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Ñaøo taïo nhaø giaùo duïc trong 
ñaïi hoïc ña ngaønh, ña lónh vöïc

Việc hình thành và phát triển Khoa Sư phạm – ĐHQGHN trước đây và Trường ĐH Giáo dục ngày nay đã đánh dấu 
sự ra đời và phát triển một mô hình đào tạo mới trong lịch sử khoa học giáo dục Việt Nam. Đây là mô hình đào tạo 
mới trong hệ thống giáo dục Việt Nam với mục tiêu đào tạo mở, hướng tới sự liên thông tuyệt đối trong đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao nhằm đào tạo ra những người thầy đạt trình độ quốc tế. Có thể nói đây cũng là 
sáng kiến lớn của Đảng bộ ĐHQGHN trong quá trình tìm kiếm đường đi phù hợp của riêng mình. Nhờ đó cơ cấu 
đa ngành, đa lĩnh vực cơ bản đã định hình một cách hiệu quả, vững chắc.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Trường ĐH Giáo dục, Bản tin ĐHQGHN đã có cuộc phỏng vấn 
GS.VS. Đào Trọng Thi, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh 
niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Nguyên Giám đốc ĐHQGHN, về chủ trương thành lập Trường ĐH Giáo 
dục cũng như tính ưu việt của một mô hình đào tạo giáo viên hoàn toàn mới ở Việt Nam.

DƯƠNG YẾN (thực hiện)
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Thưa GS, việc  thành lập các Khoa 
trực thuộc sau đó phát triển thành 
trường đại học có phải là một sự 
khác biệt đầy sáng tạo trong bối 
cảnh giáo dục đại học nước nhà 
chủ yếu đang hoạt động theo mô 
hình truyền thống?

Chắc chắn là khác biệt và đó phải là 
một mô hình đại học hiện đại, phù 
hợp với xu thế phát triển đại học thế 
giới. Trong suy nghĩ của chúng tôi lúc 
bấy giờ, mô hình ĐHQGHN phải đáp 
ứng 3 tiêu chí: Một là có cơ cấu đa 
ngành, đa lĩnh vực, nghĩa là phải có 
các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa 
học xã hội và nhân văn, kỹ thuật, công 
nghệ, kinh tế, luật, y khoa… Hai là 
phải đào tạo và nghiên cứu khoa học 
có chất lượng cao, trình độ cao để 
xứng đáng với vai trò đầu tàu đổi mới 
giáo dục nước nhà. Ba là phải được 
hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm cao, tức là có nguồn lực 
và động lực phát triển trên cơ sở được 
Nhà nước ưu tiên đầu tư cả về cơ sở 
vật chất, tài chính, đội ngũ giảng viên 
và quan trọng nhất là được giao cơ 

chế quản lý và hoạt động tự chủ.

Sau một thời gian trăn trở trong việc 
sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu ĐHQGHN, 
Đảng ủy ĐHQGHN đã quyết định thay 
đổi phương thức phát triển cơ cấu đa 
ngành, đa lĩnh vực theo hướng phát 
huy nội lực, tự xây dựng các lĩnh vực 
mới trên cơ sở những ngành học sẵn 
có. Tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng 
bộ ĐHQGHN đã chủ trương thành 
lập các khoa trực thuộc ĐHQGHN 
về các lĩnh vực mới, từng bước phát 
triển và đến khi đủ điều kiện thì nâng 

cấp thành các trường thành viên. Thế 
mạnh vẫn được xác định là các ngành 
khoa học cơ bản, còn những lĩnh vực 
khác thì không phát triển toàn diện, 
dàn trải mà chỉ ưu tiên lựa chọn phát 
triển những hướng hiện đại, mũi nhọn 
nhất. Một loạt các khoa trực thuộc đã 
ra đời sau đó: Khoa Công nghệ được 
thành lập trên cơ sở Khoa Công nghệ 
Thông tin và Khoa Điện tử viễn thông 
của Trường ĐHKHTN; Khoa Kinh tế 
và Khoa Luật phát triển từ Khoa Kinh 
tế chính trị và Khoa Luật của Trường 
ĐHKHXHNV; Ngày 21/12/1999, Khoa 
Sư phạm (tiền thân của Trường ĐH 
Giáo dục) chính thức được thành lập 
theo Quyết định số 1481/TCCB của 
Giám đốc ĐHQGHN. 

Phải nói đó chính là một sáng tạo của 
Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN 
thời kì đó. ĐHQGHN đã vận dụng rất 
thành công việc xây dựng đi lên từ các 
Khoa trực thuộc. Một đơn vị về mặt 
hành chính ngang cấp trường có con 
dấu có tài khoản nhưng lại do Ban 
Giám đốc ĐHQGHN được quyền quyết 
định thành lập. Và như vậy, ĐHQGHN 

GS.VS Đào Trọng Thi,

GIAÙO DUÏC
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đã nhanh chóng bổ sung được cơ cấu 
đa ngành, đa lĩnh vực của mình theo 
hướng lựa chọn tinh hoa, mũi nhọn. 
Đây là một sự lựa chọn và quyết định 
đúng đắn để có chất lượng trong đào 
tạo và nghiên cứu khoa học, mà ở đây 
phải là chất lượng cao. Những đơn vị 
tạo ra sự khác biệt về chất lượng lại 
chính là những trường đại học thành 
viên theo mô hình quản trị mới, tân 
tiến, phù hợp với xu hướng phát triển 
của giáo dục đại học thế giới. 

Mô hình đào tạo giáo viên của 
Trường ĐH Giáo dục có gì khác biệt 
so với mô hình đào tạo giáo viên 
truyền thống mà các trường đại học 
sư phạm đang làm, thưa GS?

Trường ĐH Giáo dục mục đích chính 
không phải là đào tạo giáo viên mà 
mục đích chính là đào tạo ra nhà 
giáo dục, những người hoạt động 
trong ngành giáo dục, hoạt động 

phát triển giáo dục. 

So với các khoa trực thuộc khác như 
Khoa Công nghệ, Khoa Kinh tế hay 
Khoa Luật thì việc thành lập Khoa Sư 
phạm hoàn toàn bắt đầu từ con số 
“0”, được xây dựng hoàn toàn mới. 
Ngay từ đầu ĐHQGHN đã xác định, 
Khoa Sư phạm, và Trường ĐH Giáo 
dục sau này, phải tạo nên sự khác 
biệt. Đó là khác biệt trong hoạt động 
để đào tạo nên những người thầy, 
những nhà giáo dục trong thế kỉ mới. 
Để làm được điều đó, nhà trường 
phải phát huy hiệu quả tính ưu việt, 
liên thông toàn diện của một đơn vị 
thành viên trong một trung tâm đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực 
chất lượng cao như ĐHQGHN. Tiếp đó 
là có những chương trình đào tạo đặc 
sắc. Mô hình đào tạo giáo viên chất 
lượng cao của Trường ĐH Giáo dục 
vừa là sự tiếp thu có chọn lọc những 

tinh hoa của các mô hình tinh tiến trên 
thế giới, vừa là sự kế thừa đầy sáng tạo 
của mô hình đào tạo truyền thống ở 
Việt Nam.

Tôi xin nhấn mạnh rằng, việc thành 
lập Khoa Sư phạm và Trường ĐH Giáo 
dục sau này đã đánh dấu sự ra đời 
một mô hình đào tạo mới trong lịch 
sử khoa học giáo dục Việt Nam. Đây 
là mô hình đào tạo mở hướng tới sự 
liên thông tuyệt đối trong đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. 
Bên cạnh đào tạo giáo viên, Trường 
ĐH Giáo dục là cơ sở tiên phong đào 
tạo những ngành mới trong lĩnh vực 
khoa học giáo dục, có nhiệm vụ đào 
tạo các chuyên gia trong lĩnh vực 
khoa học giáo dục: chuyên gia hướng 
nghiệp, sức khỏe tâm thần, quản lý 
giáo dục, đo lường đánh giá, tham 
vấn học đường… Bên cạnh đó, trường 
cũng sẽ triển khai đào tạo bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm đại học cho cán bộ 
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quản lý, lãnh đạo của các trường đại 
học, cao đẳng trong cả nước.

Có lẽ chính sự khác biệt trong triết 
lý hoạt động cho nên ngay tên gọi 
của nhà trường đã phản ánh điều 
đó, thưa GS?

Đúng vậy, tên gọi Trường ĐH Giáo 
dục đã phản ánh triết lý đào tạo của 
Nhà trường. Vậy tại sao khi thành lập 
Khoa (năm 1999) lại gọi là Khoa Sư 
phạm mà không gọi là Khoa Giáo dục 
theo đúng ý tưởng ban đầu. Là bởi vì 
hồi đó nếu gọi Khoa Giáo dục là một 
khái niệm xa lạ với xã hội và chưa được 
xã hội đón nhận, sợ rằng sinh viên 
không được hưởng những ưu đãi như 
sinh viên các trường sư phạm khác, 
khi ra trường sinh viên khó xin việc ở 
các cơ sở giáo dục phổ thông. Vì vậy, 
tên gọi Khoa Sư phạm là giải pháp 
tình thế lúc bấy giờ. Mặc dù việc 
thành lập Khoa Sư phạm được bắt 
đầu từ con số “0” nhưng nó được 
kỳ vọng để nhanh chóng phát triển 

thành Trường ĐH Giáo dục thuộc cơ 
cấu theo mô hình một đại học thành 
viên mới của ĐHQGHN.

Nhiều người cũng thắc mắc tại sao 
không đặt tên là “Trường ĐH Sư 
phạm” hay “Trường ĐH Khoa học 
Giáo dục”. Trên thế giới các khoa hay 
trường đại học giáo dục trong các đại 
học đa ngành, đa lĩnh vực đều gọi là 
“Faculty of Education” hoặc “College 
of Education” như vậy cả về ý nghĩa 
và thuật ngữ thì “Khoa học giáo dục” 
hay “Sư phạm” là quá hẹp. Gọi là 
“Giáo dục” sẽ bao quát được toàn bộ 
phạm vi trong triết lý đào tạo của Nhà 
trường là đào tạo giáo viên và nghiên 
cứu chất lượng cao, trình độ cao trong 
khoa học và công nghệ giáo dục, ứng 
dụng cho đào tạo giáo viên, cán bộ 
quản lý và các nhóm nhân lực khác 
trong lĩnh vực giáo dục.

So với các trường đại học thành 
viên khác trong ĐHQGHN thì 
Trường ĐH Giáo dục, bên cạnh 

những thuận lợi chắc hẳn gặp 
nhiều khó khăn hơn, thưa GS?

Phải nói rằng Trường ĐH Giáo dục 
xuất phát điểm từ con số “0” tức là 
không có một yếu tố sẵn có nào trong 
lĩnh vực đào tạo giáo viên về khoa học 
tự nhiên, khoa học xã hội khi đó: kể 
cả người đứng đầu, cán bộ, giảng viên 
và cơ sở vật chất. Phương thức đào 
tạo giáo viên theo “mô hình kế tiếp” 
theo thông lệ quốc tế chưa được sự 
ủng hộ của các chuyên gia, nhà giáo 
trong hệ thống đào tạo sư phạm khi 
đó còn đang rất tâm huyết với phương 
thức đào tạo giáo viên theo mô hình 
truyền thống. Bởi vậy, việc lựa chọn 
người đứng đầu phải là người có uy 
tín về khoa học, có tầm nhìn nhưng lại 
không thể chọn những người có kinh 
nghiệm và vị thế trong giới sư phạm, 
khoa học giáo dục Việt Nam. Trong 
bối cảnh đó GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ 
Lộc sau này là Hiệu trưởng sáng lập 
Trường ĐH Giáo dục được ĐHQGHN 
mời về làm Chủ nhiệm Khoa Sư phạm.

GIAÙO DUÏC
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Ra đời muộn hơn so với các trường 
đại học thành viên khác của ĐHQGHN 
nên cơ sở hạ tầng cũng có nhiều hạn 
chế do không thể phát triển cơ sở vật 
chất ở nội đô trong khi cơ sở vật chất 
ở Hòa Lạc lại chưa sẵn sàng.

Để có đội ngũ đáp ứng yêu cầu khá 
đặc biệt của Trường ĐH Giáo dục 
cần quá trình dày công xây dựng và 
phát triển.

Thưa GS, Trường ĐH Giáo dục đã 
triển khai mô hình đào tạo giáo 
viên tiên tiến của thế giới - mô hình 
đào tạo giáo viên kiểu mới trong 
đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Xin 
GS có thể nói rõ hơn về tính độc 
đáo và ưu việt của mô hình này?

Lần đầu ở Việt Nam mô hình đào tạo 
giáo viên phổ thông theo mô hình nối 

tiếp - đan xen 3+1 trong đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực như ĐHQGHN, mô 
hình đã được thể nghiệm trong giai 
đoạn 2000 - 2005 tại Khoa Sư phạm. 
Sang đến giai đoạn 2006 -2012, công 
tác đào tạo giáo viên được tổ chức 
theo mô hình kế tiếp 3+1 và 4+1. 
Mô hình mới 3+1 và 4+1 trong đào 
tạo giáo viên trung học phổ thông. 
Mô hình 3+1 được xây dựng với thời 
gian 3 năm đào tạo kiến thức cơ bản 
tại các trường đại học thành viên của 
ĐHQGHN và 1 năm đào tạo kiến 
thức nghiệp vụ sư phạm, giáo dục tại 
Trường ĐH Giáo dục. Còn mô hình 
4+1 được thiết kế đào tạo khối kiến 
thức nghiệp vụ sư phạm, giáo dục cho 
những đối tượng cử nhân khoa học, 
ngành đào tạo tương ứng trong thời 
gian 1 năm. 

Qua quá trình hình thành, rút kinh 
nghiệm đã có được mô hình a+b như 
Trường ĐH Giáo dục hiện nay. Đào 
tạo giáo viên không phải là mục đích 
chính mà đào tạo giáo viên là để thực 
hành những nghiên cứu về khoa học 
giáo dục và quản lý giáo dục. Mô hình 
mới này đã khai thác được thế mạnh 
về khoa học giáo dục cơ bản của các 
đơn vị thành viên trong ĐHQGHN. 
Mặc dù là sinh viên sư phạm nhưng 
lại được đào tạo kiến thức khoa học 
cơ bản giống như sinh viên các ngành 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. 
Từ đó phát huy được thế mạnh của 
một đơn vị thành viên trong đại học 
đa ngành đa lĩnh vực như ĐHQGHN. 
Đồng thời khẳng định một mô hình, 
một phương thức đào tạo giáo viên 
mới và như vậy nhiệm vụ đào tạo 
giáo viên cũng phải được hạn chế về 

GS.VS Đào Trọng Thi khi đó là Giám đốc ĐHQGHN và Ban Chủ nhiệm Khoa Sư phạm tại Lễ kí kết hợp tác giữa ĐHQGHN, Khoa Sư 
phạm với Trường Đại học New England, Úc về chương trình đào tạo liên kết quốc tế Thạc sĩ Quản lý Giáo dục năm 2006.
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số lượng nhưng với mục đích đào tạo 
giáo viên chất lượng cao.

Cho đến nay, mô hình đã được ngành 
GD&ĐT thừa nhận như một mô hình 
đào tạo giáo viên THPT chính thức 
trong hệ thống giáo dục đại học Việt 
Nam và phát triển thành mô hình a+b. 
Trải qua chặng đường 20 năm xây 
dựng và phát triển, mô hình đào tạo 
giáo viên này đã có những đóng góp 
không nhỏ vào công cuộc đổi mới 
giáo dục nước nhà. Các thế hệ sinh 
viên sư phạm trưởng thành tại Trường 
ĐH Giáo dục đã có nhiều thành tích 
trong công tác giảng dạy và giáo dục, 
được xã hội công nhận và tôn vinh. Ưu 
điểm của mô hình đào tạo giáo viên 
này là giải quyết được vấn đề thừa, 
thiếu giáo viên và đào tạo được các 
nhà giáo có tư duy của nhà khoa học, 
kiến thức khoa học cơ bản vững vàng 
đồng thời có hiểu biết vững chắc của 
nhà giáo dục.

Bên cạnh thế mạnh truyền thống 
trong đào tạo giáo viên theo mô 
hình a+b, Trường ĐH Giáo dục tích 
cực mở ra các hướng nghiên cứu và 
đào tạo mới về khoa học giáo dục. 
Những ngành/chuyên ngành đang 
có (Quản lý Giáo dục, Quản trị trường 
học, Tâm lý học lâm sàng trẻ em và 
vị thành niên, Đo lường và Đánh giá 
trong giáo dục, Tham vấn học đường, 
Công nghệ Giáo dục, Khoa học Giáo 
dục) tiếp tục được duy trì và nâng cao 
chất lượng. Song song với việc đào tạo 
trong nước, Trường ĐH Giáo dục đã 
triển khai các hoạt động liên kết đào 
tạo quốc tế và chuyển giao công nghệ 
đào tạo thông qua các chương trình 
đào tạo thạc sĩ quốc tế.

GS đánh giá thế nào về chặng 
đường 20 năm xây dựng và phát 
triển của Trường ĐH Giáo dục?

Trong quá trình xây dựng và phát 
triển của Trường ĐH Giáo dục, tôi cho 
rằng Nhà trường đã có 4 đóng góp 
hết sức quan trọng. Đóng góp đầu 
tiên và cũng là đóng góp quan trọng 

nhất của Trường ĐH Giáo dục là phát 
triển thành công và khẳng định một 
phương thức đào tạo giáo viên mới 
hội nhập quốc tế, khai thác và phát 
huy được thế mạnh liên thông liên kết 
của đại học đa ngành, đa lĩnh vực để 
đào tạo giáo viên. Trường ĐH Giáo 
dục đã thực hiện tốt sứ mạng của 
mình trong cơ cấu đại học đa ngành, 
đa lĩnh vực của ĐHQGHN. Thứ hai, 
Nhà trường đã đạt được những thành 
tích bước đầu đáng trân trọng trong 
nghiên cứu, chuyển giao các lĩnh vực 
mới, hiện đại về khoa học giáo dục. 
Thứ ba, Trường đã mở rộng, phát huy 
và nâng cao được hiệu quả về hợp tác 
quốc tế với nhiều đối tác có uy tín để 
nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên 
cứu và phát triển đội ngũ cán bộ, phát 
triển cơ sở vật chất. Thứ tư, Trường 
ĐH Giáo dục đã góp phần cung cấp 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã 
hội và phấn đấu để sớm trở thành một 
đại học định hướng nghiên cứu có các 
chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế, đào 
tạo cho các nước trong khu vực và 
trên thế giới.

Những gì mà Trường ĐH Giáo dục đã 
làm được là minh chứng rõ nhất cho 
chủ trương đúng đắn của ĐHQGHN 
trong việc phát triển ĐHQGHN trở 
thành đại học định hướng nghiên 
cứu đa ngành đa lĩnh vực có tính hội 
nhập cao theo hướng hiện đại dần đạt 
chuẩn quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn GS!

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học đào tạo và 
nghiên cứu chất lượng cao và trình độ cao trong khoa học và công nghệ 
giáo dục, ứng dụng cho đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và các nhóm 
nhân lực khác trong lĩnh vực giáo dục. Nhà trường đang triển khai đào 
tạo 31 ngành/chuyên ngành gồm: 16 ngành đào tạo cử nhân, 11 chuyên 
ngành đào tạo thạc sĩ và 4 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, trong đó có 3 
ngành mới đào tạo cử nhân là: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư 
phạm Lịch sử - Địa lý và 01 chuyên ngành mới là đào tạo Tiến sĩ chuyên 
ngành Lý luận, phương pháp và Công nghệ dạy học dự kiến tuyển sinh 
trong năm 2020. Ngoài đào tạo các ngành cử nhân sư phạm truyền thống, 
Trường ĐH Giáo dục chú trọng đào tạo các ngành/chuyên ngành mới về 
khoa học giáo dục như: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Tham 
vấn học đường, Khoa học giáo dục, Quản trị trường học, Quản trị Công 
nghệ Giáo dục, Đo lường và đánh giá trong giáo dục… Mỗi năm, Trường 
tham gia bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ sư phạm, bồi 
dưỡng chức danh nghề nghiệp các cấp cho hơn 10.000 giảng viên, giáo 
viên và cán bộ quản lý giáo dục. 

Trường ĐH Giáo dục là một trong những đơn vị có tỷ lệ giảng viên có chức 
danh khoa học cao trong nhiều năm gần đây. Trường luôn giữ vững tỷ lệ 
giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên trong tổng số giảng viên cơ hữu của 
Trường là 83%, trong đó tỷ lệ cán bộ khoa học có chức danh Giáo sư, Phó 
giáo sư là 20%. Trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có 
việc làm sau 1 năm trung bình đạt 95%. Nhiều đề tài dự án cấp Nhà nước, 
đề tài quỹ NAFOSTED, đề tài cấp Bộ, tỉnh/thành và đề án hợp tác nghiên 
cứu quốc tế với các tổ chức song phương và đa phương được triển khai 
thực hiện.

GIAÙO DUÏC


