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Tóm tắt: 
Tiếp nố i chu kỳ II, III của công tác bồ i dưỡng thường xuyên giáo viên mầm 

non, phổ  thông, Bộ  Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai thực hiện chương trình 
bồ i dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ  thông theo tinh thần đổ i mới nhằm 
nâng cao chấ t lượng và hiệu quả  của công tác này. Theo đó, các quan điểm và đị nh 
hướng cho công tác bồ i dưỡng thường xuyên giáo viên đã được xác đị nh. 

Bài viế t này phân tích mộ t số  vấn đề  về  phương thức bồ i dưỡng thường 
xuyên giáo viên phổ  thông. Qua đó cho thấy sự cần thiết sử dụng phương thức giáo 
dục từ xa thông qua việc phát triển các khóa bồ i dưỡng online nhằm nâng cao chấ t 
lượng, hiệu quả  trong công tác bồ i dưỡng thường xuyên giáo viên tạ i Việ t Nam.  

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ  ra sự cần thiế t khi thiết kế  các khóa bồ i 
dưỡng online cần phù hợp với đặc điểm học tập của đố i tượng tham gia bồ i dưỡng 
là giáo viên (học viên người lớn) để  các khóa bồ i dưỡng này thực sự phù hợp và  hữu 
ích đố i với giáo viên phổ  thông. 

 

Giới thiệu về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Việt nam 

Với quan điểm giáo viên là một trong những nhân tố quyết định chất 

lượng giáo dục của trường học, Đảng, Nhà  nước Việt Nam đặc biệt quan 

tâm đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên. Một trong những 

nội dung được chú trọng trong công tác này là bồi dưỡng thường xuyên 

(BDTX) cho giáo viên. 

BDTX cho giáo viên là một trong nhiều mô hình nhằm phát triển nghề 

nghiệp liên tục cho giáo viên và được xem là mô hình có ưu thế giúp số đông 

giáo viên được tiếp cận với các chương trình phát triển nghề nghiệp. Mặc dù 

các hình thức BDTX được sử dụng khá linh hoạt, nhưng phần lớn các hình 

thức này đều dựa trên hoạt động dạy học để triển khai. Phương thức để triển 

khai công tác bồi dưỡng giáo viên chu kỳ vừa qua được thực hiện theo các 

bước: (1) Tập huấn giáo viên cốt cán tại trung ương; (2) Giáo viên cốt cán tập 

huấn đại trà cho giáo viên ở cơ sở. Trong cả hai bước này, hình thức bồi 

dưỡng giáo viên tại các lớp tập huấn là hình thức cơ bản.  

 

Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình BDTX chu kỳ II, III cho giáo 

viên mầm non, phổ thông (2009) của Bộ GD&ĐT cho thấy, bên cạnh những 

kết quả đáng khích lệ đã đạt được, công tác bồi dưỡng giáo viên trong các chu 

kỳ này cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, nhất là về chất lượng bồi dưỡng 
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giáo viên. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chất lượng bồi dưỡng giáo viên 

trong các chu kỳ chưa được như mong muốn. Một trong những nguyên nhân 

có tác động trực tiếp đến chất lượng bồi dưỡng giáo viên chính là chất lượng 

tác nghiệp dạy học trong quá trình thực hiện chương trình bồi dưỡng giáo 

viên từ các lớp tập huấn giáo viên cốt cán ở trung ương đến các lớp bồi dưỡng 

đại trà cho giáo viên tại các địa phương. 

Tiếp nối chu kỳ II, III BDTX giáo viên mầm non, phổ thông, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo triển khai BDTX giáo viên mầm non, phổ thông từ năm học 

2012-2013 theo tinh thần đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của 

công tác này. Với quan điểm: (i) Công tác BDTX cho giáo viên là yêu cầu 

khách quan, vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài để đạt mục 

tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo; 

(ii) BDTX cho giáo viên được xác định là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà 

nước về giáo dục, của cơ sở giáo dục và của mỗi giáo viên. Chương trình 

BDTX giáo viên do Bộ GD&ĐT đã ban hành (các Thông tư số 30, 31, 32, 33 

ngày 08/8/2011 và Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011) với 

những đổi mới cả về hình thức, nội dung và phương pháp bồi dưỡng. Các nội 

dung bồi dưỡng được chia theo các yêu cầu/ năng lực cần đáp ứng của giáo 

viên so với Chuẩn nghề nghiệp. Chương trình được thiết kế thành các mô đun 

để giáo viên tự chọn theo nhu cầu phát triển chuyên môn liên tục của giáo 

viên nhằm đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp và những đòi hỏi của thực tiễn giáo 

dục. 

Để tạo hành lang pháp lý cho BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và 

giáo dục thường xuyên, Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và 

giáo dục thường xuyên đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban 

hành ngày 10 tháng 7 năm 2012 (Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT). Theo 

tinh thần quy chế, triển khai công tác BDTX được thực hiện kết hợp theo cả 

hai hướng là từ trên xuống và từ dưới lên. Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT, phòng 

GD&ĐT chỉ đạo các nội dung bắt buộc nhằm phát triển giáo dục của ngành, 

địa phương nhưng trong đó giáo viên vẫn được đề xuất và lựa chọn nội dung 

BDTX theo nhu cầu phát triển chuyên môn liên tục của cá nhân mỗi giáo 

viên, hỗ trợ họ nâng cao mức độ đáp ứng so với Chuẩn nghề nghiệp và phát 

triển chuyên môn liên tục (phần chung bắt buộc và phần riêng theo nhu cầu 

của mỗi giáo viên). 

Mỗi giáo viên phải bồi dưỡng 120 tiết/ năm học, với 3 khối kiến thức 

chính tập trung vào (i) phát triển năng lực chuyên môn theo yêu cầu chỉ đạo 

chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học với dung lượng 

chiếm khoảng 25% chương trình (khoảng 30 tiết/ năm học) (ii) tăng cường 

năng lực cho giáo viên trong việc hiện các nhiệm vụ giáo dục theo cấp học ở 

từng địa phương với dung lượng khoảng 25% chương trình (khoảng 30 tiết/ 

năm học) và (iii) phát triển các năng lực lao động nghề nghiệp cho giáo viên 

để đáp ứng chuẩn nghề nghiệp với dung lượng khoảng 50% (khoảng 60 tiết/ 

năm học). 
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Song song với việc quy định về nội dung, hình thức, tài liệu, báo cáo 

viên, điều kiện và yêu cầu đối với các đơn vị tham gia BDTX giáo viên, công 

tác đánh giá kết quả BDTX giáo viên cũng được đổi mới so với các chu kỳ 

BDTX trước đây. Đánh giá kết quả BDTX giáo viên đã được quy định theo 

hướng sử dụng kết hợp các hình thức đánh giá đang được sử dụng phổ biến 

hiện nay như hình thức đánh giá quá trình (formative assessment) và đánh giá 

kết thúc (summative assessment). Các hình thức đánh giá này được quy định 

tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 13 của Quy chế và địa phương/ đơn vị thực 

hiện BDTX giáo viên có thể lựa chọn hình thức đánh giá kết quả BDTX giáo 

viên sao cho phù hợp với đối tượng, nội dung, phương pháp BDTX (theo 

điểm c Khoản 1 Điều 13). Việc sử dụng hình thức đánh giá phù hợp với giáo 

viên từng cấp học cũng như nội dung, phương pháp BDTX khác nhau sẽ cho 

phép đánh giá kết quả BDTX giáo viên được chính xác, công bằng. Giáo viên 

được cấp giấy chứng nhận công nhận kết quả BDTX mỗi năm học khi họ có 

kết quả các nội dung BDTX đã được phê duyệt trong kế hoạch và kết quả 

thực hiện kế hoạch BDTX hằng năm. Kết quả đánh giá BDTX giáo viên được 

lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các 

danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên. 

Lựa chọn phương thức bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng nhu cầu 

phát triển chuyên môn liên tục của mỗi giáo viên 

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương triển khai công tác BDTX năm 

học 2012-2013 và các năm tiếp theo. Theo đó, phương thức triển khai công 

tác BDTX giáo viên có thể được thực hiện theo các hình thức gồm: 

Một là: BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập 

thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc 

cụm trường.  

Hai là: BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống 

hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối 

với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều 

kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và 

luyện tập kỹ năng. Thời lượng, số lượng giáo viên học tập trong mỗi lớp bồi 

dưỡng tập trung do sở giáo dục và đào tạo quy định nhưng phải đảm bảo các 

yêu cầu về mục đích, nội dung, phương pháp được quy định trong Chương 

trình BDTX, tài liệu BDTX và các quy định tại Quy chế này. 

Ba là: BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet). 

Điều này cho thấy giáo viên có vai trò chính trong việc thực hiện 

chương trình BDTX theo kế hoạch năm học. Bên cạnh đó, các nhà trường và 

các cơ quan quản lý giáo dục có trách nhiệm giúp đỡ, tạo điều kiện và giám 

sát giáo viên thực hiện nhiệm vụ tự học, tự bồi dưỡng theo kế hoạch cũng như 

tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ 

và luyện tập kĩ năng. Kế hoạch BDTX giáo viên của các trường có thể thực 

hiện theo một trong ba hình thức trên. Tuy nhiên, việc lựa chọn hình thức nào 
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để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác BDTX lại phụ thuộc nhiều 

vào nội dung BDTX đã được xác định theo kế hoạch hằng năm của giáo viên, 

của nhà trường.  

Nghiên cứu kế hoạch BDTX giáo viên của một số trường phổ thông cho 

thấy một số trường tất cả giáo viên đều thực hiện cùng một số mô đun bồi 

dưỡng đối với khối kiến thức tự chọn để phát triển chuyên môn liên tục. Tuy 

nhiên, ở một số trường khác thì kế hoạch BDTX của giáo viên đối với khối 

kiến thức tự chọn lại có sự khác nhau: trong tổng số 84 giáo viên thì có: nhóm 

gồm 14 giáo viên dạy môn toán có nhu cầu bồi dưỡng 6 môn đun (THPT 13, 

14, 15, 16, 17, 18); nhóm gồm 37 giáo viên giảng dạy các môn Vật Lý, Kỹ 

thuật, Tin học, Hóa học, Sinh học, Thể dục, Quốc phòng có nhu cầu bồi 

dưỡng 4 mô đun (THPT 3, 12, 35, 36); nhóm gồm 17 giáo viên giảng dạy các 

môn văn sử có nhu cầu bồi dưỡng 4 mô đun (THPT 13, 14, 17, 18); nhóm 

gồm 4 giáo viên dạy môn địa lý có nhu cầu bồi dưỡng 4 môn đun (THPT 3, 

12, 17, 18); nhóm gồm 3 giáo viên giáo dục công dân có nhu cầu bồi dưỡng 4 

mô đun (THPT 13, 14, 15, 16); nhóm 9 giáo viên ngoại ngữ có nhu cầu bồi 

dưỡng 4 mô đun (THPT 1, 17, 19, 20). Trong đó, phần lớn các giáo viên lựa 

chọn hình thức tự học các mô đun nêu trên. Một số mô đun được giáo viên đề 

xuất bồi dưỡng theo hình thức tập trung gồm:  

Nhóm/ Tổ Mô đun Nhóm/ Tổ Mô đun 

Toán THPT 18 GDCD THPT 8 

Lý - kỹ - Tin 

Hóa – Sinh – TD - QP 

THPT 3 THPT 10 

THPT 12 THPT 17 

THPT 36 THPT 18 

Văn – Sử THPT 18   

Địa THPT 1 Ngoại ngữ THPT 3 

THPT 8 THPT 22 

THPT 10 THPT 21 

THPT 28 THPT 33 

 

Kết quả nghiên cứu này cho thấy nhu cầu BDTX giáo viên đa dạng vì 

đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn liên tục khác nhau của mỗi giáo viên. 

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để các nhà trường lựa chọn phương thức BDTX 

nào để triển khai kế hoạch BDTX đảm bảo chất lượng và hiệu quả đối với các 

nội dung do giáo viên đề xuất theo nhu cầu của họ? 

Nếu như những nội dung BDTX bắt buộc theo yêu cầu của ngành hay 

địa phương, thì phương thức BDTX có thể sử dụng là một trong ba hoặc kết 

hợp hai trong ba hay cả ba hình thức BDTX nêu trên thì nội dung bồi dưỡng 

thuộc khối kiến thức tự chọn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn 

liên tục của mỗi giáo viên có thể được xem xét như: hình thức BDTX thứ nhất 

phù hợp hơn đối với kế hoạch có nội dung bồi dưỡng cho đa số giáo viên 

thuộc cùng một tổ bộ môn; hình thức BDTX thứ hai phù hợp với kế hoạch có 

nội dung bồi dưỡng cho nhiều giáo viên trong trường, liên trường hoặc cụm 
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trường; hình thức BDTX thứ ba có thể phù hợp với tất cả nhu cầu BDTX giáo 

viên của mỗi trường hoặc mỗi địa phương. 

 

Khóa học online trong thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ 

thông 

 

Từ thực tiễn nhu cầu BDTX giáo viên trong thực hiện chương trình 

BDTX giáo viên phổ thông từ năm học 2012-2013 và các năm tiếp theo, dễ 

dàng nhận thấy phương thức bồi dưỡng qua mạng Internet đáp ứng nhu cầu 

bồi dưỡng của mọi giáo viên. Khóa học online trở thành xu hướng tất yếu 

trong công tác BDTX giáo viên vì nó đã, đang và sẽ đóng những vai trò sau: 

1. Xây dựng hệ thống BDTX mở và liên tục 

Trong việc xây dựng một hệ thống BDTX để giáo viên có thể học liên tục 

trong quá trình lao động nghề nghiệp của họ có những nguyên lý cơ bản có 

thể tóm tắt như sau: 

 Đảm bảo tính liên tục của đào tạo/ bồi dưỡng và kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ được cập nhật; 

 Kế hoạch và phương pháp giáo dục, dạy học đáp ứng nhu cầu đổi 

mới của ngành giáo dục để giáo viên có thể thích ứng được với 

mọi sự thay đổi và tiến bộ trong nghề nghiệp của họ; 

 Phát huy tối đa mọi phương tiện, thoát khỏi giới hạn của các hình 

thức bồi dưỡng truyền thống cũng như sự hạn hẹp về hình thức 

tổ chức; 

 Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên, nhà trường và các 

bên có liên quan. 

Mặc dù có nhiều cách để tiến hành BDTX theo nhu cầu của mỗi giáo 

viên và chúng có những đặc điểm riêng, nhưng tất thảy phải tuân theo những 

nguyên lý trên. Các khóa học online phù hợp với những nguyên lý trên hơn cả 

vì tính liên tục, sự tiến bộ của nó, sự chấp nhận của xã hội, huy động được 

nhiều phương tiện chuyển tải thông tin và sự kết hợp với nhiều bên liên quan. 

Tất cả những thứ đó làm cho các khóa học online đóng vai trò quan trọng 

trong việc thiết lập một hệ thống BDTX mở và liên tục. Các khóa học online, 

không chỉ có nhiều thế mạnh trong BDTX mà còn trong việc tái đào tạo về 

chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. 

2. Đáp ứng những nhu cầu bồi dưỡng của mọi giáo viên phổ thông trong 

thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên 

Khóa học online đóng một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng những 

nhu cầu cơ bản của giáo viên trong thực hiện chương trình BDTX giáo viên. 

Những nhu cầu cơ bản đó bao gồm những nội dung bắt buộc và những nội 

dung tự chọn của giáo viên khi thực hiện chương trình BDTX và những 

phương tiện bồi dưỡng. Đó là những điểm cần thiết để giáo viên phát huy 
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năng lực của họ, lao động và sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học. Phương 

thức này cũng đáp ứng được các điều kiện đặc thù về vùng miền trong việc hỗ 

trợ giáo viên tự học, tự bồi dưỡng; hỗ trợ giáo viên tham gia thảo luận trong 

nhóm giáo viên liên môn, liên trường  

 

3. Tạo ra được môi trường học tập thuận lợi trong thực hiện chương trình 

BDTX 

Về mặt quản lý: các cơ quan quản lý các cấp hoàn toàn có thể sử dụng 

máy vi tính để quản lý kế hoạch, kết quả BDTX giáo viên. Quản lý dựa vào 

kỹ thuật và công nghệ, thông tin hai chiều được xử lý hiệu quả hơn. 

Về công nghệ và hỗ trợ giáo viên: Trong quá trình bồi dưỡng theo 

phương thức từ xa, nhiều loại học liệu và nhiều hình thức đối thoại giữa báo 

cáo viên và học viên được áp dụng với sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật. 

Để hỗ trợ học viên tự bồi dưỡng, thông tin giữa báo cáo viên và học viên có 

thể tiến hành bằng thư điện tử, trao đổi qua hệ thống diễn đàn, giúp giáo viên 

vượt qua khó khăn, trở ngại và hoàn thành mô đun bồi dưỡng dễ dàng. 

Về công nghệ và nội dung, phương pháp bồi dưỡng: Nhiệm vụ quan 

trọng của các đơn vị khi thiết kế các khóa bồi dưỡng online phải phát triển 

được tài liệu và phương pháp học tập phù hợp với phương thức học từ xa, tác 

động trực tiếp đến quá trình học tập của nhóm đối tượng được bồi dưỡng là 

các giáo viên với đầy đủ các đặc điểm của học viên người lớn. Những vấn đề 

lý luận cơ bản về dạy học cho người lớn cần được quan tâm như: phong cách 

học tập, động cơ, đặc biệt là vấn đề về xây dựng môi trường học tập v.v… cần 

được đội ngũ báo cáo viên/ các nhà phát triển khóa học online nhận thức đầy 

đủ để vận dụng vào tổ chức hoạt động học tập cho học viên trong các lớp bồi 

dưỡng theo phương thức e-learning. 

 

Kết luận 

Công tác BDTX giáo viên đã được chuẩn hóa từ khâu thiết kế chương 

trình đến tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả BDTX. Để triển khai chương 

trình BDTX giáo viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả, bên cạnh việc huy động 

và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển công tác BDTX giáo viên; 

tạo điều kiện thuận lợi để mỗi giáo viên được tiếp cận với các chương trình 

bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu của bản thân họ, rất cần có những nghiên cứu 

tiếp theo nhằm vận dụng phương thức giáo dục từ xa trong việc thiết kế các 

khóa bồi dưỡng online để thực hiện chương trình BDTX giáo viên phù hợp 

với định hướng phát triển giáo dục và mục tiêu xây dựng phát triển đội ngũ 

giáo viên Việt Nam. 
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