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Tóm tắt: Muốn đào tạo nguồn lực con người để đáp ứng được nhu cầu của xã hội cần
quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện cho sinh viên. Nhiều trường Đại học
hiện nay đã sử dụng nhiều phương pháp đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo. Một phương
châm có từ lâu, nhưng vẫn là một phương pháp không bao giờ cũ trong giáo dục đào tạo, đó là
“Học đi đôi với hành”. Đặc biệt đối với ngành Công nghệ Đa phương tiện, một ngành đào tạo
mới của Việt Nam cần đi theo những phương pháp mới trong đào tạo Đại học. Đây là một ngành
học hội tụ giữa công nghệ tiên tiến và sự sáng tạo mỹ thuật để tạo ra những sản phẩm mang tính
ứng dụng cao, do vậy ngoài việc cung cấp các kiến thức ngành cần có một môi trường để sinh
viên sáng tạo và thực hành. Hoạt động ngoại khóa là một trong những phương pháp mà Khoa
Thiết kế và Sáng tạo Đa phương tiện áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo đại học, đồng thời
giúp phát triển nguồn lực đơn vị. Trong bài báo này, tác giả tập trung phân tích tầm quan trọng
của hoạt động ngoại khóa trong đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện, và cách xây dựng
hoạt động ngoại khóa hiệu quả.
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tùy hứng, chưa có kế hoạch cụ thể, chưa có
đánh giá tổng kết và chưa có nhìn nhận về
tầm quan trọng của nó đối với đào tạo đại
học.

HIỆN TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG
NGOẠI KHÓA TẠI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC HIỆN NAY

Có thể khái quát hóa khái niệm về hoạt
động ngoại khóa (HĐNK) là những hoạt
động của học sinh, sinh viên nằm ngoài giờ
lên lớp, không nằm trong chương trình chính
khóa. HĐNK được tổ chức dựa trên tinh thần
tự nguyện của học sinh, sinh viên. HĐNK do
nhà trường tổ chức và quản lý là những hoạt
động bổ ích, có tác dụng bổ sung và hỗ trợ
chương trình chính khóa, giúp nâng cao chất
lượng đào tạo và tạo môi trường học tập có
áp dụng thực tiễn cho học sinh, sinh viên.

Nguyên nhân:

- Nhà trường cho rằng HĐNK là do Đoàn
thanh niên, Hội sinh viên tổ chức và quản
lý. Do vậy các khoa đào tạo chỉ dành thời
gian cho các chương trình chính khóa mà
quên đi các HĐNK cho sinh viên.

- HĐNK chưa có kế hoạch cụ thể, được tổ
chức tùy biến, chưa xác định mục tiêu cụ
thể.

Các trường Đại học hiện nay đều có rất
nhiều các câu lạc bộ (CLB) và HĐNK cho
sinh viên. Một số kết quả khảo sát từ các diễn
dàn, trang web của trường Đại học như sau:
Đại học Quốc gia Hà Nội có khoảng 38 CLB,
Trường RMIT Việt Nam có hơn 30 CLB, Đại
học Dân lập FPT có khoảng 34 CLB, Học
Viện Ngân Hàng với 15 CLB, Học viện CN
Bưu chính Viễn thông có 14 CLB,… Các
CLB đều xuất phát từ nhu cầu của sinh viên,
do Đoàn thanh niên, sinh viên tổ chức. Các
CLB này chủ yếu hoạt động trong các lĩnh
vực văn hóa, thể thao, tình nguyện, kỹ năng
mềm, chuyên môn, nghề nghiệp. Tuy nhiên
việc tổ chức các hoạt động này đều diễn ra
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SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG
NGOẠI KHÓA ĐỐI VỚI NGÀNH
CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN

Năm 2011, Bộ giáo dục và đào tạo đã
mở một mã ngành học mới D480203 ở Việt
Nam, ngành Công nghệ Đa phương tiện.
Viện công nghệ Bưu chính Viễn Thông chính
thức được cấp phép đào tạo ngành Công
nghệ Đa phương tiện. Với sứ mệnh xây dựng
một ngành học mới, Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông đã và đang áp dụng
các phương pháp nhằm nâng cao chất lượng
đào tạo để đưa ngành Đa phương tiện tiếp
cận được với sự phát triển của thế giới.
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Các trường Đại học Việt nam hiện nay
được đào tạo các kiến thức lý luận nhưng lại
thiếu đi tính thực tiễn. Điều đó đã khiến cho
sinh viên sau khi tốt nghiệp không có kỹ
năng làm việc, các nhà tuyển dụng phải mất
nhiều thời gian để đào tạo lại nhân lực. Để
tạo nhiều môi trường thực hành cho sinh viên
khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều
trường Đại học Đa phương tiện trên thế giới
đã áp dụng hiệu quả việc tổ chức các HĐNK.
Nhiều sản phẩm đa phương tiện đã được ứng
dụng thực tế, thậm trí còn có nhiều tác phẩm
đã trở nên nổi tiếng xuất phát từ sinh viên
ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

trung vào mục tiêu thứ hai nhằm củng cố
kiến thức cho sinh viên, tạo môi trường học
tập hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo và
bồi dưỡng nguồn nhân lực tương lai. Chính
vì vậy việc tổ chức các HĐNK cần đảm bảo
được mục tiêu:

- Hoạt động ngoại khóa gắn liền với
chương chính khóa: HĐNK thực chất là
sự tiếp nối hoạt động chính khóa trên lớp,
là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn,
tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với
hành động, tạo cơ hội cho sinh viên rèn
luyện thói quen sống trong cộng đồng và
phát huy tối đa năng lực, sở thích của từng
cá nhân. Trong hai hoạt động thì hoạt
động chính khóa là tiền đề cơ sở, là nền
tảng; hoạt động ngoại khóa là đòn bẩy, là
điều kiện. Nếu biết vận dụng, phối hợp
đồng bộ, sáng tạo các hoạt động thì sẽ
giúp cho nâng cao chất lượng đào tạo Đại
học. Do vậy mục tiêu đầu tiên đặt ra khi
xây dựng, tổ chức một hoạt động ngoại
khóa là cần phải gắn kết với chương trình
chính khóa.

Kết cấu chương trình đào tạo Ngành
công nghệ Đa phương tiện vẫn theo cấu trúc
chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương
trình đào tạo Đại học gồm 3 khối kiến thức:
khối kiến thức đại cương, khối kiến thức cơ
sở ngành và khối kiến thức chuyên ngành.
Nhưng ngay từ khối kiến thức đại cương đã
chứa đựng các môn học có tính đặc thù nghề
ngành Đa phương tiện như: Mỹ thuật,
Nguyên lý tạo hình, Hình họa, Cơ sở văn hóa
Việt nam, Tâm lý học, Ngôn ngữ hình
ảnh,…Do vậy, ngay từ những năm đầu cũng
cần có những HĐNK giúp sinh viên hiểu rõ
hơn về môn học, kích thích nguồn sáng tạo
và sự đam mê nghề nghiệp cho sinh viên,
đồng thời giúp sinh viên rèn luyện các kỹ
năng mềm. Khi sinh viên bước vào khối kiến
thức chuyên ngành, các môn đặc thù Ngành
công nghệ Đa phương tiện càng thể hiện rõ
tính ứng dụng của sản phẩm. Cần tăng cường
thời gian cho sinh viên thực hành. Trong khi
đó thời gian trên lớp, giảng viên chỉ có đủ
thời lượng truyền đạt cho sinh viên các
nguyên tắc và hướng dẫn sinh viên nghiên
cứu, tìm hiểu và giải quyết vấn đề. HĐNK là
cơ hội để giúp sinh viên vận dụng kiến thức
chuyên ngành để tạo ra sản phẩm ứng dụng
thực tế.
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- Nội dung Hoạt động ngoại khóa đảm bảo
tính thực tiễn và khả năng ứng dụng: Các
môn học trong Ngành công nghệ Đa
phương tiện đều gắn liền với sản phẩm
thực tế. Trong chương trình chính khóa,
người giảng viên chỉ đủ thời gian truyền
đạt các kiến thức cơ bản, các nguyên lý
thực hiện. Sinh viên cần tổng hợp các kiến
thức để sáng tác, thiết kế, tạo ra sản phẩm.
HĐNK sẽ là cơ hội để sinh viên được sử
dụng tổng hợp các kiến thức được học
chính khóa để tạo ra những sản phẩm có
tính ứng dụng. Do vậy những nội dung
ngoại khóa phải đảm bảo tính thiết thực bổ ích, tính thực tiễn - khả thi, tính ứng
dụng - thực hành cao, nhưng phải phù hợp
đặc điểm tâm lý, nhận thức của sinh viên.

- Hình thức Hoạt động ngoại khóa phải sinh

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NGOẠI
KHÓA NHẰM NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT
TRIỂN NGUỒN LỰC ĐƠN VỊ

động và gây hứng thú cho sinh viên:
HĐNK tuy là hình thức tổ chức dựa trên
tinh thần tự nguyện của sinh viên do đó nó
cần phải được tổ chức sinh động và gây
hứng thú cho sinh viên, thu hút được
nhiều sinh viên tham gia. Cần tránh tổ
chức hoạt động ngoại khóa gây cảm giác
gò bó, căng thẳng cho sinh viên, tạo cảm
giác chán nản. Phải làm sao để có sức hấp

Hoạt động ngoại khóa là hoạt động nằm
ngoài chương trình chính khóa. Nó có hai
mục đích và định hướng chính đó là hoàn
thiệu tính cách của người học, và giáo dục
nghề nghiệp. Với bài báo này tác giả chỉ tập
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dẫn, lôi cuốn được tất cả sinh viên, phát
huy khả năng bản thân, tích cực khám
phá, chủ động phát hiện vấn đề, biết bảo
vệ quan điểm, và thuyết trình trước đám
đông. Qua những HĐNK như thế này,
sinh viên sẽ dần định hướng nghề nghiệp
cho bản thân và có thêm đam mê với
ngành nghề mình đã lựa chọn.

 Qua HĐNK, sinh viên được rèn luyện
một số kĩ năng mềm như: tập nghiên
cứu vấn đề, kỹ năng thuyết trình trước
đám đông, kỹ năng làm việc nhóm,
quản lý nhóm, tiếp cận với công nghệ
mới, hiện đại. Qua đó dần hình thành
tình cảm với nghề nghiệp và bước đầu
có ý thức về nghề nghiệp trong sinh
viên.

- Hoạt động ngoại khóa nhằm rèn luyện các
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kỹ năng mềm cho sinh viên: HĐNK
không phải chỉ tổ chức ra để hỗ trợ cho
chương trình chính khóa. Các HĐNK còn
giúp sinh viên tự tin, rèn luyện các kỹ
năng mềm như kỹ năng thuyết trình, làm
việc nhóm, quản lý, xử lý tính huống, giải
quyết vấn đề, giao tiếp, tạo mối quan
hệ,… Qua đó sinh viên sẽ trưởng thành
hơn, biết vận dụng các kỹ năng trong học
tập, cuộc sống và công việc tương lai.

 Sinh viên được phát huy khả năng của

LỢI ÍCH CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI
KHÓA

 Sinh viên có nhiều cơ hội để thành

bản thân và thể hiện năng khiếu của
chính mình.

 Sinh viên được cung cấp thêm các kiến
thức, kỹ năng mà chương trình chính
khóa không có.

 HĐNK giúp cho sinh viên có thái độ
tích cực trong học tập, có hành vi và lối
sống tốt hơn.
công trong tương lai.

Hoạt động ngoại khóa là một trong
những mảng hoạt động giáo dục quan trọng ở
các trường Đại học trong việc giáo dục sinh
viên phát triển toàn diện. Hoạt động này có ý
nghĩa hỗ trợ cho giáo dục chính khóa, góp
phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi
dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo của
của sinh viên. Có thể nhìn thấy HĐNK có
nhiều mặt tích cực, mang lại lợi ích cho cả
sinh viên và nhà trường.
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CÁCH XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MỘT
CÁCH HIỆU QUẢ

Để xây dựng một hoạt động ngoại khóa
và tổ chức một cách hiệu quả thì quan trọng
nhất là xác định mục tiêu để xây dựng nên
nội dung HĐNK phù hợp. Các công việc
chính cần thực hiện:

- Xác định mục tiêu, thời gian và kinh phí
thực hiện.

- Đối với nhà trường:
 HĐNK bổ trợ thêm cho các môn học

- Xây dựng nội dung hoạt động ngoại khóa

chính khóa. Giúp sinh viên yêu thích
và hứng thú hơn với môn học. Từ đó
nhà trường sẽ nâng cao được chất
lượng đào tạo.

đảm bảo đúng mục tiêu đề ra. Đồng thời
dựa trên mục tiêu đó để xây dựng các tiêu
chí đánh giá chất lượng của HĐNK.

- Tổ chức HĐNK cần có kế hoạch, phân
công, giám sát đảm bảo đúng tiến độ.

 HĐNK giúp tăng cường giao lưu, quan
hệ giữa thầy và trò, giữa các sinh viên
với nhau.

- Báo cáo tổng kết về HĐNK dựa trên tiêu
chí, mục tiêu đề ra. Đánh giá kết quả đạt
được và rút kinh nghiệm.

 HĐNK giúp nhà trường phát hiện
những sinh viên ưu tú, tài năng, từ đó
có thể bồi dưỡng nguồn nhân lực tương
lai.

- Một HĐNK kết thúc, nhưng quá trình thu
thập thông tin và theo dõi kết quả sau
HĐNK vẫn cần được thực hiện. Nó sẽ
giúp người tổ chức có thể nâng cao chất
lượng của các HĐNK thực hiện sau đó.

 Tạo cơ hội quảng bá hình ảnh của nhà
trường và thu hút nguồn tài trợ, đầu tư,
các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.

- Đối với sinh viên:

226

6.

Thiết kế và Sáng tạo Đa phương tiện cảm
thấy thích thú với ngành thiết kế, nhiều bạn
đã lựa chọn hướng đi cho ngành học của
mình. Trong khi đó, các sinh viên của khoa
khác cũng có mong muốn các HĐNK như
thế này sẽ tổ chức rộng rãi cho nhiều đối
tượng sinh viên khác nhau.

KẾT QUẢ ÁP DỤNG MÔ HÌNH
CHO SINH VIÊN KHOA THIẾT KẾ
VÀ SÁNG TẠO ĐA PHƯƠNG TIỆN
CỦA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU
CHÍNH VIỄN THÔNG

Hiện nay, ngành CN Đa phương tiện của
HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông mới
chỉ có 3 khóa đào tạo. Nhưng ngay từ khi
mới thành lập, Khoa Thiết kế và Sáng tạo Đa
phương tiện đã quan tâm đến vấn đề Hoạt
động ngoại khóa cho sinh viên và cũng đạt
được những kết quả tốt, tạo được những ảnh
hưởng ban đầu cho ngành đào tạo mới này.

Nối tiếp cuộc thi thiết kế logo năm 2012,
Khoa Thiết kế và Sáng tạo Đa phương tiện
tiếp tục tổ chức cuộc thi mới. Cuộc thi “Thiết
kế Logo Ngành công nghệ Đa phương tiện
2013” đã được tổ chức với hơn 40 tác phẩm
dự thi của sinh viên trong khoa. Tác phẩm
giải nhất đã được sử dụng làm logo chính
thức của khoa Thiết kế và Sáng tạo ĐPT.
Qua các cuộc thi như thế này, sinh viên được
áp dụng kiến thức được học vào thực tế, giao
lưu học hỏi từ bạn bè, thầy cô. Không những
vậy, sinh viên cảm thấy tự hào khi tác phẩm
của mình được sử dụng làm logo đại diện
cho ngành học. Từ đó sinh viên sẽ cảm thấy
tự tin hơn khi tham gia các cuộc thi có tầm
cỡ lớn và rộng hơn.

Có thể nhắc đến cuộc thi “Thiết kế logo
cho các sản phẩm tiêu biểu của CDIT năm
2012”, là hoạt động ngoại khóa đầu tiên được
tổ chức. Với số lượng sinh viên của khoa còn
ít ỏi và chưa được đào tạo kiến thức chuyên
ngành, nhưng kết quả cuộc thi cũng rất ấn
tượng. Các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi
đã được lựa chọn làm logo cho các sản phẩm
tiêu biểu của sinh viên. Cuộc thi cũng nhận
được những đánh giá tích cực từ sinh viên
trong và ngoài khoa. Các sinh viên của khoa

Hình 1.Các logo được giải trong cuộc thi
“Thiết kế logo cho các sản phẩm của CDIT – 2012”
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Một trong những HĐNK thu hút nhiều
người tham gia nhất là cuộc thi nhiếp ảnh
“Sống với đam mê” được CDIT tổ chức. Đây
là cuộc thi không chỉ dành riêng cho sinh
viên trong khoa, Học viện mà được tổ chức
cho toàn thể cá nhân đam mê nhiếp ảnh. Với
tính chất mở rộng, đây là cuộc thi mang tầm
cỡ lớn cho sinh viên của khoa. Cuộc thi đã
nhận được hơn 400 tác phẩm dự thi bao gồm
cả sinh viên của khoa, Học viện, và các cá
nhân khác. Trong số những tác phẩm đoạt
giải, có tác phẩm của sinh viên Khoa Thiết
kế và Sáng tạo Đa phương tiện . Đây cũng là
tác phẩm được ban giám khảo đánh giá cao
về tính nghệ thuật cũng như chất lượng ảnh.
Hình 2.Logo đoạt giải trong cuộc thi

Trên đây là những HĐNK tiêu biểu mà
CDIT đã tổ chức trong những năm đầu đào
tạo ngành CN Đa phương tiện. Kết quả từ
các cuộc thi không chỉ được ứng dụng trong
thực tế mà nó đã tác động lớn đến chất lượng
đào tạo ngành học.

“Thiết kế logo Ngành CN Đa phương tiện –
năm 2013”

Hình 3.Bức ảnh “Sống với đam mê là lúc con người hạnh phúc nhất” của sinh viên khoa Thiết
kế và Sáng tạo Đa phương tiện đã đoạt giải trong cuộc thi nhiếp ảnh “Sống với đam mê”
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