
 

 

 

 

 

1. GI

2. M

3. PH

4. KẾ

5. KẾ

6. TÀ

7. PH

 

 

B

NHÌN V

Tổ

IỚI THIỆU ...

ỤC TIÊU NG

HƯƠNG PHÁ

ẾT QUẢ KHẢ

ẾT LUẬN VÀ

ÀI LIỆU THA

HỤ LỤC .........

BÁO CÁO

VÀO TƯƠ

ổ chức Hợp t

........................

GHIÊN CỨU..

ÁP NGHIÊN C

ẢO SÁT .........

À THẢO LUẬ

AM KHẢO ....

........................

 

O NGHIÊ

ƠNG LAI 

TẠI 
tác phát triển

M

.......................

.......................

CỨU ...............

.......................

ẬN THÊM ......

.......................

.......................

 

ÊN CỨU K

CỦA CN

VIỆT NA
n và Hỗ trợ k

MỤC LỤC

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

KHẢO SÁ

NTT TRO

AM 
kỹ thuật vùn

Jef Peer

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

ÁT 2012 

ONG GIÁO

ng Fla-măng

raer (jp.vvob

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

O DỤC 

g, Vương Quố

bvn@gmail.

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

1

ốc Bỉ 

com) 

....... 2 

....... 3 

....... 4 

....... 7 

..... 14 

..... 18 

..... 21 



 

2 
 

 

1. GIỚI THIỆU 
Khi căng thẳng, hoặc khi bước vào một bước ngoặc của cuộc đời, nhiều người Việt 

Nam thường đi xem bói. Đó đơn thuần chỉ là một hoạt động của một nhóm bạn với mục đích 

để giảm căng thẳng. Đối với Công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục ở Việt Nam, một 

bước ngoặc đang hé dần ở ngưỡng cửa. Hơn một thập kỷ qua, nhiều chủ trương chính sách đề 

cập đến một số lĩnh vực của CNTT trong giáo dục đã được đưa ra (Peeraer &Van Petegem, 

2011). Từ năm 2000, CNTT đã được đưa vào chương trình nghị sự như là một đối tượng của 

giáo dục và là một công cụ sư phạm quan trọng trong việc đổi mới giảng dạy. Hơn nữa, theo 

chỉ số phát triển CNTT (Liên đoàn Viễn thông Quốc tế, 2009-2011), những tiến bộ vượt bậc 

về cải thiện khả năng tiếp cận CNTT đã được thực hiện tại Việt Nam. Một báo cáo gần đây 

của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục của các nước Đông Nam Á (SEAMEO, 2010) đã chỉ ra rằng 

những hướng dẫn chính sách,  cơ sở hạ tầng CNTT và các nguồn lực trong các trường học tại 

Việt Nam có thể cung cấp những điều kiện cần và đủ cho một số trường học để chuyển đổi 

quá trình học tập và giảng dạy có ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, rõ ràng rằng, như ở các nước 

khác, chưa có một cuộc cách mạng về giáo dục nào đang thực sự diễn ra. Đã có những công 

trình nghiên cứu được thực hiện trên toàn thế giới về các yếu tố ảnh hưởng hay cản trở việc sử 

dụng CNTT trong giáo dục và cách thức các yếu tổ này được thực hiện để tạo ra một bước đột 

phá (chẳng hạn theo nghiên cứu của Drent & Meelissen, 2008; Groff & Mouza, 2008; 

Mumtaz, 2000). Đồng thời, cũng có những nghiên cứu quan trọng được đưa ra liên quan đến 

toàn bộ tiến trình tích hợp CNTT trong giáo dục (chẳng hạn như trong nghiên cứu của Bigum 

& Rowan, 2008; Kirkup & Kirkwood, 2005; Selwyn, 2007). Câu hỏi đặt ra cho Việt Nam là 

chúng ta đang hướng tới cái gì và làm thế nào để chúng ta bước tiếp.  

 

Chúng ta tin rằng một cái nhìn sâu sắc vào tương lai có thể đặt những thành tựu trong 

hiện tại theo một cách tiếp cận mới. Theo lập luận của Williams (2005), những phép ngoại 

suy từ những xu hướng mới nổi có thể đem lại một giá trị nào đó trong việc thúc đẩy sự hiểu 

biết về tình hình hiện tại cũng như  nhận dạng những nhu cầu trong tương lai. Rõ ràng, như 

lập luận của Selwyn (2012), công nghệ chắc chắn không phải là một lĩnh vực của giáo dục mà 

không gợi lên nhiều tranh cãi. Nhiều vấn đề xung quanh liên quan đến giáo dục và công nghệ 

là những vấn đề chính trị then chốt luôn được đưa ra trong giáo dục và xã hội – chẳng hạn 

như những câu hỏi liên quan đến giáo dục là gì, và giáo dục nên như thế nào. Vì thế, vào năm 

2012, chúng tôi đã mời một nhóm các cán bộ chủ chốt trong lĩnh vực CNTT trong giáo dục để 

cùng nhau suy ngẫm về mục tiêu và lĩnh vực ưu tiên liên quan đến CNTT trong giáo dục ở 

Việt Nam đến năm 2020. Chúng tôi áp dụng phương pháp Delphi trong những đợt khảo sát 
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khác nhau của các cán bộ chủ chốt để đánh giá thực trạng của CNTT trong giáo dục, cũng như 

xác định một loạt các mục tiêu và ưu tiên cho tương lai và đánh giá mục tiêu nào là mục tiêu 

quan trọng.  

 

Phần đầu trong báo cáo nàychúng tôi trình bày rõ về mục tiêu nghiên cứu. Sau đó 

chúng tôi mô tả chi tiết phương pháp Delphi và cách thức áp dụng phương pháp nghiên cứu 

này vào nghiên cứu. Đối với mỗi đợt khảo sát, chúng tôi trình bày những kết quả quả chính, 

sau đó đưa ra những kết luận và thảo luận những đường hướng sắp tới đối với CNTT trong 

giáo dục tại Việt Nam.   

 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 
Mục đích của nghiên cứu này là tăng cường đối thoại và hợp tác về các lĩnh vực 

CNTT trong giáo dục và chuyển đối giáo dục. Để thúc đẩy đối thoại này, các cán bộ chủ chốt 

đã được mời chia sẻ ý kiến của mình về thực trạng của CNTT trong giáo dục ở Việt Nam 

cũng như để xác định mục tiêu và ưu tiên cho năm 2020. Để đảm bảo các yếu tố liên quan đến 

CNTT trong giáo dục sẽ được đề cập trong nghiên cứu, khung toàn diện về CNTT trong giáo 

dục do Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục của các nước Đông Nam Á (SEAMEO, 2010) đã được 

giới thiệu. Trong một báo cáo về thực trạng của CNTT trong giáo dục ở các nước Đông Nam 

Á, SEAMEO xác định 10 lĩnh vực của CNTT trong giáo dục dựa trên các nghiên cứu trường 

hợp quốc gia nơi mà các lĩnh vực này được xem như là những điều kiện cần thiết trong việc 

hỗ trợ sự tích hợp của CNTT trong giáo dục (xem bảng 2). Để giải thích về sự giống và khác 

nhau của thực trạng của các nước, vùng miền, SEAMEO đã áp dụng mô hình 4 giai đoạn 

CNTT trong giáo dục dựa trên mô hình phát triển CFNTT trong giáo dục của UNESCO 

(UNESCO, 2005).  

 

Mục tiêu nghiên cứu gồm có hai phần: 

- Xác định mục tiêu và ưu tiên của các cán bộ chủ chốt trong lĩnh vực CNTT trong giáo 

dục ở Việt Nam vào các mục tiêu và ưu tiên cho năm 2020; 

- Đo lường sự đồng thuận giữa các cán bộ chủ chốt về tầm quan trọng của các mục tiêu 

được xác định và ưu tiên cho năm 2020; 

 

Bên cạnh đó, thông qua việc xác định các mục tiêu, ưu tiên và đánh giá sự đồng thuận 

về tầm quan trọng, nghiên cứu này còn nhằm mục đích khám phá và phân tích những ý kiến 

liên quan đến tương lai của giáo dục tại Việt Nam và vai trò của CNTT.   
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3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Để thúc đẩy việc đối thoại và xác định mục tiêu và các ưu tiên và đạt được sự đồng 

thuận, chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật Delphi. Kỹ thuật Delphi là một kỹ thuật khảo sát ẩn danh 

bao gồm nhiều vòng khác nhau để thu thập và tổng hợp các nhận xét và ý kiến của các chuyên 

gia và các bên liên quan liên quan đến những vấn đề phức tạp và chính sách. Kỹ thuật này là 

một cách để cấu trúc hóa quá trình giao tiếp của một nhóm để quá trình này được thực hiện 

một cách có hiệu quả, cho phép một nhóm cá nhân, như một toàn thể, thảo luận và giải quyết 

một vấn đề phức tạp (Linstone & Turoff, 2002). 

 

Trong nghiên cứu này, kỹ thuật này được sử dụng để phân tích nhu cầu đối với chính 

sách giáo dục và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong giáo dục để đưa ra một 

cách đầy đủ những lựa chọn và khám phá các giả định cơ bản. Ngoài ra, kỹ thuật Delphi được 

sử dụng như một phương pháp để xây dựng sự đồng thuận bằng cách sử dụng một loạt các 

câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần để thu thập dữ liệu được tập hợp từ các đối tượng được 

lựa chọn. 

 

3.1. Các vòng Delphi 

Khi thực hiện kỹ thuật Delphi, mục đích  của cuộc khảo sát là để cấu trúc sự giao tiếp 

giữa các thành viên khảo sát (Linstone & Turoff, 2002). Mặc dù đã có nhiều phương sai trong 

việc thực hiện quá trình Delphi, phương pháp này yêu cầu phải có hai vòng bảng câu hỏi và 

báo cáo phản hồi được sử dụng (Van de Ven & Delbecq, 1974 (Pollard & Pollard, 2004)). 

Trong nhiều trường hợp, ba vòng lặp đi lặp lại là đủ để thu thập các thông tin cần thiết và để 

đạt được một sự đồng thuận (Cyphert và Gant trong Hsu & Sandford, 2007). Trong nghiên 

cứu này, một quá trình Delphi bao gồm ba vòng bảng hỏi trực tuyến và báo cáo phản hồi đã 

được tiến hành (xem bảng 1).  

 

Sau đó cuộc họp đầu tiên giữa các cán bộ chủ chốt đã được tiến hành để giới thiệu về 

khung mười lĩnh vực CNTT trong giáo dục (SEAMEO, 2010). Các cán bộ chủ chốt đã được 

mời tham gia trong vào vòng khảo sát đầu tiên. Qua email, các cán bộ này được mời tham gia 

vào vòng khảo sát Delphi trực tuyến và chia sẻ ý kiến của mình về thực trạng của CNTT trong 

giáo dục ở Việt Nam cũng như xác định mục tiêu và ưu tiên cho năm 2020 trên mười lĩnh vực 

được đưa ra. 20/34 cán bộ đã hoàn thành cuộc khảo sát đầu tiên và xác nhận tham gia cuộc 

họp. Những ý kiến của họ cho phép đánh giá thực trạng của CNTT trong giáo dục ở Việt Nam 

và xác định một danh sách các mục tiêu và ưu tiên cho năm 2020 liên quan đến mười lĩnh vực 

của CNTT trong giáo dục. Các nhà nghiên cứu đã xem các danh sách mục tiêu và ưu tiên này 
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và loại bỏ các ý kiến trùng lặp. Các mục tiêu và ưu tiên này được phân loại dựa trên các lĩnh 

vực đã được đề cập và được sử dụng để xây dựng phiếu khảo sát cho vòng khảo sát Delphi 

lần thứ hai. Các kết quả đã được chia sẻ với tất cả các cán bộ chủ chốt thông qua báo cáo phản 

hồi.  

 

Ở vòng khảo sát thứ hai, vẫn là những cán bộ của vòng thứ nhất tham giacùng với các 

đối tác được lựa chọn sau cuộc họp của các cán bộ chủ chốt đầu tiên. Tổng cộng có 26 người 

hoàn thành bản khảo sát. Cán bộ chủ chốt được yêu cầu đánh giá từng mục tiêu và ưu tiên đã 

được xác định trong vòng khảo sát đầu tiên về tầm quan trọng và khả năng tác động của 

chúng tới bối cảnh giáo dục hiện thời ở Việt nam. Các mục tiêu và ưu tiên được sắp xếp theo 

thứ tự từ 1 (Không quan trọng) tới 10 (Rất quan trọng). Một lần nữa, các số liệu mô tả (giá trị 

trung bình và độ lệch chuẩn) cho việc phân loại nhóm được tính toán và chia sẻ giữa các 

thành viên trong một bản báo cáo cũng như trong cuộc họp tiếp theo của các cán bộ chủ chốt 

tham gia ban đầu được sử dụng. Theo gợi ý của Hsu và Sandford (2007), dựa vào kết quả của 

vòng khảo sát thứ hai này có thể xác định được những phần nào đạt được sự nhất trí, phần nào 

không (xem mục tiếp theo về xác định sự đồng thuận và ưu tiên). 

 

Trong vòng khảo sát thứ ba và cuối cùng, tất cả các cán bộ tham gia được mời để đánh 

giá lại những mục tiêu và ưu tiên chưa đạt được sự đồng thuận trong vòng khảo sát thứ hai. 

Theo Rayens and Hahn (2000), những mục tiêu và ưu tiên nào đã đạt được sự đồng thuận 

trong vòng thứ hai sẽ không được đưa ra trong lần khảo sát sau này. Lần này phân tích định 

lượng mô tả và các thông tin định tính về phương thức toàn thể nhóm trả lời được vận dụng. 

Trên tổng số 26 cán bộ tham gia vòng khảo sát thứ hai, có 22 cán bộ đã hoàn thành vòng khảo 

sát thứ ba này. Các cán bộ được yêu cầu xem xét lại từng mục tiêu/ưu tiên, cân nhắc phản hồi 

nhóm và sau đó đánh giá lại các mục tiêu/ưu tiên này, hoặc chỉ rõ lý do tại sao chưa đạt được 

sự nhất trí về mục tiêu/ưu tiên đó. Kết quả khảo sát sẽ được trình bày trong báo cáo cuối cùng. 

 

3.2. Xác định sự đồng thuận và tầm quan trọng   

Điểm mấu chốt trong lý thuyết Delphi là cần phải xác định khi nào nhóm đạt được 

một sự đồng thuận. Hầu hết các nghiên cứu sử dụng các thước đo mang tính định lượng hoặc 

thống kê như giá trị trung bình, trọng số, độ lệch chuẩn, chỉ số lệch, và xếp hạng (Espinosa & 

Caro, 2011). Tùy thuộc vào từng lĩnh vực, các nhà nghiên cứu sẽ xác định các tiêu chí đồng 

thuận riêng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng độ lệch chuẩn của tất cả các câu trả lời 

để đo lường sự đồng thuận. Độ lệch chuẩn đo lường sự phân tán của câu trả lời so với giá trị 

trung bình. Độ lệch chuẩn càng giảm  = càng chỉ ra rằng sự đồng thuận càng tăng (Hakim & 
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Weinblatt, 1993). Liên quan đến những mục tiêu và ưu tiên được đánh giá trong nghiên cứu 

này, chúng tôi sử dụng độ lệch chuẩn 2.00 để xác định sự đồng thuận. Với phạm vi câu trả lời 

từ 1 (Không quan trọng) đến 10 (Rất quan trọng), các mục tiêu và ưu tiên cho CNTT với độ 

lệch chuẩn thấp hơn 2.00 được coi là đã đạt được sự đồng thuận.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng giá trị trung bình của tất cả các câu trả lời để 

đo lường sự ưu tiên và tầm quan trọng. Các cán bộ tham gia khảo sát được yêu cầu đánh giá 

các lĩnh vực cũng như mục tiêu và ưu tiên với thước đo từ 1 đến 10. Cách phân loại được 

hướng dẫn trong bảng mô tả sau đây: 

 Bảng 1  

1 – Không quan trọng Không được ưu tiên; không liên quan; không có tác động có thể đo 
lường được; nên đưa vào mục “để xem xét sau”  

4 – Khá quan trọng  Mức độ liên quan không đáng kể; thuộc nhóm ưu tiên hạng ba; ít 
quan trọng; không phải là yếu tố quyết định đến vấn đề chính  

7 – Quan trọng Liên quan tới vấn đề; thuộc nhóm ưu tiên hạng hai; có tác động đáng 
(nếu chưa tính đến các yếu tố khác); không cần phải giải quyết triệt 
để  

10 – Rất quan trọng Là yếu tố quan trọng nhất; thuộc nhóm ưu tiên hạng nhất; trực tiếp 
liên quan đến các vấn đề chính; cần phải được giải quyết hoặc xem 
xét  

 

Các mục tiêu/ưu tiên có giá trị trung bình từ 8.00 trở lên được coi là rất quan trọng. 

Các mục tiêu/ưu tiên được coi là mang tính quyết định hoặc cực kỳ quan trọng nếu có giá trị 

trung bình từ 9.00 trở lên. Các mục tiêu/ưu tiên khác có giá trị trung bình từ 7.00 đến 7.99 vẫn 

quan trọng nhưng không đáng kể. Các mục tiêu/ưu tiên còn lại có giá trị trung bình dưới 7.00 

được coi là ít quan trọng. 
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4. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

4.1. Nhóm các cán bộ chủ chốt  

Lựa chọn những đối tượng tham gia khảo sát có liên quan trực tiếp tới chất lượng của 

kết quả phân tích (Taylor & Judd in Hsu & Sandford, 2007): Danh sách cán bộ tham gia cuộc 

họp các cán bộ chủ chốt được các ban tổ chức lập trong cuộc khảo sát đầu tiên cho thấy bao 

gồm các cán bộ đến từ nhiều khối cơ quan khác nhau trong ngành giáo dục. Trong số 20 đại 

biểu tham gia hoàn thành cuộc khảo sát Delphi ban đầu, 25% đến từ các cơ quan làm công tác 

phát triển và khoảng 55% đến từ khối nhà nước. 20% đại biểu còn lại đến từ khối tư nhân. 

Các cán bộ chủ chốt này công tác ở các vị trí khác nhau từ phát triển công nghệ, cung cấp 

dịch vụ đến nghiên cứu giáo dục, giảng viên, giáo viên, lãnh đạo các trường, trưởng khoa, hay 

nhà hoạch định chính sách. Nhóm các đại biểu này có liên quan tới tất cả các lĩnh vực CNTT 

trong giáo dục được SEAMEO xác định trước đây (2010). Sau cuộc khảo sát đầu tiên với 

những cán bộ chủ chốt ban đầu này, danh sách cán bộ tham gia cuộc khảo sát thứ hai và thứ 

ba đều có sự bổ sung. 

4.2. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong giáo dục tại Việt Nam  

Năm 2010, SEAMEO (2010) đánh giá Việt Nam là nước thuộc “nhóm 2” là những 

nước chủ yếu đang trong Giai đoạn lan truyền đối với hầu hết các lĩnh vực và cơ bản đã phát 

triển các kế hoạch và chính sách về CNTT trong giáo dục (SEAMEO, 2010). Theo báo cáo 

này, Việt Nam có 3 lĩnh vực về CNTT trong giáo dục nằm trong giai đoạn Chuyển đổi, đó là 

Kế hoạch và chính sách quốc gia về CNTT trong giáo dục; Bổ sung chính sách và kế hoạch; 

và Cơ sở hạ tầng và nguồn lực CNTT trong trường học – đây là những lĩnh vực có khả năng 

đáp ứng những điều kiện cần và đủ cho một số trường để chuyển đổi hoạt động dạy và học 

ứng dụng CNTT của mình. Báo cáo của SEAMEO dựa trên các nghiên cứu được các nhà 

hoạch định chính sách về CNTT trong giáo dục của 11 quốc gia trong khu vực trình lên vào 

tháng 5/2009. Một bức tranh toàn cảnh về CNTT trong giáo dục đã được các thành viên phác 

họa trong vòng khảo sát Delphi đầu tiên diễn ra vào đầu năm 2012 cho thấy tình hình không 

khá lạc quan. Hầu hết các cán bộ chủ chốt không thấy được các kế hoạch và chính sách về 

CNTT trong giáo dục hay Cơ sở vật chất và nguồn lực về CNTT trong nhà trường đang trong 

giai đoạn chuyển đổi. Giá trị trung bình cho lĩnh vực “Tầm nhìn quốc gia về CNTT trong giáo 

dục” chỉ đạt 1,75 (trên thang điểm 1 (Giai đoạn làm quen) đến 4 (Giai đoạn chuyển đổi)). Các 

thành viên còn nhận thấy có sự khác biệt về giai đoạn giữa các cấp:  chẳng hạn như, các lĩnh 
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vực ở các cơ sở giáo dục đại học  chủ yếu ở trong Giai đoạn lan truyền đối với nhiều lĩnh vực 

khác nhau; ở cấp giáo dục trung học, đặc biệt là giáo dục tiểu học, một số lĩnh vực vẫn trong 

Giai đoạn áp dụng và thậm chí là Giai đoạn làm quen. 

Bảng 2: Tầm quan trọng của các lĩnh vực (vòng khảo sát thứ hai)  

Lĩnh vực  Quan 
trọng  

Rất quan 
trọng  

Vô cùng 
quan 
trọng 

Tổng số 
đồng 
thuận  

Tổng số 
không 
đồng 
thuận  

Cơ sở hạ tầng và nguồn lực trong 
trường học (1)  3 3 1 7 6 

Phương pháp dạy và học (2)  3 8 4 15 2 

Phát triển chuyên môn cho giáo viên 
và lãnh đạo trường học (3)  3 3 0 6 8 

CNTT trong chương trình quốc gia 
(4)  3 2 0 5 3 

Cộng đồng/đối tác (5)  4 3 0 7 9 

Đánh giá (6)  5 1 0 6 3 

Đánh giá và nghiên cứu (7)  4 1 0 5 0 

Tầm nhìn quốc gia về CNTT trong 
giáo dục (8)  0 2 0 2 4 

Kế hoạch và chính sách quốc gia về 
CNTT trong giáo dục (9)  0 6 0 6 0 

Bổ sung kế hoạch và chính sách (10) 0 3 0 3 0 

Tổng 25 32 5 62 35 

 

Sau khi đánh giá hiện trạng, các cán bộ chủ chốt được yêu cầu liệt kê những ưu tiên 

hoặc góp ý các mục tiêu có tính thực tế cần đạt được đến năm 2020 liên quan tới mười lĩnh 

vực đã nêu. Nhờ những câu hỏi mở này chúng tôi đã thu thập được một lượng khá thông tin 

đầu vào từ các cán bộ chủ chốt. Sau khi sáng lọc, có 97 mục tiêu và ưu tiên được xác định và 

được phân loại theo mười lĩnh vực đã cho cũng như các tiểu lĩnh vực khác liên quan tới các 

khía cạnh cụ thể của CNTT trong giáo dục. Trong đợt khảo sát thứ hai, sự đồng thuận đạt 

được về tầm quan trọng đạt được ở 62 mục tiêu và ưu tiên (chiếm 63,9%) (xem bảng ở phụ 

lục 1). Trong số 62 mục tiêu và ưu tiên này có 32 mục được cho là rất quan trọng ((9.00 > 

GTTB >= 8.00), 5 mục thậm chí còn có GTTB là 9.00 và cao hơn (vô cùng quan trọng). Các 

mục còn lại (25 mục) cũng được đánh giá là quan trọng (7.00 =< GTTB < 8.00) (xem bảng 2). 
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4.3. Sự đồng thuận về xác định các ưu tiên cho CNTT trong giáo dục ở Việt Nam đến 

năm 2020  

Trong phần tiếp theo của báo cáo, chúng tôi sẽ mô tả những mục tiêu và ưu tiên được 

sự nhất trí của các cán bộ chủ chốt khảo sát vòng thứ hai cho rằng  “rất quan trọng” (32) và 

“cực kỳ quan trọng” (5) (xem phụ lục 1). 

Về lĩnh vực “Cơ sở vật chất và nguồn lực” (Lĩnh vực 1), các câu trả lời đều nhất trí 

rằng mục tiêu hướng tới một hệ thống quản lý học tập ở tất cả các cơ sở giáo dục đại học là 

rất quan trọng, để có các nguồn kỹ tài nguyên kỹ thuật số cho giảng viên và học sinh dễ dàng 

tiếp cận thông qua một cổng thông tin điện tử, và hướng tới việc giảm thiểu khoảng cách tiếp 

cận CNTT giữa các trường ở vùng nông thôn và thành thị có điều kiện thuận lợi hơn. Nhìn 

chung, các thành viên đều nhất trí rằng việc tiếp cận mạng internet không dây ở các cơ sở giáo 

dục đại học là rất quan trọng.  

Đợt khảo sát lần thứ hai này cho thấy sự đồng thuận về tầm quan trọng đạt được ở rất 

nhiều mục tiêu/ưu tiên (15) liên quan đến lĩnh vực 2 “Phương pháp dạy và học”. Các câu trả 

lời cho thấy việc khuyến khích học hợp tác và phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, lối tư 

duy đa chiều, kỹ năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề, ra quyết định cũng như kỹ năng tự học, 

tự bồi dưỡng đều cực kỳ quan trọng. Thêm vào đó, khuyến khích cách tiếp cận lấy người học 

làm trung tâm với sự tham gia tích cực của người học; khuyến khích các hoạt động ngoại 

khóa để phát triển toàn diện; rà soát lại chương trình để tăng cường tính tự chủ cho giáo viên 

và học sinh đều đóng vai trò rất quan trọng. Không những thế, tầm quan trọng của việc 

khuyến khích sự sáng tạo hay trau dồi các kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức cơ bản về CNTT ở 

các cấp học dưới và mục tiêu ứng dụng CNTT trong nghiên cứu và học hợp tác cũng được các 

thành viên nhất trí. 

Các câu trả lời mang tính định tính khác cũng cho thấy sự đồng thuận về tầm quan 

trọng của các mục tiêu và ưu tiên liên quan đến việc khuyến khích các phương pháp dạy và 

học cụ thể, hướng tới các kỹ năng và kiến thức cho thế kỷ 21. 

 

“Các trường vẫn có thể kết hợp phương pháp dạy và học tích cực trong chương trình 

giảng dạy hiện tại, không có quá nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên, quan trọng là bắt đầu 

cho phép giáo viên có quyền tự chủ trong giảng dạy." 

“Cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm với sự tham gia tích cực của người học là 

nhân tố quan trọng trong đổi mới giáo dục, tuy nhiên giáo dục Việt Nam vẫn còn rất 
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yếu về việc này. Nên điều thực sự quan trọng là cần làm thực chất hơn, đúng cách 

hơn.” 

 

Các cán bộ chủ chốt khảo sát cũng nhất trí về tầm quan trọng của kiến thức và kỹ năng 

CNTT trong lĩnh vực 3 “Phát triển chuyên môn cho giáo viên và lãnh đạo trường học”. Ví dụ, 

họ đồng ý rằng tập huấn kiến thức và kỹ năng cơ bản về CNTT cho giáo viên và cán bộ lãnh 

đạo cũng như tập huấn các nội dung cụ thể về CNTT cho giáo viên, tập huấn về CNTT cho 

Dạy và học tích cực là rất quan trọng.  

 

Tầm quan trọng của các mục tiêu “CNTT trong chương trình quốc gia” (Lĩnh vực 4) 

với việc khuyến khích phương pháp học trực tuyến và học kết hợp, khuyến khích sự hợp tác 

(trong và ngoài nước) về CNTT trong giáo dục với sự tham gia của khối nhà nước và tư nhân 

và hỗ trợ kỹ thuật (nước ngoài) cũng như mục tiêu ứng dụng CNTT để hỗ trợ sự tham gia của 

cộng đồng trong giáo dục (Lĩnh vực 5) đều đạt được sự đồng thuận. Một số mục tiêu và ưu 

tiên thuộc lĩnh vực 6 “Đánh giá” và lĩnh vực 7 “Đánh giá và Nghiên cứu” vẫn chưa đạt được 

sự nhất trí, tuy vậy hầu hết các cán bộ chủ chốt đều đồng ý tầm quan trọng của việc khuyến 

khích lấy hoạt động nghiên cứu làm cơ sở cho việc xâydựng chính sách phù hợp về CNTT 

trong giáo dục.  

 

Tầm quan trọng của các mục tiêu trong lĩnh vực 8 về “Tầm nhìn quốc gia về CNTT” 

yêu cầu phải có một tầm nhìn toàn diện tập trung vào giáo dục và quá trình học tập đồng thời 

xem xét tới các yếu tố khác về chất lượng giáo dục cũng đạt được sự đồng thuận. 6 mục 

tiêu/ưu tiên của Lĩnh vực 9 “Các kế hoạch và chính sách quốc gia về CNTT” và 3 mục tiêu/ưu 

tiên khác của Lĩnh vực 10 “Các kế hoạch và chính sách bổ sung” cũng được các cán bộ chủ 

chốt nhất trí về tầm quan trọng của chúng. Ví dụ, hầu hết các câu trả lời “rất quan trọng” dành 

cho việc các chính sách và kế hoạch quốc gia về CNTT phù hợp với tầm nhìn quốc gia về 

CNTT trong giáo dục và sự cần thiết phải của xây dựng được các kế hoạch tài chính cụ thể; 

nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên cần được đề cập tới trong các kế hoạch này; kế 

hoạch cần phải bao quát và chặt chẽ để hỗ trợ các bên khi triển khai hoạt động. Cuối cùng, các 

cán bộ chủ chốt khảo sát cũng nhất trí rằng các kế hoạch và chính sách nên được xây dựng với 

sự tham gia đóng góp ý kiến của tất cả giáo viên, học sinh và các bên có liên quan. 

 

4.4. Những mục tiêu và ưu tiên gây tranh cãi  

Trong đợt khảo sát thứ hai, có 35 mục tiêu và ưu tiên chưa đạt được sự đồng thuận 
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(xem bảng 2). Tuy nhiên, trong đợt khảo sát thứ ba và cuối cùng, các cán bộ chủ chốt có thể 

đánh giá lại tầm quan trọng của các mục tiêu và ưu tiên đó. Kết quả là sau đó sự đồng thuận 

đã đạt được ở 29 mục tiêu và ưu tiên (xem bảng 2). Như đã thấy qua những câu trả lời mang 

tính định tính, rõ ràng là các thành viên trả lời khảo sát có quan điểm khác nhau về những vấn 

đề mang tính tranh cãi nhiều hơn. Một mặt, một vài mục tiêu có vẻ quá tham vọng đối với 

một số thành viên trong bối cảnh tình hình giáo dục hiện nay của Việt Nam. Mặt khác, đối với 

một số người, một vài mục tiêu không còn quan trọng hoặc phù hợp nữa khi mà mục tiêu đó 

nhằm lồng ghép CNTT trong giáo dục, hơn là thay thế phương pháp học truyền thống. Ví dụ, 

liên quan tới vấn đề tiếp cận Internet trong trường học, một thành viên trả lời như sau: 

 

“Không thật sự cần thiết phải có Internet trong lớp học tại thời điểm này (tùy thuộc 

vào điều kiện của từng trường), vì sĩ số lớp học ở Việt Nam nhiều nên rất khó quản 

lý.”   

Câu trả lời khác tương tự “ ... để nâng cao chất lượng các hoạt động dạy và học, cần 

phải có một trung tâm học liệu để học sinh có thể dễ dàng truy cập lấy thông tin phục vụ học 

tập.” 

Về “Các trung tâm học liệu mở tại tất cả các trường học” (ĐLC = 2.07) và “Một 

phòng máy ở tất cả các trường” (ĐLC = 2.42), một câu trả lời khác như sau: 

“Ở các trường học, điều quan trọng là xây dựng được một phòng máy tính. Tuy nhiên, 

trong giai đoạn hiện nay, rất nhiều trường đã trang bị được một phòng máy rồi. Vì thế 

tôi nghĩ đây không phải là ưu tiên hiện nay.”   

Trong khi đó, một số câu trả lời khác cho rằng:   

“Phòng máy của trường là yếu tố quan trọng đảm bảo một môi trường cho sinh viên 

ứng dụng CNTT. Thêm vào đó, nên có máy tính kết nối máy chiếu trong các phòng học 

để phục vụ giảng dạy và học tập.” 

Mục tiêu “Có sinh viên đại học mang các thiết bị cá nhân (laptop, smartphone, tablet, 

...)” có ĐLC = 2.43 nhận được nhiều ý kiến phản đối mạnh mẽ. Một cá nhân đưa ra lý do 

phản đối rằng việc này sẽ gây ra sự phân cấp kỹ thuật số giữa những người có và không có 

thiết bị cá nhân. Các cán bộ chủ chốt khác cũng cho rằng thời điểm này vẫn còn quá sớm đối 

với Việt Nam: 

“Tiếp cận CNTT là rất quan trọng đối với sinh viên. Tuy nhiên, các em không cần 

thiết phải mang máy tính xách tay hoặc điện thoại tới trường. Mặc dù học bằng điện 

thoại đang rất phát triển hiện nay nhưng tôi cho rằng Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng.” 
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Đối với hầu hết các mục tiêu và ưu tiên liên quan tới lĩnh vực 1 ở mảng “Sự kết nối và 

tiếp cận CNTT tại các trường cao đẳng, đại học” không đạt được sự đồng thuận. Chỉ một số 

người trả lời đồng ý về tầm quan trọng của việc kết nối Internet tại các phòng học và có nhiều 

hơn các ứng dụng giáo dục bằng tiếng Việt. Hơn nữa, trong đợt khảo sát lần thứ ba, người 

tham gia khảo sát đều đi đến nhất trí rằng việc cung cấp sách điện tử cho các trường công lập 

là  không mấy quan trọng (Giá trị trung bình < 7.00). Kết quả cả hai đợt khảo sát lần hai và ba 

cho thấy không cần thiết phải hướng tới mục tiêu số hóa tất cả sách giáo khoa. 

 

Một mục tiêu “CNTT thay thế một phần cho giáo viên nếu thiếu giáo viên” (thuộc 

Lĩnh vực 2 “ Phương pháp dạy và học”) không đạt được sự nhất trí (độ lệch chuẩn = 2.82). 

Một mặt, cán bộ được khảo sát cho rằng: 

“ Trong tương lai việc học sẽ không đòi hỏi đến trường thường xuyên. Học sinh, sinh 

viên hay giáo viên sẽ không cần phải tới trường. Họ có thể dạy và học qua Internet.” 

Một cán bộ khác bổ sung thêm: 

“Nên ưu tiên việc phát triển CNTT để phần nào thay thế giáo viên và sách giáo 

khoa.” 

Mặt khác, rất nhiều cán bộ phản đối việc CNTT có thể thay thế cho giáo viên: 

“Tôi không nghĩ rằng CNTT có thể thay thế cho giáo viên. Và đây không phải là lý do 

để sử dụng CNTT. CNTT có thể được sử dụng để thúc đẩy giáo dục từ xa ở những nơi 

có ít giáo viên, hoặc hoạt động giảng dạy ở hình thức khác." 

 

Trong đợt khảo sát cuối cùng, hầu hết các cán bộ chủ chốt đều nhất trí mục tiêu này 

không quan trọng (giá trị trung bình < 7.00). 

 

Mặc dù có sự nhất trí về tầm quan trọng của ứng dụng “CNTT trong bồi dưỡng năng 

lực cho giáo viên và lãnh đạo nhà trường” (Lĩnh vực 3), vẫn có nhiều bất đồng về phương 

thức tiến hành bồi dưỡng, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới hướng dẫn và chuẩn giáo viên. 

“Vấn đề cốt lõi đối với giáo viên là tự ý thức nâng cao năng lực ứng dụng CNTT 

thông qua nghiên cứu,giảng dạy.Các cuộc tập huấn của Bộ GD&ĐT tổ chức không 

hiệu quả. Các văn bản hướng dẫn, tiêu chuẩn về CNTT trong giáo dục cho giáo viên 

còn quá đơn giản.” 
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“Tôi nghĩ khó có thể xây dựng các hướng dẫn và tiêu chuẩn cụ thể khi CNTT trong 

giáo dục phát triển rất nhanh như hiện nay. Điều quan trọng là lồng ghép vào trong 

chương trình đào tạo sinh viên. Đối với công tác bồi dưỡng tôi tin vào sức mạnh của 

cộng đồng thực hành, giáo viên có thể giảng dạy và truyền cảm hứng cho nhau. " 

Tuy rằng các thành viên chưa nhất trí với mục tiêu cần phải có những Cộng đồng học 

tập hay Cộng đồng thực hành cho giáo viên, hoặc cần phải có một diễn đàn online đóng vai 

trò như một cộng đồng quốc gia cho các giáo viên. Tuy nhiên,  các câu trả lời định tính của 

đợt khảo sát thứ hai cho thấy rõ ràng là ý tưởng thành lập Cộng đồng thực hành là một công 

cụ quan trọng giúp nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn.  

"Cộng đồng thực hành là phương thức tốt nhất cho bất kỳ loại hình học tập nào nhưng 

khó có thể xây dựng được nếu không được tạo điều kiện thuận lợi và có động lực tốt." 

“Khi giáo viên đã có những kỹ năng cơ bản về CNTT, họ cần có một cộng đồng thực 

hành (chỉ đơn giản là một diễn đàn) hoặc một môi trường học tập ngay ở trường của 

họ để họ có thể chia sẻ và trao đổi ý kiến. Các chuẩn CNTT cũng rất quan trọng.” 

“Nên phổ biến về cộng đồng thực hành nhằm giúp trao đổi ý kiến tốt hơn” 

 

Chỉ sau khi đánh giá lại các mục tiêu và ưu tiên trong đợt khảo sát cuối cùng, các 

thành viên đã đạt được sự nhất trí cao về tầm quan trọng và mức độ liên quan của khái niệm 

Cộng đồng thực hành giúp trao đổi kinh nghiệm, cũng như nhất trí với mục tiêu Cộng đồng 

học tập cho học sinh, sinh viên và hợp tác liên trường (lĩnh vực 5: Cộng đồng/Sự hợp tác). 

Về điểm này, các thành viên cũng thống nhất với mục tiêu Cộng đồng học tập cho giáo viên 

và CNTT trong các hướng dẫn và chuẩn ban hành. 

 

Quy trình đánh giá sự đồng thuận được thực hiện tương tự đối với lĩnh vực 4 CNTT 

trong chương trình quốc gia. Thậm chí một số thành viên tham gia khảo sát nhận thấy cần 

thiết phải đưa kiến thức và kỹ năng cơ bản về CNTT vào chương trình học toàn quốc, số khác 

lại cho rằng “các kỹ năng cơ bản về CNTT nên do các em tự học chứ không cần đưa vào 

chương trình toàn quốc”. Tuy vậy ở đợt khảo sát cuối cùng, tất cả thành viên khảo sát đều đi 

đến thống nhất rằng đưa kiến thức và kỹ năng cơ bản về CNTT vào chương trình toàn quốc ở 

các cấp học là điều quan trọng. Không có sự bất đồng về việc chuẩn hóa kiểm tra và cấp 
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chứng chỉ CNTT cơ bản. 

 

Về lĩnh vực 6 Đánh giá, một số thành viên chỉ ra nhu cầu cần thiết phải có một cuộc 

đại tu toàn diện về thực trạng đánh giá ở Việt Nam: 

“Cũng như đánh giá, kiểm tra và thi cần một cuộc đại tu để đánh giá có thể phản ánh 

đúng những gì đã được dạy." 

"Những khuyến nghị về đánh giá liên quan đến nhau và rất quan trọng. Nếu không có 

thay đổi trong đánh giá, tất cả các ưu tiên khác chỉ có mục tiêu là tích hợp vào và 

không phải là một biến đổi/thay đổi nền giáo dục.” 

 

Mục tiêu đánh giá học sinh dựa trên hồ sơ học tập hay sự phát triển toàn diện của học 

sinh chỉ đến đợt khảo sát cuối cùng mới đạt được sự đồng thuận của các thành viên.  

5. KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN THÊM  
Trong nghiên cứu theo chiều dọc này, chúng tôi khảo sát được cách thức một nhóm 

các thành viên đại diện cho các khối nhà nước, tư nhân và phát triển của Việt Nam nhìn nhận 

về tương lai của CNTT trong giáo dục nước nhà như thế nào. Nghiên cứu đã đưa ra 97 mục 

tiêu và ưu tiên khác nhau để giải quyết mười lĩnh vực của CNTT trong giáo dục và phần lớn 

mục tiêu và ưu tiên trong số đó đã đạt được sự đồng thuận của các thành viên tham gia khảo 

sát. Theo nhiều quan sát (ví dụ trong các nghiên cứu của Liu và Velasquez và của Jamieson-

Proctor, Watson, Finger, Grimbeek, & Burnett, 2007), các tác giả đều cho rằng trong giáo 

dục, mục đích của việc ứng dụng công nghệ là để đạt được và góp phần thúc đẩy các mục 

đích học tập – chứ không phải là để áp dụng công nghệ suông. Không những thế, việc đổi mới 

công nghệ được đông đảo nhận thức rằng không chỉ thông qua việc giới thiệu và ứng dụng 

CNTT mà còn thể hiện ở vai trò góp phần khuyến khích hình thức học lấy người học làm 

trung tâm của hoạt động dạy và học (Scrimshaw, 2004).  

  

Liên quan tới những mục tiêu này, người được hỏi đồng ý rằng mục tiêu cải thiện tiếp 

cận CNTT trong các trường học, cho giáo viên và học sinh là rất quan trọng. Các cán bộ chủ 

chốt khảo sát nhận thấy tiềm năng của ứng dụng CNTT trong chương trình giảng dạy toàn 

quốc trong việc thúc đẩy e-learning và học tập kết hợp cũng như hỗ trợ sự tham gia của cộng 

đồng trong giáo dục. Ngoài việc đẩy mạnh tiếp cận CNTT, các thành viên của đợt khảo sát 
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đồng ý với mục tiêu cho phát triển chuyên môn cho giáo viên và lãnh đạo nhà trường được cải 

thiện, không chỉ về kỹ năng CNTT cơ bản, mà còn về các kỹ năng để tích hợp CNTT trong 

dạy và học. Tầm nhìn về vai trò của CNTT trong giáo dục, góp phần tăng cường giảng dạy và 

học tập, đóng vai trò quan trọng giúp thúc đẩy sự thay đổi trong hiện tại. Khi nói đến những ý 

tưởng và mục tiêu cụ thể, đặc biệt là liên quan đến tiếp cận với CNTT trong các trường học, 

vẫn còn có những ý kiến bất đồng về vấn đề này. Trong đợt khảo sát cuối cùng, các thành 

viên đi đến một sự đồng thuận rằng  việc sử dụng CNTT để thay thế giáo viên là không quan 

trọng mà  điều quan trọng là tạo điều kiện để truy cập internet trong tất cả các trường. 

 

Thực tế là thảo luận này không thiên nhiều về CNTT trong giáo dục, mà thiên về cách 

các cán bộ chủ chốt nhìn nhận bản thân giáo dục như thế nào. Điều này được hiểu rằng những 

phát triển của CNTT thách thức nhiều ý kiến về  học sinh nên học gì trong trường và giáo dục 

được thực hiện theo cách nào (Voogt, 2010). UNESCO (2004) lập luận rằng tiềm năng của 

CNTT sẽ không được tối ưu hóa nếu không có sự thay đổi trong các mô hình giáo dục. Trong 

một nghiên cứu về CNTT trong giáo dục ở Việt Nam, Nykvist, Lloyd và Vui (2003) cho rằng 

để đạt được đầy đủ tiềm năng của CNTT trong giáo dục, giáo dục Việt Nam sẽ cần phải tiến 

hành cải cách quan trọng và thay đổi về phương pháp sư phạm và chương trình giảng dạy hơn 

là  chỉ tiếp cận với các kỹ năng CNTT cho giáo viên và các nguồn lực của các trường với 

mạng máy tính. 

 

Trong đợt khảo sát thứ hai, các cán bộ chủ chốt nhận thấy tiềm năng của các ứng dụng 

CNTT cho giáo viên trong lĩnh vực đánh giá kiểm tra, đánh giá thành tích cho sinh viên hoặc 

cho phép sinh viên tự đánh giá lẫn nhau. Một số thành viên chỉ ra sự cần thiết phải có một 

cuộc cải tổ mạnh mẽ cho công tác đánh giá tại Việt Nam. Nhưng chỉ đến đợt khảo sát cuối 

cùng, các thành viên mới đạt được sự đồng thuận về tầm quan trọng của một số mục tiêu liên 

quan. Một số người nêu ra ý tưởng cần có các cộng đồng thực hành trong học tập, không chỉ 

dành cho sinh viên, mà còn cho giáo viên.  Trong vòng khảo sát thứ ba và cuối cùng, tầm 

quan trọng của mục tiêu cho các cộng đồng học tập trực tuyến cho giáo viên và học sinh đã 

đạt được sự đồng thuận. Nhìn chung, có nhiều tranh cãi về một số mục tiêu đầy tham vọng có 

khả năng chuyển đổi giáo dục Việt Nam. Trong ngữ cảnh khác, các nhà nghiên cứu đã xác 

định điều này như một tư duy hội nhập tạo bước thay đổi đối với cách thức làm việc hiện thời. 

Họ cho rằng  rằng có một mô hình tích hợp công nghệ mới vào hoạt động hiện thời đã được 

xác lập (Bigum & Rowan, 2008). Đội ngũ giáo viên học cách sử dụng những công nghệ, có 

thể được đưa vào hoạt động giảng dạy của họ một cách dễ dàng nhất, chứ không phải là 

những người mà hoàn toàn có thể thay đổi thực hành giảng dạy và học tập (Kirkup & 
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Kirkwood, 2005). Hệ thống trường học tổ chức xung quanh phân loại độ tuổi, trình tự chương 

trình giảng dạy truyền thống và công nhận chuyên nghiệp được chấp nhận đã phải vất vả 

trong việc thích nghi mới, người học định hướng công nghệ (Collins & Halverson, 2009). 

 

Theo Collins & Halverson (2009), đã có một cuộc thảo luận sôi nổi đầy tính trách 

nhiệm cao về các mục tiêu của giáo dục. Họ cho rằng các bậc cha mẹ, các công dân và các 

nhà hoạch định chính sách cần tiếp tục thúc đẩy một tầm nhìn bao quát hơn về cải cách giáo 

dục, và làm thế nào để tận dụng các công nghệ mới để giúp chúng ta định hình lại các tổ chức 

mà chúng ta tin cậy. Việc áp dụng kỹ thuật Delphi trong nghiên cứu này đã góp phần đưa đến 

sự đồng thuận về các mục tiêu gây nhiều tranh cãi và tập trung vào các cuộc tranh luận về cải 

cách giáo dục. Ưu điểm vượt trội của phương pháp Delphi là nó kết hợp giáo dục và xây dựng 

sự đồng thuận vào quá trình thu thập dữ liệu qua nhiều tầng, do đó cho phép mô tả thỏa thuận 

về các lựa chọn chính sách cụ thể trong số các cán bộ chủ chốt (Rayens & Hahn, 2000). Dựa 

trên lập luận định tính mạnh mẽ của một số cán bộ chủ chốt khảo sát trong đợt điều tra thứ 

hai, sự đồng thuận đã đạt được trong đợt điều tra cuối cùng. Tuy nhiên, nghiên cứu dự báo 

không thể được thực hiện trong ngày một ngày hai. Facer & Sandford (2009) đã tiến hành 

khảo sát và xem tương lai như một hoạt động được diễn ra liên tục. Bài tập Delphi này có thể 

được coi như một yếu tố thúc đẩy hơn nữa những tranh luận về cải cách giáo dục và vai trò 

của CNTT trong giáo dục. Để duy trì đà này, điều quan trọng là các kết quả khảo sát thu được 

sẽ góp phần gợi ý cho các chính sách phát triển. Cán bộ chủ chốt khảo sát này cũng nhận thấy 

tầm quan trọng của việc tiếp tục khuyến khích các bên có liên quan tham gia xây dựng các kế 

hoạch và chính sách, bao gồm các giáo viên và học sinh; nghiên cứu cần được thúc đẩy như là 

cơ sở cho việc xây dựng chính sách thích hợp về CNTT trong giáo dục. 
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Các kết luận chính 

- Các cán bộ chủ chốt tham gia khảo sát đã đánh giá vấn đề CNTT trong giáo dục theo 

một cách toàn diện. Đạt được sự đồng thuận cao ở nhiều mục tiêu và ưu tiên, giải 

quyết được nhiều khía cạnh của CNTT trong giáo dục; 

- Xuất phát điểm và các mục tiêu quan trọng chính của các đại biểu  đều liên quan tới 

CNTT để thúc đẩy quá trình dạy học; 

- Có sự nhất trí về tầm quan trọng của mục tiêu tăng cường tiếp cận CNTT cho giáo 

viên và học sinh; ứng dụng CNTT trong giảng dạy bằng cách đẩy mạnh phương pháp 

học trực tiếp và học kết hợp; 

- Có sự nhất trí về tầm quan trọng của mục tiêu nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ 

lãnh đạo trường, không chỉ về các kỹ năng cơ bản về CNTT mà còn các kỹ năng để 

lồng ghép CNTT trong dạy và học; 

- Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy không có sự nhất trí về một số ý kiến và mục tiêu 

cụ thể, đặc biệt là những mục tiêu liên quan đến vấn đề tiếp cận CNTT ở trường học 

(ví dụ trang bị  phòng máy tính, máy tính trong lớp học, ...); 

- Có tranh luận xung quanh ý kiến và mục tiêu cho rằng giáo dục ở Việt Nam có tiềm 

năng chuyển đổi, ví dụ liên quan tới vấn đề đánh giá, giáo trình và phương thức bồi 

dưỡng năng lực cho giáo viên; 

- Mặc dù vậy, kỹ thuật Delphi được xem như có thể giúp đạt được sự nhất trí về các ý 

kiến và mục tiêu đang tranh cãi. Như vậy thì kỹ thuật này cũng có thể dẫn tới một 

cuộc tranh luận về cải cách giáo dục ở Việt Nam; 

- Báo cáo khảo sát cũng cho thấy sự nhất trí về tầm quan trọng của mục tiêu hướng tới 

Cộng đồng thực hành cho học sinh và giáo viên; ứng dụng CNTT để đẩy mạnh hoạt 

động của các cộng đồng này; 

- Các bên liên quan nên cùng nhau xây dựng các chính sách và kế hoạch để duy trì động 

lực cho các cuộc tranh luận. 
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7. PHỤ LỤC   

Phụ lục 1: 62 mục đạt được sự đồng thuận về tầm quan trọng – được xếp hạng từ mức 
vô cùng quan trọng đến mức ít vô cùng quan trọng (giá trị trung bình) 
Các mục tiêu và ưu tiên vô cùng quan trọng  

Mục Mô tả GTTB Độ lệch chuẩn 

2.12. Khuyến khích kĩ năng tự học, tự hoàn thiện bản thân 9.23 1.07 

2.8. Khuyến khích tư duy đa chiều, kĩ năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề và kĩ 
năng ra quyết định 9.19 0.98 

2.11. Khuyến khích học hợp tác và kĩ năng làm việc theo nhóm 9.12 0.95 

2.5. Khuyến khích học hợp tác 9.04 1.15 

1.6. Truy cập internet wifi tại tất cả các trường cao đẳng, đại học  9.00 1.17 

Các mục tiêu và ưu tiên rất quan trọng 

Mục Mô tả GTTB Độ lệch chuẩn 

1.7. Hệ thống quản lí học tập tại tất cả các trường cao đẳng, đại học  8.96 1.46 

2.9. Khuyến khích sáng tạo  8.96 1.15 

9.5. CNTT là phần không tách rời trong kế hoạch phát triển của nhà trường 8.92 1.23 

2.1. Khuyến khích cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm  với sự tham gia 
tích cực của người học  8.73 1.49 

2.10. Khuyến khích kĩ năng ngôn ngữ 8.62 1.24 

5.15. Sử dụng CNTT để giám sát chất lượng giáo dục và sự thay đổi trong trường 
học  8.62 1.44 

9.6. Các kế hoạch và chính sách được xây dựng có sự tham gia của giáo viên và 
học sinh 8.62 1.23 

2.7. Rà soát lại chương trình để tăng cường tự chủ cho giáo viên và học sinh 8.58 1.30 

3.4. Tập huấn về CNTT cho Dạy học tích cực cho giáo viên 8.58 1.45 

9.4. Các kế hoạch và chính sách đồng bộ, toàn diện để tất cả các thành phần liên 
quan đều có thể thực hiệnđược 8.58 1.33 

1.13. Giảm khoảng cách cơ hội tiếp cận CNTT giữa các trường nông thôn khó 
khăn với các trường thành thị có điều kiện. 8.54 1.99 

9.3. Đưa công tác phát triển chuyên môn của giáo viên vào trong kế hoạch và 
chính sách quốc gia về CNTT trong giáo dục 8.54 1.45 

8.1. Tầm nhìn tập trung vào giáo dục và học tập 8.46 1.45 

10.1. Chính sách quốc gia về CNTT trong giáo dục sẽ bắt nguồn từ một tầm nhìn 
quốc gia về CNTT trong giáo dục 8.46 1.21 

1.9. Tài nguyên kĩ thuật số cho giáo viên, sinh viên, có thể truy cập qua cổng 
trực tuyến (Tài nguyên giáo dục mở) 8.42 1.70 

5.16. Sử dụng CNTT một cách rộng rãi trong cộng đồng để kết nối các cộng đồng 8.42 1.33 

3.1. Bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng CNTT cơ bản cho giáo viên và lãnh đạo nhà 
trường  8.38 1.79 

3.10. Thực hành giảng dạy là một phần của các chương trình phát triển chuyên 
môn 8.38 1.55 

4.6. Khuyến khích học hỗn hợp (trực tuyến, giáp mặt) 8.38 1.88 

5.1. Khuyến khích hợp tác trong nước và quốc tế về CNTT trong giáo dục với sự 8.31 1.44 
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tham gia của khối nhà nước, tư nhân và hỗ trợ phát triển (từ nước ngoài).  

10.2. Chính sách CNTT trong giáo dục bổ sung cho chính sách CNTT và giáo 
dục quốc gia 8.31 1.16 

6.6. Học sinh sử dụng truyền thông đa phương tiện để thể hiện kết quả đạt được 
của mình 8.27 1.19 

2.15. Ứng dụng CNTT cho học hợp tác, nghiên cứu (đổi mới trong xây dựng các 
mạng lưới xã hội, wiki trường học và các cổng thông tin khác) 8.23 1.18 

2.13. Khuyến khích kĩ năng CNTT cơ bản và kiến thức về CNTT ở những cấp 
học dưới 8.19 1.44 

9.2. Kế hoạch và chính sách quốc gia về CNTT trong giáo dục đi cùng với kế 
hoạch tài chính cụ thể 8.19 1.42 

8.5. Tầm nhìn mang tính toàn diện, có tính đến nhiều yếu tố của chất lượng giáo 
dục 8.15 1.95 

9.1. Tăng cường sự tham gia của các thành phần có liên quan trong việc xây 
dựng kế hoạch và chính sách 8.12 1.58 

2.3. Khuyến khích học qua trải nghiệm  8.08 1.98 

7.1. Khuyến khích lấy hoạt động nghiên cứu làm cơ sở cho việc xây dựng chính 
sách phù hợp về CNTT trong giáo dục 8.08 1.60 

2.6. Khuyến khích hoạt động ngoài giờ lên lớp để phát triển toàn diện 8.04 1.43 

4.5. Khuyến khích e-learning 8.04 1.93 

10.3 Xây dựng các kĩ năng tin học lồng ghép trong các chiến lược phát triển quốc 
gia (chương trình chính phủ điện tử, công dân điện tử …) 8.04 1.76 

Các mục tiêu và ưu tiên quan trọng 

Mục Mô tả GTTB Độ lệch chuẩn 

3.3. Tập huấn về CNTT cho cán bộ phát triển tài liệu (nội dung kĩ thuật số) 7.96 1.71 

6.8. Các ứng dụng CNTT hỗ trợ giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên hay 
kiểm tra cuối kỳ 7.96 1.43 

2.4. Khuyến khích phát triển người học một cách toàn diện  7.92 1.96 

2.14. Ứng dụng CNTT trong dạy học để phát triển người học một cách toàn diện 7.92 1.62 

4.8. Phát triển Nguồn học liệu mở kết nối với chương trình của tất cả các môn 7.92 1.65 

6.5. Các hình thức đánh giá khác nhau (đánh giá quá trình, đánh giá kết quả) đối 
với các mức độ năng lực khác nhau 7.92 1.99 

6.7. Các ứng dụng CNTT hỗ trợ học sinh tự đánh giá kết quả đạt được 7.92 1.47 

3.2. Bồi dưỡng chuyên môn (môn học) cho giáo viên 7.88 1.24 

4.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các môn học 7.81 1.72 

5.4. Tập trung hơn và việc mở rộng thị trường quốc tế, đa dạng hóa các loại hình 
dịch vụ CNTT để nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam 7.81 1.79 

7.4. Nâng cao khả năng nghiên cứu, năng lực phát triển CNTT trong giáo dục 
của các viện nghiên cứu 7.81 1.63 

1.3. Kết nối máy tính bàn/máy tính xách tay và máy chiếu phục vụ hoạt động 
dạy và học tại tất cả các trường. 7.77 1.66 

5.13. Tăng uy tín của trường học đối với phụ huynh học sinh và cộng đồng 7.73 1.95 

2.16. Ứng dụng CNTT trong và ngoài trường học 7.69 1.52 

5.12. Khuyến khích sự tham gia của phụ huynh học sinh và cộng đồng trong giáo 
dục (giáo dục phổ thông) 7.69 1.96 
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6.9. Đánh giá đồng đẳng (được CNTT hỗ trợ) 7.69 1.78 

4.4. Lớp chuyên về CNTT 7.62 1.88 

7.3. Đánh giá quá trình, đánh giá kết quảứng dụngCNTT trong giáo dục 7.58 1.86 

7.5. Sự tham gia của các nhà giáo dục trong nghiên cứu tác động, các nghiên 
cứu dựa trên tìm hiểu, thiết kế các tiết dạy. 7.58 1.84 

7.2. Giám sát và đánh giá việc thực hiện theo kế hoạch về CNTT trong giáo dục 
(Lập kế hoạch, giám sát&đánh giá) 7.46 1.73 

5.2. Mục tiêu cho đầu tư riêng hàng năm để mua sắm các thiết bị CNTT trong 
trường học 7.42 1.47 

3.9. Bồi dưỡng thường xuyên của Bộ Giáo dục và đào tạo 7.35 1.90 

1.10. Có nhiều phần mềm môn học 7.27 1.97 

6.1. Đánh giá hồ sơ học tập (liên môn) 7.12 1.99 

1.2. Máy tính tại lớp học ở tất cả các trường 7.04 1.51 

 

Phụ lục 2: 35 mục không đạt được sự đồng thuận về tầm quan trọng – được xếp hạng từ 
mức ít đồng thuận nhất đến mức đồng thuận cao nhất (độ lệch chuẩn) 

Vòng khảo sát 
Vòng khảo sát lần 
hai 

Vòng khảo sát lần 
ba 

Mục Mô tả GTTB Độ lệch 
chuẩn GTTB Độ lệch 

chuẩn 

1.1. Một phòng máy tính tại tất cả các trường 7.62 2.42 7.86 2.3 

1.4. Truy cập Internet trong lớp học tại tất cả các trường 7.46 2.04 7.68 1.73 

1.5. 

Các trung tâm nguồn mở tại tất cả các trường có tiếp 
cận với máy ảnh kĩ thuật số, máy quét, máy in, máy 
quay kĩ thuật số, máy ghi âm, hệ thống video 
conference, phần mềm môn học… 

7.73 2.07 6.91 2.45 

1.8. 
Tại tất cả các trường cao đẳng, đại học, sinh viên tự 
mang các thiết bị của họ (máy tính xách tay, điện thoại 
thông minh, máy tính bảng ...) 

6.92 2.43 6.59 2.15 

1.11. Các sách (giáo trình) của trường công lập được chuyển 
thành dạng sách điện tử (e-books) 6.77 2.46 6.95 1.89 

1.12. Có nhiều hơn các ứng dụng giáo dục bằng tiếng Việt 
(do người Việt phát triển)  7.96 2.01 7.68 1.78 

2.2. Khuyến khích phong cách học đa giác quan 7.85 2.05 8.09 1.85 

2.17. CNTT thay thế một phần cho giáo viên nếu thiếu giáo 
viên  5.96 2.82 6.59 1.71 

3.5. Tập huấn tiếng Anh về CNTT trong giáo dục 7.54 2.1 7.5 1.97 

3.6. Tập huấn kĩ năng quản lí hỗ trợ, thúc đẩy việc áp dụng 
các phương pháp dạy và học tích cực 7.96 2.13 8.55 1.23 

3.7. Tập huấn kĩ năng quản lí để phát triển các kĩ năng của 
thế kỉ 21 8.23 2.05 8.55 1.22 

3.8. Nghiên cứu “dựa trên nhu cầu, tự quản lí” cho giáo viên 
với sự hỗ trợ của nhà trường  7.69 2.06 7.09 2.07 

3.11. Bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn về CNTT trong giáo dục 8.04 2.18 7.82 1.87 
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cho giáo viên  

3.12. CNTT trong giáo dục trong chương trình đào tạo 7.62 2.06 7.68 1.96 

3.13. Kì thi quốc gia về CNTT trong giáo dục cho giáo viên 
(có chứng chỉ) 6.85 2.33 8 1.8 

3.14. Cộng đồng học tập (hay cộng đồng thực hành) cho giáo 
viên (ví dụ như Edunet)  8 2.14 8.36 1.14 

4.1. Các kiến thức, kĩ năng CNTT cơ bản trong chương 
trình quốc gia ở tất cả các cấp  7.58 2.3 8.41 1.22 

4.3. 
Kiển tra theo chuẩn và cấp chứng chỉ về kiến thức và kĩ 
năng CNTT cơ bản (ví dụ Bằng máy tính quốc tế  - the 
International Computer Driving License – ICDL) 

7.38 2.14 7.64 2.01 

4.7. Số hóa toàn bộ sách giáo khoa 6.77 2.05 6.77 2.14 

5.3. Các phòng ban trong các cơ sở giáo dục chịu trách 
nhiệm về hợp tác và cấp vốn 6.65 2.12 6.67 1.8 

5.5. Các trường có cộng đồng học tập để học sinh trao đổi 
về việc học tập và các vấn đề liên quan 8.04 2.16 8.19 0.87 

5.6. Các trường có cộng đồng học tập để giáo viên bộ môn 
có thể hỗ trợ và giúp đỡ nhau 8 2.19 8.33 0.97 

5.7. Cộng đồng hợp tác liên trường 7.42 2.25 7.86 1.11 

5.8. Cổng thông tin trực tuyến như EDU-net để hỗ trợ cộng 
đồng các nhà giáo dục trong toàn quốc 8.19 2.17 8.43 0.93 

5.9. Cộng đồng học tập trực tuyến quốc tế và khu vực dành 
cho giáo viên và học sinh 7.23 2.16 7.71 1.31 

5.10. Cộng đồng học tập địa phương và quốc tế về các vấn đề 
môi trường và phát triển bền vững 6.85 2.4 7.48 1.47 

5.11. Các trường học là nguồn tài nguyên học tập cho cộng 
đồng – trực tuyến hoặc trực tiếp 7.65 2.12 7.76 1.48 

5.14. Sự tham gia của cộng đồng trong việc đánh giá chất 
lượng giáo dục và sự thay đổi 7.88 2.01 8.19 1.25 

6.2. Đánh giá sự phát triển toàn diện của học sinh 7.77 2.03 7.67 1.24 

6.3. Đánh giá quá trình, đánh giá dựa trên năng lực 8.31 2.02 8.05 1.16 

6.4. 
Đánh giá đi đôi với chương trình dạy và học được xây 
dựng theo năng lực và các phương pháp dạy và học tích 
cực 

8.31 2.02 8.24 0.89 

8.2. 
Tầm nhìn tập trung vào hoạt động thúc đẩy sự thay đổi 
trong văn hóa, chính sách và việc thực thi (được CNTT 
hỗ trợ) 

7.46 2.23 8.14 1.24 

8.3. Tầm nhìnđi đôi với hiện trạng kinh tế, văn hóa và các 
hoạt động đang được thực hiện 7.31 2.24 7.76 1.45 

8.4. Tầm nhìn được xây dựng theo hướng kết quả sẽ thu 
được (không dựa trên đầu vào) 7.38 2.39 7.86 1.28 

8.6. Tầm nhìn về cơ sở hạ tầng và nguồn lực tập trung vào 
các trường có nhu cầu nhiều nhất 7.42 2.28 7.76 1.26 

 

 


