
Nâng cao nghiệp vụ Sư phạm và phát triển cá nhân  

qua trãi nghiệm thực tế thực tập Sư phạm ở Thái Lan 
Huỳnh Thị Thúy Diễm 

Đại học Cần Thơ 

Tóm lược: Chương trình trãi nghiệm thực tế nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tìm hiểu văn 
hóa và hệ thống giáo dục của hai nước để nâng cao nghiệp vụ sư phạm và phát triển bản thân của 

từng sinh viên là mục tiêu của nghiên cứu này. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên mô hình 

nghiên cứu giáo dục tự nhiên (naturalistic paradigm), sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính 
trên 6 sinh viên thuộc khối tự nhiên của các ngành Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ. Chúng tôi 

thu thập số liệu từ: hình ảnh, nhật ký, và báo cáo của từng sinh viên. Phân tích số liệu của nghiên 

cứu này theo phương pháp so sánh liên tục. Kết quả tìm thấy được trong nghiên cứu này là tất cả 
sinh viên đều học được rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu như: (1) giao lưu tìm hiểu văn hóa 

và hệ thống giáo dục; (2) sử dụng ngôn ngữ anh văn để giao tiếp, làm việc nhóm; (3) phát triển 

chuyên môn nghiệp vụ Sư phạm; và (4) phát triển cá nhân; Ngoài ra, họ cũng đối mặt với rất 

nhiều thách thức đồng thời đưa ra rất nhiều ý kiến hữu ích để  giúp cho chương trình sau tốt hơn. 
Từ khóa: Chương trình trãi nghiệm, nghiệp vụ sư phạm, phát triển cá nhân.  

Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu  

Đối với việc đào tạo giáo viên Sư 
phạm thuộc lĩnh vực tự nhiên trong xã hội 

hiện nay, ngoài việc cung cấp kiến thức, 

phương pháp và thực tập sư phạm trong nước 
thì việc hiểu biết văn hóa, hệ thống giáo dục 

của các nước trong khu vực hay nói cụ thể 

hơn trong cộng đồng ASEAN cũng rất cần 

thiết cho việc phát triển nghề nghiệp và phát 
triển bản thân của họ. Hơn nữa, Việt Nam đã 

và đang chính thức gia nhập với các nước 

Đông Nam Á – là thành viên của cộng đồng 
ASEAN vào năm 1995 thì việc trãi nghiệm 

thực tế thực tập để tìm hiểu văn hóa liên quan 

đến việc phát triển hệ thống giáo dục đối với 

khoa học tự nhiên rất quan trọng đối với một 
người giáo viên trong tương lai. 

Từ lâu, các quốc gia trên thế giới có 

xu hướng liên kết với nhau, nên có rất nhiều 
quan điểm khẳng định rằng giáo viên và sinh 

viên ngày nay cần có đủ kiến thức và kỹ năng 

làm việc với những người khác nhau với nền 
văn hóa nhau ở bất kỳ quốc gia nào 

(Kamonwan, 2015). Tuy nhiên, rất ít giáo viên 

nhận thức rõ ràng và chuẩn bị cho những tình 

huống thực tế này. Điều này cũng phù hợp với 
nghiên cứu trước đây của Sleeter (2001). Ông 

cho rằng cần thiết có nhiều nghiên cứu hơn 

nữa trong việc khám phá kinh nghiệm tác 
động lên những  giáo viên tham gia học tập đa 

văn hóa và nhận thức toàn cầu (Sleeter, 2001). 

Vì thế, để chuẩn bị cho những sinh viên có cơ 
hội tiếp cận được nền văn hóa, cũng như hệ 

thống giáo dục của các nước trong khu vực thì 

việc tham gia vào chương trình trãi nghiệm 

thực tế thực tập giữa các nước là rất cần thiết. 
Bên cạnh đó, việc tham gia chương trình sẽ 

mang đến nhiều giá trị thiết thực cho bản thân 

sinh viên về những bài học có giá trị về giảng 
dạy (Lee, 2011), cải thiện khả năng sử dụng 

ngôn ngữ thứ hai (Coleman, 1997; 

Kamonwan, Finley, & Nason, 2015; Lee, 
2011), hiểu biết những giá trị văn hóa khác 

nhau (Lee, 2011; McAllister & Irvine, 2000), 

phát triển bản thân và phát triển nghề nghiệp 
(Kamonwan et al., 2015). Ngoài ra, việc sống 

và giảng dạy ở một môi trường văn hóa khác 

nhau trao cho họ một cơ hội để phát triển bản 

thân và phát triển nghề nghiệp hoàn thiện hơn 
(Aikenhead & Jegede, 1999; Aikenhead, 

1996, 1997). Nghiên cứu đã chỉ ra rằng có 

một mối tương quan trực tiếp giữa việc tham 
gia chương trình mà họ đã phục vụ với con 

đường sự nghiệp cuối cùng mà họ chọn 

(Merritt, 2008). 

Trên thế giới, chương trình trãi 
nghiệm thực tế để phát triển nghề nghiệp 

trong tương lai của sinh viên chính thức bắt 

đầu vào năm 1972 giữa các trường đại học 
thuộc miền Nam nước Mỹ. Sau đó chương 

trình này được thực hiện ở các nước khác 

nhau. Việc học hỏi kinh nghiệm từ thực tế 
được thực hiện trên nhiều lãnh vực khác nhau: 

Nghệ thuật, Giáo dục, Sức khỏe, Cộng đồng, 

Thương mại, Công nghệ và rất nhiều ngành 

khác (Brennan et al., 2002). Chương trình này 
đã thực hiện và phát triển cách nay hơn 40 

năm và có gần 16 nước, trong đó các nước 

không nói tiếng Anh chiếm phân nửa 
(Brennan et al., 2002). Trong khu vực 

ASEAN, chương trình trãi nghiệm thực tế 

thực tập sư phạm (CTTNTTSP) này đã  được 
thực hiện ở Thái Lan cách nay 5 năm và sinh 

viên quốc tế đến thực tập với họ chủ yếu là 

sinh viên Mỹ (Kamonwan et al., 2015). Năm 

2016, CTTNTTSP thuộc lĩnnh vực khoa học 
tự nhiên giữa Thái Lan và Việt Nam là 

chương trình đầu tiên được thực hiện giữa hai 

nước trong cộng đồng ASEAN cụ thể là giữa 
trung tâm Khoa học Giáo dục (SEC) của 



trường Đại học Srinakharinwirot (SWU) Thái 

Lan và Khoa Sư phạm (SOE) trường Đại học 

Cần Thơ (CTU). 
Trong bài viết này, chúng tôi chọn ra 

một hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực Khoa 

học giáo dục về tác động của việc giao lưu 
văn hóa và trãi nghiệm thực tế thực tập để làm 

rõ thêm các nền văn hóa khác nhau ảnh hưởng 

như thế nào đến việc phát triển cá nhân và 
phát triển nghề nghiệp của sinh viên Sư phạm. 

Vì thế mục tiêu của chương trình trãi nghiệm 

thực tế lần này là chia sẻ kinh nghiệm, giao 

lưu, khám phá, tìm hiểu văn hóa, hệ thống 
giáo dục của Thái Lan. Đồng thời, nó cũng tạo 

ra một cơ hội tốt để sinh viên Sư phạm trãi 

nghiệm thực tế thực tập, nhằm nâng cao và 
rèn luyện những kỹ năng dạy học trong một 

môi trường văn hóa mới và có hệ thống giáo 

dục khác với Việt Nam.  

Phương pháp nghiên cứu 

 Thiết kế nghiên cứu 

 Nghiên cứu này được thực hiện dựa 

trên mô hình nghiên cứu giáo dục tự nhiên 
(naturalistic paradigm), sử dụng phương pháp 

nghiên cứu định tính để thu thập và phân tích 

số liệu. Chúng tôi sử dụng phương pháp so 
sánh liên tục (Glase & Strauss, 1967) để phân 

tích và hiểu sâu hơn về những trãi nghiệm mà 

các đối tượng tham gia chương trình gặt hái 

được thông qua chuyến đi 11 ngày trên đất 
nước Thái Lan. 

Thành phần tham gia chương trình 

Tham gia nghiên cứu này là 6 sinh 
viên giỏi thuộc các ngành SP. Vật Lý, SP. 

Hóa học, SP. Sinh học và Giáo dục Tiểu học 

của SOE-CTU tham gia chương trình trãi 
nghiệm thực tế thực tập (Internship program) 

tại Trung tâm khoa học giáo dục và hai trường 

phổ thông vùng nông thôn của Thái Lan thuộc 

hướng Đông Nam Bangkok. Trường 
ChongKoom Wittaya (cấp 1 và 2) và trường 

Mathayom Pracharathan Nayao (cấp 2 và cấp 

3) của Thái Lan.  

  Thu thập số liệu 

Trong nghiên cứu này, nhà nghiên 

cứu đóng vai trò như một thành viên tham gia 

quan sát. Với vai trò quan sát, tôi và những 
sinh viên làm việc cùng nhau như lên kế 

hoạch bài dạy, quan sát sinh viên dạy thử 

nghiệm trước nhóm, và dạy thực tế trong lớp 
học. Chúng tôi thu thập dữ liệu từ: những hình 

ảnh, nhật ký hằng ngày của sinh viên, từ 

những biên bản họp nhóm, và những ghi chép 
thực tế từ những quan sát của chúng tôi trên 6 

sinh viên Việt nam thuộc các ngành SP. Vật 

Lý, SP. Hóa học, SP Sinh học và Giáo dục 

Tiểu học đã tham gia chương trình. 

 Phân tích số liệu 

 Phương pháp so sánh liên tục (Glase 

& Strauss, 1967; Glaser, 2002) được áp dụng 
để phân tích dữ liệu nhằm phát triển một lý 

thuyết thực tế. Tiến trình này được thực hiện 

dựa trên các bước sau: (a) Xác định hiện 
tượng; (b) Phân đoạn; (c) Mã hóa dữ liệu; (d) 

Nhóm các dữ liệu và phân loại; (e) Sắp xếp lại 

theo từng chủ đề và tìm các mối liên quan 
giữa chúng. Kết quả phân tích dữ liệu được 

chia thành bốn nhóm bài học kinh nghiệm 

trình bày trong kết quả nghiên cứu. 

Kết quả và thảo luận  
 Từ sự phân tích số liệu, kết quả mà 

chúng tôi tìm thấy được trong nghiên cứu này 

được phân chia theo bốn chủ đề bài học kinh 
nghiệm sẽ lần lượt trình bày sau đây:  

1. Những bài học kinh nghiệm trong 

việc giao lưu tìm hiểu văn hóa và hệ thống 

giáo dục 

Qua những báo cáo về văn hóa và hệ 

thống giáo dục của hai nước cũng như tham 

gia các hoạt động tham quan trường học, đền, 
chùa, cung điện, và bảo tàng của Thái Lan, đã 

giúp cho các sinh viên Việt Nam có một cái 

nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về đất nước họ 
đến tham quan học hỏi. Thông qua những nhật 

ký và báo cáo của họ về chuyến đi, cho thấy 

họ đã tìm ra sự tương đồng và sự khác nhau 

trong cấu trúc cơ bản của hệ thống giáo dục 
giữa hai quốc gia. Đồng thời, những hoạt 

động này nhằm giúp cho sinh viên tránh sự bỡ 

ngỡ và giúp các em thêm một phần tự tin khi 
các em giảng dạy thực tế ở lớp học. Đồng 

thời, chính những hiểu biết này tạo ra một cơ 

sở vững chắc để thiết kế các giáo án giảng dạy 
phù hợp với từng đối tượng học sinh và đảm 

bảo sự tương tác hiệu quả giữa giáo viên và 

học sinh trong tiết dạy sau này của họ. Chẳng 

hạn  
Mặc dù rất giống nhau về thời gian thực 

hiện một tiết học trên lớp là 45 phút nhưng nội 

dung truyền đạt cho học sinh trong tiết học đó thì 

quá ít so với một tiết dạy thực sự ở Việt Nam. 

Ngoài ra, một phòng học cho tất cả các môn như ở 

Việt Nam, thì ở Thái Lan các em học sinh phải di 

chuyển đến nhiều phòng khác nhau để học các 

môn khác nhau.  

 Ngoài ra, khi tham gia tham quan 
cung điện, đền đài, chùa chiền và các di tích 

lịch sử họ đều cho rằng đây là một trong 

những bài học về văn hóa và lịch sử thú vị 
nhất, dễ hiểu nhất và hấp dẫn nhất bởi tính 

chuyên nghiệp của nó thông qua việc sắp xếp 

chương trình tham quan một cách logic và 

khoa học. Ngoài ra, việc tái hiện lại tất cả 
những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, nét đặc 



sắc trong phong tục, tập quán, nghi lễ, nền ẩm 

thực, tín ngưỡng, kiến trúc, âm nhạc, nghệ 

thuật bằng mô hình và phương tiện đa truyền 
thông, ứng dụng các công nghệ hiện đại làm 

cho người xem hứng thú và dễ nhớ. Một trong 

những ý kiến chia sẻ của sinh viên đã thể hiện 
để minh chứng cho vấn đề này: 

Thực tế tôi không thích môn lịch sử cho 

lắm nhưng tôi đã thay đổi quan điểm rất thích lịch 

sử sau khi được tiếp cận cách giới thiệu văn hóa 

của người Thái (Phúc). Bởi vì, không chỉ được 

nghe thuyết minh từ chị hướng dẫn, ở mỗi phòng 

chúng tôi như hoàn toàn bước chân vào một đất 

nước Thái Lan thu nhỏ qua chiều dài lịch sử với sự 
tái hiện công phu qua các mô hình, mẫu vật thật, 

trình chiếu video trên tường, âm thanh sống động, 

hình ảnh 3D và đều được dịch sang tiếng Anh để 

mọi người đều có thể hiểu (Thịnh). 

Điều này cũng phù hợp với nghiên 

cứu của Lee (2011) tham quan lớp học, trường 
học và qua giao tiếp với những người dân bản 

địa sẽ tạo cơ hội cho sinh viên hiểu biết thêm 

về những giá trị văn hóa khác nhau giúp họ có 

sự tôn trọng cuộc sống và văn hóa của đất 
nước mà họ đến thăm. Những kết quả này 

chứng tỏ những hoạt động giao lưu tìm hiểu 

văn hóa, cũng như hệ thống giáo dục của nước 
bạn đã giúp cho sinh viên phát triển những kỹ 

năng giao tiếp khi làm việc với thầy cô giáo, 

với ban giám hiệu nhà trường để tạo được mối 

quan hệ thân thiết trong giao tiếp và xây dựng 
mối quan hệ hợp tác bền vững sau này. Như 

vậy, việc hiểu biết về văn hóa, phong tục tập 

quán, hệ thống giáo dục sẽ giúp cho sinh viên 
có những tiết dạy thực tế hiệu quả bởi vì văn 

hóa ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thức cũng 

như lĩnh hội những kiến thức khoa học của 
sinh viên như những nghiên cứu trước đây 

(McAllister & Irvine, 2000; Okere et al., 

2013; Scribner & Cole, 1973). 

 2. Những bài học kinh nghiệm trong 

việc sử dụng ngôn ngữ khi giao tiếp, làm 

việc nhóm. 

Khi đã có sự hiểu biết về văn hóa rõ 
ràng thì cơ hội và thách thức trong lúc làm 

việc luôn đi đôi với nhau. Làm việc nhóm 

giữa những thành viên có nền văn hóa khác 

nhau, trình độ học vấn khác nhau, môi trường 
làm việc cũng khác nhau và đặc biệt ngôn ngữ 

sử dụng giao tiếp ở đây đều là ngôn ngữ thứ 

hai, nên sẽ là cung cấp cơ hội tốt nhất cho 
sinh viên sáng tạo, tư duy và tìm cách để 

khoảng cách hiểu nhau ngày càng ngắn và thu 

hẹp tối đa khi có thể như tâm sự sau đây của 
một sinh viên:  

Trước khi tham gia chương trình, tôi 

không có nhiều cơ hội để giao tiếp bằng tiếng Anh, 

tôi thường sợ sai hoặc ngại giao tiếp với người 

nước ngoài. Nhưng khi đến trường Nayao, tôi buộc 

mình phải sử dụng tiếng Anh trong tất cả hoạt 

động. Tôi phải cố gắng diễn đạt những suy nghĩ, ý 

kiến của mình bằng tiếng Anh. Tôi chọn những từ 

đơn giản, một nghĩa và nói to, nói chậm để mọi 

người có thể hiểu. Thậm chí có nhiều khi chúng tôi 

sử dụng ngôn ngữ hình thể, từ điền và viết để giải 

thích điều mình nói miễn sao hiểu nhau để làm 
việc tốt nhất. Tôi cảm thấy tự tin hơn để sử dụng 

tiếng Anh, tôi học được nhiều cách diễn đạt mới 

khi giao tiếp (Thịnh), và học được nhiều từ vựng 

và cách dùng câu sao cho hợp lý để người nghe dễ 

hiểu nhất (Hiệp). 

Thông qua làm việc nhóm sinh viên 

sẽ có cơ hội hoàn thiện những kiến thức, rèn 
luyện kỹ năng giao tiếp, và chia sẻ những kinh 

nghiệm về phương pháp giảng dạy như họ đã 

biết cách lắng nghe, góp ý sao cho tốt, biết 

cách diễn đạt và giải thích cho người khác 
hiểu ý kiến của mình thông qua những buổi 

chuẩn bị giáo án, giảng thử góp ý xây dựng 

giáo án mà một sinh viên đã chia sẻ sau đây:  
Bản thân khi được trãi qua 10 ngày làm 

việc cùng mọi người (sinh viên Việt Nam, sinh viên 

Thái Lan đến các giáo viên hướng dẫn từ trường 

Chongkoom thảo luận, đề xuất và lắng nghe ý kiến 

và phản hồi từ mọi người đã giúp tôi phát triển và 

hoàn hiện hơn về kỉ năng làm việc nhóm. Dù là 

sinh viên năm thứ nhất thôi những tôi đã biết cách 

chia sẻ ý kiến mình với tập thể và ngược lại biết 

cách tiếp thu ý kiến từ mọi người một cách tích cực 

và tạo sự liên kết với mọi người trong nhóm để 
hoàn thành công việc tốt hơn. (Thư). 

Những kết quả trên đây chứng tỏ 

những kỹ năng nghe, nói và viết của sinh viên 

đã cải thiện một cách đáng kể đồng thời họ 
còn tìm ra rất nhiều cách giao tiếp và diễn đạt 

mới như ngôn ngữ hình thể và tận dụng những 

phương tiện hiện đại để làm cho người nghe 

và người đối diện được hiểu nhau hơn như 
những nghiên cứu trước đây (Coleman, 1997; 

Kamonwan et al., 2015; Lee, 2011) và của 

một sinh viên chia sẻ cách vượt qua những 
khó khăn và trở ngại trong giao tiếp rất thú vị 

để chứng minh cho kỹ năng sáng tạo của 

mình:  
Đa phần sinh viên Thái Lan nói giọng 

trầm của còn sinh viên Việt Nam nói giọng cao 

của Anh. Hơn nữa, các bạn Thái Lan mặc dù có 

rất nhiều năm kinh nghiệm nhưng khả năng giao 

tiếp tiếng Anh của họ còn hạn chế nên trong qua 

trình làm việc với nhau các sinh viên Việt Nam gặp 

không ít khó khăn trong vấn đề giao tiếp. Chính vì 

sự khó khăn này đã giúp cho sinh viên Việt Nam có 

rất nhiều sáng tạo trong cách diễn đạt như: sử 

dụng ngôn ngữ hình thể, viết ra giấy, hay sử dụng 

ipad và cân nhắc nên sử dụng những từ ngữ nào 

phổ biến và dễ hiểu nhất (Thịnh). 

 



3. Những kinh nghiệm trong việc 

phát triển nghề nghiệp giảng dạy 

Tham quan, dự giờ là một công việc 
rất cần thiết của người giáo viên trước khi 

thực hiện việc giảng dạy của mình, để khám 

phá và tìm hiểu về phương pháp dạy học vai 
trò của giáo viên, kỹ năng dạy học, cơ sở vật 

chất của trường cũng như hoàn cảnh của học 

sinh ở tại địa phương đó. Bài học kinh nghiệm 
đầu tiên được hầu hết sinh viên ghi nhận và 

thích thú là phương châm dạy học của người 

Thái là “Dạy ít, học nhiều” qua những lời chia 

sẻ dưới đây:  
Cũng giống như ở Việt Nam về thời gian 

thực hiện một tiết học trên lớp là 45 phút nhưng 

nội dung truyền đạt cho học sinh trong tiết học đó 

thì quá ít so với một tiết dạy thực sự ở Việt Nam 

(Tuyền). Chiến thuật dạy học dựa theo mô hình 5E 

(Engage, Explore, Explain, Extend (or Elaborate), 

and Evaluate), sắp sếp các hoạt động cho học sinh 

tham gia, trình bày bảng dưới dạng sơ đồ nhánh. 

Trong khi, ở Việt Nam đa phần tiến trình dạy học 
theo 5 bước lên lớp (Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài 

mới, giảng nội dung bài mới, củng cố và dặn dò), 

và tóm tắt kiến thức trên bảng theo dạng hàng và 

chia cột. Hơn nữa, giáo viên Thái Lan không phải 

soạn giáo án trước khi đến lớp. Việc soạn giáo án 

do Học viện Phát triển Khoa học Giáo dục và Kĩ 

thuật Thái Lan (IPST) phụ trách (Vy). 

Dựa trên những báo cáo và nhật ký 

của sinh viên, chúng tôi phát hiện bài học kinh 
nghiệm quan trọng thứ hai được hầu hết các 

sinh viên đề cập đến là khâu chuẩn bị giáo án. 

Nếu khâu chuẩn bị không tốt, giáo viên của 
các trường không hiểu ý đồ của sinh viên thì 

họ sẽ khó lòng chấp nhận cho sinh viên thực 

hiện tiết dạy thực tế được. Bởi vì việc giảng 

dạy này không đơn thuần dạy kiến thức mà nó 
còn bao hàm cả dạy tiếng Anh, tạo cơ hội cho 

học sinh tiếp xúc với người nước ngoài. Và 

một rào cản lớn nhất mà sinh viên Việt Nam 
phải đối mặt là đa phần các giáo viên thuộc 

chuyên ngành khoa học tự nhiên ở các trường 

này đều không biết tiếng Anh.  Vì thế, quy 
trình này được xem là một phát hiện mới 

trong quá trình trãi nghiệm thực tập thực tế 

mang đến sự thành công cho chính bản thân 

sinh viên mà họ chia sẻ dưới đây:  
Lên ý tưởng bằng tiếng Việt sau đó dịch 

sang Tiếng Anh, rồi trình bày với sinh viên Thái, 

tiếp đến tranh luận và thống nhất, rồi dịch sang 

tiếng Thái cho giáo viên hướng dẫn, sau đó chuẩn 

bị đồ dùng dạy học song ngữ, cuối cùng mới thực 

hiện giảng dạy. Nếu chúng tôi (gồm 3 phía: tôi, 

sinh viên Thái, giáo viên hướng dẫn) không thật sự 

hiểu nhau và thống nhất về kế hoạch dạy học thì 

chúng tôi sẽ không bao giờ có được một tiết dạy 
thành công (Vy).  

Ngoài ra, dựa trên những hình ảnh, 

nhật ký và báo cáo của sinh viên, chúng tôi 

nhận thấy, để có những tiết dạy ấn tượng, 
không nhàm chán và chiếm được cảm tình của 

nhiều học sinh nhất là phương pháp giảng dạy 

và những chiến  thuật giảng dạy hiệu quả. Đây 
cũng chính là bài học kinh nghiệm thứ ba của 

sinh viên liên quan đến phát triển nghề nghiệp 

của họ. Chúng tôi xin minh họa một vài cảm 
nhận của một số sinh viên sau đây: 

Tôi không sử dụng phương pháp diễn 

giảng quá nhiều trong bài dạy mà liên tục đặt ra 

các câu hỏi với mục đích hướng dẫn, yêu cầu học 

sinh quan sát. Ngoài ra, tôi học cách trình bày 

bảng theo dạng sơ đồ tư duy, thay vì dạng chia cột 

trên bảng như truyền thống. Tôi thấy cách này vô 

cùng hay vì thông qua đó có thể khái quát hóa lại 

kiến thức toàn bài, nhấn mạnh các phần trọng tâm 
cho học sinh dễ nhớ. (Thịnh). Ngoài ra qua trao 

đổi, tôi nhận thấy phương pháp giảng dạy của họ 

chủ yếu là trò chơi và thí nghiệm và nhấn mạnh 

ứng dụng thực tế, nếu những bài học có liên quan 

đến thực tế thì việc học trực tiếp ở những ao hồ, 

đồng ruộng, trang trại, nhà sửa xe, phòng làm nấm 

và tiệm làm tóc là đương nhiên và các em được 

trãi nghiệm thực tập tại nơi đây (Phúc). 

       4. Những bài học kinh nghiệm trong 

việc phát triển cá nhân 

Tham gia chương trình hơn 11 ngày 

nhưng tất cả các sinh viên Việt Nam đều nhận 

thấy bản thân họ có những chuyển đổi tích 
cực, mà những chuyển đổi này do chương 

trình trãi nghiệm thực tế đã mang lại cho họ. 

Vì thế, có thể thấy chương trình trãi nghiệm 
này đã rất thành công và chính nó có ảnh 

hưởng rất lớn đến nhận thức và hành động của 

sinh viên trong tất cả những lãnh vực mà mục 

tiêu chương trình đã đề ra. Chẳng hạn, họ 
nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của 

bản thân:  
Quá trình thực giảng lần đầu tiên cũng 

như dự giờ những tiết dạy của các giáo viên và 
thành viên khác của nhóm đã giúp tôi nhận ra 

được khả năng của bản thân mình cũng như những 

thiếu sót mà bản thân cần khắc phục (Thư).  
 Đồng thời, thấy được tầm quan trọng 

trong môi trường làm việc quốc tế; phải biết 

hòa mình, hợp tác và tiếp thu những điều hay 
từ người khác; cách diễn đạt ngôn ngữ của họ 

như thế nào cho phù hợp; rèn luyện những kỹ 

năng sống và làm việc vì tập thể.  
Các chương trình trao đổi và giao lưu 

quốc tế mở ra cho sinh viên nhiều cơ hội để trãi 

nghiệm, khám phá cái mới, cái hay từ các quốc gia 

trên thế giới, giúp sinh viên có tầm nhìn rộng hơn, 

xa hơn, áp dụng những điều học được xây dựng 

nước nhà, phát triển bản thân và tạo dựng được sự 

nghiệp ổn định và tốt đẹp trong tương lai (Thịnh). 

Chính môi trường làm việc này đã tạo cho tôi có 



cơ hội rèn luyện những kỹ năng tư duy và sáng tạo 

giúp các kỹ năng làm việc nhóm của tôi được phát 

huy tác dụng (Tuyền). Tôi nhận ra rằng ngoài một 

số kỹ năng cần thiết như: kỹ năng làm việc có kế 

hoạch chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, thì 

kỹ năng thích nghi trong những điều kiện làm việc 

không ổn định cũng cần thiết cho cá nhân (Vy). 

Quan trọng nhất đó chính là tôi nhìn nhận và đánh 
giá được khả năng của bản thân mình, từ đó hiểu 

được tầm quan trọng của năng lực làm việc quốc 

tế, không chỉ sống riêng cho mình mà muốn tiến bộ 

thì cần phải biết hòa mình, hợp tác và tiếp thu 

những điều hay từ người khác (Hiệp). Điều quan 

trọng cuối cùng tôi nhận ra bản thân cần cố gắng 

nhiều hơn để đáp ứng tiêu chuẩn về nguồn nhân 

lực trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa của thế 

giới (Phúc). 

Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, 
nhưng những điều hay mà họ học được ngoài 

sự mong đợi và nó ảnh hưởng rất lớn đến 

nhận thức và suy nghĩ một cách tích về công 
việc, về cuộc sống và thậm chí định hướng cả 

tương lai sau này của họ.  

Việc hiểu biết về văn hóa, hệ thống 

giáo dục của các nước trong khu vực thông 
qua trãi nghiệm thực tế trong cộng đồng 

ASEAN rất cần thiết cho việc phát triển nghề 

nghiệp và phát triển bản thân của sinh viên Sư 
phạm trong tương lai. Tuy nhiên, rất ít giáo 

viên và sinh viên hiểu biết, nhận thức rõ ràng 

và chuẩn bị cho những việc hội nhập này 
(Sleeter, 2001). Trong nghiên cứu này, dựa 

trên những kết quả nghiên cứu đã thu thập 

được, chúng tôi nhận thấy chương trình trãi 

nghiệm có ảnh hưởng đến nhận thức cá nhân 
liên quan và phát triển nghề nghiệp dựa trên 

những bài học kinh nghiệm mà các sinh viên 

đã học được bao gồm các phần: văn hóa và hệ 
thống giáo dục; nâng cao trình độ tiếng Anh, 

phát triển nghề nghiệp; phát triển cá nhân. 

Kết luận  
Dựa trên những kết quả nghiên cứu về 

nhận thức và những bài học kinh nghiệm từ 

sinh viên, chúng tôi nhận thấy chương trình 

trãi nghiệm của sinh viên ngành khoa học tự 
nhiên mang đến nhiều thách thức cho sinh 

viên nhưng những thách thức này chính là 

những cơ hội cho sinh viên học hỏi, chia sẻ, 
và phát huy những điểm mạnh của mình để 

phát triển nghề nghiệp cũng như phát triển 

bản thân của từng sinh viên khi tham gia 
chương trình này. Tuy nhiên, trong nghiên 

cứu này vẫn còn điểm hạn chế là nghiên cứu 

chỉ thu thập số liệu đối với sinh viên Việt 

Nam, chưa lấy số liệu của tất cả các thành 
viên tham gia trong chương trình như sinh 

viên, giáo viên, học sinh và các hiệu trưởng ở 

Thái Lan. Vì thế, chúng tôi kiến nghị lần sau 
nếu có thực hiện chương trình này nghiên cứu 

nên thu thập số liệu cho tất cả các đối tượng 

có tham gia về cả định tính và định lượng.  
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