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1. Đặt vấn đề
Xây dựng cơ chế đào tạo nguồn giáo viên (GV) lấy 

tiêu chuẩn ngành Giáo dục làm chuẩn đã trở thành xu 
thế trên thế giới. Nhiều quốc gia và khu vực phát triển 
đã thông qua việc xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn 
nghề dạy học, hi vọng nâng cao nghề nghiệp nhà giáo 
và chất lượng giáo dục. Năm 2007 giáo sư Wu Jing Ji, 
Huang Nai Ying của hội học thuật giáo dục sư phạm Đài 
Loan - Trường Đại học Sư phạm Đài Loan chủ trì nghiên 
cứu tiêu chuẩn nghề dạy học. Sau hai năm nghiên cứu, 
chuẩn đã được thừa nhận và ban bố chính thức, trở 
thành văn kiện có tính chất chỉ đạo cho công tác đào tạo 
GV Đài Loan (Chen Guang Hui, 2009). Đến năm 2016, Bộ 
Giáo dục Đài Loan đã công bố chỉ dẫn tiêu chuẩn nghề 
nghiệp GV (bản 2016). Đây là công bố lần thứ hai sau 
bản 2007 về tiêu chuẩn nghề dạy học. Bộ Giáo dục Đài 
Loan hi vọng thông qua chế định về tiêu chuẩn để lập kế 
hoạch xây dựng kết cấu chương trình đào tạo GV, đánh 
giá thực tập của sinh viên sư phạm, tuyển dụng GV và 
đánh giá phát triển nghề nghiệp... nhằm nâng cao trình 
độ của GV. 

Trong bài viết này, chúng tôi tiến hành phân tích, 
bình luận khái quát đối với khung tiêu chuẩn và những 
nội dung cơ bản về tiêu chuẩn nghề nghiệp GV trung 
học quốc dân Đài Loan, hi vọng cung cấp được một số 
gợi ý có lợi cho việc nghiên cứu sáng tạo và thực thi tiêu 

chuẩn GV ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và những 
năm tiếp theo.

2. Khung năng lực và nội dung cơ bản của chuẩn 
nghề nghiệp giáo viên trung học quốc dân Đài Loan 
năm 2007

Tiêu chuẩn nghề dạy học là một bộ nguyên tắc 
nghề nghiệp mà GV phải tuân thủ. Nó có nhiều chức 
năng như đánh giá tố chất cơ bản của GV và hướng dẫn 
sự phát triển chuyên nghiệp dành cho GV... “Tiêu chuẩn 
nghề GV trung học quốc dân” bao gồm 5 hướng của tiêu 
chuẩn nghề nghiệp với 35 tiêu chí (Chen Guang Hui, 
2009; Huang Nai Ying, 2003; Pan Hui Ling và cộng sự, 
2004; Zhang De Rui, 2005), cụ thể: 

(1) Sự tu dưỡng cơ bản nghề GV. Ba cụm từ chính về 
tiêu chuẩn của phương diện này là “tu dưỡng cơ bản”, 
“giáo dục công bằng”, “mô hình tư duy”. Phương diện này 
yêu cầu GV nắm vững các kiến thức về nghề dạy học và 
có sự tu dưỡng nghề nghiệp để phát huy sức mạnh tác 
động của nghề. Đây là một trong các khía cạnh cơ bản 
thể hiện tố chất, phẩm chất nghề nghiệp của người GV.

(2) Thái độ và tinh thần tôn trọng nghề nghiệp. 
Phương diện này có 5 tiêu chuẩn, chia thành hai mặt: 
Tinh thần tôn trọng nghề nghiệp và thái độ tôn trọng 
nghề nghiệp, yêu cầu GV phải tuân thủ các quy tắc luân 
lí của ngành Giáo dục, tự nguyện dùng tất cả khả năng 
thể chất, trí tuệ và thời gian vì sự học tập và trưởng 
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thành của HS, đồng thời thực hiện sự phối hợp với các 
lực lượng giáo dục có liên quan bằng thái độ khách 
quan, vui vẻ, tích cực để tìm ra niềm vui lớn nhất cho HS 
trong học tập.

(3) Dạy học và thiết kế chương trình dạy học. Phương 
diện này có 4 mặt gồm 12 tiêu chuẩn, lần lượt là thiết kế 
chương trình dạy học, thực hiện dạy học, đánh giá về dạy 
học và kiến thức môn học, mỗi phương diện gồm 3 mục. 
“Thiết kế chương trình và dạy học” là hạt nhân của công 
tác dạy học. Năng lực dạy học là năng lực hạt nhân của 
mỗi người GV. Phương diện này làm nổi bật kiến thức 
nền cơ bản, yêu cầu người GV lấy lí luận chuyên ngành 
cơ bản để tiến hành thiết kế chương trình dạy học, thực 
hiện giờ dạy, kiến thức môn học và đánh giá dạy học, lấy 
việc giúp HS đạt được thành tựu trong việc học làm giá 
trị theo đuổi lớn nhất. Tiêu chí thứ 20 “Hướng dẫn HS tiến 
hành tự đánh giá” cũng là yêu cầu mang tính đặc thù của 
tiêu chuẩn này.

(4) Tổ chức lớp và tư vấn tâm lí. Phương diện này có 
hai mặt gồm 10 tiêu chuẩn. Mặt “Tổ chức lớp” gồm 4 tiêu 
chuẩn đầu, đề xuất 4 yêu cầu đối với việc quản lí lớp. 
Trên cơ sở thiết lập yêu cầu quản lí lớp truyền thống như 
những quy định thường dùng trong lớp học, xử lí sự việc 
xảy ra ngẫu nhiên, tiến hành kết nối phụ huynh và GV, 
v.v..., nhấn mạnh rõ “tạo dựng không khí lớp học và môi 
trường học tập nghiêm túc”, thể hiện sự quan tâm đến 
giá trị giáo dục con người về bài học ngầm “môi trường” 
nhà trường. Tiêu chuẩn từ 25 đến 30 là tiêu chuẩn về “kĩ 
năng tư vấn tâm lí”. Yêu cầu GV trung học nắm rõ kiến 
thức cơ bản và nguyên lí cơ bản về việc tư vấn tâm lí, 
hiểu được tình hình phát triển tâm sinh lí cơ bản của HS, 
chuẩn bị sẵn kiến thức cơ bản và năng lực để giáo dục 
đặc biệt. Có sự giúp đỡ và ủng hộ đối với những HS có 
vấn đề. “Tìm hiểu văn hóa thanh thiếu niên cùng trang 
lứa”, “Giúp đỡ HS thực hiện kế hoạch cuộc đời” là hai yêu 
cầu đặc thù trong tiêu chuẩn nghề GV cấp trung học 
quốc dân.

(5) Nghiên cứu phát triển và bồi dưỡng. Phương diện 
“Nghiên cứu phát triển và bồi dưỡng” chia thành hai mặt 
“bồi dưỡng trưởng thành” và “nghiên cứu sáng tạo cái 
mới” tổng cộng gồm 5 tiêu chuẩn. Ba tiêu chuẩn đầu yêu 
cầu GV thông qua tự mình suy nghĩ, tham gia nghiên 
cứu bồi dưỡng chuyên môn và kế hoạch cuộc đời về 
nghề nghiệp của mình, dốc sức cho sự trưởng thành của 
bản thân trong chuyên môn và học tập suốt đời. Mặt 
“Nghiên cứu sáng tạo cái mới” yêu cầu GV thông qua 
việc lấy thành quả bồi dưỡng và nghiên cứu vận dụng 
vào công tác dạy học, sử dụng nguồn tài nguyên trong 
và ngoài nhà trường một cách có hiệu quả, thúc đẩy sự 
sáng tạo cái mới trong giáo dục, duy trì động lực làm việc 
giáo dục, từ đó thích ứng với môi trường giáo dục không 
ngừng phát triển phức tạp.

Tóm lại, chúng ta có thể nhận thấy “Tiêu chuẩn 
nghề GV trung học quốc dân Đài Loan” có những đặc 
điểm chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, kế thừa giáo dục truyền thống về tiêu 
chuẩn đạo đức “tu dưỡng nhân cách”, coi trọng tố chất 
nghề dạy học, tinh thần, thái độ tôn trọng nghề nghiệp . 

Thứ hai, tiêu chuẩn quy định về yêu cầu kiến thức 
chuyên môn và kĩ năng chuyên môn mà người GV trung 
học phải có, bao gồm các kiến thức và kĩ năng về các 
phương diện như: Người HS, môn học, môi trường giảng 
dạy, tổ chức dạy học, quản lí lớp học,...

Thứ ba, nhấn mạnh sự quá trình “suy nghĩ”, tự phân 
tích, đánh giá một cách có hiệu quả chiến lược hành 
động và hành vi dạy của GV với mục đích nhằm nâng 
cao hiệu quả của các hoạt động dạy học. 

Thứ tư, coi trọng hợp tác. Nền giáo dục thành công 
là kết quả chung từ nhiều phương diện, trong đó có sự 
hợp tác giữa các GV. Sự hợp tác không chỉ giúp các GV 
hỗ trợ lẫn nhau, từ đó giúp mỗi GV tăng nhanh sự trưởng 
thành về chuyên môn mà quan trọng hơn có thể tận 
dụng sự khác nhau về nguồn tài nguyên tập thể để bổ 
trợ ưu thế cho nhau, tối ưu hóa môi trường và tài nguyên 
giáo dục. 

Thứ năm, xem trọng việc xây dựng cuộc đời sự 
nghiệp GV. Giá trị quan nghề nghiệp, thái độ, kiến thức, 
kĩ năng,... của GV là điều trưởng thành theo sự phát triển 
không ngừng của GV, vì vậy sự phát triển nghề nghiệp 
của GV là một quá trình cần được bồi đắp liên tục. 

3. Bản Chỉ dẫn tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
năm 2016 của Đài Loan

Từ năm 1994, sau khi Đài Loan ban hành phương 
pháp đào tạo GV, đào tạo GV đi từ đơn nguyên thành 
đa nguyên, từ chế định công phí thành tự phí, đi từ 
phân luồng đào tạo thành đào tạo tổng hợp,... đã dẫn 
đến chất lượng GV khác nhau và không đồng nhất. Mặt 
khác, tỉ lệ dân số giảm xuống dẫn đến thiếu số lượng GV. 
Có thể lấy mạng lưới dạy học 1111 Đài Loan làm minh 
chứng cụ thể. Năm 2015, Đài Loan tuyển dụng 1019 GV 
trung học phổ thông với 44119 GV tham gia thi tuyển, 
tỉ lệ trúng tuyển là 2,31%, trong đó tỉ lệ trúng tuyển của 
GV Trung học cơ sở, GV tiểu học và GV mầm non lần lượt 
là 3,13%; 3,58%; 3,88%. Căn cứ vào đó, Bộ Giáo dục Đài 
Loan đã tích cực triển khai chiến lược cải cách đào tạo 
bồi dưỡng GV với mục tiêu đầy đủ là: “Xây dựng năng lực 
GV có chất lượng tốt”, “đảm bảo chất lượng và loại bỏ sự 
yếu kém” (Xu Xian Bin, 2016).

Trong thời gian dài, phát triển nghề nghiệp GV 
trung học phổ thông, GV trung học cơ sở và GV tiểu 
học luôn tự phát, không tập trung vào đánh giá và sát 
hạch GV. Năm 2006, Bộ Giáo dục Đài Loan triển khai thử 
nghiệm đối với GV tiểu học, GV trung học cơ sở và GV 
trung học phổ thông về thực hiện quy định đánh giá 
phát triển nghề dạy học. Đến cuối năm 2015, đã có 3903 
trường học tham gia thí điểm chương trình này, chiếm tỉ 
lệ 37,7% trong tổng số trường học (bao gồm cả trường 
mầm non). Tuy nhiên, chương trình này đã dẫn đến phụ 
huynh HS đặt ra hai vấn đề: Một là bản thân người đánh 
giá phát triển nghề dạy học thuộc thành phần GV nên 
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kết quả đánh giá thiếu sự khách quan và độ tin cậy; hai 
là kết quả đánh giá không liên quan đến việc sát hạch 
GV. Từ đó phụ huynh đưa ra yêu cầu : “Chúng tôi cần GV 
tốt”, “bản thân đứa trẻ tự cứu mình”, điều này đã khiến Bộ 
Giáo dục phải yêu cầu chính phủ đưa đánh giá GV vào 
Luật Giáo dục.

Về phương diện kết cấu, bản “Chỉ dẫn tiêu chuẩn 
nghề GV” năm 2016 là bản đầy đủ và thông dụng nhất, 
tổng cộng 10 tiêu chuẩn và 29 tiêu chí. Bản này đã thể 
hiện được yêu cầu chung về phát triển nghề GV tiểu học 
và trung học. Về phương diện nội dung, bản năm 2016 
đã nhấn mạnh và làm nổi bật chỉ tiêu năng lực GV, về 
phương diện đạo đức nghề GV, nội dung đề cập ngắn 
gọn và nhấn mạnh tính thao tác của GV.

3.1. Xây dựng ý tưởng
Quy định về tiêu chuẩn nghề dạy học đã đề ra một 

cách cụ thể và đầy đủ về “hình tượng người GV tốt”. 
“Hình tượng người GV tốt” là lấy “đạo đức người GV, 
trách nhiệm, khéo léo, bền vững” làm giá trị trung tâm, 
xây dựng được hình tượng người GV “yêu nghề, chuyên 
nghiệp, chấp hành”.

“Yêu nghề” gồm có ba tố chất trung tâm là: “Quan 
tâm”, “hiểu biết sâu sắc” và “nhiệt tình”. “Quan tâm” HS là 
khởi đầu của sự yêu nghề; “hiểu biết sâu sắc” là nắm bắt 
sự phát triển của HS cũng như sự thay đổi của xã hội; 
và “nhiệt tình” là để tiếp tục với chí hướng nghề nghiệp 
giáo dục.

“Chuyên nghiệp” gồm có ba tố chất trung tâm là: 
Tư duy phê phán, quan điểm quốc tế và năng lực giải 
quyết vấn đề. “Chuyên nghiệp” lấy tư duy phê phán làm 
trục chính, dẫn dắt gợi mở tư duy phê phán ở HS. “Quan 
điểm quốc tế” giúp GV nắm bắt sự phát triển toàn cầu 
còn “năng lực giải quyết vấn đề” phân tích những thách 
thức mà giáo dục phải đối mặt, thể hiện được yêu cầu 
nghề nghiệp trong thời kì mới, trở thành GV có tính 
chuyên nghiệp. 

“Năng lực chấp hành” bao gồm ba tố chất trung 
tâm là: Năng lực hợp tác, trí tuệ thực tiễn và năng lực 
sáng tạo cái mới. Người GV có năng lực giỏi trong tương 
lai không đơn thuần là người dạy học mà còn phải có 
năng lực hợp tác, những GV cùng chuyên ngành và khác 
chuyên ngành cùng nhau trao đổi và thúc đẩy sự nghiệp 
giáo dục, để trí tuệ thực tiễn thực hiện cải cách và đổi 
mới thực tế giáo dục, năng lực sáng tạo cái mới chuyển 
hóa tư duy sáng tạo làm nên bộ mặt giáo dục mới và 
trở thành năng lực chấp hành của người GV giỏi. Vì vậy, 
người GV giỏi gồm có 9 tố chất trung tâm là: Quan tâm, 

hiểu biết sâu sắc, nhiệt tình, tư duy phê phán, quan điểm 
quốc tế, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, trí 
tuệ thực tiễn, năng lực sáng tạo cái mới. Do chữ cái đầu 
tiên trong tiếng anh về hình tượng người GV đều là “C”, 
“P”, “I” cho nên gọi tắt là “ICP”. 

3.2. Hệ thống cấu trúc
Căn cứ vào hình tượng người GV “ICP”, Bộ Giáo dục 

Đài Loan đã ủy quyền cho giáo sư Zhen Xiao Lan ở Trường 
Đại học Sư phạm Đài Loan và giáo sư Yang Si Wei, Hiệu 
trưởng Trường Đại học Sư phạm Đài Trung xây dựng tiêu 
chuẩn nghề GV bản năm 2016, trong đó xây dựng tiêu 
chuẩn nghề nghiệp lấy 9 tố chất trung tâm của người GV 
đưa vào trong 10 nhóm: giáo dục nghề nghiệp, dạy học 
khoa học, thiết kế dạy học, thực thi dạy học, đánh giá 
học tập, quản lí lớp học, hướng dẫn và phụ đạo HS, phát 
triển nghề nghiệp, trách nhiệm nghề nghiệp, lãnh đạo 
hợp tác (Xu Xian Bin, 2016).

Ở bản “chỉ dẫn tiêu chuẩn nghề GV” năm 2016 đã 
giải thích cụ thể đối với từng tiêu chí, ví dụ trong tiêu chí 
1-1 “có kiến thức và kĩ năng nghề giáo dục”, tri thức và kĩ 
năng ở đây chủ yếu là có lí luận giáo dục, lí luận dạy học, 
giáo dục hành chính và pháp quy... Trong đó, kiến thức 
lí luận giáo dục là hiểu rõ mục đích và giá trị giáo dục, 
từ đó đặt nền móng và làm cơ sở về thái độ và niềm tin 
trong đào tạo GV. Kiến thức lí luận dạy học là tiến hành 
có hiệu quả nền tảng lí luận dạy học, bao gồm xây dựng 
và phát triển chương trình dạy học, nguyên lí dạy học, 
kiểm tra và đánh giá giáo dục, nguyên lí và thực hành tư 
vấn tâm lí, quản lí lớp học, kết nối tương tác giữa GV - HS. 
Hành chính giáo dục và pháp quy được thể hiện ở việc 
giáo dục và trường học thực thi pháp luật hành chính...

Căn cứ vào “chỉ dẫn tiêu chuẩn nghề GV” năm 2016, 
về hiệu lực và tác dụng của tiêu chuẩn nghề GV chủ yếu 
thể hiện trên 5 phương diện: Thứ nhất là làm kế hoạch 
của trường/học viện về đào tạo GV, căn cứ vào đó để 
xây dựng chương trình đào tạo GV. Thứ hai, dựa vào tiêu 
chuẩn nghề nghiệp đối với khâu thực tập của sinh viên 
sư phạm để tiến hành đánh giá, hướng dẫn và chỉ đạo. 
Thứ ba là làm tiêu chuẩn để Bộ Giáo dục tuyển dụng GV 
trung học, tiểu học và xây dựng đội ngũ GV. Thứ tư là 
đảm nhận tiêu chuẩn GV ở trường học/học viện về đào 
tạo nghề, xây dựng cơ cấu chương trình và hoạt động 
đào tạo. Thứ năm là làm hướng dẫn cho GV tự chủ học 
tập và tự nâng cao năng lực bản thân. Nội dung chi tiết 
của tiêu chuẩn nghề GV ở Đài Loan năm 2016 được thể 
hiện cụ thể Bảng 1 (Xu Xian Bin, 2016).

Bảng 1: Hệ thống tiêu chuẩn nghề của GV ở Đài Loan năm 2016

Tiêu chuẩn  
nghề nghiệp Biểu hiện cụ thể về tiêu chuẩn nghề nghiệp

1. Có kiến thức về 
nghề giáo dục và nắm 
bắt các vấn đề giáo 
dục quan trọng

Có kiến thức và kĩ năng về nghề giáo dục.

Hiểu được đặc điểm về thể chất và tâm lí, học tập của HS.

Hiểu mục tiêu từng giai đoạn của giáo dục và khuynh hướng phát triển giáo dục, nắm vững các 
vấn đề giáo dục quan trọng.



NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI  

SỐ 139 - THÁNG 4/2017 • 111

2. Có kiến thức về 
ngành học và kĩ năng 
dạy học tương quan

Có kiến thức chuyên môn về ngành học/lĩnh vực dạy học.

Có kĩ năng chuyên môn về ngành học/lĩnh vực dạy học.

3. Có năng lực thiết kế 
chương trình dạy học 

Dựa vào đề cương chương trình dạy học và đặc điểm của HS vạch ra mục tiêu dạy học, thực hiện 
chương trình và kế hoạch dạy học.

Căn cứ vào yêu cầu và tiến trình học tập của HS, điều chỉnh mạnh mẽ tài liệu dạy học và kế hoạch 
học tập.

Tích hợp khái niệm tri thức và kinh nghiệm cuộc sống, sinh động hóa nội dung dạy học.

4. Sử dụng phổ biến 
chiến lược dạy học, 
tiến hành có hiệu quả 
dạy học

Kĩ năng vận dụng chiến lược dạy học và kĩ năng giao tiếp, giúp đỡ HS học tập.

Sử dụng nhiều phương tiện, thông tin khoa học truyền thông và tư liệu hỗ trợ giảng dạy.

Căn cứ vào biểu hiện của HS, dùng biện pháp uốn nắn, sửa chữa để tăng chiều sâu trong học 
tập của HS.

5. Sử dụng các phương 
pháp thích hợp để 
đánh giá chẩn đoán. 
(Đánh giá chuyên 
nghiệp)

Sử dụng các công cụ đánh giá thích hợp và thông tin đa chiều để chẩn đoán khả năng học tập 
của HS.

Sử dụng kết quả đánh giá để cung cấp thông tin phản hồi từ đó đưa ra chiến lược việc học tập 
phát triển của HS.

Thích ứng với đặc điểm thể chất, tinh thần và yêu cầu học tập đặc biệt của HS để tiến hành điều 
chỉnh đánh giá.

6. Phát huy hiểu quả 
quản lí lớp học, xây 
dựng môi trường học 
tập mang tính hỗ trợ, 
giúp đỡ 

Thiết lập quy tắc trong lớp học, xây dựng bầu không khí lớp học tích cực, quan tâm giúp đỡ lẫn 
nhau trong học tập.

Sắp xếp bối cảnh học tập có sự giúp đỡ và tác động qua lại giữa GV và HS, xây dựng bầu không 
khí lớp học thân thiện, quan tâm.

Nắm bắt tình hình học tập trong lớp học, thực hiện giải quyết những sự việc trong lớp học.

7. Nắm bắt sự khác 
biệt trong lớp học để 
tiến hành phụ đạo 
cho HS

Hiểu được hứng thú và sự khác biệt của HS, từ đó hướng dẫn HS học tập và phát triển phù hợp.

Hiểu văn hóa của HS, hướng dẫn HS xây dựng xã hội học tập theo hướng tích cực.

Nắm bắt những yêu cầu khác nhau của HS để đưa ra sự giúp đỡ và phụ đạo cần thiết.

8. Thực hiện trách 
nhiệm nghề dạy học

Thể hiện sự nhiệt tình trong dạy học, quan tâm đến sự phát triển và quyền lợi học tập của HS.

Tuân thủ luân lí nghề dạy học và quy phạm pháp luật tương quan.

Quan tâm sự phát triển của trường học, tham gia hội nghị và công việc của trường.

9. Tận lực với sự phát 
triển của nghề dạy học

Suy nghĩ lại thực tiễn nghề nghiệp, thử tìm kiếm và giải quyết vấn đề.

Tham dự nghiên cứu giảng dạy/ bồi dưỡng nghiên cứu và học tập.

Tham gia vào cộng đồng học tập nghề nghiệp, tổ chức phát triển nghề nghiệp, đẩy mạnh phát 
triển nghề nghiệp.

10. Thể hiện năng lực 
lãnh đạo và hợp tác

Có sự tương tác với đồng nghiệp, cùng nhau phát triển chương trình và phương án dạy học, thể 
hiện năng lực lãnh đạo và hợp tác.

Thiếp lập mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với phụ huynh và địa phương.

Thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ của trường học, tham gia công việc tổ chức và phát triển trường 
học, thể hiện năng lực lãnh đạo.

3.3. Phản ứng xã hội
Bản “Tiêu chuẩn nghề nghiệp GV” lần này được xây 

dựng từ lâu nhưng đến năm 2016 mới công bố chính 
thức. Từ năm 2016 Bộ Giáo dục Đài Loan đã bắt đầu thí 
điểm về quy định đánh giá giáo dục, lập ra tiêu chuẩn 
nghề GV một cách chỉnh thể. “Tiêu chuẩn nghề nghiệp 
GV” được công bố lần này đã được nghiên cứu từ năm 
2011. Trải qua nhiều nghiên cứu với quy mô lớn và trưng 

cầu ý kiến của nhân dân, bản sơ thảo năm 2014 được 
đánh giá tốt và đến tháng 2 năm 2016 chính thức được 
công bố. Bởi vì thời gian chuẩn bị đầy đủ và thông qua 
nhiều lần trưng cầu dân ý và sửa đổi cho nên bản “tiêu 
chuẩn nghề GV” đã nhận được hiệu ứng tích cực. So với 
bản năm 2007 thì bản năm 2016 do Bộ Giáo dục Đài 
Loan công bố được đánh giá tích cực và các trường học 
đã tiến hành thực hiện tiêu chuẩn này. 
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Đối với bản tiêu chuẩn nghề năm 2016 cũng có một 
số GV có ý kiến trái chiều. Thứ nhất là trong tiêu chuẩn 
còn tồn tại nhiều mơ hồ, khái niệm không xác định, ví 
dụ: Trong “Có kiến thức và kĩ năng nghề giáo dục”, từ “có” 
đạt được đến trình độ nào thì mới gọi là có, “kiến thức và 
kĩ năng nghề giáo dục cụ thể bao gồm những gì? Những 
điều này cần được bổ sung và giải thích cụ thể. Thứ hai 
là tiêu chuẩn nghề đã chỉ ra được người GV phải làm như 
thế nào, nhưng đối với vấn đề học tập của HS trong dạy 
học thì ít được đề cập, không căn cứ tình trạng và kết 
quả học tập của HS để chỉ rõ người GV phải làm như thế 
nào mới được coi là người GV chuyên nghiệp. Thứ ba là 
trong tiêu chuẩn nghề GV lần này, không ngừng yêu cầu 
GV có kĩ thuật và năng lực dạy học như thế nào, nhưng 
lại rất ít đề cập đến thái độ cần có của GV đối với HS. Mặt 
khác tư tưởng và thái độ nghề nghiệp của GV cũng ít 
được đề cập.

Trong Bản “Tiêu chuẩn nghề GV” năm 2007, việc 
phân loại tiêu chuẩn nghề GV ở các cấp học: trung học 
phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và giáo 
dục đặc biệt... thể hiện nội dung tương đối nhiều. Bản 
“Tiêu chuẩn nghề GV” năm 2016 là bản rất ngắn gọn, 
không phân loại cụ thể tiêu chuẩn nghề GV ở các cấp 
học, nhưng căn cứ vào những điểm chung về phát triển 
nghề GV của cấp Tiểu học và Trung học đã đưa ra được 
10 mục năng lực trung tâm. Nhấn mạnh đến tiêu chuẩn 
về năng lực trung tâm đối với GV tiểu học và trung học. 
Trước mắt, việc rèn luyện và tu dưỡng trọng tâm của HS 
là nghiên cứu lí luận và thực hành khám phá. Để phối 
hợp với việc rèn luyện, tu dưỡng trọng tâm của HS, GV 
cũng nên tinh giản tương đối một số mục về tố chất và 
năng lực trung tâm. Bản “Tiêu chuẩn nghề nghiệp”năm 
2016 của Đài Loan đã thể hiện được điều này. Khi sử 
dụng bản rút gọn Tiêu chuẩn nghề nghiệp năm 2016, 
cần tổng hợp cụ thể các loại hình trường học, đặc điểm 
ngành học và các giai đoạn phát triển nghề GV. Dựa vào 
thông tin từ Internet về trường học ở khu vực Đài Loan, 
trước khi công bố Bản “Tiêu chuẩn nghề GV”, Bộ Giáo dục 
đã trưng cầu ý kiến của các GV chuyên ngành khác nhau 
về hệ thống tiêu chuẩn nghề, tổng hợp các ngành để 
giải thích rõ biểu hiện về tiêu chuẩn nghề, đồng thời chia 
biểu hiện tiêu chuẩn nghề nghiệp làm ba mức độ: “Cơ 
bản”, “hoàn thiện”, “xuất sắc”.

4. Bài học kinh nghiệm về việc xây dựng chuẩn 
nghề nghiệp cho giáo viên Việt Nam

Tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên phổ thông ở 
Việt Nam được chia nhỏ ở các cấp: Trung học, tiểu học, 
mầm non. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung 
học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm 
theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT) bao gồm 6 tiêu 
chuẩn với 25 tiêu chí khá cụ thể và chi tiết đã nhấn mạnh 
đến phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, 
quy định về yêu cầu kiến thức và kĩ năng chuyên môn 
mà người GV trung học phải có như năng lực dạy học, 

giáo dục và các năng lực hoạt động chính trị xã hội...Tuy 
nhiên, bản Tiêu chuẩn nghề nghiệp của GV phổ thông 
của Việt Nam nên cân nhắc bổ sung, nhấn mạnh thêm 
một số vấn đề sau trên cơ sở học tập và vận dụng kinh 
nghiệm của Đài Loan :

- Cần xây dựng tiêu chuẩn GV dựa trên hình tượng 
người GV tốt: Yêu nghề, chuyên nghiệp và năng lực chấp 
hành với các tố chất trung tâm như: Quan tâm, hiểu biết 
sâu sắc, nhiệt tình, tư duy phê phán, quan điểm quốc 
tế, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng 
lực sáng tạo cái mới. Từ đó làm cơ sở để đưa ra những 
tiêu chí cụ thể đối với GV nói chung và GV trung học nói 
riêng.

- Bổ sung tiêu chí về tạo dựng bầu không khí lớp 
học và môi trường học tập thân thiện; yêu cầu việc tư 
vấn, tham vấn tâm lí cho HS; và chuẩn bị tích cực để có 
năng lực cho các nội dung giáo dục đặc biệt. 

- Chuẩn GV cũng cần nhấn mạnh đến tiêu chí hợp 
tác, đó là sự hợp tác, cộng tác giữa các đồng nghiệp, tận 
dụng sự khác nhau về nguồn tài nguyên tập thể nhằm 
bổ trợ ưu thế cho nhau, tối ưu hóa môi trường và tài 
nguyên giáo dục. Cần nhấn mạnh đến kĩ năng nghiên 
cứu khoa học, tích cực tham gia nghiên cứu học tập bồi 
dưỡng chuyên môn hoặc trưởng thành trong tập thể, 
đồng thời lấy thành quả bồi dưỡng hoặc nghiên cứu đó 
ứng dụng trong việc dạy học. Ngoài ra cũng cần đưa yêu 
cầu cụ thể về năng lực ngoại ngữ của GV vào tiêu chuẩn 
nghề, ví dụ yêu cầu đạt chứng chỉ ở trình độ như thế nào 
và trình độ về kĩ năng ứng dụng ngoại ngữ vào dạy học 
và nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp GV ngoài việc 
thể hiện đầy đủ các nội dung và các tiêu chí trọng tâm 
thì cần phải lưu ý đến sự ngắn gọn, súc tích và mang tính 
tổng hợp cao. Cần có sự chỉ dẫn, hướng dẫn giải thích cụ 
thể về các nội dung tiêu chí, cần tránh những thuật ngữ, 
khái niệm mơ hồ và khó xác định. 

- Cần tổ chức trưng cầu ý kiến tập thể, ý kiến của GV 
ở các chuyên ngành khác nhau và căn cứ vào yêu của xã 
hội từng giai đoạn phát triển để có thể xây dựng bản tiêu 
chuẩn nghề GV sát với yêu cầu của thực tế nhằm mang 
lại hiệu quả cao trong việc thực thi chúng.
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Abstract: The article summarizes Professional Standards of Taiwanese Upper Secondary Teachers on the basis of 
collecting and analyzing domestic and international documents. These are professional principles that teachers must 
adhere to and have many functions such as assessing the fundamental quality of teaching profession, guiding professional 
development for teachers.The Taiwan's 2007 “National Professional Standards of Secondary Teachers” specified five 
dimensions of the professional standard with 35 criteria. The latest edition of 2016 on the "Standards Teaching Profession" 
also outlined 10 standards with 29 criteria. Being considered to be the most complete and most popular, the "Guidelines 
on Teacher Professional Standards" issued in 2016 emphasized and highlighted core competency indicators of teachers, 
demonstrating the general requirements for professional development of primary, lower secondary and upper secondary 
teachers. This is a lesson learned in the development of teacher qualifications for Vietnam in the current period.

Keywords: Professional competence standard; teacher; upper secondary; Taiwan; Việt Nam.


