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VIBE KHÔNG CHỈ KÍCH HOẠT VÀ KHƠI MỞ TƯ DUY MÀ CÒN TẠO CƠ HỘI 
CHO NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐƯỢC RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC 
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, HỢP TÁC LÀM VIỆC NHÓM, 
GIAO TIẾP THUYẾT TRÌNH VÀ NHIỀU KỸ NĂNG KHÁC; ĐỒNG THỜI GÓP 
PHẦN TRUYỀN CẢM HỨNG, LAN TỎA TINH THẦN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, 
KẾT NỐI VÀ MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG CÁC NHÀ GIÁO DỤC ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM.

THUỲ DƯƠNG

VÀ HÀNH TRÌNH LAN TỎA 
TINH THẦN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
VÀ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG 
NHÀ GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP
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Được sự tài trợ của Đại sứ quán 

Ireland tại Việt Nam, từ năm 

2018 - 2019, ĐHQGHN đã phối hợp 

với Học viện sáng tạo, Đại học Dublin 

(UCD) triển khai dự án VIBE giai 

đoạn 1 về “Nâng cao năng lực cho 

cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý 

tại ĐHQGHN theo phương pháp tiếp 

cận tư duy đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp (tư duy hướng đến hiệu quả) 

nhằm thúc đẩy và tăng cường các kỹ 

năng trong thế kỷ 21 và nuôi dưỡng 

tinh thần khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo trong sinh viên”. Từ năm 

2020 đến tháng 06/2022, ĐHQGHN 

tiếp tục phối hợp với Đại học Dublin 

triển khai dự án giai đoạn 2 về “Dẫn 

dắt và đưa văn hóa đổi mới vào Giáo 

dục đại học: Chuẩn bị cho cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Hoạt động đào tạo trong khuôn khổ 

dự án nhận được những phản hồi 

rất tích cực từ bản thân các học 

viên. Ngay trong quá trình học và 

sau khi học, nhiều học viên đã có 

thể áp dụng ngay các kiến thức, kỹ 

năng, phương pháp, công cụ, hoạt 

động… học được vào trong quá trình 

giảng dạy của mình và đã bước đầu 

thấy sự thay đổi của sinh viên. Hầu 

hết các học viên đều có dự định và 

mong muốn áp dụng lâu dài nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo và kỹ 

năng cho sinh viên, đồng thời mở 

rộng cộng đồng, góp phần nâng cao 

năng lực cho các đồng nghiệp tại 

đơn vị mình đang công tác. 

Ở giai đoạn 2 của dự án, ĐHQGHN 

tiếp tục phối hợp với Học viện 

sáng tạo, UCD tổ chức các khóa 

đào tạo chuyên sâu cho 20 giảng 

viên nguồn (Training of Trainers - 

TOT) và tạo cơ hội cho các giảng 

viên này cũng như các học viên 

của giai đoạn 1 được mở rộng hoạt 

động đào tạo và lan tỏa trong toàn 

ĐHQGHN và các đơn vị đào tạo 

khác tại Việt Nam. 

Tính đến tháng 6/2022, 19 thành 

viên của Cộng đồng VNU-VIBERS, 

đặc biệt là nhóm TOT đã tham gia 

04 khóa đào tạo trực tuyến về “Đổi 

mới và Sáng tạo trong Giáo dục” 

với các đồng nghiệp Ireland.

Các nhóm giảng viên ĐHQGHN đã 
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cùng nhau xây dựng và triển khai 09 dự án học 

tập hành động với sự cố vấn và đồng hành của 

các giảng viên đến từ Học viện sáng tạo, thuộc 

Đại học Dublin, qua đó áp dụng các kiến thức 

và kỹ năng được học từ khóa đào tạo online để 

mang lại những đổi mới và giá trị cho hoạt động 

đào tạo tại ĐHQGHN. 

Ngoài việc mỗi cá nhân học viên có thể tự áp 

dụng những kiến thức, kỹ năng đã học trong 

hoạt động giảng dạy của mình, dự án còn hướng 

đến việc hình thành một cộng đồng các nhà 

giáo dục đổi mới sáng tạo theo tinh thần khởi 

nghiệp (Cộng đồng VNU-VIBERS) để cùng lan 

tỏa và tạo sự bền vững cho hoạt động đổi mới 

sáng tạo tại ĐHQGHN. Hiện cộng đồng VNU-

VIBERS đang phát triển mạnh mẽ, cá nhân các 

nhà giáo dục đổi mới sáng tạo đã và đang triển 

khai nhiều hoạt động đổi mới hiệu quả cả trong 

và ngoài ĐHQGHN. 

Trong khuôn khổ dự án VIBE giai đoạn 2, các 

thành viên Cộng đồng VNU-VIBERS đã triển khai 

09 khóa tập huấn cho cán bộ, giảng viên, sinh 

viên của ĐHQGHN, 11 khóa cho các cơ sở giáo 

dục khác trên cả nước (Trường ĐH Thái Nguyên, 

Trường ĐH Hạ Long, Phòng Giáo dục & Đào tạo 

huyện Khoái Châu – Hưng Yên, ĐH Đà Nẵng, ĐH 

Huế, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Quốc tế - 

ĐHQG Tp.HCM).

Ngoài ra, với sự tài trợ của các đơn vị trong và 

ngoài ĐHQGHN, các thành viên Cộng đồng VNU-

VIBERS cũng đã triển khai nhiều hoạt động khác, 

có thể kể đến như: 08 khóa đào tạo Nhà giáo 

dục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giảng viên 

tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; 4 

khóa đào tạo Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo, 4 

khóa Nhà giáo dục truyền cảm hứng cho giảng 

viên tại Trường ĐH Ngoại ngữ; Xây dựng và triển 

khai môn học Tư duy sáng tạo và Khởi nghiệp 

cho toàn bộ sinh viên năm thứ nhất vào học tại 

Trường ĐH Ngoại ngữ; Tổ chức các buổi tọa đàm, 

chia sẻ, tập huấn ngắn cho các cán bộ, giảng 

viên, sinh viên trong ĐHQGHN và các giảng viên, 

26

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

 



26 27

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội                  Số 367 - 2022

27

                 Số 367

sinh viên các đơn vị đào tạo khác như Trường ĐH 

Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Trường 

Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, Trường TH-THCS 

Archimedes….; Tổ chức các khóa tập huấn ngắn 

gắn hoạt động đổi mới sáng tạo với việc bảo tồn 

nghệ thuật Chèo, phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống dân tộc tại Hòa Bình; Tham gia lan tỏa các 

hoạt động đổi mới sáng tạo thông qua các bài 

trình bày, chia sẻ tại các diễn đàn, hội thảo trong 

và ngoài nước… 

Nhóm các nhà giáo dục đổi mới sáng tạo của 

ĐHQGHN trong Cộng đồng VNU-VIBERS đã dành 

được 03 trong số 05 giải thưởng trong hạng mục 

về “Dự án xuất sắc về xây dựng học phần/môn 

học theo tiếp cận giáo dục kết hợp” trong khuôn 

khổ Giải thưởng đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN 

do Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy triển khai. 

Không chỉ hình thành cộng đồng các nhà giáo 

dục đổi mới sáng tạo tại ĐHQGHN, VIBE còn tạo 

sự kết với mạng lưới các nhà giáo dục đổi mới 

sáng tạo tại Ireland, với nhiều hoạt động tích 

cực, hiệu quả, góp phần lan tỏa thông điệp về 

sự cần thiết phải thay đổi và chuẩn bị thích ứng 

với những thay đổi và biến động khó lường trong 

tương lai cũng như tạo đột phá về chất lượng đào 

tạo thông qua những giải pháp sáng tạo và thực 

tế; góp phần nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng 

tạo, tư duy khởi nghiệp đồng thời khai thác tiềm 

năng của mỗi giảng viên, thông qua các giảng 

viên lan tỏa tới các đồng nghiệp và sinh viên, 

đồng thời thúc đẩy lòng yêu nghề và sự gắn bó 

với nhà trường. Dự án VIBE cũng đã và đang tạo 

nên sự chuyển động tích cực trong đổi mới hoạt 

động giảng dạy tại ĐHQGHN, góp phần định vị 

ĐHQGHN trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và 

khởi nghiệp quốc gia.

Bà Suzi Javis - Giám đốc sáng lập Học viện sáng tạo, ĐH Dublin bày tỏ ấn tượng và gửi lời cảm ơn tới Cộng đồng 
VNU-VIBERS đã nỗ lực phổ biến các giá trị của dự án trong toàn hệ thống giáo dục Việt Nam, ngay cả trong điều 
kiện khó khăn về dịch bệnh. GS. Suzi Javis mong được tiếp tục làm việc với các VNU-VIBERS để tiếp tục đồng 
hành và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo tại ĐHQGHN và tại Việt Nam.

“Tôi rất ấn tượng với các học viên đến từ ĐHQGHN. Các bạn đã dám bắt đầu thay đổi, thậm chí với những điều 
nhỏ nhất và từ đó tạo ra những giá trị lớn lao. Đặc biệt, ngoài việc mỗi cá nhân học viên có thể tự áp dụng những 
kiến thức, kỹ năng đã học trong hoạt động giảng dạy của mình, các bạn đã hình thành một cộng đồng các nhà 
giáo dục theo tinh thần khởi nghiệp - ONE VNU để cùng lan tỏa cho hoạt động đổi mới tại ĐHQGHN”, TS. Colman 
Farrell - người giành giải thưởng Nhà Doanh nghiệp Xã hội, ĐH Dublin bày tỏ.

 


