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Nghiên cứu hiện tượng điển hình

• Nghiên cứu hiện tượng tập trung vào 

kinh nghiệm sống của người được

nghiên cứu và tìm hiểu chi tiết về suy

nghĩ, cảm nhận của họ về những kinh 

nghiệm này.



Nghiên cứu hiện tượng điển hình

• Trường quốc tế song ngữ tại Hà Nội

• Chưa có sinh hoạt chuyên môn được

tổ chức chính thức tại trường

• Sinh hoạt chuyên môn (3 khối lớp) 

bắt đầu từ đầu năm học 2011



Tổ chức học tập

• Peter Senge (1992) nhấn mạnh sự

hoàn thiện cá nhân của mỗi người là

phần cơ bản của tổ chức học tập.

• Khi mỗi cá nhân học hỏi và hoàn

thiện công việc của mình thì đã tạo ra

giá trị gia tăng cho tổ chức.



Tổ chức học tập

• Senge cũng cho rằng lợi ích tốt nhất 

của bất kỳ tổ chức nào là có được

một lực lượng lao động không ngừng 

học hỏi để làm chủ công việc và cố 

gắng để tiếp tục hoàn thiện nó.



Học tập suốt đời

• Công dân toàn cầu "," công dân thời đại số”

“người thực hành có tư duy phê phán", “người

học tập suốt đời ',' người giải quyết vấn đề” và 

"cộng đồng học tập chuyên môn”

• Người thực hành có tư duy phê phán và người

học tập suốt đời đang trở thành điểm nhấn của

chương trình đào tạo nhân viên mang tính hợp

tác.



Học tập suốt đời

• Cơ hội để thúc đẩy thực hành có tư

duy phê phán - một phần thiết yếu 

của  hoạt động đào tạo, bồi dưỡng có 

thể đạt được thông qua sinh hoạt

chuyên môn (là thời gian, không gian

các giáo viên chia sẻ cùng nhau).



Hình thành hoạt động

sinh hoạt chuyên môn

• Nhóm đầu tiên gồm 3 giáo viên lớp 3.

• Nhóm thứ hai bao gồm 4 giáo viên lớp 4.

• Nhóm thứ ba gồm 3 giáo viên lớp 5 và

một nghiên cứu viên cấp tiểu học



Phân tích

• Phân tích được thực hiện theo 6 bước sau:

Bước 1 - Đọc tài liệu

Bước 2 - Ghi nhận ban đầu

Bước 3 - Phát triển các chủ đề 

Bước 4 - Tìm kiếm các mối liên kết giữa các 

chủ đề 

Bước 5 – Chuyển sang các trường hợp khác

Bước 6 - Tìm kiếm mô hình/đặc điểm của các 

trường hợp



Các chủ đề thường gặp
• Chia sẻ tài nguyên

• Học tập suốt đời

• Lãnh đạo

• Văn hóa

• Giám sát

• Thời gian

• Các quy trình

• Nhân sự



Kết quả

• GV đánh giá cao việc chia sẻ các nguồn tài

nguyên trong hoạt động sinh hoạt chuyên môn.

• Thành viên các cộng đồng sinh hoạt chuyên

môn sẵn sàng rà soát lại những việc mình đã

làm và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

• Họ cũng đánh giá cao công việc của đồng 

nghiệp và biết về hoạt động của các lớp khác.



Cảm thấy được “coi trọng”

• Các giáo viên cảm thấy mình có giá trị 

qua việc đóng góp ý kiến/kiến thức khi 

sinh hoạt chuyên môn.

• Họ có hứng thú chia sẻ kiến thức chuyên 

môn và điều này đã cho họ cảm giác gắn

bó.



Các buổi họp nhân viên

• “Sinh hoạt chuyên môn có giá trị hơn nhiều lần

so với cuộc họp (nhân viên)”.

• Trích dẫn này cho thấy họp nhân viên không 

được cho là hiệu quả và hoạt động sinh hoạt

chuyên môn không phải là một "cuộc họp nhân 

viên” mà là một hình thức khác để tạo ra đối 

thoại hiệu quả và giao tiếp về chuyên môn.



Sinh hoạt chuyên môn góp phần

xây dựng văn hóa tích cực

• Sinh hoạt chuyên môn tạo cơ hội trao đổi

về chuyên môn và hỗ trợ GV, do đó tạo cơ 

hội cho GV phát triển và trưởng thành 

trong chuyên môn của GV, đồng thời góp

phần xây dựng đơn vị thành một tổ chức 

học tập hiệu quả.



Kết luận

• Nếu giáo viên tự tin hơn về những gì 

họ đang làm và cảm thấy được hỗ trợ 

tích cực và được coi trọng, họ sẽ làm

việc tốt (với vai trò là giáo viên và là

đồng nghiệp) và nỗ lực nâng cao chất

lượng dạy học.



Kết luận

• Sinh hoạt chuyên môn mang lại lợi

ích cho toàn trường và tạo nên văn 

hóa học tập tích cực hơn và chuyên

nghiệp hơn.



Kết luận

• Sinh hoạt chuyên môn mang lại lợi

ích cho toàn trường và tạo nên văn 

hóa học tập tích cực hơn và chuyên

nghiệp hơn.


