
VỀ CHUYÊN NGÀNH 
ĐÀO TẠO NGHỀ

HƯỚNG DẪN

ĐỒNG BỘ CHUẨN NHÀ GIÁO GDNN 
KHU VỰC ASEAN THEO CÁC NGÀNH 
KINH TẾ VÀ LĨNH VỰC NGHỀ NGHIỆP 
LIÊN QUAN



HƯỚNG DẪN 
VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO NGHỀ 
ĐỒNG BỘ CHUẨN NHÀ GIÁO GDNN KHU VỰC ASEAN THEO CÁC 
NGÀNH KINH TẾ VÀ LĨNH VỰC NGHỀ NGHIỆP LIÊN QUAN 

TRUNG TÂM KHU VỰC VỀ GDNN CỦA SEAMEO VÀ GIZ 

GS.TS. Matthias Becker và GS.TS.TS Danh dự Georg Spöttl 
Tháng 12/2019



MỤC LỤC .................................................................................................................................................................................... 3
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ................................................................................................................................. 4
1 GIỚI THIỆU ............................................................................................................................................................................. 5
2 CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO NGHỀ VỚI VAI TRÒ LÀ LĨNH VỰC GIẢNG DẠY  
 CỦA NHÀ GIÁO GDNN ..................................................................................................................................................... 6
3 SỰ PHÙ HỢP VỚI CHUẨN NHÀ GIÁO GDNN KHU VỰC ASEAN ....................................................................10
4  CÁC BƯỚC ĐI TRONG THỰC TẾ ĐỂ NHẬN DIỆN CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ  

ĐỒNG BỘ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO NGHỀ THEO CHUẨN NHÀ GIÁO GDNN  
KHU VỰC ASEAN ..............................................................................................................................................................15

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................................................................................17

MỤC LỤC



ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

GDNN Giáo dục nghề nghiệp

GIZ Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức

RECOTVET Chương trình Hợp tác khu vực ASEAN về GDNN

SEAMEO Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á

UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc

UNEVOC Trung tâm GDNN quốc tế của UNESCO

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
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1. GIỚI THIỆU

Công tác đào tạo nhà giáo GDNN và chất lượng công việc của nhà giáo GDNN gắn liền với các ngành 
kinh tế liên quan. Sự sẵn có nguồn nhân lực có trình độ phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống GDNN mà ở 
đó có tính đến những đổi mới, phát triển và yêu cầu về trình độ của các ngành này.

Đối với các khu vực kinh tế và việc làm, hệ thống phân loại thường được sử dụng để cấu trúc và chỉ ra 
trọng tâm chính, ưu điểm và nhược điểm của các lĩnh vực liên quan. Đối với lĩnh vực việc làm1, hệ thống 
trình độ tương ứng cùng với tiêu chuẩn nghề, cơ hội giáo dục và con đường nghề nghiệp là những yếu 
tố cần thiết đối với phát triển theo định hướng tương lai. Các chuyên ngành đào tạo nghề giúp gắn kết 
GDNN với các khu vực kinh tế và việc làm liên quan.

Định nghĩa Chuẩn nhà giáo GDNN khu vực ASEAN (dựa trên chuyên ngành đào tạo nghề phù hợp với các 
quốc gia thành viên ASEAN) mô tả bộ chuẩn chất lượng dành cho nhà giáo GDNN. Hướng dẫn này giúp 
cân nhắc kỹ lưỡng và nhận biết ý nghĩa của chuyên ngành đào tạo nghề đối với hồ sơ năng lực nhà giáo 
GDNN, đối với công tác đào tạo nhà giáo GDNN, đối với xây dựng các chương trình học và định hướng 
của hệ thống GDNN về các ngành liên quan đến kinh tế.

Chuẩn nhà giáo GDNN khu vực ASEAN phiên bản thứ hai (xây dựng năm 2019) tập trung vào các chuyên 
ngành đào tạo nghề với vai trò là cầu nối giữa khoa học nghề nghiệp liên quan và các lĩnh vực nghiệp 
vụ sư phạm của nhà giáo GDNN. Tài liệu này cũng đảm bảo hiện thực hóa chuẩn thông qua sự gắn kết 
chặt chẽ hơn với những thay đổi trong thế giới công việc. Đồng thời, các công cụ này được điều chỉnh 
theo định hướng đã được quốc tế công nhận.

1 Đối  với các ngành kinh tế, thường sử dụng Bảng phân loại ngành công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế (ISIC); xem 
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/ISIC.cshtml; đối với các ngành, nghề, thường sử dụng Bảng phân loại 
ngành, nghề theo tiêu chuẩn quốc tế (ISCO) (xem https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm). 
Ngoài ra cũng có các hệ thống phân loại quốc gia, chẳng hạn như MASCO ở Malaysia hoặc PSOC ở Philippin.
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2. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO NGHỀ VỚI VAI TRÒ LÀ LĨNH 
VỰC GIẢNG DẠY CỦA NHÀ GIÁO GDNN

Phát triển năng lực nhà giáo GDNN gắn liền với các lĩnh vực giảng dạy của nhà giáo GDNN, được phân 
biệt theo chuyên ngành đào tạo nghề. Một điểm quan trọng là nhà giáo GDNN cần đảm bảo “tham chiếu 
nội dung kép” (Spöttl 2014; KMK 2019b, trang 6), tức là tham chiếu những ngành, nghề trong một lĩnh 
vực nghề nghiệp với tư cách một môn học2 và chuyên ngành đào tạo nghề tương ứng. Đảm bảo “tham 
chiếu nội dung kép” là rất cần thiết trong đào tạo nhà giáo GDNN (phát triển năng lực nghề nghiệp và 
năng lực giảng dạy cụ thể) và cần thiết đối với nghề giáo trong lĩnh vực GDNN (quyết định nội dung và 
phương pháp học tập là nhiệm vụ đặc trưng của người giáo viên). Định nghĩa sau đây sẽ làm rõ ý nghĩa 
của chuyên ngành đào tạo nghề (xem Hình 1).

Chuyên ngành đào tạo nghề (định nghĩa chính thức):

Là lĩnh vực học tập của người học (nhà giáo GDNN tương lai) với mục tiêu phát triển năng lực 
nhà giáo phù hợp để có thể dạy các môn thuộc một lĩnh vực nghề cụ thể.

Là ngành khoa học với mục đích làm rõ lý thuyết về các nghề/năng lực nghề và nội dung giảng dạy.

Hình 1: Định nghĩa về chuyên ngành đào tạo nghề 

CHUYÊN NGÀNH 
ĐÀO TẠO NGHỀ

Phân tích, thiết kế và đánh giá về 

những ngành, nghề trong một lĩnh 
vực nghề nghiệp 

quá trình học nghề, giáo dục nghề 
và trình độ nghề

quy trình làm việc và hoạt động 
chuyên nghiệp

công nghệ với tư cách là chủ thể của 
quá trình làm việc và học tập

lĩnh vực  
trách nhiệm 

liên quan 
mà nhà giáo 
GDNN phải 
thực hiện

khoa học 
nghề nghiệp 
và lý luận dạy 

học nghề 
nghiệp 

“bộ môn nghề” 
dựa trên cơ sở 

khoa học

gắn với các 
lĩnh vực nghề 

nghiệp

hệ  
thống những 
ngành, nghề 

phục vụ nhu cầu 
của trường đại 

học
lĩnh vực 

chuyên môn 
giảng dạy

2 Điều đó có nghĩa là ngành, nghề với tư cách một môn học phải là trọng tâm của năng lực nhà giáo và trong phát triển 
năng lực. Muốn làm chủ công việc ở một ngành, nghề đòi hỏi phải có kiến thức, kỹ năng và tố chất, và những yếu tố này 
không chỉ đến từ các ngành khoa học hay công nghệ. Chúng tôi gọi đó là “kiến thức về quy trình làm việc” (Boreham/
Samurcay/Fischer 2002) và coi đây là định hướng năng lực quan trọng đối với nhà giáo GDNN.

Chuyên  
ngành  

đào tạo
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 CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO NGHỀ LÀ

• 	 ... hệ thống những ngành, nghề phục vụ nhu cầu (nghiên cứu) của trường đại học  
(Pahl 2014, trang 25),

• 	  ... gắn với các ngành, nghề thuộc một lĩnh vực nghề nghiệp. Tuyên bố Hàng Châu 
(UNESCO 2004) cung cấp một danh mục gồm mười hai chuyên ngành đào tạo nghề đại 
diện cho các lĩnh vực nghề nghiệp mà ở đó diễn ra hoạt động GDNN,

• 	 ...  “bộ môn nghề” dựa trên cơ sở khoa học,

• 	  ... theo nghĩa này, đó là sự kết hợp giữa khoa học nghề nghiệp (nghiên cứu nội dung 
kiến thức và kỹ năng chuyên môn giúp làm chủ quy trình làm việc và nhiệm vụ công 
việc trong một nghề/năng lực nghề nghiệp; xem Becker/Spöttl/Windelband 2019, tr.6) 
và lý luận dạy học nghề nghiệp (nghiên cứu nội dung và phương pháp giảng dạy liên 
quan),

• 	  ... được chia thành bốn lĩnh vực trách nhiệm liên quan mà nhà giáo GDNN phải thực 
hiện theo nghĩa phân tích, thiết kế và đánh giá về:

	» những ngành, nghề trong một lĩnh vực nghề nghiệp,

	» quá trình học nghề, giáo dục nghề và trình độ nghề,

	» quy trình làm việc và hoạt động nghề nghiệp,

	» công nghệ với tư cách là chủ thể của quá trình làm việc và học tập,

theo trình tự thời gian, biểu hiện hiện tại và viễn cảnh tương lai của những lĩnh vực đó 
(xem gtw 2010, trang 10),

• 	 ... lĩnh vực chuyên môn giảng dạy trong GDNN.

Thuật ngữ “chuyên ngành đào tạo nghề” thường được sử dụng trong GDNN để làm rõ lĩnh vực học tập cụ 
thể và nhu cầu học tập liên quan phục vụ cho thế giới công việc. Do mối liên hệ chặt chẽ giữa bộ môn 
nghề và lý luận dạy học nghề nghiệp với tư cách là bộ phận cấu thành chuyên ngành đào tạo nghề, đôi 
khi thuật ngữ “chuyên ngành đào tạo nghề và lý luận dạy học bộ môn” cũng được sử dụng. Để biết nội 
dung thảo luận sâu hơn, xem phần giải thích trong Zhao/Rauner (2014).

Đối với các chuyên ngành đào tạo nghề, UNEVOC (xem UNESCO 2004, trang 15) xác định 12 chuyên 
ngành như liệt kê dưới đây:

• 	 Kinh doanh và Quản lý

• 	 Sản xuất và Chế tạo

• 	 Xây dựng kỹ thuật dân dụng

• 	 Kỹ thuật điện và điện tử và Công nghệ thông tin và truyền thông

• 	 Kỹ thuật quy trình và Năng lượng

• 	 Chăm sóc sức khỏe và Chăm sóc xã hội
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• 	 Giáo dục và Văn hóa

• 	 Giải trí, Du lịch và Du lịch nông nghiệp, ẩm thực và dinh dưỡng 

• 	 Truyền thông và Thông tin

• 	 Dệt may và Thiết kế

• 	 Khai thác và Tài nguyên thiên nhiên 

Trong khuyến nghị này, “Công nghệ xe/Ô tô” thuộc ngành “Sản xuất và Chế tạo”. Do tầm quan trọng ngày 
càng tăng của lĩnh vực ô tô nên cần bổ sung chuyên ngành này vào danh sách. Tương tự như vậy, lĩnh 
vực “Công nghệ thông tin và truyền thông” cần được đưa vào thành một chuyên ngành riêng.

Chuyên ngành đào tạo nghề giúp xác định lĩnh vực chuyên môn trong các hoạt động nghề nghiệp. Nhà 
giáo GDNN không thể là chuyên gia giảng dạy ở mọi lĩnh vực công nghệ và không thể hỗ trợ phát triển 
năng lực trong mọi ngành, nghề. Vì vậy, cần phải tập trung phát triển năng lực nhà giáo GDNN ở một 
chuyên ngành đào tạo nghề cụ thể.



SỰ PHÙ HỢP VỚI CHUẨN NHÀ GIÁO 
GDNN KHU VỰC ASEAN
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3. SỰ PHÙ HỢP VỚI CHUẨN NHÀ GIÁO GDNN KHU VỰC 
ASEAN

Nhà giáo GDNN cần đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực năng lực khác nhau. Một mặt, họ cần 
có năng lực nghề nghiệp (gắn với chuyên ngành đào tạo nghề); mặt khác, họ cần có năng lực bản thân, 
xã hội và kỹ năng nghề cũng như năng lực sư phạm, và đặc biệt là năng lực phương pháp và dạy học ở 
trình độ đã được đánh giá kỹ lưỡng về mặt khoa học (xem Hình 2)

Quá trình phát triển những năng lực này cũng như khả năng của nhà giáo GDNN trong thực hiện nhiệm 
vụ đòi hỏi sự kết hợp và tham khảo tất cả các lĩnh vực năng lực đã nêu, nhất là giữa các yếu tố “sư phạm 
dạy nghề” và chuyên ngành đào tạo nghề với tư cách là một “môn học”. Trong giáo dục phổ thông,  
môn học được quy định theo ngành khoa học đại cương như sinh học đối với giáo viên sinh học hoặc 
công nghệ đối với giáo viên công nghệ. Ngược lại, môn học đối với nhà giáo GDNN trong lĩnh vực GDNN 
là “nội dung kép”, có nghĩa là chuyên ngành đào tạo nghề và ngành, nghề tham chiếu sẽ quyết định các 
môn học.

Hình 2: Các lĩnh vực liên quan trong Chuẩn nhà giáo GDNN khu vực ASEAN 

Các lĩnh vực
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Bản thân và Xã hội

Nghiên cứu nghề nghiệp

Chuyên ngành đào tạo nghề

Lý luận dạy học nghề nghiệp

Sư phạm dạy nghề

Quản lý nghề

Khía cạnh sư phạm GDNN nên được hiểu là cầu nối giữa trách nhiệm về nhận diện, chuẩn bị và thực 
hiện công việc (xuất phát từ nhiệm vụ nghề nghiệp) với nội dung và quá trình học tập (Hình 2). Cầu nối 
này (thể hiện qua thuật ngữ “nghề nghiệp”) đảm bảo quá trình dạy và học nghề nghiệp, và cho thấy rõ 
rằng đôi lúc dạy học trong GDNN cơ bản khác với dạy môn văn hóa ở giáo dục phổ thông. Trong bối 
cảnh này, ý nghĩa đặc biệt của quá trình học nghề là đảm bảo khả năng nghề nghiệp để hỗ trợ người 
học trong thế giới công việc.

Không dễ phân biệt các lĩnh vực năng lực và cùng lúc xâu chuỗi và tích hợp những lĩnh vực này thành 
chuẩn. Trên thực tế, các năng lực không tách rời nhau, nhưng có thể nhận diện chúng qua kết quả thực 
hiện trong khuôn khổ nhiệm vụ. Vì vậy, chuẩn kết quả được mô tả là năng lực của nhà giáo. Chuẩn kết 
quả sẽ hoàn thiện đầu ra dự kiến và khuyến nghị về quá trình và đầu vào trong đào tạo nhà giáo GDNN. 
Chuyên ngành đào tạo nghề giúp mô tả mối quan hệ giữa một bên là yêu cầu về trình độ chuyên môn 
trong các lĩnh vực công nghệ của nghề và bên kia là định hướng cần thiết về năng lực nhà giáo GDNN.
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Chuẩn nhà giáo GDNN khu vực ASEAN bao gồm hai lĩnh vực năng lực toàn diện được mô tả dưới dạng 
nhiệm vụ của nhà giáo GDNN:

1 . 	 Năng lực Bản thân và Xã hội mô tả năng lực của nhà giáo GDNN trong việc hiểu rõ về cơ sở 
GDNN với tư cách là một tổ chức, về hệ thống cơ bản và thái độ bản thân để không ngừng phát 
triển hơn nữa kỹ năng và năng lực của mình.

2 . 	 Năng lực Nghiên cứu nghề nghiệp, Chuyên ngành đào tạo nghề, Lý luận dạy học nghề nghiệp, 
Sư phạm dạy nghề và Quản lý nghề mô tả năng lực nhận diện, chuẩn bị và thực hiện hoạt động 
giảng dạy, tập trung vào các ngành, nghề trong lĩnh vực nghề nghiệp và dựa trên năng lực chuyên 
ngành đào tạo nghề (xem các bảng dưới đây để biết thêm chi tiết). Lĩnh vực này bao gồm một 
số nội dung ưu tiên:

a . 	Nghiên cứu nghề nghiệp: Năng lực của nhà giáo GDNN trong xác định các yêu cầu về năng 
lực nghề nghiệp, tình hình phát triển của ngành, nghề và yêu cầu giảng dạy.

b . 	  Chuyên ngành đào tạo nghề: Năng lực của nhà giáo GDNN trong phân tích nghề (Chế tạo, Ô 
tô, ...), những yêu cầu và thay đổi liên quan trong thế giới công việc.

c . 	 Lý luận dạy học nghề nghiệp: Năng lực của nhà giáo GDNN trong lựa chọn, xây dựng nội dung 
và phương pháp liên quan để hỗ trợ quá trình học nghề.

d . 	Sư phạm dạy nghề: Năng lực của nhà giáo GDNN trong lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá 
các giờ học.

e . 	Quản lý nghề: Năng lực của nhà giáo GDNN trong tổ chức và phát triển hơn nữa các cơ sở 
GDNN và chương trình GDNN.

Mỗi mục nội dung được đề cập đều có mối liên hệ với mục liền kề. Như vậy, có thể gọi tên năng lực 
nhà giáo GDNN và đặt chúng ở giữa hai mục (xem Bảng 1). Có thể nhận biết vị trí nhờ nằm sát với mục 
tương ứng.

Có thể làm rõ hơn ý nghĩa của chuyên ngành đào tạo nghề trong bối cảnh này bằng cách đưa ra ví dụ về 
một chuyên ngành cụ thể. Ví dụ, trong chuyên ngành đào tạo nghề “Công nghệ xe/ô tô”, nhà giáo GDNN 
phải có khả năng phân tích ngành, nghề, phân tích yêu cầu năng lực nghề nghiệp và xác định nhu cầu 
học tập cụ thể của từng lĩnh vực. Đằng sau công việc đòi hỏi có tay nghề, họ cũng phải có khả năng tổ 
chức để tìm ra cách tiếp cận học tập phù hợp. Cụ thể hơn (c.f. Becker 2010; gtw 2010):



Nhà giáo dạy chuyên ngành Ô tô phải có năng lực về:

I. Phân tích, thiết kế và đánh giá công nghệ/dịch vụ bảo trì và quy trình làm việc liên quan:

• 	  Các đơn vị vận hành, tuyển dụng và đào tạo trong ngành kinh doanh ô tô, trong ngành công nghiệp ô tô và 
chức năng dịch vụ của các đơn vị này;

• 	  Khái niệm dịch vụ, lĩnh vực kinh doanh, tổ chức xưởng và quản lý chất lượng ở đại lý liên quan đến dịch vụ 
cơ bản và sửa chữa ô tô, xe thương mại, mô tô, xe hai bánh khác và máy nông nghiệp và xây dựng;

• 	  Quản lý kiến thức trong ngành kinh doanh ô tô và ngành công nghiệp ô tô;

• 	  Quy trình chăm sóc khách hàng, sự trung thành của khách hàng và phân tích mức độ hài lòng của  
khách hàng;

• 	  Quản lý xưởng, tập trung vào thiết bị xưởng, lập kế hoạch và theo dõi đơn hàng, dịch vụ hậu cần phụ tùng, 
bao gồm hồ sơ giấy tờ và mạng lưới xưởng;

• 	  Quy trình bảo dưỡng trong khuôn khổ dịch vụ xe cơ giới và chăm sóc, bảo dưỡng xe cơ giới để duy trì hoạt 
động chức năng (chú ý đến các vấn đề sinh thái);

• 	  Nhiệm vụ kiểm tra trên động cơ, ổ đĩa, khung gầm, thân xe và thiết bị điện, bao gồm kiểm soát chức năng 
hệ thống cơ điện tử;

• 	 Giám sát phương tiện, chú ý đến quy định pháp lý.

II. Phân tích, thiết kế và đánh giá chẩn đoán/thiết bị điện tử xe và quy trình làm việc liên quan:

• 	  Hệ thống chẩn đoán xử lý sự cố trong công nghệ xe;

• 	  Hệ thống chuyên gia, công cụ chẩn đoán từ xa, chẩn đoán có sự hỗ trợ của máy tính và sử dụng các công cụ 
này để chẩn đoán dựa trên quy tắc và kinh nghiệm;

• 	  Chẩn đoán lỗi hệ thống truyền động và động lực học, bao gồm hệ thống điều khiển điện tử của xe;

• 	  Chẩn đoán lỗi hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống tiện nghi, hệ thống an toàn và kết nối mạng trên xe;

• 	  Chẩn đoán lỗi động cơ xe liên quan đến mức tiêu thụ nhiên liệu, lượng khí thải và cách khởi động/vận hành;

• 	  Xác định tình trạng, cấu hình và thích ứng của hệ thống điện và điện tử trong xe, bao gồm cả hệ thống trên 
xe với sự trợ giúp của hệ thống chẩn đoán có sự hỗ trợ của máy tính.

III. Phân tích, thiết kế và đánh giá quy trình sửa chữa/công nghệ sửa chữa:

• 	  Phân tích, tính toán thiệt hại đối với phương tiện bị tai nạn và sửa chữa, bao gồm đo, nắn, chỉnh thân xe và 
sơn, có xem xét kết cấu mô-đun thân xe;

• 	  Quy trình sửa chữa khôi phục chức năng, vận hành, an toàn giao thông của các hệ thống trên xe;

• 	  Thay và sửa chữa các cụm động cơ, ổ đĩa, khung xe và các thiết bị điện tử, chú ý đến kết cấu cơ điện tử và 
mức chi phí;

• 	  Công cụ (đặc biệt) và quy trình đặc biệt sửa chữa xe hiện tại.

IV.  Phân tích, thiết kế và đánh giá công nghệ xe/công nghệ hệ thống xe và quy trình công việc liên quan:

• 	  Tầm quan trọng về mặt xã hội của xe cơ giới, của ngành công nghiệp xe cơ giới; sự tương tác giữa con người 
và phương tiện cơ giới cũng như tác động đến môi trường;

• 	  Tình hình phát triển công nghệ hệ thống để đáp ứng yêu cầu xã hội, kinh tế và sinh thái trong tương lai đối 
với ô tô; truyền động thay thế (xe kết hợp, xe điện), các hệ thống và biện pháp giảm phát thải và giảm sử 
dụng nhiên liệu;

• 	  Phân tích các phương án trang bị thêm để tăng tính tương thích với môi trường và độ an toàn của phương 
tiện (cũ) dưới góc độ tính khả thi và tính hữu dụng;

• 	  Điều chỉnh phương tiện theo yêu cầu của khách hàng như thay đổi khung gầm, thiết bị, kết cấu bên ngoài, 
v.v., chú ý các quy định liên quan và chú ý đến việc tăng cường kết nối mạng công nghệ thông tin trên xe;

• 	  An toàn lao động, an toàn giao thông và tính tương thích với môi trường trong dịch vụ xe cơ giới do sự ra 
đời ngày càng nhiều của hệ thống hỗ trợ lái xe, hệ thống người-máy và thiết kế xe phức tạp.
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Bảng 1: Năng lực của nhà giáo GDNN và nhiệm vụ liên quan đến chuyên ngành đào tạo nghề và các 
nội dung nghề khác 

Nghiên cứu 
nghề nghiệp

Xác định yêu cầu về năng lực 
nghề nghiệp  

Phát huy nỗ lực học tập và xuất 
phát từ nhu cầu đào tạo tương 
ứng của người học

Chuyên ngành 
đào tạo nghề

Chuyên ngành 
đào tạo nghề

Phân tích công nghệ và ý 
nghĩa của công nghệ đối với 
hoạt động học tập trong bối 
cảnh tổ chức, phương pháp, 
công cụ, trang thiết bị và vật 
liệu trong thế giới công việc

Phân tích các yêu cầu về công 
nghệ và công việc đang thay 
đổi, đưa ra chiến lược hoặc hình 
thức học tập trong những môi 
trường học tập khác nhau

Lý luận dạy học 
nghề nghiệp

Xây dựng chương trình GDNN 
ở cấp trường và tham gia ở 
cấp quốc gia

Phân tích các phương pháp tiếp 
cận dạy học và đánh giá việc sử 
dụng các phương pháp tiếp cận 
đó cho hoạt động học tập trong 
bối cảnh công nghệ số và những 
thay đổi về công việc và tổ chức 
công việc

Lý luận dạy học 
nghề nghiệp

Thiết kế giờ học bằng cách 
sử dụng phương pháp giảng 
dạy sáng tạo để giải mã 
những thử thách của công 
việc

Xây dựng chương trình, giáo 
trình và tài liệu học tập nhà 
trường để sử dụng trong đổi mới 
dạy học

Sư phạm  
dạy nghề

Soạn bài dạy lý thuyết và 
thực hành trên lớp và tại 
xưởng thực hành

Xây dựng chương trình, giáo 
trình và tài liệu học tập nhà 
trường để sử dụng trong đổi mới 
dạy học

Hỗ trợ phát triển năng lực của 
người học thông qua các giờ 
học

Sư phạm  
dạy nghề

Đồng hành phát triển năng 
lực của người học, cho thấy 
trình độ phát triển năng lực, 
môi trường sống và điều kiện 
học tập của cá nhân

Định hình văn hóa học tập và 
văn hóa nhà trường, phát huy 
hơn nữa môi trường học đường 
để khuyến khích học tập suốt 
đời

Quản lý nghề

Cải thiện quá trình học tập và 
tương tác bằng cách lựa chọn 
và xây dựng các phương 
pháp phù hợp

Xây dựng và giám sát các tình 
huống học tập và làm việc

Ví dụ mô tả về năng lực của nhà giáo GDNN chuyên ngành “Công nghệ xe/ô tô” cho thấy sự khác biệt 
giữa năng lực kỹ thuật điển hình hay còn gọi là năng lực chuyên môn với vai trò là môn học và năng lực 
nhà giáo GDNN. Trong khi người kỹ sư thực hiện tính toán, phát triển và thiết kế công nghệ xe thì nhà 
giáo GDNN đánh giá kỹ lưỡng công nghệ xe hiện có và tập trung vào dịch vụ và sửa chữa, chẩn đoán, 
trang bị công nghệ xe hiện đại với các công cụ chẩn đoán và phương tiện số hóa khác.



CÁC BƯỚC ĐI TRONG THỰC TẾ ĐỂ NHẬN 
DIỆN CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO NGHỀ 

VÀ ĐỒNG BỘ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 
NGHỀ THEO CHUẨN NHÀ GIÁO GDNN 

KHU VỰC ASEAN

4 
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4. CÁC BƯỚC ĐI TRONG THỰC TẾ ĐỂ NHẬN DIỆN 
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ ĐỒNG BỘ 
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO NGHỀ THEO CHUẨN NHÀ 
GIÁO GDNN KHU VỰC ASEAN 

Đồng bộ Chuẩn nhà giáo GDNN khu vực ASEAN theo các ngành kinh tế và lĩnh vực nghề nghiệp liên quan 
trong quá trình lập kế hoạch đào tạo giáo viên là một trong những yêu cầu khi xây dựng các khái niệm, 
ý tưởng về đào tạo.

Các bước sau đây sẽ giới thiệu tổng quan về quá trình triển khai chuyên ngành đào tạo nghề và đào tạo 
giáo viên (xem Bảng 2).

Bảng 2:  Các bước áp dụng đối với Chuyên ngành đào tạo nghề

Bước Nội dung

1 Xác định các lĩnh vực đào tạo nhà giáo GDNN liên quan ở một quốc gia.

2 So sánh những lĩnh vực đào tạo giáo viên có liên quan đến các ngành kinh tế trong 
nước và lựa chọn chuyên ngành đào tạo nghề dựa trên một hoặc nhiều chuyên ngành 
trong số 12 chuyên ngành của UNEVOC (xem ở trên).

3 Xác định chuyên ngành đào tạo nghề trong đào tạo nhà giáo GDNN.

4 Xác định các chuẩn liên quan đến chuyên ngành trong đào tạo nhà giáo GDNN.

5 Xác định các lĩnh vực môn học liên quan của chuyên ngành đào tạo nghề và các chủ 
đề đào tạo giáo viên có liên quan khác nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cụ thể ở từng 
chuyên ngành.
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