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Tóm tắt: Trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 cũng như đối mặt với những thách thức mới về
yêu cầu công việc của ngành Khí tượng Thủy văn, công tác đào tạo nhân lực đòi hỏi có những thay
đổi thích ứng sự thay đổi từ phía nhà tuyển dụng. Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học,
trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN đã nhân thức được những vấn đề đó trong đào tạo
và chủ động tìm tòi, thay đổi phương pháp giảng dạy để đáp ứng với sự phát triển của xã hội.
Phương pháp lấy người học làm trọng tâm được nghiên cứu xem xét và triển khai áp dụng trong
giảng dạy và bước đầu cho những kết quả khả quan. Sinh viên đã thay đổi thái độ với học tập theo
chiều hướng tích cực. Trong quá trình triển khai, một số vấn đề cũng đã được ghi nhận và có những
đề xuất cụ thể để cho công tác đào tạo được hiệu quả hơn nữa.
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1. Mở đầu

Trong nhiều năm gần đây, thuật ngữ giảng
dạy lấy người học làm trung tâm đang trở nên
quen thuộc, đã được ghi nhận trong nhiều
nghiên cứu của nước ngoài cũng như trong nước.
Đối với giáo dục và đào tạo của Việt Nam,
phương pháp đào tạo lấy người học làm trung
tâm đã được nghiên cứu trong một số các trường
sư phạm một cách nghiêm túc, rất nhiều các
khóa đào tạo đã được xây dựng áp dụng phương
pháp này và đều thu nhận những kết quả khả
quan [1].

Vào những năm đầu thập kỷ 90, Kevin Bary
và Len King (1998) [2] đưa ra các nhận định
tổng kết về dạy học tại New Zealand và Úc, theo
các tác giả thì những người đầu tiên đã tổng hợp
đúc kết và hoàn thiện phương pháp dạy học lấy
người học làm trung tâm là những công trình của
Dewey (1938) [3] và Rogers và Freiberg (1994)
[4]. Những nghiên cứu này đều đề cao nhu cầu,

Trong một số nghiên cứu khác, ngoài Dewey
thì Jean Piaget và Lev Vygotsky cũng được vinh
danh như những người tiên phong trong việc
nghiên cứu đánh giá phương pháp lấy người học
tập làm trung tâm. Các nhà nghiên cứu lý luận
này đều có tư tưởng ủng hộ giáo dục tiến bộ, và
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lợi ích của người học, đề xuất việc để cho người
học lựa chọn nội dung học tập, được tự lực tìm
tòi nghiên cứu, giáo viên sẽ chịu trách nhiệm
hướng dẫn, gợi mở và giúp đỡ người học trong
quá trình lựa chọn mục tiêu cũng như truyền thụ
các kiến thức theo nhu cầu. Chính với các định
hướng như vậy, khác với xu hướng truyền thống
thiết kế chương trình dạy học lấy logic nội dung
môn học và vai trò người dạy làm trung tâm thì
ở phương pháp mới này xu hướng thiết kế
chương trình học tập lại lấy nhu cầu, lợi ích của
người học làm trung tâm. Tuy nhiên, phải khẳng
định rằng như vậy không đồng nghĩa với việc
người dạy sẽ đứng bên rìa của quá trình học tập.
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Thực hiện ý tưởng lấy người học làm trung tâm
không những không hạ thấp vai trò của giáo viên
mà trái lại đòi hỏi giáo viên phải có trình độ cao
hơn nhiều về phẩm chất và năng lực nghề
nghiệp. Rassekh và Vaideneau (1987) [7] viết:
“Với sự tham gia tích cực của người học vào quá
trình học tập tự lực, với sự đề cao trí sáng tạo của
mỗi người học thì sẽ khó mà duy trì mối quan hệ
đơn phương và độc đoán giữa thày và trò. Quyền
lực của giáo viên không còn dựa trên sự thụ động
và dốt nát của học sinh mà dựa trên năng lực của
giáo viên góp phần vào sự phát triển tột đỉnh của
các em… Một sáng tạo là một GV biết giúp đỡ
HS tiến bộ nhanh chóng trên con đường tự học.
Giáo viên phải là người hướng dẫn, người cố vấn
hơn là chỉ đóng vai trò công cụ truyền đạt tri
thức”. Tương tự như vậy, trong nghiên cứu của
mình, Đào Hồng Thu (1996) [8] cũng đã đúc kết:
“Khi học sinh đóng vai trò trung tâm trong quá
trình dạy và học thì quá trình này là quá trình
 hoạt động tri thức sáng tạo. Ở đây, người thầy là
Hình 1. Dịch chuyển mô hình giáo dục từ Giáo người hướng dẫn và luôn luôn đi đầu trong mọi
 

 

  






  


viên làm trung tâm sang Người học làm trung tâm hoạt động sáng tạo của cả quá trình học tập.”
  




  

 

 

 
Trong quá trình phát triển, kiểu dạy học lấy
2. Phương pháp giảng dạy lấy người học
học sinh làm trung tâm ngày càng được chú ý so
làm trung tâm









với kiểu dạy học lấy giáo viên làm trung tâm. Lê
 Theo
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hướng: hoặc tập trung vào vai trò hoạt động của  tập.
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họ tin rằng học tập là một quá trình xã hội và
kinh nghiệm. Họ cho rằng một môi trường lớp
học trong đó học sinh có thể học cách suy nghĩ
nghiêm túc và giải quyết các vấn đề trong thế
giới thực là cách tốt nhất để chuẩn bị cho người
học về tương lai. Ngoài ra, Rogers và Freiberg
(1994) [5] đã nhận định sự định hình của mỗi cá
nhân cũng đóng góp vào quá trình học tập lấy
người học làm trung tâm, với câu phát biểu:
“Việc học duy nhất ảnh hưởng đáng kể đến hành
vi (và giáo dục) là tự khám phá”.
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Bảng 1. So sánh giữa
phương
pháp Người
học làm
trung tâm
và Giáo
viên
làm
trung tâm [9]
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3. Hiện trạng đào tạo tại Khoa Khí tượng
Thủy văn và Hải dương học
Hiện nay, Khoa cung cấp nhân lực ở trình độ
Đại học và sau đại học trong lĩnh vực khí tượng
thủy văn. Các cơ sở đào tạo về lĩnh vực này với
quy mô lớn trong nước có thể kể đến Đại học
Khoa học Tự nhiên, Đại học Thủy lợi, Đại học
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại học Tài
nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh,
  Khoa
 thành
 phố Hồ
 Chí
 Minh,
  Đại
Đại học Bách
học Cần Thơ, Viện Khoa học Khí tượng Thủy
văn và Biến đổi khí hậu. Riêng với chuyên ngành
Khí tượng thì việc đào tạo hầu hết tập trung tại
trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Khí
tượng Thủy văn và Hải dương học với bề dày
hơn 20 năm thành lập và hơn 60 năm đào tạo.
Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQG có 25 giảng viên trong đó gồm 2 giáo sư,
11 phó giáo sư, 4 tiến sĩ và 8 thạc sĩ đảm nhận
giảng dạy cho cả ba chuyên ngành Khí tượng,
Thủy văn và Tài nguyên nước và Hải dương học.
Lượng giảng viên nói chung là đang ở mức tối
thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
để tổ chức đào tạo. Ngoài ra, các giảng viên
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cũng tham gia tích cực trong các nghiên cứu
khoa học thông qua các đề tài cấp trường, cấp
quốc gia hay các đề tài ứng dụng của Bộ, của
tỉnh. Trong thời gian ngắn sắp tới, đội ngũ giảng
viên sẽ gặp khó khăn về số lượng khi các thầy
cô đến tuổi nghỉ hưu, trong khi khoảng cách giữa
lớp các cán bộ sắp về hưu và lực lượng trẻ kế cận
chưa được cân bằng. Để có thể duy trì và đẩy
mạnh công tác đào tạo, việc xây dựng lực lượng

 là một

  vụ
 hàng
 đầu của các
kế cận đang
nhiệm
cơ sở đào tạo, tuy nhiên ngay cả việc tuyển sinh
viên mới ra trường hoặc thu hút các tiến sĩ tốt
nghiệp ở nước ngoài về đều đang gặp nhiều trở
ngại.
Con số sinh viên trung bình của toàn khoa
trong vài năm gần đây là khoảng 300 sinh viên,
và cung cấp cho xã hội khoảng 40 cử nhân ngành
Khí tượng, 30 cử nhân ngành Khoa học và Công
nghệ Biển, và 30 cử nhân ngành Thủy văn Tài
nguyên nước.
Đối với đào tạo sau đại học, mỗi năm có
khoảng 20-30 học viên cao học và 5 nghiên cứu
sinh nhập học. Ngoài đào tạo, các công tác
nghiên cứu khoa học cũng được chú trọng, mỗi
năm các cán bộ Khoa tham gia chủ trì 1-2 đề tài
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dự án cấp quốc tế, 7-9 đề tài cấp quốc gia và 3- tập thực tế tại các đơn vị như các trạm quan trắc,
5 các đề tài với các Tỉnh. Số lượng công bố của đài Khí tượng Thủy văn, hay Trung tâm dự báo.
Khoa mỗi năm đều đặn khoảng 40 bài báo trong Tuy nhiên, theo đánh giá từ phía các nhà tuyển
nước và quốc tế, 20 báo cáo khoa học, như vậy dụng, còn một số khoảng cách cần xem xét và
mỗi cán bộ trong khoa có gần 9 công bố trong chỉnh sửa cập nhật giữa kiến thức giảng dạy với
một năm, xếp hạng giữa trong số các khoa của yêu cầu triển khai công việc thực tế trong ngành.
 Trong vài năm gần đây, lượng thí sinh đăng
trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
ký vào các ngành Khí tượng Thủy văn đều giảm
sút, thậm chí có nhiều cơ sở không tuyển được
sinh viên. Điểm chuẩn xét tuyển nhiều trường
Đại học đang ở mức trung bình khá tới trung
bình nhưng vẫn không thu hút được nhiều sự
quan tâm. Đầu vào thấp do đó quá trình đào tạo
cũng càng khó khăn, nhiều sinh viên không xác
 định mục tiêu phấn đầu theo ngành ngay từ khi
 Số
 lượng
 công
  bố trung

 bình
 của


 còn ngồi
  trên
 ghế nhà trường,

chất lượng
 đào tạo
Hình 2.
các
bị
ảnh
hưởng
nhiều.
Khoa
Khí
tượng
Thủy
văn
Khoa trong trường Đại học Khoa học Tự
 và Hải dương học cũng không nằm ngoại lệ của
nhiên, ĐHQGHN
Có
nhân của việc
  

 

  

 ảnh hưởng
  này.

 thể
 nói
 nguyên

khó tuyển sinh một phần là do nhiều cơ quan
trong ngành dọc đang thực hiện tinh giảm bộ
máy nên nhu cầu tuyển dụng giảm, chế độ chính
sách tiền lương còn thấp so với đặc thù công
 việc, các cơ chế chính sách đào tạo ngành Khí
thực
  

 


 
  tượng

 Thủy văn
 chưa

 sự được quan tâm và
chia sẻ các khó khăn nên rất khó để thu hút học
 sinh. Một phần nữa là các thông tin về đào tạo
 lượng
 công
  bố trung

 bình
 trên
 đầu
  ngành

 nghề chưa
 được truyền
  bá rộng

Hình 3. Số
rãi, nên
người của các khoa trong Đại học Khoa học
việc lựa chọn ngành học ban đầu của các em học
sinh cấp 3 thiếu sự đánh giá đúng mực về ngành
Tự nhiên
Hướng đào tạo của Khoa đã được cập nhật Khí tượng Thủy văn. Ngoài ra, trong quá trình
theo trường bao gồm cả hai hướng ứng dụng và đào tạo, có nhiều sinh viên chán nản, học tập đối
nghiên cứu khoa học cơ bản, tuy nhiên thực tế phó hoặc nghỉ thi lại đại học, hoặc bỏ học vì
cho thấy cơ sở vật chất của ngành đào tạo Khí chương trình học khá nặng, nhiều môn học vẫn
tượng Thủy văn được đầu tư rất hạn chế. Khoa giảng dạy theo các phương pháp truyền thống, ít
chưa có phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia được cập nhật, nặng về lý thuyết, dẫn đến học
nào để phục vụ sinh viên. Các trang thiết bị thí sinh học đuối và chán nản rồi bỏ dở. Đặc biệt,
nghiệm đo đạc hiện trường, thực hành có được việc giảng dạy tại khoa hiện chỉ đạt hiệu quả thấp
trang bị nhưng không đồng bộ, nhiều trang thiết vì lý do thiếu sự đầu tư cơ bản về trang thiết bị
bị thiếu điều kiện để bảo quản và bảo dưỡng phòng thí nghiệm và các máy móc để sinh viên
thường xuyên theo định kỳ. Các khung chương có thể thực hành tại trường. Chính các nguyên
trình đào tạo của Khoa nói chung khá đầy đủ các nhân này dẫn đến việc khảo sát số sinh viên sau
học phần cơ bản và các học phần chuyên ngành khi ra trường đi làm theo đúng chuyên ngành của
và đều có các đợt cập nhật, xây dựng mới khung luôn luôn dưới 40%.
chương trình liên tục. Thời gian đào tạo theo quy
Tóm lại, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến
định là 4 năm đối với bằng cử nhân, sinh viên việc ngành Khí tượng Thủy văn không thu hút
cần hoàn thành từ 134 đến 140 tín chỉ để nhận được học sinh, số lượng sinh viên đào tạo ra
được bằng, giữa các học kỳ đều có các đợt thực trường giảm sút, số lượng sinh viên sau tốt
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nghiệp làm đúng chuyên ngành đào tạo lại càng
giảm hơn nữa, dẫn đến việc tình trạng thiếu hụt
nhân sự trong ngành Khí tượng Thủy văn trong
vài năm tới sẽ trở nên trầm trọng. Nhận thức
được vấn đề này, trong hàng loạt các giải pháp
đưa ra như tăng cường công tác quảng cáo tuyển
sinh, tăng cường tham gia nghiên cứu khoa học
để thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như đẩy
mạnh phát triển nhân lực, xiết chặt chất lượng
đào tạo và đánh giá sinh viên, đẩy mạnh hợp tác
với các nhà tuyển dụng, kéo dài các đợt thực tập
chuyên ngành tại các đơn vị trong ngành dọc, và
đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng của sinh
viên. Đổi mới phương pháp đào tạo, thu hút sự
quan tâm chú ý của sinh viên, phát huy tính chủ
động, đánh thức lòng yêu nghề, rèn luyện các kỹ
năng mà vị trí công việc của ngành Khí tượng
Thủy văn đòi hỏi là một trong những việc mà
Khoa có thể chủ động triển khai và thực sự là
một biện pháp đáng quan tâm để có những ghi
chép, đánh giá cụ thể, nhằm phổ biến lại kinh
nghiệm, thay đổi chỉnh sửa sao cho mang lại hiệu
quả nhất.
4. Đổi mới với phương pháp lấy người học
làm trọng tâm
Như đã phân tích ở trên, đây là phương pháp
giảng dạy đặt học sinh, sinh viên vào vị trí trung
tâm của giáo dục. Phương pháp dạy học này bắt
đầu với việc tìm hiểu các môi trường giáo dục
liên quan mà sinh viên xuất phát. Khoa đã triển
khai liên tục các đợt khảo sát về sinh viên khi
nhập học, các thông tin về trường cấp 3, địa
phương của sinh viên đều được thu thập, sau đó
dựa trên các buổi làm việc của giáo viên chủ
nhiệm với các học sinh để hiểu rõ các phương
pháp học, thói quen của từng học sinh trong lớp,
qua đó có thể điều chỉnh cách tiếp cận khi giảng
bài. Rõ ràng, có rất nhiều học sinh khi bước chân
vào giảng đường đại học đều bỡ ngỡ với cách
học tập ở mức đại học, mất một thời gian để làm
quen với cách học tập mới, khi phải chủ động
nhiều hơn, đọc và tìm tài liệu nhiều hơn.
Trong các giờ giảng, Khoa đã yêu cầu các
giáo viên dành một thời lượng nhỏ cuối buổi để
cùng đánh giá mức độ tiếp thu bài giảng của sinh
viên. Việc giảng viên đưa ra các mục tiêu học
chi tiết cho từng giai đoạn và hướng dẫn sinh
viên cùng đánh giá tiến độ học của học viên sẽ
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giúp cho người học có được các kỹ năng cơ bản
để học tập. Phương pháp này tạo cho sinh viên
nền tảng cho việc học, sinh viên tự sẽ có trách
nhiệm với việc học của bản thân, tự đánh giá

nhìn nhận được khả năng của mình, tiến độ của
mình và nhận thức được mình cần điều chỉnh
 
những gì để đạt được mục tiêu môn học.


Hình 4. Thầy và trò K56TV trải nghiệm thực tế
môn học Các phương pháp xử lý nước tại Xí
nghiệp kinh doanh nước sạch quận Hoàn Kiếm
Với phương pháp này giảng viên đóng vai trò
là người hướng dẫn sinh viên trong quá trình
học. Phương pháp giảng dạy người học là trung
tâm mang đến nhiều lợi ích, trước hết nó loại bỏ

cách dạy và học: Giảng viên đọc giáo án, sinh
 cắm
 cúi chép.
 Việc giảng
 dạy
  tại trường


viên
Khoa học Tự nhiên đã được hỗ trợ mạnh mẽ từ
cấp trường nên đa số các phòng đều sử dụng máy
chiếu, các phòng học thông minh còn có những
dụng cụ hỗ trợ tối tân hơn nhiều, do đó, tương
tác giữa thầy vào trò được khuyến khích và có
môi trường để phát triển. Trong giờ giảng, các
giáo viên sẽ liên tục đặt câu hỏi để nắm được khả

năng tiếp thu bài của sinh viên, hoặc đặt các câu
 
 


 
  
hỏi gợi
mở để sinh
viên tự
tìm
hướng
ưa thích,
hoặc đặt các câu hỏi để sinh viên tự tư duy đặt
mình vào vị trí của người giảng. Bài giảng lúc
nào rõ ràng sẽ phải chuẩn bị mở hơn, nhưng
ngược lại, không đòi hỏi quá chi tiết, do đó các
giảng viên cũng không nhất thiết phải tăng thời
lượng dành cho chuẩn bị giáo án. Các làm này
cũng khuyến khích sự sáng tạo từ giảng viên và
sinh viên một cách tối đa, đồng thời tạo nên sự
thân thiện giữa giảng viên và sinh viên thông qua
việc tăng cường trao đổi, học hỏi qua lại.
Trước đây, trong rất nhiều giờ học, các sinh
viên mệt mỏi, buồn ngủ, không tập trung, thậm
chí làm việc riêng. Nhưng từ khi các giảng viên
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triển khai phương pháp người học là trung tâm
thì rõ ràng với việc tương tác liên tục của thầy
giáo đến sinh viên cũng như các câu hỏi kích
thích suy nghĩ của sinh viên đã làm cho lớp học
trở nên nhiệt tình hơn, sinh viên chủ động hơn
trong suốt quá trình khám phá tìm tòi. Việc thay
vì kiểm tra viết bằng những bài tập nhóm có
trình bày cũng tạo cho sinh viên thói quen trình
bày, đặt câu hỏi, tranh luận, phân tích, bảo vệ các
ý kiến sáng tạo của mình. Việc giảng dạy theo
phương pháp này không có nghĩa là với mỗi sinh
viên sẽ có một yêu cầu riêng hay một giáo án
riêng, mà các giáo án sẽ được chuẩn bị ở dạng
mở hơn, kiến thức rộng hơn, và giảng viên sẽ tạo
điều kiện cho mỗi sinh viên có thể tìm tòi hướng
yêu thích của mình và cung cấp những kiến thức
để các bạn khám phá. Giờ học có phân hóa theo
trình độ và năng lực cho các sinh viên, tạo điều
kiện thuận tiện cho các sinh viên bộc lộ và phát
triển tiềm năng của mỗi bạn.
Việc học chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các mối
quan hệ giao tiếp với mọi người xung quanh, rất
rõ ràng thấy nếu người học có cơ hội tiếp xúc với
những người khác, học hỏi, thừa hưởng những
kinh nghiệm đi trước, không chỉ như vậy mà nó
còn làm cho tác phong làm việc linh hoạt, phản
xạ tốt hơn trong nhiều tình huống giao tiếp với
nhiều người khác nhau. . Các môi trường học
cho phép tạo ra các mối tương tác xã hội, tôn
trọng tính đa dạng, khuyến khích lối tư duy linh
hoạt. Qua việc tiếp xúc và hợp tác với giáo viên
hướng dẫn, cá nhân người học sẽ có cơ hội tiếp
thu nhận thức và tư duy phản ánh, từ đó phát
triển trình độ hiểu biết và hoàn thiện bản thân.
Khoa liên tục tổ chức các buổi giao lưu giữa sinh
viên với các cán bộ làm việc trong ngành, tổ
chức các buổi thực địa theo các dự án để sinh
viên tham gia (Hình 4), hoặc các đợt thực tập tại
các trạm quan trắc hoặc các cơ quan trong ngành
dọc Khí tượng Thủy văn.
Cuối cùng, Khoa đã đề nghị các giảng viên
trong quá trình giảng bài đan xen lồng vào những
kiến thức là các hiểu biết về vị trí việc làm, yêu
cầu công việc sau này của sinh viên sau khi ra
trường. Bản chất chiến lược của việc này là để
sinh viên phải biết được sau khi học xong, cần
đạt được những tiêu chuẩn nào, các kiến thức
nào cần làm chủ, các kỹ năng nào phải thành

thạo, để có thể đảm nhận được công việc ở vị trí
mà mình đang mong muốn hướng tới. Đó cũng
chính là cách khơi gợi để sinh viên tạo ra các
mục tiêu cho bản thân và theo đuổi các mục tiêu
đó. Khởi đầu, các mục tiêu ngắn và việc học có
thể sơ sài trong một phạm vi nào đó nhưng qua
thời gian, mức độ hiểu biết của học viên có thể
được xác định thông qua trình tự tìm hiểu, trao
đổi và tích luỹ các tri thức cần thiết.
Quá trình thay đổi hướng giáo dục lấy người
học làm trọng tâm được một số thầy cô trẻ trong
Khoa đang triển khai và có những biểu hiện khả
quan, tích cực đối với sinh viên. Có rất nhiều
sinh viên sau những đợt đi thực tập về có thái độ
tích vực với môn học, ngành học, nhiều bạn sinh
viên thể hiện trong các báo cáo thời gian đi thực
tế lại hiểu bài và thu được nhiều kiến thức hơn là
học trên giảng đường. Các kết quả này đang
được ghi nhận và Khoa sẽ cần phải tìm hiểu về
các phương pháp đánh giá, để triển khai một
cách nghiêm túc và có những nhận định chuẩn
xác, và xác định có triển khai đồng bộ trong toàn
Khoa hay không. Tuy nhiên, để thay đổi các
phương pháp, nhận thức về quá trình dạy học, để
nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên, còn
nhiều phương pháp khác được triển khai đồng
thời.
4. Đề xuất thực hiện
Trong quá trình triển khai công tác đổi mới
phương pháp giảng dạy, Khoa nhận thấy cần
thiết có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị
trong ngành để đạt được hiệu quả cao nhất. Các
đơn vị thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn sẽ là
những đơn vị ưu tiên nhất với các lý do: Là
những đơn vị đã có quá trình phối hợp chặt chẽ
trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, cũng là
những nhà tuyển dụng tương lai để tiếp nhận
nguồn nhân lực đào tạo. Các đơn vị này sẽ phối
hợp trong các công tác: Triển khai nghiên cứu
khoa học chung, hội thảo hội nghị, đào tạo nâng
cao các cán bộ trong ngành (sau đại học và các
khóa học nâng cao), hỗ trợ thực tập và làm đề tài
tốt nghiệp, chia sẻ dữ liệu và thông tin. Trong
quá trình xây dựng khung chương trình cũng như
đề cương chi tiết các học phần, các nhà tuyển
dụng cần đóng góp các ý kiến, yêu cầu để giảng
viên đưa các kiến thức cần thiết vào trong giảng
dạy, xác định đúng chuẩn đầu ra cho mã ngành
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đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
Đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng nghĩa
với việc sẽ cần đổi mới cả tư duy và giáo án, giáo
trình, vì vậy, đối với các giảng viên, Trường và
ngành cũng cần có sự quan tâm chú ý, dành thời
gian và có chương trình/chính sách cụ thể để xây
dựng/cập nhật bải giảng cũng như giáo trình.
Song song với việc đầu tư nâng cao năng lực,
việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dụng
cụ giảng dạy cũng là điều cấp thiết. Các thiết bị

máy móc thí nghiệm, giáo cụ, internet giảng
đường để phục vụ tương tác thầy và trò là những
ưu tiên trước mắt.
Ngoài ra, không chỉ đổi mới phương pháp
giảng dạy, điều thực sự cần làm là nhà nước cần
có các chính sách cụ thể hơn với ngành Khí
tượng Thủy văn, hiểu được các đặc trưng của
ngành để có các hỗ trợ cần thiết, cho sinh viên an
tâm theo học và xác định tương lai.
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Abstract: During the 4.0 technology revolution period as well as facing new challenges in the
work requirements of the Meteorology and Hydrology industry, the education task also requires updated changes to keep up with the new challenge from employers. Faculty of Meteorology, Hydrology and Oceanography, VNU University of Science has been aware of this and actively exploring,
changing consciousness and teaching methods to respond to transformation of society. The learnercentered approach has been studied, tested and implemented in teaching and has begun to produce
positive results. Students have changed their attitude to learning in a positive way. During the implementation process, a number of issues were also noted and speciﬁc proposals were made to make
the training more effective.
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