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1. Dặt vấn dề

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và dào 
tạo tại các trường dại học, cao đăng chính quy. Trong đó, nâng cao giáo dục kỹ năng 
mêm (KNM) cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trong cả nước là vân đc 
câp thiết hiện nay. vấn đề này đã được thực hiện từ sứm ở các nước trên thế giới, 
tuy nhiên, ở Việt Nam còn khá mới mẻ.

Theo thống kc của Viện Nghiên cứu Giáo dục Việt Nam năm 2009, cho thấy 
hơn 83% học sinh -  sinh vicn thiếu các KNM cần thict để sống tích cực và làm việc 
hiệu quà. Diều này cùng lý giái phàn nào thực trạng sổng tiêu cực và thât nghiệp 
ngày càng cao của sinh viên sau khi ra trường. Việc giáo dục KNM tại các trường 
đại học cao dẳng còn một số hạn chế do một số nhân tố ảnh hường như chính sách 
cùa nhà trường đổi với bộ môn KNM, nhận thức cúa sinh viên vê tẩm quan trọng 
cùa KNM dẫn dến ý thức của sinh vicn trong việc rèn luyện KNM. Ngoài ra còn một 
số nhân tổ khác như: chương trình giáo dục KNM, phương pháp giáng dạy, giang 
viên giáng dạy, CƯ sở vật chất và môi trường cho sinh vicn rèn luyện kỳ năng.

Dựa trên nền tảng cơ sở lý thuyết, các yếu tố ảnh hưởng đến việc giảng dạy, 
học tập KNM và thực trạng giảng dạy KNM tại một sô trường đại học -  cao đăng 
từ đó đưa ra một sổ giải pháp để ứng dụng và phát triển hoạt động rèn luyện KNM 
trong đào tạo cho sinh viên theo hướng ứng dụng và quốc tẻ hóa gắn với nền công 
nghiệp 4.0.

Vậy kỹ năng mềm là gi?
2. Kv năng mềin
Theo Wikipedia: Kỹ năng là khà năng cùa con người trong việc vận dụng kiến 

tliírc đô thực hiện một nhiệm vụ nghề nghiệp mang tính kỳ thuật, giải quyêt van đề 
tô chức, quán lỷ và giao tiếp...; là sự thành thạo, sự dề dàng, khéo léo có dược thông 
qua được đào tạo hoặc trái nghiêm. Có ba yếu lố cơ bán của kỳ năng dó là: kct qua. 
sự ôn định và hiệu quá [ 11.

Theo từ đien Tiếng Việt: Kỹ măng là kha năng vận dụng nhũng kiến thức trong 
một lình vực nào đó vào thực tế [2].



Trên cơ sở các khái niệm khác nhau về KNM kết hợp với mục tiêu, đối tuơn« 
nội dung cùa hội thảo, tác giả đồng nhất với quan niệm cho rằng: Kỳ nămI mcni 
thuộc nhóm kỹ năng xã hội, là hệ thong những kỳ năng giúp cá nhân thiết lập và duy 
trì các môi quan hệ trong xã hội được chi phôi hời những yêu tổ liên quan đến măt 
cam xúc, ngôn ngữ, thái độ nhăm tlỉiêt lập ra những môi quan hệ xã hội tích cực đề 
các cá nhản đạt được hiệu quá cao và hạnh phúc trong học tập.

3. Thực trạng giảng dạy KNM tại các trưòng đại học, cao đắng hiện nay
3.1. Nhận thúc của sỉnh viên về KNM
Theo nghiên cứu của Peggy Klaus [3], người thành đạt chỉ có 25% là do những 

kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bời những kỹ năng mềm họ 
được trang bị một cách chủ động, tích cực trước đó. Trong khi đó, đa số sinh viên 
hiện nay vẫn còn nhiều nhầm lẫn về chuẩn giá trị đầu ra của sinh viên khi tổt nghiệp. 
Từ dó, họ bỏ nhiều công sức đế chạy theo thành tích học tập (qua điểm sổ) và sưu 
tâm càng nhiêu băng câp chứng chỉ càng tôt. Nhiều sinh viên chưa tích cực tham gia 
các hoạt dộng chung cua nhà trường, hoạt động đoàn thề, xã hội ở trường cũng như 
ở địa phương. Theo một nghiên cứu của Giáo sư Phạm Minh Hạc: “Chỉ có 20-30% 
học sinh -sinh viên tham gia các hoạt động xã hội bao gồm công tác đoàn, thanh 
nicn, sinh viên” [4]. Ngoài ra, việc thiểu tích cực trong tiếp nhận những phương 
pháp đào tạo mới làm cho sinh viên trở nên thụ dộng, ỷ lại; suy nghĩ, lối sống nhiều 
khi tiêu cực dề bi quan, chán nản, thiếu niềm tin, thiếu động lực cố gang, vươn lên.

Thực tế phổ biến hiện naỹ, sinh viên chưa nhận thức được đầy đủ vai trò và 
tàm quan trọng của việc tích lũy và trang bị KNM trong quá trình sống và học tập 
cho đến khi ra trường và tỉm việc. Thậm chí nhiều người không nhận ra nguyên 
nhân thực sự của việc không được tuyển dụng mặc dù có nhiều bằng cấp.

Theo điều tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011 [4], cả nước có tới 63% 
sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng ra trường không có việc làm, 37% sinh viên 
có việc làm nhưng đa sổ làm trái nghề hoặc phải qua đào tạo lại do yếu và thiếu các 
yếu tố kỹ năng thực hành xã hội và 83% bị các nhà tuyển dụng đánh giá thiếu kỹ 
năng sổng. Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung, cán bộ Viện Nghiên cứu giáo dục cho biết 
thêm: “Ket quả nghiên cứu cho thấy, 86% học sinh, sinh viên có nhiều ước mơ đẹp 
cho tương lai của mình, trong đó hơn 80% cho rang, có the thực hiện được những 
ước mơ và tin rằng tự mình quyết định tương lai đó. Tuy nhiên, phần lớn lại thiếu 
hẳn khả năng hoạch định tương lai, đặc biệt là KNM và thái độ dám dấn thân vào 
đời...” [5]

3.2. Thực trạng giảng dạy KNM tại các truòng đại học
Hiện nay, các trường đại học và cao dẳng đã dần nhận thức được vai trò của 

việc giảng dạy KNM cho sinh viên. Do đó, các trường đang dần tích hợp việc giảng 
dạy KNM vào chương trình đào tạo với nhiều hình thức khác nhau tùy vào điều



kiện cụ thể của từng trường. Trong đó có các hình thức chủ yếu như: đưa KNM vào 
chuân dầu ra, giảng dạy theo chuyên đề, tích hợp vào các học phần. Mặt dù rất cồ 
găng trong việc gia tăng giảng dạy KNM trong đào tạo tại các trường đại học -  cao 
đăng và góp phần nâng cao chất lượng dào tạo chung của các trường nhưng vẫn tồn 
tại một sô vấn dê mang tính phố biến sau đây:

Một là, chương trình giáo dục kỹ năng mềm còn chưa đa dạng, nhiều chương 
trinh chưa thật phù hợp với yêu cầu ngành học cùa sinh viên và gắn với yêu cầu 
thực te;

Hai là, phương pháp giáng dạy còn mang mạng lý thuyết, thiếu thực hành thực 
tê, hoạt dộng trải nghiệm giúp người học hoàn thiện các kỳ năng tương ứng. Các 
đánh giá các học phần KNM chưa được cá nhân hóa, chưa khuyến khích và ghi nhận 
được tiến bộ của sinh viên qua từng buổi học. Bên cạnh đó, số lượng sinh viên trên 
từng lớp học còn khá cao dẫn đến hạn chế khả năng thực hành và không gian trải 
nghiệm cho sinh viên;

Ba là, đội ngũ giảng viên giảng dạy KNM còn hạn chế về sổ lượng lần chât 
lượng. Da số giảng viên chuyển đổi từ các chuyên ngành khác sang giảng dạy KNM 
do đó cẩn có thời gian và sự dầu tư nghiêm túc cho việc hoàn thiện kỹ năng cùa ban 
thân và lựa chọn phương pháp giảng dạy cho phù hợp;

Bổn là, cư sở vật chất, phòng học phù hợp dể giảng dạy KNM còn nhiều hạn 
chế. Nhiều trường chưa có các phòng “Training” phù hợp với ycu cầu giảng dạy và 
học tập KNM;

Năm là, cơ chế chính sách khuyển khích dành cho giảng viên giảng dạy KNM 
còn hạn chế, từ đó chưa khuyến khích dể các giảng viên đâu tư dê nâng cao chât 
lượng giảng dạy; đồng thời giới hạn khá năng thu hút các giảng viên giỏi (có kỳ 
năng phù hợp) tham gia giảng dạy KNM.

4. Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy KNM tại các trưòng dại học, 
cao dăng

Dể ứng dụng và phát triển các hoạt động rèn luyện KNM phù hợp cho sinh 
viên tại các trường đại học, cao dẳng, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhăm 
phát huy các yếu tổ tích cực cũng như khắc phục những hạn chế liên quan dốn 
những yếu tố cơ bản quyết định đến chất lượng dào tạo sau:

4.1. về phía sinh vicn
Trong thực tế, ngoài việc giảng viên giúp sinh viên hình thành dộng lực tích 

cực, nhu cầu hoàn thiện KNM thi đòi hỏi sinh viên phải có các diều kiện sau đây:
Một là, bản thân sinh viên cần có nhận thức đúng về vai trò của KNM đổi với 

sự thành công của bản thân trong học tập, làm việc và cuộc sống dể chù động hơn 
trong quá trình tiếp thu và thực hành phát triển KNM trong và sau mỗi buổi học;



Hai là, sinh vicn cần tích cực, chủ động hơn trong quá trình học tập các KNM 
và các chương trinh ngoại khóa, chương trình phát triển KNM như tọa đàm, tham 
quan thực tế, các cuộc thi liên quan đến KNM, ... tạo cơ hội đổ bản thân phát triển 
các KNM cần thiết;

Ba lủ, sinh viên chủ động, chọn lọc trong việc tìm kiếm công việc bán thời gian 
(ncu có) ngoài mục dích tạo thu nhập hồ trợ quá trình học tập, bô sung kinh nghiệm 
làm việc vê chuycn môn, sinh viên cẩn chủ dộng xem dây là nhũng trài nghiệm thực 
tê qua đó rèn luyện các kỳ năng như giao tiếp, xử lý tinh huống, giải quyết vấn đê, 
lăng nghe chù dộng ....

Bốn lâ, sinh vicn cần tích cực tham gia các câu lạc bộ trong nhà trường theo 
nhu cầu, sở thích Vcà khả năng cùa bản thân; tích cực trong các hoạt động phong 
trào do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tô chức, dặt biệt là các hoạt động xà hội 
từ đó góp phân không nhỏ trong việc hoàn thiện kỹ năng và định hình giá trị sổng 
cua bán thân;

Năm là, sinh viên cần rèn luyện thói quen dọc sách, đặc biệt là sách liên quan 
đên kỹ năng sống, kỳ năng mềm, giá trị sổng; học tập kinh nghiệm thành công, thất 
bại cua những người di trước đế hạn chế những sai lầm, vấp ngã không thố tránh 
khói trong quá trình làm việc sau này.

4.2. Chuông trình dào tạo
Chương trình dào lạo là một trong các yen tổ quyết định, mang tính định hướng 

quá trình học tập và rèn luyện KNM clip sinh viên trong suôt khóa học và khá năng 
ứng dụng vào thực tế học tập và công viộc. Vì vậy, dê nâng cao chất lượng giáng 
dạy KNM trong dào tạo cho sinh viên, chương trình đào tạo cẩn có các yếu tố sau:

Một là, các trường cần đưa các môn kỳ năng mềm vào chương trình chuấn đầu 
ra như tin học và ngoại ngữ đc tất cả sinh viên đều có cơ hội học tập và thực hành;

Hai là, xây dựng nội dung chương trinh đào tạo theo hướng thực tế, quốc tế 
lỏa găn với công nghiệp 4.0; đảm bảo giáng dạy những kỳ năng cơ bản, thiết thực 
:ho sinh viên, giúp sinh viên có cuộc sống và suy nghĩ tích cực, tăng cơ hội việc làm 
•ho sinh viên sau khi tốt nghiệp;

Ba líi, phân bô thời lượng các học phần KNM và sĩ số lớp học đàm bào cơ hội 
lực hành kỳ năng cho tất cả sinh viên; phát huy tính hiệu quả cùa phương pháp 
háp giáng dạy tích cực “Học tập qua trải nghiệm”, tăng khá năng vận dụng vào 
lực liễn học tập và làm việc.

4.3. Phuong pháp giáng dạy và hệ thống đánh giá trong giáo dục kỳ 
ăng mềm

Theo nhà tâm lý học Jacob L Moreno, M.D (1889 -  1974) cho ràng: Kỹ năng 
li dược hình thành khi người dạy khơi gợi được động lực bên trong cùa người học



và động lực nhóm cùng tham gia để phát triển các kỹ năng cần thiết. Đổ khơi gợi 
được động lực của người học, người dạy cũng cần phải lựa chọn phương pháp, cách 
thức tô chức giảng dạy, đánh giá phù hợp sau:

Một lả, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực: học tập qua trải nghiệm trong 
việc giảng dạy KNM đảm bảo tất cả giảng viên KNM đều áp dụng phương pháp 
này. Giảng viên KNM không ngừng sáng tạo trong việc thiết kế các hoạt động trải 
nghiệm (games, bài tập tình huống, kịch, hình ảnh hóa,...) giúp cho mỗi giờ lên lớp 
của sinh viên đều sinh động, hiệu quả;

Hai là, đổi mới và đa dạng hóa cách thức đánh giá học phần theo hướng khuyến 
khích sự tự hoàn thiện bản thân về các KNM cần thiết để học tập và làm việc vói 
phương châm: “Mỗi ngày cố gắng thay đổi đế tốt hơn bản thân ngày hôm qua.”. 
Đồng thời cách đánh giá cũng phát huy sự phát triển cá nhân và tinh thần làm việc 
nhóm;

4.4. Đội ngũ giảng viên
Một yếu tổ góp phần quyết định sự thành công, hiệu quả của việc giảng dạy 

KNM không ai khác đó là đội ngũ giảng viên (trong huấn luyện kỹ năng mềm, giảng 
viên thường được gọi là “Trainer” hay “Facilitator”). Vì vậy, đội ngũ giảng viên 
KNM đòi hỏi các yếu tổ sau:

MỘI là, giảng viên KNM không ngừng nâng cao về chất lượng giảng dạy thông 
qua việc tham gia các chương trình huấn luyện, đào tạo trong và ngoài nirớc; trao 
đổi, học tập kinh nghiệm trong ban chuyên môn; không ngừng hoàn thiện phương 
pháp giảng dạy tích cực tạo không khí sinh động, hiệu quả trong mỗi tiết học; mồi 
giảng viên KNM là minh chứng sông cho kỹ năng tương ứng đảm nhiệm và là tâm 
gương tự học, đổi mới và sáng tạo;

Hai là, thường xuyên học hỏi lẫn nhau (giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng) từ đó 
tạo cơ hội học hỏi kinh nghiệm giũa giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng, 
góp phần nâng cao chất lượng giảng viên KNM;

Ba lù, giảng viên KNM tích cực trong việc đi thực tế, giao lưu, học tập kinh 
nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm tổ chức các chương trình phát triên KNM cho sinh 
viên tại các cơ sở đào tạo thành công, nhăm góp phân bôi dưỡng chuyên môn, kỳ 
năng và trải nghiệm thực tế cho bản thân.

4.5. Cơ sỏ’ vật chất phục vụ giảng dạy kỹ năng mềm
Để mang lại hiệu quả cho các hoạt động trái nghiệm và tính khoa học của 

plurơna pháp giảng dạy tích cực, co sở vật chât phụ vụ công tác giảng dạy KNM cân 
đảm bảo các yếu tố sau:

Một là, nhà trường tạo điều kiện để chuấn hóa các phòng học KNM đế phục vụ 
công tác giảng dạy và học tập KNM đạt hiệu quả cao nhât;



Hai là, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ về số lưựng, đảm bảo về chất lượng để phục 
'vụ các hoạt động trải nghiệm;

Ba là, thường xuyên cập nhật, bố sung các đầu sách phát triển KNM cho sinh 
vicn và giáng viên học tập, tham kháo.

4.6. Co’ chế chính sách
Môi trường đại học là nơi có thể giúp sinh viên hoàn thiện các kỳ năng thông 

qua các chương trình học theo chuân đâu ra được thiêt kê một cách khoa học, thực 
tiền và đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Nhờ đó, sinh viên ra trường có đầy đủ các kỹ 
năng mềm cần thiết để nhanh chóng bẳt kịp yêu cầu công việc. Đe thực hiện được 
việc này, chủ trương, chính sách và mục tiêu đào tạo của từng trường đại học, cao 
đăng cân có các yếu tố sau:

Một là, cơ che định mức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm dành cho giảng viên 
KNM cao hơn so với các ệiảng viên khác với lý do: giảng dạy KNM là một lĩnh 
vực rât mới, đặc thù, môi tiêt giảng đòi hỏi phôi hợp nhiêu kỳ năng và tô chức nhiêu 
hoạt động học tập;

Hai là, cỏ chính sách đầu tư cơ sở chất chất nhằm đảm bảo điều kiện tốt 
nhât cho giảng dạy và học tập KNM; phù hợp với phương pháp giảng dạy cơ bản: 
Phương pháp giáng dạy tích cực - học tập qua trải nghiệm.

4.7. Môi trường rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm
KNM rât quan trọng với sinh viên trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, đe 

hình thành và hoàn thiện kỹ năng mềm cần sự rèn luyện và thực hành lâu dài. Do đó, 
môi trường rèn luyện và phát triên KNM cho sinh viên là rất cần thiết. Đe làm được 
diều này, các trường đại học, cao đẳng cần có những giải pháp sau đây:

Một là, tổ chức nhiều chương trinh ngoại khóa, giao lưu tại doanh nghiệp, tọa 
dàm, ngày hội việc làm,... để sinh viên có cơ hội tham dự, học tập, trải nghiệm;

Hai là, tạo sự kết nối với các CEO, doanh nghiệp thành công (đặc biệt là các 
CEO là cựu sinh viên) trong và ngoài tỉnh để sinh viên có thêm cơ hội giao lưu, học 
tập kinh nghiệm một cách sinh dộng; tạo động lực tích cực để học tập và rèn luyện 
KNM hiệu quả hơn;

Ba lci, các trường cần có cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí cho các CLB hoạt 
động hiệu quả hơn; tố chức Đoàn, Hôi sinh viên có nhiều chương trình, phong trào 
thanh niên hiệu quả, thiêt thực hơn đê thu hút sinh viên tham gia, rèn luyện và thực 
hành KNM; đặc biệt là các dịp nghỉ giữa kỳ, nghỉ hè của sinh viên;

Bon Uì, tạo điều kiện để tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên hoàn thiện các 
KNPv/| cân thict, đặc biệt là các KNM sinh viên được học theo chuân đâu ra, từ đó 
giúp hình thành môi trường văn hóa học đường, tăng cơ hội rèn luyện KNM trong 
quá trình sinh viên tiêp tục học các học phân khác sau khi kêt thúc học phân KNM 
theo chương trình;



Năm là, thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu (thể thao, văn hóa, kỳ 
năng, ...) giữa sinh viên cậc trường đại học -  cao đẳng để tăng cơ hội học hỏi, động 
lực học tập và hoàn thiện kỹ năng của sinh viên. [6]

5. Kết luận
Trong xã hội hiện nay, một số nghiên cứu cho thấy trong một số ngành nghề, 

kỳ năng mcm có vai trò quan trọnẹ hơn cả kỹ năng cứng. Ví dụ, trong lĩnh vực kinh 
doanh, bán hàng, khả năng giao tiếp, ứng phó và giải quyết vấn đề là kỹ năng quyết 
định sự thành công cùa người kinh doanh hom là các kỳ năng về nghề nghiệp. KNM 
là chìa khóa đê giúp cho mọi giao tiếp và hợp tác trờ nên hiệu quả hơn. Ngay cà 
một kỹ sư, có dược kỹ năng mềm sẽ giúp cũng cố các mối quan hệ với đồng nghiệp, 
khách hàng và công nhân, công việc sê diễn ra trôi chày và hoàn thành một cách 
nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng (Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông) 
- Diên giả đại diện Việt Nam tham gia vào phicn bê mạc Diễn đàn Kinh tế thc giới 
(WEF) về ASEAN cho rang “Chúnẹ ta không chỉ hưởntị thụ mà còn thay đổi tircluv 
cùa mình ”. Dưới góc nhìn của ông, cách mạng công nghiệp lần thử 4 đem lại nhiêu 
cơ hội và chính quyền sè nhỏ hơn, thông minh hơn. Trong khi dó, người lao động sẽ 
có cơ hội cài thiện kỳ năng mồm và dặc biệt là cuộc cách mạng về tư duy.

Do đó, việc các trường dại học, cao dẳng ờ nước ta dần đưa KNM vào chương 
trình đào tạo chính quy là một xụ hướng dúng đắn và tất yếu, đặc biệt trong thời dại 
công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, dc dảm bào chất lượng dạy và học KNM ỡ các trường 
dại học -  cao đang cần thực hiện dồng bộ các giải pháp trên, mỗi đơn vị đào tạo tùy 
theo đặc diêm, diêu kiện, sứ mệnh, mục tiêu đào tạo của mình mà có sự diều chinh 
phù hợp đảm bảo chất lượng cao nhất trong giảng dạy KNM.
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