
Anh có thể giới thiệu những nét cơ 
bản về trung tâm giáo dục thể chất 
và thể thao trực thuộc ĐhQghn?

theo Quyết định số 1652/QĐ-tccb 
ngày 4/5/2009 của giám đốc ĐhQghn 
thành lập trung tâm  gDtc&tt sáp 
nhập 3 bộ môn gDtc của 3 trường: 
trường Đhnn, trường ĐhKhtn, 
trường ĐhXh&nV. mặc dù là trung 
tâm mới thành lập, cán bộ lại ở mỗi 
đơn vị mang những nét đặc trưng riêng 
nhưng khi quy tụ về một mối thì tất cả 
đều đoàn kết, giúp đỡ nhau vì lợi ích 
chung của trung tâm. 

trình độ chuyên môn của đội ngũ cán 
bộ trung tâm khá tốt, nhiều cán bộ đã 
chủ động học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn và một số cán bộ được 
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. mặc dù 
khối lượng sinh viên tỉ lệ nghịch với số 
lượng giảng viên, nhưng trung tâm 
luôn hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo 
chất lượng giảng dạy tốt.

tuy mới thành lập, trung tâm đã luôn 
nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ 
được giao trong guồng máy đang vận 
hành của ĐhQghn. Để bắt nhịp với kế 
hoạch và tiến độ, trung tâm đã cấp tốc 
triển khai tổ chức đào tạo theo tín chỉ 
chương trình giáo dục thể chất cho sinh 
viên chính quy trong toàn ĐhQghn 

theo đúng kế hoạch đào tạo chung, 
thống nhất nội dung chương trình 
đào tạo, chuyển danh sách sinh viên đã 
hoàn thành chương trình gDtc cho các 
trường chuẩn bị xét tốt nghiệp đối với 
sinh viên K51 và K40 trường Đhnn.   

bên cạnh những kết quả đã đạt được 
trong công tác gDtc, trung tâm còn 
tổ chức thành công nhiều hoạt động 
thể thao mang lại hiệu quả cao, thành 
lập và huấn luyện các đội tuyển mà 
ĐhQghn có thế mạnh. các hoạt động 
ngoại khóa đã tạo ra không khí vui tươi 
phấn khởi, giao lưu, đoàn kết trong 
ĐhQg, sức khỏe của cán bộ, giảng viên, 
học sinh, sinh viên được nâng lên, đặc 
biệt là thương hiệu ĐhQghn đã bước 
đầu được khẳng định trong lĩnh vực thể 
thao của ngành giáo dục – Đào tạo.

Với nền tảng xây dựng một đơn vị vững 
mạnh bằng sự quan tâm, chỉ đạo sát 
sao của lãnh đạo ĐhQghn, sự đoàn kết 
vươn lên của cán bộ trung tâm, trong 
tương lai không xa nữa thương hiệu 
của ĐhQghn không chỉ nổi tiếng trong 
lĩnh vực Khoa học – Đào tạo chất lượng 
cao, mà còn nổi tiếng ở cả lĩnh vực thể 
thao trong nước và quốc tế.

từ khi thành lập đến nay, trung tâm 
đã có những thuận lợi và gặp phải 
những khó khăn gì thưa anh?

Phải khẳng định việc sáp nhập 3 bộ 
môn gDtc ở 3 trường Đh là đường 
lối đúng đắn của lãnh đạo ĐhQghn. 
trước đây, khi trung tâm chưa thành 
lập, thì các hoạt động, phong trào 
tDtt chưa nổi bật, việc giảng dạy bộ 
môn gDtc mang những nét đặc thù 
riêng của mỗi trường, cơ sở vật chất 
không đồng đều, như cơ sở vật chất 
của trường Đhnn tương đối đầy đủ, 
mặt khác một số trường, Khoa cơ sở vật 
chất nghèo nàn. từ khi trung tâm được 
thành lập đã khắc phục được hạn chế 
trên, nâng tầm hoạt động gDtc&tt 
trong ĐhQghn, tạo sự thống nhất về 
nội dung, chương trình, phương pháp 
giảng dạy môn gDtc trong các trường, 
khoa trực thuộc ĐhQghn. các cán bộ 
giảng viên có điều kiện học hỏi, hỗ trợ 
lẫn nhau trong công tác chuyên môn, 
phát huy được năng khiếu, sở trường 
của từng cá nhân. bên cạnh đó, còn tận 
dụng và khai thác tối đa các cơ sở vật 
chất. trên lĩnh vực tDtt, còn là cơ hội để 
phát hiện, bồi dưỡng các tài năng, hình 
thành nên các đội tuyển mạnh mang 
thương hiệu ĐhQghn. 

bên cạnh những thuận lợi đó, trung 
tâm còn gặp phải những khó khăn như 
,với sự phát triển lớn mạnh của ĐhQg, 
số lượng sinh viên của ĐhQghn ngày 
càng đông, trong khi đó số giảng viên 
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của trung tâm còn hạn chế, phải giảng 
dạy với công suất cao. cơ sở vật chất 
hiện nay còn thiếu, vẫn cơ sở đó, vẫn 
dụng cụ đó, vẫn sân bãi đó, trước kia 
chỉ để phục vụ lượng sinh viên, học sinh 
của một trường thì hiện nay lại phải đáp 
ứng với số lượng sinh viên, học sinh gấp 
nhiều lần. Phòng làm việc của cán bộ 
còn thiếu, tản mạn, không tập trung 
gây khó khăn trong công việc điều 
hành, kiểm tra, giám sát hoạt động dạy 
và học, phòng làm việc còn nằm xen kẽ 
với kho, đặc biệt là không có phòng đủ 
rộng để tổ chức các phiên họp tập thể. 

Với mô hình đào tạo của ĐhQghn 
mang tính đột phá nâng cao chất lượng 
đào tạo, đổi mới mạnh mẽ phương 
pháp dạy và học, đổi mới phương thức 
đào tạo theo hướng phù hợp với xu 
thế hiện đại của thế giới, đào tạo theo 
tín chỉ, trung tâm gDtc&tt cũng theo 
nhịp bước chuyển sang đào tạo tiến 
chỉ thay cho việc đào tạo niên chế cũng 
không tránh khỏi những bỡ ngỡ, xáo 
trộn. Đó là sức ép về khối lượng công 
việc và cơ sở vật chất không đảm bảo, 
không đáp ứng đủ nhu cầu của giảng 
viên, học sinh, sinh viên. 

một khó khăn nữa là kinh phí cho việc 
tổ chức các hoạt động thể thao mới chỉ 
đáp ứng được nhu cầu tối thiểu, chưa 
có điều kiện để đầu tư huấn luyện các 
đội tuyển để trở thành những đội tuyển 
mạnh.  

trung tâm có những định hướng gì 
để khẳng định vị thế của mình?

Phát huy những thành tích đạt được, 
vượt qua những khó khăn, nắm bắt 
những thuận lợi, trong 5 năm tới là giai 
đoạn quan trọng đặt nền móng cho sự 
phát triển của trung tâm sau này. mục 
tiêu là tập trung mọi nguồn lực tạo 
những bước đột phá về chất lượng đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và tổ chức tốt 
các hoạt động phong trào thể thao. một 
thực tế là so với các nước tiên tiến, nội 
dung, phương pháp giáo dục thể chất 
của chúng ta còn lạc hậu, chưa thu hút 
được người học, trong thời gian tới cần 
nghiên cứu, đổi mới nội dung phương 
pháp giảng dạy, phát triển trình độ 
chuyên môn, kiến thức hiện đại, hội 
nhập với trình độ quốc tế. Về lâu về dài 
định hướng phát triển của trung tâm là 
trở thành một trường đại học đào tạo ở 
trình độ đại học, sau đại học chất lượng 
cao. 

Đối với hoạt động phong trào thể thao, 
không chỉ bó hẹp trong ĐhQghn, mà 
còn tổ chức mở rộng thành các Đại hội 
thể dục thể thao liên kết với các khu vực 
vùng miền, các Đại học quốc gia trong 
nước và quốc tế.

tập trung chú ý phát hiện các nhân 
tố thể thao để bồi dưỡng huấn luyện, 
thành lập các đội tuyển, duy trì và phát 
triển đội tuyển mạnh mang thương 
hiệu ĐhQghn. 

gDtc và tt là bộ môn có tính chất 
đặc thù. Vậy trong tình hình gD hiện 
nay trung tâm thực hiện chính sách 
gì để thu hút sinh viên, người học?

giáo dục thể chất không chỉ là một môn 
học mà còn góp phần nâng cao sức 
khỏe thể chất của học sinh, sinh viên. 
tuy nhiên, trong sinh viên hiện nay còn 
tồn tại tư tưởng cho rằng giáo dục thể 
chất chỉ là một môn phụ. bên cạnh đó, 
nội dung, phương pháp giảng dạy và 
cơ sở vật chất còn lạc hậu. Để thu hút 
hS, SV yêu thích môn học này trước mắt 
chúng tôi phải nghiên cứu động cơ, sự 
ham thích gắn với lợi ích bản thân là 
nâng cao sức khỏe của người học. Phải 
đổi mới nội dung, phương pháp giảng 
dạy gDtc như giảm giờ lí thuyết, tăng 
giờ thực hành, tăng thời lượng cho các 
môn tự chọn, đầu tư cơ sở vật chất hiện 
đại, đáp ứng được đặc thù của môn học 
cũng như học sinh, sinh viên. thành lập 
các câu lạc bộ thể thao bóng bàn, bóng 
rổ, cờ Vua, cờ tướng, cầu lông,…để học 
sinh, sinh viên tự thể hiện tài năng ở 
việc lựa chọn câu lạc bộ mình yêu thích. 
Phối hợp với các trường, các đơn vị chức 
năng của ĐhQghn tổ chức các phong 
trào thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn, 
các lễ kỉ niệm. thành lập các đội tuyển 
mạnh mang thương hiệu ĐhQg, tôn 
vinh thể thao thành tích cao.

Xin chân thành cảm ơn anh!

Việt hà    (thực hiện)
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