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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Việc lựa chọn đề tài này được dựa trên một số lý do 
chính như sau: 

- Trên thế giới, giáo viên được nhận thức là yếu tố quyết định 
đến sự thành công của các cuộc cải cách giáo dục cũng như 
sự phát triển giáo dục ở mỗi nước. Vì vậy, các nước đã có 
nhiều cải cách thành công trong việc đào tạo giáo viên và 
việc quản lý đào tạo giáo viên từ các thập kỷ cuối của thế kỷ 
20.  

- Tại Việt Nam, công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo đang được tiến hành, và “phát triển đội ngũ 
nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 
dục và đào tạo” được xác định là một trong chín nhiệm vụ, 
giải pháp để thực hiện công cuộc này.  

- Bên cạnh đó, việc ban hành và thực hiện chương trình giáo 
dục phổ thông tổng thể tạo ra những thay đổi  mới trong quá 
trình dạy học ở các trường phổ thông, đòi hỏi người giáo 
viên phổ thông phải có những phẩm chất và năng lực phù 
hợp với bối cảnh mới. 

- Trường Đại học Giáo dục là một thành viên trong hệ thống 
các cơ sở đào tạo giáo viên thực hiện đào tạo giáo viên trung 
học theo một mô hình lần đầu được áp dụng ở Việt Nam: đào 
tạo giáo viên trong một đại học đa ngành, đa lĩnh vực chất 
lượng cao. Đây là mô hình khá phổ biến đặc biệt ở các nước 
có nền giáo dục tiên tiến. Vì vậy có thể tham khảo kinh 
nghiệm quản lý đào tạo tại các nước này để đổi mới quản lý 
đào tạo giáo viên ở trường Đại học Giáo dục. 

Nghiên cứu quản lý đào tạo giáo viên tại Trường Đại 
học Giáo dục một mặt giúp cho đổi mới đào tạo giáo viên tại 
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trường đáp ứng tốt hơn các yêu cầu mới, mặt khác giúp cho 
việc đổi mới hệ thống đào tạo giáo viên tại Viêt Nam.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về đào tạo 
giáo viên và quản lý đào tạo giáo viên trong nước, ngoài 
nước và ở Trường Đại học Giáo dục, Luận án đề xuất một số 
giải pháp về quản lý đào tạo giáo viên ở Trường Đại học 
Giáo dục nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực giáo viên 
THPT chất lượng cao, thực hiện được các nhiệm vụ của 
Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018, đáp 
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu  

Đào tạo giáo viên trung học ở các đại học đa ngành, 
đa lĩnh vực. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu  

Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông ở 
Trường Đại học Giáo dục so sánh với các cơ sở đào tạo giáo 
viên trong và ngoài nước. 

4. Câu hỏi nghiên cứu 

Theo những quan điểm và kinh nghiệm quốc tế, cùng 
thực tiễn đào tạo của Nhà trường những năm qua, mô hình 
đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Giáo dục cần được cải 
tiến theo hướng nào để phát huy được lợi thế của mô hình 
trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực so với các mô hình đào 
tạo khác nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu 
phát triển giáo dục Việt Nam? 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về giáo viên, đào tạo giáo viên 
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và quản lý đào tạo giáo viên trung học  hàm ý so sánh đào 
tạo giáo viên ở Việt Nam với một số nước có nền giáo dục 
tiên tiến; 

5.2. Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo giáo viên và đề xuất 
một số giải pháp quản lý đào tạo giáo viên tại Trường Đại 
học Giáo dục nhằm phát huy lợi thế của mô hình đào tạo kế 
tiếp đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực giáo viên THPT chất 
lượng cao tại Trường Đại học Giáo dục. 

6. Phạm vi nghiên cứu 

- Các nghiên cứu tập trung vào đội ngũ giáo viên cấp học 
THPT được đào tạo tại Trường Đại học Giáo dục và các cơ 
sở đào tạo giáo viên trong và ngoài Việt Nam. 

- Các nghiên cứu về các mô hình đào tạo giáo viên ở nước 
ngoài tập trung vào một số nước có nền giáo dục và đào tạo 
giáo viên tiêu biểu khác biệt với Việt Nam như ở châu Âu là 
nước Anh; châu Á là Nhật Bản; châu Mỹ là Hoa Kỳ và 
Canada. 

- Chủ thể quản lý: do mô hình đào tạo nối tiếp nên tập trung 
nghiên cứu các nội dung quản lý của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Giáo dục – ĐHQGHN. 

7. Quan điểm tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

7.1. Quan điểm tiếp cận:  
 Luận án sử dụng một số cách tiếp cận sau: 

- Tiếp cận quan điểm hệ thống. 

- Tiếp cận thực tiễn.  

- Tiếp cận giáo dục so sánh. 
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7.2. Phương pháp nghiên cứu 

7.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

Phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa, so sánh các loại 
tài liệu về chủ trương đường lối phát triển giáo dục và phát 
triển đội ngũ giáo viên và các chuyên khảo, tài liệu, công 
trình nghiên cứu của các nhà khoa học giáo dục trong nước 
và ngoài nước có liên quan đến đào tạo giáo viên.  

7.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

Điều tra bằng phiếu hỏi các sinh viên, giảng viên, cán bộ 
quản lý Trường Đại học Giáo dục, các giáo viên trường 
THPT hướng dẫn sinh viên thực tập sư phạm về các vấn đề 
liên quan đến đào tạo và quản lý đào tạo giáo viên.  

Phân tích các dữ liệu thống kê các kết quả đào tạo giáo viên 
tại Trường Đại học Giáo dục. 

7.2.3. Phương pháp chuyên gia 

 Xin ý kiến chuyên gia về thực trạng quản lý và các 
giải pháp quản lý được đề xuất.  

8. Luận điểm bảo vệ 

8.1. Quản lý đào tạo giáo viên phải góp phần đào tạo ra 
những giáo viên có phẩm chất và năng lực không chỉ đáp 
ứng được các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên các 
cơ sở giáo dục phổ thông, mà còn phải có có tính tự chủ cao 
để thích ứng được với những thay đổi nhanh chóng của bối 
cảnh và môi trường giáo dục. 

8.2. Là thành viên của ĐHQGHN, Trường Đại học Giáo dục 
thực hiện Chương trình đào tạo giáo viên cho người mới tốt 
nghiệp THPT giống như các trường sư phạm khác của Việt 
Nam. Thực tế cần có thay đổi để đào tạo giáo viên từ nguồn 
sinh viên và cử nhân các ngành khoa học cơ bản có năng lực 
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và nguyện vọng trở thành giáo viên trong các mô hình đào 
tạo phù hợp, liên thông từ trình độ đại học lên trình độ đào 
tạo sau đại học; góp phần thành một đội ngũ giáo viên với 
các nền tảng văn hóa và có năng lực sư phạm đáp ứng được 
những yêu cầu mới. 

8.3. Trên cơ sở những kết quả đạt được ở Trường Đại học 
Giáo dục, cần tách rõ việc đào tạo chuyên môn cơ bản và 
khoa học giáo dục để phát huy lợi thế của mô hình đào tạo. 
Luận điểm này cần nêu rõ trong đổi mới đào tạo giáo viên và 
sắp xếp hệ thống trường sư phạm hiện nay là thực hiện việc 
đào tạo giáo viên trong các cơ sở giáo dục đại học đa ngành, 
đa lĩnh vực. 

9. Ý nghĩa và đóng góp mới của luận án 

          Luận án là công trình nghiên cứu về quản lý đào tạo 
giáo viên tại Trường Đại học Giáo dục dựa trên việc nghiên 
cứu so sánh giáo dục. Về lý luận, luận án bổ sung các vấn đề 
lý luận về giáo viên, đào tạo giáo viên và quản lý đào tạo 
giáo viên trong bối cảnh hiện nay theo tiếp cận giáo dục so 
sánh. Về thực tiễn, luận án cung cấp các thực tiễn về giáo 
viên, đào tạo giáo viên và quản lý đào tạo giáo viên ở một số 
nước có nền giáo dục tiên tiến cũng như ở Việt Nam, từ đó 
đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên tại Trường 
Đại học Giáo dục nói riêng và cho hệ thống đào tạo giáo viên 
Việt Nam nói chung theo định hướng đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo hiện nay. 
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CHƯƠNG 1 
 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO VIÊN 

VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu  

1.1.1. Về giáo viên và đào tạo giáo viên 

Các văn kiện và nghiên cứu về đào tạo giáo viên trên 
thế giới và Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng của 
đội ngũ giáo viên phổ thông có tác dụng quyết định chất 
lượng đào tạo nguồn nhân lực của quốc gia; có nhiều mô 
hình về đào tạo giáo viên, tuy mô hình nào cũng phải bám sát 
vào yêu cầu của xã hội trong tương lai, dựa trên điều kiện 
thực tế của quốc gia, và là một mô hình đào tạo đảm bảo 
cung cấp đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, 
chuyên nghiệp trong bối cảnh học tập suốt đời, có khả năng 
thực hiện nghề nghiệp linh động và khả năng cộng tác với 
lãnh đạo, đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.  

1.1.2. Về quản lý đào tạo giáo viên 
 Có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 

bàn về quản lý đào tạo giáo viên phổ thông. Tuy nhiên, khi 
bàn đến mô hình quản lý đào tạo giáo viên có tính hệ thống 
và linh hoạt, nhằm tăng tính tự chủ cho giáo viên, đảm bảo 
tính thích ứng cao của giáo viên với công cuộc đổi mới giáo 
dục của Việt Nam hiện nay thì còn chưa được bàn đến. Bên 
cạnh đó, việc tiếp tục hoàn thiện, phát triển hệ thống đào tạo 
mô hình đào tạo a+b, tăng tính liên thông ngang và dọc của 
Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN cần tiếp tục được đặt 
ra trên cơ sở so sánh, kế thừa, hội nhập với các mô hình đào 
tạo trên thế giới.   

1.2. Giáo viên trong thời đại hiện nay 

 Trước những tiến bộ khoa học công nghệ, và thay đổi 
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của xã hội, các nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt 
Nam đều chỉ ra các yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với 
giáo viên hiện nay. Giáo viên vừa phải đạt được các tiêu 
chuẩn tối thiểu về phẩm chất và năng lực đã được quy định 
chặt chẽ, vừa phải đối mặt với kỳ vọng cao của xã hội đối 
với tính chuyên nghiệp của họ. Nghiên cứu so sánh tại nhiều 
nước đi tới kết luận: giáo viên phải là người có trình độ  kiến 
thức cao, luôn cập nhật, nâng cấp trình độ kiến thức và 
chuyên môn, đồng thời phải là người truyền được tinh thần 
đổi mới. 

1.3. Đào tạo giáo viên trung học trong thời đại hiện nay 

 Đào tạo giáo viên trung học được tiến hành theo truyền 
thống hàn lâm và hiện nay đang theo trào lưu chuyên nghiệp 
hóa. Đào tạo giáo viên trung học được tiến hành trong cả hai 
mô hình song song và kế tiếp. Tại các nước châu Âu và 
OECD, mô hình kế tiếp chiếm ưu thế hơn. 

1.4. Quản lý đào tạo giáo viên 

 Quản lý đào tạo giáo viên thực chất là quản lý quá trình 
đào tạo. Mô hình quản lý đào tạo thường được sử dụng là mô 
hình tổng thể quản lý quá trình đào tạo trong đó quản lý các 
yếu tố đầu vào, quá trình và đầu ra, và mô hình CIPO ngoài 
những yêu tố kể trên còn xem xét đến bối cảnh liên quan đển 
quản lý. 

1.5. Nghiên cứu giáo dục so sánh về đào tạo và quản lý 
đào tạo giáo viên 
 Trong thực tiễn, nghiên cứu giáo dục so sánh nói 
chung và trong đào tạo giáo viên nói riêng thường được sử 
dụng để tìm ra xu thế chung, hoặc nghiên cứu những kinh 
nghiệm thành công ở một hay nhiều nơi nhằm giải quyết vấn 
đề đang gặp phải, hoặc cải tiến nội dung đó ở nơi khác.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TIỄN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ  

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TẠI MỘT SỐ NƯỚC  

VÀ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  

2.1. Thực tiễn đào tạo, quản lý đào tạo giáo viên tại Việt 
Nam và một số nước 

 Trong phần này, luận án trình bày về đào tạo và quản lý 
đào tạo giáo viên tại Anh, Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản và 
Việt Nam. Các nội dung được khảo sát bao gồm quan điểm 
đối với giáo viên, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, các mô hình 
và quá trình đào tạo giáo viên, quản lý đào tạo giáo viên. Các 
nước đều có sự quan tâm đến giáo viên và đào tạo giáo viên. 

Về chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Anh, Canada, Hoa Kỳ và 
Việt Nam có chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong khi Nhật 
Bản đưa ra hình ảnh người giáo viên và các tiêu chuẩn tối 
thiểu về phẩm chất và năng lực của giáo viên.  

Về mô hình đào tạo giáo viên: Các nước thực hiện việc đào 
tạo giáo viên trong các đại học đa ngành, trong khi ở Việt 
Nam phần lớn đào tạo giáo viên được thực hiện ở các trường 
ĐHSP. Có sự đa dạng trong mô hình đào tạo: Anh, Canada 
và Việt Nam có mô hình đào tạo giáo viên trung học cho 
người mới tốt nghiệp THPT, mô hình song song đào tạo giáo 
viên trung học đồng thời với đào tạo cử nhân, mô hình kế 
tiếp đào tạo giáo viên cho người đã có bằng cử nhân; Nhật 
Bản thực hiện mô hình song song còn Hoa Kỳ chủ yếu thực 
hiện mô hình kế tiếp.  

Tuy các nước thực hiện các mô hình đào tạo khác nhau 
nhưng giáo sinh trong tất cả các đều có thời gian thực tập, 
trải nghiệm nghề nghiệp ở trường phổ thông. Tại Nhật Bản 
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và Canada, giáo sinh còn được yêu cầu tham gia các hoạt 
động cộng đồng, các sinh hoạt văn hóa tại địa phương. 

Công tác kiểm định chất lượng các cơ sở và chương trình đào 
tạo giáo viên được các nước quan tâm thực hiên. 

2.2. Khái quát về trường Đại học Giáo dục 

 Tiền thân là Khoa Sư phạm – ĐHQGHN thành lập vào 
năm 1999 và được nâng cấp thành trường Đại học Giáo dục 
vào năm 2009. 

 Là trường đại học thành viên của ĐHQGHN, về đào tạo 
Trường có nhiệm vụ: “Đào tạo đại học (cử nhân), sau đại học 
(thạc sĩ, tiến sĩ) đội ngũ giảng viên và giáo viên cho các bậc 
học; cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ giáo dục và nghiên cứu 
về khoa học giáo dục nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất 
lượng cao đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt chuẩn 
quốc tế”. 

 Hiện nay trường đang đào tạo giáo viên trong 6 ngành 
Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử ở trình 
độ cử nhân theo mô hình a + b, và đào tạo thạc sỹ về Lý luận 
và phương pháp dạy học cho 6 bộ môn nói trên. Trường đang 
tiến hành xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo giáo viên 
cho các bậc học trước bậc THPT. 

2.3. Tổ chức nghiên cứu 

Mục đích khảo sát:  

 Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý đào tạo giáo 
viên THPT theo mô hình 3 + 1 tại Trường Đại học Giáo dục. 
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Nội dung khảo sát   

Khảo sát công tác quản lý đào tạo các học phần của 
các khối kiến thức trong chương trình đào tạo cử nhân sư 
phạm. 

 Khảo sát công tác tổ chức quản lý thực tập sư phạm 
cho sinh viên sư phạm tại các trường THPT. 

Mẫu khảo sát 

Điều tra bằng phiếu hỏi trên đối tượng sinh viên về 
các vấn đề liên quan đến quản lý đào tạo giáo viên, đã phát 
phiếu khảo sát tại ba lớp môn học của sinh viên năm thứ hai 
và thứ ba (QH-2013 và QH-2014-S), hai lớp tại trường Đại 
học Khoa học Tự nhiên và một lớp tại trường Đại học Khoa 
học Xã hội & Nhân văn, vào buổi học cuối cùng của năm 
học cho trên 150 sinh viên của sáu ngành thu về 146 phiếu, 
và phát 150 phiếu cho sinh viên năm thứ tư sáu ngành vào 
thời điểm hoàn thành khóa luận thu về 107 phiếu.  

Điều tra bằng phiếu hỏi đối với giáo viên trường 
THPT hướng dẫn sinh viên thực tập sư phạm. Thời điểm 
phát hành phiếu hỏi: tháng 3 năm 2017 khi sinh viên khóa 
QH 2013 tiến hành thực tập sư phạm. Khảo sát được tiến 
hành tại năm trường THPT với số lượng các giáo viên trả lời 
phiếu khảo sát là 75.    

Phương pháp và công cụ khảo sát 

Sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương 
pháp phỏng vấn sâu và phương pháp chuyên gia. 

Công cụ khảo sát: biểu mẫu thống kê, phiếu khảo sát, 
biên bản phỏng vấn.  
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Tiêu chuẩn và thang đánh giá  

 Trong các bảng hỏi, chủ yếu sử dụng thang đánh giá 4 
mức độ, trong đó mức 1 là mức thấp nhất và 4 là mức cao 
nhất. Một số nội dung khảo sát theo thang đánh giá hai mức 
độ có và không. 

2.4. Thực trạng đào tạo giáo viên THPT ở Trường Đại 
học Giáo dục 

2.4.1. Thực trạng mô hình đào tạo giáo viên 

 Các mô hình đào tạo giáo viên: 
- Đào tạo cử nhân sư phạm hệ chính quy (mô hình 3+1) 
- Đào tạo cử nhân sư phạm nối tiếp cử nhân khoa học (mô 
hình 4+1) 
- Đào tạo song song hai văn bằng cử nhân khoa học và cử 
nhân sư phạm 
- Đào tạo giáo viên có trình độ thạc sỹ 

2.4.2. Thực trạng Chương trình đào tạo giáo viên 

 Ở trình độ đại học, chương trình đào tạo gồm 3 khối 
kiến thức là khối kiến thức chung như các chương trình của 
ĐHQGHN; khối kiến thức khoa học cơ bản được xây dựng 
liên thông với các chương trình đào tạo cử nhân khoa học 
cùng ngành; khối kiến thức khoa học giáo dục và nghiệp vụ 
sư phạm chiếm ¼ khối lượng chương trình đối với chương 
trình đào tạo ban đầu (mô hình 3 + 1). Đối với các mô hình 
cử nhân sư phạm văn bằng thứ hai và bằng kép bao gồm khối 
kiến thức khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm và một số 
học phần khoa học cơ bản có trong chương trình đào tạo giáo 
viên nhưng không có trong chương trình đào tạo cử nhân. 
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2.4.3. Thực trạng quá trình đào tạo giáo viên THPT 

 Trong mô hình 3+1, ba năm đầu sinh viên chủ yếu 
học các khối kiến thức chung và kiến thức khoa học cơ bản 
tại các trường Đại học Khoa học Tự nhiên / Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn. Một số học phần đại cương của 
khối kiến thức khoa học giáo dục có thể được giảng dạy 
trong thời gian này. Năm thứ tư sinh viên chủ yếu học khối 
kiến thức khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm tại trường 
Đại học Giáo dục và thực tập sư phạm tại trường THPT. 

2.5. Thực trạng quản lý đào tạo giáo viên THPT tại 
Trường Đại học Giáo dục 

2.5.1. Thực trạng quản lý chương trình đào tạo 

 Trong lĩnh vực phát triển chương trình, Trường Đại học 
Giáo dục quyết định thành lập nhóm chuyên gia gồm một số 
giảng viên của trường và một số giảng viên của khoa cơ bản 
liên quan để xây dựng hoặc điều chỉnh các chương trình đào 
tạo; và thành lập nhóm chuyên gia thẩm định theo các quy 
định của ĐHQGHN. Quá trình phát triển chương trình đào 
tạo có tham khảo ý kiến của các trường THPT là nơi sẽ sử 
dụng sản phẩm đào tạo của nhà trường. 

Theo số liệu khảo sát của nhà trường, các cựu sinh 
viên và các nhà tuyển dụng đã có chung những nhận xét  tích 
cực về chương trình đào tạo của nhà trường như: 
“Chương trình đào tạo của nhà trường tốt, đáp ứng được nhu 
cầu của trường THPT và của xã hội”,  
“Chương trình đào tạo chuẩn, đáp ứng tốt chuyên môn” 
“Cơ bản nhất trí với chương trình đào tạo của nhà trường, nội 
dung phù hợp, có tác dụng thiết thực trong công tác chuyên 
môn”… 
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2.5.2. Thực trạng quản lý đội ngũ giảng viên 
Đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Giáo dục được tổ 

chức theo quy chế đặc thù, thực hiện mô hình đào tạo mở, có 
khả năng tập hợp đội ngũ giảng viên trong toàn ĐHQGHN. 

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm định chất lượng 
giáo dục – ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh: “Trường Đại học 
Giáo dục có đủ giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo 
và nghiên cứu khoa học, đảm bảo tỷ lệ trung bình sinh viên / 
giảng viên theo quy định. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại 
học cao (đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy 
định)”.  

2.5.3. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất 

 Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo giáo viên bao gồm 
giảng đường, các trang thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện 
của ĐHQGHN, của các trường tham gia vào quá trình đào 
tạo và của Trường Đại học Giáo dục. Cơ sở vật chất được 
quản lý bởi các đơn vị khác nhau nhưng với mục tiêu chung 
là phục vụ cho quá trình đào tạo, vì vậy đã đáp ứng tốt yêu 
cầu của công việc đào tạo giáo viên.  
2.5.4. Thực trạng quản lý tuyển sinh  

 Trong bối cảnh tuyển sinh vào các cơ sở đào tạo sư 
phạm còn gặp khó khăn, nhưng Trường Đại học Giáo dục 
vẫn luôn tuyển đủ số sinh viên theo chỉ tiêu đã công bố với 
chất lượng đầu vào tốt. 

2.5.5. Thực trạng quản lý quá trình đào tạo 

Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, thời gian giảng dạy 
và học tập: Trường Đại học Giáo dục phối hợp với trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội & 
Nhân văn và các khoa chuyên môn để xây dựng kế hoạch 
đào tạo, thời gian giảng dạy và học tập cho từng năm. 
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Trong việc tổ chức lớp học, đăng ký học phần theo 
học chế tín chỉ, phòng Đào tạo ba trường lên thời khóa biểu 
và đưa thông tin lên cổng thông tin đào tạo đại học để sinh 
viên đăng ký học. Trong việc đăng ký các học phần, khảo sát 
trên 253 sinh viên nói trên với mức đánh giá từ 1 (rất phiền 
phức) đến 4 (rất thuận lợi) cho giá trị trung bình là 2,29 với 
độ lệch chuẩn là 0,77. 

Xử lý học vụ: Trường Đại học Giáo dục phối hợp với 
trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã 
hội & Nhân văn và các khoa chuyên môn thực hiện xử lý 
học vụ sau mỗi kỳ của năm học, sau khi có dữ liệu về kết 
quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phòng Công tác sinh 
viên thực hiện công tác xử lý học vụ cho sinh viên theo đúng 
quy chế đào tạo đại học. 

Đánh giá về quản lý đào tạo: Kết quả trả lời phiếu hỏi 
của 105 sinh viên năm thứ tư về các khía cạnh của quản lý 
đào tạo được trình bày trên bảng. Cố vấn học tập có điểm 
trung bình chung thấp nhất là 3,0 và giáo trình các học phần 
khoa học giáo dục có điểm trung bình chung cao nhất là 3,7. 
Với mức tốt là 4 thì kết quả này cho thấy nhìn chung sinh 
viên đã hài lòng với các yếu tố của đào tạo. 

Bảng: Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên 

TT Tiêu chí 
Số 
lượng 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

1 
Giáo trình các học phần khoa học 
giáo dục  

97 3.7 0.6 

2 
Đội ngũ giảng viên khoa học cơ 
bản 

98 3.6 0.7 

3 Đội ngũ chuyên viên phòng ban 97 3.6 0.7 
4 Các quy định, thủ tục quản lý 98 3.6 0.6 
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2.5.6. Thực trạng quản lý kiến tập, thực tập sư phạm tại 
các trường phổ thông 

Đánh giá của sinh viên về việc đáp ứng yêu cầu của 
trường thực tập cho thấy sinh viên nhận thấy là về cơ bản họ 
đã được các trường đáp ứng tốt các yêu cầu, với kết quả trả 
lời từ 99 sinh viên và mức điểm được cho từ 1 - 4 thì điểm 
trung bình là 3,18 và độ lệch chuẩn là 0,719. Kết quả này cho 
thấy, sinh viên cho là công việc quản lý thực tập tại các 
trường thực tập đã được thực hiện khá tốt. 

Khảo sát trên các giáo viên hướng dẫn thực tập sư 
phạm cho kết quả như sau: việc xây dựng kế hoạch và tổ 
chức kiến tập – thực tập được đánh giá ở mức trung bình khá 
(từ 2,5 đến 2,9/ 4 điểm), kinh phí chi trả cho kiến tập – thực 
tập được đánh giá thấp nhất, trong khi đó vai trò của giáo 
viên trường THPT làm nhiệm vụ giáo viên kiêm nhiệm cho 
Trường Đại học Giáo dục trong việc hướng dẫn kiến tập – 
thực tập (xem bảng ). 

Bảng : Nhận xét của giáo viên phổ thông về quản lý thực 

5 
Giáo trình các học phần khoa học 
cơ bản 

96 3.4 0.6 

6 Chương trình đào tạo 98 3.3 0.8 
7 Sự phối hợp hai trường đại học 97 3.3 0.5 

8 
Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 
khoa học giáo dục 

98 3.2 0.7 

9 
Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 
khoa học cơ bản 

98 3.2 0.8 

10 
Đội ngũ giảng viên khoa học giáo 
dục  

98 3.2 0.8 

11 Trường THPT thực tập 98 3.1 0.9 
12 Cố vấn học tập 98 3.0 0.9 
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tập sư phạm 

Tiêu chí 
Số 
mẫu 

Điểm 
TB 

Độ lệch 
chuẩn 

Kế hoạch kiến tập – thực tập đáp 
ứng yêu cầu rèn luyện nghề nghiệp 

74 2.81 0.6959 

Kế hoạch kiến tập – thực tập phù 
hợp với thực tiễn trường THPT 

73 2.93 0.6525 

Số sinh viên mỗi môn học phù hợp 
với thực tiễn nhà trường 

70 2.91 0.5834 

Tổ chức kiến tập – thực tập trong 
học kỳ 2 của năm thứ tư là phù hợp 

74 2.60 0.9204 

Kinh phí hướng dẫn kiến tập – thực 
tập 

72 2.04 0.8297 

Vai trò của giáo viên kiêm nhiệm 64 3.17 0.7249 
Sự quan tâm của giảng viên Đại học 
Giáo dục 

64 3.36 0.6266 

Phối hợp giữa Trường Đại học Giáo 
dục và trường THPT 

65 3.28 0.7605 

 

2.5.7. Thực trạng quản lý kết quả đào tạo 

 Nhà trường đã thiết lập hệ thống quản lý thông tin về 
việc làm của sinh viên tốt nghiệp, qua đó cho thấy nhìn chung 
sinh viên sư phạm có khả năng có việc làm rất cao. Theo số 
liệu báo cáo của Trường Đại học Giáo dục ngày 1 tháng 11 
năm 2018, kết quả tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp 
năm 2018 được trình bày trên bảng . 

Bảng: Tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 
2018 

T
T 

Ngành sư 
phạm 

Số SV 
tốt 
nghiệp 

Số 
SV 
được 
khảo 

Số 
SV 
có 
phản 

Số 
SV 
có 
việc 

Số 
SV 
học 
nâng 

Số 
chưa 
có 
việc 

Tỷ lệ 
có 
việc 
làm 

Khu 
vực 
nhà 
nước 

Khu 
vực 
tư 
nhân 

Tự 
tạo 
việc 
làm 
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sát hồi làm cao làm % 

1 Toán 38 38 27 23 4 0 100 8 5 10 
2 Vật lý 36 36 28 27 1 0 100 9 8 10 
3 Hóa học 31 31 23 19 3 1 96 6 3 10 
4 Sinh học 25 25 25 17 2 6 76 13 1 3 
5 Ngữ văn 31 31 23 21 1 1 91 7 5 9 
6 Lịch sử 20 20 14 11 3 0 100 7 1 3 
 Toàn khóa 181 181 140 118 14 8 94 50 23 45 

2.6. Đánh giá chung về quản lý đào tạo giáo viên ở 
Trường Đại học Giáo dục 
Các nội dung của công tác quản lý đào tạo giáo viên về cơ 

bản đã đáp ứng được các yêu cầu theo các quy định của Bộ 

Giáo dục – Đào tạo và ĐHQGHN. Trường sử dụng những 

mô hình đào tạo giáo viên lần đầu được áp dụng tại Việt 

Nam, những giáo viên được đào tạo từ những mô hình này 

đã đáp được các trường THPT đón nhận, và đã thể hiện được 

năng lực của mình trong thực tiễn. Chương trình đào tạo 

được phát triển thường xuyên, đã trang bị những kiến thức 

cập nhật cho các giáo viên. Nhà trường đã phối hợp với các 

trường THPT có chất lượng hình thành hệ thống trường thực 

hành giúp sinh viên trải nghiệm thực tiễn giáo dục. 
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CHƯƠNG 3 

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC 

3.1. Định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo giáo viên 

 Theo quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp 
được nêu trong Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng, các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Chính 
phủ, các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sắp 
xếp lại hệ thống đào tạo giáo viên và đổi mới mục tiêu, nội 
dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong đào 
tạo giáo viên. 

3.2. Các quan điểm và nguyên tắc đề xuất giải pháp 

3.2.1. Quan điểm 

 Quản lý đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Giáo dục 
trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 
tạo của đất nước, theo quan điểm “kế thừa, phát huy những 
thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc 
những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh 
những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm 
tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối 
tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có 
trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp”. 

3.2.2. Nguyên tắc 

 Quản lý đào tạo giáo viên tại trường ĐHGD cần được 
đổi mới theo 4 nguyên tắc sau: 

 Tính khả thi 

 Tính kế thừa 

 Tính hiệu quả 
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 Tính đồng bộ 
 Cơ sở của việc đề xuất các giải pháp được trình bày 
trong hình dưới đây. 

 
 
3.3. Các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên 

3.3.1. Hoàn thiện chuẩn đầu ra của chương trình:Xây dựng 
khung năng lực nhằm phát triển tính tự chủ cho giáo viên 
được đào tạo. 
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3.3.2. Tổ chức các biện pháp đổi mới tuyển sinh nhằm chọn 
những người có trình độ chuyên môn và phẩm chất, năng lực 
phù hợp vào ngành sư phạm trong các mô hình đào tạo giáo 
viên ở (trường) đại học đa ngành   

3.3.3. Tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp đào tạo 
và kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện nhằm đạt 
mục tiêu đào tạo 

3.3.4. Phối hợp với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các trường 
phổ thông triển khai các mô hình liên kết để tăng cường trải 
nghiệm và phát triển nghề nghiệp cho người học 

3.3.5. Tổ chức giám sát - đánh giá thường xuyên việc thực 
hiện quá trình đào tạo giáo viên  

 

3.4. Khảo nghiệm và phân tích các giải pháp 

Thành phần khảo nghiệm được trình bày trong bảng: 

TT Thành phần Số 
lượng 

Tỷ lệ % 

1 Giảng viên Trường ĐHGD 25 47,2 
2 Cựu sinh viên Trường ĐHGD 15 28,3 
3 Giáo viên các trường trung học 9 17,0 
4 Giảng viên cơ sở đào tạo giáo viên 6 11,3 
 Cộng 55 100 

 
 Kết quả khảo nghiệm được trình bày trong bảng: 
Giải 
pháp 

Sự cần thiết Tính khả thi 
Số 

lượng 
mẫu 

Giá trị 
trung  
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 

Số 
lượng 
mẫu 

Giá trị 
trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 
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1 54 2.69 0.5075 54 2.11 0.4624 
2 55 2.36 0.6487 54 1.94 0.6270 
3 54 2.48 0.6063 54 2.17 0.5746 
4 55 2.40 0.5644 55 2.00 0.5443 
5 55 2.31 0.6047 55 2.07 0.5727 

 
3.4.2. Phân tích so sánh  

 Các giải pháp về quản lý đào tạo giáo viên ở Trường 
Đại học Giáo dục đã được đề xuất theo quan điểm “… kế 
thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố 
mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới 
…”, vì vậy trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả về đào 
tạo và quản lý đào tạo trong 20 năm qua của Trường Đại học 
Giáo dục, một mô hình mới về đào tạo giáo viên ở Việt Nam, 
các giải pháp này đã tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm 
của thế giới để việc quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng tốt 
hơn những yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo.    

Những kinh nghiệm đã được các nhà quản lý, các nhà 
khoa học trên thế giới tổng kết từ kinh nghiệm của các nước 
có nền giáo dục tốt nhất đã được thể hiện trong các giải pháp. 

Các nội dung đề cập trong các giải pháp đã và đang 
được triển khai thực hiện một cách thành công tại các nước 
khảo sát. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Một số kết luận có thể rút ra từ nghiên cứu việc quản lí đào 
tạo giáo viên kế thừa kinh nghiệm quốc gia và quốc tế 

1. Trên phạm vi toàn cầu, giáo viên là yếu tố quyết định sự 
thành công trong giáo dục. Có nhiều mô hình đào tạo giáo 
viên và quản lí đào tạo giáo viên ở các nước. Mỗi mô hình 
đều có triết lí riêng về tính chuyên nghiệp của sản phẩm đào 
tạo và những phương thức và mô hình quản lí đào tạo giáo 
viên đúng cho từng nước trên thế giới. Xu hướng lớn nhất 
trên thế giới là chuyển việc đào tạo giáo viên từ các cơ sở 
đào tạo đơn ngành sang các cơ sở giáo dục đại học đa ngành. 
Đồng thời với việc thay đổi mô hình đào tạo là việc phát 
triển đội ngũ, tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội 
cho giáo viên. Giáo viên trong thời đại hiện nay được kỳ 
vọng là những giáo viên có khả năng tự chủ trước những 
thay đổi về bối cảnh, đối tượng, nội dung và phương pháp 
giáo dục.  
2. Bối cảnh đổi mới của đất nước với cơ chế thị trường định 
hướng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới căn bản và 
toàn diện giáo dục Việt Nam đặt ra những yêu cầu mới đối 
với quản lý giáo dục và phát triển đội ngũ giáo viên. Đào tạo 
giáo viên đang gặp thách thức to lớn về người học, về đầu ra, 
về sử dụng do đó yêu cầu đổi mới tuyển sinh là nhiệm vụ cốt 
lõi của các trường sư phạm. Đổi mới quản lý đào tạo giáo 
viên cần được tiến hành theo xu hướng chung của thế giới 
nhưng phải phù hợp với điều kiện Việt Nam. Nghiên cứu về 
quản lý đào tạo giáo viên tiếp cận giáo dục so sánh cho thấy 
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cần duy trì cả 2 mô hình kế tiếp và song song nhưng cần thực 
hiện có cạnh tranh. 

3. Trường Đại học Giáo dục (Khoa Sư phạm – ĐHQGHN 
trước đây) là cơ sở đầu tiên tiến hành đào tạo giáo viên theo 
mô hình kế tiếp trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực với mục 
tiêu đào tạo được tuyên bố từ những ngày đầu là đào tạo giáo 
viên chất lượng cao. Đánh giá kết quả đào tạo theo phương 
thức này qua 20 năm, so sánh với các phương thức đào tạo 
khác và so sánh với việc quản lí đào tạo giáo viên ở nước 
ngoài cho thấy cần có sự nhận thức đúng về mô hình, đánh 
giá đúng về sản phẩm và tạo cơ hội công bằng cho sản phẩm 
đào tạo ở các trường đối sự phát triển của ngành giáo dục.  

4. Việc đào tạo giáo viên tại Trường Đại học Giáo dục - một 
đơn vị thành viên của ĐHQGHN, cơ sở giáo dục đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao hàng đầu Việt Nam phải 
hướng đến việc đào tạo giáo viên có tính tự chủ cao. Trên cơ 
sở so sánh và phát huy truyền thống, 05 giải pháp được đề 
xuất.  

2. Khuyến nghị 

2.1. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Cùng với việc ban hành và thực hiện Chuẩn nghề nghiệp 
giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ chỉ đạo các cơ sở đào 
tạo giáo viên tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp 
đào tạo nhằm đào tạo những giáo viên có tính tự chủ cao 
trong hoạt động dạy học và giáo dục.  

2. Quá trình sắp xếp lại các trường sư phạm, thành lập một số 
trường sư phạm trọng điểm và quá trình sáp nhập, hợp nhất 
và giải thể các cơ sở giáo dục đại học đang được khởi động 
cần tạo ra những cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh 
vực có đội ngũ giảng viên trình độ cao và cơ sở vật chất hiện 
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đại trong đó một số cơ sở giáo dục đại học có khoa / trường 
thực hiện nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. Các cơ 
sở này chủ yếu tiến hành đào tạo giáo viên cho những sinh 
viên hoặc cử nhân khoa học cơ bản có kết quả học tập và rèn 
luyện tốt và có nguyện vọng trở thành giáo viên. 

3. Bộ cần có cơ chế tạo sự liên kết, phối hợp chặt chẽ hơn 
giữa các cơ sở đào tạo giáo viên với các trường phổ thông 
trong đào tạo giáo viên để sinh viên sư phạm được trải 
nghiệm và thực hành nghề nghiệp tại trường phổ thông nhiều 
hơn. Đồng thời các cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm 
giúp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ giáo viên phổ 
thông. 

2.2. Với Đại học Quốc gia Hà Nội 

Hoàn thiện quy chế và cơ chế phối hợp các đơn vị đào tạo về 
đào tạo theo mô hình kết hợp – kế tiếp, đào tạo bằng kép 
phục vụ cho việc mở rộng các mô hình đào tạo giáo viên.  

Chỉ đạo quá trình đổi mới phương pháp dạy học đang được 
tiến hành, và sự đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị các 
phòng học, bảng thông minh cho các đơn vị đào tạo để 
những hoạt động này thực sự tạo ra sự chuyển biến về chất 
lượng đào tạo tại ĐHQGHN, trong đó có đào tạo giáo viên. 
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