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GIAÙO DỤC ĐẠI HỌC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
Chuyeân ñeà 1: Giaùo duïc ñaïi hoïc theá giôùi ñi vaøo theá kyû
XXI
- Chuyeân ñeà 2: Chuyeån ñoäng Giaùo duïc ñaïi hoïc theá giôùi
– Thieát keá, phaùt trieån vaø caûi caùch chöông trình ñaøo
taïo
- Chuyeân ñeà 3: Chuyeån ñoäng cuûa Giaùo duïc ñaïi hoïc
Vieät nam vaø Chieán löôïc phaùt trieån
- Chuyeân ñeà 4: Phaùt huy hieäu quaû giaùo duïc ñaïi hoïc ñeå
taêng tröôûng thoâng qua kyõ naêng vaø nghieân cöùu
-

MÔÛ ÑAÀU
Trong thôøi ñaïi hoâm nay, thôøi ñaïi maø xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñang trong giai ñoaïn quaù ñoä
chuyeån töø kinh teá coâng nghieäp sang neàn kinh teá tri thöùc, thì “GD laø con aùt chuû baøi ñeå ñöa nhaân
loaïi tieán leân”, vaø GDÑH ngaøy caøng mang tính phoå quaùt, vai troø caùc tröôøng ñaïi hoïc trong XH
hieän ñaïi caøng cao.
Maët khaùc, toaøn caàu hoùa vaø hoäi nhaäp laø xu theá khoâng traùnh khoûi cuûa theá giôùi hieän ñaïi
Trong boái caûnh ñoù, moät nhaø giaùo ñöùng treân buïc giaûng ÑH-ngöôøi mang troïng traùch xaây döïng
neàn kinh teá tri thöùc cho ñaát nöôùc khoâng theå thieáu nhöõng hieåu bieát veà GDÑH theá giôùi
Ñaëc bieät vôùi neàn GDÑH VN ñang trong quaù trình quaù ñoä xaây döïng moät neàn GD hieän ñaïi, thieát
laäp chaát löôïng ÑT ñaúng caáp quoác teá, xaây döïng vaên hoùa trong ÑT, vaên hoùa tröôøng, thì caùc nhaø
giaùo ÑH Vieät Nam caøng thöïc söï caàn coù nhöõng hieåu bieát veà GDÑH theá giôùi, ñeå laøm thay ñoåi
caù nhaân mình veà nhaän thöùc, veà hoaït ñoäng sö phaïm vaø ñeå goùp phaàn laøm thay ñoåi dieän maïo
GDÑH VN
Trong söï thay ñoåi ñoù cuûa GDVN khoâng theå khoâng coù söï ñoùng goùp cuûa caùc thaày coâ cuûa
tröôøng ÑHÑL, vaø tin töôûng raèng töø nhaän thöùc cuûa caùc thaày coâ phaûi thöïc söï bieán thaønh söï thay
ñoåi cho moïi ñoäng sö phaïm trong nhaø tröôøng chuùng ta, goùp phaàn laøm thay ñoåi töøng böôùc chaát
löôïng, dieän maïo nhaø tröôøng trong thôøi gian tôùi.

•

Chæ coù nhaø giaùo môùi ñuû tö caùch, ñuû naêng löïc laøm thay ñoåi coâng taùc giaûng daïy, NCKH, hoïc
taäp cuûa moät tröôøng ñaïi hoïc!
John C.Maxwell:

•Khoâng coù lôøi khuyeân naøo veà thaønh coâng coù hieäu quaû neáu baïn khoâng thöïc haønh noù!
•Neáu baïn tieáp tuïc laøm nhöõng gì baïn ñaõ laøm, baïn seõ tieáp tuïc nhaän ñöôïc nhöõng gì baïn ñaõ nhaän!
o Muïc ñích:
- Cung caáp caùc kieán thöùc söï phaùt trieån GDÑH,xu höôùng phaùt trieån döôùi caùc taùc ñoäng
khaùc nhau cuûa cuûa söï thay ñoåi cô cheá xaõ hoäi vaø söï quoác teá hoùa cuûa giaùo duïc treân theá
giôùi
- Phaùt trieån giaùo duïc ôû Vieät Nam
o Yeâu caàâu:
- Phaùt huy quyeàn töï do hoïc thuaät
- Phaùt huy tính chuû ñoäng vaø saùng taïo trong hoïc taäp
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Chuyeân ñeà 1:
GIAÙO DUÏC ÑAÏI HOÏC THEÁ GIÔÙI ÑI VAØO THEÁ KYÛ XI

1. VAØI NEÙT LÒCH SÖÛ GIAÙO DUÏC ÑAÏI HOÏC TREÂN THEÁ GIÔÙI
1.1. Sô löôïc veà neàn giaùo duïc ñaïi hoïc coå phöông Ñoâng
Khi noùi veà neàn giaùo duïc (GD) vaø giaùo duïc ñaïi hoïc (GDÑH) phöông Ñoâng laø noùi ñeán
caùc tröôøng:

-Nho giaùo cho taàng lôùp quyù toäc Trung Quoác
-Gurukula cuûa ñaïo Hindu, Vihares cuûa ñaïo phaät AÁn Ñoä
-Madrasahs cuûa Hoài giaùo
-Tokugawa cuûa caùc samurai Nhaät Baûn
- Caùc tröôøng naøy ñeàu daïy caùc tín ñoà caùc kieán thöùc vaên hoïc, ñaïo lyù truyeàn thoáng vaø chuùt ít kyõ
naêng tính toaùn cho quan chöùc vaø giaùo só, raát ít tö duy phaân tích.

-

Nho giaùo coù lòch söû hôn 3000 naêm. Traät töï xaõ hoäi maø Nho giaùo neâu thaønh giaùo lyù laø “tam
cöông, nguõ thöôøng” (Tam cöông: quan heä vua toâi, cha con, vôï choàng; Nguõ thöôøng: nhaân, nghóa,
leã, trí, tín
1.2. Sô löôïc veà neàn GDÑH phöông Taây

-Töø theá kyû 12-16 laø thôøi kyø hình thaønh vaø phaùt trieån caùc tröôøng ñaïi hoïc mang tính quoác teá ôû

chaâu AÂu, caùc ñoùng goùp phaù boû traät töï trung coå trong caùc cuoäc caûi caùch. Caùc tröôøng ra ñôøi phuïc
vuï nhu caàu ñaøo taïo tinh hoa cho nhaø thôø, nhaø nöôùc vaø caùc ngheà quan troïng nhö Haønh chính,
Luaät hoïc vaø Y hoïc.

- Caùc tröôøng daïy caùc lónh vöïc töï nhieân vaø xaõ hoäi-nhaân vaên
- Töø 4 tröôøng ñaïi hoïc ñaàu tieân taïi chaâu AÂu ñöôïc hình thaønh Salerno (YÙ), Paris (Phaùp),

Bologna (YÙ), Oxford (Anh) thì ñeán naêm 1300 taêng leân 16 tröôøng, naêm 1400 taêng leân 38 tröôøng
vaø naêm 1500 coù 72 tröôøng.

-

Nhaø thôø vaø nhaø nöôùc nhaän thaáy tröôøng ÑH laø coâng cuï tuyeân truyeàn quan troïng trong cuoäc
ñaáu tranh giaønh quyeàn löïc cuûa hoï.

-

Tröôøng ñaïi hoïc (ÑH) döôøng nhö trôû thaønh löïc löôïng thöù ba ñöùng giöõa nhaø thôø vaø nhaø nöôùc.

1.3. Söï lan toûa GDÑH phöông taây ra theá giôùi

-

Moâ hình GDÑH hình thaønh ôû chaâu AÂu daàn daàn lan toûa ra khaép theá giôùi thoâng qua vieäc khai
thaùc thuoäc ñòa.

- Moâ hình GDÑH, caùc giaù trò vaên hoùa vaø tri thöùc cuûa chaâu AÂu ñöôïc chaáp nhaän ôû caùc nöôùc
thuoäc ñòa vì:
moät laø ñeå taïo cô hoäi coù vieäc laøm, ñòa vò xaõ hoäi, khaû naêng laøm giaøu;
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hai laø ñeå tieáp thu tri thöùc vaø tö töôûng tieán boä cuûa GDÑH töø ñoù tìm con ñöôøng giaønh ñoäc laäp
cho thuoäc ñòa (ñaây laø keát quaû khoâng mong muoán cuûa caùc cheá ñoä thuoäâc ñòa)

- Thuoäc ñòa cuûa Anh quoác
- Thuoäc ñòa cuûa Phaùp vaø Haø Lan
- Thuoäc ñòa cuûa Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha
- Caùc nöôùc ñoäc laäp treân danh nghóa nhö Trung Ñoâng chòu aûnh höôûng GD cuûa caû Nga vaø Anh
2. NHÖÕNG XU THEÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN PHAÙT TRIEÅN GIAÙO DUÏC THEÁ GIÔÙI
2.1. Söï buøng noå giaùo duïc

-

Sau chieán tranh theá giôùi thöù 2, khoa hoïc kyõ thuaät quaân söï ñöôïc aùp duïng vaøo saûn xuaát daân
duïng thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá nhanh, ñoàng thôøi baûn thaân khoa hoïc kyõ thuaät (KHKT) phaùt
trieån nhanh thuùc ñaåy thay ñoåi cô caáu saûn xuaát (SX), taïo neân nhieàu thò tröôøng môùi.

-

Tieán boä KHKT vaø söï phaùt trieån maïnh meõ löïc löôïng SX laø nguyeân nhaân caùc cuoâc caûi caùch
GD mang tính theá giôùi laàn 2 dieãn ra vaø nhöõng naêm cuoái 1950

-

Naêm 1950 daân soá theá giôùi khoaûng 2,5 tyû, coù khoaûng 300 trieäu ngöôøi ñi hoïc chieám 12%,
trong ñoù caùc nöôùc coâng nghieäp chieám gaàn nöûa ñang phaùt trieån.

- Naêm 1998 daân soá theá giôùi khoaûng 6 tyû coù khoaûng 1 tyû ngöôøi ñi hoïc chieám 17%, trong ñoù caùc
nöôùc 3/4 laø caùc nöôùc ñang phaùt trieån.

- Sau 35 năm số sinh viên toàn thế giới tăng 5,5laàn, tăng từ 15 triệu sinh viên năm 1960 lên 82
triệu vào năm 1995 (xem baûng 1)

Baûng 1: Möùc ñoä taêng soá löôïng sinh vieân trong 35 naêm
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Toång soá giaùo chöùc treân theá giôùi: (xem baûng 2).
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Baûng 2: Möùc ñoä taêng soá löôïng giaùo vieân trong 22 naêm
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2.2. Kinh teá tri thöùc
Töø nhöõng naêm 80 cuûa theá kyû XX ñeán nay cuoäc caùch maïng KHKT vaø coâng ngheä ñaõ
phaùt trieån maïnh meõ vaø ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû to lôùn chöa töøng coù trong lòch söû nhaân loaïi,
keát quaû ñoù ñaõ ñöa söï phaùt trieån kinh teá sang moät giai ñoaïn môùi veà chaát-giai ñoaïn kinh teá tri
thöùc.
- Kinh teá tri thöùc laø neán kinh teá trong ñoù saûn sinh ra, phoå caäp vaø söû duïng duïng tri thöùc giöõ
vai troø quyeát ñònh nhaát ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá, taïo ra cuûa caûi, naâng cao chaát löôïng
soáng;
- Kinh teá phaùt trieån ba giai ñoïan chuû yeáu: I- Kinh teá Noâng nghieäp; II- Kinh teá Coâng nghieäp;
III-Kinh teá tri thöùc.
- Moät neàn kinh teá bao goàm 14 ñaëc tröng cô baûn (xem baûng 3)
Baûng 1: Caùc ñaëc tröng chuû yeáu cuûa ba giai ñoaïn kinh teá
I
TT
Caùc ñaëc tröng
Kinh teá noâng
nghieäp
1 Taàm quan troïng cuûa NCKH
nhoû
2 Tyû leä kinh phí danh cho KH/GDP
döôùi 3%
3 Tyû leä ñoùng goùp cuûa KH-CN cho taêng
döôùi 10%
tröôûng kinh teá
4 Taàm quan troïng cuûa giaùo duïc
nhoû
5 Tyû leä kinh phí danh cho GD/GDP
döôùi 1%
6 Bình quaân trình ñoä vaên hoùa
tyû leä muø chöõ
cao
7 Keát caáu coâng ngheä:
- Coâng ngheä thoâng tin
- Coâng ngheä sinh hoïc
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II
Kinh teá coâng
nghieäp
lôùn
1-2%
treân 40%

III
Kinh teá tri
thöùc
raát nhoû
treân 3%
treân 80%

lôùn
2-3%
trung hoïc

raát nhoû
6-8%
trung hoïc
ch/nghieäp

3-5%
2%

gaàn 15%
gaàn 10%
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9
10
11
12
13
14

- CN naêng löôïng taùi sinh vaø môùi
- Coâng ngheä bieån
- Coâng ngheä saïch
- Coâng ngheä vaät lieäu môùi
- Coâng ngheä khoâng gian
- Coâng ngheä meàm
Keát caáu söùc lao ñoäng:
- Noâng nghieäp
- Coâng nghieäp
- Coâng ngheä cao
Tuoåi thoï
Tyû leä taêng daân soá
Möùc ñoä thò hoùa
Vai troø cuûa truyeàn thoâng
Trình ñoä toå chöùc xaõ hoäi
Möùc ñoä toaøn caàu hoùa

2%
2%
1%

gaàn 10%
gaàn 10%
gaàn 5%
gaàn 5%
gaàn 5%
gaàn 5%

treân 50%
15-20%

10-20%
treân 30%

36
cao
25%
khoâng lôùn
ñôn giaûn
thaáp

60-70
thaáp
70%
lôùn
phöùc taïp
khaù cao

döôùi 10%
döôùi 20%
treân 40%
treân 70
raát thaáp
döôùi 70%
raát lôùn
raát phöùc taïp
raát cao

- Vieät Nam ñang ôû ñaâu trong 3 giai ñoaïn noùi treân?
Vieät Nam hieän nay ñang ôû giai ñoaïn:
- Taàm quan troïng NCKH ôû giöõa I vaøII
- Kinh phí danh cho cuûa NCKH ôû giöõa I vaøII: 2%
- Tyû leä ñoùng goùp cuûa KHCN/GDP cho taêng tröôûng kinh teá: ôû giöõa I vaøII (N/nghieäp: 30%)
- Taàm quan troïng cuûa GD: ôû giöõa II vaøIII
- Keát caáu N/nghieäp treân 50%: ôû möùc I
- Tuoåi thoï: 68tuoåi- möùc II
- Tyû leä taêng daân soá: 1,7%-thaáp ôû möùc II
- Möùc ñoä ñoâ thò hoùa: khoûang 25%-möùc I
- Vai troø truyeàn thoâng lôùn: möùc II
Nhö vaäy, neàn kinh teá nöôùc ta chuû yeáu vaãn laø neàn kinh teá söùc ngöôøi vôùi moät soá yeáu toá cuûa
kinh teá tri thöùc
Nguoàn kinh phí cho NCKH vaø trieån khai cuûa caùc nöôùc G7 naêm 1998 (xem baûng 4)
Baûng 4: Kinh phí NCKH cuûa caùc nöôùc G7
80

71

70
60

60

55

50

50
40

38

20

48
38

35

33

30

49 47

48
42

21
12

10

14
8

8

7

4

2

D/nghiep

Nha nuoc

7

A
CA

NA
D

IA
IT
AL

AN
H

AP
PH

UC
D

HA
T
N

H

OA

KY

0

Khac

- Tyû leä lao ñoäng phaàn traêm ôû caùc khu vöïc kinh teá 1995 (xem baûng 5), cho thaáy chuû yeáu laøm
vieäc trong lónh vöïc dòch vuï ñoái vôùi neàn kinh teá tri thöùc, treân 70%. Nhö vaäy höôùng tôùi neàn kinh
teá tri thöùc caùc ngaønh ñaøo taïo seõ chuû yeáu phuïc vuï laø ngaønh dòch vuï.
Baûng 5: Tyû leä lao ñoäng ôû caùc khu vöïc kinh teá
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Döï baùo trong neàn kinh teá tri thöùc seõ xuaát hieän moät soá vaán ñeà môùi veà GD:
- Hoïc taäp vaø lao ñoäng laø moät
- Hoïc taäp trôû neân thaùch thöùc suoát ñôøi
- Nhaø tröôøng cuûa khoâng gian ñieän töû
2.3. Xu theá toaøn caàu hoùa cuûa giaùo duïc

•Xu theá
•Nội dung
•1.
•Caùc tröôøng Ñaïi hoïc ñang xoùa boû böùc töôøng ngaên caùch giöõa caùc khoa chuyeân moân
•2.
•Caùc tröôøng Ñaïi hoïc ñang hôïp taùc vôùi caùc ngaønh coâng nghieäp vaø thuùc ñaåy söï ñoåi
môùi

•3.
•4.
•5.

•Caùc tröôøng Ñaïi hoïc ñang xem xeùt laïi caùc tieâu chí tuyeån sinh ñeå deã daøng hoøa nhaäp
•Caùc tröôøng Ñaïi hoïc ñang ña daïng hoùa caùc nguoàn taøi trôï
•Caùc tröôøng Ñaïi hoïc ñang xaây döïng caùc caàu noái vôùi caùc tröôøng trung hoïc phoå

•6.

•Caùc tröôøng Ñaïi hoïc ñang gia taêng soá löôïng sinh vieân coù khaû naêng öùng duïng coâng

•7.
•8.

•Caùc tröôøng Ñaïi hoïc ñang trôû thaønh caùc nhaø caïnh tranh kieåu môùi

thoâng

ngheä thoâng tin ñoái vôùi vieäc hoïc taäp
Toaøn caàu hoùa giaùo duïc

Toùm laïi, GDÑH theá kyû XXI mang xu theá:
- Ñaïi chuùng hoùa
- Töï do hoùa
- Quoác teá hoùa
- Hieän ñaïi hoùa
- Ña daïng hoùa (nguoàn taøi chính)
- Toaøn caàu hoùa
3. THEÁ GIÔÙI CHUAÅN BÒ CHO SÖÏ PHAÙT TRIEÅN GIAÙO DUÏC THEÁ KYÛ XXI
3.1. Chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc cuûa UNESCO
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-Theá giôùi ngaøy nay vôùi söï phaùt trieån nhanh, maïnh veà KHKT vaø coâng ngheä, söï hình thaønh neàn
kinh teá tri thöùc, toaøn caàu hoùa ñang trôû thaønh moät xu theá taát yeáu (keå caû lónh vöïc GD). Ñieàu ñoù
ñoøi hoûi moïi quoác gia vaø töøng con ngöôøi phaûi thay ñoåi tö duy kòp thôøi maø tröôùc heát laø quan
ñieåm, taàm nhìn vaø yeâu caàu thích nghi cao.

- UNESCO vôùi chieán löôïc phaùt trieån GD xoay quanh 4 chuû ñeà lôùn sau:






Chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc cuûa UNESCO
Söï phuø hôïp
Chaát löôïng
Cung caáp vaø quaûn lyù taøi chính
Hôïp taùc quoác teá

Ñoàng thôøi, vôùi 4 vaán ñeà cô baûn treân phaûi ñaït ñöôïc 4 tö töôûng thuaàn tuùy GD chuû yeáu sau:
a) Giaùo duïc thöôøng xuyeân laø chuû ñaïo cuûa moïi chính saùch GD; Daïy suoát ñôøi-hoïc suoát ñôøi;
Daïy baèng moïi caùch, GD cho moïi ngöôøi, hoïc suoát ñôøi-XH hoïc taäp. Ñieàu quan troïng laø hoïc
caùi gì? Hoïc ñöôïc caùi gì? Ñaïo ñöùc môùi cuûa GD laø phaûi laøm cho moãi ngöôøi trôû thaønh ngöôøi
daïy vaø kieán taïo neân söï tieán boä vaên hoùa cuûa baûn thaân mình.
b) Phaûi xoùa boû söï phaân caùch cöùng nhaéc giöõa caùc ngaønh GDPT, KHKT vaø CN. GD phaûi mang
tính keát hôïp giöõa lyù thuyeát, coâng ngheä, thöïc haønh vaø thuû coâng ngay töø khi hoïc tieåu hoïc.
c) GD treû em tröôùc tuoåi ñeán tröôøng phaûi laø moät muïc tieâu lôùn trong chieán löôïc. GD phoå thoâng
cô sôû phaûi laø muïc tieâu haøng ñaàu cuûa chính saùch GD
d) Giaùo vieân phaûi ñöôïc ñaøo taïo ñeå trôû thaønh nhöõng nhaø giaùo duïc nhieàu hôn laø nhöõng chuyeân
gia truyeàn ñaït kieán thöùc. Vieäc giaûng daïy phaûi thích nghi vôùi ngöôøi hoïc chöù khoâng phaûi baét
buoäc, aùp ñaët ñoái vôùi ngöôøi hoïc theo quan nieäm coå truyeàn
3.2. Saùu nguyeân taéc cô baûn cuûa giaùo duïc theá kyû XXI
UÛy ban quoác teá veà giaùo duïc cho theá kyû XXI cuûa UNESCO ñöôïc thaønh laäp ñeå giaûi quyeát caùc
vaán ñeà treân vaø ñöa ra saùu nguyeân taéc cô baûn ñoái vôùi taát caû caùc löïc löôïng GD, caùc nhaø quaûn lyù
GD, caùc nhaø giaùo duïc:
a) GD laø quyeàn cô baûn cuûa con ngöôøi vaø cuõng laø giaù trò chung nhaát cuûa nhaân loaïi
b) Caùc loaïi hình ñaøo taïo ñeàu phaûi phuïc vuï xaõ hoäi: GD laø coâng cuï ñeå saùng taïo, taêng tieán
vaø phoå bieán tri thöùc vaø khoa hoïc, ñöa tri thöùc vaø khoa hoïc ñeán vôùi moïi ngöôøi
c) Caùc chính saùch GD phaûi thoûa maõn ba muïc ñích: coâng baèng, thích hôïp vaø chaát löôïng
d) Caûi caùch GD phaûi ñöôïc xem xeùt kyõ löôïng vaø hieåu bieát saâu saéc veà thöïc tieãn, chính saùch
vaø caùc ñieàu kieän mang tính vuøng, mieàn vaø khu vöïc
e) Maëc duø tính ña daïng cuûa GD, nhöng phaûi chuù yù tôùi giaù trò chung cuûa coäng ñoàng quoác
teá: quyeàn con ngöôøi, khoan dung vaø hieåu bieát, daân chuû, traùch nhieäm, tính toaùn, baûn saéc
vaên hoùa, baûo veä hoøa bình vaø moâi tröôøng, chia seû tri thöùc, giaûm ngheøo ñoùi, daân soá vaø
söùc khoûe
f) Giaùo duïc laø traùch nhieäm cuûa toaøn xaõ hoäi, cuûa taát caû moïi ngöôøi.
3.3. Chöùc naêng cuûa giaùo duïc
a) Đoùng goùp vaøo söï phaùt trieån toaøn dieän cuûa caù nhaân ñeå hoï phaùt trieån heát tieàm naêng cuûa
hoï trong xaõ hoäi ña daïng
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b) Giaùo duïc caùc caù nhaân thaønh caùc toàn taïi xaõ hoäi coù khaû naêng cuøng nhau hôïp taùc, ñoái
thoaïi vaø thöïc hieän nhöõng traùch nhieäm cuûa coâng daân
c) Giaùo duïc tinh thaàn coâng daân, bao goàm vieäc lónh hoäi caùc kyõ naêng cô baûn cuûa cuoäc soáng
ñeå chuaån bò cho töøng caù nhaân vaø nhoùm tham gia vaøo lao ñoäng xaõ hoäi
d) Giaùo duïc phuïc vuï söï caáu keát xaõ hoäi coù vai troø quan troïng ñeå giaûi quyeát vaán ñeà lieân
quan tôùi baùc aùi, töø thieän, toäi loãi vaø xung ñoät
e) Quan heä giöõa giaùo duïc, lao ñoäng vaø vieäc laø: caân ñoái giöõa tri thöùc vaø bieát caùch laøm
coâng ngheä ñeå moïi thích nghi vôùi söï bieán ñoåi vaø caùc yeâu caàu cuûa thò tröôøng söùc lao
ñoäng;
f) Giaùo duïc vaø phaùt trieån: töùc phaûi giaûi quyeát vaán ñeà daân soá, naêng löïc saùng taïo, khuyeán
khích nhaân taøi;
g) Giaùo duïc, nghieân cöùu khoa hoïc taïo ra caùc tri thöùc môùi, taêng cöôøng naêng löïc cho töøng
ngöôøi vaø caû daân toäc coù ñuû söùc soáng trong xaõ hoäi quoác teá mang tính toaøn caàu ngaøy caøng
gia taêng
3.4. Nhöõng vaán ñeà giaùo duïc phaûi giaûi quyeát
- Quan heä giöõa toaøn caàu vôùi ñòa phöông
- Quan heä giöõa toaøn caàu vôùicaù theå
- Quan heä giöõa truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi
- Quan heä giöõa laâu daøi vaø tröôùc maét
- Quan heä giöõa caïnh tranh vaø bình ñaúng veà cô hoäi
- Quan heä giöõa söï taêng nhanh khoái löôïng vôùi khaû naêng höõu haïn cuûa tieáp cuûa con ngöôøi
- Quan heä giöõa tinh thaàn vôùi vaät chaát: vaán ñeà giaùo duïc lyù töôûng vaø giaù trò ñaïo ñöùc-ñaây laø söù
meänh cao caû cuûa GD
3.5. Vai troø quan troïng cuûa giaùo duïc cuûa theá kyû XXI
Taïi Ñaïi hoäi ñoàng thöù 27 cuûa UNESCO (11/1993), caùc baùo caùo ñaõ chæ ra vai troø cuûa giaùo duïc
theá kyû XXI:
- Laø chìa khoùa tieán tôùi moät theá giôùi toát ñeïp hôn
- Phaùt trieån tieàm naêng con ngöôøi
- Laø ñoøn baåy maïnh meõ nhaát maø nhaân loaïi caàn ñeán ñeå tieán tôùi töông lai
- Laø quyeàn cô baûn nhaát cuûa con ngöôøi
- Laø ñieàu kieän tieân quyeát ñeå thöïc hieän nhaân quyeàn, daân chuû, hôïp taùc trí tueä, bình ñaúng, toân
troïng laãn nhau, v.v…
Vôùi quan nieäm nhö vaäy, GD treân theá giôùi ñaõ vaø ñang tieán haønh caûi caùch giaùo duïc theo caùc
höôùng lôùn sau:
- Taêng cöôøng giaùo duïc nhaân vaên
- Naâng cao tính coâng ngheä vaø thoâng tin trong GD
- Ñaøo taïo nhöõng con ngöôøi coù naêng löïc thöïc söï ñoùng goùp cho söï tieán boä xaõ hoäi, bieát laøm
kinh teá, bieát quaûn lyù xaõ hoäi, bieát phaùt trieån xaõ hoäi;
- GD gaén lieàn vôùi nguoàn nhaân löïc, vì theá phaûi bieát toå chöùc, höôùng daãn thò tröôøng lao ñoäng,
söû duïng lao ñoäng ñuùng quy luaät giaù trò, toân troïng nhaân taøi.
- Hieän ñaïi hoùa caùc phöông phaùp daïy vaø hoïc
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3.6. Xaây döïng xaõ hoäi hoïc taäp-xaõ hoäi hoùa giaùo duïc
töï nghieân cöùu vaø trình baøy trong thaûo luaän nhoùm
4. BOÁN TRUÏ COÄT CUÛA GIAÙO DUÏC THEÁ KYÛ XI
Theo chöông 4 cuûa baûn Baùo caùo “Hoïc taäp: cuûa caûi noäi sinh” cuûa UÛy ban quoác teá veà giaùo duïc
theá kyû XXI cuûa UNESCO ñaõ neâu leân 4 coät truï cuûa giaùo duïc:
- Thöù nhaát: hoïc ñeå bieát
- Thöù hai: hoïc ñeå laøm
- Thöù ba: hoïc ñeå chung soáng
- Thöù tö: hoïc ñeå töï khaúng ñònh mình
Cuï theå:
1. Hoïc ñeå bieát laø gì?

-Bieát thu nhaän thoâng tin
-Bieát tieáp thu kieán thöùc
-Bieát taïo laäp tri thöùc
-Bieát söû duïng tri thöùc
2. Hoïc ñeå laøm laø gì?

Nhö vaäy, vieäc hoïc hoïc taäp vöøa laø phöông tieän, vöøa laø muïc ñích!

-Chuyeån ñaøo taïo kyõ naêng sang naêng löïc
-Giaûm bôùt coâng vieäc chaân tay vaø taêng cöôøng tính dòch vuï (khoâng taïo ra saûn phaåm cuï theå; löu yù
dòch vuï quan heä ngöôøi-ngöôøi)

-Giaùo duïc khaû naêng thích nghi (lao ñoäng trong neàn kinh teá khoâng chính quy)
3. Hoïc ñeå chung soáng laø gì?

- Hoïc bieát phaùt hieän ra ngöôøi khaùc
- Hoïc caùch soáng vôùi ngöôøi khaùc
- Hoïc caùch cuøng laøm vieäc vì muïc ñích chung

(lôïi ích)
Ph. Mayo, Toång Giaùm ñoá UNESCO:
“Con ñöôøng toát nhaát ñeå soáng coøn, ñoù laø hoïc chung soáng vôùi nhöõng ngöôøi khaùc, hoïc nghe ñieàu
ngöôøi khaùc noùi. Hoïc taäp laø moät ñaëc tröng môùi cuûa cuoäc soáng. Khoan dung khoâng coù nghóa laø
“tha thöù” ngöôøi khaùc, maø la bieát cuøng nhau hoïc hoûi, hieåu bieát, kính troïng laãn nhau,
hoaëc taïi sao khoâng noùi laø cuøng (nhau) chieâm ngöôõng laãn nhau”
4. Hoïc ñeå khaúng ñònh mình laø gì?

- Khaúng ñònh nhaân caùch
- Vaên hoùa, tính nhaân vaên
- Khaúng ñònh 3 coät truï neâu treân
- Khaúng ñònh söï phaùt trieån cho caù nhaân vaø moïi ngöôøi xung quanh

Chuyeân ñeà 2:
CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA GIAÙO DUÏC ÑAÏI HOÏC TREÂN THEÁ GIÔÙI
THIEÁT KEÁ, PHAÙT TRIEÅN, CAÛI CAÙCH CHÖÔNG TRÌNH GIAÙO DUÏC
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I. ÑÒNH ÖÔÙC CAÙC CUOÄC CAÙCH MAÏNG GIAÙO DUÏC TREÂN THEÁ GIÔÙI

I. Ñònh öôù
c caù
c cuoä
c caù
ch maïng giaù
o
duïc treâ
n theágiôù
i
3

Buø
ng noåtri thöù
c
vaøcoâ
ng ngheäthoâ
ng tin

2

Giaù
o duïc phuøhôïp
cô cheáthòtröôø
ng

1
!

Ñöa giaù
o ñöôø
ng vaø
o xaõhoä
i
Giaù
o ñöôø
ng
Giaùo duïc laø quoác saùch

II. CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA ÑAÏI HOÏC THEÁ GIÔÙI DÖÔÙI TAÙC ÑOÄNG CUÛA
GATS (GENERAL AGREEMET ON TRALE IN SEVICES)
A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1. Caùc ñoäng löïc môùi cuûa giaùo duïc ñaïi học:
- Sự gia taêng nhu caàu nhaäp hoïc theo hướng đ ñaïi chuùng hoùa GDÑH
- Nhu caàu hoïc taäp suoát ñôøi
- Vieäc ña daïng hoùa caùc loaïi trường veà nguoàn cung öùng: GDÑH laø lôïi ích hay coâng hay tö?
- Hôïp taùc giöõa caùc nhaø tröôøng vaø lieân keát maïng
- Taùc ñoäng cuûa coâng ngheä thoâng tin
- Traùch nhieäm xaõ hoäi cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc
- Sự thay ñoåi trong vai troø cuûa chính phuû

12

Toàn cầu hoá là dòng chảy xuyên biên giới của
vốn, lao động, công nghệ, hàng hoá, thông tin, tri
thức, ý tưởng v.v…
Hội nhập
kinh tế

Hội nhập
văn hoá

GATT

Hội nhập
giáo dục

GATS

2. Caùc muïc tieâu chính cuûa GATS:
 Khuyến khích tự do hoùa thương mại caøng nhiều caøng tốt
 Từng bước mở rộng tự do hoùa thương mại thoâng qua ñaøm phaùn
 Thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp
3. Phạm vi ñiều chỉnh của GATS: caùc dịch vụ, trong ñoù coù giaùo dục
4. Tự do hoùa thương mại dịch vụ giaùo dục bao gồm tự do hoùa 4 phương thức cung cấp:
 Cung cấp xuyeân quốc gia
 Tieâu thuï ngoaøi nước
 Hiện diện thương mại
 Hiện diện nhaân sự
5. Tự do hoùa thương mại dịch vụ giaùo dục ñược thực hiện ở mọi cấp học vaø trình ñộ
ñaøo tạo:
 Giaùo duïc tiểu học
 Giaùo duïc trung học
 Giaùo duïc đ ñại học
 Giaùo duïc người lớn
 Caùc dịch vụ Giaùo duïc khaùc
Nhö vaäy, hợp taùc quốc tế về giaùo dục ñaõã chuyển sang giai ñoạn mới-ñoù laø giai ñoạn hội nhập
quốc tế về giaùo dục trong ñoù caùc quốc gia, caùc tập ñoaøn giaùo duïc vừa hợp taùc vừa cạnh tranh
với nhau trong cung ứng giaùo dục xuyeân bieân giới.
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B. CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA ÑAÏI HOÏC THEÁ GIÔÙI DƯỚI TAÙC ÑOÄNG CUÛA GATS
1. Hình thaønh thò tröôøng giaùo duïc toaøn caàu:
• Trước GATS laø sự hình thaønh tự phaùt của caùc thị trường nội đ ñịa
• Với GATS laø söï phaùt trieån töï giaùc của thị trường giaùo dục nội ñòa vaø sự mở rộng thaønh
thị trường toaøn cầu
• Ước tính thị trường naøy thu huùt mỗi năm khoảng 1000-3000 tỷ USD
2. Xu thế quản lyù coâng môùi
• Thị trường giaùo duïc laø một thị trường đ ñặc biệt, chỉ gần ñuùng laø moät thị trường, vì vậy
noù ñöôïc goïi laø chuẩn thị trường (quasi-market)

Ñoäc quyeàn nhaø nöôùc

Chuaån thò tröôøng
Chuaån ñoäc quyeàn

•

Thò tröôøng töï do

Tương ứng laø moâ hình quản lyù coâng mới (New Public Management): nới lỏng caùc quy
đ ñịnh của nhaø nước, tăng quyền tự chủ vaø töï chòu traùch nhiệm của cơ sở giaùo duïc

3. Laøm mờ ranh giới coâng lập – tư thục

Caùc tröôøng coâng laäp, ñaëc bieät khu vöïc ñaïi hoïc truyền thống, tham gia mạnh mẽ việc
cung cấp giaùo duïc xuyeân bieân giôùi

Hình thaønh quan hệ hôïp taùc mới giữa caùc trường coâng lập với caùc nhaø cung cấp giaùo
dục mới
4. Ghi nhaän taùc ñoäng thaønh coâng cuûa giaùo duïc tö thuïc laø:

Nhaø tröôøng phaûi luoân ñoåi môùi vaø saùng taïo khoâng ngöøng

Kieåm ñònh, kieåm soaùt chaát löôïng chaët cheõ

Taäp trung quaûn lyù chi phí vaø hieäu quaû

Coù chieán löôïc xaây döïng vaø quaûng baù thöông hieäu

Thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi
5. Taùc ñộng gia tăng của caùc tập ñoaøn giaùo dục quốc tế

Sự coù mặt của caùc tập ñoaøn giaùo duïc ở mọi chaâu lục

caùc tập ñoaøn giaùo duïc ñưa ra caùc baøi hoïc thaønh coâng trong chinh phục thị trường GD

Đối với caùc tập ñoaøn giaùo duïc, thị trường giaùo duïc laø một thị trường dịch vuï khoâng khaùc
baát cöù thò tröôøng naøo (thò tröôøng ñích thöïc)
6. Caïnh tranh bằng việc xeáp haïng ñaïi học

Xeáp haïng quoác gia vaø quoác teá

Xeáp haïng laø ñoäng löïc phaùt trieån GDÑH

Xeáp haïng mang tính töông ñoái, tuyeät nhieân khoâng phaûn aùnh ñöôïc ñaày ñuû böùc tranh ña
daïng cuûa GDĐH cuûa töøng quoác gia.
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Tuy nhieân, keát quaû xeáp haïng ñöôïc söû duïng nhö moät coâng cuï caïnh tranh. Ñieàu naøy daãn
ñeán “hoäi chöùng xeáp haïng” vaø nhöõng heä luïy khoù löôøng
7. Vai trò lớn mạnh của caùc hiệp hội, nghiệp ñoaøn (xaõ hoäi daân sự )

Cung cấp nguồn lực trong việc giải quyết baøi toaùn: quy moâ-chaát löôïng;

Laø ñoái taùc của nhaø nước vì sự phaùt triển bền vững của giaùo dục

Laø ñoái troïng của thị trường đ ñể hạn chế caùc tieâu cực của thị trường

Hình thaønh xaõ hoäi daân söï toaøn caàu.
8. hh Đối trọng với xu thế thương mại dịch vụ giáo dục là xu thế hợp tác khu vực và hợp tác
quốc tế trong phát triển giáo dục
9. Tiến trình Bologna vaø chiến lược Lisbon

Xaây dựng không gian giaùo dục đ ñại học chung giữa Chaâu AÂu, Mỹ Latinh vaø Caribeâ;

Haøi hoøa giaùo duïc ñaïi hoïc Chaâu Phi;

Xaây döïng khoâng gian giaùo duïc ASEAN


•
•III- QUAN NIEÄM GIAÙO DUÏC TRONG CÔ CHEÁ THÒ TRÖÔØNG - MOÂ HÌNH
TRÖÔØNG

•ÑAÏI HOÏC THEO QUAN NIEÄM MC. NAY

1. Quan nieäm veà thò tröôøng giaùo duïc ñaïi hoïc:

HH Nhaø nöôùc

(A)

Ñaàu ñaïn HN

Ñeøn bieån

HH Nhaø nöôùc
söû duïng coäng ñoàng

(C)

GDÑH

Möùc
ñoä
thò
tröôøng
HH thò tröôøng
(D)

Baùnh myø

Coâng vieân

Möùc ñoä coäng ñoàng
HH tö nhaân

HH coäng ñoàng

(B)

2. Moâ hình quaûn lyù ñaïi hoïc cuûa Mc. Nay
Quaûn lyù nhaø tröôøng ñaõ chuyeån dòch theo höôùng moâ hình quaûn lyù ñaïi hoïc cuûa Mc. Nay
ñaõ ñöa ra, goàm 4 moâ hình ñaïi hoïc:
a) Kieåu truyeàn thoáng
10%
b) Kieåu ñôn vò haønh chính;
15%
c) Kieåu doanh nghieäp-coi SV laø “khaùch haøng”
35%
15

d) Kieåu coâng ty coå phaàn-mang tính “uûy thaùc”
40%
Moâ hình hieän nay laø dung hoøa 4 moâ hình nhöng tyû leä cuûa caùc kieåu tröôøng ñeå laøm phuø
hôïp nhaø tröôøng trong cô cheá thò tröôøng, nhöng luoân ñaûm baûo taàm “tri thöùc” cuûa caùc tröôøng ñaïi
hoïc, luoân ñöôïc coi laø “thaùp ngaø” cuûa tri thöùc.
Bieåu dieãn hai chieàu veà moâ hình quaûn lyù tröôøng ñaïi hoïc

“Xaù
c ñònh
chính saù
ch”
“Loû
ng”

A. Kieå
u ÑH
truyeà
n thoá
ng

B. Kieå
u ñôn vò
haø
nh chính

“Loû
ng”

“Chaë
t”
D. Kieå
u doanh
nghieä
p

“Giaù
m saù
t

Thöïc hieä
n”

C. Kieå
u Coâ
ng ty
coåphaà
n

“Chaë
t cheõ
”

3. Naêm lónh vöïc caàn taäp trung:

Cô caáu toå chöùc
- Goïn nheï – Phaûn öùng nhanh
- Söï ngaên caùch giöõa caùc khoa ñöôïc dôõ boû hoaëc trôû neân môø nhaït
- Taïo ñieàu kieän cho söï töông taùc vaø hôïp taùc
 Giaûng daïy
- Ñaùp öùng caùch hoïc môùi cuûa sinh vieân
- Taän duïng söùc maïnh cuûa coâng ngheä
- Söû duïng nguoàn löïc toøan caàu
- Naém vöõng tri thöùc vaø caùc giaù trò
 Nghieân cöùu
- Hoäi thaûo, xuaát baûn
- Keát noái khoa hoïc vôùi hoïc taäp
- Keát noái khoa hoïc vôùi thöïc tieãn
- Keát noái khoa hoïc vôùi dòch vuï
 Trang thieát bò
- Ñaùp öùng ñöôïc nhöõng nhu caàu veà kyõ thuaät-coâng ngheä ñeå hoïc taäp, hôïp taùc baát cöù
nôi naøo, taát caû moïi nôi (nhaø tröôøng cuûa khoâng gian ñieän töû)
- Trao quyeàn cho coâng ngheä
- Taêng hieäu quaû vaø aûnh höôûng
 Chính saùch
- Meàm deûo veà taøi chính vaø nguoàn nhaân löïc
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4.

- Phaûn öùng nhanh
- Giaùm ñi vaøo nhöõng lónh vöïc môùi
Döï aùn Chaâu AÂu veà quaûn lyù chaát löôïng (European Foundation for Quality
Managemen – EFQM)

LAÄ
P KEÁHOAÏC H-P

HAØ
N H ÑOÄ
NG - D

3. Quaû
n lyù
nhaâ
n söï
1.
Laõ
nh
ñaïo

2. Chính saù
ch
Chieá
n löôïc

KIEÅ
M TRA-C

7. Haø
i loø
ng
cuû
a GV
5.
Quaû
n lyù
caù
c
quaùtrình

4. Caù
c nguoà
n
löïc

9.
Keá
t quaû

6. Haø
i loø
ng
cuû
a SV

2. Taù
c ñoä
ng
ñeá
n xaõhoä
i

Toåchöù
c

Keá
t quaû
Phaû
n hoà
i
TAÙ
C ÑOÄ
NG-A

5. Nhaän xeùt
Ñöa nhaø tröôøng vaøo cô cheá thò tröôøng thì nhaát thieát phaûi thay ñoåi:
- Nhaän thöùc, caùch tieáp caän veà ñaøo taïo
- Moâ hình tröôøng
- Taäp trung vaøo 5 lónh vöïc
- Quaûn lyù vaø höôùng ñeán chaát löôïng
- Kinh teá ñaïi hoïc

IV.

THIEÁT KEÁ, PHAÙT TRIEÅN VAØ CAÛI CAÙCH CHÖÔNG TRÌNH GIAÙO DUÏC
SÖÏ THAY ÑOÅI QUAN NIEÄM VEÀ NGÖÔØI DAÏY VAØ NGÖÔØI HOÏC

1. XAÂY DÖÏNG VAØ PHAÙT TRIEÅN CHÖÔNG TRÌNH GIAÙO DUÏC
Xaây döïng vaø phaùt trieån chöông trình GD, hieän ñaïi hoùa caùc phöông phaùp daïy hoïc cuõng nhö caùc
phöông tieän, thieát bò daïy hoïc laø moät xu theá lôùn cuûa GD theá giôùi.

•Chöông trình giaùo duïc laø loõi trung taâm cuûa quaù trình GD/ÑT. Nhö vaäy ñeå ñoái maët vôùi thaùch

môùi trong theá kyû XXI, theo J. Delors moïi neàn giaùo duïc phaûi giaûi quyeát ñöôïc 4 vaán ñeà sau:
-Moät laø:
-Neàn GD phaûi coù khaû naêng ñoùng vai troø quyeát ñònh trong söï phaùt trieån vaø thöïc hieän caùc chöùc
naêng kinh teá, khoa hoïc vaø vaên hoùa. GD phaûi ñaûm baûo ñaøo taïo ra löïc löôïng lao ñoäng saùng taïo
vaø coù chaát löôïng cao thích hôïp vôùi coâng ngheä cao vaø laø boä phaän cuûa “caùch maïng trí tueä”, laø
ñoäng löïc cuûa neàn kinh teá tri thöùc
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-Hai laø:
-GD phaûi ñaùp öùng ñöôïc xu theá quoác teá ñaët ra, ñoù cuõng laø traùch nhieäm cô baûn cuûa giaùo duïc. Vì
theá, GD phaûi tính ñeán haøng loaït caùc yeáu toá töông quan vaø töông taùc, maø chuùng thöôøng xaûy ra
nhanh khi dieãn ra vieäc veà caùc giaù trò caù nhaân xaõ hoäi, veà caáu truùc gia ñình, vai troø cuûa phuï nöõ,
quy cheá saéc toäc, veà caùc vaán ñeà phaùt trieån ñoâ thò vaø caùc vaán ñeà moâi tröôøng.

•Ba laø:
•Caùc moái quan heä giöõa heä thoáng GD vaø nhaø nöôùc. Caùc vai troø vaø traùch nhieäm nhaø nöôùc, söï uûy

thaùc moät phaàn quyeàn löïc cho chính quyeàn ñòa phöông, söï haøi hoøa giöõa GD coâng laäp vaø tö thuïc.
Caùc vaán ñeà naøy thöôøng thay ñoåi tuøy theo töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa moãi quoác gia cuõng nhö
xu theá cuûa caû theá giôùi.
-Boán laø:
-Xaây döïng caùc quy ñònh veà caùc giaù trò cuûa söï hieåu bieát laãn nhau, söï côûi môû trong quan heä
ngöôøi vôùi ngöôøi, v.v…, toùm laïi laø giaù trò cuûa hoøa bình.
-Vaäy, lieäu GD coù theå coù yù nghóa phoå quaùt hay khoâng?
-GD coù theå, bôûi chính noù nhö moät nhaân toá lòch söû taïo ra ngoân ngöõ chung giuùp nhaân loaïi vöôït
qua moät soá maâu thuaän, ñaùp öùng moät soá thaùch thöùc vaø baát chaáp söï ña daïng. Vôùi ngoân ngöõ ñoù
laøm cho coäng ñoàng theá giôùi coù theå tieáp caän ñöôïc moïi söï khoân ngoan cuûa theá giôùi vaø moïi söï
giaøu coù cuûa caùc neàn vaên minh, caùc neàn vaên hoùa.

•Boán vaán ñeà ñoù laø ñònh höôùng vó moâ trong vieäc xaây döïng phaùt trieån cuõng nhö caûi caùch CTDG
•Khi noùi ñeán moät chöông trình ñaøo taïo laø noùi ñeán 3 yeáu toá cô baûn sau: Hoaïch ñònh vaø phaùt
trieån - xaây döïng - Kieåm ñònh CTGD

•
•Theá naøo laø chöông trình giaùo duïc/ñaøo taïo
•Veà thuaät ngöõ “chöông trình GD/ÑT” ñöôïc xem xeùt ôû ñaây töông ñöông vôùi töø curriculum

trong tieáng Anh. Coù raát nhieàu quan nieäm khaùc nhau veà CTÑT theo caùc caùch tieáp caän khaùc
nhau

•

o Wenting (1993): CTÑT laø moät baûn thieát keá toång theå cho moät hoaït ñoäng ñaøo taïo (ngaén haïn,
daøi haïn). Baûn thieát keá ñoù cho bieát toaøn boä noäi dung caàn ñaøo taïo, chæ roõ nhöõng gì caàn troâng
ñôïi ôû ngöôøi hoïc sau khi keát thuùc khoùa ñaøo taïo, noù phaùc hoïa ra quy trình caàn thieát ñeå thöïc
hieän noäi dung ñaøo taïo, noù cuõng cho bieát caùc phöông phaùp ñaøo taïo vaø caùch thöùc kieåm tra
ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. Vaø, taát caû nhöõng caùi ñoù ñöôïc saép xeáp theo moät thôøi gian bieåu
chaët cheõ”
o Caáu truùc CTÑT Tyler (1949) bao goàm 4 thaønh toá:
- Muïc tieâu ñaøo taïo;
- Noäi dung ñaøo taïo;
- Phöông phaùp hay quy trình ñaøo taïo;
- Caùch ñaùnh giaù keát quaû
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a)
-

Caùc caùch tieáp caän trong vieäc xaây döïng chöông trình ñaøo taïo
Caùch tieáp caän noäi dung
Caùch tieáp caän muïc tieâu
Caùch tieáp caän phaùt trieån

Cuï theå:
 Caùch tieáp caän noäi dung (content approach)
- Coi CTÑT laø baûn phaùc thaûo noäi dung ñaøo taïo. GD laø quaù trình truyeàn thuï noäi dungkieán thöùc, hay muïc tieâu ñaøo taïo chính laø noäi dung kieán thöùc. CTÑT trôû thaønh cuoán tra
cöùu caùc noäi dung
- PPGD höôùng ñeán truyeàn thuï nhieàu kieán thöùc, ngöôøi hoïc thuï ñoäng
- Vieäc ñaùnh KQHT giaù trôû neân khoù khaên
“Daïy nhöõng gì nhaø tröôøng coù”
Caùch tieáp caän muïc tieâu (objective approach)
- Muïc tieâu goàm: nhaän thöùc - kyõ naêng – thaùi ñoä
- Muïc tieâu chæ laø quan taâm tôùi keát quaû ngöôøi hoïc ôû ñaàu ra, muïc tieâu ñoù goïi laø muïc ñích
haønh vi ñaàu ra trong caùc lónh vöïc treân
- Giöõa theá kyû XX, Myõ ñöa vaøo söû duïng CTÑT ñöôïc xaây döïng xuaát phaùt töø muïc tieâu ñaøo
taïo: Muïc tieâu
Noäi dung
Phöông phaùp
ñaùnh giaù
Keát quaû hoïc taäp.
- Chuù troïng tôùi saûn phaåm ñaøo taïo
- Muïc tieâu theå hieän qua caùc tieâu chí coù theå ño löôøng ñöôïc
Öu ñieåm cuûa objective approach
- Muïc tieâu coù theå ño löôøng ñöôïc ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng, hieäu quaû ñaøo taïo
- Thaày vaø troø bieát roõ caàn phaûi laøm gì ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu
- Cho pheùp xaùc ñònh ñöôïc hình thöùc, phöông phaùp ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa SV
Nhöôïc ñieåm cuûa objective approach
- Saûn phaåm ñaøo taïo ñoàng nhaát ôû ñaàu ra, trong khi ñoù nguyeân lieäu ñaàu vaøo laø con ngöôøi
hoøan toaøn khaùc nhau
- Reøn ñuùc con ngöôøi theo moät khuoân maãu ñònh saün laøm cho ngöôøi hoïc luoân bò ñoäng,
thieáu tính saùng taïo
- Caùc khaû naêng tieàm aån cuûa con ngöôøi khoâng ñöôïc phaùt hieän, khoâng ñöôïc quan taâm phaùt
huy
“Daïy nhöõng gì ngöôøi hoïc caàn, xaõ hoäi caàn”




Caùch tieáp caän phaùt trieån( developmental approach)
- Theo Kelly “CTÑT laø moät quaù trình, vaø giaùo duïc laø söï phaùt trieån”
- Giaoù duïc phaûi phaùt trieån moïi tieàm naêng ngöôøi hoïc, laøm cho hoï chuû ñoäng giaûi quyeát caùc
tình huoáng coù vaán ñeà gaëp trong cuoäc soáng coâng vieäc moät caùch chuû ñoäng vaø saùng taïo
- Chuù troïng ñeán phaùt trieån söï hieåu bieát cuûa ngöôøi hoïc
- Theo Kelly “ CTÑT chæ thöïc söï coù tính giaùo duïc neáu noäi dung cuûa noù bao goàm nhöõng
ñieàu maø ngöôøi hoïc quí troïng vaø thoâng qua ñoù ngöôøi hoïc phaùt trieån ñöôïc söï hieåu bieát vaø
moïi naêng löïc tieàm aån cuûa caù nhaân”
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-

Saûn phaåm cuûa quaù trình ñaøo taïo laø ña daïng, khoâng theå goø boù theo khuoân ñuùc saün
Vì quan nieäm giaùo duïc laø söï phaùt trieån, cho neân CTÑT phaûi chuù troïng ñeán khía caïnh
nhaân vaên, nhöõng giaù trò mang laïi cho ngöôøi hoïc
Vaäy, caùch tieáp caän phaùt trieån (developmental approach) coù muïc tieâu ñaøo taïo hay khoâng?
- Khoâng phaûi laø muïc ñích haønh vi ñaàu ra
- Muïc tieâu ôû ñaây goïi ñöôïc goïi laø chuaån möïc vaø laø Nguyeân lyù cô baûn cuûa quaù trình ñaøo
taïo (normes and principles of proceducre)hoaëc coøn ñöôïc goïi laø muïc tieâu bieåu hieän saùng
taïo (creative-expressive objective)
- Nguyeân lyù cô baûn cuûa quaù trình ñaøo taïo laø
* Phaûi taïo höùng thuù cho ngöôøi hoïc
* Phaûi taïo tính chuû ñoäng cho ngöôøi hoïc
* Phaûi ñöôïc höôùng daãn vaø thöôøng xuyeân ñöôïc ñaùnh giaù töø phía ngöôøi daïy
* Phaûi coù nhieàu cô hoäi thöïc haønh
* Phaûi söû duïng nhieàu PPGD khaùc nhau laøm cho vieäc daïy vaø hoïc trôû neân thích hôïp
Öu ñieåm cuûa developmental approach:
- Khoâng chæ daïy ñöôïc nhöõng gì nhaø tröôøng coù maø coøn daïy ñöôïc nhöõng gì ngöôøi hoïc caàn,
xaõ hoäi caàn!
Nhöôïc ñieåm cuûa developmental approach:
- Chuù troïng quaù nhieàu tôùi lôïi ích caù nhaân ngöôøi hoïc maø khoâng quan taâm nhieàu tôùi lôïi ích coäng
ñoàng
b) Caùc böôùc XD vaø phaùt trieån CTÑT
Khaùi nieäm thieát keá CTÑT (curriculum design) vaø phaùt trieån CTÑT (curriculum
devolopment) ñöôïc quan nieäm: thieát keá CTÑT theo nghóa heïp, laø moät coâng ñoaïn cuûa phaùt
trieån CTÑT. Theo nghóa roäng hai thuaät ngöõ treân laø ñoàng nhaát
Caùc böôùc XD vaø phaùt trieån CTÑT

•Khi noùi ñeán xaây döïng vaø phaùt trieån moät chöông trình ñaøo taïo laø noùi ñeán 5 böôùc cô baûn sau:
1-Phaân
tích tình
hình
5-Kieåm
ñònh CTÑT

2- XÑ
muïc tieâu

4-Thöïc
hieän CTÑT

3-Thieát keá
CTÑT

•

•
•– Phaân tích nhu caàu (hoaïch ñònh)
•– Xaùc ñònh muïc ñích chung vaø muïc tieâu (hñ)
•– Thieát keá (xaây döïng)
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•– Thöïc hieän (aùp duïng)
•– Kieåm ñònh CTGD (ñaùnh giaù)
Thoâng tin ñeå phaân tích:
- Chieán löôïc giaùo duïc quoác gia
- Nhu caàu xaõ hoäi vaø doanh nghieäp
- Nhu caàu ngöôøi hoïc
Xaùc ñònh muïc tieâu cô baûn:
- Kieán thöùc
- Kyõ naêng
- Thaùi ñoä
Caáu truùc kieán thöùc:
- Kieán thöùc cô baûn
- Kieán thöùc ngaønh
- Kieán thöùc boå trôï
- Kieán thöùc chuyeân ngaønh
Noäi dung kyõ naêng:
- Kyõ naêng cô baûn
- Kyõ naêng soáng
- Kyõ naêng chuyeân moân
Noäi dung thaùi ñoä:
- Thaùi ñoä soáng (haønh vi soáng)
- Thaùi ñoä coâng vieäc
Khaùi nieäm veà thaùi ñoä:
• Từ khi khái niệm thái độ được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1918, cùng với rất nhiều
nghiên cứu khác nhau về thái độ, thì đồng thời cũng xuất hiện những định nghĩa khác
nhau của các nhà tâm lý học về thái độ. Mỗi định nghĩa lại bàn tới một khía cạnh của thái
độ, góp phần làm phong phú thêm cách hiểu về phạm trù này.
• Trong từ điển Anh-Việt, “thái độ” được viết là “Attitude” và được định nghĩa là “cách
ứng xử, quan điểm của một cá nhân”.
• Trong từ điển tiếng Việt, Thái độ được định nghĩa là: “Cách nhìn nhận, hành động của
cá nhân về một hướng nào đó trước một vấn đề, một tình huống cần giải quyết. Đó
là tổng thể những biểu hiện ra bên ngoài của ý nghĩ, tình cảm của cá nhân đối với
con người hay một sự việc nào đó”
• Còn trong từ điển các thuật ngữ Tâm lý và Phân tâm học xuất bản tại New York năm
1996 thì lại cho rằng: "Thái độ là một trạng thái ổn định bền vững, do tiếp thu được
từ bên ngoài, hướng vào sự ứng xử một cách nhất quán đối với một nhóm đối tượng
nhất định, không phải như bản thân chúng ra sao mà chúng được nhận thức ra sao.
Một thái độ được nhận biết ở sự nhất quán của những phản ứng đối với một nhóm
đối tượng. Trạng thái sẵn sàng có ảnh hưởng trực tiếp lên cảm xúc và hành động có
liên quan đến đối tượng”.
• Như vậy, các từ điển khi định nghĩa về thái độ đều cho rằng đó là “cách ứng xử của cá
nhân đối với các tình huống, các vấn đề của xã hội”. Nó được cấu thành rất phức tạp,
với nhiều bộ phận hợp thành, cho dù cách sử dụng từ ngữ khi định nghĩa về thái độ là
khác nhau.
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•

Nói tóm lại, đã có nhiều các định nghĩa khác nhau về thái độ. Chúng tôi đã xem xét, phân
tích các định nghĩa đó, và cho rằng: Thái độ là một bộ phận hợp thành, một thuộc tính
trọn vẹn của ý thức, quy định tính sẵn sàng hành động của con người đối với đối
tượng theo một hướng nhất định, được bộc lộ ra bên ngoài thông qua hành vi, cử chỉ,
nét mặt và lời nói của người đó trong những tình huống, điều kiện cụ thể.

Sáu chỉ số đo lường thái độ làm việc
• Về mặt nguyên lý, thái độ là một yếu tố bên trong con người nên không thể định nghĩa và
đo lường được. Tuy nhiên, cũng như các định nghĩa và thang đo về tính cách con người,
chúng ta có thể dự đoán được khá chính xác thái độ của một người thông qua nhận thức
và hành vi của họ.
• Tập hợp các nhận thức và hành vi này được hệ thống lại trong từ điển năng lực. Cho dù
trong các từ điển năng lực đã chỉ ra NĂNG LỰC phải bao gồm: kiến thức, kỹ năng và
thái độ, nhưng hầu hết các từ điển năng lực hiện có chỉ làm rõ được hai khái niệm kiến
thức và kỹ năng, còn khái niệm thái độ gần như khuyết hoàn toàn. Một số từ điển cũng có
phần thái độ nhưng nhìn chung là họ nhầm lẫn qua tính cách. Do đó, phần quản trị thái độ
nhân sự hiện nay ở các tổ chức gần như là con số không.
• Chuyên gia của WapoGroup một đơn vị tiên phong xây dựng từ điển thái độ thì thái độ
làm việc của một cán bộ, nhân viên không hẳn là trùng khớp với thái độ của họ trong
cuộc sống. Có nhiều người cuộc sống và công việc là hai thái độ khác nhau, nên đôi khi
chúng ta không thể đem đánh giá thái độ sống vào thái độ trong công việc được. Thái độ
làm việc có những yếu tố đặc thù của nó. Trong từ điển thái độ của WapoGroup, các chỉ
số đo lường sẽ tùy vào từng công ty (quy mô, ngành, giai đoạn…) nhưng có 6 chỉ số bắt
buộc phải đo lường cho mọi cán bộ và nhân viên trong mọi tổ chức ở mọi quy mô, bao
gồm:
1. Chỉ số tuân thủ mệnh lệnh cấp trên: Thể hiện sự tự giác và tập trung vào thực hiện các
mệnh lệnh được cấp trên giao cho của người nhân viên. Đồng thời, nó cũng thể hiện mức
độ tuân thủ của người nhân viên đối với nội quy, quy định, quy trình làm việc của tổ
chức.
2. Chỉ số chủ động trong công việc: Nói lên mức độ làm chủ công việc của người nhân
viên. Nó là sự kết hợp giữa Lãnh đạo và quản lý công việc với Lãnh đạo và quản lý bản
thân; hay nói đúng hơn là nắm thế chủ động trong công việc.
3. Chỉ số trung thực: trung thực ở đây trước hết là trung thực với lòng mình, trung thực với
cấp trên, với đồng nghiệp và với cấp dưới trong công việc. Trung thực ở đây không phải
chỉ là không nói dối mà trung thực là không che dấu những thông tin có liên quan đến
công việc về bản thân, về công việc, về kết quả công việc của mình hay của người khác
mà mình biết được, trung thực nhận thành tích của đồng nghiệp
4. Chỉ số tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong công việc: Tổ chức được lập ra là để
thực hiện những công việc mà một cá nhân hoặc một nhóm người không thể thực hiện
được. Một tổ chức hoàn toàn khác một nhóm người ô hợp. Sự khác biệt giữa một tổ chức
và một nhóm người ô hợp là trong nhóm người ô hợp thì mạnh ai nấy làm theo ý của
mình, còn một tổ chức thì có sự hợp tác và thống nhất ý chí hành động của tất cả mọi
người lại thành một, chính điều này tạo nên sức mạnh của tổ chức. Nếu những thành viên
trong một tổ chức chỉ toàn là những người làm việc một mình, thiếu tinh thần đồng đội,
thiếu sự hợp tác với đồng nghiệp thì sức mạnh của sức mạnh của tổ chức sẽ bị suy yếu.
5. Chỉ số khả năng học hỏi và phát triển: Thế giới luôn luôn thay đổi và phát triển, do vậy
một tổ chức cũng phải luôn luôn thay đổi và phát triển để bắt kịp xu thế của thời đại.
Điều này có nghĩa là từng thành viên trong tổ chức cũng phải luôn luôn thay đổi và phát
triển. Nếu một cá nhân trong tổ chức dừng lại thì sẽ biến thành vật cản cho sự phát triển
của tổ chức.
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6. Chỉ số động lực làm việc: động lực làm việc là yếu tố thúc đẩy người nhân viên làm
việc. Nó chịu sự chi phối của nhiểu yếu tố thành phần khác như nhu cầu, giá trị, sự yêu
thích công việc, kết nối sứ mệnh với công ty, sự cảm phục với người lãnh đạo, mức độ
thỏa mãn công việc.
Như vậy, từ điển thái độ sẽ giúp cho mọi tổ chức hoàn thiện khung năng lực chuẩn của mình,
đưa ra được những đánh giá chính xác và được sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, nhân viên. Từ
đó giúp tổ chức đưa ra quyết định đúng đắn hơn trong việc đánh giá, đãi ngộ, đào tạo và phát
triển cán bộ, nhân viên. Với tỉ lệ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của yếu tố thái độ là 75%,
hiệu suất nguồn nhân lực sẽ được nâng cao với mức đầu tư ngân sách tiết kiệm hơn.
c)
d)
-

Caûi caùch chöông trình giaùo duïc
Söï caàn thieát phaûi caûi caùch chöông trình giaùo duïc
Muïc tieâu cuûa caûi caùch chöông trình giaùo duïc
Ñaëc ñieåm cuûa caûi caùch chöông trình giaùo duïc
Thôøi löôïng thöïc hieän chöông trình giaùo duïc
Chuaån chöông trình giaùo duïc
Boán yeáu toá cô baûn ñeå xaây döïng phaùt trieån vaø caûi caùnh giaùo duïc
Ngöôøi daïy (thaày)
Ngöôøi hoïc
Chöông trình ñaøo taïo
Cô sôû vaät chaát

2. THAY ÑOÅI QUAN HEÄ DAÏY-HOÏC
a) Giaùo duïc theá giôùi quan nieäm veà ngöôøi hoïc baäc ñaïi hoïc
 Quan nieäm vieäc hoïc:

•Giaùo duïc theá giôùi quan nieäm veà vieäc hoïc baäc ñaïi hoïc nhö theá naøo?

Haõy traû lôøi caâu hoûi cuûa Albert Eistein:”Coù leõ khoâng caàn thieát phaûi hoïc caùc söï kieän. Vaø
ñeå laøm ñieàu ñoù thöïc ra khoâng caàn nhaø tröôøng (CÑ-ÑH). Ngöôøi ta coù theå tìm chuùng trong caùc
cuoán saùch. Giaù trò cuûa nhaø tröôøng laø huaán luyeän cho hoï khaû naêng tö duy maø hoï khoâng theå hoïc
töø saùch..”
Hoïc laø quaù trình töï bieán ñoåi mình vaø laøm phong phuù mình baèng caùch thu thaäp vaø xöû lyù
thoâng tin laáy töø moâi tröôøng xung quanh

-

Quan nieäm veà sinh vieân:
Sinh vieân laø ngöôøi tröôûng thaønh: theå chaát, nhaän thöùc, taâm sinh lyù….
Sinh vieân laø ngöôøi ñaõ coù ñònh höôùng ngheà nghieäp, gaén vôùi nhu caàu vaø lôïi ích
Sinh vieân laø ngöôøi hoaøn toaøn coù khaû naêng ñoäc laäp töï hoïc, töï nghieân cöùu, tuy nhieân khaû
naêng naøy coøn phuï thuoäc vaøo ngöôøi daïy

 Quan nieäm veà nhu caàu giaù trò ngöôøi hoïc:
Ñoäng cô hoïc taäp cuûa sinh vieân gaén boù vôùi nhu caàu giaù trò. theo thuyeát thoûa maõn cuûa Abrham
Maslow:
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-

Nhu caàu sinh hoïc hay nhu caàu cô baûn
Nhu caàu veà söï an toaøn
Nhu caàu veà söï thöøa nhaän vaø quyù meán
Nhu caàu ñöôïc toân troïng
Nhu caàu töï theå hieän
Nhu caàu ñöôïc hieåu bieát
Nhu caàu thaåm myõ

b) Giaùo duïc theá giôùi quan nieäm veà nhaø giaùo môùi
 Quan nieäm veà vieäc daïy
- Theo taøi lieäu cuûa Hoäi nghò Paris veà GD: “Nhaø giaùo môùi” ôû baäc ñaïi hoïc “phaûi laøm chuû
ñöôïc moâi tröôøng CNTT vaø löu thoâng môùi, ñoàng thôøi phaûi chuaån bò taâm lyù cho söï thay
ñoåi caên baûn veà vai troø cuûa nhaø giaùo”
- Theo Bernad Baruch: Khaû naêng dieãn ñaït moät yù töôûng cuõng gaàn quan troïng nhö baûn
thaân yù töôûng ñoù!
- Theo Albert Eistein: “… giaù trò cuûa nhaø tröôøng laø huaán luyeän cho ngöôøi hoïc khaû naêng
tö duy maø hoï khoâng theå hoïc töø saùch. Daïy ngöôøi khaùc caùch hoïc hoaëc hoïc moät caùi gì ñoù,
tröôùc tieân mình phaûi bieát caùch hoïc vaø bieát toát veà caùi ñoù”
- Daïy laø vieäc giuùp cho ngöôøi hoïc töï mình chieám lónh nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng vaø hình
thaønh hoaëc bieán ñoåi nhöõng tình caûm thaùi ñoä
Giaûng vieân ñaïi hoïc laø ngöôøi khoâng chæ coù khaû naêng giuùp sinh vieân phaùt hieän vaø giaûi quyeát
caùc vaán ñeà chuyeân moân saâu cuûa moät ngaønh hoïc maø coøn laø ngöôøi gaén boù vaø coù khaû naêng
nghieân cöùu khoa hoïc; töùc laø ngöôøi bieát nghieân cöùu ñeå coù theå höôùng daãn sinh vieân töï nghieân
cöùu.
 Phaân loaïi giaûng vieân ñaïi hoïc:
- Loaïi 1: coù khaû naêng keát hôïp toát caùc hoaït ñoäng cuûa nhaø khoa hoïc vôùi hoaït ñoäng sö
phaïm (trình ñoä cao)
- Loaïi 2: Laøm toát vieäc cuûa nhaø khoa hoïc nhöng giaûng daïy yeáu, khoâng haáp daãn sinh vieân.
Giaûng vieân loaïi naøy phuø hôïp vôùi coâng taùc höôùng daãn sinh vieân vaø NCKH
- Loaïi 3: Thöïc hieän ñöôïc hoïat ñoäng sö phaïm maø khoâng thöïc hieän toát hoaït ñoäng NCKH
(phoå bieán ôû Vieät Nam)
- Loaïi 4: laø nhöõng giaûng vieân yeáu caû veà hoaït ñoäng sö phaïm laãn hoaït ñoäng NCKH (vaãn
coøn ôû Vieät Nam)
Phaùt trieån ñoäi nguõ laø quaù trình ñaøo taïo, huaán luyeän ñeå taïo ra ngaøy caøng nhieàu giaûng
vieân loaïi 1 töø loaïi 2 vaø 3. Töùc laø, vôùi thôøi gian xaùc ñònh phaûi ñöa loaïi 3 leân loaïi 2 vaø loaïi 2
thaønh loaïi 1. Ñoàng thôøi phaùt hieän vaø ñaøo thaûi giaûng vieân loaïi 4
 Nguyeân taéc trong giaûng daïy hieäu quaû:
Toân troïng - Thieän chí - Voâ tö - Coâng baèng - Ñoàng caûm.
 Phong caùch giaûng daïy
Phong caùch giaûng daïy laø toaøn boä nghöõng phöông phaùp, thuû phaùp tieáp nhaän, phaûn öùng haønh
ñoäng töông ñoái oån ñònh vaø beàn vöõng cuûa nhaø giaùo duïc trong quaù trình tieáp xuùc sinh vieân ñeå
thöïc hieän nhieäm vuï truyeàn ñaït tri thöùc-kyõ naêng vaø thaùi ñoä cho sinh vieân
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Theo nguyeân taéc naøy GD theá giôùi phaân thaønh 3 kieåu phong caùch giaûng daïy sau:


-

Phong caùch ñoäc ñoaùn
Phong caùch töï do
Phong caùch daân chuû
Trao ñoåi nhanh
Tröôøng ÑHÑL giaûng vieân ña soá thuoäc loaïi naøo? Haõy töï xeáp loaïi cho mình!
Phong caùch cuûa anh chò ñang ôû loaïi naøo? Khaéc phuïc haïn cheá ñoù nhö theá naøo trong thôøi
gian tôùi vaø khaéc phuïc hieäu quaû laø gì?
Vôùi quan nieäm veà ngöôøi hoïc nhö treân coù khaùc gì vôùi anh chò quan nieäm laâu nay hay
khoâng?

3. Söï thay ñoåi töông taùc thaày-troø trong giai ñoaïn môùi
 Söï thay ñoåi töông taùc thaày vaø troø?
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 Ngöôøi thaày naêng löïc:
Ñaøo taïo chaát löôïng chæ khi coù nhöõng ngöôøi thaày naêng löïc!
Tieâu chuaån

0
1
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Tieâu chí
Chính trò, tö töôûng
Chuyeân moân

I

KIEÁN THÖÙC

II

PHÖÔNG PHAÙP

III

KYÕ NAÊNG

2
3
4
5
6
7
8
9

Giaùo duïc
Xaõ hoäi hoùa giaùo duïc
Giaûng daïy
Giaùo duïc
Nghieân cöùu khoa hoïc
Ñöùng lôùp
Giao tieáp sö phaïm
Thuùc ñaåy

 Daïy hieäu quaû
GD theá giôùi quan nieäm veà daïy hoïc coù hieäu quaû bao goàm yeáu toá naøo?

-

Theo B.O. Smith (1980): Trong 80 naêm qua ñaõ coù hôn 200.000 coâng trình nghieân cöùu, 1
trieäu baøi baùo vaø 250.000 luaän aùn veà vaán ñeà daïy hoïc. Nhöng, ña soá giaùo vieân ñeàu
khoâng trích daãn ñöôïc ñieàu gì, khoâng ruùt ra ñöôïc ñieàu gì cuï theå töø caùc nghieân cöùu ñoù!
Khi ngöôøi thaày ñaõ coù kyõ naêng, coù khaû naêng ñöùng lôùp, ñeå vieäc daïy coù chaát löôïng caàn
quan taâm tôùi nhöõng hoaït ñoäng naøo?
Caùc hoaït ñoäng coù aûnh höôûng, quan heä vôùi nhau nhö theá naøo?
Daïy coù chaát löôïng luoân phaûi thöïc hieän ñaày ñuû caùc hoaït ñoäng ñoù hay chæ moät vaøi maø
thoâi?

Daïy hieä
u quaû
PP laá
y SV laø
m TT

KIEÁ
N THÖÙ
C

Kyõnaê
ng thuù
c ñaå
y

Döï giôøquan saù
t

Thay cho lôøi keát
•Khuyeán caùo cuûa UNESCO:
-

-

Daïy hoïc vöøa laø khoa hoïc, vöøa laø ngheä thuaät. Vì noäi dung giaùo duïc khoâng ngöøng thay
ñoåi vaø bieán ñoäng cho neân nhaø giaùo phaûi khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä caû veà tri thöùc
laãn kyõ naêng giaûng daïy
Daïy hoïc laø söï nghieäp suoát ñôøi nhaèm phuïc vuï xaõ hoäi, daân toäc vaø nhaân loaïi
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-

Daïy hoïc laø moät hieän thaân cuûa thöû thaùch ñoái vôùi loøng taän tuïy, ñöùc hy sinh, söï phaán
ñaáu suoát ñôøi;

•Chaïy ñua veà kinh teá thöïc chaát laø chaïy ñua veà giaùo duïc vaø ñaøo taïo, bôûi thöïc teá ñaõ chöùng

minh raèng: ñaàu tö cho giaùo duïc laø ñaàu tö phaùt trieån toaøn dieän (kinh teá) hieäu quaû nhaát, cho neân
giaùo duïc laø quoác saùch!

“Ngheà daïy hoïc laø ngheà cao quyù nhaát trong caùc ngheà cao quyù,
vinh quang nhaát trong caùc ngheà vinh quang,
saùng taïo nhaát trong caùc ngheà saùng taïo,
bôûi noù saùng taïo ra nhöõng ngöôøi saùng taïo!”
Coá Thuû töôùng Phaïm Vaên Ñoàng
Keát thuùc chuyeân ñeà 2

Traân troïng caûm ôn!

Chuyeân ñeà 3:

CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA GIAÙO DUÏC ÑAÏI HOÏC VIEÄT NAM
CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN
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A- ÑAÙNH GIAÙ THAØNH TÖÏU VAØ HAÏN CHEÁ CUÛA NEÀN GDÑH VIEÄT NAM
I- Phaùt trieån ñaøo taïo Cao ñaúng, ñaïi hoïc ôû Vieät Nam
1. Söù meänh giaùo duïc ñaïi hoïc

•Giaùo duïc ñaïi hoïc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc trình ñoä cao coù chaát löôïng ñeå ñaùp öùng nhöõng ñoøi
hoûi cuûa söï nghieäp ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa, phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cho
caùc ñòa phöông vaø caû nöôùc. Ñoàng thôøi coi troïng taïo nguoàn nhaân löïc höôùng tôùi xuaát khaåu lao
ñoäng trình ñoä cao vaø xuaát khaåu chaát xaùm thoâng qua con ñöôøng chuyeån giao coâng ngheä

•Giaùo duïc ñaïi hoïc laø haït nhaân cô baûn ñeå xaây döïng neàn kinh teá tri thöùc
2. Caùc trình ñoä, lónh vöïc ñaøo taïo

•Caùc tröôøng Ñaïi hoïc Vieät Nam ñaõ chuyeån sang ñaøo taïo ña ngaønh, ña lónh vöïc vaø ña heä nhaèm
ñaùp öùng thò tröôøng söùc lao ñoäng cuûa cô cheá thò tröôøng

•

3.

Caùc loïai hình ñaøo taïo
 Ñaøo taïo theo nhieàu loïai hình: chính quy, taïi chöùc, lieân thoâng, töø xa.
 Ñaøo taïo daøi haïn, ngaén haïn töø chöùng chæ haønh ngheà ñeán caùc vaên baèng chuaån hoùa
trong ñaøo taïo.

4.

Maïng löôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc
 Maïng löôùi caùc tröôøng ñöôïc caûi thieän moät caùch roõ reät, phaân boá roäng khaép caùc
vuøng mieàn, caùc ñòa phöông
 Ñaïi hoïc quoác gia, ñaïi hoïc vuøng vaø caùc tröôøng ñaïi hoïc
 Ñaïi hoïc coâng laäp vaø tö thuïc

5.

Ñoäi nguõ

•Hieän nay ôû Vieät Nam coù khoûang 1.000.000 caùn boä KHCN coù trình ñoä cao ñaúng, ñaïi hoïc vaø

hôn 10.000 trình ñoä treân ñaïi hoïc. Trong ñoù 45.000 ngöôøi laøm vieäc trong lónh vöïc nghieân cöùu,
hôn 38.000 caùn boä giaûng daïy trong caùc tröôøng CÑ, ÑH (trong ñoù coù hôn 1.000 GS vaø gaàn
4.000 PGS). Ñaït tyû leä 9.429/trieäu daân coù trình ñoä ñaïi hoïc vaø 13.636/trieäu daân laø kyõ thuaät vieânñoù laø moät tyû leä coøn thaáp so vôùi caùc nöôùc phaùt trieån. Ñoä tuoåi GS vaø PGS döôùi 50 chæ chieám
12%.

•

6.

Quy moâ ñaøo taïo

-

-

Quy moâ ñaøo taïo ñöôïc môû roäng treân quan nieäm chuyeån ñaøo taïo tinh hoa sang ñaïi
chuùng nhaèm ñeå höôùng tôùi khoaûng naêm 2010 ñaït chuaån quoác teá ñoä tuoåi 18-22
ñöôïc hoïc ñaïi hoïc laø 15%.
Ñaëc bieät laø phaûi taêng nhanh khoái giảng daïy.
Theo tính toaùn, ñeå coù taêng tröôûng GDP töø 9-10% thì toác ñoä ñoåi môùi coâng ngheä
haøng naêm phaûi laø 10-15%, töông öùng nguoàn nhaân löïc KH-CN phaûi ñaùp öùng laø 45% naêm. Trong khi ñoù trong nhöõng naêm vöøa qua ñoäi nguõ trí thöùc coù trình ñoä ñaïi
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hoïc trôû leân ôû Vieät Nam chæ taêng 2-3% naêm. Ñeå ñaït chuaån laø moät nöôùc coâng
nghieäp ñeán naêm 2020 thì möùc taêng tröôûng phaûi taêng leân gaáp 5 laàn hieän nay.
Neáu so saùnh soá sinh vieân/vaïn daân, thì Vieät Nam vaãn coøn thaáp:
Quoác gia
Naêm thoáng keâ
Soá SV/vaïn daân

Vieät Nam

Trung Quoác

2002
83

1992
377

Haøn Quoác Thaùi Lan

1994
4930

1994
2166

Malaysia

1993
884

7. Chaát löôïng ñaøo taïo
- Chaát löôïng ñaõ ñöôïc ñieàu chænh theo quan nieäm môùi vaø ñaùnh giaù döïa vaøo kieåm ñònh
chaát löôïng.
- Boä GD&ÑT ñaõ ban haønh boä tieâu chí kieåm ñònh chaát löôïng giaùo duïc ñaïi hoïc döïa treân cô
sôû kieåm ñònh chaát löôïng cuûa Hoa Kyø, Chaâu AÂu vaø khu vöïc vôùi söï chænh lyù nhaèm laøm
phuø hôïp hoaøn caûnh thöïc tieãn cuûa Vieät Nam .
8. Ñaàu tö cho giaùo duïc
- Möùc ñaàu tö cho caùc tröôøng ñaõ taêng nhanh theo töøng naêm, nhöng vaãn chöa ñaùp öùng
ñuùng ñuû yeâu caàu cuûa thöïc teá.
- Ñaàu tö giaùo duïc cuûa Vieät nam hieän nay chæ baèng 1/29 Haøn Quoác; 1/22 Malaysia; 1/7,7
Thaùi Lan, 1/2,7 Philipin
- Hoïc phí vaãn coøn thaáp so vôùi khu vöïc vaø theá giôùi.
9. Cô cheá vaø quaûn lyù giaùo duïc ñaïi hoïc
- Ña soá caùc tröôøng ñaõ ñoåi môùi cô cheá ñaøo töø nieân cheá sang hoïc cheá tín chæ
- Quaûn lyù nhaø tröôøng ñaõ chuyeån dòch theo höôùng quaûn lyù môùi, höôùng theo moâ hình quaûn
lyù ñaïi hoïc cuûa Mc. Nay ñaõ ñöa ra vaøo naêm 1995, goàm 4 moâ hình ñaïi hoïc:
a) Kieåu truyeàn thoáng;
b) kieåu ñôn vò haønh chính;
c) kieåu doanh nghieäp-coi sinh vieân laø “khaùch haøng”;
d) kieåu coâng ty coå phaàn-mang tính “uûy thaùc”.
Moâ hình hieän nay laø dung hoøa 4 moâ hình nhöng tyû leä cuûa caùc kieåu tröôøng ñeå laøm phuø hôïp nhaø
tröôøng trong cô cheá thò tröôøng, nhöng luoân ñaûm baûo taàm “tri thöùc” cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc,
luoân ñöôïc coi laø “thaùp ngaø” cuûa tri thöùc.
- Trao quyeàn töï chuû taøi chính (böôùc ñaàu) cho caùc tröôøng ñaïi hoïc;
- Ñöa coâng ngheä thoâng tin vaøo quaûn lyù ñaøo taïo, quaûn lyù nhaø tröôøng.
- Moät soá tröôøng ñaõ ñoåi môùi cô cheá ñaøo töø nieân cheá sang hoïc cheá tín chæ
- Trao quyeàn töï chuû taøi chính (böôùc ñaàu) cho caùc tröôøng ñaïi hoïc
- Ñöa coâng ngheä thoâng tin vaøo quaûn lyù ñaøo taïo, quaûn lyù nhaø tröôøng
- Ñaõ tieán haønh kieåm ñònh chaát löôïng giaùo duïc ñaïi hoïc
Bảng 3: So saùnh ñoäi nguõ vaø soá löôïng sinh vieân cuûa giaùo duïc ñaïi hoïc Vieät Nam vaø Thaùi Lan
TT
1
2

Chæ tieâu

Vieät Nam
(2007-2008)
85.789.000
160
120

Daân soá
Soá tröôøng
Coâng lập
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Thaùi Lan
(2007-2008)
63.724.000
112
78

3

4

5

6

Tư Thục
Soá löôïng sinh
Coâng lập
Tư Thục
Soá sinh vieân toát nghieäp
Coâng lập
Tư Thục
Soá löôïng giaûng vieân
Coâng lập
Tư Thục
Trình ñoä giaûng vieân
Tieán só
Cao hoïc
Chuyeân khoa
Cöû nhaân
Giaùo sö
Phoù giaùo sö
Soá baøi baùo KH treân taïp chí quoác teá
(2009)

40
1.180.547
1.037.115
143.432
152.272
38.217
34.947
3.270

34
2.032.461
1084.016
948.445
334.103
143.762
190.341
59.562
45.429
14.133

5.643
15.421
314
16.654
303
1.805
959

14.099
35.783
9.486
4.527

II- ÑAÙNH GIAÙ CUÛA VEF HOA KYØ
1. Coâng taùc giaûng daïy-hoïc taäp ôû baäc ñaïi hoïc
- Caùc phöông phaùp giaûng daïy keùm hieäu quaû
- Trang thieát bò vaø nguoàn löïc chöa ñaày ñuû
2. Chöông trình ñaøo taïo
- Quaù nhieàu yeâu caàu nhöng ít löïc choïn
- Chöông trình vaø noäi dung moân hoïc ñaõ loãi thôøi
- Maát caân ñoái giöõa lyù thuyeát vaø thöïc haønh
- Thieáu kyõ naêng ngheà nghieäp
- Thieáu khaû naêng lieân thoâng giöõa caùc ngaønh ñaøo taïo
- Caùc moân hoïc vaø CTÑT ñöôïc thieát keá maø khoâng döïa treân caùc mong ñôïi roõ raøng veà k/quaû
cuûa SV ñaàu ra
3. Giaûng vieân
- Thieáu giaûng vieân coù trình ñoä
- Thieáu kyõ naêng trong NCKH vaø thöïc haønh giaûng daïy hieän ñaïi
- Thieáu caùc kieán thöùc caäp nhaät veà chuyeân ngaønh
- Laøm vieäc quaù nhieàu nhöng löông laïi thaáp
- Khoâng coù khuyeán khích ñ/v giaûng vieân trong vieäc naâng cao kyõ naêng giaûng daïy, CL moân
hoïc, NCKH, ….
4. Giaùo duïc vaø nghieân cöùu sau ñaïi hoïc
- Ít cô hoäi cho tieán syõ giao löu quoác teá (GD, NCKH)
- Tuyeån Giaûng vieân töø sinh vieân toát nghieäp cuûa chính tröôøng mình laøm caûn trôû moâi
tröôøng nghieân cöùu naêng ñoäng
- Taùch Vieän nghieân cöùu vaø phoøng thí nghieäm khoûi khoa giaûng daïy laøm giaûm cô hoäi tham
gia NCKH cuûa giaûng vieân
5. Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân, hieäu quaû ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng
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Thieáu söï phoái hôïp ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân ôû caùc caáp ñoä tröôøng, khoa,
chöông trình ñaøo taïo vaø moân hoïc;
Hieäu quaû nhaø tröôøng khoâng ñöôïc ñaùnh giaù treân keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân;
Chaát löôïng CTÑT vaø moân hoïc khoâng döïa vaø ñaùnh giaù hoïc taäp cuûa sinh vieân;
Thieáu cô sôû haï taàng nghieân cöùu caáp tröôøng

B. CHUYEÅN ÑOÄNG GIAÙO DUÏC ÑAÏI HOÏC VIEÄT NAM DÖÔÙI TAÙC ÑOÄNG
CUÛA WTO
1. Cam keát veà GATS cuûa Vieät nam ñoái vôùi giaùo duïc:
• Chỉ cam kết caùc lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhieân vaø coâng nghệ, quản trị kinh doanh
vaø khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toaùn, luật quốc tế veà ñaøo tạo ngoân ngữ
• Chương trình ñaøo tạo phải đ ñược Bộ GD&ĐT pheâ chuẩn
• Đối với giáo dục trung học: khoâng hạn chế ñoái vôùi phương thức 2
• Đối với giáo dục bậc cao, giaùo dục người lớn vaø dịch vụ giaùo duïc khaùc:
• Ñoái vôùi phương thức 1: chưa cam kết
• Ñoái vôùi phương thức 2: khoâng hạn chế
• Ñoái vôùi phương thức 3: khoâng hạn chế sau 3 năm kể từ ngaøy gia nhập
• Ñoái vôùi phương thức 4: chưa cam kết, trừ caùc cam kết chung
(Ban coâng taùc về việc gia nhập WTO của VN, Biểu CLX-VN)
2. Chấp nhận cơ chế thị trường trong ñaøo taïo giaùo duïc ñaïi hoïc vaø yeâu caàu caûi caùch
giaùo duïc
• Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: chấp nhận cơ chế thị trường trong ñaøo tạo ĐH vaø dạy
nghề
• NQTW4 (khoùa X): khẩn trương xaây döïng ñeà aùn caûi caùch giaùo duïc
• Xaõ hoäi daân söï cuõng ñaõ coù nhieàu tieáng noùi vaø ñeà xuaát veà caûi caùch giaùo duïc
“Những lĩnh vực coù giaù trị gia tăng lớn, ñoøi hỏi trình đ ñộ cao, chuùng ta đ ñang rất thiếu vaø
do ñoù laøm hạn chế khả năng thu huùt ñaàu tö vaøo những lĩnh vực naøy…Hạn chế naøy laø do
những yếu keùm, bất cập trong hệ thống giaùo dục của ta, cần phải nhanh chóng tìm ra caùc giải
phaùp đ ñể khắc phục. Hướng chính ở ñaây laø: Chấp nhận cơ chế thị trường trong ñaøo tạo
đ ñại học thuộc caùc nganh kyõ thuật-coâng nghệ vaøà dạy nghề đ ñể huy đ ñoäng caùc nguồn lực
nhằm phaùt triển vaø naâng cao chất lượng ñaøo tạo gắn liền với việc thực hiện đ ñầy đ ñủ cơ
chế thị trường trong việc trả lương cho người lao đ ñộng”
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng;
Gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, cơ hội – thaùch thức
Vaø haønh ñoäng cuûa chuùng ta, Baùo Nhaân daân, ngaøy 8/11/2006

“Khẩn trương xaây dựng ñeà aùn tổng thể cải caùch giaùo dục- ñaøo tạo nghề, từ nội dung,
chương trình ñến phương phaùp dạy vaø học, chế ñộ thi cử; chuù trọng ñaøo tạo ngoại ngữ, tin
học, luật phaùp quốc tế, kiến thức vaø kỹ năng haønh chính; ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi giaùo vieân
ñủ số lượng, ñồng bộ về cơ cấu vaø naâng chất lượng cao”
Nghị quyết Hoäi nghò TW4 (khoùa X)
3. Đổi mới GDĐH Vieät Nam vaø chiến lược hội nhập quốc tế
• Nghò quyeát 14: một bước tiến mạnh mẽ trong tư duy quản lyù GDĐH VN
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Chiến lược hội nhập quốc tế: nâng cao năng lực hợp taùc vaø sức cạnh tranh của GDĐH
Vieät nam
• Cần xaâydựng chiến lược hội nhập quốc tế cho toaøn ngaønh giaùo duïc
• Một chiến lược ñảm bảo hai xu thế: vừa ưu tieân HTQT về GD, vừa chủ đ ộng tham gia
thương mại dịch vụ giaùo dục
4. Đổi mới cơ chếtaøi chính của giaùo duïc vaø aùp dụng moâ hình quản lyù coâng môùi
- Ñeà aùn ñoåi mới cơ chế taøi chính 2009-2014: xaây dựng cơ chế, chính saùch sao cho caùc
nguồn lực ñược huy ñộng đ ñủ, phaân boå vaø sử dụng coù hiệu quả
- Caùc yếu tố noøng cốt của moâ hình quản lyù coâng môùi ñaõ coù maët trong giaùo duïc VN
5. Chiến lược giaùo duïc Vieät nam ñeán naêm 2020
• Phaùt triển dịch vụ giaùo duïc vaø tăng cường yếu tố cạnh tranh trong hệ thống giaùo duïc laø
một trong những đ ñộng lực phaùt trieån giaùo duïc
• Naâng cao vị trí xếp hạng của GDVN, một số trường ĐHVN đ ñược xếp hạng trong caùc
trường haøng ñầu của ASEAN vaø thế giới
•

C. ÑÒNH HÖÔÙNG CHUYEÅN ÑOÄNG GIAÙO DUÏC ÑAÏI HOÏC VIEÄT NAM

TRONG GIAI ÑOAÏN MÔÙI
1. Đổi mới trong xaây dựng chieán löôïc nhaø tröôøng
• Tương lai là bất định
• Đổi mới liên tục hoặc đoạn tuyệt
• Đổi mới tư duy về quan niệm một tương lai để thay thế bằng tư duy về những tương lai
• Áp dụng phương pháp kịch bản để khơi dậy trí tưởng tượng, tăng khả năng lựa chọn
2. Cách tiếp cận:
• Mô tả giáo dục trong một không gian 2 chiều
• Vấn đề là chọn ra 2 chiều đó
• Chiều đo 1: sự thay đổi trong mô hình cung ứng giáo dục (từ chuẩn độc quyền sang
chuẩn thị trường)
• Chiều đo 2: sự thay đổi trong mô hình tổ chức giáo dục (từ đóng sang mở)
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HÖ thèng më
5. XHHT
4. M¹ng
3. Më
ChuÈn thÞ tr-êng
ChuÈn ®éc quyÒn
2. Qlý c«ng míi
1. TruyÒn thèng

HÖ thèng ®ãng

3. Xu thế chuyển động
• Hiện đang ở mô hình truyền thống (chuẩn độc quyền vaø đóng), do đó kém năng động,
chất lượng và hiệu quả không cao
• VN đã vào WTO, cam kết về GATS  hình thành chuẩn thị trường giáo dục
• Với việc áp dụng cơ chế tài chính giáo dục mới, xu thế là chuyển sang mô hình 2, áp
dụng quản lý kiểu doanh nghiệp trong trường học

HÖ thèng më
5. XHHT
4. M¹ng
3. Më
ChuÈn thÞ tr-êng
ChuÈn ®éc quyÒn
2. Qlý c«ng míi
1. TruyÒn thèng

HÖ thèng ®ãng

4. Việc chuyển sang moâ hình giaùodục mở sẽ laø moät quaù trình laâu daøi.
5. Tuy nhieân, việc nối mạng toaøn hệ thống ñang ñược thực hiện cần chuyển sang moâ
hình 3, phát trieån e-learning ñaùp ứng nhu caàu hoïc taäp suoát ñôøi
6. Trong những năm tới, tuøy theo vò theá vaø söù meänh cuûa nhaø tröôøng maø ñònh höôùng
chuyeån sang moâ hình 2, 3 hay keát hôïp
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HÖ thèng më
5. XHHT
4. M¹ng
3. Më
ChuÈn thÞ tr-êng
ChuÈn ®éc quyÒn
2. Qlý c«ng míi
1. TruyÒn thèng

HÖ thèng ®ãng

7. Xaùc lập cơ chế quản trị
• Ñoù laø cơ chế quyết đ ñịnh những vấn đ ñề lớn của nhaø trường thông qua quyền tự chủ
• Cơ chế naøy đ ñược thực hiện thoâng qua hội đ ñồng trường
• Cần sớm thaønh lập hội đ ñồng trường một caùch thực chất với sự tham gia của caùc nhaø
quản trị chuyeân nghiệp
8. Phaùt huy quyền tự do học thuật
• Ñoù laø quyền tự do giảng dạy, học hỏi, tranh luận, NCKH trong khoâng khí daân chủ
trường học treân cơ sở toân trọng caùc chuẩn mực đ ñạo đ ñức vaø quy tắc nghề nghiệp
• Đội ngũ giảng vieân phải chuyển từ trạng thaùi thụ đ ñộng sang chủ đ ñộng. Caùc bộ moân
phải coù tiếng noùi quyết đ ñịnh trong coâng taùc chuyeân moân
9. Phaùt trieån caùc ñôn vò taøi trôï : phục vụ cho nhaø trường trong việc mở cửa với xaõ hội,
ñaøo tạo theo nhu cầu…
10. Xaây dựng nhaø trường của khoâng gian ñiện tử:
• Tin học hoïc hoùa coâng taùc giảng dạy, học tập, quản lyù, HTQT…
• Ưu tieân xaây dựng hệ thống GD đ đ ña chức năng, thư viện đ ñiện tử
11. Xaâydựng nền tảng văn hoùa mới
• Trong moâ hình truyền thống, caùc trường nghó vaø laøm như nhau  hình thaønh moâi
trường văn hoùa gần giống như nhau
• Việc chuyển sang moâ hình mới đ ñoøi hỏi một nền tảng văn hoùa mới - sự khaùc biệt
• Muốn vậy, mỗi cơ sở phải xaây dựng đ ñược cho mình một triết lyù giaùo dục cụ thể

C- CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN GIAÙO DUÏC ÑAÏI HOÏC VIEÄT NAM
I- AÙP DUÏNG ÑAØO TAÏO TÍN CHÆ ÑOÁI VÔÙI ÑAØO TAÏO CAO ÑAÚNG, ÑAÏI HOÏC ÔÛ VIEÄT
NAM
1- Nhaø tröôøng trong cô cheá thò tröôøng
 Cô cheá xaõ hoäi hieän taïi laø cô cheá thò tröôøng, coøn trong caùc tröôøng ÑH, CÑ ñang mang
naëng cô cheá bao caáp.
 Moâ hình Nhaø tröôøng trong cô cheá thò tröôøng: TRÖÔØNG = ÑAØO TAÏO + NCKHCGCN + DÒCH VUÏ
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Nguyeân taéc ñöa Nhaø tröôøng vaøo cô cheá thò tröôøng
Quyeàn töï chuû (autonomy):
- veà toå chöùc
- veà taøi chính
- veà ñaøo taïo
Ñaûm baûo chaát löôïng (traùch nhieäm xaõ hoäi - accuntability)

2. HEÄ THOÁNG TÍN CHÆ

-

Heä thoáng tín chæ chính laø heä thoáng ñaûm baûo tính töï chuû trong ñaøo taïo cho caùc tröôøng ñaïi hoïc

Lòch söû: theo moâ hình cuûa chaâu AÂu vaø Ñöùc. 1872 ñöa ra vaø aùp duïng heä thoáng tín chæ ñaàu
tieân taïi Harvard

-

Vaäy, heä thoáng tín chæ laø gì?

2.1. Trieát lyù cuûa heä thoáng tín chæ
Thöù nhaát:
Toân troïng ngöôøi hoïc, xem ngöôøi hoïc laø trung taâm cuûa quaù trình ñaøo taïo.
Thöù hai:
Chöông trình ñaøo taïo phaûi thay ñoåi meàm deûo ñeå ñaïi hoïc deã ñaùp öùng caùc nhu
caàu luoân bieán ñoäng cuûa thò tröôøng nhaân löïc.
2.2. Ñaëc ñieåm cô baûn cuûa heä thoáng tính chæ (12 tieâu chí cô baûn)
- Sinh vieân phaûi tích luõy kieán thöùc theo töøng hoïc phaàn (ñôn vò: tín chæ)
- Kieán thöùc caáu truùc thaønh caùc moâ-ñun (hoïc phaàn)
- Quy ñònh khoái löôïng kieán thöùc phaûi tích luõy cho töøng vaên baèng. Xeáp naêm hoïc cuûa ngöôøi
hoïc theo khoái löôïng tín chæ tích luõy.
- Chöông trình ñaøo taïo meàm deûo:cuøng vôùi caùc hoïc phaàn baét buoäc coøn coù caùc hoïc phaàn töï
choïn, cho pheùp sinh vieân deã daøng ñieàu chænh ngaønh ñaøo taïo.
- Ñaùnh giaù thöôøng xuyeân, thang ñieåm chöõ, ñieåm trung bình toát nghieäp  2.00
- Daïy hoïc laáy sinh vieân laøm trung taâm
- Ñôn vò hoïc vuï laø hoïc kyø. Moãi naêm coù theå chia thaønh 2 hoïc kyø; 3 hoïc kyø (15 tuaàn); hoaëc 4
hoïc kyø (10 tuaàn)
- Ghi danh hoïc vaøo ñaàu moãi hoïc kyø; lôùp hoïc toå chöùc theo moãi hoïc phaàn.
- Coù heä thoáng coá vaán hoïc taäp
- Coù theå tuyeån sinh theo hoïc kyø
- Khoâng thi toát nghieäp, khoâng toå chöùc baûo veä luaän aùn toát nghieäp ñoái vôùi chöông trình ñaïi hoïc
vaø cao ñaúng.
- Chæ coù moät vaên baèng chính quy vôùi hai loaïi hình taäp trung vaø khoâng taäp trung
Vieäc hoïc vaø thi cuûa sinh vieân:
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Vieäc hoïc vaø thi cuûa sinh vieân:

ÑKHP

Hoïc

ÑKHP tieáp

Tröôït

Thi 1 laàn

Ñaït

Hoïc tieáp

Thöïc hieän giôø tín chæ
- Giôø lyù thuyeát
- Giôø thaûo luaän
- Giôø hoaït ñoäng nhoùm
- Giôø thöïc haønh, thöïc taäp, thí nghieäm
- Giôø töï hoïc, töï nghieân cöùu
ÑEÀ CÖÔNG HOÏC PHAÀN
1.
2.
3.
4.
5.

Thoâng tin veà giaûng vieân
Caùc hoïc phaàn tieân quyeát
Caùc hoïc phaàn keá tieáp
Muïc tieâu hoïc phaàn
Muïc tieâu chi tieát cuûa hoïc phaàn
Muïc tieâu
Möùc 1

Möùc 2

Möùc 3

Noäi dung
Noäi dung 1
Noäi dung 2
Noäi dung 3
6. Baûng toång hôïp caùc muïc tieâu
Muïc tieâu
Noäi dung

Möùc 1

Möùc 2

Möùc 3

Noäi dung 1
Noäi dung 2
Noäi dung 3
Ñieåm toång coäng:
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Toång ñieåm

7. Toùm taét noäi dung hoïc phaàn
8. Noäi dung chi tieát
9. Taøi lieäu tham khaûo
10. Hình thöùc toå chöùc daïy
Lòch trình chung
Leân lôùp

Nhoùm/
cemina

Thöïc haønh

Khaùc

Töï NC

Kieåm tra/
Ñaùnh giaù

Toång

Noäi dung 1
Noäi dung 2
Noäi dung 3

Lòch trình cuï theå cho töøng noäi dung

-Tuaàn 1
-Tuaàn 2
-………

11. Chính saùch Hoïc phaàn
12. Phöông phaùp kieåm tra-ñaùnh giaù
Hình thöùc

Noäi dung kieåm tra

Ñaùnh giaù thöôøng
xuyeân
Baøi taäp caù nhaân

Caùc v/ñ lyù thuyeát

Baøi taäp nhoùm

Chuû yeáu Thöïc haønh vaø
öùng duïng

Baøi taäp lôùn

Keát hôïp lyù thuyeát vaø öùng
duïng thöïc tieãn
Nhaän thöùc mang tính lyù
luaän
Keát hôïp lyù thuyeát vaø khaû
naêng vaän duïng

Baøi kieåm tra
giöõa kyø
Baøi thi heát moân

Chuû yeáu veà lyù thuyeát

Muïc ñích ñaùnh giaù

Ñaùnh giaù

Ñaùnh giaù khaû naêng ghi nhôù vaø
phaûn xaï veà kieán thöùc
- YÙ thöùc hoïc taäp, c/caàn
- Kyõ naêng, tính ñoäc laäp
- Kyõ naêng hôïp taùc;
- Tinh thaàn traùch nhieäm ñ/v
nhoùm
- Kyõ naêng NC ñoäc laäp vaø khaû
naêng trình baøy
Ñaùnh giaù khaû naêng ghi nhôù vaø
hieåu vaán ñeà
Ñaùnh giaù kyû naêng öùng duïng
vaøo thöïc teá

0%
10%
10%

20%
20%
40%

2.3. Ưu ñiểm cuûa heä thoáng tín chæ
-Tính hieäu quaû ñaøo taïo cao: cho pheùp SV ñöôïc chuû ñoäng thieát keá keá hoaïch hoïc taäp, cho pheùp
sinh vieân chuû ñoäng löïc choïn chöông trình hoïc cuûa mình. Ñoàng thôøi cho pheùp sinh vieân hoïc taäp
phuø hôïp vôùi khaû naêng thöïc teá cuûa mình: söùc khoûe, nhaän thöùc, taøi chính. Lieân thoâng deã daøng
giöõa caùc baäc ñaøo taïo, ngaønh ñaøo taïo vaø giöõa caùc heä ñaøo taïo (chính quy-khoâng chính quy).
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-Tính meàm deûo vaø khaû naêng thích öùng cao: vieäc phaân chia caùc hoïc phaàn (baét buoäc, töï choïn
gaén lieàn vôùi, hoïc tröôùc-sau, tieân quyeát) vaø coù khaû naêng thay ñoåi moät caùch nhanh chöông trình
ñaøo taïo theo nhu caàu thöïc teá cuûa xaõ hoäi, cuûa phía söû duïng nguoàn nhaân löïc.
-Tính hieäu quaû cao veà quaûn lyù vaø giaûm giaù thaønh ñaøo taïo: quaûn lyù SV theo hoïc phaàn thay
cho quaûn lyù theo naêm hoïc, SV hoïc theo naêng löïc tích luõy kieán thöùc HP chöù khoâng troïn goùi
kieán thöùc naêm hoïc. Toå chöùc caùc lôùp ñoâng vôùi phaàn lyù thuyeát cho pheùp giaûm chi phí.
2.4 Nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng tín chæ
- Kieán thöùc bò caét vuïn: Vì moät moân hoïc chæ keùo daøi trong hoïc kyø vaø moãi HK chæ 4-5 moân hoïc.
- Laøm meùo moù ñoäng cô hoïc taäp cuûa sinh vieân: SV nhìn möùc ñoä hoïc vaán baèng söï tích luõy caùc
TC hôn laø vieäc hoïc taäp vì lôïi ích cuoái cuøng cuûa noù.
- Tính meàm deûo taïo neân söï maát caân baèng trong giaûng daïy, taïo neân tính “thôøi trang cuûa moân
hoïc, ngaønh hoïc” baèng söï nuoâng chieàu SV khoâng caàn thieát, ñoù laø nguyeân nhaân daãn ñeán thaát baïi
trong vieäc ñaøo taïo neân “con ngöôøi ñöôïc giaùo duïc”!
3. Moâ hình tröôøng
Quaûn lyù nhaø tröôøng ñaõ chuyeån dòch theo höôùng moâ hình quaûn lyù ñaïi hoïc cuûa Mc. Nay :
TT
1
2
3
4

Kieåu tröôøng

Tyû leä
10%
15%
35%
40%

Kieåu truyeàn thoáng
Kieåu ñôn vò haønh chính
Kieåu doanh nghieäp-coi SV laø “khaùch haøng”
Kieåu coâng ty coå phaàn-“uûy thaùc”

Moâ hình quaûn lyù

Moâhình quaû
n lyù

10%
15%
40%

35%

Tr.Thong

H/chinh

Moâ hình caáu truùc hoaït ñoäng
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D/nghiep

Co phan

Moâhình caá
u truù
c hoaït ñoä
ng

20%

20%
60%

Dao tao

NCKH-CD

Dich vu

QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG

BAN
GIAÙM HIEÄU

Quaûn lyù
chuyeân moân

HÑKH-ÑT
ngaønh

Quaûn lyù
Haønh chính

BOÄ MOÂN
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PHOØNG
Chöùc naêng

So saù
nh phaâ
n quyeà
n trong quaû
n lyù
Phân quyền

Cấp chuyên
môn
Âu châu

Bắc Mỹ

VN

• Nhân sự
 phong GS (Mỹ, Âu châu)
 Lương GS

• HỆ THỐNG
LUẬT
PHÁP

• CÁC
CHUẨN
MỰC

Cạnh
tranh

Tự chủ

• QUẢN TRỊ
ĐẠI HỌC

Đảm bảo
chất lượng

Minh bạch
• QUAN
NIỆM XÃ
HỘI

• LIÊN KẾT
DOANH
NGHIỆP

VAØI LÔØI KEÁT
- Chieán löôïc phaùt trieån GD caáp quoác gia
- Chieán löôïc phaùt trieån GD caáp boä
- Chieán löôïc phaùt trieån caáp tröôøng:
Ñaøo taïo + NCKH vaø chuyeån giao CN + Dòch vuï vaên hoùa vaø ñaøo taïo
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Chuyeân ñeà 4:
PHAÙT HUY HIEÄU QUAÛ GIAÙO DUÏC ÑAÏI HOÏC
ñeå taêng tröôûng thoâng qua kyõ naêng vaø nghieân cöùu
I - Nhaän xeùt chung veà kyõ naêng vaø nghieân cöùu
II – Phát huy GDÑH ñeå taêng tröôûng thoâng qua
kyõ naêng vaø nghieân cöùu
III - Söï thieáu gaén keát trong giaùo duïc ñaïi hoïc
IV - Ñònh höôùng giaùo duïc cuûa Ñaïi hoïc Ñaø Laït

I - Nhaän xeùt chung veà kyõ naêng vaø nghieân cöùu
Taïo vieäc laøm, naâng cao naêng suaát lao ñoäng laø nhöõng öu tieân cuûa caùc nhaø hoaïch ñònh
chính saùch treân toaøn caàu. Ñoái vôùi caùc nöôùc ñang thuùc ñaåy söï taêng tröôûng thì taïo vieäc laøm,
naâng cao naêng suaát chính laø nhöõng moái quan taâm chính. Ñaây cuõng laø nhöõng öu tieân ñoái vôùi
hoïc sinh, sinh vieân sau toát nghieäp vaø ñoù cuõng laø mong ñôïi cuûa hoï veà cô hoäi hoïc taäp, vieäc laøm,
hoïc hoûi kinh nghieäm vaø xaây döïng kieán thöùc, doanh nghieäp môùi.
Khi lao ñoäng coù kyõ naêng vaø naêng löïc coâng ngheä ngaøy caøng trôû neân chuaån möïc veà söùc
caïnh tranh trong theá giôùi môû vaø hoäi nhaäp thì vai troø giaùo duïc ñaïi hoïc (GDÑH) ñoái vôùi taêng
tröôûng kinh teá ngaøy caøng trôû neân coù yù nghóa to lôùn hôn. Caùc cô sôû GDÑH khoâng nhöõng chæ
döøng laïi vieäc truyeàn ñaït kyõ naêng haønh vi, nhaän thöùc, chuyeân moân khieán cho ngöôøi lao ñoäng coù
giaù trò treân thò tröôøng lao ñoäng, maø coøn ngaøy caøng trôû thaønh haït nhaân trong nghieân cöùu, thuùc
ñaåy saùng taïo, tính daùm nghó daùm laøm vaø naêng suaát.
Hieän thöïc hoùa tieàm naêng cuûa GDÑH ñeå thuùc ñaåy taêng tröôûng laø moät öu tieân cuûa theá
giôùi vaø khu vöïc. Chuyeân ñeà Phaùt huy hieäu quaû cuûa GDÑH-kyõ naêng vaø nghieân cöùu ñeå taêng
tröôûng seõ cung caáp moät caùch khaù toaøn dieän veà GDÑH cuûa khu vöïc vaø Vieät Nam ñeå laøm tieàn
ñeà cho vieäc thöïc hieän NQ 29 cuûa BCH TW veà ñoåi môùi caên baûn vaø toaøn dieän GDÑT ôû Vieät
Nam, ôû moãi tröôøng ñaïi hoïc.
Muïc tieâu cuûa moïi quoác gia laø duy trì toác ñoä taêng tröôûng vaø naâng cao thu nhaäp, caû hai
ñeàu ñoøi hoûi phaûi caûi thieän naêng suaát. GDÑH ñoùng vai troø quan troïng trong muïc tieâu naøy vì
cung caáp nhöõng kyõ naêng cao vaø nghieân cöùu caàn thieát ñeå öùng duïng caùc coâng ngheä hieän taïi cuõng
nhö du nhaäp, caûi tieán vaø phaùt trieån caùc coâng ngheä môùi, vaø ñaây chính laø hai ñoäng löïc thuùc ñaåy
taêng naêng suaát.
Vì vaäy, Giaùo duïc ñaïi hoïc ñaõ thöïc trôû thaønh moät ñoäng löïc quan troïng cuûa taêng tröôûng

II – Phát huy GDĐH để tăng trưởng thông qua kỹ năng và nghiên cứu
1. Khái niệm về kỹ năng
Có ba nhóm kỹ năng:

1.1.
1.2.
1.3.
•

Kỹ năng học vấn
Kỹ năng chung (kỹ năng sống)
Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng học vấn

-

Được lưỡng hóa trực tiếp và có liên hệ chặt chẽ với các môn học: Toán, đọc
viết và văn học
Các môn học này được dạy và đánh giá thông qua bài kiểm tra theo chuẩn
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• Kỹ năng chung (kỹ năng sống)
Là một tập hợp các kỹ năng có thể chuyển giao giữa các công việc khác nhau và từ học đường
sang công việc, những kỹ năng này bao gồm:
- Kỹ năng tư duy: tư duy phản biện và sáng tạo giải quyết các vấn đề
- Kỹ năng hành vi: giao tiếp, tổ chức, làm việc nhóm, sắp xếp thời gian, khả năng thương
lượng giải quyết mâu thuận và xử lý nguy cơ, lãnh đạo
- Kỹ năng tin học
• Kỹ năng chuyên môn

-

Là những kỹ năng có liên quan tới nghề nghiệp
Kỹ năng chuyên môn bao gồm một tập hợp các kiến thức, kỹ năng cụ thể cần thiết
để thực hiện những công việc cụ thể
Kỹ năng nhận thức thường được coi như một nhóm kỹ năng bổ sung và thường
được kết hợp (gắn liền) với kỹ năng học vấn và tư duy
Mối quan hệ giữa các nhóm kỹ năng

•

Đào tạo năng lực

-

2. Bức tranh kinh tế khu vực đông á
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Nhaät Baûn

Haøn Quoác
Ñaøi Loan

Sinhgaporia

cao

Hoàng Koâng
Trung Quoác

trung bình

Nhóm công nghệ

Malayxia

Thaùi Lan
Philipin
Inñoâneâxia
Vieät Nam

thấp

Caêmpuchia
Moâng coå
Laøo

Thu nhập thấp

Thu nhập trung bình

Thu nhập cao

Các nhóm kinh tế

Tỉ trọng giá trị gia tăng theo ngành trong GDP năm 2007
Hàn Quốc
Hồng Kông
Sinhgapo
Nhật
Mông Cổ
Philipin

Nông nghiệp

Inđônêxia

Phi SX
Sản xuất

Trung Quốc

Dịch vụ

Thái Lan
Malayxia
Campuchia
Lào
Việt Nam

0

20

40
60
GTGT của ngành (%GDP)

Nguồn của CSDL CSPTTG
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3. Giáo dục đại học với vai trò trang bị kỹ năng
Doanh nghiệp cho rằng kỹ năng của người LĐ là một trở ngại
60
50
40

30

Trở ngại chính hoặc
nghiêm trọng

20

Trở ngại lớn hoặc rất
nghiêm trọng

10

0

Nguồn của Almeida ICSc-2009

-

Hạn chế về kỹ năng đã trở thành trở ngại nhóm thu nhập cao và là trở ngại lớn đối
với nhóm nước thu nhập thấp và trung bình
Khiếm khuyết của giáo dục nói chung và GDĐH nói riêng đóng góp nguyên nhân
nhân của tình trạng này

Những hạn chế kỹ năng công việc chủ yếu
ở Việt Nam
KN C/môn
kiến thức TH
kiến thức LT
Viết/nói

TCKT

Ngoại ngữ/

TCCN
Đại học

Đúng giờ
Độc lập

Kinh nghiệm
0

10

20

30

Nguồn: Ngân hàng thế giới 2008

• Nguyên nhân của hạn chế
Từ trên cho thấy việc giáo dục kỹ năng của bậc đại học là một hạn chế và là sự cản trở việc
tăng trưởng, nguyên nhân:
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- Giáo dục kỹ năng không thể hiện rõ ràng như một nhiệm vụ của nhà trường trong CTĐT và
trong quy trình đào tạo bậc đại học
- Giảng viên ĐH là những người hạn chế về kỹ năng: học vấn, kỹ năng làm việc nhóm, có một
phần hạn chế cả kỹ năng chuyên môn
4. Giáo dục đại học với vai trò thực hiện nghiên cứu
Tỉ lệ người thành niên có bằng đại học
Nguồn: Sakellariou
Cămpuchia và Inđônêxia 2009, Việt Nam 2008, còn lại 2006

Bằng TS chuyên ngành khoa học, kỹ thuật đã được cấp năm
2006 hoặc những năm gần đay
Tỉ lệ các ngành khoa học, kỹ thuật (%)
Quốc gia

Tất cả các LV

Tất cả các ngành
và LV kỹ thuật

Vật lý, SH
khoa học

Toán học
và vi tính

Kỹ thuật

Châu á

85.441

44.552

35

1

46

Trung Quốc

36.247

22.953

32

-

53

Ấn Độ (2005)

17.898

7.537
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Nguồn: Cơ sở dự liệu Chỉ số phát triển thế giới (CSPTTG)
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Đầu tư NC&SD vào Giáo dục đại học (%)
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Caùc nöôùc thu nhaäp thaáp vaø trung bình coù khaû naêng goùp phaàn naâng cao naêng suaát vaø
naêng löïc caïnh tranh nhôø cung caáp nhöõng kyõ naêng ôû trình ñoä cao maø thò tröôøng lao ñoäng
ñoøi hoûi, cuõng nhö thieát laäp hoaëc môû roäng nghieân cöùu hieäu quaû ñeå khuyeán khích ñoåi
môùi, taêng tröôûng
• Naêng löïc NC = Thieát laäp NC + Chaát löôïng keát quaû NC + môû roäng hieäu quaû NC
Cô sôû giaùo duïc ñaïi hoïc:
• Phöông dieän chöùc naêng:
GDÑH = ñôn vò cung caáp kyõ naêng vaø nghieân cöùu
• Phöông dieän hieäu quaû:
GDÑH = lôïi ích kinh teá vaø lôïi ích xaõ hoäi (phi kinh teá)
Từ phaân tích nhu caàu veà kyõ naêng vaø thieáu huït kyõ naêng cho thaáy nhöõng nhöôïc
ñieåm roõ raøng veà chaát löôïng vaø söï phuø hôïp cuûa giaùo duïc ôû caùc nöôùc khu vöïc thu nhaäp trung
bình vaø thaáp.
Tuy GDÑH coù tieàm naêng trôû thaønh yeáu toá haøng ñaàu ñoùng goùp vaøo naêng löïc
caïnh tranh cuûa khu vöïc nhöng tieàm naêng ñoù vaãn chöa ñöôïc hieän thöïc hoùa.
•
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•
•

GDÑH cho thaáy yeáu ñieåm ñaùng keå trong cung caáp kyõ naêng phuø hôïp vaø goùp phaàn naâng
cao naêng löïc, ñoåi môùi coâng ngheä, töø ñoù taêng tröôûng nhôø naâng cao naêng suaát.
Yeáu ñieåm naøy phaûn aùnh treân naêm maët thieáu gaén keát chính giöõa phía cung caáp (ÑH)vaø
ngöôøi söõ duïng kyõ naêng, nghieân cöùu

III - Söï thieáu gaén keát trong giaùo duïc ñaïi hoïc

1. Sự thiếu gắn kết thứ nhất:
giữa giáo dục đại học và người sử dụng lao động
(người sử dụng kỹ năng)
•
•
•

Chöông trình khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa caùc lónh vöïc dòch vuï vaø saûn xuaát
vaø phöông phaùp giaûng daïy khoâng taïo ñieàu kieän cho sinh vieân trau doài kyõ naêng vì söû
duïng phöông phaùp ñaõ loãi thôøi “laáy thaày laøm trung taâm” laø chính, phoå bieán trong GDÑH
Phaân boá sinh vieân khoâng ñoàng ñeàu trong caùc ngaønh

2. Sự thiếu gắn kết thứ hai:
giữa giáo dục đại học và doanh nghiệp
(người sử dụng nghiên cứu)
•

Các nước phát trên thế giới, các doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp công nhiệp
nặng và doanh nghiệp có hàm lượng công nghệ cao cần NC&UD luôn coi trường đại học
và viện nghiên cứu là một nguồn thông tin Quan trọng Biểu đồ cho thấy

Xinh ga po
Hàn Quốc
Nhật
Hồng Kông
Thái Lan
Philipin

Series 1

Mông Cổ
Malayxia
Inđônêxia
Trung Quốc
Việt Nam
Cămpuchia

0

1

2

3

4

5

3. Sự thiếu gắn kết thứ ba:
giữa cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu
(phối hợp nghiên cứu)
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6

Tỉ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ
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4. Sự thiếu gắn kết thứ tư:
giữa các trường giáo dục đại học với nhau
(gắn kết hàng ngang của các nhà cung ứng kỹ năng)
5. Sự thiếu gắn kết thứ năm:
giữa giáo dục đại học và các bậc học trước
(gắn kết dọc giữa các nhà cung ứng kỹ năng)
Lý do của sự thiếu gắn kết:

-

Thiếu thông tin về nhu cầu của thị trường lao động
Hạn chế trong năng lực
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IV - Ñònh höôùng phát triển cuûa Ñaïi hoïc Ñaø Laït
A- Căn cứ của định hướng chung
•
•
•
•
•
•

Chiến lược phát triển giáo dục vùng Tây Nguyên
Nghị định Chính phủ số 73/2015/NĐ-CP về phân tầng và xếp hạng cơ sở GDĐH
Quan niệm nhà trường trong cơ chế thị trường
Tuyên ngôn giáo dục thế giới thế kỷ XXI của Hội đồng giáo dục cùa UNESCO
Xu thế giáo dục đại học thế giới thế kỷ XXI
Văn hóa Đại học văn hóa trường trong thời kỳ mới

Giải thích Nghị định Chính phủ số 73/2015/NĐ-CP về phân tầng và xếp hạng cơ sở
GDĐH, có ba loại trường đại học ở Việt Nam:
•
•
•

Đại học định hướng nghiên cứu
Đại học định hướng ứng dụng
Đại học định hướng thực hành

1) Định hướng đại học
a- Đại học định hướng nghiên cứu:
-

Quy mô đào tạo 30% trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ
Chi hoạt động KH-CN chiếm ít nhất 20%/năm
Định mức lao động của GV ít nhất 50% dành cho hoạt động NCKH
Có ít nhất 80% GV, NCV tham gia NCKH có báo cáo, công trình được công bố/năm
GV có bằng TS chiếm ít nhất 30% và ngành định hướng có 50%
Có ít nhất 3 PGS/ngành đào tạo TS
Tỉ lệ ít không quá 15SV/GV

b- Đại học định hướng ứng dụng:
-

Chủ yếu đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ, một số ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ nghiên
cứu
Chi hoạt động KH-CN chiếm ít nhất 20%/năm
Có ít nhất 70% GV, NCV tham gia NCKH có báo cáo, công trình được công bố/năm
GV có bằng TS chiếm ít nhất 15%
Tỉ lệ ít không quá 25 SV/GV

c- Đại học định hướng thực hành:
-

Chủ yếu đào tạo trình độ đại học
Chi hoạt động KH-CN chiếm ít nhất 10%/năm
Có ít nhất 30% GV, NCV tham gia NCKH có báo cáo, công trình được công bố/năm
GV ít nhất 10% khối lượng giảng dạy do các chuyên gia, doanh nghiệp, . . . Có kinh
nghiệm từ bên ngoài

2) Điều kiện được công nhận phân tầng:
-

Đã được Bộ GDĐT kiểm định đạt yêu cầu
Được tổ chức phân tầng đánh giá và đề nghị
Đạt ít nhất 70% các tiêu chí phân tầng

3) Chu kỳ phân tầng và xếp hạng:
-

Chu kỳ phân tầng là 10 năm
Chu kỳ xếp hạng là 2 năm
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Hạng trường

Tiêu chuẩn

Hạng 1

30% đại học có điểm cao nhất

Hạng 2

40% đại học có điểm không thuộc 30% cao nhất nhưng không
thuộc 30% thấp nhất

Hạng 3

30% đại học có điểm thấp nhất

B- Định hướng chung
1. Đưa trường Đại học Đà Lạt trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia trên cao
nguyên Tây Nguyên
2. Trường Đại học định hướng ứng dụng
3. Sử dụng mô hình Mc. Nay: Trường ĐH = Đào tạo + NCKH-CGCN + Dịch vụ
4. Xây dựng văn hóa và cảnh quan mang đặc trưng Đại học Đà Lạt
Định hướng thứ thứ nhất:
Đổi mới đào tạo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO
Phương pháp giảng phù hợp với hệ thống tín chỉ và CDIO
Hoạt động bộ môn đảm bảo hoạt động giáo dục theo yêu cầu CDIO
Sách và giáo trình theo hướng nâng cao kỹ năng đọc của SV và để hình thành kỹ năng NC
Thi đánh giá và giáo trình theo yêu cầu giáo dục đào tạo năng lực: kiến thức-kỹ năng-thái độ
Thành lập trung tâm đào tạo thực hành
Đào tạo gắn liền kết với doanh nghiệp
Nâng tầm đại học

1. Đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO
•
•
•
•

•

-

-

Phản ánh được đào tạo năng lực cho SV: kiến thức-kỹ năng-thái độ
Nhấn mạnh thay đổi về đào tạo kỹ năng và NC
Đào tạo kỹ năng, thái độ thông qua thực hành và thực tập
Thực hành thể hiện ba cấp độ:
- Trong từng học phần
- Trong phòng thí nghiệm
- Ngoài trường (doanh nghiệp)
Yêu cầu về CĐĐT:

Nhất quán giữa mục đích và các HP thực hiện mục đích: viết những gì sẽ làm-làm
những gì đã viết (mục đích viết ra những việc cần dạy, học phần là làm những gì
mục đích đã viết ra)
Thể hiện được đào tạo kỹ năng chuyên môn và một số kỹ năng khác mà nhà tuyển
dụng và doanh nghiệp đang quan tâm

2. Đổi mới phương pháp giảng phù hợp với hệ thống tín chỉ và CDIO
• Sử dụng phương pháp tích cực hóa quá trình dạy học:

-

Lấy người học làm trung tâm
Vận dụng phù hợp và hài hòa giữa 5 hoạt động của 1 giờ tín chỉ và chuẩn CDIO
Sử dụng CNTT vào dạy học
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-

Đề cao và vận dụng lý thuyết thỏa mãn Maslow đối với người học /sinh viên
trong từng bài giảng
Đề cao phong cách dân chủ trong dạy học

3. Đổi mới hoạt động bộ môn đảm bảo hoạt động giáo dục theo yêu cầu CDIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

•
•
•
•
•

Trao quyền chủ động và phán quyết chuyên môn cho các bộ môn: xây dựng cộng đồng
chuyên môn, cộng đồng trách nhiệm, cộng đồng hưởng thụ (Bộ môn là tổ chức cao nhất
về chuyên môn, khoa tổ chức hành chính)¹
Thực hiện nhóm giảng dạy 1 học phần: ít nhất có 3 giảng viên/HP (bãi bỏ tiền phụ trội)²;
nhóm đổi mới PP giảng dạy sử dụng CNTT, sản xuất và ứng dụng M-book³
Thực hiện quan sát lớp và dự giờ ⁴
Đánh giá HP sau khi kết thúc (không đánh giá giảng viên) ⁵
Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đ/v giảng viên⁶
(¹) quyền chủ động và phán quyết chuyên môn
quyền chủ động:
quyền phán quyết chuyên môn:
(²) GV có trình độ và kinh nghiệm trong giảng dạy và NCKH sẽ là nhóm trưởng với
nhiệm vụ:
Lập kế hoạch thực hiện HP: phân công GV lên lớp, GV hỗ trợ; thống nhất việc sử dụng
PPGD, việc học, sử dụng TL tham khảo, sinh hoạt và thi đánh giá, đánh giá hoạt động
dạy, học và lớp học khi kết thúc HP
Lên lớp phần tổng quan; bao quát toàn diện việc dạy và học trên lớp
Lưu ý: trường trả tiền theo việc thực hiện giờ giảng cho cả nhóm
(³) nhóm lựa chọn PP giảng dạy, thiết bị dạy học, học liệu, xây dựng M-book cho từng
chương mục của HP
Lưu ý: trường thanh toán tiền đổi mới PP giảng dạy và sản xuất M-book khi đã được
nghiệm thu sản phẩm
(⁴) Thành lập trung tâm hỗ trợ giảng viên: sản xuất học liệu, ứng dụng CNTT, tư vấn và
trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, quan sát lớp và dự giờ, hỗ trợ viết và kết nối các đề tài,
dự án NCKH (thành viên TT do các khoa tiến cử)
(⁵) Đánh giá việc mức độ đạt mục đích của học phần (không đánh giá GV), có phần tham
gia của sinh viên, của GV đã quan sát sát lớp và dự giờ
(⁶) Đánh giá các năng lực sư phạm của giảng viên (kỹ năng đứng lớp, kỷ năng thúc đẩy,
kỹ năng lãnh đạo) từ đây đưa ra kế hoạch nâng cao hoặc trợ giúp GV khi cần thiết trong
lần lên lớp kỳ sau; đây cũng là cơ sở để nhóm tiến cử GV của mình tham gia mở rộng các
HP (giảng dạy, dự giờ, xây dựng PP giảng dạy ở các HP khác) thuộc bộ môn hoặc tham
gia NCKH (chuyên môn và KHGD)

4. Đổi mới sách và giáo trình theo hướng nâng cao kỹ năng đọc của SV và để hình thành kỹ
năng NC
• Giáo trình phù hợp CTĐT theo CDIO gồm GT phục vụ giảng viên và sinh viên
• Giáo trình dành cho sinh viên đảm bảo các yêu cầu sau:
- khuyến nghị khi sử dụng giáo trình
- trang bị đủ kiến thức tổng quan và chi tiết HP;
- các yêu cầu cho người học;
- phần bài tập ứng dụng, tự giải và mở rộng, nâng cao;
- có các hộp ứng dụng vào mọi lĩnh vực/ngành nghề mà GT phục vụ;
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•

Định hướng thứ thứ nhất:

5. Đổi mới thi đánh giá và giáo trình
• Thi và viết giáo trình nhằm thỏa mãn mục đích đào tạo năng lực: kiến thức-kỹ năng-thái
độ
• Sử dụng phù hợp và hài hòa 6 hình thức đánh giá cơ bản: thường xuyên (0%), bài tập cá
nhân (10%); bài tập nhóm (10%); bài tập lớn (20%); kiểm tra giữa kỳ (20%); thi hết HP
(40%); và hình thức khác được đề xuất từ nhóm giảng viên và bộ môn
• Sáu hình thức thi và đánh giá cơ bản
6. Thành lập trung tâm đào tạo thực hành
• Nhiệm vụ là đào tạo kỹ năng thực hành cho SV
• Xây dựng mạng lưới CSTT và giáo viên thực hành cơ sở
• Kết nối chuyên môn thực hành khoa, trường-cơ sở thực hành
• Huấn luyện cho SV trước khi đi thực hành nghề nghiệp
• Định hướng thứ thứ nhất:
7. Đổi mới đào tạo gắn kết với doanh nghiệp
• Xây dựng trung tâm đào tạo thực hành-trung tâm gắn kết với doanh nghiệp
• Quy chế hợp tác với doanh nghiệp
• Doanh nghiệp tham vào vào quy trình đào tạo của trường:
- Xây dựng CTĐT
- Tham gia đào tạo
- Xây dựng cơ sở, điểm thực tập và PTN
9. Đổi mới tầm đại học
• Nâng cao chất lượng đào tạo, quan trọng nhất là chất lượng cử nhân
• Xây dựng ba ngành đào tạo trọng điểm
• Đẳng cấp nghiên cứu KH
• Nâng số mã ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ
- Thạc sĩ : 15
- Tiến sĩ : 07
• Nâng cao trình độ đội ngũ:
- GS, PGS: 20
- Tiến sĩ: 100
- Nhà giáo ưu tú: 05
• Mở rộng dân chủ nhà trường, học đường: đối thoại và đánh giá
Áp dụng 3 tiêu chuẩn
Từng bước áp dụng áp dụng 3 tiêu chuẩn, 9 tiêu chí đối với giảng viên để tạo ra đẳng cấp
người thầy và loại bỏ giảng viên yếu kém:

1. Kiến thức
2. Phương pháp
3. Kỹ năng, thái độ
Áp dụng 3 khuyến khích
1. Khuyến khích học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ
2. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, dám đi vào cái mới trong giải quyết công việc, trong giảng
dạy, NCKH và hợp tác trong chuyển giao công nghệ cũng như tạo ra sản phẩm công nghệ
3. Khuyến khích lập doanh nghiệp KH trong trường theo hướng đầu tư: CÔNG-TƯ
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Áp dụng 3 không
1. Không tiếp tục ký hợp đồng đ/v GV đi học quá hạn và không bảo vệ thành công luận văn thạc
sĩ, luận án tiến sĩ
2. Không cho đứng lớp đ/v GV giảng dạy yếu kém về kiến thức, năng lực đổi mới giảng dạy và
thiếu trách nhiệm và không có công trình khoa học, NCKH
3. Không hiểu biết và không có khả năng áp dụng tin học và CNTT vào công việc

Định hướng thứ thứ hai:
Đổi mới nghiên cứu khoa học và công nghệ
1. Lập quỹ sản xuất thử và đầu tư mạo hiểm
2. Hợp tác về nghiên cứu - chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp trong nước và quốc tế
3. Xây dựng các dự án đào tạo và khoa học lớn từ nguồn tài trợ của chính phủ VN và nước
ngoài
4. Tạo sản phẩm khoa học công nghệ và thương mại hóa sản phẩm
5. Tăng cường năng lực cho các trung tâm và viện nghiên cứu của trường: nguồn nhân lựcthiết bị-cơ chế tự chủ
6. Xây dựng khu mô hình công nghệ cao của trường
Định hướng thứ thứ ba:

Xây dựng văn hóa và cảnh quan mang đặc trưng Đại học Đà Lạt
1 . Văn hóa đại học:
• Xây dựng văn hóa thông qua cải cách hành chính:
- văn hóa công sở, học đường, quy tắc ứng xử, giao tiếp trong công việc
- Cải cách hành chính phù hợp văn hóa
• Xây dựng văn hóa về khen thưởng, tôn vinh và tri ân
- Hoạt động của nhà trường và cá nhân không nằm trong lời khen chê của cấp trên mà ở
hiệu quả tăng trưởng
- Khen thưởng
- Tôn vinh và ghi danh phòng truyền thống theo định kỳ: nhà giáo tiêu biểu, nhà khoa học
xuất sắc, chuyên viên, doanh nghiệp, các tổ chức ngoài trường
- Tri ân và lưu danh trong phòng truyền thống: các nhà khoa học học, lãnh đạo, quản lý
• Định hướng thứ thứ tư:
Xây dựng văn hóa mang đặc trưng
Đại học Đà Lạt
2. Văn hóa cảnh quan:
- Đẹp mang tính trường học đại học và phù hợp thiên nhiên Đà Lạt
- Đảm bảo đại học đào tạo tín chỉ: dịch vụ SV nghỉ ngơi và sinh hoạt ngoài giảng đường

Định hướng thứ thứ tư:
Đổi mới dịch vụ đào tạo và văn hóa
1. Dịch vụ đào tạo ngắn hạn (cấp chứng chỉ, chứng nhận)
2. Dịch vụ huấn luyện tham quan
3. Dịch vụ văn hóa
- giao lưu văn hóa thể thao và văn nghệ
- giao lưu sinh viên với doanh nghiệp
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PHUÏ LUÏC

HOÄI NGHÒ THEÁ GIÔÙI GIAÙO DUÏC ÑAÏI HOÏC THEÁ KYÛ 21
(PARIS, thaùng 10 naêm 1998)
Ñeå chuaån bò cho HNÑH Paris, 5 hoäi nghò khu vöïc ñaõ ñöôïc toå chöùc ôû Havana,
Dakar, Tokyo, Palermo vaø Beirut trong khoaûng thôøi gian töø naêm 1996 ñeán naêm 1998.
HNDH Paris ñaõ dieãn ra töø ngaøy 5 ñeán 9 thaùng 10 naêm 1998 laø Hoäi nghò Theá giôùi
ñaàu tieân veà GDÑH, ñaõ coù khoaûng 4000 ñaïi bieåu vaø quan saùt vieân ñaïi dieän cuûa 120
nöôùc thaønh vieân tham döï, ñoàng thôøi cuõng coù haøng loaït caùc toå chöùc quoác teá, caùc cô quan
vaø caùc haõng, cuõng nhö cuûa taát caû moïi ngöôøi trong taàng lôùp nhaân daân tham gia vaøo
GDÑH. Moïi ngöôøi ñeán Paris ñeå “ñeå thaûo luaän veà GDÑH vaø ñeå thaûo luaän veà moät neàn
GDÑH maø chuùng ta caàn cho theá kyû saép tôùi: neàn GDÑH vì ai, do ai vaø taïi sao nhö vaäy,
neàn GDÑH cho moät kieåu xaõ hoäi nhö theá naøo vaø moät theá giôùi nhö theá naøo”.
HNÑH Paris ñaõ phoái hôïp moät caùch thaønh coâng caùc trình baøy veà ñöôøng loái chính
saùch, caùc baùo caùo chuyeân gia saâu saéc, söï tham gia daân chuû, vaø nhöõng baûn tuyeân boá
phaûn aùnh moät loaït nhöõng vaán ñeà nhaïy caûm veà vaên hoaù xoay quanh boán chuû ñeà lôùn, ñoù
laø söï phuø hôïp, vieäc taêng cöôøng chaát löôïng, vieäc quaûn lyù vaø cung caáp taøi chính cho giaùo
duïc ñaïi hoïc, vaø cuoái cuøng laø hoaït ñoäng hôïp taùc quoác teá.
Boán tieåu ban ñaõ taäp trung vaøo boán lónh vöïc gay caán noùi treân. Theâm vaøo ñoù, caùc
cuoäc tranh luaän theo chuû ñeà gaén caùc tieåu ban laïi vôùi nhau ñaõ ñöôïc toå chöùc. Hoäi nghò ñaõ
chæ ra phöông höôùng caàn thieát ñeå chuaån bò GDÑH cho caùc nhieäm vuï maø theá kyû 21 chôø
ñôïi ôû noù, vaø ñeå giuùp cho nhaân loaïi, xaõ hoäi vaø coäng ñoàng caùc daân toäc tieán böôùc nhanh
tôùi moät töông lai toát ñeïp hôn, höôùng ñeán moät theá giôùi coâng baèng hôn, nhaân ñaïo hôn,
ñöôïc toå chöùc chu ñaùo hôn vaø hoaø bình hôn. Hoäi nghò ñaõ thieát laäp ñöôïc caùc nguyeân lyù
vaø xaùc ñònh ñöôïc caùc con ñöôøng ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù trong vaên baûn cuûa Tuyeân
ngoân Theá giôùi veà GDÑH cho theá kyû 21 (xem phuï luïc keøm theo) vaø Khung haønh ñoäng
öu tieân ñöôïc thoâng qua khi keát thuùc Hoäi nghò.
Cho ñeán HNÑH Paris chöa coù moät hoäi nghò naøo do UNESCO toå chöùc maø thu huùt
ñöôïc moät soá löôïng lôùn ngöôøi vaø ñaïi dieän cho ñaày ñuû thaønh phaàn cuûa xaõ hoäi nhö vaäy
tham döï. Ñoù laø moät cuoäc taäp hôïp quoác teá lôùn nhaát veà GDÑH ñöôïc toå chöùc ôû theá kyû 20.
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TUYEÂN NGOÂN THEÁ GIÔÙI VEÀ GIAÙO DUÏC ÑAÏI HOÏC
Hoäi nghò Theá giôùi veà Giaùo duïc Ñaïi hoïc:
“GDÑH vaøo theá kyû 21 - Taàm nhìn vaø haønh ñoäng”
UNESCO, Paris, 5-9 thaùng 10 naêm 1998
(baûn toùm taét cuûa UNESCO Paris)
1. Giaùo duïc ñaïi hoïc (GDÑH) caàn ñöôïc nhaäp hoïc bình ñaúng ñoái vôùi taát caû moïi
ngöôøi treân cô sôû söï xöùng ñaùng, phuø hôïp vôùi Ñieàu 26.1 cuûa Tuyeân ngoân toaøn caàu veà
Nhaân quyeàn. Do ñoù, khoâng theå chaáp nhaän moät söï phaân bieät ñoái xöû naøo trong vieäc tieáp
nhaän vaøo GDÑH döïa treân chuûng toäc, giôùi tính, ngoân ngöõ, tín ngöôõng hoaëc kinh teá,
nhöõng khaùc bieät veà vaên hoaù xaõ hoäi, hoaëc nhöõng khieám khuyeát veà thaân theå.
2. Söù maïng coát loõi cuûa caùc heä thoáng GDÑH (giaùo duïc, ñaøo taïo, tieán haønh nghieân
cöùu vaø ñaëc bieät, ñoùng goùp vaøo vieäc phaùt trieån vaø tieán boä beàn vöõng cuûa toaøn xaõ hoäi) seõ
ñöôïc giöõ dìn, cuûng coá vaø tieáp tuïc phaùt trieån. Cuï theå laø giaùo duïc nhöõng ngöôøi toát nghieäp
coù chaát löôïng cao vaø nhöõng coâng daân coù traùch nhieäm, vaø cung caáp cô hoäi (espaces
ouverts) cho hoïc taäp ñaïi hoïc vaø cho hoïc taäp suoát ñôøi. Hôn nöõa, GDÑH ñaõ giaønh ñöôïc
moät vai troø chöa töøng coù trong xaõ hoäi ngaøy nay, nhö moät thaønh phaàn sinh ñoäng cuûa söï
phaùt trieån vaên hoaù, xaõ hoäi, kinh teá vaø chính trò vaø nhö laø moät truï coät cuûa vieäc xaây döïng
tieàm löïc noäi sinh, söï cuûng coá quyeàn con ngöôøi, söï phaùt trieån beàn vöõng, neàn daân chuû vaø
hoaø bình, trong moät khung caûnh phaùp luaät. Nhieäm vuï cuûa GDÑH laø ñaûm baûo cho caùc
giaù trò vaø caùc lyù töôûng cuûa moät neàn vaên hoaù hoaø bình seõ thaéng theá.
3. Caùc tröôøng ñaïi hoïc, ñoäi nguõ giaùo chöùc vieân chöùc nhaø tröôøng vaø sinh vieân caàn
giöõ dìn vaø phaùt trieån caùc chöùc naêng cô baûn cuûa noù, thoâng qua vieäc reøn luyeän ñaïo ñöùc
vaø tính nghieâm tuùc veà khoa hoïc vaø trí naêng trong caùc hoaït ñoäng khaùc nhau. Hoï coøn caà n
taêng cöôøng chöùc naêng pheâ phaùn vaø nhìn veà töông lai, thoâng qua söï phaân tích hieän traïng
cuûa caùc xu theá xaõ hoäi, kinh teá, vaên hoaù vaø chính trò noåi baät, chæ ra caùc vaán ñeà troïng taâm
ñeå döï kieán, caûnh baùo vaø phoøng ngöøa. Muoán vaäy, hoï caàn ñöôïc hoaøn toaøn töï chuû vaø töï
do veà hoïc thuaät, ñoàng thôøi caàn coù ñaày ñuû traùch nhieäm vaø giaûi trình ñoái vôùi xaõ hoäi.
4. Söï phuø hôïp cuûa GDÑH ñöôïc ñaùnh giaù qua söï aên khôùp giöõa nhöõng gì xaõ hoäi kyø
voïng vaø nhöõng gì maø noù ñang laøm. Ñeå coù söï phuø hôïp ñoù, caùc nhaø tröôøng vaø caùc heä
thoáng, ñaëc bieät trong caùc moái quan heä chaët cheõ giöõa noù vôùi theá giôùi vieäc laøm, caàn döïa
treân söï ñònh höôùng laâu daøi veà muïc tieâu vaø nhu caàu cuûa xaõ hoäi, bao goàm nhöõng moái
quan taâm veà vaên hoaù vaø baûo veä moâi tröôøng. Phaùt trieån caùc kyõ naêng vaø saùng kieán taïo
nghieäp caàn phaûi trôû thaønh moái quan taâm chính cuûa GDÑH. Caàn phaûi löu yù ñaëc bieät ñeán
vai troø phuïc vuï cuûa GDÑH ñoái vôùi xaõ hoäi, ñaëc bieät laø caùc hoaït ñoäng höôùng tôùi vieäc
laøm giaûm söï ngheøo khoù, thieáu khoan dung, baïo löïc, ngu doát, ñoùi keùm, huûy hoaïi moâi
tröôøng, beänh taät vaø nhöõng hoaït ñoäng höôùng tôùi vieäc cuûng coá hoøa bình, thoâng qua caùch
tieáp caän lieân ngaønh vaø xuyeân ngaønh.
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5. GDÑH laø moät phaàn cuûa heä thoáng lieân tuïc baét ñaàu töø giaùo duïc maãu giaùo tieåu
hoïc vaø giaùo duïc thöôøng xuyeân suoát ñôøi. Söï ñoùng goùp cuûa GDÑH vaøo söï phaùt trieån toaøn
boä heä thoáng giaùo duïc vaø toå chöùc laïi moái lieân keát cuûa noù vôùi moïi caáp baäc cuûa heä thoáng
giaùo duïc, ñaëc bieät laø vôùi giaùo duïc trung hoïc, caàn phaûi ñöôïc öu tieân. Giaùo duïc trung hoïc
caàn phaûi chuaån bò vaø taïo ñieàu kieän ñeå nhaäp hoïc vaøo GDÑH ñoàng thôøi cung caáp moät
neàn ñaøo taïo roäng ñeå chuaån bò cho hoïc sinh moät cuoäc soáng töï laäp.
6. Söï ña daïng hoùa caùc moâ hình GDÑH, ña daïng hoùa caùc phöông phaùp vaø tieâu
chuaån tuyeån choïn laø raát quan troïng ñoái vôùi caû vieäc ñaùp öùng nhu caàu vaø vieäc cung caáp
cho sinh vieân moät neàn taûng vaø moät söï ñaøo taïo nghieâm chænh maø theá kyû 221 ñoøi hoûi.
Ngöôøi hoïc phaûi coù moät haønh trang toái öu ñeå löïa choïn vaø söï chieám lónh kieán thöùc vaø bí
quyeát caàn phaûi ñöôïc löu yù trong moät khung caûnh suoát ñôøi, döïa treân ñaàu vaøo vaø ñaàu ra
linh ñoäng cuûa heä thoáng.
7. Chaát löôïng trong GDÑH laø moät khaùi nieäm ña chieàu, khaùi nieäm naøy bao truøm
moïi chöùc naêng vaø hoaït ñoäng cuûa noù: giaûng daïy vaø caùc chöông trình ñaøo taïo, nghieân
cöùu vaø hoïc thuaät, ñoäi nguõ sinh vieân, caáu truùc haï taàng vaø moâi tröôøng hoïc thuaät. Caàn ñaëc
bieät chuù yù ñeán vieäc naâng cao kieán thöùc thoâng qua nghieân cöùu. Caùc tröôøng ñaïi hoïc trong
moïi khu vöïc phaûi cam keát coâng khai vieäc ñaùnh giaù beân trong vaø beân ngoaøi, ñöôïc tieán
haønh bôûi caùc chuyeân gia ñoäc laäp. Tuy nhieân, caàn chuù yù ñuùng möùc ñeán caùc boái caûnh cuûa
khu vöïc vaø quoác gia, cuûa caùc tröôøng cuï theå ñeå coù theå keå ñeán tính ña daïng vaø traùnh söï
ñoàng ñeàu nhaát loaït. Caàn thieát phaûi coù moät caùi nhìn môùi vaø moâ hình môùi cuûa GDÑH, ñoù
laø giaùo duïc laáy sinh vieân laøm trung taâm. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù, chöông trình ñaøo taïo
caàn phaûi xaây döïng laïi sao cho khoâng chæ nhaèm naém kieán thöùc chuyeân moân moät caùch
ñôn giaûn maø caàn phaûi bao goàm vieäc chieám lónh caùc kyõ naêng, naêng löïc giao tieáp, oùc
phaân tích saùng taïo vaø pheâ phaùn, suy nghó ñoäc laäp vaø bieát laøm vieäc trong moät nhoùm giöõa
moät boái caûnh ña vaên hoùa.
8. Moät chính saùch maïnh meõ veà phaùt trieån ñoäi nguõ laø yeáu toá quan troïng ñoái vôùi caùc
tröôøng ñaïi hoïc. Caàn xaây döïng caùc chính saùch roõ raøng lieân quan ñeán giaùo chöùc ñaïi hoïc
sao cho coù theå caäp nhaät vaø naâng cao kyõ naêng cuûa hoï, khuyeán khích söï caûi tieán veà
chöông trình ñaøo taïo, phöông phaùp daïy vaø hoïc, vaø vôùi moät tình traïng taøi chính vaø
nghieäp vuï thích hôïp, ñeå ñaït chaát löôïng cao trong nghieân cöùu vaø giaûng daïy, phaûn aùnh
ñöôïc ñieàu khoaûn töông öùng cuûa Baûn Ñeà nghò lieân quan vôùi Tình traïng veà Giaùo chöùc
ñaïi hoïc ñaõ ñöôïc thoâng qua ôû Hoäi nghò toaøn theå cuûa UNESCO vaøo thaùng 11 naêm 1997.
9. Nhöõng ngöôøi ra quyeát ñònh ôû caáp quoác gia vaø caáp nhaø tröôøng neân ñaët sinh vieân
vaø nhu caàu cuûa hoï ôû trung taâm cuûa moái quan taâm cuûa mình vaø caàn xem hoï nhö laø ñoái
taùc chính vaø ñaïi dieän cho caùc beân lieân quan khi ñoåi môùi GDÑH. Caùc dòch vuï höôùng
daãn vaø tö vaán caàn ñöôïc phaùt trieån, coäng taùc vôùi caùc toå chöùc cuûa sinh vieân ñeå tính toaùn
caùc nhu caàu cuûa caùc loaïi hoïc vieân luoân luoân ña daïng. Nhöõng sinh vieân bò rôi caàn coù cô
hoäi thích hôïp ñeå quay trôû laïi GDÑH neáu coù luùc thích hôïp. Caùc tröôøng ñaïi hoïc caàn giaùo
duïc sinh vieân trôû thaønh nhöõng coâng daân ñöôïc thoâng tin ñaày ñuû vaø chuû ñoäng taän tuïy cao,
nhöõng ngöôøi bieát suy nghó moät caùch pheâ phaùn, bieát phaân tích caùc vaán ñeà cuûa xaõ hoäi,
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bieát tìm caùc giaûi phaùp cho caùc vaán ñeà cuûa xaõ hoäi, aùp duïng chuùng vaø nhaän laáy traùch
nhieäm xaõ hoäi.
10. Phaûi ñöa ra hoaëc taêng cöôøng caùc bieän phaùp ñeå ñaûm baûo söï tham gia cuûa phuï
nöõ vaøo GDÑH, ñaëc bieät ôû caáp ra quyeát ñònh vaø trong caùc chuyeân moân maø hoï chöa coù
ñaày ñuû ñaïi dieän. Tieáp theo caàn ñoøi hoûi ñeåà haïn cheá moïi thaønh kieán veà giôùi trong
GDÑH. Ñeå vöôït qua nhöõng chöôùng ngaïi vaø ñeå gia taêng söï nhaäp hoïc cuûa phuï nöõ vaøo
GDÑH, coøn caàn coù moät öu tieân caáp baùch trong quaù trình ñoåi môùi heä thoáng vaø tröôøng
hoïc.
11. Caàn phaûi taän duïng ñaày ñuû öu theá cuûa coâng ngheä thoâng tin vaø truyeàn thoâng môùi
ñeå ñoåi môùi GDÑH baèng caùch môû roäng vaø ña daïng hoùa caùch chuyeån taûi vaø baèng caùch
laøm cho kieán thöùc vaø thoâng tin saün saøng cho ñaïi chuùng roäng raõi coù theå söû duïng. Vieäc
truy caäp bình ñaúng vaøo caùc phöông tieän ñoù caàn ñöôïc ñaûm baûo thoâng qua söï hôïp taùc
quoác teá vaø söï hoã trôï ñoái vôùi caùc nöôùc khoâng ñuû naêng löïc ñeå coù ñöôïc caùc coâng cuï nhö
vaäy. Vieäc laøm cho caùc coâng ngheä ñoù thích öùng vôùi caùc nhu caàu quoác gia, khu vöïc vaø
ñòa phöông. Vieäc ñaûm baûo quaûn lyù kyõ thuaät, giaùo duïc vaø caùc heä thoáng tröôøng hoïc ñeå
duy trì chuùng phaûi ñöôïc öu tieân.
12. GDÑH caàn ñöôïc xem laø moät dòch vuï coâng coäng. Trong khi caàn huy ñoäng caùc
nguoàn ngaân quyõ ña daïng, tö vaø coâng, thì söï hoã trôï cuûa coâng quyõ cho GDÑH vaø nghieân
cöùu vaãn laø quan troïng ñeå ñaûm baûo moät thaønh töïu caân baèng cuûa caùc söù meänh xaõ hoäi vaø
giaùo duïc cuûa noù. Quaûn lyù vaø taøi chính trong GDÑH caàn trôû thaønh caùc coâng cuï ñeå taêng
cöôøng chaát löôïng vaø tính phuø hôïp cuûa noù. Ñieàu ñoù ñoøi hoûi moät söï phaùt trieån caùc naêng
löïc laäp keá hoaïch vaø phaân tích chính saùch thích hôïp vaø caùc chieán löôïc döïa treân söï coäng
taùc giöõa caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø caùc cô quan coù traùch nhieäm cuûa quoác gia. Quyeàn töï chuû
trong vieäc quaûn lyù coâng vieäc noäi boä laø caàn thieát, nhöng phaûi ñoàng thôøi coù söï giaûi trình
trong saùng vaø coâng khai ñoái vôùi xaõ hoäi.
13. Hoaït ñoäng quoác teá cuûa GDÑH laø moät thaønh phaàn coá höõu cuûa chaát löôïng cuûa
noù. Maïng löôùi, caùi maø ñaõ bieåu hieän nhö laø bieän phaùp chính cuûa hoaït ñoäng phaûi döïa
treân vieäc chia seû, ñoaøn keát vaø bình ñaúng giöõa caùc ñoái taùc. Vieäc “chaûy naõo” vaãn caàn
phaûi ñöôïc ngaên chaën vì chuùng tieáp tuïc cöôùp ñi töø caùc nöôùc ñang phaùt trieån vaø caùc nöôùc
kinh teá chuyeån ñoåi caùc chuyeân gia cao caáp caàn thieát ñeå laøm taêng toác söï tieán boä xaõ hoäi
cuûa hoï. Caàn phaûi öu tieân cho caùc chöông trình ñaøo taïo ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån, taïi
caùc trung taâm chaát löôïng cao taïo neân caùc maïng löôùi quoác gia vaø khu vöïc, keát hôïp vôùi
caùc khoaûng thôøi gian ngaén hoïc chuyeån ngaønh vaø hoïc taäp trung taêng cöôøng ôû nöôùc
ngoaøi.
14. Caùc coâng cuï chuaån hoùa quoác teá vaø khu vöïc ñeå coâng nhaän vieäc hoïc taäp vaø
baèng caáp caàn ñöôïc pheâ chuaån vaø aùp duïng, bao goàm caùc chöùng nhaän veà kyõ naêng vaø
naêng löïc cuûa nhöõng ngöôøi toát nghieäp, laøm cho sinh vieân chuyeån ñoåi caùc khoùa hoïc deã
daøng hôn, nhaèm taïo ñieàu kieän cho söï cô ñoäng beân trong heä thoáng quoác gia vaø giöõa caùc
heä thoáng vôùi nhau.
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15. Caàn phaûi coù söï coäng taùc chaët cheõ cuûa caùc phía lieân quan - caùc nhaø hoaïch ñònh
chính saùch quoác gia vaø nhaø tröôøng, caùc chính phuû vaø quoác hoäi, ñoäi nguõ giaûng daïy vaø
nhaân löïc lieân quan, caùc nhaø nghieân cöùu, caùc sinh vieân vaø gia ñình cuûa ho, theá giôùi vieäc
laøm, caùc nhoùm coäng ñoàng - ñeå ñöa vaøo quyõ ñaïo moät cuoäc vaän ñoäng ñoåi môùi vaø caûi
caùch theo chieàu saâu ñoái vôùi GDÑH.
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MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC CUÛA MOÄT SOÁ QUOÁC GIA
COÙ NEÀN GIAÙO DUÏC PHAÙT TRIEÅN
1. Muïc tieâu giaùo duïc Haøn Quoác
Muïc tieâu chung ñöôïc ghi trong Ñieàu 2 cuûa Luaät giaùo duïc nhö sau:
 Phaùt trieån kieán thöùc vaø thoùi quen caàn thieát cho vieäc phaùt trieån ñuùng ñaén, vaø taêng
cöôøng söùc khoeû, vaø trau doài tinh thaàn baát khuaát;
 Phaùt trieån tinh thaàn yeâu nöôùc ñeå baûo veä ñoäc laäp daân toäc vaø naâng cao lyù töôûng vì
söï nghieäp hoaø bình theá giôùi;
 Keá thöøa vaø phaùt huy neàn vaên hoaù daân toäc, goùp phaàn xaây döïng vaø phaùt trieån neàn
vaên hoaù theá giôùi;
 Trau doài tinh thaàn ñi tìm chaân lyù vaø naêng löïc tö duy khoa hoïc ñeå hoaït ñoäng saùng
taïo vaø soáng coù lyù trí;
 Phaùt trieån tình yeâu töï do vaø toân troïng traùch nhieäm caàn thieát ñeå soáng moät cuoäc
soáng coäng ñoàng hoaø thuaän vôùi tinh thaàn trung haäu, hôïp taùc vaø hieåu bieát;
 Phaùt trieån tình caûm thaåm myõ ñeå hieåu vaø saùng taïo ngheä thuaät, bieát yeâu caùi ñeïp
cuûa thieân nhieân vaø söû duïng thôøi gian raûnh roãi moät caùch coù hieäu quaû cho cuoäc soáng vui
töôi vaø hoaø thuaän;
 Trau doài ñöùc tính caàn cuø vaø taän tuî vôùi coâng vieäc ñeå trôû thaønh moät ngöôøi saûn
xuaát coù naêng löïc vaø moät ngöôøi tieâu duøng khoân ngoan cuûa cuoäc soáng kinh teá.
Nhöõng muïc tieâu chung naøy ñöôïc cuï theå hoaù ôû töøng caáp hoïc, phuø hôïp vôùi löùa tuoåi
cuûa hoïc sinh. Cuï theå laø ôû Ñieàu 146 cuûa Luaät giaùo duïc.
2. Muïc tieâu giaùo duïc Hoa Kyø
Coù theå khaúng ñònh, tröôùc moät loaït vaán ñeà ñang vaáp phaûi vaø nhöõng thaùch thöùc ôû
phía tröôùc, Hoa Kyø ñaõ quyeát ñònh caûi caùch giaùo duïc vaøo naêm 1996 ôû nhieàu khu vöïc
quan troïng nhaèm taïo ra nhöõng thay ñoåi caên baûn trong giaùo duïc maø troïng taâm laø muïc
tieâu, chuaån vaø ñaùnh giaù.
Trong Baûn baùo caùo chuû choát trong cuoán “Xaây döïng moät quoác gia cuûa nhöõng ngöôøi
hoïc” naêm 2006, John Engler, Tröôûng Tieåu ban muïc tieâu giaùo duïc quoác gia trình baøy
tröôùc Hoäi nghò Hoa Kyø vaø trong Keá hoaïch chieán löôïc 1998-2002 cuûa Boä Giaùo duïc Hoa
Kyø, ngöôøi ta thaáy giaùo duïc Hoa Kyø coù boán muïc ñích chieán löôïc vaø keøm theo ñoù laø
nhöõng muïc tieâu vaø bieän phaùp thöïc hieän töông öùng:
Muïc ñích chieán löôïc soá 1: Giuùp moïi hoïc sinh ñaït ñöôïc nhöõng tieâu chuaån hoïc vaán
caàn thieát ñeå hoï coù theå saün saøng laøm ngöôøi coâng daân coù traùch nhieäm, hoïc taäp tieáp vaø
laøm vieäc coù naêng suaát:
Muïc tieâu 1.1. Caùc bang trieån khai vaø thöïc hieän caùc tieâu chuaån caàn thieát vaø ñaùnh
giaù toaøn boä hoïc sinh veà caùc caáp hoïc chính;
Muïc tieâu 1.2. Moãi bang ñeàu coù heä thoáng keá hoaïch hoïc vaø haønh ñeå naâng cao thaønh
tích cuûa hoïc sinh, caûi thieän caùc kyõ naêng veà maët kyõ thuaät vaø môû roäng caùc cô hoäi ñeán vôùi
coâng danh cho moïi ngöôøi;
Muïc tieâu 1.3. Tröôøng hoïc an toaøn, coù kyû cöông, khoâng coù röôïu vaø ma tuyù;
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Muïc tieâu 1.4. Giaùo vieân coù taøi naêng vaø taän tuî trong töøng lôùp hoïc;
Muïc tieâu 1.5. Caùc gia ñình vaø coäng ñoàng quan taâm ñaày ñuû tôùi nhaø tröôøng vaø noã
löïc caûi thieän nhaø tröôøng;
Muïc tieâu 1.6. Hoïc sinh vaø gia ñình ñöôïc daønh quyeàn löïa choïn tröôøng coâng lôùn
hôn;
Muïc tieâu 1.7. Caùc tröôøng söû duïng coâng ngheä tieân tieán cho moïi hoïc sinh vaø giaùo
vieân ñeå caûi thieän giaùo duïc.
Muïc ñích chieán löôïc soá 2: Xaây döïng neàn taûng kieán thöùc vöõng chaéc cho moïi treû
em.
Muïc tieâu 2.1. Moïi treû em vaøo tröôøng saün saøng ñeå hoïc;
Muïc tieâu 2.2. Moïi treû em töï ñoïc ñöôïc ôû cuoái lôùp 3;
Muïc tieâu 2.3. Moãi hoïc sinh hoïc xong lôùp 8 phaûi coù khaû naêng ñaùp öùng ñuû caùc yeâu
caàu veà toaùn, bao goàm caû cô sôû cuûa ñaïi soá vaø hình hoïc;
Muïc tieâu 2.4. Nhoùm hoïc sinh ñaëc bieät ñöôïc nhaän dòch vuï vaø thaåm ñònh vôùi tieâu
chuaån cao.
Muïc ñích chieán löôïc soá 3: Ñaûm baûo con ñöôøng tieáp caän giaùo duïc sau trung hoïc vaø
hoïc suoát ñôøi:
Muïc tieâu 3.1. Hoïc sinh trung hoïc ñöôïc thoâng tin vaø trôï giuùp caàn thieát ñeå chuaån bò
vaøo sau trung hoïc coù keát quaû;
Muïc tieâu 3.2. Hoïc sinh sau trung hoïc ñöôïc taøi trôï vaø giuùp ñôõ caàn thieát ñeå nhaäp
hoïc vaø hoaøn thaønh chöông trình giaùo duïc;
Muïc tieâu 3.3. Vieäc trôï giuùp hoïc sinh sau trung hoïc vaø quaûn lyù caùc chöông trình
phaûi coù hieäu quaû vaø laønh maïnh veà taøi chính vaø coù traùch nhieäm vôùi ngöôøi thuï höôûng;
Muïc tieâu 3.4. Ngöôøi lôùn coù theå naâng cao kyû naêng cuûa mình vaø caûi thieän thu nhaäp
suoát ñôøi mình thoâng qua vieäc hoïc suoát ñôøi.
Muïc ñích chieán löôïc soá 4: Laøm cho Boä giaùo duïc trôû thaønh toå chöùc coù hieäu quaû cao
baèng caùch taäp trung vaøo caùc keát quaû, chaát löôïng phuïc vuï vaø laøm haøi loøng ngöôøi hoïc.
3. Muïc tieâu giaùo duïc Lieân Bang Nga
Söï thay ñoåi theå cheá chính trò - xaõ hoäi keùo theo söï thay ñoåi neàn giaùo duïc. Söï thay
ñoåi naøy ñöôïc phaûn aùnh trong Luaät Giaùo duïc 1992 (ñöôïc boå sung, ñieàu chænh naêm 1996)
vaø caùc vaên baûn phaùp cheá veà giaùo duïc cuûa Lieân bang Nga, quaùn trieät caùc nguyeân taéc cô
baûn sau:
 Baûo ñaûm tính nhaân vaên trong giaùo duïc, daønh söï öu tieân cho caùc giaù trò chung cuûa
con ngöôøi, ñôøi soáng vaø söùc soáng khoeû, söï phaùt trieån töï do cuûa caù nhaân; giaùo duïc phaûi
nhaèm vaøo vieäc nuoâi döôõng tinh thaàn coâng daân, loøng yeâu nöôùc cuûa ngöôøi hoïc;
 Baûo ñaûm söï thoáng nhaát trong lónh vöïc giaùo duïc vaø vaên hoaù cuûa Lieân bang, ñoàng
thôøi vaãn duy trì truyeàn thoáng vaên hoaù cuûa caùc daân toäc vaø caùc khu vöïc;
 Thöøa keá nhöõng giaù trò giaùo duïc saün coù ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu vaø söï löïa choïn
khaùc nhau cuûa ngöôøi hoïc;
 Giöõ gìn tính chaát truyeàn thoáng cuûa giaùo duïc trong caùc cô sôû giaùo duïc quoác gia vaø
thaønh phoá;
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 Baûo ñaûm söï töï do vaø ña nguyeân trong giaùo duïc;
 Ñaûm baûo tính daân chuû vaø coâng khai trong quaûn lyù giaùo duïc cuõng nhö tính töï chuû
cuûa caùc cô sôû giaùo duïc.
4. Muïc tieâu giaùo duïc Coäng hoaø Phaùp
Cheá ñoä giaùo duïc ôû Phaùp vaãn döïa vaøo nhöõng nguyeân taéc ñöôïc thöøa höôûng töø
truyeàn thoáng coäng hoaø: giaùo duïc phaûi coù tính ñaëc tröng, keá tuïc vaø bình ñaúng daân chuû.
Hieän nay, Phaùp nhaán raát maïnh muïc tieâu bình ñaúng veà caùc cô hoäi, giaûm bôùt nhöõng söï
bình ñaúng vaø taêng cöôøng reøn luyeän tính coâng daân.
Heä thoáng giaùo duïc phaûi ñaûm baûo:
 Truyeàn ñaït kieán thöùc vaø laøm cho hoïc sinh, sinh vieân tieáp nhaän ñöôïc caùc phöông
phaùp laøm vieäc tieân tieán.
 Chuaån bò cho caùc caù nhaân coù moät cuoäc soáng daân söï vaø ngheà nghieäp baèng söï reøn
luyeän caùch tö duy, phaùt trieån tinh thaàn traùch nhieäm caù nhaân vaø taäp theå, caùc khaû naêng
thích nghi vaø saùng taïo.
 Coù ñöôïc moät trình ñoä vaên hoaù chung thoâng qua thöïc haønh caùc hoaït ñoäng vaên
hoaù, ngheä thuaät, daân söï.
 Coù ñöôïc moät trình ñoä chuyeân nghieäp cao ñöôïc thöøa nhaän.
5. Muïc tieâu giaùo duïc Anh Quoác
ÔÛû Anh, muïc tieâu cuûa Boä Giaùo duïc vaø Lao ñoäng (DFEE) laø laøm cho moïi ngöôøi,
thoâng qua caùc cô hoäi toát nhaát coù theå trong giaùo duïc, ñaøo taïo vaø lao ñoäng, coù ñöôïc moät
cuoäc soáng ñaày ñuû, coù vò trí trong xaõ hoäi, vaø ñoùng goùp vaøo khaû naêng caïnh tranh ngaøy
caøng taêng cuûa Anh trong theá kyû XXI. Caùc muïc tieâu chính bao goàm:
 Ñaûm baûo taát caû caùc coâng daân treû tôùi 16 tuoåi ñaït caùc tieâu chuaån cao nhaát veà caùc
kyõ naêng cô baûn vaø moät neàn taûng vöõng chaéc veà hoïc haønh, laøm vieäc vaø thöïc hieän nghóa
vuï laâu daøi cuûa ngöôøi coâng daân - ñaëc bieät, baèng vieäc naâng cao khaû naêng ñoïc, vieát vaø
caùc kyõ naêng veà toaùn hoïc trong caùc tröôøng tieåu hoïc vaø ñöôïc hoaøn chænh trong caùc tröôøng
phoå thoâng cô sôû, tôùi möùc coù theå caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc ñoái thuû quoác teá.
 Khuyeán khích ngöôøi daân khoâng ngöøng naâng cao kieán thöùc, caùc kyõ naêng vaø söï
hieåu bieát trong suoát cuoäc ñôøi hoï vaø hoaøn thieän khaû naêng laøm vieäc trong moät thò tröôøng
lao ñoäng ñang bieán ñoåi - ñaëc bieät, baèng vieäc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc cô hoäi hoïc
taäp vaø ñaøo taïo nhieàu hôn nöõa, naâng cao chaát löôïng, giaûm bôùt nhöõng raøo caûn tôùi ñoäng
cô hoïc taäp caù nhaân, vaø thuyeát phuïc caùc chuû doanh nghieäp ñaàu tö vaøo löïc löôïng lao
ñoäng.
 Giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi khoâng coù coâng aên vieäc laøm - ñaëc bieät, giuùp ñôõ nhöõng
ngöôøi treû tuoåi, nhöõng ngöôøi thaát nghieäp laâu daøi vaø nhöõng ngöôøi trong tình traïng khoâng
coù ñuû khaû naêng trong thò tröôøng lao ñoäng khoâng ñaûm baûo coù coâng aên vieäc laøm, vaø thuùc
ñaåy moät thò tröôøng lao ñoäng coâng baèng vaø linh hoaït.
 Thuùc ñaåy söï bình ñaúng veà cô hoäi trong giaùo duïc, ñaøo taïo vaø nôi laøm vieäc, bao
goàm caû vieäc xoaù boû nhöõng ngaên caám, söï töôùc ñoaït cô hoäi giaùo duïc vaø ñaøo taïo trong xaõ
hoäi - ñaëc bieät, baèng vieäc ñaáu tranh loaïi boû vieäc phaân bieät giôùi tính, tuoåi taùc, chuûng toäc
hoaëc ngöôøi taøn taät, giuùp ñôõ ngöôøi daân keát hôïp giöõa lao ñoäng vôùi vieäc thöïc hieän caùc
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nghóa vuï, hoã trôï vieäc thöïc hieän coù muïc ñích vaø hieäu quaû ñeå giaûm bôùt söï töôùc ñoaït vaø
laøm giaûm khaû naêng hoïc taäp trong gia ñình vaø xaõ hoäi.
6. Muïc tieâu giaùo duïc Thaùi Lan
Muïc tieâu giaùo duïc maø Thaùi Lan muoán vöôn tôùi laø naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng
cho toaøn xaõ hoäi. Giaùo duïc phaûi ñaùp öùng nhöõng ñoøi hoûi cuûa xaõ hoäi hieän ñaïi, phaûi ñoän g
vieân tinh thaàn yeâu nöôùc ñeå nhaän thöùc ñöôïc giaù trò cuûa neàn quaân chuû laäp hieán - neàn daân
chuû ñoù ñöôïc soi saùng bôûi hieán phaùp vaø toân giaùo.
Laø moät quoác gia coù truyeàn thoáng phaùt trieån töø laâu ñôøi ñoàng thôøi chòu aûnh höôûng
maïnh cuûa neàn vaên minh AÂu - Myõ cho neân chính saùch phaùt trieån quoác gia noùi chung vaø
chính saùch phaùt trieån giaùo duïc noùi rieâng cuûa Thaùi Lan ñeàu höôùng tôùi toân troïng nhöõng
giaù trò truyeàn thoáng vaø ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu cuûa ñaát nöôùc trong hieän ñaïi. Hieán phaùp
vaø toân giaùo ( trieát lyù ñaïo Phaät) trôû thaønh hai truï coät chính cuûa neàn giaùo duïc Thaùi Lan
trong nhieàu thaäp kyû qua. Vôùi tyû leä ñaàu tö cho giaùo duïc töø ngaân saùch nhaø nöôùc khoaûng
20% trong nhieàu naêm qua, Thaùi Lan laø moät trong nhöõng quoác gia coù möùc tyû leä ñaàu tö
cao töø ngaân saùch nhaø nöôùc (so vôùi Malaixia khoaûng 15-16%) vaø neàn giaùo duïc coù nhöõng
tieán boä ñaùng keå. Cho ñeán nay Thaùi Lan ñaõ cô baûn xoaù xong naïn muø chöõ vaø phoå caäp
tieåu hoïc. Tyû leä ngöôøi bieát chöõ laø 94,7% (naêm 1999).
Theo truyeàn thoáng cuõ khi neàn kinh teá Thaùi Lan chöa phaùt trieån, coøn laïc haäu, chính
saùch giaùo duïc quoác gia ñöôïc ñònh hình theo quan nieäm “Hoïc khi coøn treû, kieám tieàn khi
lôùn tuoåi” ñieàu naøy daãn ñeán xu höôùng hoïc taäp, giaùo duïc chuû yeáu tìm kieám kieán thöùc,
hoïc vaán hôn laø thu nhaän kyõ naêng lao ñoäng ngheà nghieäp. Quan nieäm treân daàn daàn ñöôïc
khaéc phuïc cuøng vôùi quaù trình chuyeån dòch neàn kinh teá sang höôùng coâng nghieäp hoaù vôùi
nhu caàu lao ñoäng kyõ thuaät ngheà nghieäp ngaøy caøng gia taêng ôû moïi ngaønh kinh teá. Keá
hoaïch 5 naêm phaùt trieån giaùo duïc quoác gia laàn thöù taùm (1997-2001) ñöôïc hoaïch ñònh vôùi
caùc muïc tieâu chuû yeáu sau:
 Ñaûm baûo cho taát caû treû em ñöôïc chuaån bò toái thieåu 1 naêm tröôùc khi vaøo tieåu hoïc,
trong ñoù 90% treû em töø 3-5 tuoåi ñöôïc vaøo caùc lôùp tröôùc tieåu hoïc (maãu giaùo).
 Môû roäng quy moâ giaùo duïc trung hoïc, ñaûm baûo tyû leä nhaäp hoïc ñeán naêm 2001 laø
95% ôû löùa tuoåi 12-14 vaø 70% ôû löùa tuoåi 15-17.
 Môû roäng caùc dòch vuï ñaøo taïo ngheà vaø kyõ naêng lao ñoäng cho löïc löôïng lao ñoäng.
 Môû roäng quy moâ giaùo duïc sau trung hoïc vaø ñaïi hoïc - baûo ñaûm ñeán naêm 2001 coù
tyû leä toái thieåu nhaäp hoïc laø 20% trong ñoä tuoåi 12-24.
 Taêng tyû leä sinh vieân ñaøo taïo veà nhaân löïc khoa hoïc - coâng ngheä ôû baäc ñaïi hoïc
leân 40% vaøo naêm 2001.
 Söï phaùt trieån giaùo duïc ôû Thaùi Lan hieän nay ñöôïc theå hieän theo hai goùc ñoä laø
phaùt trieån veà soá löôïng, chaát löôïng vaø hieäu quaû.
7. Muïc tieâu giaùo duïc Inñoâneâxia.
Theo saéc luaät soá 2/1989 nhöõng muïc tieâu cuûa heä thoáng giaùo duïc quoác gia laø:
Thöù nhaát: xaùc laäp moät baûn chaát ngöôøi coù phaåm chaát cao vaø töï cöôøng töï löïc maø
caùc giaù trò ñeàu caên cöù vaøo heä thoáng yù thöùc Pancasila (heä yù thöùc nhaø nöôùc), ñöôïc theå
hieän trong naêm nguyeân taéc cô baûn cuûa nöôùc Coäng hoaø Inñoâneâxia: tín ngöôõng moät thaàn
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linh, nhaân baûn chính tröïc vaø vaên minh, keå caû loøng khoan dung vôùi moïi ngöôøi, söï thoáng
nhaát cuûa Inñoâneâxia, neàn daân chuû ñöôïc daãn daét bôûi söï khoân kheùo caân nhaéc thaän troïng
cuûa caùc ñaïi bieåu nhaân daân, coâng lyù xaõ hoäi cho moïi ngöôøi.
Thöù hai: uûng hoä xaõ hoäi, nhaân daân, nhaø nöôùc Inñoâneâxia. Trong boái caûnh roäng lôùn
cuûa coâng cuoäc phaùt trieån xaõ hoäi vaø quoác gia, muïc ñích cuûa giaùo duïc laø moät, maët khaùc,
taïo ra nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng vaø tieán boä khoa hoïc khieán cho Inñoâneâxia theo kòp thôøi
ñaïi trong theá kyû XXI. Giaùo duïc quoác gia phaûi caûi thieän ñôøi soáng quoác gia vaø phaùt trieån
nhaân daân Inñoâneâxia moät caùch toaøn dieän (töùc laø veà moïi maët: trí tueä, luaân lyù, tinh thaàn,
vaät chaát vaø xaõ hoäi).
Heä thoáng giaùo duïc cung caáp caùc cô hoäi hoïc taäp cho moïi coâng daân, baát keå giôùi
tính, toân giaùo, chuûng toäc, hoaøn caûnh xaõ hoäi hay kinh teá. Neàn giaùo duïc ñöôïc trieån khai
caên cöù vaøo boán chieán löôïc chính: taän duïng cô hoäi, chaát löôïng, hieäu quaû vaø phuø hôïp vôùi
caùc nhu caàu phaùt trieån. Noù ñöôïc tieán haønh moät caùch hôïp lyù, toaøn dieän vaø vöõng chaéc.
Heä thoáng giaùo duïc taïo ra cho moïi coâng daân Inñoâneâxia moät trình ñoä hoïc vaán cô baûn ñeå
coù theå vieát, ñoïc vaø tính toaùn, cuõng nhö coù theå söû duïng Bahasa Inñoâneâxia, ñieàu kieän
caàn thieát ñeå tham gia vaøo ñôøi soáng xaõ hoäi, daân söï vaø chính trò. Khoâng khí hoïc taäp vaø
giaûng daïy phaûi taïo ra loøng töï tin, yù thöùc tö duy saùng taïo vaø ñònh höôùng theo töông lai.
Coù theå hoïc taäp ôû trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng vaø hoïc taäp laø traùch nhieäm coäng ñoàng cuûa
gia ñình, coäng ñoàng vaø chính quyeàn.
8. Muïc tieâu giaùo duïc OÂxtraâylia
Muïc tieâu giaùo duïc ñaïi hoïc OÂxtraâylia ñöôïc toùm taét nhö sau:
- Môû roäng cô hoäi tieáp caän hoïc giaùo duïc ñaïi hoïc cho moïi ngöôøi daân;
- Khuyeán khích tính linh hoaït trong caùc cô sôû giaùo duïc ñaïi hoïc ñeå ñaùp öùng caùc
thaùch thöùc moâi tröôøng toaøn caàu hoaù vaø coâng ngheä môùi;
- Taêng caùc cô hoäi vaø löïa choïn cho moïi ngöôøi daân ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu giaùo
duïc vaø ñaøo taïo maø hoï caàn, khi hoï caàn, cuõng nhö phöông thöùc, ñòa ñieåm vaø thôøi gian
phuø hôïp nhaát vôùi töøng hoaøn caûnh cuï theå;
- Cung caáp ña daïng hôn ñeå coù khaû naêng naâng cao tieáp caän vaø löïa choïn nhieàu con
ñöôøng giöõa giaùo duïc - ñaøo taïo cuõng nhö choã laøm vieäc cho ngöôøi daân trong caùc giai
ñoaïn khaùc nhau cuûa ñôøi soáng cuûa hoï;
- Khuyeán khích tham döï vaøo thaønh coâng cuûa sinh vieân bao goàm caû ngöôøi baûn xöù
Oâxtraâylia.
9. Muïc tieâu giaùo duïc Malaixia
Keá hoaïch 5 naêm laàn thöù baûy 1996-2000 cuûa Malaixia ñaõ toùm löôïc nhöõng muïc tieâu
cuï theå cuûa ngaønh giaùo duïc nhaèm cung caáp ñuû soá löôïng ñoäi nguõ coâng nhaân laønh ngheà
vaø coù trình ñoä ñeå ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu nhaân löïc cuûa ñaát nöôùc. Sau ñaây laø moät soá
muïc tieâu cuï theå:
 Naâng cao naêng löïc cuûa caùc cô sôû giaùo duïc hieän nay, ñaëc bieät laø trong lónh vöïc
khoa hoïc vaø kyõ thuaät.
 Taêng cöôøng heä thoáng daïy hoïc baèng caùch cung caáp giaùo vieân ñuû trình ñoä vaø kinh
nghieäm cuõng nhö söû duïng nhieàu hôn nöõa caùc coâng ngheä vaø maùy tính hieän ñaïi.
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 Caûi thieän cô hoäi tieáp caän baèng caùch môû roäng cô sôû vaät chaát vaø chöông trình hoïc
töø xa.
 Caûi thieän coâng taùc quaûn lyù vaø caùc chöông trình ñaøo taïo cuõng nhö taêng cöôøng caùc
heä thoáng giaùm saùt ñaùnh giaù.
 Môû roäng cô sôû vaät chaát giaùo duïc ñaïi hoïc vaø caûi thieän coâng taùc quaûn lyù taøi chính
thoâng qua “töï do hoaù” vaø caùc phöông tieän khaùc.
 Taêng cöôøng nghieân cöùu vaø phaùt trieån.
 Taêng soá hoïc sinh vaøo hoïc ban khoa hoïc.
 Taêng cöôøng cô sôû vaät chaát cho giaùo duïc ôû caùc khu vöïc noâng thoân.
 Tieáp thu nhöõng giaù trò coù tính tích cöïc vaø thaùi ñoä ñuùng ñaén; hoïc hoûi tính saùng
taïo, kyõ naêng giao tieáp vaø phaân tích.
 Khuyeán khích khu vöïc tö nhaân ñaàu tö hôn nöõa vaøo giaùo duïc vaø ñaøo taïo.
10. Muïc tieâu giaùo duïc Nhaät Baûn.
Nhaät Baûn laø moät nöôùc naèm ôû khu vöïc Ñoâng Baéc AÙ, vôùi dieän tích 377.835 km2,
daân soá laø 126,9 trieäu ngöôøi (naêm 2000), laø nöôùc coù söï phaùt trieån kinh teá thaàn kyø trong
suoát boán thaäp kyû vöøa qua. Böôùc vaøo ñaàu nhöõng naêm 1980, Nhaät Baûn ñaõ ñaët cho heä
thoáng giaùo duïc hai vaán ñeà lôùn:
 Giaùo duïc phaûi ñöôïc phaùt trieån nhö theá naøo ñeå ñaûm baûo vò trí sieâu cöôøng veà kinh
teá - kyõ thuaät cuûa Nhaät Baûn khi böôùc vaøo theá kyû XXI.
 Laøm theá naøo ñeå giöõ dìn vaø phaùt huy truyeàn thoáng Nhaät Baûn trong quaù trình hieän
ñaïi hoaù ñaát nöôùc.
Muoán vaäy, giaùo duïc phaûi nhaèm ñaøo taïo moät lôùp ngöôøi môùi ñaày naêng löïc saùng taïo
- coù khaû naêng khaùm phaù, thích öùng nhanh choùng vôùi xaõ hoäi thoâng tin.
Ngaøy 5-9-1984, Hoäi ñoàng caûi caùch giaùo duïc Nhaät Baûn ñaõ neâu leân 8 nguyeân taéc cô
baûn laøm cô sôû xaây döïng chính saùch phaùt trieån giaùo duïc trong giai ñoaïn môùi laø:
- Toân troïng hôn nöõa nhaân caùch cuûa hoïc sinh.
- Taêng cöôøng kieán thöùc cô baûn.
- Phaùt trieån oùc saùng taïo, taêng cöôøng kyõ naêng, kyõ xaûo vaø tình caûm.
- Môû roäng cô hoäi choïn loïc nhaân taøi.
- Nhaân vaên hoaù moâi tröôøng giaùo duïc.
- Sôùm chuyeån tieáp qua heä thoáng giaùo duïc lieân tuïc.
- Theo kòp böôùc phaùt trieån cuûa quoác teá.
- Theo kòp tieán boä tin hoïc.

QUAÛN LYÙ VAØ ÑAØO TAÏO THEO HOÏC CHEÁ TÍN CHÆ
TAÏI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT*
PGS.TSKH. Nguyeãn Höõu Ñöùc
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TS. Nguyeãn Ñöùc Hoøa
Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø laït.
Heä thoáng tín chæ khoâng phaûi laø vaán ñeà môùi trong giaùo duïc cuûa nhieàu quoác gia treân theá
giôùi, nhöng ñoái vôùi Vieät nam, ñaøo taïo tín chæ ôû caùc tröôøng ñaïi hoïc chæ môùi laø söï thöû nghieäm
trong khoaûng 10 naêm trôû laïi ñaây, vaø vaãn ñang trong tình traïng “moø maãm”, moãi moät tröôøng coù
theå aùp duïng theo moät caùch khaùc nhau, theo caùch maø tröôøng ñoù coù theå hieåu, coù theå tieáp caän
ñöôïc trong haøng traêm kieåu moâ hình ñaøo taïo tín chæ cuûa theá giôùi ñaõ ñöa ra, ñaõ aùp duïng. Vì vaäy,
caâu hoûi ñöôïc ñöa ra ôû ñaây laø: moâ hình naøo coù theå aùp duïng phuø hôïp vôùi thöïc teá cho heä thoáng
giaùo duïc ñaïi hoïc hieän taïi cuûa Vieät Nam? Aùp duïng treân nhöõng nguyeân taéc cô baûn naøo? Ñeå goùp
moät tieáng noùi mang tính thöïc tieãn cho vieäc ñaøo taïo theo heä thoáng tín chæ, tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø
Laït-vôùi tö caùch moät tröôøng ñaïi hoïc ñaõ aùp duïng, ñaõ traûi nghieäm ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ
hôn 10 naêm qua, xin neâu leân moät soá ñieåm then choát trong coâng taùc toå chöùc vaø quaûn lyù ñaøo taïo.
I.
Toå chöùc ñaøo taïo:
Töø naêm 1994, tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït vaø moät soá tröôøng ñaïi hoïc khaùc ñaõ chuyeån sang thí
ñieåm ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ. Böôùc ñaàu, caùc ñieåm toái thieåu, cô baûn trong ñaøo taïo tín
chæ ñaõ ñöôïc tröôøng aùp duïng moät caùch maùy moùc vaøo heä thoáng:
▫ Xaây döïng chöông trình hoïc (trong ñoù laàn ñaàu tieân caùc hoïc phaàn ñöôïc ñöa ra ñeå sinh vieân
löïa choïn)  Xaây döïng giaùo trình  Xaây döïng ngaân haøng ñeà thi traéc nghieäm  Toå chöùc heä
thoáng coá vaán hoïc taäp (CVHT) Ñaêng kyù hoïc phaàn thoâng qua CVHT  Tröôøng saép xeáp
thôøi khoùa bieåu (quaûn lyù heä thoáng) Toå chöùc giaûng daïy qua video (lôùp hoïc coù haøng ngaøn
sinh vieân)  Thaønh laäp Trung taâm khaûo thí  Khuyeán khích thi theo hình thöùc traéc nghieäm
 Chaám thi baèng maùy Scaner.
▫ Vieäc hoïc vaø thi cuûa sinh vieân:
Ñaêng kyù HP

Tham gia hoïc taäp

Thi tröôït

Thi 1 laàn

Ñaêng kyù HP tieáp

Hoïc taäp tieáp….

Thi ñaït

Vôùi quy trình hoïc chæ coù 2 hoïc kyø chính trong 1 naêm hoïc (khoâng coù hoïc kyø phuï) vaø thi
1 laàn neâu treân, soá sinh vieân thi tröôït phaûi chôø ñôïi 1 naêm sau môùi coù cô hoäi hoïc laïi vaø traû nôï
trong traïng thaùi chôø ñôïi, khoâng töï tin, gaây neân moät laøn soùng boû giôø leân lôùp, daãn ñeán nhieàu
teä naïn naûy sinh trong sinh vieân. Ñeán naêm 1996-1997 soá löôïng sinh vieân boû giôø leân lôùp taêng
voït, Hieäu tröôûng nhaø tröôøng ñaõ quyeát ñònh toå chöùc cho thi 2 laàn. Keát quaû sinh vieân ñaõ trôû
laïi vôùi vieäc hoïc, vaø hoï cho raèng vieäc thi tröôït khoâng coøn laø söï may ruûi maø laø thöïc chaát
kieán thöùc cuûa hoï caàn phaûi ñöôïc cuûng coá laïi baèng söï ñaêng kyù hoïc laïi. Ñeán naên 2000, tröôøng
ñaõ toå chöùc hoïc kyø heø daønh cho caùc sinh vieân coøn nôï caùc hoïc phaàn trong 2 hoïc kyø nhaèm caûi
thieän ñaàu ra. Maëc duø vaäy, soá löôïng sinh vieân sau 6 naêm khoâng theå ra tröôøng ñöôïc toàn ñoïng
vôùi soá löôïng khaù lôùn. Tröôùc vaán ñeà naøy, tröôøng ñaõ ñöa ra chuû tröông:
Sinh vieân sau 6 naêm neáu coøn thieáu 7 tín chæ trôû xuoáng (khoaûng 2 hoïc phaàn) seõ cho
pheùp hoïc tieáp ñeå traû nôï.
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Sinh vieân sau 6 naêm neáu coøn thieáu treân 7 tín chæ ñöôïc chuyeån sang heä töø xa, neáu
khoâng quaù 9 naêm ñaøo taïo.
Vôùi chuû tröông naøy ñaõ caûi thieän ñaàu ra vaø cô hoäi toát nghieäp cho sinh vieân ôû heä chính quy
vaø khoâng chính quy.
II.
Quaûn lyù ñaøo taïo vaø heä thoáng thoâng tin quaûn lyù:
Vôùi phöông thöùc toå ñaøo taïo neâu treân laø söï keát hôïp ñaøo taïo theo tín kieåu nöôùc ngoaøi vaø
nieân cheá cuûa Vieät Nam. Vì theá, vieäc quaûn lyù ñaøo taïo vaø heä thoáng thoâng tin quaûn lyù cuûa tröôøng
caàn ñöôïc thay ñoåi ñeå thích öùng, ñeán nay ñaõ ñöôïc nhieàu laàn caûi tieán, naâng caáp vaø phuïc vuï toát
coâng taùc quaûn lyù cuûa tröôøng. Quaûn lyù ñaøo taïo vaø heä thoáng thoâng tin quaûn lyù cuûa tröôøng ñöôïc
moâ taû theo sô ñoà 1.
Ñeå thöïc hieän heä thoáng thoâng tin quaûn lyù cô baûn neâu treân, tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø laït ñaõ trieät ñeå
khai thaùc vaø aùp duïng coâng ngheä thoâng tin coù theå coù vaøo heä thoáng quaûn lyù. Cho ñeán nay, nhaø
tröôøng ñaõ coù khaù ñaày ñuû chöông trình phaàn meàm phuïc vuï quaûn lyù, caùc thoâng tin naøy ñöôïc keát
noái qua maïng LAN cuûa tröôøng, phuïc vuï hieäu quaû, chính xaùc vaø nhanh choùng cho coâng taùc
quaûn lyù. Caùn boä vaø sinh vieân coù theå caäp nhaät thoâng tin lieân quan treân trang WEB cuûa tröôøng.
Beân caïnh ñoù tröôøng ñaõ hoaøn chænh Trung taâm thoâng tin-Thö vieän vôùi vieäc quaûn lyù qua coång töø,
maõ vaïch; thö vieän ñieän töû, phoøng ña chöùc naêng cho sinh vieân hoïc taäp töï do.
III.
Caùc baøi hoïc kinh nghieäm vaø kieán nghò
a/ Caùc baøi hoïc kinh nghieäm:
1. Ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ (HCTC) maø tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñang aùp duïng cho thaáy noù
ñaûm baûo ñöôïc tính lieân thoâng, khoa hoïc, chuû ñoäng, linh hoaït, vaø khaû naêng thích öùng cao vôùi
thöïc tieãn.
Tính lieân thoâng deã daøng giöõa caùc baäc ñaøo taïo, ngaønh ñaøo taïo vaø giöõa caùc heä ñaøo
taïo (chính quy-khoâng chính quy).
Tính khoa hoïc gaén lieàn vôùi vieäc phaân chia caùc hoïc phaàn (baét buoäc, töï choïn, hoïc
tröôùc-sau, tieân quyeát).
Tính chuû ñoäng laø cho pheùp sinh vieân chuû ñoäng löïc choïn chöông trình hoïc cuûa
mình. Ñoàng thôøi cho pheùp sinh vieân hoïc taäp phuø hôïp vôùi khaû naêng thöïc teá cuûa
mình: söùc khoûe, nhaän thöùc, taøi chính.
Tính linh hoïat vaø thích öùng trong ñaøo taïo ñoù laø khaû naêng thay ñoåi moät caùch nhanh
choùng chöông trình ñaøo taïo theo nhu caàu thöïc teá cuûa xaõ hoäi, cuûa phía söû duïng
nguoàn nhaân löïc.
2. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc thöïc teá ñaøo taïo theo HCTC treân cô sôû moâ hình ñaøo taïo cuûa tröôøng ñaõ löïa
choïn vaø aùp duïng, tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñaõ döïa vaøo Quy cheá 04 vaø 31 ñeå ban haønh Quy cheá
ñaøo taïo theo hoïc cheá tín. Cho ñeán nay, nhöõng ñieåm cô baûn trong Quy cheá cuûa tröôøng hoaøn
toaøn töông thích vôùi döï thaûo Quy cheá khung maø Boä GD&ÑT ñaõ ñöa ra, cuï theå, ñaõ thoûa maõn
ñöôïc 10 trong 12 ñaëc ñieåm cuûa heä

QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO
VAØ HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN LYÙ
Sô ñoà 1: Quaûn lyù ñaøo taïo vaø heä thoáng thoâng tin quaûn lyù taïi ÑHÑL
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Ban Giaùm hieäu

- Tham vaán
- Baùo caùo

Sinh vieân

- Nhaäp hoïc:
noäp hoà sô
(HS)

Phoøng chöùc naêng

Noäp hoà sô

- Kyù nhaän
baèng toát
nghieäp
(TN)

Khoa chuyeân moân

File Danh saùch lôùp

- Phaân chuû nhieäm lôùp
- Toå chöùc cho SV
ñaùnh giaù reøn luyeän

QLSV:

Caáp Theû SV-MSSV

- File Danh saùchSV
- File ñaõ k.tra HS
- Ñaêng kyù
Hoïc phaàn
(ÑKHP)

Chæ ñaïo
Göûi baùo caùo ÑT

- Quaûn lyù HS
- Ñaùnh giaù reøn
luyeän cuûa SV

File Ñaùnh giaù SV

…………………

-File SV TN caàn k.tra HS

QLÑT:

ÑKHP

Caáp phaùt baèng
Chöùng chæ

- File SV ÑKHP

- Queùt, in Phieáu
ÑKHP cho SV.
- Môû lôùp coù 25 SV
trôû leân
- Quaûn lyù ñieåm.
- Xeùt TN
- Caáp phaùt baèng TN
- Caáp phaùt baûng
ñieåm.………………
….

Keá hoïach giaûng daïy
Xeáp TKB
Xeáp Lòch thi HK
In Danh saùch thi
In phieáu ñieåm
File ñieåm
Thoáng keâ giôø giaûng
T. keâ coi chaám thi
Danh saùch SVTN

- Hoïach ñònh, xaây
döïng chöông trình hoïc
- Toå chöùc cho SV
ÑKHP
- Phaân coâng giaûng
daïy
……………………..

- File SV ñoùng hoïc phí
- Thanh toaùn tieàn giôø

- Nhaân söï
-HÑ

môøi

giaûng
Ñoùng hoïc phí
Nhaän hoïc boång

TCKH:

Cheá ñoä

- Quaûn lyù hoïc phí
- Phaùt hoïc boång
- Thanh toaùn giôø
giaûng daïy
…………..

TCHC:
- Quaûn lyù nhaân söï
- Cheá ñoä, löông
- Hôïp ñoàng giaûng daïy

…………………..

QUY TRÌNH XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO
Sô ñoà 2: Quy trình xaây döïng chöông trình ñaøo taïo taïi Ñaïi hoïc Ñaø laït
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-

Traùch nhieäm:
Xaây döïng chöông trình chuyeân ngaønh
(ngaønh phuï) theo caùc yeâu caàu cuûa tröôøng
ñöa ra treân cô sôû cuûa chöông trình khung.

KHOA CHUYEÂN
MOÂN

Phaûn bieän
(ngoaøi tröôøng)

HOÄI ÑOÀNG
KHOA HOÏC
KHOA

Traùch nhieäm:
Xaây döïng chöông trình ñaøo taïo (ngaønh
chính) theo caùc yeâu caàu cuûa tröôøng ñöa ra
treân caùc ñeà nghò cuûa caùc Boä moân veà
chöông trình chuyeân ngaønh.

-

Traùch nhieäm:
Göûi chöông trình tôùi caùc phaûn bieän.
Thaåm ñònh chöông trình theo caùc yeâu caàu
cuûa tröôøng ñöa ra vaø xem xeùt boå sung,
söûa chöõa döïa treân caùc yù kieán phaûn bieän.

-

Traùch nhieäm:
Cung caáp caùc taøi lieäu, coâng cuï.
Ñaûm baûo khung chöông trình, chöông
trình khung vaø y/c cuûa tröôøng:
+ Ñaûm baûo khoái löôïng kieán toái cuûa CTK.
+ Luaän vaên 15TC, HPTC coù ñ/k.
+ HPTC chieám toái thieåu 20%.
Trình Hieäu tröôûng pheâ duyeät.
Toå chöùc thöïc hieän.

PHOØNG QUAÛN
LYÙ ÑAØO TAÏO
-

HIEÄU TRÖÔÛNG

-

Traùch nhieäm:
Kyù quy trình xaây döïng CT.
Pheâ duyeät.
Kyù Quyeát ñònh ban haønh.

thoáng ñaøo taïo tín chæ maø Boä GD&ÑT ñöa ra, coøn 2 ñaëc ñieåm 10 vaø 12 laø khoâng
theå vì noù naèm ngoaøi thaåm quyeàn cuûa tröôøng.
3. Ñeå ñaøo taïo theo HCTC coù hieäu quaû, coù chaát löôïng caàn ñaûm baûo vaø thoûa maõn
caùc yeáu toá cô baûn sau:
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3.1.

Caàn thay ñoåi veà quan nieäm ñaøo taïo moät caùch trieät ñeå trong laõnh ñaïo vaø caùn boä
cuûa tröôøng, thay ñoåi caùch tieáp caän vaán ñeà, töø ñoù xaây döïng loä trình thöïc hieän moät
caùch coù heä thoáng, coù chuaån möïc.
3.2. Caàn coù moät heä thoáng coâng cuï quaûn lyù ñaày ñuû, ñoù laø Quy cheá ñaøo taïo vaø ñaày ñuû
caùc quy ñònh ñaùp öùng cho caû quy trình ñaøo taïo (xem minh hoïa ôû sô ñoà 2). Ñoàng
thôøi phaûi trieät ñeå aùp duïng coâng ngheä thoâng vaøo quaûn lyù.
3.3. Caàn phaûi hoaïch ñònh, xaây döïng chöông trình hoïc moät caùch khoa hoïc vaø mang
tính naêng ñoäng ñeå thoûa maõn yeáu toá söï ñi tröôùc cuûa tri thöùc cuûa ñaøo taïo, nhöng
vöøa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa xaõ hoäi, cuûa phía tuyeån duïng nguoàn nhaân löïc.
3.4. Caàn coù moät heä thoáng giaùo trình, ñeà cöông baøi giaûng vaø taøi lieäu tham khaûo ñaùp
öùng ñuû nhu caàu cuûa ngöôøi daïy laãn ngöôøi hoïc.
3.5. Caàn coù moät heä thoáng thoâng tin thö vieän ñuû maïnh, caùc phoøng thí nghieäm ñaày ñuû,
ñoàng thôøi phaûi gaén keát, lieân keát ñöôïc vôùi caùc Vieän nghieân cöùu, caùc cô sôû saûn
xuaát ngoaøi tröôøng.
3.6. Ñaøo taïo theo HCTC caàn coù caùc phoøng hoïc ña chöùc naêng, ña phöông tieän.
3.7. Caàn phaûi giaûm taûi giôø leân lôùp, chuyeån giôø ñoïc baøi giaûng thaønh vieäc töï hoïc, töï
nghieân cöùu cuûa sinh vieân döôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau. Hieän Ñaïi hoïc Ñaø laït
ñang aùp duïng giaûm 2tieát/1tín chæ giôø leân lôùp. Trong naêm hoïc naøy seõ quy ñònh ñoái
vôùi phaàn lyù thuyeát chæ ñöôïc thöïc giaûng khoûang 70%, 30% coøn laïi laø phaàn baøi
taäp, töï nghieân cöùu, giaûi quyeát caùc vaán ñeà thöïc teá, thöïc taäp, v.v…. theo höôùng
daãn cuûa giaûng vieân döôùi hình thöùc lôùp nhoû, thoâng qua internet, nghieân cöùu qua
giaùo ñieän töû v.v….
3.8. Caàn toå chöùc thi vaø ñaùnh giaù vieäc hoïc cuûa sinh vieân moät caùch chaët cheõ, nghieâm
tuùc vaø khaùch quan. Quan ñieåm cuûa Ñaïi hoïc Ñaø laït laø: Toå chöùc thi chaët cheõ,
nghieâm tuùc  buoäc sinh vieân phaûi hoïc nghieâm tuùc (töùc laø ñöa SV veà vôùi lôïi ích
cuûa chính mình-hoïc taäp, thu nhaän kieán thöùc); Toå chöùc ñaùnh giaù khaùch quan
(ngöôøi daïy ñoäc laäp vôùi ngöôøi ra ñeà, ngöôøi chaám thi)  buoäc giaùo vieân giaûng daïy
nghieâm tuùc (ñöa ngöôøi thaày veà vôùi giaù trò ñích thöïc cuûa ngheà nghieäp).
3.9. Thi vaø ñaùnh giaù theo nhieàu phöông phaùp, nhieàu hình thöùc khaùc nhau: vaán ñaùp, töï
luaän, traéc nghieäm, hoaëc keát hôïp vôùi nhau; thi treân maùy; tieåu luaän, ñoà aùn moân
hoïc v.v….
3.10. Ñaøo taïo theo HCTC caàn Toå chöùc höôùng daãn hoïc taäp vaø ñaùnh giaù reøn luyeän cuûa
sinh vieân thöïc chaát vaø hieäu quaû. Hieän Ñaïi hoïc Ñaø laït ñang thöïc hieän thoâng qua
giaùo vieân chuû nhieäm lôùp: chuû nhieäm lôùp = ngöôøi quaûn lyù lôùp + coá vaán hoïc taäp.
b/ Kieán nghò:
o Vôùi giaùo duïc, ñaøo taïo ôû Vieät nam hieän nay chöa theå chuyeån haún sang heä thoáng
tín chæ (töø phoå thoâng ñeán ñaïi hoïc), thì vieäc ñaøo taïo ôû baäc ñaïi hoïc ñöôïc toå chöùc
treân cô sôû chöông trình khung laø söï caàn thieát vaø nhaát thieát cho thôøi gian quaù ñoä
nhö hieän nay. Song, ñaõ ñeán luùc Boä GD&ÑT caàn ban haønh Quy cheá khung veà
ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ ñeå caùc tröôøng coù moät heä quy chieáu trong ñaøo taïo
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o

o

tín chæ. Neáu khoâng, vôùi söï khaùc bieät hieän ñang toàn taïi trong caùc tröôøng ñaøo taïo
theo HCTC ngaøy caøng gia taêng, ngaøy caøng khaùc bieät nhau, vaø tôùi moät luùc naøo
ñoù seõ trôû thaønh dò bieät khoù ñieàu chænh, khoù thay ñoåi, vaø treân toång theå - khoù coù
theå xaây döïng neân moät heä thoáng tín chæ theo ñuùng nghóa ban ñaàu cuûa noù voán coù,
ñuùng vôùi mong muoán ban ñaàu cuûa vieäc hoaïch ñònh vaø xaây döïng heä thoáng tín chæ
maø Boä ñaõ ñöa ra.
Vì ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ (HCTC) mang ñaëc tröng öu vieät ñöôïc neâu ôû muïc
III.1., vì theá caàn xaùc ñònh laïi khoái löôïng cuûa caùc khoái kieán thöùc: GDQP, KH
Maùc-Leânin, GDTC trong toång theå cuûa caáu truùc chöông trình ñeå khoâng laøm maát
hay laøm giaûm ñi tính öu vieät voán coù cuûa noù. Ñoàng thôøi, phaûi thay ñoåi moät caùch
cô baûn vieäc daïy, vieäc hoïc vaø ñaùnh giaù caùc hoïc phaàn naøy.
Boä caàn coù caùc khoaù huaán luyeän vaø caùc taøi lieäu mang tính caåm nang cho caùc caùn
boä quaûn lyù, cho caùc coá vaán hoïc taäp. Ñaëc bieät, caùc coá vaán hoïc taäp phaûi mang tính
“chuyeân nghieäp” khi caùc tröôøng ñaïi hoïc thöïc söï ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ
theo ñuùng nghóa ñích thöïc cuûa noù, vaø khi caùc tröôøng thöïc söï böôùc vaøo trong cô
cheá thò tröôøng.

Vôùi vieäc toå chöùc vaø quaûn lyù ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ taïi Ñaïi hoïc Ñaø Laït nhö
trình baøy ôû treân ñaõ ñöa nhaø tröôøng thoaùt khoûi nhöõng khoù khaên maø tröôùc ñaây tröôøng gaëp
phaûi, ñoàng thôøi cho pheùp tröôøng tieáp tuïc ñoåi môùi, tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng. Hy
voïng raèng, vôùi traûi nghieäm ñoù cuûa Ñaïi hoïc Ñaø Laït seõ goùp moät tieán g noùi mang tính thöïc
tieãn, höõu ích giuùp cho caùc tröôøng ñang chuyeån ñoåi ñaøo taïo theo nieân cheá sang hoïc cheá
tín chæ.
Ñaø Laït, thaùng 09 naêm 2006
* Baùo caùo taïi Hoäi nghò taäp huaán heä thoáng tín
do Boä GD&ÑT toå chöùc taïi
Ñaø Naüng naêm 2006

Chæ coù taàng lôùp tri thöùc môùi
coù hoaøi baõo xöùng taàm
vaø coù khaû naêng bieán hoaøi
baõo thaønh hieän thöïc!
MOÂ HÌNH HOÙA KIEÅU DAÏY HOÏC
LAÁY HOÏC SINH LAØM TRUNG TAÂM.
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TS. Nguyeãn Ñöùc Hoøa
Phoøng Quaûn lyù Ñaøo taïo

I. Ñaët vaán ñeà:
Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ngaønh Giaùo duïc ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn
ñaùng khích leä trong söï nghieäp cuûa mình, ñoàng thôøi töø nhöõng keát quaû ñoù cuõng ñang môû
ra nhöõng nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên, nhöõng vaán ñeà caàn quan taâm vaø giaûi quyeát. Söï
nghieäp Giaùo duïc nhaèm tôùi muïc ñích laø taïo nguoàn nhaân löïc coù trình ñoä ñeå ñaùp öùng söï
nghieäp coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ñeå thöïc hieän ñöôïc muïc ñích ñoù ñoøi
hoûi phaûi ñoåi môùi giaùo duïc, vaø khi noùi ñeán ñoåi môùi giaùo duïc laø noùi ñeán ñoåi môùi coâng
ngheä giaùo duïc daïy hoïc (CNDH). Nhö chuùng ta ñaõ bieát, baát kyø coâng ngheä naøo thì söï ñoåi
môùi luoân xaûy ra theo hai caùch: hoaëc lieân tuïc, hoaëc giaùn ñoaïn. Nhöng ôû ñaây, theo toâi,
CNDH chæ coù theå ñoái môùi lieân tuïc, chöùù khoâng theå laø söï ñoåi môùi giaùn ñoaïn. Bôûi vaán ñeà
laø ôû choã, trong CNDH con ngöôøi vöøa laø ñoái töôïng vöøa laø muïc tieâu quaù trình ñaøo taïo , vaø
hôn theá nöõa, con ngöôøi – moät caùch toång quaùt trong tieán trình cuûa mình laø moät chuoãi
phaùt trieån lieân tuïc khoâng ngöøng vaø khoâng theå giaùn ñoaïn. Ñieàu khaùc bieät caên baûn giöõa
CNDH vôùi caùc coâng ngheä khaùc laø ôû choã naøy. Vì vaäy, trong ñoåi môùi giaùo duïc duø laø noäi
dung hay phöông phaùp thì khoâng theå taùch khoûi quan ñieåm khaùi quaùt ñoù. ÔÛ ñaây chuùng
toâi chæ döøng laïi veà moät soá vaán ñeà cuûa khía caïnh ñoåi môùi phöông phaùp – ñoù laø kieåu daïy
hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm (HSLTT) vaø moâ hình hoùa kieåu daïy hoïc naøy vaøo trong
coâng taùc giaûng daïy. Vaø moâ hình naøy cuõng phaûi mang tính lieân tuïc xeùt treân phöông dieän
ñoåi môùi coâng ngheä.
II. Noäi dung:
1) Nhöõng ñaëc tröng cuûa caùc kieåu daïy hoïc:
Tröôùc heát chuùng ta ñeà caäp tôùi nhöõng ñaëc tröng cuûa hai kieåu daïy: Truyeàn thoáng vaø kieåu
daïy laáy hoïc sinh laøm trung taâm.
a/ Daïy hoïc theo kieåu coå ñieån – kieåu laáy thaày laøm trung taâm:
Kieåu daïy hoïc laáy thaày laøm trung taâm coù nhöõng ñaëc tröng nhö sau:
 Ngöôøi thaày laø nhaân vaät trung taâm, laø tieâu ñieåm cuûa quaù trình daïy hoïc. Ngöôøi thaày laø
nguoàn truyeàn thoâng tin, coøn hoïc troø laø nôi thu nhaän thoâng tin coù saün moät caùch thuï
ñoäng. Vì theá, troø theå hieän keát quaû baèng trí nhôù , baèng söï taùi taïo laïi nhöõng gì coù ñöôïc
thoâng qua baøi giaûng cuûa thaày. Do ñoù vieäc hình thaønh naêng löïc chuû ñoäng saùng taïo
cho ngöôøi hoïc laø moät haïn cheá noåi baät cuûa kieåu daïy hoïc naøy.
 Phöông phaùp:
Ñeå phuø hôïp vôùi caùch daïy naøy laø phöông phaùp dieãn giaûng, noù mang ñaäm tính ñoäc thoaïi
cuûa ngöôøi daïy, ngöôøi thaày trôû thaønh ngöôøi ñoïc laïi moät caùch trung thaønh giaùo aùn cuûa
mình, khoâng caàn bieát ñeán moät caùch kòp thôøi vaø roõ raøng khaû naêng – trình ñoä – möùc ñoä
nhaän thöùc cuûa hoïc sinh ñeå ñieàu chænh quaù trình daïy hoïc. Nhö theá, kieåu daïy hoïc naøy chæ
cô baûn nhaán maïnh quaù trình daïy, nhaán maïnh vai troø cuûa ngöôøi thaày, cho neân nguoàn
thoâng tin töø kieåu daïy hoïc naøy laø moät chieàu: chieàu töø thaày ñeán troø. Chính vì leõ ñoù kieåu
daïy naøy cho thaáy keát quaû cuûa troø laø söï theå hieän baèng trí nhôù, baèng söï taùi taïo laïi nhöõng
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noäi dung baøi hoïc moät caùch maùy moùc, keùm khaû naêng saùng taïo khi vaän duïng nhöõng kieán
thöùc ñaõ ñöôïc trang bò.
b/ Kieåu daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm:
Ñeå khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa caùch daïy hoïc cuõ, laâu nay trong ngaønh chuùng ta ñaõ
höôùng ñeán kieåu daïy hoïc HSLTT. Ñaây laø kieåu daïy hoïc hieân ñaïi, bôûi noù coù nhöõng ñaëc
tröng sau:
 Tröôùc heát, ñaây laø kieåu daïy hoïc nhaán maïnh ñeán quaù trình hoïc, nghóa laø hoïc ñöôïc laáy
laøm trung taâm, laø tieâu ñieåm cuûa hoaït ñoäng sö phaïm. Vaø quaù trình naøy nhaèm höôùng
ñeán vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån kyõ naêng nhaän thöùc vaø saùng taïo cuûa troø. Maø tröôùc
heát laø hình thaønh kyõ naêng hoïc, cuõng nhö caùch hoïc theo phöông phaùp naøy – ñoù laø
khaû naêng töï hoïc, khaû naêng ñoäc laäp tìm toøi ñeán vôùi nhöõng tri thöùc caàn thieát cho hoï.
Vì theá hoïc sinh caàn ñöôïc taïo ñieàu kieän ñeå tìm toøi vaø quyeát ñònh, khaùm phaù vaø giaûi
quyeát vaán ñeà. Baèng caùch ñoù ñaõ taïo cho ngöôøi hoïc ñöôïc ñöùc tính töï tin vaøo baûn thaân,
tin vaøo chính khaû naêng, naêng löïc cuûa hoï, hoïc vôùi tinh thaàn pheâ phaùn, phaùt trieån hôn
veà nhaän thöùc. Vaø ôû ñaây troø laø ngöôøi ñöôïc chuyeån töø vò trí thuï ñoäng thaønh vò trí trung
taâm – ngöôøi laøm chuû trong quaù trình nhaän thöùc cuûa chính hoï. Kieåu daïy hoïc naøy, vì
theá ñaõ taïo cho HS moät khaû naêng saùng taïo trong nhaän thöùc vaø chaéc chaén raèng seõ
caøng trôû neân saùng taïo hôn khi hoï ñaõ tröôûng thaønh, khi hoï ñaõ naém vöõng vaøng caùc tri
thöùc khoa hoïc maø nhaø tröôøng ñaõ cung caáp, trang bò trong quaù trình ñaøo taïo. Maët
khaùc, treân phöông dieän daïy hoïc ñoàng thôøi cuõng ñaït ñeán caáp ñoä cao nhaát – caáp ñoä
saùng taïo.
 Phuông phaùp: phöông phaùp phuø hôïp vôùi HSLTT, ñoù laø caùc phöông phaùp daïy hoïc
hieän ñaïi, vôùi tinh thaàn tích cöïc hoaù hoaït ñoäng nhaän thöùc cuûa HS. Ñoái vôùi ngöôøi thaày
trong kieåu daïy hoïc HSLTT, vai troø cuûa hoï ñöôïc thay theá moät caùch cô baûn – ñoù laø töø
vò trí trung taâm (trung taâm cuûa nguoàn thoâng tin, TT cuûa ñaët vaán ñeà vaø giaûi quyeát
vaán ñeà) ñöôïc ñoåi thaønh ngöôøi toå chöùc hoaït ñoäng nhaän thöùc cho hoïc sinh. Nghóa laø
ñaõ nhaán maïnh ñeán quaù trình hoïc, quaù trình töông hoã giöõa daïy vaø hoïc, vì theáø luoàng
thoâng tin luùc naøy trôû neân ña chieàu hôn, sinh ñoäng hôn. Ngöôøi thaày khoâng nhöõng laø
nôi ñaët vaán ñeà, maø coøn laø ngöôøi ñöùng tröôùc caùc tình huoáng coù vaán ñeà do hoïc sinh
ñaët ra cho mình. Khi ñoù, ngöôøi thaày khoâng nhöõng ngöôøi höôùng giaûi caùc vaán ñeà cho
ngöôøi hoïc, maø coøn laø moät thaønh vieân ñeå cuøng HS giaûi quyeát vaán ñeà ñeå ñi ñeán muïc
ñích cuûa baøi hoïc
 Vôùi tinh thaàn daïy hoïc naøy khoâng chæ ñoøi hoûi vaän duïng meàm deûo caùc phöông phaùp
daïy hoïc maø keå caû vieäc toå chöùc kieåm tra ñaùnh giaù cuõng trôû neân ña daïng, phong phuù
hôn chöù khoâng theå cöùng nhaéc söû duïng duy nhaát moät phöông phaùp ñaùnh giaù. Vaán ñeà
laø loaïi hình naøo thì thích hôïp nhaát cho töøng moân hoïc, cho töøng caáp ñoä daïy hoïc caàn
ñaùnh giaù. Phuø hôïp cho kieåu daïy hoïc LHSLTT laø ñaùnh giaù theo quaù trình. Caàn nhaán
maïnh theâm raèng, quaù trình daïy hoïc laø söï thoáng nhaát giöõa muïc ñích, noäi dung,
phöông phaùp daïy hoïc vaø phöông phaùp ñaùnh giaù.
2) Caùc ñieàu kieän caàn thieát cho vieäc thaønh coâng kieåu daïy hoïc laáy HSLTT:
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Töø phaân tích ñaëc tröng cuûa caùc kieåu daïy ñaõ neâu treân cho thaáy tính öu vieät cuûa
kieåu daïy HSLTT. Ñeå thöïc hieän thaønh coâng kieåu daïy hoïc laáy HSLTT, caàn phaûi thoûa
maõn caùc 4 ñieàu kieän cô baûn sau:
 Giaùo vieân phaûi naém vöõng phöông phaùp vaø quyeát taâm thöïc hieän.
 HS phaûi ñöôïc chuaån bò, reøn luyeän, laøm quen vôùi kieåu hoïc naøy.
 Caùc CB quaûn lyù phaûi uûng hoä ñoåi môùi phöông phaùp, cuõng nhö ñoåi môùi caùch quaûn
lyù, caùch kieåu tra ñaùnh giaù vieäc daïy cuûa GV, vieäc hoïc cuûa HS.
 Coù ñaày ñuû phöông tieän daïy hoïc nhö: thieát bò phuïc vuï giaûng daïy vaø caùc ñoà duøng daïy
hoïc, caùc trang thieát bò thí nghieäm hieän ñaïi, coù ñaày ñuû caùc giaùo trình, taøi lieäu tham khaûo
v. v…

3) Moâ hình hoùa kieåu daïy hoïc Laáy hoïc sinh laøm trung taâm:
- Moâ hình:
Ta coù theå moâ hình hoaù caùch daïy dieãn giaûng kieåu truyeàn thoáng vaø daïy theo caùch tích
cöïc hoaù kieåu LHSLTT nhö sau:
Traû lôøi, nhaän xeùt
keát luaän,.......

THAÀY

Dieãn giaûng
-töï ñaët v/ñ
-töï g/q v/ñ

THAÀY

Tình huoáng coù vaán
ñeà,.......

Thaày boå sung, ñieàu chænh.......

TROØ

a) Moâ hình dieãn giaûng.

+

TROØ

Troø töï ruùt ra KL.......

Khaùi nieäm, Ñònh nghóa, Ñ/luaät,......
b) Moâ hình daïy hoïc tích cöïc hoùa.

- Giaùo aùn vaø thöïc hieän baøi giaûng:
Ñeå thöïc hieän baøi giaûng theo moâ hình treân, giaùo aùn vaø vieäc boá trí lôùp hoïc cuõng phaûi
thay ñoåi moät caùch töông öùng phuø hôïp. Giaùo aùn ñöôïc moâ hình hoùa theo höôùng taïo neân
nhöõng voøng laëp Caâu hoûi-Traû lôøi cho ñeán khi vaán ñeà ñöôïc giaûi quyeát. Moâ hình caáu truùc
baøi giaûng nhö sau:
Muïc ñích, yeâu caàu,
noäi dung74Baøi giaûng

Thaày: ñaët Caâu hoûi

HS:Traû lôøi

Sai

Ñuùng

Thaày: ñaët Caâu hoûi
phuï, gôïi môû

Thaày: ñaët Caâu hoûi tieáp




HS töï ruùt ra Nhaän xeùt, LK...
Thaày boå sung, ñieàu chænh... ñeå di ñeán muïc ñích cuûa
baøi giaûng.

- Boá trí lôùp hoïc:
Baûng
T
HS

HS

HS

HS

HS

HS
HS

HS

HS

BT

HS

HS

HS

T

HS
HS

HS

HS

HS

HS

HS
HS
HS

HS

HS

HS

III. Keát luaän vaø kieán nghò:
1. Töø phaân tích treân cho ta thaáy, ñaây laø kieåu daïy laáy hoïc sinh laøm trung taâm, chöù
khoâng phaûi hoïc sinh laø trung taâm, nghóa laø caùi “trung taâm” ôû ñaây nhö laø söï phaûn
aùnh coù tính hình thöùc vaø chöùa ñöïng moät phaàn noäi dung do ngöôøi thaày quy ñònh.
Ñoàng thôøi “trung taâm” ñoù laøm cho ngöôøi thaày luoân coù yù thöùc traùch nhieäm hôn trong
quaù trình daïy hoïc khi nhaán maïnh ñeán ñoái töôïng, ñeán yeáu toá trung taâm cuûa söï thu
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2.
a)

b)

3.

nhaän kieán thöùc, vaø noùi roäng ra laø trung taâm cuûa hoaït ñoäng sö phaïm trong tröôøn g
hoïc.
Trong nghieân cöùu veà khoa hoïc giaùo duïc ñaõ ruùt ra raèng:
Khoâng theå coù phöông phaùp giaûng daïy mang tính vaïn naêng, bao truøm leân taát caû caùc
phöông phaùp giaûng daïy maø nhaân loaïi ñaõ ñöa ra. Quaû thöïc, neáu coù phöông phaùp
giaûng daïy mang tính maøu nhieäm, thì taát thaûy ngöôøi thaày chæ laø nhöõng vieân bi laên
nhö nhau treân cuøng moät maët nghieâng cuûa phöông phaùp ñoù maø thoâi. Neáu vaäy seõ
khoâng toàn taïi moät thöù ngheà ñöôïc goïi laø ngheà daïy hoïc. Do ñoù, trong giaûng daïy ngöôøi
thaày caàn aùp duïng khoâng cöùng nhaéc caùc phöông phaùp daïy hoïc, maø laø söï vaän duïng
moät caùch saùng taïo cho töøng moân hoïc, töøng baøi hoïc, töøng ñoái töôïng. Vaø ñaây laø caùi
khoù, caùi phöùc taïp cuûa ngheà daïy hoïc nhöng ñaày vinh quang, ñaày cao quyù vaø laø ngheà
“saùng taïo nhaát trong caùc ngheà saùng taïo bôûi noù saùng taïo ra nhöõng ngöôøi saùng taïo”
nhö Coá TTg. Phaïm Vaên Ñoàng ñaõ noùi.
Khoâng coù baát kyø maùy moùc vaø phöông tieän hieän ñaïi naøo thay theá ñöôïc ngöôøi thaày
ñöùng lôùp, bôûi theá ngöôøi thaày ñöôïc coi laø linh hoàn cuûa lôùp hoïc , linh hoàn cuûa töøng baøi
hoïc. Ñoù chính laø giaù trò vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngheà daïy hoïc! Do ñoù phöông tieänThieát bò daïy hoïc chæ ñöôïc coi nhö moät yeáu toá mang tính xuùc taùc quan troïng nhaèm
laøm cho quaù trình daïy hoïc ñaït ñeán muïc ñích nhanh hôn, hieäu quaû hôn, chöù khoâng
tính quyeát ñònh ñoái vôùi quaù trình daïy hoïc, nghóa laø ngöôøi thaày nhaát thieát phaûi bieát
laøm chuû trong quaù trình toå chöùc giaûng daïy, chöù khoâng theå trôû thaønh noâ leä cuûa thieát
bò trong quaù trình daïy hoïc.
Vaán ñeà ñoåi môùi giaùo duïc noùi chung, phöông phaùp daïy hoïc noùi rieâng luoân laø moät
hoaït ñoäng coù tính lieân tuïc, thöôøng xuyeân, vaø hôn nöõa ñaây laø moät vaán ñeà coù tính
roäng lôùn, saâu saéc vaø mang tính thôøi ñaïi, do ñoù vôùi moät baûn tham luaän nhoû beù naøy
chaéc chaén khoâng theå giaûi quyeát troïn veïn baát kì moät khía caïnh naøo trong caùi toång
theå cuûa phöông phaùp daïy hoïc hieän ñaïi. Chính vì leõ ñoù toâi thieát nghó raèng caùc vaán ñeà
naøy caàn ñöôïc hoaït ñoäng hoïc thuaät thöôøng xuyeân trong nhaø tröôøng, caàn coù moät ñeà
taøi NCKH caáp Boä, hoaëc moät Döï aùn ñeå taïo ñieàu kieän cho taát caû caùc CBGD quan taâm
ñeán caùc vaán ñeà treân coù cô hoäi, coù söï nghieân cöùu ñuùng höôùng nhaèm goùp phaàn tích
cöïc, coù cô sôû khoa hoïc cho söï nghieäp ñoåi môùi, phaùt trieån beàn vöõng tröôøng ÑHÑL.
Cuøng vôùi hoaït ñoäng ñoù, caàn môû ra hoaït ñoäng hoïc thuaät Sö phaïm döôùi daïng caâu laïc
boä vaø ñaây seõ laø nôi cho pheùp caùc CBGD cuøng caùc sinh vieân ngaønh sö phaïm trao
ñoåi, tranh luaän vaø thöïc haønh caùc vaán ñeà lieân quan caùc hoaït ñoäng sö phaïm cuûa ngöôøi
daïy cuõng nhö ngöôøi hoïc, haún seõ laø höõu ích vaø goùp phaàn khoâng nhoû cho nhöõng kyõ sö
taâm hoàn trong töông lai cuûa tröôøng ÑHÑL thöïc söï ñöôïc taém mình trong baàu khoâng
khí sö phaïm ngay töø khi coøn ngoài treân gheá nhaø tröôøng.
Ñaø Laït, thaùng 7 naêm 2003.

PHỤ LỤC NCKH
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1. Kinh phí sự nghiệp KHCN được nhà nước cấp để hoạt động KH&CN
trong các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2001-2009

Tæng
kinh phÝ

2001

2002

56

78

2003 2004
89

2005

110

167

2006
172

2007
200

2008
203

§¬n vÞ: tỷ ®ång
2009
Tæng
1.310

235

2. C¸c nhiÖm vô KH&CN thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2001-2009
N¨m
STT C¸c nhiÖm vô

2001 - 2009

A. C¸c nhiÖm vô cÊp Nhµ n-íc
1

§Ò tµi ®éc lËp cÊp Nhµ N-íc

48

2

Dù ¸n ®éc lËp cÊp Nhµ n-íc

15

3

Hîp t¸c theo NghÞ ®Þnh th-

73

B. C¸c nhiÖm vô cÊp Bé
1

§Ò tµi thuéc Ch-¬ng tr×nh KH gi¸o dôc

38

2

§Ò tµi träng ®iÓm cÊp Bé

3

§Ò tµi cÊp Bé

4

Dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm cÊp Bé

43

5

Dù ¸n t¨ng c-êng n¨ng lùc nghiªn cøu

24

410
5.616
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Thaûo luaän-Tranh luaän

Phaùt huy quyeàn töï do hoïc thuaät
Ñoù laø, chaáp nhaän saùng taïo-chaáp nhaän thaát baïi!
Thaønh coâng laø bieát ruùt kinh nghieäm töø nhöõng thaát baïi
1. Theo anh chò, tröôøng của anh chị caàn phaûi laøm gì ñeå ñöa nhaø tröôøng vaøo cô cheá thò tröôøng?
2. Neáu anh chò goùp yù cho laõnh ñaïo tröôøng thì tröôøng của anh chị caàn taäp trung tröôùc maét phaùt
trieån phöông dieän naøo theo moâ hình caáu truùc hoaït ñoäng (ÑT+NCKH+DV)? Vì sao?
3. Haõy phaùt bieåu yù kieán cuûa caù nhaân tröôùc quan nieäm cuûa quaûn lyù đại học theá giôùi: Khoa ñôn vò haønh chính trong tröôøng đại học laø raøo caûn cho söï phaùt trieån chuyeân moân, taïo neân
khaû naêng phaûn öùng nhanh thaáp, keùm hieäu quaû trong caùc söï keát noái, thieáu khaû naêng ñi vaøo
lónh vöïc môùi (vì coi troïng quaûn lyù haønh chính, coi nheï tính chuyeân moân) v.v…
4. Trong vieäc xaây döïng CTÑT cuûa khoa vöøa qua, theo thaày coâ CTÑT ñaõ söû duïng caùch tieáp
caän naøo, vì sao? Thôøi gian soáng cuûa moät CTÑT tôùi thieåu laø bao nhieâu?
5. Theo anh chò, vôùi quan nieäm cuûa theá giôùi veà ngöôøi thaày nhö ñaõ trình baøy thì nhöôïc lôùn
nhaát vaø cô baûn cuûa ngöôøi thaày chuùng ta laø gì? Khaéc phuïc nhöôïc ñoù nhö theá naøo?
6. Anh chò haõy ñöa ra moät yù kieán, moät saùng kieán, moät yù töôûng ñeå vieäc giaûng daïy, quaûn lyù
giaûng daïy cuûa boä moân anh chò trôû neân coù chaát löôïng, coù hieäu quaû?
7. Nhaø tröôøng caàn laøm gì ñeå vieäc giaûng daïy, quaûn lyù giaûng daïy cuûa boä moân vaø anh chò trôû
neân coù chaát löôïng, coù hieäu quaû?
8. Haõy neâu leân moät öôùc mong caù nhaân vôùi caùch laø moät nhaø giaùo duïc môùi, moät ngöôøi caàm
phaán ñöùng treân buïc giaûng ñaïi hoïc cuûa theá kyû XXI?
9. Ñeå trôû thaønh moät ngöôøi thaày naêng löïc, anh/chi haõy ñöa ra moât keá hoaïch cho caù nhaân nhö
theá naøo?
10. Vôùi tö caùch laø ngöôøi ñöùng lôùp trong thời đại mới, ñeå khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa
ngöôøi daïy ôû caùc tröôøng ÑH Vieät Nam hiện nay, theo anh chị caàn phaûi laøm gì ñeå thay ñoåi
baûn than, ñeå thöïc söï trôû thaønh ngöôøi thaày coù naêng löïc giaûng daïy vaø giaûng daïy coù hieäu
quaû?
11. Theo anh chị, việc cung cấp kỹ năng cho sinh viên trong môn học của anh chị là gỉ?
12. Kỹ năng được hình thành từ thực hành, anh chị sẽ lập kế hoạch thực hành cho sinh viên đối
với môn học mà anh chị đảm nhiệm như thế nào? Đo lường và đánh giá kỹ năng được xác
lập từ môn học và huấn luyện của anh chị là gỉ?
13. Anh chị nghĩ gì về câu nói của Albert Einstein: “Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi anh đã
quên những gì anh học ở trường - Education is what remains after one has forgotten what
one has learned in school.”
14. Hãy bàn về câu nói của Alfred Adler : “Người dạy học phải tin vào sức mạnh tiềm tàng

của học trò, và anh ta phải nỗ lực hết sức để giúp học trò mình trải nghiệm được sức
mạnh này - The educator must believe in the potential power of his pupil, and he must
employ all his art in seeking to bring his pupil to experience this power.”
15. Anh chị hãy cho biết nhận thức veà nhaø giaùo vaø hoaït ñoäng SP sau bài giảng này.
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