
Các nguyên tắc của giáo dục kỹ thuật số 

Nguyên tắc của Giáo dục Kỹ thuật số là gì?  Những lợi ích và lý do 

của việc tích hợp công nghệ kỹ thuật số trong lớp học là gì?  Trong 

bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về những câu hỏi này.  Nếu bạn 

có bất kỳ nghi ngờ, xin vui lòng liên hệ với tôi! Tôi rất sẵn lòng trả 

lời tất cả các câu hỏi của bạn.  Cảm ơn vì đã đọc! Và nhớ chia sẻ 

suy nghĩ và ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới ! Có một 

ngày tuyệt vời! Và hãy nhớ theo dõi các bài viết tiếp theo ! 

Nguyên tắc của Giáo dục Kỹ thuật số 

Nguyên tắc của giáo dục kỹ thuật số liên quan đến đòn bẩy niềm 

tin nghề nghiệp của giáo viên và việc sử dụng công nghệ trong lớp 

học. Khi học sinh có thể viết bài bên ngoài lớp học, trong phòng 

máy tính hoặc trên internet, điều đó làm tăng sự tương tác và sự 

hài lòng của học sinh đối với quá trình học tập.  Tuy nhiên, lợi ích 

của công nghệ có thể nhanh chóng biến mất nếu giáo viên không 

coi trọng việc học theo định hướng quá trình.  Nếu học sinh muốn 

viết bài, giáo viên có thể cần dành nhiều thời gian hơn để giải thích 

về chủ đề và phương pháp sư phạm liên quan.  

Hướng dẫn giáo viên cách tích hợp công nghệ trong lớp học là 

mục tiêu chính của chiến lược này. Nó nhằm mục đích phát triển 

sự hiểu biết của giáo viên về việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật 

số đồng thời nhận ra rằng nhiều công nghệ trong số đó có thể 

không phù hợp với học sinh của họ.  Ngoài ra, giáo viên phải hiểu 

họ phù hợp với kiến thức và hoạt động nghề nghiệp của họ như 

thế nào. Không thể có một công nghệ duy nhất phù hợp với tất cả 

các hoạt động của tất cả các giáo viên.  Do đó, các cơ hội học hỏi 

công nghệ nên được thiết kế để phù hợp với nhiều công nghệ.  

Giáo viên có thể sử dụng khung hiểu biết giảng dạy để hướng dẫn 

việc phát triển chương trình giảng dạy được hỗ trợ bởi công 

nghệ. Trong khuôn khổ này, giáo viên phải sử dụng công nghệ khi 

phù hợp để hỗ trợ chủ đề. Họ phải nhấn mạnh mối liên hệ giữa 

công nghệ và kiến thức chuyên môn của giáo viên. Nguyên tắc này 



đã được sử dụng bởi các tổ chức giáo dục và các chương trình 

đào tạo giáo viên cũng như các hội thảo phát triển nghề 

nghiệp. Việc thực hiện nguyên tắc này không đủ để mang lại thay 

đổi trong thực hành và niềm tin của giáo viên.  Điều quan trọng là 

giáo viên phải được tiếp cận với công nghệ để tạo điều kiện cho họ 

tìm hiểu và thúc đẩy thảo luận về lý thuyết.  

Công nghệ kỹ thuật số trong giáo dục 

Việc sử dụng sư phạm của Công nghệ kỹ thuật số trong Giáo dục 

phần lớn dựa trên các lý thuyết hợp tác sáng tạo tri thức.  Những lý 

thuyết này nhấn mạnh đến sự đổi mới  tri thức và sự tiến bộ tập thể 

của các sản phẩm tri thức được chia sẻ, cũng như công việc tri thức 

mang tính sáng tạo và thích ứng.  Kết quả của nghiên cứu này cho 

thấy nhận thức của giáo viên về Công Nghệ Thông Tin trong giáo 

dục phần lớn phù hợp với nhận thức của học s inh. Tuy nhiên, vẫn 

còn nhiều chỗ để cải thiện. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét 

một số thách thức lớn liên quan đến việc sử dụng Công nghệ kỹ 

thuật số trong giáo dục. 

Học sinh sử dụng công nghệ kỹ thuật số cho các nhiệm vụ liên 

quan đến trường học và để cộng tác và kết nối mạng. Công nghệ 

kỹ thuật số thường được sử dụng cho các phương pháp giảng dạy 

phổ biến, chẳng hạn như các bài tập đơn giản hoặc cộng tác thông 

qua web. Các nghiên cứu cũng cho thấy mối tương quan chặt chẽ 

giữa công nghệ kỹ thuật số và các thực hành sư phạm mới.  Những 

phương pháp này ngày càng được sử dụng nhiều hơn để nâng cao 

năng lực kỹ thuật số của sinh viên, điều này sẽ làm tăng khả năng 

có việc làm trong tương lai. Tuy nhiên, việc áp dụng nhanh chóng 

Công nghệ kỹ thuật số trong Giáo dục vẫn chưa đạt được ở tất cả 

các quốc gia. 

Việc sử dụng Công nghệ kỹ thuật số trong Giáo dục rất phức tạp, 

nhưng có một số nguyên tắc chính cần được lưu ý.  Trước tiên, 

chúng ta phải hiểu bản chất của nhà trường là một hệ thống xã hội, 

có nhiều chủ thể và mục tiêu cạnh tranh.  Mục tiêu của một trường 

học là cung cấp cho những đứa trẻ có năng lực nền tảng cho việc 



học tập suốt đời, đồng thời truyền lại lịch sử và truyền thống của 

một xã hội. Nói cách khác, nhà trường với tư cách là một đối tượng 

nghiên cứu, đòi hỏi một nền tảng lý thuyết đa ngành.  Thực hành sư 

phạm liên quan đến việc lấy học sinh làm trung tâm và đổi mới 

trong học tập được đan xen với nghiên cứu về công nghệ kỹ thuật 

số trong giáo dục. 

Cơ sở lý luận của công nghệ kỹ thuật số trong 

giáo dục 

Một trong những lý lẽ thuyết phục nhất cho việc tích hợp công nghệ 

kỹ thuật số vào giáo dục là khả năng nâng cao khả năng học tập của 

học sinh và xóa bỏ ranh giới giáo dục.  Thông qua việc sử dụng công 

nghệ trong trường học, sinh viên hiện có thể theo đuổi  giáo dục từ 

xa và các khóa học trực tuyến. Tương tự, sinh viên có thể tiến hành 

nghiên cứu nhiều hơn về các môn học mà thường là thách thức đối 

với họ. Ngoài ra, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin được tăng 

cường cho phép học sinh học theo tốc độ của riêng mình, lặp lại các 

bài học và khám phá các chủ đề mà họ quan tâm.  

Tuy nhiên, nhìn chung, hầu hết các nghiên cứu của giáo viên về 

việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số đều cho thấy sự thiếu tích 

hợp. Mặc dù hầu hết các giáo viên đại học nhận thức  được tiềm 

năng của họ trong việc học trên lớp, nhưng họ vẫn không tích hợp 

chúng vào thực tế hàng ngày của họ.  Trên thực tế, một số nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng giáo viên thường không chắc chắn về cách sử 

dụng công nghệ mới nhất trong lớp học, hoặc không cảm  thấy đủ 

tự tin để kết hợp nó vào phương pháp giảng dạy của họ.  Vì lý do 

này, cần có nhiều nghiên cứu hơn để hiểu đầy đủ cách các nhà 

giáo dục có thể tích hợp tốt nhất các công nghệ kỹ thuật số vào 

việc giảng dạy của họ. 

Khi cuộc khủng hoảng tài chính đã hé lộ, khả năng tiếp cận kỹ 

thuật số là không đồng đều và không phải tất cả mọi người đều có 

thể sử dụng. Kinh doanh như bình thường sẽ không hiệu quả trong 

việc giáo dục tất cả trẻ em. Để khắc phục điều này, các nhà giáo 

dục cần thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số bằng cách thu hẹp 



khoảng cách về cơ sở hạ tầng con người (năng lực giáo viên, kỹ 

năng của học sinh, sự hỗ trợ của phụ huynh, v.v.) và cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật số (kiến trúc công nghệ). 

Lợi ích của Công nghệ kỹ thuật số trong Giáo dục  

Công nghệ kỹ thuật số đã làm cho lớp học của chúng tôi hiệu quả 

hơn. Ví dụ: giáo viên có thể sử dụng các công cụ trực tuyến thu 

thập dữ liệu từ học sinh và sửa đổi bài học của họ cho phù 

hợp. Giáo viên cũng có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật số để 

liên lạc với phụ huynh và đánh giá tiến độ học tập của học 

sinh. Điều này có thể giúp họ hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm 

yếu của học sinh. Những lợi ích của công nghệ kỹ thuật số trong 

giáo dục là rất nhiều. Hãy xem xét một số công cụ này.  Làm thế 

nào chúng có thể mang lại lợi ích cho giáo viên và học sinh? 

Một cách công nghệ cải thiện giáo dục là thúc đẩy sự hợp tác và 

hòa nhập. Sinh viên có thể sử dụng internet, trò chuyện nhóm và 

trang sự kiện để tương tác với khán giả toàn cầu, cho phép họ đặt 

câu hỏi, động não ý tưởng và tìm hiểu thêm về sở thích của 

họ. Những công nghệ này cũng mang lại cho sinh viên cơ hội hợp 

tác bên ngoài trường, kết nối bạn bè trực tiếp của họ, cho phép họ 

học hỏi lẫn nhau và phát triển tài năng cá nhân của riêng họ.  Điều 

này sẽ giúp họ tìm ra con đường sự nghiệp trong tương lai cho 

riêng mình. 

Công nghệ đã giúp cho việc giảng dạy của giáo viên trở nên dễ 

dàng và hiệu quả hơn. Giáo viên có thể sử dụng các công cụ kỹ 

thuật số để tăng sự tham gia và hỗ trợ của học sinh, tạo các bài 

học hấp dẫn và cá nhân hóa việc học. Giáo viên cũng có thể 

hưởng lợi từ công nghệ, giảm chi phí cho tài liệu giảng dạy và hợp 

lý hóa các chương trình giáo dục.  Hơn nữa, công nghệ giúp giáo 

viên tối đa hóa thời gian và nỗ lực của họ.  Tuy nhiên, các trường 

không nên bỏ hẳn phương pháp dạy và học truyền thống.  Thay vào 

đó, họ nên sử dụng các công cụ mới nhất để tạo điều kiện hợp tác 

và học tập hiệu quả. 



Những thách thức của công nghệ kỹ thuật số 

trong giáo dục 

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích nhưng một số thách thức của việc sử 

dụng công nghệ kỹ thuật số trong giáo dục vẫn còn đó.  Một trong 

những thách thức này là mọi người có xu hướng làm mọi thứ theo 

cách cũ và việc áp dụng công nghệ mới có thể khó khăn đối với 

những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục.  Ngoài ra, nhiều 

người ngại thay đổi thói quen và tập quán của họ để sử dụng các 

công nghệ mới, điều này có thể gây khó khăn cho các nhà lãnh 

đạo giáo dục cũng như giáo viên.  Bài viết này sẽ thảo luận về một 

số thách thức của việc triển khai các công nghệ kỹ thuật số mới 

trong giáo dục và cách những thách thức này có thể vượt qua.  

Một trong những thách thức lớn mà công nghệ kỹ thuật số hiện nay 

là đảm bảo rằng học sinh có đủ dữ liệu và khả năng truy cập 

Internet để sử dụng các công cụ giáo dục mới.  Một số trường không 

có đủ cơ sở hạ tầng Công Nghệ Thông Tin để hỗ trợ phân phối giáo 

trình kỹ thuật số hoặc sách điện tử quy mô lớn.  Trong khi các 

trường học ở các thị trường phát triển có tốc độ truy cập internet 

tương đối nhanh, nhiều trường học ở các nước đang phát triển phải 

vật lộn với việc tải dữ liệu lớn. Những thách thức khác bao gồm sự 

giám sát không đầy đủ đối với học sinh, những học sinh này thường 

có ít động lực học tập hơn và có thể không sử dụng các thiết bị kỹ 

thuật số một cách hiệu quả như các giáo viên năng động.  

Một thách thức khác là không phải tất cả sinh viên đều có quyền 

truy cập vào máy tính hiện đại, vì vậy họ phụ thuộc vào thiết bị di 

động cho hầu hết các hoạt động trực tuyến . Ví dụ: một số sinh viên 

phụ thuộc vào điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để truy cập 

Internet và có giới hạn truy cập Wi-Fi hoặc băng thông rộng. Những 

người khác phụ thuộc vào gói dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ di 

động. Ngoài những thách thức về công nghệ của việc sử dụng công 

nghệ kỹ thuật số trong giáo dục, một số học sinh còn phải đối mặt 

với những thách thức vì bộ não của họ vẫn đang phát triển.  

Đo lường giáo dục kỹ thuật số  



Đo lường giáo dục kỹ thuật số rất quan trọng đối với sự thành công 

và có nhiều cách để đo lường tác động của nó.  Một trong những 

công cụ như vậy là Hapara Analytics, công cụ này thu thập dữ liệu 

từ dấu chân kỹ thuật số của Google Drive.  Nó có thể được sử dụng 

để xác định tần suất người học sử dụng Google Tài liệu  (Google 

Docs) để tạo tài liệu, tương quan với số lượng bài tập trực tuyến mà 

sinh viên hoàn thành. Tuy nhiên, loại dữ liệu này không có nhiều 

thông tin và nó không cho chúng ta biết nhiều về nội dung, việc sử 

dụng hoặc lượng thời gian sinh viên dành cho Google Tài liệu.  

Ngoài hiệu quả của LMS, nhiều hình thức tham gia kỹ thuật số 

khác rất hữu ích để theo dõi sự tiến bộ của học sinh.  Sử dụng 

thông tin này, các cơ sở giáo dục có thể hiểu rõ hơn về tác động 

của chúng. Các tính năng phân tích và đánh giá nâng cao trong hệ 

thống quản lý học tập có thể được sử dụng để đo lường tác động 

giáo dục của các khóa học kỹ thuật số.  Hơn nữa, hệ thống quản lý 

học tập có thể theo dõi các chỉ số tự động và thu thập dữ liệu 

tương tác. Khi các mục tiêu của giáo dục kỹ thuật số được xác 

định, một kế hoạch đo lường hiệu quả cần được phát triển.  

Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế của OECD (Programme 

for International Student Assessment) đo lường năng lực của các 

trường học trong việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong việc dạy 

và học. Mặc dù tiếp cận với công nghệ kỹ thuật số đã tăng lên trong 

giáo dục chính quy ở các nước tiên tiến, nhưng nó vẫn chưa phổ 

biến như ở các quốc gia khác. Ví dụ, người học sống ở các vùng 

sâu vùng xa có thể không có kết nối băng thông rộng và ở các vùng 

nông thôn, lượng truy cập công nghệ kỹ thuật số và các nhà cung 

cấp dịch vụ giáo dục giảm dần.   

Hapara tung ra các công cụ để quản lý ứng 

dụng Google  

Hapara có trụ sở tại Palo Alto đã phát hành ba công cụ mới trong 

tuần này tại hội nghị ISTE hàng năm, nhằm giúp giáo viên dễ dàng 

sử dụng các ứng dụng Google ở trường.  



Việc sử dụng Google Apps for Education đang phát triển nhanh 

chóng: Năm 2010, Google cho biết có 10 triệu người dùng; Con số 

này kể từ đó đã tăng gấp ba lần. Vào tháng 5, Google cho biết họ 

đang phát triển một công cụ mà họ gọi là Classroom, nhằm giúp 

giáo viên tổ chức, phân công và thu thập công việc.  

Đó là nơi Hapara, có nguồn gốc từ New Zealand, bắt đầu vài năm 

trước. Trong ba năm qua, Hapara đã giành được người hâm mộ ở 

35 quốc gia và 20% các khu học chánh của Hoa Kỳ vì nó đã cung 

cấp cho giáo viên một cách để quản lý tốt hơn các tài liệu của 

Google. Bây giờ Hapara cũng vậy, hiện đang nâng cấp trò chơi của 

mình với những cải tiến và các tính năng bổ sung mà họ tin rằng sẽ 

thuyết phục các giáo viên rằng cuộc sống của họ sẽ dễ dàng hơn 

bằng cách sử dụng bảng điều khiển và công cụ của Hapara, thay vì 

đi với Google thuần túy. 

Trong một cuộc phỏng vấn với EdSurge vào cuối tháng 5, Giám đốc 

điều hành và người sáng lập Hapara, Jan Zawadzki, nói rằng 

Hapara tiếp tục là một cộng tác viên thân thiết với Google - và, ông 

nói, đang tìm cách tinh chỉnh sản phẩm của mình để đáp ứng nhu 

cầu của giáo viên. Bản phát hành sản phẩm và tính năng gần đây 

nhất của Hapara giải quyết yêu cầu cụ thể mà công ty đã nhận 

được. Các công cụ này bao gồm: 

Construct (Xây dựng), để quản lý các bài tập và học tập dựa trên 

dự án sẽ trở thành một phần của Bảng điều khiển giáo viên; 

Insight, một công cụ phân tích để sử dụng Google Apps for 

Education; 

Bảng điều khiển giáo viên, bảng điều khiển mà các thuê bao cá 

nhân có thể sử dụng để giúp dễ dàng cộng tác với bất kỳ người 

dùng nào có tài khoản Google- bao gồm cả phụ huynh. 

Xây dựng, sẽ được bao gồm như là một phần của Bảng điều khiển 

giáo viên trong năm học tới, sẽ cho phép giáo viên làm việc với học 

sinh để lập kế hoạch, thiết kế và đánh giá các bài tập và dự án. "Nó 

cho phép giáo viên sắp xếp các tài liệu học tập", Zawadzki nói, một 



cái gì đó cho phép họ lập kế hoạch, thu hút và đánh giá học sinh, 

tạo ra một con đường chuyển tiếp biến việc học cho học sinh.  

Bảng điều khiển giáo viên (Teacher Dashboard), đang trong giai 

đoạn thử nghiệm beta, sẽ có nghĩa là các giáo viên cá nhân có thể 

sử dụng các công cụ của Hapara để quản lý Google Apps, cho dù tổ 

chức của họ có tài khoản Hapara hay không. Sử dụng Bảng điều 

khiển giáo viên sẽ liên quan đến việc trả giấy phép cho Hapara 

nhưng công ty vẫn chưa tiết lộ đó sẽ là gì.  

Và Insights, nền tảng phân tích của Hapara, nhằm mục đích giống 

như đồng hồ đo "hiệu quả nhiên liệu" của xe hơi - nhưng là một nền 

tảng theo dõi hành vi của học sinh trên các mạng xã hội để cung 

cấp cho giáo viên nhiều phản hồi hơn về cách học sinh phản ứng. 

"Bạn sẽ có thể thấy đây là những sinh viên đang đáp lại sự chú ý 

của bạn - và đây là những người không," ông nói.  

 


