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TÓM TẮT
Bài viết đề cập những thông tin tổng quan về khái niệm, đặc trưng, mục đích, vai trò, chức
năng của kiểm huấn thực hành công tác xã hội (CTXH) và những yêu cầu mang tính đặc thù của
kiểm huấn thực hành CTXH tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP
TPHCM). Bằng phương pháp nghiên cứu lí luận, bài viết tổng hợp và trình bày các khái niệm công
cụ, mục đích và chức năng của kiểm huấn thực hành cho sinh viên (SV) CTXH, một số yêu cầu cần
có của người làm công tác kiểm huấn thực hành cho SV CTXH như có năng lực chuyên môn về
CTXH (đã qua đào tạo CTXH hoặc các ngành gần như Tâm lí học, Xã hội học), có kinh nghiệm
thực tiễn và có hiểu biết về cơ sở thực hành, đồng thời có một số kĩ năng cơ bản như kĩ năng giao
tiếp, hướng dẫn, điều phối và duy trì mạng lưới cơ sở thực hành CTXH. Kết quả nghiên cứu này
cung cấp thông tin cơ sở cho việc xây dựng các tiêu chí chọn lựa kiểm huấn viên thực hành đối với
SV CTXH nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo ngành CTXH tại Trường ĐHSP TPHCM.
Từ khóa: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; công tác xã hội; kiểm huấn
thực hành công tác xã hội; kiểm huấn viên

Đặt vấn đề
Thực hành trong CTXH là hoạt động rất quan trọng và không thể thiếu trong hoạt
động đào tạo SV ngành CTXH. Ở các nước phát triển, CTXH đã có quá trình hình thành
và phát triển qua hơn một thế kỉ, kiểm huấn thực hành cho SV cũng đã trở thành một hoạt
động chuyên môn được đào tạo đúng với chuyên ngành và được cấp chứng chỉ. Ngành
CTXH tại Việt Nam chính thức hình thành và phát triển khoảng hơn 10 năm trở lại đây.
Chính vì vậy, kiểm huấn thực hành cho SV ngành CTXH là vấn đề đang được các cơ sở,
đơn vị đào tạo ngành CTXH quan tâm và thúc đẩy nhằm đảm bảo được chuyên môn, phục
vụ nhu cầu thực hành của SV và đáp ứng nhu cầu đào tạo của các đơn vị.
1.

Cite this article as: Nguyen Thi Ngoc Bich, Luu Manh Hung, & Vo Thi Tuong Vy (2021). The situation of
emotional competence of Vietnamese adolescents accessed from the social and emotional healh approach. Ho
Chi Minh City University of Education Journal of Science, 18(7), 1223-1232.
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Tính đến năm 2020, Trường ĐHSP TPHCM đã đào tạo chuyên ngành CTXH được
bốn năm. Trường cũng đã xây dựng mạng lưới kiểm huấn viên tại trường và các cơ sở
nhằm đáp ứng nhu cầu thực hành của SV. Việc hiểu rõ về kiểm huấn cũng như mục đích,
chức năng, đặc điểm và các tiêu chí của kiểm huấn viên thực hành cho SV là những nội
dung nền tảng đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo chất lượng thực hành của SV ngành
CTXH, nhằm đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo.
2.
Giải quyết vấn đề
2.1. Khái niệm kiểm huấn thực hành cho SV CTXH
Shulman (1995) cung cấp một định nghĩa toàn diện về kiểm huấn bao gồm việc giám
sát các chức năng hành chính, giáo dục và hỗ trợ, qua đó cho thấy phạm vi công việc của
người kiểm huấn trong quá trình công tác. Có thể thấy rằng ngoài vai trò chuyên môn như
giám sát giáo dục và hỗ trợ thì còn phải giám sát được cả những công việc có liên quan đến
các chức năng hành chính.
Trong CTXH, kiểm huấn viên (supervisor) có vai trò quản lí, hỗ trợ nhân viên CTXH
mới vào nghề. Kiểm huấn viên không phải là người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho thân chủ;
tuy nhiên, kiểm huấn viên điều phối các hoạt động của tổ chức, được xem là một người chuyên
nghiệp, cung cấp phương hướng, quy tắc và giá trị cho nhân viên (Cojocaru, 2010). Việc hiểu
rõ các khái niệm về kiểm huấn giúp cho người kiểm huấn biết được phạm vi công việc và trách
nhiệm của mình trong công tác kiểm huấn, đồng thời còn giúp họ thực hiện tốt hơn vai trò của
mình, hướng tới đảm bảo chất lượng trong kiểm huấn thực hành CTXH.
Trong thực hành CTXH, kiểm huấn được mô tả là quá trình có cấu trúc bao gồm:
Việc hỗ trợ cảm xúc, giáo dục và giám sát sự phát triển kĩ năng của SV. Đó là một cách hỗ
trợ SV và giám sát họ khi họ làm việc trực tiếp với thân chủ và thực hành các lí thuyết
được học từ trường lớp (Briscoe, & Hendriks, 2008). Từ những khái niệm rộng của “kiểm
huấn”, kiểm huấn viên sẽ dựa trên những quan sát của họ và hỗ trợ người thực hành xử lí
những kiến thức, kĩ năng và giá trị cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.
Theo Nguyễn Hữu Tân (2011), Kiểm huấn là mối quan hệ giữa kiểm huấn viên và
người được kiểm huấn nhằm thúc đẩy sự phát triển về trách nhiệm, kĩ năng, kiến thức, thái
độ và các tiêu chuẩn đạo đức trong thực hành công tác xã hội. (Nguyen, 2011)
Theo đó, mục tiêu của việc hướng dẫn tại cơ sở nhằm giúp SV cách sử dụng kiến
thức, giá trị và kĩ năng nghề nghiệp CTXH tại môi trường thực hành để rèn luyện năng lực
làm việc đa năng: Vừa có thể làm việc dưới sự kiểm soát của giáo viên hướng dẫn, vừa làm
việc với kiểm huấn viên tại cơ sở thực hành.
Từ những bàn luận trên, khái niệm Kiểm huấn thực hành cho SV CTXH được hiểu là
quá trình đào tạo liên tục cho SV CTXH gắn liền với hoạt động thực hành, thực hành tại
cơ sở. Trong quá trình này, SV được kiểm huấn trực tiếp tại cơ sở theo hướng kết hợp chặt
chẽ giữa kiểm huấn viên cơ sở và giáo viên hướng dẫn chuyên môn của trường đại học.
Công tác kiểm huấn sẽ bao gồm: Thứ nhất là hướng dẫn quy trình, kĩ thuật, kĩ năng và
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phương pháp thực hành tại cơ sở; thứ hai là theo dõi và giám sát nhằm hỗ trợ cảm xúc,
giáo dục và giám sát sự phát triển kĩ năng của SV giúp SV đạt kết quả tốt trong thực hành.
2.2. Mục đích, chức năng của kiểm huấn thực hành CTXH
Kiểm huấn thực hành CTXH quan tâm đến việc giúp đỡ người được kiểm huấn
(nhân viên/SV) sử dụng kiến thức và kĩ năng của họ để thực hiện công việc có kết quả tốt,
nó được hiểu là tiến trình dạy và học, hay là tiến trình quản trị và tăng năng lực. Nói cách
khác, kiểm huấn là hoạt động nhằm đảm bảo tính chuyên môn của việc cung cấp dịch vụ từ
nhân viên/SV thông qua cách hướng dẫn, giám sát của kiểm huấn viên.
Mục đích của kiểm huấn thực hành CTXH: Là kiểm tra, đánh giá, nâng đỡ SV
trong quá trình thực hành, thực hành CTXH, giúp SV từng bước hình thành phẩm chất đạo
đức, tác phong nghề nghiệp hướng tới trở thành nhân viên CTXH chuyên nghiệp. Như vậy,
mục tiêu của việc hướng dẫn tại cơ sở thực hành là nhằm giúp SV học cách áp dụng kiến
thức, giá trị và kĩ năng CTXH với thân chủ tại môi trường thực tế.
Chức năng của kiểm huấn thực hành CTXH: Kiểm huấn được nhìn nhận có ba
chức năng gồm: giáo dục (educational supervision), quản trị (administrative supervision)
và hỗ trợ (support supervision) (Kadushin, 1992). Các chức năng kiểm huấn thực hành
CTXH được mô tả rõ ràng bởi Skidmore (1995) gồm: Chức năng truyền đạt kiến thức
(teaching), chức năng giải quyết vấn đề quản trị (handling administration), và chức năng
hỗ trợ tăng năng lực (enabling).
Dựa trên việc xác định các chức năng của công tác kiểm huấn trong thực hành của
nhiều tác giả, nhóm tác giả đã đưa ra một số luận giải về các nhiệm vụ nổi bật của công tác
kiểm huấn trong CTXH, cụ thể bao gồm:
- Chức năng truyền đạt kiến thức (chức năng dạy học – giáo dục): Nhằm giúp người
được kiểm huấn (SV thực hành ngành CTXH) tăng kiến thức và hiểu biết để tạo nên tính
chuyên nghiệp. Theo Waston (1973), truyền đạt kiến thức thông qua kiểm huấn là việc
trang bị những điều SV thực hành cần được biết như: triết lí CTXH, lịch sử và chính sách của
cơ sở, kiến thức và kĩ năng CTXH, sự tự ý thức, hay những tài nguyên sẵn có ở cơ sở/cộng
đồng và cách thức quản lí thời gian. Các nhiệm vụ cần được thực hiện trong công tác kiểm
huấn bao gồm: tạo điều kiện đào tạo; gợi ý, giảng dạy và trình diễn; định hướng và và cung cấp
thông tin cần thiết cho SV thực hành. Có thể thấy việc trang bị này góp phần củng cố cho SV
thực hành kiến thức được học và vận dụng kiến thức đó vào quá trình thực hành khi tiếp cận
với thân chủ thực tế, giúp SV ghi nhớ sâu hơn về chuyên môn đã học.
- Chức năng quản trị giải quyết vấn đề: Nhằm chỉ dẫn, giúp đỡ cho SV thực hành,
thực hành những vấn đề thuộc quản lí, như: giúp SV hiểu phương châm và nguyên tắc làm
việc của cơ sở, hướng dẫn và kiểm tra việc tuân thủ các quy định nghiệp vụ (thời gian tiếp
cận thân chủ, cách ghi chép hồ sơ, báo cáo…), thảo luận với SV về cách đánh giá và quá
trình hỗ trợ thân chủ trong thời gian thực hành. Điều quan trọng hơn, kiểm huấn viên sẽ là
người liên kết với các bộ phận khác trong cơ sở để tạo môi trường làm việc thuận lợi cho
SV và giải quyết các vấn đề phát sinh có thể xảy ra giữa SV với thân chủ.
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- Chức năng hỗ trợ và tăng năng lực: Bao gồm những thảo luận, đối thoại về những áp
lực của SV khi tham gia thực hành, thực hành CTXH. Những áp lực có thể nảy sinh trong
quá trình thực hành: 1) SV phải biết cách để hoàn thành những nhiệm vụ thực hành tại cơ
sở; 2) SV cần xây dựng mối quan hệ công việc với kiểm huấn viên/giáo viên hướng dẫn để
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành; 3) SV cần phải hỗ trợ giải quyết thành công,
hoặc đáp ứng nhu cầu của thân chủ; 4) SV cần thể hiện kĩ năng phối hợp, kĩ năng làm việc
nhóm, kĩ năng giao tiếp và xử lí những vấn đề phát sinh trong mối quan hệ liên nhân cách
với bạn bè, thân chủ, kiểm huấn… trong suốt quá trình thực hành; 5) có thể bằng một cách
nào đó, những khó khăn của thân chủ tái hiện, đánh thức lại những khó khăn tâm lí của SV
và tạo ra căng thẳng; 6) việc sắp xếp kế hoạch vừa bảo đảm tham gia các học phần lí thuyết
ở trường vừa đáp ứng thời gian/thời lượng thực hành; và 8) áp lực hoàn thành các báo cáo
đúng quy định và thời hạn do kiểm huấn viên tại nơi đào tạo và kiểm huấn viên cơ sở yêu
cầu. Đó là chưa tính đến những vấn đề liên quan đến đời sống, phương tiện di chuyển, sức
khỏe thể chất… của SV. Chính từ những áp lực này mà một trong những nhiệm vụ quan
trọng mà kiểm huấn viên cần hỗ trợ cho SV, được nhóm tác giả C. Briscoe và K. Hendriks
(2008) mô tả như sau: Giúp SV tự tin, cảm thấy thoải mái và mạnh dạn áp dụng thử các
kiến thức và kĩ năng CTXH trong quá trình thực hành; giúp SV duy trì tinh thần, động cơ,
sự tự tin vào chính khả năng của mình nhằm thực hiện các nhiệm vụ khó khăn; giúp SV
phản hồi lại những khó khăn/mâu thuẫn trong mối quan hệ với thân chủ, nhân viên CTXH
tại cơ sở và những người khác; giúp SV mô tả những tình huống khó khăn và/hoặc bối rối
với thân chủ; cho phép SV được nói về cảm xúc khi làm việc với kiểm huấn viên; theo dõi
các trạng thái của SV cả về thể chất và tinh thần, quan sát các dấu hiệu căng thẳng hay
buồn chán.
Trên thực tế công tác, thông thường kiểm huấn viên chỉ dừng lại mức độ hướng dẫn,
kiểm tra, giám sát nhằm giúp SV hoàn thành những nhiệm vụ thực hành mà chưa có hoặc
có rất ít sự hỗ trợ chuyên sâu về cảm xúc hay phân tích khó khăn tâm lí của SV. Tức là
công tác kiểm huấn ít nhắm đến vai trò tham vấn và trị liệu cá nhân.
Từ những bàn luận về chức năng, nhiệm vụ của kiểm huấn trong thực hành CTXH,
có thể nhìn nhận rằng kiểm huấn viên đóng vai trò khá quan trọng, không những thực hiện
các chức năng truyền đạt kiến thức, quản trị giải quyết vấn đề và hỗ trợ tăng cường năng
lực mà còn theo dõi và giám sát nhằm hỗ trợ cảm xúc, giáo dục và giám sát sự phát triển
kĩ năng của SV giúp sinh đạt kết quả tốt trong thực hành.
2.3. Một số yêu cầu đối với người làm công tác kiểm huấn thực hành CTXH
Theo Alfred và Daniel (2002), cơ sở tri thức của CTXH chính là nền tảng mà công
tác kiểm huấn dựa vào đó để thực hiện. Cơ sở tri thức này là một chủ đề toàn diện bao gồm
các sự kiện và lí thuyết, kĩ năng và thái độ cần thiết cho việc thực hành CTXH hiệu quả và
tối ưu. Do đó công tác kiểm huấn được thực hiện với những yêu cầu về kiến thức, giá trị
đạo đức, nguyên tắc và những kĩ năng thực hành dựa trên nền tảng cơ sở tri thức của
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CTXH. Tổng hợp từ những nghiên cứu tác giả tiếp cận được, có thể khái quát các yêu cầu
đối với người làm công tác kiểm huấn thực hành CTXH, đó là:
- Về mặt kiến thức: Vai trò chủ yếu của một kiểm huấn viên trong CTXH là người
hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức, kĩ năng và giá trị đạo đức nghề nghiệp thông qua
công tác kiểm huấn, chính vì vậy công tác kiểm huấn phải được thực hiện dựa trên những
hiểu biết đầy đủ về: những chính sách, dịch vụ và tài nguyên của cơ sở/các nguồn tài
nguyên trong cộng đồng; những kiến thức về lí thuyết tổ chức và hành vi con người trong
tổ chức; những các phương pháp thực hành CTXH được dùng trong cơ sở cũng như các
nguyên tắc, tiến trình và kĩ thuật sử dụng trong từng phương pháp.
- Về giá trị, đạo đức và nguyên tắc trong công tác kiểm huấn: Giá trị là niềm tin, sự ưu
tiên hay những giả định về những gì được xem là đáng mong muốn hoặc tốt cho con
người. Theo Trần Đình Tuấn (2010), giá trị là những yếu tố có tính chỉ đạo cho tất cả các
nghề và là niềm tự hào của người làm nghề đó. Những giá trị nền tảng của CTXH cũng
được xem như là giá trị của kiểm huấn, từ đó, các thái độ cần có trong công tác kiểm huấn
là: tôn trọng, chân thật đối với từng nhân viên/SV thực hành và xem họ là một cá nhân duy
nhất; nhận thức rằng không có ai là hoàn hảo và chấp nhận điều này đối với nhân viên
cũng như chính bản thân mình; tạo điều kiện làm việc thuận lợi và bầu không khí làm việc
thoải mái để nhân viên/SV thực hành có thể làm việc tốt nhất.
Tổng hợp tài liệu từ nhiều tác giả gồm Skidmore (1995) và Tsui (2005), các nguyên
tắc kiểm huấn trong CTXH được nhìn nhận như là những hướng dẫn cho công tác kiểm
huấn, đó là:
+ Là một giao dịch liên cá nhân (interpersonal transaction) giữa hai hoặc nhiều
người, hay còn được hiểu là quá trình truyền thông giao tiếp trực tiếp giữa kiểm huấn viên
và người được kiểm huấn nhằm giúp đỡ người được kiểm huấn và đảm bảo chất lượng của
dịch vụ dành cho thân chủ;
+ Là thực hành CTXH gián tiếp. Với cách nhìn này, kiểm huấn phản ánh các giá trị
nghề nghiệp của CTXH. Như vậy, kiểm huấn viên sẽ phải theo dõi sự thực hiện công việc
của người được kiểm huấn; truyền đạt cho họ những kiến thức, kĩ năng và giá trị nghề
nghiệp; và hỗ trợ họ về mặt cảm xúc.
+ Nhằm phản ánh những mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn của kiểm huấn, các tiêu
chuẩn dùng để đánh giá tính hiệu quả của kiểm huấn cần bao gồm cả sự hài lòng của nhân
viên xã hội đối với kiểm huấn, sự hoàn thành công việc và những kết quả hỗ trợ thân chủ.
Theo Skidmore (1995), các nguyên tắc kiểm huấn cơ bản gồm:
(1) “Kiểm huấn viên được xem là người giảng dạy kiến thức, kĩ năng của cơ sở và sau
đó người được kiểm huấn tự điều hành”. Nguyên tắc này đòi hỏi nhân viên/SV thực hành
tự quyết định cách thực hiện của họ trong cơ sở miễn sao phù hợp với chính sách và mục
tiêu của cơ sở;
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(2) “Tính sẵn và sự dấn thân của kiểm huấn viên”. Điều này có nghĩa là người kiểm
huấn luôn sẵn sàng chào đón bất cứ khi nào người được kiểm huấn cần gặp để hỗ trợ vấn
đề khẩn cấp;
(3) “Việc lượng giá và sự chịu trách nhiệm” được xem là tiến trình giáo dục thực sự đối
với người được kiểm huấn. Từ kết quả tự đánh giá, kiểm huấn viên có thể truyền đạt những
nguyên tắc và kĩ năng thêm cho người được kiểm huấn.
Theo Wilson (1981), được trích lại trong Rohrer, Smith, & Peterson (2014), đã liệt
kê 11 kì vọng đối với giáo viên hướng dẫn: “(1) thể hiện mong muốn trở thành một giảng
viên hướng dẫn và đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu do trường hoặc cơ quan đặt ra; (2)
tham gia các hội thảo hoặc các khóa đào tạo của nhà trường về nhiệm vụ hướng dẫn; (3)
tham dự các hội thảo định hướng về sự phát triển của chương trình đào tạo; (4) thực hiện
phỏng vấn SV trước khi thực hành, thực hành; (5) tư vấn cho nhà trường hoặc cơ sở thực
hành; (6) phát triển kế hoạch với SV, giám sát và đánh giá quá trình thực hành của SV; (7)
thông báo cho cố vấn của khoa về sự tiến bộ của SV; (8) thông báo cho trường bất kì vấn
đề gì của SV; (9) tham gia các hội nghị thường niên/bất thường của ban lãnh đạo khoa
hoặc SV; (10) cung cấp thông tin phản hồi cho ban chỉ đạo chung về những đề xuất cải
thiện kế hoạch thực hành, hoặc những điều vượt quá yêu cầu của giáo viên hướng dẫn; và
(11) có thể tham gia vào ủy ban nhà trường với khoa hoặc SV để phát triển hoặc kiểm tra
chính sách hướng dẫn thực hành”.
Một số yêu cầu cần có của người làm công tác kiểm huấn thực hành cho SV
CTXH tại Trường ĐHSP TPHCM
Với mục tiêu đào tạo SV trở thành các nhân viên CTXH chuyên nghiệp trong tương
lai, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp, các tiêu chí về vai trò, nhiệm vụ của các bên
liên quan được khoa/tổ bộ môn chú trọng và xây dựng dựa trên nền tảng hiểu biết về
chuyên môn CTXH, đặc biệt là những yêu cầu về năng lực liên quan đến công tác kiểm
huấn trong hỗ trợ SV thực hành.
 Đối với giáo viên hướng dẫn thực hành CTXH
Yêu cầu về năng lực của giáo viên hướng dẫn thực hành CTXH:
Giáo viên hướng dẫn thực hành dù không làm công tác kiểm huấn CTXH trực tiếp
cho SV nhưng lại là người rất quan trọng trong định hướng thực hành, do đó một số năng
lực được yêu cầu như: có năng lực chuyên môn về CTXH (đã qua đào tạo CTXH hoặc các
ngành gần như Tâm lí học, Xã hội học), có kinh nghiệm thực tiễn liên quan một phần công
tác thực hành và có hiểu biết về cơ sở thực hành, đồng thời có một số kĩ năng cơ bản như
kĩ năng giao tiếp, hướng dẫn, điều phối và duy trì mạng lưới cơ sở...
Vai trò và nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn thực hành CTXH:
Vai trò và nhiệm vụ trong hỗ trợ thực hành gồm: Giai đoạn trước thực hành: Tiền
trạm và làm công tác chuẩn bị cho đợt thực hành; lập kế hoạch chung cho toàn đợt thực
hành; giúp kiểm huấn viên cơ sở nắm vững quy chế thực hành nghề nghiệp của trường;
giai đoạn thực hành: Phân công và hướng dẫn SV thực hiện một số công việc của nhân
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viên CTXH theo nội dung thực hành quy định. Giúp SV xây dựng mối quan hệ với cơ sở
thực hành; hướng dẫn SV viết kế hoạch, báo cáo, thu hoạch. Góp ý kiến cho ban tổ chức
chỉ đạo chung về phương thức tổ chức hoạt động thực hành tại cơ sở thực hành.
 Đối với kiểm huấn viên nhà trường
Yêu cầu về năng lực của kiểm huấn viên nhà trường:
Kiểm huấn viên nhà trường là người kết hợp chặt chẽ giữa kiểm huấn viên cơ sở và
SV thực hành. Những kiểm huấn viên này sẽ theo dõi, hướng dẫn SV mình phụ trách trong
quá trình thực hành, đồng thời giúp SV ôn tập, rà soát lại khung lí thuyết và kĩ năng ứng
dụng trong CTXH nhằm đảm bảo thực hành đạt hiệu quả. Chính vì vậy, việc lựa chọn
giảng viên làm kiểm huấn thực hành CTXH phải đảm bảo những yêu cầu sau: Hiểu rõ mục
tiêu đào tạo cũng như mục tiêu thực hành của ngành CTXH Trường ĐHSP TPHCM, đồng
thời chấp nhận các quy định kiểm huấn theo đúng chương trình đào tạo của trường cũng
như quy tắc kiểm huấn chuyên môn. Đặc biệt, kiểm huấn viên nhà trường phải là người có
tinh thần học hỏi và có tính trách nhiệm cao trong công tác kiểm huấn hỗ trợ SV thực hành
nhằm tạo tiền đề học hỏi cho SV, không quá bận đối với công tác giảng dạy trong thời gian
đảm nhận vai trò kiểm huấn viên.
Vai trò và nhiệm vụ của kiểm huấn viên nhà trường:
Kiểm huấn viên nhà trường là những giảng viên trực tiếp làm công tác giảng dạy và
đồng thời thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thực hành cho SV ngành CTXH, do đó vai trò và trách
nhiệm của kiểm huấn viên nhà trường cũng được khoa/tổ bộ môn quy định rất cụ thể, như:
Hỗ trợ chuyên môn cho SV trong quá trình thực hành thông qua rà soát lí thuyết, họp với
cán bộ hướng dẫn/kiểm huấn viên cơ sở, kiểm huấn, họp nhóm SV thường kì và chịu trách
nhiệm về chất lượng thực hành của SV; Có những phản hồi thường xuyên thông tin với
khoa, cơ sở thực hành về quá trình thực hành của SV; ghi nhận xét và đánh giá, cho điểm
các hoạt động thực hành của mỗi SV thông qua các phiếu đánh giá theo mẫu.
 Đối với kiểm huấn viên cơ sở
Yêu cầu về năng lực của kiểm huấn viên cơ sở:
Kiểm huấn viên cơ sở có chức năng truyền đạt kiến thức liên quan đến thực tiễn và
hỗ trợ trực tiếp cho SV thực hành các kĩ năng nghề nghiệp tại cơ sở. Vì vậy, các tiêu chí về
năng lực của kiểm huấn viên cơ sở luôn được khoa/tổ bộ môn chú trọng tìm kiếm theo
những mong đợi chuyên nghiệp được nhiều tác giả, nhân viên CTXH chuyên nghiệp đề
cập trong nhiều bài báo khoa học hay trong các hội thảo khoa học. Các yêu cầu cần phải có
ở kiểm huấn viên cơ sở, gồm:
- Về năng lực chuyên môn: đã được đào tạo chuyên ngành CTXH hoặc chuyên ngành
gần nhưng ít nhất phải có kinh nghiệm kiểm huấn trong CTXH hoặc đã được bồi dưỡng
công tác kiểm huấn; là cán bộ/nhân viên CTXH tại cơ sở, có kinh nghiệm làm việc trực
tiếp với thân chủ và có kĩ năng kiểm huấn CTXH;
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- Về thái độ nghề nghiệp: nhiệt tình, có tinh thần dấn thân và có trách nhiệm cao với
thân chủ.
Tuy nhiên, hiện nay, khoa/tổ bộ môn cũng gặp một số khó khăn và thách thức trong
việc chọn lựa kiểm huấn viên cơ sở: Thứ nhất, SV thực hành đáp ứng mục tiêu đào tạo và
chuẩn đầu ra theo hai hướng là CTXH với trẻ em và CTXH trong trường học. Về CTXH
với trẻ em, khoa/tổ bộ môn có mối quan hệ tốt với nhiều cơ sở và kiểm huấn viên. Đối với
các trường học phổ thông, cho đến nay chưa có trường nào triển khai mô hình CTXH trong
trường học theo Thông tư số 33/2018 về Hướng dẫn thực hiện CTXH trong trường học nên
khoa/tổ bộ môn chỉ chọn các trường có phòng tư vấn học đường và giáo viên tư vấn kiêm
nhiệm vai trò kiểm huấn cho SV thực hành tại trường (Ministry of Education and Training,
2018).
Vai trò và nhiệm vụ của kiểm huấn viên cơ sở:
Kiểm huấn viên cơ sở có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và đánh giá hoạt
động thực hành của SV, chính vì vậy khoa/tổ bộ môn đã có những thỏa thuận chặt chẽ với
cơ sở về những nhiệm vụ cụ thể như: Kí hợp đồng tham gia hợp tác hàng năm theo từng
đợt thực hành với khoa và duy trì mối quan hệ tích cực với khoa, SV, và cơ sở thực hành;
tạo điều kiện cho SV thực hành được học hành, trao đổi ý kiến và tham gia các hoạt động
tại cơ sở; định hướng và giúp SV hội nhập vào môi trường sống của cộng đồng; cung cấp
những thông tin cơ bản về cơ sở và phương cách tiếp cận CTXH; hỗ trợ SV thực hiện các
chương trình, nội dung thực hành đề ra; có những phản hồi thông tin với khoa về quá trình
thực hành của SV.
Như vậy để nâng cao chất lượng thực hành CTXH của SV, cần nâng cao chất lượng
công tác kiểm huấn và chất lượng kiểm huấn viên. Những tiêu chí đề xuất về những năng
lực, vai trò và nhiệm vụ của kiểm huấn viên thực hành CTXH sẽ làm nền tảng cho việc lựa
chọn kiểm huấn viên cơ sở ngày một tốt hơn, nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra và chất lượng
đào tạo ngành CTXH tại Trường ĐHSP TPHCM.
3.
Kết luận
Kiểm huấn thực hành cho SV ngành CTXH đóng vai trò quan trọng trong việc đảm
bảo chất lượng thực hành của SV. Việc kiểm huấn thực hành CTXH là điều bắt buộc đối
với SV ngành CTXH trong quá trình thực hành, qua đó gúp SV có thể triển khai các kế
hoạch thực hành được thuận lợi hơn, áp dụng được kiến thức, kĩ năng và thái độ nghề
nghiệp vào thực tế công việc tại cơ sở thực hành. Việc hiểu rõ các khái niệm, đặc trưng,
mục đích, vai trò và chức năng của kiểm huấn trong thực hành CTXH và những yêu cầu
mang tính đặc thù trong kiểm huấn thực hành CTXH tại Trường ĐHSP TPHCM sẽ giúp
trường cải thiện được chất lượng thực hành, góp phần nâng cao hiệu quả thực hành và chất
lượng đào tạo SV ngành CTXH. Những yêu cầu kiểm huấn thực hành đối với SV ngành
CTXH đã cho thấy tính chất đặc thù của ngành trong việc triển khai hoạt động thực hành
của SV tại cơ sở thực hành. Việc giám sát và từng bước hoàn thiện các yêu cầu của kiểm
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huấn thực hành cho SV CTXH sẽ là những đóng góp chuyên môn của nghề CTXH trong
hoạt động thực hành của SV, góp phần đào tạo đội ngũ nhân viên xã hội có khả năng trong
việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, mang lại công bằng, bình đẳng và thúc đẩy an
sinh xã hội.

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi.
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ABSTRACT
The article presents an overview of the concept, characteristics, purposes, roles and
functions of supervision in social work practice and the specific requirements for supervising
social work practice at Ho Chi Minh City University of Education. The paper will review related
theories to summarize and present the concept, purpose and function of supervision on social work
practice for student and requirements for supervisors on social work including qualification,
(educated on social work or related major such as psychology and sociology), experience and
knowledge on fieldwork and other requirements on communication skills, mentoring, coordination
and building network for social work practice. This article provides information on the
development of criteria to select supervisors of social work practice to ensure the quality of social
work training at the Ho Chi Minh City University of Education.
Keywords: Ho Chi Minh City University of Education; social work; social work practice
supervision; supervisor
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