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TIẾN TỚI MỘT ĐẠI HỌC THÔNG MINH, BỀN VỮNG

Với mục tiêu tăng cường tính tự chủ 
của giảng viên và trang bị phẩm chất, 
kỹ năng và năng lực cho sinh viên thích 
ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0, đồng thời, khai thác thế mạnh đa 
ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng xu thế 
tự chủ đại học, ĐHQGHN đã đề ra kế 
hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy giai 
đoạn 2019 - 2025.

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY - NHIỆM VỤ CẤP BÁCH TRONG 
GIAI ĐOẠN MỚI

Đổi mới hoạt động giảng dạy là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn 
hiện nay, khẳng định vị thế, thương hiệu của ĐHQGHN. Lý giải tại sao 
ĐHQGHN lựa chọn đổi mới hoạt động giảng dạy không những là nhiệm 
vụ trọng tâm trong năm 2019 mà cả các năm tiếp theo, Giám đốc 
Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo 
dục, trong đó có giáo dục đại học (ĐH) thì chúng ta cần đổi mới nhiều 
khâu, bao gồm quản trị ĐH, học liệu, quy trình, chương trình, chuẩn đầu 
ra, kiểm định, đảm bảo chất lượng... Tuy nhiên, ông cho rằng, nếu làm 
tốt đổi mới hoạt động giảng dạy sẽ có tính chất lan tỏa mạnh mẽ tới tất 
cả các khâu khác trong quá trình.

Việc ĐHQGHN tập trung trước hết vào đổi mới hoạt động giảng dạy của 
người thầy không có nghĩa là bỏ qua triết lý lấy người học làm trung tâm 
mà thực chất hoạt động này giúp đẩy triết lý lấy người học làm trung tâm 
lên bình diện mới và thể hiện sâu sắc hơn triết lý này. Đây là con đường 
giúp cho hoạt động giảng dạy tiếp cận với kỷ nguyên số, phát triển ĐH 
thông minh, bền vững hay ĐH 4.0.

Hiện nay, các trường ĐH bắt đầu triển khai công nghệ giáo dục và áp 
dụng thành tựu công nghệ mới vào giảng dạy một cách mạnh mẽ. 
Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network 
- AUN) cũng đưa nhiều khuyến cáo trong các kỳ kiểm định tại ĐHQGHN 
về việc đổi mới hoạt động giảng dạy của giảng viên. Đồng thời, Giám 
đốc Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết, qua trao đổi, học tập với các ĐH 
trong nhóm các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới, ĐHQGHN thấy rằng 
cần quyết tâm hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng quản trị ĐH, chất 
lượng giảng dạy, chất lượng/tác động và hiệu quả của hoạt động giảng 
dạy đến học sinh, sinh viên. Hoạt động đổi mới giảng dạy phải được triển 
khai một cách bài bản, hệ thống, đồng loạt, toàn diện và có chiều sâu.

TRIẾT LÝ CÁ THỂ HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

Để thực hiện kế hoạch đổi mới, lãnh đạo ĐHQGHN đã thống nhất trong 
chỉ đạo, đổi mới hoạt động giảng dạy dựa trên 3 thành tố chính: sự hỗ trợ 
toàn diện của nền tảng CNTT, công nghệ số, dữ liệu lớn; cá thế hóa trong 
giáo dục được chọn làm triết lý lõi như 1 triết lý giáo dục trong thời đại cách 
mạng công nghiệp 4.0; áp dụng các công nghệ dạy học mới được lựa chọn 
làm phương tiện cho công cuộc đổi mới.

Thực tế, việc đào tạo chất lượng cao theo hướng cá thể hóa là hoạt 
động lớn và đã được ĐHQGHN chú trọng và bắt đầu triển khai từ nhiều 
năm trước. ĐHQGHN đã tích cực thực hiện số hóa nguồn cơ sở dữ liệu; 
ban hành và thực hiện phương thức đào tạo theo tín chỉ; tiên phong 
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trong tuyển sinh theo phương thức 
đánh giá năng lực; đổi mới hoạt động 
thực tập, thực tế nhằm giúp người 
học phát huy năng lực…

Người đứng đầu ĐHQGHN chia sẻ, đổi 
mới hoạt động giảng dạy theo hướng 
cá thể hóa tức là cần trao quyền tự 
chủ cao hơn cho giảng viên; việc áp 
dụng các phương pháp và hình thức 
tổ chức dạy học cần linh hoạt, dựa 
trên tinh thần đề cao vai trò của người 
học, tạo điều kiện để người học được 
chủ động tham gia với các hoạt động 
học tập đa dạng, trong đó có cả việc 
tự học, tự nghiên cứu; áp dụng các 
phần mềm quản lý học phần tiên tiến 
để tăng cường sự phản hồi, tương tác 
tích cực, thường xuyên của người học 
với giảng viên và với những người học 
khác trong quá trình học tập. Đồng 
thời, cần có cơ chế và công nghệ để 
kiểm tra, đánh giá một cách sát sao và 
khách quan, và thước đo ở đây chính 
là chuẩn đầu ra cho người học.

Giám đốc ĐHQGHN cũng nhấn mạnh, 
quá trình đổi mới là quá trình lâu dài 
và đầy thử thách, trong đó công nghệ 
chỉ là công cụ hỗ trợ, con người mới là 
yếu tố then chốt. Do đó, cần đảm bảo 
rằng tất cả cán bộ, giảng viên trong 
toàn ĐHQGHN đều hiểu rõ quan 

điểm chỉ đạo, chính sách, kế hoạch 
đề ra và quyết tâm, đồng thuận cũng  
như sẵn sàng thay đổi.

TRUYỀN THÔNG CÓ VAI TRÒ LAN 
TỎA MẠNH MẼ TỚI TỪNG CÁ THỂ 
TRONG TOÀN ĐHQGHN

Đồng hành cùng cán bộ, giảng viên 
trong toàn ĐHQGHN trong kế hoạch 
đổi mới hoạt động giảng dạy, cùng 
với việc ban hành các quy định, 
chính sách, văn bản chỉ đạo, lãnh 
đạo ĐHQGHN cũng cam kết hỗ trợ 
tối đa về mọi mặt. Giám đốc chỉ đạo, 
tiếp tục phát triển nguồn học liệu mở 
phục vụ công tác đào tạo và nghiên 
cứu; từng bước số hóa, mô phỏng 
3D các bài thực hành, thực tập, xây 
dựng và hoàn thiện nội dung website 
môn học. Hoàn thiện hệ thống thiết 
bị phục vụ giáo dục và hạ tầng thông 
tin; bổ sung hệ thống giảng đường 
thông minh…

Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ, ngày 
11/7/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký 
Quyết định số 2152/QĐ-ĐHQGHN 
về việc Thành lập Trung tâm Hỗ 
trợ Giảng dạy (Center for Teaching 
Excellence - CTE), thuộc Viện Đảm 
bảo Chất lượng giáo dục. Trung tâm 
sẽ là một địa điểm để đồng hành, hỗ 

trợ giảng viên toàn ĐHQGHN trong 
hoạt động giảng dạy, đặc biệt là về 
phương pháp giảng dạy và ứng dụng 
công nghệ trong giảng dạy.

Tuy nhiên, các chính sách, chỉ đạo của 
lãnh đạo ĐHQGHN sẽ không thể đạt 
hiệu quả cao và lan tỏa sâu rộng nếu 
hoạt động truyền thông không được 
chú trọng, mà trước hết là truyền 
thông nội bộ. Giám đốc đề nghị bộ 
phận truyền thông của ĐHQGHN và 
các đơn vị cần tuyên truyền sâu rộng 
kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy 
trong toàn ĐHQGHN; phổ biến, quán 
triệt chủ trương của ĐHQGHN đến 
từng cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Hoạt động truyền thông hướng tới 
tạo ra những thay đổi về chiều sâu 
trong nhận thức và hành động của 
giảng viên, của mọi người. Hoạt động 
này vừa đi trước một bước, vừa song 
hành với đổi mới hoạt động giảng dạy 
của ĐHQGHN. Giám đốc yêu cầu, cần 
đa dạng các hình thức truyền thông, 
nhân rộng những tấm gương giảng 
viên tiêu biểu để tất cả mọi người thấy 
được việc đổi mới không của riêng 
mỗi cá nhân và ai cũng có thể đổi mới 
theo từng điều kiện của mình.

ÑOÅI MÔÙI HOAÏT ÑOÄNG GIAÛNG DAÏY


