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ạy học là một công tác rất phức tạp,
cũng như sự vận hành của một cái máy
tinh vi. Một xe ôtô hoặc một chiếc máy
computer chạy tốt nhờ các bộ phận ñều vận
hành tốt; một người giáo viên toàn diện cũng
thế, có thể ñược xem như một chiếc máy cao
cấp có nhiều bộ phận tinh vi ráp vào. Ngoài
phẩm chất ñạo ñức và chính trị cần phải có,
mỗi người giáo viên cần có những kỹ năng tay
nghề ñặc biệt ñể có thể chắc chắn mỗi học viên
của mình lĩnh hội ñầy ñủ những gì mình truyền
ñạt ñể họ có thể học giỏi thật sự (chứ không
phải giỏi theo "chỉ tiêu" trên giao).
Những kỹ năng nói trên của người giáo viên
là những kiến thức và kỹ thuật học ñược từ
thầy cô của mình, từ sách vở, báo ñài,
Internet,… kết hợp với nghệ thuật giảng dạy
mà mỗi người chúng ta tự rèn luyện. Trong
thực tế, người giáo viên không thể hấp dẫn
hoặc ñộng viên mọi học viên của mình bằng
kiến thức chuyên môn ñơn thuần. Phân tích
thật chi ly, chúng ta thấy cùng trong một con
người giáo viên toàn diện, có 7 vai trò quan
trọng sau ñây:
1. Vai trò của một NHÀ CHUYÊN
NGHIỆP
Nghề giáo là một nghề rất ñộc ñáo. Và dạy
học là một sự hành nghề rất chuyên nghiệp.
Người giáo viên phải có tri thức cơ bản bao
gồm sự hiểu biết về quá trình phát triển của trẻ
con và người lớn, nguyên lý về dạy học, triết lý
về giáo dục, lịch sử giáo dục, chính sách và
pháp luật về giáo dục, v.v.
Do ñó muốn qui nạp tri thức này một cách
vững chắc, bản thân giáo viên phải trang bị cho
mình kỹ năng thu nạp kiến thức, biết cách tìm
tòi tri thức qua thư viện và qua Internet, và phải
biết cách lưu trữ có hệ thống những kiến thức
và các thông tin mình ñã tìm ñược.
Một giáo viên nhà nghề luôn luôn mang theo
mình hai món ñồ nghề cơ bản: một lịch làm
việc và một sổ tay ghi chép có hệ thống. Ngày
nay người ta dần dần vi tính hoá các ñồ nghề
này cho nên giáo viên phải thạo vi tính và ít
nhất một ngoại ngữ ñể dễ dàng khai thác thông
tin mới.
2. Vai trò của một DIỄN VIÊN
Những giáo viên giỏi cũng là những diễn
viên hay! Họ có kỹ năng về nói và biểu diễn
trước ñám ñông, có thể ñóng một vai tuồng, và
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sử dụng một cách ñiêu luyện không gian và các
học cụ trước mặt học sinh. Giáo viên giỏi còn
thỉnh thoảng làm cho người ta ngạc nhiên, tạo
những tình huống hồi hộp căng thẳng, hoặc
làm cho người ta cười vui trong lớp học.
Thư viện và Internet là nơi có nhiều tài liệu
cung cấp những kiến thức, những vở kịch hay
và những ñoạn phim nổi tiếng ñể học cách diễn
xuất hay.
3. Vai trò của một NGƯỜI QUẢN LÝ
Giáo viên cũng là những người biết quản lý
dữ liệu. Vai trò quản lý bao gồm cả công tác
chủ nhiệm lớp, ñòi hỏi những kỹ năng thiết kế
một chương trình hoặc dự án nhỏ, ñiều phối
công việc, ñiều khiển và kiểm soát ñám ñông,
tổ chức các buổi sinh hoạt (hình thức chia
nhóm, lập các ñội). Người quản lý phải nắm rõ
tâm tư và hoàn cảnh khác biệt của từng học
viên của mình ñể kịp thời ñộng viên, hướng
dẫn, kèm cặp và tạo ñiều kiện cho học viên
ham học.
Cần quan sát những ñiển hình quản lý tốt.
Cần tham khảo các tài liệu chỉ dẫn cách quản lý
công tác chuyên môn. Thường xuyên học tập
cách xây dựng kế hoạch (viết dự án nhỏ), cách
tập hợp ñám ñông, cách xây dựng hồ sơ của
lớp dùng phần mềm vi tính về cơ sở dữ liệu và
làm biểu bảng, cách ñánh giá hoặc cho ñiểm
mỗi hoạt ñộng của nhóm, từ ñó học cách rút
kinh nghiệm ñể cải tiến các hoạt ñộng tiếp theo
sau.
4. Vai trò của một NHÀ VIẾT VĂN
Giáo viên nào cũng phải có kỹ năng viết giỏi.
Giáo viên tài ba thường có khả năng trình bày
một cách rất rõ ràng và mạch lạc những ý nghĩ
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của mình, biết sửa bài viết của người khác ñể
nâng cao tính trong sáng dễ hiểu. Người biết
viết giỏi thường rất nhanh nhẹn trong các việc
thường ngày như viết và trả lời thư từ, soạn và
cập nhật những giáo án, tài liệu giảng dạy và
soạn ñề thi.
Nên thường xuyên luyện tập viết văn, viết
thư các loại, viết giáo án, viết báo cáo - kể cả
báo cáo khoa học - tham khảo những bài văn,
những mẫu thư giao thiệp, ñiển hình tiên tiến
trong lãnh vực này. Sử dụng thành thạo
chương trình máy tính ñể viết văn, lập biểu
bảng và hình vẽ.
5. Vai trò của một NHÀ SÁNG CHẾ
Giáo viên còn là một người năng ñộng, có
nhiều sáng kiến, thiết kế và sản xuất ra thật
nhiều trợ huấn cụ nghe nhìn, và biết cách sử
dụng những thiết bị ấy ñể làm cho giờ lên lớp
của mình ngày càng hữu hiệu hơn.
Do vậy, người giáo viên phải ñiêu luyện
trong sử dụng các trợ huấn cụ thông thường và
sử dụng máy vi tính và một số phần mềm thích
hợp ñể thiết kế và chế tạo các học cụ mới.
6. Vai trò của một NHÂN VIÊN TIẾP THỊ
Giáo viên cũng phải biết làm cho sinh viên
"chịu mua" hàng của mình. Như những chuyên
viên tiếp thị, giáo viên phải hiểu rõ tâm lý sinh
viên của mình ñể thiết kế chương trình giảng
dạy, thiết kế giáo án từng bài học như thế nào
cho họ thích thú ham học môn học của mình,
không bỏ thiếu bài nào.
Cần tham khảo các tài liệu hướng dẫn về
nghệ thuật bán hàng, nắm rõ các kỹ năng
thuyết phục khách hàng ñể cuối cùng họ chịu
mua hàng của mình.
7. Vai trò của một CHUYÊN VIÊN
Giáo viên còn là một chuyên gia trong ngành
chuyên môn của mình. Tương ứng với trình ñộ
của từng ñối tượng học viên, một chuyên gia
môn học luôn luôn chọn nội dung thích hợp
nhất, sắp xếp các nội dung ñó một cách hợp lý
ñể trình bày một cách dễ nhớ, dễ hiểu cho học
viên, thường xuyên cập nhật môn học của
mình bằng những nội dung mới nhất tham khảo
từ tạp chí khoa học ngành mình ñược xuất bản
bằng hình thức in hoặc trên Internet.
Chính nhờ tập luyện nhuần nhuyễn 7 vai trò
trên ñây, vai trò này bổ sung cho vai trò kia, mà
nghệ thuật dạy học của mỗi giáo viên sẽ ngày
càng hiệu quả hơn, học viên sẽ lãnh hội kiến
thức một cách tường tận hơn ñể trở thành
những công dân có tri thức thật sự, chấm dứt
kiểu tri thức "theo chỉ tiêu"
(Theo một số Tài liệu tham khảo tổng hợp)
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