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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Dạy nghề là một trong những hoạt động chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực.
Lao động nữ Khmer có vai trò rất quan trọng trong sản xuất, phát triển kinh tế gia
đình và tham gia xây dựng nông thôn mới ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
(ĐBSCL). Vì vậy, đầu tư dạy nghề cho phụ nữ Khmer chính là đầu tư phát triển
cộng đồng dân tộc Khmer, thực hiện ngày càng tốt hơn quan điểm của Đảng và Nhà
nước ta về phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Trong Văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phần phương hướng, nhiệm vụ và
giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 có nêu rõ: “Quan tâm phát
triển giáo dục, dạy nghề trong đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn”.
Vùng ĐBSCL đang đối phó với nhiều thá h th

như iến đổi h hậu, mực

nước biển dâng, suy giảm nguồn nước ngọt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội địa,
Đây

ng à vùng

nhiều hạn chế về nguồn tài nguyên và ao động ĩ thuật; số

ượng người nghèo cao nhất trong bảy vùng lãnh thổ của Việt Nam Đồng ào
Khm r vùng ĐBSCL

rất nhiều đặ thù về văn h a, t nh á h, nơi ư tr và ao

động sản xuất Số hộ người Khmer nghèo và tái nghèo cao so với các dân tộ

há

trong vùng và so với m c bình quân chung cả nước Ch nh vì vậy, việ dạy nghề
ho đồng ào Khm r vùng ĐBSCL n i hung và ho phụ nữ Khm r trong vùng à
rất ấp thiết và ần phải mang nhiều n t đặ thù, phù hợp thì mới đạt hiệu quả.
S

Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang,... là các tỉnh

đông

đồng ào Khm r trong vùng ĐBSCL đã đượ hưởng nhiều h nh sá h ưu đãi ủa
Chính phủ, đặ

iệt à đề án Đào tạo nghề ho ao động nông thôn đến năm 2020

đượ Thủ tướng Ch nh phủ phê duyệt trong Quyết định số 1956 QĐ-TTg và Quyết
định số 971 QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956 QĐ-TTg, cho nên công
tác dạy nghề và giải quyết việ
trong vùng đã

àm ho ao động nông thôn và cho phụ nữ Khmer

những ước tiến đáng ể. Thế nhưng tỉ lệ phụ nữ Khmer trong

vùng ĐBSCL tham gia học nghề và ng dụng nghề đã học vào cuộc sống vẫn còn
thấp nhất so với những đối tượng học nghề khác trong vùng. Tỉ lệ hộ người Khmer
nghèo vẫn còn cao, tỷ lệ không biết chữ của ao động trong hộ Khm r vùng ĐBSCL
nói chung là 13,3% [58, tr 243]. Đa số phụ nữ Khm r vùng nông thôn ĐBSCL
trình độ học vấn phổ thông thấp hơn nam giới. Do hưa tốt nghiệp trung họ

ơ sở

2
nên hầu hết phụ nữ Khmer chỉ tham gia các lớp dạy nghề theo hình th c giáo dục
thường xuyên (GDTX), với thời gian dưới 3 tháng. Dạy nghề cho phụ nữ Khmer
theo hình th c GDTX là một quá trình dạy học đặc biệt vì bản thân người học (NH)
mang nhiều n t đặc thù của nhiều nhóm yếu thế khác nhau, đ là phụ nữ , người
dân tộc thiểu số , đa số họ lại à người nghèo và sống ở vùng h

hăn

Khả

năng ĩnh hội của phụ nữ Khmer nhìn chung thấp hơn so với á nh m đối tượng
khác trong cùng lớp. Điều đ đòi hỏi phải tìm iếm nhiều giải pháp nhằm giúp phụ
nữ Khmer phát triển năng ực và tham gia tốt hơn vào ao động xã hội.
Tuy nhiên, cho đến nay hưa

ông trình nào nghiên c u chuyên sâu về thực

trạng dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL, về những đặ điểm và nhu cầu
học nghề của họ, về cách thực hiện quá trình dạy nghề sao cho hiệu quả, về khả
năng ng dụng kiến th c và ĩ năng nghề vào thực tiễn ao động sản xuất của NH,...
Xuất phát từ những lí do nêu trên, chúng tôi lựa chọn nghiên c u đề tài “Dạy
nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo hình thức GDTX , với mong muốn
tìm ra biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy nghề cho phụ nữ Khmer trong
vùng.
2. Mục đích nghiên cứu
Xây dựng luận c khoa họ và đề xuất các biện pháp dạy nghề cho phụ nữ
Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
- Khách thể nghiên c u: Quá trình dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL.
- Đối tượng nghiên c u: Hoạt động dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL
theo hình th c GDTX.
4. Giả thuyết khoa học
Việc dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL theo hình th c GDTX hiện
nay hiệu quả còn thấp. Nếu đề xuất được các biện pháp dạy nghề định hướng vào
việc xây dựng nội dung, sử dụng phương pháp dạy họ (PPDH), phương tiện dạy
họ (PTDH), tổ ch c dạy học và kiểm tra-đánh giá phù hợp với nhu cầu và điều
kiện thực tế, dựa trên ơ sở lí luận dạy họ người lớn và vừa s c NH, đảm bảo tính
cần thiết và khả thi thì sẽ nâng ao được hiệu quả dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng
ĐBSCL
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5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Xây dựng ơ sở lí luận về dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o
hình th c GDTX.
- Khảo sát, đánh giá thực trạng dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o
hình th c GDTX.
- Đề xuất các biện pháp dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL th o hình
th c GDTX.
- Thực nghiệm (TN) và khảo nghiệm các biện pháp.
5.2. Phạm vi nghiên cứu`
- Phạm vi nội dung: Đề tài nghiên c u đối với loại hình dạy nghề dưới 3 tháng,
trong đ

hỉ đi sâu nghiên

u thiết kế nội dung và thực hiện dạy học nghề để tăng

thu nhập cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL, theo hình th c vừa làm, vừa học và tự
họ

hướng dẫn.
- Phạm vi khách thể khảo sát: Cán bộ quản lí (CBQL) dạy nghề, giáo viên

(GV) dạy nghề và phụ nữ Khmer đã từng tham gia các lớp dạy nghề ngắn hạn (sơ
cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) ho ao động nông thôn theo Quyết định số
1956 QĐ-TTg.
- Phạm vi địa bàn khảo sát: 4 huyện, thị xã
S

đông đồng bào Khmer của 3 tỉnh

Trăng, Trà Vinh và Kiên Giang; Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh

Trà Vinh; Trung tâm dạy nghề thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Trà Vinh.
- Phạm vi TN: TN 1 lớp dạy về trồng rau, tại địa bàn xã Phú Mỹ - Huyện Mỹ
Tú - Tỉnh S

Trăng, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2015

6. Phƣơng pháp luận và các phƣơng pháp nghiên cứu
6.1. Phƣơng pháp luận
Luận án đã được thực hiện dựa vào các phương pháp luận nghiên c u sau:
- Tiếp cận thực tiễn: Trên ơ sở tiếp cận thực tiễn tồn tại khách quan là hoạt
động dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX, cùng những
đặ điểm, nhu cầu, khả năng ng dụng kiến th c - kĩ năng nghề trong đời sống của
NH, luận án tìm ra những mâu thuẫn, kh

hăn, trì trệ, yếu kém của thực tiễn và

nguyên nhân của chúng. Từ đ , uận án đề xuất các biện pháp đảm bảo tính khoa

4
học, khả thi và phù hợp để ng dụng cải tạo thực tiễn, nâng cao hiệu quả dạy nghề
cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX.
- Tiếp cận lịch sử - lôgic: Luận án tiếp thu, vận dụng kết quả nghiên c u về
dạy nghề cho phụ nữ, ho người dân tộc thiểu số (DTTS) và về GDTX để giải quyết
các nhiệm vụ nghiên c u về dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình
th c GDTX nhằm ngăn ngừa những hạn chế, khuyết điểm lặp lại trong tương ai
Luận án

ng dựa vào xu thế phát triển dạy nghề để nghiên c u thực trạng, đề xuất

các biện pháp dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX.
- Tiếp cận hệ thống cấu trúc: Luận án xem quá trình dạy nghề cho phụ nữ
Khm r vùng ĐBSCL như một hệ thống riêng gồm nhiều thành tố là nội dung,
PPDH, PTDH, hình th c tổ ch c dạy học và kiểm tra - đánh giá, h ng

tá động

qua lại lẫn nhau. Luận án phân tích quá trình dạy học này thành các bộ phận để xem
xét cụ thể, đồng thời tìm ra các yếu tố ngoài cấu tr

tá động đến sự phát triển

của hệ thống. Kết quả cuối cùng của đề tài là các biện pháp dạy nghề cho phụ nữ
Khm r vùng ĐBSCL th o hình th

GDTX, được trình bày rõ ràng, khúc chiết theo

từng thành tố của hệ thống.
- Tiếp cận hoạt động: Luận án xem kết quả học tập là kết quả hoạt động của
chính NH. Vì vậy, luận án cần tìm ra giải pháp tá động giúp phụ nữ Khmer vùng
ĐBSCL hình thành và nâng ao động ơ học nghề, sao cho từng cá nhân NH trở
thành chủ thể tích cực của hoạt động học nhằm ĩnh hội, tiếp thu kiến th c, hình
thành kỹ năng và thái độ học tập một cách có ý th c.
- Tiếp cận đa văn hoá: Luận án quan tâm đến đặ điểm đa văn h a trong ớp
học nghề và trong môi trường cộng đồng mà họat động dạy nghề đang diễn ra.
Đồng ào Khm r vùng ĐBSCL sống xen kẽ với đồng ào Kinh, Hoa, Chăm, tạo ra
sự giao thoa văn h a á dân tộ , đồng thời mỗi dân tộc vẫn giữ bản sắ văn h a
truyền thống riêng biệt. Ngay trong mỗi lớp học nghề
hóa giữa người dạy (ND) và NH

ng

sự khác biệt về văn

ng như giữa NH với nhau. Vì vậy trong quá

trình nghiên c u đề xuất các biện pháp, luận án coi trọng đặ điểm đa văn h a, văn
hóa dân tộc Khmer và sự thống nhất hòa hợp văn h a á dân tộc.
6.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu
Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lí luận: Phân tích, tổng hợp lí thuyết về
những vấn đề liên quan; hệ thống hóa, khái quát hóa các nguồn tư iệu để bổ sung
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làm phong phú thêm lí luận đã

và xây dựng ơ sở lí luận mới về dạy nghề cho

phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo hình th c GDTX.
Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra giáo dục: Sử dụng công cụ là những phiếu khảo sát,
kết hợp với đàm thoại, phỏng vấn trực tiếp á đối tượng điều tra để tìm hiểu thực
trạng và đánh giá kết quả thử nghiệm dạy nghề cho phụ nữ Khmer theo hình th c
GDTX cùng những nguyên nhân của nó.
- Phương pháp quan sát sư phạm: Quan sát hoạt động của ND và NH tại các
lớp dạy nghề cho ao động nông thôn

phụ nữ Khmer tham gia, nhằm thu thập

những thông tin cần thiết cho việc đánh giá thực trạng, phát hiện bản chất vấn đề và
đề xuất các biện pháp cải tạo thực trạng,

ng như iểm ch ng giả thuyết khoa học.

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: TN nhằm kiểm nghiệm tính hiệu quả và
tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất, đồng thời có thể phát hiện những vấn đề
mới, nảy sinh những ý tưởng khoa học mới cần được tiếp tục nghiên c u.
- Phương pháp chuyên gia: Tổ ch c hội thảo khoa học, trao đổi trực tiếp và gửi
phiếu xin ý kiến chuyên gia để thu thập những thông tin khoa học, những ý kiến đ ng
góp và đánh giá về ơ sở khoa học, tính ần thiết và tính khả thi của các biện pháp.
- Phương pháp xử lí thống kê toán học: Sử dụng các phương pháp thống kê
toán họ để xử lí các số liệu điều tra và kết quả TN sư phạm nhằm rút ra những
nhận xét, kết luận có giá trị khách quan và thiết lập các biểu, bảng, sơ đồ minh họa.
7. Luận điểm bảo vệ
- Luận điểm 1: Dạy nghề theo hình th c GDTX là một trong những biện
pháp quan trọng nhất để giảm nghèo bền vững và nâng cao m c sống cho phụ nữ
Khmer vùng ĐBSCL, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo sự tiến
bộ và công bằng xã hội.
- Luận điểm 2: Dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo hình th c
GDTX chỉ có hiệu quả khi tuân thủ các nguyên tắc dạy họ người lớn nói chung,
đồng thời phải phù hợp với đặ điểm học tập của phụ nữ Khmer và bảo đảm tính
khoa học, hiện đại của thời kỳ hội nhập.
- Luận điểm 3: Nội dung hương trình dạy nghề cho phụ nữ Khmer theo hình
th c GDTX phải gắn liền với thực tiễn ao động sản xuất, phù hợp với điều kiện của
NH và theo cấu tr

mô đun.
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- Luận điểm 4: Người thầy dạy nghề cho phụ nữ Khmer theo hình th c
GDTX ngoài lòng yêu nghề, sự tận tụy, còn cần có những phẩm chất và năng ực
khác như: kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu văn h a Khm r, thông cảm sâu sắc với
NH và sẵn sàng làm việc ở những vùng nông thôn h

hăn.

8. Những đóng góp mới của Luận án
- Về lí luận:
+ Làm sáng tỏ hơn

uận về dạy nghề theo hình th c GDTX; phát triển lí

luận về dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL theo hình th c GDTX.
Xây dựng đượ

á nguyên tắ dạy nghề, qui trình dạy nghề và 9 tiêu chí

với 24 tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o
hình th c GDTX.
+ Đề xuất đượ 5 nhóm biện pháp dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng
ĐBSCL th o hình th c GDTX.
- Về thực tiễn:
+ Khảo sát, phân t h và đánh giá thực trạng dạy nghề cho phụ nữ Khmer
vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX.
+ Thiết kế hương trình, iên soạn tài liệu giảng dạy và tài liệu học tập
phục vụ TN dạy nghề cho phụ nữ Khmer theo hình th c GDTX, đồng thời dùng để
minh hoạ cho phần lí luận.
+ TN, khảo nghiệm và đã khẳng định được tính cần thiết và tính khả thi của
các biện pháp đề xuất.
9. Cấu trúc của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục các công trình công
bố

liên quan tới đề tài, tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu thành 4 hương:
Chương 1: Cơ sở lí luận về dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o

hình th c GDTX
Chương 2: Thực trạng dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình
th c GDTX
Chương 3: Cá

iện pháp dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o

hình th c GDTX
Chương 4: Thực nghiệm
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Chƣơng 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DẠY NGHỀ
CHO PHỤ NỮ KHMER VÙNG ĐBSCL THEO HÌNH THỨC GDTX
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Những nghiên cứu về GDTX, GDNL
1.1.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới về GDTX, GDNL
GDTX đã

từ rất sớm dưới nhiều hình th c khác nhau. Năm 1968, Phi ip

H. Coombs [122] áo động cuộc khủng hoảng giáo dục thế giới và phát hiện sự tồn
tại của nền giáo dục không chính qui (GDKCQ) như một gợi ý để thoát khỏi cuộc
khủng hoảng đ

Do khoa học và công nghệ phát triển như v

ão nên nhà trường

không thể cung cấp hết cho NH những tri th c mới của nhân loại và càng không giữ
đượ vai trò độc tôn trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Từ đ , GDTX/GDKCQ/Giáo
dụ người lớn (GDNL) được thừa nhận trong hệ thống giáo dục của á nước.
Những năm 60 ủa thế kỷ XX, Malcolm Knowles [140] đã ông ố một lí
thuyết mới là Giáo dụ người lớn - Andragogy - thuật ngữ mà ông đã mô tả à Mô
hình thực hành của giáo dụ người lớn Knowles quan niệm GDNL à Nghệ thuật
và khoa họ gi p người lớn họ

ởi vì việc học của người lớn là tự định hướng và

tự trị; vai trò của ND là hỗ trợ việc họ hơn à thể hiện nội dung Điều đ

nghĩa

là trong GDNL, sự chọn lựa của NH được nhấn mạnh hơn à sự áp đặt của ND.
Năm 1972, Báo cáo của Edgar Faure do UNESCO phát hành [113] đã làm
xoay chuyển nhận th c về giáo dục, với hai ý tưởng chủ đạo là giáo dục suốt đời
(GDSĐ) và xã hội học tập (XHHT).
Chương trình giáo dục cho mọi người ở Châu Á-Thái Bình Dương do
UNESCO khởi xướng vào năm 1987 (được gọi tắt là APPEAL) đưa ra sáu loại
hương trình GDTX được nhiều đối tượng hoan nghênh, nhất là những người bỏ
học chính quy giữa chừng, những người nghèo hoặc thất nghiệp, những người di ư,
những người tị nạn, những phụ nữ t

ơ may học tập, những người về hưu

Jacques Delors (1996) với tác phẩm Learning: The Treasure Within [116]
do UNESCO công bố đã khẳng định vai trò ơ ản của giáo dục trong sự phát triển
của xã hội và của mỗi cá nhân; nhấn mạnh học tập suốt đời (HTSĐ) như một trong
những hìa h a để mỗi cá nhân thích ng với những thách th c của thế kỷ XXI;
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xá định bốn trụ cột của giáo dục như à hỗ dựa để phát triển việc học; đưa ra ý
tưởng mọi xã hội đều tiến tới xây dựng thành xã hội họ tập, ở đ
năng nào, đượ

hông một tài

oi như một kho báu tiềm ẩn của on người, lại bị lãng quên mà

hông được khai thác và phát huy. Giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái là tiền đề để
đảm bảo việc tham gia một cách thực sự ình đẳng của phụ nữ vào đời sống cộng
đồng. Những ý tưởng này của UNESCO

ng h nh à im hỉ nam cho giáo dục

thế giới nói chung và giáo dục Việt Nam. Ủy ban quốc tế về giáo dục thế kỷ XXI
của UNESCO đề ra sáu nguyên tắ

ơ ản trong giáo dụ : 1) Giáo dục là quyền ơ

bản của on người và là giá trị chung của nhân loại. 2) Giáo dụ , cả chính quy và
hông h nh quy, đều phải phục vụ xã hội. 3) Các chính sách giáo dục phải phối
hợp hài hòa cả 3 mụ đ h: ông ằng, thích hợp và chất ượng. 4) Muốn tiến hành
cải cách giáo dục phải xem xét kỹ ưỡng và hiểu biết sâu sắc thực tiễn, chính sách
và á điều kiện, yêu cầu của từng vùng. 5) Vì các vùng khác nhau về kinh tế, xã
hội và văn h a, ho nên phải có cách tiếp cận phát triển giáo dục phù hợp với từng
vùng. 6) Giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội, của tất cả mọi người.
UNESCO [116], [126]
hiện á

ng đã cung cấp cái nhìn khái quát về quá trình thực

hương trình GDTX; những bài học kinh nghiệm ơ ản trong việc thực

hiện GDTX ở một số quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; nhấn mạnh
lồng ghép giới, sự tham gia của cộng đồng, cải cách các phương pháp tiếp cận trong
giáo dụ Đặc biệt, cần ưu tiên việc tiếp cận các nhóm thiệt thòi và yếu thế: phụ nữ
và trẻ m gái, người nghèo, người DTTS và người khuyết tật.
Đến tháng 7/1997, Hội nghị quốc tế lần th V về GDNL được tổ ch c tại
Hamburg – Đ c với khẩu hiệu: “Giáo dục người lớn - chìa khoá bước vào thế kỷ
XXI” đã đưa ra ản tuyên bố chung về xu hướng phát triển GDNL của thế giới
[125]. Trong đ có khẳng định: GDNL là bộ phận không thể thiếu được của bất kỳ
hệ thống giáo dục nào. Chính sách học tập của người lớn nên phù hợp với văn h a
địa phương và ưu tiên mở rộng ơ hội học tập cho mọi phụ nữ.
UNESCO [127] đã phân t h xu hướng, nhận diện các thách th
những cách thực hiện tốt nhất,

ơ ản và

ng như đề xuất hoạt động để cải thiện một cách

đáng ể kiến th c về giáo dục và học tập của người lớn.
Ở một tiếp cận khác, Mark Tennant [120] đã nghiên

u về vai trò của tâm lí

học trong thực hành GDNL. Michael Osborne, Muir Houston và Nuala Toman
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[121], Helen Abadzi [114], Joe E. Heimlich - Emmalou Norland [117], Guy R.
Lefrancois [115] đã đề cập những kết quả nghiên c u về kinh nghiệm, phương pháp
luận và lí thuyết về việc dạy và học trong HTSĐ ở những bối cảnh khác nhau, gồm
3 ĩnh vực học nghề, giáo dụ họ và văn h a học tập, học tập ngoài nhà trường.
Madhu Singh [119] chủ biên quyển sách giới thiệu những chính sách,
chương trình và mô hình chuyển giao được cam kết trong cuộ đối thoại về chính
sách GDNL và HTSĐ trong khuôn khổ á nước ASEAN, tổ ch c tại Hyderabad Ấn Độ trong tháng 4 năm 2002 Quyển sách làm sáng tỏ một số vấn đề ơ ản và xu
hướng chung để giải quyết những vấn đề giống nhau trong GDNL và HTSĐ.
Lorecia Roland [118] ho ra đời sách chuyên khảo dựa trên những thông tin và
đánh giá về á

hương trình và sự phát triển đang diễn ra trong GDNL ở các quốc

gia được chọn lựa trong vùng như th Phi ippin s, Thai and, Uzbekistan, India,
Papua N w Guin a,… Quyển sách chỉ ra những thông tin cần được chia sẻ giữa các
quốc gia về các hoạt động GDNL; mô tả những hương trình GDNL khác nhau
đang được sử dụng trong vùng, NH của á

hương trình há nhau, á phương

pháp tiếp cận người lớn, những vấn đề mà á

hương trình này giải quyết.

* Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đề cập ở nhiều góc độ và mức độ
khác nhau về lí luận và thực tiễn của GDTX, xem đó là giải pháp duy nhất để thoát
khỏi tình trạng khủng hoảng trong giáo dục về những đặc điểm học tập của người
lớn; về các giải pháp nâng cao hiệu quả GDTX; về việc xây dựng một x hội học
tập với một hệ thống giáo dục mang tính mở, mềm dẻo, linh hoạt, đa dạng, tạo
thuận lợi cho NH cần gì học nấy, học suốt đời. Đặc biệt, cần cung cấp cơ hội HTSĐ
cho các nhóm yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu
chuyên sâu về dạy nghề theo hình thức GDTX. Trong khi đó, dù là một bộ phận của
GDTX theo nghĩa rộng nhưng dạy nghề vẫn có nhiều đặc điểm khác biệt, với đặc
trưng cơ bản là đặt trọng tâm ở năng lực thực hiện và tính hành dụng rất cao.
1.1.1.2. Những nghiên cứu ở trong nƣớc về GDTX, GDNL
Có thể tìm thấy phần lí luận chung về GDTX trong các công trình nghiên c u
của nhiều tác giả.
Về mặt thuật ngữ: các tác giả Tô Bá Trượng [92], [93], [94], V Xuân Nhi
[61], Ninh Văn Bình [5], Nguyễn Tiến Đạt [20], Thái Xuân Đào [16], [17], Phạm
Tất Dong [10] có nhiều nghiên c u về thuật ngữ GDTX, GDNL trên cấp độ thế giới
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và ở Việt Nam.
Ở góc tiếp cận khác, các tác giả Nghiêm Xuân Lượng [52], [53], Trần Kiểm
[49] đưa ra những luận điểm ơ ản: GDTX à phương tiện của quá trình phát triển
xã hội; GDTX là hệ thống giáo dục trải dài trong suốt cuộ đời và bao trùm toàn bộ
không gian sống của on người; là hệ thống giáo dục linh hoạt, thực tiễn, mềm dẻo,
đa dạng, tạo ơ hội học tập cho mọi đối tượng. Tác giả Thuần Phong [65] xá định
hai loại GDTX: loại ho ư dân đô thị và loại ho nông thôn và vùng h

hăn

Các tác giả Tô Bá Trượng [92], [93], V Thị Hồng Khanh [47] đã cung cấp
nhiều thông tin về GDTX trên thế giới, ở á nước trong khu vực Châu Á-Thái
Bình Dương và định hướng phát triển GDTX ở Việt Nam. Tác giả Tô Bá Trượng
nhấn mạnh: một trong những mục tiêu xã hội quan trọng là củng cố và phát triển
giáo dục ở các vùng dân tộc ít người, những vùng khó khăn, những người nghèo và
các đối tượng thuộc diện chính sách phải có điều kiện đi học. Đó là vấn đề có tính
chất nguyên tắc, đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội [92, tr 281].
Các tác giả Hà Thế Ngữ [60], Nguyễn Đ c Trí [89], [90] đưa ra những vấn đề
lí luận chung về giáo dụ , giáo dụ họ và giáo dụ họ nghề nghiệp. Một nền giáo
dục cho toàn dân phải đáp ng những nhu cầu cốt yếu của từng cá nhân và từng
nh m người về kiến th

, ĩ năng và thái độ, để hòa nhập vào môi trường sống của

họ, đ ng g p vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội Trong đ , ần h ý đặc biệt
đến á nh m người bị thiệt thòi yếu thế để họ được tiếp nhận giáo dục suốt đời
theo sở thích, nguyện vọng của mình, th o hướng thực hiện công bằng, ình đẳng,
nhân đạo trong giáo dụ . Nền giáo dục ơ sở phải mang sắ thái vùng và dân ư
Tác giả Nguyễn Minh Đường [28] đưa ra một số triết lý của giáo dục nghề
nghiệp: đào tạo gắn với việ àm, họ để làm, học suốt đời; phát triển giáo dục nghề
nghiệp của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Các tác giả Đặng Thành Hưng [42], [43], V Văn Tảo [79], Phạm Tất Dong
[130], [132] có các công trình nghiên c u về đặ điểm của NH lớn tuổi, trên ơ sở
đ xây dựng lí luận PPDH người lớn.
Các tác giả Thái Thị Xuân Đào - Nguyễn Thị Hương Lan - Nguyễn Bích Liên
- Nguyễn Hữu Tiến - Nguyễn Thị Thu Thuỷ [19] đã iên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng
phát triển năng ực hiểu biết của GV về cộng đồng và xây dựng môi trường học tập.
Trong đ

àm rõ phương pháp, ĩ thuật để xá định vấn đề của cộng đồng và nhu
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cầu của NH; xây dựng môi trường học tập cho NH trong GDTX.
Các tác giả Bế Hồng Hạnh [32], [33], Thái Xuân Đào [16], Kiều Thị BìnhNguyễn Thị Hương Lan - Nguyễn Bích Liên [3], [4], Phạm Xuân Luận [51], Viện
Khoa học Giáo dục Việt Nam [105], [106] có các nghiên c u về một số thành tố
trong quá trình dạy họ

ho người lớn, hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở

ơ sở, năng ự hướng dẫn, tư vấn, hăm s

hỗ trợ tâm lí cho NH trong GDTX.

Tác giả Nguyễn Minh Đường [27] bàn về Triết lý giáo dục của một xã hội
học tập: phải chuyển từ triết lý giáo dục cho một số t người sang triết lý giáo dục
cho số đông, ho mọi người Đối với NH, phải chuyển từ học một lần trong đời
sang cần gì học nấy, học suốt đời.
Tác giả Ninh Văn Bình [5] Phạm Thị Kim Phượng [66], [67], [68], Thái Xuân
Đào [18] đã àm phong phú thêm lí luận về quản lí Trung tâm GDTX và đào tạo
nghề dựa trên ơ sở cộng đồng. Tác giả Bùi Thanh Xuân [109] chủ nhiệm công
trình nghiên c u về mô hình GDNL ở Hàn Quố

Công trình đã ung ấp thêm

thông tin và kinh nghiệm ho ĩnh vực GDNL ở Việt Nam.
* Nhìn chung, ở Việt Nam đ có nhiều nghiên cứu về thuật ngữ GDTX, GDNL
trên cấp độ thế giới và trong nước, về những luận điểm cơ bản về GDTX. Các công
trình nghiên cứu nêu trên đều thống nhất quan điểm là người dân chỉ có thể nhận
được các cơ hội GDTX thực sự khi và chỉ khi các cơ hội đó đảm bảo các yêu cầu:
có sẵn, đa dạng, phong phú, thuận tiện về địa điểm, linh hoạt về thời gian, dễ dàng
trong thủ tục. Cần chú trọng phát triển GDTX ở các vùng DTTS, vùng khó khăn;
quan tâm đến những người nghèo, người yếu thế. Tuy nhiên, các công trình này chỉ
nghiên cứu sâu về vai trò và định hướng phát triển GDTX, thực trạng và giải pháp
quản lí trong GDTX; chủ yếu tập trung vào các PPDH hoặc chỉ đề cập rời rạc một
số thành tố trong quá trình dạy học cho người lớn nói chung. Chưa có công trình
nào nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm dạy nghề theo hình thức GDTX và các
nguyên tắc dạy học đối với dạy nghề theo hình thức GDTX ở vùng ĐBSCL.
1.1.2. Những nghiên cứu về dạy nghề cho ngƣời DTTS và phụ nữ
1.1.2.1. Những nghiên cứu trên thế giới về dạy nghề cho ngƣời DTTS và
phụ nữ
A.Y. DuPree [128], Bernadette Stiell và Ning Tang [111], Sue Yeandle,
Bernadette Stiell and Lisa Buckner [123] có những nghiên c u về đặ điểm học tập
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và việc dạy họ

ho người DTTS và phụ nữ ở nhiều vùng khác nhau trên thế giới,

những thành tựu và khát vọng của những nhóm phụ nữ DTTS này; những nhu cầu
được hỗ trợ trong việc học nghề và tiếp cận thị trường ao động. Các tác giả khẳng
định: tính dân tộ và văn h a đ ng vai trò hủ yếu trong cách học và

tá động

đến kết quả học tập; ND nên nhạy cảm với cách học của NH và thay đổi cách dạy
của mình cho phù hợp; dạy học vừa theo chuẩn mự qui định vừa thân thiện; tài liệu
học tập nên thích hợp xá đáng đối với NH; cộng đồng cần gi p đỡ phụ nữ DTTS
vượt qua những rào cản để đẩy mạnh việc giáo dụ , đào tạo và giải quyết việc làm.
Claus Holm [112] khẳng định HTSĐ vừa là sự cần thiết cấp bách chính trị để
bảo đảm sự phát triển và phúc lợi xã hội, vừa là nhiệm vụ đạo đ

để cung cấp cho

mỗi á nhân ơ hội công bằng về việc làm và tham gia xã hội. Thế nhưng ở rất
nhiều quốc gia, những cộng đồng ở thế bất lợi được cung cấp quá t ơ hội HTSĐ.
Nghiên

u ủa UNFP

[138

ho thấy trong số 6 dân tộ

hiếm số dân ao

nhất ả nướ Việt Nam à Kinh, Tày, Thái, Mường, Khm r, Mông thì phụ nữ
Khm r hiếm tỉ ệ thấp nhất về yếu tố đi họ
tố thất nghiệp , ao gấp 1,5 ần so với m

nhưng ại hiếm tỉ ệ ao nhất về yếu
ình quân ả nướ

Báo áo Học tập: một kho báu tiềm ẩn [29] của UNESCO, có bài của In’am
Al Mufi nhấn mạnh: điều cốt lõi của một cộng đồng khi tham gia vào quá trình phát
triển là sự tham gia ngày àng gia tăng ủa phụ nữ. Chìa h a để phụ nữ ngày càng
được tham gia nhiều hơn đ

à giáo dụ . Đầu tư ho phụ nữ được học là một trong

những đầu tư đáng àm nhất mà một nước có thể làm.
* Nhìn chung, các nghiên cứu trên có ý nghĩa lí luận và thực tiễn rất cao, đ
làm rõ những khó khăn trở ngại của phụ nữ DTTS trong việc học nghề và sự bất
tương xứng giữa kĩ năng của họ với cơ hội việc làm mà họ có thể kiếm được; sự cần
thiết thay đổi cách dạy cho phù hợp với cách học của phụ nữ DTTS; tầm quan trọng
của cộng đồng trong việc giúp đỡ phụ nữ DTTS vượt qua những rào cản để đẩy
mạnh việc giáo dục, đào tạo, có được việc làm, tạo nên sự khác biệt thật sự cho
cuộc sống của chính họ và cộng đồng. Tuy nhiên, những nghiên cứu này chưa đưa
ra biện pháp cụ thể về việc dạy nghề cho phụ nữ DTTS theo hình thức GDTX, hoặc
chủ yếu nghiên cứu theo tiếp cận khoa học về giới, chưa đi sâu khoa học giáo dục.
1.1.2.2. Những nghiên cứu ở trong nƣớc về dạy nghề cho ngƣời DTTS và
phụ nữ

13
Nhà nước ta đã

nhiều h nh sá h ưu tiên về dạy nghề ho đồng bào DTTS

và dạy nghề cho phụ nữ. Tuy nhiên, ĩnh vực này hưa

nhiều công trình nghiên

c u huyên sâu và độc lập mà thường được kết hợp, lồng ghép vào những chủ đề
nghiên c u khác. Một số công trình nghiên c u tiêu biểu

iên quan như sau:

Tác giả V D ng [11] đề cập việc hoàn thiện chính sách phổ cập nghề cho
thanh niên là rất cần thiết, nhất là thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS.
Tác giả Mạ Văn Tiến và cộng tác viên [85] nêu quan điểm tiếp cận và những
vấn đề hung đối với các nhóm yếu thế như: những h

hăn và rào ản thuộ

ĩnh

vự đào tạo, những nhu cầu và đặc thù về dạy nghề; phản ánh thực trạng và nêu một
số khuyến nghị về dạy nghề cho nông dân nghèo, người DTTS và ao động nữ.
Các tác giả Nguyễn Đăng Thành [82], V Đình Hò và Đoàn Minh Huấn [39]
đã àm rõ những vấn đề chung về dân tộc và nâng cao chất ượng nguồn nhân lực ở
vùng DTTS; khuyến nghị những giải pháp ơ ản, sát hợp về chính sách quản lí và
phát triển nguồn nhân lực DTTS tại các vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên.
Tác giả Vi Văn Điểu và Đào Nam Sơn [22] đã àm rõ: Vùng DTTS số là vùng
phên dậu

ủa đất nướ , á điều kiện phát triển kinh tế-xã hội gặp nhiều khó

hăn, dễ xảy ra những vấn đề nhạy cảm. Vùng DTTS nhận được sự quan tâm đặc
biệt của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, thực trạng giáo dục DTTS vẫn còn nhiều
hạn chế, bất cập. Cần phát triển giáo dục th o định hướng giáo dục cộng đồng; đổi
mới về nội dung và PPDH sát với đối tượng và đặ điểm, đặc thù vùng miền,…
Tác giả Đỗ Mạnh Cường và nhóm cộng tác [9] nghiên c u những xu hướng
nghề nghiệp và đặ điểm tâm lí nhận th c của học sinh học nghề người DTTS ở vùng
Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Kết quả nghiên c u này có giá trị àm ơ sở cho việc
thiết kế hệ thống đào tạo nghề, thiết kế hương trình, thiết kế tài liệu dạy học cho hệ
thống đào tạo nghề nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Tây nguyên và Đông Nam Bộ.
Tác giả Nguyễn Thị Mai Hà [31] có nghiên c u về động ơ và những yếu tố tác
động tới động ơ học tập của phụ nữ nông thôn.
Nghiên c u của Trần Thị Phương Hoa ( hủ biên) [37] chỉ ra khác biệt giới
trong tiếp cận và tham gia các loại hình học tập, đào tạo nghề nghiệp và trong
nguồn nhân lự GD&ĐT; định kiến giới trong các tài liệu học tập và giảng dạy.
Luận án của Lê Thị Thúy [88] phân tích các vấn đề lí luận, thực tiễn và giải
pháp phát triển nguồn nhân lực nữ ở miền núi phía Bắc Việt Nam đến năm 2020
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Cho đến nay, theo những tác phẩm mà h ng tôi tìm được, có rất ít công trình
nghiên c u liên quan đến giáo dục và dạy nghề ho đồng ào Khm r vùng ĐBSCL
Một số công trình nghiên c u tiêu biểu như sau:
Tác giả Phùng Rân và nhóm cộng tác [73] đã nêu ên

c tranh tổng quát về

người dân tộ Khm r vùng ĐBSCL, thực trạng dạy nghề cho người Khmer vùng
ĐBSCL. Tác giả đã đề xuất bảy nhóm giải pháp mang tính tổng hợp, trong đ

hâu

phổ cập nghề ho người ao động Khm r à hâu đột phá.
Công trình nghiên c u thuộc khuôn khổ Dự án Đào tạo nghề theo nhu cầu
nhằm giảm nghèo tại Đồng bằng Sông Cửu Long [6] được tiến hành tại hai tỉnh Sóc
Trăng và Trà Vinh, với đối tượng hưởng lợi ưu tiên à phụ nữ Khmer, cho thấy: một
nguyên nhân lớn dẫn đến nghèo đ i ở hai tỉnh này à do người nghèo thiếu kiến
th c, tay nghề để có thể tham gia thị trường ao động, tạo việc làm, thu nhập.
Báo cáo Hiện trạng Nghèo đói ở ĐBSCL [2 đã ho thấy người dân ĐBSCL dễ
rơi vào ảnh nghèo đ i hơn nếu hông

đất hoặ

t đất canh tác; sống trong

vùng nông thôn; lệ thuộc vào công việc không ổn định; hoặc thuộc nhóm dân tộc
Khmer và/hoặc là nữ. Phụ nữ Khmer phải làm công việc nhiều và nặng nhọc, làm
hạn chế khả năng tiếp cận với giáo dục và dạy nghề.
Mette Vinggaard [57] đã làm rõ về thiết kế tài liệu thông tin giáo dục truyền
thông để tiếp cận cộng đồng Khmer vùng ĐBSCL; những phương pháp thông tin
giáo dục truyền thông phù hợp nhất và có khả năng thành ông.
Luận án tiến sĩ Giáo dụ họ của Nguyễn Văn Tấn [80] đã g p phần phát triển
lí luận về giáo dục dân tộc nói chung và dân tộc Khmer nói riêng. Tuy nhiên, luận
án chỉ giới hạn ở ĩnh vực giáo dục tiểu học và chỉ trong địa bàn 1 tỉnh.
Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục của Lê Minh Thiên [87] đã đ ng g p những
vấn đề lí luận về xây dựng và phát triển trung tâm GDTX ở các tỉnh ĐBSCL. Tuy
nhiên, luận án chỉ đưa ra á giải pháp ở g

độ quản lí các trung tâm GDTX nên

rất t đề cập quá trình dạy nghề tại những trung tâm này.
* Nhìn chung, những công trình nêu trên chủ yếu đề cập việc phát triển nguồn
nhân lực DTTS ở phía Bắc, Tây nguyên và Đông Nam bộ; việc hoạch định chính sách
quản lí, vấn đề công bằng xã hội trong dạy nghề; đặc điểm tâm lí nhận thức của
thanh niên DTTS đặc điểm dân tộc của người Khmer vùng ĐBSCL và đối tượng NH
là đồng bào Khmer nói chung; về hình thức tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm,
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tiêu thụ sản phẩm, một số chương trình dạy nghề ngắn hạn phổ biến ở vùng ĐBSCL.
Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm học nghề của
phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL và thực trạng dạy nghề cho đối tượng này. Trong khi đó,
phụ nữ Khmer được hưởng nhiều chính sách ưu đ i về học nghề và giải quyết việc
làm nhưng do mang nhiều đặc điểm của nhiều nhóm yếu thế khác nhau nên gặp
nhiều khó khăn hạn chế trong học nghề và ứng dụng nghề đ học vào thực tiễn.
1.1.3. Những vấn đề cốt yếu đƣợc rút ra từ tổng quan các công trình
nghiên cứu
Cá

ông trình đã được công bố trong và ngoài nướ

luận án như nêu trên đã đ ng g p ho giới khoa họ

iên quan đến đề tài

ái nhìn đa hiều về GDTX; về

nhu cầu và tầm quan trọng của giáo dụ , dạy nghề và giải quyết việc làm cho phụ
nữ DTTS; về vai trò của cộng đồng đối với việ gi p đỡ phụ nữ

động lực học

nghề. Chúng tôi rút ra những nhận định chung và những vấn đề cốt yếu để vận dụng
vào dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th
1) GDKCQ hay GDTX, trong đ

GDTX như sau:

ao gồm dạy nghề theo hình th c GDTX

là một bộ phận không thể thiếu được của hệ thống giáo dục của mỗi quốc gia, là
giải pháp duy nhất để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng giáo dục trong thế kỷ XXI.
2) GDTX, GDNL đều ăn

vào 4 trụ cột giáo dục của thế kỷ XXI: Họ để

biết, Họ để làm, Họ để tự khẳng định mình, Họ để cùng chung sống với nhau.
3) Thực hiện GDTX phải nhắm đến mục tiêu giảm thấp những rào cản
khiến cho phụ nữ và những người DTTS không thể đạt được nhiều sự GD&ĐT như
những nh m dân ư há , nhằm đảm bảo cho việc tham gia thực sự ình đẳng của
phụ nữ và người DTTS vào đời sống cộng đồng.
4) Vì các vùng khác nhau về kinh tế - xã hội và văn h a, ho nên phải có
cách tiếp cận phát triển GDTX phù hợp với từng vùng và văn h a địa phương, với
từng nhóm NH để giúp mỗi cá nhân học tập tốt hơn th o á h ủa mình nhằm phát
triển tiềm năng riêng

, đ ng g p vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

5) Đặ điểm học tập của NH là người lớn chính à ơ sở để đề ra các biện
pháp thực hiện cá nhân hóa về nội dung, hình th c, PPDH, kiểm tra đánh giá phù
hợp đặ điểm và năng ực của NH, đáp ng nhu cầu của NH.
Tuy nhiên, các tác giả hưa thống nhất về định nghĩa GDTX; hưa đề cập
nguyên tắc dạy nghề theo hình th c GDTX; hưa nghiên c u sâu bản chất của việc
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dạy và học nghề đối với đồng bào DTTS và phụ nữ. Nghiên c u về GDTX cho
cộng đồng dân tộ Khm r vùng ĐBSCL òn rất ít, chỉ đi vào tầm quản lí vĩ mô hoặc
chỉ đề cập khái quát một vài thành tố trong quá trình dạy nghề; hưa

ông trình

nào nghiên c u chuyên sâu về năng ực học tập của phụ nữ Khmer và thực trạng
dạy nghề ho đối tượng này, để từ đ đề xuất các biện pháp dạy nghề cho phụ nữ
Khm r vùng ĐBSCL theo hình th c GDTX.
* Qua các công trình khoa họ đã được công bố

iên quan đến đề tài luận

án, chúng tôi nhận thấy để nâng cao hiệu quả dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng
ĐBSCL th o hình th c GDTX, luận án cần tập trung nghiên c u một số vấn đề sau:
1- Quan điểm, nguyên tắc và qui trình dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng
ĐBSCL theo hình thức GDTX.
2- Đặc điểm học nghề của phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo hình thức GDTX.
3- Thực trạng dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo hình thức GDTX
4- Chương trình dạy nghề, PPDH, PTDH, hình thức tổ chức và kiểm tra đánh giá như thế nào phù hợp để dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo
hình thức GDTX.
5- Những yếu tố môi trường chủ yếu nào ảnh hưởng đến dạy nghề cho phụ nữ
Khmer vùng ĐBSCL theo hình thức GDTX.
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Dạy nghề
Điều 5 của Luật Dạy nghề (2006) giải thích: “Dạy nghề là hoạt động dạy và
học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho NH nghề
để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khoá học”.
Điều 3 của Luật giáo dục nghề nghiệp (2014)

ng giải thích: “Đào tạo nghề

nghiệp là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề
nghiệp cần thiết cho NH để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi
hoàn thành khóa học hoặc để nâng cao trình độ nghề nghiệp”.
Như vậy, hai thuật ngữ Dạy nghề và Đào tạo nghề nghiệp

hỉ khác nhau

về cách gọi, nội hàm à như nhau Chúng tôi hiểu thuật ngữ Dạy nghề như sau:
Dạy nghề là hoạt động dạy và học một cách có tổ chức để khơi dậy những
khả năng tiềm ẩn của NH, giúp họ có những thay đổi tích cực về kiến thức, kĩ năng
và thái độ đối với một nghề nghiệp hoặc công việc cụ thể”.
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Khái niệm này đặt NH vào vị trí trung tâm của quá trình dạy học, giúp NH
phát huy tính chủ động trong học nghề để phát triển năng ực và phẩm chất Bởi vì
hoạt động dạy nghề nhằm “khơi dậy” ho h nh ản thân NH hủ động
thay đổi tích cực” về kiến th , ĩ năng và thái độ, h

những

hông thụ động hờ đượ

“trang bị”. Khái niệm này phù hợp với định hướng đổi mới ăn ản, toàn diện
GD&ĐT trong Nghị quyết số 29-NQ/TW, là “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ
chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất NH”.
1.2.2. Giáo dục thƣờng xuyên
Trên thế giới, thuật ngữ GDTX vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau. Theo
UNESCO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, GDTX là một khái niệm rộng bao
gồm tất cả á

ơ hội học tập cho mọi người có mong muốn và nhu cầu sau xóa mù

chữ ơ ản hoặc giáo dục tiểu học.
Ở Việt Nam, từ năm 1945 đến nay, tuỳ theo nhiệm vụ đặc thù của giáo dục
trong từng giai đoạn của lịch sử đất nước mà có những thuật ngữ đượ x m à tương
đương với thuật ngữ GDTX, đ
bổ t

à Bình dân học vụ , Bổ t

văn hoá , Giáo dụ

, Giáo dụ người lớn , Giáo dụ không ch nh quy Điều 4 - Luật giáo dục

(2005) qui định: Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính qui và GDTX .
Vậy, GDTX đượ xá định là hệ thống thành phần của hệ thống giáo dục quốc dân.
Tuy nhiên, về thuật ngữ GDTX thì ở Việt Nam vẫn còn nhiều cách hiểu khác
nhau và hưa

sự phân biệt rõ ràng. Thuật ngữ GDTX được dịch từ tiếng Anh với

nhiều đồng nghĩa như giáo dụ suốt đời (Lifelong Education), giáo dục tiếp tục
(Continuing Education), GDNL (Adult Education), GDKCQ (Non-formal
Education). Dù còn nhiều ý kiến hưa thật sự nhất quán về thuật ngữ nhưng các nhà
khoa học giáo dục đều

hung quan điểm là về bản chất, GDTX đượ đặ trưng

bởi t nh đa dạng, linh hoạt và mềm dẻo về hương trình, nội dung, hình th c,
phương pháp, đội ng GV, địa điểm, thời gian, đơn vị/tổ ch c/cá nhân cung ng.
Thuật ngữ GDTX được rút ra từ một quan niệm cho rằng giáo dục không chỉ gói
gọn trong một giai đoạn an đầu của việc học tập liên tục bắt đầu từ thuở nhỏ, mà là
một quá trình tiếp tục suốt cả cuộ đời nhằm hoàn thiện nhân cách, cải thiện chất
ượng cuộc sống và thích nghi tốt hơn với đời sống xã hội.
Chúng tôi nhận th

được rằng GDTX là một thuật ngữ hiện đại, được sinh ra

trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển như v

ão và đã đạt đến trình độ cao.
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GDTX nhằm lấp đi những lỗ hổng về GD&ĐT trong xã hội và thỏa mãn ham muốn
học tập của từng cá nhân. Sở dĩ

nhiều cách hiểu khác nhau về GDTX là do có

nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, chính từ nhiều cách hiểu như phân tích ở
trên giúp ta có cách nhìn toàn diện, đa hiều về khái niệm GDTX. Từ đ

ho ph p

ta nhận thấy rõ hơn về bản chất của GDTX.
GDTX thường được hiểu một cách phổ biến là GDNL, giáo dục tiếp tụ hay
giáo dục suốt đời.
+ GDTX tương đồng với GDNL bởi vì n mang 2 đặ trưng: NH à
người lớn; NH đã trải qua ao động, có trải nghiệm, họ học chủ yếu để làm ch
không phải chỉ để biết.
+ GDTX tương đồng với giáo dục tiếp tụ hay giáo dục suốt đời bởi vì
NH tham gia học tập – làm việc – học tiếp khi có nhu cầu và có điều kiện. Họ có thể
học suốt đời.
Qua nghiên c u á văn bản luật và các công trình khoa học về GDTX, chúng
tôi nghĩ sẽ hợp

hơn nếu quan niệm rằng:

+ GDTX là một hệ thống thành phần của hệ thống giáo dục quốc dân,
mang tính mở, linh hoạt; việc xây dựng các chương trình hoạt động, các chương
trình học và thực hiện quá trình dạy học vừa tuân thủ những quy định chặt chẽ, lại
vừa mềm dẻo phù hợp với điều kiện địa phương.
+ Dạy học theo hình thức GDTX là những hoạt động dạy và học có tổ
chức nhưng linh hoạt về thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức dạy học, với chủ
định mang việc GD&ĐT đến cho những NH ở những độ tuổi khác nhau, vai trò xã
hội khác nhau để khơi dậy những khả năng tiềm ẩn của NH, giúp họ có những thay
đổi tích cực về việc mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn,
nghiệp vụ.
GDTX đ ng vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại, nó thực hiện nhiều ch c
năng trong đ

4 h

năng quan h nh như sau:

1) Chức năng thay thế: Tạo ơ hội học tập th hai cho những ai hưa ao giờ
đi học, góp phần mang lại công bằng xã hội và ình đẳng trong giáo dục.
2) Chức năng nối tiếp: Nối lại sự đ t đoạn trong quá trình học tập của những
người bỏ học giữa chừng, làm cho việc học tập lại được thực hiện tiếp tục.
3) Chức năng bổ sung: Tạo ơ hội ho on người cập nhật những hiểu biết, kỹ
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năng, phương pháp àm việ … ần thiết mà cuộc sống đòi hỏi để thích nghi, phát
triển trong điều kiện xã hội thay đổi nhanh chóng về á phương diện sản xuất, kinh
doanh, quan hệ đối ngoại v v…
4) Chức năng hoàn thiện: Mang lại ơ hội học tập mà qua đ

on người làm

cho vốn kinh nghiệm của mình đầy đủ hơn, năng ực hoạt động được nâng cao, s c
khoẻ đượ tăng ường, những phẩm chất nhân á h được phát triển hài hoà và hoàn
chỉnh hơn [131].
1.2.3. Dạy nghề theo hình thức GDTX
Mục 6 – Điều 3 của Luật giáo dục nghề nghiệp (2015) giải th h: Đào tạo
thƣờng xuyên là hình thức đào tạo vừa làm vừa học, học từ xa hoặc tự học có
hướng dẫn đối với các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng
và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác, được thực hiện linh hoạt về chương
trình, thời gian, phương pháp, địa điểm đào tạo, phù hợp với yêu cầu của NH
Trong khi đ , Điều 4 Luật giáo dục (2005) qui định: Hệ thống giáo dục quốc
dân gồm giáo dục chính quy và GDTX”.
Về mặt thuật ngữ khoa học, chúng tôi cho rằng nên hiểu đào tạo thường
xuyên
th

à đào tạo nghề nghiệp theo hình th

GDTX hay dạy nghề theo hình

GDTX do hai thuật ngữ dạy nghề và đào tạo nghề nghiệp có nội hàm

giống nhau, như đã đề ập ở trang 16. Trong khi đ , thuật ngữ GDTX và nhiều
thuật ngữ tương đương đã được giới khoa học trong và ngoài nước nghiên c u
nhiều và sử dụng phổ biến hơn thuật ngữ đào tạo thường xuyên .
Theo thuật ngữ tiếng
Edu ar

nh,

Edu ation

nghĩa à àm ộc lộ ra ,

nguồn gốc từ tiếng Latinh

thể hiểu Giáo dụ là quá trình, cách th c

làm bộc lộ ra những khả năng tiềm ẩn của người được giáo dụ
Được bao gồm trong giáo dụ , dạy nghề theo hình th

[84, tr 10].
GDTX được xem là

quá trình tổ ch c có ý th c, bằng những tá động từ ên ngoài hướng tới mụ đ h
hơi dậy, biến đổi nhận th , năng ực, tình cảm, thái độ của NH th o hướng tích
cực, góp phần đáp ng các nhu cầu tồn tại và phát triển của NH, đặc biệt là những
người ao động yếu thế. Chúng tôi cho rằng có thể hiểu khái niệm Dạy nghề theo
hình thức GDTX dưới hai góc nhìn khác nhau:
+ Theo tiếp cận hệ thống thì có thể hiểu: “Dạy nghề theo hình thức GDTX
là một bộ phận của GDTX – một thành phần của hệ thống giáo dục quốc dân”.
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+ Theo tiếp cận sư phạm học thì có thể hiểu:“Dạy nghề theo hình thức
GDTX là những hoạt động dạy và học một cách có tổ chức nhưng linh hoạt về thời
gian, địa điểm và hình thức tổ chức dạy học, với chủ định mang việc học nghề đến
cho NH ở những độ tuổi khác nhau, vai trò xã hội khác nhau để khơi dậy những khả
năng tiềm ẩn của NH, giúp họ có những thay đổi tích cực về kiến thức, kĩ năng và
thái độ đối với một nghề nghiệp hoặc công việc cụ thể”. Luận án sử dụng hái
niệm “Dạy nghề theo hình thức GDTX” theo tiếp cận này.
GDTX được thực hiện linh hoạt để đáp ng nhu cầu

Dạy nghề theo hình th

họ thường xuyên, họ tiếp tụ , học suốt đời của mọi người, giúp NH nâng cao
trình độ ĩ năng nghề thích ng với yêu cầu của thị trường ao động, tạo ơ hội tìm
việc làm, tự tạo việc làm, nhờ đ cải thiện chất ượng cuộc sống và thích nghi tốt
hơn với đời sống xã hội. Dạy nghề theo hình th c GDTX góp phần phát triển tốt ý
tưởng xã hội học tập, nó bao gồm đào tạo an đầu, đào tạo lại, đào tạo nâng cao,
cập nhật bổ sung.
GDTX được thực hiện với các loại hương trình có

Dạy nghề theo hình th
thể được chia thành 2 nhóm:

+ Nhóm các chương trình nhằm đáp ng nhanh nhất nhu cầu
nấy

ần gì học

ủa NH và xã hội, gồm: Chương trình đào tạo theo yêu cầu của NH; hương

trình bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến th c, kỹ năng nghề nghiệp; hương trình
đào tạo theo hình th c kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; hương trình huyển
giao công nghệ; hương trình khác có thời gian đào tạo dưới 3 tháng.
Nh m á

hương trình nhằm đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao

đẳng, trung cấp và ch ng chỉ sơ ấp theo hình th c GDTX.
Cá

hương trình thuộc nhóm th nhất thường rất đa dạng, tùy thuộc vào nhu

cầu của NH, địa phương, tổ ch c, doanh nghiệp,... và chỉ được thực hiện theo hình
th c GDTX, trong khi cá

hương trình dạy nghề trình độ sơ ấp, trung cấp và cao

đẳng được thực hiện dưới cả hai hình th c là chính qui và GDTX. Loại hương
trình thuộc nhóm th nhất cần được phát huy tốt ở vùng nông thôn, vùng đồng bào
DTTS và ưu tiên ho phụ nữ, để tiến dần tới việc nâng cao mặt bằng dân trí, giúp
người dân các vùng phát triển chậm sẽ dần theo kịp trình độ đổi mới và phát triển
của cả nước Điều đ thể hiện t nh nhân văn, dân hủ, ình đẳng trong GD&ĐT.
Trong một xã hội học tập, giáo dục cho số đông, ho mọi người thì ND ngoài
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những GV được đào tạo đạt chuẩn quy định, ai biết hơn đều có thể làm thầy, làm
người hướng dẫn tay nghề [27]. ND của á

hương trình có thời gian đào tạo dưới

3 tháng đa dạng về thành phần, về trình độ văn h a, trình độ chuyên môn và nghiệp
vụ sư phạm. Họ có thể là nhà giáo, nhà khoa học, kỹ sư, án ộ kỹ thuật, nghệ nhân,
người có tay nghề cao, nông dân sản xuất giỏi, cán bộ ĩ thuật đã về hưu,...
đa dạng, bao gồm tất cả những ai có

NH nghề theo hình th c GDTX hết s

nhu cầu và nguyện vọng học nghề để thỏa mãn yêu cầu của thực tế cuộc sống. Tuy
nhiên, cần đặc biệt quan tâm đến số đông dân ư, đ

à những người ở nông thôn,

miền núi, phụ nữ, người nghèo, người bị rủi ro,... với các loại hương trình dạy
nghề có thời gian dưới 3 tháng. Phụ nữ Khm r
th o họ

á

hương trình dạy nghề th o hình th

nhiều h

hăn, hạn hế cho nên

GDTX dưới 3 tháng à phù hợp

nhất Bởi vì oại hương trình này rất inh hoạt nhằm gi p NH vừa làm vừa họ để
nâng ao thu nhập á nhân, thời gian dạy nghề ngắn và hông yêu ầu ao đối với
NH như á oại hương trình dạy nghề h nh qui (trình độ từ sơ ấp trở ên).
Cá Trung tâm Giáo dụ nghề nghiệp-GDTX đ ng vai trò hủ hốt trong việ
dạy nghề th o hình th

GDTX ho ao động nông thôn, trong đ

phụ nữ Khm r

Tuy nhiên, hầu hết á Trung tâm này phải hợp đồng thêm ND và phối hợp với các
trung tâm khuyến nông để tổ h

thự hiện nhiệm vụ này.

1.2.4. Hiệu quả dạy nghề
Trong luận án này, thuật ngữ Hiệu quả dạy nghề được hiểu như sau:
- Hiệu quả dạy nghề là những lợi ích mà khóa dạy nghề mang lại cho NH và
cho xã hội.
- Hiệu quả về mặt kinh tế của dạy nghề:
Đối với á nhân NH: Cá

iện pháp dạy nghề phải gi p ho phụ nữ

Khmer dễ tiếp thu ài họ , nâng ao đượ
trong ao động,

việ

iến th , ĩ năng và thái độ nghề nghiệp

àm đ ng nghề và trình độ đào tạo sau khi tốt nghiệp khóa

họ Từ đ phụ nữ Khm r

ơ hội và năng ự giảm nghèo một á h ền vững

Đối với ơ sở dạy nghề, Nhà nướ và doanh nghiệp: Cần gắn ết giữa ơ
sở dạy nghề và ộng đồng, doanh nghiệp trong quá trình dạy nghề, trên ơ sở hợp
tác, được tiến hành cả ở nhà trường và ở cộng đồng, doanh nghiệp. Với cách àm
này, ơ sở dạy nghề được hỗ trợ về điều kiện thực hành thực tập của NH, điều kiện
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ọ sát thự tiễn nghề nghiệp ủa GV; Nhà nước sẽ giảm được một phần hi ph đầu
tư ơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư thự hành ho ơ sở dạy nghề;
doanh nghiệp

đượ nguồn ao động đáp ng yêu ầu ông việ .

Đối với xã hội: Việ dạy nghề phải gắn hặt với việ

àm để phụ nữ

Khm r sau hi họ nghề xong sẽ dễ dàng ng dụng vào thự tiễn ao động sản xuất,
đ ng g p thiết thự

ho sự phát triển inh tế-xã hội ở địa phương

- Hiệu quả về mặt x hội của dạy nghề: Hiệu quả về mặt xã hội ủa h a dạy
nghề thể hiện ở sự tá động tích cự đối với gia đình và xã hội. Việc nâng cao hả
năng ng dụng sau hi họ nghề g p phần nâng ao hiệu quả ao động, giải quyết
việ

àm, gi p phụ nữ Khm r x a đ i giảm nghèo bền vững và có khả năng vươn

ên há giàu Qua đ

ủng cố uy tín của ơ sở dạy nghề không chỉ đối với NH mà

còn với cả xã hội, àm ho phụ nữ Khm r n i riêng và người dân n i hung ham
th h họ nghề,

ý th

họ nghề để ải thiện uộ sống

Như vậy, dạy nghề cho phụ nữ Khmer trong phạm vi các lớp dạy nghề ngắn
hạn thì hiệu quả dạy nghề thể hiện ở việc NH biết cách học, tiếp thu được kiến th c,
hình thành đượ

ĩ năng và

đượ thái độ cần thiết theo chuẩn đầu ra của hương

trình để vận dụng vào thực tế việc làm, mang lại lợi ích cho ản thân, gia đình và xã
hội. Hiệu quả dạy nghề được xá định bằng cách so sánh NH ở đầu ra với đầu vào
của khóa dạy nghề về năng ực (kiến th , ĩ năng, thái độ), khả năng ng dụng nội
dung đã học vào thực tế ao động sản xuất; tinh thần, thái độ học nghề; sự tương tá
giữa NH với nhau và với ND, sự tá động tích cực của khóa họ đối với cộng đồng;
ợi h ủa ơ sở dạy nghề và ộng đồng, doanh nghiệp.
1.3. Đặc điểm học nghề của phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL
1.3.1. Một số đặc điểm chung của đồng bào Khmer vùng ĐBSCL
Theo các công trình nghiên c u của các tác giả V Khánh [48], Trường Lưu
[54], Hà Lý [55] Sang Sết [77], Phùng Rân [73], AusAID [2], đồng bào dân tộc
Khmer ở vùng ĐBSCL

những đặ điểm chung về văn h a, t n ngưỡng, tính cách,

nơi ư tr , ao động sản xuất và đời sống, như sau:
1.3.1.1. Đặc điểm về văn hóa, tín ngƣỡng, tính cách
Đồng bào dân tộc Khmer ở vùng ĐBSCL có tiếng nói và chữ viết riêng thuộc
nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer. Khi giao tiếp với người Kinh, người Khmer có thể sử
dụng tiếng Việt nhưng òn hạn chế và có nhiều h

hăn nên vẫn thường sử dụng
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cùng lúc cả hai ngôn ngữ là tiếng Khmer và tiếng Việt. Mặt bằng trình độ học vấn
của người Khmer thấp hơn người Kinh và người Hoa trong vùng.
Người Khmer có nhiều phong tục tập quán và có nền văn h a rất độ đáo, rất
yêu th h văn h a nghệ thuật truyền thống, nhất là múa hát tập thể và đua gh ngo
Hằng năm, người Khmer có nhiều ngày hội, ngày tết dân tộc. Sự giao ưu văn h a
đi iền với quan hệ tình cảm cộng đồng giữa người Khmer với người Kinh, người
Hoa người Chăm, ùng với bản sắ văn hoá truyền thống của dân tộc mình với
những đặ điểm nếp sống, tập quán sinh hoạt mang đặc thù riêng đã tạo nên một
nền văn h a Khm r ở ĐBSCL N

à ơ sở của một tiểu vùng văn h a trong vùng

văn h a hung ủa miền Tây Nam Bộ [50, tr 15].
Hầu hết người Khmer Nam bộ à t n đồ của Phật giáo Nam Tông (Tiểu thừa).
Triết lí Phật giáo ảnh hưởng sâu sắ đến đời sống, sinh hoạt

ng như phong tục tập

quán của người Khmer, trở thành ý th , đạo lí của on người. Vì vậy, nhà chùa và
nhà sư

vai trò, vị tr đặc biệt to lớn trong cộng đồng. Ở những vùng tập trung

đông đồng bào Khmer, mỗi xã đều có một vài ngôi chùa Khmer. Chùa là biểu tượng
văn h a t n ngưỡng của người Khmer, là sự gắn bó thiêng liêng cả đời người. Dưới
góc độ văn h a - xã hội, chùa Khm r
ch

ng à một trung tâm văn h a – xã hội đa

năng của mỗi cộng đồng phum, sóc (tổ ch c xã hội tự quản của người Khmer,

tương đương với xóm, làng của người Kinh): dạy giáo lí, dạy chữ Pali; hội họp, phổ
biến tin t c, giáo dục ý th c công dân; truyền bá kinh nghiệm sản xuất; tổ ch c sinh
hoạt văn h a văn nghệ, vui hơi, giải trí cho cộng đồng; là bảo tàng, trưng ày
Ngôi chùa là trường học và các vị sư à những nhà giáo dục [48, tr 22].
Trướ đây, hầu hết nam thanh niên Khmer đều trải qua thời gian đi tu tại chùa
để báo hiếu ông bà và cha mẹ, để học chữ, học giáo lí, học nghề, rèn luyện đạo đ c,
tri th c, chuẩn bị cho cuộc sống tốt đẹp mai sau. Sau đ , họ có thể hoàn tục hoặc ở
lại chùa tu suốt đời. Ngày nay, phong tục này vẫn òn đượ duy trì nhưng số ượng
người đi tu có phần giảm đi Các vị sư Khm r hiểu biết sâu về văn h a, ịch sử dân
tộ và địa phương;

đạo đ c tốt, lối sống giản dị và gương mẫu nên được cộng

đồng Khmer trọng vọng, yêu mến, tin tưởng, xem như à inh hồn và niềm tự hào
của phum, sóc. Các vị sư có ảnh hưởng và chi phối sâu sắ đến đời sống văn h a kinh tế - xã hội của phum, sóc, kể cả hi đã hoàn tục. Riêng vị trụ trì (lục thum - sư
cả) à người có quyền lực tối cao về mặt tinh thần trong cộng đồng người Khmer.
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Người Khmer vùng ĐBSCL sống thiên về tinh thần hơn à vật chất, tin vào số
phận à

phước mới giàu cho nên quan tâm việc đ ng g p tài h nh, hiện vật cho

nhà chùa và việc làm phướ , t h đ

hơn à việc học hỏi để nâng cao hiệu quả lao

động sản xuất và tích cóp của cải để àm giàu Đồng bào Khmer có tinh thần dân tộc
nội bộ sâu sắc và tinh thần hòa hợp chặt chẽ với các dân tộ anh m như Kinh, Hoa,
Chăm,

và với hệ phái Phật giáo đại thừa hay những tôn giáo khác.

Đồng bào Khmer nhìn chung có tính thật thà, chất phác, khiêm tốn, thuần hậu,
nghe theo và tin theo những điều mắt thấy; sống đơn giản, đoàn ết, tình nghĩa, thủy
chung; không cạnh tranh đua h n để làm giàu; rất phóng khoáng nhưng ại dễ tự ti
mặc cảm, ngại sự thay đổi và ít quan tâm tiếp thu cái mới, dẫn đến hạn chế tính
năng động và s c sáng tạo trong ao động sản xuất. Điều này thường gây ảnh hưởng
bất lợi đến việc vận động đồng ào Khm r đi học nghề.
1.3.1.2. Đặc điểm về nơi cƣ trú, lao động sản xuất và đời sống
Đồng bào Khm r vùng ĐBSCL ư tr x n ẽ giữa người Kinh, người Hoa và
một số dân tộc khác, nhưng chủ yếu sống quây quần bên nhau trong các phum, sóc
ở vùng sâu với á vùng đất giồng cao và ở ven sông của các tỉnh: S

Trăng, Trà

Vinh, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.
Đồng bào Khmer có truyền thống ao động cần cù, chịu cực chịu khó, sống
phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp theo á phương pháp anh tá

nên

năng suất và sản ượng thấp. Ngoài ra còn một số nghề thủ công truyền thống khác
chủ yếu phục vụ đời sống của ư dân nông nghiệp vùng sông nước. Một số rất ít
sống bằng nghề buôn bán, làm công nhân. Các hộ nghèo kiếm sống chủ yếu nhờ
vào làm thuê theo mùa vụ, phụ nữ nghèo thường phụ giúp việ nhà ho á gia đình
ở thành thị trong và ngoài tỉnh. Do sinh sống ở vùng sâu với điều kiện tự nhiên
không có nhiều thuận lợi, lại gắn liền với sản xuất nông nghiệp ạ hậu nên đời sống
của đồng ào Khm r vùng ĐBSCL nhìn hung òn gặp nhiều h

hăn, việc tiếp

cận và tiếp thu các tiến bộ ĩ thuật để vận dụng vào thực tế sản xuất còn nhiều hạn
chế. Hiện nay, những vùng tập trung đông đồng ào Khm r

ng à vùng òn nghèo

nhất ĐBSCL. Nhiều người Khm r, đặc biệt à người nghèo và phụ nữ, không nói
trôi chảy tiếng Việt Điều này càng làm hạn chế khả năng tiếp cận và trao đổi thông
tin, quan hệ và học hỏi lẫn nhau giữa cộng đồng người Khm r và người Kinh.
Nhiều người Khmer do nghèo túng và canh tác không hiệu quả nên đã cầm cố,
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san nhượng quyền sử dụng đất và trở thành người làm thuê ngay trên mảnh đất của
mình. “Tính bền vững của các kết quả xóa đói giảm nghèo của các cộng đồng
người Khmer cũng dưới mức trung bình. Số hộ người Khmer tái nghèo, hoặc nghèo
phát sinh mới cao hơn các dân tộc khác.” [2, tr 97]. Đây là một vấn đề xã hội cấp
bách, cần có giải pháp trước mắt

ng như âu dài, trong đ học nghề được xem là

một trong những giải pháp ăn ơ Bởi vì nếu đồng bào Khmer vùng ĐBSCL với số
ượng dân ư ớn nhưng đa số hông

ơ hội học nghề và việc làm ổn định để tạo

lập cuộc sống cho bản thân, gia đình và tham gia đ ng g p hiệu quả cho xã hội thì
sẽ dẫn đến tâm trạng thất vọng, bất an, tiềm ẩn những bất ổn xã hội.
1.3.2. Một số đặc điểm học nghề của phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL
1.3.2.1. Đặc điểm chung về học tập của ngƣời lớn
Theo các công trình nghiên c u về GDNL [16], [43], [140], [142], [143], việc
học tập của người lớn nói chung có những đặ điểm sau đây:
+ Chỉ muốn học ái mà người ta có nhu cầu phải họ để vận dụng ngay.
+ Muốn học một cách tự giác hơn là bị thúc ép từ bên ngoài.
+ Có nhiều kinh nghiệm iên quan đến vấn đề học tập và học tốt hơn nếu
được chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm giữa các NH với nhau và với ND.
+ Học tốt hơn hi nội dung họ đượ định hướng để giải quyết vấn đề thực tế
cho cuộc sống của chính họ, học bằng cách thực hành, họ qua hành động.
+ Học tốt hơn hi tự nhận ra đượ

ái hưa đ ng, hưa h nh xá , hưa đầy

đủ trong nhận th c và kinh nghiệm đã

ủa bản thân; luôn so sánh đối chiếu

những điều được họ , được nghe với những hiểu biết, kinh nghiệm của bản thân.
+ Học tốt hơn trong hoàn cảnh phù hợp và điều kiện học tập thoải mái;
PPDH đa dạng, phong phú; phương tiện hỗ trợ học tốt; thời gian học tuỳ thuộc nội
dung, nhu cầu và điều kiện của NH; được họ th o năng ực và cách riêng của mình.
+ Chịu tá động lớn từ những khoá họ trướ đ
+ Muốn được sự hướng dẫn ch không phải điểm số.
+ Nhận th c chậm và ngại học lí thuyết do kiến th

hông đồng đều và

không hệ thống vì đã ỏ qua việc học trong thời gian dài.
+ Có ít thời gian cho việc học.
+ Ngại tiếp xúc với đám đông; có tính bảo thủ, sợ rủi ro, hay tự ti.
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1.3.2.2. Một ố đặc điểm có ảnh hƣởng đến việc học nghề của phụ nữ
Khmer vùng ĐBSCL
Khi tiếp cận phân tích ở g

độ giới và g

độ văn hoá dân tộc, phụ nữ Khmer

ngoài những đặ điểm chung của đồng bào Khmer vùng ĐBSCL và những đặ điểm
chung về học tập của người lớn như đã nêu trên, òn

những đặ điểm riêng có

ảnh hưởng đến việc học nghề như sau:
Ở góc độ tiếp cận giới:
+ Về vai trò quan trọng trong lao động sản xuất: Phụ nữ Khmer vùng nông
thôn ĐBSCL là một lự

ượng trực tiếp sản xuất ra của cải nên có vai trò rất quan

trọng trong phát triển kinh tế gia đình và xã hội. Đặc biệt, đối với hầu hết các nghề
thủ công truyền thống thì h nh người phụ nữ Khm r đ ng vai trò chủ đạo so với
nam giới, như nghề đan đát, dệt chiếu, dệt vải, làm gốm; cùng một số nghề nông
nghiệp trên qui mô nhỏ như trồng rau, trồng

a, hăn nuôi. Vì vậy phụ nữ Khmer

có nhiều kinh nghiệm iên quan đến ao động sản xuất có thể phát huy tốt trong học
nghề Đây à đặ điểm thuận lợi trong học nghề của phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL
+ Về trình độ học vấn phổ thông: Do ảnh hưởng của định kiến giới nên đa số
phụ nữ Khm r

trình độ học vấn phổ thông rất thấp và thấp hơn nam giới trong

gia đình Nhiều người không thể đọc và viết chữ tiếng Việt và chữ tiếng Khmer, vì
vậy khả năng tiếp thu và ghi nhớ bài học rất hạn chế Đây à rào ản trong học nghề
của phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL
+ Về điều kiện đi học nghề: Phụ nữ Khm r vướng bận việ

hăm s

gia

đình, nuôi dạy con và phải ao động kiếm sống nên khó sắp xếp thời gian tham gia
lớp học nghề, việc học tập chỉ là th yếu. Phụ nữ Khmer rất dè dặt khi tiếp nhận các
tiến bộ kỹ thuật mới; hay mặc cảm, thiếu tự tin khi học tập đông người, kết quả học
tập thường thấp nên dễ dẫn đến tâm lí chán nản, muốn bỏ học. Những đặ điểm hạn
chế này của NH có tá động mạnh mẽ th o hướng bất lợi cho việc dạy nghề. Bên
cạnh đ , nhìn hung gia đình và ộng đồng dân tộc Khmer vẫn còn xem nhẹ vai trò
của người phụ nữ trong việc tham gia phát triển kinh tế và các hoạt động cộng đồng
nên vẫn thường ưu tiên ho nam giới tham gia các lớp học nghề hơn à ho người
phụ nữ trong gia đình Đây

ng à trở ngại trong học nghề của phụ nữ Khmer.

Ở góc độ tiếp cận văn hoá dân tộc:
+ Về đời sống tinh thần: Như đã nêu ở phần trên, đồng bào Khmer vùng
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ĐBSCL hỉ muốn nghe theo và tin theo những điều mắt thấy, dễ tự ti mặc cảm. Vì
vậy trong học tập, phụ nữ Khmer không thích nghe lí thuyết suông; thường tự ti vì
tự đánh giá thấp năng ực học tập của bản thân, dễ mặc cảm về điều kiện kinh tế gia
đình h

hăn, dẫn đến trạng thái học thụ động.
+ Về phong tục tập quán: Tuy các dân tộc sống xen kẽ đã tạo ra sự giao

thoa ảnh hưởng lẫn nhau cả về văn h a ẫn ngôn ngữ nhưng mỗi dân tộc lại có bản
sắ văn h a truyền thống riêng biệt và thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau nên vẫn
có những đặ điểm tâm sinh lí, lối sống, ý th c tộ người… đặc thù của từng dân
tộc, từ đ phần nào ảnh hưởng đến lối sống, phong á h ao động, học tập [95].
Ngoài những ngày lễ, tết chung của người Việt Nam thì hằng năm đồng bào Khmer
còn có nhiều ngày lễ hội và tết dân tộc thu hút gần như mọi hoạt động của cộng
đồng phum s , trong đ 3 dịp quan trọng nhất là Chô Ch’năm Thmây (Năm mới),
Đônta (Lễ xá tội vong nhân) và Ok Om Bok (Lễ

ng trăng) Phụ nữ Khmer có vai

trò quan trọng trong việc chuẩn bị lễ, tết ho gia đình và dâng ên hùa Vì vậy, việc
học nghề thường bị gián đoạn trong những dịp này.
+ Về ngôn ngữ: Nhiều phụ nữ Khm r hưa n i thông thạo tiếng Việt trong
khi hầu hết ND lại à người Kinh không biết nói tiếng Khmer. Sự bất đồng ngôn
ngữ giữa ND và NH là rào cản làm cho việc tiếp thu kiến th c của phụ nữ Khmer
càng thêm hạn chế, dễ dẫn đến tâm

ăng thẳng, sợ học, muốn bỏ học.

+ Về nhu cầu và động cơ học nghề: Bên cạnh đặ điểm chung của dân tộc là
sống thiên về tinh thần hơn vật chất và tin vào số phận, đời sống lại còn nhiều khó
hăn, vừa ao động sản xuất vừa hăm o ho gia đình cho nên nhu cầu và động ơ
học nghề của phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL hưa ao Nhiều người hưa nhận th c
rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học nghề nên không coi trọng việc học
nghề và thiếu động lực phấn đấu vươn ên trong học tập, t quan tâm đến việ được
học gì và hiệu quả ng dụng ra sao. Thiếu động ơ học tập là một rào cản rất lớn
của chính bản thân người phụ nữ Khmer trong việc học nghề.
Nhóm yếu thế hay nhóm ít lợi thế bao gồm: (i) Người DTTS; (ii) Người
khuyết tật; (iii) Người nghèo; (iv) Người thất nghiệp dài hạn; (v) Phụ nữ... [6]. Mỗi
đối tượng yếu thế có những nét khác biệt về thể chất, về điều kiện sinh sống, nhưng
các nhóm yếu thế có những đặ trưng hung: hủ yếu sống ở vùng nông thôn và các
vùng xa xôi, điều kiện sống hạn chế; trình độ học vấn thấp hơn á nh m dân ư
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cùng cộng đồng; sống trong gia đình

hoàn ảnh h

với dân ư ùng ộng đồng, mặc dầu đã

hăn; m c sống thấp hơn so

những hỗ trợ nhất định; đời sống phụ

thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp; vẫn bị những rào ản nhất định khi tiếp
cận với các dịch vụ xã hội ơ ản, trong đ

các dịch vụ trong ĩnh vực dạy nghề

và việc làm; bản thân đối tượng yếu thế còn những mặc cảm, hưa t h ực hòa
nhập với cộng đồng, một bộ phận trong số họ

am hịu số phận [85, tr 6].

Trong đề tài này, phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL được xem là nhóm yếu thế vì
họ mang nhiều đặ trưng ủa các nhóm yếu thế h

hăn nhất, thiệt thòi nhất, đ

à

người dân tộc thiểu số , phụ nữ , đa số họ lại à người nghèo và sống ở vùng
đặc biệt h

hăn Họ t

điều kiện tiếp cận với á

ơ hội học nghề và việc làm,

ng như hả năng ĩnh hội khi học nghề và khả năng ng dụng nghề đã học vào
cuộc sống thường thấp hơn so với á nh m đối tượng khác trong cộng đồng.
Tóm lại, những phân tích ở trên cho thấy: Phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL
những đặ điểm rất riêng biệt, trong đ có rất ít thuận lợi nhưng rất nhiều bất lợi,
rào cản đối với việc học nghề: từ điều kiện và ơ hội được học tập, vị trí trong gia
đình và ngoài xã hội, tá động của định kiến xã hội, phong tục tập quán, ho đến
hạn chế và ý th c của chính bản thân người phụ nữ Khmer trong học nghề, việc làm
và làm việc. Vì vậy, trong dạy nghề ho đối tượng NH này, ngoài tuân thủ những
nguyên tắc chung còn phải h ý đến những đặ điểm riêng để gi p NH phát huy
những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu. Cần thiết kế các hoạt động dạy
họ đáp ng đ ng nhu ầu và năng ự của phụ nữ Khm r, đồng thời giúp họ vượt
qua trở ngại do ảnh hưởng tâm lí dân tộc, khả năng nhận th

và định kiến giới có

tính chất đặ thù đã ảnh hưởng tiêu cự đến kết quả học nghề Qua đ bảo đảm sự
tham gia một á h ình đẳng giữa nam giới và phụ nữ, giữa đồng bào các dân tộc
trong vùng về việc học nghề.
1.4. Quan điểm về dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo hình thức
GDTX
Dạy nghề theo hình th c GDTX là hoạt động đào tạo đặ thù nên n

ng ao

gồm đầy đủ các thành tố trong quá trình dạy họ , nhưng mỗi thành tố này có nhiều
điểm khác biệt so với các loại hình dạy họ và đào tạo hàn âm há Đặc biệt, với
NH là phụ nữ Khmer, đối tượng mang nhiều đặ điểm của nhiều nhóm yếu thế
trong xã hội và đặ điểm vùng miền rất rõ n t, đòi hỏi khi thực hiện quá trình dạy
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nghề phải có sự vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện của NH và đặ điểm văn
hoá của cộng đồng, địa phương
1.4.1. Đặc điểm của dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo hình thức
GDTX
1.4.1.1. Mục tiêu
Mục tiêu dạy nghề là những tiêu chí, chỉ tiêu, những yêu cầu cụ thể mà quá
trình dạy nghề phải đạt được sau một hoạt động dạy nghề. Mục tiêu dạy nghề là yếu
tố chỉ đạo quá trình dạy nghề, qui định việc lựa chọn nội dung, PPDH, PTDH, hình
th c tổ ch c dạy học, đồng thời à ăn

để đánh giá ết quả học tập của NH và

chất ượng của quá trình đào tạo nghề.
Chúng tôi hiểu rằng: «Mục tiêu dạy nghề theo hình thức GDTX là kết quả
mong muốn đạt được của NH về kiến thức, kĩ năng và thái độ sau khi NH tham dự
một khóa học nghề theo hình thức GDTX».
Khi xác định mục tiêu dạy nghề theo hình th c GDTX, cần chú trọng hình
thành ĩ năng hơn là truyền đạt tri th c, và cân nhắc những ăn

thực tiễn sau: 1)

Nhu cầu, điều kiện hiện có, tiềm năng và hả năng thực hiện của NH nghề theo các
cấp đào tạo và l a tuổi khác nhau; 2) Điều kiện hiện có, tiềm năng và hả năng ủa
ơ sở dạy nghề và của ND khi thực hiện quá trình dạy nghề; 3) Chiến ược phát
triển kinh tế-xã hội của địa phương, vùng miền; 4) Xu hướng phát triển dạy nghề; 5)
Truyền thống văn h a và ản sắc dân tộc của NH.
Dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL theo hình th

GDTX trước hết

phải tôn trọng nhu cầu và nguyện vọng h nh đáng ủa NH, phản ánh yêu cầu của
xã hội đòi hỏi ở mỗi cá nhân. Vì vậy, mục tiêu dạy nghề phải gắn với sử dụng và
hướng tới việc làm, đồng thời phải xuất phát từ năng ự , đặ điểm tâm

và điều

kiện học tập của phụ nữ Khmer. Mỗi công việc, mỗi nghề đều có những yêu cầu
nhất định về kiến th , ĩ năng thao tá , năng ự hoàn thành và thái độ nghề nghiệp
đ ng đắn của người thực hiện Trong hi đ , nhu ầu của thị trường ao động luôn
biến đổi, vì vậy mục tiêu dạy nghề cho phụ nữ Khmer cần đượ x m x t, xá định,
đánh giá, điều chỉnh sát hợp với yêu cầu thực tiễn, không c ng nhắc theo các mục
tiêu của hương trình đã được xây dựng sẵn.
1.4.1.2. Nội dung
Nội dung dạy nghề là những nội dung mà NH cần tiếp thu để phát triển phẩm
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chất và năng ực nghề nghiệp nhằm đạt được mục tiêu dạy nghề đã đề ra. Nội dung
dạy nghề là yếu tố trọng tâm của quá trình dạy nghề, nó cụ thể hóa mục tiêu dạy
nghề thành những nhiệm vụ dạy họ , qua đ NH nắm được kinh nghiệm xã hội,
nâng cao phẩm chất và năng ực hiện có. Một đặ trưng ơ ản của dạy nghề theo
hình th c GDTX ở các lớp dạy nghề dưới 3 tháng là phải linh hoạt về nội dung. Nội
dung học tập là các nghề hẹp, thậm chí chỉ là một ông đoạn nào đ

ủa một nghề.

Thực tiễn rộng lớn nhưng on người chỉ h ng thú với những gì cần thiết, quan
trọng, gắn liền với kinh nghiệm và sự phát triển tương ai ủa họ. Nói cách khác,
muốn kích thích h ng th thì điều quan trọng nhất là phải nắm được khả năng, nhu
cầu, nguyện vọng,... của NH [95, tr 284]. Phụ nữ Khmer trong các lớp dạy nghề
theo hình th c GDTX thường gặp nhiều h

hăn trở ngại trong học tập nên ít có

h ng thú học nghề. Họ chỉ thích những khoá họ đặt trọng tâm ng dụng để giải
quyết vấn đề cụ thể, thiết thân với cuộc sống hằng ngày của bản thân và gia đình
Phụ nữ Khmer học nghề không phải chỉ để biết mà chủ yếu à để làm. Vì vậy, nội
dung dạy nghề cần phải gắn liền với thực tiễn ao động sản xuất, với nhu cầu của
NH và bối cảnh việc làm của xã hội trong từng giai đoạn.
Bên cạnh đ , việc phụ nữ Khmer có sẵn sàng học tập để áp dụng một biện
pháp canh tác hay một sáng kiến mới hay không còn phụ thuộc vào kinh nghiệm
bản thân, tiềm năng đất đai, những nguồn lực có sẵn khác và cá tính của từng người.
Vì vậy, cần đảm bảo đa dạng nội dung dạy nghề để đáp ng sự đa dạng về nhu cầu,
năng ực và sự h ng thú của NH. Nội dung dạy nghề đáp ng nhu cầu của NH theo
quan điểm

ần gì học nấy , giúp NH dễ dàng ng dụng vào thực tiễn, tự tin tìm

việc làm hoặc nâng cao khả năng ao động, sản xuất, nâng cao chất ượng cuộc
sống. C như vậy, NH sẽ học thoải mái, h ng khởi, đạt kết quả tốt và bền vững hơn
- Mô đun ĩ năng hành nghề là một thuật ngữ được dịch từ tiếng Anh:
Modules of Employable Skill, là một phần nội dung đào tạo của một nghề hoặc một
số nghề hoàn chỉnh được cấu tr

th o á mô đun t h hợp giữa lí thuyết và thực

hành mà sau khi học xong, NH có thể ng dụng để hành nghề trong xã hội. Nói
á h há , Mô đun ĩ năng hành nghề tương đương với một nghề xã hội và được ký
hiệu à MKH Đây à một khái niệm mở và rất linh hoạt vì phạm vi hành nghề của
mỗi nghề rất đa dạng trên diện rộng, hẹp, trình độ cao, thấp khác nhau tuỳ theo nhu
cầu và điều kiện cụ thể của người hoặ đơn vị sử dụng ao động ở từng địa phương
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ng như từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội. [25, tr13 & 59], [89, tr23].
- Mô đun là một phần của MKH, được phân chia một cách logic theo từng
công việc hợp thành của một nghề, có mở đầu và kết thúc rõ ràng, về nguyên tắc
công việc này không chia nhỏ hơn được nữa [25, tr 40].
- Nội dung dạy nghề theo cấu trúc mô đun
Nội dung dạy nghề được thiết kế theo cấu tr

mô đun Mỗi mô đun à một

đơn vị dạy họ tương đối độc lập, được cấu trúc logic, ch a đựng cả mục tiêu, nội
dung, PPDH, PTDH, hình th c tổ ch c dạy học và công cụ đánh giá ết quả học
tập. Trong mỗi mô đun gồm một hoặc nhiều tiểu mô đun, hay đơn nguyên học tập.
Độ lớn của mô đun tuỳ vào m

độ ph c tạp của các công việc của mô đun đ

Chương trình dạy nghề theo cấu tr

mô đun

thể được phát triển theo

hướng mở rộng ĩnh vực hoạt động nghề, hoặ th o hướng nâng ao trình độ nghề,
hay bồi dưỡng cập nhật tiến bộ ĩ thuật mới ho người đã đượ đào tạo. Nội dung
dạy nghề theo cấu tr
đ

mô đun

t nh độc lập tương đối, tính mở và linh hoạt. Nhờ

thể thay đổi, bổ sung, điều chỉnh, phát triển á đơn nguyên học tập một cách

dễ dàng cho phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của tiến bộ ĩ thuật, phù hợp với
yêu cầu của NH và điều kiện sản xuất thực tế của từng địa phương; gi p thực hiện
á nhân hoá trong quá trình đào tạo được thuận lợi hơn Thông qua việ xá định
mục tiêu cần đạt theo nhu cầu, trình độ và khả năng ủa NH hoặc nhu cầu người sử
dụng ao động, và qua việ đánh giá NH ở đầu vào mà lựa chọn những mô đun th h
hợp để đào tạo,

ng như gi p ho việc học tập được thực hiện theo nhịp độ riêng

của NH. Với những đặ trưng nêu trên, việc sử dụng mô đun à th h hợp và cần
thiết cho mọi đối tượng đào tạo, đặc biệt cho giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp và trong
phổ biến kỹ thuật mới [25, tr 9].
Trước những h

hăn hạn chế trong học tập của phụ nữ Khmer tại các lớp

dạy nghề theo hình th c GDTX, nội dung dạy nghề được thiết kế theo cấu trúc mô
đun với thời gian đào tạo ngắn là phù hợp nhất, để ngoài phần c ng bắt buộ , người
học có thể lựa chọn những điều mình cần để học. Do mô đun được xây dựng
trên 70% thời ượng dành cho thực hành, vì vậy đáp ng tốt nhu cầu

đến

àm đượ ,

không nặng nề lí luận nên rất phù hợp với NH. Mỗi mô đun à một sự tích hợp trọn
vẹn, vì vậy ngay sau khi học xong, NH có những thay đổi tích cực về năng ực thực
hiện, bao gồm cả nhận th , ĩ năng và thái độ đối với chủ đề được họ

ng như
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đối với việc học nghề, nâng cao tính hiệu quả về cả mặt đào tạo và về kinh tế.
Nội dung dạy nghề theo cấu tr

mô đun

ng phù hợp với các hình th c tổ

ch c dạy họ đa dạng. Do phụ nữ Khmer tại các lớp dạy nghề theo hình th c
GDTX rất đa dạng và khác nhau về bối cảnh cuộc sống, tuổi tá , trình độ học vấn,
kinh nghiệm sống và sản xuất, điều kiện kinh tế..., vì vậy nội dung dạy nghề có tính
độc lập tương đối, mối liên hệ giữa á mô đun hông th o một th tự tuyệt đối sẽ
tạo thuận lợi cho NH chọn lựa mô đun, tiểu mô đun để học.
1.4.1.3. Phƣơng pháp dạy học
Theo tác giả Đặng Thành Hưng [42], PPDH là cách th

tá động, gây ảnh

hưởng của nhà giáo (bằng những nguồn lự và phương tiện khác nhau) lên NH và
quá trình họ để giúp họ tiến hành hoạt động học tập, ĩnh hội nội dung học vấn.
Các nghiên c u về lí luận dạy học thường đề cập đến 3 cấp độ của PPDH:
Quan điểm dạy học - PPDH - KTDH. Khái niệm PPDH ở đây được hiểu theo nghĩa
hẹp, đ là những hình th c và cách th c hoạt động của ND và NH trong những điều
kiện dạy học xác định nhằm đạt được mục tiêu dạy học, phù hợp với những nội
dung và điều kiện dạy học cụ thể.
Chúng tôi hiểu rằng PPDH là cách thức ND gây ảnh hưởng lên NH và hoạt
động học tập của họ, giúp họ tiến hành hoạt động học tập nhằm đạt được mục tiêu
dạy học.
PPDH là một trong những yếu tố quan trọng nhất của quá trình dạy học. Việc
sử dụng PPDH nào phụ thuộc vào mục tiêu dạy học, nội dung học tập, kinh nghiệm
sẵn có và khả năng tiếp thu, tâm lí l a tuổi của NH, năng ự

huyên môn và năng

lự sư phạm của ND, điều kiện dạy học,... Việc giảng dạy phải thích nghi với NH
ch không phải buộ NH tuân th o á quy định đã đặt sẵn từ trước. Bản thân ND
trong hoạt động dạy hông đơn giản là nói những gì đã

sẵn trong sách vở hay

giáo án; NH trong hoạt động học không thụ động chấp nhận những gì mà tài liệu đã
viết và ND đã n i, mà ả ND và NH đều phải chủ động, sáng tạo.
Có nhiều quan điểm về phân loại hệ thống các PPDH. Theo tác giả Thái Duy
Tuyên [96, 229-230], Iu.K.Babanxki đã xây dựng hệ thống PPDH gồm 3 nhóm PP
với nhiều thuận lợi trong áp dụng vào thực tiễn, có thể giới thiệu tóm tắt như sau:
+ Các phương pháp tổ ch c và thực hiện hoạt động học tập nhận th c, bao
gồm: Nhóm phương pháp theo nguồn kiến th c và đặc điểm tri giác thông tin: dùng
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lời, trực quan, thực hành. Nhóm phương pháp theo lô gíc truyền thụ và tri giác
thông tin: quy nạp, suy diễn. Nhóm phương pháp theo m c độ tư duy độc lập và
tích cực của NH: tái hiện và sáng tạo. Nhóm phương pháp theo m c độ điều khiển
hoạt động học tập: học tập đưới sự điều khiển của thầy, hoạt động độc lập của NH,
thực hiện các nhiệm vụ lao động,...
+ Các phương pháp kích thích và xây dựng động ơ học tập, bao gồm: Nh m
phương pháp kích thích h ng thú học tập: trò hơi nhận th c, tạo ra các tình huống
xúc cảm,

Nh m phương pháp kích thích nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm: niềm

tin vào ý nghĩa của sự học, rèn luyện trong quá trình thực hiện các yêu cầu,...
+ Các phương pháp kiểm tra, bao gồm: Nhóm phương pháp kiểm tra miệng
và tự kiểm tra: hỏi cá nhân, hỏi tập thể, thi vấn đáp,

Nhóm phương pháp kiểm tra

viết: kiểm tra viết, thi viết,... Nhóm phương pháp kiểm tra thực hành: kiểm tra thí
nghiệm - thực hành, tự kiểm tra thí nghiệm - thực hành,...
Phụ nữ Khmer trong các lớp dạy nghề theo hình th c GDTX rất đa dạng và
có nhiều đặ điểm học tập rất khác biệt. ND cần phải hướng đến sự đa dạng, linh
hoạt trong phong cách học tập của NH để thiết kế và sử dụng các PPDH phù hợp và
hiệu quả, không sử dụng c ng nhắc theo một kiểu cách nào hay chỉ tuân theo giáo
án đã thiết kế trước. ND cần xá định đ ng năng ực, sở trường

ng như hạn chế

của NH để dạy họ đi trước, khêu gợi tiềm năng ủa NH, khuyến khích, hỗ trợ và
th

đẩy sự phát triển của NH. Tuỳ theo mục tiêu khoá họ , đối tượng học tập cụ

thể, hoàn cảnh dạy học cụ thể mà ND đưa ra những quyết định sư phạm phù hợp.
ND cần tạo nhiều kênh giao tiếp để giúp NH dễ dàng ĩnh hội hơn, như ết hợp giao
tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, sử dụng các PPDH trự quan sinh động và ưu ý
nhịp độ học tập của từng NH để điều chỉnh nhịp độ và PPDH cho phù hợp.
Việc dạy học cho phụ nữ Khmer tại các lớp dạy nghề theo hình th c GDTX
ng phải tuân theo quy luật nhận th c "từ trực quan sinh động đến tư duy trừu
tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn". Trước những h

hăn hạn chế trong

học tập của NH thì các cách th c học tập trải nghiệm, học qua làm thử, học qua
thực hành thích hợp hơn à học qua nghiên c u hay học qua phân tích dựa trên lí
thuyết. ND cần chú trọng việc sử dụng các PPDH trực quan kết hợp với những
PPDH th o hướng tìm tòi, giải quyết vấn đề, coi trọng việc nâng cao tiềm lực và
phát huy kinh nghiệm, sở trường của NH đối với vấn đề học tập,

ng như ù đắp
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những lỗ hổng kiến th

và ĩ năng ủa NH, giúp NH

động lực học tập, NH cùng

tham gia. Cần ưu tiên sử dụng các nhóm phương pháp dùng lời, trực quan, thực
hành; nhóm phương pháp tái hiện và sáng tạo; nh m phương pháp học tập dưới sự
điều khiển của ND, hoạt động độc lập của NH, thực hiện các nhiệm vụ lao động;
nhóm phương pháp kích thích h ng thú học tập thông qua trò hơi nhận th c; nhóm
phương pháp xây dựng động ơ học tập như xây dựng niềm tin vào ý nghĩa của sự
học nghề, nhóm phương pháp kiểm tra bằng cách vấn đáp, thực hành. Trong đ , ần
coi trọng phương pháp thực hành.
Phương pháp thực hành à PPDH trên ơ sở sự quan sát ND àm mẫu và thự
hiện tự ự

ủa NH dưới sự hướng dẫn ủa ND thể hiện bằng lời nói, câu hỏi hay

bài tập thực hành nhằm gi p NH hoàn thành á

ài tập, á

ông việ thuộ

huyên ngành Phương pháp thực hành là phương pháp đặc thù của dạy họ
thuật, đặc biệt là dạy nghề, nhằm giúp NH hình thành á

ĩ

ĩ năng, ĩ xảo trong hoạt

động nghề nghiệp sau này Phương pháp thự hành òn gi p NH ủng ố tri th
huyên môn, xây dựng phẩm hất cần thiết của người ao động mới như tá phong
ao động, tinh thần hợp tác, óc quan sát, tính cẩn thận, tiết kiệm, tổ ch
khoa học và phát triển năng ự tư duy độc lập sáng tạo để

ao động có

đủ hả năng xử

á

tình huống nghề nghiệp trong thự tế Dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL
theo hình th c GDTX thì phương pháp thự hành à hủ đạo. Bởi vì việc dạy học
ho đối tượng NH này hông đi sâu

uận như về các nguyên lí, ơ hế vận hành,...

của sự vật, hiện tượng, mà chú trọng vào năng ực thực hiện của NH, sao cho sau
khi học nghề, NH biết đượ , àm đượ và
Mỗi PPDH đều

thái độ đ ng đắn về vấn đề được học.

ưu điểm và hạn chế của nó bởi vì mỗi PPDH chỉ nhấn

mạnh một vài khía cạnh nào đ

ủa ơ hế dạy - họ , do đ n vẫn tồn tại một số

khía cạnh mà ND và NH hưa hai thá hết. Bên cạnh đ , phụ nữ Khmer học nghề
theo hình th c GDTX hông đồng đều về l a tuổi, trình độ, và khác nhau về kinh
nghiệm, năng hiếu, đặ điểm cá biệt, điều kiện, cách học. Vì vậy, bên cạnh PPPD
chủ đạo là thực hành, ND cần lồng ghép các PPDH khác vào nhau một cách linh
hoạt, sáng tạo và phù hợp để thiết kế thành PPDH của riêng mình và sử dụng sao
cho giúp NH vừa dễ hiểu, dễ nhớ, kích thích NH sáng tạo và cộng tác làm việc,
khắc phục những h

hăn và hạn chế trong học tập, vừa thư giãn nhằm giảm bớt

ăng thẳng mệt mỏi, nâng cao hiệu quả dạy học.
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ND ăn

vào những ơ sở sau đây để thiết kế PPDH cho phù hợp: 1) Mục

tiêu đào tạo, bản chất của vấn đề học tập; 2) Nhu cầu, năng ực học tập, tâm lí, kinh
nghiệm, kiến th c sẵn

và điều kiện học tập của NH; 3) Các loại học liệu, thiết bị,

công cụ dạy - học và nguồn lực sẵn có của ơ sở dạy nghề và của cộng đồng; 4) Số
ượng NH và không gian lớp học; 5) Sở th h, năng ự sư phạm, kiến th

và ĩ

năng huyên môn ủa ND.
ND nghề theo hình th c GDTX cho phụ nữ Khmer không chỉ phải am hiểu và
có kinh nghiệm sâu sắ đối với vấn đề giảng dạy,

ĩ năng sư phạm và ĩ năng

thực hành tốt mà còn đòi hỏi những khả năng đặc biệt há Trong đ , tinh thần yêu
nghề và sự thông cảm sâu sắc với NH vốn có nhiều hạn chế trong học tập và giao
tiếp, sẵn sàng làm việc ở những vùng xa xôi hẻo lánh, và sự thông thạo ngôn ngữ
Khmer nhiều khi còn quan trọng hơn ả bằng cấp chuyên môn.
Các nhà lí luận giáo dục đ khẳng định không có PPDH nào có ưu điểm
tuyệt đối cho mọi trường hợp. Mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế riêng, phù
hợp cho những trường hợp khác nhau về nội dung và đặc điểm môn học, mục tiêu
đào tạo, thời lượng, số lượng NH,… Các PPDH chỉ phát huy hiệu quả khi được
thiết kế và sử dụng đúng cách, đúng lúc, đúng nội dung và đúng nơi (phù hợp với
bối cảnh), cần sự chuẩn bị công phu của ND. Vì vậy, ngoài những PPDH hiện đại,
ND cần sử dụng kết hợp các PPDH truyền thống khác như đàm thoại, giảng giải,
thuyết trình có minh hoạ,… một cách phù hợp nhất theo từng mô đun, từng buổi
giảng, thậm chí từng nội dung trong mỗi tiết học.
Bên cạnh sử dụng các PPDH phù hợp, để

được những giờ dạy học tốt, đòi

hỏi ND phải chú trọng KTDH để đầu tư ho việc thiết kế các PPDH và tiến hành
dạy học. KTDH là những động tác, cách th c hành động của ND và NH trong các
tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. KTDH
không có ch

năng đáp ng các mục tiêu và nhiệm vụ dạy học và học tập một cách

trực tiếp, mà chúng chỉ àm phương tiện để tổ ch c, tiến hành các biện pháp và
PPDH [42]. KTDH được sử dụng phù hợp sẽ đ m ại niềm vui, hơi dậy sự tò mò,
tạo h ng thú cho NH, kích thích ý th c tự lực, sự sáng tạo, phát huy kinh nghiệm
sẵn có và cố gắng vươn ên trong học tập.
Phụ nữ Khmer trong các lớp dạy nghề theo hình th

GDTX đã

t nhiều

kinh nghiệm sản xuất nhưng ại hạn chế về khả năng tiếp thu bài học, bị ảnh hưởng
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bởi tâm
những h

và văn hoá dân tộc, tâm lí l a tuổi và định kiến giới, bị chi phối bởi
hăn trong uộc sống và công việc hằng ngày. Vì vậy, ND cần phải xác

định được khả năng, nhu ầu, hoàn cảnh, điều kiện học tập và nguyện vọng chính
đáng đang thôi th

ần được thỏa mãn của NH. ND cần kích thích h ng thú học

tập của NH thông qua việc thiết kế dạy học. Muốn đượ như vậy, ND cần phải nắm
vững các KTDH phù hợp để chuẩn bị và thiết kế giờ học hiệu quả, biết lựa chọn nội
dung, sử dụng phương pháp, phương tiện và tạo ra tình huống dạy học thích hợp.
ND cần thiết kế các hoạt động dạy họ th o hướng đưa NH vào các tình huống có
vấn đề nhằm kích thích NH có nhu cầu, động lự đ ng đắn và h ng thú học tập để
giải quyết vấn đề; đồng thời hơi gợi, định hướng giúp NH vượt qua trở ngại do ảnh
hưởng tâm lí và khả năng nhận th c, trở nên sẵn sàng chủ động giải quyết vấn đề,
qua đ NH chiếm ĩnh tri th c và rèn luyện ĩ năng một cách thoải mái và bền vững.
1.4.1.4. Phƣơng tiện dạy học
Theo tác giả Thái Duy Tuyên, PTDH là các dụng cụ mà thầy giáo và học sinh
sử dụng trực tiếp trong quá trình dạy học. Các PTDH gồm: thiết bị dạy học, phòng
dạy học, phòng thí nghiệm, bàn ghế, á phương tiện ĩ thuật v.v... [96, tr 250].
Trong luận án này chúng tôi hiểu rằng, PTDH là phương tiện vật chất được sử
dụng trong quá trình dạy học để tạo những điều kiện cần thiết cho ND và NH thực
hiện có hiệu quả mục tiêu dạy và học.
PTDH còn là một nguồn tri th c phong phú, àm sinh động nội dung học tập
giúp NH dễ hiểu bài, hiểu bài sâu sắ hơn và nhớ ài âu hơn; nâng cao h ng thú
học tập, ĩnh hội tri th c, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng ực nhận th c. Trong
dạy nghề theo hình th c GDTX, tỉ trọng thực hành chiếm ao hơn

thuyết cho nên

cần trang bị và sử dụng tốt các PTDH để tạo điều kiện cho NH có nhiều ơ hội thực
hành rèn luyện tay nghề trong và ngoài lớp học, đồng thời tăng ường khả năng
quan sát, giảm bớt yêu cầu tư duy trừu tượng. ND cần chú ý phát huy thế mạnh điều
kiện thực hành tại thự địa và khai thác có hiệu quả á phương tiện, thiết bị, vật tư
và đồ dùng dạy họ đã được trang cấp nhằm nâng cao chất ượng dạy nghề.
Bên cạnh đ , dạy nghề cho phụ nữ Khmer theo hình th c GDTX với phương
châm Họ đi đôi với hành và Cầm tay chỉ việ

thì càng phải chú trọng việc sử

dụng á phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học trực quan. Các loại mẫu vật, mô
hình, hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu, phương tiện ĩ thuật và thiết bị dạy học không chỉ là
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điều kiện cần thiết trong dạy thực hành nghề mà còn góp phần đắc lực cho việc
khắc phục rào cản về ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết của đối tượng NH này. Cần
khuyến khích NH kết hợp nghe, nhìn, thảo luận, chạm vào những gì được học (thiết
bị, dụng cụ, vật mẫu,…) nhằm giúp NH khắc phục những hạn chế về lí luận trừu
tượng do những rào cản về ngôn ngữ và trình độ nhận th c. Nhờ vậy, năng ực nhận
th c của người phụ nữ Khmer sẽ dần dần phát triển trong sự h ng thú của bản thân
đối với nội dung học tập n i riêng và đối với việc học nghề.
1.4.1.5. Hình thức tổ chức dạy học
Trong luận án này, khái niệm “Hình thức tổ chức dạy học” chỉ cách thức tổ
chức thực hiện các hoạt động dạy và hoạt động học.
Việc sử dụng hình th c tổ ch c dạy học không chỉ tùy thuộc vào mục tiêu và
nội dung bài học, mà còn tuỳ thuộc vào l a tuổi, khả năng nhận th c, thành phần và
số ượng NH; vào địa điểm và thời gian học tập; vào điều kiện thực tế về ơ sở vật
chất và về kinh tế - văn h a - xã hội. Nếu như trong dạy nghề chính quy chú trọng
hệ thống giờ lên lớp với những quy định rất chặt chẽ về nội dung, thời gian, địa
điểm học v.v... thì trong dạy nghề theo hình th c GDTX, có thể tổ ch c dạy học với
những hình th c phong phú, đa dạng và linh hoạt, chủ yếu à nhằm phục vụ NH:
+ Có thể tổ ch c học tập trung tại lớp hoặc vừa làm vừa học nơi àm việc.
+ Thời gian học linh hoạt.
Địa điểm họ

ng phải linh hoạt và ơ động từ trong phòng họ đến thực

địa, cần chú trọng đến thực hành, thực tập, tham gia sản xuất, luyện tập ở nhà,...
Phụ nữ Khm r

đặ điểm tâm lí hay e dè, tự ti, vì vậy cần giúp NH có cảm

giác thoải mái khi sinh hoạt trong nhóm, trong lớp. Địa điểm tổ ch c dạy học cần
được chọn lựa sao cho NH cảm thấy thuận lợi, an toàn, được khuyến khích và giúp
đỡ trong quá trình học nghề.
Bên cạnh đ , h nh vì mục tiêu của dạy nghề theo hình th

GDTX à góp

phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo nguồn nhân lực cho
phát triển các ngành và các địa phương” cho nên dạy nghề theo hình th c GDTX
cho phụ nữ Khmer không thể chỉ dựa vào Nhà nước mà còn phải dựa vào cộng
đồng, do cộng đồng mà phát triển các loại hình dạy nghề cho phù hợp Qua đ gi p
mọi người dân được tiếp cận với á
bản thân và phát triển cộng đồng.

hương trình dạy nghề để tăng thu nhập cho
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1.4.1.6. Kiểm tra – đánh giá
Đánh giá kết quả học tập à đưa ra những nhận định về m

độ hoàn thành

nhiệm vụ học tập của NH sau một giai đoạn học tập, đối chiếu với các mục tiêu
hương trình, nhằm đưa ra những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, nâng
cao chất ượng và hiệu quả dạy học.
Kiểm tra - đánh giá trong đào tạo nghề à so sánh, đối chiếu năng ực thực hiện
thực tế đạt được ở họ sinh hay người dự thi với kết quả mong đợi đã xá định trong
chuẩn đầu ra hay mụ tiêu đào tạo theo tiêu chuẩn năng ực thực hiện [89]. Kiểm tra
- đánh giá à hâu quan trọng không thể thiếu đượ trong quá trình GD&ĐT n i
hung, trong đ

iểm tra à phương tiện, đánh giá à mụ đ h

Trong dạy nghề cho phụ nữ Khmer theo hình th c GDTX, tùy theo mụ đ h,
nội dung của mỗi hương trình, mỗi mô đun và đặ điểm của NH mà sử dụng cách
đánh giá ết quả học tập khác nhau. Hình th c và nội dung đánh giá ần linh hoạt.
Đánh giá hông nhất thiết phải thông qua một cuộc kiểm tra bài bản. ND ăn

vào

mục tiêu dạy họ để đưa ra á tiêu huẩn mà NH cần đạt sau từng bài học, khoá
học. Đánh giá năng ực của NH về cả kiến th , ĩ năng, nhận th , thái độ đối với
việc học và nội dung học tập, x m NH

đạt được mụ tiêu đào tạo hay không.

Việc kiểm tra mang t nh động viên khích lệ và à ơ sở đáng tin ậy để đánh
giá, phân loại NH nhằm có biện pháp th

đẩy hoạt động dạy học trở nên tích cực

hơn, hiệu quả hơn, hông đơn thuần chỉ để xá định, so sánh kết quả học tập của
NH. Kiểm tra - đánh giá đảm bảo không làm cho NH lo sợ mà phải giúp NH tạo
đượ động lực phấn đấu vươn ên, phát huy á mặt tích cực, khắc phục mặt tiêu
cực, hạn chế trong học nghề, qua đ nâng ao hiệu quả dạy nghề.
Cần phối hợp sử dụng kết quả nhiều loại đánh giá: đánh giá hẩn đoán để xác
định xuất phát điểm hay chất ượng đầu vào của NH; đánh giá thường xuyên trong
quá trình học để th

đẩy, điều chỉnh hoạt động dạy và họ ; đánh giá tổng kết cuối

khóa học để xá định năng ực học tập của NH và điều chỉnh hoạt động dạy học khi
cần thiết. Khi đánh giá, ần phân tích nguyên nhân của những thành công hay thất
bại, nguyên nhân của mặt tích cực và mặt còn hạn chế của NH để có biện pháp phát
huy hay khắc phục. Cần h ý đến tính tự trọng của phụ nữ Khmer và xây dựng
những mối quan hệ tích cực với NH.
Công cụ đánh giá nên đa dạng, chú trọng đánh giá qua thự hành vì hương
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trình dạy nghề ngắn hạn có tính hành dụng rất cao. Về lí thuyết, có thể đánh giá qua
vấn đáp hoặc trắc nghiệm, hạn chế á h đánh giá qua ài iểm tra tự luận.
T nh á nhân hoá

ng ần được thể hiện qua cách kiểm tra, đánh giá NH. Đối

với những lớp dạy nghề ngắn hạn mà NH không cần cấp giấy ch ng nhận kết quả
sau khoá họ thì

ng hông ần thiết đánh giá ằng điểm số. Nếu NH đã

th c và kinh nghiệm thực tiễn về vấn đề học tập nào đ thì

iến

thể tự học bằng nhiều

cách th c khác nhau, chỉ yêu cầu đạt trong mỗi lần kiểm tra. Nếu hưa đạt thì
phải học lại nội dung đ .
1.4.2. Một số lí thuyết học tập làm nền tảng trong nghiên cứu dạy nghề
cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo hình thức GDTX
1.4.2.1. Lí thuyết Kiến tạo
Lí thuyết kiến tạo [139] nhấn mạnh vai trò chủ động của NH trong quá trình
học tập nên được xem là một trong những ơ sở khoa học của dạy học hiện đại, cần
được ng dụng trong nghiên c u về dạy nghề cho phụ nữ Khmer.
Lí thuyết kiến tạo xem tri th c là một thể năng động được kiến tạo một cách
tích cực bởi chủ thể nhận th c, không phải là kết quả của quá trình chuyển giao thụ
động NH đặt mình trong môi trường học tập tích cực, phát hiện ra vấn đề, giải
quyết vấn đề thông qua việ đồng hoá hay điều
nghiệm đã

ng những kiến th c và kinh

ho th h ng với những tình huống mới, từ đ hình thành iến th c

mới cho bản thân. Quá trình học là quá trình kiến tạo thông tin.
Đặc biệt, nhà tâm lí học L.X.Vygotsky [36], [46], [144], [147], đã đưa h a
cạnh xã hội của việc học vào lí thuyết Kiến tạo, được xem là thuyết Kiến tạo xã hội,
với khái niệm "Vùng phát triển gần (Zon of Proxima D v opm nt - ZPD).
L.X.Vygotsky cho rằng các khả năng tư duy và giải quyết vấn đề có thể được chia
thành ba loại: không thể thực hiện được trong hiện tại, có thể thực hiện được nhờ sự
gi p đỡ của người khác, có thể được thực hiện độc lập (Sơ đồ 1 1).

Vùng có thể tự thực
hiện trong hiện tại

Vùng phát
triển gần
(ZPD)

Vùng không thể thực
hiện trong hiện tại

Sơ đồ 1.1. Mô hình các vùng phát triển nhận thức, theo Vygosky

40
Vùng phát triển gần à vùng mà NH tìm hiểu vượt quá trình độ phát triển
hiện tại của bản thân nhưng vẫn nằm trong ngưỡng phát triển tiềm năng, nếu có sự
nỗ lực tự thân, cùng với sự hướng dẫn của người khác hoặc hợp tác với các bạn học
năng ự hơn, NH sẽ giải quyết được vấn đề Do Vùng phát triển gần được chi
phối bởi đặ điểm l a tuổi và đặ điểm cá nhân cho nên tuỳ theo từng đối tượng NH
mà ND sử dụng á h tá động cho phù hợp Vygos y

ng đã hẳng định việc học

không chỉ chịu sự tá động của các tác nhân nhận th c, mà còn chịu ảnh hưởng của
các yếu tố xã hội và sự tương tá giữa á

á nhân Con người tự kiến tạo ra tri th c

nhưng on người không thể tách rời khỏi cộng đồng, bối cảnh và môi trường
sống xung quanh. Vì vậy, đối thoại và hợp tác là tất yếu.
Phụ nữ Khmer có nhiều trở ngại và hạn chế trong học tập. Vì vậy dạy nghề
cho phụ nữ Khmer th o quan điểm lấy NH làm trung tâm của tiến trình dạy học sẽ
tạo điều kiện để NH chủ động huy động những kiến th , ĩ năng đã

nhằm thích

nghi và khám phá trong tình huống học tập mới. Cần tạo điều kiện cho việ tương
tá , trao đổi thông tin giữa những NH với nhau, giữa NH và ND, giữa NH và cộng
đồng, gi p NH vượt qua nhiều rào cản trong học tập đối với cá nhân. Từ đ , NH rèn
luyện kỹ năng, phát triển tư duy và iến tạo kiến th c cho chính mình.
1.4.2.2. Lí thuyết Hoạt động
Thuyết hoạt động [146], [148] do các nhà tâm lí học Alexei Nikolaevich
Leontiev, L.X. Vygotsky, A. R. Luria và một số người khác sáng lập và phát triển
vào cuối những năm 1920, nhấn mạnh các nhân tố xã hội và sự tương tá giữa các
nhân tố với môi trường. Theo Thuyết Hoạt động, con người hoạt động vì những nhu
cầu mà họ muốn đạt được. Hoạt động bao giờ

ng phải

đối tượng, thông qua

hoạt động, đối tượng tá động àm thay đổi chủ thể.
Lí thuyết hoạt động rất cần được ng dụng trong dạy nghề cho phụ nữ Khmer
để kích thích tính tích cực của NH. Không thể mong đợi ở phụ nữ Khmer kết quả
học tập tốt nhất

ng như hình thành động ơ th

đẩy học nghề khi mà họ hưa

nhận ra được sự hấp dẫn lôi cuốn của tri th c hiện thân ở đối tượng học tập, hưa
nhận th

được giá trị nội dung bài học là phù hợp với xu hướng nghề nghiệp mà

mình đang th o họ Để khắc phục tính thụ động của NH và đạt được kết quả cuối
ùng như mục tiêu bài họ đã đề ra, ND phải giúp cho NH thấy được những nội
dung bài học chính là những gì mà NH muốn chiếm ĩnh, NH ần tiếp thu gì và tại
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sao; gi p NH
àm th o,

được cảm xúc tích cự đối với cái hay của chủ đề cần học tập và

ng như tự tin vào năng ực thực hiện của chính mình. Từ đ NH trở

thành chủ thể hoạt động để tìm ra và ĩnh hội kiến th c, rèn uyện thành thạo từng
kỹ năng Kết thúc bài giảng à

NH đạt được mục tiêu chung của bài.

1.4.2.3. Lí thuyết Giáo dục ngƣời lớn
Malcolm Knowles định nghĩa GDNL à nghệ thuật và khoa họ gi p người
lớn học tập

Lí thuyết Giáo dục người lớn của Malcolm Knowles (2005) [140],

[142], dựa trên 6 tiền đề hay giả thuyết như sau:
1) Nhu cầu biết Người lớn muốn biết tại sao họ cần phải học một nội dung
nào đ và những ích lợi thu được khi tham gia một khóa học (có 3 vấn đề họ cần
được làm rõ: học cái gì; tại sao học nó; tại sao nó quan trọng).
2) Kinh nghiệm Người lớn mang theo vào lớp nhiều kinh nghiệm liên quan.
3) Tự nhận thức (self-concept) Người lớn có khả năng tự nhận th c cho
nên họ có nhu cầu quyết định về việc học của chính họ, hông th h người khác áp
đặt hương trình huấn luyện hay học tập.
4) Tình trạng sẵn sàng đi học Người lớn sẵn sàng đi họ để biết những
điều cần biết, hầu có thể ng phó hữu hiệu hơn với những hoàn cảnh thực tế.
5) Định hướng mục tiêu để học Người lớn chú trọng vào những vấn đề họ
gặp phải trong đời thật và học cách ng xử với chúng.
6) Động lực để học. Mặc dù người lớn tham dự một khóa học vì những yếu
tố ngoại tại nhưng tá động mạnh nhất vẫn là những động lực nội tại.
Lí thuyết Giáo dục người lớn nhấn mạnh giá trị của quá trình học, với tiếp cận
việc học tập hợp tác và dựa trên vấn đề, nhấn mạnh sự ình đẳng giữa ND và NH.
Việc dạy họ

ho người lớn phải thực hiện trên những nguyên tắ

ơ ản: 1) Tự

thân, nghĩa à một quá trình độc lập và tự giá ; 2) Hướng tới việc giải quyết vấn đề;
3) Thỏa mãn nhu cầu học tập của NH; 4) Dựa trên kinh nghiệm sống của NH; 5)
Ch ý đến tính tự trọng của NH; 6) ND à người hướng dẫn.
GDNL được xem là sự hỗ trợ cho quá trình tự giáo dục của NH ở những độ
tuổi khác nhau, vai trò xã hội khác nhau, trong đ phải đặc biệt h ý đến những đối
tượng thiệt thòi, yếu thế nhất trong xã hội, như phụ nữ nghèo khổ, trẻ em gái, thanh
niên thất nghiệp, người DTTS, người nghèo, người ở vùng sâu, vùng xa. GDNL là
bộ phận không thể thiếu được của bất kỳ hệ thống giáo dục nào, nhằm giúp cho mọi
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người lớn đều

ơ hội và điều kiện phát triển năng ự để tham gia một cách bình

đẳng và độc lập vào sự phát triển kinh tế, văn h a, xã hội.
Dạy nghề cho phụ nữ Khmer theo hình th c GDTX là dạy học người lớn. Vì
vậy ND phải hết s c uyển chuyển, khéo léo ng dụng lí thuyết Giáo dục người lớn
vào thực tế dạy họ để tạo nên m

độ tích cực nhất nơi NH

Trong luận án này, thuật ngữ Dạy học người lớn được hiểu là những hoạt
động dạy và học có tổ chức, với chủ định hướng dẫn người lớn học để có những
thay đổi tích cực về kiến thức, kĩ năng, thái độ, hành vi trước những yêu cầu mới
của công việc và cuộc sống.
* Lí thuyết Kiến tạo, lí thuyết Hoạt động và lí thuyết Giáo dụ người lớn vừa
nhấn mạnh vai trò chủ động của NH, vừa coi trọng kinh nghiệm của NH trong hoạt
động học một á h độc lập và tự giá để phát triển khả năng tư duy và giải quyết
vấn đề. Vì vậy 3 lí thuyết này cần được nghiên c u và ng dụng trong dạy nghề cho
phụ nữ Khm r để kích thích tính tích cực của NH và nâng cao hiệu quả dạy nghề.
1.4.3. Nguyên tắc dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo hình thức
GDTX
1.4.3.1. Khái niệm nguyên tắc dạy nghề theo hình thức GDTX
Theo tác giả Thái Duy Tuyên [96, tr 162-163], “Nguyên tắc dạy học là những
luận điểm cơ bản chỉ đạo hoạt động của thầy giáo và của học sinh trong quá trình
dạy học nhằm đạt mục đích đề ra”.
Nguyên tắc dạy học là những luận điểm chung nhất có tính qui luật, có tác
dụng chỉ đạo toàn bộ tiến trình giảng dạy và học tập phù hợp với mụ đ h dạy học,
nhiệm vụ dạy học và những qui luật há h quan tá động vào quá trình dạy học,
nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho quá trình dạy học. Vận dụng các nguyên tắc
dạy học phù hợp trong mỗi bài giảng sẽ làm cho chất ượng dạy học đượ tăng ên.
Các nhà nghiên c u lí luận dạy họ đã nêu ên nhiều nguyên tắc dạy học,
nhưng việc lựa chọn, sắp xếp chúng thành một hệ thống nhất định chỉ đạo chung
cho toàn bộ các môn học, các ngành nghề, các trình độ và đối tượng NH thì vẫn
hưa đạt được sự nhất trí. Mỗi môn học, mỗi ngành nghề, mỗi trình độ và đối tượng
NH lại có một số nguyên tắc dạy học phù hợp với đặ điểm riêng của nó. Vì vậy,
cần chú trọng sự tiếp cận đa dạng trong GD&ĐT trên nhiều phương diện và m

độ

há nhau, như đa dạng về văn h a tộ người, văn h a địa phương, về tôn giáo, về
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nghề nghiệp (nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ ông, thương mại, dịch vụ,…). Nguyên
tắc dạy nghề theo hình th c GDTX phải cân nhắ đến sự phù hợp với kinh tế, xã hội
và văn h a dân tộ , văn h a địa phương

ng như phù hợp với từng nh m đối tượng

NH. ND phải thay đổi cách dạy của mình cho phù hợp với cách học tập của NH
nhằm giúp mỗi cá nhân học tập tốt hơn th o á h ủa họ để phát triển tiềm năng
riêng

, đ ng g p vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội.
Dạy nghề theo hình thức GDTX trong luận án này chính là hoạt động dạy học

trong quá trình dạy nghề, vì vậy nó vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc chung trong
dạy học. Bên cạnh đ , GDTX mang tính mở, đa dạng và linh hoạt cho nên khi thực
hiện quá trình dạy nghề theo hình th c GDTX phải hết s c linh hoạt, mềm dẻo, đa
dạng. Các thành tố của quá trình dạy nghề theo hình th c GDTX cần được thực hiện
vừa tuân thủ những qui định chung, vừa mềm dẻo, linh hoạt cho phù hợp với đặc
điểm của NH và điều kiện của ơ sở dạy nghề, của địa phương Điều quan trọng khi
xây dựng các nguyên tắc dạy nghề theo hình th c GDTX, cần quan tâm NH muốn
học cái gì? họ như thế nào? họ được cái gì?
Vậy, Nguyên tắc dạy nghề theo hình thức GDTX là hệ thống những luận
điểm cơ bản có tính qui luật, có tác dụng chỉ đạo việc xác định mục tiêu, nội dung,
phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với mục đích
dạy học và những qui luật khách quan tác động vào toàn bộ tiến trình giảng dạy và
học nghề theo hình thức GDTX nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
Vì nguyên tắc dạy học là những tri th c, kinh nghiệm đượ đ

ết từ thực

tiễn dạy học, là kết quả nhận th c của on người về quá trình dạy học, cho nên nó
không phải là cẩm nang uôn uôn được sử dụng một cách rập khuôn trong mọi
trường hợp, mọi thời đại. Nguyên tắc dạy học chỉ cung cấp hệ thống những ơ sở lí
luận, làm chỗ dựa để giải quyết những nhiệm vụ dạy và học.
1.4.3.2. Ba nguyên tắc cơ bản trong dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng
ĐBSCL theo hình thức GDTX
Điều 3 Luật Giáo dục (2005) qui định:“Hoạt động giáo dục phải được thực
hiện theo nguyên lí học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí
luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và
giáo dục xã hội.”
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Các nguyên tắc dạy họ đã được các nhà lí luận giáo dụ họ đề cập nhiều và
được vận dụng chung trong thực tế dạy học. Tuy nhiên, nguyên tắc dạy họ đối với
từng trình độ, từng nh m đối tượng NH trong từng hoàn cảnh cụ thể thì phải có nội
hàm khác nhau. Hoạt động dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL

nhiều

điểm đặ thù T nh đặc thù không chỉ thể hiện ở môi trường dạy học chịu sự tác
động lớn bởi điều kiện kinh tế - văn hoá - xã hội của vùng và tính dân tộc của cộng
đồng, mà còn thể hiện ở ngay bản thân NH là phụ nữ Khmer, và từ đ

o th o t nh

đặc thù ở phía ND và cả quá trình dạy học. Vì vậy, dạy nghề cho phụ nữ Khmer
vùng ĐBSCL th o hình th

GDTX

ng tuân th o những nguyên tắc dạy học

hung, đồng thời cần có những nguyên tắc dạy học với nội hàm mang tính đặc thù
cho phù hợp với đối tượng NH thuộc nhóm yếu thế này, để giúp NH vượt qua
những h

hăn, rào ản gây ảnh hưởng tiêu cự đến việc học nghề, nhằm nâng cao

chất ượng dạy nghề.
GD trong thế kỷ XXI cần có những thay đổi cụ thể, điều đ được phản ánh ở
bốn trụ cột giáo dục mà tổ ch

UNESCO đã đặt ra: Học để biết, Học để làm, Học

để tự khẳng định mình, Học để cùng chung sống với nhau. Mục tiêu mà hoạt động
dạy họ hướng đến là sự tiến bộ của NH. Mà NH chính là yếu tố quyết định sự tiến
bộ, phát triển của mình Như vậy, việc dạy phải gây được ảnh hưởng tích cự đến
quá trình phát triển ở NH, làm cho NH

động ơ, mong muốn học và học tích cực.

Phụ nữ Khm r thường ngại học tập nên họ chỉ

động lực học nghề và học

thật sự khi nhìn thấy được lợi ích thiết thực của việc học nghề

ng như việc học

không quá h đối với họ. Mọi sự ép buộ , áp đặt hay mọi biện pháp hành chính
đều không có tác dụng: hoặc là họ sẽ hông đi học, hoặc là họ sẽ đến lớp một cách
thờ ơ, thụ động chỉ để nhận được các khoản hỗ trợ th o qui định mà không quan
tâm sẽ họ được gì. Vì vậy, cần chỉ ra cho NH thấy sự đầu tư và nỗ lực của họ sẽ
đượ đền đáp x ng đáng vì hủ đề học tập chính là những gì thiết thân đối với họ;
việc học nghề sẽ bổ sung những gì NH cần, ù đắp những gì NH thiếu, làm sáng tỏ
những gì NH òn mơ hồ về một số vấn đề nghề nghiệp mà họ quan tâm. Hay nói
cách khác, khi tham gia học nghề, NH sẽ thoả mãn nhu cầu biết đượ , àm được cái
mà họ muốn học. Thực hiện đượ điều này

ng chính là thực hiện 2 trụ cột đầu

tiên mà giáo dục đào tạo trong thế kỷ XXI nhắm tới: Học để biết , Học để làm
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Cần quan tâm đ ng m

đến việc giáo dục cho NH ý th

đầy đủ và sâu sắc

về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học nghề để NH xá định đ ng mụ đ h học
tập và xây dựng động ơ học tập đ ng đắn: Học để làm người , để khẳng định
mình, cải thiện vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và trong cộng đồng,
xoá dần định kiến của xã hội và tâm lí tự ti, mặc cảm của chính bản thân phụ nữ
Khmer. Điều đ sẽ giúp phụ nữ Khm r

động ơ th

đẩy bên trong và tự định

hướng tham gia học nghề một cách tích cực để giải quyết vấn đề trong cuộc sống
của chính họ. Động ơ ên trong sẽ th

đẩy NH thiết lập mụ đ h học tập và nỗ

lực thực hiện để đi đến thành công, ch không phải do sự thúc ép từ bên ngoài.
Trong dạy nghề cho phụ nữ Khmer, ND cần hướng cho NH biết lắng nghe,
chia sẻ và chấp nhận nhau, biết Học để cùng chung sống với nhau ND và NH tác
động lẫn nhau để làm chuyển biến nhân cách của NH theo mục tiêu và nội dung đào
tạo đã được xá định. Vì vậy cần tạo điều kiện và ơ hội thích hợp để NH tương tá ,
lắng nghe ý kiến của người khác, kể cả những quan điểm trái chiều của NH khác và
của ND để hiểu rõ quan điểm và cảm xúc của nhau. Điều này sẽ giúp xây dựng mối
quan hệ thoải mái và hài lòng của mọi thành viên trong lớp học. Việc dạy học phải
kết hợp với giáo dục nhân cách của on người mới trong thời kì hội nhập.
Trên ơ sở nghiên c u những đặ điểm học nghề của phụ nữ Khmer vùng
ĐBSCL, ăn

vào 3 lí thuyết học tập làm nền tảng nêu trên, luận án này đề xuất,

bổ sung, hoàn chỉnh 3 nguyên tắ

ơ ản và phù hợp nhất để phát triển lí luận về

các nguyên tắc dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX.
1) Nguyên tắc “Tích cực, sáng tạo”:
Nguyên tắ

Tích cực, sáng tạo chủ yếu chỉ đạo hoạt động dạy. ND cần thiết

kế và sử dụng các PPDH, kiểm tra – đánh giá th o quan điểm NH là trung tâm.
Mục tiêu của nguyên tắc “Tích cực, sáng tạo”:
- Giúp NH xoá đi ảm giác mệt mỏi, ngán ngẫm khi học nghề;

động lực và

cảm xúc tích cực, tự tin, ham thích và tự giác học nghề, vượt qua những hạn chế và
rào cản để phát triển nhân á h on người mới;
- Giúp NH rèn luyện được tính chủ động vận dụng và chia sẻ kinh nghiệm cho
nhau trong học nghề;
- Giúp NH cảm nhận được sự tôn trọng, khắc phục tình trạng tự ti, mặc cảm và
thụ động trong học tập;
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- Giúp mỗi NH có sự cố gắng cần thiết đồng thời tăng ường sự cộng tác, hỗ
trợ lẫn nhau để khắc phục những hạn chế của cá nhân trong học tập nhằm vươn tới
những tri th c mới và phát triển năng ực nhận th c;
- Giúp NH củng cố, khám phá và vận dụng các kiến th c, kỹ năng, thái độ
một cách toàn diện và thích hợp vào thực tiễn.
Những biểu hiện mong đợi khi thực hiện nguyên tắc “Tích cực, sáng tạo”:
- NH xá định rõ mụ đ h học tập và xây dựng động ơ học tập đ ng đắn;
- NH biết chia sẻ, chấp nhận và tôn trọng nhau;
- NH không tự ti mặc cảm và thụ động trong học tập;
- NH phát huy tốt vai trò chủ động, tự ĩnh hội tri th c, kết hợp với vai trò chỉ
đạo, hướng dẫn của ND;
- NH biết cách học và vận dụng sáng tạo những kiến th , ĩ năng đã học vào
những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn ao động nghề nghiệp;
- NH thoả mãn nhu cầu biết đượ , àm được cái mà mình muốn học.
2) Nguyên tắc “Thiết thực”
Nguyên tắ

Thiết thự

chủ yếu chỉ đạo việc xây dựng nội dung và sử dụng

các PPDH. Nội dung dạy học phải gắn với việc làm. Muốn đượ như vậy, nội dung
dạy nghề phải được xây dựng trên ơ sở khảo sát để đáp ng nhu cầu, năng ực và
điều kiện của NH

ng như ủa cộng đồng, địa phương hoặc doanh nghiệp. PPDH

chú trọng hướng dẫn NH cách tự học, tự rèn luyện và vận dụng nội dung học tập để
giải quyết những vấn đề trong thực tế việc làm.
Mục tiêu của nguyên tắc “Thiết thực”:
- Thu hút NH quan tâm học tập để giải quyết những vấn đề thực tế có liên
quan thiết thự đến việc làm

ng như uộc sống của chính họ;

- Giúp NH thoả mãn được nhu cầu đa dạng về học nghề để cải thiện m c sống,
th o hướng

ần gì học nấy ;

- Giúp NH phát huy thế mạnh kinh nghiệm và tay nghề

iên quan đến vấn

đề học tập, đồng thời khắc phụ được những hạn chế về năng ự tư duy lí luận.
- Giúp NH rèn luyện tốt và biết cách vận dụng để hành nghề.
Những biểu hiện mong đợi khi thực hiện nguyên tắc “Thiết thực”:
- Nội dung dạy nghề gắn với việc làm, được sự đồng thuận của NH và xã hội;
- Nội dung dạy nghề được cấu tr

th o mô đun và đảm bảo tỉ lệ thực hành
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chiếm trên 70% tổng thời ượng đào tạo;
- Các PPDH được thiết kế và sử dụng phù hợp với quan điểm Họ đi đôi với
hành , Nhà trường gắn liền với xã hội
3) Nguyên tắc “Linh hoạt, đa dạng, vừa sức”
Nguyên tắ

Linh hoạt, đa dạng, vừa s c chỉ đạo việc thực hiện cả về nội

dung, PPDH, PTDH, hình th c tổ ch c dạy họ và đánh giá, th o hướng ưu tiên tạo
điều kiện thuận lợi nhất cho việc học nghề của phụ nữ Khmer.
Mục tiêu của nguyên tắc “Linh hoạt, đa dạng, vừa sức”:
- Giúp NH dễ sắp xếp thời gian và tự giác, chủ động học tập, khắc phụ được
điều kiện học tập có nhiều h

hăn và năng ực học tập hông đồng đều;

- Giúp NH tăng ường sự cộng tác, hỗ trợ lẫn nhau để khắc phục những hạn
chế của cá nhân trong học tập;
- Giúp NH có nhiều ơ hội và điều kiện vận dụng nội dung học tập vào thực
hành mở rộng để xử lí những vấn đề có liên quan tại cộng đồng;
- Giúp NH tránh sự nhàm chán, khuôn mẫu và phát huy được không khí học
tập năng động, thoải mái;
- Giúp NH biết đượ , àm được tất cả các công việ trong hương trình ủa
khóa học nghề để vận dụng vào thực tế ao động sản xuất;
- Gi p ơ sở dạy nghề khắc phụ được lối đào tạo chỉ đ ng hung trong ớp
học, tách rời thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, đồng thời khắc
phụ được sự thiếu hụt về ơ sở vật chất, thiết bị và vật tư thực hành.
Những biểu hiện mong đợi khi thực hiện nguyên tắc “Linh hoạt, đa dạng,
vừa sức”:
- Nội dung dạy nghề:
+ Dễ dàng được lắp ghép, phát triển và cập nhật kiến th c mới nhằm đáp
ng nhu cầu thực tiễn ao động sản xuất thường xuyên biến động;
+ Không yêu cầu cao về trình độ học vấn, không quá dài, phù hợp với năng
lực học tập có nhiều hạn chế của NH.
- Tài liệu học tập: chú trọng hình th c trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện,
không nặng nề lí luận.
- Phương tiện, công cụ, đồ dùng dạy họ đầy đủ, đa dạng, phù hợp với nội
dung để hỗ trợ tốt cho việc dạy và học.

48
- Các PPDH được thiết kế và sử dụng kết hợp một cách phù hợp th o hướng:
+ Chú trọng tính trự quan sinh động và kiểu dạy

ầm tay chỉ việ ;

+ Khuyến khích, đề cao và tạo điều kiện cho sự tương tá và hợp tác giữa
NH với nhau để cùng giải quyết vấn đề;
+ Duy trì sự kỳ vọng ao nhưng hợp lí đối với NH, giúp NH nhận th c,
khám phá, vận dụng các kiến th c, kỹ năng, thái độ một cách thích hợp.
- Hình th c tổ ch c dạy học:
+ Linh hoạt tại ơ sở dạy nghề, tại ơ sở sản xuất, tại thự địa; chú trọng
dạy nghề dựa vào cộng đồng, có thể dựa vào nhà chùa;
+ Dạy học tập trung theo bài lớp, tự học tại nhà; dạy học theo mùa vụ sản
xuất, dạy liên tục hằng ngày hoặc theo quá trình phát triển của vật nuôi, cây trồng.
- Đánh giá:
+ Công cụ đánh giá đa dạng, chủ yếu đánh giá qua thực hành, vấn đáp và
trắc nghiệm;
+ Kết hợp đánh giá ủa ND và tự đánh giá ủa NH; kết hợp đánh giá
thường xuyên, đánh giá từng phần trong quá trình họ và đánh giá ết th
kết th

mô đun,

hoá đào tạo;

- NH thành thạo từng công việc một trong quá trình học nghề mà hông đặt
nặng yếu tố thời gian học tập.
Komenxki [30] cho rằng on người là một thực thể của tự nhiên, vì vậy việc
giáo dục con người phải phù hợp với quy luật tự nhiên. Những phân tích ở mục
1.3.2 về “Một số đặc điểm học nghề của phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL” cho thấy đối
tượng NH này rất đa dạng và có những đặ điểm rất riêng biệt, trong đ có rất ít
thuận lợi nhưng rất nhiều bất lợi, rào cản đối với việc học nghề và nhiều hạn chế
trong học tập. Ba nguyên tắc dạy nghề ơ ản và đặc thù nêu trên à ơ sở để đề ra
các biện pháp thực hiện về mục tiêu, nội dung, PPDH, PTDH, hình th c tổ ch c và
kiểm tra đánh giá phù hợp đặ điểm NH, đáp ng nhu cầu và năng ực của NH là
phụ nữ Khmer tại các lớp dạy nghề theo hình th c GDTX. Bên cạnh đ , cần kết hợp
vận dụng các nguyên tắc dạy họ

ho người lớn n i hung để giúp NH tạo ra được

động lực tham gia giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong học tập. Từ đ , NH sẽ
tìm ra được cái mới về kiến th c, ĩ năng và rèn luyện phẩm chất để không chỉ bù
đắp những lỗ hổng kiến th

mà òn tăng ường năng ực cá nhân.
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Mỗi nguyên tắc dạy học có nội dung riêng, phản ánh những khía cạnh khác
nhau của quá trình dạy học. Tuy nhiên, các nguyên tắc dạy học có mối liên hệ mật
thiết với nhau, nội dung của các nguyên tắ đan ết với nhau, hỗ trợ nhau nhằm
đảm bảo thực hiện quá trình dạy họ đạt được hiệu quả. Vì vậy, cần kết hợp các
nguyên tắc thành một thể hoàn chỉnh thì mới đạt được hiệu quả cao trong dạy học.
Trên ơ sở 3 nguyên tắ

ơ ản chỉ đạo nêu trên, chúng tôi xây dựng bộ tiêu

h đánh giá hiệu quả dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL, bao gồm 9 tiêu
chí với 24 tiêu chuẩn, được trình bày trong Bảng 1.1 như sau:
Bảng 1.1. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả dạy nghề cho phụ nữ Khmer
vùng ĐBSCL theo hình thức GDTX
Nguyên
tắc chỉ
đạo

Tiêu chí
đánh giá

Tiêu chuẩn đánh giá

1.1 – NH xá định rõ mụ đ h học tập và xây dựng
động ơ học tập đ ng đắn

Nguyên
tắc
“Tích
cực,
sáng
tạo”

1.2 – NH biết chia sẻ, chấp nhận và tôn trọng nhau
1 – Tính tích
cực của NH
1.3 – NH không tự ti, mặc cảm và thụ động học tập
1.4 – NH phát huy tốt vai trò chủ động, tự ĩnh hội tri
th c, kết hợp với vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của ND
2 – Tính 2.1 – NH biết cách học và vận dụng sáng tạo kiến th c,
sáng tạo của ĩ năng đã học vào những tình huống khác nhau trong
học tập và trong thực tiễn ao động nghề nghiệp
NH
2.2 – NH thoả mãn nhu cầu biết đượ , àm được cái mà
mình muốn học

Nguyên
tắc
“Thiết
thực”

3.1 - Nội dung dạy nghề gắn với việc làm, đáp ng nhu
3 – Tính thiết cầu và được sự đồng thuận của NH và xã hội
thực của nội
dung
dạy 3.2 – Nội dung dạy nghề được cấu tr th o mô đun và
đảm bảo tỷ lệ thực hành chiếm trên 70% tổng thời
nghề
ượng đào tạo
4.1 – Các PPDH được sử dụng phù hợp với quan điểm
4 – Tính thiết họ đi đôi với hành , dạy theo từng công việc của nghề
thực
của
4.2 – Các PPDH được sử dụng phù hợp với quan điểm
PPDH
Nhà trường gắn liền với xã hội
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5 – Tính
hoạt,
dạng,
sức của
dung
nghề

linh
đa
vừa
nội
dạy

6 – Tính linh
hoạt,
đa
dạng,
vừa
sức của các
học liệu và
PTDH

5.1 - Nội dung dạy nghề dễ dàng được lắp ghép, phát
triển và cập nhật kiến th c mới nhằm đáp ng nhu cầu
thực tiễn ao động sản xuất thường xuyên biến động.
5.2 - Nội dung dạy nghề không yêu cầu cao về trình độ
học vấn, không quá dài và phải phù hợp với năng ực
học tập có nhiều hạn chế của NH.
6.1 – Tài liệu học tập chú trọng hình th c trực quan, dễ
hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, không nặng nề lí luận.
6.2 – Phương tiện, công cụ, đồ dùng dạy họ đầy đủ, đa
dạng, phù hợp với nội dung để hỗ trợ tốt cho việc dạy
và học.
7.1 – Các PPDH được thiết kế và sử dụng kết hợp một
cách phù hợp, chú trọng tính trự quan sinh động và
kiểu dạy ầm tay chỉ việ

7 – Tính linh
hoạt,
đa 7.2 – Các PPDH khuyến khích, đề cao và tạo điều kiện
dạng,
vừa cho sự tương tá và hợp tác giữa NH với nhau để cùng
sức của các giải quyết vấn đề
PPDH
7.3 – Các PPDH duy trì sự kỳ vọng ao nhưng hợp lí
đối với NH, giúp NH nhận th c, khám phá, vận dụng
các kiến th c, kỹ năng, thái độ một cách thích hợp
Nguyên
tắc
“Linh
hoạt, đa
dạng,
vừa
8 – Tính linh
sức”
hoạt, đa dạng
của các hình
thức tổ chức
dạy học

7.4 – Dạy học tùy th o năng ực của NH ho đến khi
thành thạo lần ượt từng công việ , hông đặt nặng yếu
tố thời gian.
8.1 – Tổ ch c dạy học linh hoạt tại ơ sở dạy nghề, tại
ơ sở sản xuất, tại thự địa; chú trọng dạy nghề dựa vào
cộng đồng, có thể dựa vào nhà chùa
8.2 – Tổ ch c dạy học tập trung theo bài lớp, tự học tại
nhà; dạy học theo mùa vụ sản xuất, dạy liên tục hằng
ngày hoặc dạy theo quá trình phát triển của vật nuôi,
cây trồng.
9.1 – Công cụ đánh giá đa dạng, chủ yếu đánh giá qua
thực hành, vấn đáp và trắc nghiệm.

9 – Tính linh
hoạt, đa dạng 9.2 – Kết hợp đánh giá ủa ND và tự đánh giá ủa NH,
và vừa sức th o hướng động viên khích lệ người học, không nhất
của kiểm tra thiết đánh giá thông qua iểm tra
- đánh giá
9.3 – Kết hợp đánh giá thường xuyên, đánh giá từng
phần trong quá trình học và đánh giá ết th mô đun,
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kết th

hoá đào tạo

9.4. Đánh giá NH đạt ở công việc này thì mới chuyển
sang công việc khác
1.4.4. Qui trình dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo hình thức
GDTX
Dạy nghề cho phụ nữ Khmer theo hình th c GDTX phải bắt đầu từ nhu cầu
của h nh người phụ nữ Khmer, trên ơ sở nhu cầu của địa phương hoặc của người
sử dụng ao động nếu dạy nghề để cung ng cho doanh nghiệp; phải phù hợp với
năng ự và điều kiện học tập của NH... Qui trình dạy nghề cho phụ nữ Khmer theo
hình th c GDTX gồm 4 nội dung lớn với 9 ước công việc cần thực hiện như sau:
Nội dung 1: Xác định nhu cầu - Chọn NH
Bước 1 – Xác định nhu cầu và tiềm năng: Khảo sát, phân tích, đánh giá nhu
cầu học nghề của phụ nữ Khmer và của địa phương hoặ người sử dụng ao động;
điều kiện vật chất, văn h a, tinh thần và những tiềm năng

thể huy động để hỗ trợ

dạy nghề Bước này rất quan trọng vì giúp phân tích một cách sát thực tình hình tại
chỗ, đồng thời tạo ra động ơ và òng tin ủa phụ nữ Khm r đối với việc học nghề.
Bước 2 - Chọn NH - Xác định mục tiêu – Xây dựng lớp: Trên ơ sở kết quả
phân tích yêu cầu của xã hội, chọn và phân nhóm NH một á h tương đối để tổ
ch c lớp học phù hợp theo nội dung và trình độ đào tạo. Xác định NH sẽ đạt được
những thay đổi gì sau khóa học, t c là NH sẽ như thế nào hoặc có khả năng àm
được gì sau khi kết thúc khoá học nghề. Cần đảm bảo mụ tiêu đáp ng nhu cầu đào
tạo, phù hợp với điều kiện ơ sở dạy nghề và đặ điểm của NH.
Nội dung 2: Chuẩn bị dạy học
Bước 3 - Thiết kế chương trình – Biên soạn bài học: Xuất phát từ mục tiêu
chung của khoá học, thiết kế hương trình với hệ thống á mô đun, tiểu mô đun ài
học. Khi thiết kế hương trình, phải t nh đến những vấn đề mà xã hội đặt ra như à
đơn đặt hàng đối với cơ sở dạy nghề. Song song đ phải quan tâm đến nhu cầu, điều
kiện, năng ực của NH, nếu không thì nội dung dạy nghề dù
đến đâu

ng hông mang ại lợi

được chuẩn bị tốt

h gì, vì NH hông ĩnh hội được. Trên ơ sở

hương trình đã thiết kế, biên soạn nội dung các mô đun, tiểu mô đun ài học cụ thể
đáp ng nhu cầu của NH và nhu cầu của địa phương hoặ người sử dụng ao động.
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Bước 4 – Thiết kế dạy học: Thoả thuận với NH về thời gian, địa điểm và các
hình th c tổ ch c dạy họ th o hướng linh hoạt, gắn liền với mùa vụ sản xuất và
dựa vào cộng đồng, sao cho thuận lợi nhất cho NH. Lập kế hoạch dạy học (nêu rõ
bài học, thời gian, địa điểm, thiết bị, dụng cụ, vật tư và nguyên iệu thực hành...);
soạn giáo án (thiết kế các hoạt động dạy học); xây dựng các bảng qui trình, hình
minh họa, phiếu thực hành, công cụ đánh giá, phiếu đánh giá,
Bước 5 – Chuẩn bị cơ sở vật chất và PTDH: Chuẩn bị nơi học, thiết bị, dụng
cụ, vật tư và nguyên iệu thự hành đảm bảo đủ điều kiện dạy học một cách phù
hợp, linh hoạt, th o hướng vận dụng tốt những điều kiện có sẵn tại cộng đồng.
Nội dung 3: Tổ chức dạy học
Bước 6 – Đánh giá chẩn đoán: Khảo sát đầu vào để đánh giá năng ực của NH
nhằm có sự điều chỉnh phù hợp trong cách dạy.
Bước 7 – Dạy học và kiểm tra, đánh giá: Lên lớp, dạy học và kiểm tra - đánh
giá trong quá trình học và cuối h a Đây à ước trọng tâm, là hoạt động chính của
quá trình vì nó chiếm nhiều thời gian nhất và mang lại hiệu quả dạy học trực tiếp.
Đối chiếu với mụ tiêu đầu ra của hương trình dạy nghề để đánh giá ết quả toàn
khóa về kiến th , ĩ năng, thái độ của người học.
Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả
Bước 8 - Đánh giá hiệu quả khóa học:
- Dựa vào kết quả tự đánh giá ủa h nh người học và người dạy, chú trọng
khả năng ng dụng vào việc làm của người họ ; đối chiếu với bảng tiêu chí đánh
giá hiệu quả dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX.
- Đánh giá tá động của khóa dạy nghề đến cộng đồng.
Bước 9 - Đánh giá việc thực hiện qui trình
- Đánh giá những thuận lợi và ưu điểm trong khi thực hiện qui trình dạy nghề.
- Đánh giá những h

hăn và hạn chế trong khi thực hiện qui trình dạy nghề.

Qui trình dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX
được thể hiện dưới dạng sơ đồ như sau (trang 53):
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B1- Xác định nhu cầu và tiềm năng
Xác định nhu cầu,
chọn NH

B2- Chọn NH - Xác định mục tiêu - Xây
dựng lớp
B3- Thiết kế chương trình - Biên soạn
bài học
B4- Thiết kế dạy học

Chuẩn bị dạy học

B5- Chuẩn bị cơ sở vật chất và PTDH

B6- Đánh giá chẩn đoán
Tổ chức dạy học
B7- Dạy học và kiểm tra, đánh giá
B8- Đánh giá hiệu quả khóa học
Đánh giá hiệu quả
B9- Đánh giá việc thực hiện qui trình
Sơ đồ 1.2. Qui trình dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL
theo hình thức GDTX
1.5. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL
theo hình thức GDTX
Theo tiếp cận hệ thống cấu trúc, quá trình dạy họ đượ x m như một hệ
thống gồm nhiều thành tố có quan hệ biện ch ng với nhau và đượ đặt trong một hệ
thống lớn hơn, đ

à hệ thống môi trường kinh tế - văn hoá - xã hội của vùng và tính

dân tộc của cộng đồng. Toàn bộ hệ thống quá trình dạy học tồn tại và phát triển
không ngừng trong sự tương tá

ên trong được tạo nên bởi chính các thành tố của

quá trình dạy họ và tá động qua lại với môi trường bên ngoài mà nó tồn tại. Khi
á điều kiện ên ngoài thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi mạnh mẽ các thành tố của
quá trình dạy học. Ngược lại, quá trình dạy học phát triển sẽ góp phần th

đẩy sự

vận động đi ên ủa các yếu tố môi trường bên ngoài. Dạy họ đạt được kết quả cao
khi phối hợp một á h hài hòa, ân đối giữa các yếu tố của quá trình dạy học với
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các yếu tố khách quan. Quá trình dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL hông
là ngoại lệ,

ng hịu sự tá động của các yếu tố khách quan về vật chất lẫn tinh

thần, trong đ một số yếu tố ảnh hưởng quan trọng như sau:
- Việc làm và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Việc làm sau khi học nghề
như hả năng tiêu thụ sản phẩm àm ra

ng

tá động rất lớn đến việc dạy nghề cho

phụ nữ Khmer. Nếu sau khi học nghề mà có việc làm phù hợp với nghề đã học, phù
hợp với khả năng ủa mình,

ng như dễ dàng tiêu thụ sản phẩm thì ngày càng thu

h t được nhiều phụ nữ Khmer vào học nghề.
- Kinh tế gia đình. Phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL thường gặp nhiều h

hăn

về vật chất khi học nghề, như thiếu ái ăn hằng ngày ho gia đình, thiếu chi phí và
điều kiện đi ại để học nghề, thiếu vốn để ng dụng nghề đã học. Vì vậy chính sách
của Nhà nước tập trung phát triển kinh tế, nâng ao đời sống của đồng bào Khmer
nói chung,

ng như h nh sá h ưu đãi đối với phụ nữ Khmer trong và sau khi học

nghề là rất cần thiết, tá động tích cực đến việc học nghề của phụ nữ Khmer.
- Môi trường đa văn hóa: Môi trường văn h a của cộng đồng ảnh hưởng rất
lớn đến việc hình thành nếp sống, thói quen, sự phát triển nhận th c và nhân cách
của các thành viên trong cộng đồng đ . ĐBSCL có 4 dân tộc chủ yếu là Kinh,
Khm r, Hoa, Chăm chung sống chan hòa từ nhiều thế kỷ qua, à nơi hội tụ nền văn
h a đậm đà ản sắc dân tộc và sự giao thoa văn h a giữa các dân tộc với nhau.
Người Khm r vùng ĐBSCL n i hung và phụ nữ Khmer ngoài ảnh hưởng văn h a
chung của vùng miền còn có bản sắc văn h a đặc thù của riêng mình. Vì vậy khi
nghiên c u vận hành quá trình dạy nghề cho phụ nữ Khmer, phải h ý đến sự
tương tá với môi trường văn h a mà quá trình dạy nghề đang tồn tại trong đ , đặc
biệt là sự ảnh hưởng của văn hoá dân tộ và văn hoá tôn giáo
Kết luận Chƣơng 1
1- Những năm uối thế kỷ XX, nhiều nhà khoa học về giáo dục đã hỉ ra rằng
GDKCQ hay GDTX sẽ là giải pháp duy nhất để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng
trong giáo dụ . Việc học tập của mỗi on người phải được duy trì trong suốt cuộc
đời.
2- Để

được giờ học tốt, cần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng

tạo của cả ND và NH Để tạo ra những hoạt động phong phú, hấp dẫn, nhằm hơi
dậy h ng thú, lòng ham học tập, tìm tòi,

h th h tư duy sáng tạo của NH à người
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lớn, đòi hỏi ND phải hiểu được nhu cầu, nguyện vọng, h ng th , năng ự … ủa
từng NH, đồng thời phải nắm được hoàn cảnh, điều kiện, môi trường… trong quá
trình dạy họ

Trên ơ sở đ , ND quyết định dạy cái gì, dạy như thế nào, sử dụng

phương tiện gì, hình th c tổ ch c ra sao, kiểm tra – đánh giá như thế nào.
3 – NH là người lớn nói chung rất đa dạng về độ tuổi, tâm lí, tính cách, học
vấn, thời gian bỏ học, hoàn cảnh gia đình, inh nghiệm và vốn hiểu biết, động ơ và
nhu cầu học tập,… Trong hi đ , phụ nữ Khmer còn gặp nhiều h

hăn hạn chế

hơn về khách quan lẫn chủ quan, do ảnh hưởng những yếu tố về giới, tâm lí dân tộc,
hoàn cảnh kinh tế và địa àn ư tr nên thường tự ti mặc cảm và ngán ngại học
nghề. Vì vậy, nguyên tắc dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL theo hình th c
GDTX phải phản ánh được triết lí cốt lõi của lí thuyết Giáo dục người lớn và một số
lí thuyết học tập khác khích lệ NH tích cực hoạt động kiến tạo tri th c. Các nguyên
tắc phải tuân thủ nguyên lí giáo dục chung của Nước nhà đồng thời phải chỉ đạo giải
quyết được những yêu cầu thiết thực nhất của thực tiễn vùng miền và dân tộc. Hoàn
cảnh của mỗi địa phương thường rất khác biệt nhau nên không thể có một công th c
chung thần diệu để àm ho á
ở mọi nơi, do đ

hương trình GDTX được thành công lại thống nhất

ần vận dụng các nguyên tắc một cách đ ng đắn và phù hợp.

4 – Cơ sở lí luận nêu trên, đặc biệt là các nguyên tắc dạy nghề theo hình th c
GDTX à quan điểm chỉ đạo để soi rọi vào thực trạng và đề xuất các biện pháp dạy
nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX, với NH đượ đặt ở vị
trí trung tâm của mọi hoạt động dạy nghề C như vậy mới tháo gỡ được những rào
cản khách quan, đồng thời hơi gợi cho từng NH thật sự
học nghề chính từ động lực th

ước muốn học nghề,

đẩy của bản thân, với lòng tự trọng, tự nguyện đối

mặt với thử thách để tìm hiểu, khám phá các giá trị tri th c và rèn luyện ĩ năng
nhằm hoàn thiện chính mình và đ ng g p ho ộng đồng, xã hội. Điều đ g p phần
đưa hủ trương ủa Đảng, chính sách của Nhà nước về dạy nghề và giải quyết việc
àm ho đồng bào DTTS đi vào uộc sống một cách hiệu quả.
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Chƣơng 2
THỰC TRẠNG DẠY NGHỀ CHO PHỤ NỮ KHMER
VÙNG ĐBBSCL THEO HÌNH THỨC GDTX
2.1. Khái quát về đặc điểm địa lí, kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL
2.1.1. Địa lí tự nhiên
Vùng ĐBSCL là vùng cực nam của nước Việt Nam, là một bộ phận của châu
thổ sông Mê Kông, òn được gọi là Vùng đồng bằng Nam Bộ hoặc miền Tây Nam
Bộ hoặc theo cách gọi ngắn gọn là Miền Tây.
ĐBSCL

vị trí nằm liền kề vùng Đông Nam Bộ, phía Bắc giáp Campuchia

với đường biên giới khoảng 330 km, phía Tây Nam là Vịnh Thái Lan, ph a Đông
Nam là Biển Đông. Vùng ĐBSCL có 1 thành phố trực thuộ trung ương à thành
phố Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tr , Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu
Giang, S

Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau [145].

Hình 2.1. Bản đồ địa lí vùng ĐBSCL
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tổng diện tích các tỉnh thuộc
ĐBSCL là 40.548,2 km², chiếm 12,3% diện tích cả nước [135].
ĐBSCL à vùng đồng bằng thấp và đồng bằng ngập nước, ở khu vực giữa hai
dòng sông Hậu và sông Tiền. Theo công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
khoảng 40% vùng ĐBSCL có thể bị ngập trong nước biển do biến đổi khí hậu. Bên
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cạnh đ , do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino, nhiều vùng ven biển của ĐBSCL gặp
tình trạng hạn hán và nước mặn xâm nhập sâu vào nội địa Ngoài ra tá động ở
thượng nguồn như nạn phá rừng và một loạt các đập nước đang đưa vào ế hoạch
ở Trung Quốc, Lào và Campuchia đã giảm thiểu ượng phù sa bồi đắp ở các cửa
sông, khiến vùng ven biển bị ngập dần [145].
2.1.2. Kinh tế - xã hội
Vùng ĐBSCL có khí hậu cận x h đạo (mưa nhiều, nắng nóng) nên thuận lợi
phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển trồng

a nước và cây ương thực. Diện

tích canh tác nông nghiệp và thủy sản hưa tới 30% của cả nướ nhưng ĐBSCL
đ ng g p hơn 50% diện tích lúa, 71% diện tích nuôi trồng thủy sản, 30% giá trị sản
xuất nông nghiệp và 54% sản ượng thủy sản của cả nước. Xuất khẩu gạo từ toàn
vùng chiếm tới 90% sản ượng, xuất khẩu thủy sản chiếm 60% xuất khẩu thủy sản
của cả nướ ,

Ngoài ra ây ăn quả òn đặc sản nổi tiếng của vùng, với sự đa dạng

về số ượng,

ng như hất ượng ngày àng được nâng cao. Tình hình kinh tế xã

hội trong vùng đã đổi thay nhanh chóng, các chỉ số phát triển kinh tế-xã hội tăng
cao cho thấy nhiều người đã

uộc sống há hơn [2, tr 10]. Du lịch biển chủ yếu

ở Kiên Giang với thắng cảnh đẹp ở Hà Tiên, Phú Quốc. Du lịch tâm linh với nhiều
hùa đẹp ở Châu Đốc, S

Trăng, Bạc Liêu. Du lịch sinh thái bắt đầu khởi sắ như

du lị h trên sông nướ , vườn, khám phá các cù lao. Du lịch bền vững ướ đầu hình
thành với sự thành công của khu nghỉ dưỡng bền vững Mekong Lodge tại Tiền
Giang và nhiều địa phương há như Bến Tre, Vĩnh Long, Cà Mau, Đồng Tháp.
Tuy nhiên, ĐBSCL đang đối phó với nhiều thá h th

hung ủa cả vùng:

+ Thách th c về môi trường như iến đổi khí hâu, mự nước biển dâng, suy
giảm nguồn nước ngọt, xâm nhập mặn; môi trường ô nhiễm và xuống ấp.
+ Thách th c về kinh tế như huyển đổi ơ ấu chậm; hạn chế về nguồn tài
nguyên và ao động có kĩ thuật; chảy máu chất xám và ao động; ơ sở hạ tầng kinh
tế và xã hội thấp; tăng trưởng hưa ền vững và

nguy ơ tụt hậu; đầu tư thấp (cả

FDI và đầu tư trong nước); ngành công nghiệp phát triển thấp, chủ yếu là ngành chế
biến ượng thực và thủy sản; thị trường xuất khẩu gặp nhiều rủi ro; chất ượng và
s c cạnh tranh của các khu du lị h hông đồng đều và còn nhiều hạn chế.
+ Thách th c về m c sống: Quá trình mở cửa phát triển kinh tế làm nổi
cộm các vấn đề về kinh tế xã hội tá động đến cuộc sống của á nh m đối tượng
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dễ bị ảnh hưởng trong vùng Vùng ĐBSCL

số ượng người nghèo cao nhất trong

bảy vùng lãnh thổ của Việt Nam và có tỉ lệ cao nhất về số ượng người dễ lâm vào
tình trạng tái nghèo khi có những biến động bất lợi về kinh tế [2, tr10].
+ Thách th c về xã hội: Trình độ giáo dục và chuyên môn thấp hơn á
vùng há trong nước; tâm lý xã hội về tiết kiệm và phát triển còn thấp. Theo số
liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tổng dân số của các tỉnh trong vùng ĐBSCL
năm 2011 à 17 330 900 người, chiếm 19,7% dân số cả nước [135]. Tỉ lệ người
nghèo năm 2012 ủa ĐBSCL à 16 2%, khoảng cách nghèo là 3.3, trong khi tỉ lệ
người nghèo ở đồng bằng sông Hồng là 7.5%, khoảng cách nghèo là 1.4 [137]. Về tỉ
lệ người từ 15 tuổi trở lên chia theo bằng cấp cao nhất và th o vùng năm 2012,
ĐBSCL

tỉ lệ người không có bằng cấp là 26,6%, cao nhất trong 6 vùng của cả

nước; tỉ lệ người có bằng trung họ

ơ sở là 17,0%, có bằng trung học phổ thông là

8,0%, có bằng sơ ấp nghề là 1,9%, có bằng trung cấp nghề là 0,8%, có bằng cao
đẳng nghề là 0,1%, có bằng ao đẳng, đại học là 4,0%, tất cả những chỉ số này đều
thấp nhất trong 6 vùng của cả nước [136, tr71]. Chất ượng nguồn nhân lực thấp làm
chậm tố độ phát triển kinh tế-xã hội của ĐBSCL - vùng đất trù phú, giàu tiềm
năng
Dân ư vùng ĐBSCL đa số à người Kinh, kế đến à Khm r, Hoa, Chăm
Đồng ào Khm r vùng ĐBSCL

hoảng 1,3 triệu người, chiếm 94% tổng dân số

người Khmer trong cả nước. Bản sắ văn h a, phong tục tập quán, lễ, hội, tết truyền
thống của các dân tộ được giữ gìn và phát huy. Số hộ Khmer nghèo, tái nghèo và
cận nghèo còn cao so với m c bình quân chung cả nước. Khoảng cách giàu - nghèo
giữa người Khmer và các dân tộc khác trong khu vực ngày càng lớn [133].
Nền kinh tế của người Khm r trong vùng ho đến nay chủ yếu vẫn là thuần
nông, như trồng lúa, trồng hoa màu, hăn nuôi gia s , gia ầm, nuôi và đánh ắt
thủy sản. Ngoài ra còn làm một số nghề thủ công truyền thống như dệt vải, dệt
hăn, dệt hăn, dệt chiếu, đan mây tr , đan át, àm đường thốt nốt, làm gốm với kỹ
thuật đơn giản theo truyền thống... nhưng chỉ sản xuất theo quy mô hộ gia đình,
kiểu truyền nghề, chất ượng và mẫu mã sản phẩm hưa

nhiều cải tiến, thị trường

tiêu thụ rất giới hạn. Số người làm nghề buôn bán, công nhân không nhiều. Mặc dù
sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, nhiều người Khmer lại thiếu đất sản xuất, thiếu
việc làm, không có nghề khác trong tay nên chủ yếu à àm thuê ao động thủ công.
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Những năm thất mùa, tình trạng ao động thất nghiệp ở nhiều tỉnh vùng ĐBSCL
phải đi àm thuê ở á địa phương há tăng ao, tạo thành àn s ng ao động di ư
tự do đến thành phố lớn, các khu công nghiệp, nhằm tìm kiếm ơ hội việc làm.
Nhiều trường hợp cả gia đình dắt nhau đi àm thuê iếm sống nay đây mai đ , ảnh
hưởng rất lớn đến việc học hành của trẻ em.
Người Khmer là một trong số ít các DTTS ở nước ta có số dân đông Trong
quá trình thực hiện đổi mới đất nướ , Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm đến việc thực
hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trong vùng

đông đồng bào dân tộc Khmer.

Những năm gần đây, á tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, h nh sá h
của Đảng và Nhà nướ ưu đãi đặ thù ho vùng đồng ào Khm r, như hương trình
134,135 và các chính sách bổ sung khác. Nhờ đ , nhiều công trình hạ tầng ơ sở
như đê ao ngăn mặn, các công trình thủy lợi, đường sá, cầu cống, điện, nước phục
vụ cho sinh hoạt,... từng ướ được cải thiện, tạo ơ sở cho sự phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào Khmer, tạo sự chuyển biến trên nhiều ĩnh vực. Bên cạnh đ ,
Nhà nước còn hỗ trợ nhà ở, đất ở và đất sản xuất, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, hỗ
trợ nước hợp vệ sinh cho hộ Khmer nghèo,...
Việc thực hiện các chủ trương, h nh sá h ủa Đảng và Nhà nước về dân tộc
và tôn giáo, cùng nhiều h nh sá h ưu đãi, nhiều hương trình, đề án về dạy nghề
cho khu vự nông thôn và đồng ào DTTS đã gi p ho đời sống của đồng bào
Khm r được nâng lên, hộ nghèo giảm dần, nhiều hộ vươn ên há giàu Tuy nhiên,
m c sống bình quân của người dân Khmer vẫn còn thấp hơn so với người Kinh
trong vùng, tỉ lệ hộ Khm r nghèo ao hơn mặt bằng chung của xã hội. Nhìn chung,
đồng bào Khmer vùng ĐBSCL hưa áp dụng tốt khoa học kỹ thuật mới vào sản
xuất, chủ yếu làm nông nghiệp theo kinh nghiệm truyền thống, tự phát học nhau
nên tính may rủi trong sản xuất rất cao, hiệu quả thấp.
Công tác GD&ĐT ho đồng ào Khm r vùng ĐBSCL

ng đã đượ Đảng,

Nhà nướ đặc biệt quan tâm, với nhiều h nh sá h được thực hiện như: đầu tư ơ sở
vật chất phục vụ cho việc dạy và họ ; ưu đãi ho GV phục vụ tại á vùng đặc biệt
h

hăn, vùng sâu, vùng xa; có chính sách miễn giảm tiền học phí và hỗ trợ tiền

sách vở cho con em các hộ Khmer nghèo hoặc cận nghèo; có chính sách nội tr đối
với học sinh, sinh viên họ

ao đẳng, trung cấp là con em các hộ Khmer nghèo hoặc

cận nghèo, với m c hỗ trợ 100% m c tiền ương ơ sở/tháng và các khoản hỗ trợ
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khác; tổ ch c các lớp xoá mù chữ, phổ cập giáo dục; xây dựng á trường dân tộc
nội trú; chính sách cử tuyển ao đẳng và đại họ …
Nhiều dự án về dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu ao động dành cho
khu vự nông thôn và đồng bào DTTS, trong đ

phụ nữ Khmer. Riêng phụ nữ

Khm r òn đượ hưởng lợi từ Quyết định số 295 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về việ

Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việ àm, giai đoạn 2010 - 2015

Bên cạnh những thành tựu nói trên, việc thực hiện chính sách ưu đãi trong
vùng đồng bào Khmer vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập. Cá

hương trình

134, 135 của Chính phủ tuy đã thu được nhiều kết quả to lớn nhưng mới chỉ giải
quyết được các vấn đề b

x

trước mắt, hưa mang t nh ền vững, hưa tạo được

mô hình sản xuất hiệu quả ho đồng bào Khmer [133]. Quá trình phát triển nông
nghiệp nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế ngày àng đặt ra những yêu cầu b c
xúc trong việc ng dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, yêu cầu chuyển dị h ơ
cấu cây trồng, vật nuôi, ơ ấu ao động, đa dạng hóa ngành nghề,

đòi hỏi người

nông dân phải có kiến th c nhất định Do hưa th h ng được những đổi thay của
xã hội nên rất nhiều hộ dân Khmer khó thoát nghèo một cách bền vững.
ĐBSCL với lợi thế cạnh tranh cao về nông nghiệp đã đ ng g p hơn một nửa
sản ượng gạo quốc gia, góp phần đưa Việt Nam đ ng trong hàng ng

á nước

xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ĐBSCL ại đang đ ng trước nhiều thử
thách, bao gồm cả á tá động tiêu cực của biến đổi khí hậu

ng như á áp ực

ngày càng lớn của sự phát triển kinh tế - xã hội òn hưa thực sự bền vững.
Báo áo điều tra ao động và việc làm của Tổng Cục Thống kê cho thấy: năm
2011, tỷ lệ thiếu việc làm của cả nước là 2,96% thì ở ĐBSCL à 4,79%; tỷ lệ thiếu
việc làm ở khu vực nông thôn là 3,56% thì ở nông thôn ĐBSCL à 5,39%; tỷ lệ
thiếu việc làm của nữ là 2,92% thì ở ĐBSCL ại chiếm đến 4,81% [134, tr 37].
Chính vì vậy, ĐBSCL đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ.
2.1.3. Định hƣớng của Nhà nƣớc về phát triển vùng ĐBSCL
Ngày 09 tháng 10 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số
1581 QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng đồng bằng sông Cửu Long đến
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 [100]. Trong đ

những mục tiêu phát triển

vùng: Phát huy vai trò, vị thế và tiềm năng ủa vùng th o mô hình đa ực tập trung
kết hợp các hành lang kinh tế đô thị; phát triển á đô thị mới có tính chất, ch c
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năng dịch vụ phát triển công nghiệp, du lị h, thương mại gắn với đặc thù từng vùng;
hình thành á

hương trình, dự án chiến ược có s c lan tỏa và th

đẩy sự phát

triển vùng;... Tầm nhìn đến 2050, vùng ĐBSCL sẽ là vùng nông sản lớn trong mạng
ưới sản xuất toàn cầu; là vùng kinh tế phát triển năng động, bền vững, có môi
trường đầu tư thuận lợi;

điều kiện và chất ượng sống đô thị và nông thôn cao; là

trung tâm văn h a – lịch sử và du lịch, dịch vụ ẩm thực lớn với các vùng nông – lâm
và sinh thái đặc thù; có cảnh quan và môi trường tốt.
Ngày 12 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số
245 QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế
trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm
2030 [101]. Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL gồm thành phố Cần Thơ, tỉnh
Cà Mau, tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang. Qui hoạch nhằm hướng đến mục tiêu
đến năm 2020, xây dựng vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL trở thành vùng phát
triển năng động,

ơ ấu kinh tế hiện đại, mạng ưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện

đại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, bảo đảm ổn định
chính trị và an ninh quốc phòng vững chắc,... Trong các mục tiêu về xã hội, có phấn
đấu tỷ lệ ao động qua đào tạo đạt trên 70% đến năm 2020; tạo việ

àm hàng năm

cho 17 - 17,5 vạn ao động giai đoạn 2016 – 2020; giữ tỷ lệ thất nghiệp của lao
động trong độ tuổi ở khu vực thành thị khoảng 3 - 4%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình
quân 1,5 - 2,5% năm Định hướng đến năm 2030 à vùng

trình độ phát triển khá

cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; xã hội đồng thuận,
an toàn, thanh bình; cộng đồng gắn kết hài hoà và thân thiện, an ninh chính trị giữ
vững, quố phòng đượ đảm bảo;... phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề nhằm
tạo ướ đột phá để nâng cao chất ượng giáo dục toàn diện, đáp ng nhu cầu về
nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.
Ngày 06 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 593 QĐTTg ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng
sông Cửu Long giai đoạn 2016 – 2020 [102]. Mụ đ h iên ết là khai thác tối đa
tiềm năng, ợi thế của vùng ĐBSCL và của từng địa phương trong vùng nhằm huy
động, sử dụng hiệu quả các nguồn lự đầu tư, th

đẩy phát triển kinh tế - xã hội

nhanh, bền vững; trọng tâm là phát triển nông nghiệp, sản xuất lúa gạo, trái cây và
thủy sản với quy mô lớn theo chuỗi giá trị; tăng ường năng ực cạnh tranh trong
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điều kiện hội nhập quốc tế; nâng cao sinh kế, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, từng
ước nâng cao chất ượng cuộc sống của người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.
Những văn ản trên cùng rất nhiều văn ản khác cho thấy vùng ĐBSCL được
Nhà nướ quan tâm đầu tư phát triển. Trong đ , ưu tiên đầu tư trong ng phó biến
đổi khí hậu và phát triển kinh tế-xã hội của vùng th o hướng tổng hợp và bền vững,
với mong muốn và niềm tin về một tương ai phát triển tươi sáng ủa vùng đồng
bằng trù phú nhưng

ng đang đ ng trước nhiều h

hăn, thá h th c này.

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04 tháng 11 năm 2013, Hội nghị trung ương
khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu quan điểm chỉ đạo:
Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dụ và đào tạo đối với á vùng đặc biệt h

hăn,

vùng dân tộc thiểu số. Mụ tiêu đối với GDTX: bảo đảm ơ hội cho mọi người, nhất
là ở vùng nông thôn, vùng h

hăn, á đối tượng h nh sá h được học tập nâng

cao kiến th , trình độ, kỹ năng huyên môn nghiệp vụ và chất ượng cuộc sống;....
Hoàn thiện mạng ưới ơ sở GDTX và các hình th c học tập, thực hành phong phú,
linh hoạt, coi trọng tự học và giáo dục từ xa.
2.2. Những vấn đề chung về khảo sát thực trạng
2.2.1. Mục đích hảo sát
Khảo sát nhằm đánh giá thực trạng và àm ơ sở khoa học cho việ đề xuất các
biện pháp phù hợp để vận dụng lí thuyết vào dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng
ĐBSCL th o hình th

GDTX, th

đẩy sự vận động và phát triển của quá trình dạy

nghề ho đối tượng NH này.
Mục tiêu cụ thể:
- Thu thập được các thông tin cần thiết về nhu cầu học nghề, thực trạng học
nghề, khả năng vận dụng nghề đã học vào thực tế cuộc sống của phụ nữ Khmer và
tình hình dạy nghề cho phụ nữ Khmer tại các lớp dạy nghề ho ao động nông thôn
vùng ĐBSCL theo hình th c GDTX.
- Đánh giá được thực trạng dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL th o
hình th c GDTX.
2.2.2. Địa bàn và qui mô khảo sát
Địa bàn: Việc khảo sát đã được tiến hành tại 4 huyện, thị xã
dân tộ Khm r, đ

à huyện Mỹ Tú và thị xã Vĩnh Châu - tỉnh S

đông đồng bào
Trăng; huyện

Cầu kè - tỉnh Trà Vinh; huyện Gò Quao - tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra còn khảo sát tại
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Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú và Trung tâm dạy nghề thuộc Hội Liên hiệp
phụ nữ tỉnh Trà Vinh. Vì vậy, mẫu được chọn đảm bảo t nh đại diện vùng, đảm bảo
t nh há h quan và ho ph p thu được kết quả

độ tin cậy cao.

Qui mô: Khảo sát 670 người Trong đ : 20 án ộ quản lí (CBQL) và 50 GV
dạy nghề của 5 Trung tâm dạy nghề và 1 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú có
dạy nghề ngắn hạn cho phụ nữ Khmer; 600 người phụ nữ Khm r đã từng tham gia
học nghề tại các lớp dạy nghề ho ao động nông thôn th o Quyết định 1956/QĐTTg ủa Thủ tướng Ch nh phủ, ở á địa bàn khảo sát.
Bên ạnh việ

hảo sát, uận án

ng tham hảo một số áo áo ết quả thự

hiện dạy nghề ho ao động nông thôn th o Quyết định 1956 QĐ-TTg. Tuy nhiên,
do trong đề án, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng và h nh sá h đượ quy định chung,
hông tá h á đối tượng ao động đặc thù, cho nên báo cáo của rất nhiều địa
phương hông rõ ràng về tình hình ao động nông thôn à người DTTS được dạy
nghề [72]. Số iệu thống ê ở á

áo áo về ết quả dạy nghề ho ao động nông

thôn ủa á tỉnh trong vùng ĐBSCL hỉ thống ê riêng iệt từng yếu tố giới t nh ,
dân tộ ,

mà hông

số iệu thống ê về yếu tố phụ nữ Khm r , t

à đối

tượng NH mang tổng hợp ả 2 yếu tố à phụ nữ và dân tộ Khm r
2.2.3. Công cụ và nội dung khảo sát
Một trong những nguyên tắc PP luận khoa học giáo dục là xem xét, nghiên
c u các hiện tượng, các quá trình thuộ

ĩnh vực khoa học giáo dục trong mối quan

hệ biện ch ng với nhau. Vì vậy, để thu thập thông tin phục vụ mục tiêu khảo sát nêu
trên, chúng tôi sử dụng 3 mẫu phiếu để khảo sát 3 nh m đối tượng là NH, ND và
người quản lí ơ sở có dạy nghề cho phụ nữ Khmer. Trong 3 mẫu phiếu khảo sát đ ,
có những câu hỏi giống nhau để thu thập ý kiến từ nhiều ph a đối với cùng một nội
dung, và

ng

những câu hỏi dùng để kiểm ch ng phần trả lời của mỗi nh m đối

tượng, nhằm làm rõ mối quan hệ biện ch ng giữa 3 nh m đối tượng.
Các câu hỏi được cấu trúc gồm có câu hỏi đ ng, âu hỏi mở và câu hỏi nhiều
phương án ựa chọn. Nội dung câu hỏi rõ ràng, dễ hiểu, ogi và đảm bảo tính khách
quan, được xây dựng phù hợp với từng nh m đối tượng khảo sát, xoay quanh 5 nội
dung chính sau:
(1) Mụ đ h, thuận lợi, h
việc học nghề;

hăn và nguyện vọng của phụ nữ Khmer trong
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(2) Tình hình thực hiện quá trình dạy học nghề (nội dung, PPDH, PTDH, hình
th c tổ ch c dạy học, kiểm tra - đánh giá)
(3) Kết quả học tập của phụ nữ Khmer so với á đối tượng khác trong các lớp
học nghề;
(4) Khả năng ng dụng nghề đã học vào cuộc sống của phụ nữ Khmer;
(5) Một số ý kiến khác bổ trợ ho ơ sở nghiên c u về thực trạng.
(Mẫu 2.1, 2.2, 2.3 – Phụ lục 1, tr i-vi)
Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng một số phương pháp nghiên c u há như
quan sát, đàm thoại, phỏng vấn ND, NH và CBQL có kinh nghiệm để trao đổi và
xin ý kiến.
2.2.4. Phƣơng pháp và ĩ thuật tiến hành
- Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn sâu: Sau khi nghiên c u lí luận, chúng
tôi đã tiến hành phương pháp điều tra thông qua trò chuyện (trực tiếp hoặc gián tiếp
qua mai , điện thoại) với một số CBQL, ND và NH là phụ nữ Khmer của á

ơ sở

dạy nghề để àm ơ sở thiết kế các phiếu khảo sát.
- Phương pháp quan sát sư phạm: Quan sát hoạt động dạy và học thông qua
dự giờ nhằm thu được nhiều thông tin hữu ích mà những phương pháp khác không
thể thu thập được.
- Phương pháp điều tra bằng phiếu khảo sát: Đây à phương pháp chủ đạo để
khảo sát thực trạng, với 670 phiếu. Việ điều tra bằng phiếu khảo sát được tiến hành
theo các bước sau:
Bước 1: Lập phiếu khảo sát gồm những câu hỏi dựa trên mụ đ h đã nêu
Bướ 2: Điều tra th điểm để kiểm soát sai lệch
Bướ 3: Điều chỉnh phiếu khảo sát
Bướ 4: Xá định cỡ mẫu đủ lớn và phân bố phù hợp để mẫu mang t nh đại
diện cao tại địa bàn nghiên c u
Bước 5: Chọn và hướng dẫn phỏng vấn viên ( à người Khmer nói và viết tốt
tiếng Việt hoặ người Kinh n i được tốt tiếng Khmer)
Bước 6: Triển khai cho phỏng vấn viên tiến hành phỏng vấn theo bảng hỏi
Bước 7: Nhập dữ liệu vào máy tính
Bước 8: Xử lí dữ liệu
Ch ng tôi đã thông qua hệ thống Hội liên hiệp phụ nữ cấp xã và ấp để chọn
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phỏng vấn viên thực hiện phỏng vấn bằng tiếng Việt và tiếng Khmer nhằm tránh
ảnh hưởng đến nghiên c u và đảm bảo tính chính xác của thông tin thu nhận được.
Phỏng vấn viên là những người thông thạo cả tiếng Việt và tiếng Khmer, có ý th c
và kỹ năng àm việc với đồng bào dân tộc Khmer, hiểu được hoàn cảnh và sự đ ng
góp của phụ nữ Khmer cho xã hội.
Dữ liệu khảo sát được xử lí bằng phần mềm thống kê toán học MS Excel.
2.3. Kết quả khảo sát thực trạng
2.3.1. Thực trạng mục tiêu dạy nghề
Để tìm hiểu về thực trạng xá định mục tiêu dạy nghề tại á

ơ sở dạy nghề

trong phạm vi điều tra, chúng tôi khảo sát bằng phiếu, kết hợp quan sát thực tế,
phỏng vấn NH, ND và CBQL. Kết quả tìm hiểu cho thấy:
Hầu hết á

hương trình dạy nghề được sử dụng hung ho á đối tượng NH

trong các khoá dạy nghề ngắn hạn, có mụ tiêu đã đượ xá định trước, không có sự
khác biệt theo nhu cầu và năng ực của NH hay điều kiện của địa phương
CBQL á

ơ sở dạy nghề được khảo sát cho biết việ xá định mục tiêu được

dựa trên ơ sở chủ yếu là mục tiêu của á

hương trình đã được ban hành - với

40.00 % phiếu chọn lựa, dựa vào nhu cầu của người sử dụng ao động - với 25.00%
số phiếu. Chỉ có 20.00% CBQL trả lời là dựa vào nhu cầu của người dân và có
15.00% trả lời là dựa vào điều kiện thực tế của ơ sở dạy nghề (Bảng 2.1 – Phụ lục
2). Kết quả này

ng phù hợp với kết quả c đến 71.17% phụ nữ Khm r được khảo

sát đã trả lời à hông được hỏi muốn học nghề gì.
Kết quả được thể hiện qua Biểu đồ 2 1 dưới đây:

Biểu đồ 2.1. Thực trạng cơ sở để xác định mục tiêu dạy nghề
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Kết quả khảo sát nêu trên cho thấy ơ sở dạy nghề chủ yếu chỉ chú trọng vận
dụng các mục tiêu của cá

hương trình dạy nghề há nhau (thường à hương

trình trung cấp và ao đẳng), cắt xén và lắp ghép chúng lại một á h ơ học thành
mục tiêu của á

hương trình dạy nghề ngắn hạn mà hông quan tâm đến đối

tượng NH rất há nhau Trong hi h nh năng ực và nhu cầu của NH mới là yếu tố
cần phải chú trọng để xá định mục tiêu dạy nghề cho phù hợp.
Khi xá định mục tiêu dạy nghề theo hình th c GDTX đối với các khóa dạy
nghề dưới 3 tháng thì nên tiếp cận từ dưới ên bởi vì chính xã hội và NH mới xác
định ch nh xá được mục tiêu dạy và học nghề, với sự tư vấn của các nhà giáo dục.
Trong thực tế thì á

hương trình dạy nghề này lại chủ yếu được xây dựng trên ơ

sở cắt ra một phần từ hương trình dạy nghề trình độ sơ ấp nghề hoặc trung cấp
nghề mà không có khảo sát nhu cầu của NH, t c là tiếp cận từ trên xuống , cho
nên mục tiêu dạy nghề không xuất phát từ NH.
Bên cạnh đ , mụ tiêu đào tạo của á

hương trình dạy nghề và hương trình

mô đun, môn học các khóa dạy nghề ngắn hạn ho ao động nông thôn nhìn chung
sơ sài, hung hung nên không thể dùng làm chuẩn để đánh giá giá ết quả học tập.
2.3.2. Thực trạng nội dung dạy nghề
Kết quả khảo sát bằng phiếu và phỏng vấn cho thấy: đối với các lớp dạy
nghề ho ao động nông thôn

đông phụ nữ Khmer, á

ơ sở dạy nghề thường

quan tâm dạy hăn nuôi, trồng trọt, nuôi thủy sản, đan đá , may ông nghiệp, kết
ườm. Kết quả này há tương đồng với kết quả mà uận án đã thu thập ý kiến của
phụ nữ Khmer về những nghề thích họ

Như vậy, đa số các nghề được dạy trùng

với các nghề phụ nữ Khmer muốn học. Nhìn hung, ơ ấu nghề đào tạo đã từng
ướ đượ điều chỉnh th o ơ ấu nghề trong thực tế sản xuất. Tuy nhiên, một số
nghề thuộc nhóm kinh doanh, dịch vụ rất cần thiết cho sự phát triển kinh tế của
vùng ĐBSCL trong giai đoạn hiện nay như phát triển du lịch miệt vườn, sông nước;
làm hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống; kinh doanh nhỏ; và nh m nghề sản xuất
nông nghiệp th o hướng an toàn;... vẫn hưa đượ quan tâm định hướng cho NH.
Kết quả phỏng vấn

ng đã phản ảnh một thực tế là nội dung dạy nghề được

xây dựng hưa phù hợp với NH; hương trình dạy nghề đã đượ định sẵn mà ơ sở
dạy nghề đang

và sử dụng dạy chung cho nhiều đối tượng NH khác nhau; nội
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dung rộng và dàn trải, hưa đáp ng được nhu cầu, năng ực và sự h ng thú của NH
nên hưa thiết thực và NH khó vận dụng vào thực tế.
Bên cạnh đ , nội dung dạy nghề ch a đựng ượng kiến th c rất lớn. Dù các
hương trình được xây dựng có tỷ lệ giờ dạy lí thuyết chỉ khoảng 30% tổng số giờ
học nghề nhưng thực tế bài học lí thuyết thường quá dài Đây à thá h th c không
nhỏ đối với NH là phụ nữ Khmer. Câu hỏi: Nhìn chung, các bài học đối với chị là
dễ hay khó?”, c đến 85,00 % phụ nữ Khm r được khảo sát đã trả lời là khó, với
các lí do: bài học dài, khó hiểu, khó nhớ, khó làm theo (Bảng 2.2 – Phụ lục 2). Kết
quả được thể hiện qua Biểu đồ 2 2 như sau:

Biểu đồ 2.2. Đánh giá của phụ nữ Khmer về nội dung học nghề
2.3.3. Thực trạng thiết kế và sử dụng các PPDH
Với câu hỏi mở đối với GV về những PPDH thường sử dụng, chúng tôi thu
được kết quả trả lời như sau: Tổng cộng c 206 ượt lựa chọn á PPDH, trong đ
c 4 PPDH thường được sử dụng, đ

à thuyết trình, đàm thoại, thực hành, thảo luận

nhóm. Nhiều PPDH th o hướng tích cực hoá hoạt động họ như giải quyết vấn đề,
thông qua tình huống,… rất ít được sử dụng (Bảng 2.3 – Phụ lục 2). Kết quả được
biểu diễn qua Biểu đồ 2.3 như sau:

Biểu đồ 2.3: Các PPDH thƣờng sử dụng
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Nguyên nhân của thực trạng này là do
tin hoặ

đến 58.00% GV trả lời Không tự

Không tự tin lắm khi sử dụng á PPDH th o hướng tích cực hoá NH,

chỉ có 4.00% GV trả lời Rất tự tin (Bảng 2.4 – Phụ lục 2). Kết quả chi tiết được
thể hiện trong Biểu đồ 2 4 như sau:

Biểu đồ 2.4: Mức độ tự tin của GV khi sử dụng các PPDH
theo hƣớng tích cực hoá NH
Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy số ượng GV tại các Trung tâm dạy nghề
và GDTX nhìn chung rất ít, thường dao động từ 3-7 người Đặc biệt, tỉ lệ GV là
người Khmer chỉ chiếm trung bình khoảng 17.00% tổng số GV của ơ sở dạy nghề.
C đến 32.00 % GV của các ơ sở được khảo sát có thâm niên từ 1 đến 3 năm,
vì vậy hưa t h uỹ được nhiều kinh nghiệm dạy học.
Trong hi đ , ND trong những lớp học nghề theo hình th c GDTX với thời
gian đào tạo dưới 3 tháng lại rất đa dạng về thành phần, trình độ văn h a, trình độ
chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.
Ngoài một số ít là GV của á
đồng nên không ổn định Đây

ơ sở dạy nghề, còn lại đa số là ND theo hợp

ng à những h

hăn và thá h th

đặt ra cho các

ơ sở dạy nghề.
Được hỏi đánh giá như thế nào về chất ượng giảng dạy của đội ng GV dạy
nghề của đơn vị (kể cả GV ơ hữu và thỉnh giảng),
Rất tốt , nhưng

16 00 % CBQL đánh giá à

đến 18.00% ý kiến đánh giá à Yếu (Bảng 2.5 – Phụ lục 2).

Kết quả được trình bày trong Biểu đồ 2.5 (trang 69).
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Biểu đồ 2.5: Đánh giá của CBQL về chất lƣợng GV dạy nghề của đơn vị
Tìm hiểu về những kh

hăn chủ yếu của ND trong các lớp dạy nghề cho phụ

nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th

GDTX, h ng tôi đa ra âu hỏi mở và tổng

hợp được kết quả như sau:
+ Kh

hăn ớn nhất à đa số NH hạn chế về trình độ học vấn phổ thông

nên khả năng tiếp thu bài không cao.
+ Một thách th c lớn khác là về rào cản ngôn ngữ giữa ND và NH Đa số
ND à người Kinh hông n i được tiếng Khmer và biết rất ít về phong tục tập quán
của người Khmer. Trong khi đ , hả năng ngh , hiểu và viết tiếng Việt của NH lại
rất hạn chế.
Do đa số NH có hoàn cảnh kinh tế h

hăn phải ươn hải kiếm sống

hằng ngày và thường bận rộn việ gia đình nên ơ sở dạy nghề phải bố trí thời gian
trong từng buổi học ngắn. Vì vậy số ngày của khóa học phải kéo dài mới đảm bảo
tải hết hương trình Điều này lại khiến cho NH cảm thấy thời gian học quá dài nên
ngán ngẫm việc học nghề, như đã trả lời trong phiếu khảo sát.
+ Ngoài ra, còn những h

hăn há đối với ND là NH học thụ động, chưa

mạnh dạn; nhiều NH kinh tế gia đình h

hăn, phải làm việc kiếm sống hằng ngày,

hoặ do thường bận rộn việ nhà mà hông

người àm thay nên hông đảm bảo

thời gian tham gia lớp học.
Qua kết quả khảo sát bằng phiếu, kết hợp dự giờ quan sát thực tế các lớp dạy
nghề, cùng với phỏng vấn trực tiếp ND và NH, chúng tôi nhận định rằng:
+ Đa số GV ơ hữu của các Trung tâm Dạy nghề và GDTX đã đượ đào
tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề nên nhận th

được tầm quan trọng của

việc sử dụng các PPDH hiện đại, có vận dụng kết hợp nhiều PPDH để thu hút sự

70
chú ý của NH và kích thích h ng thú của NH, như ết hợp PPDH thuyết trình với
đàm thoại, có minh hoạ bằng hình ảnh trực quan và sử dụng các PTDH, đồ dùng
dạy học, tổ ch c thảo luận nhóm một á h đơn giản.
+ Việc sử dụng các PPDH hiện đại th o hướng tích cực hoá NH hưa được
ND sử dụng thường xuyên. Đa số ND chủ yếu sử dụng PPDH kiểu truyền thống, dễ
thực hiện, như rất ít sử dụng các phần mềm phục vụ giảng dạy mà chỉ sử dụng bảng
phấn. Bên cạnh đ , ND vẫn quen kiểu dạy họ đồng loạt với những nhiệm vụ học
tập giống nhau, ít chú ý tới năng ực học tập của từng đối tượng NH, hưa qu n với
việc sử dụng PPDH th o hướng tích cực hoá NH.
+ Trong dạy lí thuyết, chủ yếu vẫn là ND giảng mang t nh áp đặt, truyền thụ
một chiều; NH lắng nghe, quan sát, ghi chép, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của ND.
ND hưa oi trọng việc phát huy tính tích cực chủ động của NH thông qua việc
hướng dẫn NH tự hoạt động tìm tòi, khám phá kiến th ; hưa quan tâm đến việc
tạo điều kiện và tổ ch c cho NH phát huy, chia sẻ những kinh nghiệm tốt với nhau
hoặc nhận ra được những sai lầm, thiếu s t để tự điều chỉnh. Do hoạt động dạy học
chủ yếu theo kiểu giải thích – minh hoạ, thông báo – thu nhận cho nên hoạt động
nhận th c của NH chủ yếu diễn ra ở m c thông hiểu – ghi nhớ – tái hiện, tác dụng
phát triển tính tích cực chủ động của NH hưa ao
+ Trong dạy thực hành, do thiếu thiết bị, dụng cụ và vật tư nên ND chỉ
hướng dẫn một lần chung cho cả lớp, trong hi đ , nhiều ND sắp xếp vị tr

hưa

phù hợp nên NH khó quan sát. Bên cạnh đ , nhiều NH phải hia sẻ nhau thiết bị,
dụng cụ và vật tư thực hành nên việc rèn luyện tay nghề còn hạn chế; ND hưa quan
tâm ướ

àm thử của NH nên khi triển khai rèn luyện, NH thường lúng túng.

+ ND chủ yếu sử dụng á KTDH đơn giản như tổ ch c nhóm học tập, giao
nhiệm vụ, đặt câu hỏi gợi ý Cá KTDH th o hướng tích cực hoá NH và tăng ường
mối quan hệ tương tá giữa ND và NH,

ng như giữa NH với nhau rất ít được ND

sử dụng. Trong hi đ , để việc dạy nghề đạt hiệu quả cao, ND cần

ĩ năng thiết

kế các hoạt động dạy học phong phú và phù hợp với mỗi đối tượng NH.
+ ND

đượ đào tạo, bồi dưỡng về sư phạm dạy nghề nhưng hưa huyên

sâu về thiết kế và sử dụng á PPDH ho người lớn nên ND còn hạn chế về hiểu
biết và ĩ năng ần thiết đối với dạy họ người lớn Trong hi đ , NH các lớp dạy
nghề theo hình th c GDTX rất đa dạng về l a tuổi, tâm lí, trình độ học vấn, hoàn
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cảnh gia đình, mụ đ h học tập,... Cá

ơ sở dạy nghề hông

hảo sát đầu vào

để đánh giá năng lực của NH nhằm có sự điều chỉnh phù hợp trong cách dạy. Điều
đ

àm ảnh hưởng không tốt đến chất ượng dạy và học nghề.
Nhìn chung, ND còn nhiều hạn chế trong thiết kế và sử dụng các PPDH và

KTDH nên hưa đáp ng được yêu cầu đổi mới PP dạy học.
2.3.4. Thực trạng thiết bị, phƣơng tiện dạy nghề
Khi hỏi CBQL á

ơ sở khảo sát về m

độ đáp ng của các thiết bị, dụng

cụ, phương tiện được trang bị phục vụ dạy nghề, h ng tôi được biết: một trở ngại
lớn là thiết bị còn rất nghèo nàn lạc hậu, nhiều thiết bị và dụng cụ dạy thự hành đã
xuống cấp, hư hỏng nhưng hưa đượ đầu tư mới.
Thiết bị, dụng cụ, vật tư thực hành vừa thiếu vừa lạc hậu nên hưa đáp ng
được việc áp dụng PPDH mới, làm hạn chế khả năng tiếp thu ài và

ng hông

đáp ng đượ điều kiện thực hành của NH, từ đ ảnh hưởng đến h ng thú học và
kết quả học tập của NH.
Để tìm hiểu kỹ hơn về thực trạng ơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề, bên
cạnh ý kiến của CBQL, h ng tôi

ng hảo sát ND và NH.

Kết quả được thể hiện trong Bảng 2.6 – Phụ lục 2 và trong Biểu đồ 2.6 dưới
đây:
Tỉ lệ %

Mức độ

Biểu đồ 2.6. Mức độ đáp ứng của các thiết bị, phƣơng tiện dạy nghề
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Biểu đồ 2.6 cho thấy: các câu trả lời về thực trạng ơ sở vật chất và trang thiết
bị dạy nghề rất nhất quán giữa CBQL, ND và NH Trong đ , m
Chưa đáp ng

Trung ình và

hiếm tỉ lệ cao nhất.

Với câu hỏi: “Trong quá trình dạy nghề, Thầy/Cô thường sử dụng PTDH
nào?”, ết quả được trình bày trong Bảng 2.7 – Phụ lục 2 và trong Biểu đồ 2.7 như
sau:
Tỉ lệ %

Mức độ

Biểu đồ 2.7: Mức độ thƣờng xuyên sử dụng các PTDH
Qua kết quả khảo sát
PTDH,

ng như dự giờ, phỏng vấn GV cho thấy: do hạn chế về

ng như hả năng sử dụng máy vi t nh để ng dụng các phần mềm vào

thiết kế bài giảng nên việc sử dụng PTDH thường chỉ dừng lại ở m c sử dụng các
thiết bị, vật thật sẵn có; việc sử dụng á phương tiện trình chiếu chỉ ở m c minh
họa đơn giản và có rất nhiều chữ, hưa đạt đến m c gây ấn tượng và h ng thú cho
NH Ngược lại, nhiều lúc GV có nhu cầu sử dụng á phương tiện để trình chiếu
trong dạy nghề nhưng ơ sở đào tạo hưa đáp ng tốt do thiếu phương tiện hoặc
phương tiện hông đảm bảo chất ượng nên hưa phát huy tốt hiệu quả sử dụng.
2.3.5. Thực trạng hình thức tổ chức dạy học
Kết quả khảo sát GV cho thấy: Hình th c tổ ch c dạy họ được thực hiện
thường xuyên nhất là dạy học trên lớp, chiếm 56 00% ượt phiếu trả lời. Kế đ
hình th

đi tham quan thự địa, chiếm 22 00% ượt phiếu trả lời. Hình th

à

t được

sử dụng là gửi NH thực hành tại ơ sở sản xuất, chiếm 14.00%. Các hình th c khác
chỉ chiếm 8.00% (Bảng 2.8 – Phụ lục 2). Kết quả khảo sát thực trạng hình th c tổ
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ch c dạy học được trình bày trong Biểu đồ 2.8 như sau:

Biểu đồ 2.8. Hình thức tổ chức dạy học thƣờng đƣợc thực hiện
Biểu đồ 2.8 cho thấy phần lớn thời gian thực hành diễn ra tại lớp học. ND đôi
khi có tổ ch c tham quan các mô hình sản xuất tại cộng đồng để rút kinh nghiệm
thực tế có liên quan nội dung họ , nhưng hưa tận dụng tốt điều kiện sản xuất của
h nh gia đình mỗi NH để đưa vào thực hành rèn luyện thường xuyên trong quá
trình học nghề,

ng như hưa phát huy được hình th c liên kết với ơ sở sản xuất

trong việc dạy nghề Trong hi đ , những hình th c tổ ch c dạy học này vừa rút
ngắn khoảng cách giữa đào tạo và ng dụng, đồng thời

ng ù đắp phần nào sự

thiếu hụt ơ sở vật chất, vật tư và dụng cụ thực hành của ơ sở dạy nghề.
Với câu hỏi mở: “Chị mong muốn lớp học nghề được tổ chức ở đâu?”, chúng
tôi nhận được những câu trả lời về địa điểm học rất đa dạng như ở tại nhà sinh hoạt
cộng đồng, tại điểm gần nhà, tại nhà chùa, tại nhà văn h a (Bảng 2.9 – Phụ lục 2).
Kết quả khảo sát cụ thể được trình bày trong Biểu đồ 2.9 như sau:

Biểu đồ 2.9: Địa điểm học nghề mà phụ nữ Khmer mong muốn
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Như vậy, địa điểm mở lớp học nghề mà phụ nữ Khmer mong muốn
đa dạng, đặc biệt

ng khá

đến 17,83% trong tổng số ý kiến là muốn học ở các chùa trong

phum, sóc.
Đây à địa điểm học nghề gắn liền với văn h a và tôn giáo dân tộc Khmer
nhưng hưa đượ

á

ơ sở dạy nghề quan tâm phối hợp với nhà hùa để tổ ch c

dạy nghề.
2.3.6. Thực trạng kiểm tra – đánh giá
Mục đ h của kiểm tra kết quả học tập là để đánh giá được một cách chính
xác, khách quan kết quả học tập của NH, đồng thời đưa ra iện pháp nâng cao chất
ượng và hiệu quả dạy học.
Việc kiểm tra – đánh giá cần ăn

vào mụ tiêu mô đun và đảm bảo tính hợp

lí của các phương pháp và nội dung đánh giá, sao ho qua kiểm tra – đánh giá sẽ tác
động tích cự đến NH và ND.
Tuy nhiên, qua phỏng vấn và khảo sát bằng phiếu hỏi đối với CBQL, GV, NH
cho thấy việc kiểm tra thường tập trung về cuối môn họ mô đun, ho đủ ột điểm
th o quy định nhưng hưa quan tâm đối chiếu với mụ tiêu đầu ra của hương trình.
Sau mỗi lần kiểm tra hầu như hông

phản hồi, chỉ ra những sai s t để rút kinh

nghiệm chung nhằm có biện pháp th

đẩy hoạt động dạy và học trở nên tích cực

hơn để cải thiện thực trạng.
Trong hi đ ,

ng với câu hỏi mở: Chị mong muốn được giáo viên kiểm tra

đánh giá như thế nào?”, ngoại trừ 8,33% không trả lời, còn lại

đến 91,67 % phụ

nữ Khmer trả lời muốn được kiểm tra bằng hình th c thực hành, câu hỏi dễ hiểu, dễ
thực hiện.
Có thể nói việc kiểm tra – đánh giá tại các lớp dạy nghề ngắn hạn hưa thực sự
phát huy được tác dụng tích cực mà chỉ đượ x m như một ông đoạn bắt buộc phải
có trong quá trình dạy học Do đ , việc kiểm tra – đánh giá mang t nh đối phó, hưa
đánh

giá

tính

tích

cực,

tính

tự

lực,

tính

sáng

tạo

của

từng

NH; hông mang t nh động viên, khích lệ NH nhưng ại làm cho NH cảm thấy nặng
nề, lo sợ. NH
đồng đẳng).

ng hông được tham gia tự đánh giá và đánh giá ẫn nhau (đánh giá
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2.3.7. Thực trạng học nghề và ứng dụng nghề của phụ nữ Khmer
2.3.7.1. Mục đích học nghề của phụ nữ Khmer
Kết quả khảo sát được trình bày chi tiết trong Bảng 2.10 – Phụ lụ 2 và được
biễu diễn trong Biểu đồ 2.10 dưới đây:

Biểu đồ 2.10: Mục đích học nghề của phụ nữ Khmer
Biểu đồ 2.10 cho thấy: 2 yếu tố h nh th

đẩy phụ nữ Khm r đi học nghề là

để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của gia đình và để tìm việc làm
mới. Họ thực sự mong mỏi được trau dồi kiến th

để cải thiện m c sống.

Mặc dù ý kiến đi học nghề nhằm mụ đ h Nhận được sự hỗ trợ của Nhà
nướ

xếp ở vị trí th

a nhưng

ng hiếm tỷ lệ há ao Đây ại là quan niệm

hưa đ ng với ý nghĩa ủa những h nh sá h ưu tiên trong dạy nghề ho đồng bào
DTTS. Quan niệm này cần phải được thay đổi, bởi vì khi NH
đ ng đắn thì mới

động ơ học tập

ý h vượt h để học tập kiên trì, bền bỉ, như vậy việc học tập

mới đạt kết quả ao Ngược lại, nếu chỉ xem học nghề là một điều kiện để được
hưởng một lợi ích khác thì NH đăng ý học nghề hi được vận động mà không
quan tâm, không dự kiến trước nên học nghề gì, áp dụng như thế nào,… và như vậy
họ sẽ học một cách thờ ơ, dễ nản chí, thậm chí bỏ cuộc và tất nhiên hông đạt được
kết quả tốt.
Với câu hỏi “So với người nam trong gia đình, chị có được gia đình ưu tiên
tạo điều kiện cho tham gia lớp học nghề hay không?”

đến 65.67% phụ nữ được

khảo sát đã trả lời à Không Kết quả này cho thấy định kiến giới th o hướng ưu
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tiên cho nam giới tham gia các hoạt động trong cộng đồng vẫn còn tồn tại ngay
trong đa số gia đình đồng bào dân tộc Khmer.
Thế nhưng hỉ có 5.00% phụ nữ Khmer được khảo sát trả lời là học nghề để
Nâng cao uy tín trong gia đình và x hội Điều này ch ng tỏ chính bản thân người
phụ nữ Khm r

ng hấp nhận sự thiệt thòi, an phận do thành kiến về giới ngay từ

trong gia đình
2.3.7.2. Niềm vui và hứng thú của phụ nữ Khmer khi học nghề
Còn số ượng lớn phụ nữ Khmer hưa thấy được niềm vui khi học nghề. Vì
vậy hi được hỏi “Khi học nghề, chị có cảm thấy vui vẻ, hứng thú hay không? Vì
sao?”,

đến 34.33% số người trả lời à Không Kết quả khảo được trình bày chi

tiết trong Bảng 2.11 – Phụ lụ 2 và được biễu diễn trong Biểu đồ 2.11 dưới đây:

Biểu đồ 2.11: Tự đánh giá của phụ nữ Khmer
về niềm vui và hứng thú khi học nghề
Như vậy có há đông phụ nữ Khmer hưa tìm thấy vui vẻ, h ng thú khi học
nghề. Những nguyên nhân chủ yếu là do mệt mỏi, không hiểu bài, học chữ nhiều,
không nhớ, ít thực hành, khó ng dụng.
Kết hợp sử dụng phiếu khảo sát và quan sát lớp, chúng tôi nhận thấy rằng ND
hưa tạo đượ môi trường học tập thân thiện, thoải mái, linh hoạt cần thiết th o đặc
trưng ủa hình th

GDTX; hưa hơi gợi và phát huy tốt những kinh nghiệm thực

tiễn của NH; hưa gi p ho NH nhận thấy được lợi ích của việc học nghề. Vì vậy,
NH thường tự ti mặc cảm và không h ng thú học tập. Chính trạng thái này lại khiến
cho NH không tích cực trong học tập.
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2.3.7.3. Những thuận lợi và hó hăn của phụ nữ Khmer khi học nghề
Có 92,5 % phụ nữ Khmer được khảo sát trả lời là có thuận lợi khi học nghề.
Trong số đ , thuận lợi chủ yếu là được học gần nhà; ND nhiệt tình; được miễn học
ph ; được chính quyền địa phương và Hội liên hiệp phụ nữ quan tâm. Đây à những
mặt mạnh cần đượ phát huy để tá động tích cự đến hoạt động dạy và học nghề.
Kết quả khảo sát cho thấy bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều bất lợi trong
việc học nghề đối với phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL C đến 98,2% (589/600) phụ
nữ được khảo sát trả lời à
dạng. Trong đ , h

h

hăn khi học nghề, những h

hăn

ng khá đa

hăn ớn nhất và phổ biến nhất là rào cản ngôn ngữ giữa ND

và NH: hầu hết ND dạy bằng tiếng Việt trong hi đa số NH bị hạn chế trong nghe
và hiểu tiếng Việt.
Bên cạnh đ , hầu hết NH

trình độ học vấn thấp, thậm chí không viết được

chữ nên tiếp thu rất chậm. Có NH phải dẫn theo con hoặ

háu để ghi bài hộ.

Ngoài ra, còn nhiều trở ngại khác rất đáng quan tâm như NH bận rộn việc gia
đình nên h sắp xếp thời gian tham gia lớp học nghề; chi phí hỗ trợ cho NH trong
thời gian học nghề quá thấp; NH không tạo ra thu nhập trong khi học nên kinh tế gia
đình àng thiếu hụt; thời gian học tại lớp quá dài so với mong muốn của NH; thiếu
thiết bị và dụng cụ thực hành nên NH phải chờ đợi thay phiên nhau sử dụng.
Điều đáng h ý à trong đa số phụ nữ Khm r được khảo sát, mỗi người lại
gặp nhiều h

hăn há nhau trong việc học nghề.

2.3.7.4. Kết quả học tập của phụ nữ Khmer so với các đối tƣợng khác
Chúng tôi khảo sát GV để tìm hiểu kỹ hơn năng ực học tập của phụ nữ Khmer
so với á đối tượng khác. Kết quả cho thấy: C đến 60.00% GV trả lời là kết quả
học tập của phụ nữ Khm r K m hơn so với á đối tượng khác trong các lớp học
nghề; 34 00% ho à Tương đương ; 6 00% đánh giá m
có phiếu nào đánh giá ở m

Rất

m hơn ; hông

Tốt hơn (Bảng 2.12 – Phụ lục 2).

Kết quả này trùng khớp với trả lời của 206/600 phụ nữ Khmer là không thấy
vui vẻ, h ng thú khi học nghề. Kết quả khảo sát này được biểu diễn trong Biểu đồ
2.12 (trang 78).
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Biểu đồ 2.12: Đánh giá của GV về ết quả học nghề của phụ nữ Khmer
so với các đối tƣợng khác
Phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL có rất ít thuận lợi nhưng rất nhiều bất lợi đối
với việc học nghề, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan cho nên kết quả học
tập nhìn chung thấp hơn á đối tượng khác trong cùng lớp học.
Vì vậy, cần quan tâm giúp những NH thuộc nhóm yếu thế này vượt qua được
những h

hăn, rào ản gây ảnh hưởng tiêu cự đến việc học nghề Qua đ

h

thích tính tích cự , độc lập, sáng tạo trong họat động học tập của NH với tư á h à
vai trò chủ thể của nhận th c.
2.3.7.5. Thực trạng ứng dụng nghề của phụ nữ Khmer
Trong những năm qua, ông tá dạy nghề ho ao động nông thôn nói chung,
trong đ

phụ nữ Khmer ở vùng ĐBSCL được quan tâm thực hiện và đã mang ại

nhiều kết quả đáng ể, góp phần xoá đ i giảm nghèo ho người dân.
Tuy nhiên, m

độ ng dụng nghề đã học vào thực tế ao động sản xuất hưa

đượ như mong muốn, đồng nghĩa với hiệu quả dạy nghề ho phụ nữ Khm r hưa
cao. Kết quả cho thấy có 73,3% phụ nữ Khmer được khảo sát trả lời là có ng dụng
nghề đã học vào cuộc sống, vẫn còn 26,67% không ng dụng được nghề (Bảng 2.13
– Phụ lục 2).
Kết quả khảo sát này được biểu diễn trong Biểu đồ 2.13 (trang 79).
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Biểu đồ 2.13: Khả năng ứng dụng nghề đã học của phụ nữ Khmer
Hơn nữa, trong số 73,3% phụ nữ Khmer trả lời là có ng dụng nghề đã học
vào cuộc sống, thì m

độ thường xuyên ng dụng nghề

ng hông ao Kết quả

khảo sát được thể hiện trong Biểu đồ 2.14 như sau:

Biểu đồ 2.14: Mức độ ứng dụng nghề đã học của phụ nữ Khmer
Những người phụ nữ Khmer được khảo sát cho biết những nguyên nhân khiến
họ khó ng dụng được nghề đã học vào thực tế ao động sản xuất chủ yếu là do
không tự tin về tay nghề, thiếu phương tiện - dụng cụ, thiếu vốn, khó tiêu thụ sản
phẩm, hông tìm được việc làm, không muốn đi àm xa, việc làm không ổn định,...
Trong đ , lí do Không tự tin về tay nghề
h

ng trùng hớp với một trong những

hăn mà phụ nữ Khmer được khảo sát đã trả lời à Thiếu vật tư thự hành , Ít

được thự hành ; đồng thời

ng hoàn toàn phù hợp với nhận định của CBQL và đa

số GV là các thiết bị, dụng cụ, phương tiện được trang bị chỉ đáp ng ở m c trung
bình hoặ

hưa đáp ng được.

Trong á

hương trình dạy nghề thì tỉ trọng giờ thực hành luôn chiếm cao

hơn gấp đôi so với lí thuyết. Tuy nhiên, trong thực tế, á

ơ sở dạy nghề, nhất là
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các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX cấp huyện thường hông đủ thiết bị,
dụng cụ và vật tư phục vụ cho việc dạy và học thực hành. Chính vì vậy, thời gian
rèn luyện ĩ năng nghề của NH là rất hạn chế, dẫn đến tay nghề hưa vững.
Kết quả khảo sát bằng phiếu và phỏng vấn cho thấy các ơ sở dạy nghề ít bổ
sung các nghề mới theo yêu cầu thị trường nên nhiều người sau khi học nghề không
tìm được việc làm hoặc đầu ra sản phẩm không ổn định. Vì vậy các lớp dạy nghề
hưa thật sự thu hút phụ nữ Khmer tham gia một cách trọn vẹn và h ng thú.
Bên cạnh đ , tính tích cực học tập của NH phụ thuộc rất lớn vào những thành
công hay thất bại của những khoá học nghề trướ đ

Vì vậy, thực trạng nhiều NH

không hoặc ít ng dụng được nghề đã học vào thực tiễn cuộc sống đã tá động trở
lại một cách tiêu cực đối với những người phụ nữ Khmer. Kết quả này
hợp với kết quả khảo sát

ng phù

đến 34.33% phụ nữ Khm r hưa thấy được niềm vui

trong học nghề, mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là do khó ng dụng nghề.
Với câu hỏi về nhu cầu được hỗ trợ trong việc học nghề và giải quyết việc
làm,

đến 94.67% phụ nữ Khm r được khảo sát đều trả lời là cần được hỗ trợ Để

thu thập được nhiều nguyện vọng của người được khảo sát, câu hỏi này được chúng
tôi thiết kế dạng mở. Tuy nhiên, nội dung trả lời chỉ tập trung vào 7 nguyện vọng.
Trong đ , xếp theo th tự phổ biến của các nhu cầu là về: (1) hỗ trợ vốn vay sau khi
học nghề để ng dụng nghề đã học vào cuộc sống; (2) tăng inh ph hỗ trợ trong
thời gian học nghề; (3) giới thiệu việc làm có thu nhập ổn định; (4) tìm đầu ra cho
sản phẩm; (5) tăng dụng cụ học nghề để được thực hành nhiều hơn; (6) có việc làm
gần nhà; (7) hỗ trợ cây, con giống.
Trong hi đ , phụ nữ Khm r được khảo sát
học, NH hông đượ

á

ng ho iết khi kết thúc khoá

ơ sở dạy nghề tìm hiểu về sự hài lòng đối với khoá học

ng như hả năng vận dụng nghề vào cuộc sống.
2.3.8. Đối chiếu ết quả hảo sát thực trạng với qui trình dạ nghề cho
phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo hình thức GDTX
Trên ơ sở ết quả hảo thự trạng đã phân t h ở trên, h ng tôi đối hiếu
với qui trình dạy nghề ho phụ nữ Khm r đã đề xuất trong hương 1 và r t ra những
hạn hế ần hắ phụ trong thự trạng như sau:
Thực trạng ác định nhu cầu – Chọn N
Bước 1 – Xác định nhu cầu và tiềm năng: Việ xá định nhu ầu để mở ớp
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đượ

á

ơ sở dạy nghề thự hiện, nhưng hủ yếu dựa vào năng ự đào tạo ủa ơ

sở và định hướng phát triển hung ủa địa phương, xã hội, t

à nhu ầu ủa hung

ủa xã hội, trên ơ sở đ vận động phụ nữ Khm r họ nghề C đến 71 17% phụ nữ
Khm r được khảo sát đã trả lời à hông được hỏi muốn học nghề gì.
Bước 2 - Chọn NH - Xác định mục tiêu – Xây dựng lớp: Do hưa h trọng
năng ự

ủa NH ho nên hưa phân nh m NH để tổ ch c lớp học phù hợp. Mụ

tiêu dạy nghề hủ yếu đã đượ xá định trong á

hương trình đã đượ

an hành để

sử dụng chung trong các khoá dạy nghề ngắn hạn ho ao động nông thôn Tất ả
NH ủa ùng một nghề đều đượ họ

ùng một ớp, ao gồm người dân tộ Kinh,

Khm r, Hoa, Chăm Chưa h trọng nhu ầu, năng ự và đặ điểm của NH.
Thực trạng chuẩn bị dạy học
Bước 3 - Thiết kế chương trình – Biên soạn bài học: Cơ ấu nghề đào tạo đã
từng ướ đượ điều chỉnh th o ơ ấu nghề trong thực tế ao động sản xuất nhưng
nhóm nghề sản xuất nông nghiệp th o hướng an toàn hưa đượ đẩy mạnh; nh m
nghề inh doanh, dịch vụ, du ị h rất cần thiết cho sự phát triển kinh tế của vùng
ĐBSCL trong giai đoạn hiện nay nhưng vẫn hưa đượ quan tâm định hướng cho
NH ho nên hưa g p phần đáng ể vào chuyển dị h ơ ấu ao động từ ĩnh vực
nông nghiệp sang ĩnh vực phi nông nghiệp. Chương trình đượ thiết kế hưa phù
hợp với phụ nữ Khm r do đã đượ định sẵn và sử dụng dạy chung cho nhiều đối
tượng NH khác nhau. Bài họ đượ

iên soạn với nội dung rộng và dàn trải nên NH

h tiếp thu và vận dụng vào thực tế.
Bước 4 – Thiết kế dạy học: Việ thiết ế dạy họ
và ND sắp xếp inh hoạt Hình th
học trên lớp, đôi hi

tổ h

hủ yếu do ơ sở dạy nghề

dạy nghề thường thực hiện nhất là dạy

tổ ch c tham quan các mô hình sản xuất tại cộng đồng

nhưng hưa tận dụng tốt điều kiện sản xuất của h nh gia đình mỗi NH để đưa vào
thực hành rèn luyện thường xuyên,

ng như hưa phát huy được hình th c liên kết

với ơ sở sản xuất kinh doanh trong việc dạy nghề.
Bước 5 – Chuẩn bị cơ sở vật chất và PTDH: Cơ sở vật chất và thiết bị, dụng
cụ, vật tư và nguyên iệu thực hành phần ớn ở m
ng

Trung ình và Không đáp

ho nên nhiều NH phải thự hành hung, dẫn đến việc rèn luyện tay nghề còn

hạn chế Trong hi đ , việ gửi NH thực hành tại ơ sở sản xuất hỉ hiếm 14 00%
ượt phiếu trả ời
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Thực trạng tổ chức dạy học
Bước 6 – Đánh giá chẩn đoán: Cá

ơ sở dạy nghề hông

hảo sát đầu vào

để đánh giá năng ực của NH nhằm có sự điều chỉnh phù hợp trong cách dạy, trong
hi NH ại rất đa dạng về l a tuổi, tâm , trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, mục
đ h học tập,

Ch nh điều này đã dẫn tới những hạn hế trong họ nghề ủa phụ nữ

Khm r, như đã trình ày ở trên
Bước 7 – Dạy học và kiểm tra, đánh giá: ND hủ yếu hỉ sử dụng bảng phấn,
á PTDH, đồ dùng dạy học một á h đơn giản, hưa quan tâm sử dụng á

ảng

qui trình, hình minh họa, phiếu thực hành, công cụ đánh giá, phiếu đánh giá,

rất ít

sử dụng PPDH hiện đại th o hướng tích cự hoá NH như giải quyết vấn đề, thông
qua tình huống,… Việc kiểm tra, đánh giá mang t nh đối phó nên thường tập trung
về cuối mô đun nhưng hưa đối chiếu với mụ tiêu đầu ra của hương trình và hầu
như hông

phản hồi, chỉ ra những sai s t để rút kinh nghiệm,

ng như hông

mang t nh động viên, khích lệ NH cho nên làm cho NH cảm thấy nặng nề, lo sợ.
Thực trạng đánh giá hiệu quả
Bước 8 - Đánh giá hiệu quả khóa học: Khi kết thúc khoá họ , á
nghề hông

tìm hiểu NH về sự hài òng đối với khoá họ

ơ sở dạy

ng như hả năng vận

dụng nghề vào cuộc sống; hông đánh giá tá động của khóa họ đến cộng đồng.
Bước 9 - Đánh giá việc thực hiện qui trình: Do hông đưa ra qui trình ụ thể
cho nên sau mỗi h a họ , ơ sở dạy nghề hông
điểm

ng như những h

năm, á

đánh giá những thuận lợi và ưu

hăn và hạn chế khi thực hiện qui trình dạy nghề Hằng

ơ sở hỉ sơ ết, tổng ết về mặt quản ý đối với ông tá dạy nghề

Như vậy, trên ơ sở ết quả hảo thự trạng, đối hiếu với qui trình dạy nghề
đã đề xuất trong hương 1 uận án đã ho thấy thự trạng dạy nghề ho phụ nữ
Khm r òn nhiều hạn hế ần hắ phụ
2.4. Đánh giá chung về quả khảo sát thực trạng
Từ kết quả khảo sát thực trạng, chúng tôi nhận định rằng: dạy nghề cho phụ nữ
Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX có một số điểm thuận lợi như: được
hưởng chính sách khuyến khích học nghề; được chính quyền địa phương và Hội
liên hiệp phụ nữ quan tâm; ND nhiệt tình. Tuy nhiên, bên cạnh một số ít thuận lợi,
vẫn còn rất nhiều h

hăn, hạn chế như sau:

83
- Đối với NH, h

hăn hủ quan là về nhận th , trình độ, tâm lí tự ti, mặc

cảm, thụ động. Kết quả này phù hợp với nhận xét của GV được khảo sát: kết quả
học tập của phụ nữ Khm r nhìn hung

m hơn á đối tượng khác trong các lớp

học nghề. Bên cạnh đ

hăn há h quan như về điều kiện kinh tế

òn

những h

gia đình, định kiến giới trong gia đình và ộng đồng, rào cản về ngôn ngữ giữa ND
và NH, hạn chế về sư phạm của ND, điều kiện học thực hành, thời gian học quá dài
(do th o qui định, thời gian họ sơ cấp nghề là từ 3 tháng đến dưới 1 năm),...
- Đối với CBQL và GV được khảo sát, những h

hăn, hạn chế chủ yếu là

ở những thành tố ơ ản như:
+ Nội dung dạy nghề hầu như hỉ dừng lại ở những hương trình NH tập
trung học theo lớp với một hương trình được xây dựng trước. Không có nhiều
hương trình dạy nghề hẹp nhưng nhắm vào trúng những vấn đề mà nh m đối
tượng NH là phụ nữ Khmer đang ần và phù hợp với năng ực học tập của họ. Do
đ việc ng dụng nghề đã học vào thực tiễn còn rất hạn chế, gây lãng phí.
Điều kiện ơ sở vật chất và thiết bị dạy thực hành nghề của các trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp - GDTX khá khiêm tốn, trong hi đ thời gian thực hành của
NH không nhiều và hầu hết chỉ diễn ra tại ơ sở dạy nghề nên việc rèn nghề gặp
nhiều h

hăn, hưa đạt được chất ượng như mụ tiêu hương trình đề ra.
PPDH hưa phù hợp với đặ điểm của NH là người lớn, lại là phụ nữ

DTTS, vì vậy việc dạy và học có nhiều hạn chế; những kinh nghiệm thực tiễn của
NH hưa được tôn trọng và phát huy đ ng m c nên NH thường tự ti mặc cảm và
thụ động trong học nghề.
- Có 160/600 phụ nữ được khảo sát trả lời là không ng dụng được nghề đã
học vào cuộc sống, số còn lại dù có ng dụng được nghề nhưng vẫn cần được hỗ trợ
rất nhiều mặt Điều này ch ng tỏ công tác dạy nghề cho phụ nữ Khmer hưa đạt
hiệu quả cao và ổn định.
Kết luận Chƣơng 2
Kết quả khảo sát thực trạng dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL ho
ph p h ng tôi đi đến một số nhận định sau:
- Dạy nghề cho phụ nữ Khmer đã đạt được những thành quả nhất định nhưng
vẫn còn nhiều hạn chế do những nguyên nhân khác nhau như: mục tiêu dạy nghề
hưa sát hợp, nội dung hương trình dàn trải và hưa thiết thự ; ơ sở vật chất hưa
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đáp ng việc dạy và học nghề; PPDH hưa thật sự phù hợp với đặ điểm NH, hưa
phát huy tốt tính chủ động sáng tạo của NH, ND ít sử dụng á PPDH th o hướng
tích cực hoá NH và hưa h ý đến t nh đặc thù trong dạy nghề ho người DTTS và
phụ nữ, điều kiện thực hành còn nhiều hạn chế; kiểm tra – đánh giá mang t nh đối
phó, hưa đ ng ý nghĩa và hưa phát huy được tác dụng tích cực. Về phía NH: Do
những hạn chế về trình độ học vấn, nơi ư tr xa thành thị cùng với ảnh hưởng tập
quán và quan điểm sống của đồng bào Khmer nên những người phụ nữ Khm r hưa
cập nhật kịp thời thông tin thị trường và sự chuyển dị h ơ ấu sản xuất, dẫn đến
nhận th c về vai trò của việc học nghề hưa ao, hưa

nhu cầu học nghề mà chỉ

ao động sản xuất theo kiểu truyền thống.
- Tổng hợp kết quả khảo sát 3 nh m đối tượng cho ta một cái nhìn tổng quát
rằng dạy nghề ho ao động nông thôn vùng ĐBSCL n i hung, trong đ

dạy

nghề cho phụ nữ Khm r hưa thỏa mãn nhu cầu về lí luận và thực tiễn ho nên hưa
đạt hiệu quả như mong muốn Do đ , các lớp dạy nghề hưa thật sự thu hút phụ nữ
Khmer tham gia một cách tích cực và h ng thú. Kết quả khảo sát hoàn toàn phù hợp
với nhận định an đầu của tác giả trong giả thuyết khoa học.
- Đối chiếu kết quả khảo sát thực trạng trong hương 2 với ơ sở lí luận trong
hương 1 về dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX đã
bộc lộ những vấn đề sau đây cần được giải quyết:
+ Dựa trên ơ sở những nguyên tắc dạy học phù hợp, đề xuất các biện
pháp dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL, về xây dựng nội dung, sử dụng
PPDH và PTDH, tổ ch c dạy học, kiểm tra-đánh giá Đây là một nhu cầu rất cần
thiết, góp phần giải quyết những ảnh hưởng tiêu cực có tính chất đặc thù từ vấn đề
giới, văn hoá dân tộc và vùng miền, nhằm giúp phụ nữ Khmer vượt qua những khó
hăn, rào ản đồng thời tự tin và ham thích học nghề để trang bị những kiến th c,
kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và vận dụng tốt vào thực tế cuộc sống.
+ Khi xây dựng các biện pháp dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL
theo hình th c GDTX, cần t nh đến cả yếu tố thuận lợi và h
chủ quan NH nhằm mang lại hiệu quả cao.

hăn khách quan và
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Chƣơng 3
C C BIỆN PHÁP DẠY NGHỀ CHO PHỤ NỮ KHMER VÙNG ĐBSCL
THEO HÌNH THỨC GDTX
3.1. Nguyên tắc xây dựng biện pháp
Định hướng mới trong dạy học là chuyển từ dạy là chính sang học là chính,
chú trọng tự học, dựa trên bốn trụ cột: họ để biết, họ để làm, họ để chung sống
và họ để tự khẳng định mình. Những đặc điểm của phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL có
tá động chi phối rất lớn đến việc dạy học. Vì vậy, các biện pháp dạy nghề cho phụ
nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX không thể nằm ngoài xu thế đổi mới
quan niệm dạy học hiện nay, đồng thời phải mang t nh đặc thù của vùng miền và
NH nhằm phát huy đượ ưu điểm và tháo gỡ được những rào cản đối với NH Như
vậy, cần chuyển từ dạy học thụ động thành dạy học có sự tham gia tích cực của NH,
từ dạy họ áp đặt thành dạy học theo nhu cầu, từ dạy học tập trung vào việc dạy
thành dạy học tập trung vào việc học, từ dạy kiến th c thành dạy cách học. Ngoài ra,
cần dạy học cá biệt h a th o đặ điểm tâm lí, t nh á h, năng ực học tập có nhiều
hạn chế của NH là phụ nữ DTTS. Bên cạnh đ , phải thực hiện đa dạng hóa các hình
th

đào tạo nhằm tạo nhiều ơ hội học tập cho phụ nữ Khmer. Việc lựa chọn, đề

xuất các biện pháp dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL dựa trên ơ sở các
nguyên tắc: kế thừa, cần thiết, hiệu quả và khả thi.
- Thứ nhất, nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa
Kế thừa và phát triển là quy luật chung của cả tự nhiên và xã hội. Quá trình
dạy nghề

ng hông nằm ngoài quy luật này. Cần chắt lọc, kế thừa và phát huy

những mặt mạnh, tiến bộ trong công tác dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL;
tiếp thu có chọn lọc những thành tựu khoa học về GDNL, về dạy nghề cho phụ nữ
và ho người DTTS trên thế giới và trong khu vực; tôn trọng những thành quả đã
đạt được và tiếp tục phát triển, hoàn thiện các biện pháp dạy nghề cho phụ nữ
Khmer vùng ĐBSCL phù hợp với điều kiện thực tế khách quan và chủ quan.
- Thứ hai, nguyên tắc đảm bảo tính cần thiết
Phụ nữ Khmer tham gia các lớp pháp dạy nghề ngắn hạn chủ yếu à để làm
được việc. Vì vậy, các biện pháp dạy nghề cho phụ nữ Khmer phải đảm bảo tính
cần thiết, t c là phải xuất phát từ nhu cầu của NH, nhu cầu của địa phương hoặc
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người sử dụng ao động. Dạy nghề phải gắn liền với việc làm, sao cho NH vận dụng
được vào thực tiễn nhằm giải quyết được những vấn đề cụ thể, thiết thân với cuộc
sống hằng ngày của bản thân, gia đình và góp phần cải tạo thực tiễn.
- Thứ ba, nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả
Hiệu quả được hiểu à hành động, việc làm của on người đạt kết quả tốt,
đ ng ý muốn. Các biện pháp tá động cần hướng tới mụ đ h phát triển năng ực
nghề nghiệp cho phụ nữ Khmer, phát huy những điểm mạnh, khắc phục, sửa chữa
những hạn chế. Việ đề xuất và áp dụng biện pháp dạy nghề cho phụ nữ Khmer
phải phù hợp với đặ điểm, nhu cầu, khả năng học nghề và ng dụng nghề đã học
của phụ nữ Khmer; phù hợp với nhu cầu của xã hội. Cần tạo nhiều những ơ hội,
phát huy tối đa kinh nghiệm, tính tích cực, sáng tạo của NH; huy động tối đa á
giác quan của NH vào quá trình học tập; kích thích sự ham thích học nghề, khắc
phục tính rụt rè, không tự tin, thụ động của NH.
Bên cạnh đ , để nâng cao hiệu quả dạy nghề cho phụ nữ Khmer, cần phải
phải giúp cho NH hiểu, nắm vững kiến th , ĩ năng và vận dụng được vào trong
thực tiễn, th o phương hâm họ đi đôi với hành Cần ưu ý đến vốn kinh nghiệm
của NH đối với các nội dung học tập, tạo ơ hội để NH được tiếp xúc trực tiếp với
thực tiễn, với các sự vật, hiện tượng nhằm góp phần làm cho nội dung học tập được
phong phú, sát với thực tiễn, sát với đời sống của NH. Chính thực tiễn phong phú sẽ
kích thích NH có những cảm xúc với sự vật, hiện tượng, có những ĩ năng, thái độ
và hành vi đ ng đắn với thực tiễn, cuốn hút NH vận dụng kiến th c vào cải tạo thực
tiễn Qua đ , NH

ng

một môi trường thực tiễn để kiểm nghiệm và ôn luyện lại

nội dung học tập, khẳng định chân lí hoặc nhận ra sai lầm, từ đ định hướng cho
những nhận th c, thái độ và hành vi đ ng đắn. Nguyên tắc này còn tạo sự gắn kết
chặt chẽ giữa ơ sở dạy nghề với gia đình và xã hội trong việc dạy nghề Qua đ ,
gia đình và xã hội nhận th

đượ rõ n t hơn ý nghĩa ủa việc học nghề, tạo điều

kiện thực hành phù hợp, thuận lợi cho NH khi tham gia các hoạt động tại gia đình,
cộng đồng, địa phương
- Thứ tƣ, nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
Việc xây dựng và thực hiện các biện pháp dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng
ĐBSCL phải đảm bảo tính khả thi cao. Phải tá động đồng bộ vào các khâu của quá
trình dạy nghề từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình th c tổ ch , điều kiện
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thực hiện... Căn

vào nhu cầu của NH và của xã hội, những đặ điểm của phụ nữ

Khmer, những điều kiện về ơ sở vật chất của ơ sở dạy nghề

ng như điều kiện

thực tế của cộng đồng, địa phương, .. để xá định những biện pháp thích ng, đồng
bộ, mềm dẻo, linh hoạt tùy th o điều kiện thực tế C như vậy, các biện mới khả thi.
Trên ơ sở lí luận, đối chiếu với thực trạng, h ng tôi đề xuất 5 nhóm biện
pháp dạy nghề, về nội dung, PPDH, PTDH, hình th c tổ ch c dạy học, và kiểm tra đánh giá phù hợp với đặ điểm của NH, đáp ng nhu cầu và năng ực của NH là phụ
nữ Khmer tại các lớp dạy nghề ngắn hạn theo hình th c GDTX. Qua đ

h th h

được tính tích cự , độc lập, sáng tạo trong hoạt động học tập của NH với tư á h à
vai trò chủ thể của nhận th c và nâng cao hiệu quả dạy nghề.
3.2. Đề xuất các biện pháp dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo
hình thức GDTX
3.2.1. Nhóm biện pháp xây dựng nội dung dạy nghề theo cấu trúc mô đun, gắn
liền với nhu cầu và vừa sức NH
Biện pháp 1: Thiết kế chƣơng trình dạy nghề theo cấu trúc mô đun
Thiết kế hương trình sao ho NH sau hi học xong sẽ dễ dàng ng dụng vào
thực tế ao động sản xuất. Muốn vậy, phải khảo sát nhu cầu của NH, của địa phương
hoặc doanh nghiệp (thị trường ao động) để xá định mục tiêu dạy nghề một cách
sát hợp, h ý đến những đặ điểm cụ thể của nh m đối tượng NH và điều kiện của
địa phương mà họ sinh sống.
Thiết kế hương trình dạy nghề dựa trên kết quả phân tích nghề, phân tích
công việc, t c là phân tích vai trò, nhiệm vụ ao động,
phẩm chất đạo đ
phân tích công việ

mà người ao động ở vị tr đ

ng như iến th c, kỹ năng,

ần có. Kết quả phân tích nghề,

à ơ sở để xá định các mục tiêu lớn của hương trình học,

điều này đảm bảo kết quả của hương trình dạy nghề rõ ràng, h nh xá và đáp ng
yêu cầu của thực tế ao động.
Tương ng với mỗi công việc, thiết kế thành chương trình dạy nghề theo cấu
tr

mô đun, hướng tới năng ực thực hiện nhằm giải quyết trọn vẹn một nhiệm

vụ/công việc cụ thể sau hi NH đã họ xong mô đun Vì vậy, cần h ý đến cả kiến
th , ĩ năng, thái độ, phương tiện, dụng cụ nhất định để người ao động có thể thực
hiện được tốt công việc.
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Trong chương trình mô đun dạy nghề, nêu đủ cả mục tiêu dạy học, nội dung
dạy học, PPDH, công cụ đánh giá, điều kiện thực hiện và hướng dẫn thực hiện.
Trong đ đặc biệt quan tâm hai yếu tố là mục tiêu và nội dung.
+ Mục tiêu của hương trình mô đun dạy nghề bao gồm cả mục tiêu kiến
th c, mục tiêu kĩ năng và mụ tiêu thái độ, trong đ nhấn mạnh mụ tiêu ĩ năng –
cho biết NH có khả năng àm được việc gì cụ thể sau khi học. Mục tiêu phải rõ
ràng, chính xác, cụ thể, dễ dàng quan sát đượ , đo đượ để ND và NH xá định
đượ đầu ra của quá trình dạy và họ đối với hương trình, mô đun đ
+ Nội dung dạy nghề đảm bảo sau khi NH học xong từng mô đun hoặc cả
hương trình dạy nghề thì sẽ có những thay đổi tích cực về năng ực nghề nghiệp.
Do mục tiêu dạy nghề theo hình th c GDTX cho phụ nữ Khmer chú trọng hình
thành kỹ năng hơn à truyền đạt tri th c, t c là chú trọng khả năng

àm đượ

sau

khi học, cho nên nội dung hương trình dạy nghề phải đảm bảo thời gian thực hành
chiếm trên 70% tổng thời gian đào tạo. Nội dung dạy nghề

ng ần đượ thường

xuyên bổ sung, cập nhật gắn liền với thực tiễn.
Xá định thời gian hợp lí tương ng với nội dung và trình độ NH, có hướng
dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy, kiểm tra-đánh giá trong hương
trình mô đun dạy nghề.
Tùy theo từng khóa học (mụ tiêu đào tạo, thời gian, điều kiện và năng ực của
NH,...) có thể lồng ghép các nội dung như Khởi sự doanh nghiệp, Cá

ĩ năng mềm

( ĩ năng ập kế hoạch, quản ý tài h nh gia đình, ) vào hương trình mô đun
Ví dụ minh họa 1:
C ƢƠNG TRÌN

DẠY NGHỀ DƢỚI 3 THÁNG

Tên nghề: Trồng rau muống, cải xanh, củ cải trắng an toàn
Đối tƣợng học nghề: Lao động nông thôn có sức khỏe, biết đọc - viết.
Số lƣợng mô đun đào tạo: 02
1. Mục tiêu đào tạo
- Về kiến thức:
+ Nêu được bảy nguyên tắc sản xuất rau an toàn và bốn nguyên tắc
quản lí dịch hại tổng hợp.

+ Mô tả đúng quy trình kĩ thuật
89 trồng rau an toàn đối với rau muống,
cải xanh và củ cải trắng.
- Về kỹ năng:
+ Nhận diện được một số loài dịch hại và thiên địch thường gặp.
+ Thực hiện đúng việc chọn và xử lí hạt giống, lên liếp, gieo hạt, tưới
nước, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch rau an toàn.
- Về thái độ:
+ Có ý thức hạn chế sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật,
tuân thủ bảy nguyên tắc sản xuất rau an toàn.
+ Nghiêm túc, chịu khó học hỏi, sáng tạo, đảm bảo an toàn cho con
người và bảo vệ môi trường.
2. Thời gian khoá học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian khoá học: 12 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu (học tập trung): 75 giờ. Trong đó:
+ Thời gian học lí thuyết: 17 giờ;
+ Thời gian học thực hành: 58 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc mô đun và kết thúc khoá học: 5 giờ
3. Danh mục các mô đun, thời gian và phân bổ thời gian
Thời gian đào tạo (giờ)
Mã mô

Tên các mô đun

đun

Trong đó
Tổng số

Lí

Thực

thuyết hành
MĐ01 Xác định điều kiện trồng rau an toàn
MĐ02

Thực hiện trồng rau muống, cải
xanh, củ cải trắng an toàn
Tổng cộng

Kiểm
tra

15

5

9

1

60

12

46

2

75

17

55

3

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào thời gian thực hành
Chương trình gồm 02 mô đun:
- Mô đun 01: “Xác định điều kiện trồng rau an toàn” có thời gian đào tạo
là 15 giờ trong đó có 5 giờ lí thuyết, 10 giờ thực hành và kiểm tra, với mục đích
trang bị những nội dung cơ bản về rau an toàn, các nguyên nhân gây ô nhiễm
rau, các biện pháp phòng ngừa, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
an toàn cho con người.
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- Mô đun 02: “Thực hiện trồng rau muống, cải xanh, củ cải trắng an toàn”
có thời gian đào tạo là 60 giờ trong đó có 12 giờ lí thuyết, 48 giờ thực hành và
kiểm tra, với mục đích tìm hiểu và thực hiện các công việc thường xuyên trong
qui trình trồng rau muống, cải xanh, củ cải trắng an toàn, đồng thời áp dụng vào
sản xuất thử tại từng hộ gia đình người học.
.

ƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình
Chương trình dạy nghề “Trồng rau muống, cải xanh, củ cải trắng an toàn”

được dùng dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL có nhu cầu học nghề và có
thể mở rộng cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề.
Khi người học học đủ hai mô đun trong chương trình này và đạt kết quả
trung bình trở lên tại kì kiểm tra kết thúc khoá học, nếu có yêu cầu thì được cấp
Giấy chứng nhận đ hoàn thành khoá học nghề, loại chương trình dạy nghề dưới
3 tháng. Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập từng mô đun và cấp
giấy chứng nhận học nghề là đ hoàn thành mô đun đó.
(Hết minh họa)

Biện pháp 2: Xây dựng nội dung dạy nghề gắn liền với thực tiễn và đáp ứng
đƣợc nhu cầu học nghề của phụ nữ Khmer
Bản thân ao động nghề nghiệp à năng động vì vậy nội dung dạy nghề, đặc
biệt là dạy nghề cho phụ nữ Khmer theo hình th c GDTX càng phải năng động và
bảo đảm tính thiết thực. NH cần được làm rõ 2 vấn đề: Học cái gì? Học nó có lợi
h gì? Do đ , hương trình dạy nghề phải gắn chặt với sản xuất, với việc làm, nội
dung dạy nghề phải là những gì NH cần và có khả năng ng dụng ngay thì việc học
nghề mới đ m ại hiệu quả.
Nội dung dạy nghề không mang tính hàn lâm mà phải xuất phát từ thực tiễn
ao động sản xuất của phụ nữ Khmer, từ nhu cầu nhân lực của địa phương, dựa vào
hương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương và nhu cầu của thị trường ao động. Nói cách khác, nội dung dạy nghề được
sự đồng thuận của NH và xã hội, nằm trong chính sách phát triển nông thôn, đảm
bảo tính ng dụng cao. Khi xây dựng hương trình và iên soạn giáo trình, bài
giảng, cần lựa chọn những nội dung hướng vào những kinh nghiệm thực tiễn và
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những vấn đề mà NH gặp phải trong ao động sản xuất, nhằm khai thác những kiến
th c, kinh nghiệm sẵn có của NH và giúp NH dễ dàng ng dụng vào thực tế.
+ Để dạy nghề gắn với thực tiễn, cần thực hiện theo hai chiều: Một mặt lấy
thực tiễn để bổ sung cho nội dung dạy học, làm cho nội dung đ thêm phong ph ,
sinh động. Mặt khác, tập cho NH vận dụng tri th c nghề vào việc làm và cuộc sống.
Để đảm bảo nội dung dạy nghề đáp ng được nhu cầu của NH, có khả
năng ng dụng cao và phù hợp bối cảnh việc làm của xã hội, phải gặp gỡ và khảo
sát nhu cầu học nghề của người dân và tìm hiểu nhu cầu ao động - việc làm ở địa
phương Cần tranh thủ sự hỗ trợ của á

ãnh đạo địa phương để thuyết phục họ tổ

ch c các buổi họp cộng đồng bàn về hương trình

ng như đánh giá nhu cầu học

nghề của người dân. Sau hi đã thoả thuận với NH, tiến hành xây dựng hương
trình mô đun dạy nghề với nội dung và thời gian cụ thể đáp ng nhu cầu và điều
kiện học tập của NH và phù hợp với địa phương.
Trường hợp nội dung dạy nghề đã

trong hương trình đã được ban

hành trên ơ sở phân tích nghề, phân tích công việc thì chỉ cần cắt xén, chỉnh sửa,
bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế và khuôn khổ của khoá học. Điều quan
trọng là nội dung dạy nghề theo hình th c GDTX cho phụ nữ Khmer phải là những
bản giản ược của giáo trình dạy nghề h nh qui thông thường, th o hướng đi thẳng
vào vấn đề, chú trọng vào những kiến th c thực tế và có thể sử dụng được ngay
trong đời sống hằng ngày của NH Điều này

ng sẽ làm cho bản thân NH, gia đình

và cộng đồng đánh giá ao hơn về hương trình dạy nghề.
Trường hợp nội dung dạy nghề hưa

trong hương trình đã được ban

hành thì tổ ch c phân tích công việ để àm ơ sở xây dựng hương trình dạy nghề.
Từng phiếu phân tích công việc thể hiện đầy đủ các nội dung: Mô tả công việc; Các
ước thực hiện công việc; Tiêu chuẩn thực hiện từng ước; Dụng cụ, trang thiết bị,
nguyên vật liệu h nh để thực hiện công việc; Kiến th c cần có thực hiện ước công
việc; Kỹ năng ần có thực hiện ước công việ ; Thái độ cần có thực hiện ước công
việc; Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp.
Để đảm bảo nội dung dạy nghề được vận dụng tốt vào thực tế cuộc
sống, cần cấu trúc sao cho ND có thể thu hút sự tham gia của NH một cách tối đa
vào quá trình học tập. Ví dụ như

nhiều bài tập, nhiều hoạt động học tập gắn với

những vấn đề liên quan tại cộng đồng, họ đến đâu uyện tập thự hành đến đ , để

92
NH vận dụng kiến th c và kinh nghiệm sẵn có vào nghiên c u các nội dung học tập
mới của hương trình; yêu cầu NH xá định nguyên nhân và ảnh hưởng của các vấn
đề đ , đề xuất biện pháp khắc phụ để góp phần phục vụ phát triển nghề nghiệp
trong cộng đồng. Khi áp dụng những gì được họ vào đời sống xã hội, NH sẽ cảm
thấy h ng thú nên sẽ tích cực tìm hiểu sâu rộng về nội dung học tập để giải quyết
những vấn đề đặt ra trong học tập và đời sống xã hội.
Đối với những nghề nông nghiệp truyền thống ở địa phương và phù hợp với
phụ nữ Khmer, cần dạy đưa iến th c mới vào trong sản xuất như dạy hăn nuôi,
trồng trọt th o hướng sạch, hướng an toàn để đáp ng với những đòi hỏi và tiêu
chuẩn ngày càng cao của thị trường trong thời kỳ hội nhập; đồng thời dạy á h sản
xuất nông nghiệp th o hướng ảo vệ môi trường, sử dụng năng ượng tiết iệm, ng
ph với iến đổi h hậu và nướ

iển dâng.

Nên mời các nghệ nhân tham gia dạy nghề để duy trì và phát triển một số nghề
phi nông nghiệp truyền thống kết hợp phát triển àng nghề như dệt vải, dệt hăn, dệt
chiếu, đan mây tr , đan át, àm đường thốt nốt, làm gốm... thích ng với tình hình
kinh tế - xã hội của địa phương Cần có các khóa dạy áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới
vào sản xuất để nâng cao chất ượng, mẫu mã của các mặt hàng truyền thống nhằm
tăng s c cạnh tranh trên thị trường và tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu
thụ, phát triển àng nghề nhằm tăng ường việc làm bền vững và giảm nghèo.
Bên cạnh những nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp truyền thống, cần
dạy nghề thuộ

ĩnh vực thủ ông, thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái vùng sông

nướ ĐBSCL để có thể mang lại thu nhập trong lúc nông nhàn và giảm bớt sự phụ
thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp mà yếu tố rủi ro ngày càng nhiều, đồng
thời g p phần chuyển dị h ơ ấu ao động từ ĩnh vực nông nghiệp sang ĩnh vực
phi nông nghiệp. Bên ạnh đ ,

ng ần tư vấn đào tạo, ồi dưỡng về inh doanh và

khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa, ồng ghép với các vấn đề về giới, về môi trường,
văn h a, xã hội,... phù hợp với từng nh m đối tượng NH và thự tiễn địa phương.
Biện pháp 3: Xây dựng nội dung dạy nghề đảm bảo tính đa dạng, linh hoạt
và vừa sức NH
- Để đảm bảo t nh đa dạng, cần:
+ Xây dựng các hương trình dạy nghề vừa tuân thủ những qui định chung,
vừa mềm dẻo cho phù hợp với NH và điều kiện của cộng đồng, địa phương, ơ sở
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dạy nghề để đảm bảo yếu tố khả thi của hương trình, như về ơ sở vật chất, trang
thiết bị dạy học, điều kiện ng dụng,...
+ Xây dựng nội dung dạy nghề phải năng động với nhiều chủ đề khác nhau
cho phù hợp với mụ tiêu, điều kiện, thời gian của khoá họ và năng ực học tập của
NH, đáp ng nhu cầu

ần gì học nấy

ủa phụ nữ Khm r trước thực tiễn ao động

sản xuất thường xuyên biến động, giúp NH dễ dàng ng dụng vào thực tiễn, tự tin
tìm kiếm việc làm hoặ nâng ao năng suất ao động và chất ượng cuộc sống.
+ Xây dựng nhiều loại hương trình với khung thời gian dài, ngắn khác
nhau. Có những hương trình dài hạn, mang tính tổng hợp của một nhóm nội dung
học tập có liên quan mật thiết với nhau như dạy trồng nhiều loại rau màu, đồng thời
ng

những hương trình rất ngắn hạn chỉ đào tạo một nội dung kiến th c và kỹ

năng huyên iệt nào đ mà NH đang ần, như dạy đan một loại giỏ quà bằng sóng
lá dừa. Ngay trong một hương trình

ng ần linh hoạt về nội dung đào tạo để phụ

nữ Khmer dễ dàng kiếm sống và thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của cái nghèo.
- Để đảm bảo tính linh hoạt, cần:
+ Thiết kế hương trình dạy nghề sao cho dễ dàng liên hệ, liên kết lắp ghép
với nhau để tạo nên tổ hợp tương ng với mục tiêu; Nội dung dạy nghề dễ dàng
thay đổi, bổ sung, điều chỉnh, phát triển cho phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng
của tiến bộ ĩ thuật, phù hợp với yêu cầu của người dân và điều kiện sản xuất thực
tế của từng địa phương; Trình tự các nội dung trong hương trình

thể được thay

đổi, hoán đổi với nhau cho thích ng với từng á nhân, điều kiện, mùa vụ...
+ Tùy từng loại hương trình

ng như mụ đ h ủa hương trình đ mà sẽ

có sự khác biệt ơ ản về nội dung dạy học, không sử dụng một hương trình hung
duy nhất cho mọi đối tượng NH.
+ Do mỗi mô đun và tiểu mô đun

t nh t h hợp và tính trọn vẹn nên

ng

t nh độc lập tương đối. Vì vậy, có thể phân bổ á mô đun, tiểu mô đun trong
hương trình dạy nghề theo kiểu tổ hợp (nếu nội dung

t nh độc lập cao) hoặc

theo trình tự nghiêm ngặt (nếu nội dung có liên quan chặt chẽ nhằm hướng dẫn NH
thực hiện á

ước công việc mang tính trình tự, như qui trình ỹ thuật) tuỳ theo

mối quan hệ của các nhiệm vụ và công việc.
+ Xem xét, chỉnh sửa, bổ sung hương trình dạy nghề để phản ánh kịp thời
thực tiễn vận động phát triển của nghề nghiệp, trên ơ sở thực tiễn giảng dạy của
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ND và qua kết quả đánh giá về m
hoàn tất khoá học. Việ

độ đáp ng nhu cầu thực tế của NH sau khi

àm này hông nên mang t nh định kỳ, mà nên được thực

hiện khi cần thiết nếu xá định đượ

hương trình đã ạc hậu cần cập nhật. Nội dung

giữa các khoá học nghề nên có tính liên thông với nhau.
- Để đảm bảo tính vừa s c NH, cần:
+ Xây dựng nội dung dạy nghề không yêu cầu cao về trình độ văn hoá phổ
thông, không quá dài và phải phù hợp với khả năng tiếp thu của NH cả về khối
ượng kiến th , ĩ năng, ẫn m

độ khó. Nội dung dạy nghề không thể chỉ toàn

những điều mà NH đã iết rõ nhưng

ng hông h đến m c NH học mà không

thể hiểu. Nội dung dạy nghề phù hợp với vùng phát triển gần” của NH, giúp NH
có thể hoàn thành nhiệm vụ học tập khi có sự nỗ lực và sự gi p đỡ của bạn học và
ND. Như vậy, nội dung dạy nghề giúp NH nâng ao năng ự

iên quan đến nội

dung học. Nếu bài học quá dễ hoặ quá h đều kìm hãm sự phát triển năng ực,
làm cho NH chán nản, hạn chế sự h ng thú học tập.
+ Xây dựng nội dung dạy nghề với điều kiện thực hiện các thao tác ở m c
độ đơn giản, ít tốn kém, cụ thể, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện của á

ơ sở

dạy nghề và á điều kiện học tập của NH.
+ Xây dựng nội dung dạy nghề th o hướng cân nhắc sao cho phù hợp với
trình độ của đa số NH trong lớp, đồng thời sử dụng đượ

ho dạy họ

á nhân hoá

với nhịp độ riêng phù hợp với mỗi NH, th o quan điểm lấy NH làm trung tâm.
+ Xây dựng nội dung dạy nghề phù hợp với các hình th c tổ ch c dạy học
đa dạng và điều kiện thực hành tại ơ sở dạy nghề và tại địa phương, họ đến đâu
thự hành đến đ

Điều này tạo ra những ơ hội tối đa để NH có thể áp dụng các bài

học vào những hoàn cảnh cụ thể của mình và phù hợp với năng ực học tập có nhiều
hạn chế.
Ví dụ minh họa : Chƣơng trình mô đun “Thực hiện trồng rau muống,
cải xanh, củ cải trắng an toàn”
(Phụ lục 3, trang xxii - xxv)
3.2.2. Nhóm biện pháp sử dụng các PPDH theo hƣớng tích cực hóa NH
Biện pháp 4: Sử dụng một số PPDH phù hợp
Tuỳ theo từng đối tượng NH, trình độ đào tạo, điều kiện dạy và học, bối cảnh
cụ thể mà ND có cách vận dụng để thiết kế PPDH cho phù hợp và sử dụng hiệu quả
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trong giờ giảng nhằm giúp NH nâng cao tính tích cự , năng động, sáng tạo Trên ơ
sở các PPDH phát huy tính tích cực học tập của NH, đối chiếu với những đặ trưng,
nguyên tắc dạy học và những đặ điểm học nghề của phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL,
h ng tôi đề xuất thiết kế những PPDH th o hướng trực quan tích cực hoá NH phù
hợp như: phương pháp thực hành, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp giải
quyết vấn đề, phương pháp thông qua tình huống, cụ thể như sau:
1) Sử dụng phƣơng pháp thực hành
Phương pháp thực hành chú trọng hành động vận động nên được sử dụng
thường xuyên trong dạy nghề. Phương pháp thực hành giúp NH nhận th
và hình dung rõ ràng từng động tác riêng lẻ của hành động

đ ng đắn

ng như trình tự các

động tác ấy, từ đ NH có khả năng àm đượ hành động đ và tin vào sự đ ng đắn
của nó. NH trực tiếp quan sát, theo dõi, hình dung, phân tích, ghi nhớ và làm thử
theo thao tác mẫu của ND Sau đ , NH tiếp tục luyện tập thao tác trong quá trình
rèn luyện thường xuyên, qua đ phát huy tích tích cực, chủ động, sáng tạo và năng
lực tự học, tự làm.
Phụ nữ Khmer tại các lớp dạy nghề theo hình th c GDTX chủ yếu học bằng
làm việc (bằng hành động có chủ định): qua thực hành thao tác bằng tay chân, vận
động thể chất và tập luyện mà NH biết, hiểu và ĩnh hội giá trị. Vì vậy, phương pháp
thực hành là PPDH chủ đạo trong dạy nghề cho phụ nữ Khmer. ND cần tổ ch c cho
NH thực hành ngay những gì họ vừa học, thực hành từng công việc một ho đến khi
thành thạo mới chuyển sang công việc tiếp theo.
Có nhiều PPDH thự hành nhưng h ng tôi đặc biệt chú trọng PPDH thực
hành 4 ước trong dạy nghề cho phụ nữ Khmer, bởi vì phương pháp này phù hợp để
dạy những nội dung học vấn có bản chất là những ĩ năng, hành vi, hành động.
Phương pháp thự hành được thực hiện theo nguyên tắc diễn trình/làm mẫu, làm
theo (làm thử) và luyện tập. Vì vậy, phương pháp này giúp NH khắc sâu kiến th c
đã học; nắm đượ

á qui trình, thao tá để thực hiện công việc có hiệu quả; rèn

luyện ĩ năng, ĩ xảo ao động; phát triển năng ự tư duy sáng tạo khi tự mình quan
sát, khám phá và thực hiện á
th

ước công việc; vận dụng thành thạo những kiến

đã học vào thực tế sản xuất; tự tin và tăng h ng thú học nghề.
Cách tiến hành
a) Giai đoạn chuẩn bị
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+ Xá định nội dung và chọn phương án thự hành
+ Chuẩn bị á điều kiện cần thiết ( ơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, vật tư
thực hành) theo yêu cầu từng bài học.
+ Treo bảng tóm tắt qui trình ĩ thuật hoặc cung cấp phiếu thự hành để NH
xem trong quá trình thực hành.
b) Giai đoạn thực hiện
Giai đoạn thự hiện đượ

hia thành 4 ướ và được thể hiện dưới dạng sơ đồ

như sau:
Bước 1: Dẫn nhập vào bài
Bước 2: Làm mẫu và giải thích
Bước 3: NH làm lại và giải thích
Bước 4: Luyện tập
Sơ đồ 3.1. Qui trình 4 bƣớc thực hành trong dạy nghề
cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo hình thức GDTX
Bƣớc : Dẫn nhập vào bài
Mụ đ h h nh ủa ướ này à hơi dậy động ơ họ tập ủa NH đối với nội
dung họ , gi p NH hiểu đượ nhiệm vụ họ tập
Những việc cần thực hiện:
+

n định ớp, tạo hông h họ tập vui vẻ, thoải mái.

+ Tạo tâm thế tích cực cho NH nhằm gây động ơ họ tập, như phổ biến
mụ đ h, nội dung thực hành, những điều lí thú sẽ được biết, tính ng dụng của
những ĩ năng đ đối với chính cuộc sống cá nhân hay nghề nghiệp của NH sau
này,... nhằm giúp NH

động lực vững chắ để học tập bền bỉ.

+ Xá định nhiệm vụ ủa NH, những nội dung trọng tâm mà NH cần tập
trung chú ý, những kiến th c cần liên hệ.
Bƣớc : Làm mẫu và giải thích
Mụ đ h ủa ướ này à ND sử dụng nhiều cách th

há nhau để cung cấp

cho NH một cách trực quan nhất các thao tác mẫu về ĩ năng ần dạy, kết hợp giảng
giải giúp NH sáng tỏ được những vấn đề ơ ản như NH cần phải làm gì, làm việc
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đ tốt nhất bằng á h nào

qua đ NH bắt hước làm theo hành vi của ND, biết

cách thực hiện một ĩ năng hay hành vi nào đ và ĩnh hội, củng cố kiến th c.
Những việc cần thực hiện:
+ Sắp xếp vị trí thuận tiện sao cho tất cả NH đều quan sát được ND trình
diễn mẫu. Có thể bố trí NH theo hình chữ U, chữ V và h ý đến những đặ điểm
chiều cao, thị lực,... của NH. Vị trí ND trình diễn mẫu và NH quan sát càng gần
càng tốt. Nếu lớp quá nhiều NH hoặc không gian chật hẹp thì bố trí theo từng nhóm.
+ Giới thiệu cho NH các loại phương tiện, dụng cụ, vật tư sẽ sử dụng, cách
sử dụng và chú ý yếu tố an toàn.
+ Đối với những thao tác ph c tạp hoặc vật dụng thực hành có kí h thước
quá nhỏ, cần sử dụng phương tiện trự quan như trình hiếu mô phỏng, sử dụng
kính lúp, hình vẽ

để NH dễ theo dõi.

+ Phổ biến cho NH về mụ đ h, nội dung trình diễn, những thao tác chính
mà NH cần tập trung chú ý. Yêu cầu NH tập trung quan sát và lắng nghe, chú ý vào
những thao tác chính.
+ Trình diễn chậm từng thao tác mẫu, kết hợp với giảng giải đang àm ái
gì, àm như thế nào và tại sao phải àm như vậy.
+ Lập lại thao tác, chú ý những thao tác khó, ph c tạp. Những lần lặp lại có
thể tiến hành nhanh dần ho đến hi đạt tố độ ình thường.
+ Cần kết hợp thao tác với những câu hỏi gợi mở để th

đẩy NH suy nghĩ

và h ý vào những điểm trọng tâm, và những câu hỏi chất vấn để biết NH có nhận
th c tốt hay hưa
Bƣớc : NH làm lại và giải thích
Mụ đ h ủa ướ này à tạo ơ hội ho NH triển hai sự tiếp thu thành hoạt
động hân tay với sự gi p đỡ, iểm tra ủa ND để phát hiện ra những thao tác lỗi
của NH, từ đ đưa ra sự trợ giúp hiệu chỉnh hợp lí, tránh cho NH thực hiện những
cách làm sai, dẫn tới hình thành những ĩ năng, hành vi sai
Những việc cần thực hiện:
+ Yêu cầu NH nhắc lại và giải th h á

ướ à àm ái gì, àm như thế nào

và tại sao phải àm như vậy.
+ Mời vài NH lần ượt thực hiện lại chậm từng thao tá đã quan sát Đối với
những thao tác ph c tạp và đòi hỏi độ an toàn cao, cần yêu cầu NH mô tả bằng lời
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trước khi thực hiện thao tác thử. Những NH còn lại chú ý theo dõi và góp ý bổ sung.
+ Th o dõi, điều hỉnh, trợ giúp bằng những chỉ dẫn cần thiết để NH hình
dung lại mẫu ĩ năng và tiếp tục thực hiện đ ng
+ Nhắc nhở NH xem bảng qui trình hoặc sử dụng phiếu thực hành, những
ghi h p á nhân để tái hiện mẫu ĩ năng mà hông nhất thiết chờ sự trợ giúp trực
tiếp của ND.
+ Sau khi NH đã thực hiện đ ng và đủ á

ước thì ND giao nhiệm vụ cho

NH luyện tập (rèn luyện thường xuyên).
Bƣớc : Lu ện tập (rèn luyện thƣờng xuyên)
Mụ đ h ủa ướ này à gi p NH uyện tập iên trì và ền bỉ để hình
thành ỹ năng và thông qua đ

ủng cố kiến th

ơ ản có liên quan.

Những việc cần thực hiện:
+ Giao nhiệm vụ cho NH luyện tập độc lập hoặc theo tổ, nhóm trên ơ sở
những thiết kế, hoạ h định cụ thể của ND.
+ Phân ông vị tr thự hành và phân hia dụng ụ, nguyên vật iệu; Kiểm
tra sự huẩn ị dụng ụ, vật iệu ủa NH.
+ Nhắc nhở NH chú ý về an toàn ao động.
+ Yêu cầu NH luyện tập lặp đi ặp lại nhiều lần những hành động nhất định
nhằm hình thành và phát triển những kỹ năng, ỹ xảo.
+ Th o dõi, đôn đố , hướng dẫn, điều hỉnh sửa ỗi ịp thời ho NH, giải
đáp những thắ mắ mà NH đưa ra trong quá trình thự hành; động viên, khích lệ,
tạo động lự để NH vững tin và h ng thú học tập.
c) Giai đoạn ết thúc
+ Phân t h, đánh giá ết quả thực hành của NH so với mụ đ h yêu ầu;
giải đáp á thắ mắ ; ưu ý á thiếu sót, nhầm lẫn mà NH mắ phải, phân t h
nguyên nhân và cách khắc phục.
+ Hỏi NH một số cảm nhận, h

hăn hay những kết luận mà NH rút ra

được qua buổi thực hành. Từ đ , ND chốt lại những nội dung ơ ản nhất về lí
thuyết và thực hành của bài học.
+ Cần hướng dẫn NH luyện tập vận dụng kiến th

và ĩ năng vào thực tiễn

bằng cách tiếp tục tự thực hành rèn luyện ở nhà và trong suốt khóa họ

ng như

trong đời sống để NH thành thạo công việc. Các nội dung thực hành phải sát với nội
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dung họ , mang t nh điển hình ao, tăng dần về m

độ khó.

+ Nêu kế hoạch hoạt động trong buổi học sau.
+ Yêu cầu NH àm vệ sinh và hoàn trả dụng ụ
2) Sử dụng một số PPDH tích cực khác
a) Phƣơng pháp thảo luận nhóm
Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm để thu hút mọi NH chú ý lắng nghe, ghi
nhận những ý kiến và quan điểm khác nhau của nhóm; tích cực thảo luận chia sẻ
kinh nghiệm và quan điểm cá nhân của mình để làm rõ và làm giàu sự hiểu biết, qua
đ cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề chung trong học tập, cùng nhau xây dựng
năng ực nhận th c mới. Qua thảo luận, mỗi NH bộc lộ quan điểm, ý kiến của mình,
được tập thể đồng thuận hoặc góp ý, hay bác bỏ nếu không phù hợp, qua đ NH
nhận th c vấn đề đượ đ ng hơn, giảm bớt tính chủ quan, phiến diện của cá nhân.
Phương pháp thảo luận nh m nên được sử dụng thường xuyên, lồng ghép
trong hầu hết các PPDH tích cực nhằm giúp phụ nữ Khmer phát huy tính tích cực,
tinh thần trách nhiệm trong việc tìm tòi, chia sẻ kiến th c, kinh nghiệm trong nhóm
nhỏ một cách mạnh dạn hơn với thái độ hiểu biết và chấp nhận để cùng giải quyết
một vấn đề học tập mới; lắng nghe ý kiến của bạn và điều chỉnh ý kiến của mình
nếu hưa đ ng; phát triển năng ực cộng tác làm việc và giảng giải thông điệp cho
những bạn học không hiểu; tác động mạnh đến việc hình thành ý th c tập thể, tham
gia và trao đổi, tăng hả năng giao tiếp với bạn học; cảm thấy thoải mái, tự tin, khắc
phục tâm lí e ngại, tự ti, bảo thủ trong học tập, khắc phục những hạn chế về nhận
th c của cá nhân của những người phụ nữ Khmer đối với vấn đề học tập.
b) Phuơng pháp giải quyết vấn đề
Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề nhằm đề cao tính tích cực, sáng tạo
của NH trong việc chủ động chiếm ĩnh tri th c. Vấn đề được xây dựng trên ơ sở
những kiến th c và kinh nghiệm đã

ủa NH nhưng ần sự nỗ lực của một nhóm

người, do cá nhân giải quyết sẽ gặp h

hăn ND cần nhấn mạnh kết quả giải quyết

vấn đề chính là nội dung học tập, giúp cho NH nhận th

được mâu thuẫn và lợi ích

của việc giải quyết mâu thuẫn đ đồng thời có nhu cầu mong muốn tự lực, chủ động
giải quyết vấn đề mâu thuẫn đ

Phương pháp này được sử dụng khi muốn giúp NH

phát triển năng lực tư duy, nâng cao ĩ năng xem xét, nhận biết, phân tích vấn đề
đang xảy ra hoặ đang tồn tại và xá định đượ

á

ước giải quyết vấn đề nhằm cải
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thiện tình hình thực tiễn; nâng cao kỹ năng àm việc nhóm, tính chủ động và nhạy
bén trong việc tìm kiếm và xử lí thông tin. ND đặt ra trước NH các vấn đề có ch a
đựng mâu thuẫn giữa cái NH đã iết và ái NH hưa iết. Vấn đề phải phù hợp với
mụ đ h học tập, năng ực nhận th c của NH và gắn với thực tế, tạo động ơ sao
cho NH tự quan tâm đến vấn đề và muốn tìm ra các giải pháp cho vấn đề, như: Vấn
đề là gì, thuộc loại nào? Vấn đề xảy ra khi nào, ở đâu, trong điều kiện nào? Tại sao
vấn đề lại xảy ra? Những yếu tố nào tá động đến vấn đề? Vấn đề ảnh hưởng đến
ai? M

độ trầm trọng của vấn đề? Những vấn đề nào có liên quan?

Vì vậy, sử dụng PPDH này giúp những người phụ nữ Khmer phát huy kinh
nghiệm sẵn có để giải quyết vấn đề học tập, khắc phục tính thụ động; biết cách phát
hiện và có khả năng giải quyết vấn đề trong học tập và vấn đề phát sinh trong quá
trình lao động sản xuất; có cảm giác thỏa mãn, thành công, tự tin khi vấn đề được
giải quyết; nâng cao tính sẵn sàng học tập Đây à nguyên nhân tạo ra trạng thái tích
cực của NH nên rất phù hợp để sử dụng trong dạy nghề cho phụ nữ Khmer.
c) Phƣơng pháp thông qua tình huống
Sử dụng phương pháp thông qua tình huống khi ND muốn khuyến khích NH
đưa ra các giải pháp giải quyết một tình huống riêng biệt để đi đến nhận th c chung
khái quát, then chốt của vấn đề. PPDH này giúp chuyển tải một mảng thực tế lao
động sản xuất vào phòng họ để cả NH và ND cùng giải quyết, trong đ NH tự lực
giải quyết tình huống thông qua làm việc nhóm, ND đ ng vai trò giám sát, đ

ết.

ND cần chỉ ra cho NH nhận thấy tính ng dụng rất cao của nội dung học tập,
gắn đào tạo nghề với thực tiễn ao động sản xuất Qua đ
niềm tin trong học tập và

nh th h NH tăng thêm

động lực học nghề để biết cách giải quyết những vấn đề

thiết thực, gần g i trong uộc sống. Trong bài giảng với nội dung cụ thể, ND tạo ra
những tình huống ph c hợp về thực tế ao động sản xuất

iên quan đến bài học

mới và những gì bản thân NH đã trải nghiệm, phù hợp với trình độ nhận th c của
NH để cả NH và ND cùng giải quyết. ND có thể sử dụng á

âu đố và những điều

tranh luận để tạo tình huống dạy học. Tình huống có thể được đưa ra dưới dạng chữ
viết, hình ảnh, video, kích thích NH học tập thông qua kinh nghiệm đã

, ết hợp

với kiến th c mới bổ sung để lí giải vấn đề.
Sử dụng phương pháp thông qua tình huống nhằm giúp phụ nữ Khmer rèn
luyện kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, cảm thấy nội dung học tập hết s c
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thiết thực, gần g i, sống động cho nên sẽ trở nên năng động và h ng thú học tập để
vận dụng vào cải tạo thực tiễn khi có những tình huống xảy ra trong quá trình lao
động sản xuất và đời sống hằng ngày. PPDH này nhằm tạo không khí học tập hào
h ng, làm cho việc học nghề trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp phụ nữ Khmer khắc phục
tâm lí ngại ngùng, kém tự tin đồng thời khắc phục tính bảo thủ trong việc tiếp nhận
kiến th c mới, bởi vì kiến th c là do chính NH tìm tòi ch không phải do ND áp
đặt. Vì vậy, phương pháp thông qua tình huống

ng gi p hắc phục những hạn chế

của phụ nữ Khmer trong nhận th c và động ơ học nghề.
Biện pháp 5: Sử dụng các PPDH một cách linh hoạt và hiệu quả
1) Sử dụng các PPDH một cách linh hoạt
Tùy th o đặ trưng ủa từng mô đun, tiểu mô đun, đặ điểm và trình độ NH,
điều kiện ơ sở vật chất,… mà ND vận dụng các PPDH một cách linh hoạt, khéo
léo. Trong đ , quan trọng nhất à ăn

vào năng ực, sở trường, phong cách học

tập của chính NH mà ND thiết kế PPDH phù hợp, sao cho phát huy tốt nhất sự chủ
động, linh hoạt, sáng tạo của cả ND và NH; tránh đơn điệu, c ng nhắc, gò bó theo
á h nghĩ trước của ND. Sau đ , dựa vào chính thiết kế mới đ để tạo ra PPDH và
tiến hành giảng dạy trong thực tiễn.
ND phải nhạy

n để sớm nắm bắt được những dấu hiệu cho thấy phụ nữ

Khmer gặp khó hăn trong bài vở hoặc tỏ ra ngán ngẫm việc học tập Trên ơ sở đ ,
ND điều chỉnh nội dung, PPDH sao cho NH dễ dàng thực hiện các hoạt động học và
cảm thấy h ng thú với bài học.
ND

ng ần kết hợp các PPDH chủ yếu nêu trên với các PPDH khác một

cách thích hợp và hài hoà để thiết kế thành PPDH của riêng mình và tiến hành trong
giờ dạy cụ thể nhằm phát huy ưu điểm của các phương pháp cùng một

, đồng

thời khắc phục những hạn chế của từng phương pháp. ND cần kết hợp khéo léo,
linh hoạt giữa hoạt động học tập cá nhân với học tập hợp tác theo nhóm, theo lớp;
kết hợp học lí thuyết với thực hành rèn luyện kỹ năng nghề gắn với việc làm. Muốn
vậy, ND cần xây dựng môi trường lớp họ như một cộng đồng, một xã hội thu nhỏ.
Môi trường đ

à hất keo gắn kết giữa NH và ND, giúp mọi thành viên trong lớp

sẵn sàng hợp tá nhau để cùng chiếm ĩnh tri th c mới và rèn luyện ĩ năng
2) Sử dụng các PPDH một cách hiệu quả thông qua các KTDH phù hợp
Để phát huy tốt á PPDH th o hướng tích cực hoá NH, ND cần đầu tư vào
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các KTDH sao cho tạo được không khí học tập vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng, thân
thiện và đầy khích lệ đối với NH nhằm tá động tích cự đến tư tưởng, tình cảm và
h ng thú học nghề của phụ nữ Khmer. ND xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể thông
qua việc chuẩn bị giáo án thể hiện mối quan hệ tương tá giữa ND với NH, giữa NH
với nhau nhằm đạt được mục tiêu của bài học; dự kiến những h

hăn trong quá

trình học tập của NH, những tình huống có thể nảy sinh và á phương án giải quyết
vừa s c NH Để có thể thực hiện tốt buổi lên lớp với vai trò người gợi mở, hướng
dẫn, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động của NH, ND phải đầu tư nhiều
công s c cho giáo án và nhạy bén trong xử lí các tình huống sư phạm.
Tuy nhiên, do sự chú ý và h ng thú của NH thường xuyên thay đổi trong quá
trình học tập nên ND cần quan sát, nhạy cảm và phán đoán tốt trước những tình
huống sư phạm để điều chỉnh kịp thời các hoạt động dạy và học nhằm kích thích
h ng thú học tập của NH, không c ng nhắc thực hiện rập khuôn theo những KTDH
đã huẩn bị trước trong giáo án. KTDH phải linh hoạt, đáp ng được nhu cầu và sự
h ng thú của cá nhân NH, hỗ trợ được những á h tư duy và học tập khác nhau.
Trên ơ sở á KTDH hung, đối chiếu với những đặ trưng, nguyên tắc dạy
học và những đặ điểm học nghề của phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL, h ng tôi đề
xuất ND nên thiết kế và sử dụng những KTDH phù hợp để phát huy tính tích cực
học tập của NH, với cách triển hai ơ ản như sau:
a) Kĩ thuật tạo ấn tƣợng ban đầu
ND sử dụng các nội dung, hành động ngắn gọn, gây ấn tượng mạnh và sâu sắc
đối với NH khi bắt đầu một nội dung học tập mới nhằm gây động ơ, h ng thú
chuẩn bị tâm lí và ý th c tốt cho việc học. ND cần sử dụng những cách giới thiệu rõ
ràng, hấp dẫn, hơi dậy sự tò mò h ng thú học tập của NH; có thể tổ ch c các hoạt
động sinh động, tạo không khí thân mật, thoải mái, vui vẻ ND

ng ần xây dựng

hình ảnh tích cực về mình thông qua ngôn ngữ biểu cảm như n t mặt, ánh mắt, nụ
ười, tư thế, cử chỉ, điệu bộ, lời nói, trang phụ ,… Muốn vậy trước hết ND cần chú
ý giữ tâm trạng tốt, luôn dành cho NH những tình cảm và sự thông cảm cần thiết.
ND thực hiện tốt ĩ thuật tạo ấn tượng an đầu ở phần dẫn nhập vào bài học
mới và phần chuyển nội dung học tập sẽ giúp phụ nữ Khmer
để tìm hiểu, giải quyết vấn đề học tập
ước vào một nội dung học tập mới Đ

động ơ, h ng thú

th đ , t c là có tâm thế tích cự trước khi
h nh à điều kiện thuận lợi để

được giờ
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học tốt, NH tích cực, chủ động trong học tập.
b) Kĩ thuật tổ chức nhóm học tập (Kĩ thuật chia nhóm)
ND tổ ch c nhóm học tập nên được sử dụng lồng ghép trong hầu hết các
PPDH để đẩy mạnh việc học tập tích cực. ND sử dụng tốt kĩ thuật tổ ch c nhóm
học tập giúp phụ nữ Khmer khắc phục tâm lí mặc cảm, e dè, thụ động, thiếu tự tin,
chán nản, muốn bỏ học do kết quả học tập của cá nhân thường thấp; giúp duy trì tốt
mối quan tâm đến việc họ

ng như qu n dần với sự phân công hợp tác trong lao

động xã hội và phát triển ĩ năng giao tiếp.
Trình độ học vấn của NH là phụ nữ Khmer tại các lớp dạy nghề ngắn hạn là
hưa ao và hông đồng đều, NH lại à người DTTS và lớn tuổi nên khả năng nhận
th c có rất nhiều hạn chế. Vì vậy ND cần đánh giá được sự há nhau đ để phân
tầng, chia nhóm NH một cách thích hợp nhằm đáp ng đượ trình độ và năng ực
của NH, nâng cao hiệu quả dạy học. Nên tổ ch c nhiều kiểu nhóm học tập khác
nhau sao cho hoạt động họ được phù hợp, phong phú và dễ thực hiện tại lớp

ng

như hi về nhà Điều đ tuỳ thuộc vào nội dung học tập, số ượng PTDH, không
gian hoạt động, năng ực học tập của NH,....
Có thể chia theo nhóm cùng sở th h, nh m ùng địa àn ư tr , nh m ùng
trình độ, nhóm cùng hoàn cảnh gia đình, nh m ùng

a tuổi, nhóm có nhiều l a

tuổi há nhau để hỗ trợ cho nhau,... nhằm thuận tiện ho trao đổi thảo luận và hợp
tác thực hành ngoài giờ học tại lớp Đối với bài tập tại lớp, có thể chia nhóm theo vị
trí ngồi học, số th tự, tên, bố thăm ngẫu nhiên,

để tạo sự mởi mẻ và nhiều ơ hội

giao ưu giữa NH trong lớp với nhau. Tuỳ theo chủ đề học tập mà xá định qui mô
nhóm cho phù hợp, nhóm nên có từ 3 đến 5 NH. Tuỳ theo không gian phòng học, số
thành viên trong mỗi nhóm, PPDH,... mà có thể bố trí bàn ghế nhiều dạng khác
nhau sao ho NH

được cảm giác thoải mái, thân thiện và thuận tiện để hoạt động,

phù hợp với cách giảng dạy th o quan điểm lấy NH làm trung tâm. ND quan sát quá
trình thảo luận của á nh m, đưa ra ý iến gợi mở hoặc bình luận nhằm giúp NH
sáng tỏ vấn đề; điều chỉnh khi NH thảo luận lan man xa chủ đề.
c) Kĩ thuật giao nhiệm vụ
Do dạy nghề theo hình th c GDTX mang tính linh hoạt cao nên khi giao
nhiệm vụ, ND phải h ý đến á điều kiện thực hiện như yếu tố thời gian, không
gian hoạt động và ơ sở vật chất, trang thiết bị, mùa vụ sản xuất, điều kiện học tập
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thực tế của NH, sao cho NH thực hiện nhiệm vụ học tập được thuận lợi nhất có thể.
Điều cần quan tâm là nhiệm vụ được giao phải cụ thể, rõ ràng, phù hợp với
mục tiêu hoạt động và trình độ NH. ND dựa vào vốn tri th , ĩ năng và năng ực
học tập của NH, mục tiêu bài họ và điều kiện thực hành (thời gian, không gian
hoạt động và ơ sở vật chất, trang thiết bị) để đưa ra á nhiệm vụ học tập phù hợp,
với độ h

ao hơn so với khả năng hiện có của NH đối với nội dung học tập đ

Phụ nữ Khmer thường hưa qu n với các hoạt động năng động khi ở trên lớp
hoặc tự tìm tòi kiến th c khoa học khi ở nhà. Vì vậy, nếu ND đưa âu hỏi khó hoặc
nhiều câu hỏi khác nhau cùng lúc thì NH sẽ bị ăn hoăn, ối rối và ăng thẳng, dẫn
đến sợ học, bỏ học. ND cần thiết kế nhiều dạng nhiệm vụ học tập phù hợp với
phong cách và sở thích học tập khác nhau của NH, đồng thời làm cho việc học
hông đơn điệu mà trở nên phong ph , như giao nhiệm vụ quan sát, trải nghiệm,
tham quan thực tế, hoạt động ngoài trời. Nên xây dựng nhiều dạng bài tập như: ài
tập tại lớp, bài tập về nhà, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, với m

độ khó khác nhau,

trong đ dành nhiều thời gian hơn ho việc ôn tập lí thuyết ngay tại lớp vào cuối
mỗi buổi học. Khi giao nhiệm vụ, ND cần hướng dẫn về nội dung, PP, kế hoạch…
đối với những vấn đề ph c tạp; nêu rõ thời gian và địa điểm thực hiện; qui định sản
phẩm cuối cùng cần có là gì, cách th

trình ày và đánh giá sản phẩm như thế nào.

d) Kĩ thuật “Khăn trải bàn”
Sử dụng kĩ thuật "Khăn trải àn nhằm
của cá nhân NH

h th h, th

đẩy hoạt động tích cực

ng như sự tương tá giữa NH với nhau trong hoạt động nhóm.

Sử dụng ĩ thuật Khăn trải àn giúp phụ nữ Khm r tăng ường t nh độc lập
và tinh thần trách nhiệm của cá nhân, đồng thời biết lắng nghe, tóm tắt ý của bạn
cùng nhóm và tăng ường sự tương tá giữa các thành viên trong nhóm với nhau,
không ỷ lại vào các bạn học khá, giỏi.
e) Kĩ thuật “Các mảnh ghép”
Sử dụng ĩ thuật Cá mảnh gh p để tổ ch c hoạt động học tập hợp tác giữa
cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm NH với nhau nhằm giải quyết một nhiệm
vụ ph c hợp (có nhiều chủ đề nhỏ). Kĩ thuật Cá mảnh ghép vừa tạo điều kiện
hợp tác, chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm và giữa các nhóm với nhau, vừa
nâng cao vai trò tham gia tích cực của cá nhân trong quá trình hợp tác. Tổ ch c làm
việc nhóm theo 2 vòng: Vòng 1 - Nhóm chuyên gia; Vòng 2 - Nhóm các mảnh ghép.
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Ví dụ: Khi tổ ch c thảo luận nhóm với chủ đề B n phân ho rau muống, cải
xanh và củ cải trắng , ND hia hủ đề lớn thành 3 chủ đề nhỏ là bón phân cho rau
muống, bón phân cho cải xanh và bón phân cho củ cải trắng Tương ng với 3 chủ
đề, ND chia NH thành 3 nhóm chuyên gia A, B, C. Mỗi nhóm thảo luận, tìm hiểu
sâu về chủ đề của mình ở vòng 1. Sau khi các nhóm ở vòng 1 hoàn tất công việc,
ND hướng dẫn mỗi thành viên của các nhóm chuyên gia ở vòng 1 tách ra và hình
thành nhóm mới, mỗi nhóm có cả 3

huyên gia

ủa 3 chủ đề. Mỗi

huyên gia

có trách nhiệm trình bày với nhóm mới về kết quả thảo luận chủ đề nhỏ mà mình đã
ơ hội tìm hiểu sâu ở vòng 1. Các nhóm mới trình bày, chia sẻ kết quả nhiệm vụ
ở vòng 2 trước lớp. Trong quá trình NH thảo luận nhóm, ND đưa ra á hỗ trợ cần
thiết để các nhóm hoàn thành nhiệm vụ ở cả 2 vòng. (Xem Sơ đồ 3.2)
BÓN PHÂN CHO
RAU MUỐNG, CẢI
XANH, CỦ CẢI TRẮNG

Bón phân cho
rau muống
(A)

Bón phân
cho cải xanh
(B)

Bón phân cho
củ cải trắng
(C)

Các nhóm
chuyên gia

A A A

B B B

C C C

Các nhóm
mảnh ghép

A B C

A B C

A B C

Sơ đồ 3.2. Mô hình “Các mảnh ghép” trong thảo luận nội dung
Bón phân cho rau muống, cải xanh và củ cải trắng
Về góc độ hợp tác, kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm thì ĩ
thuật Cá mảnh gh p

điểm tương đồng với ĩ thuật "Khăn trải àn . Tuy

nhiên, ĩ thuật Cá mảnh gh p nên được sử dụng đối với một nhiệm vụ ph c hợp,
còn ĩ thuật "Khăn trải àn phù hợp hơn hi áp dụng cho hoạt động nhóm với một
chủ đề nhỏ trong tiết học mà toàn thể NH cùng nghiên c u chung.
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f) Kĩ thuật “Trò chơi”
ND sử dụng ĩ thuật “Trò chơi” khi muốn tổ ch c cho NH tìm hiểu một vấn
đề hay thể hiện những hành động, thái độ, việ àm thông qua trò hơi
Sử dụng ĩ thuật Trò hơi mang đến nhiều mặt tích cực nổi trội như:
+ Tạo h ng thú, nhu cầu và động ơ học tập của NH nhằm lôi cuốn NH vào
hoạt động học
Định hướng, kích thích NH chủ động tìm hiểu, suy nghĩ, học tập, rèn
luyện để thắng trong trò hơi
+ Rèn luyện ĩ năng phản ng nhanh cho NH, khắc phục tính thụ động.
+ Tạo ơ hội tốt để NH rèn luyện ĩ năng àm việc nhóm, biết hòa đồng và
hỗ trợ NH trong cùng một nh m và giao ưu giữa NH các nhóm với nhau
Tăng ường sự h ng th , thư giãn và hiệu quả vì

hơi mà họ

Điều quan trọng nhất là trong KTDH kiểu trò hơi, tất cả NH đều thắng
trong vấn đề học tập, bởi vì dù là thắng hay thua trong trò hơi thì mỗi NH đều rút
ra được bài học cho bản thân. NH chuẩn bị bắt đầu trò hơi với sự hồ hởi và kết
th

trò hơi với tinh thần sảng hoái, đoàn ết, hơi mà học.
Do kĩ thuật Trò hơi làm cho việc học nghề trở nên thú vị và sinh động nên

sẽ giúp phụ nữ Khmer trong các lớp học nghề khắc phục cảm giác mệt mỏi hi đến
lớp vì phải vừa làm, vừa học; cải thiện được tình trạng e dè, mệt mỏi và ngán ngẫm
việc học nghề.
Trên đây là những KTDH phù hợp đối với các lớp dạy nghề cho phụ nữ
Khmer vùng ĐBSCL theo hình thức GDTX. ND nên căn cứ vào thực tế về nội dung,
năng lực học tập của NH, điều kiện, thời gian,... để thiết kế và sử dụng các KTDH
chủ yếu nêu trên, đồng thời kết hợp thêm những KTDH khác một cách đa dạng, linh
hoạt, sáng tạo, khéo léo và phù hợp để nâng cao hiệu quả dạy học trong thực tế.
Ví dụ minh họa 3: Giáo án tích hợp
(Phụ lục 3, trang xxvi – xxix)
Biện pháp 6: Tạo môi trƣờng học tập thân thiện và mang tính khích lệ
1) Tôn trọng và khích lệ NH
NH là phụ nữ Khmer thường e ngại vì chưa thực sự quen với cách học mới,
thường gặp h

hăn hi phải đối mặt với những hình th c học tập đa dạng và

107
nhiều hoạt động, thường cảm thấy mặc cảm khi trả lời sai trước lớp. Vì vậy ND cần
thiết kế các PPDH th o hướng tạo môi trường học tập thân thiện, thoải mái, cách
dạy nên cố gắng cho phù hợp với cách học, có sự động viên của ND và sự hỗ trợ
giữa NH với nhau, khuyến h h thái độ và hành động chia sẻ, trao đổi ý kiến và
suy nghĩ ủa NH với nhau nhằm khắc phục những hạn chế của cá nhân, tạo h ng
thú, niềm vui và niềm tin trong học nghề. Cách dạy họ như vậy vừa s c nên giúp
NH dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, đồng thời được học trong không khí nhẹ nhàng,
thoải mái,
ND

t nh thư giãn để giảm bớt ăng thẳng, mệt mỏi.
ng ần duy trì sự kỳ vọng ao nhưng hợp lí đối với NH, khuyến khích

mỗi NH phải có sự cố gắng cần thiết, hỗ trợ NH nhận trách nhiệm cho việc học của
mình để vươn tới những tri th c mới và phát triển những năng ực mới của bản thân
trong vùng phát triển gần Cá h này gi p ho NH đạt đượ năng ự

ao hơn dựa

trên năng ực sẵn có của chính mình thông qua sự hướng dẫn, hợp tác, hỗ trợ của
ND và các NH há

năng ực trội hơn về nội dung học tập đ

Phụ nữ Khm r thường tự ti, mặc cảm và thụ động trong học tập. Vì vậy, ND
cần nắm rõ đặ điểm tâm lí, khả năng nhận th c

ng như những h

hăn và nhu

cầu đượ đáp ng trong các hoạt động học của từng NH để có những tá động phù
hợp trong quá trình dạy học. ND cần thiết kế dạy họ th o hướng tôn trọng và khích
lệ đối với NH, hơi dậy ở NH lòng say mê học tập và ý h vươn ên, thái độ học
tập tốt, tích cực và sáng tạo để giúp NH khắc phục những trở ngại, tính thụ động, e
dè trong học tập. Cụ thể như:
+ Thể hiện sự nhiệt tình, cởi mở, thân thiện và tôn trọng NH; động viên và
gi p đỡ NH vượt qua cảm giá

ăng thẳng, uể oải khi học tập;

thái độ khoan

dung, độ ượng; c đủ sự kiên trì và lòng nhẫn nại để tác động, chờ đợi những thay
đổi tích cực của NH; có đủ sự tinh tế và xúc cảm để chia sẻ được với NH;

đủ

cảm h ng trong khi dạy và truyền cảm h ng cho NH, lôi cuốn NH thong qua việc
điều khiển sư phạm.
Đề cao những kinh nghiệm tốt, tôn trọng những ý kiến và nhu cầu trong
học tập của NH
Đưa ra nhiệm vụ học tập phù hợp, đồng thời khuyến h h và đề cao sự tự
tin và sẵn sàng vượt qua thử thách trong học tập của NH; khuyến khích mỗi NH có
sự cố gắng cần thiết, hỗ trợ NH nhận trách nhiệm cho việc học của riêng mình để
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vươn tới những tri th c mới và phát triển những năng ực mới.
+ Tạo nhiều điều kiện và ơ hội cho NH tham gia vào hoạt động nh m để
chia sẻ và hỗ trợ nhau trong học tập.
+ Khuyến khích và tạo ơ hội cho NH đưa ra những câu hỏi để hỏi lại, hỏi
thêm ND và những NH khác về những nội dung hưa rõ, những điều òn ăn
hoăn, thắc mắc để làm sáng tỏ vấn đề đồng thời để thu thập thông tin, mở rộng
thêm kiến th c.
Đưa ra những lời khen ngợi, khích lệ chính xác và kịp thời khi phát hiện
NH có những hành vi tích cự như trả lời đ ng, àm đ ng, có tiến bộ, có cố gắng, có
sáng tạo trong học tập, nhằm tăng động lực học nghề của NH. Tuy nhiên, ND không
lạm dụng những những lời khen ngợi khi hành vi tích cực của NH đã dần trở nên
quen thuộc, mà cần khích lệ để NH hình thành hành vi tích cực mới khác.
+ Không phê phán chê bai khi NH hiểu hưa đ ng, làm hưa đ ng, mà cần
chỉ cho NH nhận thấy những sai lầm nếu có trong quan điểm của NH để NH khắc
phụ , đồng thời phải kiên trì giáo dục, thuyết phục, hướng dẫn NH; quan tâm đến
m

độ hiểu bài của những NH học yếu để gi p đỡ, kèm cặp.
Định hướng và khuyến khích NH tự rút ra bài học kinh nghiệm thông qua

những câu hỏi và lời g p ý, đánh giá ủa ND và những NH khác trong lớp.
+ Hỗ trợ những á h tư duy và học tập khác nhau của NH, cho phép NH
được chọn tố độ và cách học của riêng mình; khơi gợi sự h ng thú và giúp NH duy
trì được sự h ng thú trong suốt tiết học, buổi học
Do có sự đa văn h a trong một lớp học nghề, với ND à người Kinh, người
Hoa và NH à người Khmer, cho nên ND cần họ để ngh và n i được tiếng Khmer
ởm

độ giao tiếp đơn giản nhằm tạo sự thân thiện, nắm được tâm lý, cách nghĩ,

tâm tư tình ảm của NH. Như vậy, NH

ng sẽ cảm thấy tự hào vì ND đã học và nói

tiếng được của dân tộc mình.
Nếu ND không biết tiếng Khmer trong khi NH chưa thông thạo tiếng Việt thì
cần có trợ giảng là người địa phương am hiểu phong tục tập quán, văn hoá, ngôn
ngữ để gần g i, nhắc nhở, hướng dẫn NH trong quá trình vận dụng kiến th c vào
thực tiễn ao động sản xuất của NH. Có thể mời các vị sư đã hoàn tục theo phong
tục của đồng bào Khmer, những giảng viên nông dân người Khm r đã đượ đào tạo
tham gia á

hương trình tập huấn khuyến nông, những người được cộng đồng
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Khmer bình chọn à người

uy t n ,... Những người này đều nói tốt cả tiếng Việt

và tiếng Khmer nên sẽ trở thành cầu nối đắc lực giúp rút ngắn sự cách biệt về ngôn
ngữ giữa ND và NH, nhằm giúp ND triển khai có hiệu quả các PPDH tích cực, trợ
giúp và hướng dẫn NH học tốt theo phương pháp học tập chủ động. Những người
này

ng

thể đượ đào tạo trở thành ND chính th c nếu

đủ kiến th

và ĩ

năng nghề.
Để hạn chế tối đa những rào cản về ngôn ngữ, ND cần trình bày rõ ràng, chậm
rãi và có những khoảng dừng sau một câu quan trọng để NH kịp tiếp thu. ND cần sử
dụng từ ngữ đơn giản, gần g i dễ hiểu đối với NH, nếu phải sử dụng thuật ngữ xa lạ
đối với NH thì giải thích cặn kẽ và có hình ảnh minh hoạ ND

ng ần sử dụng

ngôn ngữ tượng hình để giúp NH dễ hiểu bài và dễ liên hệ thực tế.
ND cần có hành vi giao tiếp sư phạm tốt, nhiệt tình, say mê đối với bài giảng,
quan tâm, thân thiện với NH và nhiệt huyết với công việc để truyền sang NH sự
ham mê, kích thích NH tích cực, tự giác và h ng thú học tập.
2) Đề cao và tạo điều kiện cho sự tƣơng tác và hợp tác trong học tập
Để đảm bảo tính vừa s c của các NH trong cùng một lớp, ND cần coi trọng
những đặ điểm chung, mặt bằng chung về trình độ và tính tập thể của NH để thiết
kế PPDH phù hợp. ND cần khuyến khích, đề cao và tạo điều kiện cho sự tương tá
và hợp tác giữa NH với nhau để cùng giải quyết vấn đề nhằm giúp khắc phục những
h

hăn và hạn chế trong học tập của cá nhân.
Bên cạnh đ , trong hoạt động họ , hi ùng hướng đến một mục tiêu, mỗi NH

lại có thể có những suy nghĩ và hành động khác nhau. Vì vậy, ND cần tăng ường
sự tiếp xúc, tạo mối quan hệ dân chủ, ình đẳng với NH, tạo ơ hội để NH tích cực
trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thẳng thắn bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình,
khuyến khích sự tương tá

ẫn nhau giữa NH và ND

ng như các hoạt động tương

tác và hợp tác giữa NH trong nhóm và giữa các nhóm với nhau để cùng giải quyết
vấn đề. Trong quá trình tương tá đ , ND ần hướng dẫn phân công công việc cụ
thể trong nhóm và giữa các nhóm. Cần tạo ra môi trường giao tiếp rộng lớn, phù
hợp với đặ điểm l a tuổi, tâm lí NH và điều kiện dạy họ để giúp NH chia sẻ thông
tin và kinh nghiệm, rèn kỹ năng giao tiếp ng xử và phát triển năng ực nhận th c.
Cần họn một số HV năng động àm nòng ốt, tiên phong trong mỗi ớp
Tương tá giữa ND và NH là yếu tố quan trọng nhất tạo nên động ơ và sự
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t h ự của NH, từng ước khắc phục tình trạng thụ động trong tiếp thu kiến th c
và gi p phát triển năng ự tư duy NH là trung tâm, là những người chủ động tham
gia xây dựng nội dung bài học nên phải động não, rèn luyện tính linh hoạt, xoá đi
s c cản tâm lí Song song đ , ND phải thể hiện vai trò chủ đạo, tránh thái độ buông
xuôi, thờ ơ trong họat động dạy.
3)

ƣớng dẫn NH cách tự học, tự rèn luyện thƣờng xuyên

ND cần dạy cho NH cách học và vận dụng sáng tạo kiến th , ĩ năng đã học
vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn ao động nghề
nghiệp để khám phá ngay giá trị của nội dung học tập và tăng ường khả năng thích
ng với sự đổi mới không ngừng của thực tiễn ao động sản xuất. Qua đ gi p NH
phát triển tư duy lí luận vốn có nhiều hạn chế và phát huy tốt tính ng dụng của nội
dung bài học từ lí thuyết vào cải tạo thực tiễn khách quan.
Bên cạnh việc phát huy tính tích cực của NH trong học tập tại lớp, ND thiết kế
á PPDH đặt trọng tâm vào việ định hướng cho NH tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi
phương tiện, mọi hình th

để tự học, t c là dạy cho NH cách tự học, tự rèn luyện

và linh hoạt trong việc vận dụng, sắp xếp thời gian để học. Mỗi cá nhân NH phải
xá định việc học tập là nhu cầu, hành vi hằng ngày nhằm thường xuyên tiếp nhận,
cập nhật thông tin mới, những hiểu biết mới, từ đ mới tự giác, chủ động học tập.
Tự học, tự rèn luyện là yếu cốt lõi trong mục tiêu xây dựng xã hội học tập.
ND cần theo dõi sự chú ý và h ng thú của NH. Trên ơ sở đ , ND giúp cho
NH phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện khả năng tự học và
tinh thần hợp tác, có khả năng giải quyết vấn đề, biết tự định hướng theo những
mụ đ h ủa mình, biết cách học và vận dụng kiến th

ĩ năng đã học vào những

tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn ao động nghề nghiệp.
Khi sử dụng các PPDH, ND cần định hướng cho NH họ đến đâu uyện tập
thự hành đến đ , họ đi đôi với hành trong từng mô đun, tiểu mô đun Như vậy,
NH họ xong à àm được và làm tốt điều đã học, không phải học xong mới tập làm.
Cách này nhằm khắc phục thực trạng đào tạo nghề nhưng NH hông được hoặc rất
t được thực hành, và thực trạng đào tạo mà không ng dụng được, rất lãng phí.
4) Giúp NH phát huy tốt kinh nghiệm và tiềm năng áng tạo
Phụ nữ Khmer có nhiều trở ngại trong học tập nhưng ại có kinh nghiệm thực
tiễn iên quan đến vấn đề học tập. Vì vậy, ND cần chú trọng phát huy kinh nghiệm
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và vai trò chủ động, năng ực tự học của NH; tôn trọng và nhân rộng những kinh
nghiệm sống, kinh nghiệm ao động sản xuất của mỗi NH trong việc minh họa cho
bài giảng và trao đổi khi giải quyết vấn đề. Trước mỗi vấn đề đặt ra, ND cần cung
cấp á

ơ hội để NH chọn lựa và đưa ra quyết định, hơi gợi cho NH cách hoàn

thành nhiệm vụ học tập trên ơ sở kết hợp tốt giữa kiến th c, kỹ năng và thái độ
mới với những kinh nghiệm cá nhân có liên quan, đồng thời định hướng cho NH
phát triển kinh nghiệm thông qua các nguồn tài liệu bên ngoài bài giảng do ND
cung cấp, như qua á phương tiện truyền thông đại chúng và hoạt động thực tiễn
tại cộng đồng.
Do mỗi NH

năng ực học tập và điều kiện học tập há nhau ho nên để

đảm bảo tính vừa s

đối với từng NH, cần tôn trọng sự khác biệt về l a tuổi, đặc

điểm cá nhân, năng hiếu, kiến th c nền, kỹ năng và kinh nghiệm đã

, động ơ và

nhu cầu học tập, điều kiện và cách học của từng NH Trên ơ sở vận dụng kết hợp
các lí luận PPDH khác nhau, ND thiết kế PPDH phù hợp và sử dụng trong thực tế
giảng dạy của mình sao ho đáp ng được các giá trị, nhu cầu, quan điểm và sự
quan tâm của cá nhân NH; hỗ trợ đượ

á h tư duy và á h học tập khác nhau của

từng NH trong những điều kiện học tập khác nhau, nhằm giúp NH h ng thú học và
học có hiệu quả.
Trong quá trình dạy học, ND cần chú ý giáo dục các nhu cầu, động ơ đ ng
đắn, phản ánh yêu cầu của xã hội đòi hỏi ở mỗi cá nhân trong việc học nghề; đồng
thời thực hiện những tá động hợp

để th

đẩy NH học tập thành công nhằm thoả

mãn những nhu cầu đ và phát triển nhân á h on người mới. ND nên chia mục
tiêu chung của mô đun ra thành những mục tiêu nhỏ theo từng tiểu mô đun, thậm
chí từng đề mục lớn, nhằm định hướng hành động cho NH, giúp NH xá định được
đ

à những kiến th , ĩ năng mà họ muốn đạt được. ND tạo ra sự kiện cho NH

tham gia hoạt động, thông qua những hành động cụ thể để rèn luyện tốt t nh năng
động, sáng tạo cùng nhiều năng ực cần thiết khác nhằm đạt được mục tiêu bài học.
5) Tôn trọng tín ngƣỡng và phong tục tập quán của NH
Một đặc thù rất đáng quan tâm đối với phụ nữ Khmer là có lòng tự trọng dân
tộc cao và rất dễ tự ti, mặc cảm Đời sống sinh hoạt

ng như phong tục tập quán

của người Khmer nói chung luôn gắn liền với Phật giáo thuộc hệ phái tiểu thừa nên
nhà hùa và nhà sư ó vai trò, vị tr đặc biệt to lớn trong cộng đồng. Bên cạnh đ ,
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đồng bào Khmer có tinh thần dân tộc nội bộ sâu sắc, luôn giữ gìn bản sắ văn hoá
truyền thống của dân tộc mình với những đặ điểm nếp sống, tập quán sinh hoạt
mang t nh đặc thù. Vì vậy, ND cần tránh vô tình chạm lòng tự ái của NH. Đặc biệt,
ND phải thận trọng đối với những vấn đề có thể đụng chạm đến t n ngưỡng, văn
hoá và phong tục tập quán của NH và cộng đồng dân tộc Khmer. Cần tạo mối quan
hệ tốt giữa ND và NH. Muốn đượ như vậy, ND cần phải hiểu được những vấn đề
iên quan đến xã hội ở địa bàn dạy họ , đặc biệt là hiểu biết và tôn trọng những đặc
điểm dân tộ , t n ngưỡng, những phong tục, tập quán, truyền thống văn h a và
những giá trị tinh thần của cộng đồng dân tộc Khmer; biết thông cảm với những ước
muốn và h

hăn hạn chế của NH, biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của NH.

ND cần tìm hiểu rõ về phong tục tập quán của dân tộ Khm r để bố trí kế
hoạch dạy nghề cho phù hợp về thời gian, địa điểm, tránh học vào những ngày lễ
hội của dân tộc Khmer. Nếu phải duy trì hăm s

vật nuôi, cây trồng trong thời

gian học nghề thì cần giải th h, động viên để NH nhận th

được sự cần thiết phải

làm việc và biết quan tâm, h ng thú với công việc.
Đồng bào Khmer thích sống hòa mình với thiên nhiên, hầu hết thời gian của
các lễ hội đều được tổ ch c ngoài trời. ND nên khai thác tốt tập quán và n t văn h a
này để giáo dụ thái độ nghề nghiệp cho phụ nữ Khmer trong quá trình học nghề,
giúp NH biết đượ ý nghĩa nhân văn ủa nghề nghiệp, của công việc cụ thể. Ví dụ
như phải sản xuất rau th o hướng an toàn để bảo vệ s c khỏ

on người và bảo vệ

môi trường thiên nhiên uôn đượ tươi đẹp và trong lành.
ND cần xây dựng những mối quan hệ tích cực, dân chủ, ình đẳng, thân thiện
hợp tác và tôn trọng lẫn nhau với NH, thông qua những hành động cụ thể như:
+ Thân thiện, ôn hoà với NH;
+ Hiểu biết và tôn trọng giá trị văn h a dân tộc của bản thân NH và cộng
đồng dân tộc Khmer;
Tránh đụng chạm đến t n ngưỡng, văn hoá và phong tục tập quán của NH
trong quá trình truyền đạt thông tin và hướng dẫn thực hành;
+ Tránh chạm lòng tự ái của NH;
+ Xây dựng môi trường học tập vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái và đoàn ết;
+ Tạo điều kiện để NH thể hiện năng ự

á nhân

ng như ảm nhận được

sự tôn trọng và tình yêu thương ủa ND và bạn học dành cho mình.
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3.2.3. Nhóm biện pháp sử dụng PTDH phù hợp và đa dạng
Biện pháp 7: Sử dụng PTDH đảm bảo tính phù hợp
Để có giờ lên lớp tốt, bên cạnh việc thiết kế và sử dụng các PPDH phù hợp,
ND cần chuẩn bị hu đáo những PTDH, bao gồm các thiết bị dạy học, dụng cụ, vật
tư, nguyên iệu thự hành và học liệu th o hướng phù hợp nhất với phong cách
chung của NH

ng như phù hợp với ND, phù hợp với nội dung và tính chất bài học

học. Việc chuẩn bị các PTDH một cách phù hợp và đầy đủ nhất trong điều kiện có
thể sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc dạy và họ được thuận lợi, dễ dàng, chính xác.
Khi sử dụng các PTDH, cần chú ý bảo đảm các yêu cầu về t nh sư phạm, về
độ an toàn và hông gây độc hại cho ND và NH. Các thiết bị, đồ dùng dạy học nên
đượ đặt ở vị trí thích hợp để NH dễ quan sát, dễ tiếp cận, đặc biệt là những NH
ngồi hai dãy bìa và hàng ghế cuối lớp.
Việc ng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cần được chú trọng nhằm
phát huy tốt hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học mà bảng đ n h đạt được.
ND cần nắm rõ những yêu cầu và cách th c sử dụng á PTDH đ trong thực tiễn
dạy họ để phát huy khả năng sáng tạo và kinh nghiệm nghề nghiệp của ND,

ng

như sử dụng phù hợp sao cho mang lại tá động tích cự đến hoạt động nhận th c
của NH, giúp cho NH dễ dàng chuyển tiếp từ hình ảnh cụ thể đến tư duy trừu tượng,
góp phần nâng cao hiệu suất ao động của cả ND và NH.
ND

ng cần chú trọng việc xây dựng và sử dụng các học liệu mang tính trực

quan, nhiều hình ảnh và sơ đồ, ít chữ nhằm giúp NH khắc phục những hạn chế về lí
luận trừu tượng do những rào cản về ngôn ngữ và năng ực nhận th c.
Bên cạnh đ , ần thiết kế các bài học và tài liệu hướng dẫn cho NH theo
nguyên tắc dễ xem, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, cụ thể như:
+ Học liệu đượ trình ày ô đọng, từ ngữ và âu đơn giản, quen thuộc, dễ
hiểu đối với NH; nội dung khoa họ được trình bày giản ược phù hợp với trình độ
của NH, hạn chế dùng ngôn ngữ mang tính học thuật, nếu phải sử dụng các thuật
ngữ thì giải thích rõ ràng; cỡ chữ phải to để dễ đọ , đặc biệt là với người lớn tuổi.
+ Học liệu có nhiều hình ảnh minh hoạ, biểu bảng. Nên sử dụng hình ảnh
để chỉ nguyên nhân, quá trình và hệ quả của một hành động nhằm giúp cho những
NH hông đọ được chữ

ng

thể hiểu được nội dung ơ ản của tài liệu.
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+ Các qui trình ĩ thuật đượ sơ đồ hoá hoặ đưa dạng bảng cho thấy các
mối quan hệ một cách trự quan Qui trình ĩ thuật có các chỉ dẫn rõ ràng nội dung
thực hiện, cách thực hiện, yêu cầu cần đạt, những sai hỏng thường gặp và cách
phòng tránh hoặc khắc phục,... trong từng ước công việc.
+ Những nội dung quan trọng đượ đưa vào ảng tóm tắt trong bài học để
NH dễ học, có thể nhớ ngay tại lớp.
+ Phần tài liệu tham khảo (nếu có) nên được giới thiệu chắt lọc những tài
liệu trọng tâm và phù hợp với s c tiếp thu của NH để tránh gây nên tâm lí e ngại, lo
lắng, ăng thẳng không cần thiết cho NH.
Ví dụ minh họa :

Bài

(Mô đun

Làm đất trồng rau
(Phụ lục 3, trang xxx – xxxv)
Biện pháp 8: Sử dụng PTDH đảm bảo tính đa dạng
Do đặ trưng ủa dạy nghề theo hình th c GDTX là tính hành dụng rất cao
cho nên càng phải chú trọng tận dụng và sử dụng một cách đa dạng và hiệu quả các
phương tiện, trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong từng mô đun, tiểu mô đun để giúp
NH h ng thú học, nâng cao hiệu quả của quá trình tiếp thu, ĩnh hội kiến th c và
hình thành kỹ năng, ỹ xảo. Việc sử dụng phối hợp một á h đa dạng các phương
tiện truyền thống với các PTDH hiện đại sẽ àm tăng t nh hấp dẫn cho bài học, tác
động đồng thời đến nhiều giác quan của NH, thu hút NH tập trung vào bài học, tích
cực tham gia hoạt động học, dễ hiểu bài và nhớ ài âu hơn
Cơ sở dạy nghề và ND cần cân nhắc sao cho có thể huy động và tận dụng tối
đa tiềm năng đất đai, ơ sở vật chất, vật liệu thực hành và tài nguyên học tập sẵn có
ở cộng đồng vào trong các khoá dạy nghề, đồng thời tạo mới và thắt chặt mối quan
hệ giữa ơ sở dạy nghề và doanh nghiệp Qua đ , tạo điều kiện cho NH có nhiều ơ
hội thực hành rèn luyện tay nghề trong và ngoài lớp học để ước vào công việc sản
xuất thực tế được dễ dàng và làm việc sớm thành thạo; tăng ường khả năng quan
sát, giảm bớt những yêu cầu cao về tư duy đối với NH là phụ nữ Khmer; khắc phục
sự h

hăn trong dạy học thực hành tại ơ sở dạy nghề nhằm từng ước nâng cao

chất ượng dạy và học.
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3.2.4. Nhóm biện pháp thực hiện các hình thức tổ chức dạy học linh hoạt
và dựa vào cộng đồng
Biện pháp 9: Thực hiện các hình thức tổ chức dạy học linh hoạt theo
trƣờng lớp, kèm cặp, lƣu động
Dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL theo hình th c GDTX là dạy nghề
ho người lớn đang ao động sản xuất và có những đặ điểm rất riêng về văn h a,
t n ngưỡng, tâm lí dân tộc, tâm lí l a tuổi, kinh nghiệm thực tiễn và điều kiện kinh
tế. Vì vậy, hình th c tổ ch c dạy nghề vừa tuân theo những quy định chung về tổ
ch c quá trình dạy học, vừa cần thực hiện linh hoạt, mềm dẻo về cả thời gian, địa
điểm và các dạng hoạt động cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện của NH.
Cần sử dụng các hình th c tổ ch c dạy nghề phù hợp với đặ điểm NH và điều
kiện dạy học, th o hướng tự học là chính, NH cùng học với NH và học với sự
hướng dẫn của ND. NH là phụ nữ thường bận rộn với rất nhiều công việ gia đình,
ao động sản xuất và kế hoạch cá nhân. Vì vậy, cần phối hợp các hình th c dạy học
một cách linh hoạt về thời gian, địa điểm và phương pháp học tập, tuỳ thuộc vào
nhiệm vụ học tập, điều kiện dạy họ và điều kiện riêng của từng nh m đối tượng.
Ngoài học tập tại phòng lớp, nên tổ ch c các hoạt động ngoại khóa, kèm cặp,
tham quan học tập, học kết hợp sinh hoạt câu lạc bộ th o huyên đề, hay tự học,
mỗi hình th c nhằm đáp ng những nhu cầu và điều kiện cụ thể. Trong đ , tổ ch c
theo hình th c cầm tay chỉ việc và dạy tại hiện trường là chủ yếu.
Bố trí thời gian linh hoạt như: học hai buổi mỗi ngày, học một buổi mỗi ngày;
học ban ngày, học buổi tối; học theo mùa vụ, th o điều kiện của NH, điều kiện của
ơ sở dạy nghề,…
Đặc biệt, cần tạo điều kiện cho NH được thực hành tại á
doanh, đồng ruộng, ao hồ,

ơ sở sản xuất kinh

nơi mà iến th c và kỹ năng nghề sẽ được áp dụng sau

khóa học. Khi tiếp xúc với thực tiễn ao động sản xuất, tư duy ủa NH đượ đặt
trước một tình huống mới hoặc có thể là tình huống đã

nhưng đòi hỏi phải có

cách xử lí mới, buộc NH phải suy nghĩ, tìm tòi, phát triển trí sáng tạo để vận dụng
kiến th

đã được học và kinh nghiệm sẵn có vào việc xử lí tình huống.
+ Có thể tổ ch c học cá nhân, học theo nhóm nhỏ hoặc học cả lớp cùng ND
+ Có thể dạy lí thuyết và thực hành tại cùng một địa điểm hoặc kết hợp

nhiều địa điểm cho phù hợp với nội dung và điều kiện dạy và học.
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+ Có thể thay đổi môi trường học tập một cách linh hoạt từ trong phòng lớp
tại trung tâm dạy nghề, trung tâm học tập cộng đồng, đến nhà xưởng, nhà dân, đồng
ruộng, vườn cây, ao cá, chuồng trại hăn nuôi v v ,
+ Có thể tổ ch c cho NH tham quan nhà máy, xưởng sản xuất, trang trại
nuôi trồng thủy sản, trang trại hăn nuôi gia s -gia cầm, ruộng rẫy... tùy theo nội
dung học; cần liên kết với ơ sở sản xuất trong việc dạy nghề nhằm mang lại lợi ích
cho cả NH, ND, ơ sở dạy nghề và doanh nghiệp Điều này sẽ giúp NH mở rộng
tầm nhìn, t h

y thêm inh nghiệm nghề nghiệp và kinh nghiệm sống

phát triển kỹ năng giao tiếp nhờ

ng như

ơ hội mở rộng môi trường giao ưu.

Sử dụng nhiều hình th c tổ ch c dạy nghề đa dạng và linh hoạt sẽ góp phần
khắc phục sự nhàm chán, khuôn mẫu; tạo không khí học tập năng động, thoải mái.
Bên cạnh đ , ần hướng dẫn NH biết cách tự học thông qua các phương tiện
thông tin đại chúng, chủ yếu à qua á

hương trình phát thanh và truyền hình

khuyến nông.
Tuy nhiên, ngay trong quá trình dạy học, cần uôn uôn th o dõi để có những
thay đổi thích hợp và kịp thời khi có vấn đề phát sinh. Ví dụ, thời gian, địa điểm
thực hiện một số hoạt động dạy học có thể bị thay đổi do thời tiết hoặ do hưa
đủ nguồn lực.
Biện pháp 10: Thực hiện hình thức dạy học gắn liền với mùa vụ sản xuất và
dựa vào cộng đồng
Tổ ch c dạy nghề gắn liền với mùa vụ sản xuất sẽ tạo điều kiện tốt cho thực
hành rèn nghề và tăng hả năng ng dụng vào thực tiễn ao động sản xuất của NH
và kết nối chặt chẽ với cộng đồng. Nội dung hương trình dạy nghề và thời gian mở
lớp dạy nghề phải thể hiện rõ sự tôn trọng dạy nghề theo mùa vụ sản xuất, đặc biệt
là sản xuất nông nghiệp Qua đ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NH được thực
hành rèn nghề th o quá trình sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi.
Cần tranh thủ sự gi p đỡ của cộng đồng như ố tr địa điểm học, duy trì các
phương tiện hỗ trợ việc học tập,…

ng như tạo nhiều ơ hội và điều kiện cho NH

tương tá với cộng đồng qua việc thực hành từ những gì đang

sẵn ở cộng đồng,

để việc học nghề hông đ ng hung trong ớp học, tách rời thực tiễn phát triển kinh
tế - xã hội của cộng đồng. Đây à hình th c tổ ch c dạy học thực hành mang tính
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thực tiễn rất cao nhằm giúp NH

ơ hội kiểm ch ng các vấn đề đã được học ở lớp,

mở rộng phạm vi hiểu biết và ng dụng nghề nghiệp sau này.
ND cần chú ý hướng dẫn NH cách vận dụng những kiến th c mới học cùng
với những kinh nghiệm của bản thân NH vào thực hành mở rộng để xử lí những vấn
đề có liên quan tại cộng đồng, đồng thời biến những kinh nghiệm xã hội thành kinh
nghiệm cá nhân của NH thông qua sự tá động qua lại trên ơ sở hoạt động và giao
ưu với những người xung quanh trong cộng đồng.
ND cần khuyến khích NH học từ cộng đồng và chia sẻ với cộng đồng về
những kiến th c, kinh nghiệm mới được họ để nâng cao hiệu quả tá động của
khóa dạy nghề đến cộng đồng. Qua đ , NH rèn luyện những ĩ năng đã

và thực

hành những ĩ năng mới sát với yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tạo ra sản phẩm
thật. Như vậy, việc học rất linh hoạt, được bổ sung từ thực tiễn và được vận dụng
vào cải tạo chính thực tiễn đ , th o đ ng quan điểm Nhà trường gắn liền với xã
hội
Có thể phối hợp với nhà hùa để tổ ch c dạy những nội dung phù hợp ngay
trong huôn viên hùa: Sau hi hướng dẫn về lí thuyết và thự hành ơ ản phù hợp
tại các lớp học ở điểm chùa, phần thực hành rèn luyện sẽ diễn ra ở ngay trên thực
địa. Đặc biệt, các lớp dạy nghề thủ ông như đan đá , ết ườm, kết hoa voan,... có
thể dạy hoàn toàn tại điểm chùa. Nhờ vậy, lớp học nghề trở nên gần g i, thân qu n,
rất phù hợp với đặ điểm tâm lí, t n ngưỡng, văn hoá dân tộ và điều kiện học tập
của NH, dễ dàng thu hút và duy trì sỉ số NH so với việc mở lớp tại các trung tâm xã,
ấp. Đây

ng à một việc kết hợp đầy ý nghĩa giữa đạo với đời, bởi vì nhà chùa

không chỉ à nơi sinh hoạt t n ngưỡng mà còn là một trung tâm văn h a đa h c
năng của cộng đồng người Khmer vùng ĐBSCL.
Bên cạnh đ , để việc học nghề mang lại hiệu quả bền vững cho NH và cộng
đồng, nên phối hợp với ộng đồng và doanh nghiệp để tổ ch c dạy nghề theo chuỗi,
bao gồm Dạy nghề - Sản xuất - Tiêu thụ sản phẩm. Hình th c này phù hợp với thực
tiễn sản xuất, với cộng đồng và mụ đ h học nghề để tìm sinh kế của chính NH.
(X m V dụ minh họa 5, trang 118)
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Ví dụ minh họa 5:
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Mô đun 0 : Thực hiện trồng rau muống, cải xanh, củ cải trắng an toàn
Số giờ học: 75 giờ
Địa điểm: Phòng học, rẫy thực hành của lớp, rẫy trồng rau của gia đình NH
và tham quan rẫy của một số gia đình khác tại địa phương.
Tên bài
giảng

Số
giờ

Thời gian
thực hiện

Phƣơng tiện dạy học và dụng
cụ, vật tƣ thực hành

Ghi chú

Bài 1. Làm
đất trồng
rau

8 Từ ngày... - Hồ sơ bài giảng, bảng, phấn, Phòng học, rẫy
đến ngày... máy vi tính, màn chiếu, máy thực hành, rẫy
chiếu
của gia đình
- Cuốc, xẻng, cào đất, thau, NH; tham quan
phân hữu cơ vi sinh, vôi, bảo hộ rẫy của một số
gia đình khác
lao động

Bài 2.
Chuẩn bị
hạt giống
và gieo hạt

5 Từ ngày... - Hồ sơ bài giảng, bảng, phấn, Phòng học, rẫy
đến ngày... máy vi tính, màn chiếu, máy thực hành, rẫy
chiếu, kính lúp, bảo hộ lao động của gia đình NH

Bài 3.
Chăm sóc
cây rau

42 Từ ngày... - Hồ sơ bài giảng, bảng, phấn,
đến ngày... máy vi tính, màn chiếu, máy
chiếu, giấy A0, bút màu, nam
châm, kính lúp.

Bài 4. Thu
hoạch

5 Từ ngày... - Hồ sơ bài giảng, bảng, phấn, Phòng học, rẫy
đến ngày... máy vi tính, màn chiếu, máy thực hành, rẫy
chiếu
của gia đình NH

- Hạt giống, thau nhựa nhỏ,
nước ấm, rơm, thùng tưới, thuốc
phòng nấm hại cây rau, bảo hộ
lao động.
Phòng học, rẫy
thực hành, rẫy
của gia đình
NH; tham quan
- Dao nhỏ, vợt, túi ni lông nhỏ, rẫy của một số
ly nhựa trong, kéo, phân hữu cơ gia đình khác
vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật,
thùng tưới, bảo hộ lao động.

- Dây ni lông, dao, rỗ, thau, bảo
hộ lao động.
Ngày ….. tháng ….. năm …….
GIÁO VIÊN
(Hết minh họa)
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3.2.5. Nhóm biện pháp kiểm tra - đánh giá linh hoạt và theo hƣớng đánh
giá năng lực
Biện pháp 11: Xác định nội dung kiểm tra phù hợp và thiên về vận dụng,
thực hành
ND cần chuẩn bị nội dung kiểm tra phù hợp với trình độ phát triển của NH
trong những hoàn cảnh và tình huống nhất định. Việc này tuỳ theo mục tiêu học tập
của từng bài và của cả khoá học, tuỳ th o đối tượng NH và loại hình kiểm tra (kiểm
tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra cuối khoá). Cần chuẩn bị những câu
hỏi sao cho qua kiểm tra - đánh giá, NH ôn tập được những điều quan trọng và tự
đánh giá được năng ực học tập của mình, ND xá định được kết quả hoạt động học
đạt mụ tiêu đề ra hay không, để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy cho phù hợp.
ND lựa chọn nội dung kiểm tra sao cho bao quát toàn diện cả kiến th , ĩ
năng và thái độ, nhưng nên thiên về vận dụng, thự hành Không đặt nặng việc kiểm
tra theo yêu cầu ghi nhớ - tái hiện kiến th c. Chú trọng khả năng nhận th c và vận
dụng tri th c vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn, kỹ năng làm việc, và phát huy
khả năng sáng tạo của NH.
Biện pháp 12: Xác định độ khó của bài kiểm tra theo hƣớng đánh giá năng
lực
Khối ượng, m

độ kiến th

để xây dựng hệ thống câu hỏi cần được lựa

chọn, cân nhắc cho phù hợp với năng ực của NH và mục tiêu, yêu cầu của bài học,
khoá học nhằm kiểm ch ng kết quả của quá trình dạy học.
+ Không đưa nhiều câu hỏi quá dễ (vụn vặt) vào bài kiểm tra mà NH không
cần suy nghĩ

ng

thể trả lời được, khiến cho NH không cảm thấy điều mới mẻ

thú vị trong bài họ Tuy nhiên,

ng hông nên đặt ra những câu hỏi quá h , vượt

khả năng trả lời của NH, làm cho NH cảm thấy mất tự tin, ăng thẳng, chán học.
+ Xây dựng một hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp theo m

độ từ thấp đến

cao nhằm phát huy dần năng ực nhận th c của NH, trên ơ sở những kinh nghiệm,
kiến th

và ĩ năng đã

ủa NH.

+ Chọn câu hỏi, nêu vấn đề ở độ khó vừa phải đối với năng ực hiện tại của
NH và mang tính phân hoá để phân loại nhằm
huy năng ực cá nhân trong vùng phát triển gần

định hướng phù hợp giúp NH phát

120
ND trình bày các câu hỏi và bài tập một á h tường minh, dễ hiểu, đảm bảo
khả năng thực hiện được của NH, sao cho qua kiểm tra, NH nắm vững thêm tri
th c, phát triển đượ năng ực trí tuệ và năng ực thực hành.
Biện pháp 13: Sử dụng các hình thức và công cụ kiểm tra - đánh giá linh
hoạt và phù hợp theo hƣớng đánh giá năng lực
ND kiểm tra - đánh giá một cách linh hoạt và phù hợp với điều kiện của NH,
của ơ sở dạy nghề và phù hợp với mục tiêu của mô đun, hoá học. Cụ thể như sau:
+ Kết hợp nhiều hình th c kiểm tra - đánh giá há nhau: qua trả lời câu hỏi
vấn đáp, qua iểm tra trắc nghiệm, qua sản phẩm thực hành và qua quan sát thái độ
học tập của NH Trong đ

h trọng kiểm tra đánh giá qua thực hành, vấn đáp và

trắc nghiệm. Không nhất thiết đánh giá ằng điểm số.
+ Kết hợp cả hoạt động đánh giá ủa ND và tự đánh giá ủa NH.
+ Kết hợp đánh giá từng phần trong quá trình dạy họ và đánh giá ết thúc
mô đun, ết th

hoá đào tạo Trong đ , đề cao sự đánh giá từng phần được thực

hiện thường xuyên và linh hoạt trong quá trình học tập, không tập trung vào đánh
giá khi kết th

mô đun hoặc kết thúc khóa học. Nhờ vậy, ND thường xuyên xác

định đượ năng ực của từng NH, dự kiến trước khả năng đáp ng các nhiệm vụ
nhận th
dạy họ

ng như phát huy tốt vốn kiến th
á nhân hoá, gi p đỡ những NH yếu

, ĩ năng đã

ủa NH để tiến hành

m đồng thời thiết kế, điều chỉnh kịp

thời các hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu quả cao nhất đối với từng NH.
ND sử dụng nhiều dạng công cụ để đánh giá toàn diện năng ực của NH:
+ Có những câu hỏi vấn đáp trong quá trình học tập thường xuyên nhằm
giúp NH tự soi rọi lại hiểu biết của mình và nêu ên được những điểm mới mà NH
họ được so với trước kia về mặt lí thuyết, qui trình ĩ thuật, ĩ năng thực hành, thái
độ nghề nghiệp cùng những ĩ năng mềm khác.
+ Có những bộ câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập thực hành dành cho
những cuộc kiểm tra giữa kỳ và kết th

mô đun, ết thúc khoá học.

Không buộc NH dự họ đầy đủ số tiết như đối với học sinh, sinh viên học
nghề h nh qui, mà đánh giá dựa vào năng ực thực hiện của NH. Nếu NH đã
kinh nghiệm về vấn đề học tập thì có thể tự học bằng nhiều cách khác nhau, chỉ yêu
cầu đạt trong mỗi lần kiểm tra. Nếu hưa đạt thì phải học lại nội dung học tập đ
Đánh giá NH đạt ở công việc này thì mới chuyển sang công việc khác.
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Biện pháp 14: Kiểm tra - đánh giá mang tính động viên khích lệ NH
ND cần ch ý đến ĩ năng học tập của NH. ND không đặt nặng sự quan tâm
đến điểm số hay xếp loại, mà quan trọng hơn à ần chú trọng nhận xét góp ý nhằm
giúp NH nhận th

đ ng những điểm sáng cần phát huy

ng như những yếu kém,

sai lệ h trong quan điểm và trong cách họ để điều chỉnh cho phù hợp. ND

ng

dựa trên kết quả kiểm tra – đánh giá mà xá định các yêu cầu, nhiệm vụ NH cần đạt
đượ trong giai đoạn tiếp theo.
ND không so sánh thành t h và năng ực của NH với nhau mà chỉ so sánh với
chính bản thân NH trong quá trình học tập. Cách này giúp cho NH không mặc cảm,
lo ngại về việc họ mà

động ơ ên trong th

đẩy mạnh mẽ, giúp NH vượt qua

những trở lự trên on đường học tập để tự khẳng định bản thân.
ND cần chú ý đến những thay đổi về mặt thái độ của NH, tôn trọng sự khác
biệt và đề cao giá trị văn hóa của cá nhân NH và cộng đồng dân tộc Khmer, chú ý
động viên khích lệ kịp thời trước mỗi nỗ lực hoặc tiến bộ của NH.
ND cần thể hiện sự kỳ vọng ở NH, cổ v NH

thêm động lự để học tập và

hướng dẫn NH phấn đấu đạt mục tiêu. ND cần có sự phản hồi theo hướng tích cực:
khen ngợi khi NH đạt kết quả tốt hoặc có biểu hiện tích cực, coi trọng sự nỗ lự hơn
năng ự để mỗi NH đều nhận thấy được sự tiến bộ ở một m

độ nào đ ; hỉ ra cho

NH những quan điểm sai lầm, những chỗ thực hiện hông h nh xá , hướng dẫn
NH thay đổi á h nghĩ á h àm ho đ ng, đồng thời động viên khích lệ NH tiếp tục
nỗ lự để đạt kết quả tốt hơn Như vậy, mỗi NH sẽ tự tin và ham thích học nghề,
phấn đấu vươn ên, hông trông hờ ỷ lại vào ND và bạn học.
Cùng với sự đánh giá ủa ND, cần tạo ơ hội và điều kiện cho NH tự đánh giá
và đánh giá ẫn nhau (đánh giá đồng đẳng) trong quá trình học tập, dựa trên thang
điểm mà ND quy định trong bài thực hành cụ thể.

Ví dụ minh họa 6:
* Một số câu hỏi kiểm tra kiến thức:
Câu 1: Đối với rau ăn lá, không bón phân đạm (N) trước khi thu hoạch:
a. 7 ngày

b. 15 ngày

c. 20 ngày
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Câu 2: Sắp xếp các công đoạn sau đây thành qui trình làm đất trồng rau:
a. Chọn đất,

b. Lên luống,

nắng, e. Bón lót phân,

c. Làm tơi đất,

d. Phơi

g. San phẳng mặt luống

Câu 3: Nêu 7 nguyên tắc trồng rau an toàn.
* Một số bài kiểm tra ĩ năng thực hành (thực hành theo nhóm 4-5 NH)
Bài thực hành 1: Thu mẫu, nhận diện một số loài dịch hại và thiên địch
thường gặp.
Bài thực hành 2: Xem hướng dẫn sử dụng trên bao bì phân hữu cơ vi
sinh, tính lượng phân cần sử dụng cho 50m2 đất trồng rau.
Bài thực hành 3: Làm 20m2 đất để trồng rau.
* Một số câu hỏi kiểm tra thái độ:
Câu 1: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật liều cao để tiêu diệt triệt để sinh vật
gây hại cho cây rau.
a. Đồng ý

b. Không đồng ý

c. Không có ý kiến

Câu 2: Bảo vệ Nhện, Ong ký sinh, Bọ rùa vì chúng có ích cho cây rau.
a. Đồng ý

b. Không đồng ý

c. Không có ý kiến

Câu 3: Nêu những lỗi thường gặp trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực
vật của nông dân.
(Hết minh họa)

Kết luận Chƣơng 3
Trên ơ sở nghiên c u lí luận, phân tích thực trạng và àm rõ đặc thù dạy nghề
cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL, luận án đề xuất 5 nhóm biện pháp dạy nghề cho
phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX, bao gồm: 1) Xây dựng nội dung
dạy nghề theo cấu trúc mô đun, gắn liền với nhu cầu và vừa sức NH; 2) Sử dụng
các PPDH theo hướng tích cực hóa NH; 3) Sử dụng PTDH phù hợp và đa dạng; 4)
Thực hiện các hình thức tổ chức dạy học linh hoạt và dựa vào cộng đồng; 5) Kiểm
tra - đánh giá linh hoạt và theo hướng đánh giá năng lực.
Các nhóm biện pháp này được xây dựng dựa trên 3 nguyên tắc dạy họ

ơ ản

và làm nền tảng định hướng cho việc dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL
theo hình th c GDTX. Mỗi biện pháp đều thể hiện rõ sự đổi mới trong dạy nghề.
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Các biện pháp này tuy độc lập tương đối nhưng đều có quan hệ mật thiết với nhau,
tương tá ẫn nhau và bổ trợ ho nhau, đều đặt NH vào vị trí trung tâm và là chủ thể
của quá trình dạy học. Vì vậy, các biện pháp cần được thực hiện một á h đồng bộ
và linh hoạt tuỳ theo tình hình thực tế.
Đặc biệt, nhóm biện pháp th 2 gợi ý cho ND sử dụng các PPDH th o hướng
tích cực hoá hoạt động học nhằm dẫn dắt, hơi gợi cho NH phát huy kinh nghiệm
và hiểu biết sẵn có trong việ tìm tòi, ĩnh hội kiến th c và rèn luyện ĩ năng. Qua
đ , giúp NH nhận th c và khắc phục những hạn chế, sai lầm trong kinh nghiệm,
hiểu biết trước kia; giúp ND tổ ch c, quản

và ãnh đạo tốt hoạt động học tập của

NH, xử lí tốt các tình huống và mối quan hệ trên lớp họ
nêu trên là ngoài dạy kiến th

Ưu điểm của các PPDH

và ĩ năng, ND còn dạy NH cách tự học, tự khám

phá, tìm hiểu cuộc sống và biết cộng tác tốt với nhau. Biện pháp này được xây dựng
dựa trên quan điểm của lí thuyết Giáo dục người lớn, lí thuyết Kiến tạo và lí thuyết
Hoạt động, nhấn mạnh sự nỗ lực của bản thân NH, sự tá động lẫn nhau trong dạy –
họ và đề cao sự hợp tác giữa NH với nhau. Nhóm biện pháp này nhắm đến mục
tiêu giúp phụ nữ Khmer vượt qua những hạn chế chủ quan và rào cản khách quan
trong ý th c và học tập; có chuyển biến tích cực về tư tưởng, tình cảm và h ng thú
học nghề, chủ động tạo dựng kiến th c, nâng cao ĩ năng nghề

ng như hả năng

ng dụng nghề đã học vào thực tế; rèn luyện tính tự tin, tích cự , tương trợ nhau;
góp phần cải thiện chất ượng cuộc sống của chính bản thân NH và cho cộng đồng
dân tộc Khmer. Đây à biện pháp trọng tâm

t nh đột phá của đề tài.
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Chƣơng 4
THỰC NGHIỆM
4.1. Những vấn đề chung
4.1.1. Mục đích TN
TN nhằm vào những mụ đ h sau đây:
- Xá định NH có sự thay đổi tích cực hay không so với khi tham gia các lớp
học nghề ình thường khác, về kết quả học tập, tinh thần, thái độ học nghề và hả
năng ng dụng.
- Kiểm ch ng t nh đ ng đắn của giả thuyết khoa họ đã xây dựng, t nh ần
thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất.
- Phát hiện những bất hợp lí (nếu có) của các biện pháp đề xuất để tiếp tục
điều chỉnh.
- Phát hiện những vấn đề nảy sinh những ý tưởng khoa học mới cần được tiếp
tục nghiên c u.
4.1.2. Phạm vi TN
- TN 5 nhóm biện pháp đã đề xuất trong hương 3 ủa luận án Trong đ

h

trọng nhóm biện pháp th 1 về “Xây dựng nội dung dạy nghề theo cấu trúc mô đun,
gắn liền với nhu cầu và vừa sức NH”, nhóm biện pháp th 2 về “Sử dụng các
PPDH theo hướng tích cực hóa NH” và nhóm biện pháp th 4 về “Thực hiện các
hình thức tổ chức dạy học linh hoạt và dựa vào cộng đồng”, bởi vì 3 nhóm biện
pháp này

tá động rất lớn đến sự thành công của TN.

Các nhóm biện pháp được vận dụng một cách phù hợp khi triển khai TN lần
ượt á

ước theo Qui trình dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo hình

thức GDTX”, như trong Sơ đồ 1.2.
- Địa bàn TN: Ấp Đai Úi – Xã Phú Mỹ – Huyện Mỹ Tú – Tỉnh S

Trăng

Lí do chọn địa bàn TN: Ấp Đai Úi – Xã Phú Mỹ có 98% dân số à đồng
bào dân tộc Khmer. Đây

ng à một trong những địa phương òn h

của tỉnh S

đông đồng bào dân tộc Khmer nhất trong cả nước.

Trăng – tỉnh

hăn nhất

- Nội dung dạy TN: Trồng rau an toàn.
Lí do chọn nội dung TN: Thời gian chuẩn bị triển khai TN theo kế hoạch
đề tài là vào lúc nông dân Ấp Đai Úi chuẩn bị trồng rau màu vụ Hè – Thu.
- NH TN: Có 15 NH TN Đ là những phụ nữ Khm r đã từng tham gia các lớp
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dạy nghề khác dành cho ao động nông thôn theo Quyết định số 1956 QĐ-TTg, do
Trung tâm Dạy nghề và GDTX huyện Mỹ Tú tổ ch

và đã trả lời phiếu khảo sát

thực trạng của luận án.
Lí do chọn đối tượng NH này là để xá định NH có sự thay đổi tích cực
hay không so với khi tham gia các lớp học nghề ình thường khác dành cho lao
động nông thôn, về kết quả học tập và tinh thần, thái độ học nghề. Do đ , ết quả
sau TN sẽ được so sánh với kết quả khảo sát CBQL, ND và với chính những NH
này trong đợt khảo sát trướ

hi TN để đánh giá tá động của TN đối với NH.

- ND lớp TN: Lớp TN có 1 ND chính à người Kinh và 1 ND hỗ trợ à người
dân tộc Khmer sinh sống tại địa bàn TN.
Lí do chọn ND: Do thực trạng hầu hết ND trong những lớp học nghề theo
hình th c GDTX ho ao động nông thôn theo Quyết định số 1956 QĐ-TTg là dạy
theo hợp đồng, ND rất đa dạng về thành phần, trình độ văn h a, trình độ chuyên
môn và nghiệp vụ sư phạm, như đã phân t h ở Chương 2 Luận án muốn TN với
thành phần ND tương đồng với điều kiện thực tế. Vì vậy, lớp TN mời 1 ND chính là
nữ, người Kinh, Kỹ sư chuyên ngành trồng trọt, đã đượ đào tạo nghiệp vụ Sư phạm
dạy nghề, hiện là cán bộ hưu tr và thường được mời giảng tại các lớp dạy nghề cho
ao động nông thôn trong tỉnh S

Trăng; 1 ND hỗ trợ à nam, người dân tộc

Khmer, ư tr tại địa bàn TN, nói và viết thông thạo tiếng Việt, đã đượ đào tạo
nghiệp vụ giảng viên nông dân và tham gia nhiều lớp khuyến nông tổ ch c tại các
xã trong tỉnh S

Trăng.

- Đối tượng khảo sát trong quá trình TN: CBQL và GV dạy nghề của các
Trung tâm Dạy nghề và GDTX huyện Mỹ Tú; ND lớp TN; NH lớp TN.
4.1.3. Phƣơng pháp TN
* Phƣơng pháp tổ chức TN
Trước khi dạy TN, h ng tôi thăm dò, trao đổi với chính quyền địa phương,
Hội liên hiệp phụ nữ xã, ấp và NH để thống nhất về chọn mẫu và lập kế hoạch tổ
ch c lớp TN; hướng dẫn cho ND lớp TN về mụ đ h, nội dung, cách tiến hành tổ
ch

TN th o hướng nghiên c u đã đặt ra; lập kế hoạch dạy học; soạn bài giảng,

giáo án, tài liệu học tập và chuẩn bị á điều kiện, phương tiện cần thiết cho TN.
Trong quá trình TN, chúng tôi hỗ trợ về mặt PPDH và điều kiện cần thiết cho
nhóm CBQL, ND và NH để quá trình TN diễn ra suôn sẻ và đạt kết quả tốt nhất có
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thể; mời CBQL và GV của Trung tâm Dạy nghề và GDTX huyện Mỹ Tú cùng quan
sát hoạt động của ND và NH; trao đổi với NH, ND, người dự giờ để rút kinh
nghiệm sau mỗi buổi TN nhằm nâng cao hiệu quả cho những buổi dạy học tiếp theo
Kết thúc TN, chúng tôi phỏng vấn và gửi phiếu khảo sát để thu thập ý kiến của
NH, ND lớp TN, CBQL và GV của Trung tâm Dạy nghề và GDTX huyện Mỹ Tú
đã dự giờ.
* Tiêu chí và thang đo ết quả TN:
- Tiêu chí: Kết quả TN đượ đối chiếu với mục tiêu hương trình dạy nghề và
Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng
ĐBSCL” đã đượ đề xuất trong Chương 1
- Thang đo: Xá định điểm đạt được của từng NH th o thang điểm 10.
- Công cụ đo:
Đối với kết quả học tập:
Về kiến th c, dùng công cụ đo à á

ài iểm tra, phiếu quan sát NH.

Về ĩ năng, dùng ông ụ đo à sản phẩm thực hành, phiếu thực hành,
phiếu đánh giá, phiếu quan sát NH.
Về thái độ đối với nội dung học tập (thái độ nghề nghiệp), dùng công
cụ đo à á

ài iểm tra, phiếu quan sát NH, kết quả vận dụng của NH vào thực tế

sản xuất tại gia đình trong quá trình học TN.
Đối với tinh thần, thái độ học nghề, dùng thang đo à phiếu khảo sát NH
và phiếu quan sát của ND.
* Phƣơng pháp phân tích và đánh giá ết quả TN
- Đánh giá ết quả học tập của NH qua kết quả vấn đáp, ài àm và sản phẩm
ao động của NH. Cho NH kiểm tra năng ự đầu vào và năng ực sau khi hoàn tất
khoá họ để rút ra những kết luận cần thiết phục vụ mụ đ h nghiên
- Xử lí kết quả TN: Sử dụng phần mềm Mi rosoft Ex

u.

để xử lí những số liệu

thống kê toán họ iên quan đến TN.
- Đối chiếu với á tiêu h đánh giá hiệu quả dạy nghề cho phụ nữ Khmer
vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX
- Trình bày kết quả TN: Cụ thể hóa thông qua số liệu định ượng trên các
bảng, biểu; thông qua đánh giá, nhận x t định tính và các hình minh họa TN.
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4.2. Tiến trình TN
TN được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2015, th o á

ước như sau:

4.2.1. Xác định nhu cầu và tiềm năng
Công việc 1: Gặp gỡ những người

iên quan để thông tin về mụ đ h, yêu

cầu, ý nghĩa ủa việc mở lớp TN và thoả thuận về việc phối hợp tổ ch c lớp dạy
nghề cho phụ nữ Khmer tại địa phương.
Ý tưởng: Xá định nhu cầu và tiềm năng ủa NH và địa phương để dạy nghề
gắn liền với thực tiễn ao động sản xuất và đáp ng điều kiện của NH, của địa
phương và ơ sở dạy nghề, trên ơ sở phát huy tốt tiềm năng ủa các bên tham gia.
Thành phần mời tham gia: Đại diện chính quyền địa phương, Hội liên hiệp
phụ nữ xã Phú Mỹ và ấp Đai Úi, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và GDTX huyện
Mỹ Tú, ND dạy TN.
Kết quả đạt được:
+ Căn

tình hình thực tế à người dân ấp Đai Úi sống chủ yếu dựa vào sản

xuất nông nghiệp, trong đ

á

oại rau màu là cây trồng chủ lự Tuy nhiên, người

dân chủ yếu trồng rau màu theo kinh nghiệm cho nên có nhiều hạn chế về năng suất
cây trồng,

ng như việc sử dụng các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hưa

đ ng, gây tá hại đến s c khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, ô nhiễm môi
trường, tăng hi ph sản xuất. Vì vậy, buổi làm việ đã đi đến thống nhất mở lớp
dạy nghề dưới 3 tháng, với mục tiêu giúp phụ nữ Khmer nâng ao năng ực trồng
rau màu th o hướng an toàn. Loại rau cụ thể sẽ do chính NH đề xuất.
+ CBQL và ND Trung tâm Dạy nghề và GDTX huyện Mỹ Tú sẽ đến dự giờ
rút kinh nghiệm và nhận xét kết quả TN.
Công việc 2: Khảo sát nhu cầu học nghề của 25 người phụ nữ Khmer thuộc
đối tượng TN.
Ý tưởng: Tìm hiểu nhu cầu học nghề gắn liền với thực tiễn ao động sản xuất
và phù hợp với năng ực, điều kiện của chính NH.
Kết quả đạt được: Thông qua chính quyền địa phương và Chi hội phụ nữ Ấp
Đai Úi, hảo sát 25 phụ nữ Khmer trong danh sách những người đã trả lời phiếu
khảo sát ở vòng 1 về thực trạng học nghề và biết rằng hiện nay những người này
đang có nhu cầu học trồng rau màu.
Kết quả cụ thể, trong số 25 phụ nữ Khm r được khảo sát, 6 người có nhu cầu
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học trồng rau muống; 5 người có nhu cầu học trồng cải xanh; 4 người có nhu cầu
học trồng củ cải trắng; 4 người có nhu cầu học trồng dưa

o; 4 người có nhu cầu

học trồng bắp cải; 2 có nhu cầu học trồng cỏ nuôi bò.
4.2.2. Chọn NH - Xác định mục tiêu – Xây dựng lớp
Ý tưởng: Lựa chọn đ ng NH

nhu ầu tham gia TN; xá định mục tiêu cần

đạt sau khoá học; thoả thuận về thời gian, địa điểm và các hình th c tổ ch c dạy học
linh hoạt, gắn liền với mùa vụ sản xuất và dựa vào cộng đồng sao cho thuận lợi nhất
cho NH.
Thành phần mời tham gia: 15 phụ nữ Khmer có nhu cầu học trồng rau
muống, cải xanh, củ cải trắng Ngoài ra òn

đại diện chính quyền địa phương,

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phú Mỹ và ấp Đai Úi, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và
GDTX huyện Mỹ Tú, ND dạy TN.
Kết quả đạt được:
- Lựa chọn NH tham gia TN: 15 phụ nữ Khmer có nhu cầu học trồng rau
muống, cải xanh, củ cải trắng. Lí do chọn dạy trồng 3 loại rau màu này:
+ Những loại rau này phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa bàn TN, phù
hợp với thời tiết trong thời gian TN.
+ Sản phẩm làm ra vừa cải thiện bữa ăn trong gia đình, vừa dễ tiêu thụ do
có thể bán lẻ trong xóm ấp, chợ xã, vừa có thể bán cho tiểu thương hợ huyện, chợ
tỉnh nếu được trồng với số ượng lớn.
+ Việc trồng nhiều loại rau, bao gồm cả rau ăn á và rau ăn ủ nhằm giảm
thấp nguy ơ thường xảy ra là giá cả bấp bênh do sản xuất một loại rau nhưng với
số ượng quá nhiều, hoặc rủi ro do dịch bệnh trên cây rau nên gây thất thu cả vụ.
+ 3 loại rau này có thời gian sinh trưởng ngắn, điều kiện và quy trình kỹ
thuật trồng rau gần giống nhau nên có thể tổ ch c dạy được trong cùng 1 khoá học,
việc thực hành rất thuận tiện và phù hợp với phạm vi TN. Những phụ nữ Khmer
được khảo sát có nhu cầu học trồng cỏ và các loại rau khác thì sẽ tham gia các lớp
dạy nghề do Trung tâm Dạy nghề và GDTX huyện Mỹ Tú mở khi có đủ điều kiện.
- Xá định mục tiêu: Trên ơ sở phân tích toàn diện về nhu cầu đào tạo, điều
kiện địa phương và đặ điểm NH, cuộc họp đi đến thống nhất mục tiêu là sau khi
kết thúc khoá học nghề TN, NH nêu được các kỹ thuật ơ ản về trồng và hăm sóc
rau muống, cải xanh, củ cải trắng an toàn; trồng được rau muống, cải xanh, củ cải
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trắng an toàn; có nhận th

và thái độ đ ng đắn đối với việc sử dụng phân, thuốc

bảo vệ thực vật trong trồng rau màu.
- Xây dựng lớp:
Thỏa thuận về lịch họ TN để việc dạy nghề được diễn ra thuận lợi nhất:
+ Thời gian học: Tùy theo yêu cầu công việc thực tế trong quá trình học mà
xá định thời gian học tập trung theo lớp cụ thể cho từng buổi tiếp theo. Ví dụ: có
thể họ đầu giờ sáng, gần cuối giờ chiều hoặc buổi trưa từ 10 giờ đến 13 giờ.
Địa điểm và hình th c tổ ch c dạy học:
• Học lí thuyết và giải quyết một số bài tập thực hành có thời gian ngắn,
báo cáo, thảo luận kết quả thực hành: trong lớp (tại nhà NH Danh Thị Sương, à Chi
hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Đai Úi);
• Hướng dẫn thực hành: tại lớp và tại rẫy trình diễn trên đất của NH Lý
Thị Xuân Hiền, cách lớp học khoảng 200m. Rẫy trình diễn ở cạnh đường đi nên
thuận tiện ho người dân trong cộng đồng đến tham quan học hỏi để làm theo.
• Thực hành rèn luyện thường xuyên: Mỗi NH vận dụng kiến th

đã học

vào thực hành trồng rau tại đất rẫy của gia đình ND đưa ra á yêu ầu và định
hướng cho NH tự thực hành cá nhân, thực hành theo nhóm nhỏ có cùng chủ đề hoặc
thực hành theo nhóm nhỏ nhà ở gần nhau để thuận tiện việc trao đổi ý kiến và hỗ trợ
nhau. Nhóm do NH chọn NH được hỗ trợ một số loại vật tư thực hành.
Rẫy mẫu để ND hướng dẫn thực hành và những rẫy sản xuất tại gia đình
trong quá trình NH thực hành rèn luyện thường xuyên

ng được xem là mô hình

mẫu để nhiều người dân trong cộng đồng đến xem, học tập, chia sẻ. Hoạt động này
òn àm tăng thêm mối quan hệ gắn kết giữa gia đình, ớp học và cộng đồng, phát
huy hiệu quả và sự tá động tích cực của dạy nghề đến cộng đồng.
Thoả thuận về hình th c tổ ch c lớp họ đa dạng, linh hoạt để thuận lợi nhất
cho NH, bao gồm:
+ Họ đến đâu thự hành đến đ ; họ th o á h

ầm tay chỉ việ

+ Học tập trung theo lớp với ND: khoảng 5 ngày/lần, tuỳ thuộc vào các giai
đoạn phát triển của cây trồng và tình hình thực tế (ví dụ: cây tốt hay có sâu, bệnh, bị
mưa ão, đến ngày thu hoạ h,…)
+ Tự học theo nhóm nhỏ và tự học tại nhà

hướng dẫn của ND trợ giảng.
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4.2.3. Thiết kế chƣơng trình – Biên soạn bài học
Ý tưởng: Thiết kế hương trình dạy nghề và biên soạn bài học theo cấu trúc
mô đun, gắn liền với nhu cầu và vừa s c NH
Thành phần mời tham gia: ND chính và ND hỗ trợ
Kết quả đạt được:
- Hướng dẫn ND TN thực hiện th o hướng nghiên c u đã đặt ra: nắm được
mụ đ h, á h thiết kế hương trình và biên soạn nội dung mô đun dạy nghề theo
mục tiêu đã xá định nhằm đáp ng nhu cầu NH và phù hợp với các tiêu chí, tiêu
chuẩn đã đề cập trong hương 1 uận án.
- Cùng với ND thiết kế hương trình dạy nghề Trồng rau muống, cải xanh và
củ cải trắng th o hướng an toàn Những nội dung dạy trồng 3 loại rau này đã được
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành lồng ghép trong á

hương trình

dạy nghề trồng rau an toàn. Vì vậy, chúng tôi chỉ chọn lọ , điều chỉnh nội dung,
thời gian của á

hương trình hiện có và xây dựng theo cấu trúc tổ hợp các tiểu mô

đun cho phù hợp với ý tưởng luận án và phạm vi lớp TN Ch ng tôi

ng bổ sung

một số thông tin chi tiết về hướng dẫn thực hiện mô đun trên ơ sở các nguyên tắc
đã đề cập trong hương 1 uận án. Cụ thể các sản phẩm thiết kế như sau:
+ Chương trình dạy nghề được thiết kế gồm 2 mô đun tích hợp giữa lí
thuyết và thực hành cho phù hợp với mụ tiêu, điều kiện, thời gian của khoá học và
năng ực học tập của NH. Mỗi mô đun

đầy đủ mục tiêu, thời gian, nội dung,

PPDH chủ đạo, điều kiện thực hiện và hướng dẫn thực hiện.
+ 2 mô đun “Xác định điều kiện trồng rau an toàn” và“Thực hành trồng
rau muống, cải xanh, củ cải trắng an toàn” được phân bổ theo kiểu tổ hợp từ các
bài riêng lẻ trong á

hương trình sẵn có về trồng rau muống, trồng cải xanh và

trồng củ cải trắng an toàn. Cách thiết kế này nhằm đáp ng nhu cầu đa dạng của NH
và địa phương

ng như phù hợp với á điều kiện iên quan đến việc thực hành,

thực tập. Nhờ vậy, trong cùng một khoảng thời gian của lớp TN, NH có thể học và
ng dụng trồng được đồng thời cả 3 loại rau muống, cải xanh và củ cải trắng. Trong
từng mô đun, các bước trong mỗi qui trình ĩ thuật được sắp xếp theo một trình tự
nghiêm ngặt, nhằm hướng dẫn NH thực hiện á

ước công việc một cách trình tự.

+ Để đảm bảo nội dung dạy nghề được vận dụng tốt vào thực tế cuộc sống,
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mô đun được thiết kế có nhiều bài tập, nhiều hoạt động học tập gắn với những vấn
đề liên quan tại cộng đồng.
+ Để đảm bảo nội dung dạy nghề phù hợp với các hình th c tổ ch c dạy
họ đa dạng và tận dụng đượ điều kiện thực hành tại cộng đồng,

ng như đảm bảo

tính vừa s c của NH, mô đun được thiết kế th o hướng tạo điều kiện cho NH kết
hợp được nhiều hình th c học thực hành: thực hành tại lớp và thực hành tại rẫy mẫu
theo sự hướng dẫn trực tiếp của ND; tự thự hành thường xuyên tại rẫy của chính
gia đình NH với sự cộng tác của NH với nhau và sự theo dõi, trợ giúp của ND trợ
giảng; tham quan, thu mẫu tại rẫy của những hộ nông dân khác tại cộng đồng.
- Trên ơ sở hương trình đã thiết kế, cùng với ND xây dựng nội dung mô đun
dạy nghề Trồng rau muống, cải xanh và củ cải trắng th o hướng an toàn
4.2.4. Thiết kế dạy học
Ý tưởng: Xây dựng học liệu đảm bảo tính phù hợp, đa dạng; Thiết kế các
PPDH th o hướng tích cực hóa NH.
Thành phần mời tham gia: ND chính và ND hỗ trợ
Kết quả đạt được:
- Trình bày cho ND hiểu rõ mụ đ h phát triển học liệu và thiết kế dạy học.
- Cùng với ND tìm hiểu, phân tích NH và điều kiện dạy họ để có những
định hướng và chuẩn bị hợp lí cho việc dạy học.
- Hướng dẫn, thảo luận với ND về các hình th c tổ ch c dạy học cụ thể cho
từng bài học, các PPDH và KTDH chủ yếu th o hướng tích cực hoá NH, cách kiểm
tra đánh giá NH, ùng một số ĩ năng ần có của ND dạy TN.
- Cùng với ND thiết kế các hoạt động dạy học và xây dựng học liệu đáp ng
các tiêu chí, tiêu chuẩn đã đề xuất trong hương 1 và á

iện pháp đã đề xuất trong

hương 3. Kết quả được thể hiện thành những sản phẩm cụ thể để sử dụng trong lớp
TN, gồm: kế hoạch dạy học, giáo án, các phiếu thực hành, phiếu đánh giá, phiếu
quan sát NH; các bảng qui trình, hình vẽ khổ A0 (bảng treo) và khổ A4 (bảng phát
tay); công cụ kiểm tra - đánh giá.
4.2.5. Chuẩn bị cơ sở vật chất và PTDH
Ý tưởng: Chuẩn bị ơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, vật tư và nguyên iệu thực
hành đảm bảo t nh đa dạng, linh hoạt, phù hợp và vừa s c NH.
Thành phần mời tham gia: ND chính và ND hỗ trợ
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Kết quả đạt được:
Cùng với ND trao đổi thống nhất và chuẩn bị ơ sở vật chất, thiết bị, dụng
cụ, vật tư và nguyên iệu thự hành, đồ dùng học tập cần thiết cho ND và NH nhằm
đảm bảo cho tiến trình TN đạt kết quả tốt.
Chú trọng vận dụng tốt những điều kiện có sẵn tại cộng đồng th o hướng đa
dạng, phong ph , ơ động và thuận lợi cho cả ND và NH.
4.2.6. Đánh giá chẩn đoán (Khảo sát, đánh giá kiến thức, ĩ năng và thái
độ của NH trƣớc TN)
Ý tưởng: Xá định năng ực của NH để có sự điều chỉnh phù hợp trong cách
dạy và để àm ơ sở đánh giá hiệu quả TN.
Thành phần mời tham gia: ND và NH lớp TN.
Kết quả đạt được:
Khảo sát đầu vào bằng bài kiểm tra số 1 nhằm xá định kiến th c, kinh
nghiệm nền tảng, ĩ năng và thái độ của NH đối với vấn đề liên quan nội dung TN.
Kết quả kiểm tra lần 1 à ơ sở để x m x t điều chỉnh cách dạy, cách học TN cho
phù hợp. Bài kiểm tra số 1 òn được thực hiện lần 2 ở đầu ra để so sánh sự thay đổi
m

độ nhận th c của NH sau quá trình TN. Do đ , kết quả kiểm tra lần 1

ng

đượ dùng để so sánh với kết quả kiểm tra cuối khoá của NH.
- Phần kiểm tra kiến th c gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn. Mỗi câu trả
lời đ ng đượ 1 điểm, trả lời hông đ ng hông

điểm.

- Phần kiểm tra ĩ năng gồm 10 câu hỏi vấn đáp và thực hành trên vật thật.
Mỗi câu trả lời/thực hiện đ ng đượ 1 điểm, hông đ ng hông

điểm.

- Phần kiểm tra thái độ gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn. Mỗi câu trả
lời đ ng đượ 1 điểm, trả lời hông đ ng hông

điểm.

Điểm trung bình cộng của 3 phần kiểm tra đượ t nh à điểm của cả bài
kiểm tra.
4.2.7. Dạy học và kiểm tra, đánh giá
Ý tưởng: Tổ ch c dạy học và kiểm tra, đánh giá trong quá trình học và kiểm
tra cuối khóa theo kế hoạch. Chú trọng sử dụng linh hoạt các PPDH tích cực hoá
hoạt động học và thực hành dựa vào cộng đồng; kiểm tra, đánh giá năng ự người
học một cách linh hoạt và khích lệ nhằm giúp NH ham thích, tích cực học nghề và
họ đạt hiệu quả cao.
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Thành phần mời tham gia: ND và NH lớp TN. Ngoài ra còn mời Giám đốc và
ND của Trung tâm Dạy nghề và GDTX huyện Mỹ Tú dự giờ.
Kết quả đạt được:
- Cung cấp và hướng dẫn cho NH cách sử dụng tài liệu học tập, thoả thuận về
cách dạy và cách học.
- Tiến hành dạy học theo lịch trình đã ập:
+ Học lí thuyết và thảo luận bài tập thực hành: tại lớp.
Hướng dẫn thực hành: tại lớp và tại rẫy TN.
+ Thực hành rèn luyện thường xuyên: tại lớp, tại rẫy TN và tại rẫy của gia
đình NH. Chủ đề được chọn theo nhóm nhỏ 4-5 NH, kết hợp tham quan rẫy thực
hành của các nhóm khác và rẫy của người dân trong cộng đồng (đượ x m như rẫy
đối ch ng), báo cáo kết quả theo từng nhóm và thảo luận rút kinh nghiệm chung cả
lớp Trong đ , h trọng giao nhiệm vụ rèn luyện sau giờ họ để NH được tham gia
vào các hoạt động thiết thự trong ao động sản xuất hằng ngày tại gia đình nhằm
củng cố và vận dụng kiến th c, phát triển ĩ năng được hình thành trên lớp gắn với
ĩ năng trong thực tế sản xuất.
+ Kiểm tra đánh giá trong quá trình họ : Đánh giá ết quả học tập của NH
thông qua sản phẩm của từng giai đoạn, kết hợp vấn đáp
+ Kiểm tra kết thúc khoá họ : Đánh giá ết quả học tập của NH thông qua
sản phẩm cuối cùng của quá trình học nghề, kết hợp vấn đáp và trắc nghiệm.
Đánh giá t nh t h ực và tính hiệu quả khi NH tham gia các hoạt động
học tập: thực hiện thông qua quá trình quan sát trực tiếp hoạt động dạy và học trên
lớp,

ng như hoạt động học tập ngoài giờ lên lớp, tập hợp thông tin và số liệu trong

quá trình TN; phỏng vấn và sử dụng các phiếu khảo sát để thu thập ý kiến của NH
và ý kiến nhận xét đánh giá ủa ND, CBQL và GV dự giờ nhằm đánh giá xem NH
TN có sự thay đổi tích cực hay không, có vận dụng được nội dung học tập vào trồng
rau tại gia đình hay hông. Qua đ , r t ra ết luận phù hợp và đáng tin ậy về tính
khả thi và tính hiệu quả của các hoạt động TN đã áp dụng.
- Trong quá trình triển khai TN, chúng tôi trực tiếp dự giờ quan sát lớp để
đánh giá á

hủ thể của hoạt động dạy học, hỗ trợ ND về mặt PPDH để các hoạt

động dạy học TN diễn ra được suôn sẻ, thuận lợi và đ ng ý tưởng nghiên c u.
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- Để kịp thời phát hiện những mặt tích cự

ng như h

hăn hạn chế, chúng

tôi mời Giám đốc và GV của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Mỹ
Tú dự giờ vào đầu khoá, giữa khoá và cuối khoá. Sau mỗi buổi dự giờ có thảo luận
rút kinh nghiệm, đồng thời điều chỉnh cách th c tiến hành TN cho phù hợp với điều
kiện thực tế và đạt hiệu quả cao.
(Mẫu 4.1, 4.2, 4.3 – Phụ lục 1, tr vii - xii )
1) So sánh kết quả trƣớc TN với sau TN
Với mong muốn đánh giá những tá động, những khác biệt khi tổ ch c TN,
đồng thời r t ra được những kết luận cần thiết, chúng tôi so sánh kết quả đánh giá
về kiến th , ĩ năng và thái độ của NH trướ TN và sau TN để kiểm ch ng kết quả
(Bảng 4.1-P – Phụ lục 3).
Cá h đánh giá: T nh giá trị Yếu vị (Mo), giá trị Trung vị (Me) và giá trị Trung
bình (X ) để mô tả độ tập trung của dữ liệu; tính giá trị Độ lệch chuẩn (S) để mô tả
độ phân tán của dữ liệu (Bảng 4.2-P, 4.3-P, 4.4-P, 4.5-P, 4.6-P, 4.7-P – Phụ lục 3)
- So sánh kết quả kiểm tra kiến thức
Kết quả của hai bài kiểm tra khảo sát kiến th

trướ TN và sau TN được

thống kê, xử lí số liệu và được trình bày tại bảng 4.1 và bảng 4.2 dưới đây:
Bảng 4.1: Thống kê kết quả kiểm tra kiến thức
Điểm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số trước TN 0

0

1

3

5

4

1

1

0

0

0

Tần số sau TN

0

0

0

0

2

4

6

3

0

0

0

Bảng 4.2: Mô tả dữ liệu thống kê kết quả điểm kiểm tra kiến thức
Lần kiểm tra

Mode

Trung vị

Giá trị trung bình

Độ lệch chuẩn

Trước TN

4

4

4.27

1.28

Sau TN

7

7

6.67

0.98

Qua kết quả tại bảng 4.1 và bảng 4.2 về kết quả kiểm tra kiến th c cho thấy:
+ Trước TN: Kiến th c của NH nhìn chung ở m c yếu, với giá trị trung
bình là 4.27.
+ Sau TN: Kiến th c của NH đều được nâng lên rõ rệt, với giá trị trung
bình là 6.67.
Chênh lệch giá trị trung bình của hai đợt kiểm tra là 2.40 (điểm).
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- So sánh kết quả kiểm tra ĩ năng
Kết quả từ hai bài kiểm tra về ĩ năng trướ TN và sau TN được thống kê, xử
lí số liệu và được trình bày tại bảng 4.3 và bảng 4.4 như sau:
Bảng 4.3: Thống kê kết quả điểm kiểm tra ĩ năng
Điểm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số trước TN

0

0

0

2

4

5

3

1

0

0

0

Tần số sau TN

0

0

0

0

0

0

4

3

5

3

0

Bảng 4.4: Mô tả dữ liệu thống kê kết quả điểm kiểm tra ĩ năng
Lần kiểm tra

Mode

Trung vị

Giá trị trung bình

Độ lệch chuẩn

Trước TN

5

5

4.80

1.15

Sau TN

8

8

7.53

1.06

Qua bảng 4.3 và bảng 4.4 về kết quả kiểm tra ĩ năng ho thấy:
Trướ TN, ĩ năng ủa NH nhìn chung ở m c gần đạt Trung bình, với giá
trị trung bình là 4.80.
Sau TN, ĩ năng ủa NH đều được nâng lên rất rõ rệt, với giá trị trung
bình là 7.53.
Chênh lệch giá trị trung bình của hai đợt kiểm tra là 2.73 (điểm).
- So sánh kết quả kiểm tra thái độ
Kết quả từ hai bài kiểm tra về thái độ trướ TN và sau TN được thống kê,
xử lí số liệu và được trình bày tại Bảng 4.5 và Bảng 4.6 như sau:
Bảng 4.5: Thống kê kết quả điểm kiểm tra thái độ
Điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số trước TN

1

1

2

4

2

3

2

0

0

0

Tần số sau TN

0

0

0

0

1

3

6

4

1

0

Bảng 4.6: Mô tả dữ liệu thống kê kết quả điểm kiểm tra thái độ
Lần kiểm tra Mode

Trung vị

Giá trị trung bình

Độ lệch chuẩn

Trước TN

4

4

4.47

1.77

Sau TN

7

7

7.07

1.03

Qua bảng 4.5 và bảng 4.6 về kết quả kiểm tra thái độ cho thấy:
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Trướ TN, thái độ của NH nhìn chung ở m

dưới Trung bình, với giá trị

trung bình là 4.47.
Sau TN, thái độ của NH đều được cải thiện đáng ể, với giá trị trung bình
là 7.07.
Chênh lệch giá trị trung bình của hai đợt kiểm tra à 2 60 (điểm).
* Từ bảng 4.2, bảng 4.4 và bảng 4.6, chúng tôi lập bảng so sánh giá trị trung
ình điểm kiểm tra kiến th , ĩ năng và thái độ của NH trước TN và sau TN (Bảng
4.8-P - Phụ lục 2) và vẽ Biểu đồ 4.1 so sánh như sau:
Điểm

Lĩnh vực

Biểu đồ 4.1. So sánh giá trị trung bình điểm kiểm tra kiến thức,
ĩ năng, thái độ trƣớc TN và sau TN
* Nhận xét chung kết quả học nghề
- Qua 2 lần đo ết quả trướ TN và sau TN, điểm trung bình cả 3 ĩnh vự đều
tăng đáng ể. Điều đ

h ng tỏ TN có sự tá động tích cự đến cả kiến th , ĩ

năng và thái độ của NH, hay nói cách khác là thực trạng đang được khắc phục. Giá
trị điểm trung bình kiến th c cả lớp dao động từ 4.27 lên 6.67. Giá trị điểm trung
ình ĩ năng ủa cả lớp luôn ở m c cao nhất, dao động từ 4.80 lên 7.53. Giá trị
điểm trung ình thái độ dao động từ 4.47 lên 7.07.
- Trung vị sau TN uôn ao hơn trướ TN, trong hi độ lệch chuẩn sau TN đều
thấp hơn trướ TN Điều đ

h ng tỏ kết quả học tập của NH sau TN ao hơn và

đồng đều hơn so với trước TN.
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-M

tăng điểm trung bình về ĩ năng (2 73) ao hơn m

tăng điểm trung

bình về kiến th c (2.40) Điều này giúp ta khẳng định:
+ Yếu tố kinh nghiệm thực tiễn là thế mạnh và đã hỗ trợ tích cực cho NH là
phụ nữ Khmer phát huy và phát triển ĩ năng trong học nghề.
+ Việc học bằng cách thự hành đ m ại kết quả ao hơn học lí thuyết.
-M
ao hơn m

tăng về thái độ (2 60)
tăng về kiến th

ng thấp hơn m

tăng về ĩ năng nhưng vẫn

Hơn nữa, kết quả kiểm tra trước TN cho thấy điểm

thấp nhất về thái độ à 1, trong hi điểm thấp nhất về kiến th

à 2 và ĩ năng à 3,

nhưng iểm tra sau TN tất cả NH đều hông òn điểm <5 ở cả 3 ĩnh vự Điều này
ch ng tỏ NH đã

huyển biến rất tốt về thái độ trong việc sản xuất rau an toàn.

Song, để thay đổi nếp nghĩ, th i qu n thì hông phải chỉ một sớm một chiều mà
phải cần có nhiều thời gian hơn NH đã qu n với việc sử dụng nhiều thuốc bảo vệ
thực vật và phân hoá học trong sản xuất rau, cách sử dụng

ng hông đ ng. Do đ ,

trong thời gian đầu tham gia lớp TN, một số NH vẫn tỏ thái độ ăn hoăn, ưỡng lự
khi áp dụng th o ĩ thuật trồng rau an toàn không sử dụng những loại phân hoá học
và thuốc bảo vệ thực vật mà NH và cộng đồng thường sử dụng trong trồng rau. Vì
vậy, kết quả về mặt thái độ đối với vấn đề học tập
cao bằng m

tăng đáng ể nhưng vẫn không

tăng ĩ năng, do bị ảnh hưởng điểm thấp trong thời gian đầu.

2) So sánh sự tiến bộ của NH thể hiện qua chất lƣợng các bài kiểm tra
trong toàn khoá
Ch ng tôi t nh điểm cuối cùng của bài kiểm tra trước TN và bài kiểm tra sau
TN bằng cách tính trung bình cộng của điểm kiểm tra kiến th , ĩ năng và thái độ
trong mỗi bài kiểm tra đ .
Trong quá trình học TN, mỗi NH òn đượ đánh giá thông qua 2 ần kiểm tra
theo hình th c vấn đáp và thực hành. Kết quả kiểm tra trong quá trình này cùng với
kết quả kiểm tra đầu ra (cuối khóa) được sử dụng để xếp loại học tập toàn khoá.
Để đánh giá m

độ thay đổi nhận th c của NH sau khoá học, chúng tôi so

sánh kết quả kiểm tra nhận th

đầu vào với kết quả đánh giá toàn khoá của từng

NH. Các số liệu thu đượ trong quá trình TN được xử lí và thể hiện chi tiết tại Bảng
4.9-P - Phụ lục 2. Kết quả tổng hợp được biểu diễn trong Biểu đồ 4.2 (trang 138):
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Điểm

NH

Biểu đồ 4.2. So sánh điểm trƣớc TN và điểm toàn khoá của từng NH
Biểu đồ 4.2 cho thấy:
- Rõ ràng là chất ượng các bài kiểm tra đã được cải thiện: Điểm số toàn khoá
của mỗi NH đều ao hơn điểm trước TN và đều lớn hơn 5.00 điểm.
-M

điểm chệnh lệch khá nhiều giữa những NH với nhau: thấp nhất trước

TN à 3 00 điểm, cao nhất trướ TN à 6 33 điểm, chênh lệch 3.33 điểm. Thấp nhất
sau TN à 5 22 điểm, cao nhất sau TN à 8 11 điểm, chênh lệ h 2 89 điểm Điều này
à do trình độ văn hoá phổ thông, kiến th c nền và kinh nghiệm iên quan đến nội
dung học có sự khác biệt nhiều giữa những NH. Tuy nhiên, m c chênh lệch giữa
những NH sau TN đã được rút ngắn 0.44 điểm.
-M

tăng ủa từng NH tương đối đồng đều nhau: NH

1.78 điểm, NH

điểm tăng t nhất là

điểm tăng nhiều nhất là 2.66 điểm, chênh lệch m

tăng ao nhất

giữa những NH chỉ có 0.88 điểm. Kết quả này là do trong quá trình dạy nghề, ND
uôn quan tâm gi p đỡ, động viên những NH yếu, đồng thời khuyến khích và tạo
điều kiện cho NH tăng ường hỗ trợ nhau trong học tập thông qua làm việc theo
nhóm. Vì vậy, giữa những NH không có sự cách biệt quá lớn trong nhận th c bài
học mới. Nói cách khác, mỗi NH đều có sự tiến bộ đáng ể so với chính bản thân
trước khi TN.
- Số ượng NH

điểm ≥ 8 hưa nhiều là do những hạn chế, h

hăn, rào ản

hung đối với phụ nữ Khmer trong việc học tập như đã được khẳng định ở Chương
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1 và Chương 2 ủa Luận án này. Trong lớp có 3 NH thường đạt điểm cao trong lí
thuyết và các bài tập thự hành đơn giản tại lớp, gồm 1 NH là GV dạy mẫu giáo và
2 NH là học sinh lớp 9 mới nghỉ học chính qui. Tuy nhiên, điểm thực hành trên thực
địa của 3 NH này lại thấp hơn một số NH khác, do ít trực tiếp ao động sản xuất.
Ngược lại một số NH có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhưng ại hạn chế trong tiếp
thu kiến th c. Vì vậy, cả lớp chỉ có một số ít bài kiểm tra định kỳ đạt điểm 9.00
nhưng hưa

NH đạt điểm toàn hoá ≥ 9 00.

- Nhìn chung, chất ượng các bài kiểm tra đã được cải thiện rõ nét: Tỉ lệ bài
đạt điểm khá ở các lần kiểm tra định kỳ và kiểm tra cuối khóa gia tăng á h iệt so
với lần kiểm tra trướ TN Trong hi đó, tỉ lệ ài điểm trung bình và điểm yếu giảm
mạnh, hông òn ài điểm yếu ở lần kiểm tra cuối cùng.
3) Đối chiếu kết quả toàn khóa với mục tiêu đầu ra của chƣơng trình
Từ kết quả dạy học và kiểm tra, đánh giá, ùng với những sản phẩm thực hành
của NH cho phép khẳng định: NH lớp TN đã đạt mục tiêu của hương trình, về cả
kiến th , ĩ năng và thái độ.
4.2.8 - Đánh giá hiệu quả khóa học
Ý tưởng: Đánh giá tá động của khóa dạy TN đến tinh thần, thái độ học nghề
và khả năng ng dụng vào việc làm của NH; đánh giá tá động của khóa dạy nghề
đến cộng đồng.
Thành phần mời tham gia: NH và ND lớp TN, ND dự giờ lớp TN (đại diện
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện Mỹ T , đại diện Hội liên hiệp phụ
nữ huyện Mỹ tú).
Kết quả đạt được:
1) Tự đánh giá của NH về tác động của TN đến tinh thần, thái độ học nghề
Ngoài việc kiểm tra về nhận th c và ĩ năng của NH, h ng tôi òn đánh giá
sự tá động của TN đến tinh thần, thái độ học nghề của NH, thông qua việc khảo sát
m

độ hài lòng và h ng thú của NH đối với lớp học TN. Bằng cách này, chúng tôi

muốn tạo điều kiện cho NH chia sẻ ý kiến nhận xét hoặ đ ng g p ho h a học
nghề. Kết quả háo sát à ơ sở quan trọng để rút kinh nghiệm, điều chỉnh biện pháp
đề xuất (nếu có) nhằm cải tiến chất ượng dạy nghề.
Khảo sát bao gồm cả câu hỏi đ ng và âu hỏi mở (Mẫu 4.1 - Phụ lục 1). Kết
quả khảo sát bằng phiếu và phỏng vấn đều rất tốt đẹp: Tất cả NH đều trả lời hài
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lòng và h ng thú khi tham gia lớp học TN, do: Học vui, học dễ, học không thấy mệt,
học được thuận tiện, biết nhiều điều hay, nhờ học mà trồng rẫy được tốt hơn, học về
áp dụng được liền,...
Không có NH nào trả lời Không hài lòng , và hông

g p ý nào ho hoá

học. Kết quả này phản ánh TN đã thành ông và tá động tích cự đến tinh thần,
thái độ học nghề của NH là phụ nữ Khmer.
Với câu hỏi về tự nhận định năng ực của bản thân NH và của bạn học

ng

như mối quan hệ với ND sau khi dự lớp học TN này, chúng tôi thu nhận được kết
quả rất khả quan. NH tự đánh giá ở m

độ tăng đối với tất cả các mục: Sự tin

tưởng vào khả năng thành công của bản thân, của bạn học và của nhóm học tập; Sự
trao đổi, chia sẻ ý kiến trong học tập; Sự quan tâm đến kết quả học tập của cá nhân
và của nhóm; Khả năng vận dụng những kiến thức, kĩ năng đ học để giải quyết
những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống; Khả năng
trình bày ý tưởng trước lớp; Mối quan hệ gần gũi và gắn bó giữa các thành viên
trong lớp; Sự giao lưu, chia sẻ tình cảm, băn khoăn về học tập và cuộc sống với ND
để có được những định hướng tốt cho hành động. Số liệu thống ê được trình bày
trong Bảng 4.10-P – Phụ lục 2.
Như vậy, kết quả tự nhận định năng ực của bản thân NH, của bạn học và mối
quan hệ với ND sau khi dự lớp học TN đã h ng minh được rằng tất cả NH đều có
sự thay đổi th o hướng tích cực về cả kiến th , ĩ năng và thái độ đối với nội dung
được họ , đều ng dụng được nội dung đã học vào thực tế sản xuất, đồng thời có
mối quan hệ tốt hơn với bạn học và ND. Điều đ

nghĩa à hoá họ TN đã đạt

được kết quả mong đợi là nâng cao hiệu quả dạy nghề cho phụ nữ Khmer theo hình
th c GDTX.
Ch ng tôi đưa ra 9 âu hỏi để thu thập ý kiến đánh giá về sự hài lòng của NH
đối với ND, bao gồm:
1- Thể hiện sự tin tưởng, tôn trọng và thân thiện với NH
2- Dạy dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo
3- Khuyến khích, đề cao và tạo điều kiện cho NH phát huy kinh nghiệm cá
nhân và cố gắng vươn lên trong học tập
4- Khuyến khích, đề cao và tạo điều kiện cho NH trao đổi, hợp tác với bạn
học để cùng giải quyết những vấn đề học tập
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5- Hợp tác tốt với NH
6- Tạo nhiều cơ hội cho NH phát biểu, trình bày ý tưởng và nêu thắc mắc
7- Thực hiện nhiều cách tổ chức nhóm học tập tạo thuận lợi và hứng thú
cho NH
8- Tạo không khí lớp học vui vẻ, thoải mái
9- Tôn trọng yếu tố văn hóa, dân tộc của NH
Kết quả từ âu 1 đến câu 9 đều được 100% NH trả lời à C

Ch ng tôi ho

rằng chính mối quan hệ ND-NH cởi mở, gần g i, thân thiện, tôn trọng; NH được
khuyến h h trao đổi, chia sẻ với thầy, với bạn về những vấn đề học tập và cuộc
sống đã g p phần rất lớn trong việc giúp NH là phụ nữ Khmer không còn e ngại,
ngán ngẫm, mà cảm thấy hài lòng và h ng thú trong học nghề Do đ

ết quả học

TN đạt khả quan như đã trình ày ở phần trên.
Những câu hỏi khác về lớp TN

ng nhận được sự đánh giá rất cao của NH.

Cụ thể: 100% NH đều trả lời rằng nội dung học tập của lớp này phù hợp với kiến
th c, kinh nghiệm sẵn

và điều kiện học tập của cá nhân NH; phù hợp với thực tế

sản xuất của gia đình và địa phương; cần thiết vì giúp NH giải quyết được một số
vấn đề về trồng rau th o hướng an toàn mà trướ đây NH hưa biết hoặ

hưa rõ;

khả thi vì sau khi học xong lớp này, tất cả NH đều áp dụng trồng được rau muống,
cải xanh và củ cải trắng th o hướng an toàn, iết ên iếp trồng rau để đối ph với
tình trạng nướ dâng ao so với trướ đây
PTDH, ơ sở vật chất và vật tư thực hành đều được NH đánh giá với m
Đáp ng rất tốt hoặ

độ

Đáp ng tốt

Về cách trình bày tài liệu học tập; cách tổ ch c học linh hoạt tại lớp, tại rẫy
thực hành của lớp và tại rẫy thực hành riêng của mỗi NH,

ng như tham quan rẫy

tại cộng đồng để rút kinh nghiệm; việc kiểm tra - đánh giá ủa ND
NH đánh giá với m

độ Rất phù hợp hoặ

ng đều được

Phù hợp

Với câu hỏi Chị có muốn được tiếp tục học nghề hay không? Vì sao? ,
chúng tôi nhận được 100% phiếu trả lời à C , vì: Học nghề để sản xuất có hiệu
quả hơn, tăng thu nhập, hiểu biết nhiều hơn, tự tin, bảo vệ sức khoẻ và bảo vệ môi
trường Như vậy, nếu đối chiếu với kết quả khảo sát thực trạng à

đến 34.33%

phụ nữ Khmer trả lời không muốn tiếp tụ đi học nghề, và 24.50% phụ nữ Khmer
trả lời đi học nghề để Được nhận hỗ trợ của Nhà nước , thì sau hi dự khóa học
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TN, 100% NH đã thay đổi nhận th

th o hướng tích cực và có h ng thú học nghề.

2) Tự đánh giá của NH về khả năng ứng dụng nghề đã học
Để đánh giá t nh thiết thực của nội dung học tập

ng như hiệu quả sử dụng

các PPDH, chúng tôi sử dụng phiếu khảo sát và phỏng vấn trực tiếp NH về khả
năng ng dụng nội dung học nghề vào thực tế ao động sản xuất.
Kết quả khảo sát rất khả quan so với kết quả khảo sát thực trạng đã được trình
bày trong hương 2:
+ Ở phần khảo sát thực trạng chung, chỉ có 26.67% phụ nữ Khm r được
hỏi đã trả lời là ng dụng được nghề đã học vào thực tế ao động sản xuất.
+ Ở lớp TN,

đến 100% NH đã trả lời là ng dụng được nghề đã học

vào thực tế ao động sản xuất..
3) Đánh giá của ND về sự tiến bộ của NH
Để thu thập ý kiến đánh giá ủa người trực tiếp giảng dạy và người dự giờ lớp
TN về năng ực của NH, về mối quan hệ với bạn học và với ND, chúng tôi

ng sử

dụng phiếu khảo sát ND bao gồm những câu hỏi với nội dung chính giống như
trong phiếu khảo sát NH (Mẫu 4.2 – Phụ lục 1). Kết quả: tất cả đều đánh giá NH có
sự tiến bộ về năng ực và mối quan hệ với bạn học, với m

Tăng nhiều . Những

đánh giá ủa ND rất tương đồng với tự đánh giá ủa NH.
Để đảm bảo tính chính xác cao, ngoài việ đánh giá về kiến th , ĩ năng và
thái độ của NH thông qua kết quả các bài kiểm tra và thông qua các phiếu khảo sát
ý kiến từ ND và NH, chúng tôi còn sử dụng phiếu quan sát NH tại lớp TN (Mẫu 4.3
– Phụ lục 1), trao đổi, phỏng vấn ND trực tiếp giảng dạy và ND dự giờ lớp TN. Tất
cả đều nhận xét một cách thống nhất về NH như sau:
+ NH có ý chí và quyết tâm học nghề nên khắc phụ

h

hăn để dự học

há đầy đủ và đ ng giờ.
+ NH rất tích cực trong học tập, thể hiện sự thích thú với những nội dung
được học.
+ Kết quả học tập của NH lớp TN tốt hơn so với NH là phụ nữ Khmer trong
các lớp dạy nghề ho ao động nông thôn nói chung.
+ NH thực hiện tốt nhiệm vụ đượ giao, đặc biệt là mỗi NH đều tích cực
thực hiện nhiệm vụ á nhân như tăng ường suy nghĩ và tìm á h giải quyết vấn đề
học tập để hướng tới nhiệm vụ chung của nh m và gi p đỡ bạn khi học tập theo
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nh m, đảm bảo được các yêu cầu mà ND đưa ra
+ NH tự tin khi trả lời các câu hỏi

iên quan đến kiến th c của bài học

hoặ đại diện nh m để báo cáo kết quả làm việc của nhóm; hào h ng khi tham gia
các hoạt động thi đua học tập.
+ NH vui vẻ khi gặp lại nhau và không tỏ ra mệt mỏi trong á

uổi học.

+ NH tương tá tốt với nhau và với ND; chú ý lắng nghe và quan sát hoạt
động của ND để hiểu rõ những yêu cầu, chỉ dẫn làm việc; hiểu bài và nhớ nội dung
bài họ ;

năng ực áp dụng những định hướng, giải pháp mà ND đưa ra để giải

quyết nhiệm vụ học tập ở lớp và ở nhà; biết cách nhận xét, góp ý cho bạn học để đi
đến kết quả tốt nhất.
+ Ngay sau mỗi buổi học, việc vận dụng kiến th

được NH thể hiện rõ nét

và thành thạo qua thực hành trồng các loại rau màu tại rẫy của gia đình, x m như à
cách rèn luyện thường xuyên thiết thực và hiệu quả nhất trong quá trình học nghề,
th o quan điểm Họ đi đôi với hành và học nghề gắn liền với cộng đồng.
+ Qua thực tiễn vận dụng, nếu có vấn đề phát sinh hoặc thắc mắc, NH trao
đổi với nhau hoặc mang vào lớp để làm nội dung thảo luận trong buổi học tiếp theo.
Những vấn đề do NH đưa ra được ND vận dụng các PPDH giải quyết vấn đề, thông
qua tình huống,

để NH và ND cùng làm sáng tỏ. Chính vì vậy, có thể khẳng định

kiến th c NH thu được rất sinh động, gắn liền với thực tiễn và sẽ khắc sâu trong
tâm trí NH.
+ NH có những chuyển biến rõ rệt về hành vi và thái độ tích cực trong việc
giảm sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ s c khoẻ người sản xuất và
người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí sản xuất.
+ NH mạnh dạn trình ày để được ND chia sẻ về những ăn hoăn, trăn trở
trong học tập và cuộc sống.
Qua phiếu khảo sát

ng ho thấy ND đánh giá nội dung học tập ở m

Rất

phù hợp với nhu cầu và năng ực của NH. Về các PPDH và KTDH đã sử dụng
trong lớp TN, về hình th c, nội dung, về m
NH, về hình th c tổ ch c dạy học

độ khó trong việc kiểm tra – đánh giá

ng được ND đánh giá Rất phù hợp .

Như vậy, những đánh giá của ND rất rõ ràng và rất tương đồng với tự đánh giá
của NH.
ND

ng ho iết sau hi đượ hướng dẫn và trực tiếp tham gia thiết kế nội
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dung hương trình, iên soạn các loại học liệu, thiết kế và sử dụng các PPDH và
KTDH th o hướng tích cực hoá NH, ND đã ảm thấy tự tin và h ng th hơn trong
giảng dạy, mặc dầu những việ này đòi hỏi ND phải đầu tư nhiều thời gian và công
s c hơn so với cách thực hiện ình thường trướ đây.
4) Đánh giá tác động của TN đến việc trồng rau của NH
Trong bài kiểm tra để khảo sát đánh giá iến th , ĩ năng và thái độ của NH
trướ TN (đánh giá hẩn đoán), hầu hết NH không gọi đ ng tên á

oài dịch hại và

thiên địch; không phân biệt được loài nào là có hại cho cây trồng, loài nào là có ích
cần bảo vệ; không biết cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón một cách an
toàn ho người trồng rau, người sử dụng sản phẩm rau, môi trường. Vì vậy

ng

như những người dân Khmer khác trong cộng đồng, những người phụ nữ Khmer
này đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật liều ao để tiêu diệt tất cả những loài côn
trùng xuất hiện trong rẫy rau, bón thật nhiều phân cho rau mau lớn và xanh tốt,...
Trước khi TN, hầu hết những người phụ nữ Khmer này không lên liếp hoặc
lên liếp rất thấp và thô sơ hi trồng rau (hình minh họa số 4.10 phụ lục 4, trang
xxxix); hưa iết ĩ thuật àm đất đối với từng loại đất khác nhau, trong những mùa
vụ thời tiết khác nhau,... Vì vậy cây rau rất dễ bị ng nước, thối rễ hi mưa dầm
hoặc nước triều ường, làm giảm năng suất.
Ngoài ra còn rất nhiều hạn chế khác trong kiến th , ĩ năng và thái độ của
NH thể hiện ở kết quả đánh giá hẩn đoán trước TN.
Sau khi học lớp TN, những hạn chế này đã được khắc phụ
minh ch ng qua kết quả các bài kiểm tra

Điều đ được

ng như qua thực tế sản xuất tại gia đình

và sản phẩm thực hành của chính NH.
(Phụ lục 4: Một số hình minh họa lớp TN, trang xxxvi-xl)
* Đối chiếu kết quả TN với các tiêu chí đánh giá đã đề xuất
Bảng 4.7. Đối chiếu kết quả và minh chứng trong TN với các tiêu chí đánh
giá đã đề xuất (trang 145)
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Nguyên
tắc chỉ
đạo

Tiêu chí
đánh giá

Tiêu chuẩn đánh giá

Kết quả và minh chứng
trong TN

1.1 – NH xá định rõ
mụ đ h học tập và xây
dựng động ơ học tập
đ ng đắn

Đạt
Minh ch ng: Phiếu quan sát
lớp của ND, ý kiến đánh giá
của ND, phiếu khảo sát NH
cuối khoá.
Đạt
Minh ch ng: Phiếu quan sát
lớp, đánh giá ủa ND, phiếu
khảo sát NH cuối khoá, hình
NH đang học tập.
Đạt
Minh ch ng: Phiếu quan sát
lớp, đánh giá ủa ND, Phiếu
khảo sát NH cuối khoá, hình
NH đang học tập.
Đạt
Minh ch ng: Phiếu quan sát
lớp, đánh giá ủa ND, phiếu
khảo sát NH cuối khoá, hình
NH đang học tập.
Đạt
Minh ch ng: Kết quả học
tập; phiếu quan sát lớp, đánh
giá của ND, phiếu khảo sát
NH cuối khoá, hình NH
đang thực hành tại lớp, tại
rẫy của lớp và rẫy của gia
đình.
Đạt
Minh ch ng: Phiếu quan sát
lớp, đánh giá ủa ND, phiếu
khảo sát NH cuối khoá, hình
NH đang học lí thuyết và
thực hành.
Đạt
Minh ch ng: Tài liệu học
tập, hình gặp gỡ đại diện các
ên iên quan trước khi TN

1.2 – NH biết chia sẻ,
chấp nhận và tôn trọng
nhau
1 – Tính tích
1.3 – NH không tự ti,
cực của NH
mặc cảm và thụ động
học tập
Nguyên
tắc
“Tích
cực,
sáng
tạo”

Nguyên
tắc
“Thiết
thực”

1.4 – NH phát huy tốt
vai trò chủ động, tự ĩnh
hội tri th c, kết hợp với
vai trò chỉ đạo, hướng
dẫn của ND
2 – Tính sáng 2.1 – NH biết cách học
và vận dụng sáng tạo
tạo của NH
kiến th , ĩ năng đã
học vào những tình
huống khác nhau trong
học tập và trong thực
tiễn ao động nghề
nghiệp
2.2 – NH thoả mãn nhu
cầu biết đượ , àm được
cái mà mình muốn học

3.1 - Nội dung dạy nghề
gắn với việ àm, đáp
ng nhu cầu và được sự
3 – Tính thiết
đồng thuận của NH và
thực của nội
xã hội
dung
dạy
3.2 – Nội dung dạy nghề Đạt
nghề
được cấu trúc theo mô Minh ch ng: Chương trình
đun và đảm bảo tỷ lệ dạy nghề TN, bài học TN.
thực hành chiếm trên
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70% tổng thời ượng đào
tạo
4.1 – Các PPDH được sử
dụng phù hợp với quan
điểm họ đi đôi với
hành , dạy theo từng
công việc của nghề
4 – Tính thiết
4.2 – Các PPDH được sử
thực
của
dụng phù hợp với quan
PPDH
điểm Nhà trường gắn
liền với xã hội

5 – Tính
hoạt,
dạng,
sức của
dung
nghề

linh
đa
vừa
nội
dạy

6 – Tính linh
hoạt,
đa
Nguyên
dạng,
vừa
tắc
sức của các
“Linh
học liệu và
hoạt, đa
PTDH
dạng,
vừa
sức”
7 – Tính linh
hoạt,
đa
dạng,
vừa
sức của các
PPDH

Đạt
Minh ch ng: Tài liệu học
tập, giáo án, phiếu hướng
hành, các bảng qui trình,
hình NH thực hành.
Đạt
Minh ch ng: Giáo án, phiếu
thực hành, hình NH đang
thực hành tại rẫy mẫu của
lớp (mượn tại cộng đồng),
hình NH đang thực hành tại
rẫy của gia đình.
5.1 - Nội dung dạy nghề Đạt
dễ dàng được lắp ghép, Minh ch ng: Chương trình
phát triển và cập nhật dạy nghề TN, bài học TN.
kiến th c mới nhằm đáp
ng nhu cầu thực tiễn
ao động sản xuất
thường xuyên biến động.
5.2 - Nội dung dạy nghề Đạt
không yêu cầu cao về Minh ch ng: Chương trình
trình độ học vấn, không dạy nghề TN, bài học TN,
quá dài và phải phù hợp phiếu thực hành, các bảng
với năng ực học tập có qui trình.
nhiều hạn chế của NH.
6.1 – Tài liệu học tập Đạt
chú trọng hình th c trực Minh ch ng: Chương trình
quan, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ dạy nghề TN, bài học TN,
thực hiện, không nặng phiếu thực hành, các bảng
nề lí luận.
qui trình, hình lớp học lí
thuyết.
6.2 – Phương tiện, công Đạt
cụ, đồ dùng dạy họ đầy Minh ch ng: Chương trình
đủ, đa dạng, phù hợp với dạy nghề TN, bài học TN,
nội dung để hỗ trợ tốt giáo án, phiếu thực hành, các
cho việc dạy và học.
bảng qui trình, hình lớp học.
7.1 – Các PPDH được Đạt
thiết kế và sử dụng kết Minh ch ng: Chương trình
hợp một cách phù hợp, dạy nghề TN, bài học TN,
chú trọng tính trực quan giáo án, phiếu thực hành, các
sinh động và kiểu dạy bảng qui trình, hình hoạt
ầm tay chỉ việ
động dạy lí thuyết và dạy
thực hành.
7.2 – Các PPDH khuyến Đạt
khích, đề cao và tạo điều Minh ch ng: Giáo án, phiếu
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kiện cho sự tương tá và
hợp tác giữa NH với
nhau để cùng giải quyết
vấn đề
7.3 – Các PPDH duy trì
sự kỳ vọng ao nhưng
hợp đối với NH, giúp
NH nhận th c, khám
phá, vận dụng các kiến
th c, kỹ năng, thái độ
một cách thích hợp

8 – Tính linh
hoạt, đa dạng
của các hình
thức tổ chức
dạy học

9 – Tính linh
hoạt, đa dạng
và vừa sức
của kiểm tra
- đánh giá

7.4 – Dạy học tùy theo
năng ực của NH cho
đến khi thành thạo lần
ượt từng công việc,
hông đặt nặng yếu tố
thời gian.
8.1 – Tổ ch c dạy học
linh hoạt tại ơ sở dạy
nghề, tại ơ sở sản xuất,
tại thự địa; chú trọng
dạy nghề dựa vào cộng
đồng, có thể dựa vào nhà
chùa
8.2 – Tổ ch c dạy học
tập trung theo bài lớp, tự
học tại nhà; dạy học theo
mùa vụ sản xuất, dạy
liên tục hằng ngày hoặc
dạy theo quá trình phát
triển của vật nuôi, cây
trồng.
9.1 – Công cụ đánh giá
đa dạng, chủ yếu đánh
giá qua thực hành, vấn
đáp và trắc nghiệm.
9.2 – Kết hợp đánh giá
của ND và tự đánh giá
của NH, th o hướng
động viên khích lệ người
học, không nhất thiết
đánh giá thông qua iểm
tra
9.3 – Kết hợp đánh giá
thường xuyên, đánh giá

thực hành, giấy A0 ghi kết
quả thảo luận nhóm của NH,
hình hoạt động học nhóm.
Đạt
Minh ch ng: Giáo án, phiếu
thực hành, hình NH quan sát
các mẫu bệnh và NH làm thí
nghiệm tìm hiểu về dẫn xuất
chất lỏng trên cây rau, hình
NH thực hành tại các rẫy
mẫu của lớp và tại rẫy thực
hành của NH gia đình
Đạt
Minh ch ng: Giáo án, phiếu
thực hành, các bảng qui
trình, sản phẩm thực hành.
Đạt
Minh ch ng: Kế hoạch dạy
học, giáo án, phiếu thực
hành, hình NH thực hành tại
các rẫy mẫu của lớp và rẫy
thực hành của NH tại gia
đình
Đạt
Minh ch ng: Kế hoạch dạy
học, giáo án, phiếu thực
hành, hình NH thực hành tại
các rẫy mẫu của lớp và rẫy
thực hành của NH tại gia
đình
Đạt
Minh ch ng: Các câu hỏi
kiểm tra
Đạt
Minh ch ng: Giáo án, phiếu
thực hành, phiếu đánh giá,
hình NH phát biểu nhận xét
góp ý cho nhau.
Đạt
Minh ch ng: Các câu hỏi
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từng phần trong quá
trình họ và đánh giá ết
th
mô đun, ết thúc
hoá đào tạo
9.4. Đánh giá NH đạt ở
công việc này thì mới
chuyển sang công việc
khác

kiểm tra, giáo án.

Đạt
Minh ch ng: Các câu hỏi
kiểm tra, giáo án, bài làm và
sản phẩm thực hành của NH,
bảng điểm kiểm tra, sản
phẩm thực hành.

* Từ những nhận định khách quan ở trên, cùng với đối chiếu kết quả và
minh chứng trong TN với các tiêu chí đánh giá đã đề xuất, chúng tôi kết luận:
- TN đạt được thành công không chỉ trên phương diện nhận thức của NH về
nội dung học tập mà còn tăng cường tính chủ động tích cực trong học tập và mức
độ tương tác của NH với ND, với bạn học và với cộng đồng.
- Đặc biệt, khóa dạy nghề TN còn tác động tích cực đến nhận thức của cộng
đồng do việc dạy nghề được tổ chức dựa vào cộng đồng. Các rẫy thực hành của lớp
và rẫy sản xuất tại gia đình của mỗi NH đều được xem như mô hình trình diễn,
được người dân trong cộng đồng đến tham quan, học tập, làm theo.
- TN đ chứng minh được tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp đề
xuất.
4.2.9 - Đánh giá việc thực hiện qui trình
Ý tưởng: Đánh giá những thuận lợi và ưu điểm, những h

hăn và hạn chế

trong khi thực hiện qui trình dạy nghề để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện sau
này đạt được hiệu quả ao hơn.
Thành phần mời tham gia: NH và ND lớp TN, ND dự giờ lớp TN (đại diện
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện Mỹ T , đại diện Hội liên hiệp phụ
nữ huyện Mỹ tú).
Kết quả đạt được:
- Những thuận lợi và ưu điểm:
+ Về NH: C động lực học nghề nên đã vượt qua nhiều h

hăn trở ngại

để học nghề; học tích cực và h ng thú; không chỉ thực hành tại rẫy của lớp dưới sự
hướng dẫn trực tiếp của ND mà còn vận dụng trồng rau tại gia đình và án sản
phẩm rau an toàn cho cộng đồng; sẵn sàng chia sẻ kiến th c mới về trồng rau an
toàn ho người dân trong cộng đồng đến tham quan học tập làm theo.
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+ Về ND: Vững kiến th , ĩ năng nghề và có nghiệp vụ sư phạm; yêu mến
và tôn trọng NH; đượ hướng dẫn cụ thể về á

ước TN, về tâm lý dạy họ người

lớn và đã vận dụng tốt vào quá trình dạy học TN; có ND hỗ trợ à người dân tộc
Khmer tại địa phương àm ầu nối đắc lực giữa ND chính và NH.
+ Về việc dạy nghề dựa vào cộng đồng: Được sự hưởng ng và tham gia
tích cực của NH, gia đình và cộng đồng. Đặ

iệt, ớp

NH Danh Thị Sương à

Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp àm nòng ốt, thể hiện đượ vai trò tiên phong,
ng à hủ nhà nơi đặt ớp cho nên việ gắn ết giữa những NH trong ớp

ng như

gắn ết giữa ớp họ nghề với ộng đồng đượ nhiều thuận ợi, g p phần àm tăng
s

lan tỏa trong cộng đồng về việ họ nghề, nâng ao hiệu quả dạy nghề.
+ Về việ huy động các nguồn lực hỗ trợ: Có sự phối hợp và hỗ trợ nhiệt

tình của chính quyền và Hội liên hiệp phụ nữ ở địa phương trong việc tổ ch c họp
dân, khảo sát, đánh giá nhu ầu và xá định mục tiêu khóa học, hỗ trợ địa điểm và
ơ sở vật chất cho lớp học; có sự phối hợp nhiệt tình của Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp-GDTX huyện Mỹ Tú trong việc dự giờ và góp ý cho việ TN.
- Những h

hăn và hạn chế:

+ Về tổ ch c dạy họ TN: Địa điểm đặt lớp do NH chọn ở vị trí trung tâm
để thuận tiện cho mọi thành viên của lớp. Bên cạnh đ , hủ nhà là Chi hội trưởng
Chi hội phụ nữ của ấp, rất thân thiện,

uy t n và

ng à NH của lớp Nơi đây đã

đượ tổ ch c nhiều lớp dạy khuyến nông của địa phương Tuy nhiên, địa điểm này
hưa đáp ng tốt về không gian và điều kiện ơ sở vật chất cần thiết cho lớp học.
+ Về hoạt động của NH: Một số NH do gia đình đơn hiếc nên phải bế hoặc
dắt con nhỏ đi họ , do đ

àm hạn chế hoạt động học của cá nhân NH và ảnh hưởng

ít nhiều đến hoạt động họ nh m Đây à một trong những khó khăn đặ trưng trong
học tập của nhóm yếu thế này. Vì vậy cần sự nỗ lực cao của chính NH, sự sẻ chia và
tạo điều kiện của gia đình NH,

ng như sự thông cảm, hỗ trợ của ND và bạn học.

+ Về khả năng thực hành tại gia đình NH: Việc ng dụng thực hành tại gia
đình phụ thuộ vào điều kiện tài chính, đất đai, ông ụ sản xuất của mỗi gia đình.
Vì vậy, cùng một lớp họ nhưng mỗi NH ng dụng trên diện tích lớn, nhỏ khác
nhau. Những NH

điều kiện về tài chính thì ngoài phần hỗ trợ vật tư ủa người tổ

ch c lớp còn tự đầu tư thêm để mở rộng diện tích sản xuất thử, do đ việc thực
hành rèn luyện và ghi nhớ kiến th c, tích luỹ kinh nghiệm tăng rõ n t hơn những
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NH chỉ sản xuất trên qui mô nhỏ, dựa trên sự hỗ trợ vật tư ủa người tổ ch c lớp.
+ Về ngôn ngữ: Mặc dầu có ND hỗ trợ làm cầu nối trong lúc giảng bài,
nhưng tình trạng ND chính không biết tiếng Khmer

ng có ảnh hưởng đến việc

th o dõi, điều chỉnh hoạt động thảo luận nhóm (do NH thường thảo luận với nhau
bằng tiếng Khm r),

ng như hạn chế trong việc tìm hiểu, chia sẻ tâm tư nguyện

vọng của một số NH không nói thạo tiếng Việt.
4.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
Việc khảo nghiệm bằng phương pháp huyên gia đã được tiến hành để thu
thập những đánh giá về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp dạy nghề
cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX, những ý kiến đ ng g p về
việc nâng cao chất ượng dạy học nghề ho đối tượng này.
Ch ng tôi đã trao đổi trực tiếp, gọi điện thoại và gửi thư điện tử, sau đ gửi
80 phiếu trưng ầu ý kiến kèm theo bảng trình bày tóm tắt 5 nhóm biện pháp gồm
14 biện pháp cụ thể (Mẫu 4.4 - Phụ lục 3) đến các chuyên gia giáo dục, các CBQL
và GV của trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú, các trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp – GDTX ở những huyện
S

đông đồng bào dân tộc Khmer thuộc hai tỉnh

Trăng, Trà Vinh, Trung tâm dịch vụ việc làm Trà Vinh và người trực tiếp dạy

nghề tại lớp TN. Số phiếu nhận lại: 72 phiếu.
Cá

huyên gia đánh giá rất thống nhất về m

pháp, với tổng m
tổng m

độ đạt được của các biện

Rất cần thiết và Cần thiết dao động từ 93,06% đến 100%;

Rất khả thi và Khả thi động từ 91,67% đến 100%. Trong 5 nhóm biện

pháp đề xuất, có 8 biện pháp cụ thể không có phiếu nào đánh giá m c Không ần
thiết , và 2 iện pháp cụ thể không có phiếu nào đánh giá m c Không hả thi
Hai biện pháp cụ thể đượ đánh giá m c Rất khả thi với tỉ lệ thấp nhất là
biện pháp Sử dụng các PPDH một cách linh hoạt và hiệu quả và iện pháp Sử
dụng PTDH đảm bảo tính phù hợp và đa dạng , với 80,56% số phiếu chọn m c
Rất khả thi . Trong hi đ , 2 biện pháp này lại được 88,89% và 90,28% phiếu
đánh giá m

Rất cần thiết

Chúng tôi cho rằng m

độ khả thi của 2 biện pháp

này tuy đều đạt trên 80% chọn lựa nhưng vẫn thấp hơn các biện pháp còn lại là do
hạn chế về PPDH của ND và do ơ sở vật chất, PTDH hưa đáp ng tốt điều kiện
dạy thực hành. Kết quả này tương đồng với kết quả khảo sát thực trạng trong
hương 2 về ND, PPDH và PTDH.
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Bảng 4.8: Kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia về tính cần thiết và tính khả thi
của các biện pháp
Mức độ cần thiết
Biện pháp

Rất
cần
thiết

Cần
thiết

Không
cần
thiết

Mức độ khả thi
Rất
khả
thi

Khả
thi

Không
khả thi

Nhóm biện pháp xây dựng nội dung dạy nghề theo cấu trúc mô đun, gắn liền
với nhu cầu và vừa sức ngƣời học
BP1. Thiết kế chương trình dạy
nghề theo cấu trúc mô đun
BP 2. Xây dựng nội dung dạy
nghề gắn liền với thực tiễn và
đáp ứng được nhu cầu học nghề
của phụ nữ Khmer
BP 3. Xây dựng nội dung dạy
nghề đảm bảo tính đa dạng, linh
hoạt và vừa sức người học

60

7

5

83,33

9,72

6,94

68

4

0

94,44

5,56

0,00

66

6

0

91,67

8,33

0,00

62

8

86,11 11,11
60

9

83,33 12,50
60

11

83,33 15,28

2
2,78
3
4,17
1
1,39

Nhóm biện pháp sử dụng các PPDH theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học
64
BP 4. Sử dụng một số PPDH phù
hợp
88,89
BP 5. Sử dụng các PPDH một
cách linh hoạt và hiệu quả

8

0

11,11

0,00

64

8

0

88,89

11,11

0,00

4

0

5,56

0,00

68
BP 6.Tạo môi trường học tập thân
thiện và mang tính khích lệ
94,44

59

9

81,94 12,50
58

9

80,56 12,50
60

8

83,33 11,11

4
5,56
5
6,94
4
5,56

Nhóm biện pháp sử dụng PTDH phù hợp và đa dạng
BP 7. Sử dụng PTDH đảm bảo
tính phù hợp
BP 8. Sử dụng PTDH đảm bảo
tính đa dạng

65

4

3

64

5

3

90,28

5,56

4,17

88,89

6,94

4,17

65

5

2

58

8

6

90,28

6,94

2,78

80,56 11,11

8,33

Nhóm biện pháp thực hiện các hình thức tổ chức dạy học linh hoạt và dựa vào
cộng đồng
BP 9. Thực hiện các hình thức tổ
chức dạy học linh hoạt theo
trường lớp, kèm cặp, lưu động
BP 10. Thực hiện hình thức tổ

68

4

0

68

4

0

94,44

5,56

0,00

94,44

5,56

0,00

68

4

0

68

3

1
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chức dạy học gắn liền với mùa vụ
94,44
sản xuất và dựa vào cộng đồng

5,56

0,00

94,44

4,17

1,39

Nhóm biện pháp kiểm tra - đánh giá linh hoạt và vừa sức ngƣời học
BP 11. Xác định nội dung kiểm
68
tra phù hợp và thiên về vận
94,44
dụng, thực hành
BP 12. Xác định độ khó của bài
68
kiểm tra theo hướng đánh giá
94,44
năng lực
BP 13. Sử dụng các hình thức
và công cụ kiểm tra - đánh giá
linh hoạt theo hướng đánh giá
năng lực
BP 14. Kiểm tra - đánh giá
mang tính động viên khích lệ
người học

4

0

68

4

0

5,56

0,00

94,44

5,56

0,00

2

2

68

3

1

2,78

2,78

94,44

4,17

1,39

65

4

3

63

6

3

90,28

5,56

4,17

87,50

8,33

4,17

68

3

1

68

3

1

94,44

4,17

1,39

94,44

4,17

1,39

Biểu đồ 4 3 dưới đây cho thấy rõ ý kiến chuyên gia về t nh Rất cần thiết và
Rất khả thi

ủa các biện pháp đề xuất đều ao hơn 80% số phiếu:

Tỷ lệ

Mức độ

Biểu đồ 4.3. Tính “Rất cần thiết” và “Rất khả thi” của các biện pháp
Như vậy, kết quả khảo nghiệm qua ý kiến huyên gia đã hẳng định các biện
pháp đề xuất là rất cần thiết và rất khả thi. Kết quả trên thể hiện sự đồng tình, hưởng
ng của huyên gia, CBQL và GV đối với những biện pháp đề xuất nhằm nâng cao
hiệu quả dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX.
Phiếu xin ý kiến chuyên gia có thiết kế câu hỏi mở để thu thập thêm nhiều
thông tin, góp ý. Tuy nhiên số ượng góp ý rất ít và chỉ thuộc phạm vi quản lí giáo
dục nên chúng tôi sử dụng để àm ơ sở đưa vào phần khuyến nghị của luận án.
Kết luận Chƣơng 4
Từ quá trình và kết quả TN, chúng tôi rút ra một số kết luận sau đây:
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1- Nhờ thực hiện các PPDH theo hướng tích cực hoá NH một cách phù hợp,
cùng các hoạt động đồng bộ khác mà NH thể hiện sự thay đổi tích cực rõ ràng sau
TN: có động ơ đ ng đắn khi học nghề, ham thích học nghề; có nỗ lực vượt khó để
được học nghề; vui vẻ, tự tin và năng động hơn trong học tập; phát triển khả năng tư
duy độc lập; hình thành và phát triển các ĩ năng làm việc nhóm, ĩ năng trình bày ý
tưởng, ĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
2- Trong quá trình TN có kết hợp ba loại đánh giá: đánh giá hẩn đoán, đánh
giá thường xuyên và đánh giá tổng kết để xá định năng ực học tập của NH. Kết
quả TN cho thấy rất khả quan, với điểm trung ình sau hi TN ao hơn hẳn trước
khi TN về cả 3 ĩnh vực: kiến th , ĩ năng và thái độ, trong đ

ĩ năng ủa NH có

sự chuyển biến tốt nhất. Kết quả TN đã ch ng minh TN tá động tích cực, giúp NH
là phụ nữ Khmer gia tăng đáng ể về khả năng học nghề và ng dụng được nội
dung đã học vào sản xuất rau an toàn. Như vậy, bộ tài liệu TN, các PPDH, hình th c
tổ ch c dạy học và kiểm tra – đánh giá được sử dụng trong TN thật sự hữu ích và
phù hợp với NH, đã

những tá động rất tích cự đến năng ực học tập của NH

lớp TN, giúp NH vượt qua những rào cản và có nhiều tiến bộ về trong học nghề.
100% NH sau TN đã thật sự cảm thấy vui vẻ, h ng thú, ham thích học nghề và học
đạt hiệu quả. TN đã đạt được mụ đ h đề ra.
3- Kết quả đánh giá ủa các chuyên gia, CBQL và GV về tính cần thiết và
tính khả thi của các biện pháp, cùng với kết quả kiểm ch ng sự thay đổi năng ực
học tập của NH là phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL tại lớp TN dạy nghề theo hình th c
GDTX đã h ng minh các biện pháp mà luận án đề xuất

t nh tường minh, t nh

ần thiết, đảm bảo phù hợp và hoàn toàn khả thi khi triển khai áp dụng vào thực
tiễn,

tá động tích cực, tạo h ng thú học nghề cho phụ nữ Khmer. Những kết quả

nghiên c u này có tác dụng hướng dẫn hành động trong quá trình dạy nghề cho phụ
nữ Khm r vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX, nhằm tạo ra tá động tích cự đến
NH trong việc học nghề và ng dụng vào cuộc sống.
Kết quả TN và khảo nghiệm đ khẳng định tính cần thiết, tính khả thi và hiệu
quả giáo dục của các biện pháp dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL theo
hình thức GDTX, đồng thời chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đ
được xây dựng.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Trên ơ sở nghiên c u lí luận, đánh giá thực trạng, đồng thời ch ng minh bằng
TN, kết hợp khảo nghiệm ý kiến huyên gia, h ng tôi đưa ra ết luận như sau:
1- Hoạt động dạy nghề ho ao động nông thôn vùng ĐBSCL n i hung,
trong đ

dạy nghề cho phụ nữ Khmer trong thời gian qua dù đã đạt được những

thành quả nhất định nhưng vẫn hưa đạt chất lượng và hiệu quả như mong muốn.
2- Phụ nữ Khmer gặp rất nhiều h

hăn, hạn chế cả về khách quan lẫn chủ

quan. Do ảnh hưởng của những yếu tố giới, yếu tố dân tộc, hoàn cảnh kinh tế và địa
àn ư tr nên họ thường tự ti mặc cảm và ngán ngại học tập, không cảm thấy niềm
vui, say mê, h ng thú trong học nghề. Vì vậy, việc dạy học nghề cho phụ nữ Khmer
theo hình th c GDTX cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Những
nguyên tắc ấy phải phản ánh được triết lí cốt lõi của lí thuyết Giáo dụ người lớn và
một số lí thuyết học tập khác th o hướng khích lệ NH chủ động, tích cực hoạt động
kiến tạo tri th

Đặc biệt, các nguyên tắc phải phản ánh được những yêu cầu thiết

thực nhất của thực tiễn vùng miền và dân tộc, nhằm giúp phụ nữ Khmer vượt qua
những h

hăn, rào ản, đồng thời tự tin và ham thích học nghề để trang bị những

kiến th , ĩ năng và thái độ nghề nghiệp tốt hơn
3- Hiệu quả dạy nghề cho phụ nữ Khmer chỉ đạt tối ưu hi thực hiện đồng
bộ các yếu tố: hương trình dạy nghề chú trọng thự hành và đáp ng nhu cầu của
NH, của địa phương, doanh nghiệp; nội dung dạy nghề thiết thự ; PPDH hơi
nguồn cảm h ng và phát huy tính sáng tạo, độc lập của NH, đặc biệt khai thác tốt
vốn kinh nghiệm và kết hợp các giác quan của NH trong học tập, đảm bảo tính vừa
s c và khả thi đối với NH; quan hệ ND-NH thân thiện, cởi mở, đề cao sự hợp tác
trong học tập; điều kiện học tập thuận tiện, linh hoạt; học liệu, thiết bị, dụng cụ, vật
tư đầy đủ cho NH thực hành. Bên cạnh đ , quá trình dạy nghề cần được vận hành
trong môi trường vật chất và môi trường văn hoá tinh thần thuận lợi.
4- Kết quả TN đã h ng minh rằng 5 nhóm biện pháp cụ thể đượ đề xuất
trong luận án đều mang tính khoa học, t nh ần thiết, tính khả thi và hiệu quả cao
trong điều kiện dạy nghề của vùng ĐBSCL hiện nay và có tác dụng tích cực trong
dạy nghề cho phụ nữ Khmer theo hình th c GDTX. Các biện pháp có mối quan hệ
thống nhất với nhau, hỗ trợ nhau, bổ sung kết quả ho nhau và à điều kiện của nhau
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trong thực hiện quá trình dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL th o hình th c
GDTX.
2. Khuyến nghị
Để đạt được hiệu quả ao hơn trong dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng
ĐBSCL, đòi hỏi cần có sự cố gắng nhiều hơn nữa. Ngoài những biện pháp của
chính hoạt động giáo dụ , còn cần những biện pháp

t nh vĩ mô Phụ nữ Khmer

cần được quan tâm nhiều hơn hông hỉ từ ph a Nhà nước mà còn từ những nhóm
người có nhiều thuận lợi hơn nhằm giúp họ vươn ên trong uộc sống, đảm bảo
công bằng về an sinh xã hội. Để góp phần khắc phục những h

hăn,

ng như

nâng cao hiệu quả dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng ĐBSCL, h ng tôi xin đề xuất
những khuyến nghị như sau:
1- Ở tầm vĩ mô, Chính phủ cần tiếp tục có những chính sách hỗ trợ, phát
triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL, cần có những h nh sá h đặ thù để phát triển
GD&ĐT trong vùng; tăng ường đầu tư inh ph , ơ sở vật chất, trang thiết bị, điều
kiện hoạt động dạy nghề cho các trung tâm Giáo dụ nghề nghiệp - GDTX cấp
huyện ở vùng nông thôn ĐBSCL; tăng ơ hội học nghề và m c hỗ trợ cho phụ nữ
Khm r đi học nghề, ưu tiên ho những người từ các hộ nghèo và/hoặ

hông

đất;

hỗ trợ giải quyết việc làm sau học nghề, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, tạo thêm ơ hội
làm việc phi nông nghiệp (như các ngành hàng thủ công mỹ nghệ tiêu thụ nội địa và
xuất khẩu, dịch vụ du lịch, buôn bán nhỏ,...); có chính sách khuyến khích và đãi ngộ
phù hợp hơn nữa với những người đang trực tiếp dạy nghề tại vùng
ào DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng h

đông đồng

hăn.

2- Ở cấp ơ sở, chính quyền và các đoàn thể cần tăng ường công tác thông
tin tuyên truyền để nâng cao nhận th c cho đồng bào dân tộc Khmer về việc học
nghề để ng dụng nâng cao chất ượng cuộc sống, về vai trò của phụ nữ Khmer
trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, về sự cần thiết tạo điều kiện cho
phụ nữ Khm r được tham gia học nghề; lôi cuốn phụ nữ Khmer tích cực tham gia
các phong trào thi đua trên á

ĩnh vực kinh tế, văn hoá- xã hội tại cộng đồng, nhất

à trong ĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tham gia các hội,
nhóm, câu lạc bộ để ùng gi p đỡ nhau làm kinh tế gia đình và giao ưu nhiều hơn
với phụ nữ các dân tộ Kinh, Hoa, Chăm. Qua đ , gi p phụ nữ Khmer quan tâm
đến những sự kiện lớn, hiểu được những thành tựu, h

hăn và những vấn đề cần
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giải quyết trong cộng đồng, địa phương mình,

ng như ải thiện vai trò, vị trí của

người phụ nữ Khmer trong cộng đồng thông qua việc học nghề.
3- Bộ LĐTB&XH có thể xem công trình nghiên c u này là tài liệu để tham
khảo vận dụng một cách phù hợp vào dạy nghề cho phụ nữ DTTS trong cả nước,
góp phần nâng cao công bằng về ơ hội tiếp cận, nắm bắt và thụ hưởng các chính
sá h ưu đãi về học nghề cho phụ nữ DTTS nói chung.
4- Bộ GD&ĐT nên phối hợp với Bộ LĐTB&XH hỉ đạo các ơ quan
iên quan đào tạo, bồi dưỡng thêm cho giáo viên các Trung tâm Giáo dụ nghề
nghiệp - GDTX về chuyên môn, về tâm lí giáo dụ đối với người lớn, PPDH nghề,
đặc biệt là cách thiết kế bài giảng và các tài nguyên học tập, cách vận dụng sáng tạo
và phù hợp các PPDH th o hướng tích cực hoá NH tùy theo hoàn cảnh, điều kiện
dạy học.
5- Cá

ơ sở đào tạo nghề ho ao động nông thôn ở vùng ĐBSCL có thể

vận dụng các kết quả nghiên c u của luận án này vào thực tiễn dạy nghề cho phụ nữ
Khmer tại các lớp dạy nghề ngắn hạn, nhằm tạo ra tá động tích cự đến phụ nữ
Khmer trong việc học nghề và ng dụng vào cuộc sống. Nên bố trí sỉ số NH là phụ
nữ Khmer không quá 20 NH/lớp là phù hợp để ND thuận lợi trong việc thực hiện
á PPDH th o hướng tích cực hoá NH. Nên động viên tinh thần và hỗ trợ điều kiện
cho những người trực tiếp dạy nghề cho phụ nữ Khmer trong những lớp ngắn hạn
để ND đượ hun đ

thêm nhiệt huyết, sự cảm thông và tận tình với NH. Cần chú

trọng phát triển đội ng GV người dân tộc Khmer tại địa phương, đặc biệt là thu
h t, đào tạo và hỗ trợ cho các vị sư Khm r đã hoàn tục tham gia dạy nghề; tuyển
dụng hoặc hợp đồng với những người Khm r đã tốt nghiệp trung cấp nghề, cao
đẳng nghề; cử tuyển đồng ào Khm r đến học tại á trường trung cấp nghề, cao
đẳng nghề; ngoài những giáo viên đượ đào tạo đạt chuẩn quy định, nên mời những
người có hiểu biết và tay nghề vững vàng về nội dung cần dạy tham gia dạy thực
hành nghề; tạo điều kiện cho GV của ơ sở được tham dự các khoá bồi dưỡng
chuyên môn, tâm lí giáo dụ đối với người lớn, và PP dạy học nghề ho người lớn.
Cần tiến hành rà soát, đánh giá, chỉ đạo xây dựng mới hoặc chỉnh sửa, bổ sung các
hương trình đào tạo sẵn có nhằm đáp ng nhu cầu và phù hợp năng ực của NH.
Cần huy động tốt nguồn lự

on người, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền và các

đoàn thể ở địa phương, ởi vì họ biết rõ nhất về hoàn cảnh, điều kiện và nhu cầu
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học tập của phụ nữ Khmer, đồng thời dễ tập hợp thu thập ý kiến phụ nữ Khmer.
Cần phát huy vai trò tích cực của nhà chùa, người

uy t n được cộng đồng đề cử,

Mặt trận Tổ quốc, Ban dân tộc và các đoàn thể, nhất là Hội Liên hiệp phụ nữ tại địa
phương trong việc tuyên truyền nâng cao nhận th c của phụ nữ Khmer về việc học
nghề để cải thiện chất ượng cuộc sống và góp phần cho sự phát triển của cộng
đồng, địa phương; vận động gia đình tạo điều kiện cho phụ nữ Khm r được học
nghề và tham gia nhiều hoạt động trong cộng đồng, xã hội.
6- GV dạy nghề cần tham gia á
dồi năng ự

huyên môn

h a đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời tự trau

ng như kinh nghiệm dạy học, và có sự hiểu biết hơn về

NH là phụ nữ Khmer; có thể tham khảo luận án và các sản phẩm minh hoạ dùng để
thực nghiệm của luận án này để biên soạn cho mình những tài liệu phục vụ dạy
nghề cho phụ nữ Khm r đạt được hiệu quả cao hơn; cần có tâm huyết với công việc
dạy nghề, có tình yêu thương, cảm thông với NH là phụ nữ Khmer; kiên trì tác
động, giảng giải, thuyết phục để NH vượt qua rào cản tâm lí và nhận th c, tiến tới
thay đổi quan niệm và hành vi th o hướng tích cực.
7- Các tổ ch c, cá nhân nghiên c u khoa họ : Để vấn đề này được nghiên c u
đầy đủ, toàn diện và mang lại hiệu quả giáo dục ao hơn, ần tiếp tục nghiên c u
sâu hơn và rộng hơn nhằm hoàn thiện hơn về nội dung, hình th c và biện pháp. Cụ
thể: 1) Tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá hoạt động dạy học trong
dạy nghề với các thang bậ đánh giá hi tiết. 2) Biên soạn tài liệu hướng dẫn thực
hiện với phạm vi triển khai sâu, rộng hơn. 3) Thiết kế hương trình, xây dựng tài
liệu giảng dạy và tài liệu học tập cho nhiều nghề thuộc nhiều ĩnh vực và phù hợp
với phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX. 4) Xây dựng bộ tài liệu bồi
dưỡng cho ND về GDNL là phụ nữ dân tộc Khmer, về thiết kế và sử dụng những
PPDH th o hướng tích cực hoá NH phù hợp trong dạy nghề cho phụ nữ Khmer
vùng ĐBSCL th o hình th c GDTX.

158
NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ
1. Nguyễn Thị Ngọc Thảo (2014), Thực trạng dạy nghề thường xuyên cho phụ
nữ dân tộ Khm r vùng Đồng bằng Sông Cửu Long , Tạp chí Giáo dục, số
329, tháng 3/2014, trang 16-18.
2. Nguyễn Thị Ngọc Thảo (2015), Biện pháp tích cực hoá hoạt động học của
phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong dạy nghề theo hình
th c giáo dụ thường xuyên , Tạp chí Giáo ch c Việt Nam, số 105, tháng
1/2016, trang10.
3. Nguyễn Thị Ngọc Thảo (2016), Cần chú trọng tính thiết thực trong nội
dung dạy nghề cho phụ nữ Khm r vùng Đồng bằng Sông Cửu Long theo
hình th c giáo dụ thường xuyên , Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng
3/2016, trang 68-71
4. Nguyễn Thị Ngọc Thảo (2016), Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy
nghề cho phụ nữ Khm r vùng Đồng bằng Sông Cửu Long , Tạp chí Giáo
dục, số 380 tháng 4/2016, trang 29-32.

159
T I LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tiếng Việt
[1] Nguyễn Văn nh (2009), Phối hợp đào tạo giữa ơ sở dạy nghề và doanh
nghiệp trong khu công nghiệp , Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học
giáo dục Việt Nam.
[2

ustra ian Gov rnm nt us ID (2014), Phân t h hiện trạng nghèo đ i ở đồng
bằng sông Cửu Long , Báo áo tổng kết.

[3] Kiều Thị Bình (2013), Tăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá kết quả học
tập của người học trong giáo dục thường xuyên, NXB Giáo dục Việt Nam NXB Đại họ Sư phạm, Hà Nội.
[4] Kiều Thị Bình-Nguyễn Thị Hương Lan - Nguyễn Bích Liên (2013), Nâng cao
năng lực hướng dẫn, tư vấn, chăm sóc/hỗ trợ tâm lí cho người học trong giáo
dục thường xuyên, NXB Giáo dục Việt Nam - NXB Đại họ Sư phạm, Hà Nội.
[5] Ninh Văn Bình (2008), Biện pháp quản lí hoạt động dạy học ở trung tâm giáo
dục thường xuyên nhằm nâng cao chất ượng dạy họ , Luận án tiến sĩ giáo
dục học, Viện khoa học giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[6] Bộ Lao động-Thương inh và Xã hội & Ngân hàng phát triển Châu Á (2012),
Sổ tay Tổ ch c và Quản lí hiệu quả đào tạo nghề theo nhu cầu giảm nghèo ,
Dự án Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại Đồng bằng Sông Cửu
Long
[7] Carl Roger (2001), Phương pháp dạy và học hiệu quả, Cao Đình Quát dịch và
tổng hợp, NXB Trẻ. (2 quyển)
[8] Nguyễn Hữu Châu (2004), Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình
dạy học, NXB Giáo Dục.
[9] Đỗ Mạnh Cường (2005), Đặc điểm học nghề của thanh niên dân tộc ít người
các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, Đề tài nghiên c u khoa học cấp bộ
trọng điểm mã số B2004-19-44TĐ, Trường Đại họ sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ
Chí Minh.
[10] Phạm Tất Dong (2014), Thuật ngữ về giáo dục người lớn và xã hội học tập,
NXB Dân trí, Hà Nội.
[11] V D ng ( hủ biên) (2012), Việc làm, thu nhập của thanh niên hiện nay nhìn
từ góc độ tâm lí học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Tâm lí học, NXB
Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
[12] V D ng ( hủ biên) (2012), Thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở
nước ta hiện nay, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội.
[13] Hồ Ngọ Đại (2000), Tâm lí học dạy học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[14] Hồ Ngọ Đại (2012), Nghiệp vụ sư phạm hiện đại, NXB Đại họ Sư phạm, Hà
Nội.

160
[15] Thái Thị Xuân Đào – Hoàng Thị Kim Thuý (2013), Nâng cao năng lực hiểu
biết về giáo dục thường xuyên và đối tượng của giáo dục thường xuyên, NXB
Giáo dục Việt Nam - NXB Đại họ Sư phạm, Hà Nội.
[16] Thái Thị Xuân Đào ( hủ nhiệm) - Viện Chiến ượ và hương trình giáo dục Trung tâm nghiên c u chiến ược và phát triển hương trình giáo dục không
h nh qui (2004), Nghiên u đổi mới PP dạy họ người lớn trong giáo dục
hông h nh qui , Báo áo tổng kết đề tài cấp Bộ mã số B2002-49-34.
[17] Thái Xuân Đào (2008), Giáo dục không chính quy hiện nay - điểm mạnh,
điểm yếu, ơ hội và thách th , Tạp chí Khoa học giáo dục 35, Hà Nội.
[18] Thái Xuân Đào (2003), Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất
ượng dạy họ người lớn ở cộng đồng , Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục
97, Hà Nội.
[19] Thái Thị Xuân Đào - Nguyễn Thị Hương Lan - Nguyễn Bích Liên - Nguyễn
Hữu Tiến - Nguyễn Thị Thu Thuỷ (2013), Nâng cao năng lực hiểu biết về
cộng đồng và xây dựng môi trường học tập, NXB Giáo dục Việt Nam – NXB
Đại họ Sư phạm, Hà Nội.
[20] Nguyễn Tiến Đạt (chủ nhiệm) (1992), Báo cáo tổng kết toàn diện về kết quả
nghiên cứu đề tài Thuật ngữ giáo dục người lớn, mã số B91-38-09, Viện
nghiên c u Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội.
[21] Nguyễn Tiến Đạt (2004), Kinh nghiệm và thành tựu phát triển giáo dục và đào
tạo trên thế giới - Tập I: Giáo dục và đào tạo ở các khu vực văn hóa Châu Âu
và Châu Á, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[22 Vi Văn Điểu – Đào Nam Sơn (2011), Giáo dục vùng dân tộc thiểu số trong
xu thế đổi mới và hội nhập , Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới ăn ản và toàn diện
giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[23] Trần Khánh Đ c (2014), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ
XXI, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[24] Trần Khánh Đ c (2013), Tài liệu tập huấn Nâng cao năng lực giảng dạy và
nghiên cứu khoa học cho giảng viên - Tập 1. Phát triển năng lực giảng dạy
cho giảng viên, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Hà Nội.
[25] Nguyễn Minh Đường (chủ nhiệm) (1993), Mô đun kỹ năng hành nghề, NXB
Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
[26] Nguyễn Minh Đường (2014), “Đào tạo nhân lực với công cuộc công nghiệp
hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn”, Tạp chí Khoa học giáo dục, Số đặc
biệt, tháng 11/2014, Hà Nội.
[27] Nguyễn Minh Đường (2014), Bàn về triết lý của một xã hội học tập , Tạp chí
Thông tin Khoa học Giáo dục, Số 112, Hà Nội.
[28] Nguyễn Minh Đường (2016), Bàn về triết lý của giáo dục nghề nghiệp , Tạp
chí Khoa học Dạy nghề, Số 36, tháng 9/2016, Hà Nội.
[29] Jacques Delors (1996), Học tập: Một kho báu tiềm ẩn, Trịnh Đ c Thắng dịch,
NXB Giáo dục.

161
[30] Jan Amos Komensky - Đỗ Văn Thuần dịch (2008), Khoa sư phạm toàn diện,
Cty in Hưng Ph , TP HCM.
[31] Nguyễn Thị Mai Hà (2010), Tìm hiểu động ơ và những yếu tố tá động tới
động ơ học tập của phụ nữ nông thôn , Kỷ yếu Diễn đàn Việt Nam: Học tập
suốt đời xây dựng xã hội học tập, Công ty cổ phần in La Bàn, Hà Nội.
[32] Bế Hồng Hạnh (chủ nhiệm) (2011), Báo cáo tổng kết đề tài Xá định nội dung
học tập vì sự phát triển bền vững ở Trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Hòa
Bình , mã số V2009-24, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[33] Bế Hồng Hạnh (chủ nhiệm) (2014), Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công
nghệ cấp Bộ Xá định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở ơ sở
xã phường/thị trấn , mã số B2012-37-05, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam,
Hà Nội.
[34] Phan Minh Hiền (2012), Phát triển đào tạo nghề đáp ng nhu cầu xã hội ,
Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[35] Hiệp hội Đại học nghiên c u học tập suốt đời của ASEM - Văn phòng
UNESCO tại Việt Nam (2013), Kỷ yếu Diễn đàn Việt Nam: Học tập suốt đời
xây dựng xã hội học tập , Công ty Cổ phần in La Bàn, Hà Nội.
[36] Hội tâm lí - Giáo dục Việt Nam (1997), Kỷ yếu hội thảo khoa học
L X Vưgốtxki nhà tâm lí học kiệt xuất của thế kỷ XX , Hà Nội.
[37] Trần Thị Phương Hoa ( hủ iên) (2011), Phụ nữ Châu Á và giáo dục - quan
điểm Á - Âu và những nhìn nhận há nhau , Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, Hà
Nội.
[38 Đặng V Hoạt, Hà Thị Đ c (1998), Phương pháp luận khoa học giáo dục,
Viện khoa học giáo dục, Hà Nội.
[39] V Đình Hò - Đoàn Minh Huấn (đồng chủ biên) (2008), Nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây nguyên
hiện nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
[40] Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam (2009), Kỷ yếu Hội thảo khoa học
Nhà trường Việt Nam trong một nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc
văn h a dân tộ , TP Hồ Chí Minh.
[41] Nguyễn Thị Thanh Huyền (2014), Rèn uyện ĩ năng phát triển hương trình
giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật ho sinh viên Cao đẳng sư phạm mầm non
ngành giáo dụ đặc biệt”, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học giáo
dục Việt Nam, Hà Nội.
[42 Đặng Thành Hưng (2002), Dạy học hiện đại - Lí luận, biện pháp, kĩ thuật,
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[43 Đặng Thành Hưng (2010), Lí luận dạy học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam,
Hà Nội.
[44 Đặng Thành Hưng (2013), Thiết kế bài họ và tiêu h đánh giá , Tạp chí
Khoa học giáo dục số 94, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[45] Đỗ Thị Hường (2006) - Giáo trình Một số vấn đề về tâm lí học sư phạm kỹ
thuật nghề nghiệp - NXB Hà Nội.

162
[46] Nguyễn Đ Hưởng - Dương Diệu Hoa - Phan Trọng Ngọ (dịch) (1997),
L.X.Vưgốtxki Tuyển tập tâm lí học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[47 V Thị Hồng Khanh (2010), Cá xu hướng học tập suốt đời ở Châu Á, tổng
luận, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[48] V Khánh ( hủ biên) (2012), Người Khmer ở Nam Bộ, Việt Nam, NXB Thông
Tấn, Hà Nội.
[49] Trần Kiểm (1997), Xã hội hóa và giáo dụ thường xuyên , Kỷ yếu Hội thảo
khoa họ Định hướng phát triển giáo dụ thường xuyên ở Việt Nam đến năm
2010 và 2020 , Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[50] Phan Sắ Long (2009), Đổi mới phương pháp – ĩ thuật dạy học bài lên lớp ,
Tạp chí Giáo dục số 226 (kì 2 – 11/2009)
[51] Phạm Xuân Luận (2013), Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chương trình
giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển
giao công nghệ, NXB Giáo dục Việt Nam - NXB Đại họ Sư phạm, Hà Nội.
[52] Nghiêm Xuân Lượng (1997), Những luận điểm cơ ản về giáo dụ thường
xuyên , Kỷ yếu Hội thảo khoa họ Định hướng phát triển giáo dụ thường
xuyên ở Việt Nam đến năm 2010 và 2020 , Viện Khoa học Giáo dục Việt
Nam, Hà Nội
[53] Nghiêm Xuân Lượng (chủ nhiệm) (1999), Xây dựng hương trình ồi dưỡng
giáo viên các trung tâm giáo dụ thường xuyên quận/huyện , Đề tài B98-4973), Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội
[54 Trường Lưu ( hủ biên) (1993), Văn hóa người Khmer vùng Đồng bằng Sông
Cửu Long, NXB Văn h a dân tộc, Hà Nội.
[55 Hà Lý (2004), Chùa Khmer Nam bộ với văn hóa đương đại, NXB Văn h a dân
tộc, TP. Hồ Chí Minh.
[56] Madeleine Roy - Jean Marc Denommé, Sư phạm tương tác một tiếp cận khoa
học thần kinh về học và dạy, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.
[57] Mette Vinggaard và nhóm nghiên c u dự án PACODE (2007), Phát triển tài
liệu và chiến dịch truyền thông dành cho cộng đồng Khmer tại S Trăng và
An Giang , TP.Hồ Chí Minh.
[58] Nguyễn Quố Nghi, Bùi Văn Trịnh (2011), Cá yếu tố ảnh hưởng đến thu
nhập của người dân tộc thiểu số ở Đồng bằng Sông Cửu Long , Tạp chí Khoa
học 2011:18a - Trường Đại học Cần Thơ
[59] Phạm Thành Nghị (2013), Tâm lí học giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Hà
Nội, Hà Nội.
[60] Hà Thế Ngữ (2001), Giáo dục học một số vấn đề lí luận, NXB Đại học Quốc
gia Hà Nội, Hà Nội.
[61] V Xuân Nhi (1997), Giáo dụ thường xuyên trên thế giới và khu vực, giáo
dụ thường xuyên ở Việt Nam , Kỷ yếu Hội thảo khoa họ Định hướng phát
triển giáo dụ thường xuyên ở Việt Nam đến năm 2010 và 2020 , Viện Khoa
học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

163
[62] Trần Trung Ninh – Lại Thị Thu Thuý (2013), Nâng cao năng lực sử dụng các
phương pháp dạy học tích cực của giáo viên, NXB Giáo dục Việt Nam - NXB
Đại họ Sư phạm, Hà Nội.
[63] Đoàn Huy Oánh (2004), Tâm lí sư phạm, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.
[64] Organisation International de La Francophonie (2012), Hướng dẫn tổ chức
giáo dục nghề nghiệp, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[65] Thuần Phong (1997), Nâng cao mặt bằng dân trí và Giáo dụ thường xuyên ,
Kỷ yếu Hội thảo khoa họ Định hướng phát triển giáo dụ thường xuyên ở
Việt Nam đến năm 2010 và 2020 , Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà
Nội.
[66] Phạm Thị Kim Phượng (2011), Mô hình tiếp cận năng ực trong phát triển
giáo dục nghề nghiệp , Tổng luận, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà
Nội.
[67] Phạm Thị Kim Phượng (2012), Mô hình đào tạo nghề dựa trên ơ sở cộng
đồng , Tổng luận, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[68] Phạm Thị Kim Phượng (2013), Quy trình học tập nhằm cải thiện những ĩ
năng ơ ản ho người lớn – kinh nghiệm của một số quốc gia OECD, Tổng
luận, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[69] Bùi Văn Quân (2000), Thiết kế nội dung môn học theo tiếp cận mô đun ,
Luận án Tiến sĩ Giáo dục họ , Trường Đại họ Sư phạm Hà Nội.
[70] Quốc hội (2005), Luật Giáo dục.
[71] Quốc hội (2014), Luật Giáo dục nghề nghiệp.
[72 Quố hội h a XIII (Hội đồng Dân tộ ), Báo áo số 581 BC-HĐDT13, Báo
áo Kết quả giám sát việc thực hiện h nh sá h đào tạo nghề ho ao động
nông thôn vùng dân tộc thiểu số
[73] Phùng Rân (2009), Báo cáo khoa họ đề tài Nghiên c u xây dựng hương
trình đào tạo một số nghề phổ biến cho lự ượng ao động dân tộc Khmer
vùng Đồng bằng sông Cửu Long , mã số B0028-22-23 TĐ, TP Hồ Chí Minh.
[74] Robert PECCOUD (chủ biên) (2010), Đào tạo nghề giữ vai trò trọng tâm của
các chính sách phát triển, Kỷ yếu Hội thảo GEFOP, tại Paris, NXB Tri th c,
Hà Nội.
[75] V Trọng Rỹ (chủ nhiệm) (1996), Về một số khái niệm phạm trù của Giáo dục
học, Đề tài B94-37-39, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[76 V Trọng Rỹ (2012), Xu thế phát triển giáo dục thế giới thế kỷ XXI, Viện Khoa
học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[77] Sang Sết (2012), Phong tục, lễ nghi và tranh ký tự dân tộc Khmer Nam bộ,
NXB Văn h a dân tộc, Hà Nội.
[78] Nguyễn Lâm Sung (2015), Tổ ch c dạy học theo góc kiến th c quang học bậc
trung họ ơ sở nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của họ sinh ,
Luận án tiến sĩ Giáo dục họ , Trường Đại học Thái Nguyên.

164
[79] V Văn Tảo (2003), Một vài đặ điểm học tập của người lớn , Tạp chí Thông
tin khoa học giáo dục 97, Hà Nội.
[80] Nguyễn Văn Tấn (2011), Bồi dưỡng năng ự sư phạm cho giáo viên tiểu học
dân tộc Khmer tỉnh Bạ Liêu , Luận án tiến sĩ Giáo dục họ , Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội.
[81] Nguyễn Thị Xuân Thanh (2006), Giáo trình lí luận giáo dục, NXB Hà Nội.
[82] Nguyễn Đăng Thành (2012), Phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu
số Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất
nước (sách chuyên khảo), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[83] Trịnh Đ c Thắng (2002), Học tâp: Một kho báu tiềm ẩn – Báo cáo gởi
UNESCO của Ủy ban quốc tế về Giáo dục thế kỷ XXI, NXB Giáo dục.
[84] Nguyễn Hữu Tiến (chủ nhiệm) (2009), Báo cáo tổng kết đề tài Xá định các
tiêu h đánh giá hất ượng giáo dục của các trung tâm học tập cộng đồng ,
mã số V2008-14, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[85] Mạ Văn Tiến (chủ biên) (2010), Giáo dục nghề cho nhóm đối tượng yếu thế,
NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
[86] Phạm Quang Tiệp (2013), Dạy học dựa vào tương tá trong đào tạo giáo viên
tiểu họ trình độ đại họ , Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học giáo
dục Việt Nam.
[87] Lê Minh Thiên (2011), Cơ sở khoa học phát triển trung tâm giáo dụ thường
xuyên ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long , Luận án tiến sĩ Quản lí giáo
dụ , Trường Đại học Giáo dục, Hà Nội.
[88] Lê Thị Th y (2012), Phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm tăng trưởng kinh tế
và thực hiện công bằng xã hội ở miền núi phía Bắc Việt Nam , Luận án tiến sĩ
Kinh tế, Viện nghiên c u quản lí kinh tế trung ương
[89] Nguyễn Đ c Trí – Hồ Ngọc Vinh (2013), Phương pháp dạy học trong đào tạo
nghề, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[90] Nguyễn Đ c Trí (2010), Giáo dục học nghề nghiệp - một số vấn đề lí luận và
thực tiễn, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
[91] Nguyễn Tiến Trung, Năng ự giáo viên và đào tạo giáo viên trong bối cảnh
dạy họ đa dân tộ , đa văn h a , Tạp chí Giáo dục số 378, Kì 2 - 3/2016.
[92 Tô Bá Trượng (chủ nhiệm) (1998), Báo cáo tổng kết đề tài mã số B96-49-20,
Định hướng phát triển giáo dục thường xuyên ở Việt Nam đến năm 2010 và
2020, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[93 Tô Bá Trượng (chủ biên) (2001), Giáo dục thường xuyên - thực trạng và định
hướng phát triển ở Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[94 Tô Bá Trượng (2008), Một số vấn đề về hoàn thiện mô hình trung tâm giáo
dụ thường xuyên trong những thập niên đầu thế kỷ XXI , Tạp chí Khoa học
giáo dục số 34-35, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

165
[95] Thái Duy Tuyên (1989), Một số vấn đề lí luận về việc xây dựng mô hình
phát triển giáo dục gắn với kinh tế - xã hội , Tạp chí lí luận khoa học giáo
dục, số 7.
[96] Thái Duy Tuyên (2001), Giáo dục học hiện đại (Những nội dung cơ bản),
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[97] Thái Duy Tuyên (2013), Triết học giáo dục Việt Nam, NXB Đại họ Sư phạm, Hà
Nội.
[98] Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án
Đào tạo nghề ho ao động nông thôn đến năm 2020
[99] Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 971 QĐ-TTg về việ Sửa đổi, bổ
sung Quyết định số 1956 QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 ủa Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề ho ao động nông thôn đến năm
2020
[100] Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 1581 QĐ-TTg phê duyệt Quy
hoạch xây dựng Vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn
đến năm 2050
[101] Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 245 QĐ-TTg phê duyệt Quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng
bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
[102] Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 593 QĐ-TTg ban hành Quy chế
th điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long
giai đoạn 2016 – 2020
[103 Văn Phòng UNESCO hu vực Châu Á - Thái Bình Dương (1995), Các
chương trình đáp ứng sở thích cá nhân, Tài liệu huấn luyện của APPEAL cho
cán bộ giáo dụ thường xuyên, tập VI, Xí nghiệp in 15 - Bộ Công nghiệp.
[104 Văn Phòng UNESCO hu vực Châu Á - Thái Bình Dương (1995), Sổ tay về
phát triển các trung tâm học tập, Tài liệu huấn luyện của APPEAL cho cán bộ
giáo dụ thường xuyên, tập VIII, Xí nghiệp in 15 - Bộ Công nghiệp.
[105] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Trung tâm nghiên c u xóa mù chữ và
Giáo dụ thường xuyên (2002), Phương pháp dạy họ người lớn , đề tài
B2001-49-22, Hà Nội.
[106] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Trung tâm nghiên c u xóa mù chữ và
Giáo dụ thường xuyên (2002), Một số vấn đề ơ ản của GDKCQ/GDTX và
phương pháp dạy họ người lớn (tài iệu dùng ho giáo viên hướng dẫn viên
Trung tâm học tập cộng đồng), đề tài B2001-49-22, Hà Nội.
[107] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Trung tâm nghiên c u xóa mù chữ và
Giáo dụ thường xuyên (2002), Tài liệu hướng dẫn xây dựng chương trình
giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học (sản phẩm đề tài C10/2002)
[108] Viện Khoa học giáo dục (1997), Những đặc trưng của phương pháp dạy học
theo tư tưởng giáo dục tích cực trong nhà trường phổ thông hiện nay, Báo cáo
tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ mã số B96-49-15, Hà Nội.

166
[109] Bùi Thanh Xuân (chủ nhiệm), (2013), Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp
Viện Nghiên u mô hình giáo dục người lớn ở Hàn Quố , mã số V2012-10,
Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.
Tài liệu tiếng Anh
[110]
raham H Mas ow,
th ory of human motivation , quoted from
Motivation anh Personality, Chapter 4.
[111] B rnad tt Sti và Ning Tang (2008), Ethnic Minority Women anh Access
to th La our Mar t in L i st r , Sheffield Hallam University - Leicester
City Council - European Union.
[112] Claus Holm (2011), “Lif ong arning and th n d for n w mod s ,
ASEMAGAZINE for life long learning, No. 01. November 2011.
[113] Edgar Faur (1972), L arning to
Tomorrow , Paris, UNESCO

: th Wor d of Edu ation, Today anh

[114] Helen Abadzi (2003), Improving Adult Literacy Outcome, The World Bank,
Washington, D.C, USA.
[115] Guy R. Lefrancois, Theories of Human Learning - What the Old Woman
Said, Vicki Knight, the United States of America.
[116] Ja qu s D ors (1996), L aning: th tr asur within R port to UNESCO of
the International Commission on Education for the Twenty-First Century.
Paris UNESCO.
[117] Joe E. Heimlich - Emmalou Norland (1994), Developing teaching style in
adult education, Jossey-Bass Publisher, San Francisco, America.
[118] Lorecia Roland (1997), Adult Education in Asia and the Pacific: Policies,
Issues, and Trends, UNESCO (Bangkok, Thailand) and the United States
Agency for International Development, Thailand.
[119] Madhu Singh (editor), (2002), Adult education in selected countries in the
ASIAN region, UNESCO Institute for Education Feldbrunnenstasse 58, 20148
Hamburg, Germany.
[120] Mark Tennant (2006), Psychology anh Adult Learning, Routledge, Lonhon
anh New York.
[121] Michael Osborne, Muir Houston anh Nuala Toman (2007), The pedagogy of
life long learning - Unherstanhing effective teaching anh learning in diverse
context, Routledge, Lonhon anh New York.
[122] Phi ip H Coom s (1968), The World Educational Crisis-a System Analysis ,
Oxford University Press, New York.
[123] Sue Yeandle, Bernadette Stiell anh Lisa Buckner (2006), “Gender and
Emp oym nt in Lo a La our Mar ts , Executive Summary, Sheffield
Hallam University.
[124] Raymonh A.Noe (2008), Employee training & development, Mc Graw - Hill
International Edition.

167
[125] UNESCO - Institute for education (1997), The Hamburg Declaration on
Adult Education, The Aganha for The Future.
[126] UNESCO Principal Regional Office for Asia anh Pacific (2001), Effecive
Implemetation of Continuing Education at the Grassroots, Thailand.
[127] UNESCO (2009), Global Report on Adult Learning anh Education,
Hamburg, Germany.
Các trang web:
[128]

A.Y.
DuPree,
Th
Eff ts of
Ethni ity in
L arning ,
http://www.southalabama.edu/coe/bset/dempsey/isd613/stuproj/summer00is/a
prildupree.pdf. Truy cập ngày 15/6/2014.

[129] Hoàng Cầm – Nguyễn Trường Giang, Đa dạng văn h a, ài học từ những
câu chuyện , http://isee.org.vn/Content/Home/Library/305/da-dang-van-hoabai-hoc-tu-nhungcau-chuyen..pdf . Truy cập ngày 25/10/2016.
[130] Phạm Tất Dong (2010), Giáo dụ người lớn - Vấn đề quan trọng của thời
đại ,
http://unescovietnam.vn/vnf/iNHex.php?option=com_content&id=346:giaodc-ngi-ln-vn-quan-trng-ca-thi-i-&Itemid=186. Truy cập ngày 10/8/2015.
[131] Phạm Tất Dong (2010), «Giáo dụ thường xuyên trong xã hội học tập»,
http://unescovietnam.vn/vnf/index.php?option=com_content&view=article&id
=337:giao-dc-thng-xuyen-trong-xa-hi-hc-tp&catid=58:tin-tc&Itemid=182
Truy cập ngày 15/10/2016.
[132] Phạm Tất Dong (2012), «Đổi mới sự nghiệp giáo dục - một góc nhìn từ lí luận
xây dựng xã hội học tập», Tạp chí tuyên giáo số 4,
http://tuyengiao.vn/Home/MagazineStory.aspx?mid=77&mzid=559&ID=1352
Truy cập ngày 10/8/2015.
[133] Hoàng Thị Lan (2013), Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng
đối với đồng bào Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long , Tạp chí Khoa học xã
hội Việt Nam,
http://vssr.vass.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/lichsukhaocodantoc/View_Detail.a
spx?ItemID=22#. Truy cập ngày 5/5/2016.
[134] Tổng Cục Thống ê (2012), Báo áo điều tra ao động và việc làm Việt Nam
năm 2011,
https://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=12540.
cập ngày 15/5/2016.

Truy

[135] Tổng Cục Thống kê (2011), Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2011
phân th o địa phương,
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12875.
Truy cập ngày 15/5/2016.
[136] Tổng Cục Thống kê (2012), Kết quả số liệu tổng hợp về khảo sát m c sống
hộ gia đình năm 2012
https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=417&idmid=4&ItemID=13886

168
Truy cập ngày 15/10/2016.
[137] Tổng Cục Thống kê (2012), Số liệu nghèo và dưi ư năm 2012
https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=417&idmid=4&ItemID=13887
Truy cập ngày 15/10/2016.
[138] UNFPA (2011), Ethnic Groups In Viet Nam: An analysis of key indicators
from the 2009 Viet Nam Population and Housing Census, Ha Noi, Viet Nam.
http://vietnam.unfpa.org/sites/asiapacific/files/pubpdf/Ethnic_Group_ENG.pdf. Truy cập ngày 15/10/2016.
[139]http://www.academia.edu/8832301/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_Ki%E1
%BA%BFn_t%E1%BA%A1o
[140] http://www.andragogy.net/
[141] https://en.wikipedia.org/wiki/Adult_education#Characteristics
[142] http://icevn.org/vi/node/2332
[143]http://infed.org/mobi/andragogy-what-is-it-anh-does-it-help-thinking-aboutadult-learning/
[144] http://tadahgroup.wordpress.com/vygotskys-theory-2/
[145]https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s
%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
[146] http://www.learning-theories.com/activity-theory.html
[147] http://www.learningandteaching.info/learning/constructivism.htm
[148] http://pes.htu.edu.vn/gioi-thieu/chan-dung-nha-tam-ly-hoc-kiet-xuat-cua-theky-20.html
[149] http://www.rit.edu/academicaffairs/tls/characteristics-adult-learners
[150] http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5eng.pdf

PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: CÁC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT
PHỤ LỤC 2: CÁC BẢNG THỐNG KÊ
PHỤ LỤC 3: CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
PHỤ LỤC 4: CÁC HÌNH MINH HỌA THỰC NGHIỆM

PHỤ LỤC 1: CÁC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT
Mẫu 2.1
PHIẾU KHẢO SÁT PHỤ NỮ KHMER VỀ VIỆC HỌC NGHỀ
Để thu thập thông tin cho đề tài nghiên cứu khoa học nhằm đề xuất các biện
pháp n ng cao hiệu qu dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu
Long, chúng tôi tr n trọng đề nghị Chị vui lòng tr lời phiếu kh o sát này bằng
cách đánh dấu (X) vào ô mà Chị lựa chọn cho mỗi vấn đề, hoặc ghi ngắn gọn thông
tin, ý kiến của Chị vào những chỗ trống có dấu (...) trong phiếu kh o sát.
Những thông tin, ý kiến của Chị có ý nghĩa quan trọng trong công trình nghiên
cứu của chúng tôi. Rất mong nhận được sự hợp tác của Chị!
Xin tr n trọng c m ơn!
*****
1. Xin cho biết Chị học nghề nhằm mục đích gì?
 Tìm việc làm mới
 Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của gia đình
 Nâng cao uy tín trong gia đình và xã hội
 Được nhận hỗ trợ của Nhà nước
 Mục đích khác (xin ghi ra) .............................................................................
2. So với người nam trong gia đình, Chị có được gia đình ưu tiên tạo điều kiện cho
tham gia lớp học nghề hay không?
 Có

 Không

3. Chị mong muốn học nghề gì nhất? ..........................................................................
4. Trước khi học nghề, Chị có được hỏi là muốn học nghề gì hay không?
 Có

 Không

5. Sau khi học nghề, Chị có được hỏi về sự hài lòng đối với khoá học hay không?
 Có

 Không

Chị có được hỏi về khả năng ứng dụng nghề đã học hay không?  Có

 Không

6. Khi học nghề, Chị có cảm thấy vui vẻ, hứng thú hay không?

 Không

 Có

Vì sao?...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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7. Nhìn chung, các bài học nghề đối với chị là dễ hay khó?

 Dễ

 Khó

Vì sao? ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
8. Chị có được tham gia đánh giá kết quả học tập hay không?
 Có

 Không

9. Chị đánh giá như thế nào về mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ,
phương tiện để học nghề?
 Rất tốt

 Tốt

 Trung bình

 Chưa đáp ứng

10. Chị có ứng dụng được nghề đã học vào thực tế lao động sản xuất hay không?
 Có

 Không.

Nếu “Có”, xin Chị vui lòng cho biết mức độ ứng dụng:
 Rất thường xuyên

 Thường xuyên

 Ít khi

Nếu “Không”, xin Chị vui lòng cho biết những lý do chính:
 Thiếu vốn

 Không tìm được việc làm

 Thiếu phương tiện, dụng cụ

 Không muốn đi làm xa

 Khó tiêu thụ sản phẩm

 Không tự tin về tay nghề

 Việc làm không ổn định

 Nghề không phù hợp

 Lý do khác (xin ghi ra nếu có): ......................................................................
11. Chị vui lòng ghi tóm tắt những thuận lợi chủ yếu trong quá trình học nghề:
.....................................................................................................................................
và những khó khăn chủ yếu: .......................................................................................
12. Chị mong muốn lớp học nghề được tổ chức ở đâu?
.....................................................................................................................................
13. Chị có cần được hỗ trợ trong việc học nghề và giải quyết việc làm hay không?
 Có  Không

Nếu “Có”, xin cho biết hỗ trợ cần thiết nhất:

..............................................................................................................................
*****
Xin Chị vui lòng cung cấp một số thông tin cá nhân
Họ và tên (có thể không ghi):.......................................................... Năm sinh: .........
Nghề nghiệp: ........................... Học vấn: ................... Số điện thoại: .........................
Thường trú: Ấp/Khóm ............................... Xã/Phường ..............................................
Huyện/Thị xã............................... Tỉnh........................................
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác quý báu của Chị!
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Mẫu 2.2
PHIẾU KHẢO SÁT GIÁO VIÊN
VỀ VIỆC DẠY NGHỀ CHO PHỤ NỮ KHMER
Để thu thập thông tin cho đề tài nghiên cứu khoa học nhằm đề xuất các biện
pháp n ng cao hiệu qu dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu
Long, chúng tôi tr n trọng đề nghị Thầy (Cô) vui lòng tr lời phiếu kh o sát này
bằng cách đánh dấu (X) vào ô mà Thầy (Cô) lựa chọn cho mỗi vấn đề, hoặc ghi
ngắn gọn thông tin, ý kiến của Thầy (Cô) vào những chỗ trống có dấu (...) trong
phiếu kh o sát.
Những thông tin, ý kiến của Thầy (Cô) có ý nghĩa quan trọng trong công trình
nghiên cứu của chúng tôi. Rất mong nhận được sự hợp tác của Thầy (Cô)!
Xin tr n trọng c m ơn!
*****
1. Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về kết quả học tập của phụ nữ Khmer so với các
đối tượng khác trong cùng lớp?
 Tốt hơn

 Tương đương

 Kém hơn

 Rất kém hơn

2. Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất, thiết bị,
dụng cụ, phương tiện được trang bị cho việc dạy nghề?
 Rất tốt

 Tốt

 Trung bình

 Chưa đáp ứng

3. Xin vui lòng ghi ra những phương pháp dạy học mà Thầy (Cô) thường sử dụng
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
4. Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về mức độ tự tin khi thiết kế và sử dụng các
phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học?
 Rất tự tin

 Tự tin

 Không tự tin lắm

 Không tự tin

5. Xin vui lòng ghi ra những hình thức tổ chức dạy học mà Thầy (Cô) thường sử
dụng cho những khoá có đông phụ nữ Khmer?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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6. Thầy (Cô) vui lòng ghi tóm tắt những thuận lợi chủ yếu trong quá trình tham gia
các lớp dạy nghề ngắn hạn cho phụ nữ Khmer: ..........................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
7. Thầy (Cô) vui lòng ghi tóm tắt những khó khăn chủ yếu trong quá trình tham gia
các lớp dạy nghề ngắn hạn cho phụ nữ Khmer: ..........................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
*****
Xin Thầy (Cô) vui lòng cung cấp một số thông tin cá nhân
Năm sinh:…................................. Dân tộc ...........................

Nam

Nữ

Thường trú: Xã/Phường ..................... Huyện/Thị xã .................. Tỉnh .....................
Trình độ chuyên môn: .............................................. Số năm tham gia dạy nghề: ......
Đơn vị công tác hiện nay .............................................................................................
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác quý báu của Thầy (Cô)!

v
Mẫu 2.3
PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ
VỀ DẠY NGHỀ CHO PHỤ NỮ KHMER
Để thu thập thông tin cho đề tài nghiên cứu khoa học nhằm đề xuất các biện
pháp nâng cao hiệu qu dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu
Long, chúng tôi tr n trọng đề nghị Ông (Bà) vui lòng tr lời phiếu kh o sát này
bằng cách đánh dấu (X) vào ô mà Ông (Bà) lựa chọn cho mỗi vấn đề, hoặc ghi
ngắn gọn thông tin, ý kiến của Ông (Bà) vào những chỗ trống có dấu (...) trong
phiếu kh o sát.
Những thông tin, ý kiến của Ông (Bà) có ý nghĩa quan trọng trong công trình
nghiên cứu của chúng tôi. Rất mong nhận được sự hợp tác của Ông (Bà)!
Xin tr n trọng c m ơn!
*****
1. Xin Ông (Bà) cho biết tổng số giáo viên của đơn vị (kể cả giáo viên cơ hữu và
thỉnh giảng)?
Tổng số có ................ GV, trong số đó có ...................GV Khmer, ........GV cơ hữu
2. Ông (Bà) đánh giá như thế nào về chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên dạy
nghề của đơn vị (kể cả giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng)?
 Rất tốt

 Tốt

 Trung bình

 Yếu

3. Ông (Bà) xác định mục tiêu và xây dựng các chương trình dạy nghề ngắn hạn
trên cơ sở nào là nhiều nhất?
 Mục tiêu của các chương trình đã được ban hành
 Điều kiện thực tế của cơ sở dạy nghề

 Nhu cầu của người dân

 Nhu cầu của người sử dụng lao động

4. Xin cho biết những nghề nào mà đơn vị thường tổ chức dạy cho những khóa có
đông phụ nữ Khmer? ...................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5. Ông (Bà) đánh giá như thế nào về mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất, thiết bị,
dụng cụ, phương tiện của đơn vị đối với việc dạy nghề?
 Rất tốt

 Tốt

 Trung bình

 Chưa đáp ứng được

vi
6. Ông (Bà) có kiến nghị gì với chính quyền, các ngành hữu quan và các tổ chức
khác để công tác dạy nghề cho phụ nữ Khmer đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian
tới?...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
*****
Xin Ông (Bà) vui lòng cung cấp một số thông tin cá nhân:
Năm sinh:…................................. Dân tộc ...........................

Nam

Nữ

Thường trú: Xã/Phường ..................... Huyện/Thị xã ............... Tỉnh .........................
Trình độ chuyên môn: ........................................ Số năm quản lý dạy nghề: ........
Đơn vị công tác hiện nay: .......................................................................................
Chức vụ hiện nay:

 Giám đốc, Phó Giám đốc

 Trưởng, Phó Phòng Đào tạo

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác quý báu của Ông (Bà)!
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Mẫu 4.1
PHIẾU KHẢO SÁT NGƢỜI HỌC THỰC NGHIỆM
Nhằm góp phần đánh giá chính xác tính hiệu qu của quá trình thực nghiệm
dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, chúng tôi tr n trọng
đề nghị Chị vui lòng tr lời phiếu kh o sát này bằng cách đánh dấu (X) vào ô mà
Chị lựa chọn hoặc ghi ngắn gọn thông tin, ý kiến của Chị vào những chỗ trống có
dấu ( ... ) trong phiếu kh o sát.
Những thông tin, ý kiến của Chị có ý nghĩa quan trọng đối với công trình
nghiên cứu của chúng tôi. Rất mong Chị vui lòng hợp tác, giúp chúng tôi kiểm
nghiệm lại tính phù hợp và tính kh thi của các biện pháp đã đề xuất, nhằm n ng
cao hiệu qu dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, góp
phần n ng cao chất lựợng cuộc sống của chính b n th n người học nghề và cho
cộng đồng.
Xin tr n trọng c m ơn Chị!
*****
1. Khi tham gia lớp học nghề này, Chị có thấy hài lòng, hứng thú hay không?
 Có

 Không

Vì sao? ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Nội dung học tập của lớp này có phù hợp với kiến thức, kinh nghiệm sẵn có và
điều kiện học tập của cá nhân Chị hay không?
 Rất phù hợp

 Phù hợp

 Tương đối phù hợp

 Không phù hợp

3. Nội dung học tập của lớp này có phù hợp với thực tế sản xuất của gia đình và địa
phương Chị hay không?

 Có

 Không

4. Nội dung học tập của lớp này có cần thiết đối với Chị hay không (giúp Chị giải
quyết được một số vấn đề về trồng rau an toàn mà trước đây Chị chưa biết hoặc
chưa rõ)?

 Có

 Không

5. Sau khi học xong lớp này, Chị có áp dụng trồng được rau muống, cải xanh và củ
cải trắng theo hướng an toàn hay không?

 Có

 Không

6. Phương tiện dạy học, cơ sở vật chất và vật tư thực hành của lớp này đáp ứng ở
mức độ nào cho việc học của Chị?
 Đáp ứng rất tốt

 Đáp ứng tốt

 Đáp ứng tương đối tốt  Không đáp ứng
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7. Tài liệu học tập có phù hợp để giúp Chị dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện theo hay
không?
 Rất phù hợp

 Phù hợp

 Tương đối phù hợp

 Không phù hợp

8. Chị đánh giá như thế nào về mức độ phù hợp khi lớp học nghề này được tổ chức
một cách linh hoạt tại lớp, tại rẫy thực hành của lớp, tại rẫy thực hành riêng của mỗi
học viên và tham quan rẫy tại cộng đồng để rút kinh nghiệm?
 Rất phù hợp

 Phù hợp

 Tương đối phù hợp

 Không phù hợp

9. Chị đánh giá như thế nào về hình thức, nội dung, mức độ khó trong việc kiểm tra
– đánh giá của người dạy?
 Rất phù hợp

 Phù hợp

 Tương đối phù hợp

 Không phù hợp

10. Chị vui lòng cho biết nhận định của Chị về phong cách dạy học của người dạy
lớp này:
Phong cách dạy học của ngƣời dạy

Nhận định
của Chị
Có

Không

Thể hiện sự tin tưởng, tôn trọng và thân thiện với người học





Dạy dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo

























Tạo không khí lớp học vui vẻ, thoải mái





Tôn trọng yếu tố văn hóa, dân tộc của người học





Khuyến khích, đề cao và tạo điều kiện cho người học phát huy
kinh nghiệm cá nhân và cố gắng vươn lên trong học tập
Khuyến khích, đề cao và tạo điều kiện cho người học trao đổi,
hợp tác với bạn học để cùng giải quyết những vấn đề học tập
Hợp tác tốt với người học
Tạo nhiều cơ hội cho người học phát biểu, trình bày ý tưởng và
nêu thắc mắc
Thực hiện nhiều cách tổ chức nhóm học tập tạo thuận lợi và hứng
thú cho người học
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11. Chị vui lòng cho biết nhận định của Chị về năng lực của bản thân và của bạn
học sau khi dự lớp học này:
Năng lực của ngƣời học

Mức độ
Tăng

Tăng Không Giảm Giảm

nhiều

tăng

nhiều

không
giảm
Sự tin tưởng vào kh năng thành công của
b n th n, của bạn học và của nhóm học tập
Sự quan t m đến kết qu học tập của cá
nh n và của nhóm
Sự trao đổi, chia sẻ ý kiến trong học tập
Kh







































































năng vận dụng những kiến thức, kĩ

năng đã học để gi i quyết những tình huống
khác nhau trong học tập và trong thực tiễn
cuộc sống
Kh năng trình bày ý tưởng trước lớp
Mối quan hệ gần gũi và gắn bó giữa các
thành viên trong lớp
Sự giao lưu, chia sẻ tình c m, băn khoăn về
học tập và cuộc sống với người dạy để có
được những định hướng tốt cho hành động

12. Chị có muốn được tiếp tục học nghề hay không?

 Có

 Không

Vì sao? .........………………………………...………………..……………..……..
………………………………………………………………….…………………..
Xin Chị vui lòng cung cấp một số thông tin cá nhân
Năm sinh: ................. Học vấn:........................... Nghề nghiệp: .............................
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác quý báu của Chị!
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Mẫu 4.2
PHIẾU KHẢO SÁT NGƢỜI DẠY LỚP THỰC NGHIỆM
Nhằm góp phần đánh giá chính xác tính hiệu qu của quá trình thực nghiệm
dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, chúng tôi tr n trọng
đề nghị Ông (Bà) vui lòng tr lời phiếu kh o sát này bằng cách đánh dấu (X) vào ô
mà Ông (Bà) lựa chọn hoặc ghi ngắn gọn thông tin, ý kiến của Ông (Bà) vào những
chỗ trống có dấu ( ... ) trong phiếu kh o sát.
Những thông tin, ý kiến của Ông (Bà) có ý nghĩa quan trọng đối với công trình
nghiên cứu của chúng tôi. Rất mong thầy/cô vui lòng hợp tác, giúp chúng tôi kiểm
nghiệm lại tính phù hợp và tính kh thi của các biện pháp đã đề xuất, nhằm n ng
cao hiệu qu dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, góp
phần n ng cao chất lựợng cuộc sống của chính b n th n người học nghề và cho
cộng đồng.
Xin tr n trọng c m ơn!
*****
1. Ông (Bà) đánh giá như thế nào về mức độ tích cực học tập của người học lớp
thực nghiệm này?
 Rất tích cực

 Tích cực

 Không tích cực lắm

 Không tích cực

2. Ông (Bà) đánh giá như thế nào về kết quả học tập của người học lớp thực nghiệm
so với phụ nữ Khmer trong các lớp học nghề khác?
 Tốt hơn

 Tương đương

 Kém hơn

 Rất kém hơn

3. Ông (Bà) vui lòng cho biết nhận định chung về năng lực của người học sau khi
dự lớp học này:
Năng lực của ngƣời học

Mức độ
Tăng

Tăng Không Giảm Giảm

nhiều

tăng

nhiều

không
giảm
Tập trung chú ý, tích cực thực hiện nhiệm
vụ học tập của cá nhân và giúp đỡ bạn học
khi học tập theo nhóm











xi
Trao đổi, chia sẻ ý kiến trong học tập, đặc
biệt là khi hoạt động theo nhóm
Quan tâm đến kết quả học tập chung của
nhóm







































































Thể hiện sự tin tưởng vào khả năng thành
công của bản thân, của bạn học và của
nhóm học tập
Vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học
để giải quyết những tình huống khác nhau
trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống
Trình bày ý tưởng trước lớp
Quan hệ gần gũi và gắn bó giữa các thành
viên trong lớp
Giao lưu, chia sẻ tình cảm, băn khoăn về
học tập và cuộc sống với người dạy để có
được những định hướng tốt cho hành động
4. Ông (Bà) đánh giá như thế nào về mức độ phù hợp của nội dung học tập so với
nhu cầu và năng lực của người học?
 Rất phù hợp

 Phù hợp

 Tương đối phù hợp

 Không phù hợp

5. Ông (Bà) đánh giá như thế nào về mức độ phù hợp của phương pháp dạy học và
kĩ thuật dạy học mà Ông (Bà) sử dụng khi dạy lớp thực nghiệm này?
 Rất phù hợp

 Phù hợp

 Tương đối phù hợp

 Không phù hợp

6. Ông (Bà) đánh giá như thế nào về mức độ phù hợp của hình thức tổ chức dạy học
lớp thực nghiệm này?
 Rất phù hợp

 Phù hợp

 Tương đối phù hợp

 Không phù hợp

7. Ông (Bà) đánh giá như thế nào về hình thức, nội dung, mức độ khó trong việc
kiểm tra – đánh giá người học lớp thực nghiệm này?
 Rất phù hợp

 Phù hợp

 Tương đối phù hợp

 Không phù hợp

8. Ông (Bà) đánh giá như thế nào về mức độ tự tin khi thiết kế và sử dụng các
phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học theo hướng tích cực hoá người học?
 Rất tự tin

 Tự tin

 Không tự tin lắm

 Không tự tin

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác quý báu của Ông (Bà)!
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Mẫu 4.3
PHIẾU QUAN SÁT NGƢỜI HỌC THỰC NGHIỆM
Họ và tên ngƣời học:...................................................................................................
Ngày đánh giá:.......................... Ngƣời đánh giá:......................................................
Chỉ dẫn: Mỗi lĩnh vực của thang đánh giá có một ô trống ở dưới mỗi mức độ nhận
định để ghi chú kết qu quan sát. Sau khi quan sát, người đánh giá đánh dấu (X)
vào ô có mức độ tương ứng với tình trạng mô t năng lực của NH

TT

Năng lực của ngƣời học

Mức độ thể hiện
Rất
tốt

Tốt

Trung
bình

Ít

Không
có

Thể hiện sự tin tưởng vào khả năng
thành công của bản thân, của bạn học
và của nhóm học tập











2

Trao đổi, chia sẻ ý kiến trong học tập,
đặc biệt là khi hoạt động theo nhóm











3

Tập trung chú ý, tích cực thực hiện
nhiệm vụ học tập của cá nhân và giúp
đỡ bạn học khi học tập theo nhóm











4

Quan tâm đến kết quả học tập chung
của nhóm











5

Vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã
học để giải quyết những tình huống
khác nhau trong học tập và trong thực
tiễn cuộc sống











6

Trình bày ý tưởng trước lớp











7

Quan hệ gần gũi và gắn bó giữa các
thành viên trong lớp











8

Giao lưu, chia sẻ tình cảm, băn khoăn
về học tập và cuộc sống với người dạy
để có được những định hướng tốt cho
hành động











1
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Mẫu 4.4
PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA
Kính gởi quý Ông - Bà!
Quan t m đến việc dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu
Long tại các lớp dạy nghề dưới 3 tháng - đối tượng thường gặp rất nhiều rào c n,
khó khăn và hạn chế trong việc học tập, chúng tôi thực hiện đề tài: Dạy nghề cho
phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long theo hình thức giáo dục thường
xuyên. Chúng tôi đã đề xuất 5 nhóm biện pháp (có đính kèm tóm tắt các biện pháp)
và tiến hành thực nghiệm. Chúng tôi xin gởi phiếu này đến quý Ông - à là những
chuyên gia về giáo dục học, những nhà qu n lý và những người trực tiếp dạy nghề
cho phụ nữ Khmer tại các lớp dạy nghề ngắn hạn, với mong muốn thu thập được
những đánh giá hữu ích về tính cần thiết và tính kh thi của các biện pháp đề xuất
trong luận án.
Chúng tôi tr n trọng đề nghị quý Ông - à dành chút thời gian để cung cấp
thông tin qua phiếu kh o sát này theo các đề mục gợi ý. Ý kiến của quý Ông - Bà có
ý nghĩa quan trọng đối với công trình nghiên cứu của chúng tôi và được xem là
những nhận định và đề xuất để n ng cao hiệu qu dạy nghề cho phụ nữ Khmer
vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, góp phần n ng cao chất lượng cuộc sống của
chính b n th n người học nghề và cho cộng đồng.
Chúng tôi trang trọng đón nhận sự ph n hồi tích cực từ phía quý Ông - Bà!
PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ................................................................ Giới tính: □Nam
□Nữ
Học vị, chuyên ngành đào tạo: ..............................................................................
Chức vụ: .................................................................................................................
Nơi làm việc: .........................................................................................................
Thâm niên trong nghề: ...........................................................................................
PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT

STT

BIỆN PHÁP
(nhằm nâng cao hi u quả dạy nghề
cho phụ nữ Khmer vùng ĐBSCL tại
các lớp dạy nghề dưới 3 tháng)

1

TÍNH CẦN
THIẾT (CT)
Rất
CT

CT

TÍNH KHẢ THI
(KT)

Không Rất
CT
KT

KT Không
KT

Nhóm biện pháp “Xây dựng nội dung dạy nghề theo cấu trúc mô đun, gắn
liền với nhu cầu và vừa sức ngƣời học”

1.1

Thiết kế chương trình dạy nghề theo
cấu trúc mô đun (Thiết kế lại các
chương trình đã có hoặc thiết kế mới)

1.2

Xây dựng nội dung dạy nghề gắn liền
với thực tiễn và đáp ứng được nhu cầu
học nghề của phụ nữ Khmer

xiv
1.3

2

X y dựng nội dung dạy nghề đ m b o
tính đa dạng, linh hoạt và vừa sức
người học
Nhóm biện pháp “Sử dụng các PPDH theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học”

2.1

Sử dụng một số PPDH phù hợp

2.2

Sử dụng các PPDH một cách linh
hoạt và hiệu qu

2.3

Tạo môi trường học tập th n thiện và
mang tính khích lệ

3

Nhóm biện pháp “Sử dụng PTDH phù hợp và đa dạng”

3.1

Sử dụng PTDH đ m b o tính phù hợp

3.2

Sử dụng PTDH đ m b o tính đa dạng

4

Nhóm biện pháp “Thực hiện các hình thức tổ chức dạy học linh hoạt và
dựa vào cộng đồng”

4.1

Thực hiện các hình thức tổ chức dạy
học linh hoạt theo trường lớp, kèm
cặp, lưu động

4.2

Thực hiện hình thức tổ chức dạy học
gắn liền với mùa vụ s n xuất và dựa
vào cộng đồng

5
5.1
5.2

Nhóm biện pháp “Kiểm tra - đánh giá linh hoạt và theo hƣớng đánh giá
năng lực”
Xác định nội dung kiểm tra phù hợp
và thiên về vận dụng, thực hành
Xác định độ khó của bài kiểm tra theo
hướng đánh giá năng lực

5.3

Sử dụng các hình thức và công cụ
kiểm tra - đánh giá linh hoạt theo
hướng đánh giá năng lực

5.4

Kiểm tra - đánh giá mang tính động
viên khích lệ người học

4. Những sửa đổi, ổ sung n u c :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác quý báu của quý Ông - Bà!
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PHỤ LỤC 2: CÁC BẢNG THỐNG KÊ
Bảng 2.1: Thực trạng cơ sở để xác định mục tiêu dạy nghề
Tần số
Cơ sở xác định mục tiêu dạy nghề
Dựa vào mục tiêu của các chương trình đã được ban
hành
Dựa vào nhu cầu của người sử dụng lao động
Dựa vào nhu cầu của người dân
Dựa vào điều kiện thực tế của cơ sở dạy nghề
Tổng cộng

Tỷ lệ
%

8

40,00

5

25,00

4
3

20,00
15,00

20

100,00

Bảng 2.2: Đánh giá của phụ nữ Khmer về nội dung học nghề
Tần số

Đánh giá
Khó
Dễ
Tổng cộng

Tỉ lệ %
90
510

15,00
85,00

600

100,00

Bảng 2.3: Các PPDH thƣờng đƣợc sử dụng

Tần số

PPDH

Tỉ lệ %

Đàm thoại

50

24,27

Thực hành

50

24,27

Thuyết trình

44

21,36

Thảo luận nhóm

23

11,17

Giải quyết vấn đề

12

5,83

Thông qua tình huống

10

4,85

Động não

7

3,40

Dựa trên dự án

5

2,43

Khác

5

2,43

206

100,00

Tổng
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Bảng 2.4: Mức độ tự tin của GV khi sử dụng các PPDH
theo hƣớng tích cực hoá NH
Mức độ

Tần suất

Rất tự tin

Tỉ lệ %
2

4,00

Tự tin

19

38,00

Không tự tin lắm

23

46,00

6

12,00

50

100,00

Không tự tin
Tổng

Bảng 2.5: Đánh giá của CBQL về chất lƣợng GV dạy nghề của đơn vị
Tần số

Vấn đề g p ý
Rất tốt
Tốt
Trung bình
Yếu
Tổng cộng

Tỷ lệ %
8
17
16
9
50

16,00
34,00
32,00
18,00
100,00

Bảng 2.6: Mức độ đáp ứng của các thi t ị, phƣơng tiện dạy nghề

Ngƣời
đánh giá
CBQL
ND
NH

Rất tốt
Tỉ lệ
Tần số
%
0
0
3
6
25
4,17

Tốt
Tần
số
4
10
111

Tỉ lệ
%
20
20
18,50

Trung bình Chƣa đáp ứng
Tần Tỉ lệ Tần
Tỉ lệ
số
%
số
%
10
50
6
30
25
50
12
24
332 55,33 132
22,00

Tổng
Bảng 2.7: Mức độ thƣờng xuyên sử dụng các PTDH
Phƣơng tiện

Rất thƣờng
xuyên
TS
TL%

Thƣờng
xuyên
TS
TL%

Thỉnh thoảng

Chƣa từng

TS

TL%

TS

TL%

Bảng, phấn
Tranh, hình minh
họa
Trình chiếu

30

60

18

36

2

4

0

0

10

20

16

32

18

36

6

12

12

24

17

34

12

24

9

18

Mô hình, vật thật

40

80

10

20

0

0

0

0
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Bảng 2.8: Hình thức tổ chức dạy học thƣờng đƣợc thực hiện
Mức độ
Dạy học tại lớp
Tham quan thực địa
Thực hành tại cơ sở sản xuất
Hình thức khác

Tần số
28
11
7
4

Tỉ lệ %
56,00
22,00
14,00
8,00

50

100,00

Tổng

Bảng 2.9: Địa điểm học nghề mà phụ nữ Khmer mong muốn
Địa điểm muốn học

TS

TL

Nhà sinh hoạt cộng đồng

210

35,00

Điểm gần nhà

185

30,83

Nhà chùa

107

17,84

98

16,33

600

100,00

Nhà văn hóa
Tổng

Bảng 2.10: Mục đích học nghề của phụ nữ Khmer
Mức độ
Tìm việc làm mới

Tần số
168

Tỷ lệ
28,00

255

42,50

30

5,00

147

24,50

0

0,00

600

100,00

Nâng cao hiệu quả LĐ
Nâng cao uy tín
Được nhận hỗ trợ của Nhà nước
Mục đích khác
Tổng

Bảng 2.11: Tự đánh giá của phụ nữ Khmer về niềm vui
và hứng thú khi học nghề
Tự đánh giá của phụ
nữ Khmer
Có
Không
Tổng cộng

Tần số

Tỉ lệ %

394
206

65,67
34,33

600

100,00
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Bảng 2.12: Đánh giá của GV về k t quả học nghề của phụ nữ Khmer
so với các đối tƣợng khác
Mức độ

Tần số

Tốt hơn
Tương đương
Kém hơn
Rất kém hơn
Tổng

0
17
30
3

Tỷ l %
0,00
34,00
60,00
6,00

50

100,00

Bảng 2.13: Khả năng ứng dụng nghề đ học của phụ nữ Khmer
Tự đánh giá của phụ nữ Khmer

Tần số

Tỉ lệ %

Có

440

73,33

Không
Tổng cộng

160

26,67

600

100,00

Bảng 1.14. Mức độ ứng dụng nghề đ học của phụ nữ Khmer
Tần số

Tỉ lệ %

Rất thường xuyên

97

22,05

Thường xuyên

127

28,86

Ít khi

216

49,09

Tổng cộng

440

100,00

Tự đánh giá của phụ nữ Khmer

Bảng 4.1-P: So sánh k t quả trƣớc TN với sau TN
Trƣớc TN
ST
T

Họ và tên

Sau TN

KT

KN

TĐ

TB

KT

KN

TĐ

TB

Định
kỳ
lần 1

Định
kỳ
lần 2

1

Sơn Thị Xuân

Ca

5

3

7

5,00

8

6

8

7,33

7

8

2

Thạch Thị Tiến

Chi

7

5

7

6,33

8

8

9

8,33

8

8

3

Đồ thị Xuân

Hạnh

4

5

4

4,33

6

7

8

7,00

5

7

4

Lâm Thị

Hiền

2

4

4

3,33

5

7

7

6,33

5

6

5

Lý thị Xuân

Hiền

4

6

6

5,33

7

9

7

7,67

7

8

6

Thạch Thị

Hiền

4

5

4

4,33

6

8

6

6,67

5

7

7

Lý Thị Mỹ

Kiều

5

3

6

4,67

8

6

7

7,00

7

8

8

Thạch Thị Quế

Liên

5

4

6

5,00

7

8

7

7,33

7

8

9

Lý Thị Na

Ly

4

4

1

3,00

6

6

5

5,67

4

6
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10

Thạch Thị

Phong

3

5

3

3,67

7

7

6

6,67

5

7

11

Lý Thị

Pong

4

6

4

4,67

7

9

7

7,67

7

7

12

Đồ Thị

So

6

7

5

6,00

7

9

8

8,00

8

8

13

Trần Thị

Song

3

4

2

3,00

6

8

6

6,67

4

6

14

Danh Thị

Sương

5

6

5

5,33

7

8

8

7,67

7

8

15

Lý Thị

Thê

3

5

3

3,67

5

7

7

6,33

5

6

Bảng 4.2 –P: Phân phối tần số kiểm tra lí thuy t trƣớc TN
X
F
Cmf
FiXi
Xi2
FiXi2
2
1
1
2
4
4
3
3
4
9
9
27
4
5
9
20
16
80
5
4
13
20
25
100
6
1
14
6
36
36
7
1
15
7
49
49
15
64
139
296
Bảng 4.3–P: Phân phối tần số kiểm tra lí thuy t sau TN
X
F
Cmf
FiXi
Xi2
FiXi2
5
2
1
10
25
50
6
4
5
24
36
144
7
6
11
42
49
294
8
3
14
24
64
192
15
100
174
680
Bảng 4.4-P: Phân phối tần số kiểm tra kĩ năng trƣớc TN
X
F
Cmf
FiXi
Xi2
FiXi2
3
2
1
6
9
18
4
4
4
16
16
64
5
5
9
25
25
125
6
3
13
18
36
108
7
1
14
7
49
49
15
72
135
364
Bảng 4.5-P: Phân phối tần số kiểm tra kĩ năng sau TN
X
F
Cmf
FiXi
Xi2
FiXi2
6
3
3
18
36
108
7
4
4
28
49
196
8
5
4
40
64
320
9
3
13
27
81
243
15

113

230

867

xx
Bảng 4.6-P: Phân phối tần số kiểm tra thái độ trƣớc TN
X
F
Cmf
FiXi
Xi2
FiXi2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
4
4
3
2
4
6
9
18
4
4
8
16
16
64
5
2
11
10
25
50
6
3
14
18
36
108
7
2
15
14
49
98
15
55
67
140
343
Bảng 4.7-P: Phân phối tần số kiểm tra thái độ sau TN
X
F
Cmf
FiXi
Xi2
FiXi2
5
1
1
5
25
25
6
3
5
18
36
108
7
6
11
42
49
294
8
4
14
32
64
256
9
1
15
9
81
81
15
46
106
255
764
Bảng 4.8-P: So sánh giá trị trung bình điểm kiểm tra trƣớc TN và sau TN
Lĩnh vực
Kiến thức
Kĩ năng
Thái độ

Trƣớc TN
4,27
4,80
4,47

Điểm TB
Sau TN
6,67
7,53
7,07

Bảng 4.9-P: So sánh điểm trƣớc TN và điểm toàn khóa của từng NH
Họ và tên ngƣời học
Sơn Thị Xuân
Ca
Thạch Thị Tiến
Chi
Đồ thị Xuân
Hạnh
Lâm Thị
Hiền
Lý thị Xuân
Hiền
Thạch Thị
Hiền
Lý Thị Mỹ
Thạch Thị Quế
Lý Thị Na
Thạch Thị
Lý Thị

Kiều
Liên
Ly
Phong
Pong

Số TT NH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Trƣớc TN
5,00
6,33
4,33
3,33
5,33
4,33
4,67
5,00
3,00
3,67
4,67

Điểm
Toàn khoá
7,44
8,11
6,33
5,78
7,56
6,22
7,33
7,44
5,22
6,22
7,22

Tăng
2,44
1,78
2,00
2,45
2,23
1,89
2,66
2,44
2,22
2,55
2,55
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Đồ Thị
Trần Thị
Danh Thị
Lý Thị

So
Song
Sương
Thê

12
13
14
15

6,00
3,00
5,33
3,67

8,00
5,56
7,56
5,67

2,00
2,56
2,23
2,00

Bảng 4.10-P: NH tự đánh giá về năng lực, mối quan hệ với bạn học và ND
Năng lực của HV
Sự tin tưởng vào kh
năng thành công của
b n th n, của bạn học
và của nhóm học tập
Sự trao đổi, chia sẻ ý
kiến trong học tập
Sự quan t m đến kết
qu học tập của cá
nh n và của nhóm
Kh năng vận dụng
những kiến thức, kĩ
năng đã học để gi i
quyết
những
tình
huống khác nhau trong
học tập và trong thực
tiễn cuộc sống
Kh năng trình bày ý
tưởng trước lớp
Mối quan hệ gần gũi
và gắn bó giữa các
thành viên trong lớp
Sự giao lưu, chia sẻ
tình c m, băn khoăn về
học tập và cuộc sống
với người dạy để có
được
những
định
hướng tốt cho hành
động

Mức độ đánh giá
Tăng nhiều
Tăng ít
Không tăng
Tần số Tỉ l % Tần số Tỉ l % Tần số Tỉ l %
10

66,67

5

33,33

0

0

12

80,00

3

20

0

0

12

80,00

3

20

0

0

12

80,00

3

20

0

0

10

66,67

5

33,33

0

0

11

73,33

4

26,67

0

0

10

66,67

5

33,33

0

0
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PHỤ LỤC 3: CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
Ví dụ minh họa 2:
CHƢƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
THỰC HIỆN TRỒNG RAU MUỐNG, CẢI XANH, CỦ CẢI TRẮNG
AN TOÀN
Mã số của mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 48 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí: Là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề “Trồng
rau muống, cải xanh, củ cải trắng an toàn”, trình độ dưới 3 tháng, được giảng dạy
sau mô đun “Xác định điều kiện trồng rau an toàn”. Mô đun này cũng có thể giảng
dạy độc lập theo yêu cầu và năng lực của người học.
- Tính chất: Trang bị cho người học các kiến thức và kĩ năng cơ bản về kĩ
thuật trồng rau muống, cải xanh, củ cải trắng an toàn, theo dõi quá trình phát triển
của cây rau và đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN
- Kiến thức: Nêu được các kỹ thuật cơ bản về trồng và chăm sóc rau muống,
cải xanh, củ cải trắng an toàn.
- Kỹ năng: Thực hành trồng được rau muống, cải xanh, củ cải trắng an toàn;
phân biệt được một số loài dịch hại và thiên địch; lựa chọn được biện pháp phòng
trừ một số loại sâu, bệnh hại xuất hiện phổ biến trên cây rau rau muống, cải xanh,
củ cải trắng một cách hiệu quả, an toàn.
- Thái độ: Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác; có nhận thức và thái độ
đúng đắn đối với việc sử dụng phân, thuốc bảo vệ thực vật trong trồng rau an toàn.
III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân ổ thời gian
Số

Thời gian
Tên ài, mục

TT

I

Tổng

Lý

Thực

Kiểm

thuyết

hành

tra

Bài 1. Chuẩn ị đất trồng

8

3

4,5

1. Chọn đất

1

0,5

0,5

0,5
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2. Làm tơi đất

1,5

0,5

1

3. Lên luống

1,5

0,5

1

4. San phẳng mặt luống

1,5

0,5

1

5. Bón lót

1

0,5

0,5

6. Phơi nắng

1

0,5

0,5

* Kiểm tra
Bài 2. Chuẩn ị hạt giống và gieo hạt

II

0,5

0,5

5

1,5

3

1. Chọn hạt giống

1,5

0,5

1

2. Xử lý hạt giống

1,5

0,5

1

3. Gieo hạt

1,5

0,5

1

* Kiểm tra

0,5

Bài 3. Chăm s c cây rau

42

6

35

1. Làm cỏ

5,5

0,5

5

2. Vun xới

5,5

0,5

5

3. Tưới nước

5,5

0,5

5

4. Bón phân

6

1

5

5. Giặm, tỉa

5,5

0,5

5

6. Phòng trừ côn trùng và bệnh

13

3

10

0,5

0,5
1

III

IV

* Kiểm tra

1

Bài 4. Thu hoạch

5

1,5

3,5

1. Thu hoạch rau muống

1,5

0,5

1

2. Thu hoạch cải xanh

1,5

0,5

1

2

0,5

1,5

60

12

46

3. Thu hoạch củ cải trắng
Tổng

1
0

2

Ghi chú: Giờ kiểm tra được tính vào giờ thực hành
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
- Tài liệu giảng dạy: Bài giảng “Thực hiện trồng rau muống, cải xanh, củ cải
trắng an toàn”; giáo án, các bảng qui trình kĩ thuật, phiếu hướng dẫn thực hành.
- Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học, rẫy trồng rau của lớp, rẫy trồng rau
của gia đình người học, một số mô hình trồng rau tại cộng đồng.
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- Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: máy tính, máy chiếu, kính lúp, tranh
ảnh, giấy A0, bút màu.
- Điều kiện dụng cụ, vật tư thực hành: Cuốc, xẻng, ly nhựa, túi nhựa, dao, kéo,
băng keo, thùng tưới nước, hạt giống rau muống, cải xanh, củ cải trắng, thuốc bảo
vệ thực vật, phân hữu cơ vi sinh, rơm,…;.
V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
- Phương pháp đánh giá:
+ Trong quá trình thực hiện mô đun: Kiểm tra lý thuyết bằng hình thức vấn
đáp, trắc nghiệm; Kiểm tra thực hành bằng hình thức thao tác trong từng bước công
việc và báo cáo kết quả bài tập thực hành.
+ Kết thúc mô đun: đánh giá thông qua kiểm tra lý thuyết và thực hành
bằng hình thức vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành.
- Nội dung đánh giá:
+ Lý thuyết nghề: Kiến thức trọng tâm về quy trình kĩ thuật trồng và chăm
sóc rau muống, cải xanh và củ cải trắng an toàn.
+ Thực hành nghề: Các kỹ năng về trồng rau muống, cải xanh và củ cải trắng an
toàn; Nhận biết các loại sâu, bênh hại xuất hiện trên cây rau rau muống, cải xanh, củ cải
trắng và lựa chọn được biện pháp phòng trừ hiệu quả, an toàn cho con người.
+ Thái độ: Cẩn thận, chính xác; Tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh
môi trường trong việc trồng và chăm sóc cây rau muống, cải xanh, củ cải trắng.
VI. HƢỚNG DẪN CHƢƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho người lao động nông
thôn vùng ĐBSCL, trình độ dạy nghề dưới 3 tháng.
- Chương trình mô đun rất chú trọng thực hành một cách cẩn thận, nghiêm túc,
với thời lượng mô đun là 60 giờ gồm 4 bài, trong đó có 12 giờ lý thuyết và 48 giờ
thực hành. Địa điểm học chủ yếu ở rẫy trồng rau.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun
Sử dụng hình thức dạy học tích hợp. Vì vậy, để giảng dạy chương trình này,
người dạy cần được tập huấn về phương pháp dạy học tích hợp theo mô đun, có
kiến thức, kinh nghiệm thực tế và kỹ năng thực hành nghề tốt.
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- Phần giới thiệu kiến thức: Giảng dạy trên lớp. Người học cần có bài học để
tham khảo trước. Người dạy cần phải thiết kế và sử dụng các phương pháp dạy học
phù hợp với người học và nội dung của từng bài học, theo quan điểm lấy người học
làm trung tâm, sử dụng các phương pháp dạy học trực quan và những phương pháp
dạy học theo hướng tích cực hoá người học, coi trọng việc nâng cao tiềm lực và
phát huy kinh nghiệm của người học, người học cùng tham gia như: phương pháp
thảo luận nhóm, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học thông qua
tình huống, phương pháp động não,... Người dạy sử dụng hiệu quả phương tiện
nghe nhìn và dụng cụ hỗ trợ giảng dạy, tạo môi trường học tập đầy tính tôn trọng,
thân thiện và khích lệ người học.
- Phần thực hành rèn luyện kĩ năng: Giảng dạy phần hướng dẫn ban đầu tại
lớp hoặc tại hiện trường; chú trọng thực hành rèn luyện thường xuyên tại rẫy trồng
rau của gia đình người học, kết hợp tham quan thực địa. Người dạy cần phải thiết kế
và sử dụng một cách hiệu quả phương pháp dạy học thực hành làm mẫu-luyện tập
theo kiểu cầm tay chỉ việc,…. Người dạy dựa vào nội dung từng bài thực hành để
chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguyên liệu cần thiết để thực hiện
các bài thực hành trong mô đun; thường xuyên kiểm tra đánh giá sửa lỗi cho người
học. Kết quả thực hành của các bài trước sẽ được sử dụng cho các bài thực hành kế
tiếp. Sản phẩm thực hành của từng người học và từng nhóm được ghi rõ họ tên để
người dạy tiện kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm chung cho lớp.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý
- Lý thuyết: Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hiệu quả, an toàn; Cách sử
dụng phân bón hợp lí và đúng kĩ thuật
- Thực hành: Làm đất, bón phân, tưới nước, gieo hạt, dặm-tỉa, xử lý sâu, bệnh
hại rau. Tiêu chuẩn sản phẩm: Cây rau muống, cải xanh, củ cải trắng an toàn.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2011), Giáo trình mô đun Trồng
rau nhóm ăn củ, Hà Nội.
[3] Trung tâm khuyến nông quốc gia (2010), Kỹ thuật s n xuất rau an toàn,
NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
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Ví dụ minh họa 3:
GIÁO ÁN TÍCH HỢP Trích
GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 08 giờ
Thực hiện từ ngày ............. đến ngày.............

TÊN BÀI:

Bài 1. LÀM ĐẤT TRỒNG RAU

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau bài học này, người học có khả năng:
- Về kiến thức: Nêu được mục đích của viêc làm đất và các công đoạn trong
qui trình làm đất trồng rau.
- Về kĩ năng: Lựa chọn đúng dụng cụ, vật tư và làm đất đúng kỹ thuật.
- Về thái độ: Nghiêm túc, có ý thức vệ sinh an toàn lao động và bảo vệ môi
trường.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
Người dạy: Hồ sơ bài giảng, bảng, phấn, máy vi tính, màn chiếu, máy chiếu,
hình minh họa, bảng quy trình kĩ thuật làm đất; cuốc, xẻng, cào đất, thau, phân hữu
cơ vi sinh, vôi, một số mẫu đất.
Người học: Bài học, bảo hộ lao động.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
Giới thiệu chủ đề: Tập trung NH để giới thiệu mục tiêu và yêu cầu của bài học,
cách tổ chức thực hành, cách đánh giá.
Giải quyết vấn đề: Giới thiệu lý thuyết liên quan và hướng dẫn thực hành theo
nhóm nhỏ, hướng dẫn tự đánh giá kết quả/ sản phẩm thực hành và nhận xét đánh giá
chéo giữa các nhóm.
Kết thúc vấn đề: Tập trung NH để nghe ND nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm
chung và hướng dẫn tự học. Kiểm tra vào cuối bài.
Hiện trường: Học lí thuyết tại phòng học; học thực hành tại rẫy thực hành của
lớp; tự rèn luyện thường xuyên tại rẫy của gia đình; tham quan rẫy trồng rau của các
gia đình tại địa phương.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
- Hỏi về vai trò của đất
trong trồng rau.
- Nêu tầm quan trọng
của làm đất trong qui
trình trồng rau.
- Nêu mục tiêu bài học.
- Yêu cầu NH vận dụng
linh hoạt, sáng tạo lí
thuyết và kinh nghiệm
bản thân vào thực hành
theo nhóm để khám phá
nhiều điều thú vị và bổ
ích trong bài học.
Giới thiệu chủ đề
- Giới thiệu chương trình
mô đun, hướng dẫn cách
học và cách đánh giá của
mô đun. Giới thiệu tên bài
học và mục tiêu cần đạt.
- Giới thiệu những công
việc cần giải quyết để đạt
mục tiêu; Lưu ý an toàn
lao động và những sai sót
thường gặp.

2

3

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA
NGƯỜI DẠY
NGƯỜI HỌC

Đàm thoại dẫn dắt vào vấn đề
và chuẩn bị tâm thế học tập
cho NH.

- Trình chiếu, đàm thoại

- Hỏi: Khi làm đất người ta
thực hiện những công việc
nào?
Nhận xét, trình chiếu.
Nêu các công việc, mục tiêu
và yêu cầu cần đạt; hướng
dẫn cách thực hành theo
nhóm, các TKN phải rèn
luyện:
+ TKN 1: Chọn đất
+ TKN 2: Làm tơi đất
+ TKN 3: Lên luống
+ TKN 4: San phẳng mặt
luống
+ TKN 5: Bón lót
+ TKN 6: Phơi nắng
(Mỗi buổi học 2 TKN)
- Tổ chức nhóm học tập
Giải quy t vấn đề
Các PPDH chủ đạo: “Khăn
TKN 1: Chọn đất,
trải àn”, Thông qua tình
TKN 2: Làm tơi đất
huống, Thực hành
a. Lý thuyết liên quan - Thực hiện tại phòng học:
TKN1 và TKN2
Nêu câu hỏi, sử dụng phương
pháp Thảo luận nhóm, kĩ
thuật ”Khăn trải bàn” và cho
NH báo cáo kết quả:

THỜI
GIAN
(Phút)

Lắng nghe, đàm
thoại

3

- Theo dõi, đàm thoại
với bạn và ND

5

- Đàm thoại với bạn
và ND

10

Theo dõi, ghi chép

- Chia 5 NH/nhóm

5
295

- Thực hiện thảo
luận nhóm, sử dụng
kĩ thuật ”Khăn trải
bàn”; báo cáo kết
quả; đánh giá, góp ý
cho nhau

15
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+ Tính chất đất
+ Địa điểm

+ Những loại đất nào phù
hợp để trồng rau?
+ Để trồng rau an toàn, nên
tránh những vùng đất ở địa
điểm nào? Vì sao?
Nhận xét, diễn giảng, kết
luận.
- Nêu câu hỏi, sử dụng
phương pháp Thảo luận
nhóm, Thông qua tình huống
và cho NH báo cáo kết quả:

Theo dõi
- Theo dõi, thảo
luận nhóm xử lý
tình huống; báo cáo
kết quả; đánh giá,
góp ý cho nhau

15

- Đến học tại rẫy
thực hành của lớp.

10

+ Tách đất, lật đất
+ Vì sao cần lật đất?
+ Làm cho đất nhỏ, tơi
+ Cho tình huống: Để
xốp
tránh c y rau bị ngập nước,
chị A lên luống cao 50cm.
Sau cơn mưa, những luống
đất không bị ngập nhưng bị
đọng nước bề mặt, c y rau có
nguy cơ bị thối rễ. Chị hãy
xác định nguyên nh n của
tình huống này, đề xuất cách
phòng tránh và khắc phục.
Nhận xét, diễn giảng, kết
luận.
b. Trình tự thực hiện - Tổ chức cho cả lớp đến học
TKN1
tại rẫy thực hành của lớp, sắp
xếp vị trí cho NH được thuận
tiện và phù hợp.
- Làm mẫu kết hợp với giảng
giải: Xác định một loại đất
phù hợp và một loại đất
không phù hợp để trồng rau
an toàn.
- Gọi NH thử xác định một số
loại đất khác; nhận xét, điều
chỉnh.
- Giao một số mẫu đất cho
các nhóm
c. Thực hành TKN 1

- Theo dõi, hướng dẫn, điều
chỉnh cho NH thực hiện tốt
TKN 1 và đảm bảo an toàn.
- Gợi ý NH nhận xét, đánh
giá chéo giữa các nhóm.

- Theo dõi

- Làm thử, theo dõi
- Nhận mẫu đất

- Thực hành nhóm,
mỗi nhóm 5 NH

- Tự nhận xét kết quả,
nhận xét đánh giá
chéo
- Đánh giá, kết luận thực hiện - Lắng nghe
TKN 1.
d. Trình tự thực hiện - Làm mẫu kết hợp với giảng - Theo dõi
TKN 2
giải: Tách đất, lật đất; làm
cho đất nhỏ, tơi xốp, thoáng

25

10
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4

5

khí
- Gọi NH làm thử thao tác; - Làm thử, theo dõi
nhận xét, điều chỉnh.
- Giao vị trí và dụng cụ, yêu - Nhận vị trí đất và
cầu mỗi nhóm tạo 1 luống dài dụng cụ làm đất
20m, rộng 1m, rãnh luống
40cm
e. Thực hành TKN 2
- Theo dõi, hướng dẫn, điều - Thực hành theo
40
chỉnh cho NH thực hiện tốt nhóm
TKN 2 và đảm bảo an toàn.
- Gợi ý HV nhận xét, đánh - Tự nhận xét kết
giá chéo giữa các nhóm.
quả, nhận xét đánh
- Đánh giá, kết luận thực hiện giá chéo
TKN 2.
- Lắng nghe
Tập trung về lớp; làm vệ - Thảo luận kế hoạch hoạt - Thảo luận kế
sinh và hoàn trả dụng cụ; động trong buổi học sau.
hoạch
thống nhất cho buổi học
tiếp theo.
....................................
.................................
............................
(Thực hiện tương tự cho
.........
các TKN 3,4,5,6; Mỗi
(180)
buổi thực hiện 2 TKN)
- Tập trung NH trở về phòng - Tập trung về
K t thúc vấn đề
38
học
phòng học
- Củng cố kiến thức: Qui - Đặt câu hỏi; trả lời thắc mắc - Trả lời; nêu thắc
trình làm đất
(nếu có).
mắc (nếu có).
- Củng cố kỹ năng:
- Phân tích, đánh giá kết quả - Lắng nghe
+ Những bài học kinh
thực hành so với mục đích
nghiệm.
yêu cầu, lưu ý các thiếu sót,
+ Những điều lưu ý
nhầm lẫn, phân tích nguyên
nhân và cách khắc phục (luôn
phản hồi một cách tích cực và
khích lệ NH).
* Kiểm tra: Yêu cầu NH - Nhận Phiếu thực hành; ghi - Tự đánh giá vào
tự đánh giá vào Phiếu
Phiếu đánh giá.
Phiếu thực hành và
thực hành và nộp lại
nộp lại
- Xem lại nội dung đã học, các sản phẩm thực hành
Hƣớng dẫn tự học
2
và những điều lưu ý.
- Tự rèn luyện thêm kĩ năng thực hành tại rẫy của
gia đình; tham quan rẫy trồng rau của các gia đình
tại địa phương và nhận xét, rút kinh nghiệm.
- Tìm hiểu trước nội dung bài học tiếp theo.

VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ngày

tháng
Giáo viên

năm
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Ví dụ minh họa 4:
Bài 1 Mô đun 2
LÀM ĐẤT TRỒNG RAU
Mục tiêu
Sau bài học này, người học có kh năng:
- Về kiến thức: Nêu được mục đích của việc làm đất và các công đoạn trong
qui trình làm đất trồng rau.
- Về kĩ năng: Lựa chọn đúng dụng cụ, vật tư và làm đất đúng kỹ thuật.
- Về thái độ:

o đ m vệ sinh an toàn lao động và b o vệ môi trường.

Giới thi u qui trình làm đất:
Chọn đất

Làm tơi
đất

Lên luống

Phơi đất

Bón lót

San phẳng
mặt luống

1. Chọn đất
Chọn các vùng đất đạt các điều kiện sau đây:
- Vùng đất cao, chủ động tưới tiêu, không bị ngập úng trong mùa mưa và
không thiếu nước tưới trong mùa khô.
- Đất hữu cơ tơi xốp, loại đất thịt nhẹ pha cát dễ thoát nước và giữ ẩm tốt. Đặc
biệt, đối với cây củ cải trắng, đất trồng phải tơi xốp, cao và thoát nước nhanh.
- pH của đất biến động từ 6 - 7 là tốt nhất.
- Đất cách ly với khu vực có chất thải công nghiệp hoặc chất thải bệnh viện ít
nhất 2 km, với chất thải sinh hoạt thành phố ít nhất 200 m.
- Đất không trồng các loại cây bắp cải ít nhất 2 năm.

Hình 1 và 2: Đất trồng rau
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2. Làm tơi đất
Cuốc xới đất trước khi trồng để đất tơi xốp. Cách thực hiện:
- Dùng cuốc, xẻng tách đất, lật đất thành tảng, cục đất to, xáo trộn lớp đất ở
độ sâu 20-30cm.
- Dùng bừa, cào, cuốc... làm cho đất nhỏ, vụn, tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp
cỏ dại. Đường kính viên đất ở lớp đất mặt luống thích hợp từ 2 – 3 cm. Mùa mưa
làm đất to hơn mùa nắng để tránh úng nước.

Hình 3: Lật đất thành t ng, cục đất to

Hình 4:

ăm nhỏ đất

3. Lên luống li p
- Lên luống thẳng, có rãnh thoát
nước.
- Trong quá trình làm đất, cần thu
gom, nhặt sạch cỏ dại, đặc biệt là cỏ thân
ngầm.
- Chiều dài của luống phụ thuộc
vào địa hình, luống không nên dài quá
100m. Mặt luống: 90 - 100 cm.
- Vụ mưa làm luống cao 20- 25 cm,
rãnh: 35 – 50 cm. Vụ khô lên làm luống cao

Hình 5: Lên luống.

15 – 20 cm, rãnh: 30 – 40 cm
Mặt luống 90-100cm

Rãnh 30-50cm

Độ cao 15–25 cm
Hình 6: Kích thước luống rau
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Lên luống cao hay thấp còn phụ thuộc vào loại đất và loại rau.
4. San phẳng mặt luống
San cho mặt luống được phẳng để
tránh đọng nước khi trời mưa đồng thời tạo
điều kiện tốt cho cây sinh trưởng, phát triển.

Hình 7: San phẳng mặt luống
5. Bón lót
Bón lót trước khi trồng 3-7 ngày. Lượng phân bón lót và cách bón:
Loại phân

Liều lƣợng (kg/20m2)

Cách bón

Phân chuồng

5–8

- Rắc đều phân chuồng, NPK, tro bếp

Tro bếp

1,5 – 3,5

lên mặt luống sau đó lấp một lớp đất

Phân NPK

1 – 1,5

dày 0,5 – 1 cm.

Phân vi sinh

1,5 – 2

- Bón phân vi sinh và lấp đất mỏng

6. Phơi nắng
- Phơi đất 5 -10 ngày để đất tơi
xốp hơn, dễ tiếp nhận nước và phân
bón; giải phóng khí độc có hại cho cây.
- Kết hợp bón vôi xử lý đất để trừ
các mầm mống sâu bệnh trước khi
trồng vụ mới.
Hình 8: Phơi nắng
GHI NHỚ
Mục đích của làm đất là giúp cho đất tơi xốp, tăng kh năng giữ nước và
chất dinh dưỡng đồng thời diệt trừ cỏ dại và mầm mống s u bệnh, tạo điều
kiện cho c y sinh trưởng và phát triển tốt.
Các bước của qui trình làm đất gồm: 1. Chọn đất, 2. Làm tơi đất, 3. Lên
luống, 4. San phẳng mặt luống, 5. ón lót ph n, 6. Phơi nắng.
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QUY TRÌNH KĨ THUẬT LÀM ĐẤT
BƢỚC
CÔNG
VIỆC
Bước 1:
Chọn
đất

CÁCH
THIẾT BỊ,
THỰC
DỤNG CỤ,
HIỆN
VẬT LIỆU
- Lấy 5 mẫu - Cuốc, xẻng
đất ở lớp đất - Bảo hộ lao
mặt và ở độ
động
sâu 20cm.
- Dùng tay
bóp đất để
cảm nhận độ
tươi xốp của
đất.

Bước 2:
Làm tơi
đất

- Cuốc lật
xáo trộn đất
- Làm tơi lớp
đất mặt với
độ sâu
khoảng 20cm
Dùng cuốc
đánh rãnh,
đắp đất tạo
mặt luống
- Làm bằng
phẳng mặt
luống
- Nhặt cỏ dại

Bước 3:
Lên
luống

- Cuốc,
xẻng, cào
đất
- Bảo hộ
lao động

YÊU CẦU
CẦN ĐẠT

LỖI
THƢỜNG
GẶP
- Chọn đất
- Mẫu đất
hữu cơ tơi
không đại
xốp
diện
- Vùng đất
- Chọn đất
không bị ô
thịt pha sét
nhiễm,
nặng hoặc
không có
quá nhiều
chất thải độc cát.
hại
- Đất gần
chuồng trại,
nguồn nước
ô nhiễm.
- Đường
- Làm đất
kính viên
quá nhuyễn,
đất mặt từ 2- dễ úng nước
4cm

-Cuốc, xẻng - Luống
- Bảo hộ lao rộng 90cm,
động
cao 20cm,
rãnh 35cm
Bước 4:
-Cuốc,
- Mặt luống
trang, cào
bằng phẳng,
San
đất
luống sạch
phẳng
- Bảo hộ lao cỏ
mặt
động
luống
Bước 5: - Bón phân
-Phân hữu
- Thực hiện
hữu
cơ
vi
cơ
vi
sinh/
nguyên tắc
Bón lót
sinh, hoặc
phân hữu cơ bón phân 4
phân hữu cơ ủ ủ hoai/phân đúng
hoai hoặc
NPK
phân NPK
- Cân, thau
- Bảo hộ lao
động
Bước 6: - Bón vôi
- Vôi, thau
- Màu đất từ
diệt
trừ
Bảo
hộ
lao
nâu thẩm
Phơi
các mầm
động
chuyển sang
nắng
bệnh
bạc trắng
- Phơi đất 5 10 ngày

CÁCH HẠN
CHẾ VÀ
KHẮC PHỤC
- Lấy 4 mẫu ở
4 góc và 1 mẫu
ở trung tâm
rẫy.
- Chọn đất xốp,
màu nâu sậm.
- Chọn đất
cách ly với khu
vực có chất
thải

- Không làm
đất khi đất quá
ướt.
- Trộn vào đất
vỏ đậu, vỏ trấu,
xơ mùn dừa,…
- Mặt luống - Đo chiều
quá rộng,
rộng, đóng cọc
luống không làm dấu trước
thẳng
khi lên luống
- Mặt luống - Dùng trang
còn lồi lõm để dễ san thật
- Sót gốc cỏ phẳng
dại
- Dùng cào kéo
gốc và gom cỏ
- Bón quá
- Tính đúng
nhiều phân lượng phân
theo hướng dẫn
- Không có - Sử dụng bảo
đồ bảo hộ
hộ lao động,
lao động
đặc biệt là
khẩu trang và
găng tay
- Không bón - Sử dụng chế
vôi
phẩm sinh học
- Phơi
Tricohderma
không đủ
- Nếu nắng
nắng
yếu hoặc mưa
thì kéo dài thời
gian phơi
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CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Tầm quan trọng của việc làm đất trồng rau.
2. Vì sao khi làm tơi đất, không nên làm đất quá nhỏ hoặc quá to?
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Thực hành làm đất trồng rau muống, cải xanh, củ cải trắng.
- Cách thức: chia 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 người
- Công việc: Mỗi nhóm chuẩn bị 20m2 đất trồng rau.
- Nguồn lực cần thiết: Cuốc, xẻng, cào đất, trang, thau, vôi, phân hữu cơ vi
sinh, hoặc phân hữu cơ ủ hoai hoặc phân NPK.
- Địa điểm: Khu đất rẫy mẫu thực hành trồng rau của lớp.
- Thời gian cần thiết để thực hiện hoàn thành công việc: không quá 5 giờ.
- Phương pháp đánh giá: Người dạy quan sát thao tác của người học, dựa
theo tiêu chuẩn trong phiếu để đánh giá kĩ năng làm đất trồng rau, đồng thời đánh
giá thái độ thực hành của người học.
- Yêu cầu người học:
+ Tạo luống trồng rau thẳng, đúng kích thước; xử lý đất đúng kĩ thuật;
bón phân lót đúng cách và đúng lượng.
+ Hoàn thành đúng thời gian.
+ Vui vẻ, tích cực và bảo đảm an toàn lao động.
+ Tự rút ra nhận xét kết quả thực hành và ghi vào Phiếu thực hành.
- Hướng dẫn tự thực hành rèn luyện thường xuyên thêm tại rẫy của gia đình.
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PHIẾU THỰC HÀNH
Của ngƣời học
Họ và tên ngƣời học: …………………………………………………………......
Yêu cầu: Tạo luống trồng rau đúng kích thước; xử lý đất đúng kĩ thuật; bón
phân lót đúng cách và đúng lượng. Rút ra nhận xét kết quả thực hành.
Các ƣớc thực hành

Tự nhận xét k t quả thực hành

1. Chọn đất

…………………………………………………

2. Làm tơi đất

……………………………………………….…

3. Lên luống

……………………………………………….…

4. San phẳng mặt luống

……………………………………………….…

5. Bón lót

……………………………………………….…

6. Phơi nắng

……………………………………………….…
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Của ngƣời dạy

Họ và tên ngƣời học: …………………………………………………………....
Nội dung đánh giá

Điểm chuẩn

Điểm đánh giá

7

…………..

1.1. Thực hiện đúng trình tự

(2)

…………..

1.1. Thực hiện đúng yêu cầu

(5)

…………..

2. Thái độ làm việc

2

…………..

3. Thời gian thực hiện

1

…………..

Cộng

10

…………..

1. Kĩ năng thực hành
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PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH MINH HOẠ LỚP THỰC NGHIỆM

Hình 4.1: Đường vào điểm TN thuộc Xã
Phú Mỹ - Huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng

Hình 4.2: Bàn việc mở lớp

Hình 4.3: ND hướng dẫn kiến thức mới

Hình 4.4: NH rất chăm chú học tập

Hình 4.5: ND tận tình hướng dẫn
những NH yếu

Hình 4.6: NH làm việc theo nhóm nhỏ
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Hình 4.7: Các nhóm tích cực thảo luận
với sự hỗ trợ của ND

Hình 4.9: NH tự tin trình bày kết quả
làm việc của nhóm

Hình 4.11: ND làm mẫu thao tác lên luống
trồng rau cho từng nhóm NH quan sát
theo kiểu “cầm tay chỉ việc”

Hình 4.8: NH rất đa dạng về lứa tuổi

Hình 4.10: Một góc liếp rẫy của gia
đình NH Lý T. X. Hiền (đối chứng)

Hình 4.12: NH làm theo thao tác
lên luống trồng rau
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Hình 4.13: Từng nhóm NH thực hành
gieo hạt giống

Hình 4.14: Từng nhóm NH thực hành
phủ rơm sau khi gieo hạt

Hình 4.15: ND hướng dẫn NH
thu mẫu thiên địch và dịch hại

Hình 4.16: NH làm thí nghiệm
để quan sát cây rau hút nước

Hình 4.17: ND hướng dẫn
từng nhóm NH quan sát cây rau

Hình 4.18: GV Trung tâm GDNNGDTX huyện Mỹ Tú dự giờ thực
hành tại rẫy mẫu của lớp TN

xxxix

Hình 4.19: NH lớn tuổi sử dụng kính lúp
quan sát dấu hiệu sâu bệnh trên lá rau

Hình 4.21: ND trợ giảng giúp xóa bỏ
rào cản ngôn ngữ giữa ND và NH

Hình 4.23: Cây củ cải trắng
tại rẫy thực hành của lớp

Hình 4.20: NH so sánh giữa kinh
nghiệm cũ và kiến thức mới theo
PP thông qua tình huống

Hình 4.22: Cây cải xanh giống
tại rẫy thực hành của lớp

Hình 4.24: Sản phẩm rau muống
tại rẫy thực hành của lớp
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Hình 4.25: Rẫy thực hành trồng củ cải
trắng tại gia đình NH Đồ Thị So

Hình 4.26: Rẫy thực hành trồng
rau muống tại gia đình của
NH Lý Thị Xuân Hiền

Hình 4.27: NH làm việc nhóm
theo kĩ thuật “Khăn trải bàn”

Hình 4.28: Một sản phẩm làm việc nhóm
theo kĩ thuật “Khăn trải bàn”

Hình 4.29: Các nhóm tích cực góp ý
cho kết quả của nhau

Hình 4.30: NH rất vui vẻ, hào hứng
thi đua học tập

