Lập kế hoạch đào tạo trong xưởng

Công ty TNHH tư vấn và dạy nghề IBC

Chủ đề 1: Việc cần thiết lập kế hoạch đào tạo chi tiết
Xuất phát từ yêu cầu thực tế phải đạt được đầy đủ những mục tiêu đào tạo đã đề ra trong
một thời gian nhất định nên cần thiết phải lập kế hoạch đào tạo chi tiết. Điều này đòi hỏi việc
điều tiết quá trình đào tạo phải tinh tế.

Sự cần thiết phải thiết lập
kế hoạch đào tạo chi tiết

Để thực hiện chương trình đào tạo thực
hành tại các xưởng thực hành người ta cần
phải có một số các tài liệu lập kế hoạch,

Triển khai những mục tiêu của chương trình đào tạo
trọn vẹn trong thời gian đã đề ra

những tài liệu này vừa phục vụ quản lý đào
tạo, vừa là hướng dẫn công việc cho giáo
viên và là phương tiện kiểm soát trong việc
lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các khóa

Từ đó dẫn đến phải có sự cần thiết phải quản lý đào tạo
một cách hoàn

học cũng như tạo điều kiện tổ chức các khóa
học đó.
Việc có sẵn những tài liệu như vậy sẽ tạo ra

Do vậy, những tài liệu về kế hoạch cần phải đưa ra hướng dẫn
thực hiện cho tất cả những người có liên quan đến đào tạo khi lập
kế hoạch và triển khai kế hoạch
và có tính minh bạch.

tính minh bạc h và làm thông số để xem liệu
việc đào tạo có được thực hiện đúng mục tiêu và có tính hệ thống hay không. Sau đây
chúng tôi sẽ giới thiệu tính tối ưu của tài liệu lập kế hoạch với các bước lập kế hoạch cụ thể.
Cần phải cân nhắc trong việc tổng hợp các tài liệu v ề việc bước lập kế hoạch nào cần có
những tài liệu này.
Các bước lập kế

Mục đích

Các tài liệu, ví dụ:

hoạch
• Các điều kiện khung pháp lý,

Mục tiêu thực
hiện

Đào tạo phải hướng tới mục tiêu

(vd: Luật dạy nghề, hợp đồng

đào tạo, mục tiêu này phải được

giảng dạy, kiểm tra đầu vào, qui

nêu một cách cụ thể.

định của doanh nghiệp)
• chương trình đào tạo được công
nhận (kế hoạch giảng dạy, quy
chế đào tạo)

Nội dung

Lựa chọn chính xác nội dung cần

• Chương trình giảng dạy

thiết để đạt được các mục tiêu,

• Kế hoạch đào tạo trong doanh

xuất phát từ các nội dung đào tạo
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có thể có

• Kế hoạch giảng dạy trên lớp và
hướng dẫn
• Sách chuyên ngành
• Các thiết bị giảng dạy và các
chương trình giảng dạy
• Các tài liệu dạy trong các khóa
học (giao bài tập)
• Các bản vẽ của xưởng

Phương pháp và Để truyền tải nội dung đào tạo thì
điều kiện

cần phải lập kế hoạch và vận
dụng phương thức dạy và làm
việc, phụ thuộc vào điều kiện dạy
và học của địa phương

• Lịch giảng dạy và hướng dẫn
của cá nhân.
• Có thể cần kế hoạch tiến trình
thực hiện
• Danh sách liệt kê các giáo trình
dạy và học
• Danh sách liệt kê các trang thiết
bị xưởng thực hành.
• Các biên bản chuyển giao công
cụ.

Tổ chức

Tổ chức bố trí trình tự học tại các
địa điểm học và bố trí thời gian
học sao cho nội dung đào tạo có
thể được truyền đạt đúng với mục
tiêu đề ra.

• Sơ đồ tổ chức của cơ sở dạy
nghề
• Lập kế hoạch ngân sách (các
chi phí thường xuyên)
• Lịch giảng dạy của cán bộ giáo
viên
• Danh sách điểm danh học sinh
• Kế hoạch tiến trình đào tạo
• Kế hoạch khóa học cho cá nhân
• Lịch trình tự học cũng như
quay vòng
• Lịch thực hành tại xưởng
• Lịch thực hành trên máy
• Lịch sử dụng phòng học
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• Sơ đồ xưởng thực hành
• Danh sách đặt mua vật tư và
vật dụng cho bài tập thực hành

Kết quả

Mục tiêu đạt được sẽ được đánh

• Các biên bản quan sát

giá bằng kết quả thông qua các kỳ

• Các phiếu đánh giá và nhận xét

thi và kiểm tra.

• Quy chế thi
• Các phiếu câu hỏi cho các bài
kiểm tra viết và kiểm tra miệng
• Các phiếu câu hỏi thi.
• Tài liệu thi và kiểm tra cho kỳ thi
thực hành
• Các chứng chỉ

Những tài liệu kể trên là những tài liệu được chọn làm tài liệu thông dụng nhất. Những tài
liệu này có th
ể được bổ sung tuỳ ý. Thông thường thì trong một doanh nghiệp đào tạo
thường đưa vào sử dụng những b ảng biểu mẫu đã được chuẩn hóa. Do vậy mà trong các
lĩnh vực đào tạo khác nhau và trong xưởng thực hành cần thống nhất những tài liệu tổ chức
và tài liệu lập kế hoạch để có thể đánh giá tình huống và ý kiến như nhau. Điều này sẽ giúp
cho việc kiểm tra tốt hơn, giúp cho dễ dàng hơn trong quản lý đào tạo, lập kế hoạch, tổ
chức và đánh giá các khóa học.
Chủ đề 2: Lập kế hoạch mục tiêu, nội dung và kết quả
Tại Đức, các doanh nghiệp đào tạo nghề cần có "quy chế đào tạo" của từng ngành nghề
như là một tài liệu lập kế hoạch quan trọng nhất. Những tài liệu này kết hợp cơ sở pháp lý
về đào tạo nghề trong một nghề với một chương trình đào tạo đã được công nhận và như
vậy đưa ra những mục tiêu và nội dung đào tạo.
Quy chế đào tạo có những nội dung như sau:
• Đặt tên nghề đào tạo được công nhận trong cả nước.
• Mô tả "hình ảnh nghề" (Các công việc của một nghề)
• Thời gian đào tạo
• Mô tả mục tiêu và nội dung đào tạo
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• Khung thời gian có tính định hướng
• Những yêu cầu về thi cử
• Những quy định khác để thực hiện chương trình đào tạo.
Để bổ sung cho "quy chế đào tạo" này, những qui chế thể hiện cơ sở lý luận dạy học ràng
buộc về mặt pháp lý cho đào tạo thực hành trong các doanh nghiệp, các „chương trình đào
tạo khung“ được áp dụng. Chương trình khung đặt cơ sở cho nội dung đào tạo lý thuyết
nghề tại các trường dạy nghề.
Trong chương trình đào tạo khung các „lĩnh vực học“, mục tiêu học, nội dung học phải gắn
kết với khung thời gian có tính định hướng. Cả hai tài liệu này cùng tạo điều kiện để thống
nhất nội dung đào tạo giữa doanh nghiệp và trường dạy nghề.

Các nghị định
về đàotạo

Áp
dụng
Anwendung
doanh
im
đào
betrie

Các chương trình
khung

Áp
dụng trong
Anwendung
trường
in nghề
Berufsschule

Các chức năng
Cơ sở pháp lý bắt buộc về lý luận cho đào tạo nghề

Cơ sở về nội dung cho
đào tạo về lý thuyết nghề

Chức năng

Cơ sở cho lập kế hoạch đào tạo trong doanh nghiệp

Những nội dung
Đảm bảo những yêu cầu về thi cử một cách thống nhất

được phân loại
theo năm đào t ạo:





Công cụ để kiểm soát đào tạo nghề

Những lĩnh vực học tập
Những mục tiêu học tập
Những nội dung học tập
Những giới hạn về thời gian

Công cụ để cải cách đào tạo nghề cho phù hợp với sự phát triển
của khoa học - kỹ thuật và xã hội

Vì quy chế đào tạo mô tả mục tiêu và nội dung đào tạo thực hành nghề chỉ chung chung
nên trong các doanh nghiệp phải lập các kế hoạch riêng của mình với nội dung cụ thể hơn.
Những cái được gọi là „kế hoạch đào tạo nghề trong doanh nghiệp“ này được lập theo
phương thức sau:
Vì quy trình đào tạo mô tả mục tiêu và nội dung đào tạo thực hành nghề chỉ chung chung
nên trong các doanh nghiệp phải phân nhỏ từng chương trình một cách rõ ràng. Những cái
được gọi là „chương trình đào tạo nghề trong doanh nghiệp“ này được tiến hành theo
phương thức sau:
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Thông qua kế hoạch đào tạo trong doanh
nghiệp, các mục tiêu của chương trình giảng
dạy đã đặt ra được so sánh với tình hình cụ
thể của các xưởng đào tạo, vì phải chú ý tới

Trình tự các bước để lập một
kế hoạch đào tạo trong doanh nghiệp
1

Nắm bắt tổng quan
nội dung của các
tài liệu cơ bản

Phân tích chương tr ình khung đào tạo vớ
cơ cấu về nội dung và thời lượng

2

Nắm bắt được
những kiến thức và
những kỹ năng

Xác định những kiến thức và kỹ năng cần
truyền đạt và trình tự của chúng

3

Ấnh định thời lượng Phân bổ giới hạn về thời lượng tương ứng với
cho từng giai đoạn đặc điểm của doanh nghiệp và trường nghề
cũng như tầm quan trọng của các mục tiêu
đào tạo

cơ cấu doanh nghiệp với vi ệc phân chia
chức năng và công việc đặc thù của nó.
Chương trình đào tạo trong doanh nghiệp
chỉ ra, ví dụ như sự gắn kết các lĩnh vực đào
tạo tại xưởng với những kiến thức và các kỹ
năng cần truyền tải và lập kế hoạch thời gian

4

Phân bổ các địa
điểm học tập

Chắp nối kế hoạch thời gian biểu và kế hoạch
phân bổ các địa điểm học tập cho phù hợp
với khả năng tiếp nhận của các địa điểm học tập

chi tiết hơn.
Việc xây dựng một chương trình như vậy có thể diễn ra trong mô hình các kế hoạch hoán
đổi, nó có thể liên quan đến một nhóm, mà cũng có thể đến từng học viên. Loại hình của kế
hoạch này chỉ cho thấy phải truyền tải nội dung đào tạo đã quy định ở nơi đào tạo nào.
Những chương trình như vậy đặc biệt thường thấy ở trong các doanh nghiệp đào tạo lớn,
tại đó ví dụ quy định có thể truyền tải nội dung nào tại bộ phận nào của doanh nghiệp, trong
khoảng thời gian nào.
Mặt khác, có thể lập kế hoạch các khóa đào ạt o như vậy c ho những nội dung nhất định,
những khóa là loại hình tổ chức thường thấy trong đào tạo đại cương.
Kế hoạch giảng dạy trên lớp và hướng dẫn được áp dụng cho việc lập kế hoạch nội
dung, được biên soạn trên cơ sở phân tích lĩnh vực chuyên môn. Những kế hoạch này do
do các giáo viên thực hành cũng như các giáo viên tự biên soạn, xây dựng và do đó có thể
sẽ khác nhau. Bên cạnh đó cần phải xem sách chuyên ngành, các khóa học, giáo trình dạy
và học, dụng cụ giảng dạy và sơ đồ xưởng v.v.. đã có ở cơ sở đào tạo. Vì vậy nên lập một
danh sách những tài liệu này để mỗi một cán bộ hay giáo viên đều có thể sử dụng
(so sánh mô-đun: Lập kế hoạch giảng dạy trên lớp và hướng dẫn
và:

Đánh giá những điều kiện tiền đề

và:

dẫn xuất các mục tiêu và nội dung học

cũng như mô-đun: lập dự thảo kế hoạch giảng dạy trên lớp và hướng dẫn)
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Các kết quả thực hiện sẽ dùng để kiểm tra các mục tiêu đạt được. Do đó mà tiến hành các
kỳ kiểm tra cũng như các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ (gồm cả nói và viết). Những kết quả trong
công việc thực hành cũng được lưu lại. Những tài liệu cần thiết đó chủ yếu là những mẫu
câu đề thi và kiểm tra, các biên bản trông thi và đánh giá cũng như các phiếu đánh
giá.
(xem mô-đun: đánh giá kiến thức lý thuyết
cũng như mô-đun: đánh giá hạnh kiểm và kỹ năng thực hành nghề)
Chủ đề 3: Lập kế hoạch các phương pháp, điều kiện và tổ chức
Ở cấp lập kế hoạch này chủ yếu sử dụng kế hoạch giảng dạy trên lớp và kế hoạch hướng
dẫn của cá nhân cũng như các danh sách kiểm kê các tài liệu dạy và học cũng như các
trang thiết bị kỹ thuật, vì để truyền tải nội dung cần có trang thiết bị giảng dạy. Dựa vào danh
sách kiểm kê người ta có thể xác định các thiết bị này.
Do vậy mà ở trong các kế hoạch này có nêu nội dung chương trình có mối liên quan đến cơ
sở vật chất. Qua đó mới có thể lựa chọn phương pháp dạy và học phù hợp.
(so sánh mô-đun: „chuẩn bị giáo trình dạy và học“)
Về tổ chức đào tạo, người ta phân biệt 2 hình thức giáo viên thực hành:
•

Mô hình giáo viên theo xưởng

•

Mô hình giáo viên theo nhóm học viên

Ở mô hình giáo viên theo xưởng, một giáo viên thực hành chịu trách nhiệm trực tiếp cho
một xưởng nhất định. Giáo viên này phải truyền đạt tất cả các kỹ năng cần thiết và luôn ở
trong lĩnh vực đào tạo này. Giáo viên này chuyên sâu về các công việc trong xưởng đó.
Nhóm học v iên học thực hành tại xưởng này phù hợp với lịch quay vòng đã được lập kế
hoạch cho một khoảng thời gian nhất định.
Đối với mô hình giáo viên theo nhóm học viên , một giáo viên thực hành chịu trách nhiệm
trực tiếp đối với một nhóm học viên, không phụ thuộc vào nội dung đào tạo. Giáo viên này
hướng dẫn thực hành cho nhóm học viên ở các xưởng khác nhau và do đó phải có kinh
nghiệm trong tất cả các lĩnh vực. Nếu không thể đảm bảo tính linh hoạt thì nhóm học viên
này sẽ được giáo viên theo xưởng đào tạo tại các xưởng riêng lẻ. Trong trường hợp này
các giáo viên phụ trách nhóm sẽ theo các nhóm học viên, nhưng chỉ chịu trách nhiệm quản
lý kỷ luật.
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Công ty TNHH tư vấn và dạy nghề IBC

Quy định này sẽ được ghi rõ trong các kế hoạch bố trí giáo viên thực hành.
Để đơn giản như có thể lịch quay vòng các nhóm học viên cần thiết phải lập kế hoạch thời
gian thực hành tại các xưởng, thời gian này được bố trí liền nhau. Lập kế hoạch hoán đổi
theo từng tuần, từng tháng, cho 2 tháng hoặc 3 tháng rất dễ. Nhưng điều này lại phụ thuộc
vào điều kiện thực tế của các doanh nghiệp đào tạo.
Cần lập kế hoạch cho các khoảng thời gian thực hành liền nhau (block) trên cơ sở tích số
của một số cơ bản để việc hoán đổi các nhóm này có thể diễn ra theo đúng chu kỳ thời gian
thống nhất.
Lịch học, lịch bố trí sử dụng xưởng, v.v ở đây là những tài liệu quan trọng nhất.
Để lập kế hoạch thời gian đào tạo chúng ta có thể dự kiến thời gian đào tạo trong một năm
là 52 tuần.
Ví dụ trong thời gian này có thể bao gồm:
• Kỳ nghỉ (ví dụ 6 tuần),
• Các giờ học liên tiếp tại trường (ví dụ 12 tuần chia thành nhóm 4 tuần)
cũng như
• Thời gian thi theo thông thường là 1 tuần thực hành và 1 tuần lý thuyết
Người ta trừ thời gian này đi trong tổng thời gian đào tạo và tính được thời gian thực hành,
trong ví dụ này là 32 tuần, có thể được chia trong các khóa học hay các giai đoạn đào tạo
trong các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp.
Ví dụ đào tạo thực hành trong các nghề cơ khí như sau:
• Cắt gọt bằng tay

8 tuần

• Cắt gọt bằng máy

4 tuần

• Uốn tạo hình

4 tuần

• Lắp ghép

8 tuần

• Giai đoạn chuyên sâu

8 tuần

Một sự phân chia về thời gian như vậy sẽ tạo điều kiện cho nhóm học viên này có thể được
quay vòng một cách dễ dàng trong thời gian đào tạo, vì „thời gian theo chu kỳ“ này có cùng
độ dài.
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Lập kế hoạch đào tạo trong xưởng

Công ty TNHH tư vấn và dạy nghề IBC

Quy trình quay vòng về lập kế hoạch này có thể tiến hành theo các bước sau:
• Quy định thời gian theo chu kỳ thống nhất trong khả năng có thể được
• Quy định nhóm thay ca (nhóm học viên)
•

Quy định sự phụ thuộc của các khóa học

• Thể hiện trong kế hoạch hoán đổi
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