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LỜI GIỚI THIỆU 

Giáo viên là m&t trong nh5ng nhân tC quan tr�ng quy>t 6(nh ch8t l�Lng 

giáo d.c và 6ào t�o nguMn nhân lNc cho 68t n�Oc. Do vPy, #Qng, Nhà n�Oc 

ta 6Rc bi:t quan tâm 6>n công tác xây dNng và phát triAn 6&i ngT giáo 

viên. M&t trong nh5ng n&i dung 6�Lc chú tr�ng trong công tác này là bMi 

d�Vng th��ng xuyên (BDTX) chuyên môn, nghi:p v. cho giáo viên. 

BDTX chuyên môn, nghi:p v. cho giáo viên là m&t trong nh5ng mô hình 

nhZm phát triAn ngh; nghi:p liên t.c cho giáo viên và 6�Lc xem là mô 

hình có �u th> giúp sC 6ông giáo viên 6�Lc ti>p cPn vOi các ch��ng trình 

phát triAn ngh; nghi:p.  

Ti>p nCi chu kì II, chu kì III BDTX giáo viên m]m non, ph^ thông, B& 

Giáo d.c và #ào t�o 6ã xây dNng ch��ng trình BDTX giáo viên và quy 

ch> BDTX giáo viên theo tinh th]n 6^i mOi nhZm nâng cao ch8t l�Lng và 

hi:u quQ c_a công tác BDTX giáo viên trong th�i gian tOi. Theo 6ó, các 

n&i dung BDTX chuyên môn, nghi:p v. cho giáo viên 6ã 6�Lc xác 6(nh, 

c. thA là: 

—  BMi d�Vng 6áp `ng yêu c]u thNc hi:n nhi:m v. nam h�c theo c8p h�c 

(n&i dung bMi d�Vng 1); 

—  BMi d�Vng 6áp `ng yêu c]u thNc hi:n nhi:m v. phát triAn giáo d.c 6(a 

ph��ng theo nam h�c (n&i dung bMi d�Vng 2); 

—  BMi d�Vng 6áp `ng nhu c]u phát triAn ngh; nghi:p liên t.c c_a giáo viên 

(n&i dung bMi d�Vng 3). 

Theo 6ó, hZng nam mci giáo viên phQi xây dNng k> ho�ch và thNc hi:n 

ba n&i dung BDTX trên vOi th�i l�Lng 120 ti>t, trong 6ó: n&i dung bMi 

d�Vng 1 và 2 do các c� quan quQn lí giáo d.c các c8p che 6�o thNc hi:n 

và n&i dung bMi d�Vng 3 do giáo viên lNa ch�n 6A tN bMi d�Vng nhZm 

phát triAn ngh; nghi:p liên t.c c_a mình. 

B& Giáo d.c và #ào t�o 6ã ban hành Ch��ng trình BDTX giáo viên m]m 

non, ph^ thông và giáo d.c th��ng xuyên vOi c8u trúc gMm ba n&i dung 

bMi d�Vng trên. Trong 6ó, n&i dung bMi d�Vng 3 6ã 6�Lc xác 6(nh và thA 

hi:n d�Oi hình th`c các module bMi d�Vng làm c� s� cho giáo viên tN lNa 

ch�n n&i dung bMi d�Vng phù hLp 6A xây dNng k> ho�ch bMi d�Vng hZng 

nam c_a mình. 

#A giúp giáo viên tN h�c, tN bMi d�Vng là chính, B& Giáo d.c và #ào t�o  

6ã giao cho C.c Nhà giáo và Cán b& quQn lí c� s� giáo d.c ch_ trì xây 
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dNng b& tài li:u gMm các module t��ng `ng vOi n&i dung bMi d�Vng 3 

nhZm ph.c v. công tác BDTX giáo viên t�i các 6(a ph��ng trong cQ 

n�Oc. g mci c8p h�c, các module 6�Lc x>p theo các nhóm t��ng `ng vOi 

các ch_ 6; trong n&i dung bMi d�Vng 3. 

Mci module bMi d�Vng 6�Lc biên so�n nh� m&t tài li:u h�Ong dhn tN 

h�c, vOi c8u trúc chung gMm: 

—  Xác 6(nh m.c tiêu c]n bMi d�Vng theo quy 6(nh c_a Ch��ng trình BDTX 

giáo viên;  

—  Ho�ch 6(nh n&i dung giúp giáo viên thNc hi:n nhi:m v. bMi d�Vng; 

—  Thi>t k> các ho�t 6&ng 6A thNc hi:n n&i dung;  

—  Thông tin c� bQn giúp giáo viên thNc hi:n các ho�t 6&ng; 

—  Các công c. 6A giáo viên tN kiAm tra, 6ánh giá k>t quQ bMi d�Vng. 

Tuy nhiên, do 6Rc thù n&i dung c_a ting l	nh vNc c]n bMi d�Vng theo 

Chujn ngh; nghi:p giáo viên nên m&t sC module có thA có c8u trúc khác. 

Tài li:u 6�Lc thi>t k> theo hình th`c tN h�c, giúp giáo viên có thA h�c � 

m�i lúc, m�i n�i. BZng các ho�t 6&ng h�c tPp ch_ y>u trong mci module 

nh�: 6�c, ghi chép, làm bài thNc hành, bài tPp tN 6ánh giá, bài kiAm tra 

nhanh, bài tPp tình huCng, tóm l�Lc và suy nghm,… giáo viên có thA tN 

l	nh h&i ki>n th`c c]n bMi d�Vng, 6Mng th�i có thA thQo luPn nh5ng v8n 

6; 6ã tN h�c vOi 6Mng nghi:p và tPn d.ng c� h&i 6A áp d.ng k>t quQ 

BDTX trong ho�t 6&ng giQng d�y và giáo d.c c_a mình. 

Các tài li:u BDTX này sm 6�Lc b^ sung th��ng xuyên hZng nam 6A ngày 

càng phong phú h�n nhZm 6áp `ng nhu c]u phát triAn ngh; nghi:p 6a 

d�ng c_a giáo viên m]m non, giáo viên ph^ thông và giáo viên t�i các 

trung tâm giáo d.c th��ng xuyên trong cQ n�Oc. 

B& tài li:u này l]n 6]u tiên 6�Lc biên so�n nên r8t mong nhPn 6�Lc ý ki>n 

6óng góp c_a các nhà khoa h�c, các giáo viên, các cán b& quQn lí giáo d.c 

các c8p 6A tác giQ cPp nhPt, b^ sung tài li:u ngày m&t hoàn thi:n h�n. 

M�i ý ki>n 6óng góp xin gni v; C.c Nhà giáo và Cán b& quQn lí c� s�  

giáo d.c — B& Giáo d.c và #ào t�o (Toà nhà 8C — Ngõ 30 — T� Quang Bnu — 

P. Bách Khoa — Q. Hai Bà Tr�ng — TP. Hà N&i) hoRc Nhà xu8t bQn #�i h�c 

S� ph�m (136 — Xuân Thu) — P. D(ch V�ng — Q. C]u Gi8y — TP. Hà N&i). 

C�c Nhà giáo và Cán b� qu�n lí c� s� giáo d�c —  B� Giáo d�c và #ào t$o 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH 

1. Cuốn sách này cần cho ai? 

Tang c��ng nang lNc cho mci giáo viên 6A h�Ong dhn 6Mng nghi:p phát 

triAn ngh; nghi:p là m&t trong nh5ng n&i dung c_a c8u ph]n 3 thu&c 

Ch��ng trình bMi d�Vng th��ng xuyên giáo viên m]m non, ph  ̂thông và 

giáo d.c th��ng xuyên. 

Xét theo ti>n trình phát triAn ngh; nghi:p, mci giáo viên via là ng��i 

c]n 6�Lc hc trL 6Mng th�i l�i là ng��i hc trL 6Mng nghi:p c_a mình 6A 

cùng phát triAn ngh; nghi:p. Nói cách khác, ng��i giáo viên không che 

c]n quan tâm 6>n phát triAn ngh; nghi:p c_a chính mình mà còn có 

trách nhi:m vOi sN phát triAn ngh; nghi:p c_a 6Mng nghi:p. Tinh th]n 

này 6ã 6�Lc ho�ch 6(nh nh� m&t trong các m.c tiêu c_a bMi d�Vng 

th��ng xuyên giáo viên m]m non, ph  ̂thông và giáo d.c th��ng xuyên 

hi:n nay. 

VOi ý ngh	a nêu trên, cuCn sách này là tài li:u tN h�c dành cho giáo viên 

m]m non, ph^ thông và giáo d.c th��ng xuyên nhZm hc trL các giáo 

viên 6�t 6�Lc m.c tiêu c_a bMi d�Vng th��ng xuyên, qua 6ó nâng cao 

m`c 6& 6áp `ng vOi Chujn ngh; nghi:p giáo viên. 

CuCn sách cTng là tài li:u tham khQo h5u ích 6Ci vOi giQng viên � các c� 

s� 6ào t�o giáo viên, ph.c v. công tác giQng d�y, h�Ong dhn sinh viên 

phát triAn ngh; nghi:p trong giai 6o�n 6ào t�o ngh;. 

2. Giới thiệu chung 

Thang ti>n ngh; nghi:p, không nging nâng cao m`c 6& 6áp `ng c_a bQn 

thân vOi yêu c]u ngh; d�y h�c là mong muCn và yêu c]u 6Ci vOi mci giáo 

viên trong vai trò ng��i lao 6&ng ngh; nghi:p. #ây là quá trình thích `ng 

c_a ng��i giáo viên vOi yêu c]u vCn có c_a ngh; cTng nh� vOi nh5ng 

thay 6^i luôn di�n ra trong lao 6&ng ngh; nghi:p c_a h�. Quá trình này 

6�Lc hc trL b�i nh5ng mô hình phát triAn ngh; nghi:p giáo viên. M&t 

trong nh5ng mô hình 6ó là h�Ong dhn 6Mng nghi:p. Các tr��ng h�c sn 

d.ng 6&i ngT giáo viên cCt cán — nh5ng giáo viên có kinh nghi:m ngh; 

nghi:p hc trL các 6Mng nghi:p khác giQi quy>t k(p th�i các v8n 6; nQy 

sinh trong ho�t 6&ng ngh; nghi:p (giQng d�y, giáo d.c h�c sinh) và gia 

tang sN thành công trong lao 6&ng ngh; nghi:p. 

CuCn sách này 6; cPp các v8n 6; liên quan 6>n phát triAn nang lNc c_a 

giáo viên trong l	nh vNc hc trL 6Mng nghi:p phát triAn ngh; nghi:p t�i c� 
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s� giáo d.c/tr��ng h�c. SN hc trL 6ó 6�Lc thNc hi:n b�i nh5ng hành 6&ng 

c_a giáo viên có kinh nghi:m, thành công trong ngh; nghi:p 6Ci vOi 

nh5ng giáo viên ít kinh nghi:m, ch�a gRt hái 6�Lc nhi;u thành tích trong 

lao 6&ng ngh; nghi:p. Nh5ng hành 6&ng này 6�Lc 6(nh h�Ong và dhn dut 

b�i nhPn th`c chân thNc, 6]y 6_ c_a h� v; phát triAn ngh; nghi:p cTng 

nh� v; h�Ong dhn 6Mng nghi:p trong phát triAn ngh; nghi:p. 

Các v8n 6; c� bQn v; phát triAn ngh; nghi:p giáo viên 6�Lc trình bày 

trong ch��ng 1 c_a cuCn sách nhZm giúp giáo viên h: thCng, khuc sâu 

nh5ng v8n 6; lí luPn c� bQn v; phát triAn ngh; nghi:p giáo viên. Giáo 

viên sm 6�Lc giOi thi:u v; ho�t 6&ng h�Ong dhn 6Mng nghi:p trong phát 

triAn ngh; nghi:p � ch��ng 2 cuCn sách. Ch��ng 3 tPp trung giOi thi:u 

v; các yêu c]u 6Ci vOi ng��i h�Ong dhn 6Mng nghi:p và ph��ng pháp lPp 

k> ho�ch h�Ong dhn 6Mng nghi:p trong phát triAn ngh; nghi:p giáo viên. 

3. Mục tiêu của tài liệu 

Sau khi 6�c và thNc hi:n h>t các h�Ong dhn trong cuCn sách này, b�n sm 

có nh5ng thành tNu 6áng kA v; các l	nh vNc: 

3.1. Về thái độ 

� BiAu hi:n 6�Lc tình cQm và ý th`c trách nhi:m vOi ho�t 6&ng h�Ong 

dhn 6Mng nghi:p phát triAn ngh; nghi:p giáo viên; 

� Ch_ 6&ng lPp và thNc hi:n k> ho�ch h�Ong dhn 6Mng nghi:p. 

3.2. Về kiến thức 

� Mô tQ và giQi thích 6�Lc m&t cách thuy>t ph.c v; phát triAn ngh; 

nghi:p liên t.c c_a giáo viên; 

� Phân tích 6�Lc các l	nh vNc c]n h�Ong dhn 6Mng nghi:p trong phát 

triAn ngh; nghi:p và các hình th`c, ph��ng pháp, công c. h�Ong dhn, t� 

v8n 6Mng nghi:p trong phát triAn ngh; nghi:p giáo viên; 

� GiQi thích 6�Lc các yêu c]u 6Ci vOi giáo viên trong vai trò ng��i h�Ong 

dhn 6Mng nghi:p. 

3.3. Về kĩ năng 

� Phân lo�i 6�Lc các l	nh vNc (n&i dung) c]n h�Ong dhn 6Mng nghi:p 

trong phát triAn ngh; nghi:p; 

� LPp và thNc thi 6�Lc k> ho�ch h�Ong dhn 6Mng nghi:p phát triAn 

ngh; nghi:p; 
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� #ánh giá 6�Lc các thay 6^i c_a 6Mng nghi:p sau tác 6&ng h�Ong dhn 

phát triAn ngh; nghi:p. 

4. Cấu trúc trong mỗi chương của cuốn sách 

Là tài li:u h�Ong dhn tN h�c, c8u trúc chung c_a sách 6áp `ng các yêu c]u: 

(i)  xác 6(nh m.c tiêu d�y h�c c. thA; 

(ii)  ho�ch 6(nh n&i dung (6Ci t�Lng h�c tPp) giúp giáo viên thNc hi:n 

m.c tiêu h�c tPp; 

(iii)  thi>t k> các ho�t 6&ng (con 6��ng l	nh h&i) 6A thNc hi:n n&i dung; 

(iv)  thông tin c� bQn giúp giáo viên thNc hi:n các ho�t 6&ng; 

(v)  các công c. 6A giáo viên tN kiAm tra, 6ánh giá k>t quQ h�c tPp. 

Các ch��ng c_a cuCn sách tPp trung vào ting ch_ 6; c. thA liên quan 

6>n m.c tiêu c_a cuCn sách. 

Trong ting ch��ng, b�n sm tìm th8y: 

� Lí thuy't bao gMm n&i dung chi ti>t, giQi thích và ví d. v; các khái 

ni:m ch_ y>u; 

� Bài t(p 6�Lc 6an xen vào n&i dung nhZm giúp b�n ch_ 6&ng suy ngh	 

v; khái ni:m và v8n 6; 6ang 6�Lc thQo luPn; 

� Bài t* +ánh giá nhZm giúp b�n 6ánh giá nh5ng ki>n th`c mình ti>p 

thu 6�Lc ti mci ch��ng; 

� Tóm t/t các 6iAm quan tr�ng trong n&i dung c_a ting ch��ng. 

Ngoài ra, b�n có thA tìm th8y trong mci ch��ng: 

� Bài kiAm tra nhanh 6A kiAm tra sN hiAu bi>t c_a b�n v; các khái ni:m 

6ã trình bày; 

� Bài tPp tình huCng cho phép b�n áp d.ng ki>n th`c và k	 nang c_a 

mình vào vi:c phân tích m&t tình huCng c. thA. 

5. Phương pháp học 

CuCn sách 6�Lc thi>t k> b�i k	 thuPt thi>t k> tài li:u tN h�c, vì th> b�n có 

thA h�c � m�i n�i, m�i lúc. B�n sm 6�Lc dhn dut qua các ho�t 6&ng h�c 

tPp ch_ y>u nh�: 6�c, ghi chép, làm bài thNc hành, bài tPp tN 6ánh giá, 

bài kiAm tra nhanh, bài tPp tình huCng, ph]n tóm l�Lc và suy nghm. 

Sau mci ch��ng, b�n nên ding l�i suy nghm 6A 6iAm l�i nh5ng 6i;u 

mình cQm th8y tâm 6uc. 
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Hãy thQo luPn nh5ng v8n 6; b�n 6ã h�c vOi 6Mng nghi:p và tPn d.ng c� 

h&i 6A áp d.ng nh5ng 6i;u b�n 6ã h�c. 

6. Bạn kì vọng gì khi nghiên cứu cuốn sách này? 

Ngay bây gi�, b�n hãy dành ít phút 6A vi>t ra nh5ng mong 6Li c_a mình 

khi but tay nghiên c`u cuCn sách này. 

(1) Các k�t qu� mà tôi mong mu�n ��t ���c cho b�n thân là: 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Các k�t qu� mà tôi mong mu�n ��t ���c cho ��ng nghi�p là: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc b$n thành công! 
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PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 

1. Dẫn nhập 

M&t trong nh5ng y>u tC then chCt trong cQi cách giáo d.c c_a các quCc 

gia trên th> giOi hi:n nay là sN phát triAn mang tính chuyên nghi:p c_a 

6&i ngT giáo viên. Các quCc gia 6;u nhPn th`c 6�Lc rZng: Giáo viên 

không che là m&t trong nh5ng bi>n sC c]n 6�Lc thay 6^i 6A phát triAn, 

hoàn thi:n n;n giáo d.c c_a h� mà còn là tác nhân thay 6^i quan tr�ng 

nh8t trong công cu&c cQi cách giáo d.c c_a 68t n�Oc. 

D�y h�c là m&t ngh;. Ng��i không 6�Lc 6ào t�o, hu8n luy:n v; ngh; 6ó 

sm không hành ngh; 6�Lc. CTng nh� m�i ngh; khác, giáo viên phQi 6�Lc 

và phQi bi>t phát triAn ngh; nghi:p c_a mình m&t cách liên t.c. Phát 

triAn ngh; nghi:p liên t.c cho giáo viên là con 6��ng giúp giáo viên 6áp 

`ng 6�Lc vOi nh5ng yêu c]u trong lao 6&ng ngh; nghi:p theo yêu c]u 

ngày càng cao c_a c&ng 6Mng và xã h&i. 

Ch��ng này sm giOi thi:u vOi b�n nh5ng v8n 6; lí luPn c� bQn v; phát 

triAn ngh; nghi:p giáo viên. 

2. Mục tiêu 

K�t thúc ch�"ng này, b�n có kh� n&ng: 

2.1. Giải thích được 

(i)  khái ni:m phát triAn ngh; nghi:p giáo viên; 

(ii)  t�i sao v8n 6; phát triAn ngh; nghi:p giáo viên là v8n 6; 6�Lc quan 

tâm hi:n nay; 

(iii) mô hình phát triAn ngh; nghi:p giáo viên; 

2.2. Phân tích được 

(i)  các xu h�Ong nghiên c`u v; phát triAn ngh; nghi:p giáo viên; 

(ii)  ch`c nang, 6Rc 6iAm c_a phát triAn ngh; nghi:p giáo viên; 

(iii) n&i dung c_a các mô hình phát triAn ngh; nghi:p giáo viên; 

2.3. Liên hệ việc phát triển nghề nghiệp giáo viên tại cơ sở giáo dục 

của mình 

Chương 1 
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3. Hoạt động 

3.1. Khái niệm phát triển nghề nghiệp giáo viên 

B�n 6ã ting nghe hoRc 6ã sn d.ng khái ni:m "Phát triAn ngh; nghi:p 

giáo viên" (Teacher professional development)? Cách hiAu c_a b�n v; 

khái ni:m này có phù hLp vOi quan ni:m c_a các nhà giáo d.c khi bàn v; 

phát triAn ngh; nghi:p giáo viên không? B�n hãy kiAm tra l�i bZng cách 

thNc hi:n các bài tPp sau. 

Bài t�p 1. Trình bày quan ni�m c5a b$n v6 các khái ni�m sau: 

� Phát tri0n: 

 

 

 

 

� Th&ng ti�n ngh1 nghi�p: 

 

 

 

 

� Thành ��t trong s2 nghi�p: 

 

 

 

 

 

� Phát tri0n ngh1 nghi�p: 

 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN ĐỒNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN  |  13 

 

 

B$n hãy +9i chi'u k't qu� c5a bài t(p mà b$n +ã hoàn thành v�i n�i 

dung bài +:c d;�i +ây: 

Phát triAn ngh; nghi:p, hiAu theo ngh	a r&ng, có liên quan 6>n vi:c phát 

triAn c_a con ng��i trong vai trò ngh; nghi:p c_a ng��i 6ó. Do vPy, khi 

nói 6>n phát triAn ngh; nghi:p giáo viên là nói 6>n sN phát triAn c_a 

ng��i giáo viên trong vai trò ng��i lao 6&ng ngh; nghi:p. 

Giáo viên là ng��i làm nhi:m v. giQng d�y, giáo d.c � c� s� giáo d.c 

m]m non, giáo d.c ph^ thông, giáo d.c ngh; nghi:p (LuPt Giáo d.c 

2005). VOi quan ni:m này, khi nói 6>n giáo viên ng��i ta th��ng hình 

dung 6ó là nh5ng ng��i làm công vi:c giQng d�y và giáo d.c h�c sinh 

hay nh5ng ng��i làm công vi:c d�y h�c trong xã h&i! SN phân công c_a 

lao 6&ng c_a xã h&i hi:n 6�i 6òi hyi xác 6(nh ranh giOi t��ng 6Ci t��ng 

minh gi5a công vi:c và ngh; nghi:p. 

Nam 1966, ILO và UNESCO 6ã chính th`c kh}ng 6(nh l]n 6]u tiên trên 

ph�m vi toàn th> giOi v; tính chuyên nghi:p c_a giáo viên, rZng d�y h�c 

là m&t ngh; (BQn khuy>n ngh( v; v( th> nhà giáo c_a ILO/UNESCO). 

#i;u này có ý ngh	a r8t quan tr�ng 6Ci vOi sN phát triAn c_a giáo viên vì 

h� sm 6�Lc 6ào t�o và hc trL phát triAn theo 6(nh h�Ong chuyên nghi:p 

hoá. MRt khác, v( th> xã h&i c_a ng��i giáo viên sm 6�Lc nâng cao b�i h� 

là nh5ng ng��i lao 6&ng ngh; nghi:p ch` không thu]n túy là ng��i làm 

nh5ng công vi:c theo phân công lao 6&ng xã h&i. M&t công vi:c có thA 

6�Lc coi là m&t ngh; nh�ng cTng có công vi:c không 6�Lc coi là ngh; 

nghi:p. M&t công vi:c 6�Lc coi là m&t ngh; khi 6ã qua các 6iAm mCc 

phát triAn nh� sau (Theo Wikipedia, m.c ti profession): 

1) Công vi:c 6ó phQi toàn th�i gian; 

2) Công vi:c 6ó 6�Lc 6ào t�o qua tr��ng ph^ thông; 

3) Công vi:c 6ó 6�Lc 6ào t�o qua tr��ng 6�i h�c; 

4) Hi:p h&i 6(a ph��ng c_a nh5ng ng��i làm công vi:c 6ó 6�Lc thành lPp; 

5) Hi:p h&i quCc gia 6�Lc thành lPp; 

6) Các quy tuc `ng xn 6�o 6`c trong công vi:c 6�Lc thi>t lPp; 

7) Các quy 6(nh c_a nhà n�Oc v; ch`ng che hành ngh; 6�Lc ban hành. 

Nh� vPy, v; bQn ch8t, m&t công vi:c 6�Lc coi là m&t ngh; khi công vi:c 

6ó có vai trò quan tr�ng và giá tr( sCng còn 6Ci vOi sN phát triAn c_a c&ng 

6Mng và xã h&i. Theo 6ó, khi m&t công vi:c 6�Lc công nhPn là m&t ngh; 
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thì nh5ng ng��i làm ngh; 6�Lc nâng cao v; v( th> xã h&i, 6�Lc xã h&i tin 

t��ng và tôn tr�ng. 

Giáo viên là ng��i lao 6&ng ngh; nghi:p bZng vi:c thNc hi:n công vi:c 

giQng d�y, giáo d.c � c� s� giáo d.c m]m non, giáo d.c ph^ thông, giáo 

d.c ngh; nghi:p. Nh5ng 6Rc 6iAm v; 6Ci t�Lng, công c. lao 6&ng ngh; 

nghi:p c_a giáo viên 6ã kh}ng 6(nh sN sáng t�o và gLi 6>n tính thay 6^i 

liên t.c c_a ngh; d�y h�c. Vì lm 6ó, r8t ít giáo viên (n>u không muCn nói 

là không m&t ai) có thA chuc chun rZng mình 6ã hiAu bi>t t8t cQ, 6ã tinh 

thông ngh; d�y h�c. #i;u này 6òi hyi mci giáo viên c]n phát triAn ngh; 

nghi:p c_a mình m&t cách liên t.c, mci c� s� giáo d.c phQi coi vi:c phát 

triAn ngh; nghi:p liên t.c cho giáo viên là nhi:m v. ch_ y>u trong công 

tác phát triAn 6&i ngT giáo viên c_a mình. 

Villegass Reimers (2003) & Gladthorn (1995) cho rZng, phát triAn ngh; 

nghi:p giáo viên là sN phát triAn ngh; nghi:p mà m&t giáo viên 6�t 6�Lc 

do có các k	 nang nâng cao (qua quá trình h�c tPp, nghiên c`u và tích lu� 

kinh nghi:m ngh; nghi:p) 6áp `ng các yêu c]u sát h�ch vi:c giQng d�y, 

giáo d.c m&t cách h: thCng. #ây là quá trình t�o sN thay 6^i trong lao 

6&ng ngh; nghi:p c_a mci giáo viên nhZm gia tang m`c 6& thích `ng 

c_a bQn thân vOi yêu c]u c_a ngh; d�y h�c. 

Phát triAn ngh; nghi:p c_a giáo viên bao hàm phát triAn nang lNc c_a 

giáo viên v; chuyên môn và nang lNc nghi:p v. c_a ngh; (nghi:p v. s� 

ph�m). Nang lNc nghi:p v. s� ph�m c_a giáo viên l�i 6�Lc xác 6(nh b�i 

nang lNc thNc hi:n các vai trò c_a giáo viên trong quá trình lao 6&ng 

ngh; nghi:p c_a mình. BQn thân các vai trò c_a giáo viên (gun li;n vOi 6ó 

là các ch`c nang c_a h�) cTng không phQi là b8t bi>n. 

Nhà tr��ng hi:n 6�i 6ã và 6ang 6Rt ra nh5ng yêu c]u mOi 6Ci vOi giáo 

viên, theo 6ó, ng��i giáo viên phQi 6Qm nhPn thêm nh5ng vai trò mOi. 

Vai trò ng��i h�Ong dhn, t� v8n và cham sóc tâm lí mà ng��i giáo viên 

trong nhà tr��ng hi:n 6�i phQi 6Qm nhPn là m&t minh ho�. 

Theo lôgic trên, n&i dung phát triAn ngh; nghi:p liên t.c c_a giáo viên 

r8t phong phú, bao gMm cQ vi:c m� r&ng, 6^i mOi tri th`c khoa h�c liên 

quan 6>n giQng d�y môn h�c do giáo viên giQng d�y 6>n m� r&ng, phát 

triAn, 6^i mOi tri th`c, k	 nang thNc hi:n các ho�t 6&ng d�y h�c và giáo 

d.c trong nhà tr��ng. 

Trong các n&i dung nêu trên, gia tang nang lNc nghi:p v. c_a ngh; cho 

giáo viên là n&i dung quan tr�ng. 
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T� �ánh giá 1. Trong nh<ng n�i dung d;�i +ây, n�i dung nào liên quan 

+'n khái ni�m phát tri?n ngh6 nghi�p giáo viên (6ánh d8u × vào c&t 

hàng phù hLp): 

TT N�i dung L�a ch�n 

1 #�t danh hi:u giáo viên d�y giyi  

2 Có k	 nang thuy>t trình tr�Oc 6ám 6ông  

3 #�Lc giOi thi:u vào H&i 6Mng Nhân dân tenh  

4 
Ti>p nCi k>t quQ 6ào t�o ban 6]u � tr��ng s� ph�m 6A 

rèn ngh; giáo viên 

 

5 
Liên h: ki>n th`c cT vOi các kinh nghi:m mOi trong d�y 

h�c và giáo d.c 

 

6 
Tham gia các ho�t 6&ng mang tính phong trào c_a ngành 

giáo d.c 

 

7 
Tích lu� ki>n th`c chuyên môn và phát triAn các k	 nang 

d�y h�c và giáo d.c 

 

8 Quá trình 6�Lc giám sát và công nhPn  

9 Giáo viên là ng��i t�o ra sN thay 6^i  

10 Quá trình sàng l�c 6&i ngT giáo viên  

 

ThNc ti�n d�y h�c 6ã kh}ng 6(nh: Nh5ng ph��ng pháp giQng d�y tCt sm 

có Qnh h��ng tích cNc 6>n vi:c h�c sinh h�c cái gì và h�c nh� th> nào. 

H�c cách d�y và làm vi:c 6A tr� thành m&t giáo viên giyi (gRt hái 6�Lc 

nh5ng thành tNu cao trong lao 6&ng ngh; nghi:p) là cQ m&t quá trình lâu 

dài. K>t quQ c_a quá trình này nh� th> nào ph. thu&c vào m`c 6& tích 

cNc c_a mci giáo viên trong vi:c phát triAn nh5ng ki>n th`c ngh; nghi:p 

cTng nh� các giá tr( và quan 6iAm 6�o 6`c ngh; nghi:p c_a h�. Bên c�nh 

6ó, vi:c giám sát và hc trL c_a các chuyên gia hoRc 6Mng nghi:p có kinh 

nghi:m 6A mci giáo viên phát triAn 6�Lc các k	 nang ngh; nghi:p 6óng 

vai trò không kém ph]n quan tr�ng. 

Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên là m&t quá trình mang tính t8t y>u và 

lâu dài 6Ci vOi mci giáo viên. T8t y>u b�i d�y h�c và giáo d.c là nh5ng 

quá trình thay 6^i và gun li;n vOi sN sáng t�o c_a mci giáo viên. Lâu dài 

b�i phát triAn ngh; nghi:p giáo viên but 6]u ti sN chujn b( kh�i 6]u � c� 
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s� 6ào t�o ngh; và ti>p t.c trong quá trình lao 6&ng ngh; nghi:p c_a 

giáo viên t�i c� s� giáo d.c cho 6>n khi v; h�u. 

V; bQn ch8t, 6ó là quá trình gia tang sN thích `ng trong lao 6&ng ngh; 

nghi:p c_a ng��i giáo viên. M`c 6& thích `ng ngh; c_a cá nhân di�n ra 

d�Oi sN tác 6&ng c_a nhi;u y>u tC, tuy nhiên, nh5ng y>u tC liên quan 6>n 

cá nhân và ngh; nghi:p có vai trò quan tr�ng h�n cQ. #ây cTng là lí do 

khi>n cho mci giáo viên c]n phát triAn ngh; nghi:p c_a mình m&t cách 

liên t.c, mci tr��ng h�c phQi coi vi:c phát triAn ngh; nghi:p liên t.c cho 

6&i ngT giáo viên là nhi:m v. quan tr�ng. 

Quan sát các giáo viên tr� trong lao 6&ng ngh; nghi:p, có thA nhPn th8y 

nh5ng h�n ch> nh8t 6(nh c_a h� so vOi nh5ng yêu c]u c_a d�y h�c, giáo 

d.c trong nhà tr��ng. #i;u này không che là sN cQnh báo v; m&t khoQng 

cách 6ã có gi5a 6ào t�o giáo viên (công vi:c c_a các tr��ng s� ph�m) vOi 

thNc ti�n lao 6&ng ngh; nghi:p t�i các c� s� giáo d.c mà còn là nh5ng 

gLi ý v; nh5ng v8n 6; liên quan 6>n phát triAn ngh; nghi:p liên t.c c_a 

giáo viên. 

Bài t�p 2. Hãy nh� l$i quá trình lao +�ng ngh6 nghi�p c5a b$n tA khi t9t 

nghi�p tr;�ng s; ph$m +'n nay. 

a) B�n hãy ch6 rõ nh8ng thay �9i v1 chuyên môn và nghi�p v; c<a b�n so 

v=i th>i �i0m b�n m=i t�t nghi�p tr�>ng s� ph�m: 

Nh�ng thay ��i v� chuyên môn 

Nh�ng thay ��i 

v� nghi"p v# s% ph&m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) B�n hãy nh= l�i và vi�t hoàn ch6nh các câu d�=i �ây: 

(i) Tôi có nh8ng thay �9i v1 chuyên môn/nghi�p v; vì: 
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(ii) Tôi có ���c nh8ng thay �9i v1 chuyên môn/nghi�p v; bBng cách: 

 

 

 

3.2. Chức năng, đặc điểm và vai trò của phát triển nghề nghiệp 

giáo viên 

Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên có ch`c nang m� r&ng, phát triAn và 6^i 

mOi nang lNc ngh; nghi:p cho giáo viên. 

ChCc n&ng mD rEng c_a phát triAn ngh; nghi:p giáo viên là làm cho 

ph�m vi sn d.ng các nang lNc ngh; nghi:p vCn có c_a giáo viên ngày 

càng m� r&ng. Ng��i giáo viên có thA thNc hi:n thành công nhi:m v. 

d�y h�c và giáo d.c � nh5ng l	nh vNc mOi dNa trên c� s� các nang lNc 

6ã có. 

Vi:c giáo viên giQng d�y � nhi;u khCi lOp hoRc thNc hi:n ho�t 6&ng d�y 

h�c � trong các mô hình lOp h�c khác nhau (ví d. d�y lOp ghép); vi:c tích 

hLp các m.c tiêu giáo d.c khác nhau trong giQng d�y m&t môn h�c nào 

6ó là nh5ng ví d. minh ho� cho ch`c nang m� r&ng c_a phát triAn ngh; 

nghi:p giáo viên. 

Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên còn có chCc n&ng phát tri0n. ThuPt ng5 

phát tri0n sn d.ng 6A miêu tQ ch`c nang này c_a phát triAn ngh; nghi:p 

giáo viên có n&i hàm là làm phong phú, nâng cao ch8t l�Lng c_a các 

nang lNc ngh; nghi:p vCn có c_a giáo viên. 

M&t cách di�n 6�t khác, ch`c nang phát triAn c_a phát triAn ngh; nghi:p 

giáo viên là quá trình làm cho các nang lNc ngh; nghi:p c_a giáo viên 

ngày càng 6�Lc nâng cao, giúp giáo viên có thA thNc hi:n ho�t 6&ng 

ngh; nghi:p c_a mình � nh5ng tình huCng khác nhau (các tình huCng 

phi chujn) mà vhn 6Qm bQo k>t quQ. 

Có thA xem xét quá trình hình thành k	 nang nh� m&t minh ho� cho ch`c 

nang phát triAn c_a phát triAn ngh; nghi:p giáo viên. Mci k	 nang mà cá 

nhân có 6�Lc 6;u trQi qua các giai 6o�n c. thA, ti giai 6o�n hình thành, 

c_ng cC 6>n giai 6o�n thu]n th.c (6ôi khi có tính ch8t c_a tN 6&ng hoá). 

g giai 6o�n hình thành, k	 nang 6�Lc xác 6(nh trong nh5ng tình huCng 
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mhu. #i;u 6ó có ngh	a là, phQi ti nh5ng tình huCng mhu, bZng sN luy:n 

tPp c_a mình, cá nhân sm hình thành k	 nang xác 6(nh. 

Sang giai 6o�n c_ng cC, cá nhân có thA thNc hi:n 6�Lc k	 nang � tình 

huCng 6ã có nh5ng thay 6^i ít nhi;u so vOi tình huCng mhu. Trong 

nh5ng tình huCng bi>n 6^i, hoRc nh5ng tình huCng hoàn toàn khác bi:t 

vOi tình huCng mhu, cá nhân vhn có thA 6�t 6�Lc m.c tiêu c_a ho�t 

6&ng. #ây là giai 6o�n cá nhân 6ã có k	 nang � m`c 6& phát triAn cao. 

ChCc n&ng �9i m=i c_a phát triAn ngh; nghi:p giáo viên che quá trình t�o 

ra nh5ng thay 6^i theo chi;u h�Ong tích cNc trong nang lNc ngh; nghi:p 

c_a giáo viên. 

Thay 6^i là thu&c tính c_a sN vPt, hi:n t�Lng trong th> giOi khách quan. 

DNa vào thu&c tính này, con ng��i có thA ch_ 6&ng t�o ra sN thay 6^i cho 

sN vPt, hi:n t�Lng. Nh5ng thuPt ng5 nh� c�i ti�n, canh tân, �9i m=i, cách 

m�ng... dùng 6A che sN thay 6^i 6�Lc con ng��i thNc hi:n m&t cách có 

ch_ 6(nh. 

#^i mOi nang lNc ngh; nghi:p c_a giáo viên là quá trình ph`c t�p, là k>t 

quQ c_a sN thay 6^i trong nhPn th`c, hành 6&ng và khuc ph.c nh5ng rào 

cQn c_a hành vi, thói quen trong d�y h�c, giáo d.c c_a giáo viên. 

Kinh nghi:m ngh; nghi:p là tài sQn c_a mci giáo viên, tuy nhiên 6ôi khi 

kinh nghi:m này l�i tr� thành rào cQn 6Ci vOi nh5ng 6^i mOi mang tính 

h: thCng hoRc 6^i mOi 6Ci vOi ting ph��ng di:n nang lNc ngh; nghi:p 

c_a h�. Trong tr��ng hLp này, ng��i giáo viên c]n thay 6^i chính nh5ng 

kinh nghi:m c_a h�. Ch}ng h�n, 6A 6^i mOi ph��ng pháp d�y h�c, giáo 

viên phQi 6^i mOi t� duy v; d�y h�c và t̂  ch`c d�y h�c (xác lPp quan 

6iAm/nh5ng quan 6iAm mOi v; d�y h�c và t̂  ch`c d�y h�c), 6^i mOi 

trong thi>t k> các mô hình/chi>n l�Lc d�y h�c và ti>p 6>n là 6^i mOi 

trong thNc thi ting ph��ng pháp d�y h�c c. thA. 

Bài t�p 3. Hãy vi't ra suy nghC c5a mình v6 các n�i dung sau: 

(i)  Nh8ng y�u t� nào trong lao �Eng ngh1 nghi�p c<a giáo viên có th0 mD 

rEng, phát tri0n và �9i m=i? 

� MD rEng: 
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� Phát tri0n: 

 

 

 

� J9i m=i: 

 

 

(ii) Các �i1u ki�n cKn có �0 giáo viên th2c hi�n mD rEng, phát tri0n và �9i 

m=i  ngh1 nghi�p c<a b�n thân? 

 

 

 

Vi:c hoàn thành bài tPp trên 6ã giúp b�n h: thCng l�i nh5ng ch`c nang 

c� bQn c_a phát triAn ngh; nghi:p giáo viên. 

Bài t�p 4. Hãy tr� l�i ng/n g:n nh<ng câu hDi sau: 

(i) Ai sM là ng�>i t�o ra s2 thay �9i trong kinh nghi�m ngh1 nghi�p c<a 

giáo viên? 

 

 

 

(ii) Nh8ng �"n vN và cá nhân nào có tác �Eng nhi1u nhOt ��n s2 ti�n bE 

ngh1 nghi�p c<a b�n? 
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(iii) Nh8ng ho�t �Eng nào có tác d;ng nhOt ��i v=i vi�c phát tri0n ngh1 

nghi�p c<a b�n? 

 

 

 

Các nghiên cEu v6 phát tri?n ngh6 nghi�p giáo viên +ã khái quát các +Fc 

+i?m c5a phát tri?n ngh6 nghi�p giáo viên gGm: 

1) Phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên d2a trên xu h�=ng t�o d2ng thay vì 

d2a trên mô hình chuy0n giao 

#Rc 6iAm này cho th8y giáo viên 6�Lc coi là nh5ng h�c viên/ng��i h�c 

ch_ 6&ng, là nh5ng ng��i tham gia các nhi:m v. giQng d�y c. thA, tham 

gia quan sát, 6ánh giá và tN 6i;u chenh. Nh� vPy, phát triAn ngh; nghi:p 

giáo viên không thA là sN áp 6Rt ti bên ngoài. Nó 6�Lc kh�i 6&ng và vPn 

hành tr�Oc h>t b�i chính giáo viên. 

2) Phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên là mEt quá trình lâu dài 

Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên tr�Oc h>t là sN ti>p nCi nh5ng thành tNu 

h�c tPp trong giai 6o�n h�c ngh; c_a ng��i giáo viên tr�Oc 6ây vOi 

nh5ng kinh nghi:m mOi mà h� có 6�Lc trong quá trình lao 6&ng ngh; 

nghi:p sau 6ào t�o ngh;. Do 6ó, nh5ng k	 nang cho phép giáo viên có 

thA liên k>t 6�Lc nh5ng ki>n th`c tr�Oc 6ây vOi nh5ng kinh nghi:m mOi 

là 6i;u ki:n 6A ti>p t.c th��ng xuyên và t�o ra nh5ng thay 6^i trong lao 

6&ng ngh; nghi:p c_a giáo viên. Nh5ng k	 nang này — k	 nang phát triAn 

ngh; nghi:p liên t.c — phQi 6�Lc chuyAn giao cho giáo viên. 

3) Phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên ���c th2c hi�n v=i nh8ng nEi dung c; th0 

Các n&i dung liên quan 6>n phát triAn ngh; nghi:p giáo viên 6�Lc ho�ch 

6(nh trong chính môi tr��ng lao 6&ng ngh; nghi:p, 6Rc bi:t là ho�t 6&ng 

c_a giáo viên trong ting lOp h�c. 

M&t d�ng hi:u quQ nh8t c_a phát triAn ngh; nghi:p giáo viên là xác 6(nh 

c. thA nh5ng k	 nang ngh; nghi:p c_a giáo viên 6�Lc hình thành dNa 

vào tr��ng h�c, dNa vào ho�t 6&ng hZng ngày c_a giáo viên và h�c sinh. 
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Trong tr��ng hLp này, tr��ng h�c thNc sN tr� thành nh5ng c&ng 6Mng 

c_a giáo viên và h�c sinh, nh5ng c&ng 6Mng chuyên nghi:p và có trách 

nhi:m vOi sN phát triAn c_a giáo viên và h�c sinh (sN phát triAn ngh; 

nghi:p c_a giáo viên và sN gia tang thành tNu trong h�c tPp và giáo d.c 

c_a h�c sinh). 

VOi lí do trên, có thA kh}ng 6(nh: Nh5ng c� h&i phát triAn ngh; nghi:p 

thành công nh8t 6Ci vOi giáo viên chính là sN tham gia tích cNc c_a giáo 

viên vào các ho�t 6&ng ngh; nghi:p t�i các c� s� giáo d.c vOi sN hc trL 

có trách nhi:m và chuyên nghi:p c_a 6Mng nghi:p cTng nh� các lNc 

l�Lng có liên quan. 

4) Phát tri0n ngh1 nghi�p c<a giáo viên liên quan mUt thi�t v=i nh8ng 

thay �9i/c�i cách tr�>ng hVc 

Do phát triAn ngh; nghi:p giáo viên liên quan 6>n quá trình xây dNng 

môi tr��ng và không thu]n tuý che là 6ào t�o k	 nang nên nó b( Qnh 

h��ng b�i sN nh8t quán c_a các ch��ng trình � tr��ng h�c. Trong tr��ng 

hLp này, các giáo viên 6ã 6�Lc xác 6(nh c��ng v( là nh5ng nhà chuyên 

nghi:p và do 6ó, h� sm nhPn 6�Lc cách c� xn giCng nhau, cách mà h� sm 

phQi c� xn nh� th> vOi h�c sinh c_a mình. M&t ch��ng trình phát triAn 

ngh; nghi:p giáo viên mà không 6�Lc tr��ng 6ó/c� s� giáo d.c 6ó hay 

nh5ng ng��i cQi cách ch��ng trình _ng h& thì không thA là m&t ch��ng 

trình hi:u quQ. 

5) Phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên có vai trò giúp/hY tr� giáo viên trong 

vi�c xây d2ng nh8ng lí thuy�t và th2c ti[n s� ph�m và giúp hV phát tri0n 

s2 thành th�o trong ngh1 

M&t giáo viên 6�Lc coi là m&t ng��i 6ang hành ngh; có suy ngh	, m&t 

ng��i hành ngh; vOi m&t c� s� ki>n th`c nh8t 6(nh và là ng��i sm l	nh 

h&i nh5ng ki>n th`c và kinh nghi:m mOi dNa trên n;n ki>n th`c 6ã có. 

6) Phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên là mEt quá trình cEng tác 

MRc dù vhn có nh5ng công vi:c giáo viên thNc hi:n m&t cách 6&c lPp 

nh�ng h]u h>t các ho�t 6&ng trong phát triAn ngh; nghi:p giáo viên 

6�Lc coi là có hi:u quQ 6;u di�n ra khi có nh5ng t��ng tác có ý ngh	a. 

Nh5ng t��ng tác này bao hàm t��ng tác gi5a các giáo viên (6Mng 

nghi:p), t��ng tác gi5a giáo viên vOi các nhà quQn lí, ph. huynh, h�c 

sinh và các thành viên khác trong c&ng 6Mng. 
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7) Phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên ���c th2c hi�n và th0 hi�n rOt �a d�ng 

Tính 6a d�ng trong phát triAn ngh; nghi:p giáo viên t�o ra nh5ng 

khác bi:t khi thNc hi:n phát triAn ngh; nghi:p giáo viên � nh5ng bCi 

cQnh khác nhau. ThPm chí trong m&t bCi cQnh c. thA nh�ng có thA có 

nh5ng ti>p cPn và triAn khai phát triAn ngh; nghi:p không hoàn toàn 

6Mng nh8t. Nh� vPy, không có m&t d�ng hay m&t khuôn mhu duy nh8t 

cho sN phát triAn ngh; nghi:p giáo viên 6A áp d.ng cho b8t kì c� s� 

giáo d.c nào. 

Tr��ng h�c và các nhà quQn lí c]n phQi 6ánh giá nhu c]u, ni;m tin c_a 

giáo viên; c]n dNa trên van hoá và thNc ti�n 6A quy>t 6(nh mô hình nào 

là có lLi cho tình hình c. thA c_a giáo viên. Nh5ng y>u tC khác nhau � 

môi tr��ng làm vi:c nh� c� c8u tr��ng h�c, c� c8u van hoá... có thA 

Qnh h��ng 6>n cQm giác c_a giáo viên v; tính hi:u quQ và 6&ng lNc 

ngh; nghi:p. 

T� �ánh giá 2. Vi't ra nh<ng tác d�ng c5a phát tri?n ngh6 nghi�p giáo 

viên +9i v�i: 

(i) Cá nhân t^ng giáo viên 

 

 

 

 

(ii) Tr�>ng hVc (giáo viên là mEt thành viên) 

 

 

 

 

Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên có vai trò quan tr�ng trong vi:c giúp/hc 

trL giáo viên xây dNng nh5ng lí thuy>t và thNc ti�n s� ph�m 6A phát triAn 

sN thành th�o trong ngh;. Theo 6ó, m.c 6ích phát triAn ngh; nghi:p c_a 

mci giáo viên là 6A tr� thành ng��i có Qnh h��ng tích cNc/hi:u 

quQ 6>n vi:c hình thành, phát triAn ho�t 6&ng h�c và tN giáo d.c c_a 

h�c sinh. 
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Tính 6(nh h�Ong (m.c 6ích) c_a phát triAn ngh; nghi:p giáo viên 6Mng 

th�i h�Ong 6>n sN phát triAn c_a mci giáo viên và sN phát triAn c_a h: 

thCng/t̂  ch`c, c� s� giáo d.c. Nh� vPy, phát triAn ngh; nghi:p giáo viên 

mang l�i nh5ng thay 6^i cho cá nhân mci giáo viên và cho cQ h: thCng 

giáo d.c (� cQ c8p 6& vi mô và v	 mô). 

3.3. Các mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên 

Bài t(p 5. Vi*t ra nh�ng mong mu-n c.a b&n �-i v0i s� phát tri1n ngh� 

nghi"p c.a b2n thân 

a) Ji1u b�n mong mu�n ��t ���c: 

 

 

 

 

b) Nh8ng hY tr� (t^ phía t9 chCc và ��ng nghi�p) mà b�n mong mu�n có 

���c �0 ��t ���c k�t qu� �ã xác �Nnh D trên: 

 

 

 

 

 

Có bao nhiêu mô hình phát triAn ngh; nghi:p giáo viên? 

Câu hyi này liên quan 6>n quan ni:m v; mô hình phát triAn ngh; nghi:p 

giáo viên và các tiêu chí mang tính 6(nh h�Ong cho các ch��ng trình 

phát triAn ngh; nghi:p giáo viên. 

V; mRt ngh	a, theo ngh	a r&ng, mô hình là hình Qnh (hình t�Lng, s� 6M, sN 

mô tQ...) �Oc l: c_a m&t khách thA (hay m&t h: thCng các khách thA, các 

quá trình hoRc hi:n t�Lng). Theo ngh	a h�p, mô hình là khuôn mhu, tiêu 

chujn, theo 6ó mà ch> t�o ra sQn phjm hàng lo�t; là thi>t b(, c� c8u tái 

hi:n hay but ch�Oc c8u t�o và ho�t 6&ng c_a c� c8u khác (c_a nguyên 
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mhu hay cái 6�Lc mô hình hoá) vì m.c 6ích khoa h�c và sQn xu8t. (T  ̂

�i0n Bách khoa Vi�t Nam, NXB Ti 6iAn Bách khoa, Hà N&i, 2002). 

Khái ni:m mô hình 6�Lc áp d.ng r&ng rãi trong nhi;u l	nh vNc khoa h�c 

khác nhau. g l	nh vNc tri>t h�c, mô hình 6�Lc hiAu là "sN biAu th( gi5a tri 

th`c c_a con ng��i v; các khách thA và bQn thân các khách thA 6ó".  

Mô hình không che là ph��ng ti:n mà còn là m&t trong nh5ng hình th`c 

c_a sN nhPn th`c c_a tri th`c, là bQn thân tri th`c. Trong quan h: vOi lí 

thuy>t, mô hình không che là công c. tìm ki>m nh5ng khQ nang thNc 

hi:n lí thuy>t mà còn là công c. kiAm tra các mCi liên h:, quan h:, c8u 

trúc, tính quy luPt 6�Lc di�n 6�t trong lí thuy>t 6ó có tMn t�i thNc 

hay không. (T^ �i0n Bách khoa Vi�t Nam, s6d). 

g góc 6& thuPt ng5 khoa h�c, mô hình 6�Lc hiAu là m&t 6Ci t�Lng 6�Lc 

t�o ra t��ng tN vOi m&t 6Ci t�Lng khác v; m&t sC mRt nào 6ó. N>u g�i a là 

mô hình c_a A, thì a là cái thA hi:n, A là cái 6�Lc thA hi:n. Gi5a cái thA 

hi:n và cái 6�Lc thA hi:n có sN phQn ánh không 6]y 6_. 

Tu� theo 6Ci t�Lng và nhi:m v. nghiên c`u, ng��i ta có thA xây dNng các 

kiAu mô hình khác nhau nh�: mô hình c. thA, mô hình các tiên 6; trong 

toán h�c, mô hình toán h�c và mô hình nhPn th`c. 

Mô hình nhPn th`c (Conceptive model) là kiAu mô hình th��ng 6�Lc t�o 

ra trong vi:c thi>t k> nh5ng h: thCng, nh5ng t  ̂ ch`c thu&c l	nh vNc xã 

h&i và nhân van. VOi mô hình này, cái 6�Lc thA hi:n là m&t 6Ci t�Lng vPt 

ch8t có nh5ng thu&c tính và ch`c nang mà ch_ thA nghiên c`u mong 

muCn có 6�Lc, cái thA hi:n là m&t mô hình kí hi:u c_a 6Ci t�Lng 6�Lc 

thA hi:n bao gMm các c8u trúc c� bQn nh� các thành tC, các mCi quan h: 

và c� ch> vPn hành. 

Các mô hình trong giáo d.c th��ng thu&c d�ng mô hình nhPn th`c. Mô 

hình phát triAn ngh; nghi:p giáo viên là m&t trong các mô hình trong 

giáo d.c. 

VOi các phân tích trên, có thA hiAu mô hình phát triAn ngh; nghi:p giáo 

viên là m&t kiAu c8u trúc (các thành tC và mCi quan h: gi5a chúng) 6A 

vPn hành các ho�t 6&ng c]n thi>t nhZm gia tang nang lNc ngh; nghi:p 

cho giáo viên, t�o nh5ng c� h&i 6A giáo viên có thA phát triAn ngh; 

nghi:p c_a bQn thân. 

Vi�c 6�a ra các tiêu chí 6A 6�nh h�Ong các ch��ng trình phát triAn ngh; 

nghi:p c_a giáo viên t��ng 6Ci 6a d�ng. Có nhi;u quan ni:m khác nhau 

v; vi:c 6�a ra các tiêu chí này. Có thA xem xét m&t sC quan ni:m sau: 
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� Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên 6òi hyi phQi có sN gia tang v; ki>n 

th`c, các k	 nang, phán 6oán (liên quan 6>n các v8n 6; trong lOp h�c) và 

có sN 6óng góp c_a các giáo viên 6Ci vOi c&ng 6Mng d�y h�c (Little, 1992). 

� Các ch��ng trình nhZm m.c 6ích phát triAn ngh; nghi:p cho giáo 

viên nên tPp trung vào các v8n 6; sau (Leithwood, 1992): 

(i) Phát triAn các k	 nang sCng; 

(ii) Tr� thành ng��i có nang lNc 6Ci vOi các k	 nang c� bQn c_a ngh; d�y h�c; 

(iii) Phát huy tính linh ho�t c_a ng��i giQng d�y; 

(iv) Có chuyên môn giQng d�y; 

(v) #óng góp vào sN phát triAn ngh; nghi:p c_a 6Mng nghi:p; 

(vi) ThNc hi:n vai trò lãnh 6�o và tham gia vào vi:c ra quy>t 6(nh. 

Các quan ni:m v� tiêu chí 6�nh h�	ng c_a ch��ng trình phát tri�n ngh� 

nghi�p giáo viên nêu trên cho th�y, phát triAn ngh; nghi:p giáo viên có 

thA 6��c th�c hi�n m�t cách có ch� 6�nh ho�c không ch� 6�nh. Không ít 

nh�ng tr��ng h�p, nhi�u ho�t 6�ng 6��c th�c hi�n liên quan ��n giáo 

viên (ho�c 6��c th�c hi�n b�i giáo viên) nh�ng không có ch_ ý thNc hi:n 

các tiêu chí c�a phát tri�n ngh� nghi�p giáo viên. Tuy nhiên, n>u các 

ho�t 6�ng 6ó 6��c 6�nh h�	ng t  tr�	c b�i m"c 6ích phát tri�n ngh� 

nghi�p giáo viên thì hi�u qu% c�a các ho�t 6�ng 6ó s' cao h�n r�t nhi�u. 

Nói cách khác, c*n thi�t ph%i quan tâm ��n nh�ng c� h�i mà � 6ó giáo 

viên có th� phát tri�n ngh� nghi�p c�a b%n thân. Các c� h&i phát triAn 

ngh; nghi:p có thA 6�Lc t�o ra cùng lúc b�i các giáo viên và nh5ng 

ng��i hc trL, hoRc b�i cách lNa ch�n tPp trung vào m&t nhi:m v. mOi mà 

giáo viên h`ng thú vOi vi:c thNc hi:n nó (ví d., h�c tPp m&t lí thuy>t d�y 

h�c mOi hay thNc hành m&t k	 nang d�y h�c hoRc giáo d.c mà giáo viên 

muCn có sN thay 6^i). #ây chính là nh�ng g�i ý tr�c ti�p cho s� hình 

thành các mô hình phát tri�n ngh� nghi�p giáo viên. 

Mô hình phát triAn ngh; nghi:p giáo viên là cái thA hi:n c_a phát triAn 

ngh; nghi:p giáo viên (cái 6�Lc thA hi:n). Tuy nhiên, gi5a cái thA hi:n và 

cái 6�Lc thA hi:n th��ng có sN phQn ánh không 6]y 6_. H�n n5a, do 

quan ni:m v; tiêu chí c_a ch��ng trình phát triAn giáo viên t��ng 6Ci 

phong phú, vì th> có nhi;u cách xác 6(nh mô hình phát triAn ngh; 

nghi:p giáo viên. BQng d�Oi 6ây h: thCng m&t sC mô hình phát triAn 

ngh; nghi:p giáo viên 6ã 6�Lc t^ng k>t ti thNc ti�n giáo d.c c_a nhi;u 

quCc gia. 
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CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRI=N NGH? NGHI@P GIÁO VIÊN 

Mô hình hDp tác  

có t� chFc 

Mô hình nhóm nhG  

hoHc riêng lJ (cá nhân) 

Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên � 

tr��ng h�c 

Giám sát 

Quan h: tr��ng ph^ thông vOi tr��ng 

cao 6}ng, 6�i h�c s� ph�m 

#ánh giá công vi:c c_a h�c sinh  

HLp tác gi5a các vi:n nghiên c`u H&i thQo, semine, các khoá h�c 

M�ng tr��ng h�c Nghiên c`u tr��ng hLp 

M�ng giáo viên 
TN phát triAn (giáo viên nghiên c`u 6A 

phát triAn) 

Giáo d.c ti xa Phát triAn các quan h: hLp tác 

 
Giáo viên tham gia vào quá trình 6^i 

mOi 

 HM s� 

 Nghiên c`u hành vi 

 Dùng các bài nói c_a giáo viên 

 TPp hu8n 

 

BQng t̂ ng hLp trên cho th8y, các mô hình phát tri�n ngh� nghi�p giáo 

viên t��ng 6/i 6a d�ng, 6�Lc phát triAn và thNc hi:n � nhi;u quCc gia 6A 

phát huy và hc trL giáo viên phát triAn ngh; nghi:p ti khi h� but 6]u 

kh�i nghi:p 6>n khi nghe h�u. #i�m chung nh�t d1 nh2n th�y c�a các 

mô hình là tính m"c 6ích c�a nó. 

Theo Eleonora Villegass Reimers (2003), có th� s4p x�p các mô hình phát 

tri�n ngh� nghi�p giáo viên thành 2 nhóm. 

Nhóm th5 nh�t, các mô hình do các t^ ch`c nh8t 6(nh hoRc các t^ ch`c 

liên k>t vOi nhau nhZm ho�t 6&ng có hi:u quQ, hay còn g7i là mô hình t8 

ch5c h�p tác. 

Nhóm th  ̀hai miêu tQ các mô hình mà có thA 6�Lc thNc hi:n vOi quy mô 

nhy (tr��ng h�c, lOp h�c...) hay còn g7i là mô hình nhóm nh9 ho�c 

riêng l:. 
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Mô hình h�p tác t8 ch5c �� c2p ��n các mô hình nh�: các tr��ng h�c 

phát triAn ngh;; mCi quan h: hLp tác gi5a tr��ng h�c và tr��ng 6�i h�c 

khác; sN hLp tác khác gi5a các c� s� 6ào t�o; m�ng l�Oi các tr��ng h�c 

ph^ thông; m�ng l�Oi các giáo viên. 

Nhóm mô hình nhóm nh9 ho�c riêng l: có các mô hình nh�: h&i thQo, 

h&i ngh(, các khoá h�c...; nghiên c`u dNa trên các tr��ng hLp c. thA; 

phát triAn hLp tác; sN tham gia c_a giáo viên trong các vai trò mOi; cá 

nhân t� 6�nh h�	ng phát tri�n; d� gi� và góp ý ki�n; tham gia vào quá 

trình 68i m	i giáo d"c; th�c hi�n các nghiên c5u trong l	p h7c; tham gia 

t2p hu�n; h�	ng d<n, t� v�n hc trL 6Mng nghi:p phát triAn. D�Oi 6ây là 

m&t sC mô hình PTNNGV 6ã 6�Lc sn d.ng ph^ bi>n. 

� Mô hình cá nhân t� +�nh h�	ng phát tri�n 

Giáo viên 6�t ra nh�ng m"c tiêu phát tri�n ngh� nghi�p cho b%n thân, t� 

ho�ch 6�nh nh�ng ho�t 6�ng b>i d�?ng cá nhân và cách th5c �� 6�t nh�ng 

m"c tiêu 6ó. M@i giáo viên t� t�o cho mình m�t 6�ng c� h7c t2p, phát tri�n 

ngh� nghi�p. C� s� lý lu2n c�a mô hình này là t� 6�nh h�	ng phát tri�n 

ngh� nghi�p s' giúp giáo viên gi%i quy�t 6��c các v�n �� h7 g�p ph%i trong 

gi%ng d�y, t  6ó t�o nên m�t ý th5c v� vi�c phát tri�n ngh� nghi�p. 

Trong mô hình phát triAn ngh; nghi:p này, các giáo viên xác 6(nh m&t 

m.c tiêu mà h� cho là quan tr�ng vOi h� (có thA là quan tr�ng 6Ci vOi cá 

nhân hay quan tr�ng 6Ci vOi nhóm nhy), li:t kê các ho�t 6&ng mà h� sm 

thNc hi:n 6A 6�t 6�Lc m.c tiêu, các nguMn l�c c]n phQi có 6A thNc hi:n 

và cách th`c ti>n hành 6A quá trình thNc hi:n c_a h� và nh5ng thành tNu 

h� 6�t 6�Lc sm 6�Lc 6ánh giá. Trong tr��ng hLp này, giáo viên ch(u trách 

nhi:m v; sN phát triAn c_a chính bQn thân h� và vai trò c_a nh5ng nhà 

quQn lí và giám sát là t�o 6i;u ki:n, h�Ong dhn và hc trL sN phát triAn. 

#�a ra các phQn hMi mang tính khách quan là 6i;u c]n thi>t n>u mô 

hình này ho�t 6&ng hi:u quQ. 

Ví d. v; mô hình phát triAn ngh; nghi:p này có thA th8y � NhPt BQn, n�i 

ti>n hành cu&c 6i;u tra 3.987 giáo viên nam 1981, h�n nna sC giáo viên � 

6ây 6ã ho�t 6&ng tích cNc trong các nhóm nghiên c`u tình nguy:n, m&t 

quá trình phát triAn mang tính tN 6(nh h�Ong (Shimahara, 1995). Ví d. 

khác là v; dN án 6�Lc thNc hi:n cuCi nh5ng nam 1980 do Wideen (1992) 

trình bày. Theo dN án này, m&t thành viên c_a tr��ng h�c ph^ thông 

6�Lc hc trL b�i tr��ng h�c t�o ra m&t bCi cQnh mà � 6ó sN phát triAn 

ngh; cho giáo viên di�n ra m&t cách tN nhiên trong khuôn kh^ tr��ng 

h�c. DN án trình bày cách th`c mà bQn thân mô hình phát triAn trong 
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suCt giai 6o�n thNc hi:n mô hình b�i khi mô hình phQn `ng l�i các lNc 

l�Lng môi tr��ng và lNc l�Lng bên ngoài phQn `ng l�i mCi quan tâm và 

nhu c]u bên ngoài 6�Lc xác 6(nh b�i các giáo viên. Hi:u tr��ng 6�a ra 

h�Ong dhn nhPn th`c chung và hc trL v; môi tr��ng n�i mà các cu&c thn 

nghi:m 6�Lc cho phép. Các giáo viên và các nhà quQn lí cùng nhau h�p 

th��ng xuyên 6A bàn b�c, lên k> ho�ch, thQo luPn các sáng ki>n và 6ánh 

giá nh5ng tác 6&ng. Các cu&c gRp gV này làm nQy sinh m`c 6& cao h�n 

c_a vi:c hLp tác, giao ti>p và sN tin t��ng lhn nhau gi5a các giáo viên. 

� Mô hình tham gia vào quá trình +�i m	i giáo d�c 

Quá trình phát tri�n ngh� nghi�p trong nhà tr��ng bao g>m vi�c 6ánh 

giá các ph��ng pháp d�y h7c hi�n 6ang sC d"ng và xem xét các khó khan 

phát sinh khi sC d"ng nh�ng ph��ng pháp này. Nh�ng khó khan này có 

th� 6��c th�c hi�n thông qua vi�c c%i ti�n ch��ng trình 6ào t�o, thi�t k� 

ch��ng trình ho�c thay 68i ph��ng pháp d�y h7c. Qua vi�c tham gia các 

l	p t2p hu�n, h�i th%o, 67c tài li�u và th�c nghi�m 68i m	i giáo d"c, giáo 

viên s' 6��c trang b� ki�n th5c, kF nang m	i ph"c v" t/t h�n cho công 

vi�c c�a h7. 

� Mô hình th�c hi�n các nghiên c�u trong l	p h�c 

Giáo viên nghiên c5u vi�c sC d"ng các ph��ng pháp d�y h7c c�a mình. 

Mô hình nghiên c5u này bao g>m: xác 6�nh v�n �� nghiên c5u, thu th2p 

s/ li�u, phân tích s/ li�u và th�c hi�n thay 68i v� ph��ng pháp d�y h7c 

và sau 6ó thu th2p thêm s/ li�u �� so sánh, 6/i chi�u. Công vi�c này có 

th� do giáo viên ho�c nhóm giáo viên th�c hi�n. Mô hình nghiên c5u 

6��c xây d�ng trên quan ni�m cho rGng m�t trong nh�ng bi�u hi�n c�a 

m�t giáo viên có trình 6� chuyên môn gi9i là kh% nang bi�t soi r7i, 6ánh 

giá hi�u qu% công vi�c c�a chính mình. 

� Mô hình phát tri?n ngh6 nghi�p giáo viên � tr;�ng h:c (PDSs) 

Mô hình phát triAn ngh; nghi:p giáo viên � tr��ng h�c là mô hình phát 

triAn ngh; nghi:p giáo viên tPp trung vào mCi quan h: gi5a các giQng 

viên, nh5ng ng��i quQn lí và các thành viên trong khoa c_a tr��ng 6�i 

h�c/cao 6}ng (6ào t�o giáo viên) 6A d�y và h�c nh5ng gì có Qnh h��ng 

6>n sinh viên/h�c sinh cTng nh� 6A liên k>t gi5a lí thuy>t và thNc hành 

giáo d.c, giQng d�y. 

Mô hình PDSs 6òi hyi và yêu c]u hc trL mang tính t^ ch`c và nó là m&t 

mô hình làm vi:c t�o c� h&i cho giáo viên phát triAn ngh; nghi:p ti lúc 

but 6]u 6>n khi k>t thúc sN nghi:p. 
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Mô hình này luôn 6�Lc thay 6^i 6A phù hLp. Tuy nhiên, t8t cQ nh5ng ai 

tham gia vào mô hình này 6;u chia s� m.c 6ích chung là cung c8p kinh 

nghi:m phát triAn ngh; nghi:p cho cQ tr�Oc và sau 6ào t�o giáo viên 

trong tr��ng. Trong mô hình này, vai trò c_a nh5ng giQng viên/giáo viên 

có kinh nghi:m r8t quan tr�ng. H� là nh5ng ng��i thNc hi:n sN h�Ong 

dhn, t� v8n cho 6Mng nghi:p và h�c sinh. 

� Mô hình t(p huPn 

Giáo viên tham dN các lOp tPp hu8n theo: 

(i)  nhu c]u c_a bQn thân; 

(ii) yêu c]u c_a t^ ch`c/ng��i quQn lí 6A phát triAn nang lNc chuyên 

môn, nghi:p v. 6áp `ng yêu c]u mOi c_a ho�t 6&ng d�y h�c và giáo d.c. 

Ho�t 6&ng tPp hu8n cho giáo viên có thA 6�Lc thNc hi:n theo nh5ng 

hình th`c khác nhau: tPp hu8n 6�i trà, tPp hu8n cho nhóm giáo viên; tPp 

hu8n tPp trung hoRc tPp hu8n t�i c� s� giáo d.c. 

� Mô hình m$ng l;�i giáo viên trong h;�ng dQn, t; vPn hR trS +Gng 

nghi�p phát tri?n ngh6 nghi�p 

M�ng l�Oi c_a các giáo viên t�o 6i;u ki:n cho các giáo viên xích l�i g]n 

nhau 6A giQi quy>t các v8n 6; mà h� gRp phQi trong công vi:c, nh� 6ó có 

thA phát triAn 6�Lc sN nghi:p riêng c_a mci ng��i vOi t� cách là các cá 

nhân hay vOi t� cách là nhóm giáo viên. Các m�ng l�Oi này có thA 6�Lc 

t�o ra m&t cách t��ng 6Ci không chính th`c thông qua các cu&c h�p 

th��ng kì gi5a các giáo viên; hoRc chính th`c thông qua vi:c thi>t lPp các 

mCi quan h:, giao ti>p và h&i tho�i (Lieberman, 1999). 

Huberman (2001) trình bày c. thA t]m quan tr�ng c_a vi:c sn d.ng 

m�ng l�Oi giáo viên nh� m&t hình th`c hc trL giáo viên phát tri�n ngh� 

nghi�p bGng vi�c 6�a ra mô hình có liên quan 6>n các giáo viên trong 

cùng m&t tr��ng và khác tr��ng, các giáo viên có cùng c8p 6& v; trình 

6�, cùng môn h�c hay cùng th�c hi�n các ho�t 6&ng. Huberman cTng 

6�a ra nh5ng lPp luPn chuc chun v; t]m quan tr�ng c_a vi:c m�ng l�Oi 

6�Lc quQn lí b�i chính các giáo viên và rZng m�ng l�Oi làm nQy sinh quá 

trình mà � 6ó các giáo viên có thA giao ti>p, 6�a ra các v8n 6;, quan sát 

công vi:c c_a nh5ng ng��i khác và 6�a h7 xích l�i g]n nhau. 

H�Ong dhn là m&t hình th`c c_a hu8n luy:n, có xu h�Ong di�n ra trong 

th�i gian ngun (dành cho các giáo viên but 6]u hành ngh; hoRc dành cho 

ng��i mOi vào làm vi:c t�i tr��ng h�c, hay tham gia vào h: thCng giáo 

d.c). "Ng��i h�Ong dhn hc trL, che dhn, 6�a ra phQn hMi, gLi ý cách giQi 



30 | MODULE MN 13 – THCS 9 – THPT 9 – GDTX 10 

 

 

quy>t v8n 6; dành cho nh5ng ng��i mOi trong giQng d�y, và m&t m�ng 

l�Oi nh5ng 6Mng nghi:p sm cùng nhau chia s� các nguMn thông tin, hiAu 

bi>t sâu suc, thNc hành và công c. giQng d�y" (Robbins, 1999, trang 40). 

Là m&t hình th`c c_a quá trình phát triAn, h�Ong dhn Qnh h��ng 6>n 

nh5ng giáo viên mOi — nh5ng ng��i 6�Lc h�Ong dhn và Qnh h��ng 6>n 

nh5ng giáo viên có kinh nghi:m — nh5ng ng��i sm là ng��i h�Ong dhn 

(Shaw, 1992). H�Ong dhn tr� thành m&t trong nh5ng phQn `ng ph  ̂bi>n 

nh8t c_a các nhà lãnh 6�o tr��ng h�c tr�Oc nh5ng nhu c]u c_a giáo viên 

mOi, và nghiên c`u che ra rZng h�Ong dhn là m&t mô hình ph^ bi>n 6Ci 

vOi cQ ng��i h�Ong dhn và nh5ng giáo viên but 6]u vào ngh; (Ballantyne 

và Handsford, 1995). 

Theo các tác giQ, ng��i h�Ong dhn thNc hi:n 6]y 6_ nhi;u vai trò, chia s� 

thông tin, cung c8p cách ti>p cPn vOi nguMn thông tin, vai trò làm mhu, 

t� v8n, khuy>n khích và 6�a ra l�i khuyên cho các 6&ng thái trong ngh; 

d�y h�c và hc trL các giáo viên mOi. Trong nghiên c`u 6�Lc ti>n hành � 

Australia, Ballantyne và Handsford (1995) trình bày, Qnh h��ng c_a 

"h�Ong dhn thân thi>t" (là b�n bè c_a nhau, cùng là giáo viên) là r8t tích 

cNc, nh�ng ch�a 6_. Các giáo viên mOi c]n ti>p cPn nhi;u nguMn h�Ong 

dhn khác, nh� các chuyên gia, các giáo viên t� v8n, khoa 6ào t�o c_a các 

c� s� 6ào t�o giáo viên, n�i mà h� có thA hoàn t8t vi:c 6�Lc 6ào t�o ban 

6]u và ti>p cPn các nguMn h�Ong dhn khác. 

g n�Oc ta, mô hình m�ng l�Oi các giáo viên cCt cán 6ã b�Oc 6]u 6�Lc 

hình thành và 6�Lc sn d.ng nhZm phát huy vai trò c_a nh5ng giáo viên 

này trong hc trL 6Mng nghi:p phát triAn ngh; nghi:p. Có ba lí do khi>n 

c]n 6Rt ra và giQi quy>t v8n 6; v; 6&i ngT giáo viên cCt cán. Th` nh8t, 

v; nguyên lí, sN phát triAn không di�n ra theo hàng ngang; th` hai, sN 

khác bi:t v; hi:u quQ giQng d�y c_a giáo viên quy>t 6(nh sN khác bi:t v; 

k>t quQ c_a h�c sinh h�n là nh5ng y>u tC khác; th` ba, có nhi;u mô 

hình phát triAn ngh; nghi:p giáo viên, m&t trong nh5ng mô hình 6ó là 

t^ ch`c "m�ng l�Oi giáo viên". Các giáo viên cCt cán 6�Lc t^ ch`c thành 

m&t m�ng l�Oi thNc hi:n nhi:m v. h�Ong dhn ngh; nghi:p cho 6Mng 

nghi:p (không che trong n&i b& tr��ng mà m� r&ng trong m�ng l�Oi các 

tr��ng h�c). 

MRc dù các mô hình có tên g�i khác nhau, nh�ng nh5ng n&i dung c� bQn 

trong mô hình phát triAn ngh; nghi:p liên t.c cho giáo viên 6�Lc xác 

6(nh t��ng 6Ci thCng nh8t. Các n&i dung này bao gMm: 
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(i) Xác 6(nh nhu c]u phát triAn ngh; nghi:p liên t.c c_a giáo viên: nhZm 

xác 6(nh có xu8t hi:n khoQng cách gi5a yêu c]u v; v( trí mà giáo viên 

6ang 6Qm nhPn vOi khQ nang 6áp `ng hi:n có c_a giáo viên hay không? 

K>t quQ này cho phép xác nhPn giáo viên 6ó c]n m� r&ng, phát triAn hay 

6^i mOi cái gì trong nang lNc ngh; nghi:p c_a bQn thân. 

(ii) Thi>t k> m.c tiêu, ti 6ó xây dNng n&i dung 6A phát triAn ngh; nghi:p 

liên t.c cho giáo viên. Các ho�t 6&ng nào sm phQi triAn khai 6A rút ngun 

và xoá by khoQng cách nêu trên cho giáo viên là câu hyi 6�Lc 6Rt ra và 

phQi trQ l�i trong n&i dung này. 

(iii) ThNc hi:n các ho�t 6&ng phát triAn ngh; nghi:p liên t.c cho giáo 

viên: triAn khai các ho�t 6&ng 6ã 6�Lc ho�ch 6(nh trong b�Oc (ii). 

(iv) #ánh giá và 6i;u chenh: #ánh giá quá trình thNc hi:n các ho�t 6&ng 

theo m.c tiêu 6ã 6; ra 6A có nh5ng 6i;u chenh phù hLp. 

T� �ánh giá 3. Xác +Unh ho$t +�ng cho tAng mô hình phát tri?n ngh6 

nghi�p giáo viên d;�i +ây: 

M�t s- mô hình phát tri1n 

ngh� nghi"p giáo viên 

Các ho&t ��ng c.a mô hình 

Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên � 

tr��ng h�c 

 

Quan h: tr��ng ph^ thông — tr��ng 

6�i h�c 

 

HLp tác gi5a các vi:n nghiên c`u  

M�ng tr��ng h�c  

M�ng giáo viên  

Giáo d.c ti xa  

3.4. Xu hướng nghiên cứu về phát triển nghề nghiệp giáo viên 

V8n 6; phát triAn ngh; nghi:p giáo viên ngày càng 6�Lc quan tâm nghiên 

c`u r&ng rãi. Các nghiên c`u v; v8n 6; này 6�Lc thNc hi:n theo xu h�Ong: 

(i)  Nghiên cCu các mô hình và kinh nghi�m th2c ti[n v1 phát tri0n ngh1 

nghi�p giáo viên 

H�Ong nghiên c`u này công bC nh5ng k>t quQ khQo sát các mô hình, các 

kinh nghi:m thNc ti�n v; phát triAn ngh; nghi:p giáo viên � các quCc gia 
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khác nhau, các khu vNc có sN khác bi:t v; phát triAn giáo d.c 6A khái 

quát lí luPn v; phát triAn ngh; nghi:p giáo viên. K>t quQ c_a nh5ng 

nghiên c`u này 6ã 6�a ra h: thCng các mô hình phát triAn ngh; nghi:p 

giáo viên khác nhau vOi nh5ng bình luPn v; mRt tích cNc và h�n ch> c_a 

mci lo�i mô hình cTng nh� các 6i;u ki:n 6A có thA áp d.ng/triAn khai 

mô hình. 

(ii) Nghiên cCu hY tr� cho các ho�t �Eng th2c ti[n �0 phát tri0n ngh1 

nghi�p giáo viên 

Trên c� s� nhPn th`c t]m quan tr�ng c_a v8n 6; phát triAn ngh; 

nghi:p giáo viên, nhi;u t  ̂ ch`c trên th> giOi 6ã 6Rt hàng các nghiên 

c`u v; v8n 6; này vOi m.c 6ích xác 6(nh các con 6��ng hi:u quQ 6A hc 

trL các ch��ng trình, các 6; án phát triAn ngh; nghi:p giáo viên m&t 

cách hi:u quQ. 

(iii) Nghiên cCu c�i ti�n các k` n&ng và t&ng c�>ng hi0u bi�t ngh1 nghi�p 

cho giáo viên 

Xu h�Ong nghiên c`u này 6�Lc thA hi:n rõ trong nh5ng nc lNc c_a APEC 

6A cQi thi:n công tác 6ào t�o, bMi d�Vng giáo viên. Theo 6ó, các nghiên 

c`u 6A nâng cao ch8t l�Lng công tác này theo quan 6iAm phát triAn ngh; 

nghi:p liên t.c cho giáo viên r8t 6�Lc coi tr�ng. 

(iv) Nghiên cCu phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên nh� là mEt yêu cKu c<a 

ti�n trình thay �9i 

H]u h>t các cQi cách giáo d.c hi:n nay 6;u gMm có m&t ph]n là phát 

triAn ngh; nghi:p liên t.c cho giáo viên. Nói cách khác, phát triAn ngh; 

nghi:p liên t.c cho giáo viên là m&t yêu c]u then chCt c_a ti>n trình thay 

6^i, cQi cách giáo d.c. Các nghiên c`u v; phát triAn ngh; nghi:p giáo 

viên ph.c v. yêu c]u này c_a cQi cách giáo d.c. 

T� �ánh giá 4. Th*c hi�n theo các chW dQn d;�i +ây: 

4.1. Tr�=c h�t, b�n hãy tr� l>i nh8ng câu hai sau: 

a) Phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên là gì? 
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b) T�i sao ng�>i giáo viên cKn nghiên cCu v1 phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên? 

 

 

 

 

c) ChCc n&ng và �bc �i0m chính c<a phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên 

là gì? 

 

 

 

 

 

d) Li�t kê các mô hình phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên mà b�n �ã 

���c bi�t. 

 

 

 

 

 

�) Th2c ti[n phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên t�i c" sD giáo d;c c<a b�n theo 

mô hình và h�=ng nghiên cCu nào v1 phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên? 

 

 

 

 

 

4.2. Bây gi> b�n hãy ��i chi�u l�i k�t qu� các câu tr� l>i v=i nEi dung 

thông tin có liên quan ��n t^ng câu tr� l>i ���c trình bày D trên. Hi vVng 

rBng, s2 �i1u ch6nh câu tr� l>i c<a b�n là không nhi1u. 
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4. Tóm tắt 

Tóm tMt 1 

1. Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên 6�Lc hiAu là sN phát triAn ngh; 

nghi:p mà m&t giáo viên 6�t 6�Lc do có các k	 nang nâng cao 

(qua quá trình h�c tPp, nghiên c`u và tích lu� kinh nghi:m ngh; nghi:p) 

6áp `ng các yêu c]u sát h�ch vi:c giQng d�y, giáo d.c m&t cách h: thCng. 

2.  Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên là m&t quá trình lâu dài but 6]u ti sN 

chujn b( kh�i 6]u � c� s� 6ào t�o ngh; và ti>p t.c trong quá trình lao 

6&ng ngh; nghi:p c_a giáo viên t�i c� s� giáo d.c cho 6>n khi v; h�u. 

N&i dung phát triAn ngh; nghi:p giáo viên r8t phong phú, bao gMm cQ 

vi:c m� r&ng, 6^i mOi tri th`c khoa h�c liên quan 6>n giQng d�y môn h�c 

do giáo viên ph. trách 6>n m� r&ng, phát triAn, 6^i mOi tri th`c, k	 nang 

thNc hi:n các ho�t 6&ng d�y h�c và giáo d.c trong nhà tr��ng cTng nh� 

phát triAn các giá tr(, 6�o 6`c ngh; nghi:p. Trong các n&i dung nêu trên, 

gia tang nang lNc nghi:p v. c_a ngh; (nghi:p v. s� ph�m) cho giáo viên 

là n&i dung quan tr�ng. 

3. Tính 6(nh h�Ong (m.c 6ích) c_a phát triAn ngh; nghi:p giáo viên 

6Mng th�i h�Ong 6>n sN phát triAn c_a mci giáo viên và sN phát triAn c_a 

h: thCng/t̂  ch`c, c� s� giáo d.c. 

Tóm tMt 2 

1.  Ch`c nang c_a phát triAn ngh; nghi:p giáo viên là m� r&ng, 6^i mOi 

và phát triAn nang lNc ngh; nghi:p cho giáo viên. Phát triAn ngh; nghi:p 

giáo viên mang l�i nh5ng thay 6^i cho h: thCng giáo d.c (� cQ c8p 6& vi 

mô và v	 mô) và cho cá nhân mci giáo viên. 

2.  Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên có nh5ng 6Rc 6iAm chính sau: 

a)  Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên dNa trên xu h�Ong t�o dNng thay vì 

dNa trên mô hình chuyAn giao. 

b)  Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên là m&t quá trình lâu dài. 

c)  Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên 6�Lc thNc hi:n vOi nh5ng n&i dung 

c. thA. 

d)  Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên liên quan mPt thi>t vOi nh5ng thay 

6^i/cQi cách tr��ng h�c. 

6)  Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên có vai trò giúp/hc trL giáo viên trong 

vi:c xây dNng nh5ng lí thuy>t và thNc ti�n s� ph�m, giúp h� phát triAn sN 

thành th�o trong ngh;. 
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e)  Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên là m&t quá trình c&ng tác. 

g)  Phát triAn ngh; nghi:p giáo viên 6�Lc thNc hi:n và thA hi:n r8t 6a 

d�ng và có thA r8t khác bi:t � nh5ng bCi cQnh khác nhau. 

Tóm tMt 3 

1. Mô hình phát triAn ngh; nghi:p giáo viên là m&t kiAu c8u trúc (các 

thành tC và mCi quan h: gi5a chúng) 6A vPn hành các ho�t 6&ng c]n 

thi>t nhZm gia tang nang lNc ngh; nghi:p cho giáo viên, t�o nh5ng c� 

h&i 6A giáo viên có thA phát triAn ngh; nghi:p c_a bQn thân. 

2. C� h&i phát triAn ngh; nghi:p giáo viên có thA 6�Lc t�o ra b�i chính 

giáo viên hoRc b�i giáo viên cùng nh5ng ng��i _ng h& quan 6iAm phát 

triAn liên t.c ngh; nghi:p giáo viên. Ng��i giáo viên sm gRt hái 6�Lc 

nh5ng thành công theo nhi;u cách khác nhau bZng vi:c tham gia các 

nhi:m v. mà giáo viên quan tâm hay thNc hi:n nh5ng thay 6^i 6Ci vOi 

các ho�t 6&ng mà giáo viên th��ng xuyên phQi thNc hi:n. Mô hình phát 

triAn ngh; nghi:p giáo viên thúc 6jy và hc trL vi:c phát triAn ngh; 

nghi:p giáo viên ti khi h� but 6]u sN nghi:p 6>n khi h� v; h�u. Trên 

thNc t>, các mô hình 6�Lc sn d.ng phCi hLp và có nh5ng 6i;u chenh 

nh8t 6(nh cho phù hLp vOi h: thCng n�i mô hình 6�Lc triAn khai. 

3.  Có nhi;u mô hình phát triAn ngh; nghi:p giáo viên. Các mô hình 

phát triAn ngh; nghi:p giáo viên 6�Lc sn d.ng ph^ bi>n là: Mô hình cá 

nhân t� 6�nh h�	ng phát tri�n; Mô hình tham gia vào quá trình 68i m	i; 

Mô hình th�c hi�n các nghiên c5u trong l	p h7c; Mô hình phát triAn 

NNGV � tr��ng h�c; Mô hình tPp hu8n; Mô hình m�ng l�Oi giáo viên 

trong h�Ong dhn, t� v8n hc trL 6Mng nghi:p phát triAn ngh; nghi:p. 

Tóm tMt 4 

1. Nghiên c`u v; phát triAn ngh; nghi:p giáo viên r8t 6a d�ng vì tính 

ph`c t�p c_a bQn thân v8n 6;. H�n n5a, v8n 6; l�i 6�Lc xem xét qua lang 

kính van hoá/giáo d.c khác nhau. 

2.  Nh5ng xu h�Ong chính trong nghiên c`u v; phát triAn ngh; nghi:p 

giáo viên là: 

— Nghiên c`u các mô hình và kinh nghi:m thNc ti�n v; phát triAn ngh; 

nghi:p giáo viên; 

— Nghiên c`u hc trL cho các ho�t 6&ng thNc ti�n 6A phát triAn ngh; nghi:p 

giáo viên; 
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— Nghiên c`u cQi ti>n các k	 nang và tang c��ng hiAu bi>t ngh; nghi:p cho 

giáo viên; 

— Nghiên c`u phát triAn ngh; nghi:p giáo viên nh� là m&t yêu c]u c_a ti>n 

trình thay 6^i. 

5. Suy ngẫm 

Bây gi� b�n hãy dành 5 phút 6A suy nghm nh5ng v8n 6; via nghiên c`u 

và ngh	 xem b�n 6ã áp d.ng chúng vào thNc t> công vi:c c_a b�n nh� 

th> nào. 

Hãy vi>t ra suy ngh	 c_a b�n v; hai v8n 6; mà b�n tâm 6uc. 

1) Tôi �ã hVc ���c: 

 

 

 

 

 

Ji1u �ó sM ���c áp d;ng D công vi�c nào? 

 

 

 

 

 

Áp d;ng khi nào? 
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2) Tôi �ã hVc ���c: 

 

 

 

Ji1u �ó sM ���c áp d;ng D công vi�c nào? 

 

 

 

Áp d;ng khi nào? 
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Bài đọc thêm về mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên 

(*)

 

Nhóm 1: Mô hình t� chFc hDp tác 

� Các tr;�ng h:c phát tri?n ngh6 

Các tr��ng h�c phát triAn ngh; (PDS) là trung gian gi5a các giáo viên, 

các nhà quQn lí và các thành viên trong khoa 6ào t�o c_a tr��ng h�c 

6�Lc t�o ra 6A nâng cao vi:c d�y và h�c dành cho các h�c sinh và 6A 

thCng nh8t vi:c d�y lí thuy>t và thNc hành. 

Mô hình PDS liên quan và 6òi hyi sN hc trL v; thA ch> (Wise, 2000), và 

6ây là m&t trong nh5ng mô hình t�o c� h&i cho các giáo viên phát triAn 

ngh; nghi:p ti lúc but 6]u cho 6>n khi k>t thúc sN nghi:p (Koehnecke, 

2001). Mô hình này khác nhau tu� theo hoàn cQnh. Tuy nhiên, t8t cQ 6;u 

có m.c tiêu chung là có nh5ng kinh nghi:m phát triAn ngh; 6Ci vOi các 

giáo viên trong giai 6o�n chujn b( và trong giai 6o�n 6ào t�o t�i ch`c 

(Frankes..., 1998) và phát triAn các tiêu chujn giáo d.c và tr��ng h�c 

(xem ví d., Chance, 2000; và Levine và Churins, 1999). 

PDS có nguMn gCc ti các tr��ng h�c thí nghi:m, c� s� 6ào t�o giáo viên 

r8t ph^ bi>n � M	 trong nh5ng nam 6]u c_a th> ke XX. Vào nh5ng nam 

1980, m&t cu&c kêu g�i cQi cách 6ã làm nQy sinh các ý t��ng v; tr��ng 

                                                 

 

(*)

 D�ch t� Eleonora Villegass — Reimers (2003), Teacher professional development: an 

international review of the literature. B�n d�ch c�a Th�c s� Nguy�n Ng�c Anh, Giáo viên Tr'(ng 

Trung h�c C* s+ Thành Công, Ba .ình, Hà N1i. 
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h�c phát triAn ngh; nghi:p (PDSs). #ó là sáng ki>n c_a nhóm SMi xanh 

(Holmes Group) và 6&i 6Rc nhi:m Carnegie (Carnegie Task Force). M&t 

cách 6&c lPp, nh5ng nhóm này 6; ngh( thành lPp trung gian gi5a tr��ng 

h�c và các tr��ng 6�i h�c (Cobb, 2000). Ngay lPp t`c, 6; ngh( nhPn 6�Lc 

sN hc trL c_a Liên 6oàn Giáo viên Hoa Kì, John Goodlad, các nhóm tiêu 

biAu khác và nh5ng ng��i làm giáo d.c trên khup n�Oc M	. 

Hi:n nay có nhi;u ch_ 6; 6(nh kì v; tr��ng h�c phát triAn ngh; mRc dù 

các ch_ 6; này khác nhau v; tr�ng tâm, m.c tiêu và cách t  ̂ch`c. M&t là 

sN cân nhuc v; nhu c]u tái c8u trúc cQ tr��ng h�c và tr��ng 6�i h�c; 

tr��ng h�c sm không b( bi>n 6^i n>u tr��ng 6�i h�c cTng không b( bi>n 

6^i. Hai là cQ giáo viên � tr��ng h�c và tr��ng 6�i h�c 6;u có giá tr( 

t��ng 6��ng 6Ci vOi bên trung gian và 6Ci vOi quá trình phát triAn ngh; 

nghi:p. g M	 cTng nh� � nhi;u xã h&i khác trên khup th> giOi, các thành 

viên trong khoa 6ào t�o c_a các tr��ng 6�i h�c 6ôi khi cho rZng h� là 

nh5ng ng��i quan tr�ng h�n, hay có 6(a v( xã h&i cao h�n giáo viên � các 

tr��ng tiAu h�c, trung h�c. Theo mô hình này, giáo viên cQ hai bên có 

t]m quan tr�ng nh� nhau và 6;u có vai trò nh� nhau. Ba là v; m.c tiêu 

chung: t8t cQ các tr��ng h�c phát triAn ngh; làm nhi:m v. c8u trúc l�i 

quá trình chujn b( và giOi thi:u giáo viên vOi ngh; d�y h�c, nâng cao 

6i;u ki:n làm vi:c cho các giáo viên, nâng cao ch8t l�Lng giáo d.c h�c 

sinh, t�o c� h&i cho giáo viên và các nhà quQn lí phát triAn ngh; nghi:p 

(Darling — Hammond, 1994b). SN thành công c_a mô hình tr��ng h�c 

phát triAn ngh; 6ã làm thay 6^i vai trò c_a các bên liên quan (Metcalf — 

Turner và Smith, 1998). 

Các 6ánh giá v; mô hình tr��ng h�c phát triAn ngh; nghi:p vhn có nhi;u 

mRt tích cNc: 

− HVc sinh � các ngôi tr��ng này 6�Lc h��ng lLi ti nh5ng giáo viên h�Ong 

dhn có kinh nghi:m và sN 6ào t�o c_a tr��ng 6�i h�c cTng nh� nh5ng 

ki>n th`c và nang l�Lng mOi mà nh5ng giáo viên thNc tPp mang tOi lOp 

h�c. Ví d., trong m&t nghiên c`u v; sN tác 6&ng c_a các ho�t 6&ng c_a 

giáo viên thNc tPp tOi vi:c h�c toán và các k	 nang vi>t c_a h�c sinh, 

Knight... (2000) th8y rZng "các h�c sinh tiAu h�c ti>n b& trong vi:c giQi 

quy>t các v8n 6; liên quan 6>n toán h�c và vi>t sau khi có sN can thi:p 

c_a các giáo viên � tr��ng tiAu h�c và các giáo viên 6ang trong giai 6o�n 

chujn b( tr� thành giáo viên trong khuôn kh^ PDS" (trang 35). 

− Các giáo viên có kinh nghi�m luôn cPp nhPt các lí thuy>t và nghiên c`u 

mOi nh8t v; giQng d�y b�i vì h� k>t nCi vOi các tr��ng 6�i h�c. Ngoài ra, 
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sN phát triAn ngh; nghi:p c_a chính bQn thân h� cTng 6i lên do h� có 

thA h�c 6A tr� thành nh5ng giáo viên h�Ong dhn và nh5ng thành viên 

trong khoa 6ào t�o trong các ch��ng trình 6ào t�o c_a tr��ng 6�i h�c. 

Ng��i ta cTng th8y rZng các giáo viên và nh5ng nhà quQn lí trong các 

tr��ng phát triAn ngh; có thái 6& tích cNc 6Ci vOi môi tr��ng làm vi:c và 

công vi:c (Cobb, 2000; Kostin, 1998; Castleman, 1996). Ít có cu&c nghiên 

c`u 6ánh giá sN Qnh h��ng c_a môi tr��ng PDS lên công vi:c c_a các 

giáo viên h�Ong dhn, tuy nhiên các k>t quQ cTng cho th8y nh5ng tín hi:u 

r8t tích cNc (Nihlen, 1992; Wimsatt, 1996). 

− Các giáo viên th2c tUp tham gia giQng d�y trong bCi cQnh h� có thA áp 

d.ng nh5ng ki>n th`c và k	 nang 6�Lc h�c và nhPn 6�Lc sN hc trL ti 

nh5ng giáo viên có kinh nghi:m và hc trL v; lí thuy>t. Nhi;u h�c giQ 

tranh luPn rZng mô hình PDS 6ã làm thay 6^i lOn vai trò c_a giáo viên 

thNc tPp b�i vì h� thNc tPp cùng vOi các giáo viên và khoa 6ào 6�o ngay 

ti 6]u quá trình chujn b( tr� thành giáo viên và làm thay 6^i tính xã h&i 

hoá trong ngh; nghi:p giQng d�y (Kimball, 1999). Trên thNc t>, m&t 

nghiên c`u g]n 6ây 6�Lc thNc hi:n b�i Walling và Lewis (2000) so sánh 

sN t��ng 6Mng c_a sN phát triAn ngh; nghi:p c_a các giáo viên trong giai 

6o�n chujn b( tr� thành giáo viên, cQ � trong mô hình PDS và mô hình 

khác. K>t quQ cho th8y là các giáo viên � mô hình PDS có bQn suc hi:n 

thNc, t]m nhìn mang tính cân bZng và h: thCng v; các v8n 6; liên quan 

6>n d�y h�c và h� coi d�y h�c là m&t ngh; nghi:p ch  ̀không che là công 

vi:c ki>m sCng. Nhi;u nghiên c`u khác cTng cho th8y nh5ng ng��i thNc 

tPp � mô hình PDS làm công vi:c tCt h�n các 6Mng nghi:p khác không � 

mô hình PDS (Cobb, 2000; Long và Morrow, 1995; Tusin, 1992; H&i 

nghiên c`u Macy, 1996; Hech..., 1996; Sandholtz và Dadlez, 2000). 

� Các m9i quan h� hSp tác gi<a tr;�ng h:c và tr;�ng +$i h:c khác 

Các mCi quan h: này giCng nh� nh5ng m�ng l�Oi mà "� 6ó các nh5ng 

ng��i thNc hành có chung mCi quan tâm và lo lung v; giáo d.c có thA 

liên k>t vOi các tr��ng 6�i h�c và tr��ng h�c ph^ thông" (Miller, 2001, 

trang 102), và mCi quan h: này 6�Lc th8y � các tr��ng ph^ thông và các 

c� s� 6ào t�o giáo d.c cao h�n. 

Theo Miller, (2001, trang 105), mCi quan h: tr��ng 6�i h�c — tr��ng h�c 

ph^ thông có 4 m.c 6ích chính sau: 

— #A thành lPp c� s� v5ng chuc trên 2 n;n van hoá khác bi:t, tr��ng h�c 

ph^ thông và tr��ng 6�i h�c; 
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— #A v�Lt qua ranh giOi các c� s� 6ào t�o nhZm 6áp `ng các nhu c]u c_a 

l	nh vNc giáo d.c; 

— #A 6Qm bQo quy>t 6(nh 6�a ra có tính bao quát; 

— #A t�o ra nhi;u sân ch�i mOi cho sN phát triAn c_a nh5ng nhà làm giáo d.c. 

Nhi;u mCi quan h: tr��ng 6�i h�c — tr��ng ph^ thông thành công trong 

vi:c phát triAn ngh; c_a các giáo viên. g h]u h>t các tr��ng hLp 6�Lc 

báo cáo trên c� s� lí luPn, các tr��ng h�c ph^ thông và các tr��ng 6�i 

h�c có mCi quan h: vOi nhau thì cùng 6�Lc x>p � khu vNc có v( trí 6(a lí 

giCng nhau, nh�ng cTng có m&t sC mCi quan h: v�Lt qua biên giOi quCc 

gia. Ví d., m&t dN án nhy � Nam Phi 6ã mang các nhà t� v8n v; khoa h�c 

g]n nhau h�n t. h&i t�i B& Giáo d.c c_a Cape � phía tây, và các nhà 6ào 

t�o giáo viên khoa h�c � tr��ng cao 6}ng King � London và Penicula 

Technikon � Bellville. Trong dN án này, Johnson... (2000) 6ã miêu tQ r8t 

chi ti>t, các nhóm giáo viên d�y môn khoa h�c � Nam Phi — nh5ng ng��i 

làm vi:c trong 6i;u ki:n thi>u thCn trong nh;u nam, cùng t. h�p vOi các 

hình th`c phát triAn ngh; khác nhau: d�y h�c, thQo luPn nhóm, làm vi:c 

nhóm dNa trên ch��ng trình giQng d�y 2005... Johnson, Monk và Hodges 

(2000) 6ã miêu tQ dN án này là "b�Oc 6i nhy", "khiêm tCn" nh�ng khá 

hi:u quQ trong vi:c nâng cao hiAu bi>t và các k	 nang c_a giáo viên d�y 

môn khoa h�c. 

� S* hSp tác khác gi<a các c� s� +ào t$o 

g nhi;u quCc gia trên th> giOi, nhi;u ch��ng trình 6ào t�o t�i ch`c và 

phát triAn ngh; dành cho giáo viên tMn t�i là k>t quQ c_a vi:c hLp tác 

gi5a các c� s� 6ào t�o khác nhau (công vi:c r&ng h�n so vOi mCi quan h: 

6Ci tác gi5a tr��ng ph^ thông và 6�i h�c 6�Lc bàn tOi � trên). Ch}ng h�n 

nh� � Canada, có m&t vài dN án liên quan 6>n tr��ng ph  ̂thông, tr��ng 

6�i h�c và B& Giáo d.c. M&t cách c. thA h�n, Tr��ng #�i h�c Toronto 

kh�i x�Ong Trung tâm Phát triAn Giáo viên — trung tâm này làm vi:c cùng 

vOi h&i 6Mng các tr��ng ph^ thông nhZm cung c8p các ch��ng trình 6ào 

t�o t�i ch`c trong các l	nh vNc 6ào t�o vOi m.c 6ích c. thA. g Bristish 

Columbia, t8t cQ các tr��ng 6�i h�c 6ào t�o giáo viên 6;u làm vi:c m&t 

cách gun bó vOi b& giáo d.c và các tr��ng h�c 6(a ph��ng 6A giOi thi:u 

các ch��ng trình 6ào t�o mùa hè 6�Lc công nhPn và các h&i thQo tPp 

trung v; vi:c thNc hi:n các ch��ng trình giQng d�y (Wideen và Holborn, 

1990). g Nam Phi, m&t ch��ng trình 6�Lc phát triAn mà � 6ó các giáo 

viên tCt nghi:p xong giai 6o�n 6ào t�o ban 6]u � m&t tr��ng 6�i h�c � 

Nam Phi 6�Lc gni 6>n các ngành khác nhau, các t^ ch`c xã h&i và 
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th��ng m�i nh� m&t ph]n tham gia khoá h�c l8y bZng trong m&t nam 

(Penny và Harley, 1995). M.c tiêu chính là phQi làm cho nh5ng giáo viên 

6ang ti>p t.c theo h�c có hiAu bi>t 6]y 6_ v; các k	 nang 6�Lc yêu c]u 

trong các hoàn cQnh khác nhau 6A h� có thA khám phá ra các mRt c]n 

phát triAn cho các h�c sinh c_a mình. Penny và Harley (1995) cho rZng 

các ch��ng trình này che thành công m&t ph]n, b�i vì mRc dù các giáo 

viên 6ang theo h�c này phát triAn nh5ng hiAu bi>t h5u ích v; các l	nh 

vNc c. thA mà h� bi>t nh�ng d��ng nh� h� không có khQ nang lí thuy>t 

hoá nh5ng gì h� trQi nghi:m. 

Hình th`c khác c_a sN hLp tác gi5a các c� s� 6ào t�o là sN hLp tác gi5a 

tr��ng h�c ph^ thông và các t̂  ch`c chuyên nghi:p khác bên ngoài h: 

thCng giáo d.c chính th`c. Bainer, Cantrell và Barron (2000) mô tQ mCi 

quan h: hLp tác trong th�i gian dài (ít nh8t 1 nam và không nhi;u h�n 5 

nam) gi5a giáo viên/tr��ng h�c ph^ thông và nh5ng chuyên gia v; tài 

nguyên thiên nhiên — nh5ng ng��i này luôn hoàn thành vài trò c_a 

nh5ng giáo viên không chính th`c trong giáo d.c c&ng 6Mng, nh�ng h� 

l�i không trQi qua quá trình chujn b( tr� thành giáo viên m&t cách chính 

th`c. M.c 6ích c_a mCi quan h: hLp tác là nhZm giúp 6V các chuyên gia 

v; tài nguyên thiên nhiên có 6�Lc các k	 nang và thNc hành d�y h�c khác 

nhau và nhZm giúp các giáo viên phát triAn nhi;u k	 nang và hiAu bi>t 

h�n v; d�y các môn khoa h�c. MRc dù các phân tích c_a Bainer tPp trung 

vào vi:c ghi nhPn Qnh h��ng c_a mCi quan h: này tOi các chuyên gia v; 

tài nguyên thiên nhiên nh�ng k>t quQ cho th8y dN án ch��ng trình cTng 

có tác 6&ng tích cNc 6>n các giáo viên có liên quan. 

� M$ng l;�i tr;�ng h:c ph\ thông 

M&t vài dN án bao gMm sN thành lPp các m�ng l�Oi tr��ng h�c ph^ thông 

nhZm hc trL phát triAn ngh; cho các giáo viên, thay 6^i trong tr��ng h�c 

và cQi cách giáo d.c � c8p 6& cao h�n. 

Hai ví d. v; m�ng l�Oi này 6�Lc Sachs (2000) 6�a ra, 6�Lc coi nh� là 

nh5ng sáng ki>n thành công � Australia.  

M&t là M�ng l�Oi các tr��ng h�c quCc gia (NSN), m.c 6ích ban 6]u ch_ 

y>u c_a m�ng l�Oi này là ho�t 6&ng nh� m&t công c. cQi cách h: thCng. 

M�ng l�Oi này 6�Lc lên k> ho�ch nh� m&t dN án nghiên c`u hành 6&ng 

mang tính quCc gia, b�i vì các nhà làm chính sách r8t thích thú vOi vi:c 

xác 6(nh vPt cQn nào làm h�n ch> tr��ng ph^ thông thNc hi:n các ý 

t��ng c_a h� 6A nâng cao vi:c d�y và h�c. NSN 6ã hc trL cho h�n 400 

tr��ng ph^ thông � Australia và k>t nCi quá trình phát triAn ngh; nghi:p 



HƯỚNG DẪN ĐỒNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN  |  43 

 

 

cùng vOi các sáng ki>n nghiên c`u v; tr��ng ph^ thông. Các giáo viên có 

nh5ng tín hi:u tích cNc: sN phát triAn ngh; nghi:p c_a h� 6�Lc thi>t k> 

và 6�t 6�Lc nh5ng lLi ích trong môi tr��ng tr��ng ph^ thông, ch` không 

phQi ti môi tr��ng bên ngoài nào khác. 

Hai là DN án k>t nCi 6^i mOi. Sáng ki>n này c_a ng��i Australia (có ý 

6(nh) b^ sung các ho�t 6&ng c_a NSN. DN án này có liên quan 6>n mCi 

quan h: hLp tác chính th`c gi5a tr��ng h�c ph^ thông và các tr��ng 6�i 

h�c trong nc lNc nhZm thNc hi:n nghiên c`u và thNc hành nhZm phát 

triAn ngh; nghi:p c_a các giáo viên � cQ tr��ng h�c ph^ thông và tr��ng 

6�i h�c. Các giáo viên � dN án này có thA phát triAn các k	 nang và nang 

lNc 6A nâng cao vi:c phát triAn ngh; nghi:p c_a h�, nh� h�c tPp, tham 

gia, c&ng tác, hLp tác, các ho�t 6&ng và nghiên c`u (Sachs, 2000). 

� M$ng l;�i c5a các giáo viên 

M�ng l�Oi c_a các giáo viên t�o 6i;u ki:n cho các giáo viên xích l�i g]n 

nhau 6A giQi quy>t các v8n 6; mà h� gRp phQi trong công vi:c, và nh� 6ó 

có thA phát triAn 6�Lc sN nghi:p riêng c_a mci ng��i vOi t� cách là các 

cá nhân hay vOi t� cách là nhóm giáo viên. Các m�ng l�Oi này có thA 

6�Lc t�o ra m&t cách t��ng 6Ci không chính th`c thông qua các cu&c 

h�p th��ng kì gi5a các giáo viên; hoRc chính th`c thông qua vi:c thi>t 

lPp các mCi quan h:, giao ti>p và h&i tho�i (Lieberman, 1999). Huberman 

(2001) trình bày c. thA t]m quan tr�ng c_a vi:c sn d.ng m�ng l�Oi giáo 

viên nh� m&t hình th`c hc trL. Huberman (2001) 6�a ra mô hình có liên 

quan 6>n các giáo viên trong cùng m&t tr��ng và khác tr��ng, các giáo 

viên có cùng c8p 6& v; ke luPt, môn h�c hay các ho�t 6&ng cùng nhau 

làm. Huberman (2001) cTng 6�a ra nh5ng lPp luPn chuc chun v; t]m 

quan tr�ng c_a vi:c m�ng l�Oi 6�Lc quQn lí b�i chính các giáo viên và 

rZng m�ng l�Oi làm nQy sinh quá trình mà � 6ó các giáo viên có thA giao 

ti>p, 6�a ra các v8n 6;, quan sát công vi:c c_a nh5ng ng��i khác và 

mang m�i ng��i xích l�i g]n nhau — 6ó chính là các chuyên gia trong các 

l	nh vNc khác... 

g nhi;u khu vNc khác nhau c_a th> giOi, nhi;u m�ng l�Oi giáo viên ho�t 

6&ng hi:u quQ. Lauriala (1998) vi>t v; các nhóm giáo viên và m�ng l�Oi 

mOi 6�Lc thành lPp trong khuôn kh^ nhi;u tr��ng ph^ thông Ph]n Lan 

6A _ng h& cho quá trình phát triAn ngh; nghi:p c_a giáo viên. Mô hình 

này ting phát triAn thành công và 6�Lc thNc hi:n b�i các giáo viên NhPt 

BQn. Mô hình này 6�Lc coi nh� là hình th`c thay th> cho ch��ng trình 

6�Lc thành lPp và tài trL b�i chính ph_ 6A phát triAn giáo d.c 6ào t�o t�i 
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ch`c. Các nhóm t  ̂ ch`c này hLp tác vOi Liên hi:p Giáo viên NhPt BQn, 

nh�ng không tham gia vào các ho�t 6&ng c_a Liên hi:p. M.c 6ích chính 

� 6ây là nhZm "phát huy vi:c d�y h�c, 6&c lPp vOi sN kiAm soát c_a chính 

ph_ và giáo d.c dân ch_" (Shimahara, 1995, trang 183). Nhi;u m�ng l�Oi 

tMn t�i d�Oi sN k>t hLp cùng vOi H&i 6Mng phCi hLp vì các t^ ch`c nghiên 

c`u giáo d.c tình nguy:n — thành lPp nam 1959. Các m�ng l�Oi t^ ch`c 

các cu&c h&i thQo th��ng kì, xu8t bQn t�p chí 6A bán � các cna hàng bách 

hoá th��ng m�i, và t  ̂ch`c khoQng 200 h&i thQo mùa hè mci nam. M�ng 

l�Oi cTng t^ ch`c các dN án nh� "bài h�c nghiên c`u", m&t mô hình phát 

triAn ngh; nghi:p n�i mà các nhóm giáo viên làm vi:c cùng nhau trong 

m&t vài tu]n, 6ôi khi là vài tháng 6A chujn b( các bài h�c mhu trình bày 

tr�Oc các giáo viên khác trong tr��ng, hay thPm chí trình bày tr�Oc các 

giáo viên tr��ng khác và khu vNc khác (bài h�c nghiên c`u công c&ng) 

(Newcomb, 1998). M�ng l�Oi c_a các giáo viên 6�Lc t^ ch`c có ke luPt 

(xem ví d. H&i 6Mng nhà giáo d.c l(ch sn, T^ ch`c Giáo d.c Toán h�c), 

hoRc 6�Lc t^ ch`c b�i các tr��ng ph^ thông. H]u h>t mci tr��ng ph  ̂

thông 6;u có nhóm nghiên c`u riêng mà th��ng 6`ng ra t̂  ch`c các 

ho�t 6&ng nghiên c`u nh� phát triAn ch��ng trình d�y h�c, trình bày 

tr�Oc lOp h�c, quan sát và thQo luPn v; d�y h�c... (Shimahara, 1995). H: 

thCng giCng vOi m�ng l�Oi giáo viên c_a NhPt BQn là m�ng l�Oi c_a giáo 

viên Columbia (xem mô tQ c_a Schmidt). 

� Giáo d�c tA xa 

Peraton (1995) 6(nh ngh	a giáo d.c ti xa là "m&t quá trình 6ào t�o mà 

theo 6ó các ph]n quan tr�ng c_a vi:c giQng d�y 6�Lc ti>n hành b�i m&t 

ng��i nào 6ó � cách xa ng��i h�c v; cQ không gian hoRc th�i gian" 

(trang 25). Theo 6(nh ngh	a này, c.m ti quan tr�ng là "ph]n quan 

tr�ng c_a vi:c giQng d�y", b�i vì c.m ti này có ý nói 6>n không phQi t8t 

cQ nh5ng gì liên quan 6>n giQng d�y 6;u di�n ra � m&t khoQng cách nào 

6ó. Tuy nhiên, nhi;u quCc gia khác nhau 6ã thNc hi:n các ch��ng trình 

6ào t�o ti xa 6A hc trL vi:c phát triAn ngh; c_a các giáo viên bZng cách 

sn d.ng nhi;u ph��ng ti:n nh� 6ài phát thanh, truy;n hình, 6i:n tho�i, 

van bQn và các thi>t b( giao ti>p 6i:n tn và ghi âm (Miller, Smith và 

Tilstone, 1998). 

g Australia, giáo d.c ti xa t�o 6i;u ki:n cho các giáo viên, 6Rc bi:t là n5 

giOi, có thA l8y 6�Lc các bZng c8p 6ào t�o cao h�n 6A h� có thA 6�Lc 

thang ti>n lên c8p 6& cao mà n5 giOi có thA num gi5 — c8p 6& mà so vOi 

nam giOi thì ph. n5 vhn ch�a có nhi;u ng��i cao h�n 6�Lc. Trong khi 
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6ó, � Brazil, cQ ph. n5 và nam giOi 6;u 6�Lc h��ng lLi ti giáo d.c ti xa 

trong quá trình 6ào t�o chujn b( làm giáo viên vOi m.c 6ích có thA có 

6�Lc sN linh 6&ng trong xã giao (Peraton, 1995). KhCi Th(nh v�Lng chung 

v; h�c tPp, m&t t^ ch`c quCc t> c_a các thành viên nhóm KhCi Th(nh 

v�Lng chung cTng hc trL các dN án 6ào t�o ti xa � nhi;u n�Oc. Ch}ng 

h�n nh� � Jamaica là ch��ng trình chujn b( cho các giáo viên tiAu h�c, � 

Gambia, Ghana, Nigeria, và Sierra Leone là dN án giáo d.c giáo viên vOi 

sN hLp tác c_a H�c vi:n Giáo viên QuCc gia Nigeria; � Uganda là ch��ng 

trình B.Ed sn d.ng nhi;u hình th`c, ph��ng ti:n 6�Lc phát triAn � 

Tr��ng #�i h�c Nairobi, Kenya; và � Zimbabwe là k> ho�ch nhZm hc trL 

quá trình chujn b( hành ngh; c_a các giáo viên trung h�c t�i ch`c (KhCi 

Th(nh v�Lng chung v; h�c tPp, 2001). UNESCO, m&t t^ ch`c quCc t>, 

cTng 6�a ra nhi;u ch��ng trình 6ào t�o t�i ch`c dành cho các giáo viên. 

G]n 6ây, có m&t ch��ng trình 6ào t�o 6Rc bi:t dành cho các giáo viên 

vOi nh5ng ch��ng trình giQng d�y r8t khác nhau. Ch��ng trình bao gMm 

6 6�n v( h�c ph]n mà giáo viên có thA h�c theo nhóm hoRc tN h�c và 

gMm nhi;u ho�t 6&ng phQi 6�Lc thNc hi:n theo nhóm các giáo viên hLp 

tác cùng nhau. Weinberge (2000) 6�a ra báo cáo rZng h�n m&t nna sC 

tr��ng 6�i h�c � V��ng quCc Anh có 6ào t�o t�i ch`c bZng cách cung 

c8p các khoá h�c sau khi tCt nghi:p cTng theo hình th`c này. Sau khi 

nghiên c`u quá trình hoàn thành m&t ch��ng trình th�c s	 v; giáo d.c 

bZng hình th`c 6ào t�o ti xa dành cho 14 h�c sinh, Weinberge nhPn th8y 

có Qnh h��ng tích cNc 6Ci vOi sN phát triAn ngh; nghi:p c_a giáo viên. 

Weinberge cTng nh8n m�nh rZng khQ nang ti>p cPn các th� vi:n là y>u 

tC chính trong các ch��ng trình này và 6ó là lí do giQi thích thành công 

c_a ch��ng trình. Miller, Smith và Tilstone (1998) cTng 6�a ra các k>t 

quQ t��ng tN. 

M&t sC cu&c nghiên c`u 6ánh giá sN Qnh h��ng c_a vi:c 6ào t�o ti xa 

trong vi:c hc trL sN phát triAn ngh; c_a các giáo viên. Ví d.: Có ít bZng 

ch`ng _ng h& cho tuyên bC rZng 6ào t�o ti xa cho giáo viên khi>n vi:c 

thNc hành giQng d�y t�i các lOp h�c 6�Lc nâng cao. g Anh, B& Khoa h�c 

và Giáo d.c u) thác cho Tr��ng #�i h�c M� cung c8p các công c. giQng 

d�y cho các tr��ng trung h�c, nh�ng không có sC li:u nào 6�Lc thu 

thPp 6A 6ánh giá sN Qnh h��ng c_a nh5ng cC gung này (Perraton, 1995). 

M&t vài nghiên c`u 6�Lc ti>n hành � các n�Oc 6ang phát triAn che ra 

nhi;u k>t quQ l&n x&n, khác nhau, và rZng nh5ng giáo viên 6ang trong 

quá trình ti>p t.c h�c vhn phQi hoàn thành ch��ng trình thNc hành 

tr�Oc khi tCt nghi:p. Xét v; khía c�nh tích cNc, các nghiên c`u � các 
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n�Oc phát triAn (xem ví d. c_a Broady, 1995) cho th8y nh5ng ng��i h�c 

cho rZng ch��ng trình 6ào t�o ti xa chujn b( tr� thành giáo viên ít nh8t 

� m&t khía c�nh nào 6ó cTng giúp cho h� tN tin và nâng cao khQ nang 

tN h�c hyi, cQi thi:n k	 nang mà chuc chun có lLi cho h� trong vai trò là 

giáo viên. 

Theo truy;n thCng, giáo d.c ti xa ph. thu&c vào nh5ng h�Ong dhn tN 

h�c, 6�c và sn d.ng 6ài phát thanh và truy;n hình. Vi:c sn d.ng 6ài 

phát thanh nh� m&t công c. c_a 6ào t�o ti xa h]u h>t 6�Lc 6; ngh( 

thNc hi:n � các n�Oc 6ang phát triAn nhZm thoQ mãn nhu c]u c_a sC 

6ông các giáo viên ch�a 6�Lc chujn b( tr� thành giáo viên hoRc ch�a 

6_ nang lNc giQng d�y và giúp h� có 6�Lc sN 6ào t�o vOi chi phí th8p 

h�n so vOi vi:c sn d.ng các hình th`c công ngh: khác (truy;n hình, 

máy tính, 6	a video t��ng tác...). Nam 1990, Teas cho bi>t "ít nh8t 20 

ch��ng trình 6ào t�o qua 6ài phát thanh radio cung c8p ch��ng trình 

6ào t�o t�i ch`c cho các giáo viên ch�a có nang lNc hay nang lNc y>u 

kém � 19 các quCc gia 6ang phát triAn. Tuy nhiên, v8n 6; này vhn b( 

giOi h�n v; quy mô" (Teas, 1990, trang 2). 

Nhóm 2: Mô hình nhóm nhG hoHc riêng lJ 

� Giám sát � l�p h:c: giám sát truy6n th9ng và lâm sàng 

Theo hình th`c truy;n thCng, quá trình này (mô hình “thanh tra” — theo 

cách g�i c_a Bourke, 2001) 6�Lc thNc hi:n b�i các nhà quQn lí, nh5ng 

ng��i 6>n lOp h�c, ghi l�i các chú ý và kiAm tra vi:c tuân th_ danh sách 

các tiêu chí li:u giáo viên có 6áp `ng t8t cQ các yêu c]u c]n thi>t hay 

không, sau 6ó h� r�i lOp h�c và không 6�a phQn hMi l�i cho giáo viên 

(ngay lPp t`c hay th> nào 6i n5a). DNa trên nh5ng 6ánh giá ngun g�n, 

giáo viên có thA 6�Lc thang ch`c hoRc không, ti>p t.c h�c hay kí l�i hLp 

6Mng cho các nam ti>p sau. Ví d.: giám sát giáo viên � m&t sC tr��ng h�c 

ph^ thông � Brunei do Bourke (2001), và m&t sC tr��ng � M	 Latinh do 

Villegas — Reimers (1998) thNc hi:n. SN Qnh h��ng c_a nh5ng 6ánh giá 

này 6Ci vOi sN phát triAn ngh; c_a các giáo viên là r8t tiêu cNc khi ng��i 

ta không 6�a ra phQn hMi hay sN hc trL nào cho các giáo viên 6�Lc giám 

sát (Wilson, 1994a). H�n n5a, các 6ánh giá ch_ y>u tPp trung vào thNc 

hành trên lOp h�c, mà không 6�a ra 6ánh giá v; sN chujn b( và lên k> 

ho�ch bài giQng c_a giáo viên, quá trình t� duy, sN 6am mê, 6&ng lNc 

thúc 6jy và giao ti>p vOi cha m� h�c sinh, 6Mng nghi:p và sN tham gia 

vào các ho�t 6&ng c_a tr��ng h�c và các c&ng 6Mng... (Hickcox và 

Musella, 1992; Stodolsky, 1990), 6ây 6;u là nh5ng mRt quan tr�ng c_a 
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ngh; d�y h�c. K>t quQ là giáo viên tr� nên t`c giPn và có cQm giác và thái 

6& tiêu cNc 6Ci vOi vi:c b( giám sát. 

Ngày nay, h]u h>t các ch��ng trình phát triAn ngh; nghi:p 6;u 6ánh giá 

vi:c thNc hành giQng d�y trên lOp h�c nh� là m&t y>u tC c_a ch��ng 

trình, nh�ng không phQi là t8t cQ. Theo quan 6iAm mOi, giám sát 6�Lc 

coi là cách 6A 6�a l�i các phQn hMi và 6; ngh( nhZm nâng cao ting mRt 

c. thA c_a quá trình giQng d�y. Trên nhi;u ph��ng di:n, hình th`c giám 

sát truy;n thCng d]n d]n chuyAn sang hình th`c giám sát lâm sàng.  

Wang và Seth (1998) 6�a ra ví d. v; hình th`c này. Tác giQ miêu tQ sN b8t 

6uc d	 c_a các giáo viên Trung QuCc khi b( giám sát b�i m&t nhà nghiên 

c`u ng��i Anh và m&t nhà nghiên c`u ng��i Trung QuCc v; cách th`c 

mà giáo viên thay 6^i thái 6& vOi vi:c b( giám sát � trên lOp d�y nh� th> 

nào sau khi 6�Lc các nhà nghiên c`u can thi:p m&t cách c. thA trên lOp 

d�y. Theo nghiên c`u này, sN giám sát 6�Lc thNc hi:n m&t cách “l(ch 

lãm” và nh5ng phQn hMi 6�Lc 6�a l�i cho các giáo viên m&t cách tôn 

tr�ng 6>n m`c thái 6& c_a các giáo viên v; v8n 6; này 6ã thay 6^i. Sau 

cùng, các giáo viên coi vi:c giám sát và 6ánh giá v; công vi:c c_a h� nh� 

là m&t c� h&i 6A phát triAn sN nghi:p, ch` không phQi là 6i;u gì 6áng sL. 

"Giám sát lâm sàng là khái ni:m 6�Lc hình thành � tr��ng h�c mùa 

hè Harvard — Newton, 6�Lc coi nh� là m&t cách 6A phát triAn sN 

nghi:p c_a giáo viên thông qua thQo luPn, quan sát và phân tích v; 

cách th`c d�y h�c "trong khuôn kh^ lOp h�c" (Grimmett và Crehan, 

1992, trang 68). Hi:n nay, giám sát lâm sàng 6�Lc coi là m&t mô hình 

hi:u quQ nhZm phát triAn ngh; nghi:p d�y h�c (Wanzare và da Costa, 

2000), và 6ây là m&t trong nh5ng y>u tC chung nh8t c_a giáo d.c 6ào 

t�o giáo viên lúc 6]u. 

M&t trong nh5ng cách th`c ph^ bi>n nh8t thNc hi:n giám sát lâm sàng là 

cách th`c gMm có vi:c h&i ngh( ti;n quan sát, quan sát sN vi:c di�n ra 

trong lOp h�c, phân tích các sC li:u thu thPp 6�Lc trong suCt bu^i quan 

sát và h&i ngh( sau khi quan sát. Các nghiên c`u 6ánh giá v; ph��ng 

pháp này cho nh5ng k>t quQ trái ng�Lc nhau. Pravan (1983) cho bi>t tác 

6&ng c_a quan sát lâm sàng là không xác 6(nh; trong khi 6ó Adam và 

Glickman (1984) cho rZng mô hình lâm sàng này có nh5ng tác 6&ng tích 

cNc 6>n khQ nang truy;n 6�t ki>n th`c và thái 6& c_a giáo viên. SN 6Ci 

lPp t��ng phQn trong nhPn xét này có thA do cách giám sát lâm sàng 

6�Lc thNc hi:n là khác nhau. N>u giám sát mà không khu bi:t nhu c]u 

c_a giáo viên có kinh nghi:m và ch�a có kinh nghi:m và n>u ti>n hành 
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giám sát theo cách h�i hLt thì m.c 6ích c_a vi:c phát triAn ngh; nghi:p 

có lm sm không 6�t 6�Lc. Bên c�nh 6ó, kiAu giám sát này 6òi hyi phQi có 

sN hLp tác gi5a nh5ng ng��i giám sát và giáo viên, tuy nhiên 6i;u này l�i 

ít khi xQy ra (Smyth, 1989). 

� #ánh giá n^ng l*c c5a h:c sinh 

VOi sN quan tâm, xu h�Ong tPp trung g]n 6ây và các 6ánh giá dNa trên 

tiêu chujn và nang lNc, nhi;u nhà nghiên c`u 6�a ra quan ni:m mOi v; 

6ánh giá h�c sinh và coi 6ây là m&t v8n 6; chuyên môn mà giáo viên c]n 

h�c và nó Qnh h��ng 6>n sN phát triAn ngh; c_a giáo viên, và 6�a ra h: 

thCng 6ánh giá mOi 6óng góp quan tr�ng vào ch8t l�Lng giQng d�y. Cùng 

vOi sN phát triAn c_a h: thCng mOi này, 6Qm bQo ch8t l�Lng nên 6�Lc 

thNc hi:n cùng vOi vi:c 6Qm bQo phát triAn ngh; (Danielson, 2001). 

Ch}ng h�n nh� Falk (2001, trang 120) nói rZng "ngày càng có nhi;u 

nghiên c`u 6�a ra dhn ch`ng v; mCi quan h: gi5a vi:c h�c c_a giáo viên 

và 6ánh giá nang lNc c_a giáo viên trên lOp d�y h�c". Trong nghiên c`u 

này, Falk xác 6(nh 3 hình th`c 6ánh giá tác 6&ng 6>n quá trình h�c c_a 

giáo viên là: 

— Giáo viên 6ánh giá quá trình h�c c_a h�c sinh bZng cách quan sát, 6�a ra 

dhn ch`ng bZng van bQn và tPp hLp công vi:c c_a h�c sinh qua th�i gian 

vOi nh5ng 6ánh giá qua vi:c h�c tPp c_a h�c sinh trên lOp; 

— Giáo viên 6ánh giá phQn `ng c_a h�c sinh qua các bài kiAm tra dNa theo 

tiêu chujn 6�Lc quQn lí b�i b& phPn bên ngoài; 

— Giáo viên 6ánh giá và phê bình v; quá trình thNc hành c_a chính h� trên 

lOp d�y h�c bZng cách tham gia vào H&i 6Mng quCc gia v; quá trình c8p 

ch`ng che tiêu chujn d�y h�c chuyên nghi:p. 

Trong m&t sC tr��ng hLp, 6ánh giá 6�Lc xem là ho�t 6&ng chính c_a quá 

trình phát triAn ngh; c_a giáo viên. Driscoll (1999) miêu tQ m&t dN án mà 

theo 6ó Driscoll tham gia cùng các 6Mng nghi:p 6A t�o ra m&t c&ng 6Mng 

giáo viên cCng hi>n cho vi:c thay 6^i các cách th`c ti>p cPn c_a h� vOi 

vi:c 6ánh giá lOp h�c. "Chúng tôi th8y quá trình 6ánh giá là m&t mQnh 

68t màu mV dành cho quá trình phát triAn ngh; c_a giáo viên b�i vì n>u 

t^ ch`c m&t cách hLp lí thì các ho�t 6&ng 6ánh giá có thA giúp giáo viên 

có 6�Lc sN quan sát tích cNc và nh5ng 6Rc tr�ng phQn x� v; s� ph�m 

theo xu h�Ong xây dNng" (Driscoll, 1999, trang 81 — 82). Driscoll lPp luPn 

rZng 6ánh giá nên 6�Lc xem là "m&t quá trình tPp hLp bZng ch`ng v; 

ki>n th`c, k	 nang, tính cách c_a h�c sinh... và 6�a ra k>t luPn dNa trên 

các bZng ch`ng theo nhi;u m.c 6ích khác nhau, bao gMm vi:c 6A hiAu 



HƯỚNG DẪN ĐỒNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN  |  49 

 

 

nhu c]u c_a h�c sinh rõ h�n và có m.c tiêu h�Ong dhn và thi>t k> 

ch��ng trình h�c tCt h�n" (Driscoll, 1999, trang 82). "#ánh giá lOp h�c 

trong dN án m�ng toán h�c" yêu c]u sN hLp tác gi5a các giáo viên, nhân 

viên và ng��i giám sát c_a Trung tâm Phát triAn Giáo d.c Hoa Kì. DN án 

bao gMm: th�i gian 6ào t�o, t��ng tác gi5a nh5ng ng��i cùng trang l`a 

m&t cách 6;u 6Rn, m�ng l�Oi các tr��ng cao 6}ng, kiAm soát th�i gian và 

các nguMn thông tin c_a giáo viên và sN linh ho�t 6A t�o 6i;u ki:n cho 

giáo viên thích nghi vOi nh5ng sáng ki>n mOi xn lí các tình huCng trong 

công vi:c. DN án này cTng có các cu&c h&i thQo 6ánh giá trên quy mô 

toàn quCc và các dN án nghiên c`u hành 6&ng khác. 

� H�i th�o, di_n +àn, các c� s� +ào t$o, h�i nghU và các khoá h:c 

Có lm ph��ng pháp truy;n thCng nh8t c_a phát triAn ngh; nghi:p là "6ào 

t�o nhân viên t�i ch`c" 6iAn hình mà bao gMm vi:c sn d.ng các h&i thQo, 

di�n 6àn ngun và các khoá 6ào t�o. Ng��i ta che trích nhi;u v; vi:c coi 

hình th`c 6ào t�o t�i ch`c này là hình th`c duy nh8t c_a phát triAn ngh; 

nghi:p, b�i vì theo truy;n thCng, h]u h>t các cu&c h&i thQo và các di�n 

6àn che 6em l�i kinh nghi:m không 6áng kA và hoàn toàn không liên 

quan 6>n các nhu c]u c_a giáo viên và không cung c8p vi:c ti>p theo nên 

làm gì. Jesness (2000), m&t nhà giáo d.c 6Rc bi:t � Texas, M	 nói rZng: 

"B8t c` ai cho rZng giáo d.c có thA 6�Lc cQi thi:n m&t cách b;n v5ng 

thông qua các h&i thQo thì có lm ng��i 6ó ch�a tham dN h&i thQo nào" 

(trang 37). 

Tuy nhiên, n>u sN hiAu bi>t mOi v; sN phát triAn ngh; nghi:p 6�Lc coi là 

quá trình phát triAn và h�c tPp liên t.c thì có m&t sC tr��ng hLp che ra 

rZng vi:c 6�a ra các h&i thQo, di�n 6àn và khoá h�c cùng vOi các c� h&i 

phát triAn ngh; nghi:p thì có thA sm thành công. M&t ví d. v; tr��ng hLp 

nh� th> 6�Lc Zeegers (1995) 6�a ra dNa trên 3 cu&c h&i thQo di�n ra 

trong m&t ngày dành cho các giáo viên � New Zealand nh� là giai 6o�n 

6]u c_a ch��ng trình phát triAn ngh; nghi:p 6�Lc thi>t k> dành cho các 

giáo viên chujn b( d�y h�c theo ch��ng trình h�c môn khoa h�c mOi 

trên toàn quCc. #Zng sau nh5ng cu&c h&i thQo này là sN hc trL và cung 

c8p thông tin b  ̂ sung ti các hc trL viên và k>t quQ r8t khQ quan. Ví d. 

khác cho mô hình này là � H�c vi:n Giáo viên Buc Carolina (M	). Trong 

nhi;u nam, H�c vi:n 6ã t^ ch`c h�n 40 các cu&c h&i thQo mùa hè di�n ra 

trong m&t tu]n dành cho các giáo viên, và 6ã 6ào t�o 6�Lc h�n 200 giáo 

viên, nh5ng ng��i sau này cTng tr� thành nh5ng ng��i 6ào t�o cho 
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ng��i khác. Ch_ 6; c_a các cu&c h&i thQo 6�Lc 6�a ra và quy>t 6(nh dNa 

trên nhu c]u, kinh nghi:m và t]m nhìn c_a các giáo viên. 

� Phát tri?n ngh6 nghi�p d*a trên các tr;�ng hSp c� th? 

Mô hình phát triAn này liên quan 6>n vi:c sn d.ng "các mô hình d�y h�c 

có thNc và 6�Lc lNa ch�n m&t cách cjn thPn 6A thQo luPn trong các 

nhóm giáo viên nhy... Các tr��ng hLp giúp giáo viên khám phá ra nh5ng 

gì không rõ ràng, 6Ci lPp và ph`c t�p trong tình huCng giQng d�y t��ng 

ching nh� r8t 6�n giQn" (Barnett, 1999, trang 26). Mô hình dNa trên các 

tr��ng hLp này 6�Lc hình thành ti "quan ni:m rZng ki>n th`c 6�Lc xây 

dNng trên n;n tQng các ki>n th`c tr�Oc 6ó, k>t hLp vOi kinh nghi:m, sN 

thay 6^i, ti>n hoá và các k>t quQ 6�t 6�Lc, và do 6ó mô hình cung c8p 

cho ng��i h�c hiAu bi>t sâu suc v; nh5ng giQi pháp thay th>, ch` không 

che là "nh5ng câu trQ l�i 6úng duy nh8t " (Harrington, 1995, trang 203). 

Vi:c sn d.ng mô hình dNa trên các tr��ng hLp c. thA trong vi:c phát 

triAn ngh; nghi:p c_a giáo viên phQi là m&t quá trình liên t.c (Merseth, 

1994), n�i mà giáo viên có c� h&i phQn ánh ting mRt c_a quá trình d�y 

h�c, và th��ng xuyên gRp gV các nhóm 6Mng nghi:p cùng b& môn 6A 

thQo luPn các v8n 6; phát sinh. 

� S* phát tri?n mang tính t* +Unh h;�ng 

Trong mô hình phát triAn ngh; này, các giáo viên xác 6(nh m&t m.c tiêu 

mà h� xác 6(nh là quan tr�ng vOi h� — có thA là quan tr�ng 6Ci vOi cá 

nhân hay quan tr�ng 6Ci vOi nhóm nhy, li:t kê các ho�t 6&ng mà h� sm 

thNc hi:n 6A 6�t 6�Lc m.c tiêu, các nguMn c]n phQi có 6A thNc hi:n và 

cách th`c ti>n hành 6A quá trình thNc hi:n c_a h� và nh5ng thành tNu 

h� 6�t 6�Lc sm 6�Lc 6ánh giá. Trong tr��ng hLp này, giáo viên ch(u trách 

nhi:m v; sN phát triAn c_a chính bQn thân h� và vai trò c_a nh5ng nhà 

quQn lí và giám sát 6A t�o 6i;u ki:n, h�Ong dhn và hc trL sN phát triAn. 

#�a ra các phQn hMi mang tính khách quan là 6i;u c]n thi>t n>u mô 

hình này ho�t 6&ng hi:u quQ. 

M&t hình th`c c. thA c_a mô hình phát triAn ngh; nghi:p là 6i;u mà 

Easton (1999) môt tQ là "nghi th`c 6i;u chenh". Mô hình 6�Lc phát triAn 

b�i David Allen và Joseph McDonald. Theo mô hình này, "m&t giáo viên 

trình bày công vi:c thNc sN c_a mình tr�Oc m&t nhóm "b�n bè" phê bình 

thPn tr�ng trong m&t bài thuy>t trình có t  ̂ ch`c nhZm m.c 6ích "6i;u 

chenh" vi:c làm v��n tOi tiêu chujn cao h�n" (Allen, 1995, trang 2; 

Easton, 1999, trang 54) và sau khi thQo luPn vOi m&t nhóm các 6Mng 
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nghi:p v; nh5ng mRt tích cNc và thách th`c c_a công vi:c, ng��i thuy>t 

trình nói v; cách làm th> nào 6A công vi:c 6�Lc cQi thi:n. 

Mô hình khác 6�Lc 6�a ra b�i Pierce và Hunsaker (1996), và 6ây 6�Lc coi 

là mô hình "phát triAn ngh; d�y h�c vì giáo viên, c_a các giáo viên và do 

các giáo viên". Tên g�i c_a mô hình là #^i mOi tr��ng h�c thông qua sN 

t��ng tác giáo viên (SITTI). Giáo viên thNc hi:n các hành 6&ng sau: 

— #Mng nh8t v; cách muCn ngôi tr��ng trông nh� th> nào hay sm phát triAn 

nh� th> nào; 

— Hoàn thành 6ánh giá nhu c]u liên quan 6>n các nhà quQn lí trong quá 

trình thNc hi:n mô hình; 

— Quy>t 6(nh ai sm là các chuyên gia (trong giOi h�n tr��ng h�c) v; các ch_ 

6; 6�Lc lNa ch�n 6A làm vi:c, và lNa ch�n các thành viên cho 6&i, nhóm, 

nh5ng ng��i tham gia vào vi:c giQng d�y tr�Oc tiên; 

— Nhóm các chuyên gia phát triAn m&t b& phPn nào 6ó liên quan 6>n vi:c 

giQi quy>t các nhu c]u và các ch_ 6; 6�Lc lNa ch�n b�i nh5ng ng��i có 

liên quan; 

— So sánh k>t quQ thu nhPn ki>n th`c c_a ng��i h�c vOi các m.c tiêu. 

— Không có k>t quQ v; tình hình thNc hi:n mô hình này hay thông tin v; sN 

Qnh h��ng c_a mô hình phát triAn ngh; nghi:p c_a giáo viên, hay thông 

tin v; vi:c h�c tPp c_a sinh viên. 

� Phát tri?n hSp tác 

— #ây là thuPt ng5 do Glatthorn (1987) sn d.ng 6A miêu tQ mô hình phát 

triAn hLp tác. Theo mô hình này, giáo viên triAn khai các k> ho�ch phát 

triAn ngh; nghi:p c_a riêng h� trong các nhóm nhy. Mô hình hLp tác 

này t�o 6i;u ki:n cho các giáo viên — nh� m&t nhóm thCng nh8t — � mci 

tr��ng h�c ti>p t.c ch(u trách nhi:m v; ch8t l�Lng giQng d�y (Wilson, 

1994). #i;u này có thA thNc hi:n theo các cách sau: 

— #Ci tho�i v; ngh; 6A thQo luPn các v8n 6; mà các cá nhân quan tâm; 

— Phát triAn ch��ng trình giQng d�y mà các nhóm giáo viên ch(u trách 

nhi:m triAn khai các 6�n v( h�c trình; 

— Giám sát nh5ng ng��i cùng thNc hi:n; 

— GiQng d�y/TrL giúp nh5ng ng��i cùng thNc hi:n; 

— Nghiên c`u hành 6&ng 6A có 6�Lc các thông tin v; các v8n 6; thNc sN 

trong giQng d�y (xem mô tQ v; nghiên c`u hành 6&ng � d�Oi 6ây). 
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#A mô hình ho�t 6&ng hi:u quQ, các 6i;u ki:n sau là r8t c]n thi>t 

(Glatthorn, 1995): 

— Có bCi cQnh tr��ng h�c hLp tác thNc sN (và do 6ó, giáo viên không phQi 

ch(u áp 6Rt trong m&t bCi cQnh không có thNc); 

— Các nhà quQn lí _ng h& các nc lNc vì sN phát triAn; 

— Giáo viên có 6_ th�i gian 6A hoàn thành t8t cQ nhi:m v. 6�Lc li:t kê � trên; 

— Giáo viên 6�Lc 6ào t�o v; cách làm th> nào 6A thNc hi:n mô hình m&t 

cách hi:u quQ. 

� Quan sát quá trình th*c hành xuPt s/c 

Nhi;u ch��ng trình phát triAn ngh; nghi:p t�o 6i;u ki:n cho giáo viên 

quan sát các 6Mng nghi:p, nh5ng ng��i 6�Lc công nhPn là các chuyên 

gia trong giQng d�y. Theo cách này, giáo viên có c� h&i 6A h�c hyi và áp 

d.ng ki>n th`c, k	 nang và cách `ng xn mà các giáo viên xu8t suc thNc 

hi:n trong lOp h�c. Trong nhi;u tr��ng hLp, nh5ng quan sát này c8u 

thành m&t b& phPn c_a ch��ng trình phát triAn ngh; nghi:p r&ng lOn 

h�n, và � nh5ng khía c�nh khác, nh5ng quan sát này là ph]n cCt lõi c_a 

quá trình phát triAn ngh; d�y h�c. M&t ví d. khác là Ch��ng trình phát 

triAn ngh; quy mô quCc t> cho các giáo viên, do H&i 6Mng Anh thNc hi:n. 

Ch��ng trình này tài trL cho các giáo viên ng��i Anh tham quan các ngôi 

tr��ng khác nhau � nhi;u n�Oc và nhi;u hoàn cQnh 6A h� có thA quan 

sát nh5ng mRt 6]u tiên c_a quá trình d�y h�c và công vi:c c_a giáo viên, 

sau 6ó h� có thA chia s� kinh nghi:m vOi các giáo viên khác � các tr��ng 

hLp và c&ng 6Mng này. Ngoài ra, m&t ch��ng trình khác phát triAn ngh; 

d�y h�c bZng cách tài trL cho các chuy>n 6i c_a giáo viên 6>n các quCc 

gia là ch��ng trình kh�i x�Ong b�i Chính ph_ Chile nam 1996 

(Undurraga, không có nam). Các giáo viên Chile 6�Lc tuyAn ch�n b�i 

m&t h&i 6Mng, th��ng dành th�i gian 2 tháng � Chile và 6�a ra ch��ng 

trình mhu theo chuyên môn c_a giáo viên. 

M&t ví d. t��ng tN là ch��ng trình trao h�c b^ng Australia/V��ng quCc 

Anh cho các giáo viên d�y môn khoa h�c. Ch��ng trình do Chính ph_ 

Australia và V��ng quCc Anh tài trL, giúp 6V các giáo viên � m&t trong 

hai n�Oc trQi qua th�i gian quan tr�ng kéo dài nhi;u tu]n � n�Oc còn l�i 

6A quan sát v; quá trình thNc hành giQng d�y xu8t suc, tham gia vào các 

dN án nghiên c`u, tham gia h&i thQo và các cu&c bàn luPn vOi 6Mng 

nghi:p � n�Oc s� t�i (Robottom và Walker, 1995). Ch��ng trình thành 

công trong vi:c phát triAn sN nghi:p d�y h�c c_a các giáo viên. 
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� T^ng c;�ng s* tham gia c5a giáo viên trong các vai trò m�i 

Mô hình này dNa trên quan 6iAm rZng sN phát triAn ngh; c_a các giáo 

viên 6�Lc cQi thi:n bZng cách tang c��ng sN tham gia, sN Qnh h��ng, các 

ho�t 6&ng c_a giáo viên nh� quQn lí, t^ ch`c, hc trL và kiAm tra (Conley, 

1991). Khi giáo viên ch(u trách nhi:m v; quá trình chujn b( c_a mình thì 

quá trình chujn b( 6ó sm có hi:u quQ h�n. Ch}ng h�n nh� � Tây Ban 

Nha, vi:c ra 6�i c_a các Trung tâm Giáo viên có tác 6&ng tích cNc 6>n sN 

phát triAn ngh; nghi:p c_a các giáo viên. Các trung tâm này 6�Lc t  ̂

ch`c nh� các c� s� 6ào t�o nhZm m.c 6ích m� r&ng và trao 6^i ki>n 

th`c và kinh nghi:m và vì sN phát triAn và truy;n bá các nguMn giQng d�y 

mOi. Các trung tâm 6�Lc quQn lí theo hình th`c nh� các b& phPn hLp tác 

vOi nhau, có các 6�i di:n 6�Lc lNa ch�n b�i giáo viên ti các trình 6& giáo 

d.c khác nhau, trong cQ tr��ng công lPp và tr��ng t� th.c và có các 

6oàn 6�i biAu là nh5ng ng��i quQn lí (Morgenstern de Finkel, 1993). 

� Mô hình phát tri?n các kC n^ng 

Mô hình này do Joyce và Showers (1988) trình bày, 6�Lc thi>t k> 6A phát 

triAn k	 thuPt và k	 nang d�y h�c mOi nh� cách 6Rt câu hyi, 6Rt câu hyi 

vOi yêu c]u cao h�n và làm vi:c nhóm. #A mô hình ho�t 6&ng hi:u quQ, 

vi:c tính 6>n th�i gian là 6i;u c]n thi>t. Sau th�i gian 6ó, giáo viên sm 

d]n hoà nhPp tr� l�i lOp h�c vOi ph��ng pháp giQng d�y mang tính b;n 

v5ng. Nam y>u tC c_a mô hình này là: 

— M� r&ng lí thuy>t thông qua các bài giQng, thQo luPn và 6�c; 

— TPp các k	 nang thông qua video hay trong cu&c sCng; 

— ThNc hành trong 6i;u ki:n giQ cách (thn thNc hành 20 — 25 l]n trong th�i 

gian 8 — 10 tu]n; 

— Nh5ng ng��i cùng thNc hi:n 6�a ra h�Ong dhn và phQn hMi (khuy>n 

khích ghi l�i quá trình thNc hành qua bang, 6	a); 

— GiQng d�y trong suCt quá trình chuyAn hoá ti 6ào t�o sang 6`ng lOp d�y 

h�c thPt sN. 

Baker và Smith (1999) trình bày vi:c thNc hi:n mô hình này m&t cách 

hi:u quQ. Theo nghiên c`u, các giáo viên c_a hai ch��ng trình mhu giáo 

� M	 trQi qua m&t ch��ng trình phát triAn ngh; bZng cách sn d.ng mô 

hình các k	 nang, 6A h�c hyi thêm v; nhi;u cách ti>p cPn mOi trong vi:c 

h�Ong dhn quan tr�ng 6Ci vOi thành công 6�c b�Oc 6]u c_a tr�. 
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� Mô hình ph�n x$: giáo viên là ng;�i th*c hành ph�n x$ 

Mô hình này hình thành nên kinh nghi:m 6`ng lOp c_a các giáo viên. 

Mô hình 6òi hyi giáo viên chú ý 6>n l(ch trình hZng ngày và các sN ki:n 

di�n ra trong ngày và cân nhuc xem ý ngh	a và hi:u quQ c_a nh5ng vi:c 

làm này nh� th> nào. 

Mô hình này dNa trên các y>u tC nh�: cam k>t c_a giáo viên làm vi:c vì 

lLi ích c_a h�c sinh thông qua vi:c phQn ánh nh5ng gì giáo viên bi>t và 

có lLi nh8t 6Ci vOi h�c sinh; phQi có sN khái quát quá trình thNc hành c_a 

m&t ai 6ó 6A nâng cao ch8t l�Lng giQng d�y; và không nging nâng cao 

hiAu bi>t thNc t>. 

Mô hình mà � 6ó giáo viên là nh5ng ng��i thNc hành phQn x� 6�Lc kh�i 

x�Ong ti mô hình c_a Schon (xem Clarke, 1995). Mô hình này giQi thích 

rZng ng��i thNc hành có tính ch8t phQn x� khi ng��i 6ó: 

— tò mò, thích thú v; mRt nào 6ó c_a bCi cQnh thNc hành ngh;; 

— trình bày mRt nào 6ó c. thA trong bCi cQnh thNc hành ngh;; 

— trình bày l�i v8n 6; nào 6ó dNa trên ki>n th`c hay kinh nghi:m có ti tr�Oc; 

— triAn khai k> ho�ch cho nh5ng hành 6&ng trong t��ng lai. 

ThNc t>, khi ng. ý nói giáo viên là nhà nghiên c`u và nhà thNc hành 

phQn x� thì but 6]u xu8t hi:n xu h�Ong giáo viên phQi là nhà nghiên c`u 

và nhà thNc hành phQn x� trong b8t c` ch��ng trình nào c_a quá trình 

phát triAn ngh; c_a giáo viên, các nhà làm giáo d.c có nhi;u câu hyi 

ch�a 6�Lc giQi 6áp liên quan 6>n mô hình này. Câu hyi chung nh8t là: 

"Giáo viên nên phQn x� nh5ng gì?". Potter và Badiali (2001) nói rZng ba 

hình th`c phQn x� nên 6�Lc khuy>n khích là: 

— phQn x� k	 thuPt: cân nhuc các ch��ng trình giQng d�y và 6i;u chenh vi:c 

d�y h�c theo tình huCng trong th�i gian c. thA; 

— phQn x� thNc hành: giáo viên suy ngh	 và cân nhuc v; các ph��ng ti:n và 

m.c 6ích c_a ting hành 6&ng c. thA; 

— phQn x� phê bình: giáo viên 6�a ra các câu hyi liên quan 6>n các tình huCng 

mang tính 6�o 6`c và 6�o lí trong ngh; nghi:p và giáo viên có thA hyi câu 

hyi: "Tr� em nên h�c cái gì?" và "T�i sao tr� em nên h�c nh5ng th` 6ó?". 

Zeichner và Tabachnick (2001) 6�a ra bCn xu h�Ong t� duy phQn x�, mci 

xu h�Ong tPp trung vào m&t phQn x�: 

— xu h�Ong hàn lâm tPp trung vào vi:c trình bày các v8n 6; môn h� cho 

h�c sinh 6A h�c sinh có thA hiAu 6�Lc v8n 6;; 
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— xu h�Ong hi:u quQ xã giao tPp trung vào vi:c sn d.ng hi:u quQ các chi>n 

l�Lc giQng d�y chung — 6�Lc 6; xu8t nh� là k>t quQ nghiên c`u 6�Lc ti>n 

hành trong giQng d�y; 

— xu h�Ong phát triAn tPp trung vào quá trình h�c, phát triAn và hiAu h�c 

sinh; 

— xu h�Ong tái xây dNng xã h&i tPp trung vào các v8n 6; v; bình 6}ng, công 

bZng và các 6i;u ki:n xã h&i c_a nhà tr��ng. 

Sau cùng, theo Glazer... (2000), mô hình mà dNa trên các quan 6iAm v; 

ng��i thNc hành phQn x� yêu c]u các giáo viên phQn x� tr�Oc các tình 

huCng di�n ra hZng ngày trên lOp h�c, phQn x� tr�Oc sN thay 6^i hay các 

thn nghi:m nào có thA 6�Lc thNc hi:n trong lOp h�c và sN tác 6&ng c_a 

nh5ng vi:c làm này. Khi các thông tin 6�Lc thu thPp, nên ti>n hành các 

b�Oc sau: 

— thQo luPn liên quan 6>n thông tin 6�a ra, có thA sn d.ng câu hyi 6�Lc 

lNa ch�n ti tr�Oc; 

— lên k> ho�ch hành 6&ng cho vi:c thNc hành hay thn nghi:m sna 6^i; 

— t^ ch`c các phiên h�p 6A có thA bàn luPn và phQn ánh v8n 6;; 

— sn d.ng các ph��ng ti:n hc trL bên ngoài trong quá trình phQn x�. 

� Mô hình d*a trên các d* án 

M.c tiêu chính c_a mô hình này là "phát triAn khQ nang c_a giáo viên và 

giáo viên tPp sN làm vi:c m&t cách 6&c lPp và hLp tác nh� nh5ng chuyên 

gia phQn x�. M.c tiêu 6�Lc thNc hi:n dNa trên kinh nghi:m tham gia dN 

án và tham gia bàn luPn, so sánh và t��ng phQn vOi lí thuy>t và công vi:c 

c_a nh5ng 6Mng nghi:p. M.c tiêu ti>p theo là 6óng góp tích cNc vào các 

t^ ch`c riêng c_a sinh viên, vi:c làm này t�o 6i;u ki:n duy trì sN hc trL 

c_a sinh viên dành cho khoá h�c" (Eraut, 1995, trang 625). Các mô hình 

này chujn b( vai trò lãnh 6�o cho giáo viên trong lOp h�c và tr��ng h�c, 

6Mng th�i nâng cao ch8t l�Lng phát triAn ngh; c_a giáo viên (Vulliamy và 

Webb, 1991). 

Kieviet (1990) 6�a ra ví d. v; m&t mô hình nh� th> này. Các giáo viên 

trung h�c � Hà Lan tham gia vào m&t dN án, bao gMm khoá h�c chuyên 

sâu v; cách làm th> nào 6A phát triAn các tài li:u h�c tPp chuyên 6;. 

Khoá h�c 6�Lc 6�a ra d�Oi d�ng 7 hình th`c, khác nhau v; th�i gian 

6�Lc phân b^ 6A giQng giQi và thNc hành. Các giáo viên tham gia thQo 

luPn, 6ánh giá, phQn ánh, phát triAn các công c. d�y h�c... sau 6ó cùng 

vOi các nhà nghiên c`u 6�a ra bQn 6ánh giá v; các mRt c_a ch��ng trình 
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có hi:u quQ nh8t. #iAm 6áng chú ý là giáo viên h�c 6�Lc nhi;u h�n khi 

nhi;u ph]n c_a khoá h�c dành cho các ho�t 6&ng thNc hành. Vi:c h�c 

tr� nên hi:u quQ h�n khi 6�Lc h�Ong dhn b�i hc trL viên — ng��i 6ã 

hoàn thành khoá h�c. Nh5ng k>t quQ này phQn ánh quá trình thNc hành 

c_a giáo viên cTng nh� sN quQn lí c_a tr��ng h�c. 

� Nghiên cEu hành +�ng 

Nghiên c`u hành 6&ng là "m&t quá trình 6i;u tra, phQn ánh và hành 

6&ng nhZm m.c 6ích phát huy, hay gây Qnh h��ng 6Ci vOi tình huCng 

thNc t> mà hình thành nên tr�ng tâm cho cu&c 6i;u tra. #ó là hình th`c 

6Rt câu hyi liên quan 6>n vi:c tN 6ánh giá, nhPn th`c và 6óng góp vào 

kho ki>n th`c hi:n t�i c_a c&ng 6Mng giáo d.c (O’Hanlon, 1996, trang 

181). 3 lí do giQi thích t�i sao nghiên c`u hành 6&ng l�i là mô hình hi:u 

quQ 6Ci vOi quá trình phát triAn ngh; c_a giáo viên: mô hình 6�Lc xây 

dNng dNa trên các câu hyi tìm hiAu thông tin và cho phép giáo viên 6i;u 

tra v; th> giOi riêng c_a mình; mô hình nhZm m.c 6ích nâng cao vi:c 

d�y và h�c � các tr��ng h�c; mô hình h�Ong tOi vi:c hành 6&ng có k> 

ho�ch và 6�Lc cân nhuc cjn thPn nhZm cQi thi:n 6i;u ki:n d�y và h�c 

(O’Hanlon, 1996). 

Tác 6&ng c_a cu&c nghiên c`u hành 6&ng lên quá trình chujn b( hành 

ngh; và quá trình phát triAn ngh; nghi:p c_a giáo viên là r8t quan tr�ng, 

6>n m`c hình Qnh c_a giáo viên vOi t� cách là nhà nghiên c`u sm ngày 

càng tr� nên ph^ bi>n trong c� s� lí luPn v; giáo d.c 6ào t�o. Ngày nay, 

các giáo viên but 6]u 6�Lc công nhPn là nh5ng chuyên gia — ng��i sn 

d.ng khCi ki>n th`c c_a các “nhà nghiên c`u chuyên gia” và 6Mng th�i là 

nh5ng ng��i sáng t�o ki>n th`c (Stokes, 2001). Nhi;u mô hình khác 

nhZm phát triAn ngh; d�y h�c (xem ví d. v; mô hình các tr��ng phát 

triAn ngh; và mô hình hLp tác gi5a các c� s� 6ào t�o) nh8n m�nh t]m 

quan tr�ng c_a vi:c nâng cao vai trò c_a giáo viên nh� nh5ng nhà 

nghiên c`u và nhà thNc hành phQn x� (Stokes, 2001). 

ThNc hi:n mô hình nghiên c`u hành 6&ng vì sN phát triAn ngh; d�y h�c 

không ng. ý 6>n quá trình 6i;u tra c_a ting cá nhân hay cu&c nghiên c`u 

6&c lPp nào 6ó. Trên thNc t>, h]u h>t các sáng ki>n phát triAn nghiên c`u 

hành 6&ng 6;u sn d.ng ít nh8t m&t trong các hình th`c hLp tác sau: dN án 

quy mô toàn tr��ng h�c; dN án nghiên c`u hành 6&ng quy mô các nhóm 

nhy; và sN phQn ánh mang tính ch8t cá nhân vOi sN hc trL các nhóm nhy. 

Các hình th`c nghiên c`u hành 6&ng mang tính ch8t hLp tác này 6�Lc 

6ánh giá là mô hình hi:u quQ vì sN phát triAn ngh; d�y h�c (Day, 1998). 
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MÔ HÌNH HƯỚNG DẪN ĐỒNG NGHIỆP 

TRONG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 

1. Dẫn nhập 

Không m&t giáo viên nào có thA tN kh}ng 6(nh mình là ng��i 6ã hiAu bi>t 

t8t cQ và luôn thành công trong ho�t 6&ng ngh; nghi:p. Nói cách khác, 

ngay cQ nh5ng giáo viên giyi, trong nhi;u tr��ng hLp, vhn c]n 6>n sN trL 

giúp ti nh5ng ng��i khác 6A hoàn thành các nhi:m v. 6�Lc phân công 

trong lao 6&ng ngh; nghi:p t�i c� s� giáo d.c. 

Mci giáo viên 6;u phQi 6óng vai là m&t ng��i h�Ong dhn 6Ci vOi 6Mng 

nghi:p, 6Mng th�i h� 6�Lc trL giúp ti chính vai trò mà h� 6Qm nhi:m 6A 

phát triAn ngh; nghi:p c_a bQn thân. H�Ong dhn có vai trò quan tr�ng 

trong phát triAn ngh; nghi:p c_a mci giáo viên, nh8t là 6Ci vOi các giáo 

viên còn ít kinh nghi:m ngh; nghi:p. 

Cán b& quQn lí tr��ng h�c, các giáo viên có kinh nghi:m th��ng là 

nh5ng ng��i 6óng vai trò h�Ong dhn 6Mng nghi:p. g 6ây, nh5ng v8n 6; 

v; giQng d�y cTng nh� v; chuyên môn 6�Lc thNc hi:n theo k	 thuPt 

chung c_a ho�t 6&ng h�Ong dhn và 6em l�i hi:u quQ 6áng kA cho sN phát 

triAn ngh; nghi:p c_a các 6Ci t�Lng 6�Lc h�Ong dhn. 

H�Ong dhn 6Mng nghi:p trong phát triAn ngh; nghi:p là m&t trong các 

mô hình phát triAn ngh; nghi:p giáo viên � tr��ng h�c. SN tham gia 

nhi:t tình c_a giáo viên vào mô hình này là m&t trong nh5ng y>u tC 

6Qm bQo sN thành công c_a mô hình t�i ting nhà tr��ng. Ch��ng này 

sm cung c8p cho b�n các k	 nang c]n thi>t 6A tham gia mô hình m&t 

cách hi:u quQ. 

2. Mục tiêu 

K�t thúc ch�"ng này, b�n có kh� n&ng: 

� Phát biAu chính xác khái ni:m h�Ong dhn trong phát triAn ngh; 

nghi:p giáo viên. NhPn bi>t m&t sC ch`c nang c_a h�Ong dhn trong phát 

triAn ngh; nghi:p giáo viên; 

Chương 2 
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� Li:t kê 6�Lc các l	nh vNc h�Ong dhn trong phát triAn ngh; nghi:p 

giáo viên. Phân bi:t 6�Lc n&i dung c_a các l	nh vNc này trong h�Ong dhn 

6Mng nghi:p 6A phát triAn ngh; nghi:p; 

� Mô tQ 6�Lc các hình th`c h�Ong dhn 6Mng nghi:p, công c. và 

ph��ng pháp thu thPp, xn lí thông tin trong h�Ong dhn 6Mng nghi:p; 

� #�a ra 6�Lc các ví d. v; h�Ong dhn 6Mng nghi:p trong phát triAn 

ngh; nghi:p giáo viên. 

3. Hoạt động 

3.1. Khái niệm hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề 

nghiệp giáo viên 

B�n hãy xem xét m&t sC ví d.: 

Ví d# 1: M&t giáo viên tr� gRp khó khan trong vi:c vi>t m.c tiêu d�y h�c 

cho bài giQng sup tOi. T^ tr��ng chuyên môn nhuc l�i cho giáo viên 6ó 

các yêu c]u khi vi>t m.c tiêu d�y h�c và 6�a ra nh5ng ví d. c. thA v; 

m.c tiêu d�y h�c... nh� 6ó ng��i giáo viên này vi>t 6�Lc các m.c tiêu 

cho bài giQng c_a mình. Trong tr��ng hLp này, ng��i t^ tr��ng chuyên 

môn 6ã 6óng vai là ng��i h�Ong dhn 6A ng��i giáo viên tr� có 6�Lc k	 

nang vi>t m.c tiêu d�y h�c. #ây là m&t b�Oc ti>n trong phát triAn ngh; 

nghi:p c_a ng��i giáo viên này. 

Ví d# 2: Giáo viên A tham dN bu^i sinh ho�t câu l�c b& c_a m&t lOp h�c 

sinh do giáo viên B (làm ch_ nhi:m) 6i;u khiAn v; ch_ 6; Giáo d;c vì s2 

phát tri0n b1n v8ng. Sau bu^i sinh ho�t câu l�c b& là cu&c gRp gV gi5a 

giáo viên A và giáo viên B. 

− Giáo viên B: Em cQm th8y vi:c 6i;u khiAn bu^i sinh ho�t câu l�c b& c_a 

lOp em hôm nay có nhi;u 6i;u ch�a ^n. 

− Giáo viên A: R8t ming là em nhPn th8y 6i;u 6ó. Em có bi>t 6i;u c]n rút 

kinh nghi:m tr�Oc h>t vOi em trong vai trò ng��i 6i;u khiAn ch��ng 

trình là gì không? 

− Giáo viên B: D�, em cQm nhPn 6�Lc, nh�ng ch�a thA che ra nh5ng 6i;u 

c. thA. 

− Giáo viên A: Tr�Oc h>t là v; ngôn ng5, 6A tPp trung sN chú ý c_a nh5ng 

ng��i tham gia bu^i sinh ho�t câu l�c b&, em phQi sn d.ng ngôn ng5 nói 
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m&t cách hi:u quQ. Nào, bây gi� hãy nghe và lPp l�i cách nói c_a ch( khi 

giOi thi:u n&i dung c_a bu^i sinh ho�t câu l�c b& nhé. 

Nh5ng ví d. nêu trên là minh ho� v; h�Ong dhn 6Mng nghi:p trong phát 

triAn ngh; nghi:p. 

Bài t�p 1. Hãy k? 4 ho$t +�ng b$n +ã th*c hi�n trong vòng m�t n^m qua 

� n�i công tác mà b$n cho rbng các ho$t +�ng +ó mang thu�c tính c5a 

h;�ng dQn +Gng nghi�p trong phát tri?n ngh6 nghi�p giáo viên: 

 

 

 

 

 

 

#? ki?m tra n�i dung bài t(p mìnhth*c hi�n chính xác +'n +âu, b$n hãy 

+:c n�i dung bài +:c d;�i +ây. 

H�Ong dhn (mentoring) là quá trình tác 6&ng có ch_ 6(nh c_a ch_ thA 

h�Ong dhn 6>n quá trình phát triAn tN nhiên c_a 6Ci t�Lng 6�Lc h�Ong 

dhn/giúp 6V nhZm làm cho ng��i 6ó hiAu, ch8p nhPn và sn d.ng 6�Lc 

nh5ng nang lNc và nh5ng mCi quan tâm c_a mình trong vi:c 6�t 6>n các 

m.c tiêu phQi thNc hi:n (m.c tiêu do ng��i 6ó tN 6Rt ra hoRc 6�Lc 6Rt ra 

ti bên ngoài nh�ng ng��i 6ó phQi 6�t 6�Lc). 

Quan ni:m trên v; h�Ong dhn cho th8y: 

— Ch_ thA h�Ong dhn tr�Oc h>t phQi là ng��i có kinh nghi:m (tri th`c, k	 

nang, giá tr( và chujn mNc) v; m&t l	nh vNc nào 6ó. 

— Tác 6&ng có ch_ 6(nh c_a ch_ thA h�Ong dhn 6�Lc thNc hi:n bZng vi:c 

sn d.ng kinh nghi:m c_a mình 6A cC v8n cho ng��i 6�Lc h�Ong dhn. 

T`c là 6�a ra cho ng��i 6�Lc h�Ong dhn nh5ng l�i khuyên trên c� s� am 

hiAu công vi:c, num v5ng v8n 6; c]n giQi quy>t. Ng��i h�Ong dhn không 

che là ng��i cung c8p thông tin cho ng��i 6�Lc h�Ong dhn mà còn cho 

ng��i 6�Lc h�Ong dhn cách giQi quy>t v8n 6;. 

— D�Oi tác 6&ng c_a ng��i h�Ong dhn, ng��i 6�Lc h�Ong dhn có nh5ng 

thay 6^i theo h�Ong tích cNc nh�: thay 6^i nhPn th`c do 6�Lc giQi thích, 

thuy>t ph.c; thay 6^i cách th`c làm vi:c do 6�Lc luy:n tPp theo sN làm 

mhu, che dhn c_a ng��i h�Ong dhn. 
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g bình di:n xã h&i, h�Ong dhn có thA 6�Lc xem nh� m&t ch��ng trình 

trong sC nh5ng d(ch v. trL giúp con ng��i dNa trên nhu c]u c_a mci cá 

nhân. Nó giúp cho ng��i ta hiAu v; môi tr��ng xung quanh h�, v; Qnh 

h��ng c_a nh5ng y>u tC môi tr��ng 6>n mci cá nhân và v; nh5ng 6Rc 

6iAm riêng c_a môi tr��ng. Ho�t 6&ng h�Ong dhn 6�Lc thi>t lPp 6A 

giúp mci ng��i 6i;u chenh theo môi tr��ng c_a cá nhân, phát triAn khQ 

nang 6Rt ra nh5ng m.c tiêu thi>t thNc cho bQn thân h� và 6A hoàn 

thi:n k> ho�ch t^ng thA c_a ng��i 6ó. VOi t� cách là m&t quá trình, ho�t 

6&ng h�Ong dhn không phQi là m&t vi:c làm 6�n giQn mà bao gMm hàng 

lo�t các hành 6&ng và các b�Oc ti>n hành tang d]n h�Ong theo m&t 

m.c 6ích. 

Trong l	nh vNc giáo d.c � ting c� s� giáo d.c, sN h�Ong dhn, vOi t� cách 

là m&t ki>n t�o giáo d.c, 6òi hyi phQi có nh5ng ng��i có nhi;u kinh 

nghi:m 6A giúp cho mci ng��i khác (6Mng nghi:p hoRc h�c sinh) tN hiAu 

6�Lc mình, bi>t tN 6ánh giá và tN nguy:n thNc hi:n theo các che dhn (lí 

thuy>t hoRc thNc hành) c_a nh5ng ng��i có kinh nghi:m 6A nâng cao 

m`c 6& thích `ng c_a bQn thân vOi yêu c]u c_a công vi:c cTng nh� môi 

tr��ng ho�t 6&ng c_a anh ta. #i;u 6ó cTng giúp cho nh5ng ng��i 6�Lc 

h�Ong dhn có 6�Lc nh5ng kinh nghi:m sCng, kinh nghi:m ho�t 6&ng và 

kinh nghi:m v; các mCi quan h: xã h&i mà anh ta tham gia. 

D�Oi góc 6& phát triAn ngh; nghi:p giáo viên, h�Ong dhn là m&t thuPt 

ng5 khái quát 6�Lc áp d.ng cho các ch��ng trình ho�t 6&ng (hoRc các 

d(ch v.) c_a nhà tr��ng nhZm giúp 6V giáo viên lPp ra và thNc hi:n 

nh5ng k> ho�ch thích hLp và giúp h� có 6�Lc sN 6i;u chenh hLp lí trong 

lao 6&ng ngh; nghi:p. 

Nh5ng ng��i có nhi;u kinh nghi:m trong lao 6&ng ngh; nghi:p giáo 

viên (cán b& quQn lí c� s� giáo d.c, giáo viên có kinh nghi:m) 6óng vai 

trò là ng��i h�Ong dhn. #ó là nh5ng ng��i thNc hi:n các tác 6&ng tOi 

6Mng nghi:p nhZm hc trL 6Mng nghi:p phát triAn v; chuyên môn, nghi:p 

v. ngh; nghi:p, nh� 6ó 6�t 6�Lc các yêu c]u c_a lao 6&ng ngh; nghi:p 

6ã 6Rt ra vOi h�. 

H�Ong dhn th��ng có quan h: vOi hoàn cQnh và 6i;u ki:n môi tr��ng. 

#i;u này có ngh	a, ho�t 6&ng giQng d�y và giáo d.c c_a giáo viên bao gi� 

cTng 6�Lc thNc hi:n trong nh5ng 6i;u ki:n, hoàn cQnh c. thA. Nh5ng 

khó khan trong d�y h�c, giáo d.c mà giáo viên gRp phQi gun vOi nh5ng 

6i;u ki:n và hoàn cQnh này. Ho�t 6&ng h�Ong dhn th��ng 6�Lc thNc 

hi:n vào lúc này nhZm giúp giáo viên 6ang gRp khó khan 6�t 6�Lc sN ý 
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th`c rõ ràng v; các khó khan cTng nh� nang lNc c_a h� trong vi:c khuc 

ph.c các khó khan 6ó. Nh� vPy, h�Ong dhn nh8n m�nh vào vi:c lPp k> 

ho�ch hLp lí, cách giQi quy>t v8n 6; và giúp ng��i 6�Lc h�Ong dhn 

6��ng 6]u vOi nh5ng áp lNc c_a hoàn cQnh. 

Tóm l�i, h�Ong dhn 6Mng nghi:p trong phát triAn ngh; nghi:p giáo viên 

là làm cho vi:c phát triAn ngh; nghi:p 6�Lc thNc hi:n thông qua công 

vi:c lâu dài và liên t.c, 6áp `ng k(p th�i vOi nhu c]u c_a 6Mng nghi:p 

ngay trong quá trình d�y h�c và giáo d.c. Hi:u quQ c_a h�Ong dhn 6Mng 

nghi:p 6�Lc thA hi:n qua nh5ng thay 6^i c_a 6Mng nghi:p 6�Lc h�Ong 

dhn trong ho�t 6&ng d�y h�c và giáo d.c c_a h�. 

T� �ánh giá 1. Hãy vi't l$i m�t cách c� th?: 

a) 5 khó kh&n mà b�n �ã gbp trong gi�ng d�y và giáo d;c hVc sinh: 

 

 

 

 

 

b) B�n �ã ���c ��ng nghi�p và t9 chuyên môn hY tr� gi�i quy�t nh8ng 

khó kh&n �ó nh� th� nào? 

 

 

 

 

 

H�Ong dhn và t� v8n có quan h: mPt thi>t vOi nhau vì cùng thNc hi:n 

m.c 6ích t�o ra m&t c� h&i cho m&t ng��i nào 6ó th8y 6�Lc nhi;u lNa 

ch�n có thA và sau 6ó giúp ng��i 6ó có 6�Lc sN lNa ch�n sáng suCt. 

Ho�t 6&ng t� v8n tPp trung vào giúp 6V cá nhân 6��ng 6]u vOi nh5ng 

nhi:m v. phát triAn nh� sN tN quy>t, tính 6&c lPp... Nh5ng l�u ý 6�Lc 6�a 

ra nhZm làm rõ nh5ng s� tr��ng, nh5ng k	 nang, nh5ng 6iAm m�nh và 

nh5ng ti;m nang cá nhân c_a m&t ng��i liên quan 6>n sN phát triAn vai 

trò cá nhân. Ph��ng th`c t� v8n 6�Lc dNa nhi;u vào vi:c nh8n m�nh 

nh5ng t� li:u rõ ràng hi:n có (t� li:u s�n có trong nhPn th`c c_a cá nhân). 
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T� v8n th��ng 6�Lc xem là m&t ph]n c_a các ho�t 6&ng h�Ong dhn; nó 

6�Lc g&p l�i vOi nhau thông qua m&t thuPt ng5 chung là sN h�Ong dhn, 

trong 6ó t� v8n là m&t ho�t 6&ng nZm trong ho�t 6&ng h�Ong dhn 6úng 

h�n là m&t ti 6Mng ngh	a. 

H�Ong dhn là quá trình mang tính trNc ti>p, th��ng di�n ra t�i th�i 6iAm 

xác 6(nh mà � 6ó c]n có m&t sN ch�n lNa. 

Bài t�p 2: B$n hãy chW ra nh<ng +i?m gi9ng và khác nhau gi<a h;�ng 

dQn và t; vPn qua n�i dung thông tin mà b$n vAa nghiên cEu. 

 

 

 

 

 

 

Nh<ng thông tin d;�i +ây sc giúp b$n có s* phân bi�t m�t s9 khái ni�m 

có liên quan +'n h;�ng dQn, t; vPn +? b$n khdng +Unh k't qu� bài t(p 

trên c5a mình. 

1. Ho�t 6&ng 6ánh giá 6�Lc thi>t lPp 6A thu thPp, phân tích và sn d.ng 

các d5 li:u ch_ quan và khách quan v; tính cách, tâm lí và quan h: xã 

h&i c_a mci cá nhân 6A hiAu rõ h�n v; h� 6Mng th�i 6A giúp h� hiAu rõ 

h�n v; bQn thân mình. 

2. Ho�t 6&ng thông tin 6�Lc thi>t lPp nhZm cung c8p cho cá nhân các 

ki>n th`c mà h� quan tâm (ví d. v; h�c tPp, ngh; nghi:p) và nh5ng c� 

h&i quan h: cá nhân và xã h&i 6A h� có thA lNa ch�n thông tin và 6�a ra 

quy>t 6(nh tCt h�n trong bCi cQnh xã h&i ngày càng tr� nên ph`c t�p. 

3. Ho�t 6&ng t� v8n 6�Lc thi>t lPp nhZm t�o thuPn lLi cho cá nhân tN 

hiAu mình và tN phát triAn thông qua nh5ng mCi quan h: hai ng��i hoRc 

nhóm nhy. Tiêu 6iAm ch_ y>u c_a mCi quan h: 6ó h�Ong theo sN phát 

triAn nhân cách và sN ra quy>t 6(nh trên c� s� tN hiAu mình và các hiAu 

bi>t v; môi tr��ng. 

4. LPp k> ho�ch, sup x>p công vi:c và các vi:c ti>p theo 6�Lc thi>t lPp 

nhZm thúc 6jy sN phát triAn c_a cá nhân bZng cách giúp 6V h� lNa 

ch�n và tPn d.ng các c� h&i trong cu&c sCng cTng nh� trong lao 6&ng 

ngh; nghi:p. 



HƯỚNG DẪN ĐỒNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN  |  63 

 

 

T� �ánh giá 2. Nghiên cEu tình hu9ng 

Kim Anh là giáo viên tr� 6�Lc tuyAn d.ng v; công tác t�i m&t tr��ng 

THCS via tròn 3 nam. B�Oc sang nam công tác th` t�, Kim Anh 6�Lc 

phân công làm T^ng ph. trách #&i Thi>u niên Ti;n phong HM Chí Minh 

c_a tr��ng. #ây là công vi:c mOi m� 6Ci vOi cô. 

Kim Anh 6ã trNc ti>p gRp giáo viên vCn là T^ng ph. trách #&i Thi>u niên 

Ti;n phong HM Chí Minh c_a tr��ng nam h�c tr�Oc 6A 6; ngh( 6�Lc 

h�Ong dhn. Cô mong muCn 6�Lc h�Ong dhn v; vi:c t^ ch`c ke ni:m ngày 

thành lPp #&i Thi>u niên Ti;n phong HM Chí Minh. 

Giáo viên này 6�a cho Kim Anh m&t sC tài li:u v; "Nghi:p v. công tác 

#&i Thi>u niên Ti;n phong HM Chí Minh � tr��ng THCS" và nói vOi 

Kim Anh rZng: "c` theo các sách này thì ke ni:m ngày gì cô cTng t^ 

ch`c 6�Lc"! 

#ã g]n 6>n ngày ke ni:m thành lPp #&i Thi>u niên Ti;n phong HM Chí 

Minh, Kim Anh lo lung v; vi:c t^ ch`c ngày ke ni:m này và 6>n gRp b�n 

(vì b�n 6ã ting là T^ng ph. trách #&i Thi>u niên Ti;n phong HM Chí 

Minh � tr��ng THCS và là ng��i có uy tín v; kinh nghi:m s� ph�m 

không che vOi ho�t 6&ng giQng d�y mà vOi cQ các l	nh vNc giáo d.c 

h�c sinh). 

a) B�n có cho rBng ng�>i giáo viên v�n là T9ng ph; trách JEi Thi�u niên 

Ti1n phong H� Chí Minh c<a tr�>ng n&m hVc tr�=c �ã h�=ng dfn v1 vi�c 

t9 chCc k6 ni�m ngày thành lUp JEi Thi�u niên Ti1n phong H� Chí Minh 

cho Kim Anh không? Vì sao? 

 

 

 

 

 

 

 

b) Còn b�n, b�n sM d2 ki�n làm nh8ng gì �0 th2c s2 là ng�>i h�=ng dfn 

cho Kim Anh v1 vi�c t9 chCc k6 ni�m ngày thành lUp JEi Thi�u niên Ti1n 

phong H� Chí Minh? 
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3.2. Các lĩnh vực hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp 

Ngh; nghi:p là m&t d�ng lao 6&ng 6�Lc chuyên môn hoá b�i sN phân 

công lao 6&ng xã h&i. Lao 6&ng này 6òi hyi � con ng��i m&t quá trình 

6ào t�o chuyên bi:t 6A có nh5ng ki>n th`c, k	 nang, k	 xQo chuyên môn 

nh8t 6(nh; có phjm ch8t, 6�o 6`c phù hLp vOi yêu c]u c_a d�ng lao 

6&ng 6ó. 

B8t c` ngh; nghi:p nào cTng hàm ch`a trong nó m&t h: thCng giá tr( 

nh� trí th`c lí thuy>t ngh;, k	 nang, k	 xQo, truy;n thCng ngh;, 6�o 6`c 

phjm ch8t ngh;, hi:u quQ do ngh; 6em l�i. Khi thNc hi:n lao 6&ng ngh; 

nghi:p, ng��i lao 6&ng ngh; nghi:p phQi tiêu tCn m&t sC l�Lng vPt ch8t 

(s`c lNc) và tính th]n nh8t 6(nh. Cá nhân sCng bZng ngh; nào thì l�Lng 

tiêu hao v; s`c lNc và trí tu: cho d�ng lao 6&ng ngh; nghi:p c_a ng��i 6ó 

là lOn nh8t. Chính vì vPy, lao 6&ng ngh; nghi:p 6�Lc coi là ho�t 6&ng c� 

bQn và cTng là ho�t 6&ng ch_ 6�o trong m&t giai 6o�n nào 6ó c_a 6�i 

sCng cá nhân và 6a sC tr��ng hLp, nó gun vOi cQ cu&c 6�i c_a con ng��i 

hoRc còn 6�Lc truy;n ti 6�i này sang 6�i khác. #i;u này cTng kh}ng 

6(nh, lao 6&ng ngh; nghi:p c_a mci cá nhân là m&t quá trình k> ti>p c_a 

các tr�ng thái phát triAn vOi ch8t l�Lng ngày càng cao. 

Có nhi;u y>u tC Qnh h��ng 6>n m`c 6& phát triAn ngh; nghi:p c_a cá 

nhân nh� các y>u tC v; tâm sinh lí, các y>u tC v; h�c v8n và van hoá, các 

giá tr( và chujn mNc 6�Lc cá nhân lNa ch�n và theo 6u^i, 6Rc bi:t là các 

y>u tC liên quan trNc ti>p 6>n lao 6&ng ngh; nghi:p nh� ki>n th`c 

chuyên môn, nghi:p v. và các k	 nang t��ng `ng 6A cá nhân thNc hi:n 

các công vi:c trong lao 6&ng ngh; nghi:p. 

Cá nhân ng��i lao 6&ng là nhân tC quy>t 6(nh m`c 6& phát triAn ngh; 

nghi:p c_a h�, tuy nhiên sN hc trL ti bên ngoài cTng r8t quan tr�ng. 

Do d�y h�c là m&t ngh; nên các ho�t 6&ng nhZm phát triAn giáo viên c]n 

tPp trung vào nh5ng 6iAm c� bQn nh�: 
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— H�Ong 6>n m.c 6ích nhZm nâng cao ch8t l�Lng và v( th> c_a ngh; d�y h�c; 

— Xây dNng m&t n;n tQng tri th`c toàn di:n và khoa h�c k>t hLp vOi tích lu� 

các kinh nghi:m thành công trong giQng d�y, h�c tPp và nghiên c`u sao 

cho giáo viên tr� thành nh5ng ng��i chuyên nghi:p. 

Giáo viên là nhà chuyên nghi:p trong d�y h�c có ngh	a giáo viên là ng��i 

có khQ nang sn d.ng ki>n th`c chuyên môn — nghi:p v. v5ng vàng và 

kinh nghi:m thNc t> phong phú 6A có cách xn lí tin cPy và phù hLp tr�Oc 

nh5ng tình huCng khác nhau (v; ng��i h�c và bCi cQnh) vì lLi ích ng��i 

h�c và 6�o 6`c ngh; nghi:p. 

Bài t�p 3. B$n hãy li�t kê nh<ng y'u t9 mà b$n cho rbng có �nh h;�ng 

+'n ho$t +�ng d$y h:c và giáo d�c c5a giáo viên 

 

 

 

 

 

B$n hãy s/p x'p mEc +� �nh h;�ng c5a nh<ng y'u t9 +ó +9i v�i ho$t 

+�ng d$y h:c và giáo d�c c5a giáo viên 

 

 

 

 

 

Khi �ã xác �Nnh ���c các y�u t� �nh h�Dng ��n ho�t �Eng d�y hVc và giáo 

d;c — nh8ng công vi�c ch< y�u trong lao �Eng ngh1 nghi�p c<a giáo viên, 

choc chon b�n sM quan tâm ��n nh8ng nEi dung hay còn gVi là các l`nh 

v2c mà mEt giáo viên ch�a có nhi1u kinh nghi�m ngh1 nghi�p mong 

mu�n ���c các ��ng nghi�p có kinh nghi�m h"n h�=ng dfn cho mình. 

N�i dung d;�i +ây +6 c(p +'n vPn +6 mà b$n +ang quan tâm. 

H�Ong dhn 6Mng nghi:p nh5ng gì 6A h� phát triAn ngh; nghi:p liên t.c? 

Chuc chun là không có câu trQ l�i 6úng cho t8t cQ các tr��ng hLp. Lí do 

thPt 6�n giQn, b�i h�Ong dhn có quan h: vOi hoàn cQnh và 6i;u ki:n môi 
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tr��ng cTng nh� 6Rc 6iAm c. thA c_a ng��i 6�Lc h�Ong dhn. Nói cách 

khác, n&i dung h�Ong dhn sm là khác nhau tu� theo 6Ci t�Lng 6�Lc 

h�Ong dhn cTng nh� bCi cQnh mà sN h�Ong dhn c]n 6�Lc thNc hi:n. Tuy 

nhiên, can c` vào n&i dung c_a phát triAn ngh; nghi:p giáo viên, có thA 

khái quát nh5ng l	nh vNc h�Ong dhn chính trong phát triAn ngh; nghi:p 

giáo viên nh� sau: 

3.2.1. Hướng dẫn đồng nghiệp về chuyên môn 

Mci giáo viên, trong th�i gian h�c ngh; � tr��ng s� ph�m, 6;u 6�Lc 6ào 

t�o theo m&t chuyên môn xác 6(nh. #ó là ngành h�c mà h� theo 6u^i và 

sau 6ó thNc hi:n lao 6&ng ngh; nghi:p (d�y h�c) theo ngành h�c này � 

c� s� giáo d.c. Ngành h�c c_a ng��i giáo viên � tr��ng s� ph�m là khoa 

h�c mà dNa vào 6ó, ng��i ta xây dNng nên môn h�c trong ch��ng trình 

giáo d.c � các c� s� giáo d.c ph^ thông. 

M&t sC giáo viên th. h��ng và có trình 6& h�c v8n cao h�n so vOi chujn 

6ào t�o 6ã quy 6(nh. Các giáo viên này có trình 6& th�c s	 hoRc ti>n s	.  

g trình 6& này, h� 6�Lc 6ào t�o theo nh5ng chuyên ngành c_a ngành 

6ào t�o mà h� 6ã có � trình 6& cn nhân cao 6}ng hoRc 6�i h�c. 

Nh� vPy, ngành hoRc chuyên ngành 6�Lc 6ào t�o c_a giáo viên � tr��ng 

s� ph�m thu&c ph�m trù chuyên môn 6Ci vOi ngh; nghi:p giáo viên. 

Nh5ng gì còn l�i, liên quan 6>n vi:c 6Qm bQo k>t quQ ho�t 6&ng d�y h�c 

và giáo d.c c_a giáo viên � c� s� giáo d.c 6�Lc g�i là nghi:p v. c_a ngh; 

nghi:p giáo viên. 

Xét v; l	nh vNc chuyên môn, theo quan ni:m thông th��ng hVc 10 d�y 1, 

các tr��ng s� ph�m 6Qm bQo trang b( chuyên môn 6A ng��i giáo viên có 

thA thNc thi tCt ch��ng trình môn h�c t��ng `ng � các c� s� giáo d.c 

ph^ thông. 

Ch��ng trình giáo d.c � các c� s� giáo d.c bao gMm các môn h�c và các 

ho�t 6&ng giáo d.c nhZm thNc hi:n m.c tiêu giáo d.c c_a ting c8p h�c 

c. thA. H�c sinh � các c� s� giáo d.c ph^ thông tham gia các ho�t 6&ng 

giáo d.c và nghiên c`u/h�c các môn h�c (theo k	 thuPt thi>t k> ch��ng 

trình giáo d.c hi:n nay � n�Oc ta). Môn h�c thu&c ch��ng trình giáo d.c 

� c� s� giáo d.c ph^ thông 6�Lc xây dNng trên c� s� c_a m&t khoa h�c 

t��ng `ng. Nh� vPy, h�c sinh h�c môn h�c ch  ̀ không h�c khoa h�c. 

Trong khi 6ó, trong quá trình 6ào t�o c_a giáo viên � tr��ng s� ph�m, 

ho�t 6&ng h�c tPp c_a h� có tính ch8t nghiên c`u và ti>p cPn vOi khoa 

h�c (ngành/chuyên ngành khoa h�c h� 6�Lc 6ào t�o). 
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Nh5ng phân tích trên 6ây cho th8y, trong l	nh vNc h�Ong dhn chuyên 

môn cho 6Mng nghi:p, ng��i h�Ong dhn có thA yên tâm v; trình 6& 

chuyên môn c_a ng��i 6�Lc h�Ong dhn. Nh5ng khía c�nh h� quan tâm 

nhi;u h�n trong h�Ong dhn chuyên môn cho 6Mng nghi:p th��ng là: 

— Ph��ng pháp phân tích t^ng thA ch��ng trình môn h�c nhZm 6(nh 

h�Ong cho vi:c khai thác, huy 6&ng chuyên môn 6ã 6�Lc 6ào t�o 6A thNc 

thi ch��ng trình môn h�c; 

— Nh5ng v8n 6; tr�ng tâm, nh5ng 6�n v( ki>n th`c khó d�y c]n l�u ý trong 

ch��ng trình môn h�c; 

— Cách th`c cPp nhPt thông tin trong thNc thi ch��ng trình môn h�c; 

— Thi>t k> các nhi:m v. h�c tPp, xây dNng bài tPp, h�Ong dhn h�c tPp 6A 

hình thành và phát triAn ho�t 6&ng h�c tPp môn h�c cho h�c sinh; 

— BMi d�Vng nâng cao, bMi d�Vng h�c sinh giyi... 

3.2.2. Hướng dẫn đồng nghiệp về nghiệp vụ 

L	nh vNc này liên quan 6>n nh5ng h�Ong dhn cho 6Mng nghi:p giQi 

quy>t 6�Lc m&t sC khó khan (v8n 6;) th��ng gRp trong d�y h�c và giáo 

d.c 6A nâng cao nang lNc d�y h�c và giáo d.c cho 6Mng nghi:p. 

H;�ng dQn +Gng nghi�p v6 cách thEc phát hi�n khó kh^n trong h:c t(p 

c5a h:c sinh 

Trong d�y h�c, nhi:m v. quan tr�ng c_a giáo viên là làm sao hình thành 

và phát triAn 6�Lc ho�t 6&ng h�c tPp cho h�c sinh. 

Ho�t 6&ng h�c tPp che có thA 6�Lc hình thành và phát triAn � h�c sinh 

khi mà h�c sinh muCn h�c, bi>t cách h�c và h�c thành công. Do vPy, 

nh5ng khó khan trong h�c tPp c_a h�c sinh là rào cQn lOn 6Ci vOi quá 

trình hình thành và phát triAn ho�t 6&ng h�c � các em. Theo 6ó, ng��i 

giáo viên c]n phQi bi>t cách phát hi:n các khó khan trong h�c tPp c_a 

h�c sinh và có bi:n pháp giúp h�c sinh v�Lt qua nh5ng khó khan này. 

VOi t� cách m&t giáo viên, b�n làm th> nào 6A bi>t m&t h�c sinh gRp khó 

khan trong h�c tPp? B�n sm h�Ong dhn 6Mng nghi:p sn d.ng bi:n pháp 

nào 6A phát hi:n ra nh5ng khó khan trong h�c tPp c_a h�c sinh? 

Nh5ng gLi ý d�Oi 6ây có thA giúp cho b�n có 6�Lc câu trQ l�i 6Ci vOi các 

v8n 6; 6ã 6�Lc 6Rt ra. 

� Chqn �oán trong khi gi�ng bài 

H�c tPp là ho�t 6&ng t�o ra sN thay 6^i kinh nghi:m c_a cá nhân ng��i 

h�c m&t cách b;n v5ng và quan sát 6�Lc. MuCn quan sát 6�Lc, c]n phQi 
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làm cho nh5ng thay 6^i trong kinh nghi:m c_a ng��i h�c 6�Lc b&c l&. Vì 

vPy, b�n c]n h�Ong dhn 6Mng nghi:p c_a mình m&t sC k	 thuPt sau 6ây 

6A chjn 6oán trong khi giQng d�y. 

− Sn d.ng các câu hyi  

Nh5ng câu hyi có lNa ch�n và có k>t c8u tCt do giáo viên 6Rt ra trong gi� 

h�c sm giúp giáo viên phát hi:n 6�Lc nh5ng khó khan c_a h�c sinh trong 

vi:c thNc hi:n các nhi:m v. h�c tPp. Vì th>, b�n c]n khuy>n khích 6Mng 

nghi:p tích cNc sn d.ng câu hyi trong d�y h�c. Ngay cQ khi h�c sinh 

không biAu hi:n ý 6(nh trQ l�i câu hyi thì 6Mng nghi:p c_a b�n vhn nên 

6�a ra câu hyi 6Ci vOi h�c sinh. 

#i;u quan tr�ng là b�n c]n h�Ong dhn 6Mng nghi:p v; hình th`c sn 

d.ng câu hyi. 

Hình th`c thA hi:n các câu hyi c]n linh ho�t. Ngoài các câu hyi v8n 6áp, 

giáo viên có thA sn d.ng câu hyi trong các bài kiAm tra vi>t hoRc bZng các 

phi>u h�c tPp, các phi>u 6ánh giá c_a h�c sinh sau gi� h�c. V8n 6; quan 

tr�ng là các câu hyi phQi 6�Lc so�n sao cho khi h�c sinh trQ l�i nh5ng 

câu hyi 6ó sm b&c l& nh5ng khó khan trong h�c tPp c_a mình. 

− Sn d.ng các bQn 6M khái ni:m 

BQn 6M khái ni:m là m&t ph��ng pháp d�y h�c xét � t]m k	 thuPt. 

Ph��ng pháp này cho phép xác 6(nh kinh nghi:m c_a h�c sinh v; v8n 6; 

h�c tPp (c. thA là m&t khái ni:m khoa h�c nào 6ó). 

B�n c]n bi>t chuc chun rZng, 6Mng nghi:p c_a mình 6ã num chuc k	 

thuPt sn d.ng bQn 6M khái ni:m hay ch�a. Cách tCt nh8t, hãy cùng vOi 

6Mng nghi:p xây dNng bQn 6M cho m&t sC khái ni:m có trong n&i dung 

d�y h�c mà 6Mng nghi:p c_a b�n sm giQng d�y trong th�i gian tOi. VOi 

k>t quQ này, b�n h�Ong dhn cho 6Mng nghi:p cách th`c yêu c]u h�c 

sinh chujn b( các bQn 6M khái ni:m trên c� s� nh5ng bài h�c h�c sinh 

6ã h�c hoRc bài giQng mà 6Mng nghi:p c_a b�n via hoàn thành. BQn 6M 

6ó sm cho th8y m&t 6]u mCi chi ti>t v; m`c 6& nhPn th`c c_a h�c sinh 

6Ci vOi v8n 6; h�c tPp và các khía c�nh c_a nhPn th`c mà h�c sinh gRp 

khó khan. 

− Quan sát phQn `ng c_a lOp h�c 

Tr�Oc h>t, b�n c]n làm cho 6Mng nghi:p c_a mình tin t��ng rZng h� 

hoàn toàn có khQ nang nhPn bi>t nh5ng khó khan trong h�c tPp c_a h�c 

sinh n>u nh� h� bi>t cách quan sát. Nhìn chung, khi gRp khó khan v; 

h�c tPp, h�c sinh th��ng có nh5ng phQn `ng. 
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B�n c]n l�u ý 6Mng nghi:p c_a mình trong vi:c quan sát h�c sinh 6A 

phát hi:n các khó khan trong h�c tPp c_a các em, ch}ng h�n: 

+ M&t nét cau mày trên nh5ng khuôn mRt trong gi� h�c có thA cho th8y 

rZng có m&t vài v8n 6; trong vi:c ti>p thu c_a h�c sinh vOi các v8n 6; mà 

6Mng nghi:p c_a b�n 6ang trình bày; 

+ Cách trQ l�i và m&t vài biAu hi:n lo âu c_a h�c sinh cTng ph]n nào phQn 

ánh m`c 6& khó khan c_a h�c sinh trong quá trình thNc hi:n các nhi:m 

v. h�c tPp. 

Hãy khuy>n khích 6Mng nghi:p sn d.ng các ph��ng ti:n giQng d�y s�n 

có, các thi>t b( nghe nhìn nhZm t�o không khí cho lOp h�c và phát hi:n 

ra nh5ng khó khan trong h�c tPp c_a h�c sinh. 

� S2 chqn �oán sau bài gi�ng 

— Phân tích bài làm theo 6; m.c 

B�n hãy cùng 6Mng nghi:p ch8m bài kiAm tra c_a h�c sinh. Trong khi 

ch8m bài, b�n h�Ong dhn 6Mng nghi:p cho 6iAm và ghi l�i theo ting 

m.c. Cách làm này sm giúp 6Mng nghi:p c_a b�n bi>t cách phân tích bài 

làm theo ting m.c. Trên c� s� 6ó, b�n ti>p t.c h�Ong dhn 6Mng nghi:p 

ghi tóm tut nh5ng phát hi:n c_a h� sau khi hoàn thành vi:c ch8m bài. 

BQn tóm tut 6ó sm cho phép 6ánh giá 6úng v; sN hiAu bi>t c_a h�c sinh 

6Ci vOi v8n 6; h�c tPp 6ã 6�Lc thNc hi:n. 

— Phyng v8n theo nhóm hoRc phyng v8n ting h�c sinh 

Trên thNc t>, không nhi;u giáo viên thNc hi:n vi:c phyng v8n h�c sinh 

hoRc nhóm h�c sinh sau khi k>t thúc bài d�y. Tuy nhiên, là ng��i h�Ong 

dhn, b�n vhn nên h�Ong dhn 6Mng nghi:p v; bi:n pháp này. 

Tr�Oc h>t, b�n hãy cùng 6Mng nghi:p xác 6(nh m.c tiêu và n&i dung 

phyng v8n. M.c tiêu và theo 6ó là n&i dung tr�ng tâm c_a cu&c phyng 

v8n là tìm ra nh5ng chc nào h�c sinh th8y khó khan khi thNc hi:n các 

nhi:m v. h�c tPp. 

Khi 6ã t��ng minh m.c tiêu và n&i dung phyng v8n, b�n c]n làm mhu 

cho 6Mng nghi:p v; phyng v8n h�c sinh theo nhóm rMi sau 6ó ch�n mhu 

6A phyng v8n riêng m&t sC h�c sinh. B�n cTng c]n l�u ý 6Mng nghi:p v; 

nh5ng phQn hMi c_a h� trong quá trình phyng v8n h�c sinh. Vì rZng, 

thông qua các cu&c phyng v8n, h�c sinh cTng c]n nhPn 6�Lc l�i khuyên 

làm th> nào 6A tháo gV nh5ng khó khan 6ó. 
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— Phân tích các bang ghi hình/ti>ng 

Hãy phân tích các bang ghi hình và ghi ti>ng bài giQng c_a 6Mng nghi:p. 

Ti bQn ghi 6ó, hãy l�u ý 6>n các ho�t 6&ng (và không ho�t 6&ng) có liên 

quan 6>n khó khan c_a h�c sinh trong vi:c l	nh h&i n&i dung h�c tPp 6ã 

nêu trong bài giQng. 

— Ghi nhPt kí giQng d�y 

NhPt kí này là c_a 6Mng nghi:p c_a b�n. B�n nên khuy>n khích 6Mng 

nghi:p bày ty nh5ng cQm nhPn v; thành công hoRc ch�a thành công 

trong ting bài giQng c_a h� trong giQng d�y. Chuc chun trong nh5ng cQm 

nhPn 6ó, ít nhi;u 6Mng nghi:p c_a b�n 6ã suy ngh	 v; nh5ng khó khan 

c_a h�c sinh trong lOp h�c h� 6ang giQng d�y. 

H;�ng dQn +Gng nghi�p trong vi�c giúp h:c sinh l*a ch:n ch;�ng trình, 

ho$t +�ng trong sinh ho$t h:c +;�ng và v;St qua các v;�ng m/c riêng 

t; có liên quan +'n nhu ceu cá nhân và các m9i quan h� 

#Mng nghi:p c_a b�n c]n phQi có nguMn thông tin xác 6áng 6A có thA 

h�Ong dhn cho h�c sinh v; ch��ng trình, sinh ho�t h�c 6��ng và giúp 

h�c sinh v�Lt qua nh5ng v�Ong muc riêng t� có liên quan 6>n nhu c]u 

cá nhân và các mCi quan h:. Theo 6ó, nh5ng h�Ong dhn c_a b�n 6Ci vOi 

6Mng nghi:p tPp trung thu thPp thông tin bZng các con 6��ng sau: 

� Quan sát cá nhân 

Vi:c này 6òi hyi 6Mng nghi:p c_a b�n phQi tinh t> 6A nhPn th8y b8t c  ̀

biAu hi:n thay 6^i b8t th��ng nào c_a h�c sinh. 

Không d� dàng 6A nhPn bi>t các thay 6^i nói trên c_a h�c sinh. 

Hãy hyi 6Mng nghi:p c_a b�n 6ã ting quan tâm 6>n v8n 6; này trong khi 

lên lOp cho h�c sinh ch�a 6A khuy>n khích 6Mng nghi:p c_a b�n hãy thn, 

và chuc chun h� sm nhPn th8y, vi:c quan sát sm khi>n h� nQy ra mong 

muCn giúp 6V thNc sN và dMn h>t tâm trí vOi h�c sinh. 

� Nh8ng nguy�n vVng c<a hVc sinh 

H�c sinh bao gi� cTng nói ra và bàn luPn nh5ng vi:c biAu l& các v8n 6; 

mà h� phQi 6Ci mRt. B�n c]n h�Ong dhn 6Mng nghi:p c_a mình s�n sàng 

l�u ý 6>n nh5ng l�i bàn luPn c_a h�c sinh v; nh5ng vi:c 6ã xQy ra hoRc 

nh5ng d8u hi:u c_a nh5ng vi:c có thA sm xQy ra sau này. 

� H� s" hVc sinh và các tài li�u cUp nhUt 

B�n cùng vOi 6Mng nghi:p c_a mình 6�c hM s� h�c sinh và các tài li:u 
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cPp nhPt liên quan 6>n h�c sinh c_a lOp h�c do 6Mng nghi:p c_a b�n 

giQng d�y hoRc làm ch_ nhi:m lOp. 

Vi:c này th��ng mang l�i nh5ng thông tin t�o 6i;u ki:n thuPn lLi cho 

6Mng nghi:p c_a b�n trong vi:c giúp 6V m&t h�c sinh by qua hoRc lo�i 

by v8n 6; gây áp lNc và có nh5ng tác 6&ng không tích cNc 6Ci vOi h�c 

sinh 6ó trong m&t th�i gian dài. 

T� �ánh giá 3. V�i nh<ng hi?u bi't +ã có c5a b$n v6 H;�ng dQn +Gng 

nghi�p, b$n hãy +ánh dPu X vào c�t hàng t;�ng Eng +? th? hi�n s* l*a 

ch:n c5a mình v6 ý nghCa c5a h;�ng dQn +Gng nghi�p trong phát tri?n 

ngh6 nghi�p. 

TT Ý ki*n Rúng Sai 

1 
Giúp h�c sinh kém, ti 6ó giQm sN l�u ban, by 

h�c và hao h.t sC l�Lng h�c sinh trong lOp 

  

2 #Qm bQo thành công cho giáo viên và h�c sinh   

3 Kích thích phát triAn ngh; nghi:p   

4 T�o c� ch> hc trL cho phát triAn ngh; nghi:p   

5 H�n ch> các b8t 6Mng gi5a các giáo viên   

6 T�o sân ch�i cho các thành công trong d�y h�c   

7 
T�o c� h&i hLp tác và cam k>t trong 6Ci tho�i v; 

ngh; nghi:p 

  

8 Làm giQm áp lNc công vi:c 6Ci vOi mci giáo viên   

9 ThNc hi:n ngh	a v. c_a mci giáo viên   

 

3.3. Hình thức hướng dẫn đồng nghiệp, công cụ và phương pháp 

thu thập và xử lí thông tin phục vụ hướng dẫn đồng nghiệp 

trong phát triển nghề nghiệp giáo viên 

3.3.1. Hình thức hướng dẫn đồng nghiệp 

Trong thNc ti�n, b�n 6ã ting 6�Lc h�Ong dhn 6A có nh5ng thay 6^i trong 

ho�t 6&ng giQng d�y và giáo d.c c_a mình. B�n hãy nhO l�i nh5ng tr��ng 

hLp 6ó, vì nó có liên quan 6>n v8n 6; mà b�n sm nghiên c`u d�Oi 6ây. 
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Bài t�p 4. Hãy l*a ch:n tr;�ng hSp +úng v�i b$n 

L�a ch�n 

TT N�i dung 

Rúng Sai 

1 Th8y m�i ng��i thay 6^i, tôi cTng thay 6^i   

2 
Tôi 6�Lc m&t giáo viên có kinh nghi:m � tr��ng trNc 

ti>p h�Ong dhn v; v8n 6; tôi quan tâm 

  

3 
Trong cu&c h�p H&i 6Mng, hi:u tr��ng nhà tr��ng có 

6; cPp 6>n v8n 6; tôi quan tâm  

  

4 Tôi dN gi� c_a 6Mng nghi:p   

5 Tôi trao 6^i vOi t^ tr��ng chuyên môn qua th� 6i:n tn   

6 TN tôi quy>t 6(nh   

Trong các l2a chVn c<a b�n, có l2a chVn nào ���c xem là k�t qu� c<a 

h�=ng dfn ��ng nghi�p trong phát tri0n ngh1 nghi�p giáo viên không? 

ThNc ti�n h�Ong dhn cho th8y, ng��i ta có thA thNc hi:n h�Ong dhn m&t 

cách trNc ti>p hoRc gián ti>p; h�Ong dhn chung hoRc h�Ong dhn cá nhân. 

H�Ong dhn trNc ti>p di�n ra trong quan h: t��ng tác trNc ti>p gi5a ng��i 

h�Ong dhn vOi 6Mng nghi:p (hay gi5a giáo viên vOi h�c sinh). Giáo viên 

sna lci cho h�c sinh khi h�c sinh thNc hành k	 nang vi>t bQng; ng��i giáo 

viên có kinh nghi:m vm s� 6M các m`c 6& c_a m.c tiêu nhPn th`c cho 

m&t 6Mng nghi:p tr� và giQi thích cho anh ta v; s� 6M 6ó t�i phòng b& 

môn... là ví d. v; h�Ong dhn trNc ti>p. 

H�Ong dhn trNc ti>p cho phép thNc hi:n t`c th�i nh5ng tác 6&ng qua l�i 

gi5a các bên tham gia vào quá trình h�Ong dhn. MRt khác, ng��i h�Ong 

dhn ch_ 6&ng 6A thNc hi:n, 6i;u chenh các n&i dung h�Ong dhn tu� theo 

phQn `ng c_a ng��i 6�Lc h�Ong dhn. 

Nh5ng h�Ong dhn 6�Lc thNc hi:n không có sN t��ng tác mRt 6Ci mRt 

gi5a giáo viên có kinh nghi:m vOi 6Mng nghi:p, gi5a giáo viên và h�c 

sinh 6�Lc g�i là h�Ong dhn gián ti>p. 

H�Ong dhn gián ti>p th��ng b( giOi h�n v; n&i dung h�Ong dhn và ng��i 

thNc hi:n h�Ong dhn không 6i;u chenh 6�Lc k(p th�i các n&i dung h�Ong 

dhn vì thi>u thông tin phQn hMi ti 6Ci t�Lng 6�Lc h�Ong dhn t�i th�i 

6iAm sN h�Ong dhn 6�Lc thNc hi:n. 
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Can c` vào tính ch8t c_a h�Ong dhn, ng��i ta xác 6(nh hình th`c h�Ong 

dhn chung (h�Ong dhn cho nhi;u ng��i cùng m&t lúc) và h�Ong dhn 

riêng (cho ting cá nhân). 

H�Ong dhn chung khi h�Ong dhn 6Mng nghi:p trong phát triAn ngh; 

nghi:p giáo viên � các c� s� giáo d.c th��ng 6�Lc thNc hi:n d�Oi các 

hình th`c nh�: 

— H�Ong dhn 6Mng nghi:p trong sinh ho�t c_a t^ chuyên môn (hoRc khCi) 

v; chuyên môn, nghi:p v. s� ph�m; 

— H�Ong dhn 6Mng nghi:p thông qua các h&i thQo, h&i ngh( chuyên 6;; 

— H�Ong dhn 6Mng nghi:p trong sinh ho�t c_a các nhóm giáo viên; 

— H�Ong dhn 6Mng nghi:p bZng vi:c m�i báo cáo viên 6A thNc hi:n m&t 

n&i dung h�Ong dhn nào 6ó. 

Bài t�p 5. Các hình thEc h;�ng dQn +Gng nghi�p trong phát tri?n ngh6 

nghi�p giáo viên c5a tr;�ng b$n +;Sc th*c hi�n nh; th' nào? Hãy mô t� 

ng/n g:n v6 nh<ng hình thEc +ó. 

MFc �� th�c hi"n 

TT Hình thFc h%0ng dVn, t% vXn 

1 2 3 

Mô t2 v� 

hình thFc 

1 H&i thQo, h&i ngh( chuyên 6;     

2 
Sinh ho�t b& môn v; chuyên môn 

nghi:p v. 

    

3 M�i chuyên gia nói chuy:n     

4 Các nhóm giáo viên t^ ch`c sinh ho�t     

5 
Giáo viên có kinh nghi:m giúp 6V giáo 

viên tr� 

    

6 
Các giáo viên trao 6^i kinh nghi:m qua 

email 

    

7 Tham quan h�c tPp tr��ng khác     

8 Tham quan h�c tPp t�i n�Oc ngoài     

9 Nghiên c`u tr��ng hLp      

10 Sn d.ng k>t quQ phQn hMi ti h�c sinh     
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Ghi chú: M`c 6& thNc hi:n:  1: Ch�a bao gi�;  

     2: Thenh thoQng;  

     3: Th��ng xuyên. 

Hình th`c h�Ong dhn 6Mng nghi:p trong phát triAn ngh; nghi:p giáo 

viên r8t linh ho�t. SN k>t hLp tCt các hình th`c h�Ong dhn sm nâng cao 

hi:u quQ h�Ong dhn 6Mng nghi:p trong phát triAn ngh; nghi:p. 

T� �ánh giá 4. V(n d�ng các hình thEc h;�ng dQn trong các lCnh v*c 

cen h;�ng dQn cho +Gng nghi�p. 

LYnh v�c h%0ng dVn 

Hình thFc h%0ng dVn 

phù hDp 

Ví d# minh ho& 

H�Ong dhn 6A 6Mng 

nghi:p phát hi:n các 

khó khan trong h�c tPp 

c_a h�c sinh 

  

H�Ong dhn 6A 6Mng 

nghi:p giúp h�c sinh lNa 

ch�n ch��ng trình, ho�t 

6&ng trong sinh ho�t h�c 

6��ng  

  

H�Ong dhn 6A 6Mng 

nghi:p giúp h�c sinh 

v�Lt qua các v8n 6; 

riêng t� liên quan 6>n 

nhu c]u cá nhân và các 

mCi quan h: 

  

3.3.2. Công cụ thu thập thông tin phục vụ hướng dẫn đồng nghiệp 

Ngoài kinh nghi:m (chuyên môn, nghi:p v.) v; l	nh vNc c]n h�Ong dhn, 

thông tin v; 6Ci t�Lng 6�Lc h�Ong dhn là 6i;u ki:n tCi c]n thi>t 6A b�n 

có thA thNc hi:n h�Ong dhn 6Mng nghi:p phát triAn ngh; nghi:p có k>t 

quQ tCt. Càng có nhi;u thông tin ti 6Mng nghi:p, khQ nang 6A 6�t 6�Lc 

k>t quQ trong ho�t 6&ng h�Ong dhn c_a b�n càng cao. 

Nhìn chung, 6A h�Ong dhn 6Mng nghi:p, b�n c]n can c  ̀ vào ph]n lOn 

hoRc toàn b& thông tin 6ã có 6A có cái nhìn toàn di:n v; v8n 6; quan tâm 

và ti 6ó 6�a ra nh5ng ch_ 6; h�Ong dhn có ý ngh	a cho 6Mng nghi:p. 
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Công c. 6A thu thPp thông tin 6�Lc xem là ph��ng ti:n. Nh5ng công c. 

nh� th> bao gMm các phi>u truc nghi:m, phi>u 6i;u tra, bQng kiAm, 

h�Ong dhn phyng v8n và s� 6M quan sát. Tu� theo ch`c nang, m&t trong 

nh5ng công c. này 6�Lc coi là d.ng c. c]m tay c_a ng��i h�Ong dhn. 

#i;u c]n l�u ý là: 6A các sC li:u thu thPp 6�Lc có ích thì d.ng c. 6ó phQi 

hLp lí và tin cPy. 

Bài t�p 6. B$n hãy th*c hi�n các nhi�m v� sau: 

a) Trình bày quan ni�m c<a b�n v1 “công c; trong h�=ng dfn ��ng nghi�p”: 

 

 

 

 

 

b) B�n hãy li�t kê mEt s� công c; h�=ng dfn ��ng nghi�p theo quan ni�m 

c<a b�n: 

 

 

 

 

 

Có nhi;u cách phân lo�i công c. h�Ong dhn 6Mng nghi:p. 

Tu� theo d8u hi:u 6�Lc lNa ch�n mà các công c. trong h�Ong dhn 6�Lc 

phân thành nh5ng nhóm khác nhau. Can c` vào m.c 6ích, ng��i ta 

th��ng sn d.ng m&t sC công c. sau: 

� #A thu thông tin v; nhPn th`c c_a 6Ci t�Lng, c]n 6>n các công c. 6o 

nhPn th`c nh�: 

(i)  Truc nghi:m tâm lí: ví d. 6o Che sC Thông minh (IQ), kiAu nhPn 

th`c/s� thích; tN khái ni:m, khQ nang lPp luPn và giQi quy>t v8n 6;; 

(ii) Truc nghi:m thành tích: dùng 6A 6o k>t quQ 6�t 6�Lc trong l	nh vNc 

nhPn th`c. 

� #A thu thông tin v; thái 6& c_a 6Ci t�Lng, c]n 6>n các công c. 6o thái 

6& nh�: 
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−  Phi>u câu hyi; 

−  BQng thCng kê; 

−  Phi>u l8y ý ki>n. 

� #A thu thông tin v; k	 nang c_a 6Ci t�Lng, c]n 6>n các công c. 6o k	 

nang, 6o các khía c�nh khác nhau c_a nang lNc thNc hành nh�: 

−  Các s� 6M quan sát; 

−  ThCng kê k	 nang thNc hành. 

Công c. h�Ong dhn khá phong phú v; lo�i hình và nguMn gCc. Có nh5ng 

công c. 6ã chujn hoá, 6�Lc sn d.ng nhi;u l]n vOi sC 6ông các ch_ thA 

thNc hi:n ho�t 6&ng h�Ong dhn. Tuy nhiên cTng có nh5ng công c. do 

ch_ thA thNc hi:n ho�t 6&ng h�Ong dhn sáng t�o. Nh5ng công c. này là 

c]n thi>t vì giúp ch_ thA h�Ong dhn giQi quy>t 6�Lc v8n 6; 6Rt ra trong 

quá trình chujn b( h�Ong dhn c_a h�. 

#i;u quan tr�ng khi lNa ch�n và sn d.ng công c. h�Ong dhn là phQi phát 

triAn và kiAm tra tính hi:u lNc c_a chúng. 

BQng d�Oi 6ây che ra các giai 6o�n c_a vi:c phát triAn m&t công c. b8t kì 

6A sn d.ng trong h�Ong dhn 6Mng nghi:p. 

Các giai �o&n Ý nghYa c.a giai �o&n 

#; xu8t ý t��ng v; 

công c.  

#ây là giai 6o�n quan tr�ng c_a vi:c chujn b( lPp k> 

ho�ch hoRc thi>t k> các khoQn m.c cho công c.. BQn k> 

ho�ch bao gMm các thông tin v; công c. thA hi:n m.c 

tiêu và n&i dung l	nh vNc 6�Lc cho d�Oi d�ng l�Oi. #i;u 

6ó 6Qm bQo rZng l	nh vNc 6ã 6�Lc bao trùm v; 6& r&ng 

và 6& sâu. 

Thi>t k> công c. 
Sau khi t�o ra bQn thQo 6]u tiên v; công c. thì v8n 6; 

ti>p theo là kiAm tra 6& hi:u lNc 6Ci vOi giá tr( b; ngoài 

cTng nh� n&i dung. Nh5ng nhPn xét rút ra ti khâu này sm 

6�Lc dùng 6A sna l�i c8u trúc và các câu truc nghi:m. 

KiAm tra hi:u lNc và 

duy:t l�i 

Sau khi t�o ra bQn thQo 6]u tiên v; công c. thì v8n 6; 

ti>p theo là kiAm tra 6& hi:u lNc 6Ci vOi giá tr( b; ngoài 

cTng nh� n&i dung. Nh5ng nhPn xét rút ra ti khâu này sm 

6�Lc dùng 6A sna l�i c8u trúc và các câu truc nghi:m. 

Thn nghi:m 
BQn thQo 6ã sna sm 6�Lc kiAm tra thí 6iAm trên tPp hLp 

mhu theo nh5ng che tiêu mà công c. dN 6(nh 6o. SN cQi 
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Các giai �o&n Ý nghYa c.a giai �o&n 

ti>n ti>p theo 6Ci vOi công c. 6�Lc ti>n hành dNa trên c� 

s� các d5 li:u kiAm tra thn. 

K>t thúc 
Các d5 li:u ti b�Oc kiAm tra thí 6iAm 6�Lc sn d.ng 6A cQi 

ti>n ti>p công c.. #>n lúc này, các tiêu chujn tin cPy 

6�Lc xác 6(nh. 

Làm thích `ng công 

c. 

 

SN thích `ng có thA 6�t 6�Lc vOi cQi thi:n trong ching 

mNc nào 6ó. H�Ong cQi ti>n th��ng nhZm vào: 

1) M`c 6& phù hLp vOi thi>t k> thn; 

2) Khuynh h�Ong van hoá; 

2) #& dài. 

Sau khi cQi ti>n, công c. c]n phQi 6�Lc kiAm tra hi:u lNc và 

kiAm tra 6& tin cPy giCng nh� 6Ci vOi công c. mOi. 

Các công c. h�Ong dhn 6�Lc phát triAn và kiAm tra tính hi:u lNc 6A sn 

d.ng trong h�Ong dhn 6Mng nghi:p phát triAn ngh; nghi:p sm 6Qm bQo 

6& tin cPy cho các thông tin thu 6�Lc ti nh5ng công c. này. 

T� �ánh giá 5. #ánh dPu × vào c�t hàng t;�ng Eng +? th? hi�n s* l*a 

ch:n c5a mình v6 các công c� h;�ng dQn 

L�a ch�n 

TT N�i dung 

Là công c# 

Không ph2i là 

công c# 

1 Phi>u hyi    

2 BQng kiAm các ho�t 6&ng   

3 Truc nghi:m   

4 Thí nghi:m   

5 Phi>u h�c tPp   

6 S� y>u lí l(ch   

7 BQn báo cáo thành tích   

8 BQn kiAm 6iAm cá nhân   

9 NhPt kí   



78 | MODULE MN 13 – THCS 9 – THPT 9 – GDTX 10 

 

 

3.3.3. Phương pháp thu thập và xử lí thông tin phục vụ hướng dẫn đồng nghiệp 

Can c` m.c 6ích thu thPp thông tin, b�n lNa ch�n và sn d.ng các công 

c. 6A thu thPp thông tin c]n thi>t. Nh5ng công c. này có thA 6�Lc sn 

d.ng cho ting cá nhân hay m&t nhóm giáo viên. 

Các câu trQ l�i cTng nh� nh5ng biAu hi:n thu 6�Lc ti 6Ci t�Lng (d5 li:u) 

bZng vi:c sn d.ng công c. b�n 6ã lNa ch�n c]n 6�Lc xn lí. Vi:c xn lí d5 

li:u có thA thNc hi:n 6�n giQn bZng tính toán th_ công nhZm xn lí thô 

các d5 li:u (te l: ph]n tram và sC trung bình)... Vi:c 6ó cTng có thA thNc 

hi:n trên máy vi tính 6Ci vOi nh5ng phân tích ph`c t�p h�n. 

Nh5ng sC li:u 6ã xn lí phQi 6�Lc l�u l�i d�Oi d�ng nào 6ó d� ph.c hMi khi 

c]n 6Ci vOi ho�t 6&ng h�Ong dhn cho cá nhân hoRc nhóm giáo viên. 

Bài t�p 7. B$n hãy th*c hi�n các nhi�m v� sau: 

a) Theo b�n, t�i sao trong vai trò ng�>i h�=ng dfn ��ng nghi�p, b�n cKn 

ph�i thu thUp và xu lí thông tin có liên quan ��n ho�t �Eng ngh1 nghi�p 

c<a ��ng nghi�p? 

 

 

 

b)  B�n hãy li�t kê mEt ph�"ng pháp thu thUp, xu lí thông tin ph;c v; 

h�=ng dfn ��ng nghi�p theo quan ni�m c<a b�n: 

 

 

 

Các ph;�ng pháp thu th(p thông tin th;�ng +;Sc s d�ng là: 

� Phang vOn nhóm và phang vOn t^ng cá nhân 

#ây là ph��ng pháp hc trL 6uc lNc cho nh5ng ph��ng pháp nghiên c`u 

xã h&i th��ng 6�Lc sn d.ng (cùng công c. t��ng `ng) 6A thu thPp thông 

tin ph.c v. h�Ong dhn 6Mng nghi:p. Ph��ng pháp này r8t h5u ích 6A có 

6�Lc nh5ng thông tin sâu suc mà h]u h>t các ph��ng pháp/công c. 

nghiên c`u khác không 6�t 6�Lc. N>u b�n bi>t cách t�o ra m&t b]u 

không khí thoQi mái, 6Ci t�Lng phyng v8n có thA sm cung c8p cho b�n 

m&t khCi l�Lng thông tin lOn, thPm chí cQ nh5ng thông tin riêng t�. 
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#i;u c]n l�u ý là b�n phQi lPp k> ho�ch m&t cách chi ti>t cho mci cu&c 

phyng v8n cTng nh� k> ho�ch mang tính h: thCng cho các cu&c phyng 

v8n ti>p theo mà b�n dN ki>n sm thNc hi:n 6A ph.c v. cho quá trình 

h�Ong dhn c_a mình. 

� Quan sát theo nhóm và quan sát cá nhân 

Quan sát nhZm t�o ra khQ nang thu 6�Lc nh5ng d5 li:u mà ph��ng pháp 

kiAm tra và phyng v8n không mang l�i k>t quQ. Nh5ng d5 li:u 6ó bao 

gMm nh5ng cn che và các kiAu giao ti>p phi ngôn ng5 c_a các 6Ci t�Lng 

b�n quan tâm và mong muCn có nhi;u thông tin v; h�. 

BZng cách quan sát các giáo viên khác (6Mng nghi:p), b�n có thA ghi l�i 

d�Oi d�ng trNc ti>p hoRc 6M th( nh5ng thái 6& c� xn có thA th8y 6�Lc 

c_a h�. 

Có hai kiAu quan sát chính: 

− Quan sát trNc ti>p: B�n sm là ng��i tham gia vào các ho�t 6&ng dành cho 

6Mng nghi:p. #i;u này cho phép b�n tN 6Rt mình vào v( trí c_a ng��i 

6�Lc quan sát 6A có sN th8u hiAu. 

− Quan sát gián ti>p: B�n có thA quan sát ti xa và ghi l�i các thông tin c]n 

thi>t. #ây là cách quan sát ph^ bi>n h�n trong ho�t 6&ng h�Ong dhn 

6Mng nghi:p. 

� Ghi chép 

#ó là vi:c ghi nhanh l�i nh5ng sN ki:n 6áng chú ý trong cu&c sCng c_a 

6Mng nghi:p 6A ph.c v. m.c 6ích h�Ong dhn c_a b�n. Nh5ng sN ki:n có 

thA 6�Lc ghi l�i b�i chính b�n hoRc b�i 6Mng nghi:p c_a b�n. Dù bZng 

cách nào 6i n5a, b�n c]n duy trì sN ghi chép 6A có 6�Lc cái nhìn th8u 

6áo v; các cách c� xn c_a 6Ci t�Lng b�n c]n h�Ong dhn. 

Các n&i dung c]n ghi chép gMm: 

— Ghi chép v; thành tích c_a 6Mng nghi:p 

M&t bQn ghi chép 6]y 6_ v; thành tích trong lao 6&ng ngh; nghi:p c_a 

6Mng nghi:p hay k>t quQ kiAm tra ho�t 6&ng c_a 6Mng nghi:p có thA 

6�Lc xem là m&t công c. có hi:u quQ vì qua 6ó chúng ta có thA 6ánh giá 

6�Lc thành tích c_a cá nhân ting 6Mng nghi:p so vOi: 

a) K>t quQ c_a nh5ng ng��i khác trong tr��ng; 

b) K>t quQ giQng d�y, giáo d.c mà 6Mng nghi:p 6ã 6�t 6�Lc trong quá kh .̀ 

Thông tin ti nh5ng ghi chép này cTng giúp b�n chjn 6oán ph]n nào v; 

6iAm y>u và 6iAm m�nh c_a 6Mng nghi:p mà b�n c]n h�Ong dhn. MRt 
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khác, các thông tin này cTng có thA 6�Lc sn d.ng 6A 6ánh giá sN ti>n b& 

c_a 6Mng nghi:p nhZm xác 6(nh các ho�t 6&ng h�Ong dhn ti>p theo 6Ci 

vOi h�. 

− Ghi chép nh5ng thông tin v; tính cách c_a 6Mng nghi:p 

Các nghiên c`u v; phát triAn ngh; nghi:p c_a giáo viên 6ã kh}ng 6(nh: 

Nang lNc và nh5ng mCi quan tâm c_a mci ng��i là các y>u tC quan tr�ng 

ngang nhau trong sC nh5ng y>u tC Qnh h��ng 6>n sN thành 6�t c_a 

ng��i 6ó trong ngh; nghi:p, trong cu&c sCng, trong 6�i sCng xã h&i và 

trong tr��ng h�c. 

Thái 6& thA hi:n tPp trung mCi quan tâm c_a cá nhân 6Ci vOi nh5ng gì 

mà cá nhân 6ó có t��ng tác. Ph��ng pháp th��ng 6�Lc sn d.ng 6A 

6ánh giá tính cách c_a m&t ng��i là quan sát xem ng��i 6ó c� xn nh� 

th> nào trong các hoàn cQnh khác nhau. Nh5ng quan sát nh� vPy 6Ci 

vOi 6Mng nghi:p c_a b�n có thA ti>n hành trong lOp h�c, ngoài sân ch�i, 

trong h&i h�p,... 

Nh5ng ghi chép 6A 6�a ra nhPn 6(nh v; tính cách c_a 6Mng nghi:p, ph.c 

v. trQ l�i cho các câu hyi nh�: 

+  Giáo viên 6ó: quan tâm 6>n ng��i khác hay khó g]n, lãnh 6�m, 6áng tin 

cPy hay ít khi quan tâm hoRc quan tâm sâu suc 6>n các v8n 6;... 

+  Giáo viên 6ó: Có trách nhi:m, không 6áng tin cPy, có thA tin cPy vài 

6iAm, th��ng xuyên 6áng tin cPy, chu 6áo, ty ra r8t có trách nhi:m hay 

ng�Lc l�i... 

+  Giáo viên 6ó: Kiên 6(nh, quá xúc cQm, d� b( kích 6&ng hay th��ng xuyên 

gi5 cân bZng tCt, vô cùng bình t	nh... 

Ngoài nh5ng ghi chép trên, vOi t� cách là ng��i h�Ong dhn, b�n cTng 

c]n quan tâm 6>n ghi chép v; gia 6ình c_a 6Ci t�Lng 6�Lc h�Ong dhn. 

T� �ánh giá 6. Hãy thi't k' m�t b�ng/phi'u hDi +? thu th(p d< li�u c� s� 

liên quan +'n nhu ceu +;Sc h;�ng dQn c5a +Gng nghi�p nhbm phát 

tri?n ngh6 nghi�p 

a)  Nh8ng thông tin cKn thi�t �0 xác �Nnh nhu cKu ���c h�=ng dfn c<a 

��ng nghi�p v1 chuqn bN cho gi�ng d�y 
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b)  Nh8ng thông tin cKn thi�t �0 xác �Nnh nhu cKu ���c h�=ng dfn c<a 

��ng nghi�p v1 ph�"ng pháp phát hi�n nh8ng khó kh&n trong hVc tUp 

c<a hVc sinh 

 

 

 

 

c)  Nh8ng thông tin cKn thi�t �0 xác �Nnh nhu cKu ���c h�=ng dfn c<a 

��ng nghi�p v1 vi�c giúp hVc sinh l2a chVn ch�"ng trình, sinh ho�t hVc 

��>ng và v��t qua v�=ng moc riêng t� có liên quan ��n nhu cKu cá nhân 

và các m�i quan h� 

 

 

 

4. Tóm tắt 

Tóm tMt 1 

1.  Giáo viên via là ch_ thA, via là 6Ci t�Lng c_a ho�t 6&ng h�Ong dhn 

6Mng nghi:p trong phát triAn ngh; nghi:p giáo viên. 

2.  H�Ong dhn 6Mng nghi:p trong phát triAn ngh; nghi:p giáo viên là làm 

cho vi:c phát triAn ngh; nghi:p 6�Lc thNc hi:n thông qua công vi:c lâu 

dài và liên t.c, 6áp `ng k(p th�i vOi nhu c]u c_a 6Mng nghi:p ngay trong 

quá trình d�y h�c và giáo d.c. Hi:u quQ c_a h�Ong dhn 6Mng nghi:p 

6�Lc thA hi:n qua nh5ng thay 6^i c_a 6Mng nghi:p 6�Lc h�Ong dhn 

trong ho�t 6&ng d�y h�c và giáo d.c c_a h�. 

3.  Trong nhà tr��ng, giáo viên giyi/có kinh nghi:m cùng vOi các cán b& 

quQn lí tr��ng h�c là ng��i h�Ong dhn cho 6Mng nghi:p c_a mình, 6Rc 

bi:t là các 6Mng nghi:p tr�. 

Nh5ng ng��i này c]n h�Ong dhn cho 6Mng nghi:p 6A giúp h� phát triAn 

cQ v; chuyên môn và nghi:p v.. 
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Tóm tMt 2 

1.  H�Ong dhn 6Mng nghi:p có thA 6�Lc thNc hi:n trNc ti>p, gián ti>p, 

h�Ong dhn chung hoRc h�Ong dhn cá nhân. Mci hình th`c h�Ong dhn 

6;u có 6iAm m�nh và nh5ng h�n ch> nh8t 6(nh. Vi:c lNa ch�n hình th`c 

h�Ong dhn 6ôi khi không ph. thu&c vào ng��i h�Ong dhn. 

2.  #A h�Ong dhn 6Mng nghi:p thành công, b�n c]n có thông tin v; h�. 

Ph��ng ti:n 6A b�n có 6�Lc nh5ng thông tin này là các công c. nh�: các 

truc nghi:m, phi>u 6i;u tra, bQng kiAm, h�Ong dhn phyng v8n và s� 6M 

quan sát... Các công c. này phQi 6�Lc phát triAn và kiAm tra hi:u lNc. 

3.  Can c` m.c 6ích thu thPp thông tin v; 6Ci t�Lng c]n h�Ong dhn, b�n 

lNa ch�n và sn d.ng các công c. 6A thu thPp thông tin c]n thi>t bZng các 

ph��ng pháp nh�: 

− Phyng v8n nhóm và phyng v8n ting cá nhân; 

− Quan sát theo nhóm và quan sát cá nhân; 

− Ghi chép. 

4. D5 li:u có 6�Lc bZng vi:c sn d.ng công c. b�n 6ã lNa ch�n c]n 6�Lc 

xn lí. Vi:c xn lí d5 li:u có thA thNc hi:n 6�n giQn bZng tính toán th_ công 

nh�ng cTng có thA thNc hi:n trên máy vi tính 6Ci vOi nh5ng phân tích 

ph`c t�p h�n. 

5. Suy ngẫm 

Bây gi� b�n hãy dành 5 phút 6A suy nghm nh5ng v8n 6; via nghiên c`u 

và ngh	 xem b�n 6ã áp d.ng chúng vào thNc t> công vi:c c_a b�n nh� 

th> nào. 

Hãy vi>t ra suy ngh	 c_a b�n v; 2 v8n 6; mà b�n tâm 6uc. 

1) Tôi �ã hVc ���c: 

 

 

 

 

Ji1u �ó sM ���c áp d;ng D công vi�c nào? 
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Áp d;ng khi nào? 

 

 

 

2) Tôi �ã hVc ���c: 

 

 

 

Ji1u �ó sM ���c áp d;ng D công vi�c nào? 

 

 

 

Áp d;ng khi nào? 
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YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

ĐỒNG NGHIỆP VÀ PHƯƠNG PHÁP 

LẬP KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ĐỒNG NGHIỆP 

1. Dẫn nhập 

#A thNc hi:n vai trò c_a ng��i h�Ong dhn 6Mng nghi:p phát triAn ngh; 

nghi:p liên t.c, tr�Oc h>t b�n phQi có nh5ng phjm ch8t và nang lNc nh8t 

6(nh. Nh5ng phjm ch8t và nang lNc này 6�Lc xác 6(nh can c` vào 

các yêu c]u 6�Lc 6Rt ra 6Ci vOi ng��i 6óng vai là ng��i h�Ong dhn 

6Mng nghi:p. 

Khi b�n 6áp `ng 6�Lc các yêu c]u 6�Lc 6Rt ra vOi ng��i 6óng vai ng��i 

h�Ong dhn 6Mng nghi:p và 6�Lc lNa ch�n là ng��i h�Ong dhn 6Mng 

nghi:p, vi:c b�n c]n làm là lPp 6�Lc k> ho�ch 6A h�Ong dhn 6Mng 

nghi:p và thNc hi:n k> ho�ch 6ó. 

Ch��ng này sm giúp b�n tìm hiAu v; các yêu c]u 6Ci vOi ng��i 6óng vai 

ng��i h�Ong dhn 6Mng nghi:p và giOi thi:u vOi b�n v; ph��ng pháp lPp 

k> ho�ch h�Ong dhn 6Mng nghi:p phát triAn ngh; nghi:p giáo viên. 

2. Mục tiêu 

K�t thúc ch�"ng này, b�n có kh� n&ng: 

� Phân tích 6�Lc các yêu c]u 6Ci vOi ng��i 6óng vai ng��i h�Ong dhn 

6Mng nghi:p phát triAn ngh; nghi:p giáo viên; 

� LPp 6�Lc k> ho�ch (theo m&t ch_ 6; c. thA) 6A h�Ong dhn 6Mng nghi:p. 

3. Hoạt động 

3.1. Yêu cầu đối với người hướng dẫn đồng nghiệp 

3.1.1. Đặc điểm của người hướng dẫn đồng nghiệp 

Bài t�p 1. B$n hãy th*c hi�n các nhi�m v� sau: 

a) Jã và sM có nh8ng giáo viên không cùng sinh ho�t v=i t9 chuyên môn 

c<a b�n �1 nghN b�n h�=ng dfn v1 mEt s� vOn �1 liên quan ��n gi�ng d�y 

Chương 3 
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và giáo d;c hVc sinh. B�n sM l2a chVn ph�"ng án nào trong các ph�"ng án 

d�=i �ây? Vì sao? 

(1) J�ng ý h�=ng dfn cho giáo viên �ó 

 

 

 

(2) T^ ch�i và khuyên giáo viên �ó hãy tìm ��n các giáo viên trong t9 

chuyên môn c<a hV �0 nhUn ���c s2 h�=ng dfn 

 

 

 

b) Theo b�n, ng�>i giáo viên trong vai trò ng�>i h�=ng dfn cKn ph�i làm 

th� nào �0 các ��ng nghi�p c<a hV tin t�Dng, syn sàng giãi bày tâm s2 

cùng hV và chOp nhUn s2 h�=ng dfn? 

 

 

 

Trong vai trò ng�>i h�=ng dfn ��ng nghi�p, ng�>i giáo viên có mEt s� 

�bc �i0m v1 phqm chOt và n&ng l2c nh� sau: 

— Tôn tr�ng s� thích và tin t��ng vào khQ nang c_a 6Mng nghi:p; có uy tín 

trong ngh; nghi:p và khQ nang t�o 6�Lc sN tin t��ng c_a 6Mng nghi:p. 

— HiAu 6�Lc nguy:n v�ng c_a 6Mng nghi:p, m`c 6& thNc hi:n các ho�t 

6&ng ngh; nghi:p c_a 6Mng nghi:p (bi>t 6�Lc 6Mng nghi:p làm gì, làm 

nh� th> nào trong d�y h�c và giáo d.c h�c sinh); thNc hi:n h�Ong dhn 

6Mng nghi:p dNa trên cái 6Mng nghi:p c]n. 

— Có thái 6& thông cQm, có k	 nang 6&ng viên, thúc 6jy 6Mng nghi:p; bi>t 

6�a ra nhi;u lNa ch�n 6A 6Mng nghi:p quy>t 6(nh và làm cho 6Mng 

nghi:p bi>t h� phQi làm gì 6A ho�t 6&ng ngh; nghi:p c_a h� tCt h�n so 

vOi hi:n t�i. 

— Thân thi:n, giao ti>p có hi:u quQ và bi>t lung nghe 6Mng nghi:p. 

— Có khi>u hài h�Oc. 
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— Kiên trì. 

— Khách quan. 

— Chân thPt. 

— T> nh(. 

— Công bZng. 

— Khoan dung. 

Nh<ng +Fc +i?m nói trên th? hi�n rPt rõ trong quá trình h;�ng dQn 

+Gng nghi�p. Tuy nhiên, khi h;�ng dQn +Gng nghi�p, b$n cen chú ý các 

vPn +6 d;�i +ây: 

— Giúp 6Mng nghi:p bi>t cách 6i;u chenh thói quen, hành vi trong cu&c sCng. 

— #&ng viên 6Mng nghi:p tham gia vào các ho�t 6&ng trong nhà tr��ng nhZm 

phát huy nang lNc c_a h� trong các ho�t 6&ng cá nhân và c&ng 6Mng. 

— ThA hi:n sN quan tâm và giúp 6V 6Mng nghi:p trong vi:c lPp k> ho�ch 

công tác, phát triAn mCi quan h: gi5a cá nhân và xã h&i. 

— Giúp 6Mng nghi:p trong vi:c tN 6ánh giá, tN hiAu bi>t và tN 6(nh h�Ong, 

t�o cho h� khQ nang 6�a ra các quy>t 6(nh phù hLp vOi nh5ng m.c tiêu 

tr�Oc mut cTng nh� lâu dài. 

— Giúp 6Mng nghi:p phát triAn s`c kho� cTng nh� thái 6& và các giá tr( 

tích cNc. 

— Giúp 6Mng nghi:p thu 6�Lc sN hiAu bi>t tCt h�n v; l	nh vNc h�c tPp, ho�t 

6&ng thông qua vi:c thu l�Lm k	 nang và thái 6& làm vi:c hoRc tham gia 

vào các ho�t 6&ng c_a nhà tr��ng, c&ng 6Mng. 

— Khuy>n khích 6Mng nghi:p lPp k> ho�ch và sn d.ng tCt các ho�t 6&ng 

giQi trí. 

— Giúp 6Mng nghi:p hiAu 6�Lc nh5ng 6iAm m�nh, 6iAm y>u, s� thích, các 

giá tr(, ti;m nang và nh5ng h�n ch> c_a bQn thân. 

3.1.2. Nguyên tắc xử thế của người hướng dẫn đồng nghiệp 

Bài t�p 2: B$n hãy th*c hi�n các yêu ceu d;�i +ây: 

a) Hãy li�t kê b�n cách Cng xu mà b�n cho rBng ng�>i h�=ng dfn cKn 

th2c hi�n. 
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b) Hãy mô t� b�n cách c� xu mà b�n cho rBng ng�>i h�=ng dfn nên th2c hi�n 

 

 

 

 

 

c) T�i sao mEt s� giáo viên l�i �em nh8ng cuEc nói chuy�n riêng t� tr�=c 

�ây gi8a hV và ��ng nghi�p ra làm ví d; trong hVp HEi ��ng nhà tr�>ng? 

B�n �ánh giá th� nào v1 cách c� xu nh� th�? 

 

 

 

 

M&t sC quy tuc `ng xn mang tính nguyên tuc d�Oi 6ây sm che 6�o ph��ng 

pháp ho�t 6&ng h�Ong dhn c_a b�n khi h�Ong dhn cho 6Mng nghi:p. 

#i;u c]n l�u ý là, nh5ng quy tuc này không che áp d.ng cho b�n vOi t� 

cách ng��i h�Ong dhn mà còn có tác d.ng 6i;u chenh vOi cQ nh5ng 

ng��i 6�Lc h�Ong dhn. 

SN tôn tr�ng tri:t 6A nh5ng nguyên tuc d�Oi 6ây là y>u tC 6Qm bQo thành 

công c_a h�Ong dhn nhZm hc trL 6Mng nghi:p phát triAn ngh; nghi:p 

liên t.c. 

� S2 tin cqn 

SN tin cjn 6�Lc 6Rt lên hàng 6]u vì trong nhi;u tr��ng hLp, thông tin cá 

nhân c_a ng��i 6�Lc h�Ong dhn cTng nh� nh5ng v8n 6; trao 6^i và 

nh5ng l�i khuyên 6�a ra ti ng��i h�Ong dhn có thA liên quan 6>n nh5ng 

6i;u nh�y cQm và phQi 6�Lc gi5 bí mPt. 

Có bao gi� b�n 6em v8n 6; khó khan trong ngh; nghi:p mà 6Mng nghi:p 

6ã tin t��ng, che nói vOi riêng b�n và mong 6�Lc h�Ong dhn 6A giQi 

quy>t cùng nh5ng 6i;u mà b�n khuyên anh ta/cô ta ra kA l�i trong gi� 

giQng hoRc � chc 6ông ng��i không? 

Chuc chun là không, vì vi:c làm này không che làm cho ng��i 6Mng 

nghi:p kia th8y khó ch(u mà tai h�i h�n, nhi;u 6Mng nghi:p khác sm do 

dN hoRc không 6>n gRp b�n 6A 6�Lc h�Ong dhn n5a. 
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� S2 kiên nhfn 

B�n phQi 6_ kiên nhhn 6A nghe 6Mng nghi:p c]n h�Ong dhn trình bày v; 

nh5ng v8n 6; c_a h�. 

B�n càng kiên nhhn thì b�n càng thu thPp 6�Lc nhi;u thông tin ti h�. 

BZng sN kiên trì, b�n sm có 6]y 6_ thông tin và ti 6ó r8t thuPn lLi 6A 6�a 

ra nh5ng h�Ong dhn tCt. 

� Tính t2 nguy�n 

B�n sm phQn `ng nh� th> nào n>u có m&t ai 6ó 6>n vOi b�n và 6Rt v8n 6; 

sm h�Ong dhn cho b�n v; m&t v8n 6; nào 6ó mà b�n không h; quan tâm? 

ThPt sai l]m n>u b�n dNa vào th> m�nh c_a mình (v; kinh nghi:m so vOi 

6Mng nghi:p tr�, 6Mng nghi:p ít kinh nghi:m ngh; nghi:p) 6A áp 6Rt sN 

giúp 6V 6Ci vOi 6Mng nghi:p. 

#Mng nghi:p c_a b�n hoàn toàn có quy;n lNa ch�n ng��i h�Ong dhn cho 

h�. #i;u hiAn nhiên là, n>u b�n muCn h� 6>n vOi b�n, b�n c]n có 6�Lc 

sN tin t��ng ti h�. 

� Tính khách quan 

Hãy khách quan khi 6�a ra nh5ng quan 6iAm trong h�Ong dhn 6Mng 

nghi:p. #i;u này không d� thNc hi:n vì 6ôi khi quan 6iAm b�n 6�a ra 

cho 6Mng nghi:p b( chi phCi b�i thái 6& hoRc nh5ng lLi ích có liên quan 

6>n 6Mng nghi:p mà b�n 6ang h�Ong dhn. 

#A thNc hi:n nguyên tuc này, b�n c]n nhO: 

— #Mng nghi:p c_a b�n luôn h�Ong 6>n xu h�Ong tích cNc cTng nh� 

nh5ng lLi ích có liên quan 6>n v8n 6; h� có nhu c]u h�Ong dhn. 

— H�n n5a, vi:c 6�a ra quy>t 6(nh cuCi cùng 6Ci vOi nh5ng v8n 6; 6ó là 

vi:c c_a 6Mng nghi:p c_a b�n. 

B�n hãy gLi ý các lNa ch�n có thA, che rõ nh5ng �u 6iAm và nh5ng nh�Lc 

6iAm c_a các lNa ch�n 6ó và dành sN quy>t 6(nh cho h�. 

3.1.3. Những giới hạn của người hướng dẫn đồng nghiệp 

Hi:n tMn t�i quan 6iAm: che nh5ng ng��i 6�Lc 6ào t�o, hu8n luy:n chuyên 

nghi:p v; h�Ong dhn mOi có thA tham gia h�Ong dhn cho 6Mng nghi:p. 

B�n có 6Mng ý vOi quan 6iAm này không? 

R8t có thA b�n cTng nh� h]u h>t các giáo viên khác � các tr��ng ch�a h; 

6�Lc qua 6ào t�o, hu8n luy:n v; h�Ong dhn 6Mng nghi:p. Tuy nhiên, 6ã 
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bao gi� b�n ti chCi yêu c]u c_a 6Mng nghi:p v; vi:c h�Ong dhn cho m&t 

v8n 6; nào 6ó ch�a? 

Vhn bi>t rZng, sN thi>u vung các khoá 6ào t�o chính th`c v; h�Ong dhn 

và sN thi>u vung nh5ng ng��i làm công tác h�Ong dhn chuyên nghi:p 6ã 

h�n ch> ph�m vi c_a ho�t 6&ng này trong nhà tr��ng và Qnh h��ng 

không nhy 6>n sN phát triAn ngh; nghi:p liên t.c c_a giáo viên trong 

nhà tr��ng. MRc dù vPy, ph]n lOn giáo viên các tr��ng ý th`c 6�Lc trách 

nhi:m c_a mình 6Ci vOi sN phát triAn ngh; nghi:p c_a 6Mng nghi:p. 

Nh5ng giáo viên này 6ã thNc hi:n h�Ong dhn 6Mng nghi:p c_a mình 

trong giOi h�n hiAu bi>t và kinh nghi:m c_a h�. 

ThNc ti�n này cho th8y, giáo viên c]n phQi bi>t nh5ng giOi h�n c_a mình 

khi thNc hi:n vai trò c_a ng��i h�Ong dhn 6Mng nghi:p. 

Nhìn chung, các giáo viên có kinh nghi:m là nh5ng ng��i có khQ nang 

thNc hi:n các ho�t 6&ng h�Ong dhn v; ngh; nghi:p cho 6Mng nghi:p. H]u 

h>t h� có khQ nang h�Ong dhn 6Mng nghi:p v; chuyên môn và nghi:p v. 

s� ph�m. Tuy nhiên, ph�m vi c_a nh5ng h�Ong dhn này là khác nhau � 

ting ng��i h�Ong dhn. #i;u này ph. thu&c trNc ti>p vào kinh nghi:m c_a 

các giáo viên trong vai trò ng��i h�Ong dhn 6Mng nghi:p. 

N>u b�n nhPn th8y mình che thNc sN tN tin trong h�Ong dhn 6Mng nghi:p 

m&t v8n 6; gì 6ó v; chuyên môn và nghi:p v. ngh; nghi:p thì cái mà 

b�n nhPn ra 6ó 6�Lc coi là m&t giOi h�n. 

#âu là giOi h�n c_a b�n thì b�n hãy ding l�i � ph�m vi 6ó, 6ing lan man 

sang l	nh vNc h�Ong dhn khác mà b�n không quen. 

T� �ánh giá 1. B$n hãy chujn bU m�t b�ng ki?m (li:t kê các 6Rc 6iAm 6A 

6ánh giá tiêu chujn c_a m&t giáo viên làm công tác h�Ong dhn 6Mng 

nghi:p). C^n cE theo b�ng ki?m +ó, b$n hãy th t* +ánh giá mình. 
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T� �ánh giá 2. Hãy trình bày quan +i?m c5a b$n v6 lu(n +i?m d;�i +ây : 

"TOt c� các giáo viên �1u có trách nhi�m và kh� n&ng nhOt �Nnh �0 h�=ng 

dfn phát tri0n ngh1 nghi�p cho ��ng nghi�p. Tuy nhiên, không ph�i giáo 

viên nào c{ng có th0 là ng�>i h�=ng dfn có hi�u qu�". 

 

 

 

 

 

 

3.2. Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp 

Có nhi;u quan ni:m khác nhau v; lPp k> ho�ch. M&t trong nh5ng quan 

ni:m 6ó là coi lPp k> ho�ch là quá trình chujn b( `ng phó vOi nh5ng thay 

6^i và tính không chuc chun c_a môi tr��ng và t^ ch`c bZng vi:c 8n 6(nh 

tr�Oc các ph��ng án ho�t 6&ng trong t��ng lai c_a t^ ch`c. 

Ti>p cPn theo quan 6iAm phát triAn ngh; nghi:p, có thA hiAu lPp k> 

ho�ch h�Ong dhn 6Mng nghi:p là quá trình chujn b( cho nh5ng thay 6^i 

trong ho�t 6&ng ngh; nghi:p c_a 6Mng nghi:p bZng vi:c 8n 6(nh tr�Oc 

các ph��ng án ho�t 6&ng c_a 6Mng nghi:p hoRc c_a ng��i h�Ong dhn và 

6Mng nghi:p trong t��ng lai. 

LPp k> ho�ch h�Ong dhn 6Mng nghi:p là m&t quá trình, bao gMm các giai 

6o�n (lPp k> ho�ch, thNc hi:n, 6ánh giá và 6i;u chenh k> ho�ch) và 

nh5ng b�Oc 6i c. thA trong ting giai 6o�n. Trong 6ó giai 6o�n lPp k> 

ho�ch là quan tr�ng, b�i giai 6o�n này t�o ra sQn phjm là nh5ng van bQn 

k> ho�ch 6A ng��i h�Ong dhn có thA triAn khai trong thNc ti�n. Van bQn 

k> ho�ch h�Ong dhn 6Mng nghi:p giúp ng��i h�Ong dhn có 6�Lc nh5ng 

thông tin c]n thi>t v;: 

— V8n 6; c]n �u tiên trong h�Ong dhn 6Mng nghi:p là gì? 

— GiQi quy>t v8n 6; 6ó nhZm 6�t 6>n m.c tiêu gì? Khi nào thì 6�t 6�Lc? 

— Nh5ng ho�t 6&ng nào c]n triAn khai 6A có thA h�Ong dhn 6�Lc 6Mng nghi:p? 

— Nh5ng nguMn lNc nào c]n khai thác 6A thNc hi:n 6�Lc các ho�t 6&ng 

nói trên? 
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Bài t�p 3. B$n +ã nhi6u len l(p k' ho$ch. Hãy nh� l$i nh<ng thông tin 

cen thi't v6 các b;�c trong giai +o$n l(p k' ho$ch bbng vi�c +i6n thông 

tin +ó vào b�ng d;�i +ây. 

Các b%0c trong giai �o&n 

l�p k* ho&ch 

Là gì?  

Xác �`nh bang cách nào? 

Phân tích v8n 6;  

Xác 6(nh các m.c tiêu c]n 6�t  

Xác 6(nh các 6]u ra  

Xác 6(nh các ho�t 6&ng  

DN toán các y>u tC 6]u vào  

Phê duy:t k> ho�ch  

 

Bây gi�, b$n hãy +:c n�i dung d;�i +ây +? hoàn thi�n bài t(p trên. 

— #A lPp k> ho�ch h�Ong dhn 6Mng nghi:p, tr�Oc h>t b�n c]n nhPn rõ 

6Mng nghi:p c_a mình 6ang gRp nh5ng v8n 6; gì trong ho�t 6&ng ngh; 

nghi:p (c. thA là trong thNc hi:n ho�t 6&ng giQng d�y và trong thNc hi:n 

các ho�t 6&ng giáo d.c khác). #ó là nh5ng gì khó xn lí, khó giQi quy>t 6Ci 

vOi 6Mng nghi:p c_a b�n khi thNc hi:n d�y h�c và giáo d.c. B�n hãy 

phân tích nh5ng v8n 6; 6ó bZng cách che rõ hPu quQ và nguyên nhân c_a 

chúng 6A có thA 6(nh ngh	a 6�Lc nh5ng v8n 6; (phát biAu ngun g�n 

nh�ng l&t tQ 6�Lc bQn ch8t c_a v8n 6;) mà 6Mng nghi:p c_a b�n 6ang 

phQi 6Ci mRt. Vi:c phân tích này cTng 6Mng th�i giúp b�n xác 6(nh 6�Lc 

v8n 6; nào c_a 6Mng nghi:p c]n 6�Lc b�n �u tiên h�Ong dhn. 

— Khi 6ã xác 6(nh rõ v8n 6;, b�n sm h�Ong dhn 6Mng nghi:p cTng có ngh	a 

b�n 6ã 6(nh hình 6�Lc m&t ch_ 6; h�Ong dhn 6Mng nghi:p. Vi:c làm 

ti>p theo, b�n phQi vi>t 6�Lc các m.c tiêu cho ch_ 6; h�Ong dhn 6Mng 

nghi:p mà b�n 6ã xác 6(nh. M.c tiêu này là nh5ng thay 6^i c]n và có thA 

có c_a 6Mng nghi:p trong giQng d�y và giáo d.c h�c sinh sau khi ch_ 6; 

h�Ong dhn c_a b�n k>t thúc. 

#i;u c]n l�u ý trong vi>t m.c tiêu cho ch_ 6; h�Ong dhn 6Mng nghi:p là: 

Ngoài nh5ng thông tin v; m`c 6& thNc hi:n các ho�t 6&ng ngh; nghi:p 

c_a 6Mng nghi:p t�i th�i 6iAm tr�Oc khi ho�t 6&ng h�Ong dhn c_a b�n 

6�Lc triAn khai, b�n c]n phân tích thêm các m.c tiêu c_a nhà tr��ng và 

nh8t là c_a lOp h�c n�i 6Mng nghi:p c_a b�n 6ang thNc hi:n các ho�t 
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6&ng ngh; nghi:p. Các m.c tiêu h�Ong dhn 6Mng nghi:p c]n vi>t c. thA, 

rõ ràng và 6Qm bQo 6o l��ng 6�Lc. B�n cTng c]n chú ý 6>n h�n 6(nh 

th�i gian 6A hoàn thành các m.c tiêu 6ó. 

— #A 6�t 6�Lc các m.c tiêu h�Ong dhn 6Mng nghi:p, trong r8t nhi;u 

tr��ng hLp phQi qua b�Oc trung gian là sáng t�o 6�Lc các 6]u ra. #ó là 

nh5ng sQn phjm hoRc bán sQn phjm góp ph]n vào vi:c thNc hi:n m&t 

hoRc m&t sC m.c tiêu nào 6ó trong các m.c tiêu h�Ong dhn 6Mng nghi:p 

mà b�n 6ã xác 6(nh. 

Ch}ng h�n, 6A t�o sN thay 6^i trong k	 nang quan sát c_a 6Mng nghi:p 

nhZm phát hi:n các khó khan trong h�c tPp c_a h�c sinh (m.c tiêu 

h�Ong dhn 6Mng nghi:p mà b�n 6ã xác 6(nh), b�n c]n cùng 6Mng nghi:p 

thi>t k> m&t bQng kiAm 6A có 6Mng nghi:p sn d.ng nó vOi t� cách là công 

c. sn d.ng trong quan sát h�c sinh. BQng kiAm này, 6Rc bi:t là vi:c 6Mng 

nghi:p sn d.ng tCt bQng kiAm trong quan sát h�c sinh, 6�Lc coi nh� m&t 

6]u ra nh� 6ó b�n 6�t 6�Lc m.c tiêu h�Ong dhn 6Mng nghi:p. 

— MuCn có 6�Lc các 6]u ra, b�n c]n phQi có nh5ng tác 6&ng can thi:p. #ó 

là các ho�t 6&ng mà b�n sm thNc hi:n trong ch_ 6; h�Ong dhn 6Mng 

nghi:p. M`c 6& t��ng minh c_a các ho�t 6&ng này ph. thu&c vào sN 

t��ng minh c_a các 6]u ra mà b�n 6ã xác 6(nh. 

— Vi:c làm ti>p theo là b�n c]n dN toán các 6]u vào 6Ci vOi ch_ 6; h�Ong 

dhn 6Mng nghi:p c_a b�n. Các 6]u vào � 6ây bao gMm nh5ng y>u tC nh�: 

nguMn lNc mà b�n c]n khai thác, sn d.ng 6A triAn khai các ho�t 6&ng 6ã 

dN ki>n (tài chính, con ng��i, c� s� vPt ch8t, và nguMn lNc thông tin), các 

chính sách hi:n hành, mCi quan h: vOi các nhà quQn lí và các 6Mng 

nghi:p khác... T8t cQ nh5ng y>u tC 6]u vào có thA là thuPn lLi, nh�ng 

cTng có nh5ng y>u tC t�o thành rào cQn cho ho�t 6&ng h�Ong dhn 6Mng 

nghi:p c_a b�n. N>u có nh5ng y>u tC này, b�n c]n dN ki>n các ph��ng 

pháp nhZm khuc ph.c các rào cQn 6ó. 

— #A k>t thúc giai 6o�n lPp k> ho�ch, b�n c]n trình bày van bQn k> ho�ch 

theo m&t mhu nào 6ó 6A thuPn lLi cho vi:c sn d.ng � giai 6o�n thNc hi:n 

và 6ánh giá k> ho�ch. B�n cTng 6ing quên vi:c phê duy:t k> ho�ch, vì 

van bQn k> ho�ch khi 6�Lc phê duy:t mOi có giá tr( pháp lí trong triAn 

khai thNc hi:n. Vi:c làm này là c]n thi>t khi ho�t 6&ng h�Ong dhn 6Mng 

nghi:p c_a b�n 6�Lc triAn khai m&t cách có t^ ch`c trong nhà tr��ng. 

B$n có th? tham kh�o mQu v^n b�n k' ho$ch h;�ng dQn +Gng nghi�p 

d;�i +ây +? trình bày v^n b�n k' ho$ch c5a mình. 
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Kb HOcCH HdeNG DgN RhNG NGHI@P 

(NguMn: Lê Huy Hoàng (2010), K` n&ng thúc �qy và h�=ng dfn 

��ng nghi�p. NXB #�i h�c QuCc gia Hà N&i) 

 

� Thông tin v� ng%ii h%0ng dVn 

H� tên: ...............................................................................................................................................  

Chuyên môn: ..................................................................................................................................  

Thâm niên công tác: ..................................................................................................................  

#iAm m�nh: ....................................................................................................................................  

� Thông tin v� ng%ii �%Dc h%0ng dVn 

H� tên: ...............................................................................................................................................  

Chuyên môn: ..................................................................................................................................  

Thâm niên công tác: ..................................................................................................................  

S� b& 6ánh giá 6Rc 6iAm: ........................................................................................................  

� M#c tiêu và n�i dung h%0ng dVn (rõ ràng, khQ thi cho nh5ng bài c. thA) 

M#c tiêu N�i dung h%0ng dVn 

 

 

 

 

 

 

� K* ho&ch c# th1 (chi ti>t, c. thA, bám sát chu trình h�Ong dhn 6Mng 

nghi:p) 

Thii gian R`a �i1m N�i dung 
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� Tìm ki*m s� .ng h� (v; c� ch> chính sách, v; sN 6Mng thuPn, v; 

chuyên môn, v; c� s� vPt ch8t) 

R-i t%Dng Bang cách nào 

− Hi:u tr��ng  

 

 

− Cán b&  

 

 

 

� D� ki*n khó khjn và cách khMc ph#c (các khó khan khách quan và 

ch_ quan gRp phQi trong quá trình h�Ong dhn 6Mng nghi:p) 

Khó khjn Cách khMc ph#c 

 

 

 

 

 

T� �ánh giá 3: B$n hãy l*a ch:n m�t ch5 +6 mà b$n d* +Unh sc h;�ng 

dQn cho +Gng nghi�p. Hãy hoàn thành các n�i dung t;�ng Eng v�i các 

b;�c l(p k' ho$ch cho ch5 +6 h;�ng dQn này. 

Tên ch_ 6; h�Ong dhn:  

Các b%0c N�i dung c# th1 c.a tkng b%0c 

Xác 6(nh các m.c tiêu c]n 6�t  

Xác 6(nh các 6]u ra  

Xác 6(nh các ho�t 6&ng  

DN toán các y>u tC 6]u vào  
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4. Tóm tắt 

Tóm tMt 1 

1.  Ng��i h�Ong dhn 6Mng nghi:p phát triAn ngh; nghi:p giáo viên phQi 

là ng��i tôn tr�ng s� thích và tin t��ng vào khQ nang c_a 6Mng nghi:p; 

có uy tín trong ngh; nghi:p và khQ nang t�o 6�Lc sN tin t��ng c_a 6Mng 

nghi:p. HiAu 6�Lc nguy:n v�ng c_a 6Mng nghi:p, m`c 6& thNc hi:n các 

ho�t 6&ng ngh; nghi:p c_a 6Mng nghi:p (bi>t 6�Lc 6Mng nghi:p làm gì, 

làm nh� th> nào trong d�y h�c và giáo d.c h�c sinh); thNc hi:n h�Ong 

dhn 6Mng nghi:p dNa trên cái 6Mng nghi:p c]n. Có thái 6& thông cQm, có 

k	 nang 6&ng viên, thúc 6jy 6Mng nghi:p; bi>t 6�a ra nhi;u lNa ch�n 6A 

6Mng nghi:p quy>t 6(nh và làm cho 6Mng nghi:p bi>t h� phQi làm gì 6A 

ho�t 6&ng ngh; nghi:p c_a h� tCt h�n so vOi hi:n t�i. 

2.  MRc dù là ng��i có nhi;u kinh nghi:m ngh; nghi:p, tuy nhiên, ng��i 

h�Ong dhn 6Mng nghi:p không phQi là m&t nhà thông thái. Vì vPy, b�n 

c]n bi>t giOi h�n c_a mình trong h�Ong dhn 6Mng nghi:p. N>u giOi h�n 

c_a b�n là h�Ong dhn v; chuyên môn, nghi:p v. cho 6Mng nghi:p thì 

hãy ding l�i � ph�m vi 6ó, 6ing lan man sang l	nh vNc khác mà b�n 

không quen. 

Tóm tMt 2 

1.  LPp k> ho�ch h�Ong dhn 6Mng nghi:p là quá trình chujn b( cho 

nh5ng thay 6^i trong ho�t 6&ng ngh; nghi:p c_a 6Mng nghi:p bZng vi:c 

8n 6(nh tr�Oc các ph��ng án ho�t 6&ng c_a 6Mng nghi:p hoRc c_a ng��i 

h�Ong dhn và 6Mng nghi:p trong t��ng lai. 

LPp k> ho�ch h�Ong dhn 6Mng nghi:p là m&t quá trình, bao gMm các giai 

6o�n (lPp k> ho�ch, thNc hi:n, 6ánh giá và 6i;u chenh k> ho�ch) và 

nh5ng b�Oc 6i c. thA trong ting giai 6o�n. 

2.  Giai 6o�n lPp k> ho�ch t�o ra sQn phjm là nh5ng van bQn k> ho�ch 6A 

ng��i h�Ong dhn có thA triAn khai trong thNc ti�n. Van bQn k> ho�ch 

h�Ong dhn 6Mng nghi:p giúp ng��i h�Ong dhn có 6�Lc nh5ng thông tin 

c]n thi>t v;: 

— V8n 6; c]n �u tiên trong h�Ong dhn 6Mng nghi:p là gì? 

— GiQi quy>t v8n 6; 6ó nhZm 6�t 6>n m.c tiêu gì? Khi nào thì 6�t 6�Lc? 

— Nh5ng ho�t 6&ng nào c]n triAn khai 6A có thA h�Ong dhn 6�Lc 6Mng nghi:p? 

— Nh5ng nguMn lNc nào c]n khai thác 6A thNc hi:n 6�Lc các ho�t 6&ng nói trên? 
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5. Suy ngẫm 

Bây gi� b�n hãy dành 5 phút 6A suy nghm nh5ng v8n 6; via nghiên c`u 

và ngh	 xem b�n 6ã áp d.ng chúng vào thNc t> công vi:c c_a b�n nh� 

th> nào. 

Hãy vi>t ra suy ngh	 c_a b�n v; 2 v8n 6; mà b�n tâm 6uc. 

1) Tôi �ã hVc ���c: 

 

 

 

 

Ji1u �ó sM ���c áp d;ng D công vi�c nào? 

 

 

 

 

 

Áp d;ng khi nào? 

 

 

 

 

 

2) Tôi �ã hVc ���c: 
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Ji1u �ó sM ���c áp d;ng D công vi�c nào? 

 

 

 

 

 

 

Áp d;ng khi nào? 
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ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n: 

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  

Chñ tÞch H§TV kiªm Tæng Gi¸m ®èc: 

NG¤ TRÇN ̧ I 

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

Gi¸m ®èc:  

§INH NGäC B¶O 

Phã Tæng Gi¸m ®èc kiªm Tæng biªn tËp: 

Vò v¡N hïNG 

Tæng biªn tËp: 

§INH V¡N VANG 

 

ChÞu tr¸ch nhiÖm néi dung: 

Tæng biªn tËp Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc S− ph¹m §INH V¡N VANG 

Phã Tæng biªn tËp Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ViÖt Nam Ng« ¸nh TuyÕt 

Gi¸m ®èc CTCP S¸ch Gi¸o dôc t¹i TP. Hµ Néi CÊN H÷U H¶I 

 

 

Biªn tËp néi dung vµ söa b¶n in: 

NGUYÔN M¹NH HïNG 

 

ThiÕt kÕ s¸ch vµ chÕ b¶n: 

NGUYÔN N¡NG H−NG 

 

Tr×nh bµy b×a: 

PH¹M VIÖT QUANG 

 

 

Tµi liÖu båi d−ìng ph¸t triÓn n¨ng lùc nghÒ nghiÖp gi¸o viªn 

H¦íNG DÉN §åNG NGHIÖP  

TRONG PH¸T TRIÓN NGHÒ NGHIÖP GI¸O VI£N   

MN13 – THCS 9 – THPT 9 – GDTX10 

(Dµnh cho gi¸o viªn trung t©m gi¸o dôc th−êng xuyªn)  

Sè ®¨ng kÝ KHXB: 410–2013/CXB/35–14/§HSP 

In         b¶n (Q§:         TK), khæ 17 × 24 cm 

T¹i C«ng ty TNHH in ...... §Þa chØ .............. 

In xong vµ nép l−u chiÓu th¸ng 9 n¨m 2013. 


