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1. Đặt vấn đề
Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) 

[1], năm học 2015-2016, cả nước huy động được khoảng 
26% trẻ nhà trẻ, 89% trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi ra nhóm, 
lớp mầm non. Với mục tiêu thu hút được ít nhất 30% trẻ 
em độ tuổi nhà trẻ, 90% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo, 
trong đó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường 
(năm 2020) và ít nhất 35% trẻ nhà trẻ, 95% trẻ mẫu giáo 
(năm 2025) ra nhóm, lớp, với giả định ở Việt Nam trong 
5-10 năm tới tốc độ tăng dân số cơ học không thay đổi, 
duy trì mức sinh hiện tại và ổn định tỉ lệ giáo viên mầm 
non (GVMN) về hưu hằng năm thì chúng ta cần đào tạo 
mới 91.700 GVMN (năm 2020) (Bổ sung để đủ số lượng 
giáo viên/lớp: 51.200 (người); Thay thế GVMN nghỉ hưu: 
20.000 người; Bổ sung GVMN bỏ việc và một số nguyên 
nhân khác: 4.500 người; Bổ sung do quy mô trường lớp 
tăng: 16.000 người) và cần thêm 56.155 GVMN (năm 
2025) (Thay thế GVMN nghỉ hưu: 25.000 người; Bổ sung 
GVMN bỏ việc và một số nguyên nhân khác: 5.625 người; 
Bổ sung do quy mô trường lớp tăng: 25.530 người). 
Ngoài số lượng nêu trên, cần chú ý đảm bảo chất lượng 
đội ngũ GVMN đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kì hội 
nhập. Ngoài những năng lực nghề nghiệp đặc trưng để 
thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm 
non, đội ngũ GVMN cần có những năng lực mới để làm 
việc với trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt, để quản lí 
và đánh giá trẻ mầm non, để xây dựng, phát triển, thực 
hiện Chương trình Giáo dục Mầm non (GDMN)... một 
cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa 
phương, trường, lớp, từ đó, đảm bảo thực hiện công 
bằng và bình đẳng trong tiếp cận với GDMN có chất 
lượng để “không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

Các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đào 
tạo, bồi dưỡng GVMN ở Việt Nam được tiếp cận từ hai 

hướng: (1) So sánh để học hỏi kinh nghiệm cho Việt Nam 
từ hệ thống đào tạo, bồi dưỡng GVMN ở các nước phát 
triển; (2) Đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân 
của những hạn chế trong thực trạng hệ thống đào tạo, 
bồi dưỡng GVMN ở Việt Nam. Nội dung trình bày sau đây 
được rút ra từ Báo cáo phân tích hệ thống đào tạo, bồi 
dưỡng GDMN của Việt Nam được chúng tôi tiến hành trong 
giai đoạn cuối năm 2016 đầu năm 2017, do WB tài trợ. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. So sánh chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên mầm non của Việt Nam với các nước 
“Chính sách” đào tạo, bồi dưỡng được hiểu là những 

sách lược hay kế hoạch cụ thể của chủ thể quản lí giáo 
dục các cấp đưa ra nhằm thực hiện thành công các mục 
tiêu phát triển GD&ĐT. Trong đào tạo, bồi dưỡng GVMN 
có thể kể đến các chính sách cấp trung ương (Luật Giáo 
dục, Điều lệ Trường Mầm non, các thông tư, quy định, 
quy chế, quyết định... có liên quan của Chính phủ, Bộ, 
Ngành) hay cấp địa phương (của ủy ban nhân dân các 
cấp, các sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT) hay của từng cơ sở 
đào tạo nhằm chuẩn bị và phát triển đội ngũ GVMN đáp 
ứng mục tiêu phát triển GDMN cho đất nước.

Qua phân tích và so sánh chính sách đào tạo, bồi 
dưỡng GVMN của Việt Nam với các nước phát triển trên 
thế giới (Mĩ, Úc, Singapore, Hàn quốc...) và các nước 
đang phát triển trong khu vực (Malaysia, Trung Quốc, 
Philippines, Indonesia...) Theo WB, UNESCO: Năm 2014, 
các nước phát triển đồng thời có thu nhập cao, trong 
đó có Mĩ (54 670 USD/người), Úc (67485 USD/người), 
Singapore (56 287 USD/người), Nhật (36194 USD/người), 
Hàn Quốc (27 971 USD/người). Các nước đang phát triển 
phát triển có thu nhập trung bình cao: Malaysia (10 830 
USD/người), Trung Quốc (7 590 USD/người), Thái Lan (5 
561 USD/người); Các nước đang phát triển có thu nhập 
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trung bình: Indonesia (3 515 USD/người), Philippines (2 
843 USD/người), Việt Nam (2 052 USD/người). Chúng tôi 
có một số nhận định sau:

2.1.1. Về quy định trình độ giáo viên mầm non làm 
việc trong các cơ sở giáo dục mầm non

a) Giống nhau
Đều quy định về chuyên ngành đào tạo là GDMN và 

trình độ đào tạo tối thiểu là trung cấp (TC) sư phạm (SP) 
đối với GVMN.

b) Khác với Việt Nam
- Trình độ đào tạo tối thiểu của GVMN ở nhiều nước 

phát triển và Malaysia cao hơn Việt Nam (cao đẳng (CĐ), 
đại học (ĐH)).

- Có sự phân hóa về trình độ đào tạo tối thiểu đối 
với GVMN khác nhau, tùy thuộc vào vị trí việc làm và đối 
tượng làm việc: Người làm việc với trẻ dưới 36 tháng 
khác với trẻ trên 36 tháng, GVMN làm việc trong trường 
mẫu giáo khác với GVMN và nhân viên hỗ trợ chăm sóc 
trẻ trong các nhóm trẻ/nhà trẻ hay trung tâm chăm sóc 
trẻ tại cộng đồng...

- Nhiều nước có thêm các quy định về thời gian 
thực hành nghề, mức năng lực nghề và đạo đức nghề, 
kết quả thi sát hạch của cơ quan kiểm định độc lập, dựa 
vào đó mới cấp chứng chỉ hành nghề để công nhận 
GVMN chính thức.

2.1.2. Về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn 
liên tục cho giáo viên mầm non

a) Giống nhau
- Yêu cầu trình độ tối thiểu đối với ứng viên vào hệ 

thống đào tạo GVMN là tốt nghiệp trung học phổ thông. 
- Các cơ sở đào tạo GVMN các trình độ từ TC đến sau 

ĐH với hình thức đào tạo đa dạng: Chính quy hay không 
chính quy; Tập trung hay từ xa, qua mạng và tự học...

- Mô hình đào tạo GVMN có thể song song hay nối 
tiếp (chia theo giai đoạn). Xu hướng đào tạo theo kiểu 
hình trụ ở các nước đang phát triển và hình chóp ở các 
nước phát triển

- Khung thời gian đào tạo tương đối giống nhau ở 
các trình độ: TC (2 năm); CĐ (3 năm) và ĐH (3-4 năm); 
Thạc sĩ (1-2 năm). Sinh viên có thể học theo tiến độ 
nhanh hoặc chậm. Có quy định về số lượng tín chỉ tối 
thiểu theo từng trình độ đào tạo.

- Bằng tốt nghiệp 1 trình độ đào tạo được cơ sở đào 
tạo hay Bộ chủ quản cấp theo quy định của từng nước.

b) Khác với Việt Nam
- Các nước phát triển và các nước đang phát triển có 

thu nhập trung bình cao có xu hướng đào tạo hình chóp 
(sàng lọc mạnh trong quá trình đào tạo), mô hình đào 
tạo cả nối tiếp và song song. Việt Nam có xu hướng hình 
trụ trong đào tạo GVMN, không chia 2 giai đoạn đào tạo.

- Việt Nam chưa có chuẩn chất lượng và đánh giá 
cơ sở đào tạo, ngành đào tạo GVMN theo chuẩn; Chưa 
có các chuẩn nghề nghiệp theo tiếp cận năng lực và quy 
định phát triển chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, 
giáo viên hướng dẫn thực hành, cán bộ quản lí (CBQL) 
của cơ sở đào tạo GVMN, trong khi một số nước khác dần 

chuẩn hóa cơ sở, ngành đào tạo và đội ngũ giảng viên, 
CBQL và giáo viên trong các cơ sở đào tạo GVMN.

- Trong tuyển sinh vào hệ thống đào tạo GVMN ở 
các nước phát triển coi trọng kiểm tra năng khiếu và 
đạo đức nghề nghiệp (Hàn Quốc đã xây dựng phương 
án kiểm tra về đạo đức nghề và tình yêu trẻ của các ứng 
viên).

- Về chương trình đào tạo GVMN: Chương trình 
có thiết kế chuẩn đầu ra dựa vào chuẩn năng lực nghề 
nghiệp quốc gia hay yêu cầu của OECD nên về cơ bản 
khá thống nhất ở các năng lực nghề nghiệp, GVMN có 
thể dễ dàng tìm việc ở địa phương khác và các nước 
khác nếu tiếng Anh tốt (Úc, Philippines); Nội dung 
chương trình được thiết kế đảm bảo cung cấp cho người 
học kiến thức và hình thành năng lực chuyên môn để 
thực hiện yêu cầu chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn 
diện trẻ mầm non qua thực hiện và phát triển hiệu quả 
Chương trình GDMN hiện hành. Trong chương trình đào 
tạo bố trí đủ lớn thời gian thực hành, thực tập SP và trải 
nghiệm hoạt động nghề nghiệp thực tiễn (ở Singapore 
thời lượng thực tập trong chương trình đào tạo GVMN 
trình độ ĐH có thể lên đến 25 tuần).

- Về phát triển chuyên môn liên tục: Các nước coi 
đào tạo GVMN là điểm bắt đầu của quá trình phát triển 
chuyên môn, nên có sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và 
bồi dưỡng để phát triển chuyên môn liên tục. Các nước 
khác (Úc, Malaysia, Indonesia) đã xây dựng quy trình 
tuyển dụng, sử dụng và bồi dưỡng phát triển chuyên 
môn liên tục cho GVMN khá chặt chẽ và khoa học, gắn 
kết với đánh giá năng lực nghề nghiệp (theo Chuẩn năng 
lực nghề và mức độ năng lực của vị trí chức danh) và 
cấp chứng chỉ hành nghề (định kì 5 năm 1 lần) để duy trì 
danh hiệu GVMN chính thức. Ở Việt Nam, tuy có Chuẩn 
nghề nghiệp nhưng chưa thể hiện rõ mô hình năng lực 
nghề nghiệp người GVMN, trong khi Quy định về Tiêu 
chuẩn chức danh đối với GVMN mới ban hành nên chưa 
đi vào thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng GVMN.

2.2. Thực trạng về hệ thống đào tạo, bồi dưỡng 
giáo viên mầm non ở Việt Nam

2.2.1. Tình hình chung về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 
mầm non

Ở Việt Nam, năm 2016, có khoảng 99 cơ sở đào tạo 
GVMN, trong đó nhiều nhất là các cơ sở đào tạo GVMN 
trình độ TC SP và CĐ SP (26 trường TC SP và TC đa ngành, 
43 trường CĐ SP và CĐ đa ngành); Có 30 trường ĐH và 
ĐH SP, trong đó nhiều trường đào tạo cả trình độ CĐ SP, 
ĐH SP và sau ĐH ngành GDMN. Số lượng cơ sở được 
giao chức năng bồi dưỡng CBQL GD&ĐT (trong đó có 
CBQL bậc học Mầm non) quá ít: có 1 Học viện Quản lí 
giáo dục (Hà Nội) và 1 trường CBQL Giáo dục (TP. Hồ Chí 
Minh). Các cơ sở đào tạo GVMN rải đều ở các khu vực 
trên cả nước, tuy nhiên, tập trung cao nhất ở khu vực 
Đồng bằng Sông Hồng và Đông Nam Bộ, sau đó đến 
Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, ít nhất ở Bắc Trung Bộ. Qua 
tìm hiểu tình hình chung về hệ thống cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng GVMN chúng tôi nhận định như sau:
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a) Mặt tích cực
Về đào tạo GVMN
- Quy mô mạng lưới cơ sở đào tạo GVMN mở rộng, 

nhờ đó cung cấp kịp thời nguồn nhân lực (đạt chuẩn 
trình độ đào tạo theo quy định) cho sự phát triển mạnh 
hệ thống cơ sở GDMN trong thời gian qua. Chất lượng 
đào tạo của các trình độ CĐ, ĐH hệ chính quy ngày càng 
được khẳng định.

- Việc các cơ sở TC, CĐ, ĐH đa ngành tham gia vào 
hệ thống cơ sở đào tạo GVMN, cũng như việc đa dạng 
hóa loại hình, phương thức đào tạo... tạo sự thuận lợi cho 
người học có nhu cầu và khả năng có thể tiếp cận với các 
chương trình đào tạo và nhận bằng cấp cao hơn để trở 
thành GVMN.

- Chất lượng tuyển sinh đầu vào ngày càng tốt hơn: 
Trừ trình độ TC, các trình độ CĐ, ĐH hệ chính quy, ngoài 
xét tuyển, có kết hợp với thi tuyển, trong đó, một số cơ 
sở đã chú trọng tuyển năng khiếu đầu vào và có sự sàng 
lọc thí sinh tương đối cao.

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo hệ chính 
quy tại các cơ sở đào tạo khá chặt chẽ, nghiêm túc theo 
các quy chế hiện hành.

- Đội ngũ giảng viên ở các cơ sở đào tạo GVMN (CĐ, 
ĐH) đa số đạt từ trình độ thạc sĩ trở lên. Số lượng giảng 
viên có trình độ tiến sĩ ngày càng tăng với các ngành 
đúng (GDMN) và ngành gần như Tâm lí học, Giáo dục 
học, Giáo dục Đặc biệt và Quản lí Giáo dục. 

- Các hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ 
giảng viên, trao đổi học thuật, hội thảo, hội nghị khoa 
học các cấp về GDMN được quan tâm hơn.

Về bồi dưỡng GVMN
- Các chủ trương, chính sách được ban hành khá kịp 

thời, tạo hành lang pháp lí cần thiết để tổ chức quá trình 
bồi dưỡng GVMN.

- Hằng năm có các hoạt động bồi dưỡng GVMN ở 
các cơ sở đào tạo (theo nhu cầu xã hội, người học phải 
chi trả kinh phí) và các hoạt động bồi dưỡng GVMN theo 
bậc học (được cấp kinh phí từ ngân sách Nhà nước).

- Hoạt động bồi dưỡng GVMN theo bậc học khá đa 
dạng về loại hình (bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề, 
dự án), được cấp kinh phí từ ngân sách nên được phân 
cấp cho các đơn vị quản lí từ trung ương (Bộ GD&ĐT) 
đến địa phương (sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT) đảm bảo 
vừa thực hiện được mục tiêu bồi dưỡng chuyên môn cho 
đội ngũ GVMN vừa đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với 
nhu cầu và điều kiện bồi dưỡng ở các địa phương. Hằng 
năm thu hút được số lượng đông đảo CBQL, GVMN tham 
gia các hoạt động bồi dưỡng.

- Hệ thống các chuyên đề bồi dưỡng ở các cơ sở 
đào tạo GVMN khá nhiều, đa dạng và đáp ứng tốt nhu 
cầu của người học với phương thức học tập linh hoạt. Có 
sự tham gia tích cực của đội ngũ giảng viên có trình độ 
và kinh nghiệm đào tạo GVMN của nhà trường vào hoạt 
động bồi dưỡng.

b) Mặt hạn chế
Về đào tạo GVMN
- Số lượng sinh viên ngành GDMN được đào tạo đạt 

chuẩn gần đây đã vượt quá nhu cầu tuyển dụng vào hệ 
thống cơ sở GDMN công lập.

- Chất lượng đào tạo GVMN chưa đáp ứng tốt yêu 
cầu đổi mới về GDMN và thực hiện có chất lượng chương 
trình GDMN, đặc biệt yếu đối với việc đáp ứng các yêu 
cầu giáo dục cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Đáp ứng 
yếu nhất phải kể đến sản phẩm đào tạo của hệ không 
chính quy (vừa làm vừa học) hay phương thức liên kết 
trong các cơ sở đào tạo GVMN. CBQL các cơ sở GDMN 
được khảo sát đều nhận định rằng họ phải đào tạo lại 
khoảng 2-3 năm mới sử dụng được.

- Chất lượng đầu vào thấp: Hệ TC thường xét tuyển 
khá dễ dàng, hệ không chính quy trình độ CĐ, ĐH chưa 
nghiêm túc trong tuyển sinh, đồng thời, ít chú ý đến vấn 
đề năng khiếu và chưa quan tâm đến mặt đạo đức của 
ứng viên.

- Nhiều cơ sở đa ngành chưa đảm bảo tốt tính đặc 
thù trong đào tạo GVMN. Các trường chuyên ngành, có 
truyền thống đào tạo GVMN còn bất cập giữa số lượng 
người học ngành GDMN tăng mạnh với điều kiện phục 
vụ đào tạo bị hạn chế. Buông lỏng hệ đào tạo không 
chính quy ở các các cơ sở đa ngành và chuyên ngành.

- Số giảng viên có học hàm, học vị cao (giáo sư, phó 
giáo sư, tiến sĩ) với chuyên ngành đúng và các chuyên 
ngành gần còn thấp hơn so với mặt bằng chung và thấp 
xa so với chỉ tiêu phát triển của hệ thống CĐ, ĐH ở Việt 
Nam. Tỉ lệ giáo viên/sinh viên khá thấp, đặc biệt thấp nếu 
tính cả hệ đào tạo chính quy và không chính quy. 

Về bồi dưỡng GVMN
- Chưa ban hành đầy đủ các chính sách phục vụ 

tốt cho việc triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng. Thiếu cơ sở 
pháp lí và khoa học để đánh giá khách quan kết quả bồi 
dưỡng, chưa có chính sách thi đua, khen thưởng đối với 
đội ngũ GVMN tham gia tích cực và hiệu quả vào công 
tác bồi dưỡng.

- Quản lí còn chồng chéo giữa các đơn vị được giao 
chức năng bồi dưỡng CBQL, GVMN ở các cấp từ trung 
ương đến địa phương. Mối quan hệ giữa đào tạo và bồi 
dưỡng theo bậc học còn khá lỏng lẻo.

- Hoạt động bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo theo 
nhu cầu xã hội do người học tự đóng tiền nên khá dễ 
trong tổ chức đầu vào, quá trình học và đánh giá đầu ra. 
Các chuyên đề bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo không 
được chuyển đổi tương đương để thay thế các chuyên 
đề bồi dưỡng chuyên môn theo bậc học.

- Đội ngũ giảng viên các cơ sở CĐ, ĐH đào tạo GVMN 
hầu như không tham gia các hoạt động bồi dưỡng theo 
bậc học. Một bộ phận báo cáo viên cốt cán còn hạn chế 
về kiến thức và năng lực chuyên môn, SP đáp ứng yêu 
cầu bồi dưỡng. Người được bồi dưỡng chưa chủ động tự 
đánh giá nhu cầu của bản thân, trên cơ sở đó xây dựng 
kế hoạch học tập, bồi dưỡng phù hợp.

- Đầu tư cho hoạt động bồi dưỡng theo bậc học 
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từ ngân sách nên rất hạn chế, dẫn đến thiếu và yếu về 
nguồn lực: Đội ngũ báo cáo viên, thời gian, cơ sở vật 
chất, tài liệu, hoạt động thực hành, tham quan, học tập... 
Còn quá đông học viên tham gia bồi dưỡng/lớp/đợt.

- Quá nhiều hoạt động bồi dưỡng/năm mà một 
GVMN phải thực hiện.

2.2.2. Thực trạng về chương trình và thực hiện chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng

2.2.2.1. Về chương trình và thực hiện chương trình 
đào tạo giáo viên mầm non

a) Mặt tích cực
- Thời lượng chung của chương trình đào tạo đều 

vượt quá yêu cầu số lượng tín chỉ tối thiểu theo Quy định 
của từng trình độ đào tạo. Chương trình đào tạo GVMN 
được cấu trúc các khối kiến thức: Chung/đại cương; cơ 
sở ngành; chuyên ngành và thực hành, thực tập SP. 

- Trong 3 năm gần đây, ở các trường CĐ, ĐH (đặc 
biệt là các trường CĐ SP và ĐH SP trực thuộc Bộ GD&ĐT), 
các chương trình đào tạo GVMN được xây dựng mới với 
nhiều chuyên đề tự chọn hơn, đồng thời, đã đưa thêm 
các nội dung về Phương pháp dạy học/giáo dục trẻ mầm 
non mang tính cập nhật hơn với những đổi mới GDMN 
Việt Nam.

- Nhiều trường CĐ, ĐH đã xây dựng Chuẩn đầu ra 
của ngành đào tạo GVMN trên cơ sở nghiên cứu Chuẩn 
nghề nghiệp GVMN của Việt Nam.

- Đa số các cơ sở đào tạo GVMN đã xây dựng được 
hệ thống cơ sở GDMN vệ tinh phục vụ cho hoạt động 
thực hành, thực tập SP. Một số trường đã xây dựng được 
các trường mầm non thực hành trực thuộc. Có sự phối 
hợp giữa cơ sở đào tạo với sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT địa 
phương trong tổ chức thực hành, thực tập SP cho sinh 
viên ngành GDMN.  

b) Mặt hạn chế
- Thời lượng phần kiến thức chung/đại cương 

nhiều, phần thực hành, thực tập SP còn khá khiêm tốn.
- Chuẩn đầu ra chưa gắn với năng lực nghề nghiệp, 

nếu có, chưa kết nối giữa chuẩn đầu ra của chương trình 
và chuẩn đầu ra của học phần, hoạt động trong chương 
trình theo định hướng năng lực nghề nghiệp.

- Các học phần chung/đại cương và một số môn 
cơ sở ngành được đánh giá có mức đáp ứng thấp nhất 
đối với việc rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh 
viên ngành GDMN; mức tốt nhất - nhóm các học phần 
phương pháp dạy học. Không có các học phần, hoạt 
động chuyên rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho chăm 
sóc, giáo dục trẻ dưới 36 tháng; trẻ dân tộc thiểu số, trẻ 
khuyết tật học hòa nhập cũng ít được quan tâm.

- Đa số các đề cương chi tiết, nội dung giáo trình, 
tài liệu tham khảo đều khá nặng lí thuyết hàn lâm, ít cập 
nhật với đổi mới GDMN của thế giới và thực tiễn ở Việt 
Nam, chưa nhiều hoạt động rèn luyện nghề ở trường 
ĐH, CĐ và trường thực hành phục vụ đắc lực cho mục 
tiêu phát triển năng lực nghề nghiệp của người GVMN 
tương lai.

- Phương pháp dạy học các học phần thuộc khối 

kiến thức đại cương, cơ sở ngành thiên về thuyết giảng. 
Hình thức tổ chức rèn luyện nghiệp vụ SP thường xuyên 
còn đơn điệu, thiếu đội ngũ giảng viên có năng lực thực 
tiễn để hướng dẫn rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên. 

- Đánh giá kết quả các môn học/học phần hay các 
hoạt động rèn nghề theo hình thức thi tự luận/ trắc 
nghiệm khách quan, chủ yếu diễn ra vào cuối kì hay cuối 
học phần nên chưa đánh giá được khách quan năng lực 
nghề nghiệp mang tính tích hợp người học.

- Chưa có cơ chế liên kết trách nhiệm chặt chẽ giữa 
cơ sở đào tạo GVMN với cơ sở GDMN và sở GD&ĐT, giữa 
cơ sở đào tạo GVMN với hệ thống trường mầm non thực 
hành vệ tinh. Các địa phương và cơ sở GDMN chưa nhận 
thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong đào tạo đội ngũ 
GVMN tương lai cho ngành.

2.2.2.2. Về chương trình và thực hiện chương trình 
bồi dưỡng giáo viên mầm non

a) Mặt tích cực
- Có sự đổi mới chương trình bồi dưỡng và các 

chuyên đề dựa trên nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của 
CBQL và GVMN ở các địa phương, có sự tham gia tích cực 
của các chuyên gia từ Vụ GDMN, Viện Khoa học Giáo dục 
Việt Nam, một số giảng viên ở các trường CĐ, ĐH... trong 
xây dựng tài liệu bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng cốt 
cán. Gần đây đã áp dụng hình thức E-leaning trong tổ 
chức bồi dưỡng đại trà, thu hút được sự tham gia đông 
đảo của 38.000 CBQL và GVMN trên toàn quốc.

- Các chương trình bồi dưỡng thường xuyên và bồi 
dưỡng các chuyên đề của Bộ GD&ĐT khá phong phú, 
cập nhật được một số vấn đề mới trong GDMN, quan 
tâm hơn các vấn đề mà chương trình đào tạo GVMN 
chưa đáp ứng tốt như làm việc với cha, mẹ và cộng đồng, 
vấn đề chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có 
hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật...

- Có sự kết hợp giữa các hình thức bồi dưỡng tập 
trung với bồi dưỡng tại chỗ, bồi dưỡng qua mạng, tự bồi 
dưỡng, bồi dưỡng qua sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn 
và kết hợp nhiều hình thức khác...  đã bước đầu khơi dậy 
ý thức tự học, tự bồi dưỡng của người học, góp phần 
giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả bồi dưỡng.

- Bước đầu có sự kết hợp giữa bồi dưỡng ngắn hạn 
cấp chứng nhận và bồi dưỡng thường xuyên cập nhật 
kiến thức khoa học về GDMN.

b) Mặt hạn chế
- Chương trình bồi dưỡng: Còn nặng về kiến thức lí 

luận, chưa nhiều các nội dung giải quyết vấn đề của thực 
tiễn GDMN hoặc cập nhật những vấn đề mới về chăm 
sóc và nuôi dạy trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt; Chưa 
gắn nội dung bồi dưỡng với thực hành trải nghiệm nghề 
nghiệp tại các trường mầm non; Nội dung bồi dưỡng 2 
theo đặc thù của địa phương chưa được quan tâm thỏa 
đáng; Việc lựa chọn nội dung bồi dưỡng 3 còn có xu 
hướng áp đặt, chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu của 
cơ sở GDMN và người GVMN. Phần tự chọn trong các 
Chương trình bồi dưỡng còn rất hạn chế nên chưa đáp 
ứng tốt nhu cầu học đa dạng của các đối tượng người 
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học. Chưa có chương trình bồi dưỡng riêng cho CBQL cơ 
sở GDMN và cho đội ngũ giảng viên SP theo định hướng 
phát triển năng lực nghề nghiệp. 

- Về hình thức bồi dưỡng: Hình thức học tập trung 
nghe giảng lí thuyết là chính, việc học bằng thảo luận, 
giải đáp thắc mắc, thực hiện bài tập tình huống SP thực 
tế và phát triển tư duy suy luận chưa được quan tâm ...

- Về đánh giá chất lượng bồi dưỡng: Còn mang tính 
hình thức, chưa đánh giá được sự thay đổi năng lực 
người học sau bồi dưỡng. Chưa quan tâm đến việc đánh 
giá tác động của bồi dưỡng và duy trì bền vững các kết 
quả tích cực của bồi dưỡng.  

2.2.3. Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế trong 
hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non ở Việt 
Nam

- Chưa có sự gắn kết trách nhiệm ở tất cả các cấp 
giữa các bộ phận: nghiên cứu - chỉ đạo - thực hiện 
Chương trình GDMN với các cơ sở đào tạo - bồi dưỡng 
đội ngũ GVMN thực hiện Chương trình GDMN. Phân cấp 
và phối hợp quản lí đào tạo, bồi dưỡng GVMN giữa các 
đơn vị trong cùng một cấp hay giữa các cấp chưa thực 
sự hiệu quả.

- Thiếu hệ thống chuẩn làm căn cứ pháp lí để đánh 
giá và điều chỉnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cũng 
như tạo động lực thay đổi ở đội ngũ CBQL, GVMN và 
giảng viên.

- Buông lỏng quản lí số lượng và chất lượng đào tạo 
GVMN ở các cấp (Bộ - trong cho phép mở mã ngành đào 
tạo GVMN, đặc biệt là trình độ TC; địa phương - trong cấp 
chỉ tiêu đào tạo cho các trường trực thuộc; ở từng trường 
- trong tổ chức tuyển sinh, đào tạo, đánh giá kết quả đào 
tạo hệ không chính quy và phương thức liên kết).

- Thiếu sự đánh giá thường xuyên và khách quan 
năng lực nghề nghiệp đối với GVMN, đồng thời, dựa vào 
đó để phát triển đội ngũ này. Chưa có quy định về đánh 
giá và cấp chứng chỉ hành nghề GVMN, vì thế, sinh viên 
đào tạo trình độ TC SP trở lên ra trường đương nhiên trở 
thành GVMN, dẫn đến việc tham gia bồi dưỡng chỉ là 
hình thức.

- Đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng còn chậm, thấp, 
trong khi hệ thống GDMN ở Việt Nam đổi mới và phát 
triển mạnh, số lượng người học gia tăng nhanh chóng.

2.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ 
thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non ở Việt 
Nam

2.3.1. Đổi mới và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 
quản lí và giáo viên mầm non, năng lực quản lí hệ thống 
giáo dục mầm non

2.3.1.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lí phục vụ phát triển 
chuyên môn liên tục cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo 
viên mầm non 

- Xây dựng chiến lược phát triển GDMN của Việt 
Nam và từng địa phương với những tiêu chí cụ thể có 
thể lượng hóa được, từ đó phân bổ chỉ tiêu đào tạo phù 
hợp đáp ứng đúng nhu cầu của xã hội, địa phương.

- Xây dựng khung năng lực nghề nghiệp, điều 

chỉnh Chuẩn nghề nghiệp theo tiếp cận năng lực đối với 
các chức danh của GVMN, CBQL cơ sở GDMN và chuẩn 
CBQL, chuyên viên bậc học Mầm non các cấp.  

- Xây dựng quy trình đánh giá khách quan năng lực 
của GVMN, CBQL bậc học mầm non theo định kì, phục 
vụ cấp chứng chỉ hành nghề cho GVMN chính thức.

- Xây dựng Khung chương trình bồi dưỡng theo 
hướng "mở" đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng khác nhau của 
các đối tượng (GVMN, CBQL bậc học MN) và theo từng vị 
trí công việc nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ.

- Xây dựng cơ chế trao quyền tự chủ và tăng cường 
trách nhiệm giải trình của CBQL cơ sở GDMN công lập 
trong việc quản lí, phát triển đội ngũ GVMN (đặc biệt đối 
với khâu tuyển chọn và đánh giá, sàng lọc, đào tạo, bồi 
dưỡng), kết hợp với phát huy tính trách nhiệm xã hội và 
chủ động của người GVMN trong tự quản lí hoạt động 
bồi dưỡng để phát triển chuyên môn liên tục của bản 
thân.

2.3.1.2. Nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên 
mầm non và cán bộ quản lí cốt cán các cấp

- Xây dựng chuẩn/tiêu chí tuyển chọn và hình 
thành đội ngũ giáo viên và CBQL bậc học Mầm non cốt 
cán thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tại cơ sở GDMN địa 
phương.

- Xây dựng và thực hiện chương trình bồi dưỡng 
nâng cao năng lực cho đội ngũ GVMN và CBQL cốt cán 
theo yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và định 
hướng đổi mới trong GDMN, trang bị các kĩ năng kiểm 
tra đánh giá/thanh tra trong GDMN, kĩ năng tham vấn/
tư vấn đối với các cơ sở GDMN... bồi dưỡng năng lực ứng 
dụng ngoại ngữ, tin học để tiếp cận thông tin, cập nhật 
và trao đổi học thuật.

- Xây dựng cơ chế phối hợp và thực hiện liên kết 
chặt chẽ giữa hệ thống quản lí ngành với các trường SP/
cơ sở đào tạo GVMN.

2.3.1.3. Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên mầm non ở 
các địa phương và từng trường

- Thực hiện quy trình phát triển năng lực nghề của 
GVMN theo trình tự như sau:

+ Áp dụng chuẩn năng lực nghề vào tuyển chọn 
đội ngũ GVMN, theo hướng trao quyền quản lí cho 
ngành giáo dục, tôn trọng quyền tự chịu trách nhiệm 
của trường mầm non, nơi có nhu cầu tuyển dụng.

+ Cấp giấy chứng nhận giáo viên tạm thời để họ có 
điều kiện thử việc tại cơ sở GDMN sau một khoảng thời 
gian nhất định (khoảng 2-3 năm) với sự giám sát chặt 
chẽ và có lưu giữ các minh chứng thể hiện năng lực nghề 
của giáo viên đó.  

+  Sau thời gian thử việc, GVMN tạm thời cần được 
sát hạch về năng lực nghề. Nếu đáp ứng được các yêu 
cầu cần thiết thì sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề (do 
một cơ quan kiểm định độc lập, có đủ tư cách pháp 
nhân), từ đó họ trở thành GVMN chính thức.

+ Trong quá trình hành nghề, người GVMN chính 
thức vẫn phải tiếp tục phấn đấu để không ngừng hoàn 
thiện năng lực của mình để vượt qua thành công các kì 
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đánh giá năng lực và cấp lại chứng chỉ hành nghề theo 
quy định.

-  Kết hợp với sở GD&ĐT, các cơ sở đào tạo trên địa 
bàn để xây dựng và thực hiện chương trình bồi dưỡng 
cho đội ngũ CBQL, GVMN đáp ứng nhu cầu phát triển 
chuyên môn liên tục của đội ngũ và yêu cầu phát triển 
GDMN của địa phương.

2.3.2. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên tham gia 
đào tạo, bồi dưỡng trong các cơ sở đào tạo (trường/khoa/
ngành sư phạm)

- Quy hoạch, xây dựng mạng lưới cơ sở đào tạo có 
chất lượng trong nước, tăng cường liên kết với nước 
ngoài để thực hiện phát triển đội ngũ giảng viên, giảng 
viên cao cấp, chuyên gia đầu ngành về GDMN. Tuyển 
chọn, tạo cơ hội cho sinh viên ưu tú, có đạo đức nghề 
nghiệp đi đào tạo ở trong và ngoài nước để tạo nguồn 
giảng viên tương lai.

- Xây dựng các chuẩn/tiêu chuẩn giảng viên SP, cụ 
thể hóa yêu cầu và quy trình các bước để trở thành giảng 
viên SP tham gia đào tạo, bồi dưỡng GVMN (giảng viên 
dạy khối kiến thức chung/đại cương; cơ sở ngành và 
chuyên ngành; hướng dẫn thực hành, thực tập SP...) đáp 
ứng yêu cầu đổi mới GDMN ở Việt Nam và xu thế quốc tế. 

- Đào tạo chuẩn hóa trình độ tiến sĩ cho giảng viên 
trong cơ sở CĐ, ĐH theo quy định chung, đồng thời theo 
quy hoạch, phù hợp với yêu cầu đào tạo của ngành. Đảm 
bảo tỉ lệ chuyên ngành hợp lí của đội ngũ giảng viên cơ 
hữu của các trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình bồi 
dưỡng nâng cao năng lực theo các tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp cho các giảng viên, CBQL tại các khoa 
GDMN, nâng cao năng lực quản lí, quản trị cho CBQL tại 
khoa GDMN, các trường SP mầm non.

- Thực hiện cơ chế bắt buộc, đồng thời khuyến 
khích, tạo điều kiện để giảng viên nâng cao năng lực 
nghiên cứu khoa học, năng lực ngoại ngữ và năng lực 
chuyên môn sâu để tham gia trao đổi giảng viên, thực 
hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo quốc tế 
hoặc học tập ngắn, dài hạn ở nước ngoài.

- Các cơ sở đào tạo GVMN cần cập nhật kịp thời các 
xu hướng mới trong GDMN như: Những yêu cầu về đổi 
mới giáo dục nói chung, GDMN nói riêng; các xu hướng 
mới trong chăm sóc, giáo dục và phát triển trẻ thơ toàn 
diện; các mô hình GDMN tiên tiến...  

- Xây dựng và phát triển các chương trình hợp tác 
quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và CBQL về 
GDMN; hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và 
công nghệ với các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng GVMN.

- Thu hút các giảng viên SP tham gia vào các hoạt 
động bồi dưỡng đội ngũ GVMN, CBQL cho ngành (biên 
soạn chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ 
GVMN, CBQL cơ sở GDMN; tham gia tập huấn nâng cao 
trình độ cho GVMN, CBQL cơ sở GDMN) tham gia các 
chương trình/nhiệm vụ chung của ngành nhằm giúp đội 
ngũ giảng viên SP thâm nhập thực tế đổi mới của GDMN.

- Tạo mối liên kết, trao đổi giảng viên, giao lưu 

học thuật... giữa các cơ sở đào tạo GVMN trong một địa 
phương/tỉnh với nhau, giữa các cơ sở đào tạo GVMN cấp 
trung ương với các cơ sở đào tạo GVMN cấp địa phương, 
giữa cơ sở đào tạo GVMN trong nước và ngoài nước... 
nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ GV tham 
gia đào tạo, bồi dưỡng CBQL và GVMN ở Việt Nam. 

2.3.3. Đảm bảo các điều kiện, tạo động lực thúc đẩy 
đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí các cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực

2.3.3.1. Đối với cấp trung ương
- Xây dựng hệ thống dữ liệu, dự báo nhu cầu nhân 

lực phục vụ đào tạo và bồi dưỡng giảng viên, giáo viên 
và CBQL GDMN.

- Tổ chức định kì đánh giá, sơ kết, tổng kết, phổ biến 
kinh nghiệm về các mô hình đào tạo, bồi dưỡng GVMN 
và CBQL GDMN trong nước và quốc tế.

- Rà soát, điều chỉnh chế độ chính sách đào tạo 
và bồi dưỡng, các quy định về đánh giá, thi đua, khen 
thưởng và đãi ngộ hợp lí cho đội ngũ giảng viên tham 
gia đào tạo, bồi dưỡng.

- Tăng cường quản lí nhà nước về công tác bồi 
dưỡng phát triển chuyên môn liên tục, đánh giá kết quả 
và cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng thường xuyên.

- Tăng cường nguồn ngân sách hỗ trợ cho các hoạt 
động giao lưu học thuật, hội thảo, hội nghị chuyên đề, 
thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, đề 
án đổi mới GDMN ở Việt Nam.

- Cần xây dựng mạng lưới liên kết giữa các trường 
SP/các cơ sở đào tạo GVMN nhằm tạo ra một cộng đồng 
chuyên nghiệp về đào tạo GVMN, giúp các cơ sở đào tạo 
GVMN có cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật hoặc cùng 
tham gia thực hiện các nghiên cứu chung của ngành; các 
cơ sở đào tạo cùng chia sẻ nguồn lực giảng viên cao cấp 
và trao đổi giảng viên SP giữa các trường SP để nâng cao 
chất lượng đào tạo GVMN và tham gia hướng dẫn giảng 
viên trẻ trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

2.3.3.2. Đối với cấp địa phương/tỉnh (trường, khoa, 
ngành)

- Thiết kế và vận hành phần mềm hỗ trợ công tác 
lập kế hoạch, thông tin và báo cáo về tình hình hệ thống 
đào tạo và bồi dưỡng GVMN ở các địa phương.

- Xây dựng quy chế quản lí, giám sát, đánh giá và 
kiểm định chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các 
cơ sở GDMN.  

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa trường/khoa/
ngành SP với các Sở GD&ĐT, các cơ sở GDMN trong việc 
bồi dưỡng GVMN và CBQL.

- Xây dựng nhà trường, khoa, ngành SP mầm non 
thành tổ chức biết học hỏi

 - Xây dựng cơ chế gắn kết hoạt động giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học với thực tiễn GDMN của giảng viên 
SP, cơ chế trao đổi giảng viên SP giữa các cơ sở đào tạo, 
thu hút GVMN và CBQL cơ sở GDMN tham gia đào tạo 
sinh viên.

- Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ 
học tập và quản lí trực tuyến đội ngũ giảng viên và CBQL 
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trường/khoa/ngành SP mầm non theo chuẩn, hệ thống 
quản lí dữ liệu về nghiên cứu khoa học GDMN đáp ứng 
nhu cầu phát triển chuyên môn và tự học, tự bồi dưỡng 
đa dạng của đội ngũ.

- Nâng cấp các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết 
bị cho các trường/khoa/ngành để đội ngũ giảng viên 
làm tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBQL, GVMN. 

3. Kết luận
Nếu các giải pháp đề xuất nêu trên được thực hiện 

hiệu quả, thì chúng ta có thể hi vọng sự phát triển bền 
vững của hệ thống đào tạo, bồi dưỡng GVMN ở Việt 
Nam trong giai đoạn tới. Nhờ đó, sản phẩm đào tạo, bồi 
dưỡng của hệ thống - đội ngũ GVMN - sẽ đáp ứng được 
yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thực hiện Chương 
trình GDMN, yêu cầu đổi mới GDMN Việt Nam, thực hiện 
thành công Đề án phát triển GDMN Việt Nam giai đoạn 
2016-2020, tầm nhìn 2025, đồng thời, góp phần thực hiện 
thành công mục tiêu trong Chương trình Nghị sự 2030 về 
các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc.
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Abstract: Basing on studying international experience (compared policies on training and fostering Vietnamese 

preschool teachers to developed and developing countries in the world and in the region), identifying positive aspects, 
limitations and causes of limitations in this training and fostering in Vietnam, the paper proposes some effective solutions 
to improve the quality of preschool teachers’ training and fostering system in Vietnam in  order to meet the requirements 
of preschool education renewal.
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