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ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI DOANH NGHIỆP
TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
Nguyễn Hoài Sanh - Trường Đại học Hà Tĩnh
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Abstract: Collaboration with enterprises in higher education is an objective trend in the current
period. In the recent years, Ha Tinh University has worked closely with enterprises, bringing about
initial results, contributing to improve the training quality of the university. In this article, we
analyze the solutions to promote cooperation with enterprises in training at Ha Tinh University to
improve the quality of comprehensive training to meet the demand of high quality human resources
in the new era.
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1. Mở đầu
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, giáo dục đại học (ĐH) là một dịch vụ, trường ĐH
là nhà cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực; xã hội, doanh
nghiệp… là nhà sử dụng lao động. Sản phẩm do nhà
trường đào tạo có được xã hội, doanh nghiệp tuyển dụng,
sử dụng hay không quyết định sự tồn tại và phát triển của
cơ sở đào tạo; ngược lại, xã hội, doanh nghiệp có đủ
nguồn nhân lực có chất lượng theo yêu cầu của mình hay
không phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân lực do các cơ sở
đào tạo ĐH cung cấp.
Tình trạng cơ sở giáo dục ĐH đào tạo và cung cấp
cho xã hội những gì mình có mà không tìm hiểu, kết nối
với nhà tuyển dụng, doanh nghiệp dẫn tới tình trạng
những kiến thức, kĩ năng của người lao động mà nhà
tuyển dụng, doanh nghiệp cần thì các cơ sở đào tạo không
cung cấp được, sản phẩm nhà trường đào tạo ra thì nhà
tuyển dụng và doanh nghiệp lại không cần. Tình trạng
“vừa thừa, vừa thiếu” là một sự lãng phí nguồn lực của
xã hội, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tuyển dụng
lao động. Đã đến lúc trường ĐH phải liên kết chặt chẽ
với nhà tuyển dụng để phối hợp đào tạo, để sản phẩm đào
tạo ra đáp ứng các yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn của
nhà tuyển dụng lao động.
Trong những năm gần đây, nhiều trường ĐH đã có
nhiều đổi mới trong công tác đào tạo nhằm hướng tới
đáp ứng nhu cầu cụ thể của nhà tuyển dụng. Trường ĐH
Hà Tĩnh là một trường ĐH đa cấp, đa ngành; ngoài
nhóm ngành sư phạm, Trường còn đào tạo các nhóm
ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông
tin, Kĩ thuật, Du lịch, Ngôn ngữ, cung cấp trực tiếp
nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trên địa bàn cả nước
và nước bạn Lào. Trong những năm gần đây, nhà
trường đã đẩy mạnh hoạt động phối hợp với doanh
nghiệp để đào tạo và bước đầu mang lại nhiều kết quả
khả quan. Bài viết nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp

11

nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp với doanh nghiệp
trong đào tạo tại Trường ĐH Hà Tĩnh nhằm đáp ứng
nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của
xã hội ngày một phát triển.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo đại học
là một nhu cầu khách quan
Khi bàn về chất lượng đào tạo ĐH ở nước ta trong
thời gian qua, nhiều ý kiến từ các nhà giáo dục, nhà tuyển
dụng lao động cho rằng, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng
nhu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng. Vì thế, sinh
viên (SV) ra trường, dù có bằng giỏi vẫn rất khó xin việc;
ngược lại, doanh nghiệp cần người lao động đáp ứng yêu
cầu nhưng không tuyển dụng được; hoặc sau khi tuyển
dụng, người lao động phải được doanh nghiệp đào tạo lại
mới có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc. Tình
hình đó làm mất niềm tin của xã hội, và nhà tuyển dụng
lao động đối với chất lượng đào tạo ĐH trong nước; việc
phải đào tạo lại gây lãng phí nguồn lực xã hội - đó là một
bất cập trong đào tạo ĐH ở nước ta trong một thời gian
dài. Hạn chế đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong
đó nguyên nhân căn bản thuộc về các trường ĐH, khi xây
dựng chương trình quá thiên về lí thuyết, chưa chú trọng
đúng mức đào tạo kĩ năng mềm, đặc biệt là chưa quan
tâm đầy đủ đến hoạt động thực tập, rèn nghề. Chương
trình đào tạo, tổ chức hoạt động đào tạo chưa gắn kết với
doanh nghiệp.
Thực tế chứng minh, nếu cơ sở đào tạo ĐH đào tạo
có chất lượng, SV ra trường đáp ứng được yêu cầu của
doanh nghiệp, tìm được việc làm thì uy tín của trường sẽ
tăng lên, sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều người học;
theo đó, cơ hội tuyển sinh sẽ luôn rộng mở, đó là cơ sở
để trường phát triển bền vững. Ngược lại, “sản phẩm đầu
ra” của trường yếu kém, không được doanh nghiệp tuyển
dụng, SV ra trường thất nghiệp sẽ ảnh hưởng đến uy tín
của trường, như thế cơ hội tuyển sinh của trường sẽ thấp
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và có nguy cơ không thể tồn tại. Trên thực tế, đã có không
ít trường ĐH, nhất là các trường ĐH mới mở, trường ĐH
địa phương, ĐH tư thục đang rất khó khăn trong tuyển
sinh dẫn đến khó tồn tại. Hơn bao giờ hết, các trường ĐH
cần quan tâm đầy đủ, sâu sắc đến nhu cầu của doanh
nghiệp về: số lượng nhân lực cần tuyển dụng; những kiến
thức, kĩ năng, phẩm chất cần có của người lao động; phải
có dự báo chiến lược nhu cầu lao động trong tương lai
gần cũng như các ngành nghề mới để đầu tư nhân lực, cơ
sở vật chất, phát triển chương trình đào tạo mới nhằm đào
tạo “đón đầu”.
Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương đã đánh giá: “… chất lượng, hiệu quả giáo dục và
đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục ĐH,
giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống giáo dục thiếu liên thông
giữa các trình độ và giữa các phương thức GD-ĐT; nặng
về lí thuyết, coi nhẹ thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết với
nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu
của thị trường lao động” [1].
Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017
của Bộ GD-ĐT “Ban hành Quy định điều kiện, trình tự,
thủ tục mở mã ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu
hồi quyết định mở mã ngành đào tạo trình độ ĐH”, quy
định hồ sơ mở mã ngành đào tạo ĐH phải có ý kiến của
những cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động [2].
Đó là những cơ sở lí luận quan trọng để các cơ sở đào
tạo ĐH xây dựng mới, cải tiến chương trình đào tạo nhằm
đáp ứng chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển
dụng. Khắc phục hạn chế trên, trong những năm gần đây,
nhiều trường ĐH đã mạnh mẽ đổi mới chương trình đào
tạo theo hướng gắn kết với doanh nghiệp, giảm lí thuyết,
tăng thực hành, rèn nghề. Có thể nói, đó là một xu thế tất
yếu khách quan, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu nguồn
nhân lực của nhà tuyển dụng, của doanh nghiệp.
2.2. Tình hình hoạt động phối hợp với doanh nghiệp
trong đào tạo tại Trường Đại học Hà Tĩnh những năm
vừa qua
Trong những năm gần đây, Hà Tĩnh là địa phương có
bước đột phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI, có nhiều dự án lớn được triển khai, trong đó Khu
Kinh tế Vũng Áng được Chính phủ xác định là Khu Kinh
tế trọng điểm quốc gia. Sự phát triển của các khu kinh tế
ở địa phương cần nguồn nhân lực lớn, đa dạng. Chính
phủ, Bộ GD-ĐT và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có
một số chính sách nhằm tạo điều kiện đào tạo, cung cấp
nguồn nhân lực có trình độ ĐH và sau ĐH phục vụ cho
Khu Kinh tế Vũng Áng thông qua đầu mối là Trường ĐH
Hà Tĩnh.
Để thực hiện sứ mệnh của mình, nhận thức sâu sắc
việc nâng cao chất lượng đào tạo là yếu tố sống còn của
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nhà trường, trong những năm gần đây, Trường ĐH Hà
Tĩnh đã mạnh mẽ cải tiến chương trình đào tạo theo
hướng “thực học”, “thực làm”, giảm thời lượng lí thuyết,
tăng thời lượng thực hành theo định hướng CDIO
(Conceive - Design - Implement - Operate). Chương
trình đào tạo được thiết kế căn cứ theo Chuẩn đầu ra được
xác định đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất, kiến thức và
kĩ năng, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động.
Hoạt động phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo ở
Trường ĐH Hà Tĩnh trong thời gian qua đã triển khai trên
một số nội dung sau:
Thứ nhất, Nhà trường mời doanh nghiệp tham gia xây
dựng Chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo. Xác
định Chuẩn đầu ra là một trong những bước quan trọng
đầu tiên của quá trình xây dựng chương trình đào tạo, sau
khi khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực, xác định năng lực
đào tạo, sự cần thiết của việc mở ngành đào tạo hay cải
tiến chương trình đào tạo, việc xác định Chuẩn đầu ra của
các ngành đào tạo cụ thể có ý nghĩa quan trọng định hướng
xây dựng chương trình, nội dung của ngành học.
Vì thế, khi mở mới hoặc cải tiến chương trình đào
tạo, Trường đã mời các chuyên gia, các doanh nghiệp có
uy tín trên địa bàn tham gia góp ý kiến phản biện; lắng
nghe đánh giá của doanh nghiệp về ưu điểm, hạn chế của
SV khi ra trường; trên cơ sở những yêu cầu cụ thể của họ
để điều chỉnh Chuẩn đầu ra và theo đó là điều chỉnh
chương trình, phương pháp đào tạo.
Thứ hai, gắn kết với doanh nghiệp trong hoạt động
thực tập, rèn nghề. Đây là hoạt động đã được triển khai
khá mạnh mẽ, thực chất và mang lại nhiều hiệu ứng tốt
đối với doanh nghiệp và xã hội. Đối với các ngành đào
tạo, tùy thuộc đặc thù nghề nghiệp, Trường đã liên hệ với
các doanh nghiệp lớn, có uy tín trong nước, trong tỉnh và
cả nước ngoài để gửi SV thực tập. Thời gian thực tập
được gia tăng đáng kể, có thể là 01 năm; sau khi thực tập
xong, đạt kết quả tốt, SV được xem xét công nhận kết
quả các môn học tương ứng. Cụ thể, trong các năm học
từ 2016-2018, Trường đã cử hàng trăm SV đi thực tập
thời gian 01 năm ở các doanh nghiệp lớn trong và ngoài
nước như Israen, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản. Việc
được thực tập tại các doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài
nước là một cơ hội to lớn để SV rèn luyện bản thân, được
rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, qua
đó hình thành kĩ năng, tác phong, thói quen làm việc
chuyên nghiệp, hiện đại; được rèn luyện ngoại ngữ, được
hiểu biết thêm về một nền văn hóa mới và còn được trả
lương để trang trải cuộc sống, tăng thu nhập.
Số lượng các doanh nghiệp có quan hệ với Trường,
cam kết nhận SV trường thực tập ngày càng được mở
rộng, trong đó có các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như
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Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà
Tĩnh, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Đài
Loan tại Hà Tĩnh, Khách sạn BMC Hà Tĩnh, Co.opmart
Hà Tĩnh… Năm 2018, Trường đã có các biên bản ghi
nhớ với Tập đoàn Vingroup để đưa SV thực tập tại các
cơ sở của tập đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh và khu vực. Tại
các doanh nghiệp này, SV được thực tập, rèn nghề một
cách thực chất, được xem như lao động của doanh
nghiệp, được hưởng lương và các chế độ đối với người
lao động. Việc được thực tập, rèn nghề trong môi trường
các doanh nghiệp lớn đã giúp SV rèn luyện nhiều kĩ năng
làm việc, kết quả được doanh nghiệp, xã hội ghi nhận.
Có những khóa học, SV sau khi tốt nghiệp đã được doanh
nghiệp tuyển dụng 100%.
Dù đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận,
nhưng có thể nói, so với yêu cầu, hoạt động phối hợp với
doanh nghiệp trong đào tạo ở Trường ĐH Hà Tĩnh vẫn
còn nhiều hạn chế. Hoạt động phối hợp chưa được triển
khai toàn diện, quy mô còn nhỏ; một số ngành đào tạo
chưa thực sự gắn kết với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng;
một số hoạt động còn mang tính hình thức. Ở một số
ngành đào tạo chưa có sự tham gia thực sự của doanh
nghiệp. Số doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với nhà
trường chưa nhiều, chưa có các cơ chế ràng buộc chặt
chẽ. Hoạt động phối hợp trong nghiên cứu khoa học,
chuyển giao công nghệ chưa thực sự đem lại hiệu quả.
2.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối
hợp với doanh nghiệp trong đào tạo tại Trường Đại học
Hà Tĩnh
Để nâng cao hiệu quả phối hợp với doanh nghiệp
trong đào tạo, trong thời gian tới, Trường ĐH Hà Tĩnh
cần thực hiện một số giải pháp sau:
2.3.1. Hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp trong xây dựng
chương trình đào tạo
Trước hết, hợp tác chặt chẽ, thực chất với doanh
nghiệp trong việc xây dựng Chuẩn đầu ra của chương
trình đào tạo. “Chuẩn đầu ra là yêu cầu tối thiểu về kiến
thức, kĩ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà người
học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo,
được cơ sở đào tạo cam kết với người học, với xã hội và
công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực
hiện” [3]. Nếu trường ĐH tự xác định Chuẩn đầu ra,
không có sự tham vấn ý kiến các chuyên gia trong lĩnh
vực chuyên môn, không có sự góp ý của các doanh
nghiệp - với tư cách là người sử dụng lao động gắn với
vị trí việc làm, gắn với từng ngành, nghề cụ thể trong
những điều kiện, môi trường cụ thể thì chuẩn đầu ra đó
nhiều khi mang tính chủ quan, không đáp ứng được các
yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ và trách nhiệm
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nghề nghiệp mà doanh nghiệp đang cần và hướng tới với
yêu cầu ngày càng cao. Khảo sát ý kiến của quản lí các
doanh nghiệp, tổ chức hội thảo xây dựng chuẩn đầu ra
chương trình đào tạo có sự tham gia sâu của đại diện
doanh nghiệp là một việc làm cần thiết để nâng cao chất
lượng đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng nhân lực. Điều
này nhằm đảm bảo việc xác định chuẩn đầu ra của nhà
trường đối với từng ngành đào tạo đáp ứng sát yêu cầu
của doanh nghiệp, có tính khả thi, tránh việc đưa ra các
chuẩn đầu ra không phù hợp, cảm tính, khó định lượng.
Trên cơ sở Chuẩn đầu ra đó, xây dựng chương trình
đào tạo phù hợp. “Chương trình đào tạo là hệ thống kiến
thức lí thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với
phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học
tập để đảm bảo người học tích luỹ được kiến thức và đạt
được năng lực cần thiết đối với mỗi trình độ của giáo dục
ĐH” [3]. Chương trình đào tạo gồm một số học phần lí
thuyết, thực hành, thực tập, đồ án, đồ án tốt nghiệp. Trên
cơ sở số tín chỉ tương ứng với trình độ, ngành đào tạo
theo quy định, việc đưa các học phần nào để giảng dạy
cho từng ngành đào tạo thuộc quyền tự chủ của các bộ
môn, khoa đào tạo. Ngoài những học phần bắt buộc theo
quy định, việc lựa chọn các học phần phải thật sự bám
sát Chuẩn đầu ra đã xây dựng, tức là học phần đó phải
nhằm đáp ứng tiêu chuẩn nào của Chuẩn đầu ra đã xác
định (theo ma trận Chuẩn đầu ra); không đưa vào chương
trình những môn học có kiến thức chồng chéo với các
môn học khác.
Mời đại diện doanh nghiệp tham gia biên soạn
chương trình môn học, nhất là các doanh nghiệp lớn có
các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn như Hiệp
hội doanh nghiệp Đài Loan tại Hà Tĩnh, Công ty Trách
nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà
Tĩnh, Tập đoàn Vingroup, Công ty BMC, Co.op mart...
Đưa những nội dung xây dựng phối hợp với doanh
nghiệp vào chương trình chính khóa; ngoài ra, có thể tổ
chức thêm các chương trình ngoại khóa với các doanh
nghiệp để SV được tiếp xúc với thực tiễn, gặp gỡ các
chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực cũng như được
tiếp cận thông tin về thị trường lao động. Đây cũng là cơ
hội SV thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội
việc làm đúng chuyên ngành đào tạo tại các doanh
nghiệp uy tín, đồng thời giúp SV sớm có định hướng
nghề nghiệp phù hợp với thị trường lao động trong và
ngoài nước.
2.3.2. Hợp tác với doanh nghiệp trong giảng dạy, nghiên
cứu khoa học
Trên cơ sở chương trình đào tạo, nhà trường nên mời
các chuyên gia, các nhà quản lí của doanh nghiệp tham
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gia trực tiếp giảng dạy, đánh giá SV ở các học phần do
doanh nghiệp xây dựng hoặc tham gia xây dựng. Xây
dựng môi trường doanh nghiệp tại trường học bằng cách
tổ chức các lớp học theo mô hình; xây dựng môi trường
học đường tại doanh nghiệp. Điều này rất cần thiết đối
với giảng viên và đặc biệt là SV, được trực tiếp gặp mặt,
được lĩnh hội kiến thức thực tiễn từ các doanh nhân thành
đạt, nổi tiếng không chỉ cho họ hiểu biết mà còn có ý
nghĩa truyền cảm hứng to lớn, điều mà SV rất cần cho
hành trang của mình.
Mặt khác, cần đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp
trong triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học
(NCKH), chuyển giao công nghệ. Việc lựa chọn, phê
duyệt các đề tài NCKH phải có tính ứng dụng, địa chỉ
ứng dụng rõ ràng. Việc tham gia của doanh nghiệp trong
NCKH không chỉ dừng lại ở việc cử thành viên tham gia
nghiên cứu, mà đối với các đề tài có tính ứng dụng cao,
có thể áp dụng vào cải tiến sản xuất, có thể kí hợp đồng
chuyển giao kết quả nghiên cứu, triển khai nghiên cứu
dưới sự bảo trợ kinh phí của doanh nghiệp.
2.3.3. Hợp tác với doanh nghiệp trong tổ chức thực tập,
rèn nghề
Thực tập, rèn nghề là hoạt động bắt buộc trong
chương trình đào tạo. So với việc phối hợp xây dựng
chương trình đào tạo, NCKH, giảng dạy thì đây là hoạt
động có nhiều thuận lợi hơn. Trên thực tế, việc đưa SV
về thực tập tại các doanh nghiệp đã được triển khai từ lâu.
Thông qua hoạt động thực tập, rèn nghề, SV thực sự
bước từ môi trường học đường mang nặng lí thuyết sang
môi trường công việc thực tế. Triển khai tốt hoạt động
này sẽ giúp SV hình thành các kĩ năng làm việc, biết thực
hiện các nhiệm vụ cụ thể của doanh nghiệp; hình thành ý
thức, thói quen kỉ luật lao động trong môi trường thực.
Tuy nhiên, đối với hoạt động này, nếu không có phối hợp
tốt với doanh nghiệp, SV sẽ không được thực tập, rèn
nghề thực sự mà chỉ mang tính hình thức, làm những
công việc không thật sự quan trọng, vì thế hiệu quả sẽ
không như mong muốn.
Để hoạt động thực tập, rèn nghề hiệu quả, cần mời
các chuyên gia của doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn
SV; có thời gian thực tập đủ dài để doanh nghiệp xem
SV thực tập là một phần của lao động doanh nghiệp; hoạt
động thực tập của SV có thể giúp doanh nghiệp hoàn
thành những công việc cụ thể nhất định, đem lại hiệu quả
công việc, kinh tế nhất định cho doanh nghiệp. Muốn
vậy, kế hoạch cử SV thực tập phải kết hợp chặt chẽ với
doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất
lượng, cam kết bố trí người hướng dẫn, công việc cụ thể
và cơ chế kiểm tra, đánh giá rõ ràng. Sử dụng đánh giá
của doanh nghiệp đối với kết quả thực tập, rèn nghề của
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SV để đánh giá việc hoàn thành chương trình các học
phần tương ứng.
2.3.4. Làm tốt công tác truyền thông cho cán bộ, giảng
viên và người học
Việc cải tiến chương trình, đổi mới tổ chức hoạt động
đào tạo ĐH để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã
hội, của doanh nghiệp là việc làm có ý nghĩa sống còn
đối với trường ĐH, đòi hỏi phải có quyết tâm cao và phải
bắt đầu từ đội ngũ quản lí, giảng viên các trường ĐH.
Hơn ai hết, các nhà quản lí và giảng viên cơ sở giáo dục
ĐH phải nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn
đề để tự thay đổi, từ nhận thức tới hành động.
Trên thực tế, có những khoa đào tạo còn băn khoăn
trong việc cải tiến chương trình theo hướng tăng thời gian
thực tập tại doanh nghiệp, cơ sở tuyển dụng; việc quy đổi
giữa kết quả thực tập tại doanh nghiệp với công nhận kết
quả các học phần tương ứng; có những giảng viên còn hoài
nghi khi cải tiến chương trình sẽ cắt bớt các học phần do
họ đảm nhận giảng dạy… Tuy nhiên, khi cải tiến chương
trình đào tạo, việc cắt bỏ các học phần trùng lặp, các học
phần không thực sự đáp ứng yêu cầu Chuẩn đầu ra sẽ đảm
bảo cho chương trình gọn, thực chất, chuyên sâu.
Nhà trường cần có lộ trình cụ thể, có các văn bản, chủ
trương, kế hoạch thực hiện được cán bộ, giảng viên bàn
bạc dân chủ thông qua các bộ môn, khoa để đạt được sự
đồng thuận; cần dành nguồn lực thỏa đáng để thực hiện
việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo. Tuyên
truyền, giải thích sâu rộng để người học hiểu được hiệu
quả của hoạt động đào tạo gắn với doanh nghiệp để họ
chuẩn bị tinh thần, thái độ, kĩ năng, sẵn sàng hòa nhập
với phong cách, yêu cầu của doanh nghiệp và nhà tuyển
dụng. Trước khi đưa SV thực tập tại doanh nghiệp, cần
tập huấn kĩ năng nghiệp vụ cần thiết để SV bước đầu đáp
ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
3. Kết luận
Nâng cao chất lượng giáo dục ĐH là vấn đề sống còn
không chỉ của mỗi cơ sở giáo dục ĐH mà là vấn đề đặt
ra cho cả hệ thống giáo dục ĐH của đất nước. Chất lượng
giáo dục ĐH không chỉ được nói đến một cách chung
chung trừu tượng, định tính mà phải được cụ thể hóa
bằng các tiêu chuẩn rất cụ thể của Chuẩn đầu ra có thể
“cân - đong - đo - đếm” được và được kiểm chứng bởi
các doanh nghiệp trong quá trình sử dụng lao động. Vì
thế, phối hợp toàn diện, chặt chẽ với doanh nghiệp để đào
tạo ĐH là xu thế khách quan mà các trường ĐH không
có sự lựa chọn khác, nhất là trong xu thế quốc tế hóa
mạnh mẽ hiện nay.
(Xem tiếp trang 25)
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cổ tích Lọ lem) với những chỉ dẫn nguồn tham khảo, gợi ý
tìm hiểu… sẽ là những nguồn học liệu bổ ích để phát triển
kĩ năng đọc hiểu văn bản cho HS.
Với việc lặp lại các yêu cầu chuẩn bị bài mới sau mỗi
bài học, HS sẽ được tự học có hướng dẫn, có định hướng,
dần dần biến việc thực hiện nhiệm vụ về nhà trở thành
thói quen tự học, tự nghiên cứu cho bản thân với sự hỗ
trợ đắc lực của công nghệ mà cụ thể là trang web DH trên
nền tảng web 2.0. Qua một quá trình tự học dưới sự
hướng dẫn của GV, trong tương lai, các em hoàn toàn có
thể tiếp tục tự đọc hiểu các văn bản cùng thể loại bất kì
mà không nhất thiết là những văn bản trong sách giáo
khoa. Đây chính là kết quả của quá trình tự học có hướng
dẫn đem lại mà chúng tôi mong muốn HS sẽ có được.
3. Kết luận
Qua việc thiết kế, thực hiện thử nghiệm dự án sử dụng
web 2.0 và mô hình LHĐN trong DH truyện cổ tích nhằm
phát triển NLTH của HS, chúng tôi kết luận đây là một hình
thức DH hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng tự học và
hiệu quả học tập truyện cổ tích nói riêng và môn Ngữ văn
nói chung của người học. Tự học là yêu cầu bắt buộc của
thời đại, là hành trang mà bất cứ ai cũng phải chuẩn bị trong
xã hội hiện đại. Trong khi đó, CNTT đã và đang giúp cho
người học tiếp cận nhiều hơn với kho tri thức khổng lồ của
nhân loại thông qua mạng internet. Với những ưu điểm của
mình, LHĐN là một mô hình vừa thúc đẩy khả năng tự học
của HS, vừa ứng dụng hiệu quả CNTT vào DH. Mặc dù vận
hành LHĐN trong DH môn Ngữ văn để bồi dưỡng NLTH
của HS là một công việc không dễ dàng, nhưng với tâm và
tài của mỗi thầy cô giáo, chắc chắn mô hình lớp học mới sẽ
đem lại những hiệu quả tích cực.
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