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Các bậc phụ huynh và Các em sinh viên học sinh thân mến,
Viện Đại học ĐàLạt thành lập từ năm 1957. Khoa Sư phạm là một trong năm khoa được
thành lập đầu tiên của Viện Đại học Đà Lạt, bắt đầu đào tạo cử nhân sư phạm từ năm học 19581959. Tháng 8 năm1982, với chủ trương của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là
Bộ Giáo dục và Đào tạo), trường Đại học Đà Lạt tiếp nhận khoa Sư phạm từ trường Đại học
Tây Nguyên được chuyển về. Có thể nói đây là dấu mốc quan trọng đặt nền móng ban đầu cho
sự phát triển của khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt.
Để phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ đào tạo giáo viên Trung học phổ thông theo định hướng
phát triển của trường Đại học Đà Lạt, ngày 12 tháng 4 năm 1995 khoa Sư phạm chính thức
được thành lập theo quyết định số 13091/QĐ-ĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo. Quyết định thành
lập đã mở ra phương thức đào tạo mới kết hợp giữa cử nhân tổng hợp với cử nhân sư phạm của
trường Đại học Đà Lạt. Cho đến nay, phương thức này vẫn thể hiện rõ tính ưu việt, linh hoạt
và hiệu quả của một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực.
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, từ một bộ máy gọn nhẹ, đến nay khoa đã có một
đội ngũ đảm bảo được công việc giảng dạy các môn sư phạm, các môn cơ bản và các môn
chuyên ngành cho 7 ngành: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm
Sinh học, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh. Với đặc điểm công tác
đào tạo sư phạm trong một trường Đại học đa ngành, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy
cho khoa Sư phạm bao gồm giảng viên khoa Sư phạm cùng các giảng viên đang giảng dạy tại
7 các khoa cơ bản có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết. Đội ngũ
giảng viên luôn thể hiện sự đoàn kết, kế thừa, giúp đỡ đông nghiệp và tận tâm với học trò. Đây
là những điều kiện thuận lợi và quan trọng trong việc xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh.
Phong trào nghiên cứu khoa học của khoa Sư phạm luôn được phát triển. Từ khi thành lập
đến nay, các giảng viên khoa Sư phạm đã hoàn thành và nghiệm thu được nhiều đề tài khoa
học: cấp Nhà nước, cấp Bộ trọng điểm, cấp Bộ, cấp Viện, cấp Tỉnh và cấp cơ sở. Ngoài ra, các
giảng viên cũng đã công bố nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài
nước. Những kết quả này đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường nói chung
và trong khoa sư phạm nói riêng. Để tạo ra môi trường học thuật, Khoa đã tổ chức các hội thảo
khoa học giáo dục trong phạm vi trường, khoa như: “Đào tạo giáo viên trong bối cảnh hiện
nay” (2016); tổ chức Giao lưu với giáo viên dạy giỏi tỉnh Lâm Đồng; Cử cán bộ, giảng viên đi
dự các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh... để giao lưu
học hỏi; mời các giáo sư trong và ngoài nước về giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm cho giảng
viên, sinh viên.
Khoa cũng tổ chức các hoạt động thường niên nhằm tạo ra không khí nghiên cứu khoa học
lan tỏa mạnh mẽ trong sinh viên như: Hội nghị khoa học sinh viên, Cuộc thi Những nét phấn
đầu tiên, Hội thi Nghiệp vụ sư phạm, Tập làm giáo viên, Hội thi tài năng sư phạm,......Ngoài
ra Khoa cũng rất tích cực tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao như: giải bóng đá, bóng
chuyền nam nữ hàng năm; cuộc thi Tiếng hát sinh viên sư phạm và luôn nhận được sự hưởng
ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên.

Với chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO, mục tiêu của chương trình là Đào tạo cử
nhân sư phạm có đầy đủ năng lực chuyên môn, có sức khỏe tốt, có khả năng hội nhập, luôn cập
nhật kiến thức chuyên môn và sư phạm, có khả năng giảng dạy tại các trường PTTH, các trung
tâm hay đảm nhiệm công việc giảng dạy ở bậc cao đẳng và đại học, có tiềm lực để tiếp tục học
lên trình độ cao hơn để làm tốt công tác nghiên cứu khoa học tại các cơ sở nghiên cứu, có phương
pháp tư duy sáng tạo để có thể áp dụng những kiến thức khoa học và kỹ thuật vào việc giải quyết
các vấn đề của giáo dục, của thực tiễn cuộc sống và công nghệ.
Kể từ khi thành lập khoa Sư phạm đến nay, công tác đào tạo đã đi vào nề nếp, quy củ. Sinh
viên sư phạm được trang bị đầy đủ kiến thức khoa học chuyên ngành và nghiệp vụ sư phạm;
được tham gia kiến tập và thực tập sư phạm tại các trường THPT trong và ngoài tỉnh. Sinh viên
khoa Sư phạm có kết quả học tập tương đối đồng đều và khả quan, thể hiện qua đánh giá xếp
loại kiến tập thực tập cuối khóa tại các trường Phổ thông trung học trong Tỉnh Lâm Đồng.
Hàng năm, số lượng sinh viên tốt nghiệp luôn được đánh giá cao về chất lượng.
Sinh viên tốt nghiệp khoa Sư phạm ra trường hiện đang công tác tại các vùng miền khác
nhau trên cả nước, đang tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu và có vai trò xứng đáng tại
tỉnh Lâm Đồng và tại khắp các Tỉnh miền trung và Tây nguyên (Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Phước, Bình Dương, ….).
Nhiều cán bộ giáo viên là lực lượng chủ chốt tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Suốt chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, cho đến nay tổng số sinh viên chính
quy khoa sư phạm đào tạo đã tốt nghiệp là 3057. Kết quả này thể hiện tấm lòng yêu nghề, sự
nỗ lực phấn đấu bền bỉ của các thế hệ thầy cô giáo và sinh viên. Khoa Sư phạm không ngừng
lớn mạnh, góp phần vào quá trình phát triển chung của trường Đại học Đà Lạt và giáo dục
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Theo cách hiểu giản dị nhất, Sư phạm có nghĩa là người thầy là mẫu mực, khuôn phép, là
tấm gương sáng cho học trò noi theo. Chấp nhận làm thầy giáo nghĩa là đã chấp nhận làm một
tấm gương. tham gia vào sự nghiệp trồng người, đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành nghề,
lĩnh vực của xã hội.
Ginôviep đã nói "Để cung cấp cho người học một hạt nhỏ hào quang kiến thức, người thầy
giáo phải uống cạn một biển cả ánh sáng”.Với nghề sư phạm, người thầy giàu tình yêu thương
con người thì mới yêu nghề. Thành đạt trong nghề thầy giáo sẽ đến với những người thầy luôn
muốn hòa niềm vui giữa những đứa học trò dễ thương, trong sáng, trẻ trung, ham hiểu biết và
năng động. Người thầy gieo niềm tin và hy vọng nhìn thấy những học trò trưởng thành, và hơn
thế nủa, đến một lúc nào đó sung sướng nhận ra rằng chúng đã vượt hơn mình.
Chúc các bậc phụ huynh và Các em sinh viên học sinh gặp nhiều sức khỏe, bình an, may
mắn, thành công và mọi điều tốt lành.
Trân trọng cảm ơn!
Khoa sư phạm trường Đại học ĐàLạt

