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Vì söï phaùt trieån theå thao chuyeân nghieäp

Hiện nay, xuất phát từ tình hình thực tế, nhiều bạn trẻ có 
năng khiếu thể thao, ĐHQGHN đã quyết định xây dựng đề án 
thí điểm đào tạo một chương trình cử nhân đặc biệt cho các 
đối tượng có năng khiếu thể thao. Dự kiến chương trình này 
sẽ thiết kế theo hướng lịch học xây dựng theo thời gian hoạt 
động và thi đấu thể thao của từng vận động viên. Lớp học có 
thể tổ chức cho nhóm hoặc một thầy một trò.

Để biết rõ hơn về hoạt động giáo dục thể chất, thể thao ở 
ĐHQGHN, Bản tin đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Việt 
Hòa – Trọng tài quốc tế môn bóng chuyền, Phó Giám đốc 
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, ĐHQGHN.

VIỆT NGUYÊN (thực hiện)

Ông Nguyễn Việt Hòa
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ĐHQGHN luôn chú trọng phát triển con người 
về trí, thể, mỹ. Là đơn vị được giao nhiệm vụ phụ 
trách hoạt động giáo dục thể chất ở ĐHQGHN, 
xin ông cho biết trong thời gian qua công tác 
rèn luyện, giáo dục thể chất trong ĐHQGHN có 
những chuyển biến gì?

Hiện nay chúng tôi tiếp tục củng cố và phát huy 
những mặt tích cực trong công tác tổ chức đào tạo 
môn học GDTC cho sinh viên các đơn vị đào tạo 
thành viên và trực thuộc ĐHQGHN theo tinh thần 
của Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của 
Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về việc đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trung 
tâm GDTC&TT, ĐHQGHN đã đưa vào giảng dạy thử 
nghiệm 3 môn học mới đã thu hút được rất nhiều 
sinh viên tham gia học tập và đánh giá cao đó là: 
Bóng chuyền hơi, Tennis, Võ tự vệ. Đồng thời đơn vị 
tiến hành cập nhật nội dung giảng dạy và kiểm tra 
đánh giá mới sao cho phù hợp với xu thế phát triển 
của ĐHQGHN, tiệm cận với xu hướng phát triển 
giáo dục đại học của các nước trong khu vực Châu 

Á và trên thế giới.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức được nhiều Hội 
thảo khoa học, Hội nghị tập huấn về công tác biên 
soạn đề cương môn học, giáo trình, bài giảng, bài 
giảng điện tử, đổi mới phương pháp giảng dạy và 
kiểm tra đánh giá. Các văn bản hướng dẫn về công 
tác xây dựng, nghiệm thu đề cương, giáo trình được 
Trung tâm xây dựng và hoàn thiện... nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo môn học GDTC tại ĐHQGHN.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của 
Trung tâm có trình độ để biên soạn nhiều giáo trình 
có chất lượng, phù hợp với đối tượng người học. Từ 
năm 2016 - 2018, Trung tâm đã tổ chức biên soạn 
được 12 giáo trình và đã được nghiệm thu xếp loại tốt, 
và 6 giáo trình đang trong giai đoạn triển khai biên 
soạn, dự kiến nghiệm thu vào tháng 11/2018. Giáo 
trình môn học GDTC được biên soạn theo định hướng 
lấy người học làm trung tâm, rèn luyện các kĩ năng tự 
học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua hệ thống 
các bài tập bổ trợ. Qua đó cũng giúp giảng viên có thể 
kiểm tra đánh giá sinh viên được thường xuyên.

GIAÙO DUÏC
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Để đáp ứng chất lượng đào tạo về giáo dục thể 
chất trong bối cảnh mới, công tác phát triển 
đội ngũ cán bộ giảng dạy hiện nay như thế 
nào, thưa ông?

Trung tâm đặc biệt chú ý đến việc phát triển và 
nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, bởi lẽ 
giảng viên là người giữ vai trò quan trọng trong việc 
đảm bảo chất lượng và có ảnh hưởng nhất định 
đến chất lượng đào tạo. Chính vì vậy, trong những 
năm qua, các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất 
lượng giảng dạy của giảng viên (thông qua kênh 
người học) luôn được Trung tâm đặt lên hàng đầu 
và trở thành hoạt động thường xuyên, được đánh 
giá định kỳ vào tháng 5 - 6 hàng năm. Đây được 
xem là một trong số nhiều kênh thông tin để  kiểm 
soát và đảm bảo chất lượng đào tạo. 

Bên cạnh hoạt động giảng viên tự đánh giá với mục 
đích giúp cung cấp các thông tin từ phía giảng viên 
về nhiệm vụ của giảng viên góp phần xây dựng các 
giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển văn 
hóa chất lượng trong ĐHQGHN nói chung và Trung 
tâm nói riêng, hoạt động tự đánh giá của giảng 
viên cũng được Trung tâm quan tâm triển khai thực 
hiện vào tháng 6 hàng năm. 

Hiện tại đơn vị có 4 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 
2 giảng viên đang học Nghiên cứu sinh, các giảng 
viên còn lại đều đạt trình độ Thạc sĩ

Không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất, 
được biết trong thời gian tới, ĐHQGHN xây 
dựng đề án thí điểm đào tạo hệ cử nhân đặc 
biệt cho các tài năng thể thao. Xin ông cho 
biết rõ hơn?

Hiện nay, xuất phát từ tình hình thực tế, nhiều bạn 
trẻ có năng khiếu thể thao, nhưng không dám 
đi theo nghiệp thể thao chuyên nghiệp vì lo ngại 
về nghề nghiệp và công việc sau khi kết thúc sự 
nghiệp thể thao ngắn ngủi, ĐHQGHN đã quyết 
định xây dựng đề án thí điểm đào tạo một chương 
trình cử nhân đặc biệt cho các đối tượng có năng 
khiếu thể thao.

Dự kiến chương trình này sẽ thiết kế theo hướng 
lịch học xây dựng theo thời gian hoạt động và thi 
đấu thể thao của từng vận động viên. Lớp học có 
thể tổ chức cho nhóm hoặc một thầy một trò.

ĐHQGHN sẽ kêu gọi tài trợ xã hội cho chương trình 
đặc biệt này. Chương trình dự kiến bắt đầu triển khai 
vào năm 2019. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho 
các tài năng thể thao, góp phần phát triển đội ngũ 
vận động viên thể thao chuyên nghiệp của đất nước.
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Cá nhân tôi đánh giá đây là một chủ trương đúng 
đắn, mang tính nhân văn cao và thể hiện được tầm 
chiến lược và sứ mệnh tiên phong trong giáo dục của 
lãnh đạo ĐHQGHN. Đồng thời đáp ứng nhu cầu cho 
đông đảo vận động viên cấp cao của Việt Nam, trong 
bối cảnh thể thao thành tích cao chưa có sự gắn kết 
với giáo dục đại học. Tôi tin rằng, chương trình đào 
tạo chuyên ngành này được thực hiện ở ĐHQGHN, 
ngoài việc giúp đỡ cho các vận động viên có thêm 
cơ hội việc làm sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu thể 
thao chuyên nghiệp, còn được xã hội đánh giá cao. 
Đặc biệt, theo tôi được biết lãnh đạo ngành thể thao 
cũng đang rất quan tâm đến chương trình đào tạo 
này của ĐHQGHN. 

Chương trình đào tạo có dùng phương thức đào tạo 
trực tuyến cho một số môn học. Việc tuyển sinh đầu 
vào cũng sẽ áp dụng phương thức xét tuyển đặc biệt.

Vậy ĐHQGHN có những thế mạnh cũng như 
chuẩn bị gì để thực hiện đề án trên?

Trước sự phát triển nhanh chóng của KH&CN, đòi hỏi 
các nhà làm công tác giáo dục cũng phải xây dựng 
các chương trình đào tạo sao cho phù hợp với xu 
thế phát triển của thời đại. Chương trình đào tạo 
đưa ra vừa phải phù hợp với đặc thù của đơn vị, vừa 
phải đáp ứng được yêu cầu của xã hội, đồng thời có 

thể nâng cao năng lực tổ chức, quản lý một cách có 
hiệu quả trên mọi lĩnh vực của xã hội, đặc biệt là lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo. Bởi lẽ giáo dục và đào tạo 
luôn được coi là quốc sách hàng đầu, là một trong 
những nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện phát 
huy nguồn lực con người. Phát triển giáo dục là trách 
nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó đội ngũ 
cán bộ làm công tác giáo dục là lực lượng nòng cốt, 
đóng vai trò quan trọng trong công tác này.

Thế mạnh của ĐHQGHN là một đại học đa ngành 
theo hướng đại học nghiên cứu. Vì vậy, việc xây dựng 
chương trình đào tạo tích hợp nhiều chuyên ngành 
khoa học khác nhau là một thế mạnh của ĐHQGHN, 
đồng thời đây cũng là xu thế phát triển giáo dục đại 
học trên thế giới. Việc ứng dụng phương pháp giảng 
dạy trực tuyến vừa là thế mạnh của ĐHQGHN, đồng 
thời đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên là 
đối tượng vận động viên đang tham gia tập luyện và 
thi đấu, nên họ có rất ít thời gian để đến trường như 
những sinh viên bình thường.

Xin cảm ơn ông!

GIAÙO DUÏC


