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ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở PHẦN LAN: CÁC MÔ HÌNH HIỆN TẠI 

VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI 

                                                            Pertti Kansanen 

1. Giới thiệu 

1.1. Sơ lược lịch sử phát triển 

Đào tạo giáo viên (ĐTGV) ở Phần 

Lan có hai hướng phát triển truyền 

thống. Hướng phát triển thứ nhất và lâu 

đời là đào tạo giáo viên cho bậc trung 

học phổ thông và hướng thứ hai liên 

quan đến ĐTGV cho giáo dục tiểu học. 

Gắn kết chặt chẽ với hướng ĐTGV thứ 

hai là giáo dục và đào tạo giáo viên mầm 

non. ĐTGV hiện nay rất đa dạng bao 

gồm nhiều nhóm đối tượng giáo viên 

khác nhau đang làm việc hàng ngày tại 

các trung tâm chăm sóc trẻ em, các cơ sở 

dạy nghề và giáo dục người lớn. 

Dấu mốc đầu tiên của ĐTGV ở Phần 

Lan ra đời năm 1852 do GS – chủ tịch 

giáo dục tại đại học Helsinki khởi 

xướng. Vị giáo sư sư phạm này đã giảng 

phương pháp giảng dạy để hướng dẫn 

sinh viên các kỹ năng giảng dạy. Nhiệm 

vụ của giảng viên sư phạm là phát triển 

đào tạo giáo viên, đặc biệt giáo viên các 

trường phổ thông. 

Những sinh viên muốn trở thành giáo 

viên trường phổ thông (giáo viên bộ 

môn) thường học môn chuyên ngành tại 

các khoa chuyên ngành sau đó tiến hành 

thực tập giảng dạy trong các trường sư 

phạm. Giảng viên sư phạm có trách 

nhiệm hướng dẫn sinh viên thực tập sư 

phạm trong quá trình học tập tại trường. 

Vai trò của giáo viên trong phát triển hệ 

thống nhà trường rất được coi trọng. Vị 

trí của giảng viên sư phạm được kết nối 

chặt chẽ với đào tạo giáo viên nói riêng 

và nhà trường nói chung. Giáo dục trở 

thành một môn học quan trọng và khác 

biệt so với các môn học khác. Iisalo cho 

rằng chúng đã có ảnh hưởng tức thì đến 

các vấn đề thực tập liên quan đến vai trò 

của giảng viên, trở thành những đặc 

điểm thống nhất ở châu Âu thời gian đó. 

Tuy nhiên, thời gian sau đó các đặc điểm 

này có vai trò ít quan trọng hơn, vị trí 

quan trọng của đào tạo giáo viên đánh 

mất dấu ấn bởi nhiều sự kiện giáo dục 

thời gian đó. 

Bắt đầu thời gian những năm 1807-

1827 hoạt động trao đổi sư phạm được tổ 

chức tại trường Đại học. Mặc dù chỉ 

trong một thời gian ngắn, nó được thiết 

kế cho các nhu cầu ĐTGV. Một cách tự 

nhiên, các bài giảng sư phạm do các giáo 

viên tiềm năng thiết kế  nhưng thường 

không có hệ thống và phụ thuộc vào ảnh 

hưởng của giảng viên.  

Trường đại học đào tạo giáo viên tiểu 

học đầu tiên được thành lập ở Jyväskylä 

năm 1863. Chương trình giảng dạy cho 

giáo viên tiểu học được thiết kế dựa theo 

mô hình của Thụy Sĩ và Đức, và đặc biệt 

chú trọng tới ảnh hưởng của Rousseau, 

Pestalozzi và Diesterweg.  Chương trình 

có mối liên hệ gần gũi giữa lý thuyết,  

thực hành và tình hình thực tế, ví dụ như 

thủ công mỹ nghệ cũng có vị trí của 

mình trong chương trình giảng dạy. 
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Dựa trên mô hình của Trường Cao 

đẳng Jyväskylä, nhiều trường đào tạo 

giáo viên được thành lập. Sau nhiều giai 

đoạn trung gian, một cuộc cải cách lớn 

đã diễn ra thông qua Luật đào tạo giáo 

viên năm 1971.  

Năm 1974, ĐTGV cho các trường 

học toàn diện và các trường trung học 

phổ thông được phân công lại cho các 

trường đại học. Đồng thời, các khoa giáo 

dục đã được thành lập trong mỗi trường 

đại học với các phòng giáo dục và phòng 

ĐTGV. 

Các phòng giáo dục được thành lập 

trước, trong đó tập trung  

nghiên cứu giáo dục nói chung và các 

vấn đề về quản lý và lập kế hoạch giáo 

dục. Các đơn vị ĐTGV được thành lập 

thời gian gần đây, và có trách nhiệm bao 

gồm cả ĐTGV và nghiên cứu về giảng 

dạy và đào tạo giáo viên. Với những cải 

cách trong toàn bộ hệ thống giáo dục đại 

học năm 1979, mức độ đạt được trong 

ĐTGV đã trở nên không có sự khác biệt 

so với mức độ đề ra của các môn học 

khác.  

Sau cải cách này, tất cả các giáo viên 

đứng lớp (lớp 1 – 6) đều phải có bằng 

thạc sĩ, chuyên ngành giáo dục. Các giáo 

viên bộ môn (lớp 7 – 12) đều tập trung 

chuyên môn vào bộ môn mình giảng 

dạy. Bắt đầu từ năm 1995, các giáo viên 

mầm non cũng được đào tạo tại các 

trường đại học, và sinh viên tốt nghiệp 

phải trải qua bài kiểm tra để được nhận 

bằng Đại học. Một đặc điểm riêng biệt 

của ĐTGV Phần Lan là các giáo viên 

tiểu học và trung học đều phải có bằng 

Thạc sĩ và trình độ học vấn là tương 

đương. 

1.2. Các tính năng cơ bản của hệ 

thống giáo dục Phần Lan  

Hệ thống giáo dục Phần Lan bao gồm 

học toàn diện (chín năm đối với các 

nhóm tuổi bắt đầu từ 7 tuổi), giáo dục 

trung học (ba năm giáo dục phổ thông ở 

một trường trung học phổ thông hoặc 2-6 

năm giáo dục nghề nghiệp), giáo dục đại 

học và giáo dục dành cho người lớn. 

Giáo dục mầm non tự chọn được cung 

cấp cho trẻ em 5 đến 6 tuổi.  

Giáo viên đứng lớp dạy cấp thấp hơn 

của trường học toàn diện,  từ lớp 1 tới 6, 

và chịu trách nhiệm cho toàn bộ  các 

nhóm tuổi. Họ dạy tất cả các môn học, 

hướng dẫn phát triển cá nhân cho toàn 

bộ học sinh của mình. Các giáo viên bộ 

môn giảng dạy các lớp trên của trường 

học toàn diện, từ lớp 7 tới 9, hoặc trong 

các trường phổ thông,  họ thường dạy 

một hoặc hai môn học. Hơn một nửa học 

sinh tiếp tục học trung học phổ thông sau 

khi hoàn thành chương trình học toàn 

diện (ba năm đối với học sinh tuổi từ 16 

đến 18), và kết thúc với kì thi tuyển được 

yêu cầu nếu muốn theo đuổi học tập tại 

trường đại học. Ít hơn 40 % số học sinh 

ghi danh trực tiếp tham gia vào các mô 

hình và cấp độ khác nhau của  giáo dục 

nghề nghiệp – đây cũng là một trong các 

con đường dẫn đến việc học đại học. 

1.3. Lựa chọn sinh viên cho đào tạo 

giáo viên  

Trở thành một giáo viên luôn luôn 

phổ biến ở những phụ nữ trẻ, thậm chí ít 
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hơn so với những thanh niên trẻ. Ở đây 

cạnh tranh rất khắc nghiệt và chỉ có 15% 

trong số các ứng viên được chọn. Việc 

tuyển dụng giáo viên đứng lớp và giáo 

viên bộ môn là khác nhau bởi những 

người muốn trở thành giáo viên đứng lớp 

phải học giáo dục học như môn học 

chính và bắt đầu ngay trong chương trình 

ĐTGV. Các giáo viên bộ môn tiềm năng 

đăng ký để được nhận vào học môn học 

tương ứng trong một khoa khác của 

trường đại học và sẽ lựa chọn ĐTGV sau 

đó, thường là sau 2 năm.   

Việc lựa chọn giáo viên diễn ra trong 

hai giai đoạn. Số ứng viên có thể nhiều 

hơn 3-4 lần số lượng các vị trí và việc 

lựa chọn ứng viên dựa trên kết quả của 

họ trong kì thi tuyển và điểm tích lũy 

trong học tập ở trường của họ. Điểm 

cộng có thể thu được đối với các ứng cử 

viên có kinh nghiệm làm việc với trẻ em. 

 Theo quy định, giai đoạn thứ hai có 

ba thành phần khác nhau, bắt đầu với 

việc kiểm tra dựa trên những cuốn sách 

giáo khoa nhất định. Sau đó tiếp tục với 

một nhiệm vụ trong đó quan sát các kĩ 

năng tương tác xã hội và truyền thông và 

cuối cùng là phỏng vấn cá nhân liên 

quan đến những lý do tại sao các ứng cử 

viên lựa chọn trở thành giáo viên. 

 Các thủ tục lựa chọn giáo viên bộ 

môn về nguyên tắc cũng giống như  

đối với giáo viên đứng lớp. Sau khoảng 

hai năm học tập trong các khoa của 

trường đại học về các môn học chính, 

sinh viên đăng kí chương trình đào tạo 

giáo viên (ĐTGV)  trong khoa ĐTGV. 

Sau đó, họ tham gia giảng dạy trong các 

tình huống nhất định và tham gia một 

cuộc phỏng vấn cá nhân. Các sinh viên 

tiếp tục học tại các khoa riêng và đồng 

thời tiến hành các nghiên cứu về giáo 

dục, thường là trong hai năm (tương 

đương 35 tín chỉ về giáo dục). 

Địa vị của nghề dạy học ở Phần Lan 

khá cao, và đào tạo giáo viên cũng là 

một chương trình học phổ biến trong các 

trường đại học. Trong suốt thời kỳ mà 

các trường cao đẳng và  học viện giáo 

viên hoạt động, địa vị giáo viên đặc biệt 

cao. Sau khi chuyển giao việc ĐTGV 

cho các trường đại học, danh tiếng của 

các cơ sở này vẫn phổ biến trong giới 

sinh viên. Trong một số trường hợp, ở 

một vài môn học có vấn đề thường 

xuyên trong việc tuyển chọn đủ số lượng 

sinh viên trong chương trình đào tạo giáo 

viên, đặc biệt toán học và vật lý.  Một 

vấn đề khác là tỷ lệ đăng kí thấp của 

nam sinh viên đối với nghề dạy học, gần 

như ở tất cả cấp học và ở tất cả các môn 

học, so với tỉ lệ đăng ký của nữ sinh 

viên. Lương giáo viên thấp dường như là 

lời giải thích phổ biến nhất cho sự khác 

biệt này. 

 Trình độ học vấn cao của ĐTGV 

cũng giúp cho sinh viên tốt nghiệp thi 

tuyển vào các vị trí việc làm khác trong 

xã hội. Nhiều nam giáo viên không làm 

giáo viên thời gian lâu dài. Trong 

khoảng thời gian thị trường đi xuống, khi 

có ít lựa chọn thay thế, giáo viên sẽ tiếp 

tục giảng dạy. Kịch bản này là đặc trưng 

của những năm đầu thập kỉ 90. Khi xu 

hướng kinh tế thuận lợi, các trường học 

đều cần có giáo viên. Vào đầu những 

năm 2000, dường như có sự tăng nhẹ số 
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lượng đào tạo giáo viên. Mặc dù số 

lượng sinh viên đăng kí ĐTGV tương 

đối cao, vấn đề đặt ra là làm thế nào để 

có thể giữ giáo viên tại trường học trong 

tương lai. 

2. Toàn cảnh đào tạo giáo viên ở 

Phần Lan 

2.1. Kịch bản chung 

Tất cả 8 trường Đại học Phần Lan 

đều có các chương trình ĐTGV chủ yếu 

cho các giáo viên đứng lớp và các giáo 

viên bộ môn, và ngày nay, bao gồm cả 

các giáo viên mầm non (Tella, 1996). 

Các chương trình ĐTGV đặc biệt tập 

trung tại các trường đại học lớn cũng 

như các chương trình dành cho giáo viên 

hướng dẫn giáo dục. Kinh tế tại gia, thủ 

công mỹ nghệ (dệt may và công nghệ), 

và các giáo viên giáo dục thể chất cũng 

được tham gia các chương trình tại các 

trường đại học nhất định, trong khi các 

giáo viên âm nhạc và hội họa có cơ sở 

đào tạo riêng của mình. Tất cả các giáo 

viên trung học toàn diện phải có bằng 

Thạc sĩ với 160 tín chỉ (trong thời gian 4 

tới 5 năm). Các giáo viên mầm non được 

cung cấp chương trình 3 năm với 120 tín 

chỉ ở các trường đại học. Ngoài ra cũng 

có một trường đại học ngôn ngữ Thụy 

Điển để đáp ứng nhu cầu của một bộ 

phận dân số nói tiếng Thụy Điển 

(khoảng 6%) tại Phần Lan. Nó có trách 

nhiệm giảng dạy các giáo viên nói tiếng 

Thụy Điển. Các trường và các chương 

trình ĐTGV này cũng được tổ chức dựa 

theo các quy định được thiết lập bởi 

cộng đồng nói tiếng Phần Lan. ĐTGV 

trong giáo dục dạy nghề và giáo dục 

người lớn được tổ chức tại các trường 

học, các trường cao đẳng dạy nghề và 

trong các tổ chức độc lập. 

Điều cốt lõi trong ĐTGV ở Phần Lan 

được thể hiện bởi các nghiên cứu sư 

phạm với 35 tín chỉ, là yêu cầu đối với 

tất cả giáo viên. Giáo viên mầm non là 

ngoại lệ của quy định này. Vì vậy, 

nghiên cứu sư phạm tương đương được 

chấp nhận ở tất cả các loạn hình của 

nghề dạy học trong các trường học toàn 

diện và trường trung học phổ thông, 

cũng như trong các tổ chức dạy nghề và 

giáo dục người lớn. Ví dụ, nếu một giáo 

viên bộ môn mong muốn một vị trí của 

giáo viên đứng lớp, anh hay cô ta phải 

bổ sung nghiên cứu với các môn học mà 

có sự khác biệt với các môn học mà anh 

hay cô ta đã giảng dạy ở cấp thấp hơn 

(lớp 1 – 6), trong khi các nghiên cứu sư 

phạm của giáo viên sẽ được công nhận 

và không cần phải lặp lại. Tương tự, nếu 

một giáo viên đứng lớp muốn chuyển lên 

cấp cao hơn (lớp 7 – 9) của trường học 

toàn diện, họ phải bổ sung nghiên cứu 

của mình trong môn học mà họ dự định 

sẽ giảng dạy; trong khi đó, nghiên cứu 

sư phạm sẽ được công nhận cho công 

việc mới. Với giáo viên mầm non, tình 

huống có khác, yêu cầu của họ chỉ cần 

có bằng cử nhân (120 tín chỉ). Một giáo 

viên mầm non cũng cần phải bổ sung các 

nghiên cứu sư phạm của mình. Ngoài ra, 

họ cũng phải hoàn thành bằng Thạc sĩ 

(160 tín chỉ) nếu muốn chuyển tới 

trường học toàn diện. 
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2.2. Các nguyên tắc chính 

ĐTGV mang tính học thuật và diễn 

ra ở các trường đại học. 

Nội dung kiến thức và phương pháp 

sư phạm phải đủ rộng để giáo viên có thể 

hướng dẫn sự phát triển cho học sinh của 

mình một cách rộng rãi nhất có thể. Các 

môn học thay thế chính là phương pháp 

giảng dạy (didactics), cả các vấn đề 

chung và liên quan đến môn học. Tâm lý 

giáo dục và xã hội học giáo dục cũng 

đóng vai trò quan trọng. 

Mục đích là để liên kết lý thuyết với 

thực tế trong mối quan hệ đủ gần để một 

giáo viên có thể giải quyết các vấn đề 

giảng dạy hàng ngày trên cơ sở các kiến 

thức lý thuyết của mình. 

Các nghiên cứu sư phạm và các 

nghiên cứu nội dung kiến thức phải được 

tiến hành cùng nhau chặt chẽ. 

Vai trò của giáo viên trong bối cảnh 

xã hội mở rộng cần phải được nhấn 

mạnh. 

Tất cả các giáo viên phải đủ điều kiện 

thực hiện các nghiên cứu sau đại học. 

Các giáo viên tiểu học và trung học 

được đào tạo đại học và được đào tạo 

tiếp lấy bằng Thạc sĩ bao gồm 160 tín 

chỉ (4 năm rưỡi đến 5 năm rưỡi). 

Các nghiên cứu sư phạm đối với các 

loại hình ĐTGV đều được tổ chức bởi 

các khoa ĐTGV trong trường đại học và 

các tổ chức giáo dục.  

Các trường học, trong đó có phần 

quan trọng của thực hành sư phạm của 

sinh viên được thực hiện có liên quan 

hữu cơ với khoa giáo dục. Phần còn lại 

của thực hành sư phạm được thực hiện 

thường xuyên trong các trường học trên 

toàn quốc. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên 

được cấp bằng giáo viên và có thể thi 

tuyển vào các vị trí giảng dạy ở các 

trường. 

Đối với đào tạo tại chức, ý tưởng là 

nhằm hỗ trợ sự phát triển nghiệp vụ cá 

nhân của các giáo viên. Trách nhiệm chủ 

yếu thuộc về các thành phố có tổ chức 

các khóa học này với hỗ trợ từ nhà nước. 

Tuy nhiên còn có nhiều tranh cãi về khả 

năng và lựa chọn thay thế cho hệ thống 

đào tạo giáo viên tại chức.  

2.3. Ý tưởng đào tạo giáo viên dựa 

trên nghiên cứu 

Mục đích chính của mỗi chương trình 

ĐTGV là đào tạo những giáo viên có 

năng lực và phát triển các phẩm chất 

chuyên môn cần thiết để đảm bảo sự 

nghiệp giảng dạy lâu dài. Đằng sau mục 

tiêu này là niềm tin rằng ĐTGV ban đầu 

là hết sức quan trọng và bất kì sai sót nào 

xuất hiện trong chương trình cũng sẽ để 

lại hậu quả vô cùng khó khăn để khắc 

phục sau này. Nhu cầu ĐTGV tại chức là 

không thể tránh khỏi, nhưng nền tảng 

cho năng lực chuyên môn cần phải được 

truyền đạt trong thời gian ĐTGV ban 

đầu. 

 Ý tưởng này có nghĩa là các nguyên 

tắc nhất định phải được tôn trọng để đạt 

được mục tiêu và mục đích vốn có của ý 

tưởng. Trước hết, một chương trình 
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ĐTGV cần phải được xây dựng một cách 

hệ thống. Do đó, nó cần có những niềm 

tin cơ bản để định hướng và một chủ đề 

tổ chức hoặc chủ đề phục vụ như là các 

nguyên tắc cho sự lựa chọn nội dung của 

chương trình (Galluzo và Pankratz, 

1990). Ngoài một chương trình rõ ràng, 

tư duy tiềm ẩn và các yếu tố có điều kiện 

cần phải định hướng cho hệ thống và 

cung cấp không gian cho các chương 

trình trong bối cảnh này (Doyle, 1990, 

pp. 3-4).  

Đào tạo giáo viên ở Phần Lan nhằm 

đạt được một sự phát triển cân bằng 

nhân cách của từng giáo viên, một quá 

trình mà trong đó tư duy sư phạm của 

mình đóng một vai trò thiết yếu 

(Kansanen et al, 2000.). Mục đích chung 

này được dựa trên các nghiên cứu về 

giáo dục như là một môn học chính bao 

gồm ba lĩnh vực nội dung lớn: các lý 

thuyết về giáo dục, kiến thức nội dung 

sư phạm, và phương pháp dạy bộ môn và 

thực hành. Các lĩnh vực này có sự tương 

tác lẫn nhau, và là chủ đề tổ chức chính, 

từ đầu đến cuối chương trình, là một 

phương pháp tiếp cận dựa trên nghiên 

cứu. Cách tiếp cận này được tích hợp 

vào từng khóa học riêng biệt trong 

chương trình. Các khóa học có hệ thống 

về các phương pháp nghiên cứu được 

giới thiệu tại phần đầu của chương trình. 

Cách tiếp cận dựa trên nghiên cứu được 

thể hiện trong luận văn thạc sĩ, mà mỗi 

sinh viên phải viết. Các giáo viên đứng 

lớp viết luận văn tốt nghiệp trong lĩnh 

vực giáo dục, trong khi các giáo viên bộ 

môn lựa chọn một chủ đề trong chuyên 

ngành của mình. Trong mọi trường hợp, 

mức độ học thuật của ĐTGV là như 

nhau cho tất cả giáo viên từ tiểu học đến 

trung học phổ thông. 

Zeichner (1983) đã đưa ra một phân 

loại về các chương trình ĐTGV có thể, 

phân chia chúng thành bốn mô hình: 

hành vi, truyền thống nghề, cá nhân hóa 

và định hướng câu hỏi.  Cách tiếp cận 

dựa trên nghiên cứu của Phần Lan tương 

tự như mô hình định hướng câu hỏi. Tất 

cả các phần của một chương trình ĐTGV 

phải được chứng minh bởi một tổng thể 

có hệ thống và phải tập trung vào quá 

trình tư duy mà một giáo viên có thể mô 

tả như là tiêu chuẩn được sử dụng trong 

nghiên cứu. Như Rudduck (1985, p. 288) 

đã khẳng định: "Nghiên cứu, [là] một 

quan điểm đi suốt chương trình học của 

các khóa đào tạo giáo viên ...."  

Mặc dù tất cả những hiểu biết xung 

quanh về các phương pháp nghiên cứu 

rất được kì vọng, tính chất công việc của 

giáo viên gần giống như hoạt động của 

một nhà nghiên cứu thực hành. Phản ánh 

là một cách để đạt được kiến thức về 

công việc của mình và về sự tương tác 

xảy ra trong quá trình dạy và học tập. 

Bengtsson (1995) đã thêm cuộc đối thoại 

với các đồng nghiệp và nghiên cứu như 

các khả năng khác. Khi tham gia vào sự 

phản ánh, một khoảng cách nhất định là 

cần thiết để có thể suy nghĩ về quyết 

định của chính mình và vai trò của họ 

trong thực tế. Trong quá trình này, giáo 

viên có thể sử dụng kiến thức của họ về 

kỹ năng tư duy dựa trên nghiên cứu mà 

trong đó bao gồm khả năng đọc các bài 

báo trên các tạp chí chuyên nghiệp và 

các báo cáo nghiên cứu. 
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Mục đích của ĐTGV dựa trên nghiên 

cứu là để truyền đạt khả năng đưa ra 

quyết định giáo dục dựa trên tranh luận 

hợp lý để bổ sung vào tranh luận hàng 

ngày hay tranh luận trực giác. Kỹ năng 

tư duy phù hợp với các nguyên tắc 

nghiên cứu được giả định trước một sự 

hiểu biết chung của tất cả các phương 

pháp nghiên cứu xung quanh, cũng như 

một thái độ tích cực đối với nghiên cứu. 

Tuy nhiên, việc phát triển một giáo viên 

thành một nhà nghiên cứu là một mục 

tiêu đòi hỏi khắt khe hơn. Trong cuộc 

vận động giáo viên như một nhà nghiên 

cứu, giáo viên tiến hành nghiên cứu độc 

lập hoặc phối hợp với một nhà nghiên 

cứu cấp cao. Mục tiêu thực tế là để viết 

và xuất bản một công trình.  

Tuy nhiên, tư duy dựa trên nghiên 

cứu nhằm mục đích sử dụng năng lực 

nghiên cứu trong giảng dạy của mình và 

trong việc đưa ra quyết định giáo dục 

của chính mình. Điều tự nhiên là nhiều 

nghiên cứu mô tả theo cách này giống 

như nghiên cứu thực tế và phù hợp với 

nghiên cứu định tính. Dù vậy, bằng cách 

hạn chế quá trình nghiên cứu thực tế đã 

nhìn ra rất nhiều công việc của một giáo 

viên. Cách tiếp cận mang tính triết học 

trong phân tích khái niệm và các yêu cầu 

cần thiết trong việc đánh giá những nhu 

cầu quan trọng cho việc giảng dạy. Sự 

sẵn sàng và kỹ năng để đọc các tạp chí 

chuyên ngành thuộc về năng lực và 

phương pháp giảng dạy dựa trên nghiên 

cứu. 

Trong sự phát triển của tư duy dựa 

trên nghiên cứu cho giảng dạy hàng 

ngày, nguyên tắc của sự tương tác liên 

tục trong các nghiên cứu và thực hành 

được thực hiện kể từ khi bắt đầu chương 

trình. Mục tiêu cuối cùng là các luận văn 

thạc sĩ khi kết thúc nghiên cứu, nhưng 

các văn bản của một số hồ sơ có hệ 

thống là cần thiết trong suốt thời gian 

nghiên cứu. Ý tưởng về một chương 

trình giảng dạy xoắn ốc được áp dụng, 

và các khóa học có tầm quan trọng cơ 

bản được tích hợp theo chiều dọc vào 

trong các nghiên cứu. Trong mỗi giai 

đoạn của nghiên cứu, các khóa học về 

phương pháp nghiên cứu được tích hợp 

với các nghiên cứu khác. 

2.4. Vai trò của thực hành sư phạm 

trong đào tạo giáo viên dựa trên nghiên 

cứu 

Hytönen (1995) đã nêu ra một số 

nguyên tắc tích hợp nhằm kết hợp các 

yếu tố cần thiết của một chương trình 

ĐTGV. Ý tưởng cơ bản là tích hợp các 

khía cạnh lý thuyết với thực hành trong 

quá trình học. Tư duy dựa trên nghiên 

cứu được xem là nhân tố kết nối trong 

quá trình này.  

Nguyên tắc đầu tiên là bắt đầu giảng 

dạy thực hành càng sớm càng tốt. Mặc 

dù nhiều sinh viên có thể có kinh nghiệm 

giảng dạy trước khi bắt đầu các nghiên 

cứu đào tạo giáo viên, điều quan trọng 

đối với họ là phải đến thăm các trường 

học thực hành và làm quen với các thói 

quen và hoạt động của các tổ chức này.  

Thứ hai, sự tương tác giữa thực hành 

và nghiên cứu về lý thuyết giáo dục 

được nhấn mạnh trong suốt thời gian 

nghiên cứu. Toàn bộ các lý thuyết giáo 

dục, nội dung kiến thức sư phạm, và 
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thực hành tạo thành mục tiêu lý tưởng 

trong lĩnh vực này. Vì vậy, nói một các 

cụ thể, một vài thực hành giảng dạy diễn 

ra trong mỗi năm học tập và trong mỗi 

giai đoạn học tập là một phần của 

chương trình ĐTGV được thiết kế. 

Mỗi giai đoạn nghiên cứu có mục 

đích và đặc điểm riêng. Nhiều giai đoạn 

thực hành nối tiếp nhau, và mỗi giai 

đoạn được tích hợp vào tổng thể của 

chương trình ĐTGV. Thực hành giảng 

dạy được tổ chức tại các trường học thực 

hành đặc biệt cũng như trong các trường 

học thường xuyên. Lúc đầu, các sinh 

viên quan sát học sinh ở các độ tuổi khác 

nhau, vai trò của chúng như là các thành 

viên trong nhóm, và cách chúng tương 

tác trong quá trình giảng dạy trong lớp 

học và ở các cấp học khác nhau. Dần 

dần, nội dung giảng dạy thực tế được mở 

rộng đến các đối tượng khác nhau, các 

phương pháp giảng dạy, và tất cả các 

khía cạnh của việc giảng dạy. Mục tiêu 

cuối cùng của chương trình đào tạo giáo 

viên là để phát triển một giáo viên có 

tính cách tự chủ. Tất cả các giai đoạn 

thực hành được lên kế hoạch để thực 

hiện mục tiêu này.  

Quá trình giảng dạy thực hành từ các 

đơn vị nhỏ tới việc kết hợp lớn hơn. Các 

đặc tính đặc biệt của các giai đoạn giảng 

dạy thực hành khác nhau được đưa vào 

xem xét. Các yêu cầu đối với giáo viên 

đứng lớp và giáo viên bộ môn khác nhau 

về nhiều phương diện. Giáo viên đứng 

lớp phải đối mặt với nhiều môn học khác 

nhau, và sự phát triển tổng thể của mỗi 

học sinh là đặc biệt quan trọng đối với 

họ. Giáo viên bộ môn có thế mạnh hơn 

về nội dung kiến thức, nhưng các học 

sinh của họ sẽ cần phải đặc biệt chú ý 

bởi các nhóm tuổi mà họ thuộc nhóm 

tuổi đó. Các quan điểm lớn về công việc 

của giáo viên, trong các hình thức hợp 

tác với cha mẹ và gia đình học sinh của 

mình có vai trò quan trọng. Ngoài ra, sự 

hợp tác của tất cả các giảng viên sư 

phạm là điều cần thiết. 

Mỗi giai đoạn thực hành giảng dạy 

được kết hợp với nghiên cứu lý thuyết 

chi tiết có liên quan đến chủ đề đó. Mục 

đích là cho các giáo viên thực tập được 

nâng cao kiến thức mà theo đó hỗ trợ 

hoạt động giảng dạy của mình. Vì vậy, 

họ sẽ đọc các văn bản có liên quan và 

thảo luận về các môn học với nhau và 

với giáo viên hướng dẫn của họ.  

Thực hành giảng dạy trong các 

trường đại học và thực hành trong các 

trường học cộng đồng được tổ chức theo 

trình tự. Các trường đại học thực hành 

cũng hoạt động như các trường học toàn 

diện bình thường, theo chương trình 

tương tự như ở các trường khác. Tuy 

nhiên, yêu cầu về năng lực đặc biệt được 

mong chờ đối với những giáo viên có 

mong muốn được giám sát kinh nghiệm. 

Các trường học trong lĩnh vực này đại 

diện cho việc thực hành hàng ngày của 

các trường học nói chung.  

Nguyên tắc chính của chương trình là 

sự tích hợp các khía cạnh khác nhau của 

chương trình đào tạo giáo viên thông qua 

tư duy dựa trên nghiên cứu và tranh luận. 

Tuy nhiên, nguyên tắc này như vậy là 

chưa đủ. Nghiên cứu được xác định như 

thế nào và ý nghĩa của một phương pháp 
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tiếp cận dựa trên nghiên cứu là gì cũng 

rất quan trọng. Một cách giải thích rộng 

rãi và tự do trong nghiên cứu cần được 

áp dụng. 

3. Giáo dục và đào tạo cho giáo 

viên đứng lớp 

Giáo viên thực hiện giáo dục bắt 

buộc  giai đoạn tiểu học (lớp 1 đến lớp 

6) hầu hết được đào tạo ở các khoa đào 

tạo giáo viên của các trường sư phạm. 

Môn học chính đối với giáo viên đứng 

lớp là giáo dục với khoảng 75 tín chỉ. 

Phần còn lại của chương trình gồm các 

môn khác nhau được dạy ở trường tiểu 

học và thực tập sư phạm (35 tín chỉ), 

chuyên ngành một hoặc hai môn ở các 

trường tiểu học (30 đến 35 tín chỉ), và 

cuối cùng là các môn học chung, nghiên 

cứu ngôn ngữ và môn tự chọn. 

Cấu trúc chương trình đào tạo giáo 

viên đứng lớp có thể phác họa dưới đây:

 

Bảng 1. Cấu trúc chương trình đào tạo giáo viên đứng lớp 

Các môn chính   75 tín chỉ 

Giáo dục học   35 tín chỉ 

Sư phạm/phương pháp giảng dạy   35 tín chỉ 

Các môn bổ trợ   35 tín chỉ 

Ngôn ngữ và giao tiếp   12 tín chỉ 

Môn tự chọn   03 tín chỉ 

Tổng cộng = (tương đương) học vị thạc sĩ 160 tín chỉ 

3.1. Nghiên cứu giáo dục 

Như đã nói ở trên, các môn học chính 

đối với giáo viên đứng lớp là giáo dục – 

nghiên cứu hệ thống giáo dục trong đó 

nhấn mạnh đến giảng dạy, nghiên cứu và 

phương pháp sư phạm. Mối liên hệ giữa 

lý luận và thực tiễn là cần thiết ở mọi 

cấp học. Chương trình giảng dạy được 

tích hợp các yếu tố lý luận và thực tiễn, 

được hỗ trợ bởi kiến thức của nội dung 

và phương pháp nghiên cứu. 

Cấu trúc cơ bản của ĐTGV tại các 

trường đại học là giống nhau, mặc dù sự 

thích nghi với nhu cầu địa phương có thể 

dẫn đến một số khác biệt. Số lượng tín 

chỉ được trình bày ở trên là trung bình ở 

nhiều trường hợp và các ví dụ chủ yếu 

được lấy từ đại học Helsinki. Từng khoa  

 

 

ĐTGV có những điểm mạnh và đặc 

điểm riêng của mình. 

Mặc dù vậy, việc kiểm tra, đánh giá 

có chung hiện trạng. Trong các khóa học 

học thuật Phần Lan, , mỗi lĩnh vực học 

tập hoặc môn học có 3 cấp độ: Nghiên 

cứu cơ bản - 15 tín chỉ (approbatur), đối 

tượng liên quan đến nghiên cứu - 35 tín 

chỉ (cum laude approbatur) và nghiên 

cứu nâng cao – 55 tín chỉ (laudatur). 

Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực giáo 

dục gắn với giới thiệu về sự phát triển 

của các tư tưởng giáo dục gồm các yếu 

tố triết lý, lịch sử và xã hội và nhập môn 

phương pháp nghiên cứu, trong đó có cả 

nghiên cứu định tính và định lượng. Cơ 

sở của nghiên cứu dựa trên tư tưởng có 
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tác động ảnh hưởng thông qua các 

nghiên cứu chung của giáo dục. Tại cấp 

độ này, các khóa học về triết lý giáo dục, 

tâm lý giáo dục, xã hội học giáo dục, và 

cơ sở của quá trình giảng dạy (phương 

pháp dạy) là các khóa học trung tâm. 

Các khóa học về công nghệ thông tin và 

truyền thông cũng được bao gồm.  

3.2.  Các nghiên cứu cơ bản về giáo 

dục  

Các khóa học chính bao gồm các bài 

giảng, thảo luận nhóm nhỏ, và khuyến 

khích văn học đặc trưng. Vào cuối mỗi 

khóa học, một bài kiểm tra sẽ giúp đánh 

giá kết quả. Các mục tiêu và nội dung 

tổng thể nhằm giải quyết sự phát triển 

mang tính lịch sử của các hoạt động giáo 

dục và trường học. Phân tích lý thuyết và 

khái niệm được nhấn mạnh, và trong các 

cuộc thảo luận nhóm nhỏ, một số tác 

phẩm văn học cổ điển trong lĩnh vực này 

được nghiên cứu để đạt được một sự 

hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề môn học. 

Sinh viên cũng được kì vọng tìm hiểu về 

lịch sử của tư tưởng tâm lý và đánh giá ý 

nghĩa của mô hình khác nhau và trường 

học. Các chủ đề trung tâm ở cấp độ này 

là kiểm soát hoạt động xã hội, sự hình 

thành của một cá nhân triển vọng, và ý 

nghĩa của quá trình dạy - nghiên cứu - 

học tập và các yếu tố kiểm soát của nó. 

Hoạch định chính sách và các yếu tố xã 

hội tạo thành ranh giới xã hội và chương 

trình đào tạo lớn hơn liên quan đến tổ 

chức trường học. 

Trong lĩnh vực sư phạm, sinh viên 

được làm quen với các vấn đề cơ bản của 

việc lập kế hoạch giảng dạy. Nghiên cứu 

quy mô nhỏ theo định hướng lớp học 

được tiến hành, và một số bài tập quan 

sát thực tế được thực hiện trong các 

trường học thực hành. Khái niệm khoa 

học – giáo dục cơ bản, đánh giá nghiên 

cứu khoa học – giáo dục và ứng dụng 

của nó, và các hình thức cơ bản của hoạt 

động giáo dục được sao chép. Trong 

thảo luận nhóm, việc xây dựng các mục 

tiêu giảng dạy và hoạt động của họ, cũng 

như thủ tục giảng dạy cơ bản, là chủ đề 

trung tâm. Phản ánh tập trung vào tổng 

thể của quá trình giảng dạy bao gồm tất 

cả các yếu tố ảnh hưởng đến tổng thể 

này.  

3.3. Nghiên cứu tầm trung trong 

giáo dục  

Ở cấp độ này, học sinh có được sự 

hiểu biết sâu sắc hơn về phương pháp 

dạy. Các khóa học trung tâm tập trung 

vào các khía cạnh lý thuyết giảng dạy, 

phát triển chuyên môn, đánh giá giảng 

dạy và đánh giá tâm lý của học sinh. Các 

mô-đun sau bao gồm nghiên cứu thêm 

các phương pháp nghiên cứu với một 

khóa học về thống kê nâng cao cũng như 

các phương pháp nghiên cứu định tính 

và định lượng. Những khóa học này 

được liên kết đến các khóa học về sư 

phạm và, đặc biệt, với thực hành các 

phong cách khác nhau để giảng dạy học 

sinh. 

Đối với giáo viên đứng lớp chịu trách 

nhiệm về giáo dục mầm non, việc dạy 

đọc và viết là một phần quan trọng trong 

chương trình học của họ. Các khóa học 

giáo dục  đặc biệt và tư vấn học sinh 

cũng được tích hợp vào chương trình.  
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Thảo luận chuyên môn (Proseminar 

work), trong đó khía cạnh lý thuyết và 

thực tiễn của chương trình được kết hợp 

với nhau, tạo thành một phần tích hợp 

của nghiên cứu tầm trung trong giáo dục. 

Các sinh viên, riêng lẻ hoặc theo cặp, 

phải chuẩn bị một dự án và phác thảo 

một kế hoạch nghiên cứu. Mục đích là 

để phát triển và thực hành kỹ năng 

nghiên cứu nhằm tiếp thu kiến thức cá 

nhân trong quá trình dạy - nghiên cứu -  

học tập và sử dụng nó trong thực tế của 

riêng mình. Các sinh viên sẽ trình bày kế 

hoạch nghiên cứu của mình trong các 

buổi hội thảo, thảo luận với nhau, phê 

phán, và đánh giá kế hoạch phù hợp. Kế 

hoạch này được thực hiện, và một báo 

cáo bằng văn bản được trình bày trong 

hội thảo. Các sinh viên cũng tìm hiểu về  

công nghệ thông tin và truyền thông 

trong thực tế giảng dạy và trong công 

việc nghiên cứu.  

Thảo luận chuyên môn liên kết chặt 

chẽ với thực hành và giảng dạy sinh 

viên. Sinh viên đến thăm trường đào tạo 

đại học vào đầu quá trình học của mình 

và dần dần trở nên quen thuộc với học 

sinh và các hoạt động giảng dạy ở cấp 

thấp hơn của trường học toàn diện. 

Trong thời gian học trung cấp, sinh viên 

tham gia vào một khóa học được gọi là 

thực tập thực hành định hướng. Họ làm 

việc một mình hoặc theo cặp trong các 

trường học bình thường hoặc trong các 

trường chuyên ngành trong khoảng hai 

tuần. Họ quan sát giảng dạy, là đồng 

giáo viên và thực hành giảng dạy của 

mình. Họ làm quen với nội dung của 

chương trình giảng dạy địa phương và 

phương pháp đánh giá được sử dụng 

trong các trường học mà họ làm việc. 

Như một công cụ phản chiếu, các sinh 

viên sẽ thu thập được một hồ sơ kinh 

nghiệm. Sinh viên được yêu cầu xây 

dựng các mục tiêu để theo đuổi trong 

thời gian thực hành và ghi lại kinh 

nghiệm của mình để phân tích kết quả. 

Một phần quan trọng của các văn bản hồ 

sơ là tài liệu về việc đánh giá tâm lý của 

học sinh. Ý tưởng và những hiểu biết sâu 

sắc cũng được trình bày. Sinh viên được 

yêu cầu trình bày một bản tóm tắt bằng 

văn bản của giai đoạn định hướng này 

trong thời gian thực hành. Do đó, các tài 

liệu tạo, hồ sơ kinh nghiệm thu thập 

được có thể được sử dụng trong các dự 

án nghiên cứu của khoa.  

Các phần khác nhau của nghiên cứu 

tầm trung cũng được tích hợp thông qua 

một cuộc kiểm tra thông qua đọc sách 

chuyên ngành. Mỗi sinh viên đọc từ ba 

đến bốn cuốn sách đặc trưng và trả lời 

câu hỏi của một người giám sát – người 

này cũng chính là người đánh giá các 

câu trả lời của sinh viên. Việc đọc một 

số sách chuyên ngành lớn giúp sinh viên 

có được một cái nhìn mang tính lý thuyết 

sâu hơn vào những gì họ đã học được 

trước đây. 

3.4. Nghiên cứu nâng cao trong 

giáo dục 

Nghiên cứu nâng cao trong giáo dục 

bao gồm ba phần: một dự án nghiên cứu, 

một bài kiểm tra nâng cao về văn học 

đặc trưng, và một nghiên cứu thực hành. 

Mặc dù các nghiên cứu tầm trung và 

nâng cao được tách ra để xuất hiện trong 

các phần khác nhau của chương trình 
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nghiên cứu, một số phần của hai cấp độ 

nghiên cứu này có thể tiến hành song 

song và trong cùng thời gian. 

Các dự án nghiên cứu có mục đích 

làm sâu sắc thêm và tích hợp các khía 

cạnh thực tế và lý thuyết của chương 

trình. Sinh viên sẽ trở nên quen thuộc 

với vấn đề do chính họ lựa chọn mà 

trung tâm là các hoạt động giảng dạy. 

Các công việc trong dự án được thực 

hiện trong hai cuộc hội thảo. Trong buổi 

hội thảo đầu tiên, các vấn đề của nghiên 

cứu được trình bày, cơ sở lý thuyết, nhận 

định và tìm kiếm tài liệu tham khảo, 

hoàn tất. Mỗi người tham gia trình bày 

một bài báo với một kế hoạch nghiên 

cứu phác thảo các vấn đề của mình và 

phương pháp thu thập dữ liệu. Các bài 

báo này sẽ được thảo luận trong hội thảo. 

Trong buổi hội thảo thứ hai, mỗi sinh 

viên được dự kiến sẽ trình bày một số 

kết quả sơ bộ về nghiên cứu của mình. 

Các bài thuyết trình một lần nữa được 

thảo luận, và việc sử dụng các chương 

trình máy tính và chuẩn bị các bài báo là 

hoạt động quan trọng. Ở giai đoạn này, 

các sinh viên phải thu thập dữ liệu để 

viết báo cáo. Mỗi sinh viên sẽ trình bày 

phiên bản cuối cùng bài báo cáo của 

mình. Các nhóm hội thảo được giám sát 

bởi các giáo sư về giáo dục hoặc bởi các 

giảng viên có trình độ tiến sĩ. Theo quy 

định, một nhóm hỗ trợ cũng có mặt để 

giúp đỡ các vấn đề thực tế, chẳng hạn 

như việc xây dựng một bảng câu hỏi và 

các câu hỏi phỏng vấn, xử lý dữ liệu để 

máy tính để phân tích số liệu, các tài liệu 

văn bản cuối cùng, v.v… 

Các dự án nghiên cứu yêu cầu một 

văn bản báo cáo khoa học (khoảng 80 

đến 120 trang) – tương đương luận văn 

Thạc sĩ. Một bài luận có kỳ hạn về đề tài 

liên quan đến việc nghiên cứu luận luận 

văn được tiến hành sau các báo cáo. 

Luận văn thích hợp và bài luận được 

chấm điểm theo thang bảy điểm. 

Luận văn thạc sĩ được tiến hành độc 

lập. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu, tìm 

kiếm tài liệu, phân tích dữ liệu,… có thể 

được thực hiện theo cặp hoặc theo nhóm. 

Các sinh viên cũng được phép lựa chọn 

đề tài của mình một cách tự do, tương 

ứng với các mối quan tâm của mình. 

Phần lớn các đề tài nhằm giải quyết các 

vấn đề thực tiễn trong trường học, việc 

học tập của sinh viên, công việc của giáo 

viên, kế hoạch giảng dạy trong trường 

học, v.v… Một số sinh viên có thể tham 

gia dự án nghiên cứu được phát triển 

trong khoa của mình. Hầu hết sinh viên 

chọn một đề tài mang tính cá nhân và 

tiến hành một cách độc lập chỉ giữ liên 

lạc với người giám sát của mình. Nếu có 

thể, các đề tài nghiên cứu được chọn từ 

kinh nghiệm cá nhân trong thực hành 

giảng dạy. Khi có văn bằng thạc sĩ được 

chấp nhận, vượt qua bài kiểm tra, và tích 

lũy được 160 tín chỉ, sinh viên sẽ được 

kiểm tra kỹ năng cần thiết để ghi danh 

vào nghiên cứu tiến sĩ về giáo dục. 

Các khóa học về phương pháp nghiên 

cứu nâng cao gắn liền với công việc của 

dự án. Các kiến thức nâng cao của cả hai 

phương pháp định lượng và định tính 

đều được nghiên cứu. Phương pháp định 

tính ngày càng được nhấn mạnh, và hầu 

hết các học sinh áp dụng các kỹ năng 
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định lượng khác nhau trong công việc dự 

án của mình. Phân tích chất lượng nội 

dung, nền tảng lý thuyết, kỹ thuật đồ họa 

hình ảnh (phenomenographic), nghiên 

cứu điển hình  (case studies), và nghiên 

cứu hành vi đã trở nên phổ biến với việc 

xây dựng nghiên cứu trong lĩnh vực giáo 

dục. Phương pháp định lượng với việc 

phân tích các yếu tố, phân tích hồi quy 

(regression analysis), và các biến đa 

dạng khác vẫn được các sinh viên sử 

dụng. Nghiên cứu luận án Thạc sĩ bao 

gồm các kiến thức về công nghệ thông 

tin và thiết bị liên lạc. 

Đối với bài kiểm tra văn học nâng 

cao, các sinh viên phải học bốn cuốn 

sách về vấn đề quan tâm hiện tại. Sách 

có thể được lựa chọn từ một danh sách 

dài, hầu hết các cuốn sách được liệt kê 

đều là tài liệu nổi tiếng quốc tế. Sự tham 

gia của các giáo sư trong khoa trong suốt 

học kỳ có thể được thay thế bởi hai trong 

số các cuốn sách được lựa chọn. 

3.5.  Nghiên cứu thực hành 

Thực hành thường bao gồm các khóa 

thực tập từ đầu đến trình độ nghiên cứu 

nâng cao. Mặc dù việc tổ chức nghiên 

cứu thực hành chủ yếu là giống nhau ở 

các trường đại học khác nhau, các 

nghiên cứu như vậy có thể được điều 

chỉnh và áp dụng theo điều kiện địa 

phương. Điều đó có nghĩa là, sau phần 

giới thiệu thực hành ở phần đầu của 

nghiên cứu, đầu tiên, thực hành cơ bản, 

sau đó thực hành tại hiện trường, và, 

cuối cùng, thực hành dạy. Thời gian 

giảng dạy từ xa cũng là một cách khác 

để hoàn thành một số phần bắt buộc của 

giai đoạn thực hành. Việc này có thể 

được sử dụng rộng rãi hơn, tuy nhiên, sẽ 

trở nên phổ biến trong tương lai gần. 

Cấu trúc của nghiên cứu giảng dạy thực 

hành có thể thay đổi đáng kể từ các 

trường đại học tới các trường đại học, 

lên đến mười lăm tín chỉ trung bình. 

Trong thực hành cơ bản, sinh viên 

làm quen với việc giảng dạy các môn 

học khác nhau, các hình thức cơ bản về 

giảng dạy, và việc đánh giá giảng dạy và 

học tập. Các sinh viên lên kế hoạch, 

giảng dạy và đánh giá bài học trong các 

môn học khác nhau. Việc thực hành cơ 

bản được hoàn thành trong trường đào 

tạo đại học, và các giáo viên giám sát lớp 

học chịu trách nhiệm cho công việc biên 

soạn hồ sơ. Một danh mục hồ sơ biên 

soạn cũng có thể chứa tài liệu giảng dạy 

mà một sinh viên phải chuẩn bị cùng với 

nghiên cứu thực hành và đánh giá công 

việc của riêng mình. Nhìn chung, danh 

mục biên soạn tập trung vào việc phân 

tích giảng dạy các môn học khác nhau. 

Sinh viên cũng quan sát việc giảng dạy 

của bạn cùng lớp của mình và ghi lại 

những đánh giá vào danh mục biên soạn 

của mình. Thời gian thực hành bao gồm 

nhiều buổi thảo luận về giảng dạy của 

sinh viên và các danh mục biên soạn của 

sinh viên. Tất cả các nghiên cứu thực 

hành được tiến hành cùng với các nghiên 

cứu khác, và giảng dạy thực hành cơ bản 

liên quan chủ yếu đến phương pháp sư 

phạm và các khóa học về phương pháp 

dạy bộ môn. 

Việc giảng dạy tại hiện trường và 

giảng dạy thực hành cuối cùng là giai 

đoạn nghiên cứu có thể được kết hợp khi 
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các sinh viên mở rộng quan điểm của 

mình về việc dạy học như là một nghề 

nghiệp và các cách làm việc khác nhau 

như một giáo viên. Mục đích là để sinh 

viên tìm cách làm việc riêng của mình 

như một giáo viên đứng lớp. Các sinh 

viên làm việc cùng với các giáo viên 

giám sát của họ và với sự gia tăng trách 

nhiệm trong cùng một lớp, trong khoảng 

thời gian tương đối dài. Giai đoạn thực 

tập thực hành này thường được kết hợp 

với chuyến đi thực tế cho các tổ chức 

giáo dục đặc biệt. Sinh viên cũng sẽ 

quen hơn với các vấn đề về giáo dục đặc 

biệt. Trong giai đoạn thực hành cuối 

cùng, các sinh viên được dự kiến sẽ sử 

dụng các kỹ năng tư duy dựa trên nghiên 

cứu và xác định các đề tài có thể lựa 

chọn cho luận văn của mình nếu không 

tiếp tục công việc thảo luận chuyên môn. 

Các dự án nghiên cứu tổng thể có liên 

quan đến các nghiên cứu thực hành. 

3.6. Nghiên cứu phương pháp dạy 

bộ môn  

Nghiên cứu phương pháp dạy môn 

học bao gồm các nghiên cứu đa ngành về 

các môn học được giảng dạy tại cấp 

trung học toàn diện. Những nghiên cứu 

này gồm 35 tín chỉ. Mục tiêu dự định là 

cho các sinh viên tiếp thu đầy đủ các kỹ 

năng về các môn học nhất định và các kỹ 

năng sư phạm cơ bản có liên quan để có 

thể làm việc như giáo viên đứng lớp. Các 

nghiên cứu về tiếng mẹ đẻ (Phần Lan) và 

toán học là bắt buộc đối với tất cả sinh 

viên. Kỹ năng và các môn học về nghệ 

thuật (nghệ thuật, thủ công bao gồm cả 

hàng thủ công dệt may và công việc kỹ 

thuật, âm nhạc, và giáo dục thể chất) 

được nhóm lại thành các khóa học bắt 

buộc và tùy chọn. Các môn học giới 

thiệu (lịch sử, khoa học tự nhiên, sinh 

học, địa lý, tôn giáo và đạo đức) cũng 

được chia thành các học phần bắt buộc 

và tự chọn. Nghiên cứu phương pháp 

dạy được nhấn mạnh nhằm giúp các sinh 

viên học được cách dạy bộ môn. Về 

nguyên tắc, giáo viên đứng lớp phải có 

khả năng dạy tất cả các môn học được 

bao gồm trong chương trình học toàn 

diện. Yêu cầu này vẫn được giữ trong 

các trường có quy mô nhỏ, đặc biệt là ở 

nông thôn. Ở các trường lớn hơn, giáo 

viên có thể chuyên về một vài môn học 

và do đó có thể khai thác thế mạnh của 

mình. Nghiên cứu phương pháp dạy bộ 

môn này phần nào được tổ chức trong 

các khoa của đào tạo giáo viên, và một 

phần trong các phòng ban môn học ở các 

khoa khác. 

3.7.  Nghiên cứu môn học thiểu số 

Có hai cách để nghiên cứu các môn 

học thiểu số. Sinh viên có thể chọn hai 

môn học hoặc mô-đun, mỗi một môn là 

15 tín chỉ, hoặc một mô-đun 35 tín chỉ. 

Ngoài các môn học truyền thống, một số 

mô-đun môn học biên soạn hoặc tích 

hợp có sẵn, ví dụ như, trong năm đầu, 

nghệ thuật, các môn giáo dục thể chất, 

âm nhạc, thủ công, cũng như giáo dục 

thông tin và phương tiện truyền thông, 

v.v… 

3.8.  Nghiên cứu ngôn ngữ và 

truyền thông 

Nghiên cứu ngôn ngữ và truyền 

thông về cơ bản được chia thành các 

khóa học bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng nước 
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ngoài. Các khóa học bằng tiếng mẹ đẻ 

bao gồm giao tiếp bằng lời nói, bài 

thuyết trình và văn hóa Phần Lan, thông 

tin liên lạc lớp học, và phương pháp giáo 

dục thuyết trình. Các khóa học giao tiếp 

bằng văn bản liên quan đến việc trao đổi 

các kỹ năng cần thiết để viết các báo cáo 

khoa học. 

Mục tiêu của nghiên cứu ngôn ngữ 

nước ngoài là để truyền đạt cho sinh viên 

khả năng đọc văn học nước ngoài. Nhiều 

sách giáo khoa bằng tiếng Anh cũng như 

hầu hết các bài báo khoa học trên các tạp 

chí quốc tế là cần thiết cho việc nghiên 

cứu, đặc biệt là trong việc thực hiện các 

dự án nghiên cứu. Sinh viên cũng có thể 

lựa chọn chọn để đọc và nghiên cứu 

tiếng Đức. Tuy nhiên, ngày nay, hầu hết 

sinh viên thích tiếng Anh. Các nghiên 

cứu tiếng Pháp và Tây Ban Nha cũng có 

thể được lựa chọn. 

Một chủ đề đặc biệt là nghiên cứu về 

ngôn ngữ quốc gia thứ hai, Thụy Điển. 

Đối với sinh viên nói tiếng Thụy Điển, 

ngôn ngữ này rõ ràng là tiếng Phần Lan. 

Ngôn ngữ quốc gia thứ hai là một môn 

học bắt buộc trong chương trình học toàn 

diện. Trong cuộc sống thực, ngôn ngữ 

quốc gia thứ hai thực sự là một ngôn ngữ 

nước ngoài, cho gần như tất cả sinh viên, 

mặc dù thực tế rằng nó có một địa vị 

chính thức trong xã hội Phần Lan. 

3.9.  Nghiên cứu lựa chọn 

Chương trình bao gồm một số nghiên 

cứu tùy chọn (khoảng 5 tín chỉ). Sinh 

viên có thể lựa chọn các khóa học từ các 

phòng ban khác của Khoa giáo dục hoặc 

từ các chương trình ở các khoa khác. 

Mặc dù bằng cấp yêu cầu 160 tín chỉ, 

việc này cũng khá phổ biến cho sinh 

viên tích lũy các tín chỉ bổ sung theo mối 

quan tâm riêng của họ. Các khóa học lựa 

chọn có thể được đưa vào giấy chứng 

nhận giáo viên như các nghiên cứu bổ 

sung. 

3.10.  Kết luận về giáo dục và đào 

tạo giáo viên đứng lớp 

Việc lấy được bằng thạc sĩ với 160 

tín chỉ trong chương trình đào tạo giáo 

viên đứng lớp là một cách  xác nhận chủ 

sở hữu tấm bằng có đủ điều kiện để làm 

việc như một giáo viên trong hệ thống 

trường học Phần Lan. Điều cốt lõi của sự 

nghiệp nghiên cứu sư phạm của giáo 

viên nằm trong các nghiên cứu giáo dục 

mà chủ sở hữu giấy chứng nhận đã hoàn 

thành. Hơn nữa, các nước Bắc Âu đã 

thiết lập một quy ước lẫn nhau, theo đó 

các kỳ thi giáo viên có giá trị trong tất cả 

các nước Bắc Âu, với một số yêu cầu 

nghiên cứu bổ sung nhỏ khác nhau tùy 

theo hoàn cảnh quốc gia và địa phương. 

Tất cả các giáo viên đứng lớp đều có thể 

tiếp tục nghiên cứu của mình trong các 

chương trình nghiên cứu tiến sĩ được 

cung cấp bởi khoa của mình. 

4.  Giáo dục và đào tạo giáo viên 

bộ môn 

Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm 

cho các lớp 7-9 (học sinh từ 12 đến 15 

tuổi) trong các trường học toàn diện và 

cho học sinh lớp 10-12 (học sinh từ 16 

đến 18 tuổi) tại trường trung học. 

Chương trình bao gồm bốn đến năm năm 

học các môn chính và, thông thường, học 

một đến hai các môn học khác. Trong 
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năm thứ hai đại học, sinh viên được 

quyết định có hay không theo đuổi sự 

nghiệp giảng dạy. Những người chọn để 

trở thành giáo viên bắt đầu nghiên cứu 

của họ về giáo dục, thông thường, trong 

năm thứ ba của đại học. Những sinh viên 

quyết định trở thành giáo viên sau khi 

hoàn thành bằng Thạc sĩ của họ theo 

đuổi con đường thứ hai của nghiên cứu. 

Nghiên cứu sư phạm của giáo viên cũng 

có thể được thực hiện như nghiên cứu bổ 

sung trong khoa ĐTGV. 

Vì vậy, mức độ nghiên cứu trong đào 

tạo giáo viên là tương tự như nhau, đều 

dẫn đến cấp độ Thạc sĩ, nhưng môn học 

chính khác nhau. Đối với một giáo viên 

đứng lớp thì chủ yếu là giáo dục. Ngoài 

ra cũng có thể là tâm lý giáo dục. Đối 

với giáo viên bộ môn, môn học chính 

được nghiên cứu chính là môn được 

giảng dạy. Đối với môn học này, các 

nghiên cứu nâng cao (ít nhất là 55 tín 

chỉ) là bắt buộc. Ngoài ra, 35 tín chỉ 

được yêu cầu trong một môn học. Nhiều 

sinh viên phải chuẩn bị một môn học thứ 

ba để kiểm tra. Cấu trúc của bài kiểm tra 

cho một môn học sẽ khác nhau tùy thuộc 

vào loại bài giảng dạy mà sinh viên cho 

là cạnh tranh. 

Nghiên cứu sư phạm của giáo viên 

bao gồm 35 tín chỉ trong giáo dục được 

tiến hành song song với nghiên cứu môn 

học của mình (ví dụ, toán học và hóa 

học, lịch sử, vv). Nói chung, khoa 

ĐTGV tổ chức các khóa học trong các 

nghiên cứu sư phạm phối hợp với các bộ 

phận cung cấp hướng dẫn trong các môn 

học khác nhau ở các khoa khác. Tuy 

nhiên, một số trường hợp ngoại lệ. Đào 

tạo giáo viên cho kinh tế gia đình, dệt 

may và hàng thủ công nghệ, giáo dục 

đặc biệt, giáo dục hướng dẫn, và, đến 

một mức độ nào đó, âm nhạc cũng được 

tổ chức trong các khoa giáo dục. Bằng 

cách này, việc kiểm tra sau khi tích lũy 

160 tín chỉ được thực hiện đối với giảng 

viên bộ môn. Đào tạo giáo viên âm nhạc, 

nghệ thuật và giáo dục thể chất thường 

diễn ra trong một khoa riêng biệt hoặc 

viện nghiên cứu. 

Cấu trúc của nghiên cứu sư phạm cho 

giáo viên bộ môn khác nhau giữa các 

trường đại học khác nhau, mỗi một 

người có thể có hồ sơ riêng của mình và 

cách làm việc theo địa phương. Tại Đại 

học Helsinki, cơ cấu trình độ như sau:

Bảng 2. Cơ cấu tín chỉ cho giáo viên bộ môn ở trường Đại học Helsinki 

Nghiên cứu giảng dạy ban đầu 02 tín chỉ 

Cơ sở triết học và lịch sử của việc dạy học 09 tín chỉ 

Cơ sở lý luận và thực tiễn của môn học  15 tín chỉ 

Phương pháp nghiên cứu và nghiên cứu về đề tài 07 tín chỉ 

Nền tảng xã hội của giáo dục 02 tín chỉ 

Tổng = Nghiên cứu sư phạm của Giáo viên bộ môn 35 tín chỉ 
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4.1.  Nghiên cứu giới thiệu về giảng 

dạy 

Nghiên cứu giới thiệu về giảng dạy 

được chia thành hai phần: một phần giới 

thiệu về phương pháp dạy nói chung và 

một phần giới thiệu về phương pháp dạy 

môn học. Cả hai khóa học bao gồm các 

bài học, làm việc nhóm, thảo luận, và 

văn học đặc trưng. Các nghiên cứu trong 

phương pháp dạy môn học được tổ chức 

theo các môn học mà sinh viên đang 

theo học. Đối với các nghiên cứu trong 

phương pháp dạy môn học, các khoa 

ĐTGV mời các giáo sư nghiên cứu về 

phương pháp dạy môn học. Tuy nhiên, 

không phải môn học nào cũng được trình 

bày. Các môn học liên quan thường được 

kết hợp. Đại học Helsinki mời một giáo 

sư nghiên cứu trong phương pháp dạy về 

tiếng mẹ đẻ, toán học (toán học, vật lý, 

hóa học, và công nghệ thông tin), ngoại 

ngữ, sinh học và địa lý, xã hội học, tôn 

giáo và đạo đức. Các môn học về kinh tế 

gia đình và hàng thủ công dệt may được 

giảng dạy bởi một giáo sư nghiên cứu 

môn học tương ứng. Nhóm thứ hai về 

các môn học có liên quan đến các khoa 

lân cận trong cùng một giảng viên. 

Ngoài các giáo sư, một số giảng viên 

cũng được giảng dạy môn học. Chuyên 

môn trong phương pháp dạy môn học 

cũng có thể được tìm thấy trong các 

khoa tương ứng. 

4.2. Khóa học về các căn cứ triết 

học lịch sử của giảng dạy và học tập 

Các khóa học này thuộc về nghiên 

cứu cơ bản trong giáo dục. Chúng được 

cung cấp cho tất cả sinh viên trong khoa  

 

giáo dục. Các chủ đề chính được trình 

bày là những nền tảng tâm lý và xã hội 

của giáo dục, các vấn đề cơ bản của giáo 

dục đặc biệt, các cơ sở triết học và lịch 

sử của giáo dục, kỹ năng tương tác, và 

các phương pháp dạy giáo dục người 

lớn. Do có số lượng lớn sinh viên tham 

gia vào các nghiên cứu này, nhiều khóa 

học có thể được thực hiện bằng cách 

tham dự các bài giảng hoặc bằng cách 

đọc các tài liệu bắt buộc. Tuy nhiên, đối 

với các khóa học về kỹ năng tương tác 

và giáo dục dành cho người lớn được 

cấu trúc thành các nhóm nhỏ và bao gồm 

các bài tập và thảo luận. 

4.3.  Căn cứ lý luận và thực tiễn của 

phương pháp dạy môn học 

Mô đun này bao gồm các nghiên cứu 

trong phương pháp dạy môn học, công 

việc biên soạn danh mục, và thực hành. 

Các câu hỏi của việc lập kế hoạch 

chương trình giảng dạy cho môn học mà 

sinh viên đang giảng dạy tại một trường 

học, xu hướng quốc tế trong việc phát 

triển các phép giáo huấn của một môn 

học đặc biệt, vị trí của môn học và mối 

quan hệ với các môn khác là chủ đề 

trung tâm trong các nghiên cứu này. 

Thông qua công việc biên soạn danh 

mục, sinh viên học cách suy nghĩ về  

việc làm thế nào phản ánh hướng phát 

triển riêng và tiến bộ của mình thông qua 

chương trình. Thiết lập mục đích và mục 

tiêu cho nghiên cứu và đánh giá thành 

tích được dự kiến sẽ giúp sinh viên trong 

kế hoạch tương lai của việc học tập. Các 

giảng viên và giáo viên trong trường đào 

tạo đại học giám sát công việc biên soạn 
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danh mục cũng được xếp loại khi hoàn 

thành khóa học. 

Nghiên cứu thực tế (khoảng 12 tín 

chỉ) tập trung vào việc giảng dạy sinh 

viên và bao gồm các khóa học về lập kế 

hoạch và đánh giá giảng dạy. Thực hành 

được chia thành thực hành cơ bản và 

thực hành nâng cao. Trong phần thực 

hành cơ bản, sinh viên sẽ trở nên quen 

thuộc với việc giảng dạy trong các 

trường đào tạo và trong các trường học 

chuyên ngành. Họ sẽ bám sát cuộc sống 

trong các trường học và từng bước tham 

gia vào các hoạt động của trường. Ngoài 

việc tham gia vào bài học, việc giảng 

dạy của sinh viên đóng một vai trò quan 

trọng trong tất cả các nhiệm vụ chuyên 

môn liên quan đến nó. Sự chú ý đặc biệt 

được dành cho các kỹ năng đánh giá và 

phản ánh. Phản ánh về giảng dạy được 

lưu ý nhằm giúp giáo viên là sinh viên 

có thể liên kết các giai đoạn nghiên cứu 

khác nhau trong quá trình thực hành của 

mình. Vai trò của việc giám sát là trung 

tâm, và trách nhiệm trong lĩnh vực này 

dần dần mở rộng hơn để bao gồm tất cả 

các khía cạnh có thể có đối với công việc 

của một giáo viên. Trong giai đoạn thực 

hành nâng cao, các giáo viên là sinh viên 

ngày càng trở nên độc lập, và các cuộc 

thảo luận với giám sát viên dự kiến sẽ 

sâu sắc và chi tiết hơn. Cả hai trường đào 

tạo đại học và trường học chuyên ngành 

nhất định đều tham gia vào nghiên cứu 

giảng dạy thực hành. 

 

4.4. Phương pháp nghiên cứu và 

nghiên cứu về phương pháp dạy bộ 

môn  (subject didactics) 

Hầu hết sinh viên đều được giới thiệu 

để nghiên cứu các phương pháp trong 

các nghiên cứu về môn học của riêng 

mình. Ở đó, họ sẽ được học và được áp 

dụng, ở mức độ nào đó, một số các 

phương pháp được sử dụng trong việc 

nghiên cứu trong các môn học của họ. 

Giáo viên là sinh viên khoa học tự nhiên 

sẽ có kiến thức về phương pháp định 

lượng. Điều tương tự cũng sẽ đúng với 

các sinh viên dạy các môn học khác theo 

những nghiên cứu chuyên môn của 

mình. Vì lý do này, sinh viên có thể lựa 

chọn những khóa học phương pháp mà 

họ cần để có được tất cả hiểu biết xung 

quanh nghiên cứu giáo dục. Đặc biệt, các 

phương pháp định tính thực nghiệm 

không được nhiều giáo viên bộ môn là 

sinh viên. Ngoài ra, các phương pháp 

như nội dung phân tích định tính với các 

biến thể khác nhau, và thủ tục nghiên 

cứu như nghiên cứu điển hình và nghiên 

cứu hành động, và xây dựng nền tảng 

triết học là trung tâm trong việc giúp 

sinh viên sư phạm để trở thành nhà 

nghiên cứu tốt trong lĩnh vực tương ứng. 

Trong thực tế, các sinh viên phải viết 

luận văn thảo luận chuyên ngành của 

mình theo một cách hoàn toàn khác nhau 

từ đó mà họ viết luận văn thạc sĩ của họ 

về các môn học chính. 

Nghiên cứu về phương pháp dạy môn 

học được thực hiện trong các nhóm thảo 

luận chuyên ngành. Các nhóm này được 

tổ chức theo các môn học chính của sinh 

viên. Trong khoảng thời gian hai học kỳ, 
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sinh viên làm việc theo nhóm, trình bày 

kế hoạch nghiên cứu, đánh giá các kế 

hoạch của sinh viên khác, tham gia thảo 

luận hội thảo, thảo luận với người giám 

sát nghiên cứu của họ, và cuối cùng, 

trình bày một bài báo về một vấn đề lựa 

chọn. Hầu hết các đề tài thảo luận 

chuyên môn là kinh nghiệm tự nhiên và 

được thực hiện với một số phương pháp 

nghiên cứu định tính. Các giám sát viên 

chủ yếu là các giáo sư nghiên cứu về 

phương pháp dạy môn học. 

Mục tiêu của đào tạo giáo viên dựa 

trên nghiên cứu cho giáo viên bộ môn 

trong tương lai là để truyền đạt giảng 

dạy theo phản xạ sẽ giúp các giáo viên 

mới giải quyết vấn đề mà họ có thể phải 

đối mặt trong thực tế, thông qua tư duy 

độc lập và lập luận logic. Việc đọc các 

tạp chí chuyên ngành và các báo cáo 

nghiên cứu  đang được quan tâm hiện 

nay và được khuyến khích. Việc tiến 

hành các nghiên cứu chuyên nghiệp 

không phải là trong tầm với của hầu hết 

giáo viên, nhưng việc sử dụng các lập 

luận dựa trên nghiên cứu trong thực tế 

được sử dụng hàng ngày. 

4.5. Kết luận Về Giáo dục và Đào 

tạo giáo viên bộ môn 

Theo quy định, bằng cấp của một 

giáo viên bộ môn tương ứng với 180 tín 

chỉ, nghĩa là hầu hết các giáo viên bộ 

môn phải chuyên sâu hai hoặc đôi khi là 

một số lượng lớn các môn học. Số lượng 

phụ thuộc vào vị trí giảng dạy họ có khả 

năng sẽ dạy trong các trường học. Sau 

khi hoàn thành chương trình giáo dục và 

đào tạo giáo viên bộ môn, các sinh viên 

có thể tiếp tục sự nghiệp giáo dục của 

mình bằng cách đăng ký các nghiên cứu 

nâng cao trong giáo dục - theo đuổi bằng 

tiến sĩ giáo dục (PhD) nói riêng. 

5.  Giáo dục và đào tạo giáo viên 

mầm non 

Sau khi chương trình nghiên cứu giáo 

viên mầm non đã được chuyển giao cho 

các trường đại học vào năm 1995, 

chương trình này bao gồm một bằng cử 

nhân với 120 tín chỉ. 

Các chương trình nghiên cứu được 

lập kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các 

nghiên cứu giáo viên đứng lớp, và nhiều 

khóa học cơ bản giống nhau. Trên thực 

tế, kết quả là các nghiên cứu trung gian 

trong giáo dục với sự nhấn mạnh về giáo 

dục ban đầu (35 tín chỉ) giúp các giáo 

viên mẫu giáo có thể tiếp tục nghiên cứu 

bằng thạc sĩ trong giáo dục với môn học 

chính. Một mô-đun (module) là song 

song với nghiên cứu giáo dục nói chung 

là các nghiên cứu giáo dục ban đầu đa 

lĩnh vực (35 tín chỉ). Trong thực tế, sinh 

viên cũng được tham gia vào hội thảo, 

đặc biệt là việc viết luận án. Cấu trúc 

chung của nghiên cứu cho giáo viên 

mầm non có thể được trình bày như bảng 

3. 

Sau khi hoàn thành nghiên cứu của 

mình, giáo viên mầm non có thể tiếp tục 

học để lấy bằng thạc sĩ. Nghiên cứu tiên 

tiến trong giáo dục sẽ đạt được với một 

chuyên ngành về giáo dục ban đầu. Bằng 

cách đăng ký vào các nghiên cứu tiên 

tiến trong giáo dục, giáo viên mầm non 

có thể tiếp tục nghiên cứu tiến sĩ (PhD). 

Nếu họ muốn làm việc như giáo viên 
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đứng lớp, giáo viên mầm non phải bổ 

sung các nghiên cứu sư phạm cho giáo 

viên đứng lớp vào các nghiên cứu sư 

phạm cho giáo viên mầm non của mình.

 

Bảng 3. Cấu trúc chung của một chương trình nghiên cứu  

giáo viên mầm non 

Nghiên cứu giáo dục, coi trọng giáo dục ban đầu 35 tín chỉ 

Nghiên cứu giáo dục đa lĩnh vực ban đầu                                          35 tín chỉ 

Tâm lý, xã hội, và thực hành nghiên cứu 27 tín chỉ 

Tiểu luận nghiên cứu môn học 15 tín chỉ 

Nghiên cứu ngôn ngữ và truyền thông 08 tín chỉ 

Tổng = Bằng cử nhân 120 tín chỉ 

 

6.  Một số nhận xét về đào tạo giáo 

viên dạy nghề và giáo dục cho người 

trưởng thành 

Giáo dục và đào tạo giáo viên dạy 

nghề được tổ chức tại các trường cao 

đẳng đào tạo giáo viên dạy nghề, trong 

đó có liên quan đến các học viện bách 

khoa. Tuy nhiên, chương trình học khác 

nhau tùy theo lĩnh vực, cốt lõi chung là 

nghiên cứu về phương pháp sư phạm. 

Nếu giáo viên dạy nghề muốn làm việc 

như giáo viên đứng lớp hoặc giáo viên 

môn học trong một trường học toàn diện, 

họ phải hoàn thành các nghiên cứu 

chuyên môn của mình. Nghiên cứu sư 

phạm của họ được công nhận. 

Sự hướng dẫn của giáo viên giáo dục 

người trưởng thành thường tiến hành 

trong các chương trình đào tạo giáo viên 

bộ môn khác nhau. Tuy vậy, nghiên cứu 

sư phạm của giáo viên là cốt lõi của 

năng lực phải đạt được. Những người có 

ý định giảng dạy trong một học viện giáo 

dục dành cho người lớn có thể tham gia  

 

các nghiên cứu sư phạm trong những 

năm học tại khoa bộ môn của họ theo 

một chương trình giáo viên bộ môn. 

Trong lĩnh vực giáo dục, có nhiều khả 

năng đặc biệt và tùy theo địa phương cho 

giáo viên dạy nghề và người lớn, theo 

kinh nghiệm làm việc và trước giáo dục 

của các ứng viên. 

7.  Đào tạo giáo viên tại chức 

Nhiều loại hình đào tạo giáo viên tại 

chức được cung cấp bởi các trường đại 

học và các viện khác nhau trong lĩnh vực 

này. Công đoàn giáo viên cũng như 

nhiều hiệp hội giáo viên bộ môn thường 

xuyên tổ chức các khóa học như vậy. 

Tuy nhiên, đào tạo giáo viên tại chức có 

hệ thống là không tồn tại. Giáo viên 

trong các trường trung học và trường 

toàn diện có một số ngày đào tạo tại 

chức hàng năm bắt buộc, nhưng không 

có các khóa học dài hạn cho tất cả các 

giáo viên. Theo truyền thống, giáo viên 

thường háo hức tham gia, trên cơ sở tự 

nguyện vào các khóa học được cung cấp 

bởi các trường đại học vào mùa hè và 
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Đại học Mở. Đào tạo giáo viên tại chức 

thường xuyên trong hệ thống đào tạo 

giáo viên của Phần Lan là rất cần thiết. 

Các dịch vụ cho đào tạo giáo viên tại 

chức để tiếp tục tại các viện giáo dục là 

rất phong phú, và có rất nhiều người 

tham gia vào các khóa học; tuy nhiên, 

vấn đề là một phần nhỏ của đội ngũ 

giảng viên có thể tham gia vào các khóa 

học đó. Một cuộc kiểm tra đặc biệt được 

gọi là Kiểm tra sự phát triển chuyên 

nghiệp (PD) (40 tín chỉ) cũng đã sẵn 

sàng vào một thời điểm nào đó. Nó được 

thiết kế cho giáo viên có nhu cầu nâng 

cao năng lực chuyên môn của họ. Phần 

kiểm tra này không thành công trong 

việc thành lập chính thức, và tình trạng 

của nó vẫn mơ hồ. 

Đào tạo giáo viên tại chức phải được 

lên kế hoạch trong tương lai gần. Tìm 

kiếm các quỹ cho việc đào tạo là sự tiến 

thoái lưỡng nan. Mặt khác, một số 

trường đại học đã đưa ra các chương 

trình nghiên cứu thiết kế cho hiệu trưởng 

các trường, và tương lai của các chương 

trình này dường như đầy hứa hẹn. 

8.  Kết luận 

8.1.  Xu hướng Giáo dục giáo viên ở 

Phần Lan hiện nay 

Học tập suốt đời là sự thực hành 

hàng ngày trong công việc của bất cứ 

giáo viên nào. Đa số các giáo viên Phần 

Lan đã được tự do nghiên cứu và phát 

triển các kỹ năng chuyên ngành của họ, 

được khuyến khích để làm như vậy. Việc 

lựa chọn các khóa học đã diễn ra theo 

nguyên tắc thị trường, một thực tế mà có 

mặt tiêu cực. Sự cần thiết về đào tạo giáo 

viên tại chức là một vấn đề lớn đối với 

các nhà chức trách địa phương. Có lẽ, 

một giải pháp ở cấp quốc gia cần được 

yêu cầu. 

Nhu cầu huy động giáo viên gia tăng 

Có một lợi ích rõ ràng trong việc tăng 

sự huy động giáo viên trong hệ thống 

trường học. Ý tưởng ở đây là nếu những 

nghiên cứu trong giáo dục là giống nhau, 

thì ít nhất là đối với số lượng tín chỉ, 

giáo viên có thể thay đổi trong hệ thống 

như một chức năng của những hiểu biết 

của họ về các vấn đề của môn học được 

dạy. Nghiên cứu sư phạm được tổ chức 

theo nguyên tắc này. Giáo viên lớp học, 

giáo viên bộ môn, hầu hết giáo viên dạy 

nghề, giáo viên giáo dục người trưởng 

thành có một điểm cốt lõi chung trong 

chương trình khóa học của họ. Số tín chỉ 

là như nhau (35). Tuy nhiên, nội dung 

của tất cả các chương trình có thể thay 

đổi tùy theo độ tuổi của các em học sinh 

và các cơ sở môn học. Một hệ thống linh 

hoạt như vậy đảm bảo tính linh động từ 

vị trí một giáo viên khác. 

Mặc dù các nghiên cứu sư phạm cho 

giáo viên là phổ biến nhưng không đầy 

đủ. Chuyên môn trong các môn học 

được giảng dạy cũng được yêu cầu. Mặt 

khác, chuyển từ một vị trí này sang vị trí 

khác dễ dàng hơn nhiều so với trước vì 

các nghiên cứu sư phạm luôn được công 

nhận. 

Năng lực giáo viên được chuyên sâu 

Thay đổi vị trí trong một trường học 

toàn diện đã trở nên dễ dàng hơn so với 
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trước đây.  Nói chung, giáo viên đứng 

lớp tất cả các môn từ lớp 1-6; giáo viên 

bộ môn từ lớp 7 đến 9. Nếu giáo viên 

muốn dạy các lớp cấp độ cao hơn, họ có 

thể trở thành có thẩm quyền trong một 

môn học bằng cách đăng ký tham gia các 

nghiên cứu trung gian trong các môn học 

(35 tín chỉ). Giáo viên đứng lớp có thể ở 

nguyên vị trí giảng dạy của họ, nhưng 

cũng  có thể theo đuổi các nghiên cứu 

sâu hơn trong các môn học mà trong đó 

họ nắm bắt được những năng lực mở 

rộng.  

Ví dụ, một giáo viên lớp học có thể 

theo đuổi nghiên cứu trung gian trong 

toán học. Sau đó giáo viên đó có thể giữ 

vị trí của một giáo viên đứng lớp khi 

tham gia các khóa bổ sung về toán học 

cao hơn. Tiền lương kiếm được tương 

ứng sẽ cao hơn. Trong thực tế, loại hình 

năng lực mở rộng này dễ dàng thực hiện 

được bởi vì trong quá trình nghiên cứu 

đề tài phụ (minor), sinh viên sư phạm có 

thể lựa chọn chỉ có một môn học và do 

đó có những nghiên cứu trung gian. 

Giáo viên bộ môn có thể thay đổi vị 

trí. Nghiên cứu môn học cụ thể trong 

chương trình giáo viên lên lớp bao gồm 

nghiên cứu sư phạm (35 tín chỉ). Những 

nghiên cứu đa ngành là cần thiết cho một 

vị trí ở giai đoạn thấp hơn. Vấn đề là về 

mặt tài chính, giá cả của những nghiên 

cứu này không phải chăng trong quá 

trình thông thường của nghiên cứu. 

Những nghiên cứu này sẽ là phải chăng 

trong các viện nghiên cứu của bậc giáo 

dục tiếp tục khi có các khoản tài trợ đặc 

biệt. Tuy nhiên, những khoản tài trợ này 

thì không thực sự phổ biến, và các chi 

phí liên quan đến nghiên cứu thì vẫn rất 

cao. Tình hình cũng khác nhau trong 

thực tế. Nếu các giáo viên bộ môn muốn 

thay đổi vị trí, họ phải chuyển hoàn toàn 

sang giai đoạn thấp và giả định một vị trí 

như là một giáo viên đứng lớp. Những 

giáo viên này vẫn có thể dạy các lớp học 

nhất định ở trình độ cao nếu họ muốn. 

Nếu giáo viên bộ môn chỉ muốn dạy một 

số môn học trong giai đoạn thấp hơn mà 

không cần tham gia một vị trí như là một 

giáo viên đứng lớp toàn thời gian thì vẫn 

có thể, đặc biệt là ở các lớp 5-6, nếu có 

cơ hội. 

Giáo viên nghiên cứu sâu 

Giáo viên Phần Lan là người người 

có bằng thạc sĩ có quyền tiếp tục nghiên 

cứu và tham gia một kỳ thi tiến sĩ. 

Những người muốn tiếp tục nghiên cứu 

trong giáo dục có thể làm như vậy tại các 

khoa sư phạm, hoặc ở các khoa giáo dục. 

Nghiên cứu sinh bao gồm 160 tín chỉ; 20 

tín chỉ đối với các bộ môn chính và 20 

tín chỉ cho một chủ đề phụ (minor). 

Những nghiên cứu bổ sung này phải 

được tiến hành ở trình độ cao. Phần còn 

lại của các tín chỉ được thực hiện bằng 

cách viết một luận án tiến sĩ. 

Một chương trình nghiên cứu của cá 

nhân được thiết kế. Chương trình này sẽ 

mất khoảng 4-5 năm để hoàn thành, tùy 

thuộc vào sự tập trung nghiên cứu. Kinh 

phí là một vấn đề, các vị trí nghiên cứu 

sinh rất ít và rất khó khăn để có được 

học bổng. Tuy nhiên lại có nhiều ứng 

viên mỗi học kỳ. Các lĩnh vực giáo dục 

có thể là giáo dục chung, tâm lý giáo 

dục, giáo dục đặc biệt, và giáo dục người 
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lớn. Gần đây, chuyên môn trong các chủ 

đề về giáo dục ban đầu hoặc về phương 

pháp dạy những môn học nhất định cũng 

đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu. 

Đối với giáo viên lớp học, nghiên 

cứu sinh trong giáo dục thì khá dễ dàng 

bắt đầu với các ứng cử viên đã có một 

bằng Thạc sĩ trong giáo dục và do đó sẽ 

được tiếp tục trong lĩnh vực này. Một 

vấn đề có thể phát sinh từ một nhu cầu 

tài trợ. Tuy nhiên, những giáo viên như 

vậy vẫn có thể nghiên cứu trong khi 

giảng dạy. 

Trong trường hợp của giáo viên bộ 

môn, tình hình là khác nhau. Nếu họ 

muốn tiếp tục nghiên cứu trong giáo dục, 

họ phải hoàn thành nghiên cứu giáo dục 

của họ ở mức độ cao (khoảng 20 tín chỉ). 

Sau khi hoàn thành, họ cần phải thay đổi 

bộ môn chính của mình thành một môn 

học giáo dục và do đó có đủ điều kiện để 

viết luận án trong giáo dục. Trong mọi 

trường hợp, nghiên cứu phụ (minor) phải 

được hoàn thành như là một phần của 

chương trình của bằng Thạc sĩ. Môn học 

chính trước đó trở thành nghiên cứu phụ 

trong theo học nghiên cứu sinh. 

Số lượng sinh viên nghiên cứu sinh là 

hợp lý, và mỗi trường có một chương 

trình nghiên cứu sinh tiến sĩ của riêng 

mình, một trường trực thuộc tương 

tương với cấp khoa. Ở cấp độ quốc gia, 

các trường cho nghiên cứu viên vẫn tồn 

tại và được tài trợ bởi Viện Hàn lâm 

Phần Lan. Các lĩnh vực giáo dục có một 

trường của riêng mình. Một số phòng 

ban chuyên đề đều được giới thiệu. 

 

Hoạch định phân cấp – Tập trung 

hóa việc đánh giá 

Xu hướng phát triển giáo trình đã 

được hướng tới phân cấp. Động thái mới 

nhất trong lĩnh vực này ở Phần Lan đã 

giới thiệu các chương trình học phát 

triển. Vì vậy, Hội đồng Quốc gia Giáo 

dục chỉ thiết lập khuôn khổ của chương 

trình, còn lại để cho cộng đồng và trường 

học cá nhân lựa chọn cho riêng mình.  

Ngày nay, thực tế mỗi trường đã phát 

triển chương trình giảng dạy riêng của 

mình với những lựa chọn thay thế riêng 

biệt với những đặc điểm nổi bật. Cụ thể, 

ở những trường phổ thông, đã tận dụng 

thực tế này và đã cố gắng để xây dựng 

hồ sơ chương trình hấp dẫn để thu hút 

học sinh chất lượng cao. Tuy nhiên, cho 

đến nay các trường học toàn diện lại 

không đi theo xu hướng này, ngay cả ở 

đây một số điều đã xảy ra. 

Ban đầu, có vẻ như là mỗi trường sẽ 

nhận được nhiều cơ hội hơn để hoạt 

động riêng, so với tình hình trước đó khi 

chương trình giống hệt nhau ở cấp độ 

cộng đồng. Nhưng nó cũng có mặt tiêu 

cực. Sự phân cấp đang diễn ra đồng thời 

với sự tập trung đánh giá. Tại thời điểm 

này, hệ thống đánh giá quốc gia đang 

được phát triển với những môn học khác 

nhau và các loại hình trường học. Việc 

đánh giá kết quả của sinh viên là một 

công cụ hữu hiệu để kiểm soát và chỉ 

đạo trong các trường học, mà có thể có 

hiệu quả hơn việc lập kế hoạch chương 

trình giảng dạy. Chỉ đạo hướng tới mục 

tiêu là điều khả thi nhưng chỉ đạo đi đôi 

với mục tiêu là điều khó khăn. Do đó, sẽ 
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rất khó để tăng cơ hội cho giáo viên để 

thực hiện chương trình đã phát triển 

trong trường, nếu việc đánh giá được 

phát triển với quy mô quốc gia.  

Hơn nữa, khi chương trình phát triển 

của trường học được giới thiệu, chương 

trình đó sẽ hạn chế mức độ tự do của cá 

nhân giáo viên khi so với tình hình 

chương trình chung của quốc gia. Nhà 

trường sẽ trở thành đơn vị hoạt động, 

trong khi trước đó, vai trò này là của 

giáo viên. Điều đáng sợ là vai trò của 

giáo viên sẽ bị giảm nếu trường trở thành 

đơn vị chịu trách nhiệm giảng dạy. 

Dù sao đi nữa, biên soạn chương 

trình giảng dạy cho các trường riêng 

mình là một thách thức đối với các giáo 

viên có liên quan. Tuy nhiên, về nguyên 

tắc, các giáo viên đã luôn luôn thực hiện 

công việc này. Lập kế hoạch giảng dạy 

của chính mình chắc chắn là một trong 

những kỹ năng cơ bản của một giáo viên. 

Lập kế hoạch chương trình giảng dạy 

trong trường học cũng đòi hỏi sự hợp tác 

bên ngoài của phụ huynh và học sinh.  

Cùng với sự độc lập và tự chủ quyết 

định, các giáo viên khác trong nhà 

trường trở thành đối tác gần gũi, và sự 

hợp tác trở thành một thực tế hàng ngày. 

Lập kế hoạch chương trình giảng dạy, 

một quá trình lâu dài, dần dần trở nên 

liên tục. Loại công việc này cũng có thể 

được coi là một loại hình đào tạo giáo 

viên tại chức. Khi giáo viên đóng vai trò 

là đối tác, việc áp dụng các nguyên tắc 

và phương pháp làm việc trở nên khả thi 

hơn so với trước. Làm việc theo cặp/ 

hướng dẫn lẫn nhau có thể được kết hợp 

với việc lập kế hoạch chương trình giảng 

dạy, và quá trình lập kế hoạch chương 

trình giảng dạy trở thành một quá trình 

phát triển của trường. 

8.2. Đánh giá quốc tế về Đào tạo 

giáo viên Phần Lan 

Trong những năm 1990, Bộ Giáo dục 

Phần Lan đã tiến hành hai dự án lớn đào 

tạo giáo viên đánh giá với các chuyên 

gia quốc tế (Buchberger et al, 1994;. 

Jussila và Saari, 2000). Ngoài ra, các dự 

án đánh giá khác nhau được thực hiện 

trong các lĩnh vực nhỏ khác nhau của 

đào tạo giáo viên. Các kết quả không bất 

ngờ, và nhiều đề xuất sớm đã dẫn đến 

cải cách khác nhau. Một số trong những 

vấn đề dường như là lâu dài và phụ 

thuộc vào các giải pháp của họ về các 

giải pháp của các vấn đề tổng quát hơn 

trong xã hội như một khối toàn thể. 

Nói chung, nhiều hợp tác được đề 

nghị. Đầu tiên, liên lạc nhiều hơn được 

yêu cầu trong các khoa bộ môn giảng 

dạy và giữa các khối trong khoa. Một 

phần lớn của cả hai chương trình đào tạo 

giáo viên trong đứng lớp và các chương 

trình đào tạo giáo viên bộ môn có thể 

được phối hợp tổ chức.  

Một vấn đề thực tế là số lượng lớn 

sinh viên có thể dễ dàng dẫn đến sự sắp 

xếp không thỏa mãn. Tuy nhiên, hình 

thức hợp tác ngày càng trở nên phổ biến. 

Thứ hai, hợp tác chặt chẽ là cần thiết 

trong các khoa và các khối bộ môn. Nhu 

cầu này thường xuyên là đối tượng của 

sự chú ý. Thiếu sự hợp tác đã được gây 

ra bởi các vấn đề chưa được giải quyết 

thực tế, sự cạnh tranh về nguồn lực, và 
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quan điểm khác biệt về tình trạng kỷ luật 

của bản thân (cf. Jussila và Saari, 2000, 

p. 23). Đề xuất này đã được thực hiện để 

thiết lập và tăng cường sự hợp tác giữa 

các cơ quan liên quan. Trong lĩnh vực 

nghiên cứu, hợp tác có thể được tăng lên 

trong các lĩnh vực nghiên cứu dự án, và 

giáo viên bộ môn cũng có thể chọn chủ 

đề phương pháp dạy bộ môn cho luận 

văn thạc sĩ của họ, trong khi các giáo sư 

của cả hai bên có thể hoạt động như 

người giám sát các dự án như vậy. Việc 

lựa chọn sinh viên cho những nghiên cứu 

đào tạo giáo viên cũng là đối tượng thử 

nghiệm và mang lại kết quả đầy hứa hẹn 

Đào tạo giáo viên chuyên sâu là một 

ý tưởng về cải cách đã mang lại nhiều 

tiến bộ thành công. Cơ hội để lựa chọn 

giữa các bài viết khác nhau trong trường 

học toàn diện đã được tiến hành. Điều 

tương tự cũng có thể nói về các mối 

quan hệ giữa giáo dục phổ thông và giáo 

dục người lớn. 

Trường học Phần Lan đang ngày 

càng trở nên đa văn hóa. Ngoài các dân 

tộc thiểu số quốc gia người Thụy Điển 

nói và Sami (Lapp), có một số lượng 

ngày càng tăng của người nhập cư. Do 

đó, các khía cạnh đa văn hóa của giáo 

dục phải được nhấn mạnh trong lý thuyết 

và thực hành. Hiểu các nền văn hóa khác 

nhau là một yêu cầu hàng ngày trong các 

trường học của Phần Lan. 

 

 

 

8.3. Công nghệ thông tin và Truyền 

thông Giáo dục 

Tất cả sinh viên được kỳ vọng phải 

đạt được các kỹ năng cơ bản trong công 

nghệ thông tin khi bắt đầu nghiên cứu ở 

trường đại học của mình. Những sinh 

viên này cũng được mong đợi có khả 

năng về chương trình xử lý văn bản và e-

mail. Trong thực tế, mỗi sinh viên được 

cho một địa chỉ e-mail và một lượng lớn 

thông tin. Thảo luận về các chương trình 

đào tạo giáo viên diễn ra qua e-mail. 

Việc giảng dạy của các ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quá trình hướng dẫn 

được tích hợp vào thực tế tất cả các khóa 

học. Các khóa học về phương pháp 

nghiên cứu, đặc biệt, tập trung vào các 

ứng dụng của các chương trình phân 

tích. 

Trong một số trường đại học, sinh 

viên cũng có thể chọn các phương pháp 

dạy công nghệ thông tin là môn học phụ 

(15 tín chỉ). Trong tất cả các khóa học và 

các trình độ, công nghệ thông tin và 

phương pháp dạy được liên kết chặt chẽ 

với nghiên cứu. Đào tạo từ xa đóng một 

vai trò quan trọng trong các hoạt động 

này, và cả giáo dục sư phạm và giảng 

dạy bình thường diễn ra với sự giúp đỡ 

của giáo dục từ xa (Meisalo, 1996). 

Nhiều khả năng, trong tương lai gần, vai 

trò và tầm quan trọng của giáo dục từ xa 

sẽ tăng lên. 

Nguồn:  Pertti Kansanen. Teacher 

Education in Finland: Current Models 

and New Developments. The Trade 

Union of Education in Finland, 2009.
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