
CHỦ ĐỀ 2- GIÁO VIÊN

• Phiên 4: Áp dụng dạy học tích cực

• Phiên 5: Phát triển chuyên môn dành cho giáo viên

• Phiên 6:  Đào tạo giáo viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



• Bức tranh chung về thực trạng đội ngũ
nhà giáo Việt Nam ở các cấp bậc học theo
tiếp cận về những yêu cầu đặt ra cho giáo
viên thế kỉ 21 và mục tiêu giáo dục Việt
Nam

• Vấn đề áp dụng DHTC, phát triển chuyên
môn cho GV, đào tạo GV 

• Vấn đề giáo dục song ngữ cho GV vùng
dân tộc
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Kết luận phiên 1

• Áp dụng dạy học tích cực đã được triển khai 
nhiều năm nay và  đã góp phần nâng cao chất 
lượng   giáo dục.

• Nâng cao hiệu quả dạy học tích cực bằng vận 
dụng linh hoạt các phương pháp.

• Cần sự tham gia chủ động của người học 
dưới sự hướng dẫn của GV.



Kết luận phiên 2

• Phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ

cho nhà giáo  phải được thực hiện thường 
xuyên, liên tục và bằng nhiều hình thức khác 
nhau.

• Phát triển sinh hoạt chuyên môn dựa trên 
nghiên cứu bài học

• Tạo thói quen tự học và học tập suốt đời



Kết luận phiên 3

• Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các 
trường sư phạm một cách bền vững bằng 
cách và tạo động lực phát triển chuyên môn

• Phát triển Cộng đồng thực hành tại các 

trường ĐH/CĐSP .

• Đổi mới chương trình thực hành nghiệp vụ

cho sinh viên sư phạm bằng việc tăng cường 
thời gian và các nội dung thực tập



Một số vấn đề đặt ra qua 

các phiên thảo luận:

1. Đội ngũ nhà giáo đã và đang đảm nhận 

nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy ở các nhà 

trường nhưng cần phải nâng cao hơn nữa 

năng lực giáo dục và giảng dạy.
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2. Giải pháp trước mắt:
2.1. Quy hoạch lại mạng lưới các trường Sư phạm song song với đổi

mới công tác đào tạo bồi dưỡng:
- Xây dựng cộng đồng thực hành, giữa các trường SP
- đổi mới chương trình, tăng cường nghiên cứu khoa học sư phạm

ứng dụng
- tăng cường ứng dụng CNTT, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn qua

nghiên cứu bài học và đổi mới PPDH, kiểm tra- đánh giá
- chú trọng đổi mới nội dung nghiệp vụ sư phạm
- cho SV tiếp cận thực tế giáo dục ở nhà trường PT từ những năm

đầu, tăng thời gian thực hành tại các trường phổ thông khoảng
20% ( > 12 tuần)

•
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2.2. Phát triển chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo
theo xu thế tạo động lực nghề nghiệp

- phát triển sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên
cứu bài học,

- áp dụng DHTC

- tạo thói quen học tập suốt đời

- đẩy mạnh ứng dụng CNTT

- hỗ trợ giáo viên vùng dân tộc trong giáo dục song
ngữ,
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2.3. Giải quyết mối quan hệ giữa giáo dục chính
quy và phi chính quy,

- chia nhỏ mục tiêu GD phi chính quy theo
hướng đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của
người dân

- đưa các nội dung tăng cường hiểu biết về giáo
dục phi chính quy vào chương trình đào tạo
của các trường SP
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