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Abstract: In the trend of integration and development, the knowledgeable workforce plays an
important role in the process of industrialization and modernization of the country. Since learning
at schools, the future workforce needs to comprehend not only professional knowledge but also
soft skills, which are indispensable factors in each person's life. Many students after graduation
have not received jobs because of the lack of soft skills.
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1. Mở đầu
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương
(GTVT TW) V là trường công lập trực thuộc Bộ Giao thông
vận tải, được thành lập năm 1976, chuyên đào tạo (ĐT)
nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động cho khu vực miền
Trung - Tây Nguyên và cả nước. Trong 22 ngành nghề cao
đẳng và 17 ngành nghề trung cấp được ĐT tại Trường, có
03 ngành đạt cấp độ quốc tế, 04 ngành đạt cấp độ khu vực
ASEAN. Với phương châm “Thạo nghề, lập nghiệp, vững
tương lai”, thương hiệu và chất lượng ĐT của trường đã và
đang được khẳng định trong thị trường lao động cả nước.
Những năm qua, đội ngũ lao động do Trường cung cấp cho
thị trường lao động ngày càng tăng về số lượng và chất
lượng, đáp ứng nhu cầu khan hiếm về nguồn nhân lực cho
các ngành giao thông, xây dựng, cơ khí. Theo nghiên cứu
và khảo sát về chất lượng nguồn nhân lực và tình hình việc
làm của sinh viên (SV) tốt nghiệp hàng năm, năm học 20162017, trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp, có 66% số SV
tốt nghiệp có việc làm, đến năm học 2017-2018, số SV tốt
nghiệp có việc làm với thời gian tương ứng tăng hơn 6% so
với năm học trước.
Nhà trường và đội ngũ giảng viên (GV) đã xác định
được tầm quan trọng của kĩ năng mềm (KNM) bên cạnh
kĩ năng (KN) chuyên môn mà SV cần đạt được trước khi
ra trường, Nhà trường đã đưa module ĐT KNM vào
chương trình học chính khóa, bên cạnh đó, nhiều hoạt
động liên quan đã được lồng ghép. Tuy nhiên, để tạo thế
đứng thực sự vững chắc cho học sinh, sinh viên (HSSV)
khi tham gia thị trường lao động, đòi hỏi phải có những
giải pháp mới cả về nội dung và hình thức. Để có tầm
nhìn tổng quan về vấn đề này, cần phải có một công trình
nghiên cứu khoa học đi sâu vào việc nghiên cứu lí luận,
đánh giá thực trạng ĐT, nhu cầu của HSSV và nhà tuyển
dụng, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm phát
triển và hoàn thiện KNM cho SV Trường Cao đẳng
GTVT TW V.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Lí luận về kĩ năng mềm
Có khá nhiều quan niệm hay định nghĩa khác nhau về
KNM (soft skills). KNM là tập hợp các KN cho phép
tương tác với người khác. Trên thế giới còn gọi là KN
con người hay KN thực hành xã hội [1].
KNM là những KN giúp con người tự quản lí chính
bản thân mình và tương tác với những người xung quanh
để thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.
KNM thường khó quy chuẩn, phụ thuộc rất nhiều vào đối
tượng tương tác và khó có thể đo được. KNM được sử
dụng mọi lúc, mọi nơi và suốt đời. Hơn nữa, theo mức
độ thành đạt và trưởng thành về tuổi tác, tỉ trọng sử dụng
KNM ngày càng nhiều hơn.
Nếu như khi làm việc cần có khả năng chuyên môn
và kiến thức thực tế, thì KNM lại giúp chúng ta sử dụng
kiến thức chuyên môn hiệu quả hơn. KNM bổ sung cho
các KN chuyên môn và rất quan trọng trong môi trường
làm việc. Một người có thể có trình độ chuyên môn cao,
nhưng nếu không có KNM thì không thể “bán” ý tưởng
của mình, không thể hòa hợp với mọi người hay hoàn
thành công việc một cách thuyết phục và như thế thì
không thể đi đến thành công [2; tr 37].
Như vậy, KNM là những KN thuộc về tính cách con
người, là những hành vi ứng xử, giao tiếp và cho phép
tương tác với mọi người xung quanh. KNM là phương
tiện để truyền tải, để đưa KN chuyên môn vào cuộc sống,
áp dụng vào công việc một cách hiệu quả, linh hoạt.
KNM quyết định bạn là ai, làm việc thế nào, là thước đo
hiệu quả trong công việc và mang đến sự thành công của
một người.
2.2. Thực trạng rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V
2.2.1. Cách thức sinh viên rèn luyện kĩ năng mềm
Email: ngantk@caodanggtvt2.edu.vn
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Bảng 1. Các cách SV mong muốn trang bị KNM
Các cách SV mong muốn
trang bị KNM

Ý kiến của SV
SV năm 1

SV năm 2

SV năm 3

Tổng

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Tỉ lệ

5

3,0

8

4.5

9

6,2

4,5

134

79,3

145

81,5

117

80,7

80,5

Tại các trung tâm KN

0

0,0

2

1,1

4

2,8

1,2

Qua hội thảo, chuyên đề,
hoạt động đoàn thể

30

17,8

23

12,9

15

10,3

13,8

169

100

178

100

145

100

100,0

Tự học
Đưa vào chương trình ĐT

Tổng cộng

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra từ đề tài mã số ĐT18-04 Trường Cao đẳng GTVT TW V năm 2019)
Kết quả khảo sát ở bảng 1 cho thấy, đa số SV
(410/492 SV được hỏi) mong muốn được trang bị KNM
ngay trong chương trình ĐT (chiếm 83,3%), kế tiếp là
SV mong muốn được trang bị KNM thông qua các buổi
hội thảo, chuyên đề, hoạt động đoàn thể (13,8%), có
4,5% SV muốn tự trau dồi KNM cho bản thân; tỉ lệ SV
muốn trang bị KNM tại các trung tâm dạy KN rất ít (chỉ
1,2%). Trung bình mỗi học kì, Đoàn trường đều tổ chức
khoảng 4-5 hoạt động lớn, nhiều hoạt động thu hút trên
80% HSSV tham gia, như Hội trại truyền thống (95%),
Hội nghị đối thoại giữa HSSV với doanh nghiệp (85%),
Văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,
Giao thông 5 Idol, Giải bóng đá HSSV, Giải bóng
chuyền HSSV, Hội thao truyền thống 26/3, Chiến dịch
mùa hè xanh, Ngày hội hiến máu nhân đạo… Đây cũng
là cơ hội để HSSV trang bị, rèn luyện và phát triển KNM
cho bản thân. Ngoài ra, những hoạt động như làm thêm
ngoài giờ học, các lớp tập huấn đội ngũ cán bộ đoàn, hội,
lớp… cũng giúp cho HSSV học tập, lĩnh hội và thích ứng
với các KNM cần thiết. Kết quả khảo sát cho thấy, 90%
SV là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Đội, nhóm đoàn thể
thường xuyên tham gia các phong trào Đoàn, Hội, Đội
có các KNM rất tốt, như: KN giao tiếp ứng xử, làm việc
nhóm, thuyết trình, lập kế hoạch công việc.
Đặc biệt, trong năm học 2018-2019, Nhà trường đã
mở 2 lớp ĐT chuyên về trang bị phương pháp giảng dạy
KNM cho 100% đội ngũ GV để truyền đạt kiến thức
chuyên môn, lồng ghép rèn luyện KNM cho HSSV trong
quá trình giảng dạy.
Qua phỏng vấn sâu, có 90% GV cho rằng, những SV
có học lực giỏi, xuất sắc trong phương pháp học tập vận
dụng các KN như thuyết trình, KN làm việc nhóm, KN
quản lí thời gian, KN học và tự học rất tốt. Hoạt động
thảo luận nhóm, thực hành nhóm của SV được áp dụng
với nhiều hình thức khác nhau, giúp SV rèn luyện và phát
triển KN làm việc nhóm, khả năng tương tác với thành
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viên trong nhóm. Đây là điều kiện tốt để phát triển KN
giao tiếp, ứng xử. Nhiều GV đã lồng ghép phần thuyết
trình cho một số chủ đề trong học phần và giao cho các
nhóm thảo luận, cử thành viên nhóm lên thuyết trình
trước lớp. Hình thức này giúp SV được rèn luyện KN
thuyết trình, sự tự tin khi trình bày quan điểm. Ngoài ra,
việc thay đổi môi trường sống, từ môi trường gia đình có
sự giám sát của người thân, bước vào ngưỡng cửa môi
trường SV, đặc biệt những SV ngoại thành sống cách biệt
với gia đình, không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Xác định
rõ tầm quan trong của việc trang bị những hành trang ban
đầu cho những HSSV mới nhập học, lãnh đạo Nhà
trường luôn chỉ đạo, mỗi GV chủ nhiệm - cố vấn học tập
vừa là người thầy, vừa như cha mẹ, anh chị của các em,
thường xuyên chia sẻ những vấn đề liên quan đến lối
sống, nếp sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày, cân đối giữa học
tập và tham gia các hoạt động đoàn thể của trường, lớp...
Để thực hiện được điều đó, việc trang bị KN quản lí thời
gian, lập kế hoạch cuộc sống đóng vai trò then chốt, từ
đó phân chia thời gian hợp lí cho từng công việc, đảm
bảo tính khoa học, hiệu quả cao.
Như vậy, có thể thấy, KNM là công cụ đắc lực giúp
SV học tập tốt hơn, sống tích cực hơn. Quá trình rèn
luyện, tích lũy KN của SV ở môi trường giáo dục chuyên
nghiệp rất quan trọng, là hành trang không thể thiếu cho
mỗi SV.
2.2.2. Nhu cầu rèn luyện kĩ năng mềm của học sinh, sinh
viên
Trong Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa HSSV với
doanh nghiệp được tổ chức tại Trường Cao đẳng GTVT
TW V ngày 29/9/2018, khi tìm hiểu tâm tư nguyện vọng
cũng như nhu cầu của HSSV về KNM, những SV năm
cuối ý thức tự trau dồi KNM chiếm tỉ lệ cao nhất (79,3%),
so với SV năm 1 - năm 2 lần lượt là 51,5% - 65,2%. Điều
này được lí giải SV sắp ra trường đã ý thức được tầm
quan trọng của KNM, đã có sự trải nghiệm nhiều hơn và
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trong quá trình học tập đã được GV tư vấn, định hướng,
theo đó, các em đã ý thức hơn trong việc trang bị KNM
cho bản thân.

tâm dạy KN (điều này được lí giải do điều kiện khó khăn
của đa số SV, các em bị ràng buộc bởi chi phí học tập).

Bảng 2. Các cách tự trau dồi, tự trang bị KNM đang được SV áp dụng
Ý kiến của Sinh viên
Các cách SV tự trau dồi KNM

SV năm 1

SV năm 2

Tổng

SV năm 3

Số
lượng

Tỉ lệ
(%)

Số
lượng

Tỉ lệ
(%)

Số
lượng

Tỉ lệ
(%)

Số
lượng

Tỉ lệ
(%)

Mua sách tham khảo, tự rèn luyện

10

5,9

15

8,4

18

12,4

43

8,7

Tự học qua thực tế, tích lũy từ cuộc sống

137

81,1

140

78,7

111

76,6

388

78,9

Tham gia CLB, hội thảo,chuyên đề

22

13

20

11,2

10

6,9

52

10,6

Tham gia học tại các Trung tâm KN

0

0,0

3

1,7

6

4,1

9

1,8

Tổng cộng
169
100
178
100
145
100
492
100
(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra từ đề tài mã số ĐT18-04 Trường Cao đẳng GTVT TW V năm 2019)
Tìm hiểu các cách mà phần lớn SV chọn để áp dụng
trau dồi KNM cho bản thân, có 78,9% SV cho rằng, tự
trang bị KNM cho bản thân thông qua các hoạt động thực
tế, tích lũy từ cuộc sống. Tuy nhiên, đi sâu phân tích sẽ
thấy đây là cách mà đa số SV thường áp dụng và đối phó
trong khi không biết trang bị KNM bằng cách nào. Còn
lại 10,6% SV tự trang bị KNM cho mình thông qua các
buổi hội thảo, chuyên đề, ngoại khóa, hoạt động đoàn thể.
Một số ít SV (chiếm 8,7%) chọn cách tự rèn luyện qua
sách báo và một số rất nhỏ SV (1,8%) học tại các trung
tâm dạy KN. Tỉ lệ mua sách tham khảo, tự rèn luyện hoặc
học tại các trung tâm dạy KNM của SV năm cuối cũng
cao hơn. Điều đó cho thấy, các em đã ý thức được tầm
quan trọng của việc rèn luyện KNM trước khi ra trường.
Kết quả số liệu nghiên cứu cũng cho thấy, hiện nay,
SV đã rất quan tâm đến KNM, ý thức được tầm quan trọng
của KNM và tự trau dồi KNM cho bản thân dù một phần
còn mang tính hình thức, đối phó. Đó là xu thế chung khi
bản thân SV cũng không biết trang bị KNM bằng cách
nào. Việc trang bị KNM dưới các hình thức như chuyên
đề, hội thảo, tích hợp vào môn học cũng như ngoại khóa
lại chưa đáp ứng được mong muốn của SV cũng như thỏa
mãn các điều kiện học tập và quỹ thời gian của các em.
Tuy nhiên, để nhận định rõ hơn về các nhu cầu trang bị
KNM, người nghiên cứu đã tìm hiểu các nhu cầu cũng như
mong muốn của SV trong việc trang bị KNM ngay trong
môi trường học tập. Kết quả có 80,5% SV muốn đưa
KNM vào chương trình giáo dục chính khóa, 13,8% muốn
lồng ghép KNM vào hội thảo, chuyên đề, hoạt động đoàn
thể, 4,5% muốn tự học và chỉ có 1,2% học tại các trung
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Khảo sát nhận định của SV về các KNM cần thiết và
có nhu cầu trang bị, đa số SV đề cao KN giao tiếp ở mức
rất cần thiết (chiếm tỉ lệ 75,4%); kế đó là các KN phát
triển cá nhân và sự nghiệp (55,3%), KN phỏng vấn và
xin việc (54,9%), KN làm việc nhóm (54,5%) cũng được
SV nhận định ở mức rất cần thiết. Còn lại các KN như:
KN tư duy sáng tạo (52,4%), KN thích ứng (49,6%), KN
quản lí thời gian và lập kế hoạch công việc (54,3%), KN
thuyết trình (52,4%), KN lãnh đạo (50,8%), KN thương
lượng (49,0%), KN suy nghĩ tích cực, vượt qua áp lực
(48,2%) đều được SV nhận định ở mức cần thiết khá cao.
Điều này cho thấy, SV đã tự ý thức được mức độ cần
thiết của từng KNM đối với công việc và cuộc sống cũng
như mức độ cần thiết của mỗi KN đối với bản thân để có
nhu cầu mong muốn được trang bị ngay trong môi trường
học tập.
Tóm lại, trang bị KNM là nhu cầu thiết thực của SV.
Đa số SV đã ý thức được việc cần thiết phải trang bị
KNM. Tuy nhiên, cách thức trang bị KNM hiệu quả, phù
hợp với thời gian, điều kiện học tập của SV còn phụ
thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có chương trình ĐT, tư
duy của nhà quản lí ĐT, cách thức ĐT, chương trình môn
học KNM cũng như khả năng và sự đam mê của GV.
2.2.3. Những hạn chế trong rèn luyện kĩ năng mềm của
sinh viên
Tìm hiểu về ý thức tự trau dồi KNM của SV, khi khảo
sát ý kiến cán bộ quản lí ĐT, GV và cố vấn học tập, đa
số cho rằng, hiện nay, chỉ có một số rất ít SV có ý thức
tự trau dồi KNM cho bản thân trong các hoạt động sống
và học tập (chiếm 56,7%) và 33,3% SV chưa có ý thức
tự trau dồi KNM. Chỉ 10% người được hỏi cho rằng, SV
có ý thức tự giác trau dồi KNM.
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Bảng 3. GV nhận định về ý thức tự trau dồi KNM của SV
Đồng ý
Không đồng ý
GV nhận định về ý thức tự trau dồi KNM của SV
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
SV có ý thức tự trau dồi các KNM
3
10,0
27
90,0
Chỉ có một số ít SV có ý thức trau dồi KNM
10
33,3
20
66,7
SV không có ý thức trau dồi KNM
17
56,7
13
43,3
(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra từ đề tài mã số ĐT18-04 Trường Cao đẳng GTVT TW V năm 2019)
Từ phiếu xin ý kiến của đại diện các doanh nghiệp và
các nhà tuyển dụng đã và đang hợp tác liên kết ĐT và
tuyển dụng với Nhà trường, với “Nhận định của nhà
tuyển dụng về những rào cản của SV mới ra trường”, các
ý kiến đánh giá của SV như sau: SV không biết cách tự
giới thiệu bản thân (chiếm 90%); SV thiếu các KNM cần
thiết (66,7%); không biết cách làm việc nhóm (73,3%);
cách trình bày, diễn đạt của họ chưa tốt (76,7%); không
biết cách tổ chức và làm việc (63,3%). Điều đó chứng tỏ
rằng, việc rèn luyện KNM của HSSV khi đang ngồi trên
ghế nhà trường vẫn chưa thực sự đáp ứng kì vọng của
các nhà tuyển dụng. Xuất phát từ điều này, nhóm nghiên
cứu đã thăm dò ý kiến của các nhà tuyển dụng và đội ngũ
GV, với 11 KN được khảo sát, KN giao tiếp, làm việc
nhóm, quản lí thời gian và lập kế hoạch công việc chiếm
tỉ lệ 100% mức độ cần thiết của KNM đối với người lao
động; KN trả lời phỏng vấn và xin việc, KN thuyết trình
lần lượt chiếm 83,3% và 80%; KN phát triển cá nhân và
sự nghiệp, KN suy nghĩ tích cực, vượt qua áp lực, KN
thích ứng lần lượt chiếm 70%, 68,3%, 66,7%; KN
thương lượng, KN lãnh đạo, KN tư duy sáng tạo lần lượt
chiếm 63%, 50%, 50%. Đây là cơ sở để người nghiên
cứu xem xét lựa chọn các KNM cần thiết để đề xuất đưa
vào chương trình ĐT.
Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã chia nhóm ngành nghề
và các KN cần thiết để rèn luyện cho phù hợp với đặc
điểm, nhu cầu của ngành nghề khác nhau, kết quả thu
được khi xin ý kiến của GV và các nhà tuyển dụng cho
thấy: Nhóm Cơ khí - Điện và Nhóm Xây dựng - Cầu
đường cần rèn luyện trước hết là các KN cơ bản như KN
giao tiếp, KN làm việc nhóm, KN quản lí thời gian và lập
kế hoạch công việc, KN tư duy sáng tạo và KN trả lời
phỏng vấn và xin việc; Nhóm Kế toán-Dịch vụ và Nhóm
Quản lí - Quản trị bao gồm các KN như: giao tiếp, thuyết
trình, làm việc nhóm, quản lí thời gian và lập kế hoạch
công việc và KN thương lượng.
2.3. Kiến nghị một số giải pháp
Để làm tốt công tác rèn luyện KNM cho SV nhằm
đáp ứng được mục tiêu ĐT của Nhà trường và đáp ứng
nhu cầu của thị trường lao động cũng như góp phần phát
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triển toàn diện nhân tố con người, trên cơ sở kết quả
nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tế, chúng tôi xin
đưa ra một vài đề xuất và kiến nghị như sau:
2.3.1. Đối với Nhà trường
- Đưa module KNM vào chương trình ĐT như một
học phần bắt buộc vào năm đầu tiên của khóa học. Nhà
trường cần đặt mục tiêu về KNM cho SV như một tiêu
chí song song cùng với các tiêu chí về KN chuyên môn,
xem KNM như một trong những tiêu chí đánh giá SV.
Đưa vào chương trình của các học phần chuyên môn các
KN cần thiết và phù hợp, lấy KN đó như một tiêu chí để
đánh giá đầu ra của mỗi học phần. Mỗi một học phần
(môn học/Module) cần lựa chọn một KN phù hợp, bên
cạnh điểm đánh giá chuyên môn, cần bổ sung thêm một
cột điểm đánh giá về KNM. Phòng ĐT cần bổ sung thêm
cột điểm KNM vào bảng điểm tổng kết mỗi học phần.
Cần xác định rõ cho SV về tầm quan trọng của KNM
ngay từ đầu để SV có ý thức trang bị, rèn luyện và ngày
càng phát triển KNM trong quá trình học tập tại trường.
- Trang bị phòng học chuyên môn cho học phần
KNM với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho
module KNM như bàn ghế chuyên dụng, máy vi tính
bàn, ti vi màn hình lớn, loa đài, micro, bảng mika lớn,
bảng lật, máy tính, máy chiếu, sách, tạp chí, hình ảnh,
pano về KNM...
- Giao cho Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp trực
tiếp quản lí và chịu trách nhiệm về KNM cho SV toàn
trường. Khoa cần đưa ra một chương trình, kế hoạch
trang bị, rèn luyện và phát triển về KNM cho mỗi một
SV. Xây dựng bảng test KNM, đánh giá KNM của mỗi
một SV để đảm bảo mục tiêu ĐT của Nhà trường.
- Thành lập câu lạc bộ KNM Trường Cao đẳng
GTVT TW V. Tăng cường tuyên tuyền các KNM trên
website Trường, fanpage KNM, treo hoặc dán pano,
áp phích tuyên truyền về các KN trước văn phòng
Đoàn Trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chung, sinh
hoạt riêng cho các nhóm chuyên ngành theo chuyên
đề, tổ chức hoạt động diễn thuyết định kì 02 tháng một
lần do câu lạc bộ KNM chủ trì thực hiện, các liên chi
đoàn phối hợp, Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp,
các khoa chuyên môn tư vấn chỉ đạo. Khoa Sư phạm
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Giáo dục nghề nghiệp và Đoàn trường cần chủ động
tổ chức các cuộc thi như “KNM - Hành trang của SV
GTVT TW V”...
- Xây dựng đội ngũ GV chuyên giảng dạy về KNM
từ các khoa chuyên môn. Các GV KNM này cần có sự
đầu tư kĩ về kịch bản (giáo án) giảng dạy, nội dung bài
giảng, giáo trình, các phương tiện, dụng cụ đầy đủ phục
vụ cho công tác giảng dạy về KNM.
2.3.2. Đối với giảng viên, giáo viên chủ nhiệm - cố vấn
học tập
- Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập chính là người
thầy đầu tiên định hướng về tầm quan trọng, cách thức
trang bị, rèn luyện và phát triển KNM cho SV, thường
xuyên nhắc nhở, động viên, khuyến khích, tạo ra các hoạt
động hoặc đốc thúc SV tham gia các hoạt động đoàn thể
nhằm giúp cho SV có cơ hội phát huy KNM. Đa dạng
hóa các buổi sinh hoạt lớp với mục đích vừa truyền đạt
những thông tin cần thiết, vừa tạo điều kiện cho SV phát
triển các KNM. Phải làm sao để mỗi GV là một chuyên
gia về KNM cho chính học trò của mình học hỏi, trang
bị KNM cho bản thân ngay chính từ người thầy và bài
giảng của thầy. Có lẽ đó chính là cách trang bị KNM cốt
yếu và tốt nhất cho SV trong tất cả các cách trang bị
KNM hiện nay.
- GV chuyên ngành nên đầu tư lồng ghép các KNM
vào chương trình ĐT chuyên ngành, gắn vào từng tình
huống cụ thể liên quan đến KN chuyên môn, ví dụ: lồng
ghép KN làm việc nhóm, KN thuyết trình vào các phần
thảo luận nhóm, KN lập kế hoạch vào chuyên đề thực
tập, KN giao tiếp và KN quản lí thời gian vào cách ứng
xử trong giao tiếp của SV ở các buổi học trên giảng
đường...
- Việc tích hợp KNM vào các môn học là bắt buộc,
cho nên, trước hết, GV phải thường xuyên cập nhật kiến
thức về KNM, không ngừng trau dồi thêm vốn kinh
nghiệm, phẩm chất đạo đức của người thầy giáo, để có
thể truyền tải KNM đến SV, đồng cảm sâu sắc với SV;
đồng thời, hướng dẫn tốt SV trong các tình huống, KN
trải nghiệm đa dạng cụ thể nói riêng và trong việc trang
bị KNM nói chung.
2.3.3. Đối với sinh viên
- Cần tìm hiểu về KNM thông qua hoạt động tuyên
truyền trên website của Nhà trường, các kênh thông tin
khác như fanpage KNM, bản tin của Đoàn trường, các
trang mạng xã hội tin cậy.
- Tích cực rèn luyện, bổ sung, hoàn thiện những KN
cần thiết cho mình. Ngoài việc học trong sách vở, SV có
thể tham gia vào những câu lạc bộ phù hợp với thế mạnh,
nhu cầu của bản thân để nâng cao các KNM như: làm
việc theo nhóm, quản lí thời gian, thuyết trình, KN thích
nghi và hội nhập.
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- Xây dựng hình thức và phương pháp rèn luyện
học tập một cách khoa học, phù hợp với điều kiện của
bản thân. Mỗi một SV cần có một bảng kế hoạch cá
nhân riêng, vạch ra mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, từ đó
có kế hoạch để thu thập, hoàn thiện. SV cần tự xây
dựng hình ảnh riêng cho bản thân, sống có mục đích,
mục tiêu rõ ràng.
- Tìm việc làm thêm phù hợp với ngành nghề là một
lợi thế để rèn luyện KNM. Nếu bạn là một SV ngành
Tiếng Anh hãy bắt đầu với những công việc như gia sư
tiếng Anh cho các em nhỏ hay hướng dẫn viên vào những
ngày cuối tuần. Nếu bạn là một SV các ngành Kế toán,
Kinh doanh, Dịch vụ thì bạn có thể làm thêm ở một quán
café, bán hàng online, làm kế toán bán hàng. Nếu bạn
thuộc chuyên ngành Xây dựng/Cầu đường thì có thể đi
phụ giúp cho các công trình xây dựng. Nếu bạn thuộc
chuyên ngành Cơ khí/Ô tô/điện thì có thể làm thêm ở các
phân xưởng, cơ sở sản xuất nhỏ, các gara ô tô... để nâng
cao khả năng giao tiếp, KN làm việc nhóm, KN quản lí
thời gian và lập kế hoạch công việc.
- Mỗi SV cần chủ động thay đổi, hòa nhập. SV không
có KNM cần thiết hay KNM còn yếu là do sự thụ động,
không hòa nhập và thu mình vào thế giới an toàn của bản
thân. SV phải thay đổi bản thân mình, hãy can đảm bước
ra ngoài cuộc sống sinh động, theo đó sẽ học thêm được
rất nhiều kiến thức, mở rộng thêm được những mối quan
hệ, tăng thêm sự trưởng thành của bản thân và rèn luyện
được nhiều KNM hữu ích.
2.3.4. Đối với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng
- Các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng cần có sự hợp
tác với Nhà trường trong việc đề xuất, góp ý chương trình
ĐT của Nhà trường cả về kiến thức chuyên môn và các
KNM cần thiết.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp
tác về tuyển dụng việc làm, liên kết ĐT và bồi dưỡng
nghiệp vụ, nhận SV đến thực tập, tham quan, tài trợ về
các phương tiện dạy học, phòng chuyên môn về KNM
và các hỗ trợ khác; cử đại diện lãnh đạo tham dự các Hội
nghị về tuyển dụng, đối thoại giữa HSSV với các đơn vị,
doanh nghiệp.
- Cung cấp các thông tin phản hồi về khả năng vận
dụng KNM của người lao động cho các công trình
nghiên cứu về chất lượng ĐT khi Nhà trường tiến hành
khảo sát và đề nghị hỗ trợ.
3. Kết luận
Rèn luyện và phát triển toàn diện các KN cho SV là
mục tiêu quan trọng trong giáo dục và ĐT của Trường
Cao đẳng GTVT TW V. Các KN chuyên môn và KNM
tuy có đặc trưng riêng nhưng đồng thời lại tác động tương
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hỗ lẫn nhau, cùng thúc đẩy nhau phát triển. Với xu thế
hội nhập và phát triển, thể hiện tốt KNM sẽ đem đến cho
SV nhiều cơ hội thành công trong công việc. Vì vậy, việc
nghiên cứu đề xuất các giải pháp rèn luyện nhằm phát
triển KNM cho SV là rất thiết thực. Nó không chỉ đáp
ứng nhu cầu của người học mà còn góp phần nâng cao
chất lượng ĐT, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
Để đạt được các mục tiêu đã đặt ra, đòi hỏi Nhà trường,
đội ngũ cán bộ quản lí ĐT, GV, SV và các doanh nghiệp
đã và đang hợp tác với Nhà trường cần có những sự nỗ
lực cần thiết để góp phần làm cho xã hội ngày càng tiến
bộ và tốt đẹp hơn.
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TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO DỰ ÁN...
(Tiếp theo trang 41)
+ Đa số HS lớp TN đã thể hiện tốt khả năng làm việc
nhóm, hoạt động tích cực. Các nhóm trưởng năng động, thể
hiện tốt năng lực lãnh đạo và điều khiển nhóm; các thành
viên trong nhóm có tinh thần đoàn kết, hợp tác tốt, tôn trọng
và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được
giao. Khả năng giao tiếp, trao đổi thông tin giữa HS với HS,
HS với GV là khá tốt và hiệu quả trong suốt quá trình thực
hiện dự án. Các thành viên trong nhóm biết chia sẻ thông
tin, trao đổi, thống nhất về cách thức giải quyết vấn đề.
Như vậy, thông qua đánh giá định tính cho thấy, việc
tổ chức thực hiện DHTDA có hiệu quả và tính khả thi
cao. DHTDA không chỉ mang lại lợi ích trong việc giúp
HS lĩnh hội kiến thức mà còn phát triển các kĩ năng cần
thiết cho các em. TN sư phạm cũng cho thấy, HS của các
lớp ĐC do không được tham gia hoạt động trực tiếp trong
thực tiễn, nên khi gặp các bài toán thực tiễn, các em
thường gặp khó khăn, lúng túng khi vận dụng kiến thức
lí thuyết vào giải quyết vấn đề.
3. Kết luận
DHTDA hướng người học đến việc tiếp thu các kiến
thức và hình thành kĩ năng thông qua quá trình giải quyết
các vấn đề có tính chất phức hợp. Trong DHTDA, HS
được chủ động trong quá trình học tập. Khi tham gia thực
hiện các dự án học tập, HS có nhiều cơ hội học tập hơn,
đa dạng hơn về chủ đề và quy mô, có thể được tổ chức
rộng rãi ở các bậc học khác nhau.
Kết quả nghiên cứu của bài báo cho thấy tính hiệu
quả cũng như tiềm năng của việc vận dụng DHTDA vào
dạy học Toán ở trường trung học cơ sở hiện nay.
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