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1. Đặt vấn đề
Trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học 

công nghệ và hội nhập quốc tế, chúng ta nhận thấy 
người lao động ở thế kỉ XXI không phải chỉ học để biết, 
để làm mà quan trọng hơn phải “cùng chung sống và tự 
khẳng định mình” trong xã hội đầy biến động. Năng lực 
của người lao động thế kỉ XXI không chỉ nằm ở kiến thức, 
thực hành tốt mà chủ yếu phải là nhân cách con người, 
sự tự khẳng định mình trong sự đóng góp chung cho xã 
hội. Trong đó, kĩ năng mềm là yếu tố không thể thiếu.

2. Khái quát về kĩ năng mềm
2.1. Khái niệm kĩ năng mềm
Kĩ năng mềm (soft skills) là thuật ngữ dùng để chỉ 

các kĩ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: 
Kĩ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kĩ 
năng quản lí thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, 
sáng tạo và đổi mới...

2.2. Vai trò của kĩ năng mềm
Kĩ năng mềm ngày càng được chứng minh có ảnh 

hưởng lớn đến sự thành bại trong sự nghiệp và cuộc 
sống của một cá nhân, tuy nhiên, tầm quan trọng của 
nó ít được học sinh (HS), sinh viên và phụ huynh nhắc 
đến. Thực tế cho thấy, người thành đạt chỉ có 15% là do 
những kiến thức chuyên môn, 85% còn lại được quyết 
định bởi những kĩ năng mềm  họ được trang bị (theo 
Wikipedia). Những người sử dụng lao động coi trọng 
các kĩ năng “mềm”, bởi vì các nghiên cứu cho thấy chúng 
là một nhân tố đánh giá rất hiệu quả bên cạnh những 
kĩ năng công việc truyền thống hay còn gọi là kĩ năng 
“cứng”. 

2.3. Các loại kĩ năng mềm cơ bản cần có của giáo 
viên

2.3.1. Kĩ năng giao tiếp
Kĩ năng giao tiếp trình bày suy nghĩ của mình một 

cách rõ nét và tự tin dưới các hình thức viết và trình bày 
bằng miệng đặc biệt là trình bày trước đám đông. Giao 
tiếp là phương tiện cho phép bạn xây dựng cầu nối với 
đồng nghiệp, thuyết phục người khác chấp nhận ý kiến 
của bạn và bày tỏ được nhu cầu của bạn.

2.3.2. Kĩ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
Kĩ năng này phát triển tư duy phân tích, sáng tạo, tự 

phản biện và khả năng áp dụng kiến thức để giải quyết 
các vấn đề trong công việc, khả năng xác định và phân 
tích tình huống phức tạp cũng như đánh giá giải pháp.

2.3.3. Kĩ năng làm việc nhóm
Kĩ năng làm việc nhóm bao gồm khả năng làm việc 

và hợp tác với những người có nền tảng văn hóa và xã 
hội khác nhau để đạt được mục đích chung.

2.3.4. Kĩ năng học tập suốt đời và quản lí thông tin
Kĩ năng nghiên cứu các thông tin liên quan từ nhiều 

nguồn khác nhau và có thể quản lí chúng một cách hiệu 
quả, tiếp thu những ý tưởng mới và có khả năng phát 
triển tư duy điều tra. Từ việc tiếp nhận thông tin và khả 
năng học tập suốt đời để phát triển để trở thành một 
người chuyên nghiệp.

2.3.5. Kĩ năng tư vấn học đường
 Tư vấn học đường là một thành tố quan trọng trong 

môi trường giáo dục của quốc tế hiện nay, nó mang lại 
sự quan tâm chăm sóc toàn diện dành cho HS. Tuy nhiên, 
khả năng thực hiện nhiệm vụ tâm lí học đường hiện nay 
đối với giáo viên (GV) hạn chế. Bởi nó yêu cầu GV vừa có 
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kiến thức xã hội sâu rộng vừa có tâm lí để tạo chỗ dựa 
tinh thần mỗi khi HS gặp những vấn đề khó khăn cần 
chia sẻ và giúp đỡ.

2.3.6. Kĩ năng ra quyết định và xử lí vấn đề
Ra quyết định là việc làm quan trọng nhưng không 

phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Việc ra quyết định đòi 
hỏi phải suy nghĩ linh hoạt, kịp thời và sáng tạo. Điều này 
lại càng khó hơn cho GV khi làm việc trong môi trường 
giáo dục, quyết định đưa ra nhiều khi ảnh hưởng đến sự 
phát triển nhân cách của HS.

3. Đề xuất chương trình khung để bồi dưỡng kĩ 
năng mềm

3.1. Căn cứ đề xuất
Khái niệm “kĩ năng mềm” được đề cập bắt đầu từ 

những năm cuối thế kỉ XX, phát triển rầm rộ vào những 
năm đầu thế kỉ XXI này. Kĩ năng mềm bắt đầu được đề 
cập đến không phải từ các cơ quan giáo dục mà từ các cơ 
quan chăm sóc nguồn nhân lực của Cộng đồng chung 
Châu Âu (EU) của Canada, rồi lần lượt các nước: Mĩ, Anh, 
Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... đề cập và trở 
thành trào lưu thế giới.

Giáo dục kĩ năng mềm cho HS hiện nay là nhu cầu 
cần thiết để đổi mới giáo dục và phát triển xã hội. Để làm 
được điều này, trước hết cần phải đào tạo, bồi dưỡng 
cho đội ngũ GV các trường học từ mầm non đến phổ 
thông và giáo dục nghề nghiệp những kĩ năng mềm cơ 
bản để từ đó họ có thể đáp ứng được yêu cầu về giáo 
dục kĩ năng sống cho HS. 

3.2. Nguyên tắc đề xuất
Qua điều tra thực trạng về kĩ năng mềm của GV 

các trường mầm non và phổ thông ở Hà Tĩnh, chúng tôi 
nhận thấy GV ở các trường học hiện nay đang còn hạn 
chế về một số kĩ năng mềm cơ bản.

3.3. Xây dựng Chương trình khung để bồi dưỡng kĩ 
năng mềm cho giáo viên

3.3.1. Mô hình bồi dưỡng kĩ năng mềm cơ bản cho 
giáo viên

Mô hình 1: Mô hình cho việc bồi dưỡng kĩ năng mềm  
cơ bản cho giáo viên

3.3.2. Chương trình khung
Chương trình khung bồi dưỡng kĩ năng mềm dành 

cho GV đang giảng dạy tại các trường mầm non và phổ 
thông đề xuất: 60 tiết,  gồm 3 Module

TT Module Nội dung Số tiết

1 Module 1 Bồi dưỡng kĩ năng mềm thông 
qua các hoạt động hỗ trợ.

15

2 Module 2 Bồi dưỡng kĩ năng mềm thông 
qua các khóa học chính thức.

30

3 Module 3 Bồi dưỡng kĩ năng mềm thông 
qua môi trường nhà trường.

15

3 Module Hoàn thiện các kĩ năng mềm cơ 
bản

60

Mục tiêu, yêu cầu:
 - Bồi dưỡng kĩ năng mềm thông qua các hoạt động 

hỗ trợ
Thông qua hoạt động này nhằm phát triển kĩ năng 

giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm và kĩ năng học tập suốt 
đời và quản lí thông tin của GV. Nhà trường xây dựng kế 
hoạch hỗ trợ chính thức và không chính thức.

- Bồi dưỡng kĩ năng mềm thông qua các khóa học 
chính thức

Khóa học kĩ năng mềm nhằm cung cung cấp cho 
GV nắm được khái niệm kĩ năng mềm, vai trò của kĩ năng 
mềm trong việc giáo dục HS hiện nay và các kĩ năng 
mềm cần có của GV trong quá trình phát triển nghề 
nghiệp. Thực hành vận dụng các kĩ năng mềm vào giải 
quyết một số tình huống thực tiễn đặt ra.

Các cấp quản lí như phòng giáo dục và đào tạo, sở 
giáo dục và đào tạo trên cơ sở đăng kí của GV về kĩ năng 
cần bồi bồi dưỡng để mở các khóa học chính thức.

- Bồi dưỡng kĩ năng mềm thông qua môi trường 
nhà trường

Thông qua nhà trường, GV có thể bồi dưỡng kĩ 
năng mềm như thông qua trường học kết nối, thông 
qua họp phụ huynh, thông qua sinh hoạt chuyên môn, 
xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, thông qua 
tuyên truyền đổi mới giáo dục.

GV tự học để nâng cao các kĩ năng trong quá trình 
để hoàn thiện.

4. Các hình thức bồi dưỡng kĩ năng mềm cho 
giáo viên

4.1. Bồi dưỡng kĩ năng mềm thông qua các hoạt 
động hỗ trợ

Nhà trường đóng một vai trò rất quan trọng trong 
việc bồi dưỡng kĩ năng mềm cho GV thông qua các hoạt 
động hỗ trợ chính thức như tổ chức các cuộc hội thảo, 
hội nghị, tổ chức chuyên đề, thao giảng, các hội thi, hội 
diễn,...

Bên cạnh đó, kĩ năng mềm có thể được bồi dưỡng 
một cách gián tiếp thông qua các hoạt động hỗ trợ không 
chính thức như các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải 
nghiệm, du lịch, học tập kinh nghiệm,...

4.2. Bồi dưỡng kĩ năng mềm thông qua các khóa 
học chính thức

Bồi dưỡng kĩ năng mềm bằng cách nhúng (tích 
hợp) nó trong các khóa tập huấn về dạy học: Tập huấn 
cho GV về dạy học kĩ năng sống, về cách tổ chức các hoạt 
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động trải nghiệm sáng tạo, cách tổ chức các trò chơi,...
Với cách này, GV vừa được bồi dưỡng về kĩ năng cứng 
(chuyên môn, nghiệp vụ) lại vừa được bồi dưỡng về các 
kĩ năng mềm.

Bồi dưỡng kĩ năng mềm thông qua các khóa học 
độc lập: Các nhà trường, các phòng giáo dục và đào tạo, 
sở giáo dục và đào tạo có thể phối hợp với các trung tâm 
đào tạo kĩ năng mềm cung cấp những khóa học độc lập 
mà các khóa học này sẽ tạo cho GV cơ hội để phát triển kĩ 
năng mềm trên một nền tảng chính thức. Các khóa học 
này là các khóa học độc lập và tự chọn như kĩ năng giáo 
tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng quản lí thời gian, 
quản lí thông tin, kĩ năng ra quyết định... GV có thể lựa 
chọn để theo học trong một thời gian hợp lí. 

4.3. Bồi dưỡng kĩ năng mềm thông qua môi trường 
nhà trường

Thời gian làm việc của GV tại trường học là rất lớn 
(chiếm 5/7 ngày trong tuần), vì vậy đây cũng là một cơ 
hội để bồi dưỡng kĩ năng mềm.

Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo là cơ hội tốt nhất để GV bồi dưỡng kĩ 
năng mềm. Thông qua sinh hoạt tổ khối chuyên môn để 
xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học, điều chỉnh tài 
liệu dạy học,...; thông qua mối quan hệ giữa nhà trường, 
gia đình và xã hội như giao tiếp với phụ huynh hàng 
ngày, thông qua trường học kết nối, họp phụ huynh, đặc 
biệt là thông qua việc tuyên truyền về những đổi mới 
của giáo dục cho phụ huynh, cho các lực lượng xã hội thì 

kĩ năng mềm của GV sẽ được phát triển.
5. Kết luận
Bồi dưỡng kĩ năng mềm cho GV là việc làm cần thiết 

để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và xu thế hội nhập 
hiện nay. Song bồi dưỡng kĩ năng mềm là cả một quá 
trình không chỉ trong thời gian ngắn là có kết quả. Nó 
được tích lũy từ quá trình tự học, làm việc và cả khi tương 
tác với các mối quan hệ khác trong cuộc sống. Vì vậy, 
các cấp quản lí cần xây dựng chương trình, kế hoạch, 
tổ chức bồi dưỡng đối với GV và đưa vào chương trình 
chính khóa đối với sinh viên ngành Sư phạm và quan 
trọng hơn phải là sự tự học, tự bồi dưỡng của mỗi GV.
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nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Tám khóa XI, Văn 
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Abstract: Soft skill education for students is currently a necessary demand to renew education and social 
development. To do this, first of all it is necessary to train and retrain basic soft skills for preschool and school teachers to 
meet requirements of life skills education for students. The article focuses on soft skills training for pre-school and general 
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