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Chương 1.  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC HỌC NGHỀ NGHIỆP 

1.1. Khái quát về giáo dục và giáo dục học nghề nghiệp  

1.1.1. Khái quát về giáo dục 

a) Khái niệm về giáo dục 

 Trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày, con người tích luỹ được kinh nghiệm 
sống, kinh nghiệm lao động, từ đó nảy sinh nhu cầu truyền đạt những hiểu biết  cho nhau. 
Nhu cầu đó là nguồn gốc phát sinh của hiện tượng giáo dục. Giáo dục là cơ hội giúp cho 
mỗi cá nhân phát triển toàn diện, cơ hội để hoàn thiện bản thân. 

Ban đầu giáo dục diễn ra một cách tự phát theo lối quan sát bắt chước, về sau 
giáo dục diễn ra một cách tự giác, có kế hoạch, có tổ chức theo mục đích định trước và 
trở thành một hoạt động có ý thức. Ngày nay, giáo dục trở thành hoạt động đặc biệt, 
đạt tới trình độ cao về tổ chức, nội dung, phương pháp và trở thành động lực thúc đẩy 
sự phát triển nhanh chóng của xã hội loài người. 

Có thể xem xét giáo dục theo các khía cạnh sau: 

+ Về bản chất: giáo dục là quá trình truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử - 
xã hội của các thế hệ. Thế hệ trước truyền đạt các kinh nghiệm lịch sử - xã hội cho thế 
hệ sau và thế hệ sau lĩnh hội các kinh nghiệm đó để tham gia vào đời sống xã hội, lao 
động sản xuất và các hoạt động khác. Sự truyền đạt và lĩnh hội các kinh nghiệm đã 
được tích luỹ trong quá trình lịch sử phát triển của xã hội loài người là nét đặc trưng cơ 
bản của giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội. 

Muốn duy trì xã hội tiến bộ, thế hệ sau phải lĩnh hội tất cả những kinh nghiệm 
lịch sử - xã hội mà thế hệ trước đã tích luỹ và truyền đạt đồng thời làm phong phú 
thêm các kinh nghiệm đó.  

+ Về hoạt động: giáo dục là quá trình tác động đến các đối tượng giáo dục để 
hình thành cho họ những phẩm chất và năng lực cần thiết. 

+ Về phạm vi: giáo dục bao hàm nhiều cấp độ: 

 - Ở cấp độ rộng nhất: giáo dục là quá trình hình thành nhân cách dưới ảnh 
hưởng của các yếu tố chủ quan và khách quan, có ý thức và không ý thức. Đó là quá 
trình xã hội hoá con người. 

 - Ở cấp độ thứ hai: giáo dục là hoạt động có mục đích của xã hội với nhiều lực 
lượng giáo dục tác động có kế hoạch, có hệ thống tới con người nhằm hình thành nhân 
cách. Đó là giáo dục xã hội. 

 - Ở cấp độ thứ ba: giáo dục là quá trình tác động có kế hoạch, có phương pháp 
của các nhà sư phạm trong nhà trường tới học sinh, sinh viên (HSSV) nhằm giúp họ 
nhận thức, phát triển trí tuệ và hình thành phẩm chất nhân cách. Ở cấp độ này, giáo 
dục bao gồm quá trình dạy học và giáo dục theo nghĩa hẹp.  Ngày nay, cùng với sự 
tiến bộ của khoa học kỹ thuật, người ta hiểu giáo dục là cho tất cả mọi người được 
thực hiện ở bất cứ không gian và thời gian nào thích hợp với từng loại đối tượng, bằng 
các phương tiện dạy học khác nhau, với các kiểu học tập đa dạng và linh hoạt, thích 
ứng với mọi biến đổi. 
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 - Ở cấp độ thứ 4, giáo dục là quá trình hình thành phẩm chất đạo đức cho HSSV 
thông qua việc tổ chức cuộc sống và hoạt động của HSSV. Giáo dục trong phạm vi 
này được thực hiện trong phạm vi nhà trường, gia đình và ngoài xã hội. 

Dù xét ở khía cạnh nào, giáo dục không ngừng thích nghi với các thay đổi của 
xã hội, luôn là nhân tố then chốt của sự phát triển. 

b) Tính chất của giáo dục 

+ Giáo dục là hiện tượng phổ biến và vĩnh hằng 

Giáo dục là một hiện tượng xã hội, là một hiện tượng riêng biệt chỉ có trong xã 
hội loài người, giáo dục không thể tồn tại bên ngoài xã hội loài người. Giáo dục nảy 
sinh từ lao động sản xuất và gắn chặt với lao động sản xuất, với đời sống xã hội loài 
người. Giáo dục là hiện tượng phổ biến vì bất kỳ ở đâu, thời điểm nào có sự tồn tại 
mối quan hệ giữa con người với con người thì ở đó diễn ra hoạt động giáo dục; giáo 
dục có ở mọi thời đại, mọi xã hội, mọi thiết chế xã hội. 

Giáo dục mang tính vĩnh hằng bởi lẽ giáo dục xuất hiện, phát triển gắn bó cùng 
loài người. Giáo dục duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, nó không thể 
mất, nếu không có giáo dục thì xã hội loài người không thể tồn tại, nếu xã hội loài 
người tồn tại mãi mãi thì hiện tượng giáo dục tồn tại vĩnh hằng. Trong tiến trình phát 
triển xã hội, các mối quan hệ xã hội như: kinh tế, chính trị, nhà nước, giai cấp, pháp 
quyền, … có thể mất đi, song hiện tượng giáo dục không mất đi mà tồn tại mãi mãi 
cùng với sự tồn tại của xã hội loài người. 

+ Giáo dục là hiện tượng có tính lịch sử 

 Giáo dục là hiện tượng ra đời gắn liền với tiến trình đi lên của xã hội. Một mặt 
nó phản ánh trình độ phát triển của lịch sử, bị quy định bởi trình độ phát triển của lịch 
sử, mặt khác nó lại tác động tích cực vào sự phát triển của lịch sử.  

Giáo dục phù hợp với trình độ phát triển của phương thức sản xuất. Giáo dục 
chịu sự quy định của các quá trình khác: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá … Trình độ 
sản xuất, tính chất quan hệ sản xuất, chế độ chính trị, cấu trúc xã hội, hệ tư tưởng, nền 
văn hoá, khoa học của một nước trong một giai đoạn lịch sử nhất định đã quy định tính 
chất, nhiệm vụ, nội dung của nền giáo dục đó.  

Ở mỗi giai đoạn phát triển của xã hội có một trang lịch sử giáo dục đặc trưng cho 
giai đoạn phát triển đó. Nó tương ứng với trình độ phát triển kinh tế - xã hội cũng như 
với mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục trong mỗi giai đoạn.  

Hiện nay, giáo dục Việt Nam có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Học tập đã trở thành quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi 
người dân. Đảng ta đã khẳng định rằng: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong 
những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát 
huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế 
nhanh và bền vững”. 

+ Giáo dục có tính giai cấp 

Giáo dục là một hiện tượng xã hội, nảy sinh tồn tại cùng với sự tồn tại của xã hội 
loài người. Khi xã hội có sự phân chia giai cấp, giáo dục cũng mang tính giai cấp. Tính 
giai cấp của giáo dục là quy luật quan trọng của việc xây dựng và phát triển giáo dục 
trong xã hội có giai cấp. 
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Trong xã hội có giai cấp, giáo dục được sử dụng như một công cụ của giai cấp 
cầm quyền nhằm duy trì quyền lợi của mình thông qua mục đích, nội dung và phương 
pháp giáo dục. Tính giai cấp chi phối toàn bộ nền giáo dục trong xã hội có giai cấp. Ở 
những chế độ xã hội có giai cấp thì giáo dục cũng mang tính đặc quyền, giáo dục là 
phương thức đấu tranh giai cấp, nhà trường là công cụ của chuyên chính giai cấp. Giai 
cấp thống trị bao giờ cũng sử dụng nhà trường như là một phương tiện để duy trì, củng 
cố nền thống trị và sự áp đặt của nó đối với nhân dân lao động. 

Nền giáo dục Việt nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, có tính nhân dân, dân 
tộc, khoa học, hiện đại lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nền tảng. 

Học tập là quyền của mọi công dân. Bậc học tiểu học là bậc học bắt buộc với 
trẻ em từ 6 - 14 tuổi. Nhân dân tham gia vào sự phát triển giáo dục. Xã hội hoá giáo 
dục là nhằm huy động mọi nguồn lực vào phát triển giáo dục Việt Nam theo hướng 
chuẩn hóa, hiện đại hóa và phổ cập trung học, giáo dục nghề nghiệp. 

+ Giáo dục là hình thái ý thức xã hội 

Giáo dục là hình thái ý thức xã hội, là hiện tượng văn minh của xã hội loài người.  

Về bản chất, giáo dục là sự truyền đạt lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử - xã hội của 
các thế hệ.  

Về mục đích, giáo dục là sự định hướng của thế hệ trước cho sự phát triển của 
thế hệ sau.  

Về phương thức, giáo dục là cơ hội giúp đỡ cá nhân đạt đến hạnh phúc và là cơ 
sở đảm bảo cho sự kế thừa, tiếp nối và phát triển những thành quả của xã hội 
loài người. 

+ Giáo dục có tính dân tộc 

Mỗi quốc gia đều có một truyền thống lịch sử, có nền văn hoá riêng, cho nên 
giáo dục ở mỗi nước cũng mang nét độc đáo, sắc thái đặc trưng thể hiện trong mục 
đích, nội dung, phương pháp và trong sản phẩm giáo dục của mình.  

Nền giáo dục hiện đại Vi ệt Nam mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. 

c)  Chức năng của giáo dục 

 + Chức năng văn hoá - xã hội của giáo dục 

Văn hoá là toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần đã được nhân loại sáng tạo ra 
trong quá trình hoạt động thực tiễn lịch sử xã hội, các giá trị ấy nói lên mức độ phát 
triển của xã hội loài người. 

Nhờ có văn hoá mà xã hội loài người được duy trì và phát triển. Sự tồn tại và 
phát triển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc chính là nhờ vào nền văn hoá. Tất cả các giá 
trị văn hoá của nhân loại, của cộng đồng, của dân tộc được phản ánh qua tấm gương 
soi đó là giáo dục (trong gia đình, nhà trường, xã hội) để trở thành hệ thống giá trị của 
từng người.  

Giáo dục là quá trình truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử - xã hội của các 
thế hệ, vì vậy giáo dục là phương thức đặc trưng cơ bản để bảo tồn và phát triển văn 
hoá nhân loại. "Con người sinh ra tất cả còn lại là giáo dục". 
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           Giáo dục nhằm xây dựng và hình thành mẫu người mà xã hội yêu cầu, qua đó 
mà đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Giáo dục nhằm nâng cao dân trí, ngày nay 
một quốc gia hùng mạnh là quốc gia có nền dân trí cao (một số nước trên thế giới đã 
hướng tới nền giáo dục đại chúng và phổ cập ở mọi cấp học). 

Giáo dục làm cho mỗi người trở thành công dân có ích cho xã hội, giáo dục làm 
cho xã hội văn minh và công bằng, giáo dục có sứ mệnh giúp cho mọi người, không 
trừ một ai, được phát huy tất cả mọi tài năng và tất cả mọi tiềm lực sáng tạo.  

Thế giới ngày nay coi giáo dục là con đường cơ bản nhất để giữ gìn và phát 
triển văn hoá khỏi lạc hậu.  

Nhà tương lai học người Mỹ là Alvin Toffer khẳng định tại hội nghị Liên Hợp 
Quốc khoá 15 (năm 1990):  "Một dân tộc không được giáo dục – dân tộc đó sẽ bị loài 
người đào thải, một cá nhân không được giáo dục – cá nhân đó sẽ bị xã hội loại bỏ". 
‘‘T ương lai của con người phụ thuộc hoàn toàn vào giáo dục’’ (Alvin Toffer).  

 Năm 1992, UNESCO đã chỉ rõ: " Không có một sự tiến bộ và thành đạt nào có 
thể tách khỏi sự tiến bộ và thành đạt trong lĩnh vực giáo dục của mỗi quốc gia đó. Và 
những nước nào coi nhẹ giáo dục hoặc không đủ tri thức và khả năng cần thiết để làm 
giáo dục một cách có hiệu quả thì số phận của quốc gia đó xem như đã an bài và điều 
đó còn tồi tệ hơn cả sự phá sản". 

 + Chức năng kinh tế  

Giáo dục đào tạo nhân lực cho tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, 
xã hội, đảm bảo cho xã hội vận động và phát triển. Như vậy, giáo dục tái sản xuất sức 
lao động xã hội. Qua việc đào tạo ra sức lao động mới khéo léo hơn, hiệu quả hơn để 
thay thế sức lao động cũ bị mất đi bằng cách phát triển những năng lực chung và năng 
lực chuyên biệt của con người. Giáo dục tạo ra một năng suất lao động cao hơn, có tác 
dụng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế.  

Giáo dục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia. Năm 1990, Liên hợp quốc đã 
công bố kết quả nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế của 90 nước từ năm 1960 đến 
1985 và rút ra kết luận: Có mối liên hệ tích cực giữa tỷ lệ học sinh đi học và tỷ lệ tăng 
trưởng kinh tế trung bình hàng năm của mỗi nước.  

 Ví dụ: Năm 1960 kinh tế Hàn Quốc và Sênêgan phát triển ngang nhau; nhưng 
giáo dục rất khác nhau: Hàn quốc có tỷ lệ học sinh học tiểu học là 94%, còn Sênêgan 
chỉ có 30% học sinh học tiểu học. Kết quả là Hàn Quốc có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 25 
năm liền đều xấp xỉ 1,4%, còn Sênêgan liền 25 năm giảm 1% mỗi năm. 

Khi sản xuất phát triển, cơ cấu giá thành sản phẩm thay đổi, hàm lượng "chất 
xám" có tỷ trọng ngày càng cao thì giáo dục đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
Tri thức là nguồn lực hàng đầu tạo ra sự tăng trưởng hơn cả vốn lao động, tài nguyên, 
đất đai. Khác với nguồn lực khác bị mất đi khi sử dụng, tri thức có thể được chia sẻ và 
trên thực tế lại tăng lên khi sử dụng. Đầu tư phát triển tri thức là đầu tư chủ yếu nhất. 
Trong trật tự kinh tế mới, nước nào đầu tư nhiều nhất cho giáo dục, nước đó có sức 
cạnh tranh mạnh nhất. 

Giáo dục đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội. Phát triển kinh tế xã hội 
phải gắn liền với phát triển giáo dục. Giáo dục làm cho mọi người thích nghi với sự 
biến đổi của công nghệ và yêu cầu của thị trường. Giáo dục là cơ hội để các nước thoát 
khỏi vòng luẩn quẩn của đói nghèo. 
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Chức năng kinh tế được thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 1.1. Sơ đồ về vai trò của của giáo dục – đào tạo 

d) Quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục Việt Nam 

Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng giáo dục nước ta trong thời gian qua, 
phân tích bối cảnh trong và ngoài nước, nhận định thời cơ và thách thức đối với giáo 
dục trong thời kỳ mới, Đảng ta đã xác định các quan điểm chỉ đạo thực tiễn giáo dục 
Việt Nam trong giai đoạn mới. Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
(1992), Luật Giáo dục (2005) và chiến lược phát triển giáo dục đã thể hiện những quan 
điểm chỉ đạo phát triển giáo dục nước ta như sau: 

+ Giáo dục là quốc sách hàng đầu 

Phát triển giáo dục là nền tảng, nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong 
những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá, là yếu 
tố cơ bản phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. 

Quan điểm này được cụ thể hoá ở bốn  nội dung sau: 

- Giáo dục đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, giáo dục 
và đào tạo đi trước một bước. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, đầu tư phát 
triển phải tăng nhanh hơn chi cho tiêu dùng. Huy động mọi nguồn lực để phát triển 
giáo dục (nhân lực, vật lực, tài lực). 

- Giáo dục là bộ phận quan trọng hàng đầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội đối với địa phương, từng khu vực và cả nước. 

- Có chính sách ưu tiên cao nhất cho giáo dục như ưu tiên về đầu tư tiền, ưu đãi 
về tiền lương, tăng ngân sách cho giáo dục. 

- Xây dựng đường lối, chính sách cho sự phát triển giáo dục. 
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+ Xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm nền tảng 

 Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo cơ hội bình đẳng để ai cũng 
được học hành. Nhà nước và xã hội có cơ chế, chính sách giúp đỡ người nghèo học 
tập, khuyến khích những người học phát triển tài năng. 

Giáo dục con người Vi ệt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ 
và thẩm mỹ, phát triển được năng lực của cá nhân, đào tạo những người lao động có 
kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, có ý thức công dân, góp phần 
làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phục vụ sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát tri ển kinh tế - xã hội, tiến bộ 
khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh  

Đảm bảo sự hợp lý về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền; 

Mở rộng quy mô trên cơ sở đảm bảo chất lượng và hiệu quả;  

Kết hợp giữa đào tạo và sử dụng;  

Thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, 
lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và 
giáo dục xã hội. 

+ Giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, xây dựng xã 
hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học 
thường xuyên, học suốt đời 

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển giáo dục.  

Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội 
tham gia phát triển giáo dục. 

Xã hội hoá giáo dục là huy động các lực lượng, các nguồn lực của xã hội để phát 
triển giáo dục; đồng thời biến giáo dục thành quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người 
dân, thành phúc lợi của toàn dân, thành dịch vụ cho mỗi cá nhân có nhu cầu và điều 
kiện, có cơ hội để học tập, phát triển; trên cơ sở đó xây dựng một xã hội học tập. 

1.1.2. Khái quát về giáo dục học nghề nghiệp 

a) Giáo dục học là khoa học về quá trình giáo dục con người 

Khoa học là một trong những hình thái ý thức xã hội, bao gồm hoạt động để tạo 
ra hệ thống tri thức khách quan về thực tiễn, đồng thời bao gồm cả kết quả của hoạt 
động ấy, tức là toàn bộ những tri thức làm nền tảng cho bức tranh về thế giới. Khoa 
học hiện đại có trên hai nghìn bộ môn khác nhau, được phân thành các nhóm, các lĩnh 
vực khác nhau. Giáo dục học là một ngành của khoa học xã hội ngày càng được củng 
cố bằng hệ thống lý thuyết vững chắc và phát triển mạnh mẽ, góp phần to lớn vào sự phát 
triển xã hội. Trong nhóm các khoa học xã hội có một bộ môn nghiên cứu hiện tượng 
giáo dục kể trên chính là giáo dục học.  
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Giáo dục học là một khoa học về quá trình giáo dục con người, nó nghiên cứu 
các hiện tượng và các quy luật giáo dục, cũng như cách thức vận dụng những quy luật 
đó vào việc hình thành mẫu người theo yêu cầu của xã hội. 

Giáo dục học nghiên cứu khám phá bản chất của quá trình giáo dục, tìm tòi và 
phát hiện các quy luật cũng như các con đường giáo dục có hiệu quả để nâng cao chất 
lượng giáo dục và đào tạo. Giáo dục học là một bộ môn của khoa học giáo dục có liên 
quan với các khoa học khác như Triết học, Tâm lý học, Xã hội học giáo dục... 

b) Giáo dục nghề nghiệp 

+ Khái niệm 

Giáo dục nghề nghiệp là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân, gồm trung 
cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Như vậy, giáo dục nghề nghiệp là quá trình đào tạo 
nghề cho người lao động ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.  

Giáo dục nghề nghiệp có chức năng đào tạo người lao động có trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ để trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,.. 
theo nhu cầu của thị trường lao động và có thể tiếp tục học bổ sung hoặc nâng cấp 
trình độ lên cao nếu có nhu cầu và điều kiện.  

Giáo dục nghề nghiệp là một lĩnh vực đào tạo đa dạng về đối tượng tuyển sinh, 
loại hình và cơ cấu ngành nghề, có quan hệ chặt chẽ và chịu sự chi phối, ảnh hưởng 
trực tiếp của nhu cầu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, thị trường lao động, việc 
làm trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.  

Hiện nay, giáo dục nghề nghiệp ở nước ta đã hình thành, tồn tại và phát triển 
mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu học nghề của nhân dân lao động và nhu cầu nhân lực phục 
vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

+ Đặc điểm  

Giáo dục nghề nghiệp là một hệ thống bộ phận trong hệ thống giáo dục quốc dân. 
Khi xét đến hệ thống này người ta thường đề cập đến mối quan hệ của chúng theo lĩnh 
vực ngành nghề. Giáo dục nghề nghiệp bên cạnh những đặc điểm của giáo dục và đào 
tạo còn có những đặc điểm riêng: 

- Giáo dục nghề nghiệp gắn liền chặt chẽ và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao 
động và việc làm; 

-  Giáo dục nghề nghiệp gắn chặt chẽ với quá trình lao động nghề nghiệp thực tế 
và công việc hàng ngày của người lao động; 

- Giáo dục nghề nghiệp tập trung đào tạo năng lực thực hành nghề nghiệp và giáo 
dục đạo đức cho người học; 

- Giáo dục nghề nghiệp là sự đáp ứng hợp lý về thời gian đào tạo ở các cấp trình 
độ khác nhau theo yêu cầu của thị trường lao động; 

- Tính liên thông trong giáo dục nghề nghiệp vừa kế thừa tiếp thu được kết quả 
của hệ thống giáo dục phổ thông vừa đảm bảo yêu cầu của hệ thống giáo dục 
nghề nghiệp. 

+ Các quy luật chi phối giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục phải phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý của học sinh; tức là giáo 
dục phải có nội dung, chương trình mang tính vừa sức, phù hợp với đối tượng giáo dục.  
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- Giáo dục phải phù hợp với trình độ phát triển của nền sản xuất và với tinh thần 
của quan hệ sản xuất; tức là giáo dục phải đáp ứng với sức lao động xã hội.  

Tóm lại, muốn thành công trong công tác của mình nhà giáo dục phải nắm được 
các quy luật trên từ đó mới lựa chọn nội dung và phương pháp tác động thích hợp. 

c) Giáo dục học nghề nghiệp  

+ Các khái niệm cơ bản của giáo dục học nghề nghiệp 

- Giáo dục 

        Theo nghĩa rộng, giáo dục là một quá trình toàn vẹn hình thành nhân cách, được 
tổ chức một cách có mục đích và có kế hoạch, thông qua các hoạt động và các quan hệ 
giữa người giáo dục và người được giáo dục. Giáo dục chuẩn bị cho con người tham 
gia vào đời sống xã hội, lao động sản xuất, bằng cách tổ chức việc truyền thụ và lĩnh 
hội những kinh nghiệm lịch sử - xã hội của loài người.  

Theo nghĩa hẹp, giáo dục chỉ bao gồm những sự tác động lên nhân cách của thế 
hệ trẻ nhằm hình thành những phẩm chất đạo đức theo những tiêu chuẩn nhất định. 

- Giáo dưỡng  

Khái niệm giáo dưỡng dùng để chỉ một phạm trù tác động giáo dục, được hiểu là 
một quá trình truyền thụ và lĩnh hội một hệ thống tri thức nhất định đã được khái quát 
trong các ngành về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật và tư duy 
của con người, các kỹ năng, kỹ xảo nhất định, sự hình thành những hứng thú, nhận 
thức và năng lực, sự đào tạo về mặt chuyên môn để hoạt động nghề nghiệp. Những 
quá trình này được thực hiện trong mối liên hệ mật thiết với các quá trình tác động 
khác của giáo dục.  

Trong các nhà trường, mục đích của giáo dưỡng được thực hiện chủ yếu thông 
qua dạy học. 

Việc truyền thụ và lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo có thể được thực hiện bằng 
cả hai con đường tự phát và tự giác.  

- Dạy học  

Dạy học là hoạt động có tổ chức bao gồm hai hoạt động: Dạy và học. Hai hoạt 
động này diễn ra trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau của một quá trình thống nhất. Dưới 
sự tổ chức và chỉ đạo của người dạy, người học hoạt động tích cực, tiếp thu những 
kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, hình thành nhân cách, phát triển trí tuệ nhằm đạt được 
những nhiệm vụ do xã hội đặt ra. 

Theo nghĩa rộng, dạy học gồm cả giáo dưỡng và giáo dục; theo nghĩa hẹp, dạy 
học chỉ gồm giáo dưỡng. 

- Tự giáo dục  

Tự giáo dục là sự đấu tranh với chính bản thân mình trong quá trình tiếp thu các 
yêu cầu và các tác động giáo dục của xã hội, làm cho các tác động và yêu cầu đó từ 
bên ngoài chuyển thành những nhu cầu và kích thích bên trong của chính người được 
giáo dục.  

Tự giáo dục trước hết là sự tự công nhận và sự cố gắng thực hiện mục đích giáo 
dục, nhằm có được các thước đo cho sự tự nhận xét, đánh giá và tự phê bình. 
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Tự giáo dục không thể tiến hành ở bên ngoài xã hội, vì tiêu chuẩn được dùng làm 
nền tảng cho việc điều chỉnh bản thân là hệ thống những quy tắc, nguyên tắc, tư tưởng 
chính trị, đạo đức được hình thành trong xã hội.  

Tuỳ thuộc vào trình độ phát triển của nhân cách, tự giáo dục và giáo dục có vai 
trò khác nhau trong quá trình phát triển nhân cách, do đó mà thực tiễn giáo dục phải 
chú ý tới sự thống nhất biện chứng giữa giáo dục và tự giáo dục.  

- Giáo dục học nghề nghiệp  

Giáo dục học nghề nghiệp là khoa học nghiên cứu về quá trình giáo dục và dạy 
học nghề nghiệp. 

- Dạy nghề  

Dạy nghề là quá trình đào tạo để hình thành cho học sinh nhân cách người lao 
động mới có phẩm chất, kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp. 

Dạy nghề có nhiệm vụ tạo nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất ra của cải vất chất 
cho xã hội. Nếu dạy nghề phát triển, đào tạo đủ lực lượng lao động trực tiếp sẽ đảm 
bảo được tỷ lệ cơ cấu hệ thống lao động hợp lý làm cho các ngành kinh tế phát triển 
bền vững.  

Dạy nghề là nhiệm vụ mà xã hội phân công để đào tạo đội ngũ lao động có kỹ 
thuật, vì thế người giáo viên dạy nghề không chỉ cần am hiểu chuyên môn, sâu sắc mà 
phải có năng lực sư phạm. 

- Giáo dục hướng nghiệp  

Giáo dục hướng nghiệp là hệ thống các biện pháp tác động (của nhà nước và xã 
hội) nhằm giúp cá nhân lựa chọn các công việc hoặc nghề nghiệp thích hợp phù hợp 
với nguyện vọng và năng lực cá nhân đáp ứng nhu cầu về kinh tế và lao động của xã hội. 

- Giáo dục cộng đồng  

Giáo dục cộng đồng là tư tưởng giáo dục nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững 
gắn bó giữa giáo dục với các quá trình xã hội khác, tư tưởng này có đặc điểm cơ bản là:  

Giáo dục được tổ chức một cách hệ thống mang tính chất phổ biến (trên diện toàn 
cầu song vẫn duy trì và mang đậm bản sắc dân tộc); 

Giáo dục là hệ thống mở tạo cơ hội cho mọi tầng lớp xã hội tham gia. 

+ Các bộ môn khoa học giáo dục học nghề nghiệp 

- Lý luận chung của giáo dục học nghề nghiệp nghiên cứu các vấn đề khách thể, 
đối tượng và chức năng của giáo dục học nghề nghiệp; nghiên cứu hệ thống lý luận 
của giáo dục học nghề nghiệp, bao gồm các vấn đề lý luận chung, phương pháp luận 
và phương pháp trong lý luận về nghề. Đây là vấn đề có vị trí quan trọng trong giáo 
dục học nghề nghiệp. 

Đối tượng nghiên cứu của bộ môn này là bản chất và các quy luật cơ bản của quá 
trình giáo dục nghề nghiệp tổng thể, là các cơ sở của mục đích và chính sách giáo dục 
nghề nghiệp.  

- Lý luận giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu bản chất và tính quy luật của quá 
trình giáo dục, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục và việc 
đánh giá kết quả giáo dục về mặt giáo dục các phẩm chất nhân cách HSSV học nghề. 
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- Lý luận dạy học nghề nghiệp nghiên cứu quá trình dạy học với tư cách là một 
quá trình sư phạm nghề nghiệp bộ phận, nghiên cứu bản chất và các tính quy luật của 
quá trình dạy học nghề nghiệp; thiết kế nội dung chương trình đào tạo nghề; các 
nguyên tắc, phương pháp, phương tiện dạy học; các hình thức tổ chức dạy học và việc 
đánh giá kết quả học tập của HSSV học nghề.  

Thực tiễn giáo dục nghề nghiệp có hai bộ phận đòi hỏi có lý luận dạy học khác 
nhau ít nhiều, đó là: đào tạo nghề cho HSSV học nghề trong trường nghề và đào tạo lại 
và bồi dưỡng nghề cho người lớn.  

- Lý luận quản lý giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu các vấn đề tổ chức và quản lý 
hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở các cấp bậc khác nhau, trong đó cốt lõi là những vấn 
đề quản lý nội bộ nhà trường, đặc biệt là những vấn đề tổ chức và lãnh đạo quá trình 
sư phạm trong nhà trường và cơ sở đào tạo nghề.  

- Lịch sử giáo dục nghề nghiệp và giáo dục học nghề nghiệp nghiên cứu sự phát 
triển lịch sử của quá trình giáo dục nghề nghiệp; sự thực hiện nó trong trường học và 
sự ứng dụng các lý luận giáo dục học trong thực tiễn tổ chức nền giáo dục nghề nghiệp 
ở các giai đoạn lịch sử của đất nước. 

- So sánh giáo dục học nghề nghiệp nghiên cứu và so sánh các quá trình phát 
triển giáo dục học nghề nghiệp và thực tiễn nhà trường ở các nước khác nhau, từ đó rút 
ra những xu thế và tính quy luật phát triển của giáo dục nghề nghiệp, góp phần tăng 
cường sự trao đổi kinh nghiệm và sự hợp tác giữa các nhà giáo dục nghề nghiệp và nền 
giáo dục nghề nghiệp giữa các nước. 

- Tâm lý học giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu các hiện tượng, quy luật tâm lý 
trong quá trình giáo dục nghề nghiệp.  

- Xã hội học giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu các hiện tượng, quy luật xã hội 
trong quá trình giáo dục nghề nghiệp. 

- Kinh tế học giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu các vấn đề kinh tế học liên quan 
đến việc hình thành, duy trì, quy hoạch và kế hoạch hóa các hoạt động của giáo dục 
nghề nghiệp, cũng như kết quả kinh tế của các hoạt động đó. 

+ Nội dung nghiên cứu của giáo dục học nghề nghiệp 

 Nghiên cứu những vấn đề chung về giáo dục nghề nghiệp: Vị trí của dạy nghề 
trong hệ thống giáo dục quốc dân và một số mô hình dào tạo nghề trên thế giới, mục 
đích, nguyên lý giáo dục nghề nghiệp và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên dạy nghề. 

Nghiên cứu bản chất của quá trình giáo dục và dạy học ở các cơ sở dạy nghề, từ 
đó đề ra các biện pháp giáo dục, hình thành nhân cách cho người học nghề. 

Mục đích nghiên cứu của giáo dục học nghề nghiệp là nhằm làm rõ cơ sở lý 
thuyết cũng như thực tiễn giáo dục nghề nghiệp, qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân 
lực cho phát triển kinh tế xã hội. 

+ Phương pháp nghiên cứu giáo dục học nghề nghiệp 

- Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm được tiến hành theo hai hướng: 

Nghiên cứu kinh nghiệm như là bộ phận hợp thành của bất cứ nghiên cứu giáo 
dục nào. 
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Nghiên cứu kinh nghiệm như là một phương pháp nghiên cứu độc lập để phát 
hiện và phổ biến những thành tựu và kinh nghiệm tốt của giáo viên và cán bộ quản lý 
giáo dục. Hoặc là phát hiện và phổ biến những bài học kinh nghiệm trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo nhằm: Phát hiện các vấn đề cần giải quyết, nêu 
các giả thuyết, kiến nghị các giải pháp để cải tiến và hoàn thiện quá trình sư phạm (dạy 
học, tổ chức và quản lý nhà trường...). 

- Phương pháp quan sát sư phạm là phương pháp tri giác có mục đích một hiện 
tượng sư phạm nào đó để thu thập những số liệu sự kiện cụ thể, đặc trưng cho quá 
trình diễn biến của hiện tượng để rút ra kết luận và kiến giải thích hợp. 

- Phương pháp đàm thoại là phương pháp nghiên cứu bổ trợ hoặc độc lập nhằm 
làm sáng tỏ những vấn đề chưa rõ khi quan sát. Phương pháp phỏng vấn cũng là một 
dạng của đàm thoại với các câu hỏi đã được chuẩn bị trước, người phỏng vấn ghi 
chép công khai tất cả các câu trả lời. 

- Phương pháp Anket là phương pháp thu thập tài liệu qua khảo sát với số lượng 
lớn đối tượng nghiên cứu bằng bộ câu hỏi ghi trên giấy và trả lời cũng được ghi trên 
giấy. 

- Phương pháp nghiên cứu các tư liệu: Nghiên cứu qua các số liệu như sổ sách, 
hồ sơ, nhật ký ... để thu thập các tư liệu thực tế về quá trình dạy học và giáo dục trong 
nhà trường và cơ sở đào tạo nghề. Nghiên cứu những tài liệu đó cho phép phát hiện 
các mối liên hệ nhân quả và liên hệ phụ thuộc trong quá trình sư phạm, những hiểu biết 
và kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp. 

- Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm và kết quả hoạt động của học sinh: 
Việc nghiên cứu sản phẩm hoạt động của học sinh không chỉ xác định mức độ lĩnh hội 
kiến thức, sự thuần thục của kỹ năng mà còn cho biết được đặc điểm nhân cách của 
học sinh. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Trong đó người nghiên cứu đề xuất những 
giả thuyết mới rồi tác động hoặc tạo ra sự tác động vào đối tượng sau đó rút ra kết luận 
và phân tích, khái quát thành lý luận về những mối liên hệ trong những điều kiện mới. 

- Các phương pháp nghiên cứu lý luận: Bao gồm các phương pháp logic (quy 
nạp, diễn tích, suy lý, so sánh, logic, biện chứng) và các phương pháp toán học (lý 
thuyết xác suất và thống kê, lý thuyết tập hợp, logic, đại số ...) được dùng khi phân tích 
các cứ liệu thu được từ các nguồn gốc khác nhau, khi phân tích các kinh nghiệm tiên 
tiến. 

1.2.  Mục đích giáo dục 

1.2.1.  Khái niệm về mục đích giáo dục  

a) Định nghĩa  

          Mục đích giáo dục là cái đích cần đạt tới của sự nghiệp giáo dục, là dự kiến về 
chất lượng của sản phẩm giáo dục. 

   Mục đích giáo dục là kết quả mong muốn trong tương lai của quá trình giáo 
dục được hình dung dưới dạng mô hình tư duy, nêu lên những thuộc tính cơ bản, 
những yêu cầu về một mẫu người trong giai đoạn lịch sử nhất định. 

  Mục đích giáo dục về thực chất là sự định hướng của thế hệ trước đối với thế hệ 
tiếp sau, với mong muốn thế hệ trẻ nhanh chóng tiếp thu được những tinh hoa văn hoá 
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của dân tộc và nhân loại, để trở thành những công dân tốt, sống có ích cho bản thân, 
gia đình và xã hội, phù hợp với sự phát triển của thời đại. 

          Mục đích giáo dục là hình ảnh lý tưởng, do đó nó thường cao hơn thực tế và đòi 
hỏi sự phấn đấu của toàn bộ hệ thống giáo dục, của xã hội và nhà trường. 

         Mục đích giáo dục có chức năng: 

 + Là phương hướng chỉ đạo toàn bộ quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động 
giáo dục.  

 + Là tiêu chuẩn để đánh giá các sản phẩm của giáo dục sẽ đạt tới trong tương 
lai. 

 b) Các căn cứ xác định mục đích giáo dục 

 Mục đích giáo dục được xây dựng dựa trên những cơ sở sau:  

 + Chiến lược phát triển xã hội, phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ 
quốc gia. 

 + Yêu cầu của xã hội với nhân cách của thế hệ trẻ, theo nhu cầu phát triển nhân 
lực xã hội và đặc điểm các loại nhân lực đó. 

 + Xu thế phát triển của nền giáo dục quốc gia và quốc tế, dựa vào khả năng 
thực hiện của hệ thống giáo dục quốc gia. 

 + Điều kiện kinh tế, văn hoá xã hội, những kinh nghiệm và truyền thống giáo 
dục và khả năng thực hiện mục đích giáo dục của xã hội. 

1.2.2. Mục đích giáo dục Việt Nam 

 a) Cấp độ xã hội 

Mục đích giáo dục được ghi trong các văn kiện chính thức của Đảng và Nhà 
nước, được cả xã hội, nhà trường quán triệt và thực hiện một cách sáng tạo. Cụ thể là 
giáo dục Việt Nam nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, 
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng một xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh. Mục đích giáo dục được thể hiện ở ba nội dung cơ 
bản sau đây:  

+  Giáo dục nhằm nâng cao dân trí  

Nâng cao dân trí làm cơ sở cho việc đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; là điều 
kiện cho sự phát triển xã hội. 

"Không có trình độ dân trí cao, không có đội ngũ công nhân giỏi, không thể công 
nghiệp hoá và hiện đại hoá, nước ta sẽ tụt hậu ngày càng xa so với các nước" (Nghị 
quyết Trung ương hai khoá VIII). 

Dân trí là trình độ hiểu biết, nhận thức của người dân về khoa học kỹ thuật, xã 
hội và nhân văn, nghệ thuật, chính trị và pháp luật.  

          Nâng cao dân trí chính là nâng cao trình độ hiểu biết cho nhân dân, là mục tiêu 
của giáo dục giáo dục Việt Nam.  

           Trình độ dân trí thể hiện trình độ văn hoá, đạo đức, thẩm mỹ; là kết quả tổng 
hợp của nhiều lĩnh vực giáo dục (nhà trường, gia đình, xã hội).  
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 Trình độ dân trí được lượng hoá bằng số năm đi học bình quân/ đầu người; 
Đánh giá trình độ dân trí bằng chỉ số thành tựu giáo dục(EI), chỉ số giáo dục được 
tính bằng: 

   EI = ((TLNLBC* 2) + TLĐHC) /3 

  Trong đó:  TLNLBC: tỷ lệ người lớn từ 15 tuổi trở nên biết chữ 

  TLĐHC:  tỷ lệ đi học chung ở tiểu học, trung học,đại học 

 Thực hiện mục đích đó, giáo dục và đào tạo Việt nam đã có bước phát triển mạnh 
mẽ, năm 2000 đã được thế giới công nhận hoàn thành xoá nạn mù chữ và phổ cập giáo 
dục tiểu học. Giáo dục Việt Nam phấn đấu đến 2020 hoàn thành phổ cập trung học 
phổ thông.  

+ Giáo dục nhằm đào tạo nhân lực 

         Giáo dục nhằm đào tạo con người có kiến thức, kỹ năng thực sự để đóng góp vào 
sự tiến bộ của xã hội, biết làm kinh tế, biết quản lý xã hội, biết phát triển xã hội. Giáo 
dục gắn liền với đào tạo, hướng dẫn và sử dụng nhân lực. 

  Chất lượng và hiệu quả lao động trong thời đại cách mạng khoa học – kỹ thuật 
luôn luôn phụ thuộc vào trình độ được đào tạo của nguồn nhân lực. 

         Nhân lực là người lao động được đào tạo để thích ứng với loại hình lao động 
nghề nghiệp nhất định.  

         Nguồn nhân lực là tổng thể các tiềm năng lao động của một quốc gia, những 
người lao động có kỹ năng được chuẩn bị sẵn sàng tham gia một công việc nào đó 
trong cơ cấu lao động của xã hội.  

        Đội ngũ lao động là nguồn nhân lực  được sử dụng vào công việc nào đó trong 
trong hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ, quản lý. 

        Người lao động là người có khả năng lao động và tham gia cụ thể trong đội ngũ 
lao động theo sự phân công của xã hội. 

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những trọng tâm của giáo dục Việt Nam, 
phấn đấu đến 2020 đạt tối thiểu 40% nhân lực lao động qua đào tạo nghề. 

Như vậy, Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Vi ệt Nam phát triển toàn diện, 
có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và 
năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
(Luật Giáo dục 2005). 

+ Giáo dục nhằm phát hiện và bồi dưỡng nhân tài 

         Nhân tài là những người có khả năng giải quyết một cách sáng tạo những vấn đề 
thuộc một lĩnh vực khoa học công nghệ, những vấn đề có vai trò thúc đẩy sự phát triển 
của quốc gia hay nhân loại. 

         Nhân tài cần được phát hiện và bồi dưỡng. Nhân tài là nguyên khí của một quốc gia. 

         Giáo dục phải làm phát triển tối đa tiềm năng của những người có tài, để họ đóng 
góp được nhiều nhất cả sức lực và trí tuệ cho sự phát triển xã hội. Giáo dục phải có các 
biện pháp nhằm thực hiện tốt nhất tư tưởng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. 
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 b) Cấp độ nhà trường 

Mục đích giáo dục được cụ thể hoá thành mục tiêu cho một cấp học, bậc học, 
ngành học. Mục tiêu giáo dục nhà trường là chỉ tiêu về chất lượng giáo dục - đào tạo 
mà nhà trường cần đạt tới. Mục tiêu được lượng hoá thành ba mặt: kiến thức, kỹ năng, 
thái độ. 

Kiến thức là hiểu biết về nội dung môn học cụ thể nào đó, được đo đạc, đánh giá 
khách quan theo chất lượng và số lượng các tài liệu học tập mà HSSV đã tiếp thu. 

Kỹ năng là khả năng thực hiện thành công các loại công việc cụ thể trong một 
thời gian nhất định dựa trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng đã có và được đánh giá 
bằng chính sản phẩm mà HSSV làm ra. 

Thái độ là biểu hiện của ý thức trong mối quan hệ với bản thân, đối với xã hội và 
với công việc. Thái độ là phẩm chất của nhân cách được đánh giá qua hành vi của 
cuộc sống. 

Đối với giáo dục nghề nghiệp, mục tiêu được xác định: là đào tạo người lao động 
có kiến thức, kỹ năng nghề ngiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm 
nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện 
cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
củng cố quốc phòng, an ninh. 

  Như vậy, mục tiêu giáo dục nghề nghiệp trả lời được hai câu hỏi:  

 - HSSV học nghề tốt nghiệp ra trường có thể làm được những công việc gì, ở vị 
trí nào?  

- Để làm tốt những công việc đó, ở vị trí đó, người tốt nghiệp trường nghề phải 
có những hiểu biết, năng lực và phẩm chất gì? 

Riêng đối với dạy nghề, dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong 
sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, cụ thể: 

+ Mục tiêu dạy nghề trình độ cao đẳng 

Dạy nghề trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên 
môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập 
và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ 
vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức, 
lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều 
kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm 
hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.   

+ Mục tiêu dạy nghề trình độ trung cấp 

Dạy nghề trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên 
môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề; có khả năng làm việc độc lập 
và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý 
thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề 
sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình 
độ cao hơn. 

Mục tiêu dạy nghề được cụ thể hóa ở từng nghề đào tạo. Ví dụ, nghề công nghệ 
ôtô trình độ cao đẳng: Đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên có đủ kiến thức, kỹ năng để phát 
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hiện các hư hỏng và bảo dưỡng, sửa chữa được hư hỏng của các cơ cấu, hệ thống trên 
ôtô một cách cơ bản đúng quy trình, quy phạm và yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn, 
có năng suất với tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng tổ chức công tác sửa chữa, lắp 
ráp ôtô tại các cơ sở sửa chữa, lắp ráp sản xuất và cung cấp phụ tùng hoặc các dịch vụ 
liên quan đến ngành. 

c) Cấp độ chuyên biệt 

  Mục đích giáo dục được cụ thể hoá thành mục tiêu môn học, bài học. Mục đích 
chuyên biệt đưa ra yêu cầu cụ thể cho hoạt động của giáo viên và học sinh với từng nội 
dung nhận thức. 

  + Mục tiêu môn học: HSSV lĩnh hội được khối lượng tri thức và trên cơ sở đó rèn 
luyện kỹ năng, hình thành thái độ  trên một lĩnh vực khoa học, một ngành, nghề cụ thể. 

  + Mục tiêu bài học: Xác định rõ những kiến thức, kỹ năng và thái độ mà sinh 
viên lĩnh hội được trong bài học. Mục tiêu bài học cụ thể hoá kiến thức hay kỹ năng 
thực hành.   

1.3. Nguyên lý giáo dục 

1.3.1. Khái niệm về nguyên lý giáo dục  

         Nguyên lý là những luận điểm chung nhất, có tính quy luật của một lý thuyết 
khoa học, có vai trò chỉ đạo hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực đó. 

        Nguyên lý giáo dục là những luận điểm giáo dục cơ bản chi phối và chỉ đạo toàn 
bộ hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục đích giáo dục. 

        Nguyên lý giáo dục là dạng tư tưởng: 

        + Vạch chiều hướng vận động phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân;  

        + Chỉ rõ phương thức đào tạo con người theo yêu cầu của xã hội; 

        + Vạch chiều hướng hoàn thiện các hoạt động giáo dục của nhà trường. 

1.3.2. Nguyên lý giáo dục Việt Nam 

Điều 3 của Luật Giáo dục năm 2005 đã ghi: "Hoạt động giáo dục phải được thực 
hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý 
luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và 
xã hội".  

Đây chính là luận điểm giáo dục quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, là kim chỉ 
nam hướng dẫn toàn bộ hoạt động giáo dục trong nhà trường và ngoài xã hội. Nội 
dung của nguyên lý này gồm bốn điểm quan trọng: 

+ Học đi đôi với hành  

Học đi đôi với hành là một tư tưởng giáo dục vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa 
có tính khoa học vừa có tính thực tiễn. Bản chất của tư tưởng này được thể hiện:  

- Mục đích giáo dục của mọi thời đại không chỉ là giúp người học chiếm lĩnh 
kiến thức mà còn biết áp dụng kiến thức vào thực tiễn hình thành kỹ năng, kỹ xảo hoạt 
động. Trong quá trình nhận thức của HSSV, học là quá trình lĩnh hội tri thức, hành là 
quá trình vận dụng tri thức để hình thành các kỹ năng lao động và hoạt động xã hội, 
tức là biến kiến thức đã tiếp thu được thành năng lực hoạt động của từng cá nhân;  
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- Học và hành là hai mặt trong quá trình nhận thức của con người, luôn có mối 
quan hệ biện chứng. Học và hành hỗ trợ cho nhau rất nhiều trong học tập. Sự lĩnh hội 
tri thức phải được gắn liền với sự vận dụng tri thức và kiểm tra tính chân lý của nó. 
Trong quá trình học tập, sự hình thành kiến thức sẽ làm cơ sở lý thuyết, nền tảng vững 
chắc để người học vận dụng khi thực hành. Đồng thời nếu biết vận dụng kiến thức đã 
học để thực hành sẽ làm tăng hiệu quả nhận thức làm giảm lý thuyết "xuông" và khi đó 
thực hành không phải "mò mẫm" mà được dựa trên một cơ sở lý thuyết vững chắc. Kết 
quả của quá trình học tập là kiến thức trở nên sâu sắc và kỹ năng trở nên sáng tạo và 
tinh thông. Do vậy, muốn vận dụng tri thức phải dựa trên cơ sở thông hiểu tri thức. 
Muốn có kiến thức sâu sắc phải gắn với thực hành. Học mà không hành thì chỉ là lý 
thuyết xuông. Hành mà không học thì hành không trôi chảy.  

- Trong học tập cần phải sử dụng nhiều mức độ thực hành và phải gắn với nội 
dung, mục tiêu đào tạo. Thực hành có thể tiến hành trong và ngoài trường với các mức 
độ khác nhau đều có thể làm tăng chất lượng và hiệu quả học tập của HSSV. Học và 
hành nhằm mục đích xây dựng nhân cách toàn diện của học sinh, sinh viên, giáo dục 
và đào tạo con người có kiến thức sâu sắc, năng động sáng tạo, có kỹ năng hành động.  

 + Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất 

 Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất là luận điểm cơ bản của giáo dục Việt 
Nam nhằm: 

- Gắn lý thuyết với lao động sản xuất, gắn nội dung đào tạo yêu cầu cần sử dụng 
nhân lực qua đào tạo;  

- Rèn luyện tư duy kỹ thuật và kỹ năng lao động, bồi dưỡng ý thức và thói quen 
lao động kỷ luật và tác phong lao động công nghiệp;  

- Phát triển hứng thú và tình cảm với lao động và với người lao động;  

- Thực hiện hài hoà giữa lao động chân tay và lao động trí óc, phát triển tâm lý và 
thể chất của HSSV. 

 + Lý luận gắn liền với thực tiễn  

Là một yêu cầu quan trọng đối với quá trình giáo dục và đào tạo trong nhà trường 
Việt Nam. Chúng ta đều biết, nhà trường là một bộ phận của xã hội, giáo dục nhà 
trường là một bộ phận của giáo dục xã hội , mục đích giáo dục nhà trường phục vụ cho 
sự phát triển xã hội. Nội dung giáo dục nhà trường phải phản ánh những gì đang diễn 
biến trong thực tiễn xã hội. 

Khi giảng dạy lý luận, giáo viên thường xuyên liên hệ với thực tiễn sinh động của 
cuộc sống, với những diễn biến sôi động hàng ngày, hàng giờ trong nước và trên thế 
giới, đây là những minh hoạ vô cùng quan trọng giúp cho HSSV nắm vững lý luận và 
hiểu rõ thực tiễn. Học tập có liên hệ với thực tiễn làm cho lý luận không còn khô khan, 
khó tiếp thu mà trở nên sinh động và ngược lại, các sự kiện, hiện tượng thực tiễn được 
phân tích, được soi sáng bằng những lý luận khoa học vững chắc. 

Như vậy, giáo dục lý luận gắn liền với thực tiễn cuộc sống, nội dung đào tạo 
trong nhà trường phản ánh những diễn biến của cuộc sống, từ đó làm tăng chất lượng 
và hiệu quả của quá trình đào tạo. 

 + Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội 
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Giáo dục là một quá trình có nhiều lực lượng tham gia, trong đó có ba lực lượng 
quan trọng nhất: gia đình, nhà trường và các đoàn thể xã hội. Ba lực lượng này đều có 
chung một mục đích là hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ.  

Để tiến hành giáo dục có hiệu quả, các lực lượng giáo dục phải thống nhất về 
mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp..., mọi sự giáo dục phân tán, không đồng 
bộ theo các khuynh hướng khác nhau đều có thể phá vỡ sự toàn vẹn của quá trình 
giáo dục. 

Nhà trường là đơn vị xã hội có chức năng chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào đời 
sống xã hội. Là nơi thực hiện chính sách xã hội hoá giáo dục, huy động mọi tiềm lực 
và lực lượng vào quá trình giáo dục thế hệ trẻ. Đảm bảo thống nhất các tác động của 
mọi lực lượng giáo dục.  

Gia đình là cơ sở đầu tiên xây dựng nền tảng nhân cách cho thế hệ trẻ, gia đình là 
môi trường giáo dục thế hệ trẻ thường xuyên, nơi để các em rèn luyện, thể nghiệm 
hành vi và những điều hiểu biết của mình. Gia đình sống có nề nếp, có truyền thống 
gọi là gia phong. Gia đình hoà thuận, cha mẹ gương mẫu, lao động sáng tạo, có 
phương pháp giáo dục tốt, đó là giáo dục có văn hoá.  

Giáo dục xã hội là giáo dục trong môi trường nơi trẻ em sinh sống. Mỗi địa 
phương có trình độ phát triển đặc thù, có truyền thống và bản sắc văn hoá riêng. Địa 
phương có phong trào hiếu học, có nhiều người thành đạt, có bạn bè tốt là môi trường 
ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của trẻ em. Giáo dục xã hội còn bao hàm giáo 
dục của các đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội sinh viên... là các tổ chức quần chúng 
có sự thống nhất, có tôn chỉ mục đích phù hợp với mục đích giáo dục. Hoạt động của 
các đoàn thể phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi cho nên có tác động giáo dục 
rất lớn đối với thế hệ trẻ. 

Trong việc tổ chức kết hợp, giáo dục nhà trường giữ vai trò nòng cốt, chủ động, 
hướng dẫn về nội dung, phương pháp. Quá trình giáo dục phải lấy nhà trường làm 
trung tâm. Giáo dục nhà trường có mục đích và nội dung giáo dục toàn diện, dựa trên 
các cơ sở khoa học và thực tiễn, có kế hoạch với đầy đủ các phương tiện đóng vai trò 
chủ đạo trong toàn bộ quá trình giáo dục. 

Tóm lại, mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình, với các tổ chức xã hội và các cơ 
quan kinh tế, văn hoá đóng ở địa phương càng chặt chẽ, càng đem lại những thành 
công cho giáo dục, trong đó nhà trường phải chịu trách nhiệm chính trong sự phối hợp 
với tất cả các lực lượng giáo dục. 

1.3.3. Phương hướng vận dụng nguyên lý giáo dục trong giáo dục nghề nghiệp  

Xây dựng nội dung giáo dục - đào tạo theo yêu cầu sản xuất, gắn đào tạo với sử 
dụng lao động. Chú trọng xây dựng nội dung đào tạo theo mô đun kỹ năng hành nghề. 

Xây dựng chương trình đào tạo bậc cao theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến 
trong khu vực và trên thế giới, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ: thông tin, chế tạo máy, 
tự động hoá và một số ngành phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Về phương pháp đào tạo: gắn lý thuyết với thực hành, chú trọng phương pháp 
dạy thực hành, tích hợp. Tổ chức hướng dẫn HSSV tham quan và thực tập tại cơ sở 
sản xuất. 

Nhà trường và cơ sở sản xuất cùng nhau xây dựng mục tiêu, nội dung chương 
trình cho các khoá học. Nhà trường và cơ sở sản xuất cùng nhau tham gia vào quá 
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trình đào tạo, HSSV vừa học ở trường vừa học tại cơ sở  sản xuất. Cơ sở sản xuất đóng 
góp kinh phí đào tạo cho trường và sử dụng HSSV tốt nghiệp của trường. 

1.4. Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, giảng viên dạy nghề 

Tiêu chí 1: Phẩm chất chính tr ị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống 

1. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị 

a) Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; 

b) Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức chính trị; 

c) Có ý thức tổ chức kỷ luật; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung; đấu 
tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp; 

d) Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động 
chính trị, xã hội. 

2. Tiêu chuẩn 2: Đạo đức nghề nghiệp 

a) Yêu nghề, tâm huyết với nghề; có ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, 
lương tâm nhà giáo; đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp, có ý thức xây dựng 
tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu dạy nghề; thương yêu, tôn trọng người học, giúp 
người học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt, bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng của người học; 

b) Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, cơ 
sở, ngành; 

c) Công bằng trong giảng dạy, giáo dục, khách quan trong đánh giá năng lực của 
người học; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống bệnh thành tích; 

d) Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc. 

3. Tiêu chuẩn 3: Lối sống, tác phong 

a) Sống có lý tưởng, có mục đích, ý chí vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục 
với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 

b) Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng 
với sự tiến bộ của xã hội; có thái độ ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối 
sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ; 

c) Tác phong làm việc khoa học; trang phục khi thực hiện nhiệm vụ giản dị, gọn 
gàng, lịch sự, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học; có thái độ văn 
minh, lịch sự, đúng mực trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với 
người học, với phụ huynh người học và nhân dân; giải quyết công việc khách quan, tận 
tình, chu đáo; 

d) Xây dựng gia đình văn hoá; biết quan tâm đến những người xung quanh; thực 
hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng. 

Tiêu chí 2: Năng lực chuyên môn  

1. Tiêu chuẩn 1: Kiến thức chuyên môn  

a) Đối với giáo viên sơ cấp nghề 
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- Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp trở lên; có trình độ 
A về tin học trở lên; 

- Nắm vững kiến thức của môn học, mô-đun được phân công giảng dạy; 

- Có kiến thức về môn học, mô-đun liên quan; 

- Có hiểu biết về thực tiễn sản xuất của nghề. 

b) Đối với giáo viên trung cấp nghề 

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm kỹ thuật trở lên, chuyên ngành 
phù hợp với nghề giảng dạy; có trình độ B về một ngoại ngữ thông dụng và có trình độ 
A về tin học trở lên; 

- Nắm vững kiến thức nghề được phân công giảng dạy; 

- Có kiến thức về nghề liên quan; 

- Hiểu biết về thực tiễn sản xuất và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ 
mới của nghề. 

c) Đối với giáo viên, giảng viên cao đẳng nghề 

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm kỹ thuật trở lên, chuyên ngành 
phù hợp với nghề giảng dạy; có trình độ B về một ngoại ngữ thông dụng và có trình độ 
B về tin học trở lên; 

- Nắm vững kiến thức nghề được phân công giảng dạy; 

- Có kiến thức về nghề liên quan; 

- Hiểu biết về thực tiễn sản xuất và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ 
mới của nghề. 

2. Tiêu chuẩn 2: Kỹ năng nghề 

a) Đối với giáo viên sơ cấp nghề 

- Có kỹ năng nghề tương đương trình độ trung cấp nghề hoặc bậc 3/7, bậc 2/6 
hoặc là nghệ nhân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; 

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề quy định trong chương trình môn học, 
mô-đun được phân công giảng dạy; 

- Biết tổ chức lao động sản xuất, dịch vụ nghề được phân công giảng dạy; 

- Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề. 

b) Đối với giáo viên trung cấp nghề 

- Có kỹ năng nghề tương đương trình độ cao đẳng nghề hoặc bậc 4/7, bậc 3/6 trở 
lên hoặc là nghệ nhân cấp quốc gia; 

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng của nghề được phân công giảng dạy; 

- Tổ chức thành thạo lao động sản xuất, dịch vụ nghề được phân công giảng dạy; 

- Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề. 

c) Đối với giáo viên, giảng viên cao đẳng nghề 

- Có kỹ năng nghề tương đương trình độ cao đẳng nghề hoặc bậc 5/7, bậc 4/6 trở 
lên hoặc là nghệ nhân cấp quốc gia; 
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- Thực hiện thành thạo các kỹ năng của nghề được phân công giảng dạy; 

- Tổ chức thành thạo lao động sản xuất, dịch vụ nghề được phân công giảng dạy; 

- Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề. 

Tiêu chí 3: Năng lực sư phạm dạy nghề 

1. Tiêu chuẩn 1: Trình độ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, thời gian tham gia giảng 
dạy 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật 
hoặc có chứng chỉ sư phạm dạy nghề phù hợp với cấp trình độ đào tạo hoặc tương 
đương; 

b) Có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 6 tháng đối với giáo viên sơ cấp nghề, 
12 tháng đối với giáo viên trung cấp nghề, giáo viên, giảng viên cao đẳng nghề. 

2. Tiêu chuẩn 2: Chuẩn bị hoạt động giảng dạy  

a) Lập được kế hoạch giảng dạy môn học, mô-đun được phân công trên cơ sở 
chương trình, kế hoạch đào tạo của cả khoá học; 

b) Soạn được giáo án theo quy định, thể hiện được các hoạt động dạy và học; 

c) Lựa chọn được phương pháp dạy học phù hợp cho các bài học của chương 
trình môn học, mô-đun thuộc nghề được phân công giảng dạy; 

d) Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy nghề, nguyên, 
nhiên, vật liệu thực hành cần thiết; tự làm được các loại phương tiện dạy học 
thông thường. 

Đối với giáo viên trung cấp nghề, giáo viên, giảng viên cao đẳng nghề, ngoài yêu 
cầu trên còn phải chủ trì hoặc tham gia thiết kế và bố trí trang thiết bị dạy học của 
phòng học chuyên môn phù hợp với chương trình của nghề phân công giảng dạy. 

3. Tiêu chuẩn 3: Thực hiện hoạt động giảng dạy 

a) Tổ chức dạy học phù hợp với nghề đào tạo và với từng đối tượng người học; 
thực hiện đầy đủ kế hoạch giảng dạy, đúng chương trình, nội dung; 

b) Thực hiện các giờ dạy lý thuyết/thực hành/tích hợp theo đúng giáo án, đảm 
bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ theo quy định; 

c) Biết vận dụng, phối hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích 
cực, sáng tạo, phát triển năng lực tự học của người học; 

d) Sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy nghề để nâng 
cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng dạy nghề; ứng dụng được công nghệ 
thông tin trong giảng dạy. 

4. Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học 

a) Lựa chọn và thiết kế được các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của 
người học về kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với môn học, mô-đun được phân 
công giảng dạy; 

b) Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá toàn diện, chính xác, mang tính giáo dục và 
đúng quy định. 
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5. Tiêu chuẩn 5: Quản lý hồ sơ dạy học 

a) Thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ dạy học; 

b) Bảo quản, lưu trữ, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định. 

6. Tiêu chuẩn 6: Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng 
dạy  

a) Đối với giáo viên sơ cấp nghề 

- Nắm được căn cứ, nguyên tắc, yêu cầu và quy trình xây dựng chương trình dạy 
nghề trình độ sơ cấp; 

- Có khả năng tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình dạy nghề trình độ sơ 
cấp, chương trình bồi dưỡng nghề phù hợp với nguyên tắc xây dựng và mục tiêu của 
chương trình; tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ sơ cấp nghề. 

b) Đối với giáo viên trung cấp nghề 

- Nắm được căn cứ, nguyên tắc, yêu cầu và quy trình xây dựng chương trình dạy 
nghề trình độ trung cấp; 

- Có khả năng chủ trì hoặc tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình dạy nghề 
trình độ trung cấp, chương trình bồi dưỡng nghề phù hợp với nguyên tắc xây dựng và 
mục tiêu của chương trình; chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giảng 
dạy trình độ trung cấp nghề. 

c) Đối với giáo viên, giảng viên cao đẳng nghề 

- Nắm được căn cứ, nguyên tắc, yêu cầu và quy trình xây dựng chương trình dạy 
nghề trình độ cao đẳng; 

- Có khả năng chủ trì hoặc tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình dạy nghề 
trình độ cao đẳng, chương trình bồi dưỡng nghề phù hợp với nguyên tắc xây dựng và 
mục tiêu của chương trình; chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giảng 
dạy trình độ cao đẳng nghề. 

7. Tiêu chuẩn 7: Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục 

a) Xây dựng được kế hoạch giáo dục người học thông qua giảng dạy và qua các 
hoạt động khác; 

b) Thực hiện việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp thông qua 
việc giảng dạy môn học, mô-đun theo kế hoạch đã xây dựng; 

c) Vận dụng được các hiểu biết về tâm lý, giáo dục vào thực hiện hoạt động giáo 
dục người học ở cơ sở dạy nghề; 

d) Đánh giá kết quả các mặt rèn luyện đạo đức của người học theo quy định một 
cách chính xác, công bằng và có tác dụng giáo dục. 

8. Tiêu chuẩn 8: Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập 

a) Quản lý được các thông tin liên quan đến người học và sử dụng hiệu quả các 
thông tin vào giáo dục, dạy học, quản lý người học; 

b) Xây dựng môi trường giáo dục, học tập lành mạnh, thuận lợi, dân chủ, hợp tác. 
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9. Tiêu chuẩn 9: Hoạt động xã hội 

a) Phối hợp với gia đình người học và cộng đồng động viên, hỗ trợ, giám sát việc 
học tập, rèn luyện của người học; góp phần huy động các nguồn lực xã hội xây dựng, 
phát triển cơ sở dạy nghề; 

b) Tham gia các hoạt động xã hội trong và ngoài cơ sở dạy nghề, xây dựng quan 
hệ giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp nhằm phát triển cơ sở dạy nghề, cộng đồng, 
xây dựng phong trào học nghề lập nghiệp trong xã hội. 

Tiêu chí 4: Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học 

1. Tiêu chuẩn 1: Trao đổi kinh nghiệm, học tập, bồi dưỡng, rèn luyện 

a) Thường xuyên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục với đồng 
nghiệp; tích cực tham gia hội giảng các cấp; 

b) Tham gia bồi dưỡng đồng nghiệp theo yêu cầu phát triển của khoa, tổ chuyên môn; 

Đối với giáo viên trung cấp nghề, giáo viên, giảng viên cao đẳng nghề: Phải tham 
gia bồi dưỡng nâng cao, luyện tay nghề cho học sinh, sinh viên giỏi; 

c) Thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; 

d) Tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, 
kỹ năng nghề, công nghệ, phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của dạy nghề. 

2. Tiêu chuẩn 2: Nghiên cứu khoa học  

Chỉ áp dụng đối với giáo viên trung cấp nghề, giáo viên, giảng viên cao đẳng nghề. 

a) Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học và công nghệ; 

b) Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên. 

1.5. Vị trí của giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân 

1.5.1. Hệ thống giáo dục quốc dân 

 a) Định nghĩa 

 Hệ thống là tập hợp nhiều yếu tố liên quan mật thiết với nhau được tổ chức theo 
một trật tự nhất định tạo nên một chỉnh thể thống nhất. Mỗi hệ thống bao giờ cũng 
nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định. 

 Toàn xã hội là một hệ thống lớn bao gồm trong nó nhiều hệ thống bộ phận, như 
những yếu tố hợp thành xã hội. Giáo dục là một thành tố của hệ thống xã hội đồng thời 
nó cũng là một phân hệ gồm nhiều yếu tố có tác động tương hỗ với nhau. 

Hệ thống giáo dục quốc dân là mạng lưới các trường học được xây dựng, tổ 
chức thống nhất trên phạm vi cả nước, được sắp xếp thành các bậc học, cấp học, ngành 
học. Hệ thống này được vận hành đa dạng với các loại hình đào tạo nhằm thực hiện 
mục đích giáo dục (ngắn hạn, dài hạn, tập trung, không tập trung, chính quy, không 
chính quy...). 

Hệ thống giáo dục quốc dân là sản phẩm của xã hội, quy mô, cơ cấu tổ chức 
của hệ thống bị quy định bởi trình độ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội. 
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b) Hệ thống  giáo dục quốc dân Việt Nam theo Luật giáo dục 2005  

Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục không chính quy. 

Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: 

+ Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo 

 Mục tiêu giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, 
thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách; chuẩn bị cho trẻ vào lớp một.  

+ Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 

- Giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát 
triển lâu dài và đúng đắn về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng để tiếp tục 
học lên trung học cơ sở. 

- Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển kết quả 
của giáo dục tiểu học, có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở, hiểu biết ban đầu về kỹ 
thuật và hướng nghiệp, để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc 
đi vào cuộc sống lao động. 

- Giáo dục trung học phổ thông có mục tiêu là giúp học sinh củng cố và phát 
triển giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông, có hiểu biết thông 
thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa 
chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào 
cuộc sống lao động. 

+  Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề  

- Trung cấp chuyên nghiệp có nhiệm vụ đào tạo người lao động có kiến thức, 
kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng 
tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc. 

- Dạy nghề bao gồm: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. 

Mục tiêu nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có 
năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ học nghề. 

+ Giáo dục đại học và sau đại học đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, 
trình độ thạc sỹ, trình độ  tiến sỹ 

Đào tạo trình độ cao đẳng giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng 
thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành 
đào tạo. 

Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và có 
kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập sáng tạo và giải quyết 
những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. 

Đào tạo trình độ thạc sỹ giúp học viên nắm vững lý thuyết có trình độ cao về 
thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện giải quyết 
những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. 

Đào tạo trình độ tiến sỹ giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và 
thực hành có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện giải quyết 
những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt 
động chuyên môn.  
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Nội dung và phương pháp đào tạo trình độ đại học và cao đẳng: nội dung phải 
đảm bảo tính hiện đại và phát triển, kiến thức khoa học cơ bản và chuyên ngành và các 
bộ môn Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phương pháp: coi trọng bồi dưỡng năng 
lực tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng thực hành. Phối hợp các hình thức luyện 
tập ở trên lớp và ở nhà. 

c) Xu hướng phát triển hệ thống giáo dục quốc dân 

+ Thực hiện xã hội hoá giáo dục, đa dạng hoá các loại hình trường lớp, ưu tiên 
phát triển các trường cao đẳng kỹ thuật, công nghệ. Cơ cấu lại các trình độ đào tạo 
theo tiêu chuẩn quốc tế; 

+ Thống nhất dạy kiến thức với dạy nghề phổ thông. Kết hợp trường phổ thông 
với trung tâm kỹ thuật - tổng hợp - hướng nghiệp; 

+ Thực hiện phân luồng và phân hoá sau trung học cơ sở. Chuẩn bị tốt về kiến 
thức và kỹ năng cho HSSV bước vào cuộc sống; 

+ Phát triển các trường dạy nghề nhằm đảm bảo nhân lực cho sự phát triển kinh 
tế đất nước. Phát triển đào tạo nghề tại các doanh nghiệp, kèm cặp, truyền nghề tại các 
làng nghề, đào tạo nghề tư nhân. Xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường trung cấp 
chuyên nghiệp theo hướng gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các 
vùng miền.  

1.5.2.Vị trí của giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân 

Giáo dục nghề nghiệp là một cấp học của hệ thống giáo dục quốc dân, có chức 
năng đào tạo người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ ở trình độ sơ 
cấp, trung cấp và cao đẳng, trình độ văn hóa tương đương trung học hoặc sau trung 
học để tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... theo nhu cầu của thị 
trường lao động và có thể tiếp tục học bổ sung hoặc nâng cấp trình độ lên cao nếu có 
nhu cầu và điều kiện. 

Giáo dục nghề nghiệp là một khu vực đào tạo đa dạng về đối tượng tuyển sinh, 
loại hình và cơ cấu ngành nghề, có quan hệ chặt chẽ và chịu sự chi phối, ảnh hưởng 
trực tiếp của nhu cầu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, thị trường lao động, việc 
làm trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương, từng ngành kinh tế - xã hội. 

Hiện nay, giáo dục nghề nghiệp ở nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ đáp ứng 
nhu cầu học nghề của nhân dân lao động và nhu cầu nhân lực phục vụ cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Điều 36 Luật Giáo dục 2005 ghi rõ “Cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp bao gồm: trường trung cấp chuyên nghiệp; trường cao đẳng nghề, trường 
trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề (gọi chung là cơ sở dạy nghề). Cơ sở 
dạy nghề có thể tổ chức độc lập hoặc gắn với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ 
sở giáo dục khác”. 

Nội dung giáo dục nghề nghiệp phải tập trung đào tạo năng lực thực hành nghề 
nghiệp, coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện sức khỏe, rèn luyện kỹ năng theo yêu 
cầu đào tạo của từng nghề, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đào tạo. 

Phương pháp giáo dục nghề nghiệp phải kết hợp rèn luyện năng lực thực hành 
với giảng dạy lý thuyết để giúp người học có khả năng hành nghề và phát triển nghề 
nghiệp theo yêu cầu của từng công việc. 
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1.6. Đào tạo nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân của một số quốc gia     

1. 6.1. Mô hình đào tạo nghề ở một số nước khu vực châu Á 

a) Mô hình đào tạo nghề ở Hàn Quốc 

 Chương trình cải cách giáo dục 1996 của Hàn Quốc tập trung vào xây dựng hệ 
thống giáo dục chuyên nghiệp mới, từ hệ thống dạy nghề ở bậc trung học đến hệ thống 
các trường cao đẳng và đại học kỹ thuật, tạo nên một hệ thống các trường đại học mới 
với phương thức tại chức và từ xa, chuyên môn hóa sâu, xây dựng cơ sở cho đào tạo 
nghề suốt đời và cải cách hệ thống văn bằng chứng chỉ, hệ thống hành chính và sự hỗ 
trợ tài chính.  

 Chính sách và chiến lược phát triển giáo dục trong giai đoạn mới của Hàn Quốc 
được hoạch định dựa theo yêu cầu phát triển của quốc gia hướng vào sự phát triển của 
thế kỷ XXI với một quốc gia hiện đại có ba đặc điểm sau:  

 + Một quốc gia phúc lợi, công bằng, ổn định và dân chủ;  

 + Một xã hội phồn vinh, bình đẳng, công nghiệp hoá và định hướng thông 
tin cao;  

 + Một hệ thống tự do và năng động của một xã hội mở và định hướng toàn cầu. 

 Chính sách phát triển giáo dục đào tạo của Hàn Quốc nhằm kế thừa và phát huy 
mặt tích cực của các giá trị văn hoá – giáo dục truyền thống; Coi trọng việc giáo dục 
quản lý con người, coi trọng sự học tập, rèn luyện - cơ sở của quá trình phát triển nhân 
cách và tài năng; đề cao giá trị truyền thống.  

 Mô hình lý tưởng mà nền giáo dục Hàn Quốc phải đào tạo ra những "con người 
trọn vẹn" (Whole person) với cách hiểu là con người tự học, tự chỉ đạo, tự lực cánh 
sinh và tự giáo dục. 

 Giáo dục cao đẳng, đại học đang được tập trung vào các hướng đào tạo công 
nghệ cao, kỹ thuật mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chất xám, xuất khẩu công 
nghệ. Chính phủ có nhiều chính sách cơ chế khuyến khích HSSV vào luồng đào tạo 
nghề nghiệp sau bậc THCS tại các doanh nghiệp, trung tâm dạy nghề... 

b) Mô hình đào tạo nghề ở Trung Quốc 

 Với chiến lược cải tổ mạnh mẽ theo hướng hiện đại hoá, phát triển mạnh các 
loại hình giáo dục kỹ thuật - nghề nghiệp, tập trung xây dựng các trường đại học trọng 
điểm đào tạo chuyên gia ở một số lĩnh vực khoa học – công nghệ mũi nhọn tiếp cận 
với trình độ thế giới.  

 Trung Quốc đã lựa chọn 10 trường trọng điểm quốc gia trong số 100 trường đại 
học lớn để tập trung đầu tư phát triển có trình độ ngang tầm với cac trường đại học 
quốc tế trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ mũi nhọn. Giáo dục THCN và kỹ 
thuật sau THCS bao gồm các trường và các trung tâm đào tạo như trường nông nghiệp, 
TH chuyên hàn lâm, trường đào tạo công nhân, trường THCN cũng như các khoá đào 
tạo ngắn về kỹ thuật và nghiệp vụ, kể cả khối dạy nghề sau tiểu học. 

c)  Đào tạo nghề tại đơn vị sản xuất ở Nhật bản 

 Tại Nhật Bản đã áp dụng chính sách đa dạng và kết hợp giữa nhà trường, 
Vi ện và đơn vị sản xuất. Các công ty, tập đoàn xây dựng của Nhật Bản hình 
thành các viện nghiên cứu, các trường đào tạo nghề.  
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 Nhật Bản đã hình thành trên toàn quốc 14 cục, mỗi cục có 3 thành phần 
đơn vị: trường học – Viện nghiên cứu – Xí nghiệp. Các cục này có chức năng 
tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo những công nghệ mới, phát minh 
mới và sản phẩm hàng hoá của thế kỷ 21. 

 Khắc phục tình trạng thiếu công nhân lành nghề sau chiến tranh thế giới 
thứ 2, Bộ Luật dạy nghề dã quy định việc đào tạo nghề ban đầu, bổ túc nghề, 
đào tạo giáo viên dạy nghề và thi tốt nghiệp.  

 Thời gian đào tạo từ 2 đến 3 năm, khoảng 70% thời gian đào tạo dành 
cho việc truyền đạt kỹ năng nghề, 30% thời gian còn lại phục vụ cho việc 
truyền đạt kiến thức chuyên môn.  

 Các trường Cao đẳng và dạy nghề đào tạo kỹ thuật viên và công nhân 
cho các xí nghiệp vừa và nhỏ. Tại các công ty, tập đoàn lớn, quá trình đào tạo 
tại công xưởng và lớp học được kết hợp chặt chẽ và phân bổ như sau: 

 + Thời gian học lý thuyết chuyên môn (tính toán , vẽ...) và kỹ thuật tổng 
hợp chiếm 30%. 

 + Thời gian hướng dẫn lý thuyết trong từng công đoạn của dây truyền 
sản xuất của đơn vị chiếm 20%. 

 + Thời gian hướng dẫn thực hành cơ bản và thực tập sản xuất tại ngay 
đơn vị chiếm 50%. 

Hiện nay, tại các xí nghiệp vừa và nhỏ cũng đã xây dựng những trung 
tâm đào tạo và phần dạy lý thuyết cũng như thực hành được tiến hành tại các 
trung tâm và các cơ sở sản xuất của các đơn vị đó. 

1.6.2. Mô hình đào tạo nghề ở một số nước ngoài khu vực châu Á 

a) Mô hình đào tạo nghề ở Pháp 

 Đào tạo kỹ thuật thực hành ở nước Pháp đã có lịch sử trên một trăm năm, và 
các trường kỹ nghệ thực hành kiểu Pháp thành lập tại Vi ệt Nam ở Hà Nội, Huế, Sài 
Gòn đã xấp xỉ gần trăm tuổi. 

 Nhà trường Pháp chuyên nghiệp hóa sớm. Tổ chức hệ thống giáo dục theo 
phương châm ít mà tinh. Từ đầu ở Pháp ra đời loại trường cao đẳng hay đại học ngắn 
hạn, về đào tạo kỹ thuật còn đào tạo kỹ thuật viên cấp cao hoặc tương đương. 

 Đào tạo thực hành ở nước Pháp có thể thực hiện trong các loại hình trường lớp 
sau đây kể từ trình độ thấp lên trình độ cao: trường trung học nghề, lớp kỹ thuật viên 
trong ban kỹ thuật viên cấp cao của trường trung học kỹ thuật hoặc Viện đại học công 
nghệ.  

 Trường trung học nghề tuyển HSSV đã học xong lớp đệ tam, tương đương với 
lớp 9 trường trung học cơ sở nước ta. Ngay khi bước vào lớp đệ tứ, tương đương với 
lớp 8 ở nước ta, HSSV được phân làm 2 luồng: phổ thông và công nghệ, chỉ có những 
học sinh đi theo luồng công nghệ mới vào học trường trung học nghề, để sau này chủ 
yếu ra làm thợ. 

 b) Mô hình đào tạo song hành ở Cộng hoà liên bang Đức 

Cộng hoà Liên bang Đức là nước có một hệ đào tạo song hành ưu việt 
mà một số nước như Indonesia, Hàn quốc đang áp dụng.  
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Hệ đào tạo nghề song hành này được xây dựng trên các quan điểm sau đây: 

+ Đào tạo nghề là một việc đầu tư cho tương lai (cả cho sản xuất lẫn cho 
con người), bởi vậy nhà nước cũng như mọi ngành sản xuất đều phải quan tâm. 

+ Đào tạo nghề phải thu hút hết học sinh phổ thông, hay nói cách khác 
HSSV phải được học văn hoá song song với nghề, một mặt để chuẩn bị cho 
việc học tiếp, một mặt để chuẩn bị vào đời. 

Đào tạo nghề phải đảm bảo chất lượng mà sản xuất đòi hỏi và phải gắn 
với sản xuất. Chất lượng này phải được nhà nước quản lý và được cơ sở sản 
xuất công nhận. Mặt khác không chỉ bảo đảm chất lượng (kiến thức và kỹ 
năng) do từng xí nghiệp yêu cầu, mà còn phải đảm bảo những kiến thức và kỹ 
năng cơ bản để tạo ra khả năng cơ động cho người lao động. 

+ Lấy thực hành làm định hướng cho đào tạo trong điều kiện và thiết bị 
sản xuất thực để sau khi học xong, HSSV có thể trực tiếp lao động ngay  đảm 
bảo yêu cầu về năng suất và chất lượng sản xuất. 

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV có thể tiếp cận được với những 
công nghệ và thiết bị tiên tiến nhất của sản xuất. 

Cơ sở pháp lý của hệ thống song hành: 

+ Bộ giáo dục thông qua các Sở Giáo dục quản lý và chỉ đạo việc đào 
tạo của các trường với cơ sở pháp lý là điều lệ trường. 

+ Các bộ ngành kinh tế điều hành bộ phận đào tạo của xí nghiệp thông 
qua các phòng kỹ nghệ - thương mại với cơ sở pháp lý là luật đào tạo nghề. 

+ Hai bên có trách nhiệm hợp tác với nhau trong đào tạo trên cơ sở pháp 
lý của các luật kể trên. 

Mô hình: 

 Quá trình đào tạo được tổ chức tại hai địa điểm nhà trường và đơn vị sản xuất 
trong suốt quá trình đào tạo kể cả phần lý thuyết và thực hành. Sơ đồ biểu diễn 
như sau: 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Mô hình đào tạo song hành 
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Cơ sở sư phạm của hệ đào tạo song hành: 

+ Cơ sở của sự phối hợp, hợp tác này là nhà trường chịu trách nhiệm phổ 
cập nghề cho thanh niên đến 18 tuổi, dạy các môn văn hoá (đối với hệ trung 
học nghề) các môn lý thuyết kỹ thuật chuyên môn và thực hành cơ bản. 

+ Xí nghiệp chịu trách nhiệm dạy thực hành nghề theo hợp đồng và phối 
hợp với nhà trường trong kế hoạch dạy học chung. 

Nguồn tài chính: 

Kinh phí phục vụ đào tạo được thu từ hai nguồn: 

+ Từ các tiểu bang (nhà nước) cấp cho các trường dạy nghề. 

+ Từ các ngành công nghiệp cấp xí nghiệp. 

+ HSSV học nghề ở Cộng hoà Liên bang Đức được hưởng lương vì họ 
được coi là tập sự ở xí nghiệp. 

 Mô hình đào tạo song hành có khả năng phát triển kiến thức và kỹ năng 
nghề nghiệp, huy động mọi nguồn lực vào sự phát triển giáo dục nghề nghiệp. 

 

 

                 Câu hỏi và bài tập 

1. Trình bày khái niệm, tính chất, chức năng của giáo dục ?  

2. Phân tích những quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục Việt Nam ? 

3. Trình bày khái niệm về giáo dục nghề nghiệp và giáo dục học nghề nghiệp ? 

4. Phân biệt các cấp độ của mục đích giáo dục Việt Nam và phân tích mục tiêu 
giáo dục nghề nghiệp ? 

5. Giải thích nội dung nguyên lý giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xác định 
biện pháp thực hiện nguyên lý giáo dục vào trong lĩnh vực nghề nghiệp ? 

6. Vẽ sơ đồ hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam theo Luật Giáo dục 2005 ? 
Phân tích vị trí của dạy nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam ? 

7. Hãy cho biết nhận xét của bản thân về tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề ? Liên hệ 
với sự phấn đấu và tu dưỡng của cá nhân để đạt chuẩn ? 

8. Anh/chị hiểu thế nào về đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng 
nghề lên trình độ đại học, cao đẳng ? Phân tích về chương trình và thời gian đào tạo 
liên thông theo Thông tư số: 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 
28/10/2011? 
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Chương 2. LÝ LUẬN GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG DẠY NGHỀ 
  

2.1. Quá trình giáo dục 

2.1.1. Khái niệm quá trình giáo dục  

a)  Định nghĩa quá trình giáo dục  

 Giáo dục theo nghĩa hẹp là quá trình tác động có mục đích, có hệ thống nhằm 
hình thành phẩm chất nhân cách cho HSSV. Giáo dục là quá trình hai mặt: Mặt tác 
động của nhà sư phạm và mặt tiếp nhận tác động của người được giáo dục. Giáo dục là 
sự tác động và chuyển hoá những yêu cầu của xã hội thành những phẩm chất bên trong 
bền vững của cá nhân. 

Giáo dục là quá trình tổ chức cuộc sống, hoạt động và giao lưu cho HSSV, 
nhằm giúp họ nhận thức đúng, tạo lập tình cảm và thái độ đúng, hình thành những 
thói quen hành vi văn minh trong cuộc sống, phù hợp với chuẩn mực xã hội. 

b) Đặc điểm của quá trình giáo dục  

 + Giáo dục là quá trình có mục đích 

 Giáo dục là quá trình có mục đích xuất phát từ những yêu cầu xã hội, từ mong 
muốn của các nhà giáo dục hướng dẫn thế hệ trẻ vươn tới những chuẩn mực văn hoá 
đạo đức xã hội, phù hợp với truyền thống dân tộc và thời đại. 

 Mục đích của quá trình giáo dục trong các trường dạy nghề là hình thành những 
phẩm chất đạo đức, hành vi và lối sống cho HSSV phù hợp với các yêu cầu của xã hội. 

 + Giáo dục là quá trình lâu dài 

Giáo dục là quá trình lâu dài được thực hiện trong suốt cuộc đời con người, 
được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi. 

Những phẩm chất mới của nhân cách chỉ có được và trở nên vững chắc khi 
người được giáo dục tiếp nhận và trải qua một thời gian tập luyện, thể nghiệm, đấu 
tranh bản thân trong cuộc sống thực để trở thành kinh nghiệm sống của chính mình đòi 
hỏi thời gian lâu dài. 

Qúa trình giáo dục là một quá trình lâu dài, bởi việc sửa chữa, thay đổi những 
nếp nghĩ, thói quen cũ, lạc hậu, không đúng, nhất là những thói quen – hành vi xấu 
thường diễn ra dai dẳng, trở đi, trở lại mãi trong ý thức, trong hành vi của mỗi người 
nên việc khắc phục chúng rất khó khăn và lâu dài.  

 + Giáo dục là quá trình phức tạp, tác động bên ngoài phải thông qua quá trình 
tự giáo dục của HSSV 

 Giáo dục là quá trình phức tạp, diễn ra với nhiều mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa 
yêu cầu chung của xã hội với xu hướng và nguyện vọng riêng của cá nhân, mâu thuẫn 
giữa yêu cầu với khả năng thực hiện ở mỗi cá nhân. Vì vậy, giáo dục là quá trình khó 
điều khiển. Đ/C Lê Duẩn đã nói “Dạy khoa học tự nhiên có thể dùng định lý, công 
thức nhưng xây dựng con người không thể dùng định lý, công thức được”. 

 + Giáo dục được tiến hành trong các hoạt động của HSSV 

 Giáo dục không phải là hoạt động riêng rẽ mà được thực hiện ngay trong cuộc 
sống, hoạt động và giao lưu của con người; với những tình huống cụ thể, đa dạng; 
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những hoàn cảnh, điều kiện phức tạp đã làm nảy sinh sự kiện. Cho nên, giáo dục luôn 
là cụ thể trong những tình huống, hoàn cảnh và với những con người cụ thể.  

 Vì thế phẩm chất đạo đức, lý tưởng và lương tâm nghề nghiệp không hình 
thành bằng con đường thuyết giáo mà bằng việc tổ chức cuộc sống, tổ chức hoạt động 
cho HSSV. 

 + Giáo dục là quá trình chịu tác động của nhiều nhân tố chủ quan và 
khách quan 

Giáo dục là quá trình chịu nhiều nhân tố chủ quan và khách quan, giáo dục gắn 
liền với tự giáo dục. Giáo dục chỉ thực sự có hiệu quả khi mỗi người biến yêu cầu của 
xã hội thành yêu cầu với chính bản thân mình. 

Qúa trình giáo dục là quá trình tổ chức các hoạt động phong phú, các dạng giao 
lưu đa dạng để hình thành những phẩm chất nhân cách bền vững cho người được giáo 
dục, có rất nhiều nhân tố tham gia như: các sự kiện, các mối quan hệ kinh tế, chính trị, 
xã hội, tư tưởng – văn hoá, phong tục, tập quán, các hoạt động giáo dục trong và ngoài 
nhà trường, các nội dung thông tin văn hoá, nghệ thuật tuyên truyền qua các kênh 
thông tin và các phương tiện truyền thông khác nhau; các thành tố của quá trình giáo 
dục (mục đích, nội dung, phương pháp, phương tiện…); các yếu tố tâm lý, trình độ 
được giáo dục, điều kiện, hoàn cảnh riêng tư… của người được giáo dục; các mối quan 
hệ sư phạm được tạo ra trong quá trình tác động qua lại giữa học sinh với giáo viên, 
giữa học sinh với các lực lượng giáo dục khác. 

 + Giáo dục gắn liền với dạy học nhưng không đồng nhất với dạy học 

Giáo dục gắn liền với dạy học nhưng không đồng nhất, giáo dục và dạy học 
cùng có mục đích là hình thành và phát triển nhân cách. 

2.1.2. Các khâu của quá trình giáo dục 

 Giáo dục là quá trình tác động làm hình thành và phát triển tâm lý, hành vi của 
người được giáo dục, diễn ra lâu dài và thường diễn ra theo ba khâu: 

a) Hình thành nhận thức và niềm tin đạo đức 

 Mọi hành vi, thói quen của con người bao giờ cũng bắt đầu từ nhận thức. Vì 
vậy, khâu đầu tiên của giáo dục là hình thành nhận thức và niềm tin cho HSSV. 

 Hình thành cho HSSV những khái niệm chính trị, đạo đức, văn hoá, thẩm mỹ, 
quyền lợi, nghĩa vụ. Tri thức đạo đức là sự hiểu biết của con người về những chuẩn 
mực đạo đức quy định hành vi của họ trong mối quan hệ với người khác và với xã hội. 

 Giáo dục cho HSSV nhận thức được những giá trị cần thực hiện, nhận ra chân 
lý, lẽ phải và hành động theo các định hướng giá trị đó.  

 Nhận thức được cách thức thể hiện hành vi văn minh trong mối quan hệ với xã 
hội, với mọi người. Đôi khi đạo đức không phải là thực hiện một hành động nào đó mà 
là kìm hãm một hành động. 

 Nhận thức đúng là cơ sở cho sự hình thành tình cảm, thái độ và hành vi văn 
minh trong cuộc sống.  

 Qúa trình giáo dục, ngoài việc làm cho con người nhận thức đúng, còn phải 
hình thành cho họ thái độ và niềm tin vào những điều đã nhận thức được, vào chính 
tương lai cuộc sống của bản thân và dân tộc. 
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 Niềm tin đạo đức là sự tin tưởng một cách vững chắc của con người vào các 
chuẩn mực và sự thừa nhận tính chân lý và tính tất yếu phải tôn trọng các chuẩn mực đó. 

 b) Hình thành động cơ và tình cảm đạo đức 

 Tình cảm là những rung cảm với hành vi của người khác và với hành vi của 
chính mình trong quá trình quan hệ với người khác và với xã hội. 

 Động cơ là những phẩm chất tâm lý thúc đẩy con người hành động. Động cơ 
đạo đức quy định chiều hướng tâm lý của hành động, quy định thái độ cá nhân với 
hành động của mình. 

 Trong sự chuyển hoá nhận thức thành hành động, tình cảm trở thành nội lực để 
biến những tác động của nhà giáo dục thành phẩm chất của cá nhân. Tình cảm đạo đức 
đúng đắn sẽ khơi dậy nhu cầu đạo đức, thúc đẩy con người hành động một cách có đạo 
đức trong các mối quan hệ. 

 Với vai trò là động cơ thúc đẩy hành động, cho nên trong quá trình giáo dục cần 
phải bồi dưỡng những tình cảm tốt đẹp đúng đắn cho HSSV. Thực tiễn đời sống cho 
thấy, có nhận thức đúng nhưng do tình cảm sai lệch thì chưa chắc đã dẫn đến hành 
động đúng, có khi còn làm sai lệch, xuyên tạc, bóp méo sự thật.  

 c) Hình thành hành vi văn minh và thói quen đạo đức 

 Hành vi là biểu hiện cụ thể nhất của bộ mặt tâm lý, đạo đức của con người, là 
sản phẩm của nhận thức, là sự thể hiện cụ thể của thái độ, tình cảm của con người. 

 Thói quen, hành vi văn minh là những hành vi ổn định, trở thành nhu cầu ở con 
người. Thói quen, hành vi văn minh được hình thành trong cuộc sống, vừa là mục đích 
vừa là kết quả của giáo dục. Thói quen và hành vi văn minh không chỉ biểu hiện giá trị 
đạo đức của mỗi người mà còn biểu hiện giá trị chung của cộng đồng, của xã hội.  

 Thói quen đạo đức là những hành vi đạo đức ổn định ở con người, trở thành 
nhu cầu đạo đức ở mỗi người. Việc rèn luyện thói quen đạo đức là cơ sở để tạo ra sự 
thống nhất giữa ý chí và hành vi đạo đức. Việc rèn luyện thói quen đạo đức cần trở 
thành nhu cầu bên trong của mỗi người, trở thành nét tính cách của nhân cách. 

 Các khâu trên có mối quan hệ biện chứng. Nhận thức đúng là cơ sở hình thành 
tình cảm, và thói quen hành vi văn minh, ngược lại, tình cảm thúc đẩy nhận thức và 
hành vi văn minh, hành vi văn minh khi được hình thành sẽ củng cố nhận thức và tình cảm. 

 Ở mỗi lứa tuổi HSSV khác nhau thì vai trò và vị trí của từng khâu trên có sự 
khác nhau. Khi vận dụng các khâu vào quá trình giáo dục, đòi hỏi nhà giáo dục phải 
tuỳ theo đối tượng, yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục cụ thể, đối tượng và hoàn cảnh cụ thể 
để lựa chọn và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các khâu cho phù hợp. 

2.1.3. Động lực của quá trình giáo dục 

Theo quan điểm triết học biện chứng, các sự vật hiện tượng luôn luôn vận động 
và phát triển. Sự vận động và phát triển của bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng đều là 
quá trình giải quyết các mâu thuẫn cơ bản nội tại của chúng. 

 Quá trình giáo dục là quá trình giải quyết các mâu thuẫn, như: 

 Yêu cầu xã hội > < mong muốn của cá nhân 

 Nhu cầu vươn lên hoàn thiện nhân cách > <phương thức thoả mãn nhu cầu đó. 
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 Trong đó, việc giải quyết đúng đắn, hợp lý mâu thuẫn giữa nhu cầu vươn lên 
hoàn thiện nhân cách với phương thức thoả mãn nhu cầu đó tạo ra động lực của quá 
trình giáo dục. 

 Giáo dục là quá trình diễn ra trong suốt cuộc đời con người, kết quả của giáo 
dục là sự lớn lên của con người về mặt tâm lý - đạo đức thông qua sự thu nhận những 
giá trị xã hội và chuyển nó thành ý thức, thái độ và hành vi của cá nhân phù hợp với 
các chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Sự phát triển đó chỉ có được khi họ có ý thức 
về cuộc sống bản thân và cố gắng tìm được phương thức tối ưu để thực hiện được mục 
đích sống của mình. 

2.2. Nguyên tắc giáo dục 

2.2.1. Định nghĩa  

Quá trình giáo dục là quá trình phát triển có quy luật và phải tuân theo những 
nguyên tắc nhất định. 

Nguyên tắc là những luận điểm được rút ra từ những quy luật, những nguyên lý 
như những tiên đề có giá trị chỉ dẫn các hoạt động phức tạp có đông người tham gia. 

 Nguyên tắc giáo dục là những luận điểm cơ bản có tính quy luật của lý luận 
giáo dục, giữ vai trò chỉ đạo, hướng dẫn toàn bộ quá trình giáo dục đạt tới mục đích 
hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của HSSV. 

Nguyên tắc giáo dục là một hệ thống nhiều luận điểm, mỗi luận điểm chỉ dẫn 
một hay nhiều mặt của hoạt động giáo dục.  

Nguyên tắc giáo dục chỉ dẫn việc xác định mục đích, nội dung, phương pháp và 
các hình thức tổ chức giáo dục, hướng dẫn những hoạt động của giáo viên, nhà quản lý 
và tập thể sư phạm trong việc tổ chức và thực hiện mọi hoạt động giáo dục. 

Nhà giáo dục có kinh nghiệm sư phạm chính là những người nắm vững và vận 
dụng linh hoạt các nguyên tắc giáo dục vào các tình huống giáo dục cụ thể. 

2.2.2. Các nguyên tắc giáo dục  

 a)  Nguyên tắc tính mục đích trong mọi hoạt động giáo dục 

 Mọi hoạt động của xã hội loài người bao giờ cũng hướng tới mục đích nhất 
định. Giáo dục là một hoạt động có mục đích, vì vậy mọi nội dung, mọi hình thức tổ 
chức quá trình giáo dục đều phải nhằm đạt tới mục đích giáo dục. Mục đích của hoạt 
động giáo dục phải được cụ thể hoá bằng mục tiêu giáo dục. 

 Yếu tố bản chất của giáo dục là yếu tố định hướng cho sự phát triển cho cá 
nhân. Vì vậy, quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục con người đều phải đạt những 
mục tiêu cụ thể và phải cố gắng đạt được mục tiêu ấy.   

 Mục đích giáo dục rất rộng, nó phụ thuộc vào nội dung hoạt động, vào từng đối 
tượng và các tình huống cụ thể. Mục đích giáo dục có thể là giúp HSSV nhận thức một 
khái niệm mới, một tình cảm mới, có thể là hình thành những hành vi văn hoá, đạo đức 
mới hay những thói quen lao động sáng tạo.  

 Mục đích giáo dục bao gồm mục đích trước mắt, mục đích tương lai gần và 
mục đích chiến lược - tương lai xa. Giáo dục nhằm tới tất cả các mục đích đó. 

 Giáo dục về thực chất là tổ chức các hoạt động và giao lưu cho người được giáo 
dục. Vì vậy, quá trình giáo dục với những tác động hợp lý phải góp phần thực hiện 
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được mục đích giáo dục là đào tạo thế hệ trẻ thành những con người có đầy đủ phẩm 
chất và năng lực phù hợp với yêu cầu xã hội.  

 Điều cốt lõi của nguyên tắc này là ở chỗ khi tổ chức mọi hoạt động cho HSSV, 
các nhà sư phạm phải đặt ra những câu hỏi: Hoạt động này là vì mục đích gì? Đem lại 
lợi ích gì trước mắt và lâu dài? Hiệu quả của hành động này sẽ dẫn tới đâu? Trả lời các 
câu hỏi ấy chính là việc đặt mục đích cho các hoạt động giáo dục. 

 b) Nguyên tắc thống nhất giữa giáo dục ý thức và giáo dục hành vi 

 Giáo dục là một chỉnh thể trọn vẹn bao gồm các mặt, các khâu thống nhất biện 
chứng với nhau. Giáo dục đạt tới hiệu quả khi mỗi cá nhân vừa có được ý thức đúng, 
lại có hành vi đúng trong mọi tình huống của cuộc sống, bởi vì ý thức và hành vi là 
hai mặt song song tồn tại trong mỗi phẩm chất đạo đức của con người. 

 Ý thức và hành vi trong quá trình giáo dục có mối quan hệ biện chứng với nhau. 
Ý thức là cơ sở cho hành vi. Ý thức đúng là tiền đề quan trọng cho hành vi đúng, nó 
được coi là kim chỉ nam cho hành động, xây dựng niềm tin vững chắc. Hành vi thói 
quen được hình thành lại củng cố ý thức, niềm tin làm cho cá nhân có nhu cầu thực 
hiện, thể hiện các hành vi đạo đức đã ý thức được. 

 Để có nhận thức đúng, mỗi HSSV cần phải được tham gia vào các hoạt động 
thực tiễn. Giáo dục thông qua học tập trong nhà trường, thông qua việc nắm vững 
kiến thức các bộ môn khoa học. Thực tế lao động và hoạt động xã hội là nơi thử thách 
ý chí và hành vi của con người 

 Hoạt động của con người phải là hoạt động có ý thức, ý thức của con người 
phải được biểu hiện bằng hành vi. Sự thống nhất giữa ý thức và hành vi phải là mục 
đích và cũng là nguyên tắc chỉ đạo để tiến hành các hoạt động giáo dục. 

 c) Nguyên tắc tôn trọng nhân cách kết hợp với yêu cầu cao 

 Mỗi con người là một chủ thể của ý thức, họ có lòng tự trọng và biết tôn trọng 
người khác đồng thời cũng có nhu cầu người khác phải tôn trọng mình. Đây là một đặc 
điểm quan trọng của con người có nhân cách, và là một biểu hiện của trình độ phát 
triển cao của nhân cách. 

 Tôn trọng nhân cách HSSV là tôn trọng nhân phẩm, tài năng trí tuệ, tự do tư 
tưởng, nhu cầu, nguyện vọng và thói quen sống của mỗi cá nhân HSSV. Tôn trọng 
nhân cách con người cũng đồng nghĩa với tin tưởng con người, tin tưởng ở khả năng 
trí tuệ, khả năng lao động sáng tạo của con người. 

 Để giáo dục con người, trước hết nhà giáo dục phải biết tôn trọng và có niềm 
tin đối với con người, biết đề cao phẩm giá con người. Phải biết nhìn nhận đúng những 
ưu điểm, những thành công dù là nhỏ nhất, phải coi đây là những thành công có ích 
cho tập thể và xã hội. Tôn trọng, động viên con người chính là biện pháp đề cao ưu 
điểm, là cơ sở để tạo cho họ những thành công mới tốt hơn. 

 Đồng thời tôn trọng con người, nhà giáo phải luôn có yêu cầu cao đối với con 
người. Yêu cầu cao có nghĩa là đòi hỏi một sự hoàn thiện trong nhận thức và hành vi, 
một chất lượng tốt hơn trong công việc. Tin tưởng giao việc và động viên họ thành 
công trên cơ sở tạo điều kiện cho họ hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đó cũng là 
giáo dục. 
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 Cũng cần hiểu rằng: Tôn trọng nhân cách cũng chính là yêu cầu cao đối với con 
người và càng yêu cầu cao càng phải tôn trọng con người. Hai mặt đó thống nhất với 
nhau đòi hỏi nhà giáo dục một mặt phải tin tưởng giao việc, mặt khác phải tạo mọi 
điều kiện cho HSSV hoạt động và tạo cơ hội để họ đạt đến mục đích hoạt động đặt ra. 

Trong thực tiễn giáo dục, cần tránh hiện tượng thiếu tôn trọng nhân cách HSSV 
(coi thường HSSV, đối xử thô bạo) hoặc ngược lại quá dễ dãi, nuông chiều, thoả mãn 
mọi yêu cầu của HSSV một cách vô điều kiện, không đòi hỏi HSSV thực hiện nghiêm 
túc những yêu cầu giáo dục đã nêu ra. Tất cả những hiện tượng đó đều làm giảm hoặc 
không đem lại hiệu quả giáo dục. Ở một số trường hợp còn dẫn đến hậu quả là làm cho 
HSSV hư do có sự buông thả, nuông chiều, tự do quá mức, điều này hay xảy ra trong 
giáo dục gia đình. 

 d) Nguyên tắc giáo dục trong lao động và bằng lao động 

    Lao động là một phương thức sống, đồng thời là con  đường hình thành và phát 
triển nhân cách. Vì vậy, giáo dục con người phải thực hiện chính trong lao động và 
bằng lao động. 

    Thông qua lao động, HSSV hình thành ý thức, và rèn luyện thói quen lao động, 
say mê tìm hiểu thực tiễn lao động, nhờ vậy mà gắn lý thuyết với thực tiễn. 

    Ở các trường dạy nghề, lao động rèn cho HSSV tư duy kỹ thuật và tác phong 
lao động công nghiệp. 

    Trong gia đình phải sớm tạo điều kiện cho các em tham gia mọi hoạt động, đơn 
giản nhất là công việc giúp đỡ gia đình, lao động tự phục vụ bản thân.  

    Trong nhà trường tổ chức cho các em lao động kĩ thuât, lao động công ích và 
cao hơn nữa là lao động ra sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội.  

    Lao động say mê, sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần là nguồn gốc của mọi 
tình cảm, mọi phẩm chất tốt đẹp của con người. Ngược lại, sự nhàn rỗi, lười biếng là 
nguồn gốc nảy sinh mọi thói hư tật xấu.  

    Lao động giúp cho con người nhận ra giá trị của cuộc sống, làm cho con người 
biết yêu thương, quý trọng lẫn nhau. Lao động cải tạo bản thân, lao động là con đường 
dẫn tới hạnh phúc. 

 e) Nguyên tắc giáo dục trong tập thể và bằng tập thể 

  Tập thể là nơi HSSV sống và học tập, là nơi giao lưu, hoạt động, là môi trường 
và phương thức giáo dục. 

  Nguyên tắc này yêu cầu nhà giáo phải biết tổ chức, xây dựng và lãnh đạo tốt 
các tập thể HSSV, làm sao mỗi tập thể là một đơn vị vững mạnh, có tác dụng giáo dục 
đến từng cá nhân và góp phần tạo nên xã hội tốt đẹp. 

  Nhà sư phạm phải coi tập thể như một đối tượng để tác động giáo dục, làm cho 
tập thể vững mạnh về mọi phương diện. Nhà sư phạm sử dụng tập thể như một môi 
trường để rèn luyện từng HSSV, sử dụng tập thể như một phương tiện tác động trở lại 
từng HSSV làm cho họ trở thành những con người có ích cho tập thể và cho xã hội . 

  Biện pháp giáo dục rất quan trọng trong tập thể là “tác động song song”, một 
mặt nhà giáo dục tác động đến tập thể để thông qua tập thể tác động đến từng cá nhân, 
mặt khác nhà giáo dục tác động khéo léo đến từng cá nhân, hai tác động đó tạo thành 
tác động tổng hợp đem lại hiệu quả giáo dục lớn . 
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  Cần tổ chức tốt mối quan hê giữa các nhà sư phạm và ban cán sự của tập thể 
HSSV và giáo viên chỉ đạo lớp học. Mối quan hệ khéo léo, tế nhị giữa nhà sư phạm và 
cán bộ lớp và cán bộ đoàn thể giúp cả nhà sư phạm và các đoàn thể thành công trong 
công tác. Thái độ bao biện độc đoán, làm thay, thiếu tôn trọng tập thể sẽ không thể 
đem lại hiệu quả mong muốn trong giáo dục. 

 g) Nguyên tắc phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm 

 Con người không ai có thể hoàn thiện mọi điều. Mỗi người đều có mặt mạnh và 
mặt yếu, có ưu điểm và có khuyết điểm. Nhưng đã là con người ai cũng muốn người 
khác tôn trọng và muốn mọi người nhìn thấy mặt mạnh, chỗ ưu điểm của mình. Đó là 
bản tính của con người. 

 Từ đặc điểm tâm lý đó, giáo dục cần phải thực hiện một nguyên tắc quan trọng 
là: Hãy nói nhiều ưu điểm của người khác, coi đó là phẩm chất chủ yếu, cơ bản nhất 
của mỗi con người và hãy giảm đến mức tối thiểu những lời nói khuyết điểm, sai lầm 
của người khác, đặc biệt là sai lầm quá khứ, nhất thời. Lấy ưu điểm để khắc phục 
nhược điểm, động viên mặt mạnh bằng khen thưởng chính là khuyến khích để phát 
triển những hành vi tốt. Nói một cách khác, nguyên tắc phát huy ưu điểm, khắc phục 
nhược điểm là lấy “xây để chống”.  

 Một điều quan trọng nữa của nguyên tắc này là hãy nâng đỡ con người về mọi 
phương diện, kể cả lúc họ vấp phải khuyết điểm. Sự bao dung, độ lượng của các nhà 
sư phạm, của gia đình và của tập thể có thể cảm hoá con người, xoá bỏ đi khuyết điểm, 
thậm chí xoá đi cả tội lỗi, dẫn họ đi trên con đường mới, tới những thành công mới.  

 Tuy nhiên, những điều phân tích trên không đồng nghĩa với bao che khuyết 
điểm, thủ tiêu đấu tranh, từ bỏ vũ khí, phê và tự phê bình hay ngược lại là thổi phồng 
thành tích dễ làm cho con người trở thành tự kiêu, tự phụ. Điều ghi nhớ ở đây là sau 
phê bình, trách phạt khách quan, phải là lòng nhân đạo, sự bao dung, tình thân ái, vì sự 
tiến bộ của con người mà phát huy ưu điểm , khắc phục khuyết điểm. 

 h) Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, kế thừa và liên tục 

  Giáo dục là một thể thống nhất và toàn vẹn. Mỗi thành tựu giáo dục, mỗi phẩm 
chất nhân cách được hình thành là kết quả tổng hợp của toàn bộ những tác động của 
lực lượng giáo dục. Mỗi thành tựu giáo dục đạt được hôm nay là kết quả của sự cố 
gắng liên tục của những hoạt động trước đó. Quá trình giáo dục là một hệ thống liên 
tục của những tác động tăng dần về số lượng và chất lượng, của những hình thức tổ 
chức giáo dục. 

  Nguyên tắc này đặt ra là phải có kế hoạch giáo dục thống nhất, từng bước tăng 
dần những yêu cầu chung. Giáo dục phải được tiến hành theo phương pháp củng cố 
thường xuyên những nhận thức, những tình cảm những hành vi đã được xác lập. Dựa 
vào kết quả đã có để giáo dục những phẩm chất mới. Phải làm chuyển biến những tác 
động giáo dục thành ý thức và thói quen tự giáo dục. Những kết quả giáo dục trong 
gia đình phải được tiếp nối bằng những tác động ở nhà trường và toàn xã hội. 

  Thực tiễn giáo dục đã chứng tỏ là ở nơi nào (nhà trường, gia đình, tập thể …) 
công tác giáo dục được ý thức đầy đủ, được tiến hành có hệ thống, liên tục, thường 
xuyên thì sẽ đạt được hiệu quả cao. Trong quá trình giáo dục lại, cải tạo những thói 
quen xấu đã tiêm nhiễm lâu trong mỗi cá nhân thì càng đòi hỏi tính kiên trì, tác động 
giáo dục thường xuyên, liên tục và có hệ thống. 



36 

   Sự tác động giáo dục có hệ thống, liên tục, kế thừa lẫn nhau là nguyên tắc giáo 
dục quan trọng. 

 i) Nguyên tắc giáo dục phải chú ý đến các đặc điểm lứa tuổi, giới tính và các 
đặc điểm cá biệt khác 

  Sự phát triển của cá nhân về tâm sinh lý đều diễn biến theo lứa tuổi, với những 
nét đặc trưng nhất định. Mỗi lứa tuổi do tham gia vào các hoạt động và mối quan hệ xã 
hội khác nhau nên có những nét tính cách phổ biến và cũng có những nét đặc trưng 
nhất định. Vì vậy, giáo dục phải phù hợp với yêu cầu, hứng thú, tình cảm của từng độ 
tuổi ấy. Phải chú ý hướng dẫn các hoạt động chủ đạo theo lứa tuổi, để thông qua đó mà 
có nội dung, phương pháp giáo dục cho phù hợp. 

  Giáo dục phải tiến hành theo đặc điểm giới tính. Nam và nữ có những chỉ số 
phát triển sinh học khác nhau dẫn đến những phát triển tâm lý khác nhau. Tác động 
giáo dục muốn đạt hiệu quả cao phải dựa trên những đặc điểm giới tính và phát huy 
những đặc điểm đó. Trong giáo dục, giới tính là một giá trị cần giáo dục cho HSSV.  

 Mỗi con người có nét đặc thù trong tính cách, khí chất, có những vốn sống kinh 
nghiệm từng trải khác nhau. Giáo dục phải dựa vào kiến thức, kinh nghiệm cá nhân, 
dựa vào đặc điểm tâm lý của từng người, để giáo dục nhằm phát triển tất cả mọi năng 
lực của từng người. Không có phương pháp chung có hiệu quả đối với tất cả mọi đối 
tượng, nhà giáo luôn luôn cần có sự chăm sóc và đối xử cá biệt. 

 Nhà giáo dục khi hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính và những đặc 
điểm cá biệt của HSSV sẽ có phương pháp giáo dục khác nhau, đề ra các yêu cầu hợp 
lý, thu hút họ tham gia vào các hoạt động tập thể. Ngược lại, không hiểu rõ đặc điểm 
tâm lý của đối tượng, sẽ không thể đồng cảm với họ, dẫn đến có những áp đặt không 
đúng làm giảm hiệu quả giáo dục, thậm chí có thể dẫn đến những chống đối ngầm hay 
công khai. 

 k) Nguyên tắc thống nhất các yêu cầu trong các lực lượng giáo dục 

  Gia đình, nhà trường và xã hội là ba lực lượng giáo dục đều có chung một mục 
đích là hình thành nhân cách toàn diện cho thế hệ trẻ.  

  Vì vậy, để tiến hành giáo dục, các lực lượng giáo dục phải thống nhất với nhau 
các yêu cầu chung về nội dung và phương pháp giáo dục. Sự thống nhất giữa các lực 
lượng giáo dục mới đem lại hiệu quả. Ngược lại, giáo dục phân tán, giáo dục không 
đồng bộ, giáo dục theo khuynh hướng khác nhau sẽ phá vỡ sự toàn vẹn thống nhất của 
giáo dục, dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được. 

  Quá trình giáo dục xã hội phải lấy nhà trường làm trục chính. Nhà trường phải 
chịu trách nhiệm phối hợp tất cả các lực lượng giáo dục.  

  Mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình phải là việc làm thường xuyên, trực 
tiếp hàng ngày.  

  Mối quan hệ với địa phương, với các tổ chức xã hội và các cơ quan kinh tế văn 
hoá đóng trên địa bàn phải chặt chẽ và thường xuyên liên tục.  

  Các mối quan hệ tốt giữa các lực lượng giáo dục đem lại thành công cho 
giáo dục. 
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2.2.3. Thực hiện các nguyên tắc giáo dục trong dạy nghề 

Các nguyên tắc giáo dục là một hệ thống toàn vẹn, mỗi nguyên tắc có tính độc lập 
tương đối nhưng lại chịu ảnh hưởng của các nguyên tắc khác. Vì vậy, khi vận dụng cần 
đảm bảo tính linh hoạt, sự phối hợp nhịp nhàng các nguyên tắc giáo dục. Việc thực hiện 
đồng bộ các nguyên tắc sẽ làm cho giáo dục đạt tới kết quả đề ra. 

2.3. Nội dung giáo dục ở trường dạy nghề   

2.3.1. Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống 

a) Giáo dục tư tưởng chính trị 

 Chính trị là một hình thái ý thức xã hội phản ánh các mối quan hệ của các giai 
cấp, các quốc gia xung quanh vấn đề lợi ích kinh tế, chính trị thể hiện trong việc đấu 
tranh giữa các giai cấp để thiết lập trật tự xã hội cuộc đấu tranh giữa các quốc gia để 
xác lập vị trí và lợi ích của các dân tộc trên thế giới. 

 Ý thức chính trị là bộ phận của ý thức xã hội, là hệ tư tưởng của xã hội và cũng 
là ý thức của từng cá nhân. ý thức chính trị là ý thức về quyền lợi của từng giai cấp, là 
ý thức về sự tồn vong và giàu mạnh của đất nước, về vai trò của đất nước trong quan 
hệ với các quốc gia trên thế giới. 

 Giáo dục tư tưởng chính trị là quá trình tác động của nhà giáo dục tới HSSV 
nhằm hình thành cho họ nhận thức, thái độ và hành vi chuẩn mực phù hợp với đường 
lối quan điểm của Đảng và Nhà nước, phấn đấu cho một nước Việt Nam dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 

 Nội dung của ý thức chính trị bao gồm:  

 + Ý thức về chủ quyền dân tộc, về sự tồn tại và toàn vẹn lãnh thổ, về sự giàu 
mạnh của đất nước; 

 + Ý thức về  thực hiện đường lối của Đảng, của Nhà nước, về chiến lược phát 
triển đất nước và tuân thủ các chính sách đối nội, đối ngoại của quốc gia; 

 + Ý thức về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân thể hiện trong cuộc sống, học 
tập, lao động và hoạt động chinh trị xã hội về sự giàu mạnh của đất nước vì hạnh phúc 
của nhân dân; 

 + Ý thức về nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc, chống mọi thủ đoạn xâm phạm 
đến an ninh chủ quyền quốc gia và giữ vững khối đoàn kết dân tộc.  

 Trong nội dung của ý thức chính trị thì hệ tư tưởng của giai cấp lãnh đạo chi 
phối toàn bộ đời sống tinh thần và kinh tế văn hóa của xã hội và nó cũng chi phối ý 
thức của cá nhân trong các mối quan hệ xã hội. 

b) Giáo dục đạo đức 

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là hệ thống các quan niệm về cái thiện, 
cái ác trong các mối quan hệ giữa con người với con người. Về bản chất, đạo đức là 
những quy tắc, những chuẩn mực trong quan hệ xã hội, được hình thành và phát triển 
trong cuộc sống, được xã hội thừa nhận và tự giác thực hiện. 

Đạo đức là quy tắc sống, đạo đức định hướng giá trị cuộc sống của mỗi cá nhân 
và điều chỉnh các hành vi xã hội, đạo đức thúc đẩy xã hội tiến đến trình độ văn minh. 
Thang giá trị của đạo đức diễn biến theo lịch sử, đạo đức có tính giai cấp, tính dân tộc 
và tính thời đại. 
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Giáo dục đạo đức là quá trình tác động hình thành cho HSSV ý thức, tình cảm, 
niềm tin và thói quen hành vi đạo đức, thể hiện trong cuộc sống hàng ngày đối với gia 
đình, cộng đồng, làng xóm, với bạn bè và tập thể. 

 Mục tiêu của giáo dục đạo đức: Hình thành cho HSSV ý thức đạo đức về mục 
đích cuộc sống và mối quan hệ của các cá nhân trong xã hội. 

 Nội dung của ý thức đạo đức bao gồm:  

 + Ý thức về mục đích cuộc sống của bản thân;  

 + Ý thức về lối sống cá nhân, lối sống tự chủ, tích cực, năng động sáng tạo; 

 + Ý thức về các mối quan hệ trong gia đình, trong tập thể và ngoài xã hội như lễ 
độ trên kính dưới nhường, khiêm tốn, thật thà nhân ái, bao dung;  

 + Ý thức về cuộc sống lao động sáng tạo; ý thức về nghĩa vụ lao động và bảo vệ 
Tổ Quốc. 

 Hình thành cho HSSV thói quen đạo đức và hành vi văn minh. Giáo dục đạo 
đức là quá trình tác động tới HSSV để hình thành cho họ ý thức, tình cảm và niềm tin 
và đích cuối cùng là tạo lập thói quen đạo đức. 

 Giáo dục đạo đức theo tấm gương của Bác Hồ “ Cần kiệm, liêm chính, chí công 
vô tư”.  

 Giáo dục đạo đức là hình thành ở HSSV đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. 
Đạo đức nghề nghiệp và lương tâm nghề nghiệp là những phẩm chất nhân cách của 
người lao động. 

 Đạo đức nghề nghiệp biểu hiện ở sự say mê tận tuỵ với nghề, không ngừng học 
hỏi để vươn lên đỉnh cao nghề nghiệp. 

 Lương tâm nghề nghiệp: Là hoàn thành công việc với trách nhiệm cao, phấn 
đấu tạo ra sản phẩm hữu ích cho xã hội. 

c) Giáo dục lối sống 

 Lối sống HSSV là hệ thống những đặc điểm chủ yếu phản ánh những điều kiện 
sống, hoạt động và các mối quan hệ xã hội. 

 Những đặc điểm này được biểu hiện qua các mặt sau: 

 + Về định hướng giá trị: HSSV có mưu cầu thăng tiến nghề nghiệp, chú trọng 
tới các nghề có điều kiện phát triển; coi trọng học vấn rộng, óc thực tiễn, giỏi nghề; 
chú trọng các giá trị hoà bình và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên cũng xuất hiện xu hướng 
coi lợi ích cá nhân hơn lợi ích cộng đồng, giá trị kinh tế hơn giá trị tinh thần, những lợi 
ích trước mắt hơn những lợi ích lâu dài. 

 + Về học tập: Chủ động hăng say học tập, học thêm ngoại ngữ, tin học; nhưng 
xuất hiện xu hướng thực dụng, không có ý chí, động cơ học tập không đúng đắn. 

 + Về sinh hoạt văn hoá: HSSV có nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, có nhu cầu 
tham gia vào sinh hoạt văn hoá. Tuy nhiên HSSV thích giải trí, xa rời truyền thống, 
xuất hiện những hiện tượng mê tín. 

 + Về hoạt động chính trị xã hội: Tích cực tham gia vào phong trào" Thanh niên 
tình nguyện", hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Nhưng đôi khi nhận 
thức còn nghèo nàn, ngại hoạt động xã hội. 
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 + Về giao tiếp ứng xử: Năng động, linh hoạt, quan hệ thầy trò đúng mực. 
Nhưng cũng có những biểu hiện không lành mạnh, thiếu kỹ năng giao tiếp. 

 + Về sinh hoạt cá nhân: HSSV khát khao vươn tới lối sống văn minh, hiện đại. 
Tuy nhiên một số HSSV sử dụng thời gian chưa hợp lý. 

 Để giáo dục đạo đức, lối sống cần hình thành nếp sống lành mạnh trong HSSV.  

 Nếp sống là lối sống được định hình trong mọi hoạt động, mọi mối quan hệ xã 
hội; cần phải giáo dục lối sống ở các nội dung trên; trong đó chú ý giáo dục các giá trị 
cơ bản của nhân loại và dân tộc, hình thành động cơ và hoài bão học tập, có ý chí vượt 
khó, nêu cao phẩm chất rèn đức luyện tài vì ngày mai lập nghiệp; trong giao tiếp ứng 
xử cần giáo dục cho HSSV ý thức tôn trọng, hợp tác và hội nhập. Đồng thời đấu tranh 
chống các tệ nạn xã hội. 

 Những biện pháp giáo dục lối sống: Tăng cường nhận thức của lãnh đạo nhà 
trường; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; tổ chức các hoạt động, mở rộng giao 
lưu, tiếp xúc với xã hội và các đơn vị; quan tâm đến việc làm của HSSV sau khi tốt 
nghiệp. 

 Theo nghiên cứu của các nhà giáo dục Việt Nam, những phẩm chất đạo đức, lối 
sống cần giáo dục cho HSSV: 

Một: Yêu nước, thương dân, có lý tưởng độc lập dân tộc; 

Hai: Có ý chí vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội; 

Ba: Sống nhân ái, tình nghĩa với gia đình, bạn bè, cộng đồng; 

Bốn: Có nếp sống lành mạnh; 

Năm: Ham học hỏi suốt đời để hoàn thiện nhân cách; 

Sáu:  Có ý thức rèn luyện sức khoẻ để phục vụ lâu bền và có hiệu quả; 

Bảy:  Có trình độ văn hoá chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; 

Tám:  Có tư duy sáng tạo, óc thực tiễn, có khả năng thích ứng; 

Chín: Có năng lực giao tiếp ứng xử và tổ chức phối hợp hoạt động; 

Mười:  Có kỹ năng sống hiện đại. 

2.3.2. Giáo dục văn hoá và thẩm mỹ  

a) Giáo dục văn hoá 

+ Khái niệm về văn hóa 

Văn hoá được hiểu là toàn bộ các thành tựu của loài người trong các lĩnh vực 
sản xuất vật chất và tinh thần, trong cải tạo cuộc sống xã hội, trong sáng tạo khoa học, 
công nghệ và nghệ thuật.  

Có hai loại văn hoá: văn hoá vật chất và văn hoá tinh  thần: 

 Văn hoá vật chất là sản phẩn vật chất do con người sáng tạo ra, đó là thước đo 
trình độ chinh phục thiên nhiên của con người. 

 Văn hóa tinh thần bao gồm: khoa học và trình độ ứng dung khoa học; trình độ 
học vấn của nhân dân; tình trạng giáo dục; y tế, văn học, nghệ thuật, tôn giáo, đạo đức; 
trình độ của những nhu cầu, thị yếu và hứng thú của nhân dân trong cuộc sống; phong 
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tục tập quán, lễ hội tôn giáo, thói quen cuộc sống sinh hoạt hạng ngày. Văn hoá bao 
gồm cả mục đích sáng tạo và phương thức sử dụng các thành quả khoa học công nghệ, 
cũng như việc giáo dục con người nhằm tiếp thu nền văn hoá đó. 

 Văn hoá là sản phẩm của con người, văn hoá là thuộc tính bản chất của con 
người. Văn hoá gắn chặt với con người, không có văn hoá ngoài con người, mỗi cá 
nhân do giáo dục và do quá trình hoạt động ở trường đời đã lĩnh hội được các giá trị 
văn hoá 

 + Giáo dục văn hoá là quá trình tác động hình thành cho HSSV những phẩm 
chất cá nhân tốt đẹp, những nếp sống văn minh, từ đó mà sáng tạo ra giá trị vật chất và 
tinh thần cho bản thân và cho xã hội. Giáo dục văn hóa nhằm đào tạo một thế hệ con 
người có tâm hồn trong sáng, sống có lý tưởng, lương tâm đạo đức, giàu lòng vị tha, 
có hành vi văn minh lịch sự, biết sống lao động vì hạnh  phúc của dân tộc. 

b) Giáo dục thẩm mỹ 

+ Khái niệm thẩm mỹ 

 Thẩm mỹ là phạm trù triết học nói về cái đẹp khách quan của các đối tượng 
trong tự nhiên, trong cuộc sống xã hội và trong bản thân con người.  

 Cái đẹp là trung tâm, bên cạnh cái đẹp là cái tốt, cái cao thượng, cái anh hùng. 
Những khái niệm tương phản là cái xấu, cái thấp hèn, cái hài, cái bi. 

 Thẩm mỹ là giá trị khách quan vốn có của các đối tượng có trong tự nhiên, xã 
hội và con người (đối tượng thẩm mỹ) được con người nhận thức đánh giá, thưởng 
thức và cố gắng nhằm sáng tạo ra thêm nhiều sản phẩm có giá trị thẩm mỹ cao để sử 
dụng nó trong cuộc sống. 

 Cái đẹp có ở mọi nơi. Cái đẹp có trong tự nhiên, biểu hiện bằng hình dáng, 
đường nét màu sắc, cái đẹp xã hội là cái đẹp trong giao tiếp, trong lối sống đạo đức, 
cái đẹp trong trật tự, kỷ cương của cuộc sống xã hội. Cái đẹp trong con người là cái 
đẹp trong nhận thức, tình cảm, hành vi đạo đức và lối sống của cá nhân. 

 Thẩm mỹ có ý nghĩa rất lớn trong đời sống con người. Nhu cầu thẩm mỹ là một 
trong những nhu cầu quan trọng của cuộc sống. Mỗi người đều có xu hướng vươn tới 
cái đẹp và muốn cho cuộc sống của mình ngày càng đẹp hơn. Xã hội càng phát triển, 
nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao. 

 Cái đẹp thâm nhập vào cuộc sống của con người và tạo nên thị hiếu thẩm mỹ. 
Thị hiếu thẩm mỹ là sở thích của con người về phương diện thẩm mỹ, hay là cái “gu’ 
trong thưởng thức cái đẹp và nó lan toả từ người nay sang người khác. Thị hiếu cũng 
thay đổi theo thời gian, thị hiếu có tính lịch sử. 

 + Giáo dục thẩm mỹ là quá trình giáo dục để hình thành cho HSSV năng lực 
nhận thức, đánh giá, sáng tạo và hạnh động theo cái đẹp. Giáo dục thẩm mỹ cần: 

 - Bồi dưỡng cho HSSV năng lực nhận thức cái đẹp, năng lực tri giác, cảm thụ 
cái đẹp trong tự nhiên, trong cuộc sống xã hội và nghệ thuật. 

 - Bồi dưỡng cho HSSV năng lực đánh giá cái đẹp, nhận biết cái chân, thiện, mỹ 
trong cuộc sống con người. Từ đó mà hình thành tình cảm và thị hiếu thẩm mỹ đúng 
đắn và phù hợp với các giá trị dân tộc và thời đại. 

 - Bồi dưỡng cho HSSV năng lực sáng tạo cái đẹp: cái đẹp vật chất và cái đẹp 
tinh thần, cái đẹp trong cuộc sống và cái đẹp nghệ thuật, làm sao để cuộc sống là sáng 
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tạo, mỗi con người là một nghệ sỹ luôn tạo cho mình và xã hội những giá trị thẩm mỹ 
thanh cao. 

 - Làm cho mỗi người luôn hướng tới cái đẹp và hành động theo cái đẹp. Cái đẹp 
quan trọng nhất đó là phẩm giá nhân cách. 

2.3.3. Giáo dục lao động 

 Lao động là phương thức tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Nhờ có lao 
động mà con người thoát khỏi giới động vật trở thành con người có ý thức và xã hội 
loài người phát triển tới trình độ văn minh. 

 Giáo dục lao động là quá trình tác động hình thành cho HSSV kiến thức, thái độ 
và kỹ năng lao động để trở thành người lao động sáng tạo trong tương lai.  

 Giáo dục lao động là xây dựng cho HSSV có quan điểm tư tưởng đúng đắn, có 
tình cảm và thái độ lao động tích cực, có nhu cầu và thói quen lao động, có trách 
nhiệm, nghĩa vụ lao động, có lương tâm đối với công việc lao động, đấu tranh phê 
phán những “thói hư, tật xấu” trong lao động.  

 Giáo dục lao động nhằm chuẩn bị sự sẵn sàng về tâm lý cũng như về thực tiễn 
cho HSSV để họ làm tốt một loại lao động, thích ứng với một nghề nghiệp nhất định 
trong xã hội. 

 Giáo dục lao động là làm cho HSSV ý thức được nghĩa vụ lao động của mọi 
công dân; hiểu được đường lối xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước cũng như 
của địa phương. 

 Giáo dục lao động cần hình thành cho HSSV nhu cầu lao động, rèn luyện cho 
HSSV kỹ năng và thói quen lao động có văn hoá. 

2.3.4. Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng 

a) Giáo dục thể chất 

 Giáo dục thể chất là quá trình tác động để hình thành cho HSSV những phẩm 
chất tốt về thể chất và tinh thần, tạo cho HSSV có một sức khỏe tốt để sống hạnh phúc 
và tham gia vào các cuộc lao động xã hội. 

 Giáo dục thể chất có liên quan tới tất cả các mặt giáo dục, bởi vì sức khoẻ là 
vốn quý nhất của con người, có sức khoẻ tốt con người có thể học tập tốt, lao động tốt, 
ham thích cái đẹp. Như vậy, giáo dục thể chất là cơ sở để giáo dục toàn diện cho 
con người. 

 Giáo dục thể chất được thực hiện trong gia đình và được nối tiếp trong nhà 
trường và ngoài xã hội. Giáo dục thể chất đòi hỏi sự tự giác của mỗi người vì luyện tập 
thân thể là công việc của mỗi người.  

 Nội dung của giáo dục thể chất:  

 - Giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ và rèn luyện thân thể: tạo cho con 
người có một thói quen sống lành mạnh, văn minh, biết giữ vệ sinh cá nhân và môi 
trường, tạo thói quen luyện tập thể dục tham gia thể thao và các hoạt động vui chơi 
giải trí tăng cường sức khoẻ. 

 - Bồi dưỡng các kỹ năng thể dục, thể thao từ thấp đến cao, từ các trò chơi thông 
thường đến các trò chơi cần thể lực, trí tuệ như bóng đá, bóng chuyền để các em có thể 
tham gia vào các loại hình hoạt động thể dục thể thao có kết quả tốt. 



42 

 - Tổ chức luyện tập thường xuyên các bài thể dục cơ bản để cơ thể phát triển 
được cân đối hài hoà, có sức khoẻ cơ bắp, tập luyện thường xuyên các loại hình thể 
thao, võ thuật để hình thành sức bật nhanh nhạy và ý chí cá nhân. 

 - Giáo dục ý thức phòng bệnh thông thường ở cá nhân và gia đình. Phòng chống 
các bệnh xã hội đặc biệt là chống các tệ nạn chích ma tuý, mại dâm; tiêm chích, mại 
dâm là con đường cơ bản lan truyền căn bệnh thế kỷ: “suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người - HIV/AIDS”. 

 - Giáo dục thói quen ăn uống văn minh, phù hợp với những tiêu chuẩn vệ sinh 
và dinh dưỡng, làm cho cơ thể phát triển khỏe mạnh, phòng chống các bệnh tật. 

b) Giáo dục quốc phòng 

 Giáo dục quốc phòng là quá trình huấn luyện cho HSSV những hiểu biết về 
quốc phòng kiến thức và kỹ năng hoạt động quân sự để có tham gia vào công cuộc bảo 
vệ an toàn chính trị và toàn vẹn quốc gia, chống mọi âm mưu xâm lược, phá hoại của 
kẻ địch. 

 Giáo dục quốc phòng liên quan chặt chẽ đến giáo dục chính trị, đạo đức thể chất 
lao động góp phân tích cực vào quá trình giáo dục ý thức công dân, mỗi công dân 
trong thời bình là người lao động có kỹ thuật, trong thời chiến là một chiến sỹ dũng 
cảm, có kỹ thuật chiến đấu cao. Giáo dục quân sự là giáo dục những con người có đủ 
khả năng trí tuệ sức khoẻ và kỹ thuật để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 Nội dung của giáo dục quốc phòng: 

 - Trang bị cho HSSV những hiểu biết về quốc phòng toàn dân, về chính sách 
quân sự của Nhà nước. 

 - Trang bị cho HSSV kiến thức cơ bản về các hoạt động quốc phòng: điều lệnh 
xạ kích, chiến thuật tấn công, phòng ngự, nguỵ trang, và cứu thương… 

 - Tập luyện để hình thành các kỹ năng hoạt động quân sự theo nội dung huấn 
luyện quân sự và thể thao quốc phòng. 

 - Giáo dục ý thức cảnh giác chính trị, chống mọi thủ đoạn xuyên tạc đường lối 
của Nhà nước và phá hoại khối đoàn kết toàn dân. 

 - Giáo dục ý thức về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức sẵn sàng nhập ngũ để giữ 
gìn an ninh của Tổ quốc. 

2.3.5. Một số nội dung giáo dục mới 

a) Giáo dục môi trường 

 Môi trường là tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh bao quanh trái đất có ảnh 
hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến cuộc sống, đến sự phát triển, sinh sản của mọi sinh 
vật sống.  

 Môi trường cũng chính là hoàn cảnh sống, là một nhân tố có ảnh hưởng đến sự 
phát triển và tồn tại và loài người. Đối với cả nhân loại thì Trái đất, bầu khí quyển, hệ 
sinh thái là môi trường lớn. Đối với từng cá nhân thì nơi sinh sống, học tập, làm việc, 
trong nhà ngoài ngõ, phố phường, làng xóm, xí nghiệp, cơ quan, trường học… là môi 
trường nhỏ. Môi trường gồm có môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo: 

 - Môi trường tự nhiên là tổng thể các yếu tố tự nhiên như trái đất, động thực 
vật, thổ nhưỡng, khoáng sản, bầu khí quyển và bức xạ mặt trời. 
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 - Môi trường nhân tạo là môi trường do con người tạo ra trong quá trình lợi 
dụng và cải tạo tự nhiên vì mục đích cuộc sống: xây dựng các hồ chứa nước, trồng cây 
ven biển chắn gió, cải tạo rừng ngập mặn… 

 Môi trường nhân tạo được sáng tạo trên cơ sở môi trường tự nhiên, nên bị môi 
trường tự nhiên chi phối, tuy nhiên môi trường nhân tạo cũng có những tác động trở lại 
không nhỏ đến môi trường tự nhiên, bắt môi trường tự nhiên phục vụ cho nhu cầu cuộc 
sống của mình. 

 Giáo dục môi trường là quá trình tác động làm cho HSSV có nhận thức đúng về 
vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, thường xuyên quan tâm đến môi trường, 
hình thành các kỹ năng bảo vệ môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của 
nền kinh tế - xã hội từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân gia đình và 
cả nhân loại. 

 Bảo vệ môi trường là bảo vệ nơi sinh sống và phát triển của mọi sinh vật trong 
đó có loài người, làm cho nó luôn được trong sạch, hệ sinh thái được cân bằng, các 
nguồn tài nguyên được duy trì lâu dài, đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng 
cuộc sống của chính con người. 

 Nội dung giáo dục môi trường bao gồm: 

 - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống của loài người, ý thức đấu tranh 
chống lại những vi phạm, những toan tính phá hoại môi trường. 

 - Bồi dưỡng kiến thức về môi trường và bảo vệ môi trường. 

 - Hình thành thói quen và rèn luyện kỹ năng bảo vệ môi trường, giữ vững sự 
cân bằng sinh thái. 

 - Giáo dục ý thức tham gia tích cực và có hiệu quả vào các hoạt động giữ gìn vệ 
sinh, đảm bảo sự trong sạch của môi trường sống. Tham gia tích cực vào việc bảo tồn 
và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên... 

 - Có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ môi 
trường sống.   

b) Giáo dục dân số 

 Dân số là số dân cư trú ở một địa phương, trong một thời điểm xác định. Địa 
phương có thể hiểu là một làng, một xã, một tỉnh, một quốc gia, hay trên phạm vi toàn 
thế giới. Dân số của mỗi địa phương, mỗi quốc gia luôn biến đổi theo thời gian, phụ 
thuộc vào những hoàn cảnh lịch sử, điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội nhất định. Sự 
biến động về dân số dẫn đến những biền đổi về kinh tế, văn hoá, xã hội và làm ảnh 
hưởng đến chất lượng cuộc sống của từng gia đình, cũng như toàn xã hội. Sự biến 
động dân số có thể diễn ra theo hai hướng tăng lên hay giảm đi, bằng phương thức sinh 
sản tự nhiên hay chuyển dời nơi sinh sống (di cư). 

 Chất lượng cuộc sống là khả năng đáp ứng một cách bền vững những nhu cầu 
cơ bản của cuộc sống cá nhân và cộng đồng về vật chất và tinh thần, trong những thời 
điểm nhất định. Gia tăng dân số là một trong những nguyên nhân của nạn thất nghiệp, 
đói nghèo, bệnh tật và ô nhiễm môi trường… 

 Giáo dục dân số là chương trình giáo dục tác động đến mọi người, trong đó có 
HSSV, giúp họ hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa động lực dân số và các nhân tố 
của chất lượng cuộc sống. Từ đó, hình thành ý thức trách nhiệm của từng cá nhân 
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trước những quyết định về dân số, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, 
gia đình và cộng đồng xã hội. 

 Nội dung của giáo dục dân số: 

  - Cung cấp cho HSSV kiến thức cơ bản về giáo dục dân số, trong đó có các khái 
niệm quan trong: dân số, dân số học, tài nguyên, môi trường, chất lượng cuộc sống, 
giúp cho HSSV hiểu được mối quan hệ giữa dân số, tài nguyên, môi trường và chất 
lượng cuộc sống. 

  - Vận dụng năm chủ đề giáo dục dân số của các nước trong khu vực vào giảng 
dạy trong nhà trường phổ thông ở nước ta như: Quy mô gia đình và chất lượng cuộc 
sống; Tuổi kết hôn và trách nhiệm làm cha mẹ; Kế hoạch hoá gia đình; Xác định lại 
các quan niệm giá trị của cá nhân và xã hội liên quan tới dân số, phù hợp với yêu cầu 
của xã hội. 

c) Giáo dục giới tính 

 Giới tính là những đặc điểm riêng biệt về giải phẩu sinh lý cơ thể và những đặc 
trưng về tâm lý (hứng thú, tình cảm, xúc cảm, tính cách, năng lực, nhận thức,..) tạo 
nên sự khác biệt giữa giới nam và nữ.  

 Giáo dục giới tính là chương trình giáo dục nhằm làm cho HSSV có những hiểu 
biết về giới tính, trên cơ sở đó hình thành thái độ, hành vi ứng xử giới tính đúng đắn 
(Kiến thức về sự phát triển con người, mối quan hệ của con người, mục đích và lý 
tưởng cuộc sống, hành vi và văn hoá tình dục, phòng chống tệ nạn xã hội, đại dịch 
HIV/AIDS). 

  Nội dung của giáo dục giới tính: 

  Trang bị cho HSSV những kiến thức về giới tính, về sức khoẻ sản sinh vị thành 
niên. Giúp HSSV hình thành thái độ và hành vi đúng đắn trong mối quan hệ ban bè 
khác giới, biết cách giải quyết các vấn đề liên quan đến tình cảm và tình yêu. Đồng 
thời giúp HSSV có khả năng phòng tránh những bệnh lây lan trong đường tình dục đặc 
biệt là HIV/AIDS. 

  Dạy cho HSSV những kiến thức về sự phát triển của con người: Ki ến thức về 
giải phẫu, sinh lý,.. 

  Hướng dẫn cho HSSV hiểu và thực hiện các mối quan hệ của con người: Quan 
hệ gia đình: Cha mẹ, con cái, ông bà, anh chị em. Các mối quan hệ xã hội: Tình yêu 
nam nữ, quan hệ hôn nhân gia đình, kỹ năng xác định các giá trị xã hội. Mục đích lý 
tưởng cuộc sống hạnh phúc gia đình, nòi giống, dân tộc, số lượng con cái, con gái, con 
trai, hành vi tình dục và văn hoá tình dục. 

  Sức khoẻ tình dục phòng tránh thai, phòng tránh các bệnh lây lan tình dục đặc 
biệt là HIV/AIDS, thái độ của xã hội về giới tính và tình dục. 

  Giáo dục giới tính cần được giáo dục càng sớm càng tốt và cần liên tục trong 
nhà trường, giáo viên giảng dạy cần được huấn luyện chu đáo, cần có sự  tham gia của 
cha mẹ và cộng đồng trong xây dựng thực hiện chương trình giáo dục giới tính . 

d) Giáo dục phòng chống ma tuý 

  Giáo dục phòng chống ma tuý nhằm làm cho HSSV nhận thức và có thái độ, 
hành vi đúng đắn trong việc chống lại tệ nạn ma tuý trong nhà trường và ngoài xã hội. 
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 Ma tuý là những thực thể hoá học hay thực thể hỗn hợp khi đưa vào cơ thể sẽ 
làm thay đổi các chức năng sinh lý của con người. Ma tuý kể cả các thuốc chữa bệnh 
là những chất gây nghiện, khi đã sử dụng một vài lần sẽ trở thành thói quen, phải sử 
dụng trở lại mới giải toả được sự thèm khát về chúng. Ma tuý là một tệ nạn nguy hiểm 
nhất của xã hội văn minh. Ma tuý cuốn hút thanh thiếu niên vào con đường nghiện 
ngập có nguy cơ ngày một tăng nhanh cả mức độ và số lượng tham gia nếu không 
quyết tâm phòng chống triệt để và đồng bộ.  

 Con đường quan trọng nhất để thanh toán tệ nạn ma tuý là giáo dục phòng 
chống ngay trong gia đình và nhà trường. Tạo ra dư luận xã hội lên án mạnh mẽ tệ nạn 
ma tuý. Pháp luật cần trừng phạt nghiêm khắc đối với những kẻ sản xuất, buôn bán, lôi 
kéo, chứa chấp và sử dụng chất ma tuý. 

 Giáo dục cho HSSV thấy bản chất và tác hại của ma tuý đối với sức khoẻ, nòi 
giống, kinh tế và nhân cách của cá nhân và cộng đồng xã hội. Giúp HSSV biết cách 
phòng chống ma tuý cho bản thân, gia đình và xã hội. Kiên quyết và lánh xa những 
điều kiện, hoàn cảnh có thể đưa con người đến với ma tuý. Tích cực tham gia tuyên 
truyền, giáo dục phòng chống ma tuý trong bạn bè và cộng đồng. 

e) Giáo dục giá trị và định hướng giá trị 

 Giá trị: Giá trị là sự thừa nhận của con người với một đối tượng nào đó mà họ 
cho là có ý nghĩa , cần thiết, ích lợi và đáng yêu. 

 Giá trị nhân văn là những giá trị chung đảm bảo cho sự tồn tại, sống và phát 
triển chung cho mọi người, mọi dân tộc, mọi quốc gia. 

 Hệ giá trị là những giá trị được sắp xếp theo một hệ thống với những nguyên 
tắc nhất định. 

 Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn là quá trình tổ chức hoạt động giáo 
dục bằng nhiều con đường, biện pháp giúp mọi người hiểu biết hệ thống giá trị đạo 
đức, nhân văn theo yêu cầu phát triển của xã hội và giúp mọi người tự giác, có nhu cầu 
thực hiện những chuẩn mực đó. 

 Mục đích và nhiệm vụ của giáo dục giá trị đòi hỏi phải làm cho hệ thống giá trị 
xã hội mong đợi chuyển vào thành hệ giá trị trong mỗi công dân, nhất là đối với 
HSSV, làm cho nhân cách của họ có giá trị cao trước xã hội, đáp ứng yêu cầu mà xã 
hội đòi hỏi trong hiện tại và tương lai. 

 Những nội dung giáo dục giá trị đạo đức nhân văn (Theo hội nghị giáo dục tổ 
chức tại Philipphin 3/1994 "Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 44 của Đại Hội đồng quốc tế về 
giáo dục"): được thể hiện ở nội dung của 8 nhóm giá trị: 

+ Những giá trị liên quan đến quyền con người: Đảm bảo bình đẳng, công lý, 
yêu mến và chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em, quyền phụ nữ, quyền được lao động. 

+ Những giá trị dân chủ: Quyền tham gia vào các hoạt động, tín ngưỡng và tự 
do ngôn luận. 

+ Những giá trị liên quan đến sự hợp tác và hoà bình: Chung sống hoà bình, yêu 
hoà bình và sự hài hoà, không bạo lực, phụ thuộc lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác, 
tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc, tăng cường hiểu biết quốc tế, văn hoá hoà bình và 
sự hợp tác. 
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+ Những giá trị liên quan đến bảo vệ môi trường: Bảo vệ bền vững môi trường, 
thống nhất giữa con người và tự nhiên. 

+ Những giá trị liên quan đến sự bảo tồn các nền văn hoá. 

+ Những giá trị liên quan đến bản thân và người khác: Tin cậy lẫn nhau, sáng 
tạo, ân cần, khôn ngoan, ngay thẳng, sẵn sàng tiếp thu cái mới, can đảm, thật thà, hài 
hước, tự lực, tự trọng, tuân thủ kỷ luật, chân thành, tự trọng và tôn trọng người khác, 
sống  hài hoà, khoan dung, khiêm tốn, tinh thần trách nhiệm, quan tâm, lịch sự, thiện 
cảm, biết ơn, chia sẻ, hoà giải, đoàn kết, đồng cảm, tiết kiệm, giản dị, ngay thẳng, 
thân mật. 

+ Những giá trị liên quan đến tinh thần dân tộc: Lòng yêu nước, bình đẳng giữa 
các dân tộc, hiểu biết quyền và nghĩa vụ giữa các dân tộc. 

+ Những giá trị tâm linh: Tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của người khác, đối xử 
bình đẳng với mọi tôn giáo. 

 Theo nghiên cứu của các nhà giáo dục Việt Nam, những giá trị cần giáo dục 
cho HSSV: 

Một: Hoà bình, ổn định, an ninh của đất nước; 

Hai: Độc lập và thống nhất của Tổ Quốc; 

Ba: Tự do và dân chủ; 

Bốn: Lòng nhân đạo, sống tình nghĩa, đoàn kết tương trợ; 

Năm: Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng hiền tài, học vấn; 

Sáu: Những giá trị nghề nghiệp: Tri thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp; 

Bảy: Tình yêu và cuộc sống gia đình; 

Tám: Sức khoẻ cá nhân và cộng đồng; 

Chín: Nếp sống cần kiệm, có kỷ luật, pháp luật; 

Mười:  Những giá trị về giới. 

 Những giá trị cơ bản trên sẽ được cụ thể hoá phù hợp với đặc thù của từng 
đối tượng. 

2.4. Phương pháp giáo dục 

2.4.1. Định nghĩa 

 Phương pháp giáo dục là cách thức tác động của các nhà giáo dục lên đối 
tượng giáo dục để hình thành cho họ những phẩm chất nhân cách cần thiết. 

 Phương pháp giáo dục cũng như bản thân quá trình giáo dục diễn ra hết sức 
phức tạp và có những đặc điểm sau đây: 

 Qúa trình giáo dục diễn ra theo ba khâu, bắt đầu từ nhận thức, đến thái độ, niềm 
tin và cuối cùng là hành vi của cuộc sống. Như vậy, phương pháp giáo dục là phương 
pháp tác động vào từng khâu và đồng thời tác động vào tất cả các khâu của quá trình 
giáo dục. 

 Đối tượng giáo dục là con người, mỗi con người có những nét độc đáo về mặt 
tâm lý, ý thức, về điều kiện sống và hoàn cảnh giáo dục, về trình độ nhận thức và kinh 
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nghiệm cuộc sống, cho nên phương pháp giáo dục phụ thuộc vào từng đối tượng cụ 
thể, từng tình huống cụ thể, mỗi cá nhân có một cách giáo dục, mỗi tình huống có một 
biện pháp giáo dục, không thể có phương pháp chung hữu hiệu đối với tất cả mọi người. 

 Như vậy, phương pháp giáo dục rất đa dạng, nhà giáo dục cần phải vận dụng 
linh hoạt cho phù hợp với mục đích, với đối tượng giáo dục, với từng tình huống cụ 
thể. Chính vì thế mà người ta nói rằng phương pháp giáo dục là nghệ thuật giáo dục. 

2.4.2. Các phương pháp giáo dục  

2.4.2.1. Nhóm phương pháp thuyết phục 

  Thuyết phục là nhóm các phương pháp tác động vào mặt nhận thức và tình cảm 
của HSSV để hình thành cho họ nhận thức và tự giác thực hiện theo các chuẩn mực 
đạo đức xã hội. 

   Thuyết phục là phương pháp thu phục nhân tâm, giúp con người nhận ra giá trị 
đạo đức, nhân văn và tự giác hành động theo các giá trị đó.  

  Trong công tác giáo dục, thuyết phục là phương pháp cơ bản vì nó là con đường 
quan trọng để biến ý thức xã hội thành ý thức của cá nhân, biến những yêu cầu của xã 
hội thành nhu cầu của bản thân, động viên thúc đẩy cá nhân hành động đáp ứng những 
yêu cầu, chuẩn mực của xã hội.  

  Thuyết phục gồm các phương pháp cụ thể sau đây: 

a) Khuyên giải 

  Khuyên giải là phương pháp gặp gỡ, trò chuyện, tâm tình riêng giữa nhà giáo 
dục với đối tượng giáo dục để tạo ra mối quan hệ thiện cảm, tin cậy lẫn nhau; để 
khuyên răn, giải thích những điều hay lẽ phải, làm rõ những khái niệm đạo đức, những 
nội dung, ý nghĩa của các quy tắc, chuẩn mực xã hội, biết được quyền lợi và nghĩa vụ 
của cá nhân trong các mối quan hệ với tập thể và cộng đồng xã hội; từ đó mà tu dưỡng 
rèn luyện để có thái độ và hành vi thói quen theo đúng chuẩn mực mà con người cần 
phải tuân theo. 

  Sự khuyên giải có thể bằng lý thuyết, nhưng quan trọng hơn là con đường tình 
cảm, bằng mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa cha mẹ con cái, giữa thầy, cô giáo với 
HSSV để cảm hoá họ, giúp họ nhận thức những giá trị đạo đức, điều chỉnh lại những 
nhận thức sai lầm, sửa chữa những lệch lạc, từ đó hành động theo lẽ phải. 

  Giải thích thường tiến hành khi đối tượng giáo dục không hiểu mà hành động 
sai, nhà giáo dục với thái độ bao dung, chỉ ra cái đúng, cái sai bằng những thí dụ thực 
tế để thuyết phục làm thay đổi nhận thức của họ.  

  Còn khuyên răn với những đối tượng hiểu đúng nhưng cố tình làm sai, cố tình 
vi phạm nguyên tắc, chuẩn mực xã hội. Trong trường hợp này, nhà giáo dục phải 
nghiêm khắc, khuyên bảo thường đi kèm với những yêu cầu có tính nhắc nhở, bắt buộc.  

  Khuyên giải có hiệu quả khi nhà giáo dục hiểu rõ đối tượng giáo dục của mình, 
biết cách tiếp cận đối tượng, tế nhị dẫn dắt câu chuyện theo mục đích. Còn bản thân 
nhà giáo dục là người gương mẫu, có uy tín đối với HSSV.  

  Khuyên giải có thể tác động đối với từng cá nhân và cũng có thể tác động đối 
với tập thể HSSV. 
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b) Tranh luận 

  Tranh luận là phương pháp tác động của nhà giáo dục đến đối tượng giáo dục 
bằng con đường tổ chức đối thoại, tranh luận.  

  Cuộc đối thoại, tranh luận này diễn ra giữa các thành viên của tập thể, giữa các 
thành viên trong lớp với nhau để tìm ra lời giải đáp cho một tình huống khó xử,  một 
sự kiện nào đó vừa xảy ra, để từ đó mà khẳng định, mà hình thành một quan điểm, để 
xoá đi một nhận thức sai lầm đã ăn sâu vào tiềm thức con người. 

  Tranh luận là phương pháp cởi mở, các bên cùng nêu ra quan điểm, những 
vướng mắc, kể cả những ý kiến bất đồng để cùng nhâu phân tích tìm cách giải đáp, 
cùng đi đến lẽ phải. 

     Tranh luận có hiệu quả khi các bên tranh luận cùng phục thiện, cùng một mong 
muốn đạt tới hiểu biết chung, một mục đích tốt đẹp, khi tập thể đã phát triển đến một 
giai đoạn cao, có truyền thống, có thói quen tốt và có dư luận lành mạnh và giáo dục 
có uy tín lớn. 

  Uy tín và sự tế nhị của nhà giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng khi đặt vấn 
đề, hướng dẫn tranh luận giúp HSSV kết luận chính xác, đúng trọng tâm. 

c) Nêu gương 

  Nêu gương là phương pháp sử dụng những điển hình “người tốt, việc tốt” để 
kích thích tính tích cực, tự giác của HSSV. 

  Thuyết phục HSSV có thể bằng lời nói, bằng tình cảm, nhưng cũng có thể bằng 
gương mẫu bản thân nhà giáo dục, của người lãnh đạo tập thể, trong cuộc sống và 
trong lao động. Bản thân nhà giáo dục phải là tấm gương sáng cho HSSV noi theo. 

  Cơ chế tâm lý của phương pháp này là sự tác động qua lại giữa chủ thể và môi 
trường, tạo ra những ảnh hưởng tâm lý lành mạnh trong tập thể, còn gọi là sự bắt 
chước. HSSV đang ở giai đoạn phát triển tâm lý đặc biệt, rất quan tâm đến những 
người xung quanh, theo dõi những hành động của họ trong cuộc sống, trước hết của 
người lớn, của các nhà giáo dục. Tuổi trẻ thường suy tôn những nhân vật dũng cảm, tài 
trí, những hình ảnh đẹp trong cuộc sống, coi đó là tấm gương lý tưởng và sẵn sàng noi theo.  

  Sự gương mẫu của nhà giáo dục tạo nên sự kính trọng, dẫn đến sự bắt chước 
của HSSV. Sự nêu gương sáng của các thành viên tiên tiến trong tập thể cũng có giá trị 
trong việc giáo dục HSSV. 

  Sự gương mẫu của các nhà giáo dục thể hiện trong nhận thức, trong cuộc sống 
tình cảm và trong mọi hành vi đối xử với mọi người xung quanh, trong mối quan hệ 
gia đình, tập thể và xã hội.  

  Sự gương mẫu có giá trị cao, khi nhà giáo dục là người thành đạt trong lao 
động, học tập, có uy tín trong tập thể, ở địa phương và toàn xã hội. 

 Như vậy để giáo dục người khác, trước hết nhà giáo dục cũng phải được giáo 
dục. Sự gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện bản thân của nhà giáo dục có ảnh hưởng 
rất lớn đến HSSV. 

 Trong quá trình thực hiện phương pháp nêu gương, đôi khi nhà giáo dục cũng 
sử dụng những “điển hình tiêu cực”, “tấm gương phản diện” để HSSV phân tích, phê 
phán, đấu tranh nhằm hình thành “hàng rào miễn dịch” trước những ảnh hưởng tiêu 
cực của môi trường. Song khi sử dụng những tấm gương phản diện đòi hỏi nhà giáo 
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dục phải phân tích triệt để những mặt tiêu cực, chỉ rõ tác hại của những hành vi không 
tốt để HSSV biết cách phòng ngừa. 

2.4.2.2. Nhóm phương pháp tổ chức hoạt động 

  Giáo dục là quá trình tổ chức cuộc sống, hoạt động cho con người; thông qua 
các hoạt động đó mà HSSV lĩnh hội các chuẩn mực đạo đức.  

  Phương pháp tổ chức hoạt động là đưa con người vào thực tiễn để tập dượt, rèn 
luyện tạo nên các thói quen hành vi. Thói quen hành vi đúng đắn là cơ sở tác động trở 
lại quá trình nhận thức và hình thành thái độ đúng đắn cho HSSV. 

 Nhóm này có các phương pháp cụ thể sau đây: 

a) Phương pháp luyện tập 

  Luyện tập là phương pháp đưa con người vào các hoạt động đa dạng có mục 
đích, có kế hoạch trong một thời gian tương đối lâu dài nhằm tạo cho họ có thói quen 
hành vi. Luyện tập còn giúp hình thành ý thức, thái độ tích cực và sáng tạo trong công 
việc, đó là con đường quan trọng để hình thành nhân cách. 

  Luyện tập cần được thực hiện càng sớm càng tốt, lúc còn nhỏ trong gia đình, 
lớn lên trong nhà trường và trong các đoàn thể xã hội. 

  Luyện tập được thực hiện dưới hai hình thức: luyện tập cá nhân và luyện tập tập thể. 

  Luyện tập cá nhân là mỗi người thực hành một công việc cụ thể, qua đó hình 
thành ý thức tự giác, độc lập, sáng tạo, tính kiên trì bền bỉ, vượt qua khó khăn. 

  Luyện tập tập thể là thực hành một công việc cần có sự hợp tác của nhiều 
người, qua đó hình thành ở mỗi người tính cộng đồng, tinh thần tương trợ, hợp tác 
cùng hoàn thành công việc chung.   

  Luyện tập càng phong phú, các loại hình hoạt động càng đa dạng thì giá trị giáo 
dục càng cao. Hoạt động của trẻ em bao gồm sinh hoạt phục vụ cá nhân, lao động 
giúp đỡ gia đình và các hoạt động xã hội cũng như học tập, lao động, vui chơi và giao 
tiếp xã hội. 

  Phương pháp luyện tập có thể giao việc hàng ngày, có thể là kế hoạch hoá công 
việc hàng tuần, hàng tháng. Nội dung công việc cần được chọn lọc theo lứa tuổi, có 
tính hấp dẫn lôi cuốn HSSV.  

  Quá trình giao việc cần được theo dõi, uốn nắn thường xuyên. Nhà giáo dục chỉ 
hướng dẫn chu đáo mục đích và nội dung công việc, còn người được giáo dục phải có 
sức kiên trì có động cơ đúng và tìm ra biện pháp sáng tạo nhất để hoàn thành công việc. 

b) Phương pháp tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động xã hội 

  Tổ chức cho HSSV tham gia vào các hoạt động xã hội là tổ chức cho các em 
thâm nhập vào các hoạt động đa dạng của xã hội, phù hợp với khả năng và hứng thú 
của tuổi trẻ. Các hoạt động này bao gồm: 

  Tham quan các cơ sở sản xuất, nhà bảo tàng, các cuộc triển lãm thành tựu kinh 
tế, văn hoá quốc dân và địa phương. 

  Tham gia các hoạt động của địa phương như lao động công ích, những hoạt 
động sản xuất trong xí nghiệp, nhà máy, sản xuất nông nghiệp ở nông thôn. 
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  Tổ chức các cuộc tiếp xúc với những người lao động trong nhà máy, xí nghiệp, 
hợp tác xã, người lao đông chân tay, người lao động trí óc, đặc biệt là những người 
tiên tiến trong lao động. 

  Đưa HSSV thâm nhập vào cuộc sống, vào các hoạt động văn hoá, lễ hội truyền 
thống ở địa phương... 

  Trong tiếp xúc với xã hội các em học tập tinh thần, thái độ và phong cách lao 
động, cách quan hệ giao tiếp ứng xử, cách biểu hiện hành vi, đó là cơ hội tập dượt để 
hình thành các kĩ năng cần thiết. 

2.4.2.3. Nhóm phương pháp kích thích hành vi 

  Phương pháp kích thích hành vi là nhóm các phương pháp tác động vào mặt 
tình cảm của các đối tượng giáo dục, nhằm  tạo ra những xúc cảm tích cực có tác 
động thúc đẩy tính tích cực hoạt động và đồng thời giúp những HSSV có khuyết điểm 
nhận ra và khắc phục những sai lầm đã mắc.  

    Nhóm này gồm có các phương pháp sau đây: 

a) Phương pháp khen thưởng 

 Khen thưởng là phương pháp biểu thị sự hài lòng và đánh giá tích cực của nhà 
giáo dục đối với hành vi tốt của cá nhân hay tập thể. Khen thưởng gây nên trạng thái 
phấn khởi tự hào, thoả mãn với những thành công, từ đó mà phấn đấu nhiều hơn, giành 
lấy những thành tích cao hơn. 

 Khen thưởng không những nhằm vào những thành công, những kết quả của 
công việc, mà còn nhằm vào động cơ của hoạt động tức là mặt đạo đức của hành vi. 
Mặt thứ hai có giá trị giáo dục nhiều hơn so với mặt thứ nhất. Do đó, cần làm cho 
HSSV hiểu ý nghĩa của hoạt động tạo nên các thành tích, chứ không phải là lời khen 
hay giá trị vật chất của phần thưởng, từ đó phấn đấu để đóng góp nhiều hơn cho thành 
tích của tập thể. 

 Khen thưởng trong nhà trường thường có những hình thức sau đây: 

 - Nhà giáo dục tỏ sự đồng tình bằng cái nhìn vui vẻ, bằng nụ cười tán thưởng 
hay lời nói động viên khích lệ. 

 - Người lãnh đạo hay nhà sư phạm biểu dương các cá nhân có thành tích trước 
tập thể. 

 - Nhà trường cấp giấy khen hay đề nghị các cấp giáo dục cao hơn cấp 
bằng khen. 

- Tặng thưởng lưu niệm vật chất, cấp học bổng đặc biệt, cũng như cho miễn thi 
vào các cấp học cao hơn. 

 Khi khen thưởng cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

 - Khen thưởng phải thật sự khách quan, công bằng, đúng người, đúng việc, 
đúng thời điểm. 

 - Người được khen thưởng phải được tập thể thừa nhận, dư luận hoan nghênh. 

 - Cá nhân hay tập thể được khen thưởng cảm thấy tự hào phấn khởi, từ đó khích 
lệ họ phấn đấu nhiều hơn nữa. 
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 - Chú ý khuyến khích những HSSV lần đầu tiên đạt được thành tích dù chưa 
cao, nhưng để làm đà cho những phấn đấu mới. 

b) Phương pháp trách phạt 

 Trách phạt là phương pháp biểu lộ sự không đồng tình, sự lên án của nhà giáo 
dục hay của tập thể đối với những hành vi sai lầm của đối tượng giáo dục, với mong 
muốn gây cho họ những hối hận về những công việc đã làm, từ đó thành khẩn nhận 
lỗi và tự mình quyết tâm từ bỏ những ý nghĩ và hành vi sai lầm đó. 

 Trách phạt là phương pháp giáo dục lại, một phương pháp mà cả nhà giáo dục 
và người được giáo dục đều không muốn. Trách phạt chỉ nên dùng trong trường hợp 
đặc biệt, khi thuyết phục và các phương pháp khác đã sử dụng nhưng không 
thành công. 

 Trách phạt có hiệu quả nhất khi nó là một biện pháp bùng nổ lần đầu tiên, gây 
được một ấn tượng mạnh. Trách phạt là biểu hiện của sự không đồng tình của đông 
đảo thành viên của tập thể về một hành vi không văn minh nhất thời nào đó. 

 Trách phạt là biện pháp không thể áp dụng thường xuyên, vì nếu thường xuyên 
trách phạt sẽ tạo nên sức ỳ tâm lý khó phá vỡ. Lạm dụng trách phạt hay trách phạt quá 
nặng, thiếu khách quan, không công bằng đôi lúc là nguyên nhân trực tiếp đưa con 
người vào những sai lầm tiếp theo. 

 Thái độ nghiêm khắc của nhà giáo dục và tập thể có vị trí đặc biệt quan trọng 
đối với phương pháp trách phạt. Sự không tán thành, phủ nhận, chê trách, lên án hay 
trừng phạt đối với những thái độ, hành vi trái với chuẩn mực xã hội sẽ làm cho người 
mắc lỗi nhận ra khuyết điểm của mình, nhờ đó giúp họ thêm ý chí, nghị lực chống lại 
sự cám dỗ, ức chế những hành vi tương tự. 

Trách phạt là phương pháp chỉ được quyết định thực hiện khi đã cân nhắc thật 
kỹ về các vấn đề sau đây: 

 Một: Nguyên nhân, hoàn cảnh gây ra sai lầm . 

 Hai: Đặc điểm, diễn biến và tính nghiêm trọng của sai lầm. 

 Ba: Những diễn biến quá khứ và đặc điểm tâm lý, tính cách của người phạm 
khuyết điểm. 

 Bốn: Dư luận chung của tập thể, được đa số tán thành về biện pháp trách phạt. 

 Năm:  Tạo ra được sự hối hận, ăn năn thật sự của người mắc khuyết điểm. 

 Các hình thức trách phạt gồm có: 

 Một:  Biểu lộ cử chỉ hay lời nói không tán thành. 

 Hai: Nhắc nhở, phê bình trước tập thể. 

 Ba:  Gặp gỡ riêng với nhà sư phạm hay Ban Giám hiệu. 

 Bốn: Mời phụ huynh tới trường. 

 Năm: Chuyển sang lớp khác. 

 Sáu: Cảnh cáo, ghi học bạ. 

 Bảy:  Đuổi học, khai trừ khỏi một tổ chức, đoàn thể. 
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 Lưu ý rằng, trách phạt là biện pháp cuối cùng, bất đắc dĩ không ai mong muốn, 
do đó để người mắc khuyết điểm không mặc cảm trong cuộc sống và hoạt động tiếp 
theo, không nên nhắc lại sự kiện sai lầm trước mặt họ, không thành kiến và phải luôn 
tạo điều kiện tốt cho họ phấn đấu sửa chữa, vươn lên. 

c) Phương pháp thi đua 

 Thi đua là hoạt động có tổ chức của cá nhân và tập thể nhằm hoàn thành tốt 
nhất nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Thi đua là một phương pháp giáo dục khích lệ cả tập thể, tạo nên sự cố gắng 
chung của tất cả các thành viên để giành lấy sự thắng lợi trong một hoạt động chung. 

 Thi đua tập thể có một ý nghĩa quan trọng. Thi đua được hoạt động trong những 
hoạt động hàng ngày, nhưng với một nhịp độ khẩn trương hơn bình thường. Như vậy, 
thi đua đồng nghĩa với tổ chức cho HSSV hoạt động tích cực. Thi đua trở thành một 
biện pháp rèn luyện, tu dưỡng cá nhân, tạo nên những hành vi đúng đắn vì lợi ích của 
tập thể. Thi đua hoạt động làm cho các cá nhân gần gũi, quý mến nhau, tạo nên tình 
cảm tập thể. Chính vì vậy, thi đua lại trở thành động lực thúc đẩy mọi người tích cực hơn. 

 Thi đua có mục đích giáo dục, không phải là phong trào theo chủ nghĩa hình 
thức. Thi đua có chủ điểm, có nội dung thiết thực, có phát động, có kiểm tra theo dõi, 
điều chỉnh, có động viên khen thưởng kịp thời, có tổng kết đánh giá chung, sẽ đem lại 
những giá trị giáo dục sâu sắc. 

2.4.2.4. Việc vận dụng phương pháp giáo dục trong thực tiễn ở trường dạy nghề 

 Quá trình giáo dục gồm nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp có thế 
mạnh riêng tác động vào một mặt của nhân cách, có thể áp dụng vào từng tình huống, 
hoàn cảnh và đối tượng cụ thể.  

 Tuy nhiên, trong quá trình giáo dục cần phải phối hợp tất cả phương pháp với 
nhau, bởi vì không có phương pháp nào là vạn năng, các phương pháp giáo dục bổ 
sung hỗ trợ nhau, sử dụng nhuần nhuyễn các phương pháp đó cũng chính là nghệ thuật 
sư phạm. 

2.5. Tập thể HSSV học nghề và công tác giáo viên chủ nhiệm lớp  

2.5.1. Tập thể HSSV học nghề 

 a) Khái niệm 

 Tập thể là nhóm xã hội có mối liên kết bền vững, có tổ chức, có mục đích và 
nhiệm vụ hoạt động phù hợp với giá trị xã hội, đem lại lợi ích cho cá nhân và xã hội. 

 b) Đặc điểm 

 + Đặc điểm tâm sinh lý của HSSV học nghề 

 Khi vào học trong các cơ sở dạy nghề, HSSV đã có động cơ rõ ràng là học để 
có một nghề, nắm được kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để tìm kiếm việc làm. 

 HSSV học nghề có những đặc điểm trí tuệ phát triển cao hơn, có định hướng rõ 
ràng trong việc vận dụng trí tuệ nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn. HSSV có năng 
lực sáng tạo, năng lực tiếp thu nhanh và vận dụng linh hoạt; năng lực phát hiện và giải 
quyết vấn đề, năng lực quản lý; có kiến thức rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. 
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Những điều kiện học tập và sinh hoạt trong các cơ sở dạy nghề làm nảy sinh ở 
HSSV nguyện vọng có một vị trí mới trong quan hệ với người lớn, có được tính độc 
lập cao, sự tự do trong hành động, xây dựng các mối quan hệ của mình với bạn bè theo 
một lối mới. 

HSSV học nghề có những ưu thế: tính sẵn sàng có chọn lọc, khả năng lĩnh hội 
cao, có sự nhạy cảm đối với các mặt khác nhau của việc dạy học. Do có tính sẵn sàng 
đối với các loại hoạt động học tập, họ bị lôi cuốn vào các hình thức hoạt động tự lập 
trên lớp, vào tài liệu học tập phức tạp. Họ có khả năng tự xây dựng hoạt động nhận 
thức của mình trong những giới hạn cho phép. Tuy nhiên, có lúc các em chưa biết cách 
thực hiện, chưa nắm được các phương thức thực hiện các hình thức hoạt động học tập mới.  

Nói chung, những đặc điểm trên đều có tính không ổn định, đều nằm trong quá 
trình hình thành. Điều đó đòi hỏi phải có những phương pháp dạy học và giáo dục phù 
hợp, giúp hình thành cho HSSV các phương thức hoạt động thích hợp. 

Với nhu cầu được khẳng định tính tự lập, sáng tạo, HSSV không chỉ tiếp thu bài 
một cách thụ động, tiếp thu những giải pháp có sẵn trên lớp, chờ đợi những hình thức 
tìm hiểu mới đối với bài học mới mà còn tích cực tìm hiểu để giải quyết các tình 
huống không phải sẵn có. Các hình thức học tập chứa đựng những yếu tố đua tranh, so 
sánh các kết quả giúp gây hứng thú đối với họ. 

Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý - giáo dục học, thái độ nghiên cứu đối với 
tài liệu học tập là đặc trưng của thanh niên. Không chỉ những hình thức học tập mới 
mà cả những tài liệu học tập phức tạp hơn cũng có sức cuốn hút HSSV. Họ thích đưa 
ra những câu hỏi về các nguyên nhân sâu xa của các hiện tượng, sôi nổi đề xuất và 
tranh luận về các quan điểm khác nhau.  

Tuy nhiên, họ chưa biết cách tự tổ chức hoạt động trí tuệ của mình, chưa nắm 
được một cách đầy đủ các thủ pháp tư duy đối với tài liệu, ghi nhớ tài liệu, tập trung 
chú ý. Giáo viên cần phải giúp họ hình thành và phát triển được các thủ pháp đó. 

 + Đặc điểm của tập thể HSSV học nghề 

 Tập thể HSSV là các tổ chức do nhà trường thành lập nhằm mục đích giáo dục, 
tập thể HSSV học nghề có những đặc điểm sau: 

- Có mục đích hoạt động chung là học tập và rèn luyện trở thành người lao 
động có kiến thức và kỹ năng thực hành về một nghề nghiệp nhất định, có phẩm chất 
đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. 

- Học tập là nhiệm vụ cơ bản đồng thời cũng là hoạt động chung của tập thể. 
Tập thể HSSV tham gia vào các hoạt động xã hội.  

Trong các hoạt động cơ bản của HSSV trong các cơ sở dạy nghề, hoạt động lao 
động nghề nghiệp hoặc có tính chất lao động nghề nghiệp dần chiếm ưu thế trong quá 
trình đào tạo đòi hỏi việc gắn kết chặt chẽ giữa quá trình học tập và quá trình lao động 
nghề nghiệp, đồng thời phải chú ý đầy đủ đến các hoạt động cơ bản khác của HSSV. 

- Nguyên tắc sinh hoạt của tập thể là nguyên tắc bình đẳng và tự nguyện, các 
thành viên liên kết với nhau trong mối quan hệ ngang nhau về quyền lợi và nghĩa vụ. 

- Kỷ luật HSSV là kỷ luật tự giác. Mọi thành viên đều tự nguyện chấp hành nội 
quy, quy định của lớp học, của nhà trường. Kỷ luật tập thể là cơ sở đảm bảo cho mỗi 
cá nhân có điều kiện để phấn đấu, để phát huy tính tích cực, độc lập tự chủ. 
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 - Có dư luận tập thể lành mạnh. Dư luận là trạng thái tâm lý của tập thể tạo 
thành môi trường có ảnh hưởng đến suy nghĩ, tình cảm, hành động của các thành viên 
trong tập thể.  

 c) Vai trò của tập thể HSSV đối với sự phát triển nhân cách 

 + Tập thể HSSV là môi trường để phát triển nhân cách 

 Con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội, sự phát triển nhân cách của mỗi 
người chịu sự tác động qua lại của các quan hệ đó. Mỗi cá nhân thông qua các quan hệ 
trong tập thể mà lĩnh hội các giá trị, kinh nghiệm lịch sử xã hội, hoà nó vào trong vốn 
sống của bản thân. Nhờ vậy mà nhân cách được hình thành, phát triển, hoàn thiện. 

 + Tập thể HSSV là phương tiện giáo dục nhân cách 

 Giáo dục bằng tập thể và thông qua tập thể là biện pháp quan trọng cho sự hình 
thành và phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Bằng mục tiêu, sự tổ chức và dư luận 
mà tập thể tác động tới cá nhân, làm cho cá nhân tự giác thực hiện các yêu cầu của 
giáo dục, các yêu cầu của tập thể. 

 d) Các giai đoạn phát triển của tập thể HSSV học nghề và những con đường 
xây dựng tập thể HSSV học nghề 

 Sự phát triển của tập thể HSSV từ lúc mới nhập trường cho đến khi kết thúc 
khoá học thường diễn ra theo các giai đoạn. 

 + Giai đoạn tổng hợp sơ cấp 

Là giai đoạn thực hiện yêu cầu do nhà trường đề ra. Nhờ yêu cầu này mà tập 
hợp mọi HSSV vào tập thể; đặc điểm chung là các thành viên cùng có nguyện vọng 
theo học một ngành, nghề giống nhau, tập thể chưa ổn định, tính kỷ luật không cao, vì 
vậy giáo viên chủ nhiệm phải trực tiếp giải quyết các công việc cho đến khi ban cán sự 
lớp đi vào hoạt động. Ban cán sự được giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định thường dựa 
trên cảm tính, qua hồ sơ, học bạ hoặc qua gặp gỡ ấn tượng ban đầu. 

Công việc của tập thể lớp sẽ dần dần đi vào nề nếp, các thành viên hiểu nhau 
nhiều hơn. Cuối giai đoạn này xuất hiện những phần tử tích cực, chủ động và xung 
phong thực hiện những công việc chung. 

 + Giai đoạn cấu trúc hoá 

Diễn ra sự phân hoá, trong tập thể đã xuất hiện những thành viên tích cực, 
gương mẫu trong học tập và tu dưỡng, các mối quan hệ cũng như dư luận của tập thể 
được hình thành. Ban cán sự được tập thể lớp chính thức bầu ra từ các thành viên tích 
cực đó, họ sẽ chủ động đề xuất công việc và được các thành viên khác ủng hộ. Các 
quan hệ tốt đẹp được thiết lập, các thành viên bắt đầu có những yêu cầu cao với nhau 
khi thực hiện những công việc chung. Trong tập thể xuất hiện những sáng kiến mới, 
những dư luận lành mạnh, sinh hoạt đi vào thế ổn định, giáo viên chủ nhiệm tham 
mưu, cố vấn cho ban cán sự lớp hoạt động. 

 + Giai đoạn tổng hợp thực sự, tự quản 

Giai đoạn ổn định của tập thể. Hoạt động của tập thể đi vào nề nếp, đã có phong 
trào thi đua trong tập thể, hình thành những nét truyền thống đẹp. Mỗi thành viên tự 
đặt ra yêu cầu cao đối với mình và với tập thể. Ban cán sự là những người gương mẫu, 
có năng lực, được tập thể tín nhiệm. Kỷ luật được giữ vững, mọi người đều có ý thức 
tự giác phấn đấu vươn lên vì lợi ích chung. Dư luận lành mạnh chiếm ưu thế và chính 
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dư luận sẽ điều chỉnh mọi hoạt động của lớp; giáo viên chủ nhiệm theo dõi, giúp đỡ 
tập thể thông qua ban cán sự lớp. 

 e) Những con đường xây dựng tập thể HSSV học nghề 

 + Xây dựng các quan hệ đúng đắn trong tập thể HSSV 

 Tập thể là một tập hợp đông người gồm nhiều mối quan hệ, khi tập thể đã hình 
thành những mối quan hệ tốt đẹp, bền vững thì lúc đó tập thể vững mạnh. Để xây dựng 
tập thể phải thiết lập tốt các mối quan hệ: quan hệ tình cảm, quan hệ chức năng và 
quan hệ tổ chức. 

 - Quan hệ tình cảm là quan hệ bạn bè, đoàn kết, thân ái, tương trợ, động viên 
khích lệ nhau trong học tập, tu dưỡng và cả những mối quan hệ tình cảm riêng tư khác. 
Các mối quan hệ này nảy sinh trong hoạt động giao tiếp và nó tạo thành động lực thúc 
đẩy sự phát triển và giáo dục từng thành viên của tập thể. Quan hệ tình cảm tốt đẹp, sự 
đoàn kết thống nhất giữa các thành viên có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng 
tập thể. 

 - Quan hệ chức năng là quan hệ trách nhiệm công việc của các thành viên trong 
tập thể. Trong tập thể, mỗi người được phân công một công việc, để hoàn thành nhiệm 
vụ của mình phải xây dựng tinh thần cộng đồng trách nhiệm của tất cả các thành viên 
trong tập thể; phân công trách nhiệm và tinh thần phối hợp hoạt động vì mục đích chung. 

  - Quan hệ tổ chức là quan hệ của các cá nhân theo nội quy, kỷ luật của tập thể. 
Tôn chỉ, mục đích của các đoàn thể, điều lệ nhà trường, nội quy lớp học là điều mà tất 
cả HSSV phải tuân thủ một cách tự giác. Chính mối quan hệ tổ chức tạo nên sức mạnh 
tập thể, đảm bảo cho tập thể phát triển đúng hướng theo mục tiêu đã đề ra. 

 + Tổ chức các hoạt động đa dạng 

Tổ chức các hoạt động đa dạng của tập thể, tạo cho mọi thành viên đều đóng 
một vai trò nhất định trong hoạt động và giao lưu hướng vào thực hiện mục tiêu chung 
của tập thể. Hoạt động tập thể không những có tác dụng củng cố sự gắn kết các thành 
viên trong tập thể mà còn có tác dụng giáo dục tích cực đối với các thành viên.  

Bằng hoạt động và thông qua hoạt động, các thành viên trong tập thể mới bộc lộ 
hiểu biết, hứng thú và năng lực của mình cũng như hiểu biết lẫn nhau, hình thành các 
mối quan hệ tốt đẹp và giúp nhau cùng phát triển. 

Hoạt động trong tập thể rất đa dạng. Đó là các hoạt động học tập, lao động sản 
xuất, thi đấu thể thao, văn hoá văn nghệ, vui chơi giải trí… Chú trọng các phong trào 
thi đua trong học tập và các hoạt động xã hội khác. 

 + Xác định các viễn cảnh, xây dựng truyền thống và hình thành dư luận lành 
mạnh trong tập thể HSSV 

 - Xác định viễn cảnh tương lai cho tập thể 

 Tập thể cũng như mọi cá nhân luôn hướng về tương lai, tương lai chính là mục 
tiêu lâu dài của cuộc sống. Tương lai đẹp mang lại niềm vui, hy vọng cho con người, 
không có tương lai con người sẽ rơi vào tình trạng mất phương hướng. Một trong 
những con đường xây dựng tập thể là tạo nên viễn cảnh tương lai. 

 Từ những công việc cụ thể trong các hoạt động giáo viên chủ nhiệm xây dựng 
mục tiêu trước mắt, mục tiêu gần và mục tiêu xa cho tập thể, dựa vào các mục tiêu này 
để tổ chức các hoạt động cho các em phấn đấu. Viễn cảnh tương lai thường mang màu 
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sắc lý tưởng, ước mơ. Mọi người phải phấn đấu để biến lý tưởng, ước mơ trở thành 
hiện thực, như vậy xây dựng viễn cảnh mang ý nghĩa giáo dục rất lớn.  

 - Xây dựng truyền thống tập thể  

 Truyền thống là nét đẹp tiêu biểu, những thành công của tập thể đã được duy trì 
trong một thời gian dài, nhờ có truyền thống mà tập thể giữ vững lá cờ tiên tiến trong 
các phong trào thi đua. 

 Truyền thống đẹp tạo nên sức mạnh, niềm tự hào của mỗi thành viên làm cho 
mỗi người phấn đấu nhiều hơn nữa để không làm mất đi vẽ đẹp đã có. Truyền thống 
tạo cho tập thể đoàn kết, nhất trí trong công việc chung, thành động lực vượt qua khó 
khăn vươn tới những thành công mới. Trong tập thể HSSV thường có các loại truyền 
thống như: truyền thống đoàn kết, truyền thống học tập giỏi, truyền thống lao động tốt, 
sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao giỏi… mỗi loại truyền thống đều có ý 
nghĩa giáo dục riêng. 

 - Hình thành dư luận tập thể lành mạnh 

 Dư luận là làn sóng của những quan điểm chính thống của tập thể, là biểu hiện 
thái độ của quần chúng đối với những sự kiện đã xảy ra có liên quan đến lợi ích tập 
thể. Dư luận là nét đặc trưng của tập thể và chính dư luận lành mạnh đem lại sức sống 
cho tập thể. Dư luận có sức mạnh điều chỉnh các mối quan hệ trong tập thể, nó mang ý 
nghĩa giáo dục sâu sắc. 

 Dư luận tập thể lành mạnh là một nhân tố quan trọng, có tác dụng lớn đến sự 
phát triển của các cá nhân và tập thể. Dư luận về một sự kiện tốt làm cho tập thể và 
mỗi cá nhân tự hào về những thành quả đã qua, hun đúc ý chí vươn lên hơn nữa. Dư 
luận phê phán những sai lầm, khuyết điểm của cá nhân nào đó, là bài học chung, để 
mỗi người cảnh giác và không lặp lại. 

 Xây dựng tập thể bằng cách tạo ra dư luận lành mạnh, là việc làm có mục đích 
xác định các khuynh hướng phát triển đúng đắn cho tập thể. Xây dựng bầu không khí 
tâm lý vui tươi, lành mạnh, có tác dụng khuyến khích mọi thành viên hăng hái trong 
mọi hoạt động. Giáo viên chủ nhiệm cần hướng dẫn dư luận lành mạnh của tập thể. 

2.5.2. Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 

 a) Chức năng của người giáo viên chủ nhiệm lớp 

 + Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp quản lý, giáo dục HSSV ở một lớp học 

 Giáo viên chủ nhiệm thay mặt Hiệu trưởng quản lý toàn diện một tập thể 
HSSV, đưa ra những biện pháp quản lý và giáo dục trong những tình huống cụ thể 
nhằm đạt tới mục tiêu giáo dục đặt ra. 

 Trong chức năng quản lý giáo dục, giáo viên chủ nhiệm đồng thời quản lý việc 
học tập và quản lý sự hình thành, phát triển nhân cách; giáo viên chủ nhiệm là người 
định hướng sự phát triển nhân cách, dự báo xu hướng sự phát triển nhân cách của 
HSSV. Hai mặt trên có quan hệ hỗ trợ, tác động lẫn nhau, đôi khi việc giáo dục đạo 
đức có tác động mạnh mẽ đến chất lượng học tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng 
nghề nghiệp. 

 Giáo viên chủ nhiệm phải trả lời câu hỏi về chất lượng học tập và hạnh kiển của 
HSSV trong lớp trước Hiệu trưởng, trước hội đồng sư phạm của nhà trường và trước 
phụ huynh HSSV.  
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  + Tổ chức tập thể HSSV hoạt động tự quản nhằm phát huy tiềm năng tích cực 
của HSSV 

 HSSV học nghề rất tích cực trong việc học tập kiến thức cũng như rèn luyện kỹ 
năng nghề nghiệp, vì vậy giáo viên chủ nhiệm cần xây dựng đội ngũ tự quản của lớp, 
cố vấn cho đội ngũ tự quản tổ chức các hoạt động tập thể. Sự làm thay cho đội ngũ tự 
quản của một số giáo viên chủ nhiệm làm hạn chế sự độc lập sáng tạo tích cực của 
HSSV.  

 Giáo viên chủ nhiệm cần xây dựng đội ngũ tự quản xuất phát từ đặc điểm tình 
hình HSSV cũng như tính chất phát triển của tập thể HSSV. 

 + Giáo viên chủ nhiệm lớp là cầu nối giữa tập thể HSSV với các tổ chức xã hội 
trong và ngoài trường, với giáo viên bộ môn, là người tổ chức phối hợp với các lực 
lượng giáo dục 

 Giáo viên chủ nhiệm là người đại diện cho Ban Giám hiệu truyền đạt đầy đủ tư 
tưởng chỉ đạo của Ban Giám hiệu tới HSSV lớp chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm  nên 
gợi ý với HSSV về phương hướng và giải pháp để thực hiện những yêu cầu của Ban 
Giám hiệu. 

 Giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp với giáo viên giảng dạy các bộ môn 
của lớp để thống nhất về phương pháp, tiến trình giảng dạy; thông báo cho giáo viên 
bộ môn đặc điểm tình hình HSSV, về tổ chức tập thể HSSV. 

 Giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp với chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh của 
lớp, của nhà trường để tiến hành các nghi thức sinh hoạt tập thể và hoạt động của tập thể. 

 Giáo viên chủ nhiệm tiến hành các hoạt động thường xuyên nhằm duy trì mối 
quan hệ giữa giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình. 

 Chức năng cầu nối còn thể hiện ở chỗ giáo viên chủ nhiệm là người đại diện 
cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của HSSV trong lớp, phản ánh với Ban Giám 
hiệu, giáo viên bộ môn, gia đình cũng như các tổ chức đoàn thể về nguyện vọng chính 
đáng của HSSV, để có giải pháp giải quyết phù hợp, kịp thời có tác dụng giáo dục. 

 + Giáo viên chủ nhiệm là người đánh giá kết quả rèn luyện của mỗi HSSV cũng 
như phong trào chung của lớp 

 Việc đánh giá khách quan quá trình học tập, rèn luyện của mỗi HSSV cũng như 
phong trào chung của lớp là điều kiện để hoàn chỉnh quá trình giáo dục, điều chỉnh 
mục tiêu, nội dung, phương pháp tác động kịp thời tới từng thành viên cũng như cả tập thể. 

 Khi đánh giá cần tránh cách nhìn thiên vị, không toàn diện. Điều quan trọng là 
sau khi đánh giá cần xác định rõ những nội dung, phương pháp thực hiện để phát huy 
được thành tích đặt ra cũng như khắc phục những thiếu sót tạm thời. 

 Như vậy, giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò quan trọng trong tổ chức mọi hoạt 
động của tập thể lớp nhằm giáo dục HSSV, là người gần gũi với HSSV, tập hợp và 
đoàn kết tập thể HSSV. 

 b) Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp 

 + Hiểu biết sâu sắc về mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, chương trình dạy học và 
giáo dục của trường dạy nghề 
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 Việc hiểu biết rõ ràng về mục tiêu đào tạo của ngành, nghề trong trường giúp 
cho giáo viên chủ nhiệm có cơ sở để định hướng cũng như dự báo sự phát triển nhân 
cách của HSSV. 

 + Tìm hiểu để xác định rõ cơ cấu tổ chức của nhà trường 

 Giáo viên chủ nhiệm là người hướng dẫn giúp đỡ HSSV về mọi phương diện 
nên cần tìm hiểu đầy đủ về cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong nhà 
trường để phục vụ cho công việc cũng như tư vấn cho HSSV biết những yêu cầu cần 
thiết khi có công việc với các bộ phận trên. 

 + Tiếp nhận và nghiên cứu lớp HSSV chủ nhiệm 

 Việc nghiên cứu đặc điểm tình hình tập thể và đặc điểm nhân cách của từng HSSV 
là công việc quan trọng của người giáo viên chủ nhiệm.  

 Có hiểu biết đầy đủ về tình hình tập thể về nhân cách HSSV, giáo viên chủ nhiệm 
mới xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, có những phương pháp tác động có hiệu quả.  

 Những nghiên cứu về tâm lý học, giáo dục học đã khẳng định: Muốn giáo dục con 
người một cách toàn diện cần hiểu biết về con người một cách toàn diện. 

 + Học tập, tu dưỡng để hoàn thiện nhân cách người giáo viên dạy nghề 

 Thực hiện công việc chủ nhiệm ở các cơ sở đào tạo nghề nên đòi hỏi người giáo 
viên chủ nhiệm luôn rèn luyện, học tập để không chỉ có kiến thức vững chắc về 
chuyên ngành đào tạo mà còn có kỹ năng nghề cũng như kỹ năng sư phạm thuần thục.  

 Sự vươn lên hoàn thiện nhân cách của giáo viên chủ nhiệm là tấm gương tác 
động tới tập thể và từng HSSV trong lớp học. 

 c) Nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 

 + Xây dựng tập thể HSSV 

Xây dựng tập thể HSSV vững mạnh, biết đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn 
nhau để cùng phấn đấu vì mục tiêu chung, xây dựng tập thể HSSV thành môi trường 
và phương tiện để giáo dục HSSV. 

 + Tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng cho tập thể HSSV 

Tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng cho tập thể HSSV bằng các cuộc thi 
đua học tập và tu dưỡng, bằng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, 
tham quan du lịch, đưa HSSV vào guồng máy tích cực. 

 + Phối hợp với giáo viên bộ môn để tiến hành các hoạt động giảng dạy 

Phối hợp với giáo viên bộ môn để tiến hành các hoạt động giảng dạy. Theo dõi 
thường xuyên quá trình học tập của tập thể và của từng cá nhân, uốn nắn các sai lệch 
của HSSV trong quá trình học tập. Nhận xét, đánh giá HSSV trong năm học cũng như 
cuối năm một cách công bằng, khách quan. 

 + Chủ động kế hoạch phối hợp với chi đoàn trong lớp để giáo dục HSSV, cố 
vấn cho các hoạt động Đoàn 

  Chủ động đưa ra kế hoạch phối hợp với chi đoàn trong lớp để giáo dục HSSV, 
cố vấn cho các hoạt động Đoàn.  

 Giáo viên chủ nhiệm không làm thay chức năng của chi đoàn mà là cố vấn cho 
các hoạt động Đoàn. 
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 + Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục 

 Chủ động tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục, đưa ra kế hoạch để đảm bảo 
tính thống nhất các tác động tới HSSV. Trong quá trình phối hợp, giáo viên chủ nhiệm 
là người thay mặt nhà trường nên cần chủ động và giữ vai trò quyết định trong mối 
quan hệ trên. 

 d) Phương pháp công tác chủ nhiệm lớp 

 + Sử dụng các phương pháp giáo dục 

 Giáo viên chủ nhiệm cần phối hợp và thực hiện có hiệu quả các phương pháp 
giáo dục từ phương pháp thuyết phục đến phương pháp khuyến khích hành vi. Để 
quyết định sử dụng phương pháp giáo dục nào thì không chỉ căn cứ vào nội quy, quy 
định mà còn căn cứ vào tình hình tập thể, đặc điểm nhân cách HSSV để có lựa chọn 
thích hợp. 

 + Tác động đến cá nhân thông qua tập thể, xây dựng tập thể 

 Một trong những biện pháp có hiệu quả mà giáo viên chủ nhiệm cần thực hiện 
là tác động tới cá nhân thông qua tập thể, bằng dư luận tập thể cũng như sự giúp đỡ 
của tập thể mà cá nhân nhanh chóng khắc phục được khuyết điểm, hạn chế để hoà 
nhập với tập thể.  

 e) Các yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm lớp  

 + Giáo viên chủ nhiệm là người am hiểu lý luận sư phạm 

Giáo viên chủ nhiệm là người am hiểu lý luận sư phạm nhất là lý luận về quá 
trình giáo dục; biết vận dụng lý thuyết đó vào hoàn cảnh giáo dục cụ thể.  

Nghiên cứu, điều tra đầy đủ về các mặt của từng HSSV trong lớp để từ đó mà 
phân loại HSSV theo các tiêu chí khác nhau: Đạo đức, học lực, sức khoẻ, hứng thú, sở 
trường, năng khiếu. Từ sự phân loại đó mà có tác động giáo dục thích hợp cũng như có 
kế hoạch bồi dưỡng HSSV giỏi, giáo dục HSSV yếu kém. 

 + Giáo viên chủ nhiệm là người có tư cách đạo đức tốt, gương mẫu 

Giáo viên chủ nhiệm là người có tư cách đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc 
sống, lao động và học tập, tận tình thương yêu HSSV, nêu cao tinh thần" Kỷ cương, 
tình thương, trách nhiệm". Liên lạc chặt chẽ với gia đình HSSV; tuyên truyền để gia 
đình HSSV hiểu được mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục để thống nhất các 
yêu cầu giáo dục chung. 

 + Giáo viên chủ nhiệm là người có khả năng tổ chức các hoạt động tập thể 

Xây dựng nề nếp, kỷ luật tập thể ngay từ đầu năm học; xây dựng dư luận lành 
mạnh trong tập thể nhằm biến tập thể thành môi trường và phương tiện giáo dục. Tổ 
chức các hoạt động tập thể với nhiều loại hình phong phú nhất là các hoạt động liên 
quan đến học tập và tu dưỡng đạo đức của HSSV. 

 + Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi tình hình của tập thể 

Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi tình hình của tập thể, uốn nắn 
những sai lệch trong hành vi đạo đức của HSSV. Vì thế, giáo viên chủ nhiệm là người 
có năng lực chuyên môn tốt và nên là giáo viên có giảng dạy tại lớp học đó.  
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    Câu hỏi và bài tập 

 Câu hỏi: 

 1. Trình bày khái niệm, đặc điểm của quá trình giáo dục ? 

 2. Trình bày các khâu và mối quan hệ các khâu của quá trình giáo dục ? 

 3. Nguyên tắc giáo dục là gì ? Trình bày nội dung các nguyên tắc giáo dục ? 

 4. Phương pháp giáo dục là gì ? Phân tích hệ thống các phương pháp giáo dục ? 

 5. Phân tích những nội dung giáo dục trong các trường dạy nghề ? 

 6. Phân tích các giai đoạn phát triển của tập thể HSSV và những biện pháp xây 
dựng tập thể HSSV học nghề ? 

 7. Nêu vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp ? Phân tích nội dung, phương pháp 
hoạt động và yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm lớp ? 

 Bài tập:   

 1. Phân tích đặc điểm lối sống HSSV hiện nay và liên hệ với thực tế lối sống 
HSSV trong nhà trường. Từ đó nêu ra các biện pháp giáo dục lối sống HSSV ? 

 2. Hãy thiết kế nội dung và hình thức tổ chức cho một buổi tranh luận của 
HSSV lớp chủ nhiệm về một sự kiện tự chọn, thời gian 45 phút trong buổi sinh hoạt 
lớp cuối tuần. 

3. Hãy thiết kế nội dung buổi phát động thi đua chào mừng ngày “Thành lập 
Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12”. 

4. Hãy lập kế hoạch tổ chức một cuộc toạ đàm về giới tính giữa HSSV, 
thầy, cô giáo. 

5. Hãy lập kế hoạch một buổi tư vấn về phòng chống ma tuý với các 
chuyên gia. 

6. Tình huống: Là giáo viên mới ra trường, tình cờ bạn nghe được hai học sinh 
đi trước đang nói chuyện và có ý chê bai bài giảng của bạn vừa nông cạn, vừa kém hấp 
dẫn. Trong tình huống đó bạn sẽ làm gì ?  
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      Chương 3. LÝ LU ẬN DẠY HỌC Ở TRƯỜNG DẠY NGHỀ  

 Lý luận dạy học nghề nghiệp là bộ phận quan trọng của giáo dục học nghề nghiệp. 
Nhiệm vụ của lý luận dạy học là tìm ra bản chất và các quy luật của quá trình dạy học, 
nghiên cứu xây dựng nội dung, phương pháp và các hình thức dạy học nhằm tổ chức 
quá trình dạy học đạt hiệu quả cao. Lý luận dạy học cung cấp các lý thuyết về quá 
trình dạy học giúp giáo viên làm tốt nhiệm vụ dạy học kỹ thuật – nghề nghiệp ở các 
trường dạy nghề. 

3.1. Quá trình dạy học 

3.1.1. Khái niệm quá trình dạy học 

a) Định nghĩa 

 Dạy học là hoạt động đặc thù của xã hội loài người, trong đó thế hệ trước 
truyền đạt lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm lịch sử - xã hội nhằm tái tạo lại ở thế 
hệ trẻ những năng lực thích ứng và năng lực sáng tạo trước sự phát triển của xã hội. 

 Dạy học là một hình thức đặc biệt của giáo dục. Dạy học là con đường quan 
trọng trong mối quan hệ biện chứng và phối hợp với các con đường, các hoạt động 
khác trong quá trình giáo dục để thực hiện mục đích và nhiệm vụ giáo dục đặt ra. Dạy 
học là hoạt động đặc trưng nhất, chủ yếu nhất của nhà trường, diễn ra theo một quá 
trình nhất định gọi là quá trình dạy học. 

Quá trình dạy học là quá trình phối hợp thống nhất hoạt động điều khiển, tổ 
chức, hướng dẫn của giáo viên với hoạt động lĩnh hội tự giác, tích cực, tự lực, sáng 
tạo của HSSV nhằm làm cho HSSV đạt tới mục tiêu dạy học. 

 Quá trình dạy học bao hàm trong đó hoạt động dạy và hoạt động học được thực 
hiện đồng thời cùng với một nội dung và hướng tới cùng một mục đích. Trong đó: 

 + Hoạt động dạy 

 Giáo viên giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ tiến trình dạy học. Giáo viên xây 
dựng và thực thi kế hoạch dạy học, tổ chức cho HSSV thực hiện hoạt động học tập với 
mọi hình thức, trong những thời gian và không gian khác nhau. Giáo viên điều khiển 
không chỉ tiến trình truyền đạt kiến thức mà còn thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của 
HSSV. Giáo viên là người chỉ dẫn, giúp đỡ HSSV học tập, rèn luyện đồng thời là 
người kiểm tra, uốn nắn và giáo dục HSSV trên mọi phương diện. 

 + Hoạt động học  

 Hoạt động học là quá trình hoạt động của HSSV trong đó HSSV dựa vào nội 
dung dạy học, vào sự chỉ đạo của giáo viên mà tự chỉ đạo toàn bộ hoạt động lĩnh hội tự 
giác, tích cực của bản thân nhằm đạt tới mục tiêu dạy học. Hoạt động học là hoạt động 
nhận thức độc đáo, thông qua hoạt động học mà người học chủ yếu thay đổi chính bản 
thân mình và ngày càng có năng lực hơn trong hoạt động tích cực nhận thức và cải 
biến hiện thực khách quan. 

 + Hoạt động dạy và hoạt động học luôn gắn bó với nhau, thống nhất biện 
chứng với nhau  

 Trên nguyên tắc phát huy tính tích cực học tập của HSSV, giáo viên tổ chức và 
điều khiển quá trình học tập của HSSV, làm cho việc học tập trở thành một hoạt động 
độc lập có ý thức. Bằng sự khéo léo sư phạm, giáo viên khai thác mọi tiềm năng trí 
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tuệ, kiến thức và kinh nghiệm sống của HSSV, giúp họ tìm ra phương pháp học tập 
sáng tạo, tự lực lĩnh hội kiến thức và hình thành kỹ năng hoạt động. 

 Dạy tốt dẫn đến học tốt, học tốt đòi hỏi phải dạy tốt. Dạy tốt là giáo viên thông 
qua nội dung dạy học mà chỉ đạo sự tự phát triển của HSSV, biến yêu cầu bên ngoài 
thành nội lực bên trong của HSSV, thành nhu cầu nhận thức của HSSV. Học tốt là biết 
tận dụng sự giảng dạy và hướng dẫn của giáo viên, biết dựa vào nội dung dạy học mà 
tự lực tổ chức sự lĩnh hội sáng tạo của mình. 

 Tóm lại, quá trình dạy học hình thành và phát triển nhân cách của người học. 
Đó là sự vận hành của hai hoạt động dạy và học đan xen và tương tác lẫn nhau trong 
khoảng không gian, thời gian nhất định và chịu sự chế ước bởi các điều kiện kinh tế, 
văn hoá, xã hội nhất định. Kết quả của quá trình dạy học là làm biến đổi những đặc 
tính nào đó đã được xác định từ trước. 

b) Đặc điểm 

 + Quá trình dạy học là một bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể 

 Quá trình sư phạm tổng thể là quá trình có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức, 
có hướng dẫn nhằm hình thành và phát triển nhân cách con người đáp ứng được các 
yêu cầu của xã hội. Quá trình đó bao gồm hai quá trình bộ phận là quá trình dạy học và 
quá trình giáo dục (nghĩa hẹp).   

 Quá trình dạy học là bộ phận có ý nghĩa rất quan trọng quyết định đến kết quả 
của quá trình sư phạm tổng thể, nó chủ yếu nhằm trau dồi học vấn, hình thành và phát 
triển tri thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cho HSSV. Quá trình giáo dục chủ yếu 
nhằm hình thành lý tưởng, niềm tin và hành vi đạo đức cho HSSV.  

 Dạy học là con đường chủ yếu góp phần giáo dục cho HSSV thế giới quan khoa 
học, nhân sinh quan cách mạng và những phẩm chất của con người mới. Dạy học là 
con đường thuận lợi và ngắn nhất để HSSV nắm vững một khối lượng tri thức với chất 
lượng cần thiết. Dạy học được tiến hành một cách có tổ chức, có kế hoạch với những 
nội dung khoa học nhằm làm cho HSSV lĩnh hội được hệ thống tri thức, kỹ năng được 
ghi trong các môn học. Những tri thức mà HSSV lĩnh hội đã được gia công về mặt sư 
phạm trên cơ sở kết hợp logic khoa học với đặc điểm tâm sinh lý của HSSV và hướng 
tới sự phát triển trí tuệ ở HSSV. HSSV dễ dàng tiếp thu tri thức khoa học mà không 
gặp phải tình huống thử - sai. 

 + Quá trình dạy học là một quá trình nhận thức 

 Dạy học là con đường quan trọng bậc nhất giúp HSSV phát triển một cách có 
hệ thống năng lực hoạt động trí tuệ, đặc biệt là năng lực tư duy sáng tạo. Mục đích của 
dạy học là thông qua hoạt động học - một hoạt động độc đáo của HSSV, làm cho họ 
lĩnh hội được những kinh nghiệm xã hội mà loài người đã tích luỹ được nhằm hình 
thành kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp. 

 Hoạt động học hay quá trình học tập có những đặc điểm sau: 

  - Là quá trình phản ánh một cách tích cực và chọn lọc. Chỉ những gì liên quan 
đến nhu cầu, hứng thú, đến hoạt động hiện tại và phát triển tương lai của cá nhân mới 
được phản ánh. 

 - Tuân theo quy luật nhận thức: “T ừ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, 
rồi từ tư duy trừu tượng trở về thực tiễn đó là con đường biện chứng của sự nhận thức 



63 

chân lý, nhận thức hiện thực khách quan”. Con đường biện chứng của sự nhận thức 
chân lý như vậy bao gồm hai giai đoạn, đó là giai đoạn cảm tính và giai đoạn lý tính. 
Tuy nhiên, trong quá trình dạy học, sự nhận thức – học tập của HSSV thường là nhận 
thức những điều mà nhân loại đã biết, tức là những điều mới mẻ chỉ đối với chính bản 
thân họ. Điều đáng lưu ý ở đây là hoạt động nhận thức của HSSV không cần diễn ra 
theo như trình tự và thời gian mà loài người và các nhà khoa học đã nhận thức ra chân 
lý đó. Tuỳ thuộc vào đặc điểm nội dung học tập, khả năng và điều kiện học tập thực tế 
mà HSSV có thể thực hiện hoạt động nhận thức học tập đi từ cụ thể đến trừu tượng 
hay ngược lại từ trừu tượng đến cụ thể. 

 - Quá trình vận động của sự nhận thức là quá trình vận động biện chứng đầy 
mâu thuẫn. Những mâu thuẫn này được giải quyết sẽ thúc đẩy tiến trình nhận thức. 
Những mâu thuẫn này cần được nghiên cứu và nhận thức đầy đủ để vận dụng vào thực 
tế tổ chức quá trình dạy học. 

 + Quá trình dạy học là một quá trình tâm lý 

 Dạy học là quá trình huy động mọi tiềm năng trí tuệ, hứng thú, tình cảm ... vào 
việc lĩnh hội tri thức và hình thành các phẩm chất nhân cách. Khía cạnh tâm lý của quá 
trình dạy học có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự thành công của dạy học. Dưới 
đây là một số yếu tố cần được chú ý đặc biệt mà trong một vài thập kỷ qua tâm lý học 
về "dạy học phát triển" đã xác định. 

Dạy học phải đi trước sự phát triển, tức là dạy học phải diễn ra trong điều kiện 
dự kiến được mức độ phát triển của HSSV cao hơn hiện tại. L.X.Vưgôtxki khẳng định 
là cần phải tiến hành dạy học trong quá trình phát triển gần của HSSV, theo đó thì dạy 
học sẽ thúc đẩy sự  phát triển các chức năng tâm lý ở HSSV. 

Elcônin và V.V. Đavưđốp cho rằng có khả năng hình thành ở trẻ em trình độ 
trừu tượng hoá và khái quát hoá được nhiều hơn so với mức độ mà kiểu dạy học truyền 
thống quan niệm. 

Theo N.A. Menchinxkaia thì dạy học chỉ đạt được sự phát triển tối ưu khi chú ý 
đến đặc điểm của sự phát triển đã đạt được trước đó. Để phát triển trí tuệ cần phải có 
hai điều kiện là: 

- Tích luỹ vốn kiến thức. 

- Sự thuần thục trong các thao tác tư duy khi lĩnh hội và vận dụng kiến thức. 

Việc phát triển động cơ học tập như là kích thích bên trong nhằm thúc đẩy 
HSSV tham gia học tập một cách tích cực và việc phát triển hứng thú nhận thức diễn 
ra ngay trong quá trình nhận thức là những vấn đề đặc biệt quan trọng tác động đến 
chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học. 

Quá trình dạy học không chỉ bao gồm các quá trình mang tính chất nhận thức 
mà còn có sự giao tiếp giữa giáo viên và HSSV, HSSV và HSSV. Trong học tập, 
HSSV tiếp thu không chỉ bằng tư duy mà còn bằng cả cảm xúc nữa. Sự chú ý, say mê, 
xúc động đều chiếm ít nhất một nửa những điều kiện của nhận thức. Giao tiếp trong 
quá trình dạy học có ảnh hưởng rất mạnh đến động cơ học tập, tới sự hình thành thái 
độ học tập của HSSV. Giáo viên say sưa với bộ môn mình dạy, sự tế nhị trong quan hệ 
với HSSV, sự giúp đỡ kịp thời trong học tập, tính khách quan trong đánh giá, thái độ 
của giáo viên,… đều ảnh hưởng đến kết quả học tập của HSSV. Sự khéo léo sư phạm 
trong tiếp xúc sẽ làm tăng hiệu quả dạy học. 
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 + Quá trình dạy học là một quá trình xã hội 

Dạy học là sự tương tác giữa người và người, người và xã hội bao hàm tổ, 
nhóm, lớp HSSV, tập thể sư phạm, xã hội trong trường, xã hội ngoài nhà trường,... 
thông qua các hoạt động dạy học – giáo dục chính khoá và ngoại khoá, trong và ngoài 
nhà trường. Hoạt động học tập của HSSV được diễn ra trong môi trường lớp học, 
nhóm HSSV. Sự giao lưu tương tác ảnh hưởng lẫn nhau trong quá trình học tập. Giáo 
viên cần phải tạo ra môi trường có tính tích cực cho HSSV.  

Tính xã hội của quá trình dạy học được thể hiện ở: 

- Mục đích dạy học do xã hội đặt ra (tính quy định của xã hội) và giáo viên 
chính là người đại diện cho xã hội, được xã hội phân công làm nhiệm vụ giáo dục - 
đào tạo thế hệ trẻ thông qua việc tổ chức, điều khiển, chỉ đạo quá trình dạy học trong 
nhà trường. 

- Nội dung dạy học trong nhà trường là hệ thống các kinh nghiệm xã hội mà 
loài người đã tích luỹ được qua nhiều thế kỷ. 

Vì vậy, công tác dạy học - giáo dục của nhà trường cần đến sự tham gia đóng 
góp nhiều mặt của các lực lượng xã hội khác nhau dưới những khía cạnh quan 
trọng như: 

 - Quá trình phát triển chương trình giáo dục – đào tạo (theo quan niệm mới) của 
nhà trường cần được thực hiện trong sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà giáo dục – đào 
tạo với các lực lượng xã hội ngoài nhà trường, đặc biệt là các chuyên gia thực tiễn và 
những đại diện của các cơ sở sử dụng người tốt nghiệp. 

 - Nhà trường cần huy động và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và tổ chức 
xã hội ngoài nhà trường, trong đó có phụ huynh HSSV, nhằm giúp cho công tác dạy 
học – giáo dục trong nhà trường thực hiện được nguyên lý, phương châm giáo dục của 
Đảng, trên cơ sở đó đáp ứng được nhu cầu của xã hội trên bình diện quốc gia cũng như 
ở từng khu vực, vùng, miền.  

 - Huy động và tăng cường các nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính, đảm bảo 
chất lượng dạy học - giáo dục. 

3.1.2. Bản chất quá trình dạy học 

a) Cơ sở xác định bản chất quá trình dạy học  

 + Dựa vào nhận thức của HSSV 

 Trong xã hội diễn ra hoạt động nhận thức của loài người và nhận thức của 
HSSV; nhận thức của loài người là cơ sở cho hoạt động nhận thức của HSSV; nhận 
thức của HSSV diễn ra trong các điều kiện sư phạm đặc biệt. 

 + Mối quan hệ của hoạt động dạy và hoạt động học 

 Giáo viên là chủ thể nhằm thực hiện tốt nhất mối quan hệ giữa HSSV với tài 
liệu học tập. Xét cho cùng, kết quả dạy học chính là kết quả nhận thức của HSSV.  

Như vậy, có thể tìm ra bản chất quá trình dạy học trong hoạt động nhận thức 
của HSSV. 

 b) Bản chất quá trình dạy học 

 + Quá trình dạy học là quá trình nhận thức độc đáo của HSSV 
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 Quá trình nhận thức này được giáo viên tổ chức và chỉ đạo. Giáo viên là người 
chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung, phương pháp cũng như kết quả của quá trình 
dạy học. Quá trình nhận thức của HSSV về cơ bản cũng diễn ra theo quy luật nhận 
thức chung của loài người. Đó cũng là quá trình phát hiện ra cái mới nhưng là cái mới 
đã có trong kinh nghiệm xã hội l ịch sử. 

 Quá trình này có tính độc đáo: diễn ra trong điều kiện thuận lợi; theo con đường 
thẳng, ngắn nhất, có tác động sư phạm nhất định, có sự hướng dẫn, tổ chức, điều khiển 
của giáo viên; chứa đựng khâu củng cố, kiểm tra và đánh giá tri thức, kỹ năng; chứa 
đựng tính giáo dục, thông qua dạy chữ để dạy người; HSSV nắm vững cơ sở khoa học 
phản ánh trong các môn học chứ không phải toàn bộ lĩnh vực khoa học. 

 Tuy nhiên, càng học ở những bậc học cao hơn, nhận thức của HSSV càng gắn 
với nhận thức của nhà khoa học. Học không chỉ lĩnh hội tri thức mà quan trọng là học 
phương pháp, học cách thức phát hiện ra tri thức. 

 + Quá trình dạy học là sự phối hợp thống nhất biện chứng giữa dạy và học 

Quá trình dạy học là quá trình hoạt động chung của giáo viên và HSSV, là quá 
trình tác động qua lại giữa hoạt động dạy và hoạt động học. Trong đó, hoạt động dạy 
chỉ đạo hoạt động học, là vạch ra phương hướng cho sự phát triển để HSSV tích cực, 
tự giác, tự tổ chức lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành thái độ.   

3.1.3. Động lực của quá trình dạy học 

a) Khái niệm 

 Động lực là sự mong muốn, sự thôi thúc, là yếu tố thúc đẩy hoạt động, làm cho 
hoạt động đạt mục tiêu và hiệu quả. Cũng như mọi quá trình khác, quá trình dạy học 
vận động và phát triển là do nó có những yếu tố thúc đẩy hay còn gọi là động lực.  

Như vậy, theo cách hiểu thông thường, động lực của quá trình dạy học là những 
yếu tố thúc đẩy quá trình dạy học hay thúc đẩy HSSV tiến hành hoạt động nhận thức 
trong quá trình dạy học.  

Mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội đều vận động và phát triển không 
ngừng. Mọi sự vận động đều có nguồn gốc là sự đấu tranh và thống nhất giữa các mặt 
đối lập, tức là giải quyết các mâu thuẫn cơ bản của sự vật hiện tượng.  

Quá trình dạy học vận động, phát triển không ngừng là do giải quyết các mâu 
thuẫn bên trong và bên ngoài xuất hiện trong quá trình dạy học.  

Động lực của QTDH là kết quả giải quyết liên tục các mâu thuẫn phát sinh 
trong tiến trình dạy học.  

Trong quá trình dạy học xuất hiện hai loại mâu thuẫn: 

 Mâu thuẫn bên trong: là mâu thuẫn giữa các yếu tố hoặc mâu thuẫn trong từng 
yếu tố. 

 Ví dụ: 

  1) Mục tiêu dạy học được nâng cao hoàn thiện >< Nội dung dạy học còn hạn chế. 

 2) Nhiệm vụ học tập do tiến trình dạy học đề ra >< Trình độ phát triển trí tuệ của HSSV. 

 3) Nội dung, phương pháp mới ><  Trình độ hạn chế của giáo viên. 

 4) Trình độ tư duy của giáo viên >< Trình độ tư duy của HSSV. 
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 Những mâu thuẫn bên trong đó của quá trình dạy học nếu được giải quyết một 
cách đúng đắn và phù hợp sẽ tạo nên động lực của quá trình dạy học đang diễn ra. 
Động lực này liên tục được tạo ra sẽ có ý nghĩa quyết định thúc đẩy quá trình dạy học 
vận động và phát triển. 

Tuy nhiên sự vận động và phát triển đó của quá trình dạy học còn dựa vào 
những điều kiện nhất định với các yếu tố của môi trường bên ngoài quá trình, như: 

- Mâu thuẫn giữa tiến bộ khoa học – kỹ thuật đang diễn ra mạnh mẽ với nội 
dung dạy học chưa được hiện đại hoá. 

- Mâu thuẫn giữa những yêu cầu mới của nền kinh tế - xã hội đang thay đổi với 
nội dung, phương pháp dạy học chưa được thay đổi, cải tiến ...  

Các mâu thuẫn bên ngoài đó làm cho các mâu thuẫn mới bên trong nảy sinh cần 
được giải quyết bên cạnh những mâu thuẫn bên trong vốn có của quá trình.  

Như vậy, trong những điều kiện và hoàn cảnh nhất định, các mâu thuẫn bên 
ngoài lại có ý nghĩa quyết định ở mức độ nhất định thúc đẩy quá trình dạy học vận 
động và phát triển . 

 b) Mâu thuẫn cơ bản và động lực chủ yếu của quá trình dạy học 

 Mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn liên tục xuất hiện và có tác động trực tiếp và 
sâu sắc tới quá trình dạy học.  

 Về bản chất, quá trình dạy học là quá trình nhận thức của HSSV. Mọi sự cố 
gắng của giáo viên và HSSV trong quá trình dạy học là không ngừng giải quyết các 
mâu thuẫn của quá trình đó nhằm làm cho hoạt động nhận thức của HSSV thu được 
kết quả như mong muốn. 

 Trong số các mâu thuẫn đó, mâu thuẫn giữa nhiệm vụ học tập (nhận thức) được 
đề ra trong tiến trình dạy học với trình độ phát triển nhận thức hiện có của HSSV là 
mâu thuẫn cơ bản nhất. Mâu thuẫn đó không ngừng xuất hiện và không ngừng được 
giải quyết trong suốt quá trình phát triển của quá trình dạy học.  

 Mâu thuẫn này thường biểu hiện ở những lúc HSSV phải chuyển từ nhận thức 
cảm tính lên nhận thức lý tính; từ lý thuyết sang thực hành. 

 Việc giải quyết tất cả các mâu thuẫn khác nảy sinh trong quá trình dạy học rõ 
ràng là đều phục vụ cho việc giải quyết mâu thuẫn cơ bản trên, đảm bảo cho hoạt động 
nhận thức của HSSV phát triển liên tục và đạt đến kết quả cuối cùng tức là mục đích, 
nhiệm vụ dạy học đặt ra. 

 Động lực chủ yếu là do giải quyết mâu thuẫn cơ bản trong quá trình dạy học. 
Việc giải quyết mâu thuẫn cơ bản đó có tác động trực tiếp thúc đẩy sự vận động và 
phát triển của nhân tố trung tâm là hoạt động học tập (nhận thức) của HSSV tạo nên 
động lực chủ yếu của toàn bộ quá trình dạy học.  

 Quá trình giải quyết mẫu thuẫn xuất hiện trong tiến trình dạy học giữa nhiệm vụ 
nhận thức với khả năng, trình độ của HSSV thúc đẩy quá trình dạy học vận động 
phát triển. 

 c) Điều kiện để mâu thuẫn trở thành động lực của quá trình dạy học 

Mâu thuẫn không tự trở thành động lực của quá trình dạy học mà cần có các 
điều kiện thì khi đó mâu thuẫn mới trở thành nhân tố thúc đẩy quá trình dạy học. 
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Điều kiện để mâu thuẫn trở thành động lực: 

    + HSSV nhận thức và có nhu cầu giải quyết nhiệm vụ nhận thức 

  Trước hết, mâu thuẫn phải được HSSV ý thức đầy đủ và cảm thấy khó khăn 
nhất định trong nhận thức và từ đó xuất hiện nhu cầu giải quyết khó khăn ấy nhằm 
hoàn thành nhiệm vụ học tập đề ra.  

  Nhu cầu và hứng thú là yếu tố thúc đẩy chủ yếu, có thể được coi là động cơ chủ 
yếu của mọi hoạt động. Lòng ham muốn và khát vọng tự tìm câu trả lời cho một câu hỏi 
đặt ra hoặc một vấn đề nêu ra, khi ý thức được đầy đủ mâu thuẫn cần phải giải quyết bằng 
một sự nỗ lực trí tuệ nhất định sẽ giúp HSSV tự giác, tích cực giải quyết mâu thuẫn đó và 
như vậy, động lực xuất hiện.  

  + Mâu thuẫn vừa sức với HSSV 

  Các nhiệm vụ học tập mới phải ở mức độ tương ứng với giới hạn trên của vùng 
phát triển gần nhất của HSSV mà họ có thể giải quyết được với sự nỗ lực cao nhất về 
trí tuệ và thể lực. Điều đó là rất quan trọng vì nếu vừa sức ở mức bình thường không 
cần nỗ lực gì về trí tuệ cũng giải quyết được vấn đề thì sẽ không kích thích tư duy, 
không gây được hứng thú học tập ở HSSV. Ngược lại, nếu vấn đề đặt ra quá khó, 
HSSV không đủ khả năng giải quyết được sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng, lo lắng sợ 
hãi và mất hứng thú ở HSSV. 

  + Mâu thuẫn phải xuất phát từ sự tiến triển hợp logic của quá trình dạy học 
cũng như quá trình nhận thức của HSSV và phù hợp với logic của môn học, bài học 

  Các tình huống phát sinh mâu thuẫn được xây dựng trong quá trình dạy học và do 
tiến trình dạy học đặt ra chứ không phải là sự áp đặt chủ quan của người giáo viên. Khi 
HSSV ý thức được mâu thuẫn thì sẽ xuất hiện ở họ nhu cầu và hứng thú giải quyết mâu 
thuẫn đó. Khi HSSV không có nhu cầu và hứng thú thì rất thờ ơ với việc học tập. Gây 
động cơ học tập là một biện pháp sư phạm với mục đích khơi dậy nhu cầu và hứng thú 
hoạt động tích cực ở người học.  

3.1.4. Các yếu tố của quá trình dạy học 

 a) Các yếu tố 

 Quá trình dạy học với tư cách là một hệ thống gồm có nhiều yếu tố cơ bản, trong 
đó giáo viên (G) cùng với hoạt động dạy và HSSV (H) cùng với hoạt động học là hai 
thành tố cơ bản nhất. Mọi người đều dễ dàng thấy rằng nếu không có hai thành tố đó cùng 
với thành tố thứ ba là nội dung dạy học thì không thể diễn ra quá trình dạy học. 

 Như bất cứ hoạt động nào của con người, hoạt động hay quá trình dạy học cũng 
nhằm thực hiện mục tiêu nhất định, cần sử dụng những phương pháp , phương tiện và 
cuối cùng sẽ đạt được những kết quả nhất định. Quá trình dạy học gồm 11 yếu tố tham 
gia tạo thành: 

 Mục tiêu dạy học 

 Nguyên tắc dạy học 

 Nội dung dạy học 

 Phương pháp dạy học 

 Phương tiện dạy học 
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 Hình thức tổ chức dạy học 

 Hoạt động dạy (chủ thể người thầy) 

 Hoạt động học (chủ thể HSSV) 

 Các mối quan hệ (thuận, ngược, nhân cách) 

  Kết quả dạy học 

  Môi trường sư phạm 

  Các yếu tố này tạo thành một hệ thống có mối quan hệ tác động qua lại với 
nhau trong đó mục tiêu - nội dung - phương pháp là các yếu tố cốt lõi của quá trình 
dạy học. 

b) Mối quan hệ giữa các yếu tố 

 Tất cả những thành tố trên tồn tại và tác động qua lại lẫn nhau trong một mối 
liên hệ hữu cơ chặt chẽ và toàn bộ quá trình hay hệ thống dạy học lại được đặt trong 
một môi trường kinh tế – xã hội cả ở bình diện vĩ mô lẫn vi mô. Bất cứ lúc nào và ở 
đâu, hễ quá trình dạy học diễn ra là các thành tố cơ bản đó lại tồn tại và tác động lẫn 
nhau trong một cấu trúc xác định của quá trình dạy học. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa 
các thành tố trong cấu trúc này là rất trừu tượng, không thể hiện ra trong không gian 
nên không dễ dàng quan sát và nhận biết chúng.  

 Ta có thể mô tả một cách đơn giản mối quan hệ giữa các yếu tố cơ bản của quá 
trình dạy học như trong sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ các yếu tố của quá trình dạy hoc 
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 Người giáo viên khi tham gia vào quá trình dạy học cần vận hành một cách tích 
cực các yếu tố của quá trình dạy học theo mô hình dạy học mới, tạo nên sự khác biệt 
với mô hình dạy học cũ, truyền thống.  

 Người giáo viên khi tham gia vào quá trình dạy học cần vận hành một cách tích 
cực các yếu tố của quá trình dạy học theo mô hình dạy học mới, tạo nên sự khác biệt 
với mô hình dạy học cũ, truyền thống.  

 Trong sự tác động qua lại của các yếu tố thì các yếu tố của quá trình dạy học có 
mối liên hệ quy luật với các điều kiện và môi trường bên ngoài. Dạy học đạt được các 
kết quả cao khi phối hợp một cách hài hoà, cân đối giữa các yếu tố của quá trình dạy 
học với các điều kiện và môi trường bên ngoài. 

 Có thể xác định sự khác biệt giữa các yếu tố của mô hình dạy học mới khi so 
sánh với mô hình dạy học truyền thống qua bảng sau: 

Các yếu tố 
của QTDH 

       Dạy học truyền thống 
Dạy học theo mô hình mới (tương 
tác, lấy hoạt động học làm trung tâm) 

Mục tiêu 

Áp đặt, đồng loạt theo khuôn 
mẫu. Chú trọng kiến thức sách 
vở, hàn lâm, thói quen thụ động, 
thừa hành. 

Chú trọng tổ hợp kiến thức, kỹ năng, 
thái độ, nhu cầu, lợi ích, khả năng 
của người học và người sử dụng lao 
động. Mục tiêu linh hoạt, đào tạo 
nhân lực đa năng 

Nội dung 

Theo lôgic khoa học các môn 
học, nặng về hệ thống khái niệm, 
lý thuyết, hàn lâm và kỹ năng 
thừa hành. Cách biệt lý thuyết 
với thực hành. 

Hệ thống kiến thức, kỹ năng cơ bản, 
thực tiễn, năng lực hành nghề. Nội 
dung theo hướng tích hợp, mềm dẻo, 
liên thông các loại hình đào tạo. 

Phương 
pháp 

Thuyết trình, giảng giải đơn 
thuần. HSSV ghi nhớ thụ động. 
Đơn kênh thông tin và một chiều. 

Phát huy tính tích cực, độc lập, sáng 
kiến và kinh nghiệm, vốn sống của 
HSSV, tăng cường các phương pháp 
thực hành, thí nghiệm, thực tế. 

Hình thức 
tổ chức 

Chủ yếu dạy tập trung toàn lớp. Chú trọng theo nhóm và cá nhân hoá. 
Đa hình thức. Học trong hành. 

Đánh giá 
Giáo viên độc quyền, tự luận, 
nặng tính  chủ quan. Yêu cầu ghi 
nhớ. 

Giáo viên và HSSV cùng đánh giá, 
khách quan. Chú trọng năng lực vận 
dụng kiến thức, kỹ năng, sáng tạo.  

Bảng 3.1. So sánh hai mô hình dạy học 

3.1.5. Nhiệm vụ dạy học  

a) Hình thành kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp 

Dạy học là giúp cho HSSV lĩnh hội được hệ thống tri thức văn hóa và công 
nghệ, tri thức về chuyên môn, nghiệp vụ, hình thành các kỹ năng lao động nghề nghiệp 
(người ta còn gọi đây là nhiệm vụ dạy nghề). 
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Nội dung dạy học nhằm hình thành ở người học nghề kiến thức chuyên môn và 
năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và tổ 
chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào 
công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế. 

 Tri thức, kỹ năng nói chung và tri thức, kỹ năng lao động nghề nghiệp nói riêng 
được hình thành trong sự tác động qua lại lẫn nhau hết sức phức tạp và biện chứng của 
chúng, tạo lên mặt "năng lực''  trong nhân cách người lao động tương lai. 

b) Phát triển trí tuệ  

  Phát triển ở HSSV năng lực hoạt động trí tuệ, những kỹ năng và thói quen tổ 
chức hoạt động của cá nhân là nhiệm vụ quan trọng của quá trình dạy học (người ta 
còn gọi đây là nhiệm vụ dạy phương pháp). 

 Trên cơ sở hệ thống tri thức và kỹ năng mà HSSV có được, dạy học đi trước, 
đón đầu để hướng dẫn sự phát triển trí tuệ cho HSSV. Quá trình dạy học hiện đại một 
mặt chú trọng đến việc bồi dưỡng trí thức, trau dồi học vấn mặt khác lại đặc biệt quan 
tâm đến việc bồi dưỡng phương pháp tư duy sáng tạo cho HSSV, giúp họ định hướng 
trước những luồng thông tin ngày một phong phú, sử dụng tri thức một cách linh hoạt 
và nhạy bén để giải quyết các tình huống thực tiễn bằng phương thức sáng tạo nhất. 

 Năng lực hoạt động trí tuệ thể hiện ở năng lực vận dụng các thao tác trí tuệ đặc 
biệt là các thao tác tư duy. Trong mối quan hệ biện chứng giữa tri thức và phương thức 
phản ánh, trên cơ sở của việc lĩnh hội tri thức, kỹ năng, dạy học phải phát triển năng 
lực các phương thức phản ánh, tức là phát triển năng lực trí tuệ. X.L.Vưgôtxki đã chỉ 
ra rằng: ''Sự dạy học tốt là sự dạy học đi trước sự phát triển ''. 

 Bên cạnh sự phát triển năng lực hoạt động trí tuệ, nhiệm vụ phát triển của quá 
trình dạy học còn bao hàm việc hình thành và phát triển ở HSSV những thói  quen tổ 
chức hoạt động của cá nhân, đặc biệt là hoạt động tự học, tự nghiên cứu, tự tu 
dưỡng,... Biết hoàn thành công việc một cách hợp lý, khoa học, biết kiểm tra công 
việc, biết tuân thủ quy trình, quy phạm, quy tắc an toàn lao động, bố trí làm việc ngăn 
nắp, vệ sinh, sử dụng thời gian hợp lý. 

c) Giáo dục phẩm chất nhân cách người học nghề 

 Hình thành ở HSSV những cơ sở thế giới quan khoa học, lý tưởng cách mạng 
và những phẩm chất đạo đức của người lao động mới (người ta còn gọi đây là nhiệm 
vụ dạy người). 

 Quá trình dạy học có nhiệm vụ quan trọng là phải hình thành cho HSSV những 
niềm tin cơ bản về triết học – thế giới quan, về chính trị và đạo đức cùng với các hành 
vi đúng đắn. Nhiệm vụ này của quá trình dạy học thể hiện tính giáo dục của dạy học, 
đồng thời thể hiện quy luật cũng như nguyên tắc về sự thống nhất biện chứng giữa 
giáo dục (nghĩa hẹp) và dạy học. 

 Giáo dục trong dạy học là con đường giáo dục có hiệu quả nhất, qua đó các 
phẩm chất nhân cách được hình thành toàn diện và vững chắc nhất. 

 Trong quá trình dạy học, HSSV không chỉ học chữ, học nghề, học phương pháp 
hoạt động trí tuệ mà còn học làm người có nhân cách phù hợp với yêu cầu xã hội. 

 Ba nhiệm vụ trên đây của quá trình dạy học có liên quan chặt chẽ với nhau, là tiền 
đề, là kết quả của nhau khi thực hiện nhiệm vụ này thì đồng thời cũng bao hàm trong đó 



71 

những phần của nhiệm vụ khác và sản phẩm cuối cùng của quá trình dạy học chính là 
nhân cách HSSV đã được hình thành và cải biến theo mục tiêu đề ra. 

 Theo ngôn ngữ giáo dục hiện đại được UNESCO sử dụng thì quá trình dạy học 
cũng có bộ ba nhiệm vụ K-S-A là dạy kiến thức (Knowledge), dạy kỹ năng (Skill) và 
dạy thái độ (Attitude). 

3.2. Mục tiêu dạy học 

3.2.1. Định nghĩa 

Trong lý luận dạy học, mục tiêu là một yếu tố cấu thành của quá trình dạy học, 
dựa trên mục tiêu mà lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.  

Nguyên tắc quan trọng nhất là HSSV và giáo viên phải biết rất rõ rằng HSSV 
phải học điều gì ? Đa số giáo viên thường nghĩ " Tôi phải dạy chủ đề gì ?'' thay cho 
việc suy nghĩ rằng: HSSV có thể làm được việc gì sau khi kết thúc buổi học ?  

 Với quan niệm đó, mục tiêu dạy học là kết quả dự kiến mà HSSV đạt được khi 
kết thúc quá trình dạy học. 

Đặc điểm của mục tiêu dạy học: Có tính cụ thể với hành động chính xác; thời 
gian thực hiện ngắn, xác định; kết quả đo đạc được. Vì vậy, trong dạy học hiện đại 
người ta không sử dụng thuật ngữ mục đích, yêu cầu mà sử dụng thuật ngữ mục tiêu 
dạy học.  

 Các cấp độ mục tiêu: 

 + Cấp độ nhân cách: Mục tiêu dạy học hay sản phẩm dạy học cuối cùng cần đạt 
được chính là các phẩm chất nhân cách đã được hình thành, phát triển ở HSSV thông 
qua quá trình dạy học. Nhân cách thường được khái quát trong một mô hình nhân cách 
người tốt nghiệp, đó là mục tiêu dạy học. 

Có nhiều kiểu cấu trúc khác nhau về mô hình nhân cách, nhưng để thuận tiện 
cho việc mô hình hoá mục tiêu dạy học (hoặc rộng hơn: mục tiêu giáo dục – đào tạo), 
người ta có thể sử dụng một kiểu cấu trúc đơn giản của nhân cách, gồm có phẩm chất 
và năng lực.  

Phẩm chất trong mô hình nhân cách của người tốt nghiệp bao gồm: Những 
phẩm chất người công dân; những phẩm chất của người lao động nói chung và ở mọi 
lĩnh vực lao động nhất định. 

 Năng lực trong mô hình nhân cách của người tốt nghiệp bao gồm: Hệ thống các 
kiến thức khoa học - công nghệ; hệ thống các kỹ năng thực hành (chân tay và trí óc) 
chung và riêng; thể chất chung theo lứa tuổi và riêng theo ngành nghề. 

 + Cấp độ môn học, bài học. Mục tiêu của quá trình dạy học (có thể là ở một 
môn học, một phần, một chương hay một tiết học) là những tri thức, kỹ năng, thái độ, 
hành vi mà HSSV cần đạt được khi  học một môn học, bài học, tiết học.Trong lý luận 
dạy học, người ta thường đề cập dưới dạng cây mục tiêu học tập, từ mục tiêu đào tạo 
tổng quát --> mục tiêu môn học --> mục tiêu bài học. 

3.2.2. Phân tích mục tiêu dạy học 

  Trong các tài liệu sư phạm học kỹ thuật nghề nghiệp phổ biến hiện nay, người 
ta thường đề cập đến cách tiếp cận mục tiêu dạy học của Benjamin Bloom theo ba lĩnh 
vực mà người học phải đạt được trong quá trình dạy học là kiến thức, kỹ năng và thái độ.  
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 a) Kiến thức 

           Dựa trên tính chất của các chức năng của trí tuệ, Bloom đã tiến hành phân chia 
trình độ nhận thức của chủ thể thành sáu mức độ: 

+ Biết được biểu hiện ở chỗ người học có khả năng ghi nhớ các sự kiện, thuật 
ngữ và các nguyên lý dưới hình thức một biểu tượng xác định về đối tượng mà mình 
đã học. Sự ghi nhớ này đôi khi không có tính hệ thống. 

+ Thông hiểu được biểu hiện ở chỗ người học có thể hiểu và biết diễn giải, mô 
tả, tóm tắt thông tin về đối tượng mà mình đã thu lượm. Người học có thể biểu đạt sự 
thông hiểu của mình khi tiến hành giải thích tài liệu bằng lời, bằng đồ thị, biểu đồ hoặc 
bằng công thức toán học. Người học còn có khả năng dự đoán trước mọi sự vận động 
của đối tượng trong tương lai bằng cách phân tích nội dung của tài liệu, biết chứng 
minh được tính hợp lý của phương pháp, hướng đi và cách làm của mình. 

+ Áp dụng được biểu hiện ở chỗ người học có khả năng biết dùng các khái niệm 
và các nguyên lý đã biết để tiến hành giải quyết hoàn cảnh mới hoặc các tình huống 
thực tiễn. Áp dụng biểu hiện khả năng của người học biết giải quyết được các vấn đề phát 
sinh cũng như biết chứng minh tính chính xác cho cách thức sử dụng phương 
pháp của mình.  

+ Phân tích được biểu hiện ở chỗ người học có khả năng nhận ra các kết luận 
không được trình bày, các sai lầm về mặt logic đang tồn tại trong lập luận, biết phân 
biệt sự kiện với suy luận, biết phân tích cấu trúc của thao tác tổ chức công việc.  

         + Tổng hợp được biểu hiện ở chỗ người học biết kết hợp các bộ phận thành tổng 
thể mới. Người học có khả năng trình bày một vấn đề có cấu trúc hợp lôgic hoặc viết một 
bài luận hay một báo cáo ngắn có tính sáng tạo. Ở mức tổng hợp, người học có khả năng 
đề xuất một kế hoạch cho công tác tiến hành thí nghiệm, biết kết hợp các lĩnh vực tri thức 
khác nhau để xây dựng kế hoạch cho việc giải quyết vấn đề.  

+ Đánh giá được biểu hiện ở chỗ người học biết tiến hành so sánh, phê phán, chọn 
lọc, đưa ra các quyết định cũng như đánh giá tính nhất quán, tính logic của tài liệu, sự hợp 
lý của các kết luận và cách sử dụng các dữ kiện để suy nghĩ mà đưa ra các kết luận đó, 
biết xác định giá trị của công việc theo tiêu chuẩn. 

b) Kỹ năng 

Kỹ năng là khả năng con người có thể hoàn thành hành động dựa trên kiến thức, 
kỹ năng đã có trong những điều kiện và thời gian nhất định. Quá trình dạy học không 
chỉ tạo mọi điều kiện cho người học lĩnh hội tri thức mà còn rèn luyện những kỹ năng 
nhất định. Kỹ năng được hình thành theo các mức độ từ đơn giản đến phức tạp: 

 + Mức độ bắt chước: Hành động theo mẫu, khi điều kiện làm việc thay đổi thì 
gặp nhiều sai sót hoặc không hoàn thành công việc. 

 + Mức độ làm được: Hiểu nhiệm vụ cũng như quy trình làm việc nhưng còn có 
những sai sót, thời gian hoàn thành chậm và đôi khi còn cần có sự chỉ dẫn. 

 + Mức độ chính xác: Làm việc theo quy trình, chính xác và hoàn thiện công 
việc nhanh chóng. 

 + Mức độ tự động hoá: Kỹ năng được tự động hoá, trên cơ sở hình thành này là 
cơ sở để hình thành kỹ năng khác cao hơn. 
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 + Mức độ biến hoá: Là khả năng di chuyển kỹ năng sang các tình huống mới 
hoặc hình thành các kỹ năng phức tạp. 

Các mức độ trên được biểu hiện qua các phẩm chất: tính chính xác, tốc độ thực 
hiện hành động, khả năng độc lập để thực hiện công việc; tính linh hoạt: thể hiện khả 
năng hành động hợp lý trong các hoàn cảnh khác nhau (quan niệm về chất lượng đào 
tạo nghề được nhiều người thừa nhận là phải nhấn mạnh vào khả năng thích ứng của 
sức lao động), sự lựa chọn các phương tiện và điều kiện làm việc. 

c) Thái độ 

Dạy học phải đảm bảo chức năng giáo dục, khi hình thành phẩm chất, thái độ 
trên cơ sở sự lĩnh hội tri thức và rèn luyện kỹ năng, người học cần đạt được bao gồm 
những đáp ứng về mặt tình cảm đối với các vấn đề liên quan, với những mức độ biểu 
hiện khác nhau từ hưởng ứng đến thực hiện: 

 + Mức 1: Tiếp thu là mức người học đồng ý, phân vân hoặc không đồng ý. 

 + Mức 2: Hưởng ứng, người học nhận thấy đây là vấn đề cần thiết nên cam kết 
thực hiện hoặc thấy chưa cần thiết hoặc không cần thiết. 

 + Mức 3: Đánh giá, người học đánh giá lại các giá trị, đánh giá các giá trị mới. 

 + Mức 4: Tổ chức lại các giá trị mới. 

 + Mức 5: Hành động theo các giá trị mới. 

 Mục tiêu dạy học không chỉ là điểm để hoạt động dạy và học hướng đến, mà 
còn là thước đo để đánh giá thành tích của HSSV. Mỗi thước đo đều có những thang 
đo và các thang đo rất chi tiết và chính xác. Do vậy, mục tiêu dạy học có những tính 
chất sau đây: (SMART) 

 S = Specific  : Cụ thể 

 M = Measurable  : Đo được 

 A = Attainable : Thực hiện được 

 R = Realistic  : Thực tiễn 

 T = Time bound : Có điều kiện thời gian 

 Cũng theo quan điểm đó, theo tiến sỹ Dương Thiệu Tống một mục tiêu dạy học 
rõ ràng là những câu phát biểu: 

 - Phải cụ thể, rõ ràng; 

 - Phải đạt tới trong khoá học, bài học; 

 - Phải bao gồm nội dung dạy học thiết yếu; 

 - Phải quy định rõ kết quả của việc học tập, nghĩa là các khả năng mà người học 
có được khi đạt được mục tiêu; 

 - Phải đo lường được. 

 Tóm lại, mục tiêu dạy học phải rõ ràng, là những phát biểu mà thông tin được 
chính xác (không sai lầm, mơ hồ) về kết quả đạt được theo mong muốn của người đề 
ra. Nó phải không gồm những từ mang ý nghĩa chung chung, mơ hồ với ý nghĩa quá 
rộng hoặc quá trừu tượng (như các từ: hiểu, biết, nắm được, phát huy được …); nó nên 
được xác lập bằng những từ cụ thể, rõ ràng ít gây mơ hồ hay nhầm lẫn.  
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3.2.3. Xây dựng mục tiêu dạy học 

 a) Diễn tả mục tiêu dạy học dưới các dạng hành vi có thể quan sát được 

 Ví dụ: Lĩnh vực nhận thức 

 

Mức độ Diễn tả bằng hành vi 

Biết Định nghĩa, miêu tả, xác định, liệt kê, 
đặt tên, sao chép, lựa chọn, phát biểu. 

Thông hiểu Thay đổi, định nghĩa, phân biệt, giải 
thích, mở rộng, khái quát hoá, cho ví 
dụ, suy luận dự đoán, viết tóm tắt. 

Áp dụng Thay đổi, tính toán, chứng minh, liên 
kết, trình bày, giải quyết, sử dụng. 

Phân tích Phân chia, minh hoạ, phỏng đoán, xây 
dựng đề cương, vạch kế hoạch lựa 
chọn, chia nhỏ, thay thế. 

Tổng hợp Phân loại, kết hợp, biên soạn, sáng tạo, 
sáng chế, thiết kế, tổ chức, lập kế 
hoạch. sắp xếp lại, tóm tắt, viết lại. 

Đánh giá So sánh, đối chiếu, bình phẩm, miêu tả, 
phân biệt, giải thích, tóm tắt, ủng hộ. 

Bảng 3.2. Mục tiêu nhận thức 

 Về kỹ năng chủ yếu thể hiện ở "biết làm", ở sự hoàn thành những bài tập hoặc 
những nhiệm vụ nhận thức đặt ra trong quá trình dạy học.  

 Trong việc đào tạo rèn luyện kỹ năng nghề cho HSSV sao cho sau khi tốt 
nghiệp có thể độc lập giải quyết các công việc thuộc về nghề của mình ở ngoài xã hội. 
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b) Xây dựng mục tiêu dạy học của bài học có thể theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ xây dựng mục tiêu dạy học 

 

 

 

 

 
Bắt đầu 

 
Người học sẽ có khả năng... 

 
Nói với người học 

Dùng những động từ cụ thể: 
nhận dạng, xác định, phân 
loại, giải quyết 

Trong giới hạn do nội dung 
dạy học quy định 

- Cho biết 
- Bằng cách sử dụng 
- Với 
-......... 

- Tỷ lệ % 
- Quy mô 
- Thời hạn 
- Chính xác 
- Số lượng 
- Mức độ có thể chấp nhận 
 

 
Chọn động từ hành động 

Diễn tả sản phẩm của 
 Hành động 

Xác định các điều kiện thực 
hiện 

Quy định tiêu chí 
 thành công 

Kết thúc 

 
 

Người học 
làm gì? 

 

Không có  HVi HVi không 
quan sát được 

HVi quan sát được 
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 c) Xây dựng mục tiêu bài học lý thuyết và thực hành nghề 

 Trong đào tạo nghề, mục tiêu dạy học được xác định cho loại bài học lý thuyết 
và thực hành. 

 Ví dụ: Mục tiêu dạy học bài lý thuyết nghề.  

    Bài: Công tác điện 

 Sau khi hoc xong bài học này, người học có khả năng:  

           - Trình bày được cấu tạo của công tắc 2 cực, 3 cực; phân loại cũng như chức 
năng công dụng của công tắc 2 cực, 3 cực. 

           - Chọn được, kiểm tra được công tắc khi sử dụng, mắc được công tắc vào mạng điện  

- Biết tiết kiệm trong sử dụng điện. 

 Ví dụ: Mục tiêu dạy học bài thực hành nghề 

  Bài thực hành: Lồng và đấu bộ dây quạt điện kiểu xếp kép  

 Sau khi hoc xong bài học này, người học có khả năng: 

 - Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng được trình tự lồng và đấu bộ dây quạt 
điện kiểu xếp kép. 

 - Lồng và đấu bộ dây quạt điện kiểu xếp kép theo đúng yêu cầu kỹ thuật, qua đó 
rèn luyện các động tác lồng các cuộn dây, đấu dây, kỹ năng kiểm tra trình tự lồng, đấu 
dây trước khi cho chạy thử. Kỹ năng tổ chức sắp xếp nơi làm việc. 

 - Tiết kiệm được nguyên vật liệu và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

          Mô đun: Kỹ thuật ảnh và xử lý đồ họa (Tin học) 

Sau khi hoàn thành mô đun, người học có khả năng: 

- Thực hiện xử lý ảnh kỹ thuật số một cách chuyên nghiệp, tự thiết kế các mẫu 
mã trang WEB thành thạo để có thể dựng lên các website hiệu quả. 

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng tốt để có thể tự tìm hiểu và làm việc trên các 
phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng khác. 

- Thực hiện được thiết kế đồ hoạ một cách thành thạo và tự thiết kế mẫu cho 
trang WEB. 

3.3. Nguyên tắc dạy học 

 Muốn tổ chức, điều khiển để qúa trình dạy học đạt kết quả tối ưu, cần thiết phải 
tuân theo những tư tưởng chủ đạo, những luận điểm cơ bản có tính quy luật của lý luận 
dạy học chỉ đạo toàn bộ qúa trình dạy học. Những luận điểm cơ bản đó chính là những 
nguyên tắc dạy học. 

3.3.1. Định nghĩa 

 Trong ngôn ngữ thông thường, người ta hiểu nguyên tắc là quan điểm định 
hướng cần quán triệt và đồng thời là những quy định cho hành động. 

Về mặt triết học, nguyên tắc là luận điểm cơ bản rút ra từ sự khái quát hoá các 
mối quan hệ có tính quy luật nhằm phục vụ cho nghiên cứu lý luận và hoạt động 
thực tiễn. 



77 

 Quá trình dạy học là quá trình vận động phát triển hợp quy luật nhằm đạt tới 
mục tiêu dạy học. Là một quá trình vận động phát triển nhưng con người chủ động tác 
động theo những nguyên tắc nhất định nhằm đạt tới hiệu quả cao hơn trong dạy học. 

 Định nghĩa: Nguyên tắc dạy học là những luận điểm cơ bản có tính quy luật 
của lý luận dạy học có tác dụng chỉ đạo toàn bộ tiến trình dạy và học nhằm thực hiện 
mục tiêu dạy học. 

Các nguyên tắc dạy học có giá trị chung cho tất cả các môn học, các bậc học và 
các ngành nghề đào tạo.  

Các nguyên tắc dạy học có tính hai mặt, một mặt chúng phản ánh nhiệm vụ của 
giáo dục – đào tạo do nhà trường thực hiện nên mang tính chất chủ quan; mặt khác các 
nguyên tắc dạy học phản ánh các mối quan hệ có tính quy luật cơ bản của quá trình 
dạy học được rút ra từ bản chất của quá trình dạy học, vì vậy chúng mang tính chất 
khách quan.  

Do các nguyên tắc dạy học được quy định bởi mục đích và nhiệm vụ của giáo 
dục và dạy học nên chúng cũng có thể thay đổi theo sự thay đổi của xã hội. 

3.3.2. Hệ thống nguyên tắc dạy học 

 Các nguyên tắc dạy học được xây dựng dựa trên những cơ sở khoa học và thực 
tiễn sau đây: 

 - Những tư tưởng giáo dục tiên tiến của các nhà sư phạm, những nhà tư tưởng 
qua các thời đại, những tư tưởng giáo dục tiên phong vượt trước thời đại, được thử 
thách trong lịch sử và thực tiễn. 

 - Những kinh nghiệm giáo dục tiên tiến của loài người, những thành quả thực 
tiễn đã đem lại những thành công trong giáo dục và dạy học của quá khứ và hiện tại. 

 - Các thành tựu về mặt lý luận hay thực tiễn của các lĩnh vực khoa học liên ngành 
có liên quan đến dạy học và giáo dục như sinh lý học, điều khiển học, công nghệ thông tin 
... có thể vận dụng vào quá trình dạy học đạt kết quả cao. 

 Trên cơ sở đó, quá trình dạy học nghề nghiệp cần thực hiện các những nguyên 
tắc sau: 

   a) Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất biện chứng giữa tính khoa học và tính 
giáo dục trong dạy học 

Qúa trình dạy học được tổ chức đặc biệt theo một chương trình, một kế hoạch 
xác định nhằm thực hiện mục tiêu hình thành và cải biến nhân cách HSSV. Ở đây, tính 
khoa học và tính giáo dục có mối quan hệ biện chứng tạo ra sự thống nhất giữa quá 
trình dạy học và quá trình giáo dục. 

+ Việc đảm bảo tính khoa học trong dạy học được thể hiện ở nội dung các vấn 
đề sau: 

- Mục tiêu dạy học được xây dựng trên cơ sở có sự phân tích những yêu cầu của 
xã hội theo phương châm: “Dạy cái mà xã hội cần chứ không dạy cái mà giáo viên và 
nhà trường có”, xuất phát từ sự phân tích khoa học những đặc điểm tâm - sinh lý của 
HSSV.  
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- Nội dung dạy học bao gồm một hệ thống kiến thức toàn diện, hiện đại và 
chính xác về các lĩnh vực của cuộc sống của con người được chọn lọc từ những hiểu 
biết của loài người về tự nhiên, xã hội, tâm linh, kỹ thuật - công nghệ.  

Nội dung dạy học phản ánh một cách đúng đắn, chân thực khách quan, vạch ra 
được những quy luật cơ bản của sự vận động của đối tượng - hiện tượng và những mối 
liên hệ bản chất của chúng mà qua đó, hình thành trong ý thức của HSSV một bức 
tranh chân thực về thế giới, về những quy luật của sự phát triển của chúng. Để thực 
hiện được công việc này, giáo viên phải coi trọng việc hình thành những quan điểm có 
tính lý thuyết như định luật, định lý... và những khái niệm khoa học trong khi giảng 
dạy các môn học. Hệ thống quan điểm và những luận điểm cơ bản của lý luận khoa 
học được kết hợp biện chứng với nhau làm thành nội dung môn học.  

Trong khi dạy học, phải tổ chức cho HSSV nắm vững được hệ thống những 
khái niệm của khoa học dưới ánh sáng của những quan điểm lý luận chủ đạo. Nguyên 
tắc đảm bảo tính khoa học đòi hỏi nội dung dạy học phải phản ánh được những thành 
tựu mới nhất của khoa học, kỹ thuật và công nghệ ở trong nước cũng như toàn thế 
giới.  

- Tính khoa học được thể hiện trong phương pháp dạy học. Phương pháp dạy học 
được coi là một hệ thống các cách  thức, thủ thuật, con đường, biện pháp sư phạm đặc 
biệt có tính khoa học, tính kỹ thuật và tính nghệ thuật. Phương pháp dạy học được lựa 
chọn và rút ra từ mục đích, nội dung của dạy học, dựa vào trình độ phát triển trí tuệ, 
khả năng nắm vững kiến thức của HSSV, quy luật nhận thức chung của loài người. 

Việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên có thể tác động được vào tính 
tích cực học tập của HSSV nhằm làm cho họ có khả năng nắm vững tri thức, linh hoạt 
trong tư duy, trở thành người năng động, tự chủ và sáng tạo.    

+ Đảm bảo tính giáo dục 

Tính giáo dục là thuộc tính bản chất của quá trình dạy học. Dạy học được thực 
hiện nhằm tới mục tiêu giáo dục nhân cách con người mới phát triển toàn diện cho 
HSSV. Mục đích giáo dục có thể biểu hiện ở những phẩm chất gần gũi, trực tiếp, cũng 
có thể là những hướng đi của cuộc sống lâu dài đối với con người. Bản thân nội dung 
của các môn học lý thuyết, thực hành - thực tập sản xuất đã mang tính giáo dục cao và 
phương pháp dạy học những nội dung đó cũng có tác dụng động viên, khích lệ sự cố 
gắng, kích thích tính tích cực học tập, tự rèn luyện nhân cách, hình thành thái độ lao 
động nghề nghiệp cho HSSV.  

Tính khoa học và tính giáo dục được thâm nhập vào nhau, cùng vận hành, thực 
hiện một cách đồng thời trong quá trình dạy học. Quá trình dạy học khi vận hành với 
mọi nội dung khác nhau sẽ phải tuân theo cả tính khoa học và tính giáo dục trong sự 
thống nhất biện chứng giữa chúng. 

b) Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất biện chứng giữa lý luận và thực tiễn  

Nguyên tắc này xem lý luận và thực tiễn trong quá trình dạy học là một khối 
thống nhất không thể chia cắt được trong việc tiếp thu tri thức, kỹ năng, kỹ xảo 
của HSSV. 

Lý luận và thực tiễn luôn là hai mặt của quá trình nhận thức cũng như của việc 
cải tạo tự nhiên, xã hội và bản thân của con người.  
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Lý luận được biểu hiện ở toàn bộ những tri thức về sự vật và hiện tượng của thế 
giới khách quan. Lý luận là hình thức cơ bản để phản ánh tư tưởng của hiện thực 
khách quan vào ý thức con người. Nó tồn tại dướng dạng trình bày có thứ tự và hệ 
thống những kiến thức tổng quát về một lĩnh của hiện thực khách quan hoặc hiện 
tượng của cuộc sống tinh thần. Lý luận là kinh nghiệm đã được khái quát hoá trong ý 
thức con người. Như vậy, lý luận được xem như phương hướng chính cho hoạt động. 
Không có lý luận thì không xác lập được phương hướng, không thể tiến hành được 
hoạt động.   

Thực tiễn là toàn bộ hoạt động của con người trong cuộc sống nhằm bảo đảm cho 
sự tồn tại và phát triển của xã hội được biểu hiện trong các quá trình, các lĩnh vực sản 
xuất, văn hoá, hoạt động xã hội, trong công tác thực nghiệm khoa học. Kiến thức lý 
thuyết được chủ thể vận dụng nhằm giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn để chỉ đạo 
cho hành động, ngược lại, thực tiễn vừa là tiêu chuẩn chân lý vừa là điểm xuất phát và 
động lực của hoạt động nhận thức.  

Lý thuyết và thực tiễn luôn có sự gắn bó hữu cơ, có mối quan hệ khăng khít với 
nhau. Điều đó không chỉ đúng cho hoạt động nhận thức nói chung mà đúng cho cả 
hoạt động nhận thức của HSSV trong quá trình dạy học. Nó phải được thể hiện trong 
suốt quá trình dạy học mà rõ nét hơn cả là trong khi xây dựng nội dung dạy học.  

Nội dung dạy học phải thể hiện được mối liên hệ hữu cơ giữa những kiến thức lý 
thuyết với thực tiễn sản xuất của nghề trong phạm vi quốc tế và trong nước. Trong dạy 
học, nhà sư phạm cần có ý thức coi trọng khâu thực hành và phải thấy rõ ràng rằng 
thực hành không những có tác dụng rèn luyện cho HSSV kỹ năng, kỹ xảo, tay nghề, 
thao - động tác nghề, cử động lao động mà đồng thời còn góp phần làm cho kiến thức 
của họ trở nên sâu sắc, vững chắc và có hệ thống hơn. Ngoài ra, thực hành còn có tác 
dụng làm hình thành được hứng thú nhận thức, giáo dục tư tưởng và thái độ đúng cho 
HSSV. 

c) Nguyên tắc thống nhất biện chứng giữa hoạt động dạy và hoạt động học  

Mối quan hệ biện chứng giữa hoạt động dạy với hoạt động học vừa mang tính 
quy luật vừa là nguyên tắc hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo chất lượng thật sự 
của quá trình dạy học. Dạy và học là hai thành tố trung tâm không thể thiếu được của 
quá trình dạy học. Mọi tác động dạy và học phải được thực hiện trong thể thống nhất 
biện chứng với nhau vì kết quả của hoạt động này hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động 
kia.  

Trong quá trình dạy học, giáo viên là chủ thể thực hiện những tác động hình 
thành các phẩm chất nhân cách đến HSSV bằng những biện pháp sư phạm xác định 
thông qua thực hiện những nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học nhất định và 
HSSV, với tư cách như là chủ thể tiếp nhận sự tác động đó của giáo viên phải thực sự 
tích cực, tự giác, độc lập, sáng tạo, hăng say và thiết thân khi thực hiện nhiệm vụ học tập.  

Trong quá trình dạy học, HSSV không chỉ là khách thể mà còn là chủ thể tích 
cực. HSSV là chủ thể có ý thức của xã hội. Họ ý thức rõ được yêu cầu và nhiệm vụ 
học tập, tự giác, chủ động, tích cực tiếp nhận sự tác động sư phạm từ phía nhà sư 
phạm. Vai trò chủ thể của HSSV càng được phát huy thì tác động sư phạm của giáo 
viên càng có hiệu quả.  

Trong sự thống nhất biện chứng, sự kết hợp giữa hai mặt đó của quá trình dạy 
học, hoạt động dạy bao giờ cũng phải đóng vai trò chủ đạo, tổ chức, thiết kế, hướng 
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dẫn hoạt động học. Giáo viên phải chỉ rõ phương hướng, nội dung và phương pháp học 
tập cho HSSV, phải tìm mọi cách làm cho các em biết tự giác tuân theo sự hướng dẫn 
của mình. Cần khẳng định rằng, dù cho phương tiện dạy học có tối tân đến đâu thì 
người giáo viên bao giờ cũng là nhân tố quyết định, giữ vai trò chủ đạo. Giáo viên có 
nhiệm vụ quan trọng là phải thực hiện những tác động khơi dậy tiềm năng, khởi động 
và phát huy cho được tính độc lập, sáng tạo, vai trò chủ thể của HSSV trong học tập.  

Chính vì vậy, cần kết hợp chặt chẽ và thống nhất vai trò chủ đạo của giáo viên 
với tính tự giác, tích cực, chủ động, độc lập của HSSV tức là phải đảm bảo sự thống 
nhất biện chứng giữa những tác động dạy với tác động học. 

d) Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất biện chứng giữa cái trừu tượng và 
cái cụ thể 

Tiêu chuẩn cơ bản để phân biệt cái cụ thể với cái trừu tượng là ở sự đối nhau giữa 
tính phát triển toàn vẹn với tính khái quát - cái chưa vận động - chưa được phát triển 
của đối tượng mà ta so sánh.  

Cái này có thể là cụ thể so với cái kia nếu cái thứ nhất là cái toàn vẹn, cái đã phát 
triển, đã hoàn thiện hơn so với cái kia. Ngược lại, cái thứ hai là cái trừu tượng so với 
cái thứ nhất nếu nó là cái chung - cái khái quát, cái chưa được phát triển. Sự khác nhau 
giữa cái cụ thể và cái trừu tượng chỉ là tương đối. Trong mối liên hệ này, mỗi sự vật, 
hiện tượng có thể là cụ thể nhưng trong mối liên hệ khác nó lại là trừu tượng. 

Bản chất của quá trình dạy học là quá trình nhận thức độc đáo có tính chất nghiên 
cứu của HSSV dưới sự tổ chức và điều khiển của giáo viên. Qúa trình nhận thức diễn 
ra theo quy luật “từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng 
đến thực tiễn”. Như vậy, ở đây diễn ra sự di chuyển từ cái cụ thể đến cái trừu tượng, từ 
vật chất đến ý thức, từ dấu hiệu và biểu tượng đến khái niệm và ngược lại.  

Nhận thức có thể bắt đầu từ một đối tượng cụ thể của hiện thực khách quan mà 
con người có thể tri giác trực tiếp được bằng các giác quan của mình. Đây là giai đoạn 
phản ánh cảm tính thuộc tính của sự vật, hiện tượng trong thực tiễn vào ý thức con 
người dưới dạng cảm giác, tri giác và biểu tượng. Trong giai đoạn trực quan cảm tính 
này, sự nhận thức còn bị phiến diện, thậm chí còn có thể chứa đựng những nhân tố gây 
cho chủ thể sự nhầm lẫn, ảo tưởng.  

Sự nhận thức cái cụ thể, hiện thực của chủ thể cần phải được sự soi sáng của hoạt 
động tư duy để giúp họ phát hiện ra cái bản chất đồng thời cần gạt bỏ cái thứ yếu - cái 
không bản chất trong sự đa dạng đó của sự vật, hiện tượng. Quá trình chủ thể tiến hành 
tách, cô lập bằng tư duy cái thứ yếu - cái không phải là bản chất ra khỏi cái tổng thể đó 
chính là sự trừu tượng hoá. Như vậy, trong giai đoạn này, sự nhận thức của chủ thể 
được đi từ cái cụ thể, cảm tính lên cái khái quát hóa những thuộc tính bản chất khi 
nhận thức đã đạt đến trình độ trừu tượng hoá cần thiết bằng một khái niệm hay quy 
luật, tức là tới bản chất của hiện tượng thì sự nhận thức bắt đầu vận động theo hướng 
ngược lại. Có nghĩa là cái trừu tượng được coi là cái gốc, cái cơ bản để từ đó làm nảy 
sinh và phát triển những khái niệm. Cái cụ thể được tái tạo trong tư duy là cái đã vận 
động, phát triển đạt tới trình độ cao, sâu sắc, toàn diện và đầy đủ trong hiện thực.  

Giáo viên phải căn cứ vào mục đích dạy học mà tiến hành lựa chọn điểm xuất 
phát cho hoạt động nhận thức của HSSV là cái cụ thể cảm tính như vật thể, sự kiện, 
hiện tượng của hiện thực khách quan hoặc cái trừu tượng - khái quát như khái niệm, 
định lý, định luật, học thuyết... Giáo viên cần sử dụng phối hợp nhiều loại phương tiện 
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trực quan với tư cách là các phương tiện của hoạt động nhận thức và các nguồn nhận 
thức khác nhau. Việc hình thành những khái niệm hay định luật cơ bản thường phải 
bắt đầu bằng những quan sát hay thí nghiệm, trên cơ sở thực tế của việc tổ chức cho 
HSSV quan sát mà rút ra những kết luận có tính khái quát về đối tượng. 

Cần phải tổ chức và chỉ đạo cho HSSV giải những bài tập nhận thức ở những 
mức độ khác nhau như thiết kế theo mẫu, thiết kế tiếp, thiết kế mới mà khi giải quyết 
chúng đòi hỏi các em phải biết thiết lập được các mối quan hệ giữa cái cụ thể với cái 
trừu tượng thông qua các quá trình tư duy trừu tượng. 

e) Nguyên tắc phát huy tính tích cực, độc lập và sáng tạo của HSSV 

Dạy học bao gồm hoạt động dạy và hoạt động học. HSSV là chủ thể của hoạt 
động học. Tính tích cực là sự năng động của ý thức, biểu hiện thái độ muốn tìm hiểu 
sâu sắc nội dung học tập, chủ động trong quá trình lĩnh hội và cố gắng vận dụng tri 
thức đó vào thực tiễn. Nguồn gốc của tính tích cực là nhu cầu nhận thức của HSSV 
được gặp gỡ với đối tượng học tập, làm nảy sinh động cơ học tập. Phát huy tính tích 
cực là: 

+ Hoạt động dạy phải được xuất phát từ hoạt động học và phải lấy đặc điểm của 
hoạt động học làm cơ sở chân lý. Hoạt động học là xuất phát điểm của hoạt động dạy 
và hoạt động dạy phải được diễn ra hoàn toàn thích nghi với hoạt động học chứ không 
thể bắt học phải hoàn toàn thích nghi với dạy.  

+ Giáo viên phải tạo lập cho HSSV có được nhu cầu nhận thức, biết vận dụng 
sáng tạo các phương pháp dạy học để các em có thể tiến hành giải quyết những nhiệm 
vụ tìm tòi, phát hiện tri thức mới. Trong khi thực hiện hệ thống nhiệm vụ của các quá 
trình sư phạm, người giáo viên phải biết khai thác hết mọi tiềm năng trí tuệ, biết tạo 
nên nhu cầu và hứng thú  học tập cho HSSV.  

Vì vậy, người giáo viên cần biết quán triệt nguyên tắc này trong toàn bộ quá trình 
dạy học mà đặc biệt trong việc sử dụng các phương pháp dạy học có khả năng tạo cho 
HSSV có đủ điều kiện để được tham gia trực tiếp vào việc thực hiện nhiệm vụ dạy 
học. Nhà sư phạm Dixtecvec người Đức đã khẳng định rằng: "Người thầy giáo tồi là 
người mang chân lý sẵn đến cho HSSV, người thầy giáo giỏi là người dẫn HSSV đi 
tìm chân lý".  

Nguyên tắc phát huy tích cực học tập của HSSV yêu cầu giáo viên phải tiến hành 
tổ chức cho các em tham gia hoạt động tích cực. Đối với HSSV, tính tích cực bên 
trong thường được nảy sinh do những tác động từ bên ngoài. Làm được điều này chính 
là nhờ ở nghệ thuật sư phạm của giáo viên.  

Trong dạy học, giáo viên phải biết tạo dựng hàng loạt các mâu thuẫn, khéo léo lôi 
cuốn, hấp dẫn HSSV để họ tự ý thức tiếp nhận và tìm tòi cách giải quyết chúng. Làm 
sao trong dạy học, toàn bộ những vấn đề lẽ ra giáo viên phải thuyết trình, giải thích, áp 
đặt một cách khiên cưỡng và HSSV phải tiếp thu, ghi nhớ, phục tùng máy móc - một 
chiều trở thành vấn đề do tự HSSV khám phá dưới sự tổ chức - chỉ đạo của thầy. Tri 
thức mà được tự mình tìm ra bằng cách chủ thể trực tiếp thực hiện hệ thống các nhiệm 
vụ hoạt động - giao tiếp sẽ bền vững, sâu sắc và có ý nghĩa lớn đối với nhân cách 
HSSV. 
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g) Nguyên tắc đảm bảo tính vững chắc của kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo và tính 
mềm dẻo của tư duy 

Nguyên tắc này đòi hỏi người giáo viên trong quá trình dạy học khi thực hiện các 
tác động sư phạm phải đảm bảo cho HSSV lĩnh hội được hệ thống tri thức, kỹ năng 
vững chắc, lâu bền đồng thời phải làm sao cho các em có thể tái hiện và biết vận dụng 
chúng một cách linh hoạt vào các tình huống nhận thức hay hoạt động thực tiễn khác 
nhau. Sự lĩnh hội kiến thức của chủ thể biểu hiện ở sự hiểu biết của họ về sự vật - hiện 
tượng, biết định nghĩa khái niệm đúng với bản chất, hiểu được các trường hợp tổng 
quát và riêng biệt của nó. Lĩnh hội tri thức còn biểu hiện ở chỗ chủ thể biết trình bày, 
diễn tả nó một cách rành mạch, xúc tích, đúng với bản chất của nó, biết vận dụng 
thành thạo các tri thức đã có vào trong các trường hợp khác nhau để giải quyết các vấn 
đề lý thuyết và thực tiễn do cuộc sống xã hội đặt ra.  

Để thực hiện được nguyên tắc này, nhà sư phạm cần chú ý đến các vấn đề sau:  

+ Nội dung dạy học phải được sắp xếp theo logic khoa học đặc trưng cho môn 
học và logic sư phạm, phù hợp với đặc điểm và trình độ của HSSV. Những điểm nổi 
bật, những cái cơ bản ở từng đề mục, từng chương phải được nhấn mạnh để HSSV tập 
trung sức lực, trí tuệ vào đó. Không nên cung cấp thông tin một cách rời rạc, vụn vặt 
mà phải tạo điều kiện để HSSV nắm vững được cái chung, cái khái quát, những kiến 
thức cơ bản, những tư tưởng chủ đạo, biết liên kết các sự kiện, hiện tượng xoay quanh 
cái cơ bản, cái chủ đạo đó. Trong quá trình tự học, rèn luyện, HSSV phải biết sử dụng 
phối hợp các loại ghi nhớ để tiến hành thực hiện hành động bắt chước theo mẫu, thiết 
kế tiếp và thiết kế mới;  

+ Trong quá trình dạy học, cần thực hiện những tác động có tác dụng làm phát 
triển những năng lực nhận thức, khả năng hành động, tâm thế sẵn sàng bước vào cuộc 
sống lao động và nghề nghiệp;  

+ Ôn tập thường xuyên là một biện pháp để xem xét cái đã học dưới góc độ mới, 
làm phong phú kiến thức bằng các sự kiện mới, đưa tri thức vào hệ thống các tri thức 
đã học từ đó, làm giàu thêm vốn hiểu biết và đặc biệt làm cho kỹ năng hệ thống hoá và 
khái quát hoá được phát triển. Ôn tập còn có nghĩa là tổ chức vận dụng vốn hiểu biết 
của mình dưới nhiều hình thức như làm bài tập giải thích các hiện tượng thực tế, tiến 
hành các thí nghiệm, tham gia lao động sản xuất để làm ra sản phẩm... Trong đó, có 
các bài tập ứng dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo vào các tình huống khác nhau. Nhờ vậy, 
HSSV sẽ có năng lực thích ứng cao với những biến đổi của hoàn cảnh nhận thức cũng 
như của hoạt động thực tiễn. 

h) Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức chung và vừa sức riêng 

Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình dạy học, nhà giáo phải biết vận dụng nội 
dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học sao cho phù hợp với trình độ phát 
triển chung cũng như riêng của từng HSSV trong lớp nhằm đảm bảo cho từng em đều 
có thể phát triển ở mức tối đa so với khả năng của mình. Đã từ lâu, tính vừa sức tiếp 
thu của người học đã là một nguyên tắc sư phạm chỉ đạo việc lựa chọn nội dung, 
phương pháp dạy học.  

Vừa sức hay phù hợp với khả năng tiếp thu không có nghĩa là dễ dãi, nhẹ nhàng, 
thoải mái trong khi lĩnh hội kiến thức. Vừa sức phải được hiểu là người giáo viên phải 
biết nêu đòi hỏi người học trong quá trình lĩnh hội tri thức phải luôn luôn cố gắng sử 
dụng đến giới hạn cao nhất cái có thể có của mình, sự nỗ lực trí tuệ, toàn bộ những khả 
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năng nhận thức vào việc tổ chức lĩnh hội tri thức và phát triển trí tụê. Điều đó có nghĩa 
là độ khó của nhiệm vụ học tập phải hoàn toàn phù hợp với giới hạn trên của vùng 
phát triển trí tuệ gần nhất của trí tuệ ở HSSV mà các em có thể hoàn thành với sự nỗ 
lực cao nhất về trí tuệ và thể lực của mình. 

Trong quá trình dạy học, nhà sư phạm cần nắm vững đặc điểm riêng của HSSV 
cũng như đặc điểm chung của nhóm về năng lực nhận thức, thái độ, động cơ, tinh thần 
và ý thức học tập. Trên cơ sở đó, họ biết tiến hành lựa chọn, vận dụng được nội dung, 
phương pháp và hình thức tổ chức sao cho phù hợp với trình độ của HSSV. Trong khi 
dạy học, các tác động sư phạm phải được thực hiện theo nguyên lý từ đơn giản đến 
phức tạp, từ gần đến xa, từ nắm tri thức đến rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, từ vận dụng tri 
thức trong những tình huống đã học đến vận dụng tri thức vào những tình huống mới.  

Nhà sư phạm phải biết thường xuyên theo dõi tiến trình lĩnh hội của HSSV để kịp 
thời có biện pháp điều chỉnh hoạt động của bản thân cũng như của HSSV mà nhất là 
các tác động bồi dưỡng HSSV giỏi và giúp các em yếu, kém. Cần cá thể hoá việc dạy 
học. Đó là biện pháp cơ bản dùng để tổ chức hệ thống những tác động giúp đỡ riêng 
cho từng loại đối tượng HSSV, thậm chí từng HSSV. 

3.4. Nội dung dạy học 

3.4.1. Định nghĩa 

  Nội dung dạy học là yếu tố cơ bản của quá trình dạy học. Nội dung dạy học là 
hệ thống kiến thức, kỹ năng và thái độ được qui định trong kế hoạch, chương trình mà 
trên cơ sở thực hiện nó mới đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục. 

3.4.2. Cấu trúc nội dung dạy học 

 Nội dung dạy học luôn vận động và phản ánh sự phát triển của khoa học kỹ 
thuật và công nghệ. Trong qui trình đào tạo, nội dung đó cần được quán triệt trong 
từng bài học lý thuyết, thực hành, tích hợp. Có thể xem xét mối quan hệ đó qua sơ 
đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Mối quan hệ của nội dung dạy học 

 

Lĩnh vực: 
khoa học 
kỹ thuật 

công nghệ 

Xây dựng 
chương 
trình các 
môn học 

 Biên soạn: 
tài liệu 

giáo khoa 
giáo trình. 

Bài học  
lý thuyết 
thựchành, 
tích hợp 

Theo các định hướng: 
Truyền thống 

Tích hợp 
Phân hoá.... 

KHTN 
KHKT 
KHXH 

công nghệ 

Tri thức dạy học 
Tri thức của khoa 

học 
Tri thức của  
chương trình 
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3.4.3. Cấu trúc nội dung dạy nghề 

Nội dung dạy học bao gồm hệ thống các kiến thức về văn hoá - xã hội, khoa học 
- công nghệ, các kỹ năng lao động chung và chuyên biệt cần thiết để hình thành, phát 
triển các phẩm chất, năng lực nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu của lao động nghề 
nghiệp ở trình độ mong đợi.  

Nội dung dạy học ở trường dạy nghề được xây dựng trên cơ sở mục tiêu dạy 
nghề (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng). Nội dung dạy học được phân hoá theo các 
ngành, nghề khác nhau, có tính kế thừa và liên thông với nội dung dạy học ở đại học 
và cao đẳng. 

a) Các môn học chung 

Có những môn học chung bắt buộc như: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, 
Giáo dục quốc phòng, Tin học, Ngoại ngữ.  

Ngoài ra, đối với HSSV tốt nghiệp trung học cơ sở cần học thêm các kiến thức văn 
hoá bổ trợ. Tuỳ theo tính chất, đặc điểm của từng nghề, các môn văn hoá bổ trợ phải được 
lựa chọn các kiến thức bổ sung phù hợp.  

b) Các môn học chuyên môn 

Các môn học chuyên môn cung cấp kiến thức chuyên môn của nghề. Nội dung 
các môn chuyên môn được xây dựng theo nhóm nghề, nghề. 

Ví dụ: Nghề Công nghệ ôtô trình độ cao đẳng có thể gồm các môn: 

1) Vẽ kỹ thuật  

2) Dung sai - đo lường 

3) Vật liệu cơ khí 

4) Cơ kỹ thuật 

5) Kỹ thuật điện - điện tử công nghiệp 

6) Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 

7) Toán cao cấp 

8) Vật lý đại cương 

9) AUTO CAD 

10)  Tổ chức sản xuất trong sửa chữa ôtô 

11)  Nhiệt kỹ thuật 

12)  ứng dụng điều khiển thuỷ lực và khí nén 

13)  Lý thuyết về động cơ và ôtô 

14)  Công nghệ sửa chữa ôtô 
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c) Các mô đun 

Các mô đun nhằm hình thành lý thuyết nghề, thực hành kỹ năng cơ bản, thực 
hành chuyên sâu, thực tập tốt nghiệp.  

Cấu trúc nội dung dạy học theo mô đun bao gồm các thành tố cơ bản như:  

- Mục tiêu cần đạt được sau khi học xong mô đun;  

- Nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ của mô đun;  

- Điều kiện thực hiện mô đun; 

- Các câu hỏi thi, các test dùng để kiểm tra, đánh giá trước, trong và sau khi thực 
hiện mô đun.  

- Hướng dẫn cách xếp loại, cấp chứng chỉ nghề. 

Ví dụ:  

Nghề Công nghệ ôtô trình độ cao đẳng, có thể gồm một số mô đun: 

1) Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí 

2) Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống bôi trơn 

3) Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống làm mát 

4) Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng 

5) Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen 

6) Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa trên ôtô 

7) Chẩn đoán kỹ thuật động cơ ôtô 

8) Điều khiển tự động hệ thống treo 

9) ............................................... 

3.5. Các loại bài học trong dạy nghề 

3.5.1. Bài lý thuyết  

 Bài lý thuyết nhằm hình thành cho người học kiến thức lý thuyết đại cương, cơ 
sở và chuyên ngành.  

Bài lý thuyết gồm: 

+ Bài học nghiên cứu kiến thức mới: Là loại bài học mà giáo viên tổ chức cho 
HSSV lĩnh hội tri thức mới, hiểu rõ và phát hiện được ý nghĩa của các mối liên hệ và 
quan hệ trong đối tượng nghiên cứu. 

+ Bài ôn tập, hệ thống hoá kiến thức: Là loại bài học mà giáo viên tổ chức cho 
HSSV hoà nhập kiến thức mới đã lĩnh hội vào vốn kiến thức đã có, rèn luyện kỹ năng 
thông qua ứng dụng. 
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+ Bài vận dụng kiến thức hình thành kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tự lực ứng 
dụng một cách phức hợp kiến thức, kỹ năng và chuyển chúng vào những tình huống 
mới. 

+ Bài kiểm tra, đánh giá và uốn nắn kiến thức, kỹ năng: Mục tiêu của bài học là 
xác định mức độ lĩnh hội kiến thức và mức độ hình thành kỹ năng, củng cố, hệ thống 
hoá kiến thức cũng như sửa chữa, uốn nắn kiến thức, kỹ năng. 

+ Bài tổng hợp: Là loại bài học trong đó bao hàm các bước dạy học cơ bản và 
cùng lúc thực hiện tất cả các chức năng của các bài học trên. Tiến trình bài học đi từ tổ 
chức lớp đến kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn tự học với các phương án đa dạng đảm 
bảo mục tiêu của các loại bài học. Đây là loại bài học phổ biến trong dạy học lý thuyết. 

3.5.2. Bài thực hành 

 Là loại bài học phổ biến trong đào tạo nghề nghiệp, tuỳ mục đích và tính chất 
của hoạt động dạy và hoạt động học có bốn loại bài học sau: 

+ Bài thực hành cơ bản: Là loại bài học được thực hiện ở trong xưởng trường 
nhằm giúp HSSV luyện tập hình thành các kỹ năng cơ bản trong nghề nghiệp. 

+ Bài thực hành nâng cao: Là loại bài học nhằm giúp cho HSSV luyện tập 
những kỹ năng chuyên sâu cho nghề nghiệp sau này. 

+ Bài thực hành có tính chất sản xuất. 

+ Bài luyện tập riêng. 

 Cấu trúc của bài thực hành 

+ Hướng dẫn ban đầu 

Giai đoạn hướng dẫn ban đầu gồm những nội dung sau:  

- Giáo viên nêu nhiệm vụ của bài thực hành, kiểm tra phục hồi những kiến thức, 
kỹ năng có liên quan đến bài thực hành, trang bị hiểu biết và kỹ năng mới cần thiết. 

 - Giáo viên nêu khái quát trình tự các bước công việc: Các động tác, thao tác và 
phương tiện, dụng cụ, cách thức tương ứng.  

 - Giáo viên biểu diễn hành động mẫu và kiểm tra kết quả. Nêu các sai sót mà 
HSSV dễ mắc phải. 

 - Phân công vị trí, vật liệu và dụng cụ (Theo nhóm HSSV hoặc cá nhân). 

 + Hướng dẫn thường xuyên 

 - HSSV tổ chức vị trí luyện tập, tái hiện và thực hiện hành động mẫu theo trình 
tự công việc; chú ý khâu tự kiểm tra và điều chỉnh hành động. 

 - Giáo viên uốn nắn, kiểm tra từng bước, từng phần công việc của HSSV. 

 + Hướng dẫn kết thúc  

 Giáo viên nhận xét, đánh giá quá trình luyện tập của HSSV; sản phẩm mà 
HSSV đã thực hiện. Giao nhiệm vụ cho bài thực hành kế tiếp; HSSV thu dọn vật liệu, 
dụng cụ, vệ sinh xưởng thực hành. 
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3.5.3. Bài tích hợp 

Bản chất của tổ chức dạy tích hợp là tổ chức dạy học kết hợp giữa dạy lý thuyết 
và thực hành trong cùng một không gian, thời gian.  

Điều này có nghĩa khi dạy một kỹ năng nào đó, phần kiến thức chuyên môn liên 
quan đến đâu sẽ được dạy đến đó và được thực hành để luyện tập ngay. Cả hai hoạt 
động này được thực hiện tại cùng một địa điểm. Như vậy, về cơ sở vật chất, phòng dạy 
tích hợp sẽ có những đặc điểm khác so với phòng chuyên dạy lý thuyết hoặc chuyên 
dạy thực hành theo cách dạy truyền thống.  

3.6. Phương pháp dạy học 

Phương pháp dạy học là một phạm trù cơ bản của lý luận dạy học; một thành tố 
cấu trúc năng động nhất, linh hoạt nhất của quá trình dạy học, có vai trò quan trọng và 
có tính chất quyết định đối với chất lượng và hiệu quả đào tạo ở các nhà trường. 

Dạy học là hoạt động phức tạp có tính đặc thù, vừa mang tính khoa học, vừa 
mang tính nghệ thuật, đòi hỏi giáo viên phải biết lựa chọn và sử dụng các phương pháp 
dạy học một cách linh hoạt, mềm dẻo và sáng tạo phù hợp với đối tượng đào tạo. 

3.6.1. Khái niệm 

a) Định nghĩa 

Phương pháp theo tiếng Hy Lạp (Methodos) có nghĩa là con đường, cách thức 
để đạt tới mục tiêu đề ra.  

Có hai loại phương pháp: phương pháp nhận biết thế giới và phương pháp cải 
biến thế giới (gắn liền với những kỹ năng, cách thức, phương tiện...). 

 Hoạt động là quá trình con người tiến hành những cách thức, theo những con 
đường nhằm đạt tới mục đích nhất định.  

 Với ý nghĩa như vậy, phương pháp được hiểu là những cách thức, con đường 
nhằm đạt tới mục đích nhất định.  

 Phương pháp bao gồm hai mặt chủ quan và khách quan:  

 - Về mặt khách quan, đó là những quy luật chi phối sự vận động và phát triển 
của đối tượng (khách thể) và được con người (chủ thể) nhận thức.  

 - Về mặt chủ quan, đó là những thủ thuật, cách thức nảy sinh ra trên cơ sở của 
quy luật khách quan và được con người sử dụng để nghiên cứu và biến đổi đối tượng.  

 Để thực hiện được mục đích đặt ra, con người phải tiến hành những hành động 
nhất định; phương pháp là tổ hợp những hành động tự giác liên tiếp của con người 
nhằm đạt được mục đích dự kiến. 

 Tiêu chuẩn để đánh giá phương pháp: Sự hiểu biết chân thực về đối tượng, sự 
đúng đắn của hành động. Sự hiểu biết chân thực về đối tượng sẽ dẫn đến hành động 
đúng với đối tượng. Hai yếu tố này liên quan và tương hỗ lẫn nhau. Người ta chỉ hành 
động có phương pháp chỉ khi có một biểu tượng về đối tượng, hoặc đã hiểu và ý thức 
rõ mục đích đã đặt ra. 

 Phương pháp dạy học là tổ hợp cách thức hoạt động của giáo viên và HSSV  
trong đó phương pháp dạy giữ vai trò tổ chức, chỉ đạo, phương pháp học giữ vai trò 
tích cực, tự chỉ đạo nhằm thực hiện mục tiêu dạy học. 
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 b) Đặc điểm của phương pháp dạy học ở trường dạy nghề 

 - Phương pháp dạy học là cách thức hoạt động của giáo viên và HSSV 

 Phương pháp dạy học là phương pháp của hai chủ thể, chúng có tính độc lập 
tương đối nhưng thống nhất về mục tiêu.  

 Phương pháp dạy có chức năng truyền thụ và chỉ đạo hoạt động học; phương 
pháp học có chức năng tiếp thu và tự chỉ đạo hoạt động học. Trong đó phương pháp 
dạy chỉ đạo phương pháp học, là mẫu, mô hình của phương pháp học. 

 - Phương pháp dạy học mang dấu ấn chủ quan 

 Phương pháp dạy học là cách thức làm việc của chủ thể nên mang dấu ấn chủ 
quan. Nó thể hiện ở cả phương pháp dạy và phương pháp học: 

 Phương pháp dạy: Khoa học trong nội dung, kỹ thuật trong thao tác, nghệ thuật 
trong thể hiện. 

Phương pháp học là quá trình nhận thức độc đáo của HSSV, vừa có nét chung 
vừa có nét riêng của từng cá nhân. Phương pháp học: có chức năng lĩnh hội và tự chỉ 
đạo. Phương pháp học là phương pháp tiếp thu thông tin - phương pháp xử lý thông tin 
- phương pháp vận dụng thông tin. 

 - Phương pháp dạy học luôn gắn chặt với mục tiêu và nội dung dạy học 

  Phương pháp dạy học là sự thống nhất của Mục tiêu - Nội dung - Phương pháp. 
Nội dung dạy học như thế nào thì cần có phương pháp tương ứng, phương pháp là 
hình thức vận động của nội dung. Phương pháp dạy học là hợp kim của phương pháp 
khoa học và phương pháp sư phạm; phương pháp dạy học thể hiện logic của khoa học 
và logic sư phạm. 

 - Phương pháp dạy học có quan hệ chặt chẽ với phương tiện, thiết bị và đồ 
dùng dạy học  

Phương pháp là cách thức sử dụng các phương tiện, thiết bị để tác động tới đối 
tượng học tập nhằm làm cho HSSV tiếp thu, lĩnh hội khái niệm. Vì vậy, khi nói 
phương pháp thì cũng có nghĩa nói tới cách thức sử dụng phương tiện dạy học như thế 
nào để đạt được mục tiêu dạy học đề ra. 

 - Phương pháp dạy học là một hệ thống các thao tác hợp lý 

 Giáo viên trong quá trình thực hiện bài giảng phải kết hợp khéo léo các thao tác 
khác nhau như dáng đi, ngôn ngữ, cử chỉ, thao tác với phương tiện, thiết bị dạy học. 
Có như vậy mới tác động đến nhận thức và tình cảm của HSSV. 

Mỗi bài dạy sử dụng nhiều phương pháp, mỗi phương pháp lại đạt tới trình độ 
lĩnh hội nhất định. Dạy học là sự  phối hợp của nhiều phương pháp, nhiều thao tác hợp 
lý để tổ chức hoạt động nhận thức của HSSV.  

 Như vậy, phương pháp dạy học thuộc loại tri thức công cụ nó nói lên hướng 
giải quyết, cách giải quyết, thuật giải quyết. Có thể nói Hướng – Cách – Thuật là 
những khía cạnh quan trọng bậc nhất kết thành phương pháp. Do vậy, khi nhận thức 
về phương pháp dạy học cần phải được xem xét như là một chỉnh thể bao gồm cả 
những vấn đề có tính chất phương pháp luận, cả phương pháp cụ thể với những biện 
pháp và giải pháp, cả kỹ thuật thực hiện với các phương tiện thích hợp. 
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3.6.2. Các phương pháp dạy học 

3.6.2.1. Nhóm phương pháp dạy học sử dụng ngôn ngữ (bằng lời) 

Nhóm phương pháp dạy học sử dụng ngôn ngữ là nhóm phương pháp sử dụng 
lời nói và chữ viết để truyền đạt, tiếp nhận, xử lý và lưu trữ thông tin. Gồm có phương 
pháp thuyết trình, phương pháp đàm thoại, phương pháp sử dụng giáo trình và tài liệu 
tham khảo. 

a) Phương pháp thuyết trình 

+ Định nghĩa 

Phương pháp thuyết trình là phương pháp giáo viên dùng lời nói để trình bày, 
giải thích nội dung bài học một cách chi tiết dễ hiểu. 

+ Tính chất 

Giáo viên: Thông báo qua lời giảng. Học sinh: Lĩnh hội bằng nghe và tái hiện. 

Giáo viên: Tác động vào đối tượng, điều khiển luồng thông tin đến học sinh. 
Học sinh nghe nhìn và tư duy theo định hướng của thầy 

Tính chất của phương pháp thuyết trình được thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ mô tả tính chất của thuyết trình 

+ Cấu trúc 

 Thông thường, cách trình bày của giáo viên về nội dung bài giảng mới đều qua 
ba bước là: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và kết luận  

 - Đặt vấn đề: Đây là bước đầu tiên của bài học mới nên rất quan trọng. Để 
hướng HSSV vào hoạt động học, giáo viên thường nêu vấn đề theo cách tổ chức tình 
huống và hệ thống câu hỏi nêu vấn đề. Như vậy sẽ gây chú ý, tạo hứng thú và tập 
trung tư tưởng cho HSSV. Kết thúc bước này vấn đề nghiên cứu được giáo viên trình 
bày rõ ràng và cụ thể 

 - Giải quyết vấn đề: Giáo viên có thể trình bày cách giải quyết vấn đề đặt ra 
theo hai phương pháp logic là quy nạp và diễn dịch hoặc kết hợp cả hai. 

 Phương pháp quy nạp: Là hình thức suy luận đi từ cái riêng đến cái chung, từ 
cái đơn giản nhất  đến cái tổng quát. Nếu đi từ tất cả các cái riêng đến cái chung ta có 
quy nạp hoàn toàn còn đi từ một số cái riêng đến cái chung ta có quy nạp không hoàn 
toàn. Quy nạp không hoàn toàn là một trong các hình thức suy luận phổ biến được sử 
dụng trong nghiên cứu. Nếu theo con đường quy nạp, giáo viên đi thẳng vào phân tích 
vấn đề để cuối cùng rút ra kết luận. Con đường quy nạp khái quát hoá này có tác dụng 
tương đối tích cực đối với sự phát triển tư duy của HSSV. 

Tài liệu 
 học tập     Học sinh 

    Giáo viên 
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 Phương pháp diễn dịch: Là hình thức suy luận đi từ cái chung đến cái riêng. Mở 
đầu, giáo viên nêu lên một kết luận sơ bộ hoặc trọn vẹn sau đó lần lượt phân tích, 
giảng giải để chứng minh cho kết luận đó. 

 - Kết luận: Giáo viên đưa ra thông tin bản chất nhất, chính xác nhất được khái 
quát hoá cao, sau đó chỉ ra lĩnh vực, phạm vi áp dụng của vấn đề lý thuyết vừa nghiên 
cứu trong thực tế và trong nghề nghiệp. 

+ Thuyết trình gồm 

- Giảng thuật: Giáo viên sử dụng ngôn ngữ để trần thuật và mô tả về một nội 
dung nhất định.  

Nội dung giảng thuật phải có liên quan đến bài học, dàn bài câu chuyện gồm 
nhập đề, thân bài và kết luận; có số liệu, hình ảnh, tài liệu minh hoạ được trích dẫn hay 
có thể được chứng minh trên cơ sở khoa học, đưa thời sự, thông tin mới vào lớp học. 
Cũng có thể sử dụng phương tiện trực quan, phương tiện kỹ thuật để minh hoạ cho 
việc trình bày hoặc đặt một số câu hỏi nhằm thu hút sự chú ý, định hướng việc lắng 
nghe hoặc nhằm kích thích tính tích cực hoặc kiểm tra kết quả việc lĩnh hội tri thức 
của HSSV. Sau khi nghe giảng thuật HSSV phải rút ra được kết luận câu chuyện kể.  

 - Giảng giải: Giáo viên sử dụng luận cứ, luận chứng để chứng minh các định lý, 
công thức.  

Giáo viên dùng lời và các phương tiện để giải thích làm sáng tỏ một vấn đề nào 
đó; tạo ra sự liên kết giữa vấn đề đó với kinh nghiệm hiện có của người học, qua đó 
giúp họ lĩnh hội được nó. Giảng giải áp dụng để giảng các khái niệm cơ bản mới, đặc 
biệt khi HSSV không hiểu bài hoặc mắc sai lầm. 

 - Giảng diễn: Giáo viên trình bày 1 vấn đề hoàn chỉnh, có tính phức tạp và khái 
quát trong một thời gian dài.  

Khi diễn giảng giáo viên có thể kết hợp các phương pháp dạy học khác như 
giảng giải, giảng thuật, đàm thoại, sử dụng tài liệu, nêu vấn đề để phân tích, tổng hợp, 
so sánh, hệ thống hoá, khái quát hoá, đánh giá các luận điểm khác nhau, sử dụng tài 
liệu khi cần thiết và chuyển tiếp rõ ràng nhằm rút ra kết luận vững chắc có tính thuyết 
phục cao tạo cho HSSV niềm tin khoa học kỹ thuật. 

+ Ưu nhược điểm 

 Ưu điểm:  

 - Trình bày tri thức một cách hoàn chỉnh có hệ thống, chuyển đến người học 
một lượng lớn thông tin cần thiết được cấu trúc logic; 

 - Trong một khoảng thời gian ngắn giáo viên có thể cung cấp cho người học 
một lượng thông tin rất phong phú và cập nhật. HSSV dễ theo dõi và tiếp thu tài liệu 
bằng con đường ngắn nhất; 

 - Thái độ và nhiệt tình của giáo viên tác động mạnh tới tư tưởng, tình cảm và 
tích cực hoá hoạt động học tập, nghiên cứu của người học; 

 - Cung cấp cho HSSV khuôn mẫu và phương pháp nhận thức, phương pháp 
tổng hợp, cấu trúc tài liệu học tập. 
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Nhược điểm:  

- Thu được rất ít thông tin từ người học, dạy học thường diễn ra một chiều dễ 
làm cho học sinh thụ động, mệt mỏi;  

- Mức độ lưu giữ thông tin của người học rất ít; 

- Tính cá thể hoá trong dạy học thấp; giáo viên không chú ý được đầy đủ đến 
trình độ nhận thức cũng như  không thể kiểm tra đầy đủ sự lĩnh hội của HSSV. 

- Thời gian thu hút và duy trì sự chú ý của người học vào nội dung bài học thấp 
hơn các phương pháp khác. 

+ Yêu cầu sư phạm khi vận dụng 

Là phương pháp thường được sử dụng trong cả dạy lý thuyết cũng như thực 
hành nghề nên trong dạy học cần phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của phương 
pháp thuyết trình. Để phát huy được ưu điểm, cần thực  hiện một số yêu cầu sau: 

-  Đảm bảo tính khoa học và tuần tự logic của vấn đề trình bày. 

 -  Ngôn ngữ trong sáng, có tính diễn cảm tạo ra tính hấp dẫn của vấn đề cần 
trình bày. 

 - Thu hút được sự chú ý của học sinh vào bài giảng  đồng thời đảm bảo cho học 
sinh ghi chép được nội dung thuyết trình của giáo viên. 

 - Kết hợp với các phương pháp khác: Thuyết trình kết hợp với nêu vấn đề; 
Thuyết trình kết hợp với trình bày trực quan, Thuyết trình kết hợp với đàm thoại….  

b) Phương pháp đàm thoại 

+ Định nghĩa 

 Phương pháp đàm thoại là phương pháp giáo viên đặt ra hệ thống câu hỏi giúp 
HSSV làm sáng tỏ những vấn đề mới, tìm ra những tri thức mới, tổng kết và ôn tập 
những vấn đề đã lĩnh hội. 

 Phương pháp đàm thoại là phương pháp mà giáo viên căn cứ vào nội dung bài 
học, khéo léo đặt câu hỏi để HSSV căn cứ vào những điều đã biết về kiến thức, kinh 
nghiệm nhằm làm sáng tỏ vấn đề, tìm ra những tri thức mới từ tài liệu đã học nhằm 
củng cố, mở rộng, đào sâu những tri thức đã tiếp thu hoặc nhằm tổng kết, hệ thống hoá 
tri thức đã thu lượm được, kiểm tra, đánh giá việc nắm vững tri thức của HSSV.  

+ Các loại đàm thoại 

- Đàm thoại gợi mở: được sử dụng khi giảng bài mới trong đó giáo viên đặt câu 
hỏi và dẫn dắt HSSV rút ra được tri thức mới. Đặc điểm nổi bật của đàm thoại gợi mở 
là giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi vừa có tính chất định hướng vừa có tính chất 
thúc đẩy tư duy của HSSV đi theo một hướng logic, hợp lý, nó kích thích tính tích cực 
tìm tòi, trí tò mò khoa học. 

- Đàm thoại củng cố: giáo viên đặt câu hỏi để HSSV nắm vững tri thức, mở 
rộng và vận dụng tri thức đã lĩnh hội. 

- Đàm thoại tổng kết: giáo viên đặt ra câu hỏi để dẫn dắt HSSV hệ thống hoá và khái 
quát hoá tri thức đã lĩnh hội. Vấn đáp tổng kết khắc phục được tính chất rời rạc của tri thức. 

- Đàm thoại kiểm tra: Câu hỏi được đặt ra nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá tri 
thức mà HSSV đã lĩnh hội được trong quá trình dạy học. 
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+ Các cách đàm thoại 

- Giáo viên đặt ra hệ thống câu hỏi riêng rẽ rồi chỉ định học sinh trả lời. Mỗi 
học sinh trả lời một câu, nguồn thông tin để học sinh lớp xử lý là tổ hợp các câu hỏi 
cùng với câu trả lời của học sinh. 

Có thể khái quát cách đàm thoại trên bằng sơ đồ sau: 
 

h1  Giáo viên   

     

Học sinh 1  Học sinh 2  Học sinh 3 

- Giáo viên đặt câu hỏi chính cho cả lớp học sinh suy nghĩ trả lời. Câu hỏi này 
thường là câu hỏi chính kèm theo những gợi ý, những hướng dẫn có liên quan đến câu 
hỏi chính. Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời từng bộ phận của câu hỏi, người sau 
bổ sung và hoàn thiện cho người trước. Quá trình cứ tuần tự như vậy cho đến khi giáo 
viên thấy câu trả lời là đúng 

 Có thể khái quát cách đàm thoại trên bằng sơ đồ sau: 

h  Giáo viên   

     

Học sinh 1  Học sinh 2  Học sinh 3 

- Giáo viên nêu ra tình huống, học sinh hỏi - đáp để đi đến nội dung dạy học. 
Giáo viên nêu câu hỏi chính kèm theo những gợi ý nhằm tạo ra tình huống để học sinh 
suy nghĩ tìm cách trả lời. Trong một số trường hợp, giáo viên nêu ra những câu hỏi gợi 
ý phù hợp để giúp học sinh đi đến được kết luận. Tuy nhiên thường kết luận mà học 
sinh tìm ra được còn có những thiếu sót nhất định  cần có vai trò tư vấn của giáo viên. 

Có thể khái quát cách đàm thoại trên bằng sơ đồ sau: 

h  Giáo viên   

     

Học sinh 1  Học sinh 2  Học sinh 3 

  + Các loại câu hỏi và quy trình sử dụng câu hỏi 

Các cấp độ câu hỏi:   

Có ba cấp độ câu hỏi: 

- Nhớ lại: Ki ểm tra xem các dữ kiện có được ghi nhớ không? 

  Hoàn thành:  Cho biết hôm nay chúng ta học những vấn đề gì? 

 Định nghĩa:   Hãy định nghĩa........? 

 Liệt kê:   Trình bày các bước......? 

h3 

h2 
đ1 đ3 

đ2 

h 

h 
đ1 đ3 

đ2 

Đ 
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 Quan sát:   Hãy cho biết .........hoạt động như thế nào? 

 Lựa chọn:  Trong các khí cụ sau đây........là.....? 

- Xử lý:  

  Phân tích:  Phần nào của quá trình này là quyết định nhất? 

  So sánh:  So sánh ...... với B và xác định điểm giống và khác nhau? 

  Giải thích:  Tại sao khi ngắt khoá K..... máy lại dừng hoạt động ?  

  Tổ chức:  Bạn có thể sắp xếp ..... như thế nào thì hợp lý hơn? 

  Xếp thứ tự:  Các bước vào dây.... cần được thực hiện theo thứ tự nào? 

- Ứng dụng: 

   Ví dụ:  Cho biết các thiết bị có sử dụng......trong thực tiễn? 

  Vận dụng:  Hãy đặt một câu hỏi có sử dụng từ IF.... 

  Dự báo:  Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp ngắn mạch? 

  Khái quát hoá: Hãy chỉ ra ưu điểm và  hạn chế của....? 

  Đánh giá  Quy trình nào là hiệu quả nhất? 

Sử dụng câu hỏi: 

Đặt câu hỏi là cách nhanh chóng thu hút học viên và tạo ra không khí học tập 
tích cực. Sử dụng các câu hỏi trong dạy học là hết sức cần thiết với người giáo viên. 
 Hỏi được những câu hỏi hay là điều không dễ dàng. Chọn đúng thời điểm để 
hỏi, sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ đáp lại câu trả lời của học sinh với thái độ xây dựng, 
khích lệ quả là một nghệ thuật. 

Quy trình hỏi: 

 Một: Lựa chọn và diễn đạt các câu hỏi. Khi lựa chọn và diễn đạt câu hỏi cần trả 
lời với bản thân mình những: 

 Tại sao tôi hỏi và hỏi để làm gì? 

 Liệu Học sinh có đủ kinh nghiệm và kiến thức để trả lời không? 

 Tiến trình của bài có phụ thuộc vào câu hỏi này không? 

 Hai: Trình tự hỏi: Nên bắt đầu bằng câu hỏi cụ thể rồi tiếp tục với các câu hỏi 
rộng hơn. 

 Ra câu hỏi cho cả lớp. 

 Chờ đợi vài giây. 

 Đảm bảo mọi người đều hiểu câu hỏi (quan sát phản ứng của HS). 

 Chờ đợi từ 10 giây trở lên. 

 Chỉ định học sinh trả lời. 

 Tìm kiếm sự nhất trí cho những câu trả lời đúng. 

Xử lý các câu trả lời của học viên: 

 Trả lời đúng: Khen ngợi, thừa nhận học viên đó. 
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 Trả lời đúng một phần: Khẳng định phần trả lời đúng rồi đề nghị Học sinh khác 
bổ sung. 

 Trả lời sai:  

Ghi nhận đóng góp của Học sinh đó. 

Sửa câu trả lời chứ không sửa Học sinh. 

Đề nghị Học sinh khác trả lời. 

Không phê bình học viên. 

 Không trả lời: 

 Hỏi một học sinh khác. 

 Đặt câu hỏi dưới dạng khác. 

 Dùng các phương tiện khác để làm sáng tỏ câu hỏi rồi hỏi lại. 

 Giảng lại khái niệm đó. 

 Yêu cầu tìm kiếm câu trả lời từ các tài liệu khác. 

Trong quá trình học sinh suy nghĩ và trả lời, giáo viên: 

 Im lặng:  Cho phép học sinh có thời gian suy nghĩ và trả lời tốt hơn. 

 Khích lệ:  Xin cứ tiếp tục. 

 Chi tiết hoá:  Hãy cho biết thêm..... 

 Làm rõ: ý bạn định nói gì? 

 Thách thức: Nhưng nếu điều đó đúng thì..... 

 Bằng chứng: Bạn có bằng chứng gì cho thấy.... 

 Sự liên quan: Phải nhưng áp dụng vào đây như thế nào? 

 Ví dụ:  Cho một ví dụ minh hoạ...... 

+ Ưu nhược điểm 

Ưu điểm:  

- Điều khiển hoạt động tư duy, kích thích sự sáng tạo, tính tích cực hoạt động 
nhận thức của HSSV; 

- Bồi dưỡng cho HSSV khả năng diễn đạt bằng lời những vấn đề khoa học một 
cách chính xác, đầy đủ, gọn gàng, nhớ lâu tài liệu; 

- Tạo ra không khí làm việc sôi nổi, giúp cho giáo viên thu được tín hiệu ngược 
từ HSSV một cách nhanh gọn để kịp thời điều chỉnh quá trình dạy học. 

Nhược điểm:  

- Sử dụng không đúng dễ mất thời gian; 

- Nếu vận dụng không khéo léo dễ biến thành đối thoại giữa giáo viên và 
học sinh; 

- Vấn đáp gợi mở được sử dụng đôi khi không đúng với ý nghĩa đích thực của 
nó, người ta thường buộc HSSV phải trả lời máy móc những điều đã được học sẵn nên 
thường không phát huy được tính tích cực của học sinh. 
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+ Yêu cầu sư phạm 

Phương pháp vấn đáp không tồn tại một cách biệt lập, bài học không chỉ tồn tại 
toàn những câu hỏi mà được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác. 

 Khi chuẩn bị các câu hỏi:  

- Chuẩn bị sẵn các câu hỏi, sử dụng câu hỏi mở, hỏi dựa trên các mức độ kiến 
thức khác nhau, đòi hỏi học sinh phải tập trung suy nghĩ, ngôn ngữ rõ ràng;  

- Xây dựng câu hỏi chính xác, có nội dung rõ ràng, nằm trong hệ thống; đặt câu 
hỏi cho toàn lớp;  

- Các câu hỏi được sắp xếp một cách hợp lý để lôi cuốn HSSV vào tiến trình 
suy nghĩ cùng với giáo viên, từ đặt vấn đề đến tìm các con đường và cách thức giải 
quyết vấn đề. 

 Khi hỏi:  

- Mỗi lần chỉ hỏi một câu, dành thời gian cho học sinh suy nghĩ.  

- Khi học sinh suy nghĩ trả lời: Khích lệ và giải thích thêm.  

- Khi học sinh trả lời: Phản ứng thích hợp, không cắt ngang lời học sinh. 

c) Phương pháp sử dụng giáo trình môn học và tài liệu tham khảo 

+ Định nghĩa 

Là phương pháp giáo viên hướng dẫn HSSV dùng sách và tài liệu tham khảo để 
mở rộng và hiểu sâu sắc tri thức đồng thời rèn luyện kỹ năng và thói quen đọc sách. 
Việc có được thói quen đọc sách là hết sức quan trọng với HSSV nhưng việc có được 
kỹ năng đọc sách là hết sức cần thiết. 

+ Ý nghĩa 

- Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu tham khảo là kho tàng tri thức của nhân 
loại; Ngày nay, kho tàng tri thức này đang tăng lên nhanh chóng, theo thống kê cứ 10 
– 12 năm tri thức của loài người lại tăng lên gấp đôi. 

 - Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu tham khảo là rèn 
luyện HSSV khả năng và phương pháp tự học. Một số nhà giáo dục khi đề cập tới hoạt 
động học đã khẳng định: Học – cốt lõi là tự học, là sử dụng nhiều nguồn tri thức khác 
nhau để rèn luyện khả năng nhận xét , đánh giá tri thức trong quá trình lĩnh hội. 

+ Các hình thức 

Sử dụng sách ở trên lớp:  

- Kết hợp giữa lời giảng của giáo viên với việc sử dụng sách của HSSV; 

- Hướng dẫn HSSV đọc những nội dung quan trọng trong sách và tóm tắt 
những nội dung đó hoặc yêu cầu HSSV sử dụng những tranh ảnh, sơ đồ (sơ đồ cấu tạo 
và sơ đồ nguyên lý). 

 Sử dụng sách ở nhà:  

- Hướng dẫn học sinh cách đọc và cách ghi chép tài liệu. Học sinh có thể đọc 
một mạch, đọc nghiên cứu từng nội dung;  
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- Sau khi đọc xong phải có ghi chép bằng cách trích ghi, lập dàn ý hoặc tóm tắt 
nhanh nội dung đã đọc. 

+ Yêu cầu sư phạm 

- Trước khi lên lớp, HSSV cần đọc trước tài liệu để nắm được dàn ý, nội dung 
để chuẩn bị chủ động nghe giáo viên giảng hoặc đề xuất những thắc mắc, khó khăn khi 
lĩnh hội tri thức mới. 

- Giáo viên chuẩn bị và hướng dẫn HSSV tìm và đọc tài liệu, giáo viên cần đọc 
kỹ càng những nội dung trong các tài liệu. Trong một số bài giảng giáo viên có thể 
chuẩn bị tài liệu phát tay cho HSSV phục vụ nội dung bài dạy hoặc để trao đổi, thảo 
luận một vấn đề nào đó. 

3.5.2.2. Nhóm phương pháp trực quan 

Phương pháp dạy học trực quan gồm: Phương pháp quan sát và phương trình 
bày trực quan, phương pháp biểu diễn thao tác mẫu. 

a) Phương pháp quan sát 

+ Định nghĩa 

Phương pháp quan sát là phương pháp giáo viên tổ chức, hướng dẫn HSSV tri 
giác một cách có mục đích có kế hoạch nhằm thu nhập những sự kiện, hình thành 
những biểu tượng ban đầu về đối tượng học tập. 

+ Cơ sở lựa chọn 

- Xuất phát từ quy luật nhận thức chung của loài người.  

  - Khoa học Tâm lý đã chỉ ra rằng: Quan sát là hình thức nhận thức cảm tính tích 
cực, nó tạo vật liệu cho tiến trình tư duy của HSSV. Pavlốp đã chỉ rõ tầm quan trọng 
của quan sát: “Quan sát, quan sát, quan sát”. Từ đó mà thấy rằng việc học tập của 
HSSV phải xuất phát từ quá trình quan sát. 

+ Các hình thức quan sát 

 Trong dạy học kỹ thuật – nghề nghiệp, việc hướng dẫn HSSV quan sát có thể 
diễn ra theo hai cách sau: 

  - Tổ chức quan sát trực tiếp: Diễn ra khi giáo viên trình bày phương tiện dạy 
học trực quan hoặc khi giáo viên tiến hành các thao tác mẫu 

  - Tổ chức quan sát gián tiếp: Thông qua các phương tiện nghe nhìn. 

+ Yêu cầu sư phạm 

-  Xác định rõ mục đích và yêu cầu khi HSSV tiến hành quan sát trên đối tượng 
học tập vận dụng qui luật tri giác để xác định rõ yêu cầu sư phạm khi vận dụng. 

  - Hướng dẫn HSSV quan sát và yêu cầu HSSV biểu đạt bằng lời kết quả quan sát. 

b)  Phương pháp trình bày trực quan 

+ Định nghĩa 

Phương pháp trình bày trực quan là phương pháp dựa trên cơ sở quan sát và 
việc sử dụng các loại phương tiện dạy học có tính trực quan thích hợp nhằm giúp cho 
HSSV có được biểu tượng rõ ràng, sống động về đối tượng học tập. 
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+ Cơ sở lý luận của phương pháp 

- Dựa trên quy luật nhận thức của con người, dựa trên sự nhận thức độc đáo của 
học sinh:  

Trực quan sinh động  ==> Tư duy trừu tượng ==> Thực tiễn 

Lênin đã chỉ rõ: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu 
tượng đến thực tiễn là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức hiện 
thực khách quan”. 

- Dựa trên cơ sở khoa học của tâm lý học: Khi huy động nhiều giác quan tham 
gia vào hoạt động nhận thức thì hoạt động học tập của HSSV sẽ được tích cực hoá.  

+ Các hình thức và phương tiện trực quan 

Các hình thức và phương tiện trực quan phong phú và đa dạng từ đơn giản đến 
phức tạp được dùng trong quá trình dạy học để tăng hiệu qủa của sự truyền đạt và lĩnh 
hội kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo.  

Trong thực tiễn dạy học người ta thường sử dụng bốn hình thức và phương tiện 
trực quan sau đây: 

- Hình thức trực quan với sử dụng phương tiên vật thật như động thực vật, 
khoáng vật chi tiết hoặc thiết bị máy móc đơn giản.  

Việc sử dụng các vật thật giúp HSSV gần với thực tiễn, dễ gây ấn tượng sâu 
sắc. Tuy nhiên, hình thức này không được sử dụng rộng rãi vì lý do kinh tế. 

- Hình thức trực quan với sử dụng phương tiện vật qui ước như bản đồ, sơ đồ, 
đồ thị, bảng biểu, bản vẽ kỹ thuật.  

Phương tiện vật qui ước có thể biểu diễn sự vật dưới dạng khái quát và giản 
đơn. Từ đó, giúp HSSV dễ dàng chuyển từ cái cụ thể sang cái trừu tượng tức là dễ 
dàng lĩnh hội khái niệm lý thuyết trừu tượng. 

- Hình thức trực quan với sử dụng phương tiện các vật thay thế như tranh ảnh, 
mô hình (mô hình tĩnh và mô hình động). 

Hình thức này được sử dụng đối với các sự vật khó trông thấy trực tiếp, các sự 
vật không thể trông thấy (sự chuyển động..) các hiện tượng quá phức tạp (như dây 
chuyền công nghệ...). 

Ví dụ: Khi dạy cấu tạo và cách cắm Ram trên Bo mạch của máy tính vì kích 
thước thanh Ram quá nhỏ (thông thường là: 2cmx 7cm), giáo viên phải sử dụng đến 
vật thay thế để hướng dẫn học sinh học tập. 

- Hình thức trực quan với phương tiện nghe nhìn như phim, máy tính và các 
thiết bị kết nối với máy tính.  

Máy tính có thể minh hoạ một cách tốt nhất mô hình tĩnh và mô hình động. Ứng 
dụng Multimedia trong dạy học thể hiện ngày càng nhiều trong nhà trường. Đặc biệt 
trong đó mô phỏng là kỹ thuật được sử dụng ngày càng nhiều trong dạy học nhất là mô 
phỏng trên máy tính. 

 Các phương tiện dạy học ngày càng trở nên hiện đại hơn, hợp lý hơn và càng 
gần với đối tượng nghiên cứu. Vì vậy cách thức giáo viên và HSSV sử dụng các 
phương tiện dạy học cũng vô cùng phong phú và đa dạng. 
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  Trong dạy học kỹ thuật, phương pháp dạy học trực quan được vận dụng nhằm  
để đạt các mục tiêu dạy học sau: 

Hình thành khái niệm kỹ thuật, hoặc nắm được cấu tạo của vật phẩm kỹ thuật 
(máy móc, thiết bị ...). 

 Có thể mô tả từng bộ phận của hệ thống về công dụng, hình dạng, kích thước, 
vật liệu chế tạo ..., sự lắp ghép, liên kết giữa các bộ phận với nhau, phương hướng hiện 
đại hoá... 

Hiểu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị kỹ thuật khi dùng phương tiện 
trực quan như sau: 

  - Giới thiệu tổng quát về phương tiện trực quan như tên gọi, các bộ phận cấu thành. 

  - Nêu các cơ sở khoa học (dựa trên định luật, nguyên lý nào ...) để xây dựng 
nguyên lý hoạt động của thiết bị. 

  - Giải thích nguyên lý hoạt động chung trên vật thể trực quan, chú trọng các 
nơi xảy ra hiện tượng chính. 

  - Nêu đặc điểm hoạt động của thiết bị và các phương pháp điều khiển, điều 
chỉnh hoạt động đó. 

  - Nêu điều kiện hoạt động, phạm vi ứng dụng, yêu cầu kỹ thuật và tính kinh tế 
khi sử dụng cũng như các khuyến cáo khi sử dụng thiết bị. 

 Trong các trường hợp cụ thể, giáo viên không nhất thiết phải tiến hành đầy đủ 
các bước trên. Thông thường, giáo viên có thể dùng sơ đồ, bản vẽ để trình bày nguyên 
lý hoạt động của thiết bị, sau đó minh hoạ lại toàn bộ quá trình kỹ thuật xảy ra trên mô 
hình động. 

Sử dụng trực quan để dạy các thao tác kỹ thuật:  

Dùng tranh giáo khoa để mô tả trình tự các thao tác kỹ thuật nhằm hoàn thành 
một công việc nào đó: Tên gọi của thao tác, mục đích, yêu cầu kỹ thuật từng thao tác, 
các điểm cần chú ý khi thực hiện thao tác và trình tự các thao tác. 

+ Cách thức thực hiện 

       Sử dụng trực quan nhằm vật chất hoá được khái niệm cần lĩnh hội, giúp cho 
HSSV suy nghĩ, tiếp thu khái niệm và vận dụng tri thức đã tiếp thu được vào thực tiễn. 
Để sử dụng tốt nhất các phương tiện trực quan trong quá trình dạy học, người giáo 
viên nên thực hiện theo các bước sau đây; mỗi bước nên thực hiện theo các chỉ dẫn sư 
phạm cụ thể: 

- Lựa chọn các hình thức và phương tiện trực quan sao cho phù hợp với mục 
tiêu dạy học của bài học. Giáo viên cần tìm ra điểm xuất phát nhận thức trong bài học 
đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế cơ sở vật chất của nhà trường, vào tâm lý lứa 
tuổi HSSV để từ đó lựa chọn hình thức và phương tiện trực quan phù hợp hoặc phối 
hợp giữa chúng. 

 Trước đây, người ta cứ hiểu theo cổ truyền rằng: cứ giai đoạn đầu tiên của hoạt 
động nhận thức thì cần trực quan làm điểm tựa đến khi hình thành khái niệm thì trực 
quan biến mất. Với lứa tuổi nhỏ phương tiện trực quan là các vật thật nhưng đến độ 
tuổi Trung học cơ sở trở lên thì sơ đồ, đồ thị, mô hình là cần thiết. 
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Lưu ý: Cần chuẩn bị đầy đủ về số lượng và kiểm tra lại tình trạng của chúng 
một cách thận trọng trước khi đưa ra dạy học tại lớp. 

- Trình bày các phương tiện trực quan: 

Giải thích mục đích trình bày trực quan, hướng dẫn HSSV quan sát chi tiết, bộ 
phận hay mối liên hệ nào của đối tượng quan sát. 

Dùng đúng lúc đúng chỗ, theo một trình tự nhất định có kết hợp với lời giải 
thích rõ ràng, dùng đến đâu thì đưa ra đến đó một cách khéo léo. 

Đảm bảo cho tất cả HSSV được quan sát, giáo viên có thể hướng dẫn HSSV 
thao tác trên phương tiện đó để lĩnh hội tri thức và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo. 

- Giáo viên hướng dẫn HSSV phát biểu và rút ra kết luận khi quan sát hoặc 
được thao tác trên phương tiện trực quan đó. 

Lưu ý: Kết hợp phương pháp dạy học trực quan này với ngôn ngữ giàu hình 
tượng của giáo viên và kết hợp với các phương pháp dạy học khác. 

Ví dụ: Trực quan với nêu vấn đề ==> Trực quan nêu vấn đề. 

+ Ưu nhược điểm của phương pháp 

- Ưu điểm: Huy động được nhiều giác quan tham gia hoạt động nhận thức, phát 
triển được năng lực quan sát cho HSSV, tạo điều kiện để HSSV liên hệ kiến thức với 
thực tiễn. 

- Nhược điểm: Sử dụng không đúng phương pháp và không đúng mức độ sẽ 
không phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của HSSV và mất nhiều thời gian. 

Dùng không đủ: HSSV sẽ thiếu biểu tượng cụ thể phong phú để tìm ra cái khái 
quát, cái chung, không giúp cho sự lĩnh hội tự giác. Dùng quá thừa sẽ phân tán chú ý, 
hạ thấp tính tích cực của HSSV.    

c)  Phương pháp biểu diễn các thao tác mẫu 

+ Định nghĩa 

Là phương pháp giáo viên thực hiện các động tác kỹ thuật mẫu kết hợp với giải 
thích cơ sở khoa học của thao tác giúp HSSV hình dung rõ ràng từng động tác riêng lẻ 
của hành động và trình tự các động tác đó, làm cho họ có thể bắt chước được hành 
động đã làm mẫu. HSSV quan sát các động tác mẫu, tái hiện, phân tích để hình thành 
động hình vận động và luyện tập theo động hình vận động. 

+ Các bước biểu diễn thao tác mẫu 

Bước một : Chuẩn bị hành động cần làm mẫu 

 - Phân tích hành động cần biểu diễn thành các yếu tố bộ phận (động tác, cử 
động...). Sắp xếp chúng thành trình tự hợp lý, xác định các yếu tố khó, các khâu 
chuyển tiếp, dự kiến các sai sót có thể xảy ra khi HSSV luyện tập. 

 - Chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ cần thiết tương ứng. 

 - Thực hiện hành động cần làm mẫu để kiểm tra hoặc điều chỉnh hoặc khẳng 
định việc phân tích trên là hợp lý.  Định mức thời gian thực hiện và dự kiến những giải 
thích kèm theo . 

 - Dự kiến vị trí và các điều kiện biểu diễn để HSSV dễ quan sát. 
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Bước hai: Biểu diễn hành động (hay động tác) mẫu 

 - Định hướng hành động cho HSSV bằng cách nêu rõ mục đích của hành động, 
trình tự thao động tác và yêu cầu kèm theo, kết quả cần đạt được. Trước khi biểu diễn 
hành động mẫu, giáo viên có thể dùng tranh ảnh biểu diễn hành động hoặc bản trình tự 
thực hiện hành động có minh hoạ để thực hiện định hướng hành động cho HSSV. 

 - Biểu diễn hành động mẫu với tốc độ bình thường trong điều kiện tiêu chuẩn. 

 - Biểu diễn hành động mẫu với tốc độ chậm, thể hiện rõ từng động tác, cử động, 
các khâu chuyển tiếp giúp HSSV quan sát ghi nhớ từng động tác, cử động một cách 
chính xác cũng như trình tự của chúng. 

 - Biểu diễn lại vài lần các động tác phức tạp kết hợp với việc giải thích bằng lời 
và chỉ ra các sai sót thường gặp khi thực hiện chúng. 

 - Biểu diễn tóm tắt lại toàn bộ hành động mẫu với tốc độ bình thường để HSSV 
có được ấn tượng về tiến trình các công việc. 

Bước 3: Đánh giá kết quả biểu diễn bằng cách yêu cầu một vài HSSV biểu diễn 
lại hành động mà giáo viên vừa thể hiện để xác định mức độ nắm vững động tác mẫu 
và tiến trình công việc. Căn cứ vào kết quả làm thử của HSSV mà chuyển sang phần 
luyện tập hoặc giáo viên phải biểu diễn lại từng phần hoặc toàn bộ hành động mẫu. 

+ Yêu cầu sư phạm khi vận dụng 

 - Giáo viên phải chuẩn bị kỹ càng trước khi làm động tác mẫu.  

- Khi biểu diễn động tác mẫu phải làm cho HSSV hình thành được biểu tượng 
về thao tác mà họ sẽ thực hiện.  

- Trong quá trình thực hiện cần chú ý đảm bảo tính an toàn trong quá trình biểu 
diễn thao tác mẫu. 

 - Việc thực hiện thuần thục các thao tác mẫu cũng như cách thức thực hiện thao 
tác không chỉ có ý nghĩa trong việc hình thành, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho 
HSSV mà còn có tác dụng giáo dục ý thức, thái độ và thói quen lao động nghề nghiệp 
cho HSSV. 

d) Phương pháp hướng dẫn học sinh đi tham quan 

So với các phương pháp trực quan khác thì tham quan có đặc điểm khác hẳn; 
phương pháp này giúp HSSV được tiếp xúc với đối tượng cần tìm hiểu trong điều kiện 
tự nhiên của nó.  

Không có sự gia công, chế biến. Đối tượng tham quan có thể là nhà máy, công 
trường, phân xưởng, xí nghiệp,…. cũng có khi đối tượng chỉ là một dây truyền sản 
xuất, một số các máy móc, thiết bị mới nào đó ….Tham quan chủ yếu tiến hành khi mà 
các đối tượng cần tham quan không có trong xưởng hoặc không có ở nơi đào tạo. Mà 
những đối tượng đó nằm trong chương trình cần trang bị cho HSSV để nâng cao hiểu 
biết cho HSSV.  

Phương pháp này thường được áp dụng ở giai đoạn đầu của quá trình học tập 
khi HSSV mới bước vào trường. Ở giai đoạn này, giáo viên có thể tổ chức các buổi 
tham quan theo các nghề riêng biệt tại các cơ sở, xí nghiệp, công trường có các công 
việc tương tự nghề đào tạo.  
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Ví dụ: HSSV nghề điện xí nghiệp có thể cho tham quan nhà máy chế tạo động 
cơ điện. HSSV nghề cơ khí có thể cho tham quan nhà máy chế tạo lắp ráp máy móc. 

Việc tham quan như vậy có tác dụng giúp cho HSSV có những hiểu biết cần 
thiết về nghề của mình. Biết được vai trò, vị trí làm việc của mình trong tương lai. 
Hiểu được quy mô, tính chất của các xí nghiệp công nghiệp... Qua đó, giáo dục cho 
HSSV hứng thú nghề nghiệp, lòng yêu nghề.  

Tham quan cũng có thể áp dụng ở giữa giai đoạn thực tập sản xuất hoặc ở giai 
đoạn kết thúc học tập sản xuất nhằm mở rộng hiểu biết cho HSSV. Tạo điều kiện cho 
HSSV tiếp cận với các máy móc, trang thiết bị hiện đại ở  xí nghiệp. 

         Tham quan muốn đạt kết quả cao cần đảm bảo các trình tự và yêu cầu sau: 

         + Chuẩn bị tham quan: Giáo viên phải xác định rõ yêu cầu mục đích của buổi 
tham quan. Trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ và nội dung tham quan. Phổ biến cho HSSV 
nhiệm vụ nội dung và kế hoạch tham quan. Tạo cho HSSV có tâm thế tích cực trước 
khi tham quan. 

          + Tổ chức tham quan: Theo kế hoạch đã vạch ra ở bước 1. Ở giai đoạn này 
HSSV sẽ tiến hành tham quan theo sự hướng dẫn của cán bộ hướng dẫn trong nhà 
máy, xí nghiệp hoặc của giáo viên.  

Trong quá trình tham quan, yêu cầu HSSV phải chú ý quan sát theo sự chỉ dẫn 
nếu cần thì ghi chép. Tránh hiện tượng quan sát triền miên theo sở thích không tập 
trung chú ý vào đối tượng cần thiết nếu có thắc mắc hoặc chưa rõ có thể hỏi thêm cán 
bộ hướng dẫn hoặc đặt câu hỏi mở rộng yêu cầu giải thích. Song tránh câu hỏi rộng 
sâu, không sát với mục đích và nội dung cần tham quan. 

         + Kết thúc tham quan: ở giai đoạn này nhiệm vụ của học sinh là phải hoàn 
thành bản thu hoạch về những điều thu nhận được qua buổi tham quan. Đánh giá kết 
quả thu lượm được qua tham quan so với mục đích của buổi tham quan đã đề ra. Sau 
đó giáo viên tổ chức cho HSSV thảo luận rút kinh nghiệm buổi tham quan, đồng thời 
tổng kết và rút ra bài học cần thiết. 

3.5.2.3. Nhóm phương pháp dạy học thực hành 

a) Phương pháp thí nghiệm 

+ Định nghĩa 

Phương pháp thí nghiệm (làm thí nghiệm ) được sử dụng rộng rãi trong quá 
trình dạy các môn cơ bản như kỹ thuật điện, vẽ kỹ thuật, cơ lý thuyết, vật lý, hoá 
học…..  

Thí nghiệm là mô hình đại diện cho hiện thực khách quan, nó là cơ sở, là điểm 
xuất phát cho quá trình học tập - nhận thức của HSSV, nó giúp cho HSSV nắm được 
tri thức một cách vững chắc, tin tưởng vào tính chính xác của các tri thức khoa học, 
gây hứng thú say mê học tập kích thích tính tò mò, ham hiểu biết khoa học cho HSSV; 
đồng thời cũng giúp cho HSSV nắm một số kỹ năng, kỹ xảo, quan sát, sử dụng các 
dụng cụ và công cụ thí nghiệm, bồi dưỡng cho HSSV năng lực lao động và một số 
phẩm chất của người lao động như ý thức chăm lo giữ gìn máy móc thiết bị, tác phong 
công nghiệp như làm việc gọn gàng, ngăn nắp, tính tổ chức kỷ luật cao, tính chính xác 
trong hoạt động.  
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Thí nghiệm còn là cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn, là tiêu chuẩn đánh giá 
tính chân thực của kiến thức, hỗ trợ đắc lực cho tư duy sáng tạo.  

+ Các loại thí nghiệm 

          Tuỳ theo mục đích dạy học mà thí nghiệm được chia làm hai loại: minh hoạ và 
loại nghiên cứu.  

Nếu như HSSV độc lập thực hiện công việc về một vấn đề nào đó đã biết trước, 
vấn đề nào đó đã được giáo viên đưa ra những quan điểm nhất định, đã đưa ra kết luận, 
làm sáng tỏ những quy luật và các mối quan hệ nhân quả đã tiến hành những chứng 
minh cần thiết thì những công việc đó gọi là công việc minh họa cho tài liệu đã học. 
Khi tiến hành những công việc như thế HSSV sẽ hiểu vấn đề sâu hơn, họ sẽ nắm chắc 
và đầy đủ hơn.  

Trong trường hợp thí nghiệm có tính chất nghiên cứu thì giáo viên phải giải 
thích kỹ cho HSSV trình tự tiến hành các công việc, chỉ rõ việc đo đại lượng theo trình 
tự nào và ghi chép các đại lượng ấy thế nào, chỉ ra mức độ thực hiện. Trong hướng dẫn 
mở đầu cũng như trong tiến hành công việc, giáo viên đặc biệt hướng HSSV chú ý tới 
việc so sánh các kết quả thu được, giải thích mối quan hệ giữa chúng, lập luận các kết 
quả. Ở đây việc đặt câu hỏi cho HSSV cũng rất bổ ích, khi trả lời các câu hỏi này, các 
em sẽ dần dần rút ra được kết luận cơ bản.  

        Trong tiến hành thí nghiệm người ta phân thành: thí nghiệm đại trà và thí 
nghiệm cá nhân. 

       Thí nghiệm đại trà:   

Sau khi giáo viên đã trình bày ngắn gọn lý thuyết dưới hình thức đàm thoại, 
hoặc giải thích, toàn thể HSSV dưới sự chỉ đạo của giáo viên đồng thời thực hiện 
những hành động như nhau, trên cùng một loại thiết bị, nếu trường hợp không đủ thiết 
bị, công cụ thí nghiệm, giáo viên có thể cho HSSV làm thí nghiệm theo nhóm.  

Mỗi nhóm thường có khoảng 3 - 4 người, không nên nhiều hơn vì nhiều hơn sẽ 
làm cho các em không có cơ hội trực tiếp tham gia vào thí nghiệm được. Cũng có 
những thí nghiệm một người không thể tiến hành được.  

Thí dụ: thí nghiệm xác định sự phụ thuộc điện áp, dòng điện và phụ tải trong 
mạch điện. Ở đây đòi hỏi phải có em điều chỉnh, có em ghi chép, có em đọc các số đo 
trên đồng hồ, có em vẽ đồ thị kiểm nghiệm. Như vậy, nhóm thí nghiệm cũng phải có 3 
- 4 em. Vấn đề đặt ra là giáo viên cần phân công cho từng thành viên trong nhóm cụ 
thể và lập kế hoạch để các em thay phiên nhau làm hết các việc hoặc các công 
việc chính.  

Ở đây, kinh nghiệm lâu năm, óc nhận xét, cách tổ chức sắp xếp của giáo viên có 
ý nghĩa to lớn. Phải thường xuyên đi hết lượt các vị trí làm việc của HSSV, nhóm 
trong phòng thí nghiệm. Khi đó giáo viên xem xét tiến trình làm việc của HSSV giúp 
HSSV khắc phục những khó khăn và những sự cố xảy ra, trả lời những câu hỏi do 
HSSV đặt ra.  

Giáo viên chỉ tham gia vào công việc của HSSV khi nhận thấy công việc của 
các em đi theo hướng khác không có khả năng đến được mục đích của thí nghiệm đề 
ra hoặc HSSV vi phạm quy tắc an toàn kỹ thuật. 
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       Thí nghiệm cá nhân:  

Đó là những công việc buộc mỗi HSSV phải hoàn thành. Các em sẽ được giao 
một công việc cụ thể với mục đích rõ ràng. Thường loại thí nghiệm này bắt gặp trong 
những môn học chuyên môn. Các em đã có đủ phần nào kinh làm thí nghiệm và mục 
đích thí nghiệm phục vụ cho những yêu cầu nhất định của đào tạo chuyên môn nghề. 
Thí dụ: công nhân hoá, công nhân điện ….  

Khi giúp đỡ HSSV không được chỉ cho các em tất cả mà phải để cho các em tự 
lực hoàn thành công việc của mình. Trong khi làm việc nếu HSSV gặp khó khăn trong 
việc sử dụng thiết bị thì cần hướng dẫn lại và yêu cầu HSSV làm lại. Gặp những công 
việc khó khăn khi thí nghiệm thì trong mỗi giai đoạn nhất thiết phải kiểm tra từng 
phần công việc. Hoàn thành việc này mới cho chuyển sang việc tiếp theo, cứ tuần tự 
như vậy cho đến khi hoàn thành toàn bộ công việc. Tránh tình trạng đến hết thời gian 
mới kiểm tra và phát hiện ra những sai lệch. Khi đó muốn sửa cũng không đủ thời gian 
và các em phải làm lại từ đầu. 

 Tóm lại, dù là thí nghiệm đại trà hay thí nghiệm cá nhân HSSV sẽ thực hiện các 
việc quan sát, hay mô tả, đo đạc, tính toán, thực nghiệm nghiên cứu và khái quát, lắp 
ráp, tháo dỡ điều chỉnh, kiểm tra. Xuất phát từ đặc điểm như vậy các công việc thực 
hành trong phòng thí nghiệm khi nghiên cứu môn kỹ thuật cơ sở và chuyên môn, có 
thể quy về các dạng cơ bản sau: 

 - Quan sát và phân tích (mô tả) các hiện tượng và quá trình kỹ thuật khác nhau, 
các tính chất nguyên liệu, vật liệu và sản phẩm. 

 - Quan sát và phân tích cấu tạo và mô tả hoạt động của máy móc, cơ cấu, thiết 
bị dụng cụ, đồ gá ….. 

 - Nghiên cứu và mối quan hệ định tính và định lượng giữa các đại lượng, thông 
số và đặc tính kỹ thuật, xác định giá trị tối ưu của các mối quan hệ này. 

 - Nghiên cứu phương thức sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo . 

+ Yêu cầu sư phạm 

Trong khi biểu diễn thí nghiệm, giáo viên nhất thiết phải tuân theo những lời 
khuyên về kỹ thuật sau: 

          - Đảm bảo an toàn cho giáo viên và HSSV; 

          - Đảm bảo có kết quả và kết quả đó phải đúng với lý thuyết và phải khách quan; 

          - Bố trí thí nghiệm để mọi người có thể quan sát được; 

          - Thí nghiệm phải vừa sức người học; 

     - Nội dung thí nghiệm phải phù hợp với nội dung lý thuyết đã trình bày.           

b) Phương pháp tổ chức luyện tập 

+ Khái niệm chung 

Luyện tập là sự lặp đi lặp lại một hay nhiều hành động hoặc động tác kỹ thuật 
một cách có kế hoạch, có hệ thống nhằm hình thành và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo. 

Phương pháp luyện tập thường được vận dụng vào quá trình dạy học theo các 
khâu của qúa trình dạy học.  
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Trong đào tạo nghề, luyện tập được vận dụng nhằm hình thành kỹ năng, kỹ xảo 
nghề nghiệp. 

 Kỹ năng là khả năng của con người thực hiện công việc một cách có hiệu quả 
và chất lượng trong một thời gian thích hợp, trong những điều kiện nhất định, dựa vào 
tri thức đã có. Kỹ năng là kiến thức trong hành động, luôn gắn với hành động, được 
hình thành trong hành động và trong những điều kiện cụ thể. 

           Luyện tập với tư cách là phương pháp dạy học, nó bao gồm một dãy công tác 
độc lập của HSSV do giáo viên tổ chức, hướng dẫn nhằm giúp cho HSSV nắm các tri 
thức mới, củng cố kiến thức đã học và hình thành kỹ năng, kỹ xảo.  

   Kiến thức sẽ thực sự là của người học, nên nó được tiếp thu bằng phương pháp 
thực hành. Bởi thực hành sẽ giúp con người hiểu rõ hơn ý nghĩa của lý thuyết. Những 
vấn đề tưởng như đơn giản có thể công nhận ngay trong khi học lý thuyết, hoặc không 
thành vấn đề cần quan tâm trong hướng dẫn hình thành kỹ năng, kỹ xảo, nhưng lại có 
vấn đề trong thực hành và chỉ qua giải quyết những mâu thuẫn đó, lý thuyết mới thực 
sự là lý thuyết của người học tiếp thu được.  

   Có nhiều kiểu bài luyện tập như đã nêu ở trên, nhưng để luyện tập có kết quả 
cần đảm bảo những điều kiện sau: 

   - HSSV phải hiểu rõ mục đích và cách thức tiến hành công việc. 

       - Nội dung luyện tập phải có hệ thống, đa dạng, đi từ bài tập đơn giản áp dụng 
mẫu đến bài tập phức tạp tổng quát, mang tính một công việc của quá trình sản xuất. 

       - HSSV phải được hướng dẫn chặt chẽ những thao tác cơ bản, những động tác 
ban đầu giúp HSSV thao tác chuẩn xác và dẫn đến luyện tập thành công. 

       - HSSV cần biết tự kiểm tra và đánh giá, biết phân tích những sai lầm và những 
điều chưa đạt được trong quá trình luyện tập nhằm hoàn thiện quá trình luyện tập.    

           + Các dạng luyện tập trong dạy thực hành nghề và phương pháp hướng dẫn 
của giáo viên 

- Luyện tập các nguyên công trên máy:  

So với các nguyên công thủ công và nguyên công trên máy thường phức tạp, 
giáo viên xây dựng các phiếu hướng dẫn thực hiện các nguyên công trân máy phát cho 
HSSV. 

HSSV sẽ dựa vào phiếu dưới sự hướng dẫn của giáo viên thực hiện công việc 
luyện tập (trong phiếu chỉ rõ trình tự thực hiện, cách thực hiện các bước công việc và 
thông số kỹ thuật cần thiết).  

Việc thực hiện công việc luyện tập theo phiếu sẽ tránh sai sót có thể xảy ra. 
HSSV có thể tự điều chỉnh quá trình luyện tập, theo sự chỉ dẫn của phiếu với những 
nguyên công phức tạp giáo viên có thể cho HSSV luyện tập các thao tác bổ trợ trước 
khi luyện tập nguyên công để giảm bớt lúng túng, sai sót. 

           -  Luyện tập thực hiện các quá trình lao động:  

Chủ yếu thông qua các bài tập tổng hợp, bài tập mang tính chất học tập sản xuất 
và bài tập mang tính chất sản xuất.  
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Mục đích của việc luyện tập này là rèn luyện cho HSSV hình thành kỹ năng, 
hiệu qủa tính lao động như một công nhân thực thụ. Rèn luyện các phẩm chất cần thiết 
trong quá trình thực hiện công việc.  

Nội dung luyện tập bao gồm xây dựng trình tự thực hiện quá trình lao động, vận 
dụng những kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo đã có để thực hiện quy trình đó, và biết cách 
tổ chức lao động khoa học ...  

Khi hướng dẫn HSSV thực hiện các bài luyện tập này giáo viên phải nêu rõ 
mục đích, ý nghĩa công việc luyện tập, những quy trình quy phạm và nội dung lao 
động của quá trình đó.  

Hướng dẫn HSSV thực hiện các nhiệm vụ luyện tập theo mức độ ngày càng 
tăng:  

Giai đoạn đầu, giáo viên có thể lập quy trình thực hiện quá  trình lao động sau 
đó hướng dẫn cho HSSV thực hiện quy trình đó.  

Giai đoạn tiếp theo, giáo viên có thể cùng với HSSV xây dựng quy trình thực 
hiện công việc luyện tập, sau đó HSSV tự thực hiện quy trình đó.  

Giai đoạn cuối, giáo viên chỉ cần giao nhiệm vụ luyện tập cho HSSV. HSSV tự 
mình giải quyết nhiệm vụ đó gồm việc lập quy trình thực hiện, dự trù nguyên vật liệu, 
dụng cụ, tổ chức nơi làm việc và vận dụng những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo thực hiện 
qúa trình lao động (nhiệm vụ) được giao. Sự lặp đi lặp lại nhiều lần công việc đó ở các 
nhiệm vụ khác nhau giúp cho HSSV có kỹ năng thực hiện các quá trình lao động theo 
nghề đào tạo. 

          - Luyện tập bằng máy luyện tập:  

Giáo viên hướng dẫn lập chương trình luyện tập đưa vào máy. Trong đó cần xác 
định tất cả các tình huống xảy ra trong quá trình luyện tập như tình huống bình thường, 
tình huống sai hỏng, tình huống sự cố, chính xác, không chính xác... Ứng với mỗi tình 
huống đó sẽ được các thiết bị kiểm tra thông báo bằng tín hiệu như tín hiệu trên màn 
ảnh, bằng đèn, chuông, còi hoặc các hàng chữ số hiện ra trên màn điều khiển .... Nếu 
số tình huống có thể xảy ra nhiều, máy không thông báo lên được thì sẽ được thông 
báo bổ xung bằng lời của giáo viên hướng dẫn.  

Khi hướng dẫn HSSV sử dụng máy luyện tập, giáo viên phải giới thiệu cho 
HSSV đặc điểm của máy, cách thực hiện công việc luyện tập trên máy và cách kiểm 
tra đánh giá quá trình luyện tập theo tín hiệu thông tin. Để tránh nhầm lẫn, giáo viên có 
thể lập ra phiếu hướng dẫn cho HSSV luyện tập. Dựa vào phiếu đó HSSV tự mình 
thực hiện công việc trên máy. 

       Ưu điểm của phương pháp  

Đảm bảo sự kiểm tra liên tục trong quá trình luyện tập, do vậy mà HSSV nhanh 
chóng điều chỉnh quá trình luyện tập.  

Tránh sự lãng phí  nguyên vật liệu, hao mòn dụng cụ .....  

Trong quá trình luyện tập loại trừ các sự cố, tai nạn trong luyện tập, gây hứng 
thú cho HSSV. Có thể tạo ra nhiều tình huống như quá trình thực để HSSV xử lý. Mặt 
khác, luyện tập bằng máy luyện tập góp phần hợp lý hoá hoạt động giảng dạy của giáo 
viên giảm nhẹ sự hướng dẫn. Nâng cao hiệu quả luyện tập. 
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     + Các hệ thống luyện tập và phương pháp hướng dẫn của giáo viên 

       Một trong những vấn đề quan trọng nhất có liên quan đến hệ thống luyện tập  
đó là độ lớn của bộ phận thuộc quá trình lao động sẽ trở thành đối tượng của luyện tập. 

Bộ phận này được xác định bởi nhiều nhân tố: khả năng biến bộ phận đó thành 
hành động độc lập trên cơ sở tâm lý học, khả năng chọn các đối tượng lao động thực tế 
tương ứng với bộ phận này để tiến hành các bài luyện tập, mức độ ổn định hoặc thay 
đổi của bộ phận đó, mức độ phức tạp, mức lặp lại trong điều kiện sản xuất bình 
thường, tính đơn điệu của bộ phận đó ..... 

Chúng ta sẽ làm rõ điều này qua ví dụ: Chẳng hạn các nguyên công tiện rất dễ 
phân chia và tách riêng. Song đối với người học thì không dễ dàng như vậy, rất khó và 
nhiều lúc không thể tìm đủ một lượng các chi tiết sản xuất (có ích) mà ở đó chỉ đòi hỏi 
có 1 nguyên công, ví dụ nguyên công tiện mặt mút. Lựa chọn các chi tiết đối với mặt 
trụ có dễ hơn một chút, nhưng dù sao vẫn còn khó. Vì lý do này cả 2 nguyên công trên 
thường được học song song với nhau. Do vậy đôi khi buộc phải tiến hành chọn các đối 
tượng sản xuất (có ích) khi chia nhỏ các nguyên công một cách tỉ mỷ. 

Các khái niệm “bộ phận” và “toàn thể” có tính chất tương đối nó có thể chuyển 
hoá cho nhau. Ví dụ: Nếu ta coi toàn bộ nội dung dạy sản xuất là cái toàn thể, thì các 
đề mục trong đó là cái bộ phận và nếu ta coi các đề mục là toàn thể thì các tiểu đề mục 
là bộ phận. Do vậy, tuỳ theo từng bài tập cụ thể mà ta có thể gọi nó là toàn thể hay bộ 
phận.  

Như vậy, khái niệm “bộ phận” chỉ có đầy đủ ý nghĩa khi nó là một công việc 
luyện tập độc lập trong “toàn thể”: Một bộ phận phải có các đối tượng lao động thực tế 
tương ứng với bộ phận để tiến hành luyện tập (đối tượng tương ứng này phải là những 
công việc, những nhiệm vụ cụ thể). Ngoài ra, bộ phận con quy định bởi mức độ ổn 
định hay thay đổi; mức độ phức tạp, sự lặp lại trong điều kiện sản xuất, tính đơn điệu 
của nó … 

Như vậy, yếu tố đầu tiên để xây dựng hệ thống luyện tập hợp lý là xác định 
được bộ phận và toàn thể của hệ thống theo quy định trên. 

Yếu tố thứ hai để xây dựng hệ thống luyện tập là việc xác định chu trình luyện 
tập để nắm được các bộ phận và tổng thể đó.  

Tuỳ theo việc kết hợp các bộ phận và tổng thể trong quá trình luyện tập mà ta 
có các hệ thống luyện tập khác nhau. 

Hiện nay, trong các trường dạy nghề thường cho HSSV luyện tập theo ba hệ 
thống là hệ thống luyện tập theo trình tự đơn giản, trình tự tăng tiến, và trình tự không 
đầy đủ.  

Giả sử, ta có cái toàn thể M trong đó có các bộ phận A – B – C – D … Gọi các 
chu trình luyện tập là I, II, III, IV …. Ta có sơ đồ của ba hệ thống luyện tập trên 
như sau:    
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- Hệ thống luyện tập theo trình tự đơn giản 

Sơ đồ của hệ thống này như sau: 

 

Trình tự đơn giản 
 

Chu trình 
luyện tập 

Bộ phận 

A B C D 

I 

II 

III 

IV 

+  

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 + + + + 

  

 Ở trình tự đơn giản, mỗi chu trình luyện tập một bộ phận. Sau khi HSSV luyện 
tập hết các bộ phận trong toàn thể thì ta cho HSSV tiến hành luyện tập toàn bộ các bộ 
phận để nắm được cái toàn thể.  

Ưu điểm:  

Các bộ phận (nội dung) luyện tập đơn giản (một bộ phận) do đó dễ luyện tập, 
hình thành kỹ năng nhanh chóng. 

Giáo viên có thể dành một khối lượng thời gian tùy ý để luyện tập từng bộ phận 
tùy theo mức độ khó dễ của từng bộ phận. 

Giáo viên dễ kiểm tra và đánh giá trình độ của từng HSSV vì mỗi lần chỉ luyện 
tập một bộ phận trong 1 đơn vị thời gian luyện tập do vậy công việc đơn giản dễ kiểm tra. 

Nhược điểm:  

Ở trình độ này khó lựa chọn đối tượng công việc luyện tập để làm ra sản phẩm 
vì mỗi lần luyện tập một bộ phận.  

Công việc đơn giản dẫn đến đơn điệu không gây hứng thú cho HSSSV trong 
luyện tập.  

Sự kết hợp nhiều bộ phận một lúc ở lần luyện tập toàn bộ cái toàn thể gây nên 
cứng nhắc, không linh hoạt. 
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- Trình tự tăng tiến 

Sơ đồ của hệ thống này như sau: 
 

  Trình tự tăng tiến 
 

Chu trình 
luyện tập 

Bộ phận 

A B C D 

I 

II 

III 

IV 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 Ở trình tự tăng tiến, các bộ phận được luyện tập kết hợp một cách từ từ qua các 
chu trình luyện tập. Lần cuối cùng chính là bài luyện tập toàn bộ đầu tiên cái toàn thể.  

 Ưu điểm:  

 Dễ lựa chọn đối tượng công việc cho HSSV luyện tập bởi vì trong các chu trình 
luyện tập có sự kết hợp của nhiều bộ phận (nhiều nội dung công việc) luyện tập. Sự 
kết hợp đó tạo ra sản phẩm có ích. 

Công việc luyện tập đa dạng do có sự kết hợp dần dần các bộ phận qua các chu 
trình luyện tập do đó gây hứng thú cho HSSV. 

Các bộ phận luyện tập được lặp lại ở các chu trình sau và được kết hợp luyện 
tập một cách từ từ do đó kỹ năng hình thành mang tính vững chắc mềm dẻo, linh hoạt 
không gò ép. 

Nhược điểm:  

Việc bố trí thời gian luyện tập các bộ phận không đều nhau.  

Nó không phụ thuộc vào mức độ khó dễ của bộ phận mà nó phụ thuộc vào vị trí 
của bộ phận trong tổng thể. 
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-  Chu trình không đầy đủ 

Sơ đồ của hệ thống này như sau: 

Trình tự không đầy đủ 
 

Chu trình 
luyện tập 

Bộ phận 

A B C D 

I 

II 

III 

IV 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

…………………………………………… 

 Ở hệ thống này, người ta tách các bộ phận khó trong tổng thể ra cho HSSV 
luyện tập riêng, hoặc luyện tập kết hợp một vài bộ phận nào đó. Còn các bộ phận khác 
sẽ được luyện tập kết hợp lần luyện tập cái toàn thể .  

Ở trình tự này khắc phục nhược điểm của hai trình tự đầu là các bộ phận khó 
được tách ra luyện tập riêng với thời gian thích hợp (sơ đồ bộ phận A) và các bộ phận 
cần kết hợp cũng được luyện tập kết hợp trước (C+D) ở sơ đồ trên. Do vậy, để chọn 
đối tượng công việc luyện tập làm ra sản phẩm. Có sự kết hợp các bộ phận khó cần 
thiết để đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo của kỹ năng. Song sự kết hợp đôi khi còn rời 
rạc ít xảy ra. 

         + Các bài luyện tập và các yêu cầu đối với giáo viên khi hướng dẫn luyện tập 

         - Thông thường bài luyện tập cơ sở được áp dụng ở ngày đầu quá trình dạy học 
để giúp HSSV nắm được các nguyên công, cách thức và động tác làm việc riêng lẻ. Để 
tiến hành các bài luyện tập cơ sở này người ta tách các cách thức riêng biệt từ quá 
trình lao động hoặc nguyên công lao động để làm đối tượng của bài tập. Khi tiến hành 
các bài luyện tập, cùng một hành động sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần và liên tục mà 
không phải xen kẽ với các hành động được nhanh chóng hơn. Trong thực tiễn dạy học, 
các bài luyện tập kiểu này chiếm thời gian không nhiều khoảng (5-10%) mặc dù chúng 
là yếu tố cần thiết của quá trình dạy học.  

Bài luyện tập cơ sở được tiến hành trong các điều kiện khác nhau. Ở thiết bị 
luyện tập, trên bãi tập trong điều kiện sản xuất gần giống như thế. Điều đó cũng thuộc 
vào dạng quá trình lao động, khả năng phân nhỏ và hay lặp lại của từng bộ phận. Nội 
dung các bài luyện tập cơ sở không chỉ là bộ phận của quá trình lao động (động tác, 
cách thức, nguyên công v.v...) mà còn có thể là một khía cạnh của một phần nào đó 
hoặc các chức năng nào đó (tri giác, chú ý ghi nhớ, nhận biết ....) 

        - Bài luyện tập gắn với sản xuất là những bài tập trong đó một bộ phận của quá 
trình lao động được tiến hành không cô lập tách rời mà trong cấu trúc của nó giống hệt 
như sản xuất hoặc tương tự như thế. Đó chính là dạng bài luyện tập cơ bản đối với hệ 
thống dạy học. Trong thời gian làm các bài như thế, những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo 
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của HSSV được tăng nhiều nhất. Điểm đặc thù của loại bài này là mang lại kết quả có 
ích. Sự lặp lại của các bài tập kiểu này cũng giống như trong điều kiện thực tế nên 
HSSV không bỡ ngỡ khi ra thực tế tiếp xúc với công việc. Các bài luyện tập gắn với 
sản xuất tương ứng với các bài tập cơ bản trong dạy lý thuyết nhưng chưa mang đầy 
đủ ý nghĩa của chúng. Các bài tập gắn với sản xuất còn bao gồm cả các bài có tính chất 
làm việc, đồng thời nó cũng có thể là bài tập kèm thêm ở thời kỳ tiến hành các bài tập 
có tính chất làm việc. Bài luyện tập gắn với sản xuất dựa trên cơ sở trình tự đơn giản 
hoặc trình tự luỹ tiến. Nhưng thường gặp hơn cả là trên cơ sở kết hợp cả hai loại trình tự. 

          - Các bài luyện tập đặc biệt. Trong phần lớn các trường hợp những bài luyện tập 
đặc biệt có mục đích phát triển kỹ xảo nào đó của khía cạnh lao động nào đó. Đó là 
điểm khác với các bài luyện tập nêu trên. Bởi vậy các bài luyện tập đặc biệt không trực 
tiếp liên quan đến vấn đề “bộ phận” và “toàn thể” và cần được xét riêng. Thí dụ: Phân 
biệt dấu hiệu, đọc nhanh và đúng các chỉ số, điều chỉnh vị trí dụng cụ, tri giác các 
tương quan về không gian và thời gian, phối hợp chính xác động tác. Đây không phải 
là nguyên công và các cách thức mà là khía cạnh chất lượng của các phần nhất định 
thuộc quá trình lao động. Nội dung các bài luyện tập đặc biệt còn có thể là hoạt động 
định hướng nghiên cứu: làm sáng tỏ những tương quan về không gian, thời gian và 
khối lượng, những mối liên hệ chức năng của sơ đồ các quá trình về hình thức, đối 
tượng của các bài luyện tập đặc biệt cũng có thể là các thao tác hoặc các cách thức dễ 
tách riêng khỏi quá trình lao động, chẳng hạn như việc dũa hoặc cưa. Tuy nhiên, khi 
tiến hành các bài luyện tập này thường sử dụng các phương tiện kỹ thuật. 

     + Yêu cầu sư phạm khi vận dụng phương pháp 

 - Để quá trình luyện tập của HSSV đạt hiệu quả, ngoài sự tự giác, tích cực của 
HSSV, sự hướng dẫn luyện tập của giáo viên rất quan trọng. Giáo viên phải làm cho 
HSSV trước hết hiểu rõ mục đích, cách thức tiến hành công việc, nắm được các biểu 
tượng, động hình vận động của hành động cần luyện tập. Tổ chức luyện tập với số lần 
thích hợp, nâng cao yêu cầu luyện tập từ thấp lên cao, tránh gây đột ngột trong quá 
trình luyện tập. Cần đảm bảo luyện tập theo quy trình: Đúng → chính xác → nhanh. 

- Trong quá trình luyện tập giáo viên phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, uốn 
nắn động tác, chỉ ra các nguyên nhân sai phạm giúp HSSV luyện tập mau đạt kết quả 
và hạn chế tới mức thấp nhất sự ảnh hưởng theo hướng tiêu cực của kỹ năng, kỹ xảo 
đã có với kỹ năng, kỹ xảo mới. 

3.6.2.4. Các phương pháp dạy học khác 

a) Dạy học algôrit 

+ Khái niệm 

Khái niệm về Algorit: Algorit là bản quy định chung về trình tự thực hiện  
những thao tác để giải quyết một bài toán bất kỳ thuộc về một loại hay một kiểu nào đó.  

Algorit được đặc trưng bằng các tính chất cơ bản sau: 

 - Tính xác định: Các chỉ dẫn đưa vào bản quy định Algorit phải rõ ràng, chính 
xác, mỗi thao tác phải đơn trị, dễ hiểu.  

Tính xác định của Algorit thể hiện ở chỗ: Việc giải quyết bài toán theo Algorit 
là một quá trình có định hướng rõ ràng, được điều khiển hoàn toàn và mang tính khách 
quan, nghĩa là kết quả của quá trình này không phụ thuộc vào cá nhân thực hiện. 
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 - Tính đồng loạt: Algorit có thể coi như phương pháp chung cho phép giải 
quyết các bài toán khác nhau thuộc cùng một loại hay một kiểu. 

 - Tính kết quả: Algorit luôn hướng tới việc nhận được một kết quả cần tìm nào 
đấy. Kết quả này luôn đạt được nếu áp dụng đúng Algorit của nó. Như vậy để giải 
quyết một "bài toán" bất kỳ luôn tìm được một Algorit - một bản quy định chặt chẽ với 
các đặc điểm: 

 - Bản quy định - Algorit : Gồm các chỉ dẫn nhất định về việc thực hiện các thao 
tác xác định, trên một đối tượng xác định. 

 - Các hệ thống chấp hành (người hoặc máy) thực hiện theo Algorit nhất định sẽ 
đưa đến kết quả. 

 - Các đối tượng chịu tác động các thao tác theo chỉ dẫn sẽ biến đổi trạng thái, 
hoặc tính chất hoặc các mối quan hệ. 

Khái niệm về PPDH Algorit: Dạy học Algorit hoá là một trong các phương 
pháp dạy nhằm hình thành cho người học cách thức tư duy, cách thức hành động tổng 
quát gọi là Algorit.  

Chúng ta đều biết mục đích của việc dạy học không dừng lại ở việc truyền đạt 
cho HSSV kiến thức, kỹ năng (dạy nghề) mà còn phải dạy cho họ phương pháp làm 
việc (phương pháp tư duy, phương pháp hành động) để có khả năng giải quyết các vấn 
đề trong thực tiễn. Trong đào tạo nghề, mục đích này có thể đạt được bằng cách áp 
dụng phương pháp dạy học Algorit hoá. 

+ Các loại Algorit hoá trong dạy học 

 Trong dạy học, cần dạy cho HSSV 2 kiểu Algorit là Algorit nhận biết và 
Algorit biến đổi. 

 - Algorit nhận biết: Là bản trình tự gồm các thao tác dẫn đến sự nhận biết đối 
tượng và tình trạng kỹ thuật của đối tượng. Ví dụ: Algorit chẩn đoán hỏng hóc của một 
bộ phận trong hệ thống máy móc. Việc tìm tòi nói chung có thể mô tả bằng Algorit 
tổng quát sau: 

 Một: Vạch rõ hiện tượng hư hỏng; 

 Hai: Xác định vùng hư hỏng có thể; 

 Ba: Thực hiện các thao tác kiểm tra để xác định bộ phận hư hỏng và trạng thái 
hư hỏng. 

 Trong mỗi bước trên có thể xây dựng một Algorit chi tiết hơn tuỳ thuộc đối 
tượng cụ thể.  

 Ngoài việc chẩn đoán kỹ thuật, có thể sử dụng Algorit nhận biết để chọn dụng 
cụ đo kiểm hoặc phụ tùng thay thế tương đương. Trong dạy học nghề nghiệp, giáo 
viên thường sử dụng sơ đồ thuật toán để dạy cho HSSV giải quyết một bài toán trong 
lập trình. Ví dụ như algorit giải phương trình bậc 2. 

 - Algorit biến đổi: Là một bản trình tự gồm hàng loạt các thao tác làm biến đổi 
đối tượng. Ví dụ: Algorit dạy cho học sinh dùng phần mềm để sửa chữa những lỗi 
lôgic trên đĩa cứng. 

 Trong nhiều trường hợp phải sử dụng kết hợp cả Algorit nhận biết và biến đổi, 
như khắc phục một hiện tượng hư hỏng của máy móc, thiết bị. 
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Ví dụ: Trình tự kiểm tra góc đóng bộ chia điện trên thiết bị MCS-2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Hình 3.5. Sơ đồ Trình tự kiểm tra góc đóng bộ chia điện trên thiết bị MCS-2500 

+ Ưu nhược điểm 

- Ưu điểm 

Rèn luyện cho người học phương pháp tư duy, phương pháp hành động khi cần 
giải quyết một vấn đề thực tiễn. 

Hiệu chỉnh máy 
(Recal) 

Kết nối, hâm nóng động cơ 
(Hook up/warm up) 

Kết nối với xe và khởi động 
cho động cơ chạy không tải 

Các chỉ báo 
chuyển màu 
xanh to ≥ 65o 

Hiện dao động đánh lửa 
(Ignition Scope) 

. Kiểm tra lại 
kết nối 
. Hâm nóng 

Góc đóng tiếp 
điểm nằm trong 

tiêu chuẩn 
kỹ thuật  ? 

Góc đóng tốt 

Có 

Không 

. Kiểm tra và điều 
chỉnh khe hở má 
vít 
. Kiểm tra, sửa 
chữa cụm xoay má 
vít động 
. Kiểm tra độ mòn 
cam chia điện, sửa 
chữa 

Không 
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 Áp dụng có hiệu quả ở nhiều nội dung, đặc biệt là áp dụng trong dạy thực hành 
kỹ thuật. 

- Nhược điểm  

 Không phải bài nào, nội dung nào cũng có thể vận dụng dạy học Algorit hoá 
được vì có thể kém hiệu quả hơn các phương pháp khác. 

+ Yêu cầu sư phạm khi vận dụng 

- Cần xây dựng chuẩn hoá Algorit  các nội dung dạy học; 

- Vận dụng nhiều trong dạy học thực hành nghề. 

b) Dạy học nêu vấn đề  

+ Khái niệm 

Cách thức tiếp cận dạy học nêu vấn đề: Dạy học nêu vấn đề là hệ phương pháp 
chuyên biệt hoá; dạy học nêu vấn đề bao gồm nhiều phương pháp liên kết chặt chẽ với 
nhau trong đó phương pháp xây dựng vấn đề giữ vai trò chủ đạo. Dạy học nêu vấn đề 
thâm nhập vào nhiều phương pháp. 

 Định nghĩa: Dạy học nêu vấn đề là phương pháp dạy học trong đó giáo viên tạo 
ra một hệ thống các tình huống có vấn đề, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, HSSV tự 
lực và sáng tạo giải quyết các tình huống qua đó HSSV nắm được tri thức mới hoặc 
cách thức hoạt động mới, đồng thời phát triển năng lực nhận thức, tư duy sáng tạo 
của mình. 

           + Đặc trưng của dạy học nêu vấn đề 

  Dạy  học nêu vấn đề có những đặc trưng sau: 

- Giáo viên đặt ra trước HSSV một loạt bài toán nhận thức có chứa đựng mâu 
thuẫn giữa cái đã biết > < cái chưa biết, cái cần phải tìm. Bài toán này gọi là bài toán 
nêu vấn đề.  

  Vấn đề : Dùng để chỉ nhiệm vụ nhận thức trong học tập mà HSSV cần đạt 
được. Nếu chỉ bằng những tri thức, kinh nghiệm đã có hoặc bằng hành động theo mẫu 
thì HSSV chưa thể đạt được nhiệm vụ nhận thức này mà phải có thêm sự suy nghĩ và 
hành động sáng tạo mới giải quyết được nhiệm vụ. Qua đó, HSSV tiếp thu được kiến 
thức, phương pháp hành động mới. 

 Các vấn đề được biểu thị bằng hệ thống những mệnh đề, câu hỏi hoặc yêu cầu 
hành động thoả mãn điều kiện là HSSV chưa giải quyết được ngay, nhưng với sự nỗ 
lực vừa sức của các em, với sự hướng dẫn của giáo viên thì các em sẽ tự giải quyết 
được. Như vậy, khi giải quyết vấn đề học tập, HSSV sẽ gặp khó khăn về mặt nhận 
thức. Chính khó khăn này sẽ thúc đẩy HSSV hoạt động tìm tòi, sáng tạo.  

Cấu trúc của bài toán nêu vấn đề: Phải là bài toán chứa đựng sự tìm tòi về mặt 
khách quan và chủ quan với người giải quyết. Sự tìm tòi này xuất phát từ tình huống 
quen thuộc, không có đáp số chuẩn bị sẵn, chứa đựng chướng ngại về nhận thức, mâu 
thuẫn đó phải cấu trúc lại một cách sư phạm. 

 - Tình huống có vấn đề: HSSV tiếp nhận mâu thuẫn của bài toán và có nhu cầu 
bức thiết muốn giải quyết bài toán nhận thức đó. 
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 Người ta chỉ bắt đầu tư duy khi có nhu cầu hiểu biết một cái gì đó, tư duy 
thường xuất phát từ một vấn đề hay một câu hỏi, từ sự ngạc nhiên hay một điều trăn trở. 

 Lúc đầu mâu thuẫn nhận thức mang tính khách quan. Khi HSSV tiếp thu và ý 
thức được mâu thuẫn đó thì nó biến thành chủ quan và tồn tại trong ý nghĩ của họ dưới 
dạng vấn đề học tập. Muốn mâu thuẫn khách quan biến thành chủ quan thì giáo viên 
phải tổ chức được những tình huống để đưa chủ thể vào mối quan hệ giữa cái đã biết 
và cái phải đạt tới. Đó là việc đặt HSSV vào tình huống có vấn đề. 

 Tình huống có vấn đề là tình huống mà mâu thuẫn khách quan của nhiệm vụ 
nhận thức được HSSV tiếp nhận như một vấn đề học tập mà họ cần phải giải quyết và 
có thể giải quyết được với sự nỗ lực hợp với khả năng của họ. Kết quả là HSSV đạt 
được kiến thức mới hoặc phương pháp hành động mới. Như vậy, tình huống có vấn đề 
là một khó khăn về lý luận hoặc thực tiễn mà chủ thể thấy cần thiết và có khả năng giải 
quyết được nhưng không phải ngay lập tức nhờ kiến thức và kinh nghiệm sẵn có mà 
phải trải qua quá trình tư duy tích cực mới giải quyết được. 

 Tình huống có vấn đề là điểm khởi đầu của tư duy và có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong dạy học nêu vấn đề. U.Trerenchép viết: "Dạy học nêu vấn đề không phải  
là cái gì khác mà là sự vận động của tình huống có vấn đề".  

 Không phải tình huống học tập nào cũng trở thành tình huống có vấn đề. Một 
tình huống muốn trở thành tình huống có vấn đề thì nó phải thoả mãn các điều 
kiện sau: 

  Chứa đựng yếu tố mới gây ngạc nhiên, cuốn hút HSSV vào vấn đề học tập. Ví 
dụ: Trong tình huống xuất hiện sự việc hoặc hiện tượng kỹ thuật mới gây sự chú ý, 
muốn tìm hiểu, giải thích sự vật, hiện tượng của HSSV. 

 Chứa đựng mâu thuẫn nhận thức: Những kiến thức, kỹ năng kỹ xảo cũ của 
HSSV không thể giải thích được sự vật, hiện tượng mới trong tình huống khiến cho họ 
băn khoăn, trăn trở, khó khăn này thúc đẩy họ phải tư duy để giải quyết vấn đề. 

 Mâu thuẫn nhận thức trong tình huống không quá khó, quá xa lạ hoặc không 
quá dễ đối với HSSV, tức là phải phù hợp với trình độ của họ, gây cho họ niềm tin có 
thể giải quyết được vấn đề. Cần làm cho HSSV thấy rõ những kiến thức, kỹ năng đã có 
đều liên quan đến vấn đề đặt ra và nêu tích cực suy nghĩ sẽ giải quyết được vấn đề. 

Một số dạng tình huống có vấn đề: 

 Người ta phân biệt một số dạng của tình huống có vấn đề theo tính chất của 
mâu thuẫn xuất hiện, từ đó đòi hỏi cách giải quyết khác nhau về mặt phương pháp. 

Sau đây là một số dạng tình huống có vấn đề: 

 Tình huống đột biến: Được tạo ra bằng cách cung cấp những sự kiện, hiện 
tượng không thể giải quyết được bằng những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo sẵn có. 

 Tình huống bất ngờ: Tình huống này xuất hiện khi gặp những hiện tượng  kỹ 
thuật bất thường không ngờ lại có thể xảy ra như thế. Cách giải quyết là làm sáng tỏ 
nguyên nhân khoa học của hiện tượng. 

 Tình huống lựa chọn: Là tình huống mà HSSV phải đứng trước một sự lựa chọn 
rất khó khăn giữa hai hay nhiều phương án giải quyết. Phương án nào cũng có lý 
nhưng đồng thời cũng chứa nhược điểm cơ bản. Vì vậy, phải lựa chọn phương án duy 
nhất mà bản thân cho là hợp lý trên cơ sở phân tích và so sánh các phương án. 
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 Tình huống nghịch lý: Là tình huống có vấn đề mới thoạt nhìn dường như vô lý, 
không hợp với quy luật, lý thuyết đã thừa nhận. Tình huống này được tạo ra bằng cách 
giới thiệu các hiện tượng kỹ thuật trái với quan điểm thông thường, với kinh nghiệm 
cá nhân của HSSV. 

 Ví dụ: Tại sao trục thép càng to thì càng dễ gẫy? 

 Trên cơ sở tạo dựng các tình huống nhận thức, giáo viên dẫn dắt HSSV tìm 
cách giải quyết bài toán nhận thức.  

+ Các mức độ của dạy học nêu vấn đề 

 Trong dạy học nêu vấn đề, tình huống có vấn đề do giáo viên tạo ra để cuốn hút 
HSSV vào việc giải quyết các vấn đề đó dưới sự hướng dẫn của mình. Căn cứ vào khả 
năng tham gia của HSSV nhiều hay ít vào quá trình nghiên cứu để giải quyết vấn đề, 
người ta phân biệt 3 mức độ trong dạy học nêu vấn đề. Đó là các mức độ: trình bày 
nêu vấn đề, tìm tòi một phần và nghiên cứu. 

 - Trình bày nêu vấn đề 

 Đây là mức độ thấp nhất của dạy học nêu vấn đề. Mức độ này đòi hỏi giáo viên 
thực hiện toàn bộ qui trình của dạy học nêu vấn đề. HSSV được thông báo quá trình 
giải quyết vấn đề chứ không phải tự lực giải quyết vấn đề. Chẳng hạn, giáo viên đưa ra 
các tình huống có vấn đề, phát biểu vấn đề dưới dạng mâu thuẫn nhận thức rồi tự đề ra 
các phương án giải quyết, phân tích lựa chọn phương án tốt nhất, đề xuất giả thuyết, 
chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết bằng suy luận hay thực nghiệm rồi kết luận vấn đề. 

Trong phương pháp trình bày nêu vấn đề, giáo viên không những thông báo kết 
luận khoa học mà còn vạch ra con đường phát hiện ra các kết luận đó. Do vậy, có sức 
cuốn hút HSSV trong học tập cũng như tìm tòi trong khoa học. 

 - Tìm tòi một phần 

 Cả giáo viên và HSSV cộng tác để giải quyết vấn đề. Dưới sự chỉ đạo của giáo 
viên, HSSV được lôi cuốn vào việc tìm tòi, nghiên cứu, tự lực giải quyết vấn đề ở 
những giai đoạn nhất định của quá trình lĩnh hội tri thức.  

Trong phương pháp tìm tòi một phần, giáo viên giữ vai trò trình bày tri thức có 
hệ thống, nhưng trong quá trình đó, giáo viên thỉnh thoảng đặt ra các vấn đề để HSSV 
suy nghĩ và tự lực giải quyết buộc các em phải tư duy tích cực như phân tích hiện 
tượng, so sánh, phát hiện các mối quan hệ nhân quả, tự nêu giả thuyết rồi chứng minh 
hay bác bỏ... tức là phải thực hiện các phán đoán. 

 - Nghiên cứu trong học tập 

 Đây là mức độ cao trong dạy học nêu vấn đề. Ở đây, HSSV tự lực giải quyết 
các vấn đề đã nêu ra. Tự vạch kế hoạch tìm tòi, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết 
cũng như quan sát, phân tích hiện tượng, khái quát hoá, rút ra kết luận ... còn vai trò 
hướng dẫn của giáo viên có tính gián tiếp.  
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+ Các giai đoạn dạy học nêu vấn đề 

Gồm 10 bước sau: 

   

   

  

 

   

    

   

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Sơ đồ phương pháp dạy học nêu vấn đề 

+ Ví dụ vận dụng 

Xây dựng tình huống có vấn đề trong một bài học: 

Bài: Máy biến thế 

Giáo viên nêu tình huống: Người đầu tiên tổ chức cung cấp điện năng như một 
dạng hàng hoá là nhà phát minh lừng danh Thomas Edison, người Mỹ nhất định sử 
dụng điện một chiều từ trung tâm tới người mua điện. ông không thể mở rộng phạm vi 
hoạt động của trung tâm phát điện vì máy phát một chiều của ông nâng điện áp lên 
200V là đã gặp phải khó khăn đặc biệt là sự mau mòn của chổi góp điện. 

Làm thế nào để truyền điện đi xa hàng 100km, 1000km? 

Nhờ chuyển sang sử dụng điện xoay chiều và với những máy biến thế ban đầu 
(dùng để nâng hiệu điện thế của dòng điện) các nhà kỹ thuật (Ousaguin, Dobrovonski, 
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Đưa người học vào trạng thái có băn khoăn, thắc mắc ...? 
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bằng phương pháp dạy học nêu vấn đề 
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Marcel Dépre và Tesla) đã hoàn thành được việc chuyển điện năng đi xa hàng trăm 
km. Người ta gọi đó là chiến thắng của khoảng cách của kỹ thuật điện. 

Giáo viên viết đề bài và tiểu mục thứ nhất:  

 Một: Tại sao để chuyển tải điện năng đi xa cần nâng hiệu điện thế của dòng 
điện nâng cao? 

Giả sử truyền tải đi một công suất: P= U.I 

Trên đường dây tải điện luôn hao phí một phần điện năng do hiệu ứng 
Joule-Lenz:  

∆P = I2.R = P2.  

 

Làm thế nào để ∆P là nhỏ nhất? 

 HSSV (hoặc giáo viên gợi ý): Giảm R hoặc tăng U. 

Nếu giảm R thì R = β. l /S mà l không giảm ==> tăng S ==> tăng khối lượng 
dây dẫn. 

Nếu tăng U ==> sử dụng dòng điện xoay chiều thì bằng cách gì để tăng U. 

Đến đây xuất hiện nội dung hai. 

 Hai: Máy biến thế.  

Giáo viên vẽ sơ đồ cuộn sơ cấp và đặt câu hỏi: Muốn có hiệu điện thế lớn hơn ở 
cuộn thứ cấp thì phải làm bằng cách gì để từ đó hình thành giả thuyết về số vòng dây 
khác nhau ở cuộn dây trong máy biến thế.   

HSSV chứng minh giả thuyết đã nêu ra. Đến đây, tình huống có vấn đề được 
giải quyết. Bài học được tiếp tục với các phần trình bày về các công thức tính mối 
tương quan giữa suất điện động với vòng dây, giữa hiệu điện thế và cường độ 
dòng điện. 

+ Ưu nhược điểm của dạy học nêu vấn đề 

Ưu điểm: 

 - Là một phương pháp dạy học tiên tiến mang lại chất lượng đào tạo cao: Làm 
cho HSSV nắm kiến thức vững chắc, nắm được phương pháp tự thu nhận kiến thức. 

 - Tạo điều kiện cho HSSV phát huy được tính độc lập, chủ động cũng như phát 
huy tư duy sáng tạo, kỹ năng tìm tòi, phát triển trí thông minh, sáng tạo. HSSV thật sự 
trở thành chủ thể. 

 - Gắn liền lý thuyết với thực tiễn, dạy cho HSSV vận dụng kiến thức vào hoàn 
cảnh mới một cách sáng tạo. 

 - Bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất và tác phong của người làm khoa học. 

Nhược điểm: 

 - Việc chuẩn bị bài giảng đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều công sức. Giáo viên 
phải có trình độ vững vàng, HSSV phải có trình độ tương đối đồng đều và tương đối 
khá thì việc vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề mới có hiệu quả. 

  R 

 U
2 
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 - Không phải bài học cũng có thể áp dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vì 
nội dung kiến thức cũng như mức độ phức tạp của phương pháp. 

 - Dạy học nêu vấn đề đòi hỏi mức độ cá nhân hoá rất cao và giáo viên phải có 
trình độ cao. 

  c) Phương pháp dạy học nhóm nhỏ 

Phương pháp dạy học theo nhóm là phương pháp tổ chức hướng dẫn cho HSSV 
cùng nhau tham gia vào hoạt động trao đổi, thảo luận giải quyết các nhiệm vụ chung 
đồng thời giáo viên là người cố vấn, đảm bảo hoạt động của nhóm đi đúng hướng đạt 
mục tiêu đề ra. 

Về mục tiêu: Làm việc theo nhóm tạo điều kiện phát triển quan hệ xã giao giữa 
các HSSV với nhau. Họ cùng trao đổi, tranh luận góp phần phát triển kỹ năng giao tiếp 
như nghe, nói, tranh luận. Làm việc theo nhóm có lợi ích cho việc phát triển kỹ năng 
trí tuệ như suy luận và giải quyết vấn đề. Làm việc theo nhóm, HSSV sẽ chia sẻ kinh 
nghiệm, cùng nhau xây dựng kiến thức mới. Qua trao đổi, tranh luận, mỗi người đều 
nhận rõ trình độ hiểu biết của mình. Giờ học sẽ là quá trình chủ động chiếm lĩnh kiến 
thức, không phải là thụ động tiếp thu từ giáo viên. 

Nội dung: 

- Xây dựng bài tập nhóm: Bài tập phải phù hợp với trình độ, kinh nghiệm của 
HSSV, nhiều ý kiến và kinh nghiệm có thể đóng góp cho kết quả chung, bài tập cần 
chứa đựng tính khích lệ. Bài tập phải rõ ràng về thời gian thực hiện và cách thức báo 
cáo kết quả hoạt động nhóm (10 – 15 phút). 

- Chia nhóm:  Số nhóm, phương thức thành lập nhóm, số lượng thành viên 
nhóm (3-7 người), nhiệm vụ của nhóm, vị trí hoạt động và các nguồn lực cần thiết để 
hoàn thành nhiệm vụ. 

Vai trò của giáo viên: Tạo ra bầu không khí làm việc tích cực; quan sát, hỗ trợ 
các nhóm, thay đổi linh hoạt các hình thức hoạt động nhóm; theo dõi tiến độ hoạt động 
nhóm, điều chỉnh thời gian nếu thấy cần thiết; khi có sự tranh luận của các HSSV, giáo 
viên nên giữ vai trò cố vấn tìm hướng giả quyết. 

- Các hoạt động dạy học: Mở bài, chia nhóm, HSSV thảo luận nhóm, trình bày 
kết quả trao đổi trước lớp, trao đổi kinh nghiệm, kết luận để nối với nội dung bài học. 

3.6.3. Vận dụng các phương pháp dạy học 

3.6.3.1. Các căn cứ lựa chọn các phương pháp dạy học 

Các căn cứ lựa chọn:  

- Căn cứ vào ưu nhược điểm của từng phương pháp;  

- Căn cứ vào khả năng của giáo viên;  

- Căn cứ vào nội dung dạy học; 

- Căn cứ vào cơ sở vật chất của nhà trường. 

3.6.3.2. Tăng cường hoạt động của học sinh 

Tính cấp thiết:  

Dựa theo quan điểm triết học biện chứng: Tồn tại vật chất có trước, tinh thần ý 
thức tư tưởng có sau nên để lĩnh hội khái niệm, HSSV cần có những hoạt động học tập 
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phù hợp tác động vào đối tượng học để chuyển hình thức tồn tại của khái niệm từ dạng 
bên ngoài vào thành hình thức tồn tại bên trong. Người ta gọi đó là sự nhập tâm khái 
niệm. Sau đó, cần xuất tâm khái niệm để vận dụng.  

Ví dụ: Ứng với hình thức tồn tại vật chất của khái niệm cần có những hành 
động vật chất. Ứng với hình thức tồn tại quy ước của khái niệm cần có những hành 
động trên sơ đồ, bản vẽ .... Ứng với hình thức tồn tại ngôn ngữ của khái niệm cần có 
những hành động ngôn ngữ... nhờ vậy HSSV hiểu sâu khái niệm và vận dụng nhằm 
hình thành các kỹ năng nghề nghiệp. 

 Theo quan điểm dạy học lấy hoạt động học làm trung tâm, giáo viên là người 
thiết kế, tổ chức hoạt động nhận thức của HSSV, tạo ra những điều kiện tốt nhất để 
HSSV tự mình tìm tòi, phát hiện ra tri thức cần lĩnh hội. Trong quá trình luyện tập 
hình thành kỹ năng nghề nghiệp, giáo viên giữ vai trò hướng dẫn để HSSV thực hiện 
các bước trong quy trình, qua đó mà rèn luyện kỹ năng nghề của mình. Chính vì vậy, 
cần tăng cường hoạt động của HSSV trong quá trình dạy học. 

Các phương hướng tăng cường:  

- Vận dụng các phương pháp dạy học có khả năng tạo ra điều kiện cho HSSV 
hoạt động;  

- Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học;  

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình đào tạo;  

- Hoàn thiện giáo trình và đề cương bài giảng làm cơ sở cho việc tự học, tự 
nghiên cứu của HSSV. 

3.6.3.3. Gắn liền với sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học 

Phương pháp dạy học là loại tri thức đặc biệt - được gọi là tri thức công cụ đối 
với người giáo viên trong quá trình dạy học.  

Phương pháp nói chung và phương pháp dạy học nói riêng là một phạm trù then 
chốt trong bất kỳ hoạt động nào của con người nếu không muốn nói là tất cả.  

Phương pháp dạy học được hiểu là phương thức và cách thức sử dụng phương 
tiện nhằm đạt tới mục tiêu dạy học. Sử dụng phương pháp dạy học là gắn liền với sử 
dụng phương tiện dạy học. 

Phương tiện dạy học được hiểu là công cụ của hoạt động dạy và hoạt động học, 
giúp cho người dạy và người học tác động tới đối tượng nghiên cứu nhằm tạo ra sự 
phát triển phẩm chất nhân cách của người học.  

Trong cấu trúc của tư duy kỹ thuật có ba thành phần cơ bản là khái niệm –  hình 
tượng – thực hành - ba thành phần này có vai trò ngang nhau và có mối liên hệ logic 
với nhau. Trong mối liên hệ đó, phương tiện dạy học đóng vai trò vật chất hoá khái 
niệm mà HSSV cần lĩnh hội, làm cơ sở cho sự hình thành hành động trí tuệ và rèn 
luyện kỹ năng nghề nghiệp. Với tam giác truyền thống phấn - bảng - miệng sẽ rất khó 
khăn cho sự lĩnh hội khái niệm kỹ thuật và càng không thể rèn luyện được kỹ năng 
nghề nghiệp. Vì vậy, việc đổi mới phương pháp bao giờ cũng gắn liền với việc sử 
dụng phương tiện, thiết bị dạy học. 
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3.7.  Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HSSV 

3.7.1. Khái quát về kiểm tra, đánh giá  

 a) Định nghĩa 

 Kiểm tra, đánh giá là một trong những khâu cơ bản của quá trình dạy học, kiểm 
tra, đánh giá được hiểu là:  

 - Kiểm tra là phương pháp thu thập thường xuyên thông tin về quá trình học tập 
của HSSV nhằm xác định mức độ mục tiêu đạt được. 

 - Đánh giá kết quả dạy học là xác định giá trị khách quan kết quả học tập của 
HSSV bằng cách so sánh nó với một chuẩn (có thể là mục tiêu môn học hay mục tiêu 
đơn vị kiến thức, đôi khi lại là bản thân HSSV như là trường hợp lên lớp hay lưu ban) 
và gán cho một điểm hoặc một lời nhận xét.  

 Đánh giá là bước tiếp theo của kiểm tra, kiểm tra là cầu nối giữa dạy học và 
đánh giá; không có kiểm tra nào mà không có đánh giá, ngược lại không có đánh giá 
nào mà không dựa trên kết quả kiểm tra.  

 Vì vậy trong lý luận cũng như trong thực tiễn, kiểm tra và đánh giá luôn đi li ền 
nhau và được đề cập là một vấn đề cơ bản của lý luận dạy học. 

 b) Mục đích cơ bản của việc kiểm tra, đánh giá 

 - Kiểm tra, đánh giá sự nắm vững kiến thức, kỹ năng của HSSV; 

 - Kiểm tra, sự đánh giá để thúc đẩy động cơ học tập của HSSV;  

  - Kiểm tra đánh giá để điều chỉnh việc dạy; 

  - Kiểm tra, đánh giá để phân loại và cấp bằng, giấy chứng nhận. 

Mục đích kiểm tra, đánh giá do mục tiêu dạy học – giáo dục chi phối. Mục tiêu 
dạy học – giáo dục là cơ sở vững chắc không những giúp cho giáo viên lựa chọn nội 
dung môn học, phương pháp dạy học mà còn giúp giáo viên lựa chọn chính xác cách 
thức kiểm tra đánh giá để rồi từ đó, người ta dựa vào mức độ đạt mục tiêu mà phân 
loại và xếp hạng và cấp giấy chứng nhận. 

 c) Chức năng của kiểm tra, đánh giá 

Thông thường kiểm tra và đánh giá gắn liền chặt chẽ với nhau. Tuy vậy, kiểm 
tra và đánh giá có những chức năng riêng trong quá trình dạy học. Kiểm tra cung cấp 
những dữ kiện, thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá. 

 + Chức năng của kiểm tra 

-  Chức năng phát hiện, điều chỉnh:  

Thông qua việc kiểm tra, giáo viên nắm được chất lượng học tập của HSSV 
một cách thường xuyên, kịp thời nhờ mối liên hệ ngược ngoài tương ứng. Qua đó, 
giáo viên thấy được những ưu điểm, nhất là phát hiện được những khuyết điểm trong 
nội dung tri thức tổ chức dạy học, tinh thần, thái độ, động cơ học tập.... để kịp thời 
điều chỉnh làm cho hoạt động đó được tiến hành đúng hướng với tốc độ nhanh và đạt 
hiệu quả cao.  

Nhờ mối liên hệ ngược bên trong, HSSV có thể tự đánh giá chất lượng học tập, 
từ đó vạch ra những phương hướng, những cách thức, biện pháp thực hiện nhằm cải 
tiến quá trình học tập, nghiên cứu  môn học của mình.  
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- Chức năng củng cố tri thức và phát triển trí tuệ: 

 Trong quá trình dạy học, kiểm tra có tác dụng hệ thống hoá, làm sâu sắc kiến 
thức hay lấp hổng trong hoạt động nhận thức và hành động cho cả lớp hoặc cho từng 
cá nhân HSSV. 

 Kiểm tra giúp HSSV tăng cường cường khả năng tái hiện nhanh chóng, chính 
xác, có tính sáng tạo trong tư duy, nó giúp cho HSSV không những phát triển về trí 
nhớ mà còn phát triển tính năng động, nhạy bén của tri thức khi giải quyết nhiệm vụ cụ 
thể. Kiểm tra cũng là một nhân tố kích thích HSSV học tập. 

- Chức năng giáo dục: 

Giáo viên vừa kiểm tra kiến thức, kỹ năng, vừa tác động giáo dục để hình thành 
cho HSSV thói quen học tập và rèn luyện một cách có hệ thống, đưa HSSV vào kỷ 
luật, rèn luyện ý chí, ý thức tổ chức tốt, biết chấp hành và phục tùng từng bước những 
đòi hỏi về học tập và rèn luyện đạo đức, phẩm chất nhân cách.  

Việc kiểm tra đúng đắn, nghiêm túc, khách quan giúp cho HSSV nâng cao hứng 
thú trong học tập, có lòng tin vào sự công bằng và sự cố gắng của bản thân, phát huy 
tinh thần, ý thức tập thể kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong 
học tập. 

Qua kiểm tra, đánh giá, mỗi giáo viên tự xác định trình độ chuyên môn, năng 
lực sư phạm, nhân cách và uy tín của mình đối với HSSV và toàn xã hội trong sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ, trên cơ sở đó đề ra giải pháp rèn luyện, phấn đấu 
vươn lên. 

- Chức năng quản lý chất lượng dạy học – giáo dục:  

Kiểm tra, đánh giá đảm bảo công khai hoá kết quả dạy học – giáo dục trước nhà 
trường, xã hội, gia đình, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng 
đó trước nhiệm vụ đảm bảo chất lượng dạy học – giáo dục theo yêu cầu của xã hội. 

Những chức năng này có mối liên quan mật thiết với nhau. Nếu chúng được 
thực hiện tốt, điều đó sẽ là cơ sở cho HSSV củng cố và phát triển trí tuệ, cũng như 
mang lại hiệu quả quản lý chất lượng dạy học – giáo dục cao hơn. 

 + Các chức năng của đánh giá 

Đánh giá là quá trình thu thập thông tin để có được những phán đoán, xác định 
về mặt số lượng quá trình lĩnh hội kiến thức, kỹ năng trong học tập của HSSV để từ đó 
làm cơ sở cho việc ra những quyết định có liên quan. 

 -  Chức năng xác nhận hay xếp loại: 

Đây là chức năng đánh giá tổng hợp. Khi thực hiện chức năng này cần xác định 
rõ mục tiêu cuối cùng mà ta nhằm tới. Mục tiêu này phải có ý nghĩa đối với cá nhân 
cũng như đối với cả xã hội.  

Dưới góc độ xã hội, chức năng tổng quát của hệ thống giáo dục là chuẩn bị cho 
thế hệ trẻ bước vào cuộc sống lao động và nghề nghiệp. 

 - Chức năng giáo dục: 

Chức năng này gồm hai khuôn khổ:  
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[1] Đánh giá lợi ích HSSV thu nhận được từ giáo dục của nhà trường; HSSV 
đạt mục tiêu đến chừng mực nào? Đạt được những tiến bộ gì? Gặp khó khăn gì? 

[2] Đánh giá bản thân công việc dạy học của giáo viên (thông qua kết quả đánh 
giá HSSV): Phương pháp, kỹ thuật dạy học của giáo viên như thế nào? Có cần phải 
điều chỉnh cho phù hợp với trình độ HSSV? Song trong thực tế chức năng này ít được 
khai thác và thiếu sót bao giờ cũng thuộc về HSSV. Giáo viên thường than phiền chất 
lượng học tập giảm sút. 

 - Chức năng thể chế: 

Chức năng này thể hiện thể chế về quyền hạn của nhà trường: Quy định trật tự 
và duy trì trật tự trong nhà trường, quản lý giáo viên. Chức năng thể chế vượt ra khỏi 
phạm vi lớp học, điểm số của HSSV được báo cáo lên các cấp quản lý, thông báo với 
cha mẹ HSSV. 

 d) Các nguyên tắc kiểm tra, đánh giá 

  + Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan và tính chính xác 

  Tính khách quan của kiểm tra thể hiện ở chỗ kiểm tra phải làm bộc lộ tính trung 
thực kết quả lĩnh hội kiến thức của HSSV. Tính khách quan của đánh giá phải phù hợp 
với kết quả lĩnh hội kiến thức của HSSV đã được bộc lộ ra đó. 

 Kiểm tra và đánh giá phải phản ánh đúng thực chất mức độ tiếp thu kiến thức, 
kỹ năng, thái độ của HSSV, phản ánh đầy đủ những tiến bộ và những thiếu sót cơ bản, 
những nguyên nhân của chúng, xác định đúng hướng tiến bộ của từng HSSV. 

 + Nguyên tắc đảm bảo tính thường xuyên và hệ thống 

 Về mặt lý luận cũng như thực tiễn nguyên tắc đảm bảo tính thường xuyên và hệ 
thống trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HSSV có ý nghĩa quan 
trọng đặc biệt, tiến hành đánh giá có hệ thống để xác định phạm vi đạt được của các 
mục tiêu đã đề ra, giúp giáo viên biết được HSSV nắm tri thức đến mức độ nào, gặp 
những khó khăn gì, tính chất của những khó khăn ấy như thế nào.  

 Thường xuyên kiểm tra tiến bộ của HSSV trong việc tiếp thu nội dung học tập 
là điều điện để xây dựng cho HSSV thói quen công tác độc lập, có hệ thống, hình 
thành một loạt các phẩm chất đạo đức và ý chí như: Tính kiên trì, tính có tổ chức... 
Đây là một trong những khâu quan trọng quyết định kết quả học tập của HSSV. 

 + Kiểm tra, đánh phải đảm bảo tính kịp thời có hiệu lực  

 Chức năng dạy học của các bài kiểm tra thể hiện chủ yếu khi phân tích và bình 
luận những sai sót khi chấm xong. Sau mỗi lần kiểm tra xong, giáo viên cần đánh giá, 
nhận xét và cho điểm ngay, kịp thời trả bài và trả lời, chỉ dẫn cho HSSV bổ sung, sửa 
chữa để tiếp thu phần sau được tốt hơn. 

  + Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển 

 Trong quá trình dạy học, hoạt động học tập cuả HSSV luôn luôn vận động và 
phát triển theo chiều hướng đi lên. Khi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cần có cái 
nhìn khái quát, xác định yêu cầu từ thấp đến cao tương ứng với từng giai đoạn, từng 
bước phát triển của từng HSSV trong những lần khác nhau, trên cơ sở đó có tính đến 
kết quả đạt được của từng bước, từng giai đoạn và từng thời điểm đó.  
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 Để kiểm tra, đánh giá có tác dụng giáo dục ở mức độ cao, bên cạnh việc đảm 
tính khách quan cao, tuỳ trường hợp cụ thể, giáo viên cần cho điểm sao cho khích lệ 
được HSSV, kích thích hoạt động nhận thức của họ, để tự họ vươn lên trong các tình 
huống mới. 

 + Kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng 

  Trong quá trình kiểm tra, đánh giá giáo viên cần xác định được mục đích, nội 
dung, phương pháp hình thức kiểm tra, phù hợp với nhiệm vụ học tập, yêu cầu phát 
triển nhận thức của cả lớp và của từng HSSV, nhằm đảm bảo cho từng HSSV có thể 
trả lời ở mức tối đa so với khả năng của mình. Không nên kiểm tra tất cả HSSV theo 
cùng một cách như nhau vì bao giờ cũng có sự không đồng đều trong nhận thức của 
các HSSV trong cùng một lớp. 

  Nguyên tắc tính vừa sức là một nguyên tắc giúp HSSV tạo lập được lòng tin 
vào chính bản thân, là điều kiện để họ vươn lên tiếp tục trên con đường lĩnh hội kiến 
thức, kỹ năng. 

  + Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện  

  Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập không những phải được tiến hành toàn 
diện về số lượng và chất lượng mức độ nắm tri thức, kỹ năng của HSSV mà còn cần 
phải chú ý đến các mặt có liên quan đến nó, đặc biệt là thái độ, một lĩnh vực rất quan 
trọng nhưng cũng lại rất khó đánh giá.  

  Việc kiểm tra, đánh giá phải được tiến hành một cách toàn diện cân đối cả về 
nội dung và phương pháp tổ chức, thói quen, thái độ học tập ở trên lớp, ngoài giờ lên 
lớp, ngoài nhà trường. 

   + Nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục 

  Nếu kiểm tra, đánh giá chính xác, khách quan và đúng thì HSSV công nhận, hài 
lòng phấn khởi tự tin, vươn lên đạt kết quả ngày càng cao, phát huy tính tự giác tích 
cực, độc lập, sáng tạo trong quá trình dạy học. Trong trường hợp ngược lại sẽ có tác 
động tiêu cực tới đối tượng HSSV.  

  Đánh giá cần đảm bảo: 

  - Là một việc làm để công nhận thành tích của HSSV;  

- Nâng cao tinh thần học tập và nẩy sinh ý chí vươn lên đạt kết quả ngày càng 
cao hơn nữa, khắc phục tư tưởng trung bình chủ nghĩa, tư tưởng đối phó kiểm tra, 
đánh giá và hành động sai trái khi làm bài; 

  - Làm cho HSSV củng cố lòng tin vào sức lực và khả năng của mình, phát huy 
tính độc sáng tạo, tránh tình trạng tự kiêu, chủ quan. Làm tăng cường mối quan hệ giáo 
viên – HSSV. 

  Tránh mọi đánh giá không có tác dụng giáo dục như: 

  - Đánh giá theo ý nghĩ chủ quan của giáo viên, thiếu công bằng do cảm tình, 
thiên vị, nể nang hay trù dập ...gây dư luận không tốt cho HSSV; 

  - Đánh giá quá khắt khe, quá chặt chẽ hay quá lỏng đều làm kìm hãm tính tích 
cực, tự giác của HSSV; 

  - Thái độ của người đánh giá quá gay gắt hoặc căng thẳng. 
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 e) ý nghĩa của kiểm tra, đánh giá 

 + Đối với HSSV:  

 Kiểm tra và đánh giá có tác dụng hệ thống hoá, khái quát hoá và hiểu sâu rộng 
những điều đã học, phát triển năng lực nhận thức, rèn luyện trí nhớ. Củng cố lại những 
kiến thức đã tiếp thu. Nâng cao tính tự giác và tính tích cực trong học tập  

 + Đối với giáo viên: 

 Kiểm tra đánh giá giúp giáo viên: 

 - Hiểu rõ quá trình dạy học, từ đó điều chỉnh và hoàn tiện việc tổ chức quá trình 
dạy học; 

  - Cải tiến các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học nhằm đạt chất lượng 
và hiệu quả cao hơn nữa; 

- Hiểu rõ trình độ của HSSV trong lớp, từ đó đề ra kế hoạch bồi dưỡng HSSV 
giỏi, phụ đạo HSSV yếu kém. 

 + Đối với cán bộ quản lý: 

Qua kiểm tra, đánh giá mà cán bộ quản lý có được thông tin cụ thể về tình hình 
giảng dạy, học tập của giáo viên và HSSV, nhờ đó mà có thể đề ra được những giải 
pháp  phù hợp nhằm nâng cao chất lượng day và học trong nhà trường. 

 g) Các hình thức kiểm tra, đánh giá 

 +  Kiểm tra, đánh giá hình thành 

Kiểm tra, đánh giá sự hình thành là hình thức dựa trên cơ sở kiểm tra, đánh giá 
sự hình thành tri thức kỹ năng trong học tập để có thông tin phản hồi kịp thời nhằm 
sửa chữa, điều chỉnh hoạt động dạy học ở mỗi giai đoạn cần thiết của sự phát triển 
trong suốt quá trình dạy học. Ý nghĩa đặc biệt quan trọng của kiểm tra, đánh giá sự 
hình thành ở đây là nó nhằm vào việc đảm bảo chất lượng của quá trình dạy học. Nó 
bao gồm: 

- Kiểm tra, đánh giá sơ bộ: 

Mục đích của hình thức kiểm tra, đánh giá sơ bộ là thăm dò trình độ ban đầu 
của HSSV khi bước vào khoá học, môn học mới hay học phần mới để làm cơ sở cho 
việc tổ chức hoạt động dạy học  nên bắt đầu như thế nào để vừa sức đối với khả năng 
của HSSV, cần phải bồi dưỡng thêm hoặc ôn lại kiến thức, kỹ năng cũ nào, ôn lại như 
thế nào? Có thể kiểm tra, đánh giá sơ bộ bằng cách ra bài tập, bài làm, dự lớp hay 
nghiên cứu hồ sơ của HSSV. 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên là kiểm tra, đánh giá sự hình thành các kiến 
thức, các kỹ năng trong quá trình học tập. Hình thức này được giáo viên tiến hành 
thường xuyên nhằm điều chỉnh chiến lược, chiến thuật dạy và học, thúc đẩy HSSV học 
tập một cách tích cực, tự giác để trước khi sang bài mới họ đã có sẵn những điều kiện 
để tiếp thu tài liệu mới. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên đòi hỏi phải có sự phản hồi 
nhanh để giúp cho giáo viên kịp thời phát hiện và điều chỉnh, từng bước cố gắng tích 
cực tìm ra những phương pháp giảng dạy và HSSV kịp thời sửa chữa các thiếu sót 
trong quá trình học tập. 
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Kiểm tra, đánh giá thường xuyên cần chú ý đặc biệt đến chức năng phát triển trí 
tuệ trong dạy học. Hình thức kiểm tra này có thể được thực hiện qua kiểm tra vấn đáp, 
kiểm tra viết trên lớp, ở nhà, kiểm tra qua thực hành. 

 + Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

 Hình thức này được thực hiện sau mỗi môn học, phần học hoặc khi kết thúc học 
kỳ. Khối lượng kiến thức, kỹ năng của các phần này tương đối lớn và rộng. Việc kiểm 
tra nhằm khái quát hoá, tổng hợp hoá những nôị dung căn bản của nó, đồng thời vận 
dụng vào thực tiễn. Kiểm tra, đánh giá định kỳ còn tạo điều kiện để chuyển sang 
những nội dung, học phần mới. Để thực hiện tốt kiểm tra, đánh giá định kỳ thường có 
tổ chức ôn tập, tùy theo đặc điểm và tính chất tài liệu. 

 + Kiểm tra, đánh giá tổng kết 

  Hình thức này được thực hiện vào cuối năm học, cuối mỗi môn học lý thuyết 
hay thực hành, nhằm mục đích đánh giá kết quả chung, củng cố, hệ thống hoá những 
nội dung đã học vào đầu năm học hay từ đầu môn học, đồng thời tạo điều kiện để 
chuyển sang năm học mới, môn học mới. 

3.7.2. Các phương pháp kiểm tra, đánh giá 

3.7.2.1. Các phương pháp kiểm tra 

 a) Kiểm tra viết 

+ Tự luận 

Kiểm tra viết tự luận giúp phát triển tư duy logic vì HSSV phải chăm chú vào 
bài làm hơn, có điều kiện để suy luận, suy nghĩ được kỹ càng hơn về những cách giải 
và xây dựng câu trả lời, tập cho HSSV trả lời chính xác. 

Kiểm tra tự luận thường có kiểm tra ngắn 15-20 phút hoặc dài hơn, kiểm tra sau 
một chương, một học trình, một học phần hay kiểm tra toàn bộ môn học. 

Kiểm tra viết tự luận được thực hiện trên số đông HSSV, HSSV có đủ thời gian 
để suy nghỉ, vận dụng kiến thức, phát huy năng lực sáng tạo, giúp giáo viên nắm được 
tình hình chung của cả lớp và của từng HSSV, giúp giáo viên hoàn thiện nội dung bài 
giảng, phương pháp dạy học nhưng mất nhiều thời gian chấm bài, nội dung không thể 
bao trùm hết chương trình mà thường tập trung vào một số nội dung nhất định, HSSV 
dễ học tủ và kết quả đánh giá thì lại bị phụ thuộc rất nhiều vào người chấm.  

Điểm cho một bài tiểu luận của HSSV có thể đi từ  “kém” đến “tốt”. Vì vậy, 
người ta thường phải thống nhất đưa ra một đáp án với các tiêu chí được soạn trước để 
chấm (ba rem), làm giảm nhẹ bớt sự khác biệt về điểm khi chấm.  

Tuy vậy, trong thực tế vẫn xảy ra những khác biệt về điểm số, tức là việc đánh 
giá không được chính xác, khách quan. 

+ Trắc nghiệm khách quan 

  Ngày nay trong dạy học, người ta đang chú ý sử dụng các trắc nghiệm giác dục 
để kiểm tra và đánh giá kết quả quá trình dạy học. Những trắc nghiệm giáo dục đầu 
tiên ở các môn học khác nhau đã xuất hiện vào những năm 20 của thế kỷ XX. Ngày 
nay, các trắc nghiệm giáo dục được sử dụng như là một công cụ tối ưu để kiểm tra các 
tri thức, kỹ năng và chúng cũng được sử dụng như là một phương pháp nghiên cứu 
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khoa học. Vấn đề đặt câu hỏi, kiểm tra, đánh giá đã trở thành một khoa học liên ngành, 
có liên quan đến tâm lý học, giáo dục học, điều khiển học, toán và tin học... 

 Trắc nghiệm khách quan là phương pháp cung cấp cho HSSV một phần hay tất 
cả thông tin cần thiết và đòi hỏi họ hoặc phải lựa chon một câu để trả lời hoặc chỉ cần 
cung cấp thêm một vài từ ngắn gọn. Nó được gọi là khách quan bởi vì nó đạt được tính 
khách quan tương đối, nhất là khi chấm điểm. Trong thực tế, không có loại trắc 
nghiệm nào là hoàn toàn khách quan được. Tính chất chủ quan của các bài trắc nghiệm 
này có thể nằm ở việc lựa chọn nội dung để kiểm tra và ở việc định ra câu trả lời. 

 Trắc nghiệm khách quan được chuẩn hoá cả về nội dung, quy trình và thủ tục 
tiến hành, cả về đáp án và thang điểm. 

Trắc nghiệm khách quan có hai đặc điểm cơ bản là tính tin cậy và tính giá trị: 

Tính tin cậy của trắc nghiệm khách quan biểu hiện qua sự ổn định của kết quả 
đo lường. Chấm nhiều lần bảng trả lời trắc nghiệm của HSSV hoặc do nhiều người 
chấm, kết quả điểm số không thay đổi. Điểm số không phụ thuộc vào người chấm. 
Tính tin cậy của bài trắc nghiệm còn thể hiện ở kết quả đo lường phân biệt được trình 
độ của HSSV. 

Tính giá trị. Một bài trắc nghiệm khách quan có giá trị khi nó đáp ứng được 
mục đích đề ra. Nếu mục đích nhằm đo lường trình độ tiếp thu kiến thức của HSSV về 
một môn học thì những điểm số từ bài trắc nghiệm của HSSV phải phản ánh đúng khả 
năng của HSSV về môn học ấy. Tùy mục đích khảo sát khác nhau mà có những loại 
giá trị khác nhau của trắc nghiệm: giá trị nội dung, giá trị chương trình, giá trị mục tiêu 
và giá trị tiên đoán.  

 - Các loại trắc nghiệm khách quan:  

 Có nhiều hình thức đặt câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, do đó cũng có nhiều loại 
trắc nghiệm khách quan. 

 Một:  Trắc nghiệm Đúng - Sai 

 Hình thức trắc nghiệm Đúng – Sai là một câu khẳng định gồm một hoặc nhiều 
mệnh đề, cần được nhận định là Đúng hay Sai, Có hoặc Không. Đối với câu đúng, mọi 
chi tiết của nội dung trong câu trắc nghiệm phải phù hợp với tri thức khoa học. Còn 
đối với câu sai chỉ cần một chi tiết không phù hợp với tri thức khoa học thì toàn bộ câu 
trắc nghiệm đó được đánh giá là sai. 

 Ví dụ: 

           Câu 1. Nhu cầu và hứng thú là những biểu hiện cụ 
thể của xu hướng tâm lý. 

..........Đ ..........S 

           Câu 2. Xếp chỗ ngồi thảo luận nhóm theo đường 
thẳng thuận lợi hơn đường kép kín. 

 

............Đ 

 

...........S 

           Câu 3. Trắc nghiệm là công cụ, là phương tiện dùng 
để kiểm tra đánh giá thành tích học tập của HSSV khách 
quan nhất trong các phương pháp kiểm tra. 

 

............Đ 

 

...........S 
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 Loại câu hỏi này thông dụng, hình thức đơn giản có thể soạn nhiều câu hỏi 
trong một bài trắc nghiệm với thời gian ấn định, dễ biên soạn, dễ làm bài, thời gian trả 
lời của HSSV khá nhanh nhưng chứa đựng độ may rủi cao (50%). Vì vậy, chỉ nên sử 
dụng ở một mức độ nhất định và trong trường hợp cần thiết có thể chuyển sang câu có 
nhiều lựa chọn. 

 Hai: Trắc nghiệm ghép đôi 

 Câu hỏi trắc nghiệm ghép đôi thường có hai phần: Phần hướng dẫn là một câu 
cho biết yêu cầu ghép từng phần tử của một tập hợp các dữ liệu thứ nhất ở cột bên trái 
phù hợp với một phần tử của tập hợp các dữ kiện thứ hai ở cột bên phải. 

 Hai tập hợp các dữ kiện xếp thành hai cột có số lượng các phần tử không bằng 
nhau. Các phần tử ở cột bên trái là những yếu tố để hỏi, còn các phần tử ở cột bên phải 
là những yếu tố lựa chọn để trả lời. Số lượng các phần tử ở cột bên phải bao giờ cũng 
nhiều hơn số phần tử ở cột bên trái. 

 Ví dụ: 

 Câu 1. Hãy ghép cột bên trái (mục đích) vào cột bên phải (phương pháp) sao 
cho phù hợp nhất. 
 

1. Kiến thức 

2. Kỹ năng 

3. Kỹ xảo 

a. Thực hành 

b. Thuyết trình 

c. Ôn tập 

d. Luyện tập 

e. Thao tác 

f. Diễn trình 

 Câu 2. Ghép khí chất với đặc điểm. 
 

1. Linh hoạt 

2. Sôi nổi 

 

A. Dễ tin 

B. E dè 

C. Kín đáo 

D. Nhường nhịn 

E. Tế nhị 

F. Thận trọng 

G. Thích nghi 

 Các câu hỏi ghép hợp dễ viết và dễ dùng, rất thích hợp khi cần thẩm định các 
mục tiêu ở mức kỹ năng, kỹ xảo thấp, xác suất may rủi để trả lời bằng cách tò mò thấp 
nhưng rất khó biên soạn, không kinh tế, tốn giấy và thời gian cho cả việc biên soạn và 
trả lời. 
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  Ba: Trắc nghiệm có lựa chọn đa phương án (nhiều lựa chọn) 

  Đây là loại câu hỏi được sử dụng rộng rãi nhất trong các loại câu hỏi trắc 
nghiệm khách quan vì nó kiểm tra, đánh giá được kiến thức, kỹ năng, tư duy trong hầu 
hết các môn học và làm giảm cơ may đoán đúng của HSSV cũng như vì nó có khả 
năng lớn nhất trong việc phân biệt HSSV giỏi và HSSV kém. 

 Trắc nghiệm lựa chọn đa phương án gồm: 

 Câu hỏi phần gốc (phần tiền đề): Là câu hỏi đã hoàn tất hoặc câu hỏi chưa hoàn 
tất, đưa ra ý tưởng hoặc hướng giải quyết. 

 Các câu trả lời (phần lựa chọn): Gồm nhiều phương án trong đó có một phương 
án là đúng, các phương án khác là phương án nhiễu (thông thường là 4), HSSV cần 
phải chọn ra một câu trả lời đúng. 

 Ví dụ: 

 Câu 1. Công cụ SMART dùng để xác định: 

  a. Mục tiêu. 

  b. Kết quả. 

  c. Kế hoạch cụ thể. 

  d. Môi trường bên trong. 

Câu 2. Tiêu chuẩn của bài kiểm tra: 

a. Có giá trị, có sự ổn định của điểm số. 

b. Có giá trị, vừa sức, dễ sử dụng. 

c. Có giá trị, dễ sử dụng, đáng tin cậy. 

d. Có giá trị, dễ chấm bài, khách quan. 

 Trắc nghiệm nhiều lựa chọn là loại trắc nghiệm khách quan được ưa chuộng 
nhất, có xác xuất may rủi thấp hơn trắc nghiệm Đúng – Sai, linh động, có thể trình bày 
dưới nhiều dạng khác nhau, là cơ sở cho việc soạn thảo nội dung dạy học theo kiểu 
phân nhánh, có độ giá trị tốt nhưng tốn nhiều công sức, khó soạn câu hỏi vì phải tìm 
những yếu tố trả lời có sức hấp dẫn tương đương, kết quả nằm ở sẵn ở phần trả lời 
giúp HSSV có thể nhận ra. 

Bốn: Trắc nghiệm điền thế (điền khuyết) 

 Loại câu hỏi này cần cung cấp câu trả lời bằng một từ hay ít từ cho một câu hỏi 
trực tiếp hay một câu nhận định chưa đầy đủ. Thông tin mới cũng có thể được đưa vào 
trong câu dẫn. 

 Ví dụ: 

 Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau đây cho thích hợp: 

 Câu 1. Uy tín do chức vụ tạo ra được gọi là .......................................... 

 Câu 2. Dạng ôn tập ……………….. được tiến hành trong mỗi lần lên lớp của 
giáo viên. 

 Câu 3. Tình huống đứng trước khó khăn về tâm lý có nhiều phương án giải 
quyết là tình huống ………………………..  
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 Trắc nghiệm điền khuyết đòi hỏi mức độ tái hiện cao, phát huy óc sáng tạo, học 
sinh không thể đoán mò, dễ biên soạn, thường dùng kiểm tra trí nhớ như: các khái 
niệm, thuật ngữ, tên người, địa danh, công thức, dữ kiện, hiện tượng … nhưng chỉ 
kiểm tra được những kiến thức rời rạc, không khảo sát được khả năng tổng hợp của 
HSSV, khó chấm bài và tốn thời gian chấm hơn. 

 - Ưu, nhược điểm của trắc nghiệm khách quan:  

 Ưu điểm: 

 Đảm bảo được tính khách quan trong việc đánh giá kiến thức của HSSV; 

 Thuận tiện, nhanh chóng và tốn ít thời gian; được các phương tiện kỹ thuật hiện 
đại hỗ trợ (máy chấm điểm, máy tính và phần mềm máy tính); 

 Khảo sát được một phạm vi rộng về nội dung của môn học; 

 Gây được hứng thú và tính tích cực học tập cho HSSV, HSSV có thể tự kiểm 
tra kiến thức của mình; 

  Khi soạn câu hỏi trắc nghiệm, giáo viên phải tìm tòi, hiểu sâu thêm nội dung, 
nắm vững hơn tài liệu giảng dạy của mình, trình độ tay nghề được nâng cao. 

 Nhược điểm: 

 Không khảo sát được diễn biến tư duy của HSSV khi làm bài, mà chỉ đánh giá 
được kết quả tư duy của HSSV mà thôi; 

 Đòi hỏi giáo viên phải nắm vững chuyên môn, kiến thức khi soạn câu hỏi 
trắc nghiệm; 

 Khó soạn những câu hỏi có giá trị đồng đều; 

 Mất nhiều công sức và thời gian soạn câu hỏi;  

 Không phải nội dung nào cũng sử dụng được câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra;  

 Yêu cầu về kinh phí cho in và soạn thảo câu hỏi lớn. 

b) Ki ểm tra vấn đáp 

 Kiểm tra vấn đáp được sử dụng trước, trong và sau khi học bài mới, hay khi thi  
cuối học kỳ hoặc môn học. Mục đích của kiểm tra vấn đáp là giúp cho cho giáo viên 
phát hiện được tình hình tiếp thu kiến thức, kỹ năng của HSSV một cách trực tiếp. 
Phương pháp này đòi hỏi HSSV phải ghi nhớ nhiều và không bảo đảm kiểm tra được 
toàn diện và sâu sắc theo yêu cầu. 

Kiểm tra vấn đáp có ưu điểm là cá biệt hoá được quá trình dạy học, đồng thời 
rèn luyện khả năng diễn đạt bằng lời cho HSSV. 

Ưu, nhược điểm của kiểm tra vấn đáp: 

+ Ưu điểm: 

- Giúp cho giáo viên dễ dàng nắm được tư tưởng và cách suy luận của HSSV để 
kịp thời uốn nắn những sai sót khi diễn đạt bằng lời và giúp HSSV sử dụng đúng 
những thuật ngữ; 

- Giúp HSSV hiễu rõ bài và nhớ lâu tài liệu hơn; 

- Giúp cho giáo viên xác định được mức độ hiểu bài và trình độ của HSSV; 
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- Rèn luyện cho HSSV khả năng diễn đạt bằng lời và tập cho HSSV quan sát, 
suy nghĩ phán đoán được nhanh chóng. 

+ Nhược điểm: 

- Kết quả trả lời của một số HSSV không thể xem là đại diện cho cả lớp. Điểm 
số của vài HSSV không giúp cho giáo viên đánh giá đúng mức độ chung cho cả lớp; 

- Mất nhiều thời gian khi kiểm tra cho cả lớp; 

- Các câu hỏi phân phối cho HSSV có độ khó không đồng đều nhau; 

- Kết quả kiểm tra phụ thuộc rất nhiều vào suy nghĩ chủ quan của giáo viên.   

 c) Quan sát 

 Trong dạy học thực hành, giáo viên còn vận dụng phương pháp quan sát thường 
xuyên và có hệ thống để kiểm tra mức độ luyện tập kỹ năng của HSSV. Để chuẩn bị 
tốt cho đánh giá nhằm chỉ ra những tiến bộ cũng như những sai sót mà HSSV cần khắc 
phục, giáo viên cần ghi chép một cách cẩn thận trên cơ sở quan sát toàn diện quá trình 
luyện tập của HSSV. 

 d)  Kiểm tra thực hành 

 Kiểm tra thực hành dùng để kiểm tra kỹ năng mà HSSV luyện tập trong quá 
trình học tập. Đối với kiểm tra thực hành cần phải xét 4 yếu tố: Quá trình, sản phẩm, 
an toàn, năng suất. 

 Nội dung:   

 Kiểm tra thành phẩm thực hành và kiểm tra thao tác thực hành: 

 + Kiểm tra thành phẩm thực hành:  

 HSSV được giao thực hiện một công việc nào đó trong thời hạn nhất định với 
việc sử dụng máy móc, công cụ thích hợp.  

 Việc đánh giá dựa trên số lượng, chất lượng và tính hàng hoá của thành phẩm. 

 + Kiểm tra thao tác:  

 Giáo viên quan sát theo dõi HSSV để kiểm tra về tiêu chuẩn thao tác, tiêu 
chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn nội quy. 

 Thông thường trong dạy thực hành, thường vận dụng cả kiểm tra thành phẩm và 
kiểm tra thao tác. 

 Các bước cơ bản để soạn một bài kiểm tra thực hành: 

(1)    Lựa chọn động tác mẫu hoặc một nhiệm vụ bao gồm nhiều động tác; 

(2)    Soạn bản vẽ chi tiết; 

(3) Liệt kê tất cả những điểm đặc biệt mà mục tiêu kiểm tra đòi hỏi; 

(4) Lập bảng kiểm soát để giáo viên theo dõi HSSV thao tác và dùng để phân 
tích thành phẩm HSSV; 

(5) Soạn các chỉ dẫn cho HSSV làm bài tập; 

(6) Lựa chọn các dụng cụ đo kiểm thành phẩm của HSSV; 

(7) Đem thử nghiệm bài kiểm tra để giáo viên có kinh nghiệm góp ý. 
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 Đây là phương pháp kiểm tra để đánh giá tay nghề của HSSV; bằng phương pháp 
này, giáo viên có thể khảo sát mức độ thành thạo về kỹ năng nghề của HSSV.  

 Tóm lại: Các phương pháp kiểm tra trên được sử dụng kết hợp với nhau và tạo cho 
HSSV có khả năng tự kiểm tra được quá trình, kết quả học tập của bản thân; nhờ đó biến 
quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. 

3.7.2.2. Các phương pháp đánh giá 

 a) Theo chuẩn tương đối 

 Đó là loại hình kiểm tra đánh giá và cách thức chấm điểm đã được quy định 
chặt chẽ nhằm đối chiếu khả năng của một HSSV này so với khả năng của một HSSV 
khác, không kể đến chất lượng chung của cả nhóm cũng như chất lượng của từng 
cá nhân.  

Các chuẩn được cung cấp sao cho điểm của một HSSV có thể so sánh được 
tương đối với các điểm của một nhóm HSSV đã được xác định, thường là một tập hợp 
mẫu của toàn bộ quốc gia, của vùng, của địa phương hay của lãnh thổ, đôi khi 
của trường. 

 Loại hình này rất phù hợp với việc phân loại, xét tuyển HSSV dựa vào tính 
điểm phần trăm đạt được lấy từ điểm cao xuống thấp.  

 Đôi khi việc đánh giá bằng điểm số được nói đến như một quyền lực tuyệt đối 
và lợi ích sống còn của HSSV là được điểm trung bình trở lên. 

 b) Theo tiêu chí 

  Đây là loại phương pháp đánh giá căn cứ trên các mục tiêu dạy học để định ra 
các tiêu chí kiểm tra, đánh giá. Nó được dùng trong đào tạo chuyên nghiệp, đặc biệt là 
trong dạy học thực hành.  

  Khi đánh giá thực hành thường dựa vào 4 yếu tố: Quá trình, sản phẩm, an toàn, 
năng suất và đối chiếu với chuẩn đã đề ra cho tiêu chí của một công việc cần thực hiện đó. 

Như vậy: Kiểm tra, đánh giá là một trong những khâu cơ bản của quá trình dạy học. 
Nó cần đảm bảo kiểm tra, đánh giá lợi ích HSSV thu nhận được từ giáo dục của nhà trường; 
HSSV đạt mục tiêu đến chừng mực nào? Đạt được những tiến bộ gì? Gặp khó khăn gì? 
Đồng thời kiểm tra, đánh giá bản thân công việc dạy học của giáo viên (thông qua kết quả 
đánh giá HSSV): phương pháp, kỹ thuật dạy học của giáo viên như thế nào? Có cần phải 
điều chỉnh cho phù hợp với trình độ HSSV? Có như vậy mới đảm bảo cho sự thành công 
của quá trình dạy học. 
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Câu hỏi và bài tập 

1.  Quá trình dạy học là gì? Phân tích bản chất của quá trình dạy học? 

2. Vẽ sơ đồ các yếu tố của quá trình dạy học, phân tích mối quan hệ giữa các 
yếu tố? 

3. Phân tích động lực của quá trình dạy học? Nêu những điều kiện để mâu 
thuẫn trở thành động lực của quá trình dạy học? 

4. Phân tích các nhiệm vụ của quá trình dạy học? 

5. Nguyên tắc dạy học là gì? Phân tích các nguyên tắc dạy học? 

6. Mục tiêu dạy học là gì? Phân tích ba lĩnh vực mà người học đạt được: Kiến 
thức, kỹ năng, thái độ?  

7. Trình bày các bước xây dựng mục tiêu học tập một bài học lý thuyết hoặc 
thực hành nghề? Lấy ví dụ minh hoạ? 

8. Phương pháp dạy học là gì? Phân tích một số phương pháp dạy học nghề 
nghiệp? 

9. Cho biết các loại bài học trong dạy nghề? 

10.  Kiểm tra, đánh giá là gì? Nêu mục đích, ý nghĩa, chức năng và nguyên tắc 
của kiểm tra đánh giá trong dạy học? 

11. Phân tích các hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học? 

12. Tình huống: Trong giờ giảng vật lý, có một học sinh giơ tay xin phát biểu và 
đề nghị thầy giải thích một vấn đề có liên quan đến bài giảng. Phát hiện ra đó là một 
vấn đề được ứng dụng trong thực tế nhưng bạn lại không nắm vững về kiến thức đó. 
Bạn phải xử lý sao đây trước mặt học sinh? 

13. Tình huống: Trong một lần trả bài kiểm tra, có một học sinh đứng lên thắc 
mắc với thầy về kết quả điểm thầy chấm với lý do: “Bài của em làm giống hệt bài của 
bạn Thắng, sao bạn ấy được điểm 8 mà em chỉ được có 5”.  

 Đặt vào tình huống đó, bạn xử lý ra sao? 

14. Bài tập: Lập kế hoạch tổ chức tham quan một nhà máy cơ khí ở địa phương. 
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Chương 4. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH D ẠY HỌC NGHỀ 

4.1. Tổ chức quá trình dạy học ở trường dạy nghề 

4.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

4.1.1.1. Tổ chức 

Theo Từ điển tiếng Việt, thuật ngữ “Tổ chức” được hiểu theo 2 nghĩa, nghĩa 
danh từ nghĩa và động từ.  

Theo nghĩa danh từ, tổ chức (organization) là sự kết hợp một cách có ý thức, ý 
chí hay nỗ lực chung của nhiều người. Là tập hợp các cách thức trong đó lao động 
được phân công và sắp xếp theo các nhiệm vụ cụ thể. Tổ chức có các quy tắc chi tiết 
chính thức (các quy tắc bằng văn bản có giá trị pháp lý) về cơ cấu và phân công trách 
nhiệm giữa các thành viên của nó. 

Theo nghĩa động từ, tổ chức (organize) là hoạt động sắp xếp và vận hành các mối 
quan hệ giữa con người với con người trong một hoạt động cụ thể, một tổ chức xác 
định. Điều đó có nghĩa là, khi có sự tồn tại của một tổ chức thì đã có những tác động 
để sắp xếp và thiết lập sự tương hỗ qua lại giữa các yếu tố trong một phức hợp 
nhất định.  

4.1.1.2. Tổ chức quá trình dạy học 

Dạy học được xem như là một hoạt động kép (hoạt động dạy và hoạt động học). 
Sự vận động và phát triển của hoạt động dạy học không chỉ là sự vận động và phát 
triển từng thành tố riêng lẻ của quá trình dạy học mà là kết quả tổng hợp của sự vận 
động và phát triển tất cả các thành tố trong cấu trúc của quá trình đó. Như vậy, hiệu 
quả của hoạt động dạy học phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức các yếu tố cấu trúc của 
quá trình dạy học.  

Theo tác giả I. P. Raptrenco thì: “Tổ chức dạy học là quá trình thực hiện những 
biện pháp có cơ sở khoa học nhằm đảm bảo hiệu suất cao nhất của quá trình dạy học 
với điều kiện sử dụng hợp lý thời gian, sức lực, phương tiện của giáo viên và học 
sinh”. Quan điểm này cho thấy, tổ chức dạy học có liên quan đến hai yếu tố cơ bản của 
quá trình dạy học là giáo viên và HSSV.  

Quá trình dạy học là một hệ thống bao gồm nhiều thành tố cấu trúc như: Mục 
đích dạy học, nội dung dạy học, giáo viên, HSSV, phương tiện dạy học, phương pháp 
dạy học, các hình thức tổ chức dạy học, kết quả dạy học ….. Các nhân tố này vừa tồn 
tại độc lập vừa vận động và phát triển trong sự tác động lẫn nhau tạo nên sự thống nhất 
toàn vẹn của quá trình dạy học. Tính chất này lại phụ thuộc vào sự tác động của tổ 
chức cũng như sự vận hành của những thành tố trong quá trình dạy học.  

Như vậy, tổ chức quá trình dạy học, về bản chất, là quá trình tạo nên những tính 
thích hợp toàn vẹn mới trong quá trình dạy học với tư cách là một hệ thống. Và với tư 
cách là một hệ thống con trong hệ thống xã hội, quá trình dạy học chịu ảnh hưởng sâu 
sắc của môi trường kinh tế - xã hội, nơi mà trong đó quá trình dạy học diễn ra và chịu 
sự chế ước của chính môi trường đó.  

Theo quan điểm của các tác giả Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Bá Kim thì quá 
trình dạy học được cấu trúc bởi ba thành tố: Hoạt động học, hoạt động dạy và nội dung 
dạy học.  
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Nội dung dạy học (khác với nội dung học vấn) là cấu trúc của chính quá trình 
dạy học. Vì thế, theo quan điểm của I. A. Lecne, nội dung dạy học là tổng hòa của ba 
quá trình:  

1) Quá trình tác động tương hỗ giữa giáo viên và HSSV;  

2) Quá trình tương hỗ giữa giáo viên và nội dung dạy học;  

3) Quá trình tác động tương hỗ giữa học sinh và nội dung dạy học.  

Tổ chức quá trình dạy học là quá trình bố trí, sắp xếp giáo viên, HSSV vào lớp 
học và thực hiện các nhiệm vụ khác, đồng thời giáo viên phải lựa chọn hình thức tổ 
chức dạy học phù hợp để thực hiện mục tiêu dạy học. Việc lựa chọn hình thức tổ chức 
dạy học phụ thuộc nội dung dạy học, thời gian dạy học, các hình thức tổ chức hoạt 
động của giáo viên và HSSV, địa điểm dạy học. 

Từ những phân tích trên, chúng tôi cho rằng: Tổ chức hoạt động dạy học là quá 
trình thực hiện những tác động đặc thù để vận hành mối quan hệ qua lại giữa 3 thành 
tố cơ bản của quá trình dạy học. Từ đó, nó tạo ra những tính chất mới cho những mối 
quan hệ này, nhờ đó mà tạo ra được tính chất mới của quá trình dạy học. Tính chất 
mới này cho phép quá trình dạy học đạt được hiệu quả tối ưu với sự hao phí tối thiểu 
về thời gian, sức lực và phương tiện của cả người dạy và người học. 

4.1.1.3. Hình thức tổ chức dạy học 

+ Định nghĩa:  

Hình thức tổ chức dạy học là toàn bộ những cách thức tổ chức hoạt động của 
giáo viên và HSSV trong quá trình dạy học ở thời gian và địa điểm nhất định với 
những phương pháp, phương tiện dạy học cụ thể nhằm thực hiện những nhiệm 
vụ dạy học. 

+ Dấu hiệu của hình thức tổ chức dạy học: 

- Số lượng HSSV tham gia vào quá trình học tâp; 

- Thời điểm HSSV thực hiện hoạt động học tập; 

- Không gian tiến hành học tập; 

- Đặc điểm và tính chất hoạt động của giáo viên và HSSV; 

- Mục tiêu học tập cần đạt. 

+ Phân loại hình thức tổ chức dạy học: 

- Xét theo số lượng HSSV có hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, nhóm, tập thể. 

- Xét theo thời gian có hình thức tổ chức dạy học: chính khoá, ngoại khoá.. 

- Theo không gian: học ở nhà, học tại lớp, phòng thí nghiệm, ở thư viện.. 

- Theo đặc điểm hoạt động của thầy và trò: có bài lên lớp, giờ thảo luận, bài 
luyện tập, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, bài ôn tập, bài tổng hợp. 

- Xét theo mục tiêu học tập cần đạt: bài học kiến thức mới, bài ôn tập, bài luyện 
tập, bài kiểm tra. 
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4.1.2. Các hình thức tổ chức dạy học ở trường dạy nghề 

4.1.2.1. Dạy học theo cá nhân 

+ Đặc điểm chung:  

Là hình thức dạy học trực tiếp trong đó giáo viên giao cho mỗi HSSV một 
nhiệm vụ học tập độc lập tùy theo trình độ và khả năng riêng của từng người, không có 
sự tác động của bạn bè. Họ phải tự thân vận động để chiếm lĩnh kiến thức, kỹ 
năng, kỹ xảo ... 

+ Ưu, nhược điểm và yêu cầu khi thực hiện hình thức tổ chức dạy học cá nhân:  

Ưu điểm: 

- Được thầy trực tiếp hướng dẫn nên có nhiều cơ hội để nắm vững tri thức, kỹ 
năng, kỹ xảo. 

- Kết quả đảm bảo tính hệ thống, thiết thực... 

- HSSV tiến bộ nhanh, thầy thu thập thông tin từ HSSV kịp thời, xử lý thông tin 
nhanh, có thể uốn nắn kịp thời. 

Nhược điểm: 

- Làm mất nhiều thời gian, đòi hỏi giáo viên mất nhiều công sức, không kinh tế 
(số lượng HSSV sau một quá trình đào tạo ít). 

- Không có sự tác động qua lại lẫn nhau, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá 
nhân HSSV. 

Yêu cầu: 

- Giáo viên phải hiểu rõ đặc điểm tâm lý của đối tượng. 

- Quan sát, theo dõi và xử lý kịp thời các hoạt động của HSSV. 

- Thầy -  trò cần có sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau tránh hiện tượng dạy 
học rời rạc, thiếu tính tổ chức. 

4.1.2.2. Dạy học theo nhóm 

+ Đặc điểm chung:  

Đối tượng học tập thường có từ 5 - 7 người có cùng sở thích, nguyện vọng về 
chuyên môn và có sự đồng đều tương đối về độ tuổi và trình độ học vấn chung. Cùng 
giải quyết những nhiệm vụ nhận thức thống nhất. 

+ Ưu nhược điểm và yêu cầu khi tổ chức dạy học theo nhóm: 

Ưu điểm: 

- Số lượng HSSV học nghề sau mỗi quá trình đào tạo nhiều hơn hình thức dạy 
học cá nhân. 

- HSSV có điều kiện để trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau trong quá trình 
học tập. 

Nhược điểm: 

- HSSV dễ mất hứng thú, dễ dẫn đến tình trạng tự do, vô kỷ luật. 
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- Giáo viên không quan tâm đúng mức thì nhiều công việc giao cho HSSV sẽ bị 
trì trệ so với tiến độ đào tạo hoặc HSSV sẽ làm thay cho nhau dẫn đến việc đánh giá 
kết quả học tập của HSSV không chính xác. 

Yêu cầu: 

- Giáo viên đề ra yêu cầu phải phù hợp với trình độ nhận thức của từng HSSV. 

- Tạo hứng thú học tập cho HSSV. 

4.1.2.3. Dạy học theo lớp - bài 

+ Đặc điểm chung: 

- Hoạt động dạy được tiến hành chung cho toàn lớp. Mỗi lớp có số lượng HSSV 
tương đối ổn định. 

- Khác với các trường khác, ở trường dạy nghề mỗi lớp nên biên chế từ 15 - 20 
HSSV, những HSSV trong lớp phải tương đối đồng đều về độ tuổi, trình độ học vấn. 

- Hoạt động dạy được tiến hành theo tiết giảng, theo ca luyện tập. Thời gian 
mỗi tiết quy định 45 phút, sau mỗi tiết giảng giáo viên và HSSV được nghỉ giải lao từ 
10 -  15 phút. Mỗi buổi học bố trí từ 3 - 5 tiết. Đối với dạy thực hành thường bố trí dạy 
theo ca trong ngày mỗi ca 6 - 8 giờ. 

- Các tiết và ca thực hành nghề được xây dựng và sắp xếp chặt chẽ theo thời 
khoa biểu hàng tuần, hàng tháng và học kỳ của năm học. 

- Giáo viên dạy trực tiếp điều khiển mọi hoạt động nhận thức chung của lớp 
đồng thời chú ý đến đặc điểm riêng của từng HSSV. 

+ Ưu, nhược điểm và các yêu cầu khi tổ chức dạy học theo lớp. 

Ưu điểm: 

- Đào tạo được nhiều HSSV sau mỗi khoá học. 

- Nhà trường có điều kiện phổ cập giáo dục nghề nghiệp thoả mãn được nhu 
cầu học nghề của mỗi đối tượng. 

- Đảm bảo cho HSSV lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo một cách có kế hoạch 
có hệ thống phù hợp với các yêu cầu của tâm lý học và giáo dục học. 

Nhược điểm: 

- HSSV không đủ thời gian để nắm ngay tri thức và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo 
sau mỗi lần lên lớp của giáo viên. 

- Giáo viên không đủ điều kiện để chú ý đến từng HSSV, không đủ thời gian để 
HSSV thoả mãn những nhu cầu nhận thức sâu rộng, những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo 
ngoài phạm vi của chương trình. 

Yêu cầu: 

- HSSV phải cùng độ tuổi, trình độ nhận thức trước đó ngang bằng nhau. 

- Cá biệt hoá HSSV trong tập thể lớp học, chú ý đến đặc điểm tâm lý của từng 
cá nhân. 

- Yêu cầu phải vừa sức chung đồng thời phải tính đến đặc điểm riêng. 

- Tạo mọi điều kiện kích thích sự tập trung chú ý của tập thể HSSV. 
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4.1.2.4. Hình thức dạy kèm cặp ở xí nghiệp 

Là hình thức dạy học trực tiếp, HSSV làm dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của một 
cán bộ xí nghiệp cơ sở được chỉ định hoặc do công nhân lành nghề kèm cặp. 

4.1.2.5.  Hình thức tổ chức thảo luận và tranh luận 

Đây là hình thức dạy học đòi hỏi chuẩn bị trước các ý kiến về một số vấn đề 
nhất định có liên quan đên nội dung học tập rồi sau đó báo cáo trước tập thể để thảo 
luận và tranh luận nhằm làm sáng tỏ những vấn đề đã chuẩn bị. 

- Thảo luận và tranh luận giống nhau: HSSV đều được chuẩn bị trước nội dung. 

- Thảo luận và tranh luận khác nhau: Thảo luận do HSSV duy trì (có thể có mặt 
của giáo viên). Tranh luận bắt buộc phải có mặt của giáo viên. 

Các bước tiến hành: 

- Công tác chuẩn bị: Giáo viên nêu đề tài, nêu mục đích yêu cầu giới thiệu tài 
liệu tham khảo, thời gian chuẩn bị, thời điểm và thời gian thảo luận. 

- Tiến hành thảo luận và tranh luận: Giáo viên nêu đề tài, chỉ định từng HSSV 
đọc báo cáo của mình. Giáo viên có thể khái quát hoá lại những ý của những báo cáo 
đó rồi kích thích HSSV tham gia ý kiến đánh giá, nhận xét. 

Những ý kiến của HSSV phải khách quan, phát biểu đúng chính kiến của mình, 
HSSV được quyền phê phán chỉ trích những chỗ sai, chỗ không đúng của báo cáo. Để 
thảo luận và tranh luận có kết quả người chủ trì phải khéo léo nêu vấn đề khích lệ 
HSSV phát biểu ý kiến.  

Trong quá trình thảo luận, tranh luận giáo viên phải theo dõi phát hiện những 
mâu thuẫn để tập trung giải quyết, tránh lan man. Cuối cùng, giáo viên phải tổng kết 
những ý kiến của HSSV, đánh giá tinh thần thái độ của HSSV. 

4.1.2.6.  Hình thức giúp đỡ riêng 

Trong quá trình dạy học tất yếu xảy ra các loại HSSV theo mức độ nhận thức: 
giỏi, khá, trung bình, yếu kém. Do đó giáo viên phải biết phân loại các đối tượng đó 
rồi tổ chức giúp đỡ riêng. 

Đối với HSSV yếu kém cần hướng vào việc hoàn thiện các nội dung cơ bản để 
lấp lỗ hổng của kiến thức. 

Đối với HSSV khá, giỏi tập trung theo hướng phát triển tư duy sáng tạo bằng 
cách ra nhiều loại bài tập ở các mức độ khác nhau về cả kiến thức tay nghề bậc thợ. 

4.1.2.7. Hình thức tham quan 

Có tác dụng tạo được điều kiện cho HSSV trực tiếp quan sát các sự vật, hiện 
tượng trong điều kiện tự nhiên, trong cuộc sống xã hội qua đó giúp họ mở rộng, củng 
cố được tri thức.  

Có 3 hình thức tham: 

- Trước khi học bài mới. 

- Ngay trong khi học bài mới. 

- Sau khi học bài mới.  
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Yêu cầu: 

- Giáo viên phải chuẩn bị kế hoạch tham quan chu đáo, xác định rõ thời gian, 
địa điểm nội dung, mục đích của tham quan. 

- Sau khi tham quan phải tổ chức làm thu hoạch và kiểm tra có như vậy mục 
đích của việc học tập qua hình thức tham quan mới có tác dụng. 

4.1.2.8.  Hình thức tự học ở nhà 

Giáo viên hướng dẫn cho HSSV phương pháp tự học để HSSV tự mở rộng đào 
sâu hệ thống hoá, khía quát hoá các tri thức đã nắm được trên lớp thành vốn riêng của họ. 

Yêu cầu:  

- Giáo viên phải theo dõi, giúp đỡ tổ chức và kiểm tra kịp thời . 

- Đối với HSSV phải học bài: nghiên cứu bài giảng của giáo viên, sách giáo 
khoa và tài liệu tham khảo để nắm vững lý thuyết. 

- Phải làm bài tập: Phát huy hết mọi khả năng, suy nghĩ vận dụng tri thức một 
cách sáng tạo. 

- Thực hành: vận dụng toàn bộ tri thức kỹ năng, kỹ xảo để giải quyết những vấn 
đề trong thực tiễn . 

- Ôn tập: củng cố hệ thống hoá tri thức kỹ nằn để nắm chắc và ghi nhớ. 

4.2. Quản lý quá trình dạy học ở trường dạy nghề 

4.2.1. Bản chất và chức năng quản lý quá trình dạy học 

4.2.1.1. Bản chất quản lý quá trình dạy học nghề 

Trong lịch sử phát triển của loài người, từ khi có sự phân công lao động đã xuất 
hiện một dạng lao động mang tính đặc thù, đó là tổ chức, điều khiển các hoạt động lao 
động theo những yêu cầu nhất định. Dạng lao động mang tính đặc thù đó được gọi là 
hoạt động quản lý. 

Mọi hoạt động của xã hội đều cần tới quản lý. Quản lý vừa là khoa học, vừa là 
nghệ thuật trong việc điều khiển một hệ thống xã hội cả ở tầm vĩ và vi mô. Đó là 
những hoạt động cần thiết phải thực hiện khi những con người kết hợp với nhau trong 
các nhóm, các tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu chung. 

Nhà khoa học quản lý O. Don nel cho rằng: “Quản lý là sự thiết lập và giữ gìn 
một môi trường nội bộ của một tổ chức mà ở đó, mọi người cùng nhau làm việc thoải 
mái, cộng tác để đạt những hiệu quả và hiệu suất trong công việc vì mục đích chung 
của tập thể, của tổ chức đó”. 

Quản lý là sử dụng tối ưu nguồn nhân lực và vật chất sẵn có để làm cho tổ chức 
đạt được các mục tiêu của nó. Là tạo ra và duy trì các điều kiện trong một tổ chức để 
tạo điều kiện cho việc đạt được các mục tiêu của nó. 

Khái niệm quản lý được định nghĩa khác nhau dựa trên những cơ sở tiếp cận 
khác nhau. Tuy nhiên, quản lý có những điểm chung như sau: 

- Quản lý là thuộc tính bất biến nội tại của mọi quá trình, hoạt động xã hội loài 
người. Lao động quản lý là điều kiện quan trọng để làm cho xã hội loài người tồn tại, 
vận hành và phát triển; 
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- Hoạt động quản lý được thực hiện với một tổ chức hay một nhóm xã hội; 

- Yếu tố con người, trong đó chủ yếu bao gồm người quản lý và người bị quản 
lý, họ giữ vai trò trung tâm trong hoạt động quản lý. 

Tóm lại, theo nghĩa rộng nhất của khái niệm quản lý, có thể xác định rằng quản 
lý là hoạt động có ý thức của con người, đảm bảo cho đối tượng quản lý được bảo tồn, 
sử dụng, phát triển theo những quá trình và mục tiêu xác định, bằng những công cụ, 
phương pháp phù hợp. 

Bản chất của hoạt động quản lý là sự tác động có mục đích của người quản lý 
(chủ thể quản lý) đến người bị quản lý (khách thể quản lý) nhằm đạt mục tiêu chung. 
Bản chất đó có thể được thể hiện ở Hình 4.1 dưới đây. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Mô hình bản chất của hoạt động  quản lý 

Trong đó: 

- Chủ thể quản lý có thể là một cá nhân, một nhóm hay một tổ chức. 

- Đối tượng quản lý là những con người cụ thể và sự hình thành tự nhiên các 
mối quan hệ giữa những con người, giữa những nhóm người … 

- Nội dung quản lý là các yếu tố cần quản lý của đối tượng quản lý. 

- Công cụ quản lý là phương tiện tác động của chủ thể quản lý tới khách thể 
quản lý như: mệnh lệnh, quyết định, luật lệ, chính sách … 

- Phương pháp quản lý là cách thức tác động của chủ thể quản lý tới khách thể 
quản lý. 

- Mục tiêu quản lý của tổ chức được xác định thep nhiều cách khác nhau, nó có 
thể do chủ thể quản lý áp đặt hoặc do cam kết giữa chủ thể và khách thể quản lý. 

Dạy học nghề là một quá trình bao gồm nhiều thành tố khác nhau, chủ thể quản 
lý của quá trình này là giáo viên dạy nghề, đối tượng quản lý của giáo viên là quá trình 
dạy học nghề. Nội dung quản lý là các thành tố của quá trình dạy học bao gồm: mục 
tiêu, nội dung, chương trình dạy học, người học và hoạt động học của họ, phương pháp 
và phương tiện dạy học, môi trường và kết quả dạy học..... Người học vừa là đối tượng 
vừa là chủ thể của quá trình dạy học. Công cụ quản lý là: quy tắc, yêu cầu, chính sách, 
biện pháp ... Phương pháp quản lý là cách thức tác động của giáo viên tới khách thể 
quản lý . 

 Như vậy, quản lý quá trình dạy học nghề có những đặc điểm bản chất sau: 

- Là một công việc, một quá trình hoạt động có ý thức của con người với tư 
cách là chủ thể quản lý; 
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  - Quản lý là hoạt động có mục đích, nhiệm vụ, kế hoạch theo những yêu cầu, 
điều kiện nhất định nhằm đạt được những mục tiêu dạy học; 

  - Hoạt động quản lý có những đối tượng, khách thể khác nhau, đòi hỏi người 
quản lý phải tác động theo đúng quy luật, đặc điểm của chúng;  

-  Để quản lý quá trình dạy học nghề phải sử dụng những công cụ, phương pháp 
quản lý phù hợp; 

- Quản lý quá trình dạy học nghề luôn chịu tác động của những điều kiện bên 
trong và những yếu tố của môi trường bên ngoài.  

4.2.1.2. Chức năng quản lý quá trình dạy học nghề 

Chức năng quản lý là các dạng hoạt động xác định được chuyên môn hoá, nhờ 
đó chủ thể quản lý tác động vào đối tượng quản lý. Tổ hợp tất cả các chức năng quản 
lý tạo nên nội dung của quá trình quản lý, nội dung lao động của đội ngũ cán bộ quản 
lý, là cơ sở để phân công lao động quản lý giữa những người cán bộ quản lý.  

Có nhiều quan niệm khác nhau về phân chia chức năng quản lý, theo sự thống 
nhất của đa số các tác giả, quản lý có bốn chức năng cơ bản, đó là: Lập kế hoạch; Tổ 
chức; Chỉ đạo và Kiểm tra.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2.  Các chức năng cơ bản của quản lý quá trình dạy học nghề 

a) Lập kế hoạch 

Kế hoạch theo nghĩa chung là toàn thể những việc dự định làm gồm những 
công tác sắp xếp có hệ thống, quy vào một mục đích nhất định và thực hiện trong một 
thời gian đã định trước.  

Kế hoạch sẽ làm cho các sự việc có thể xảy ra theo dự kiến chứ không để các sự 
kiện xảy ra một cách ngẫu nhiên. Vì vậy, kế hoạch cho ta một cách tiếp cận hợp lý tới 
các mục tiêu chọn trước.  

Lập kế hoạch trước hết là đặt các mục tiêu khả thi và sau đó là lựa chọn các 
mục tiêu hành động trong tương lai để đạt các mục tiêu đề ra. Lập kế hoạch là chức 
năng cơ bản nhất trong các chức năng quản lý vì các chức năng khác đều phải dựa vào 
nó để hướng vào thực hiện mục tiêu của tổ chức. 

Lập kế hoạch là quá trình thiết lập các mục tiêu của hệ thống, các hoạt động và 
các điều kiện đảm bảo thực hiện được các mục tiêu đó. Kế hoạch là nền tảng của quản 
lý, bao gồm những nhiệm vụ sau: 

- Xác định chức năng, nhiệm vụ và các công việc của quá trình dạy học; 
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- Dự báo, đánh giá triển vọng người học; 

- Đề ra mục tiêu, chương trình dạy học; 

- Lập kế hoạch chương trình; 

- Nghiên cứu xác định tiến độ dạy học; 

- Xác định ngân sách; 

- Xây dựng các nguyên tắc, tiêu chuẩn; 

- Xây dựng các thể thức thực hiện. 

b) Tổ chức  

Khi đã lập xong kế hoạch cần phải chuyển hoá những ý tưởng khá trừu tượng 
ấy thành hiện thực thông qua việc tổ chức thực hiện quá trình dạy học.  

Xét về mặt chức năng quản lý, tổ chức là quá trình hình thành các quan hệ giữa 
các thành viên, giữa các bộ phận cấu thành quá trình dạy học nhằm làm cho quá trình 
này đạt mục tiêu. Nhờ việc tổ chức có hiệu quả, người quản lý có thể phối hợp, điều 
phối tốt hơn các nguồn nhân, tài, vật lực.  

Tổ chức là quá trình sắp xếp và phân bổ công việc, quyền hành và nguồn lực 
cho các thành viên của tổ chức để họ có thể hoạt động và đạt được các mục tiêu của tổ 
chức một cách có hiệu quả, bao gồm các nhiệm vụ: 

- Xây dựng các cơ cấu, nhóm (cơ cấu, cấu trúc); 

- Tạo sự hợp tác, liên kết (xây dựng mô hình); 

- Xây dựng các yêu cầu; 

- Lựa chọn, sắp xếp các nguồn lực dạy học; 

- Bồi dưỡng cho phù hợp; 

- Phân công nhóm và cá nhân. 

c) Chỉ đạo, lãnh đạo, điều khiển 

Sau khi kế hoạch đã được lập, cơ cấu bộ máy đã hình thành, nhân sự đã được 
tuyển dụng thì nhà quản lý phải chỉ đạo, lãnh đạo, điều khiển, dẫn dắt tổ chức, thực 
hiện những mục tiêu đề ra.  

Dù tên gọi khác nhau, song chỉ đạo là quá trình thực hiện ý chí của nhà quản lý 
bằng một tổ chức, bao hàm việc liên kết, liên hệ với người khác, động viên họ hoàn 
thành những nhiệm vụ nhất định để đạt được mục tiêu của tổ chức. Tất nhiên, việc chỉ 
đạo không chỉ bắt đầu sau khi lập kế hoạch và thiết kế bộ máy đã hoàn tất, mà nó thấm 
vào, ảnh hưởng quyết định tới hai chức năng kia.  

Chỉ đạo, lãnh đạo, điều khiển là quá trình tác động đến các thành viên của tổ 
chức làm cho họ nhiệt tình, tự giác nỗ lực phấn đấu đạt các mục tiêu của tổ chức, bao 
gồm các nhiệm vụ sau: 

- Kích thích động viên; 

- Thông tin hai chiều; 

- Bảo đảm sự hợp tác trong thực tế. 
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d) Kiểm tra 

 Kiểm tra là một chức năng quản lý, thông qua đó chủ thể quản lý biết được kế 
hoạch của một tổ chức đã được thực hiện ở mức độ nào bằng nhiều con đường và cách 
thức khác nhau như: một cá nhân, một nhóm hoặc một tổ chức theo dõi giám sát các 
thành quả hoạt động và tiến hành những hoạt động sửa chữa, điều chỉnh kế hoạch nếu 
cần thiết.  

Kết quả hoạt động phải phù hợp với mục tiêu và chi phí bỏ ra, nếu không tương 
ứng thì phải tiến hành những hành động điều chỉnh, uốn nắn kịp thời.  

Kiểm tra là những hoạt động của chủ thể quản lý nhằm đánh giá và xử lý những 
kết quả của quá trình vận hành tổ chức: 

- Xây dựng định mức và tiêu chuẩn; 

- Các chỉ số công việc, phương pháp đánh giá; 

- Rút kinh nghiệm và điểu chỉnh. 

Các chức năng này gắn bó chặt chẽ với nhau, đan xen lẫn nhau, khi thực hiện 
chức năng này thường cũng lồng ghép với các chức năng khác ở các mức độ khác nhau.  

4.2.2. Lập kế hoạch quản lý quá trình dạy học 

4.2.2.1. Kế hoạch giáo viên 

Kế hoạch giáo viên thực chất là văn bản thể hiện việc bố trí giáo viên để thực 
hiện kế hoạch giảng dạy năm học hay học kỳ. Kế hoạch giáo viên phải tuân thủ các 
quy định trong văn bản nhà nước về chế độ công tác của giáo viên. 

Nội dung kế hoach giáo viên gồm:  

- Bố trí lịch giảng dạy của mỗi giáo viên trong học kỳ, năm học. 

- Các nhiệm vụ khác của giáo viên theo quy định như: chủ nhiệm lớp, sinh hoạt 
chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tự học tập, bồi dưỡng, lao động nghĩa vụ, tập 
quân sự ... 

Kế hoạch giáo viên do các khoa hoặc tổ bộ môn trực thuộc chuẩn bị, phòng đào 
tạo tập hợp, hiệu trưởng phê duyệt. 

Kế hoạch giáo viên giúp người quản lý thấy được một cách tổng quát việc bố 
trí, sử dụng khả năng của đội ngũ giáo viên để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, đồng thời 
cũng thấy được cường độ lao động của mỗi giáo viên trong từng thời gian của năm học. 

Các căn cứ để lập kế hoạch giáo viên: 

-  Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học; 

-  Biểu đồ thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học; 

-  Quy định về chế độ công tác của giáo viên trong trường dạy nghề; 

- Nhiệm vụ công tác và yêu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên 
trong năm học; 

- Tình hình thực tế về đội ngũ giáo viên: giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, 
thỉnh giảng ... và các điều kiện khác của trường. 
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Từ đầu năm học,  sau khi có biểu đồ tiến độ giảng dạy năm học và chỉ tiêu 
tuyển sinh các nghề ... , phải xây dựng kế hoạch giáo viên. Trong quá trình thực hiện, 
cần hạn chế việc thay đổi, điều chỉnh vì căn cứ kế hoạch này, mỗi giáo viên đã lập kế 
hoạch công tác riêng của mình, nếu thay đổi sẽ làm xáo trộn gây khó khăn cho họ.  

Khi lập kế hoạch giáo viên cần chú ý các điểm sau: 

+ Bảo đảm tuân thủ quy định về chế độ công tác giáo viên. Cố gắng bố trí giáo 
viên chuyên sâu một số môn học để có điều kiện nghiên cứu, tích luỹ kinh nghiệm, 
xây dựng mới và cải tiến cơ sở vật chất hiện có phục vụ công tác dạy học, ví dụ: cải 
tiến phương tiện kỹ thuật dạy học, xây dựng các học liệu phục vụ giảng dạy môn học 
mình phụ trách ..... 

+ Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, nếu giáo viên được giao các nhiệm vụ khác như: 
chủ nhiệm lớp, biên soạn chương, giáo trình, chế tạo học cụ ... thì những nhiệm vụ này 
đều phải được ghi rõ nội dung, khối lượng, thời gian hoàn thành, quy đổi khối lượng 
đó thành giờ giảng dạy và rõ nội dung vào kế hoạch giáo viên. Trường hợp có những 
công việc chưa có quy định  quy đổi thì có thể áp dụng định mức  thời gian để quy đổi 
thành giờ dạy. 

4.2.2.2. Lịch giảng dạy  

Lịch giảng dạy môn học (kế hoạch môn học) là bản kế hoạch của mỗi giáo viên 
để tiến hành giảng giảng dạy môn học được phân công. Từ chương trình môn học giáo 
viên phân chia, sắp xếp thành hệ thống các bài học và dự kiến thời gian sẽ tiến hành 
mỗi bài học đó (có thể là môn học lý thuyết hay môn học/mô đun thực hành). Trong 
mỗi bài học phải xác định rõ khối lượng kiến thức phải truyền thụ hay những yêu cầu 
rèn luyện kỹ năng để đảm bảo đạt được mục tiêu của chương trình môn học/mô đun . 

Lịch giảng dạy môn học giúp cho giáo viên thấy được các công việc cụ thể phải 
làm cho mỗi bài học để có thể hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy học kỳ hay năm học. Nó 
giúp cho cán bộ lãnh đạo quản lý chặt chẽ nội dung giảng dạy, thời gian thực hiện và 
có biện pháp giúp đỡ giáo viên hoàn thành công tác giảng dạy có chất lượng và cũng là 
căn cứ để kiểm tra giáo viên. 

Yêu cầu của lịch giảng dạy môn học: 

- Thể hiện đầy đủ và đúng nội dung và thời gian quy định trong chương trình  
môn học - hình thành một hệ thống các bài học để thực hiện chương trình đó. Đối với 
môn học/mô đun thực hành phải thể hiện được hướng kết hợp sản xuất trong mỗi bài học. 

- Thể hiện mối quan hệ hữu cơ giữa các môn học và sự liên hệ giữa nội dung 
mỗi bài học và các bài học trước và bài học sau. 

- Thể hiện được những công việc mà giáo viên sẽ tiến hành trong từng thời gian 
để chuẩn bị trước cho mỗi bài học đảm bảo kết quả như: mô hình, học cụ, dụng cụ... 

- Thể hiện các công việc độc lập của HSSV để củng cố kết quả bài học. 

- Lịch giảng dạy cần ghi lại những kinh nghiệm rút ra sau khi thực hiện mỗi bài 
học, đây là tài liệu để nghiên cứu cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy các 
năm sau. 

- Lịch giảng dạy do giáo viên xây dựng căn cứ vào sự phân công trong kế hoạch 
giáo viên, chương trình môn học, thời khoá biểu. Giáo viên thực hành còn phải căn cứ 
vào biểu đồ kế hoạch, phương hướng kết hợp sản xuất với thực tập của nhà trường để 
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lập lịch giảng dạy. Lịch giảng dạy môn học do khoa duyệt và quản lý. Nó là một trong 
những cơ sở để kiểm tra đánh giá công tác của giáo viên. 

Khi lập lịch giảng dạy thực hành giáo viên cần chú ý: 

    + Bảo đảm thực hiện đúng hệ thống bài học thực hành theo chương trình đào 
tạo cả về mục tiêu, nội dung. 

    + Để thực hiện một bài thực hành, không nhất thiết tất cả HSSV trong lớp đều 
làm một sản phẩm hoặc công việc giống nhau, mà có thể làm một số sản phẩm hoặc 
công việc cụ thể khác nhau, nhưng phải thực hiện đúng mục tiêu, nội dung luyện tập 
của bài thực hành đó. 

  + Khi luyện tập, không đòi hỏi học sinh phải hoàn thành một số sản phẩm cụ 
thể mà chỉ yêu cầu hoàn thành đúng những phần công việc mà mục tiêu của bài học 
quy định. 

Trên đây, đã giới thiệu một số kế hoạch cơ bản để tổ chức quá trình dạy học 
nghề. Ngoài ra còn có một số kế hoạch công tác khác như: kế hoạch hoạt động của hội 
đồng đào tạo, kế hoạch hoạt động phương pháp, kế hoạch kiểm tra nội bộ .... Tất cả 
các kế hoạch công tác, biểu đồ, lịch giảng dạy sau khi đã được tập thể thông qua, hiệu 
trưởng hoặc trưởng khoa duyệt đều có tính pháp lệnh phải thực hiện nghiêm túc. Chỉ 
cần một bộ phận hay một cá nhân không thực hiện đúng kế hoạch sẽ gây khó khăn cho 
toàn bộ hoạt động của của quá trình dạy học nói riêng và hoạt động của nhà trường nói 
chung. Vì vậy, lãnh đạo trường và các bộ phận phải nghiên cứu cẩn thận khi xét duyệt 
và bản thân mình cũng phải có kế hoạch công tác, trong đó công tác kiểm tra việc thực 
hiện kế hoạch, lịch trình của cấp dưới phải chặt chẽ và thường xuyên để có biện pháp 
chỉ đạo kịp thời làm cho quá trình dạy học trong nhà trường diễn ra đồng bộ, nhịp 
nhàng và có chất lượng. 

4.2.3. Quản lý mục tiêu và chương trình dạy học nghề 

4.2.3.1. Quản lý mục tiêu dạy học nghề 

Quản lý mục tiêu dạy học là quản lý hướng đi của quá trình dạy học nghề, 
không để nó chệch hướng mục tiêu đã xây dựng, phải kịp thời điều chỉnh khi cần thiết, 
đồng thời quản lý mối quan hệ giữa mục tiêu dạy học với các thành tố còn lại của quá 
trình dạy học nghề (nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học, 
kết quả, người học...) sao cho: 

- Nhận thức sâu sắc mục tiêu và quán triệt mục tiêu trong mọi khâu của quá 
trình dạy học;  

- Tổ chức hoạt động dạy học phải bám sát mục tiêu; 

- Phương pháp dạy học phải thường xuyên được cải tiến để phục vụ mục tiêu 
dạy học; 

- Làm cho HSSV hiểu mục tiêu dạy học để tự mình học tập để đạt dược 
mục tiêu; 

- Tạo dựng được cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng mục tiêu; 

- Đánh giá mức độ đạt được của mục tiêu trong các khâu của quá trình dạy học; 

- Thường xuyên điều chỉnh quá trình dạy học để hướng đến thực hiện mục tiêu. 
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4.2.3.2. Quản lý nội dung, chương trình dạy học nghề 

Quản lý nội dung chương trình dạy học là phải quán triệt mục tiêu cụ thể của 
các chương trình môn học trên cơ sở nắm chắc nguyên tắc cấu tạo của chương trình, 
nắm được mối liên hệ tri thức và ranh giới giữa các môn học, nắm được phân phối 
chương trình thành tiết dạy. Ngoài ra, người quản lý phải cập nhật chủ trương và các 
xu hướng đổi mới nội dung hàng năm của cơ quan quản lý nhà nước và quán triệt quan 
điểm đó vào việc xây dựng chương trình dạy học. 

Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch dạy học là: 

- Đảm bảo cho nội dung đã quy định được thực hiện đầy đủ, đạt được yêu cầu 
về chất lượng của từng môn học, mô đun. Phải xem đây là công tác trọng yếu nhất của 
quản lý trường học, vì nó có ảnh hưởng quyết định đến kết quả cuối cùng của quá trình 
dạy học. 

- Quản lý thực hiện nội dung chương trình là quản lý mối quan hệ giữa nội 
dung với các thành tố khác của quá trình dạy học, cụ thể là: 

+ Phải yêu cầu giáo viên bộ môn thực hiện đúng nội dung chương trình đã quy 
định bằng phương pháp đã được thông qua trong giáo án bài giảng; 

+ Để giám sát việc thực hiện chương trình, người quản lý phải nắm được nội 
dung môn học/mô đun; 

+ Để giải quyết mối quan hệ giữa nội dung dạy học và người học, người quản 
lý phải nắm được tình hình về chất lượng học tập của học sinh để có biện pháp chỉ đạo 
như phụ đạo, đổi mới phương pháp giảng dạy...; 

+ Người quản lý phải giải quyết mối mâu thuẫn giữa hai thành tố nội dung và 
cơ sở vật chất bằng chủ trương và kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học hợp 
lý, kịp thời, tránh dạy chay, năng cao hiệu quả dạy học.. 

4.2.3.3. Quản lý phương pháp dạy học 

Quản lý phương pháp dạy học là khâu quan trọng trong quản lý các hoạt động  
dạy học trên lớp. Để quản lý tốt, người quản lý phải:  

- Xác định đúng phương pháp giảng dạy đặc trưng của bộ môn, từ đó đổi mới và 
chỉ đạo cải tiến phương pháp bằng cách tổ chức nghiên cứu các phương pháp dạy học 
mới, hiện đại trong nước và thế giới đang sử dụng và vận dụng vào thực tiễn trường 
mình. Tuy nhiên, cần phải tổ chức dạy thực nghiệm để rút kinh nghiệm, khai thác nội 
lực của người học  để xây dựng bài giảng... 

- Quản lý mối quan hệ giữa phương pháp dạy học với các thành tố khác thể hiện 
ở chỗ: người quản lý ngoài việc quan tâm chỉ đạo giáo viên vận dụng phương pháp 
dạy học hợp lý và tích cực đổi mới cần chú ý tới quan hệ giữa phương pháp giảng dạy 
và người học vì phương pháp dạy tốt nhưng phương pháp học không tốt thì hiệu quả 
dạy học cũng không cao, giáo viên thay đổi phương pháp dạy phải đi đôi với việc 
người học thay đổi phương pháp học mới l ĩnh hội tốt nhất nội dung chương trình 
dạy học... 
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4.2.4. Quản lý hoạt động dạy của giáo viên 

4.2.4.1. Quản lý việc thực hiện lịch giảng dạy, chương trình dạy học, giáo án và các 
biểu mẫu trong dạy nghề 

Sau khi xây dựng lịch giảng dạy trên cơ sở chương trình môn học, mô đun và 
kế hoạch dạy học được khoa duyệt, hồ sơ này phải được giáo viên, khoa, phòng đào 
tạo lưu giữ. Sau mỗi giáo án được thực hiện, giáo viên cần ghi rõ nhận xét về nội dung 
chương trình, phương pháp giảng dạy, thời lượng thực hiện và những vấn đề liên quan 
khác để các giáo viên tham gia giảng dạy môn học/mô đun này có tài liệu để rút 
kinh nghiệm. 

Khoa, phòng đào tạo, bộ phận thanh tra đào tạo căn cứ chương trình và lịch 
giảng dạy tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện của giáo viên về nội dung, tiến 
độ để có đề xuất kịp thời cho hiệu trưởng có các giải pháp quản lý đảm bảo chất lượng 
dạy học. Giáo án được soạn theo thời lượng quy định trong thời khoá biểu (đã được 
trao đổi kỹ giữa giáo viên và cán bộ đào tạo) và theo mẫu thống nhất do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành. Giáo án phải cụ thể cho từng đối tượng dạy học, cho 
mỗi quá trình dạy học một môn học nhất định.. 

Giáo án phải được thông qua trong tổ bộ môn trước khi lên lớp để thống nhất 
nội dung trên cơ sở thống nhất mục tiêu bài dạy.  

Quản lý việc thiết kế và thực hiện đòi hỏi người quản lý phải am hiểu nội dung 
và phương pháp giảng dạy đặc trưng của môn học và phải có quan điểm là luôn động 
viên giáo viên trong việc tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp và sử dụng có hiệu 
quả trang thiết bị dạy học; quản lý việc thực hiện giáo án  lên lớp, hướng dẫn, không 
chỉ là kiểm tra việc biên soạn mà còn phải thông qua dự giờ, phát phiếu hỏi đối với 
học sinh, kiểm tra chất lượng học tập của học sinh ... đồng thời phải có cơ chế thưởng 
phạt nghiêm minh, nếu không người giáo viên dễ quay trở về với phương pháp 
truyền thống. 

4.2.4.2. Quản lý giờ lên lớp lý thuyết  

- Phải đảm bảo thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo một cách nhịp nhàng, 
không dạy dồn, cắt xén  bằng cách phổ biến cho giáo viên nắm vững chương trình môn 
học, chương trình đào tạo và yêu cầu giáo viên phải thực hiện, cần kiểm tra sổ báo bài 
giảng (sổ đầu bài), kiểm tra giờ lên lớp, kiểm tra HSSV ghi bài. 

- Xây dựng môi trường học tập thuận lợi đối với người học, thiết lập và duy trì 
quan hệ dân chủ giưa người người học với người học và người học với người dạy. Kịp 
thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để quá trình dạy học không bị gián đoạn.  

- Giáo dục tinh thần, thái độ và ý thức học tập, rèn luyện của HSSV, tạo động 
lực cho việc học đạt kết quả tốt. Những chủ trương về vấn đề này phải được thể hiện 
trong nội quy, quy chế nhà trường và trong từng lĩnh vực của hoạt động dạy học và  
giáo viên phải thống nhất theo quan điểm chung. 

- Xây dựng nề nếp học tập, rèn luyện của HSSV trong mọi nơi: lớp học, ở 
trường, ở nhà; mọi khâu: chuẩn bị bài, tổ chức học tập, hướng dẫn sử dụng và bảo 
quản đồ dùng dạy học chung và riêng...; tổ chức hợp lý các hoạt động ngoài giờ. 

- Áp dụng các hình thức động viên tinh thần học tập của HSSV bằng các phong 
trào thi đua. 
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- Tổ chức và giám sát thường xuyên các hoạt động của HSSV trong giờ lên lớp. 
Kết hợp giám sát của giáo viên với tự giám sát của người học nhằm nâng cao tính tự 
giác, tinh thần trách nhiệm. 

4.2.4.3. Quản lý quá trình hướng dẫn thực hành nghề 

- Đề cương, giáo án phải được chuẩn bị chi tiết theo chương trình, trong đó phải 
đặc biệt chú ý các bài tập ứng dụng phù hợp với mục tiêu, nội dung bài dạy. 

- Quá trình hướng dẫn thực hành nghề phải thể hiện được tính mẫu mực, quy 
chuẩn trong thao tác động tác, phải bao quát lớp để có hướng dẫn cụ thể cho những 
HSSV yếu nhưng không làm thay. Truyền đạt kinh nghiệm nhưng không nên bỏ qua 
quy trình cơ bản. Không nhất thiết phải làm cho HSSV hiểu rõ nguyên lý mới thực hành. 

- Giáo dục tinh thần tiết kiệm trong sử dụng vật tư, nguyên nhiên liệu, tinh thần 
bảo vệ của công đặc biệt là những chi tiết, linh kiện quý hiếm.  

- Giáo dục ý thức và tác phong công nghiệp, chú ý việc bảo đảm an toàn lao 
động và vệ sinh công nghiệp. 

 4.2.4.4. Quản lý việc kiểm tra, đánh giá và xếp loại kết quả học tập của HSSV 

Một quá trình kiểm tra, đánh giá được thực hiện để nhằm chủ yếu đo mức độ 
đạt được các mục tiêu. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HSSV là so sánh, đối 
chiếu kiến thức, kỹ năng, thái độ thực tế đạt được ở người học sau một quá trình học 
tập với một kết quả mong đợi đã xác định trong mục tiêu dạy học.  

Sản phẩm của dạy học, của lao động sư phạm trên lớp học, trong phòng thí 
nghiệm, xưởng trường, bãi tập.... là phức tạp và rất khó xác định, bởi vì sản phẩm ấy là 
những người học đã thay đổi ít hoặc nhiều trong phẩm chất và năng lực của họ sau một 
thời gian học tập nhất định. Sản phẩm đó chính là kết quả học tập của HSSV, thành tố 
chủ yếu tạo nên chất lượng của hoạt động dạy học trong nhà trường.  

Kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập của HSSV có thể nhằm vào mục 
đích như: thông báo kết quả học tập và rèn luyện, chỉ ra sự tiến bộ của HSSV trong 
việc học tập rèn luyện, thông báo kết quả cho gia đình, làm căn cứ để đánh giá cán bộ 
giảng dạy, đánh giá chương trình để giúp cho các cấp quản lý chỉ đạo hoạt động giáo 
dục và có quyết định phù hợp thực tiễn.  

Nội dung quản lý việc kiểm tra, đánh giá và xếp loại kết quả học tập của HSSV 
bao gồm: quản lý thiết kế và bảo mật đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra đánh giá, thông báo 
và lưu trữ hồ sơ đánh giá.   

Trong quá trình dạy học nghề, kiểm tra, đánh giá và xếp loại kết quả học tập 
không chỉ là hoạt động chắp nối thêm vào sau bài giảng mà nó có ảnh hưởng nhất định 
với việc ra quyết định của giáo viên. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng không 
những đối với giáo viên mà còn có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với cả người học và 
những người làm công tác quản lý hoạt động dạy học. 

- Kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập của HSSV giúp cho nhà quản lý 
biết được hiện trạng kết quả học tập thực tế của HSSV đang như thế nào, ở mức độ 
nào. Đó là những thông tin cần thiết để nhà quản lý so sánh, đối chiếu với các mục tiêu 
đã vạch ra khi xây dựng kế hoạch quản lý quá trình giáo dục và đào tạo. Từ đó, nhà 
quản lý đưa ra những nhận định xem mục tiêu đã đặt ra có phù hợp không, việc tổ 
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chức triển khai, việc sử dụng những phương pháp, phương tiện quản lý như đã áp dụng 
liệu đã hợp lý hay chưa, kết quả học tập có như mong muốn hay không….  

- Kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập của HSSV cung cấp những bằng 
chứng cho nhà quản lý có cơ sở đưa ra những quyết định, quy định hoặc xây dựng kế 
hoạch cải tiến, hoàn thiện nội dung hay chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Trong 
quá trình dạy học nghề, vấn đề sử dụng tài liệu nào, phương pháp, phương tiện dạy 
học nào là thích hợp, phải được thực thi và có những kết quả. Kết quả này thông qua 
đánh giá để đi đến quyết định là nên tiếp tục hay thay đổi hoặc cải tiến.   

4.2.5. Quản lý hoạt động học của học sinh 

4.2.5.1. Quản lý hoạt động học lý thuyết trên lớp 

+ Tổ chức học tập:  

Khi tổ chức học tập các môn lý thuyết phải tiến hành các biện pháp làm cho 
việc dạy và học diễn ra theo đúng những quy định của nhà nước, đảm bảo những điều 
kiện phục vụ cho việc dạy và học được đầy đủ và ngày càng tốt hơn, hiện đại hơn; bố 
trí lực lượng sư phạm hợp lý cho các lớp; đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh 
học đường. 

- Phải đảm bảo số HSSV mỗi lớp đúng quy định, phân phối HSSV cho các lớp 
đều có học sinh giỏi, trung bình và còn yếu để học tập lẫn nhau cùng tiến bộ. 

-  HSSV phải có tài liệu, dụng cụ học tập, giáo viên phải có chương trình, tài liệu 
dạy học. 

 - Cần xây dựng kỷ luật, trật tự, nền nếp dạy và học, đó là điều kiện cơ bản để 
dạy tốt và học tốt. 

- Xây dựng thời khoá biểu tối ưu, phân công hợp lý giáo viên chủ nhiệm và giáo 
viên bộ môn. 

+ Công tác giảng dạy, giáo dục: 

 Công tác quản lý quá trình học lý thuyết của HSSV ngoài những nội dung, yêu 
cầu chung, giáo viên dạy lý thuyết cần quan tâm một số vấn đề sau: 

  - Theo dõi, chỉ đạo thực hiện và đánh giá được các phương pháp học tập và rèn 
luyện tích cực, hiệu quả của HSSV.  

  - Theo dõi, tìm hiểu để nắm được những biểu hiện tích cực và tiêu cực trong 
việc thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện cũng như những biến đổi nhân cách của 
HSSV.  

  - Theo dõi, thúc đẩy, khuyến khích HSSV phát huy các yếu tố tích cực, phấn 
đấu vươn lên đạt kết quả học tập, rèn luyện ngày càng cao.   

- Đánh giá và thông báo thường xuyên thành tích học tập cho người học. 

 4.2.5.2. Quản lý hoạt động học thực hành, thực tập tại xưởng trường 

+ Tổ chức thực tập: 

Ngoài những vấn đề quản lý chung đối với lớp học, khi tổ chức học thực hành, 
thực tập, giáo viên cần chú ý: 

- Phải đảm bảo số HSSV mỗi lớp đúng quy định, phù hợp với nghề đào tạo. 
Thông thường mỗi lớp (nhóm) thực tập nghề gồm từ 12 đến 18 HSSV. Phân công vị 
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trí thực tập cần quan tâm đến đặc điểm tâm sinh lý của mỗi HSSV để đảm bảo điều 
kiện hướng dẫn của giáo viên và công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

-  Phải có đủ tài liệu như bản vẽ, phiếu công nghệ và các tài liệu phát tay, dụng 
cụ gia công, dụng cụ đo kiểm, phôi phẩm, trang thiết bị an toàn, đồ dùng và tài liệu 
dạy học, trang thiết bị an toàn .... theo chương trình đào tạo. 

-  Cần xây dựng kỷ luật, trật tự, giờ giấc, nền nếp dạy và học để rèn luyện thái 
độ, đặc biệt là hình thành tác phong công nghiệp. 

-  Xây dựng kế hoạch thực tập một cách chặt chẽ để đảm bảo mật độ thực tập phù 
hợp, khai thác tốt trang thiết bị hiện có. 

- Luôn chú ý vấn đề an toàn lao động và vệ sinh môi trường, đặc biệt là những 
nghề độc hại. 

+ Công tác hướng dẫn, giáo dục:  

Công tác quản lý quá trình thực tập của HSSV tại xưởng trường ngoài những nội 
dung, yêu cầu chung, giáo viên dạy thực hành cần quan tâm một số vấn đề sau: 

- Đề cương, giáo án phải được chuẩn bị chi tiết theo chương trình, trong đó phải  
đặc biệt chú ý các bài tập, vật ứng dụng phù hợp với mục tiêu, nội dung bài dạy, các 
hoạt động của những học sinh không đủ chỗ thực tập, để không ảnh hưởng chung tới 
việc thực tập của các học sinh khác và nâng cao được hiệu quả bài học. 

- Quá trình hướng dẫn phải thể hiện được tính mẫu mực, quy chuẩn trong thao 
tác động tác, phải bao quát lớp để có hướng dẫn cụ thể cho những học sinh yếu nhưng 
không làm thay. Truyền đạt kinh nghiệm nhưng không nên bỏ qua quy trình cơ bản. 
Không nhất thiết phải làm cho HSSV hiểu rõ nguyên lý mới thực hành. 

 - Giáo dục tinh thần tiết kiệm trong sử dụng vật tư  nguyên nhiên liệu, tinh thần 
bảo vệ của công đặc biệt là những chi tiết, linh kiện quý hiếm.  

4.2.5.3. Quản lý quá trình thực tập tại xí nghiệp của HSSV học nghề 

+ Tổ chức thực tập:  

Căn cứ mục tiêu của việc thực tập và đề cương nội dung, nhà trường phải liên 
hệ với các xí nghiệp có công nghệ và dạng sản xuất phù hợp nội dung chương trình, có 
đội ngũ công nhân tay nghề cao có khả năng hướng dẫn, có vị trí địa lý và khí hậu 
thuận lợi để phối hợp xây dựng kế hoạch thực tập. 

Cần tổ chức cho HSSV thực tập theo đề cương, tránh làm những công việc 
không phù hợp với nội dung chương trình đào tạo. 

+ Công tác hướng dẫn, giáo dục:  

Để HSSV tiếp cận với thực tiễn sản xuất, ngoài thực tập trong xưởng trường, 
cần phải có kế hoạch để HSSV tham gia thực tập sản xuất tại xí nghiệp. 

Cần tổ chức cho HSSV thực tập theo đề cương, tránh làm những công việc 
không phù hợp với nội dung chương trình đào tạo. 

Trước khi tiến hành thực tập, nhất thiết HSSV phải được học tập chu đáo, có 
kiểm tra đánh giá về vấn đề an toàn lao động - vệ sinh công nghiệp và nội quy xưởng 
sản xuất, những HSSV chưa đạt phải được học và kiểm tra lại, khi đạt yêu cầu mới 
được thực tập. 
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Khi thực tập sản xuất cần quán triệt cho HSSV ngoài việc rèn luyện năng cao 
kỹ năng nghề nghiệp, cần chú ý học hỏi kinh nghiệm của những người thợ lành nghề 
về mọi mặt như: tư thế, thao động tác, cách sắp xếp dụng cụ hợp lý, cách đề phòng tai 
nạn cho người, hư hỏng cho máy móc thiết bị, tìm hiểu các công nghệ và thiết bị mới... 

Song song với thực tập nâng cao tay nghề cần tìm hiểu các hình thức tổ chức 
sản xuất tương ứng với dạng sản xuất, cách bố trí nhân lực, cách kiểm tra chất lượng 
sản phẩm, quy trình sản xuất một số sản phẩm chủ yếu, cách tính toán giá thành 
sản phẩm... 

Chú ý đến việc rèn luyện cho HSSV về tác phong công nghiệp, tính tiết kiệm, 
chống lãng phí của công, tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp, cách giao tiếp trong tập thể 
công nhân, tìm hiểu thêm về cơ chế thị trường. 

Việc thực tập của người học phải được giám sát và đánh giá thực xuyên theo 
mục tiêu của chương trình thực tập. 

4.2.5.4. Quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp của HSSV học nghề 

+ Mục tiêu của hoạt động ngoài giờ lên lớp: 

Hoạt động ngoài giờ lên lớp góp phần vào việc hoàn thiện mục tiêu chung, cụ thể là: 

- Củng cố, mở rộng kiến thức, phát triển năng lực toàn diện của HSSV và bồi 
dưỡng các HSSV có năng khiếu. 

- Trực tiếp rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tài năng và thể hiện những thiên hướng 
nghề nghiệp. 

- Tạo điều kiện cho HSSV hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng. 

- Phát huy được tác động hai chiều giữa nhà trường và xã hội để phát huy vai trò 
tích cực của nhà trường và huy động được sức mạnh của cộng đồng giúp nhà trường 
trong hoạt động ngoài giờ. Mặt khác, thông qua thông qua hoạt động giáo dục ngoài 
giờ để thực hiện nguyên lý giáo dục: học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp lao động 
sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia 
đình và giáo dục xã hội. 

+ Nội dung và hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 

         Hoạt động ngoại khoá: 

- Về khoa học: thực hiện bằng cách thành lập các nhóm ham thích các bộ môn, 
các tổ khoa học ứng dụng, các câu lạc bộ .... 

 - Hoạt động ngoại khoá về văn học nghệ thuật: như tổ chức các cuộc thi mang 
tính chất văn hoá, giới thiệu sách báo, sáng tác thơ văn, báo tường, hội diễn, triển lãm, 
vũ hội, các câu lạc bộ. 

- Hoạt động ngoại khoá về thể dục, thể thao: tổ chức các dội chơi thể thao, thẩm 
mỹ, võ thuật; tổ chức thi đấu .... 

Các hoạt động vui chơi du lịch, giao lưu văn hoá: 

- Tổ chức cắm trại, tham quan du lịch. 

- Tìm hiểu lịch sử địa phương, các danh nhân. 

- Các hoạt động bảo vệ môi trường. 
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- Hoạt động lao động công ích: tu sửa các công trình công cộng, giao thông, lao 
động nghĩa vụ. 

- Các hoạt động xã hội: tuyên truyền bầu cử, các ngày lễ lớn, luật lệ giao thông, 
chăm sóc gia đình thương binh liệt sỹ, tuyên truyền nếp sống văn minh. 

- Các hoạt động từ thiện: giúp đỡ các gia đình neo đơn, nghèo túng, trẻ em tàn tật. 

Các hoạt động theo chủ điểm: thường lấy các ngày kỷ niệm làm chủ điểm. Ví dụ: 
ngày 20/11, 22/12, 9/1, 3/2, 26/3, 30/4, 1/5, 19/5... 

Quản lý các hoạt động ngoài giờ lên lớp:  

- Về cơ cấu tổ chức: xây dựng theo cơ cấu ma trận để đảm bảo tính linh hoạt, gọn 
nhẹ không phải thêm biên chế. 

- Phân công phân nhiệm rõ ràng, cụ thể. 

 - Tổ chức tốt hệ thống thông tin để nắm tình hình: Ví dụ: tổ chức “ góc giáo vụ” 
để phản ảnh các hoạt động lên lớp, học tập ... trong trường. 

 

 

Câu hỏi và bài tập 

 1. Hình thức tổ chức dạy học là gì? Nêu các hình thức tổ chức dạy học phổ biến? 

 2. Quản lý là gì? Trình bày các chức năng cơ bản của quản lý? 

 3. Trình bày và vận dụng cách quản lý hoạt động dạy, hoạt động học trong nhà 
trường? Liên hệ thực tế với trường anh (chị) đang học và rút ra ưu điểm, nhược điểm 
cần khắc phục?  
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