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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

SỰ KIỆN &THÀNH TỰU
TIÊU BIỂU NĂM 2021

Năm 2021 đã chính thức khép lại, mặc dù dịch COVID-19 mang đến nhiều thách thức,
song với sự nỗ lực của Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, đây là năm
thành công rực rỡ trên nhiều lĩnh vực hoạt động.
Trường Đại học Giáo dục trân trọng giới thiệu 10 sự kiện và thành tựu tiêu biểu của
Nhà trường trong năm 2021.
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KÊNH TRỰC TUYẾN
HỖ TRỢ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
ĐÓNG GÓP MỘT PHẦN QUAN TRỌNG VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ GD-ĐT

385.087 GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ

Trường ĐHGD với vai trò là đơn vị đầu mối được ĐHQGHN giao nhiệm vụ:
phụ trách nội dung chuyên môn của Kênh Hỗ trợ giáo dục tiểu học và kết nối với
mạng lưới các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.
Năm 2021, ĐHQGHN thành lập Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục Tiểu học với sự hỗ
trợ nền tảng công nghệ thông tin của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam –
VNPT. Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học sẽ hoạt động thường xuyên, liên tục
tại địa chỉ: http://hotrotieuhoc.vnu.edu.vn, ngay cả khi đại dịch Covid-19 được
kiểm soát.
Sau hơn 3 tháng triển khai kể từ ngày 15/9/2021, Trường ĐHGD cùng với Kênh trực
tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học đã kết nối được với 37 Sở GD&ĐT, với 385.087 giáo
viên đăng ký tham gia học tập trên Kênh.
Đến nay, Kênh Trực tuyến Hỗ trợ tiểu học đã tổ chức được 7 livestream với 108.000
lượt theo dõi trực tuyến vào sáng Chủ Nhật hàng tuần, xuất bản được 19 khóa học,
40 video, gần 100 học liệu và 31 cuốn sách điện tử.
Trong thời gian tới, Kênh trực tuyến sẽ tiếp tục được nâng cấp, duy trì hoạt động,
trở thành cổng thông tin tư vấn giáo dục phổ thông ở các bậc học (Mầm non, Tiểu
học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông) cho cả nước, đặc biệt các tỉnh ở khu
vực 3 Tây (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ).

Trang 1
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DIỄN ĐÀN HÀ NỘI LẦN THỨ NHẤT VỀ
KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ SƯ PHẠM
10 SỰ KIỆN VÀ THÀNH TỰU TIÊU BIỂU NĂM 2021
Diễn đàn với sự tham gia của các học giả hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giáo dục

HaFPES 2021 được tổ chức bởi Trường ĐHGD và Viện
Khoa học Giáo dục Việt Nam. Đây là sự kiện thành
công nhất trong hoạt động hợp tác phát triển của
Trường ĐHGD với sự tham gia của nhiều khách mời
quốc tế, các diễn giả và chuyên gia đầu ngành về giáo
dục đại học. Các báo cáo viên quốc tế đến từ các
trường Đại học: ĐH Boston (Hoa Kì), ĐH South
Carolina (Hoa Kỳ), ĐH Southern Cross, (Úc). Ngoài ra,
Diễn đàn còn có sự tham dự của hơn 1000 đại biểu
trong nước và quốc tế.
Diễn đàn được tổ chức kết hợp trực tuyến và trực
tiếp trên nền tảng Zoom Webinar và phát trực tuyến
trên các kênh truyền thông: Fanpage và Youtube của
Trường Đại học Giáo dục.
Các chuyên gia khách mời và đại biểu tham dự Diễn
đàn HaFPES 2021 đã tham gia 4 phiên thảo luận tại
diễn đàn này về các vấn đề liên quan đến: Đổi mới
đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển của
khoa học và công nghệ; Các phương pháp và công
nghệ hiện đại trong đào tạo giáo viên; nghiên cứu lý
luận trong khoa học giáo dục; Nghiên cứu lý luận
khoa học giáo dục; Phương pháp nghiên cứu liên
ngành trong khoa học giáo dục.
HaFPES 2021 sẽ là bước khởi đầu trong chuỗi các
diễn đàn HaFPES về khoa học giáo dục và sư phạm dự
kiến sẽ được tổ chức trong các năm tiếp theo; Mở ra
cơ hội giao lưu, trao đổi chuyên môn học thuật và tạo
điều kiện công bố quốc tế đến gần hơn với các học
giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.
Trang 2
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẦU TIÊN
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHU KỲ 2

Đợt khảo sát chính đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục do
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục- Đại học Quốc
gia, TP HCM thực hiện đã diễn ra trong các ngày từ 11/11
đến 15/11.
Báo cáo kết quả sơ bộ của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài
đã ghi nhận những thành quả của tập thể cán bộ, giảng
viên và người học Nhà trường đã đạt được trong những
năm qua; ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn,
thách thức của thầy và trò để Nhà trường có được những
bước phát triển vượt bậc trong chu kì 2 như hiện nay.
Giai đoạn đánh giá chu kỳ 2 cấp cơ sở giáo dục ghi nhận
những thay đổi ấn tượng của Nhà trường so với giai đoạn
đánh giá chu kỳ 1. Đặc biệt là sự gia tăng số lượng các
CTĐT nâng tổng số cơ cấu ngành/chuyên ngành đào tạo
lên 16 CTĐT cử nhân, 11 CTĐT thạc sĩ, 4 CTĐT Tiến sĩ;
Đến nay, Trường ĐH là CSGD
đầu tiên KĐCL chu kỳ 2. Đã
có, 20% CTĐT thạc sĩ được
KĐCL và 100% CTĐT cử nhân
có sinh viên tốt nghiệp được
KĐCL

trong đó, có nhiều ngành/chuyên ngành lần đầu tiên có
mặt tại Việt Nam; Tổng quy mô đào tạo của Trường tăng
gấp đôi từ 2000 sinh viên năm 2017 lên hơn 4000 sinh viên
năm 2021.
Cũng trong năm 2021, Trường ĐHGD đã thực hiện kiểm
định chất lượng 4 CTĐT cử
thạc
sĩ.
nhân.
Trang 3

10 SỰ KIỆN VÀ THÀNH TỰU TIÊU BIỂU NĂM 2021

4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

UED’S STUDENT TEAM BUILDING 2021:
TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI CHO SINH VIÊN

“UEd’s Student Team Building” là chương trình quy mô lớn đầu tiên được thiết kế cho hơn
1000 sinh viên năm thứ nhất (QH – 2020 – S) và đại diện sinh viên các khoá QH – 2019 –
S, QH – 2018 – S, QH – 2017 - S diễn ra ngày 14/4/2021 tại Paragon Resort – Ba Vì.

Hình thức sinh hoạt tập thể với chuỗi các trò chơi vận động thể lực và trí lực như: cờ vua,
kéo co, bóng đá, thổi bột tìm mật thư, đuổi hình bắt chữ, đua thuyền trên cạn, giải mật
thư… được lồng ghép khéo léo với những bài học thực tiễn trong giáo dục nghề nghiệp.
Thông qua “UEd’s Student Team Building”, Ban tổ chức mong muốn những nhà “giáo dục”
tương lai nhận thức được trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội. Sự rèn
luyện đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và kiến thức chuyên môn hôm nay sẽ là nhân
tố hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực cho các nhà giáo mai sau.
Bên cạnh đó, hoạt động cũng nhằm mục tiêu đào tạo sinh viên phát triển toàn diện về đạo
đức, tri thức, sức khoẻ và thẩm mỹ.
Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt CLB nằm trong nỗ lực của nhà trường
nhằm xây dựng trường học thân thiện, an toàn và hạnh phúc.
Cho đến nay, Trường ĐHGD có 16 CLB tích cực hoạt động ở các lĩnh vực: nghiên cứu khoa
học, sức khỏe tâm thần, tình nguyện, văn hóa, nghệ thuật…Mặc dù có thời gian dài không
được tới trường, song năm 2021 cũng ghi nhận nhiều hoạt động gắn kết, tạo hứng thú cho
sinh viên: Đại sứ văn hóa đọc, UEd Cracking chào Tân sinh viên,, workshop chăm sóc sức
khỏe tâm thần phối hợp với ĐH Y Dược, Dự án
dạy học thiện nguyện, tham gia các hoạt động
vì cộng đồng (hiến máu, bảo vệ môi trường),
UEd's Got Talent ...
Trường THPT Khoa học Giáo dục với 18 CLB
hoạt động trong các lĩnh vực: Tiếng Anh, khoa
học kỹ thuật, tự học, đọc sách, thiện nguyện,
nghệ thuật, thể thao, truyền thông, thời trang,
cờ vua...

Trang 4
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Trường Đại học Giáo dục đã và đang triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trên tất cả các
lĩnh vực đặc biệt là đào tạo và quản trị đại học. Các khóa học được thiết kế trên Hệ thống
quản lý dạy học (nền tảng LMS Moodle) được tái cấu trúc và nâng cấp, tích hợp các chức
năng: nâng cao hỗ trợ quản lí người học; lớp học đảo ngược; cá nhân hoá tối đa trong dạy
học hỗn hợp; kiểm tra đánh giá trực tuyến; kho học liệu số thực tế ảo tăng cường và video
tương tác… Trong tương lai hệ thống sẽ tiếp tục được tích hợp với các trục nhận diện
khuôn mặt, giám thị trực tuyến và quản lí người học toàn diện theo Blockchain.
Nhà trường đã triển khai các lớp học theo hình thức Blended learning với tổng số 385 lớp
học phần, 360 số khoá hoạt động, đạt tỉ lệ 93,51%.
Các buổi bảo vệ khoá luận, luận văn, luận án được triển khai theo hình thức trực tuyến
với quy trình số hoá. Tổ chức thi kết thúc học kỳ theo hình thức trực tuyến đồng thời
gian và trực tuyến không đồng thời gian.
Hoạt động thanh tra, giám sát, đảm bảo chất lượng được triển khai nhanh chóng, đồng bộ
theo hình thức học trực tuyến.
Hệ thống các phần mềm: Quản lý văn bản E-office, Quản lý nhân sự HRM, Quản lý tài
nguyên số DSPACE, Quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ, Hỗ trợ sinh viên được khai
thác tối đa để phục vụ cho công tác điều hành, quản lý hành chính và xây dựng kho dữ
liệu trên các tài khoản đám mây.
Cũng trong năm 2021, Trường ĐHGD đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo, điều hành về
chuyển đổi số; đầu tư, nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, hệ thống học liệu số, hệ
thống ngân hàng câu hỏi môn chung cho tất cả các chương trình đào tạo cử nhân.
Trang 5
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KẾT QUẢ TUYỂN SINH
LIÊN TỤC GIA TĂNG

Trong năm 2021, công tác tuyển sinh của Nhà trường là một trong những điểm sáng trong hoạt
động đào tạo. Kết quả tuyển sinh tất cả các bậc học đều tăng so với năm học 2019 – 2020. Cụ
thể, tuyển sinh THPT tăng 141 học sinh, tuyển sinh đại học chính quy tăng 435 sinh viên, tuyển
sinh sau đại học tăng 264 học viên.

TĂNG QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNG
Điểm chuẩn đầu vào đại học ở các ngành đều
tăng từ 1 – 2.5 điểm; nhiều thí sinh đạt Huy
chương vàng quốc tế, học sinh giỏi quốc gia
đăng ký nhập học vào Trường. Điểm chuẩn
các ngành đào tạo giáo viên đều từ 25.05
điểm trở lên, cao nhất là ngành Giáo dục tiểu
học với điểm chuẩn là 27.60 điểm.
Năm 2021 là năm thứ 2 Trường ĐHGD triển
khai đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học cho
giáo viên theo lộ trình nâng chuẩn giáo viên
theo yêu cầu của Luật giáo dục 2019. Kết quả
tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học
cũng thu được những thành tích ấn tượng với
hơn 1000 lượt sinh viên nhập học mỗi năm.

Ngoài việc tiếp tục duy trì, triển khai các
khoá đào tạo ngắn hạn đã có, Nhà trường tiếp
tục xây dựng và ban hành các chương trình
bồi dưỡng ngắn hạn mới, đáp ứng yêu cầu của
Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cũng
như các yêu cầu mới của Bộ Giáo dục và đào
tạo. Trong năm học 2020 – 2021, đã có 225
lớp bồi dưỡng ngắn hạn với 17.570 học viên,
trong đó đã cấp chứng chỉ/chứng nhận cho
16.250 học viên.
Trang 6
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GIẢNG VIÊN CÓ HỌC HÀM, HỌC VỊ CAO TRONG NHIỀU NĂM GẦN ĐÂY"
Trong năm học 2020 – 2021, Nhà trường đã tuyển mới được 17 giảng viên, trong đó có 02 PGS
và 09 Tiến sĩ (vượt chỉ tiêu đăng ký), thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho 03
PGS và 01 GS. Trường Đại học Giáo dục tiếp tục duy trì là một trong những đơn vị có tỷ lệ
giảng viên có học hàm, học vị cao trong nhiều năm gần đây: với tỉ lệ GS/PGS đạt 27,4%, TS
xấp xỉ 80%. Cơ cấu đội ngũ giáo viên trường THPT Khoa học Giáo dục được đảm bảo ở mức
trên 68% có trình độ từ Thạc sĩ trở lên.
Trường Đại học Giáo dục đã và đang không ngừng thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nhằm
nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên. Đến nay, 100% các giảng viên dưới 45
tuổi được tham gia các khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, ứng dụng
công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế.
Chỉ tính riêng năm 2021 đã có hơn 150 lượt giảng viên tham gia các lớp tập huấn nội bộ do
Trường Đại học Giáo dục tổ chức. Các khóa đào tạo nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên
cứu cho giảng viên liên tục được triển khai với các chuyên đề liên quan: Sử dụng hệ thống
LMS Moodle; Kỹ năng khai thác bảng thông minh; Hệ thống kiểm tra chống đạo văn DoIt; Các
phần mềm hỗ trợ giảng dạy và soạn bài; các chuyên đề tập huấn nâng cao năng lực nghiên
cứu cho giảng viên diễn ra trong nhiều tuần liên tục.
Chương trình tập huấn với các chuyên đề: văn hóa phục vụ chuyên nghiệp trong trường đại
học; kỹ năng quản trị công việc hiệu quả; sử dụng Excel trong quản lý công việc và quản lý
dữ liệu; sử dụng thiết bị phòng họp và trường quay ảo đã góp phần nâng cao năng lực đội ngũ
cán bộ trong toàn Trường.
Trang 7

10 SỰ KIỆN VÀ THÀNH TỰU TIÊU BIỂU NĂM 2021

8

CÔNG BỐ QUỐC TẾ KHỞI SẮC
ĐẶC BIỆT LÀ TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC GIÁO DỤC

Năm 2021 ghi nhận sự gia tăng vượt trội của các
công bố quốc tế trên hệ thống ISI/SCOPUS với 47
bài. Tỉ lệ các bài Q1, Q2 chiếm 61,7%, cao hơn
định mức chung mà ĐHQGHN giao cho các đơn vị.
Trong đó, các bài có tác giả chính là giảng viên
của Trường ĐHGD chiếm tỉ lệ 44,6%, các bài có
công bố chung giữa giảng viên Trường ĐHGD và
các học giả quốc tế từ các trường đại học danh
tiếng trên thế giới chiếm tỉ lệ 25,5%.

SỐ LƯỢNG CÔNG BỐ QUỐC TẾ LIÊN TỤC GIA TĂNG
20% HÀNG NĂM
Số lượng các công trình Công bố quốc tế của
Trường Đại học Giáo dục liên tục gia tăng hàng
năm ở mức 20%. Những kết quả ấn tượng ban
đầu cho thấy, số lượng các bài báo công bố
quốc tế đặc biệt là trên hệ thống ISI/SCOPUS
gia tăng. Từ 22, 17, 25, 33 bài trong lần lượt các
năm 2017, 2018, 2019, 2020.

Nhà trường có chính sách khen thưởng đối
với các đề tài công bố quốc tế đăng trên các
tạp chí có chỉ số ISI/SCOPUS, ưu tiên thành
lập các nhóm nghiên cứu mạnh; Trường ĐH
Giáo dục còn tạo điều kiện giúp đỡ giảng
viên trẻ tham gia vào các đề tài, nhóm
nghiên cứu có kinh nghiệm.

Trang 8
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Năm 2021, ĐHQGHN và Trường ĐHGD tiếp tục đầu tư dự án Phòng Đa năng Giáo dục nghệ
thuật tại khu giảng đường Nhà C0, KTX Mễ Trì với nhiều trang thiết bị hiện đại như: hệ thống
đàn Piano, đàn organ và các đạo cụ âm nhạc; hệ thống điều hòa, âm thanh, ánh sáng; hệ
thống gương, gióng múa; hệ thống tủ chứa đạo cụ âm nhạc, hệ thống tủ đựng đồ cá nhân…
Phòng Đa năng giáo dục nghệ thuật đi vào
hoạt động sẽ là không gian nghệ thuật dành
cho giảng viên, sinh viên thực hiện các
chuyên đề giảng dạy về âm nhạc, nghệ thuật
tạo hình và các môn nghệ thuật cho sinh viên
ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học;
Tiếp đón và trò truyện với các chuyên gia,
diễn giả nổi tiếng đến chia sẻ và trao đổi văn
hóa nghệ thuật nhằm mục tiêu giáo dục cho
sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục
Tiểu học và sinh viên các ngành khác.
Cũng trong năm 2021, Nhà trường đã triển
khai đầu tư hệ thống máy chủ, nâng cấp hệ
thống moodle với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ
đồng để đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ
và đảm bảo thông suốt phục vụ cho các hoạt
động làm việc và đào tạo trực tuyến trong bối
cảnh COVID. Khu vực Trường THPT Khoa
học Giáo dục cũng được đầu tư, lắp đặt hệ
thống tăng công suất wifi để đón thêm học
sinh, phục vụ các hoạt động đào tạo.
Diện mạo nhà C0 được trang hoàng sạch đẹp
với nhiều hạng mục đầu tư và nâng cấp: khu
vực phòng chờ của giảng viên, khu vực sinh
hoạt của sinh viên ở mỗi tầng, hệ thống tủ đồ
cá nhân, hệ thống cây xanh và hoa phủ kín
không gian học tập và làm việc.
Tính đến nay, tổng số phòng học thông minh
của Trường tại 3 khu vực lên đến 51 phòng
học; 3 phòng thí nghiệm Vật lý - Hóa học Sinh học với đầy đủ dụng cụ, thiết bị hoá
chất; có 150 máy tính được chia thành 04
phòng máy phục vụ nhu cầu đào tạo, NCKH
và phục vụ cộng đồng; 1 phòng sutdio trường
quay ảo, 1 không gian sáng tạo và khởi
nghiệp, 1 Phòng Đánh giá trong giáo dục, 1
Phòng Thực nghiệm Tâm trắc và Hướng
nghiệp với tổng mức đầu tư lên tới gần 100 tỉ
đồng.
Trang 9
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

TÍCH CỰC LAN TỎA TRÁCH NHIỆM
PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Trường Đại học Giáo dục tích cực tham gia các
chương trình hỗ trợ giáo viên trên toàn quốc. Tiêu biểu
như việc ra đời kênh “Hỗ trợ giáo dục tiểu học” vào chủ
nhật hàng tuần, thu hút được sự tham dự của hàng
chục nghìn lượt giáo viên mỗi số phát sóng. Cán bộ,
chuyên gia tâm lý của Nhà trường cũng tham gia tích
cực trong hoạt động tập huấn “Hỗ trợ tâm lý cho học
sinh trong bối cảnh COVID-19” do Bộ GD&ĐT tổ chức;
Phối hợp với các Sở GD&ĐT các tỉnh tổ chức chuỗi tọa
đàm trực tuyến “Hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm” và “Dạy
học trực tuyến trong bối cảnh hiện nay”. Chương trình
thu hút gần 2000 giáo viên, giáo viên chủ nhiệm các
tỉnh thành phố trên cả nước tham gia qua ứng dụng
Zoom.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ, tập
thể, cán nhân các công đoàn viên Trường ĐHGD đã
chung sức đóng góp 70 triệu đồng cho Chương trình
“Sóng và máy tính cho em”, 75 triệu đồng ủng hộ hoạt
động phòng chống COVID19 đợt 2 thông qua Công
Đoàn ĐHQGHN.

Trường ĐHGD
tích cực tham gia
các chương trình
hỗ trợ giáo viên
trên toàn quốc

Quỹ hỗ trợ và học bổng cho sinh
viên thuộc Trường ĐHGD cũng
trích hơn 110 triệu đồng để hỗ trợ
cho 117 sinh viên có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn; sinh viên có cha
mẹ bị mất việc và kinh tế gia đình
gặp khó khăn do dịch bệnh
COVID-19. Toàn bộ số tiền hỗ trợ
này được trích từ nguồn Quỹ hỗ
trợ và học bổng cho sinh viên do
lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và đối
tác của Nhà trường đóng góp và
xây dựng.
Trang 10
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