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Abstract: The innovation of higher education and international integration in the context of
industrial revolution 4.0 requires the development of teachers of pedagogical universities, which
is one of the important factors to successfully implement the fundamental and comprehensive
innovation of education and training. In particular, fostering pedagogical lecturers in the direction
of competency development is an indispensable, objective and urgent requirement in the current
period. Within the scope of the article, we present the status of fostering pedagogical lecturers in
the direction of competency development. This is a scientific basis to propose solutions to improve
the effectiveness of fostering lecturers in the direction of competency development at Vinh
University.
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dục phổ thông (GDPT) mới được xây dựng theo định
hướng phát triển năng lực, thông qua những kiến thức
cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích
cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh hình
thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà
nhà trường và xã hội kì vọng [3], [4].
Hơn lúc nào hết, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo
viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình
GDPT và phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là
rất quan trọng, cấp thiết. Nhiệm vụ đó đòi hỏi các trường
sư phạm phải phát triển chương trình đào tạo từ mục tiêu,
phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đến kiểm tra
đánh giá... Vì vậy, việc tăng cường bồi dưỡng giảng viên
sư phạm (GVSP) theo hướng phát triển năng lực là yêu
cầu tất yếu, khách quan và cấp bách của các cơ sở đào
tạo sư phạm nói chung và của Trường Đại học Vinh nói
riêng trong giai đoạn hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên
sư phạm
- Khái quát thực trạng đội ngũ GVSP ở Trường Đại
học Vinh
Bảng 1. Cơ cấu chung của GVSP Trường Đại học Vinh

1. Mở đầu
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước,
Đảng ta luôn khẳng định “Giáo dục là quốc sách hàng
đầu”. Bước sang thời kì đổi mới, để đáp ứng yêu cầu
CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Đảng ta
nêu rõ “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt
Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa,
dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ
chế quản lí giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và
cán bộ quản lí giáo dục là khâu then chốt” [1]. Chiến
lược phát triển giáo dục 2011-2020 của Chính phủ Việt
Nam đã xác định mục tiêu: “Đến năm 2020, nền giáo
dục nước ta được đổi mới căn bản và toàn diện theo
hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ
hóa và hội nhập quốc tế, chất lượng giáo dục được
nâng cao một cách toàn diện” [2].
Thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chiến lược
phát triển giáo dục, ngày 27/12/2018, Bộ GD-ĐT đã
công bố Chương trình giáo dục phổ thông mới bao
gồm Chương trình tổng thể và các chương trình môn
học, hoạt động giáo dục. Theo đó chương trình giáo
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(Chú thích: GS: giáo sư; PGS: phó giáo sư; TS: tiến sĩ; ThS: thạc sĩ; ĐH: đại học)
(Nguồn: Trường Đại học Vinh năm 2018)
cho sinh viên; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ
+ Về số lượng:
Số khoa/viện đào tạo sinh viên sư phạm: 07; tổng số trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước
GVSP: 278, trong đó: 44 PGS, chiếm tỉ lệ: 15,83%; 137 nói chung và tổ chức quá trình GD-ĐT sinh viên, NCKH
TS, chiếm tỉ lệ 49,28%; 120 ThS, chiếm tỉ lệ: 43,17%; học giáo dục nói riêng. Trong những năm qua, đội ngũ
này đã đóng góp tích cực, có hiệu quả trong việc đào tạo
21 ĐH, chiếm tỉ lệ 7,55%.
giáo viên trung học phổ thông, góp phần thực hiện tốt
+ Về chất lượng:
mục tiêu GDPT” [6], [7].
Nhìn chung, đội ngũ GVSP ở Trường Đại học Vinh
- Thực trạng công tác bồi dưỡng GVSP
phần lớn có trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm
Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT,
cao, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ cao, có kinh
trong
thời gian vừa qua, Trường Đại học Vinh đã đẩy
nghiệm trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học
mạnh
công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên.
(NCKH); cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phát triển của
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Bảng 2. Các lớp bồi dưỡng viên chức của Trường Đại học Vinh từ năm 2015-2018
Số lượng cán bộ
Tên lớp
Số lớp
viên chức tham gia
Bồi dưỡng Kiến thức quản lí hành chính nhà nước cho cán bộ quản
1
85
lí từ Trưởng Bộ môn trở lên
Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng an ninh (đối tượng 4)
6
328
Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng an ninh (đối tượng 3)
21
Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng an ninh (đối tượng 2)
2
Đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh trình độ đại học
2
140
Bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1, B2 cho giảng viên
4
78
Cao cấp Lí luận chính trị
9
Tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ viên chức
2
214
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên
4
501
Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính
1
72
Trung cấp Lí luận chính trị - Hành chính
2
143
Bồi dưỡng năng lực ICT cho giảng viên
10
299
Tổng
32
1883
(Nguồn: Trường Đại học Vinh, năm 2018)

Nhà trường như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại
học Vinh khoá XXXI nêu rõ: “Phấn đấu đến năm 2020,
toàn Trường có 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở
lên, 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ. Tỉ lệ cán bộ có
chức danh giáo sư, phó giáo sư đạt 10-15% trên tổng số
giảng viên [5].
+ Về phẩm chất đạo đức:
“Đội ngũ GVSP Trường Đại học Vinh có bản lĩnh
chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; yêu nghề và
có khả năng truyền lòng yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp
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Trong 5 năm gần đây, công tác bồi dưỡng giảng viên
không chỉ chú trọng đến năng lực chuyên môn, nghiệp vụ,
NCKH mà cả năng lực chính trị, kiến thức kinh tế, ngoại ngữ,
tin học, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm... bồi dưỡng
toàn diện, coi trọng tính hiệu quả. Tuy nhiên, công tác bồi
dưỡng đang hướng tới những vấn đề chung nhất cho các loại
hình cán bộ mà chưa tính tới đặc thù của GVSP. Trong khi
đó, chương trình GDPT mới đã được ban hành và chuẩn bị
được đưa vào áp dụng ở các bậc học. Chính vì vậy, công tác
bồi dưỡng GVSP còn bộc lộ những tồn tại sau đây:
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+ Công tác bồi dưỡng giảng viên gắn với hoạt động
nghiên cứu khoa học giáo dục, chuyển giao công nghệ
và hội nhập quốc tế
Công tác bồi dưỡng giảng viên của Trường còn độc
lập, chưa gắn kết với hoạt động NCKH giáo dục và
chuyển giao công nghệ của giảng viên. Chương trình, nội
dung bồi dưỡng ít đề cập đến các kĩ năng NCKH giáo
dục. Số lượng GVSP quan tâm đến các vấn đề GDPT,
xây dựng các hướng nghiên cứu, các đề tài giải quyết
những vấn đề khó khăn, bức xúc của GDPT chưa nhiều;
khả năng tổ chức, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và
công bố các kết quả NCKH giáo dục, chuyển giao quy
trình, công nghệ dạy học cho trường phổ thông của
GVSP còn hạn chế.
Việc liên kết bồi dưỡng giảng viên, trao đổi giảng
viên với các cơ sở giáo dục đại học và thu hút giảng viên
nước ngoài về học tại Trường Đại học Vinh còn ít. Giảng
viên ít có cơ hội tiếp cận và tương tác với các nền giáo
dục mới, tiên tiến trên thế giới để học hỏi cách thức tổ
chức, phương pháp dạy học, phương pháp quản lí hiệu
quả, chất lượng. Do vậy, việc củng cố nội lực, tăng cường
năng lực cạnh tranh trong khu vực và thế giới trong bối
cảnh hội nhập của Trường Đại học Vinh còn hạn chế.
+ Về phương thức bồi dưỡng giảng viên
Thực tế bồi dưỡng giảng viên ở Trường cho thấy,
bước sang thời kì cách mạng công nghiệp 4.0, nền
kinh tế tri thức tiếp tục phát triển với các yếu tố cạnh
tranh ngày càng cao, giáo dục đại học đang phát triển
một cách mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng và chất
lượng với nhiều hình thức, cách thức đào tạo, bồi
dưỡng hiện đại, linh hoạt. Trong khi đó, hình thức đào
tạo, bồi dưỡng giảng viên của các trường đại học sư
phạm nói chung cũng như Trường Đại học Vinh còn
nghèo nàn, lạc hậu, chưa có sự tiến bộ vượt bậc: chủ
yếu là tổ chức các lớp tập trung truyền thống với các
phương pháp giảng dạy nặng về thuyết trình, lí thuyết
mà thiếu các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, trao đổi
giữa các trường đại học sư phạm, thiếu các hoạt động
thực tế tại các trường phổ thông. Chính vì vậy, giảng
viên thiếu năng lực hợp tác giữa giảng viên của các
trường sư phạm với nhau, giữa GVSP với nhà trường
phổ thông, nhất là giáo viên phổ thông; số giảng viên
có kĩ năng gắn kết giảng dạy, NCKH, xây dựng
chương trình với các trường đại học sư phạm, với thực
tiễn phổ thông, kĩ năng tổ chức hoạt động ngoại khoá
cho sinh viên còn ít khiến cho hoạt động đào tạo của
giảng viên xa rời thực tế, thiếu đồng bộ, thống nhất,
thậm chí không theo kịp sự đổi mới của GDPT.
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+ Hiệu quả các lớp bồi dưỡng giảng viên
 Công tác bồi dưỡng thường xuyên
Một bộ phận giảng viên chưa nhận thức được bồi dưỡng
thường xuyên là quyền lợi chính đáng mà còn nghĩ đi học
là nghĩa vụ, có thái độ đối phó… cho nên dẫn đến các lớp
bồi dưỡng chất lượng và hiệu quả chưa cao, đặc biệt là các
lớp bồi dưỡng tiếng Anh khiến cho trình độ ngoại ngữ của
giảng viên chưa được cải thiện, hầu hết giảng viên chưa có
năng lực đàm phán, kí kết, hợp tác với các trường đại học
của các nước trong khu vực, quốc tế về đào tạo, trao đổi học
thuật, NCKH; giảng viên còn hạn chế trong việc sử dụng
thành thạo ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn, chưa
đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục đại học. Số giảng
viên đủ điều kiện tham gia bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị,
hội thảo… ở nước ngoài còn thấp.
Nội dung, chương trình bồi dưỡng giảng viên chủ
yếu về tri thức chuyên môn, nghiệp vụ mà chưa coi
trong việc rèn luyện các kĩ năng. Do vậy, giảng viên có
trình độ chuyên môn cao mà vẫn thiếu các kĩ năng phục
vụ cho hoạt động nghề nghiệp cơ bản nhất như: phát
triển chương trình, xây dựng đề cương chi tiết môn học;
thiết kế và thực thi kế hoạch dạy học, giáo dục; kĩ năng
tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục tình cảm và trách
nhiệm nghề nghiệp cho sinh viên thông các môn học;
thiết kế, triển khai quy trình, công nghệ dạy học… Các
lớp bồi dưỡng chưa quan tâm đến việc bồi dưỡng các kĩ
năng hoạt động nghề nghiệp; đặc biệt là sử dụng công
nghệ thông tin nhằm thay đổi phương pháp giáo dục
theo hướng hiện đại:
 Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin
trong dạy học
Số liệu khảo sát từ 2015 đến nay cho thấy, Nhà
trường chỉ mới tổ chức một khóa học bồi dưỡng năng lực
ICT cho GVSP vào năm 2018 (gần 300 giảng viên).
Trong khi đó, việc thay đổi chương trình, phương pháp,
hình thức dạy học… đang đòi hỏi ngày một cao nhằm
đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục. Hầu
hết giảng viên chưa có kĩ năng vận dụng các phương
pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại, chưa biết cách thiết kế
bài giảng điện tử; việc ứng dụng công nghệ thông tin và
ICT để tìm kiếm và khai thác các nguồn dữ liệu phục vụ
học còn hạn chế, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên còn thấp…
trong khi cách thức kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông
đã thay đổi nhiều trên cơ sở học tập và vận dụng cách
thức, kĩ thuật kiểm tra đánh giá tiên tiến trên thế giới.
Từ thực trạng trên, đòi hỏi Trường Đại học Vinh cần
có những giải pháp tăng cường hiệu quả bồi dưỡng
GVSP theo hướng phát triển năng lực nhằm phát triển
nguồn nhân lực một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu đổi
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mới căn bản, toàn diện trong GD-ĐT nói chung và trong
đổi mới chương trình GDPT nói riêng.
2.2. Một số giải pháp tăng cường hiệu quả bồi dưỡng
đội ngũ giảng viên sư phạm theo hướng phát triển
năng lực ở Trường Đại học Vinh
2.2.1. Xác định đúng mục tiêu bồi dưỡng
Mục tiêu bồi dưỡng GVSP vừa phải bảo đảm theo tiêu
chuẩn quốc gia, vừa phải mang tính đặc thù của GVSP và
đặc thù của Trường Đại học Vinh. Bồi dưỡng phải đảm
bảo các yêu cầu của GVSP trước bối cảnh đổi mới căn
bản, toàn diện GD-DT: về phẩm chất nghề nghiệp, năng
lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực NCKH, xây dựng
môi trường giáo dục dân chủ, năng lực phát triển quan hệ
xã hội. Đồng thời, bồi dưỡng phải động viên, khuyến
khích giảng viên trẻ tham gia tích cực vào học tập nâng
cao trình độ, gắn lí thuyết với hoạt động thực tiễn, đặc biệt
là thực tiễn ở các trường phổ thông.
2.2.2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từng năm, từng giai
đoạn trên cơ sở khảo sát thực trạng đội ngũ và nhu cầu
bồi dưỡng giảng viên
Nhà trường giao cho các khoa/viện tổ chức khảo sát
thực trạng đội ngũ giảng viên hàng năm để đánh giá đúng
điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ, đồng thời tổ chức
khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của từng giảng viên
để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Chỉ khi công
tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhu cầu của từng cá nhân,
của từng đơn vị cụ thể thì chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
mới có hiệu quả. Trên có sở kế hoạch bồi dưỡng giảng
viên hàng năm của khoa/viện, Nhà trường xây dựng kế
hoạch bồi dưỡng giảng viên theo từng giai đoạn.
Kế hoạch bồi dưỡng cũng phải tính đến đặc điểm của
từng khoa/viện, từng ngành, tránh việc bồi dưỡng đại trà,
kém chất lượng, lãng phí.
2.2.3. Lựa chọn nội dung, cách thức bồi dưỡng phù hợp
Bồi dưỡng giảng viên được xác định là công việc lâu
dài, thường xuyên. Do vậy, việc xác định nội dung, cách
thức bồi dưỡng phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển
của Nhà trường. Trước mắt, Nhà trường cần làm tốt các
nội dung sau đây:
Thứ nhất, thiết kế lại chương trình bồi dưỡng GVSP
theo hướng tiếp cận mới của chương trình phổ thông trên
cơ sở xem xét chương trình GDPT tổng thể, chương trình
môn học, xác định những vấn đề đặt ra cho GDPT khi áp
dụng chương trình mới.
Thứ hai, Nhà trường cần ưu tiên bồi dưỡng những
kiến thức, kĩ năng còn yếu và thiếu đối với GVSP, cụ thể:
- Trang bị kiến thức và kĩ năng phát triển chương
trình kể cả phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng
giáo viên và chương trình GDPT.
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- Bồi dưỡng năng lực ICT nhằm giúp giảng viên ứng
dụng ứng dụng công nghệ thông tin và ICT trong dạy học
và đánh giá kết quả học tập của sinh viên, có kĩ năng sử
dụng tốt các phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại, thiết
kế bài giảng điện tử… trong đổi mới phương pháp dạy
học và đánh giá theo hướng phát triển năng lực sinh viên.
- Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh phục vụ cho các hoạt
động nghề nghiệp của giảng viên. Bên cạnh coi trọng
việc bồi dưỡng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp, chương trình bồi dưỡng tiếng Anh phải mang
tính thiết thực, giúp người học có nhiều cơ hội thực hành
và vận dụng tốt những kiến thức đã học vào thực tế giảng
dạy, giúp cho việc dạy và học ngoại ngữ đạt chất lượng
cao hơn…
Thứ ba, bồi dưỡng giảng viên gắn kết với hoạt động
NCKH và xu thế hội nhập
Công tác bồi dưỡng phải gắn với NCKH: Thông qua
các nội dung, chương trình bồi dưỡng, Nhà trường cần
quan tâm bồi dưỡng năng lực NCKH cho GVSP giúp
giảng viên phát hiện, xác định, lựa chọn vấn đề nghiên
cứu và chuyển tải vấn đề cần nghiên cứu thành đề tài
khoa học, thành các bài báo khoa học và ứng dụng thành
tựu NCKH và công nghệ vào giảng dạy và chuyển giao
cho trường phổ thông.
Trong xu thế của đổi mới GD-ĐT và bối cảnh Cách
mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm
nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên ở các cơ sở giáo
dục là yêu cầu hết sức cần thiết, là một tất yếu khách
quan. Nhà trường cần chủ động mở rộng quan hệ hợp tác
với các cơ sở đào tạo giáo viên của các nước trong khu
vực Đông Nam Á, trên thế giới và các nước có nền giáo
dục tiên tiến - ưu tiên các nước nói tiếng Anh - thông qua
các hoạt động trao đổi khoa học công nghệ, qua các dự
án và các chương trình hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên, giảng viên. Từng bước cập nhật, hiện đại hoá các
chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy,
nghiên cứu theo hướng tiếp cận các nền giáo dục tiên tiến
trên thế giới.
Tạo điều kiện cho giảng viên được tham quan, giao
lưu, học tập, trao đổi kiến thức chuyên môn và kinh
nghiệm trong giảng dạy và NCKH nhằm giúp giảng viên
tiếp cận nhanh chóng với nguồn tri thức giàu có của thế
giới. Hỗ trợ kinh phí cho các giảng viên có mối quan hệ
hợp tác quốc tế để giúp họ duy trì và mở rộng các mối
quan hệ này thông qua việc gửi giảng viên đi học, tham
gia các hoạt động hội thảo quốc tế, các chương trình trao
đổi giảng viên hay chia sẻ tài liệu qua hệ thống cơ sở dữ
liệu trên Internet.
Thứ tư, bồi dưỡng giảng viên gắn với hoạt động thực
tiễn ở phổ thông
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Giảng viên đại học sư phạm có nhiệm vụ đào tạo ra
những người thầy - những người sẽ gắn bó cuộc đời mình
với GDPT. Chính vì vậy, hoạt động giảng dạy của GVSP
không được tách rời với thực tiễn phổ thông. Thông qua
thực tiễn phổ thông, giảng viên mới có thể rèn luyện cho
sinh viên kĩ năng xử lí tốt các tình huống sư phạm mà
trong sách vở và ở môi trường đại học sinh viên không
thể bắt gặp như: tìm hiểu đối tượng học sinh, môi trường
giáo dục, ứng xử với học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh...
Do vậy, bên cạnh khuyến khích, động viên giảng tham
gia các hoạt động thực tiễn về giảng dạy, đi thực tế trường
phổ thông, Nhà trường cần xây dựng chế độ GVSP định
kì xuống cơ sở giáo dục hoạt động thực tiễn.
Cũng thông qua các hoạt động này, Nhà trường xây
dựng mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học sư phạm
và trường phổ thông: hợp tác trong thực hành, thực tế
của giảng viên ở cơ sở, hợp tác trong xây dựng chương
trình bồi dưỡng giảng viên trên cơ sở khảo sát thực tế
phổ thông, hợp tác trong nghiên cứu cải tiến thực tiễn
GD-ĐT… gắn hoạt động bồi dưỡng GVSP với thực tiễn
GDPT.
2.2.4. Đổi mới cách thức quản lí các lớp đào tạo, bồi
dưỡng trên cơ sở xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể
đối với giảng viên sư phạm
Khi mở rộng các hình thức bồi dưỡng, Nhà trường
cũng nên mở rộng các loại hình học tập, mỗi loại hình học
tập phù hợp với từng người, từng công việc, từng điều kiện
cụ thể… không nhất thiết buộc giảng viên phải tham gia
các lớp tập trung. Giảng viên có thể tham gia bất cứ loại
hình học tập nào, miễn là đạt kết quả học tập theo yêu cầu
công việc. Kể cả bồi dưỡng theo hình thức tập trung, Nhà
trường cũng có thể tập trung học liên tục hoặc tập trung
theo từng đợt, cấp chứng nhận từng đợt học, khi nào người
học tích lũy đủ số chứng nhận của các module thì được
cấp chứng chỉ. Biện pháp này đòi hỏi các nhà quản lí phải
đặt ra các yêu cầu, tiêu chí cụ thể đối với GVSP.
Nhà trường có thể căn cứ vào dự thảo Thông tư
quy định về “Chuẩn nghề nghiệp GVSP” để xây dựng
các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể đối với GVSP của
Trường mình. Chuẩn nghề nghiệp GVSP là cơ sở để
xây dựng, đổi mới mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung
chương trình đào tạo, bồi dưỡng GVSP ở các cơ sở
đào tạo giáo viên; làm căn cứ để giảng viên tự đánh
giá năng lực nghề nghiệp bản thân, từ đó có kế hoạch
tự bồi dưỡng, phát triển bản thân.
Cần nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, xây dựng
chế độ báo cáo kết quả học tập của giảng viên sau khi kết
thúc các lớp bồi dưỡng, giúp giảng viên thể hiện những
kiến thức, kĩ năng, năng lực, thái độ, trách nhiệm của
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mình đối với nhiệm vụ và công việc được phân công;
đồng thời xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu và biện pháp
vận dụng kết quả học tập, bồi dưỡng vào thực tiễn giảng
dạy một cách hiệu quả.
2.2.5. Huy động các nguồn lực phục vụ công tác bồi
dưỡng giảng viên và xây dựng chính sách đối với
người học
Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học có
điều kiện thực hiện hầu hết các hình thức và chương trình
bồi dưỡng giảng viên. Do vậy, Nhà trường cần vận dụng
tối đa các hình thức và chương trình bồi dưỡng tại trường.
Riêng chương trình bồi dưỡng từ nước ngoài, ngoài việc
cử giảng viên đi bồi dưỡng bằng các nguồn kinh phí từ
các đề án, chương trình của Nhà nước, của nước bạn tài
trợ... Nhà trường cần áp dụng chính sách kết hợp giữa
kinh phí Nhà nước, nguồn hỗ trợ của trường với sự đóng
góp của người học, giúp giảng viên có điều kiện học tập
và NCKH tại các nước phát triển nhằm nâng cao chất
lượng đội ngũ.
Nhà trường khuyến khích, động viên giảng viên tự
học, tự bồi dưỡng. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo và bồi
dưỡng trực tuyến để bồi dưỡng năng lực sư phạm cho
giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục trong hệ thống, đảm
bảo tính thống nhất trong toàn quốc và trên toàn cầu.
Sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí đầu tư cho
đào tạo, bồi dưỡng từ các chương trình, đề án (Chương
trình ETEP, Đề án Ngoại ngữ)… huy động sự đóng góp
của người học nhằm tăng cường tính trách nhiệm trong
đào tạo, bồi dưỡng giảng viên.
Bên cạnh các chính sách hỗ trợ người học như: cấp
học phí, kinh phí đào tạo, chế độ công tác phí, miễn giảm
giờ chuẩn, giờ NCKH, thực hiện chế độ khen thưởng khi
giảng viên hoàn thành khóa học xuất sắc… Nhà trường
cần xây dựng các chính sách hỗ trợ giảng viên khi tự bồi
dưỡng đạt yêu cầu, tiêu chuẩn đề ra với khoản kinh phí
tương đương khi giảng viên tham gia lớp đào tạo, bồi
dưỡng do Nhà trường tổ chức. Đối với giảng viên được
cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng không hoàn thành khóa
học, Nhà trường cũng cần có những quy định cụ thể
nhằm thu hồi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, các kinh phí
do miễn giảm giờ chuẩn, giờ NCKH.
Tuy nhiên, đây chỉ là một tác động tích cực ngắn hạn.
Về lâu dài, Nhà trường cần xây dựng được một môi
trường học tập tích cực - nơi hoạt động bồi dưỡng được
tổ chức mang tính tự nguyện, được phát triển trở thành
nhu cầu của mọi cá nhân giảng viên thì công tác bồi
dưỡng sẽ được đánh giá cao và tác động hiệu quả.
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3. Kết luận
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học sư
phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục vừa là mục
tiêu, vừa là động lực và được coi là một trong những
yếu tố quan trọng để thực hiện thành công sự nghiệp đổi
mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Trong đó, bồi dưỡng
GVSP theo hướng phát triển năng lực yêu cầu tất yếu,
khách quan và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Để
công tác bồi dưỡng GVSP theo hướng phát triển năng
lực có hiệu quả, Nhà trường cần thực hiện đồng bộ các
nội dung: xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, lựa
chọn nội dung, cách thức bồi dưỡng; đổi mới phương
pháp quản lí lớp bồi dưỡng, huy động tốt các nguồn lực
và xây dựng chính sách đối với người học. Các giải
pháp này cũng cần được thực hiện trên toàn hệ thống
của Nhà trường: các phòng, ban, trung tâm, các
khoa/viện, từng bộ môn và ở mỗi giảng viên trên cơ sở
chú trọng vun đắp, bồi dưỡng các giá trị đạo đức, nhân
cách của người thầy.

XÂY DỰNG BÀI TOÁN THỰC TIỄN…
(Tiếp theo trang 51)
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thức mới. Nếu sử dụng bài toán thực tiễn vào dạng bài học
hình thành kiến thức mới, thì có thể sử dụng ở các giai đoạn
khác nhau của quá trình dạy học như ở định hướng 2.
+ Sử dụng bài toán thực tiễn vào dạng bài luyện tập,
ôn tập.
+ Sử dụng bài toán thực tiễn vào dạy học chuyên đề,
hoạt động ngoại khóa. Trong dạy học Toán, đối với dạy
học chuyên đề hay hoạt động ngoại khóa, có thể dành
toàn bộ thời gian xoay quanh bài toán thực tiễn. Khi đó,
việc giải các bài toán thực tiễn trở thành một trong những
mục tiêu trọng tâm.
Các định hướng sử dụng bài toán thực tiễn không
hoàn toàn độc lập với nhau. Trong quá trình dạy học, cần
kết hợp hợp lí các định hướng trên để quá trình dạy học
đạt hiệu quả cao.
3. Kết luận
Toán học có nhiều ứng dụng trong thực tiễn và cuộc
sống. Một trong những yếu tố quan trọng trong dạy học
Toán là giúp HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng toán
học cơ bản vào giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách
khoa học, có hệ thống. Có nhiều cách để xây dựng bài toán
thực tiễn nói chung và bài toán thực tiễn trong dạy học chủ
đề “Hàm số mũ và hàm số logarit” nói riêng. Tuy nhiên,
việc sử dụng bài toán thực tiễn như thế nào cho phù hợp
phụ thuộc phần lớn vào năng lực của mỗi GV.
(Nghiên cứu này được tài trợ
từ nguồn kinh phí Khoa học công nghệ
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
cho đề tài mã số: C.2018.29)
Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Bá Kim (2015). Phương pháp dạy học môn
Toán. NXB Đại học Sư phạm.
[2] G.Polya (1997). Sáng tạo Toán học. NXB Giáo dục.
[3] G.Polya (1997). Giải một bài toán như thế nào.
NXB Giáo dục.
[4] Trần Văn Hạo (tổng chủ biên, 2011). Giải tích 12.
NXB Giáo dục Việt Nam.
[5] Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ
thông môn Toán.
[6] J.Piaget (1996). Tâm lí học và Giáo dục học. NXB
Giáo dục.
[7] Nguyễn Bá Kim (2006). Phương pháp dạy học môn
Toán. NXB Đại học Sư phạm.

