thiếu vắng nhiều kĩ
năng nghề nghiệp của thế kỉ XXI để đáp ứng cho thời đại
toàn cầu hóa.

2.2.1. Đổi mới mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
ĐT và BDGV phải nhằm mục tiêu đáp ứng Chuẩn
đầu ra, đó là những năng lực và phẩm chất cần thiết để
GV không chỉ làm tốt nhiệm vụ giảng dạy mà còn làm
tốt vai trò của nhà giáo dục, nhà nghiên cứu độc lập về
giáo dục; có khả năng giải quyết những vấn đề nảy sinh
từ thực tiễn nghề nghiệp.
Mục tiêu ĐT và BDGV còn phải chú trọng đến khả
năng thích ứng cao đối với yêu cầu đổi mới và phát triển
giáo dục; sự thay đổi vai trò của người GV trong xã hội
hiện đại. Có thể nói, mục tiêu ĐTGV vừa phải ổn định ở
những giá trị cốt lõi của nghề giáo, vừa trong trạng thái
“động” để phát triển những phẩm chất, năng lực mới theo
xu thế phát triển của thời đại.
2.2.2. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và bồi
dưỡng giáo viên
2.2.2.1. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo giáo
viên
Nội dung, chương trình ĐT và BDGV phải được
cấu trúc và thiết kế lại nhằm phát triển được những năng
lực nghề cần thiết cho SV để có thể đáp ứng được yêu
cầu của thực tiễn giáo dục phổ thông mới. Tất cả các
nội dung này cần phải được cụ thể hóa thành các chuẩn
đầu ra. Từ đó, phân nhiệm các chuẩn đầu ra vào các
môn học trong chương trình ĐT. Ở đây, CTĐT phải đặc
biệt quan tâm đến vấn đề ĐT nghiệp vụ sư phạm
(NVSP) cho SV, trong đó:
- Về thời lượng: cần dành khoảng 30-40% cho
NVSP, trong đó, chú ý việc đan xen cả dạy kiến thức kĩ
năng nghề nghiệp.
- Về nội dung: Trước hết cần chú ý việc thiết kế nội
dung chương trình để SV đạt được 16 kĩ năng toàn cầu
theo đề xuất của Diễn đàn kinh tế thế giới 2017. Tiếp đến,
về kĩ năng nghề nghiệp cần tập trung hình thành ở SV
các năng lực cần thiết sau đây: hiểu các khái niệm trọng
tâm, các công cụ tìm kiếm, các cấu trúc môn học mình
dạy và có khả năng làm cho những yếu tố này có ý nghĩa
đối với học sinh (HS); hiểu HS học tập, phát triển như
thế nào và có khả năng tạo ra các cơ hội để hỗ trợ cho sự
phát triển trí tuệ, nhân cách của các em; hiểu HS khác
biệt nhau như thế nào về cách học và tạo ra các cơ hội
dạy học thích ứng với các đối tượng khác nhau; sử dụng
các phương pháp dạy học đa dạng để khuyến khích sự
phát triển tư duy phê phán, khả năng giải quyết vấn đề và
các kĩ năng hoạt động của HS; vận dụng sự hiểu biết về
hành vi, động cơ của cá nhân và nhóm để tạo ra môi
trường học tập có lợi cho sự tương tác xã hội, tham gia
tích cực trong quá trình học tập và tự lực cánh sinh; vận
dụng tri thức về các kĩ thuật giao tiếp để tạo ra sự tìm tòi
tích cực, sự tương trợ và hợp tác trong lớp học; lập kế

- Chậm đổi mới phương pháp ĐT và kiểm tra, đánh
giá kết quả học tập của SV. Mặc dù trong thời gian gần
đây, các trường SP đã quan tâm, đầu tư cho đổi mới
phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá
nhưng hiệu quả chưa cao, chưa tạo ra sự thay đổi đáng
kể ở phương diện này. Việc áp dụng các PPDH tích cực
trong giảng dạy ở các trường SP còn rất hạn chế và mang
tính hình thức. Cách dạy hiện nay ở nhiều trường vẫn
nặng về “lấy giảng viên làm trung tâm”, nặng về thông
báo, truyền thụ kiến thức một chiều theo kiểu độc thoại
khiến SV thụ động trong việc tiếp thu kiến thức bài giảng
[3]. Vì vậy, các trường SP chưa thực sự đóng vai trò làm
hình mẫu cho trường phổ thông về đổi mới PPDH và
phương pháp đánh giá.
- Nghiên cứu KHGD còn bất cập. Nghiên cứu KHGD
trong các trường SP chưa góp phần giải quyết những vấn
đề của trường SP, đồng thời làm cơ sở lí luận cho việc
hoạch định đường lối, chính sách phát triển giáo dục của
Đảng và Nhà nước.
Đối với GV, nhiệm vụ NCKH giáo dục chưa được
coi trọng đúng mức; chưa gắn kết tốt giữa công tác ĐT
sau đại học với NCKH. Các sản phẩm nghiên cứu không
được triển khai áp dụng hoặc chỉ áp dụng hạn chế trong
từng cơ sở ĐT. Có thể nói, hiện gần như vắng bóng các
công trình về lĩnh vực KHGD của các giảng viên trường
SP được đăng tải trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus.
- Công tác BDGV chưa đem lại hiệu quả thật sự. Mặc
dù, trong những năm qua, công tác BD đã được Bộ
GD-ĐT, các cấp QL giáo dục quan tâm nhưng chưa đáp
ứng “đúng” và “trúng” nhu cầu thực tế của GV các cấp.
Vẫn còn nhiều chuyên đề, nội dung BD không xuất phát
từ những khó khăn, lúng túng của GV trong giảng dạy và
giáo dục HS. Bên cạnh đó, phương pháp và hình thức
BD, đánh giá kết quả BD chưa thích hợp với từng đối
tượng, điều kiện cụ thể của địa phương...
2.2. Đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
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hoạch dạy học trên cơ sở hiểu biết về môn học, HS, cộng
đồng và mục tiêu của chương trình; hiểu biết và sử dụng
các phương pháp đánh giá chính thức và phi chính thức
nhằm xác định và đảm bảo sự phát triển liên tục về trí
tuệ, xã hội và thể lực của HS; biết đánh giá hiệu quả của
các hành động và các lựa chọn của mình đối với HS, phụ
huynh và các đồng nghiệp, chuyên gia,... trong cộng
đồng giáo dục; tích cực tìm kiếm các cơ hội phát triển
nghề nghiệp; biết phát triển các quan hệ với đồng nghiệp
trong trường, các phụ huynh và các cơ quan trong cộng
đồng rộng lớn nhằm hỗ trợ quá trình giáo dục HS...

Nội dung ĐTGV của các trường SP thường có hai
mảng lớn: KHCB và KHGD. Hai mảng này cần được
đan xen hỗ trợ cho nhau, hướng vào việc hình thành ở
người học trình độ chuyên môn - nghiệp vụ. Vì thế, cần
tích hợp ĐT KHCB với ĐT nghiệp vụ (KHGD), làm cho
hai mảng ĐT này trở thành một thể thống nhất. ĐT
chuyên môn phải đảm bảo tính nghiệp vụ, còn ĐT nghiệp
vụ phải đồng thời và trên nền của ĐT chuyên môn. Do
vậy, cần BD đội ngũ giảng viên dạy các môn KHCB
năng lực tích hợp ĐT NVSP cho SV trong quá trình dạy
học các môn cơ bản.

2.2.2.2. Đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng
giáo viên

2.3.2. Gắn liền rèn luyện nghiệp vụ sư phạm với thực tế
của nhà trường phổ thông

Nội dung, chương trình BDGV phải toàn diện, bao
gồm cả phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, kiến thức,
kĩ năng SP.

Xuất phát từ thực tế của trường phổ thông (đặc điểm
tâm - sinh lí của HS, chương trình, sách giáo khoa, điều
kiện dạy và học...) để xác định nội dung và phương pháp
ĐT NVSP cho SV. Đồng thời, dựa trên đặc trưng lao
động SP của GV, những yêu cầu về phẩm chất và năng
lực của GV theo Chuẩn nghề nghiệp để hướng chương
trình rèn luyện NVSP vào việc hình thành cho SV những
phẩm chất và năng lực đó. Cụ thể là: hình thành cho SV
lí tưởng nghề nghiệp, lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề;
ĐT một cách cơ bản, hệ thống các năng lực SP; giảng
viên các bộ môn NVSP phải thực sự sát với nhà trường
phổ thông.

- Xác định các nhóm nội dung BDGV: Có thể theo
các nhóm nội dung ứng với các mục tiêu sau: + Năng lực,
phẩm chất để đáp ứng ở mức độ cao Chuẩn nghề nghiệp;
+ Năng lực, phẩm chất theo tiêu chuẩn chức danh, nghiệp
vụ; + Năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu đổi mới
chương trình giáo dục phổ thông mới [1].
- Xây dựng các chuyên đề BDGV: Trên cơ sở các
nhóm nội dung BD, cần xác định những chuyên đề
BDGV. Theo chúng tôi, các chuyên đề BDGV chú
trọng các vấn đề sau: + Tổ chức quá trình dạy học theo
chương trình mới [1]; + Những yêu cầu về kiến thức, kĩ
năng đối với GV khi dạy học chương trình mới; + Nội
dung, cách thức, hình thức tổ chức hoạt động trải
nghiệm sáng tạo cho HS (hướng dẫn cho HS tập nghiên
cứu khoa học; tổ chức các câu lạc bộ, các hoạt động tình
nguyện, nhân đạo, các hoạt động xã hội; tìm hiểu ngành
nghề…); + Đánh giá kết quả học tập của HS theo tiếp
cận năng lực.

2.3.3. Xây dựng quy trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
toàn khoá cho sinh viên
Trong ĐT NVSP, cần hình thành ở họ những kĩ năng
SP cần thiết: dạy học; giáo dục HS; phối hợp các lực
lượng giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội; nghiên
cứu KHGD; tự học nâng cao trình độ... Những kĩ năng
này chỉ có thể được hình thành trong quá trình rèn luyện
NVSP thường xuyên của SV thông qua các hoạt động
thực hành, kiến tập SP, thực tập SP. Vì thế, cần xây dựng
một quy trình rèn luyện NVSP cho SV, trong đó xác định
rõ những công việc cụ thể mà họ phải làm từ năm thứ
nhất cho đến năm cuối.

Việc tổ chức BDGV cần phải nghiên cứu, thử nghiệm
dựa trên tổng kết thực tiễn những năm qua. Chúng tôi
cho rằng, cần kết hợp việc ứng dụng công nghệ thông tin,
truyền thông và phương pháp truyền thống với phương
châm thường xuyên, liên tục và tại chỗ cho GV cốt cán.
Các GV cốt cán sẽ BD cho GV trong tập thể SP. Với cách
làm như vậy, chúng ta mới triển khai đều khắp, bền vững
công tác BDGV đáp ứng cho đổi mới căn bản và toàn
diện giáo dục và ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29NQ/TW [3].

Quy trình rèn luyện NVSP tương ứng với nội dung
ĐT của từng năm học và toàn khoá học. Tùy thuộc vào
cách thức triển khai CTĐT nên hiện các trường SP xây
dựng quy trình rèn luyện NVSP theo cách riêng của
mình. Tuy nhiên, theo chúng tôi, có thể thống nhất quy
trình rèn luyện NVSP dựa trên tiếp cận từ góc độ QL chất
lượng ISO 9001:2015, trong đó chất lượng liên tục được
cải tiến theo chu trình 4 bước PDCA (Plan, Do, Check,
Act) của Demming. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất quy
trình rèn luyện NVSP cho SV theo sơ đồ 1.

2.3. Đổi mới phương pháp đào tạo và bồi dưỡng
giáo viên
2.3.1. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo về khoa học cơ bản
và khoa học giáo dục
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Lập kế hoạch rèn luyện NVSP

˗
Phê duyệt
kế hoạch

+
Tổ chức thực hiện kế hoạch

˗
Kiểm tra
+
Hoàn thành
Sơ đồ 1. Quy trình rèn luyện NVSP cho SV theo ISO 9001:2015

[2] Klaus Schwab (2017). The Fourth Industrial
Revolution, World Economic Forum 2017.

3. Kết luận
Đổi mới chương trình và phương pháp ĐT, BDGV là
một yêu cầu cấp thiết để thực hiện thành công chương
trình giáo dục phổ thông mới sắp tới. Các trường ĐTGV
cần tập trung đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp
triển khai chương trình ĐT và BD theo hướng chuyển từ
tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Về chương
trình, cần đan xen kiến thức với các kĩ năng để hình thành
và phát triển năng lực. Về nội dung, cần chú trọng theo
chuẩn nghề nghiệp và yêu cầu của thế giới việc làm trong
bối cảnh toàn cầu hóa để phân nhiệm hợp lí trong các
môn học hoặc module BD. Về phương pháp thì cần phối
hợp nhiều phương thức để đáp ứng yêu cầu dạy học theo
tiếp cận năng lực, đồng thời BD cần hướng tới phương
châm “liên tục, tại chỗ”.

[3] Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số
29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
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